


วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำ�ในธุรกิจพลังง�นและสิ่งแวดล้อม ด้วย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสังคม

และสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่�อย่�งยั่งยืน”



พันธกิจ

• ดำ�เนินธุรกิจด้�นพลังง�นและสิ่งแวดล้อมให้มีก�รเจริญเติบโตอย่�งต่อ
เนื่องเเละยั่งยืน

• สร้�งคว�มเชื่อมั่นและผลตอบแทนที่เป็นธรรมให้กับนักลงทุนและผู้ถือหุ้น
• ดำ�เนินธุรกิจโดยยึดหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี
• ดำ�เนินธุรกิจด้วยคว�มใส่ใจและคว�มรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่ง

แวดล้อม
• สร้�งองค์กรเเห่งนวัตกรรมและก�รเรียนรู้ โดยเพิ่มพูนคว�มรู้ ทักษะ 

ประสบก�รณ์
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สารจากประธานกรรมการ
 การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส (COVID-19) ส่งผลให้

เศรษฐกิจของไทย และโลกได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง แต่ผล

ประกอบการของบริษัทกลับเป็นตรงกันข้าม โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา 

กลุ่มบริษัท มีผลการดำาเนินงานที่เติบโตอย่างน่าพอใจ เนื่องจากธุรกิจ

และโครงการต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งได้แก่ประเทศ

ญี่ปุ่น ไต้หวัน และกัมพูชา ได้ถูกดำาเนินไปตามกรอบแผนงานที่กำาหนด 

รวมถึงได้ริเริ่ม และขยายรูปแบบในการขยายกิจการมากขึ้น โดยมีการ

รับรู้รายได้เพิ่มเติมจาก 3 ธุรกิจใหม่ของบริษัท ซึ่งได้แก่ ธุรกิจรับเหมา

ติดตังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา ธุรกิจขายไฟฟ้า

จากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา และ

ธุรกิจจำาหน่ายวัสดอุปกรณ์เกี่ยวกับพลังงาน  ซึ่งเริ่มต้นได้อย่างดีเยี่ยม 

เป็นสัญญาณแห่งความก้าวหน้าทั้งในด้านของรายได้ และการพัฒนา

เชิงธุรกิจของบริษัทเองในอนาคต ในด้านของกลุ่มบริษัทมีรายได้และ

กำาสุทธิ ที่ 811 ล้านบาท และ 303.3 ล้านบาท ตามลำาดับ ซึ่งมากกว่า

ปี 2562 ถึง 11.4% นับเป็นปีแห่งความก้าวหน้า และความสำาเร็จของ

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน)

 บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำาเนินธุรกิจด้วยหลักซื่อสัตย์ โปร่งใส 

สุจริต และเป็นธรรม ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีซึ่งเป็นใจความ

สำาคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความ

เชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเพื่อเป็นการตอกย้ำา

ถึงวิสัยทัศน์ของบริษัท ในการเป็นผู้นำาในธุรกิจพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดี

กว่า

 จากผลสำาเร็จของปีที่ผ่านมา บริษัท ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร 

และพนักงานทุกท่าน สำาหรับความทุ่มเท ความอุตสาหร รวมถึงเป็น

กำาลังสำาคัญในการสร้างความสำาเร็จและทำาให้ธุรกิจได้เติบโตได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ด้วยศักยภาพของบริษัท คณะกรรมการ คณะผู้บริหารที่มี

ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนมากกว่า 

10 ปี รวมถึงความเชี่ยวชาญในการลงทุนและสถานะทางการเงินที่เข้ม

แข็ง บริษัทเชื่อมั่นว่าจะสามารถขยายธุรกิจด้านพลังงานทดแทนได้อย่าง

ต่อเนื่อง

 ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า 

และคู่ค้าทางธุรกิจ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตลอด

จนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สำาหรับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในกลุ่ม

บริษัทโดยคณะกรรมการบริษัททุกท่านจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิด

ชอบอย่างเต็มความสามารถ และคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วน

ได้เสียตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้องค์กรเจริฐเติบโต 

อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
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นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์

   ประธานกรรมการ 



รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำากัด 

(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 

1 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสอบทานความ

น่าเชื่อถือของงบการเงิน ดังนั้น โดยภาพรวมคณะกรรมการตรวจสอบ

ของบริษัทฯ จึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำาหนดของสำานักงานคณะ

กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพญ์ และตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย อีกทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฏ

บัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

 1. นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์ 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

 2. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี 

 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

 3. ศาสตราจารย์ ดร. กำาพล ปัญญาโกเมศ 

 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวมกันทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่ง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการปฏิบัติตามกฏบัตรคณะ

กรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และในการ

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญฝ่ายบริหารและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

เข้าร่วมประชุมตามวาระที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้เชิญผู้ตรวจสอบภายใน ผู้

สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมเสนอข้อมูล รับฟังความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน ทั้งนี้ คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้รายงานผลจากการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

ทราบทุกไตรมาส โดยสรุปสาระสำาคัญในการปรฏิบัติหน้าที่ได้ ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงิน

ประจำาปี และรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

บัญชีที่สำาคัญ โดยหารือร่วมกับผู้สอบบัญชี และฝ่ายบริหาร เพื่อให้มั่นใจ

ว่ารายงานทางการเงินของบริษัท ได้จัดทำาขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน

การบัญชีที่รองรับทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างพอเพียง ครบ

ถ้วน และเชื่อถือได้ สอดคล้องกับข้อกำาหนดทางกฏหมายและประกาศ

ที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มี

ฝ่ายบริหารของบริษัท เข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง โดยเป็นการหารือถือ

ข้อมูลที่มีสาระสำาคัญ และระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัด

ทำาบัญชีและรายงานทางการเงิน และเรื่องอื่นๆ รวมทั้งปัญหาอุปสรรค

ในระหว่างการปฏิบัติงาน

2. การสอบทานระบบควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานความเหมาะสมเพียงพอ และประสิทธิผล

ของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบของ

หน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความ

เห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีประสิทธิผลและเหมาะสมเพียง

พอ ไม่มีข้อบกพร่องเป็นสาระสำาคัญ และหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความ

เป็นอิสระ

3. การกำากับดูแลงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบ กำากับดูแลงานตรวจสอบภายในเพ่ือให้ม่ันใจว่าการ

ดำาเนินงานตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

รับทราบรายงานผลการตรวจสอบและให้ข้อแนะนำาและติดตามการดำาเนิน

การแก้ไขในประเด็นท่ีมีนัยสำาคัญตามรายงานผลการตรวจสอบอย่างต่อเน่ือง 
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(นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รวมท้ังให้ความเห็นในเร่ืองการควบคุมภายในให้เพียงพอท่ีจะป้องกันหรือลด

ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน และพิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายใน

ประจำาปี เพ่ือให้เกิดการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและมีการควบคุมภายในท่ีเพียง

พอ 

4. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อ

ให้เกิดความมั่นใจว่า บริษัทได้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

และมีประสิทธิภาพให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อม

ทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำาไปปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

5. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัด

แย้งทางผลประโยชน ์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันหรือรายการท่ีอาจ

มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ท่ีเข้าข่ายรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ตามประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ คณะกรรมการกำากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  รวมท้ังการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน 

เพ่ือให้ม่ันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็น

ประโยชน์ต่อบริษัท

6. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำาหนดตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการตรวจ

สอบมีความเห็นว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเหมาะสมแล้ว

7. การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบ

บัญช ี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณา

ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานทักษะความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ 

ผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีท่ีผ่านมารวมถึงค่าตอบแทนการ

สอบบัญชี ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและเสนอ

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท 

เพื่อพิจารณาเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 ดังนี้

• เพื่อแต่งตั้งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด เป็น

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำาปี 2563 โดยมีรายชื่อต่อไปนี้

    นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล 

    ทะเบียนเลขที่ 3445 และ/หรือ

    นายไพบูล ตันกูล 

    ทะเบียนเลขที่ 4298 และ/หรือ

    นายพิสิฐ ทางธนกุล 

    ทะเบียนเลขที่ 4095

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากสำานักงาน

คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะ

กรรมการตรวจสอบ โดยประเมินแบบรายคณะในปี 2563 ผลการประเมิน

คณะเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 98.33
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญในการสรรหาบุคคลเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ และ

ผู้บริหารระดับสูงรวมถึงการกำาหนดค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้

แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน เพ่ือทำาหน้าท่ีสรรหาคัดเลือกเสนอบุคคล

ท่ีมีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติท่ีเหมาะสมมาปฏิบัติหน้าท่ีในตำาแหน่งกรรมการและผู้

บริหารระดับสูงรวมท้ังทำาหน้าท่ีสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการบริษัทในด้านการกำาหนด

นโยบาย รูปแบบ และหลักเกณฑ์ในการพิจารณากำาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะ

กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง ของบริษัท รวมถึงนำาเสนอความเห็นต่อท่ีประชุมคณะ

กรรมการบริษัท และท่ีประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้การพิจารณาค่าตอบแทน

ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมเทียบเคียงได้กับบริษัท

อ่ืนท่ีมีขนาดและธุรกิจประเภทเดียวกันและเพ่ือท่ีจะรักษาบุคลากรท้ังในระดับกรรมการและผู้

บริหารระดับสูง ซ่ึงมีบทบาทสำาคัญอย่างย่ิงต่อการพลักดันการดำาเนินงานของบริษัทให้บรรลุ

เป้าหมายท่ีได้ต้ังไว้ คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

 1.พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี 

 ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

 2.ศาสตราจารย์ ดร.กำาพล ปัญญาโกเมศ 

 กรรมการสรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

 3.นางวิภากรณ์ ชัยรัตน์ 

 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้จัดให้มีการประชุม เพื่อพิจารณา

ในเรื่องต่างๆ และรายงานผลการประชุมพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ

บริษัท เพื่อพิจารณาอย่างต่อเนื่อง โดยสรุปสาระสำาคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

• พิจารณาสรรหา คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำารงตำาแหน่ง

กรรมการบริษัท

• กำาหนดอัตราการจ่ายโบนัส การปรับเงินเดือนประจำาปี

พิจารณาการสรรหา และคัดเลือกบุคคลเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

รวมท้ังคณะกรรมการชุดย่อยท่ีครบวาระ ซ่ึงได้พิจารณาสรรหาจากบุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะ

สม ครบถ้วนตามข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตรงตามกฎระเบียบท่ีกำาหนด โดยกำาหนดถึงคุณวุฒิ 

ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถท่ีเป็นประโยชน์ รวมท้ังรองรับต่อการเติบโตของบริษัท 

นำาเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจ และรักษาไว้ซ่ึงพนักงานท่ีมีความสามารถ และมีผลการปฏิบัติงานดี คณะ

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำาหนดการจ่ายโบนัส การ

ปรับเงินเดือนประจำาปี  ร่วมกับคณะกรรมการบริหารให้อยู่ในอัตราท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับผล

การดำาเนินงานของบริษัท และอยู่ในเกณฑ์ท่ีเทียบเคียงได้กับแนวปฏิบัติท่ัวไปในอุตสาหกรรม

รายงานคณะกรรมการ
สรรหาและกำาหนดค่า
ตอบแทน
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• ประเมินผลงานของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะ

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน โดยประเมินเป็นแบบรายคณะ ในปี 2563 ผล

ประเมินรายคณะเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 95.18

 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้รายงานผลการประชุมทุกคร้ังให้

คณะกรรมการบริษัททราบอย่างต่อเน่ือง โดยคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

ได้ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเต็มความ

สามารถ ตลอดจนได้ให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมา เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และมีความมุ่งม่ันท่ีจะปฏิบัติงานโดยใช้หลักความเสมอภาคยุติธรรม 

และโปร่งใส เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีตามท่ีสำานักงานคณะกรรมการ

กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนดและให้

เป็นท่ียอมรับในระดับสากลต่อไป  

(พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
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คณะกรรมการบริษัท

1. 2.

3. 5.4.

6. 7.

1. นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์
ประธานคณะกรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / 

กรรมการผู้จัดการ

5. ศ.ดร.กำาพล ปัญญาโกเมศ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

2. นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์
ประธานคณะกรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร/ 

กรรมการผู้จัดการ / รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี

6. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์
กรรมการอิสระ

3. นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

7. นายอภิชาติ ภูมิศุข
กรรมการอิสระ

4. พลอากาศเอกสุรศักดิ์  มีมณี
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน /

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 

ประสบการณ์ทำางานย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง

ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ บริษัท ไฮโดรเท็ค จำากัด (มหาชน) 

กรรมการ คณะกรรมการกำากับสำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จำากัด

ประธานบริษัท คลิคอินเตอร์ บิซิเนส จำากัด

ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการการเงินการคลัง

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการ การสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร

พ.ศ. 2555 เลขานุการประจำาคณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร

พ.ศ. 2554 – 2555 Vice President สายงานกำากับ บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2543 – 2554 Partner of Baker and McKenzie

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มี-

จำานวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2563
• คณะกรรมการบริษัทฯ    : 11/11

 บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ 1 แห่ง ได้แก่

•  บริษัท ไฮโดรเท็ค จำากัด (มหาชน) ประธานกรรมการ

 บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่นๆ 4 แห่ง ได้แก่

• คณะกรรมการกำากับสำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) กรรมการ

• บริษัท คลิคอินเตอร์ บิซิเนส จำากัด ประธานบริษัท 

• การเงินการคลัง ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการ 

• คณะกรรมาธิการ การสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 บริษัทย่อยของบริษัทฯ -ไม่มี-

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่น ๆ
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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

สำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล   : CEO learning through experiences (CEO LTE #1)

      Digital CEO #2

ประสบการณ์ทำางานย้อนหลัง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มี-

จำานวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2563
• คณะกรรมการบริษัทฯ    : 10/11

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่น ๆ

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง

พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการ บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไพร์ม โร้ด กรุ๊ป จำากัด

พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท เรดวัน เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จำากัด

พ.ศ. 2561 – 2562 กรรมการ บริษัท ไฮโดรเท็ค จำากัด (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 

บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ -ไม่มี-

บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่นๆ -ไม่มี-

บริษัทย่อยของบริษัทฯ -ไม่มี-
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 นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

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

• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำาหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 23

• หลักสูตรประกาศนีบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 15

• หลักสูตรนักบริหารการคลัง (นนค.) รุ่นที่ 3

• หลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ (นคอ.) รุ่นที่ 1

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มี-

จำานวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2563
• คณะกรรมการบริษัทฯ    : 11/11

• คณะกรรมการตรวจสอบ   : 4/4

• คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน  : 1/1

บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ -ไม่มี-

บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่นๆ -ไม่มี-

บริษัทย่อยของบริษัทฯ -ไม่มี-

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่น ๆ

ประสบการณ์ทำางานย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง

พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน บริษัท ไพร์ม โรด 

เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2558 – 2561 รองผู้อำานวยการ กลุ่มบริหารความเสี่ยง ธนาคารออมสิน 

พ.ศ. 2553 – 2558 ผู้ช่วยผู้อำานวยการ สายงานบริหารเงินและต่างประเทศ กลุ่มลงทุนและบริหารเงิน ธนาคารออมสิน
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มี-

จำานวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2563
• คณะกรรมการบริษัทฯ    : 11/11

• คณะกรรมการตรวจสอบ   : 4/4

• คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน  : 1/1

บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ 2 แห่ง ได้แก่

•  บริษัท ไฮโดรเท็ค จำากัด (มหาชน) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

• บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่นๆ 2 แห่ง ได้แก่

• สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อธิการบดี

• บริษัท บริษัท ยูเอซี แอ็ดแวนซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมิคัล จำากัด ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

บริษัทย่อยของบริษัทฯ -ไม่มี-

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่น ๆ

ศ.ดร.กำาพล ปัญญาโกเมศ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

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

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง

2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ 

จำากัด (มหาชน)

2561 – ปัจจุบัน อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ยูเอซี แอ็ดแวนซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมิคัล จำากัด

2558 – ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำากิจการ สำานักงานคณะ

กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2554 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไฮโดรเท็ค จำากัด (มหาชน)

2554 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 

2554 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 

2554 – ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารเงินกองทุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์ทำางานย้อนหลัง

• Design Thinking Workshop, Stanford University

• Director Accreditation Program (DAP) 90/2554

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 14 (วบน. 14)

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น 26 (วตท. 26)
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การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่น ๆ

พลอากาศเอกสุรศักดิ์  มีมณี
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน /

กรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือครองหุ้น : 180,000 หุ้น (0.0%)

คุณวุฒิทางการศึกษา   :  - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปม.) 

   - วิทยาลัยการทัพอากาศ

   - โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ

   - วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  โรงเรียนนายเรืออากาศ

ประวัติการฝึกอบรม 
• Director Accreditation Program (DAP) 90/2561

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง

2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนบริษัท ไพร์ม โรด 

เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน) 

2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไฮโดรเท็ค จำากัด (มหาชน) 

2559 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

พ.ศ. 2558 – 2559 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ / ประธาน คณะกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ

พ.ศ. 2557 – 2558 ผู้อำานวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ

ประสบการณ์ทำางานย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ -ไม่มี-

บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่นๆ -ไม่มี-

บริษัทย่อยของบริษัทฯ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มี-

จำานวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2563
• คณะกรรมการบริษัทฯ    : 11/11

• คณะกรรมการตรวจสอบ   : 4/4

• คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน  : 1/1
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มี-

จำานวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2563
• คณะกรรมการบริษัทฯ    : 9/11

บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ 4 แห่ง ได้แก่

• บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำากัด (มหาชน) กรรมการ

• บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำากัด (มหาชน) กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

• บริษัท ฟินันซ่า จำากัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

• บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำากัด (มหาชน) กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่นๆ -ไม่มี-

บริษัทย่อยของบริษัทฯ -ไม่มี-

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

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง

พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. วาว แฟคเตอร์   (ชื่อเดิม บมจ. อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์)

พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โดมิโน่ เอเชีย แปซิฟิค จำากัด

พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท เคพีเอ็น เอนเนอยี่ โฮลดิ้ง จำากัด

พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บมจ. ฟินันซ่า

พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน บจ. ไทยแอร์เอเชีย

พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น

พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล

พ.ศ. 2558 - 2563 ประธานกรรมการ บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำากัด

ประสบการณ์ทำางานย้อนหลัง

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่น ๆ
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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

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง

ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2531 – ปัจจุบัน Managing Director of CRJ Group

พ.ศ. 2558 - 2560 ที่ปรึกษา สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

พ.ศ. 2548 - 2558 ที่ปรึกษา บริษัท ไทยยานยนตร์ จำากัด

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ -ไม่มี-

บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่นๆ 1 แห่ง ได้แก่

• บริษัท โกลบอล อิเลคทริค วีฮิเคิล จำากัด กรรมการผู้จัดการ

บริษัทย่อยของบริษัทฯ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :  -ไม่มี-

จำานวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2563
• คณะกรรมการบริษัทฯ    : 11/11

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่น ๆ
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คณะผู้บริหาร

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

ประสบการณ์ทำางานย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง บริษัท

2 สิงหาคม 2562 – ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการ บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน)

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไฮโดรเท็ค จำากัด (มหาชน)

2558 – ปัจจุบัน หุ้นส่วนผู้จัดการ Tuas Capital Partners MGF I General 
Partner Ltd (Labuan), Malaysia

2549 – 2552 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Maybank Investment Bank, Malaysia

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

ประสบการณ์ทำางานย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง บริษัท

30 กรกฎาคม 2562– ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการ
บริหาร

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน)

2555 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จำากัด

2554 – 2555 Vice President สายงานกำากับ บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)

2543 – 2554 Partner Baker and McKenzie
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นาย คณาเดช ธรรมนูญรักษ์ (32 ปี)
รองกรรมการผู้จัดการ (สายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์) 

สัดส่วนการถือครองหุ้น : 0.0% (3,704 หุ้น)

คุณวุฒิทางการศึกษา   : ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (BBA)

ประสบการณ์ทำางานย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง บริษัท

ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ (สายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์) บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน)

ปี 2558 – 2562 รองกรรมการผู้จัดการ (สายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์) บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จำากัด

นางสาว ธนิดา แก้ววนศักดิ์ (54 ปี)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

สัดส่วนการถือครองหุ้น : 0.0% (500 หุ้น)

คุณวุฒิทางการศึกษา   : ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ประสบการณ์ทำางานย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง บริษัท

ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน)

ปี 2558 – 2562 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จำากัด
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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



เป้าหมาย
การดำาเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นผู้นำาในธุรกิจพลังงานและสิ่งแวดล้อม ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ที่ทันสมัย เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน 

พันธกิจ (Mission) 
1. ดำาเนินธุรกิจด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมให้มีการเจริญเติบโต

อย่างต่อเนื่องเเละยั่งยืน

2. สร้างความเชื่อมั่นและผลตอบแทนที่เป็นธรรมให้กับนักลงทุนและ

ผู้ถือหุ้น

3. ดำาเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

4. ดำาเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจและความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและส่ิง

แวดล้อม

5. สร้างองค์กรเเห่งนวัตกรรมและการเรียนรู้ โดยเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์

 บริษัทมีแผนท่ีจะเข้าลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนรูป

แบบต่างๆ เช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการโรงไฟฟ้า

พลังงานลม โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล โครงการ

โรงไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงขยะ และโครงการอ่ืนๆ ท่ีเป็นพลังงานธรรมชาติโดย

การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนรวม

ถึงสภาพแวดล้อมท่ีมีอยู่เดิม ผ่านการเข้าซ้ือธุรกิจ และ/หรือพัฒนาโครงการ

ใหม่ท้ังในและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก ท้ังน้ี การ

แสวงหาโอกาสการลงทุนในต่างประเทศเป็นไปตามนโยบายการลงทุนของ

ภาครัฐในประเทศน้ันๆ ท่ีให้การส่งเสริมและสนับสนุนต่อนักลงทุนต่างชาติ 

บริษัทได้เล็งเห็นโอกาสในการต่อยอดอุตสาหกรรมและพัฒนาธุรกิจเพ่ือขยาย

รากฐานของพลังงานสีเขียวให้ครอบคลุมไปยังทุกพ้ืนท่ีท่ัวโลก

 ท้ังน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 4/2563 เม่ือวันท่ี 13 

พฤษภาคม 2563 ได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร 

โดยได้มีการปรับแก้ไขเพ่ิมเติมเป็นฉบับปัจจุบัน ดังน้ี
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ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาไทย บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน)

ชื่อภาษาอังกฤษ Prime Road Power Public Company Limited

เลขทะเบียนบริษัท 0107546000415

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

ที่ตั้งสำานักงาน 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

ทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว 17,017,942,060 บาท

ประเภทและจำานวนหุ้นทั้งหมด 25,514,280,600 หุ้น

จำานวนหุ้นที่ออกและชำาระแล้วของบริษัท 17,017,942,060 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท 1 บาทต่อหุ้น

ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

บริษัท (ชื่อย่อ) ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษัท ทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว ที่ตั้ง

บริษัท ไพร์ม โรด อัลเทอร์เน

ทีฟ จำากัด (PRA)

ดำาเนินการลงทุนในกลุ่มบริษัท

ที่ประกอบธุรกิจและจำาหน่าย

ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

0105560219826 4,018.0 ล้านบาท 1 อาคารที พี แอนด์ ที ชั้น 22 

ซอยวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร 

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

บริษัท ไพร์ม เอ็นเนอร์ยี่ 

แคปปิตอล จำากัด (PEC)

ดำาเนินการลงทุนในกลุ่มบริษัท

ที่ประกอบธุรกิจและจำาหน่าย

ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

0105560213712 437.1 ล้านบาท 1 อาคารที พี แอนด์ ที ชั้น 22 

ซอยวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร 

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จำากัด 

(PRG)

ดำาเนินการลงทุนในกลุ่มบริษัท

ที่ประกอบธุรกิจและจำาหน่าย

ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

0105558003781 1,000.0 ล้านบาท 1 อาคารที พี แอนด์ ที ชั้น 22 

ซอยวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร 

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

บริษัท บึงสามพัน โซล่า จำากัด 

(BSS)

ดำาเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า

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 เชียงใหม่ รีนิวเอเบิล 

เอ็นเนอยี จำากัด (CRE)

ดำาเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า

จากพลังงานหมุนเวียน ภายใต้

โครงการ CRE

0105552031171 240.0 ล้านบาท 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ 

ออลซีซั่นเพลส ชั้นที่ 9 ห้อง

เลขที่ 4-5 ถนนวิทยุ 

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

บริษัท อีเอสพีพี จำากัด  (ESPP) ดำาเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า

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 

จำากัด (GLS)

ดำาเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า

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 จำากัด (IAC)

ดำาเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า

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 จำากัด 

(NAS) 

ดำาเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า

จากพลังงานหมุนเวียน ภายใต้

โครงการ NAS

0105553105691 240.0 ล้านบาท 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ 

ออลซีซั่นเพลส ชั้นที่ 9 ห้อง

เลขที่ 4-5 ถนนวิทยุ 

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

บริษัท นอร์ธเวสต์ โซล่าร์ 

จำากัด (NWS)

ดำาเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า

จากพลังงานหมุนเวียน ภายใต้

โครงการ NWS

0125553013819 240.0 ล้านบาท 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ 

ออลซีซั่นเพลส ชั้นที่ 9 ห้อง

เลขที่ 4-5 ถนนวิทยุ 

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

บริษัท โซล่าเทค เอ็นเนอยี 

จำากัด (STE)

ดำาเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า

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 

(ไทยแลนด์) จำากัด (VES)

ดำาเนินการลงทุนในกลุ่มบริษัท

ที่ประกอบธุรกิจและจำาหน่าย

ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

0635549000088 167.0 ล้านบาท 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ 

ออลซีซั่นเพลส ชั้นที่ 9 ห้อง

เลขที่ 4-5 ถนนวิทยุ 

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

บริษัท วิเชียรบุรี พาวเวอร์ 

จำากัด (WBP)

ดำาเนินการลงทุนในกลุ่มบริษัท

ที่ประกอบธุรกิจและจำาหน่าย

ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

0105553107112 33.0 ล้านบาท 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ 

ออลซีซั่นเพลส ชั้นที่ 9 ห้อง

เลขที่ 4-5 ถนนวิทยุ 

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

บริษัท อินฟินิท โซล่า เอ็นเนอ

ยี จำากัด (ISE)

ดำาเนินการลงทุนในกลุ่มบริษัท

ที่ประกอบธุรกิจและจำาหน่าย

ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

0105553105420 36.0 ล้านบาท 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ 

ออลซีซั่นเพลส ชั้นที่ 9 ห้อง

เลขที่ 4-5 ถนนวิทยุ 

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

บริษัท ไพร์ม รีนิวเอเบิล ดี

เวลลอปเม้นท์ จำากัด (PRD)

ดำาเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า

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 

จำากัด(SMS) 

ดำาเนินการลงทุนในบริษัทที่

ประกอบธุรกิจและจำาหน่าย

ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

0105558061234 82.0 ล้านบาท 1 อาคารที พี แอนด์ ที ชั้น 22 

ซอยวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร 

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

บริษัท (ชื่อย่อ) ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษัท ทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว ที่ตั้ง
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บริษัท ไพร์ม โรด โซลาร์ จำากัด 

(PRS) 

ดำาเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า

จากพลังงานหมุนเวียน ภายใต้

โครงการสหกรณ์ผู้ใช้น้ำาปฏิรูป

ที่ดินลาดบัวหลวง

0105558047622 317.2 ล้านบาท 1 อาคารที พี แอนด์ ที ชั้น 22 

ซอยวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร 

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

บริษัท สตาร์ โซลาร์ จำากัด 

(STS)

ดำาเนินการลงทุนในบริษัทที่

ประกอบธุรกิจและจำาหน่าย

ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

0105558062061 163.0 ล้านบาท 1 อาคารที พี แอนด์ ที ชั้น 22 

ซอยวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร 

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

บริษัท ไพร์ม อัลเทอร์เนทีฟ 

เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด 

(PAE)

ดำาเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า

จากพลังงานหมุนเวียน ภาย

ใต้โครงการสหกรณ์การเกษตร

เสนา

0105558062036 392.8 ล้านบาท 1 อาคารที พี แอนด์ ที ชั้น 22 

ซอยวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร 

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

บริษัท พาวเวอร์ เอ็นเนอร์ยี่ ดี

เวลลอปเม้นท์ จำากัด (PED)

ดำาเนินการลงทุนในบริษัทที่

ประกอบธุรกิจและจำาหน่าย

ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

0105556084644 130.0 ล้านบาท 1 อาคารที พี แอนด์ ที ชั้น 22 

ซอยวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร 

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

บริษัท 5 อมตะ จำากัด (5AM-

ATA) 

ดำาเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า

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 จำากัด  (PRE)

ดำาเนินการลงทุนในกลุ่มบริษัท

ที่ประกอบธุรกิจและจำาหน่าย

ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

0105557179983 400.0 ล้านบาท 1 อาคารที พี แอนด์ ที ชั้น 22 

ซอยวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร 

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

บริษัท ไอสึ เอนเนอร์จี พีทีอี ลิ

มิเต็ด (Aizu)

ดำาเนินการลงทุนในกลุ่มบริษัท

ที่ประกอบธุรกิจและจำาหน่าย

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 

จำากัด (SSP)

ดำาเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า

จากพลังงานหมุนเวียน ภายใต้

โครงการ สหกรณ์การเกษตร

เพื่อการตลาดลูกค้า 

ธ.ก.ส. ตรัง และ สหกรณ์

การเกษตรลำาทับ

0105558061391 104.8 ล้านบาท 1 อาคารที พี แอนด์ ที ชั้น 22 

ซอยวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร 

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

บริษัท ไพร์ม กรีน โซล่าร์ 

จำากัด (PGS)

ดำาเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า

จากพลังงานหมุนเวียน ภายใต้

โครงการ สหกรณ์การเกษตรนา

บ่อคำาพัฒนา

0105558066724 53.5 ล้านบาท 1 อาคารที พี แอนด์ ที ชั้น 22 

ซอยวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร 

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

บริษัท ไอดีล โซล่าร์ จำากัด 

(IDS)

ดำาเนินการลงทุนในบริษัทที่

ประกอบธุรกิจและจำาหน่าย

ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

0105558062052 1.0 ล้านบาท 1 อาคารที พี แอนด์ ที ชั้น 22 

ซอยวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร 

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

บริษัท Prime Solar Energy 

Corporation จำากัด (PSE)

ดำาเนินการลงทุนในกลุ่มบริษัท

ที่ประกอบธุรกิจและจำาหน่าย

ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนใน

ประเทศไต้หวัน

106057381 500,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ 

(NTD)

No.14, Ningxia East 2nd 

street, Xitun District, Taic-

hung city, 407

He Wu Co.,Ltd (He Wu) ดำาเนินการลงทุนในบริษัทที่

ประกอบธุรกิจและจำาหน่าย

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)

ดำาเนินการลงทุนในบริษัทที่

ประกอบธุรกิจและจำาหน่าย

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.) 

บริษัท (ชื่อย่อ) ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษัท ทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว ที่ตั้ง
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Shin Shi Co.,Ltd (Shin Shi) ดำาเนินการลงทุนในบริษัทที่

ประกอบธุรกิจและจำาหน่าย

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 จำากัด 

(ESCO)

ดำาเนินธุรกิจออกแบบ ก่อสร้าง 

ติดตั้ง ระบบประหยัดพลังงาน 

โดยใช้พลังงานทดแทน เช่น 

พลังงานแสงอาทิตย์

0105561197681 1.0 ล้านบาท 1 อาคารที พี แอนด์ ที ชั้น 22 

ซอยวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร 

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

บริษัท (ชื่อย่อ) ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษัท ทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว ที่ตั้ง



พัฒนาการที่สำาคัญ

ประวัติความเป็นมาที่สำาคัญ
 บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2546 ในชื่อเดิมว่า เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จำากัด (มหาชน) หรือ Evolution Cap-

ital Public Company Limited  ชื่อย่อหลักทรัพย์ “E” และได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จำากัด (มหาชน) หรือ Food 

Capital Public Company Limited ชื่อย่อหลักทรัพย์ “FC” ในปี 2559 โดยประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Com-

pany) 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 แฟร์รี ่ส์ สุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ) 

 (2) ดิ ไอรอน แฟร์รี ่ส์ 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 แชมเบอร ์

(“PIRATE CHAMBRE”)

 นอกจากนี้ บริษัทยังได้ลงทุนในกิจการโรงแรมภายใต้ชื่อ “เรด แพลนเน็ต” โดยมีสาขาของโรงแรมในประเทศไทย ฟิลิปปินส์ 

อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น เนื่องจากธุรกิจเดิมของบริษัท ซึ่งประกอบธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีการแข่งขันที่สูงขึ้น 

ส่งผลให้บริษัทประสบภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน รวมถึงความต้องการเงินทุนในการขยายสาขาของธุรกิจร้านอาหาร

ประเภทแฟรนไชส์ เพื่อให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายผ่านการเพิ่มจำานวนสาขา (Economy of Scale) คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว

ว่าควรมีมติอนุมัติเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการเข้าดำาเนินธุรกิจผลิตและจำาหน่ายพลังงานหมุนเวียน ซึ่งเป็นการ

ลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพในการสร้างอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม และมีระดับความ เสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ผ่านธุรกรรมการ

รับโอนกิจการทั้งหมด (EBT) ของบริษัท ไพร์ม โรด อัลเทอร์เนทีฟ จำากัด (“PRA”) และธุรกรรมจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชำาระเป็นสิ่ง

ตอบแทนให้กับ บริษัท พีอาร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (“PRGD”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ PRA ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการ

เข้าดำาเนินธุรกิจผลิตและจำาหน่ายพลังงานหมุนเวียน ดังนี้

 - โอกาสในการขยายและเพิ่มช่องทางการทำาธุรกิจของบริษัท

 - โอกาสในการเพิ่มรายได้และอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อเนื่องในระยะยาว

 - ทีมงานผู้บริหารชุดใหม่ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ประกอบด้วยนายสมประสงค์ 

ปัญจะลักษณ์ (“คุณสมประสงค์”) และนายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ (“คุณสุรเชษฐ์”) โดยทั้งคู่เป็นผู้ร่วมกันก่อตั้งบริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป 

จำากัด (“PRG”) ขึ้นในปี 2558 เพื่อลงทุนในธุรกิจผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งคุณสม

ประสงค์มีประสบการณ์ในการลงทุนและพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยซึ่งมีขนาดกำาลังการผลิตติดตั้งรวม 91.7 

เมกะวัตต์ (ขนาดกำาลังการผลิตตามสัญญารวม 72.0 เมกะวัตต์) ของบริษัท ไพร์ม เอ็นเนอร์ยี่ แคปปิตอล จำากัด (“PEC”) ซึ่งมีการเริ่มเปิด

ดำาเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ในปี 2557
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 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าควรมีมติอนุมัติเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจำาหน่ายเงินลงทุนและหนี้สินใน

บริษัทย่อยและทรัพย์สินของบริษัท ซึ่งได้แก่บริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ออกไปทั้งหมด เพื่อ

นำาเงินทุนส่วนหนึ่งที่ได้ถูกนำาไปสำารองเพื่อชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและหุ้นกู้ของบริษัท และนำาไปใช้เป็นเงินทุนรองรับธุรกิจผลิตและ

จำาหน่ายพลังงานหมุนเวียน โดยที่ บริษัทสามารถนำาเงินทุนของบริษัทที่ปัจจุบันถูกนำาไปใช้ในธุรกิจที่ประสบภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่อง 

ไปใช้ในการขยายและเพิ่มช่องทางการทำาธุรกิจใหม่ที่สร้างผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนที่ดีกว่าในระดับความเสี่ยงที่ต่ ำากว่าธุรกิจเดิม 

และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป ต่อมา ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ได้พิจารณา

อนุมัติแผนการรวมธุรกิจของบริษัท กับ PRGD ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัท ไพร์ม โรด แคปปิตอล จำากัด (“PRC”) คุณสมประสงค์ คุณสุรเชษฐ์ 

คุณคณาเดช ธรรมนูญรักษ์ (“คุณคณาเดช”)  และ บริษัท ไพร์ม โรด เทค อินเตอร์ ลิมิเต็ด (“PRTI”) ผ่านการรับโอนกิจการทั้งหมด 

(Entire Business Transfer (“EBT”)) และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 วันที่ 29 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ดำาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 2,767,765,276 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 

25,514,280,600 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวน 22,746,515,324 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมถึงที่ประชุมวิสามัญผู้

ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 21 ธันวาคม 2561 มีมติอนุมัติในการเข้าทำารายการจำาหน่ายเงินลงทุนและหนี้สินในบริษัทย่อย และสินทรัพย์

ของบริษัทให้แก่ บุคคลภายนอก หรือ นายกฤษน์ ศรีชวาลา หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่นายกฤษน์ ศรีชวาลา มอบหมาย

 ทั้งนี้ เงินลงทุนและหนี้สินของบริษัทย่อยที่จะจำาหน่ายไปตามเงื่อนไขบังคับก่อนของสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนประกอบไปด้วย

 

 1. การจำาหน่ายหุ้นสามัญและหนี้สินของบริษัท เอฟโวลูชั่น ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำากัด จำานวน 595,014 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 

 หุ้นละ 1,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.00 ของทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว

 2. การจำาหน่ายหุ้นสามัญและหนี้สินของบริษัท ฟีนิกซ์ ไอรอน แฟรรี่ จำากัด จำานวน 39,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100  

 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว

 3. การจำาหน่ายหุ้นสามัญและหนี้สินของบริษัท เอฟซี คอมมิซซารี่ จำากัด จำานวน 99,997 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว

 4. การจำาหน่ายหุ้นสามัญและหนี้สินของบริษัท จี เอ็นเตอร์ไพรส์ แอนด์ โค จำากัด จำานวน 25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น

 ละ 5 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว (ซึ่งหนี้สินดังกล่าวเป็นหนี้สินระหว่างบริษัท กับผู้ถือหุ้น

 เดิมของบริษัท จี เอ็นเตอร์ไพรส์ แอนด์ โค จำากัด)

 นอกจากนี้ บริษัทจะจำาหน่ายเงินลงทุนและหนี้สินทั้งหมดในบริษัทย่อย 2 แห่ง และสินทรัพย์ซึ่งประกอบไปด้วย บริษัท เอฟโว

ลูชั่น แลนด์ จำากัด และ เอฟโวลูชั่น โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด ตามหน้าที่ในการดำาเนินการภายหลังจากธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและการ

จัดสรรหลักทรัพย์เสร็จสมบูรณ์ (“Covenants”) ที่ระบุในสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ทั้งนี้ ธุรกรรมการจำาหน่ายเงินลงทุนและหนี้สินใน

บริษัทย่อย และสินทรัพย์ดังกล่าวประกอบไปด้วย

 1. การจำาหน่ายหุ้นสามัญและหนี้สินของบริษัท เอฟโวลูชั่น แลนด์ จำากัด 

 จำานวน 2,291,075 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท ที่ถือโดยบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียน 

 ชำาระแล้ว

 2. การจำาหน่ายหุ้นสามัญและหนี้สินของบริษัท เอฟโวลูชั่น โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด 

 จำานวน 4,675,000  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว

 3. การจำาหน่ายที่ดินเปล่าของบริษัท 

 จำานวน 10 แปลง ภายใต้โฉนดเลขที่ 11902, 11914, 11922, 34052, 34161-34162 และ 37259-37262

 4. การจำาหน่ายสิทธิการเช่าของบริษัท 

 จำานวน 2 แปลง ภายใต้โฉนดเลขที่ 41628 และภายใต้ นส. 3 ก. เลขที่ 2053

 ต่อมา เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 บริษัทดำาเนินการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัท จี เอ็นเตอร์ไพรส์ แอนด์ โค จำากัด ให้แก่บริษัท 

ฟีนิกซ์ ฟู้ด เวิลด์ จำากัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่นายกฤษณ์ ศรีชวาลา มอบหมาย และเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 บริษัทดำาเนินการจำาหน่าย

เงินลงทุนในบริษัท เอฟโวลูชั่น ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำากัด บริษัท ฟีนิกซ์ ไอรอน แฟรรี่ จำากัด และบริษัท เอฟซี คอมมิซซารี่ จำากัดให้แก่
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บริษัท ฟีนิกซ์ ฟู้ด เวิลด์ จำากัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่นายกฤษณ์ ศรีชวาลา มอบหมาย พร้อมทั้งเข้าทำาธุรกรรมรับโอนกิจการทั้งหมดของ PRA 

โดยบริษัทชำาระค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดของ PRA ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำานวน 14,881,481,481 หุ้น มูลค่าที่

ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ราคาหุ้นละ 0.27 บาทต่อหุ้น ให้แก่ PRGD แทนการชำาระด้วยเงินสด โดยการเข้าทำารายการดังกล่าวเป็นไปตามมติ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 21 ธันวาคม 2561 และมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 วันที่ 29 เมษายน 2562

 การจำาหน่ายเงินลงทุนและหนี้สินในบริษัทย่อยและทรัพย์สินของบริษัท มีวัตถุประสงค์หลักในการปรับโครงสร้างเงินทุน เพื่อ

รองรับการรับโอนกิจการของ PRA ซึ่งประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจในการผลิต

และจำาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องตามสัญญาจองซื้อหุ้นแบบมีเงื ่อนไขบังคับก่อน (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

เงื่อนไขในการจำาหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนและหนี้สินในบริษัทย่อย โดยกำาหนดให้กลุ่มธุรกิจที่มีการดำาเนินกิจการในธุรกิจอาหาร เป็นเงื่อนไข

บังคับก่อนการเข้าทำาธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและการจัดสรรหลักทรัพย์ และกำาหนดให้กลุ่มธุรกิจที่มีการดำาเนินกิจการในธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ เป็นหน้าที่ในการดำาเนินการภายหลังจากธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและการจัดสรรหลักทรัพย์เสร็จสมบูรณ์ 

(Covenant) ภายในระยะเวลา 12 เดือน และมีเงื ่อนไขการชำาระเงินจากการจำาหน่ายเงินลงทุนและหนี้สินในบริษัทย่อยและสินทรัพย์ตาม 

Covenant ครบทั้งจำานวนเมื่อครบระยะเวลา 15 เดือน

 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก บริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จำากัด (มหาชน) หรือ Food Capital Pub-

lic Company Limited ชื่อย่อหลักทรัพย์ “FC” เป็น บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน) หรือ Prime Road Power Public 

Company Limited ภายใต้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “PRIME” ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562 วันที่ 29 เมษายน 2562 ภาย

หลังธุรกรรมรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ระหว่างบริษัทและ PRGD แล้วเสร็จ โดยประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นใน

บริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมี

บริษัท ไพร์ม โรด โซลาร์ จำากัด (“PRS”) เป็นบริษัทแกน  

 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 บริษัทได้ย้ายหลักทรัพย์ PRIME จาก Mai เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET) ในกลุ่มทรัพยากร 

หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค

2557

2542

2548

2551

2555
• บริษัทเริ่มประกอบธุรกิจสื่อดิจิตอลและการสื่อสาร

• บริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ภายใต้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในนามบริษัท สยามทูยูจำากัด 

(มหาชน) มีผู้ถือหุ้นหลัก ได้แก่ นายสุปรัชญ์ ศรีผดุง นางสาวไม ไท 

ควัน หัว และนายนิคลาส จอนห์ แอสซ่าร์ แสตลเบอร์ก

• บริษัทได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จำากัด 

(มหาชน) และเริ่มลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

• บริษัทเข้าซื้อธุรกิจร้านอาหารและเงินลงทุนในธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์จากกลุ่มศรีชวาลา ซึ่งประกอบไปด้วย นายกฤษน์ 

ศรีชวาลา นายอมร ศรีชวาลา นายเทพฤทธิ์ ศรีชวาลา และ นาย

อัครเดช ศรีชวาลา พร้อมทั้งมีการปรับเปลี่ยนผู้ถือหุ้นหลักเป็นก

ลุ่มศรีชวาลา และผู้แทนจากกลุ่มศรีชวาลาได้เข้าดำารงตำาแหน่ง

กรรมการและผู้บริหารของบริษัท

• บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท สวีทสตาร์ จำากัด ร้อยละ 28.5 

โดยกลุ่มบริษัทสวีทสตาร์ คือผู้ได้รับสิทธิแฟรนไชส์ในการประกอบ

ธุรกิจร้านแม็กโนเลีย เบเกอรี่ และร้านมิสเตอร์โจนส์ออร์แฟเนจ

ในประเทศญี่ปุ่น  นอกจากนี้ บริษัทยังได้ซื้อหุ้นของบริษัท คิวส์ ได

นิ่ง อิ๊งค์ ซึ่งเป็นเจ้าของและผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร 17 แห่งใน

ประเทศญี่ปุ่น

บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญของ
ธุรกิจเดิมของบริษัท ดังต่อไปนี้
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• บริษัทได้จำาหน่ายเงินลงทุนใน Sweetstar K.K. จำานวน 222,250 

หุ้นสามัญซึ่งคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราร้อยละ 11.1 เงิน

ลงทุนใน Sweetstar Asia Limited จำานวน 3,000 หุ้นสามัญ ซึ่ง

คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราร้อยละ 12.2 และเงินลงทุนใน 

Q’s Dining Inc. จำานวน 213 หุ้นสามัญ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนการถือ

หุ้นในอัตราร้อยละ 29.3

• บริษัทได้เปลี่ยนชื่อบริษัท จากเดิมช่ือ “บริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล 

จำากัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จำากัด (มหาชน)” 

และชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัท จากเดิม “E” เป็น “FC”  ตาม

มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 

14 มิถุนายน 2559

• ในเดือนกันยายน 2559 บริษัทได้จำาหน่ายหุ้นทั้งหมดร้อยละ 100 

ในบริษัท มิสเตอร์โจนส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (“MJO”) ซึ่ง

เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ในราคา 27 ล้านบาท และจำาหน่าย

เครื่องหมายการค้าของ MJO ในราคา 40,000 เหรียญสหรัฐ ตาม

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 13 

พฤษภาคม 2559

• ในเดือนธันวาคม 2559 บริษัทได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แม็กกี้ 

ชูส์ จำากัด เพิ่มเติมจำานวน 12,000 หุ้น ในราคา 3 ล้านบาท ทำาให้

สัดส่วนการถือเงินลงทุนในบริษัท แม็กกี้ ชูส์ จำากัด เพิ่มขึ้นจาก

ร้อยละ 80 เป็นร้อยละ 100

2558
2559

2560
• ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 บริษัทได้ทำารายการเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 

100 ของบริษัท จี เอ็นเตอร์ไพรส์ แอนด์โค จำากัด จากกลุ่มผู้ถือ

หุ้นเดิม ส่งผลให้บริษัทมีร้านอาหารอีก 6 ร้านที่ดำาเนินธุรกิจภาย

ใต้แบรนด์ดังต่อไปนี้ “ชิงช้าชาลี” “มูมมามปาร์ค” “อูมามิ ฟาลา

เบลล่า” และ “ไพเรท แชมเบอร์” 

• เปิดร้านโดมิโน่ พิซซ่า สาขาแรกในประเทศกัมพูชา ท่ีกรุงพนมเปญ 

ในเดือนมกราคม 2558

• บริษัทได้ปรับโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มโดยการจัดตั้ง บริษัท 

เอฟโวลูชั่น ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำากัด เป็นบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้น

ใหม่ เข้าถือหุ้นของบริษัทดังต่อไปนี้ 

 - บรษิทั โดมโินส ์(ประเทศไทย) จำากดัและ บริษทั ดี. พิซซา่  

 จำากัด (มหาชน) (ผู้ถือสิทธิแฟรนไชส์โดมิโน่ พิซซ่า ใน 

 ประเทศไทยและกัมพูชา ตามลำาดับ) 

 - บริษัท ซีบีทีแอล (ประเทศไทย) จำากัด (ผู้ถือสิทธิแฟรนไชส์ 

 ร้านเดอะ คอฟฟี่ บีน แอนด์ ทีลีฟ) และ

 - บริษัท เคียวโชน จำากัด (ผู้ถือสิทธิแฟรนไชส์ร้านเคียวโชน) 

 โดยมีนายแพทย์วุฒิศักดิ์ ลิ่มพานิช เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน 

 บริษัท เอฟโวลูชั่น ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำากัด จำานวน 150  

 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ของจำานวนหุ้นทั้งหมด 

 ของบริษัทย่อยดังกล่าว เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์การขยายธุรกิจ

 ร้านอาหารของบริษัท

• ได้เปิดร้านแมก็โนเลีย เบเกอร่ี สาขาท่ี 2 ของเอเชียในห้างสรรพ

สินค้าปันเกียว-ฮุนได เมืองคยองกี ประเทศเกาหลี ในเดือนสิงหาคม 

2558

• คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้ปิดกิจการบริษ ัท มอนสเตอร์ 

มีเดีย จำากัด และ บริษัท 

• โฟโต้มี ดอทคอม จำากัด เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 บริษัท

ดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวกับสื่อดิจิตอล   

(Digital Media) การปิดกิจการมีสาเหตุเนื่องจากบริษัทประสงค์

ที่จะมุ่งประกอบกิจการที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัท ซึ่งเป็นธุรกิจ

ลงทุนในบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจทางด้านร้านอาหารและ

เครื่องดื่มเป็นหลัก

• บริษัทได้มอบสิทธิแฟรนไชส์ให้แก่บริษัท อัลฟ่า พลัส จำากัด ใน

การดำาเนินธุรกิจร้านมิสเตอร์โจนส์ออร์แฟเนจ ในประเทศพม่า ใน

เดือนสิงหาคม 2558

• เปิดร้านแม็กโนเลีย เบเกอรี่ สาขาแรกของเอเชียที่เมืองโตเกียว 

ประเทศญี่ปุ่น

• เปิดร้านมิสเตอร์โจนส์ออร ์แฟเนจ สาขาแรกในประเทศญี่ปุ่นที่

เมืองซัปโปโร เกาะฮอกไกโด

• เปิดร้านเคียวโชน สาขาแรกของบริษัท ที่ห้างสรรพสินค้า เอ็มบีเค 

เซ็นเตอร์

• บริษัทได้เข้าทำาสัญญาร่วมทุนกับบริษัท ซีบีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น 

จำากัด (“CBM”) ประกอบธุรกิจร้าน โดมิโน่ พิซซ่า ในประเทศ

กัมพูชา

• ณ สิ้นปี 2557 มีสาขาของร้านอาหารของบริษัท และบริษัทย่อย 

ทั้งในและต่างประเทศจำานวนทั้งสิ้น 51 สาขา

• บริษัทได้เข้าร่วมทุนกับ CBM ในการดำาเนินกิจการเคียวโชน

ที่ประเทศกัมพูชาและได้เปิดสาขาร้านเคียวโชนสาขาแรกใน

ประเทศกัมพูชา ที่กรุงพนมเปญ

• เปิดสาขาร้านมิสเตอร์โจนส์ออร์แฟเนจ สาขาแรกในประเทศพม่า 

ที่ห้างสรรพสินค้าเอชเอจีแอล เซ็นเตอร์ (HAGL Center) ที่กรุง

ย่างกุ้ง

• ณ สิ้นปี 2558 มีสาขาของร้านอาหารของบริษัทและบริษัทย่อย 

ทั้งในและต่างประเทศจำานวนทั้งสิ้น 73 สาขา
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• วันที่ 29 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 

ได้ อนุ มั ติ ก ารออกและจั ดสรรหุ ้ นสามัญ เพิ ่ มทุนจำ านวน 

14,881,481,481 หุ ้นที ่ราคาหุ ้นละ 0.27 บาทต่อหุ้นเพื่อชำาระ

เป็นค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดแทนเงินสด (Pay-in-

Kind) อีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากบริษัทไม่สามารถดำาเนินการเสนอขาย

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 20 

มีนาคม 2562 หรือภายในระยะเวลาไม่เกินสามเดือนนับแต่วันที่ที่

ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 1/2561 มีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่

ออกใหม่ 

• วันที่ 4 มิถุนายน 2562 บริษัทดำาเนินการจำาหน่ายเงินลงทุนใน

บริษัท จี เอ็นเตอร์ไพรส์ แอนด์ โค จำากัด ให้แก่บริษัท ฟีนิกซ์ ฟู้ด 

เวิลด์ จำากัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่นายกฤษณ์ ศรีชวาลา มอบหมาย 

• วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 บริษัทดำาเนินการจำาหน่ายเงินลงทุนใน

บริษัท เอฟโวลูชั่น ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำากัด บริษัท ฟีนิกซ์ ไอรอน 

แฟรรี่ จำากัด และบริษัท เอฟซี คอมมิซซารี่ จำากัดให้แก่บริษัท 

ฟีนิกซ์ ฟู้ด เวิลด์ จำากัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่นายกฤษณ์ ศรีชวาลา 

มอบหมาย พร้อมทั้งเข้าทำาธุรกรรมรับโอนกิจการทั้งหมดของ PRA 

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 21 ธันวาคม 

2561 โดยบริษัทชำาระค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดของ 

PRA ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำานวน 14,881,481,481 

หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ราคาหุ้นละ 0.27 บาทต่อหุ้น 

ให้แก่ PRGD แทนการชำาระด้วยเงินสด ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือ

หุ้นประจำาปี 2562 วันที่ 29 เมษายน 2562

• ภายหลังธุรกรรมรับโอนกิจการทั้งหมดของ PRA บริษัทได้เปลี่ยน

ชื่อบริษัทจาก บริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จำากัด (มหาชน) หรือ Food 

Capital Public Company Limited ชื่อย่อหลักทรัพย์ “FC” เป็น 

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน) หรือ Prime Road 

Power Public Company Limited ภายใต้ชื่อย่อหลักทรัพย์ 

“PRIME” ตามมติประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 ของบริษัท 

ฟู้ด แคปปิตอล จำากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 โดย

ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) 

ซ่ึงมีการลงทุนหลักในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่าย

ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยเข้าลงทุน พัฒนา และบริหารโรง

ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 17/2562 เมื่อวันที่ 23 

สิงหาคม 2562 และที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2562 

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ได้มีมติอนุมัติการดำาเนินการจัดตั้ง

บริษัทย่อยใหม่ จำานวน 2 บริษัท ได้แก่ 

 (1) บริษัท ไพร์ม อัลเทอร์เนทีพ วิชั่นส์ จำากัด เพื่อรองรับการ

 ขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสง 

 อาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) โดยบริษัท 

 ไพร์ม โรด กรุ๊ป จำากัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นใน  

 สัดส่วนร้อยละ 99.98) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 54

• กลุ่มบริษัทได้จำาหน่ายเงินลงทุนใน 

 (1) หุ้นสามัญของบริษัท คาซ่า ฟิโก้ จำากัด จำานวน  

 14,250,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 50  

 ของทุนที่จดทะเบียนและชำาระแล้ว 

 (2) หุ้นสามัญของบริษัท ฟีน่า ปาร์ค จำากัด จำานวน  

 5,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 50  

 ของทุนที่จดทะเบียนและชำาระแล้ว โดยทั้งสองรายการ 

 เป็นการใช้สิทธิ์ตามสิทธิการขายคืน (Put Option) 

 (3) หุ้นบุริมสิทธิของบริษัท อันดามัน บีช เรสซิเดนซ์ จำากัด  

 จำานวน 51,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.00 ของทุน 

 จดทะเบียนชำาระแล้ว 

 (4) หุ้นบุริมสิทธิของบริษัท พังงา โฮเต็ล จำากัด จำานวน  

 51,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.00 ของทุนจด 

 ทะเบียนชำาระแล้ว

• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 19 

เมษายน 2561 มีมติอนุมัติให้จดทะเบียนเลิกกิจการและดำาเนิน

การชำาระบัญชี บริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล อินเตอร์เนชั่นแนล 

พีทีอี ลิมิเต็ด และ บริษัท Food Capital USA Inc.

• วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 

ได้อนุมัติการเข้าทำาธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก PRGD 

ซึ่งได้แก่หุ้นสามัญในบริษัท ไพร์ม โรด อัลเทอร์เนทีฟ จำากัด 

(“PRA”) และหนี้สินทั้งปวง การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม

ทุนจำานวน 14,881,481,481 หุ้นที่ราคาหุ้นละ 0.27 บาทต่อ

หุ้นเพื่อชำาระเป็นค่าตอบแทนการรับโอนกิจการท้ังหมดแทน

เงินสด (Pay-in-Kind) และการจำาหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนและหนี้

สินของบริษัทย่อย และสินทรัพย์ตามสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

แบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน (Share Subscription Agreement) 

ประกอบไปด้วย 

 (1) กลุ่มเงินลงทุนและหนี้สินในบริษัทย่อยตามเงื่อนไขบังคับ 

 ก่อน ได้แก่ บริษัท เอฟโวลูชั่น ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำากัด บริษัท 

 ฟีนิกซ์ ไอรอน แฟรรี่ จำากัด บริษัท เอฟซี คอมมิซซารี่ และ  

 บริษัท จี เอ็นเตอร์ไพรส์ แอนด์ โค จำากัด และ

 (2) การจำาหน่ายเงินลงทุนตาม Covenants ได้แก่ บริษัท  

 เอฟโวลูชั่น แลนด์ จำากัด และ บริษัท เอฟโวลูชั่น โฮลดิ้งส์ ลิ

 มิเต็ด และ 

 (3) การจำาหน่ายไปซึ่งที่ดินเปล่าของบริษัท และสิทธิการเช่า

 ของบริษัท ตาม Covenants

2561 2562

26



 (2) บริษัท ไพร์ม โรด รูฟท็อป จำากัด เพื่อประกอบธุรกิจผลิต  

 และจำาหน่ายไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสง  

 อาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) โดยบริษัท  

 ไพร์ม โรด กรุ๊ป จำากัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นใน  

 สัดส่วนร้อยละ 99.98) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 54

• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 18/2562 เมื่อวันที่ 19 

กันยายน 2562 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจาณา

อนุมัติให้ PRA เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

แบบติดตั้งบนพื้นดินขนาด 60 เมกกะวัตต์ จังหวัดกำาปงชนัง 

ประเทศกัมพูชา ซึ่งเข้าข่ายรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 18/2562 เมื่อวันที่ 19 

กันยายน 2562 และที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 

5/2562 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติการดำาเนินการ

จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ ได้แก่ Prime Road Alternative (Cam-

bodia) Company Limited เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการใน

ประเทศกัมพูชา โดยบริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จำากัด (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 ได้มีมติอนุมัติการดำาเนินการจัดตั้งบริษัทย่อย

ใหม่ จำานวน 2 บริษัท ซึ่งได้แก่ Jingtai Energy Co., Ltd. และ 

Jingyi Energy Co., Ltd.  ที่ประเทศไต้หวัน เพื่อรองรับการขยาย

ธุรกิจของบริษัท โดย  บริษัท ไพร์ม โซล่าร์ เอนเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น 

จำากัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.98) 

ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100

• ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ง

ที่ 1/2563 ได้มีมติอนุมัติให้ PRA เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินขนาด 60 เมกกะวัตต์ 

จังหวัดกำาปงชนัง ประเทศกัมพูชา

• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 16 

กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการดำาเนินการจัดตั้งบริษัทย่อย

ใหม่ ได้แก่ บริษัท ไพร์ม เอ็นเนอร์ยี่ เคเฮช จำากัด (“PEKH”) ใน

รูปแบบบริษัทโฮลดิ้ง เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท โดย

บริษัทโฮลดิ้งดังกล่าวจะเข้ามาถือหุ้น 100 % ใน Prime Road Al-

ternative (Cambodia) Co., Ltd. (“PRAC”) แทนบริษัท ไพร์ม 

โรด กรุ๊ป จำากัด (“PRG”) ซึ่งถือหุ้นอยู่ในปัจจุบัน

• วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 บริษัท มีการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือ

หุ้นรายย่อย (Free Float) จำานวน 3,408 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อย

ละ 15.29 ของทุนจดทะเบียนชำาระแล้วของบริษัท ทำาให้บริษัท

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การดำารงสถานะ เรื่องคุณสมบัติ

การกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย

• ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 13/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวัน

ที่ 2 ธันวาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ไพร์ม โซลาร์ เอ็นเนอร์

ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (“PSE”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้า

ซื้อหุ้นสามัญจำานวน 42,500 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 ดอล

ล่าร์ไต้หวัน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85 ของทุนจดทะเบียนของ

บริษัท Jinaili Energy Co., Ltd.(“JINAILI”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จด

ทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศไต้หวัน จากบริษัท KWE Corpora-

tion (“KWE”) ด้วยมูลค่าการเข้าทำารายการเท่ากับ 425,000 ดอล

ล่าร์ไต้หวัน เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจในประเทศไต้หวัน โดยภาย

หลังการทำาธุรกรรมดังกล่าว JINAILI ถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 
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• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท PRGD ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 9 พฤศจิกายน 

2561 ได้มีมติอนุมัติแผนการควบรวมกิจการเข้ากับบริษัท ฟู้ด แคปปิตอล 

จำากัด (มหาชน) และรวมถึงการเข้าทำาสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนแบบมีเงื่อนไข

บังคับก่อน (Share Subscription Agreement) ซึ่งเป็นการลงนามระหว่าง 

PRGD บริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จำากัด (มหาชน) และ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 

ฟู้ด แคปปิตอล จำากัด (มหาชน)

• บริษัทลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพิ่มเติมอีกจำานวน 3 สัญญาภายใต้

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพ้ืนดินสำาหรับ

หน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2560 ที่ราคารับซื้อ

ภาพรวมและพัฒนาการที่สำาคัญของโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท มีดังต่อไปนี้

• บริษัทร่วม 8 บริษัทเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า รวม 10 สัญญา คิดเป็น

กำาลังการผลิตตามสัญญารวมทั้งสิ้น 72 เมกะวัตต์

• บริษัทร่วม 8 บริษัทเข้าทำาสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งและเริ่ม

พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

• โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โครงการแรกซึ่งมีกำาลังการผลิตติดตั้ง 

7.6 เมกะวัตต์ (กำาลังการผลิตตามสัญญา 6.0 เมกะวัตต์) เปิดให้ดำาเนินการเชิง

พาณิชย์ (COD) 

• โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 9 โครงการ ซึ่งมีกำาลังการผลิตติดตั้ง

รวม 84.1 เมกะวัตต์ (กำาลังการผลิตตามสัญญา 66.0 เมกะวัตต์) เริ่มดำาเนิน

การเชิงพาณิชย์ (COD) โดยบริษัท ไพร์ม โรด เทค จำากัด (PRT) เป็นผู้ถือหุ้น

ในสัดส่วนร้อยละ 30 ร่วมกับ Soleq Pte. (ซึ่งเป็นบริษัทภายใต้การบริหาร

จัดการของ Equis Fund Group ณ เวลานั้น) 

• ช่วงเดือนธันวาคม บริษัท ไพร์ม โรด แคปปิตอล จำากัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ

บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จำากัด (PRG) ได้ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนในบริษัท 

ไอสึ เอ็นเนอยี พีทีอี เพื่อริเริ่มการดำาเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสง

อาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัทมีสัดส่วนรวมร้อยละ 25 ในบริษัท ไอสึ 

เอ็นเนอยี พีทีอี ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ และดำาเนินการ

ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าในฐานะผู้ลงทุน ทีเค (TK Investor)

• PRG ได้เริ่มพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในโครงการ 5 อมตะ และ

ได้เข้าลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าภายใต้โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดินสำาหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาค

การเกษตร พ.ศ. 2558 จำานวน 4 สัญญา ประกอบไปด้วย โครงการสหกรณ์

ผู้ใช้น้ำาปฏิรูปที่ดินลาดบัวหลวง (LBL05) โครงการสหกรณ์การเกษตร

เสนา (BSA01) สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเสนา (BSA08) และ สหกรณ์

การเกษตรลาดหลุมแก้วพัฒนา (LAK09) คิดเป็นกำาลังการผลิตรวม 18.0 

เมกะวัตต์ โดยโครงการทั้งหมดมีกำาหนดการพัฒนาให้แล้วเสร็จและเปิดให้

ดำาเนินการเชิงพาณิชย์ ภายในปี 2559

• โครงการ 5 อมตะได้เริ่มเปิดให้ดำาเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ในช่วงเดือน 

มกราคม ปี 2559

• โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นได้เร่ิมเปิดให้ดำาเนิน

การเชิงพาณิชย์ (COD) เป็นโครงการแรก ได้แก่โครงการฮิโนะในช่วงเดือน 

พฤษภาคม ปี 2559

• โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้โครงการผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดินสำาหรับหน่วยงานราชการและ

สหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ.2558 จำานวน 4 โครงการได้เริ่มเปิดให้ดำาเนิน

การเชิงพาณิชย์ (COD) รวมทั้งหมด 4 โครงการในเดือนธันวาคม ปี 2559

• PRG ได้เข้าร่วมการประมูลสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ภายใต้โครงการผลิตไฟฟ้า

จากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดินสำาหรับหน่วยงานราชการและ

สหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ.2560 โดยบริษัทได้รับคัดเลือกรวม 3 โครงการ 

คิดเป็นกำาลังการผลิตรวม 14.6 เมกะวัตต์

• โครงการอาวาจิ ภายใต้การถือหุ้นของบริษัทร่วมของ PRG ได้เปิดให้ดำาเนิน

การเชิงพาณิชย์ (COD) ในเดือนพฤษภาคม

• บริษัท ไพร์ม เอ็นเนอยี่ แคปปิตอล จำากัด (PEC) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 

ธันวาคม 2560 โดยประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Hold-

ing Company) เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างกลุ่มกิจการของกลุ่ม

บริษัท โดย PEC เข้าลงทุนในหุ้นของบริษัทดำาเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ในประเทศไทยจำานวน 10 โครงการ มีกำาลังการผลิตตามสัญญา

รวมทั้งสิ้น 72.0 เมกะวัตต์ ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำาระ

แล้ว แทน PRT ซึ่งทุกโครงการได้รับอัตราส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าที่ 8.00 

บาท ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง

• บริษัท ไพร์ม โรด อัลเทอร์เนทีฟ จำากัด (PRA) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 

2560 ในรูปแบบบริษัทจำากัดด้วยทุนจดทะเบียน 4,018,003,000 บาท เพื่อ

วัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างกลุ่มกิจการของกลุ่มบริษัท โดยเข้าลงทุน

ในหุ้นของ PRG และ PEC ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ใต้การควบคุมเดียวกันกับผู้ถือ

หุ้นของบริษัท

2554

2555

2556

2557

2559

2560

2561
2558
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• บริษัทได้ทำาการเข้าซื้อโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศ

ไต้หวันที่อยู่ระหว่างพัฒนาทั้งหมด 5 โครงการย่อยภายใต้ชื่อโครงการหลัก

ว่าโครงการ Yunlin โดยมีกำาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 8.5 เมกะวัตต์ 

• โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวันทั้งหมด 3 โครงการ

ย่อยภายใต้ชื่อโครงการหลักว่าโครงการ Yunlin โดยมีกำาลังการผลิตไฟฟ้า

ตามสัญญารวม 6.0 เมกะวัตต์ เปิดให้ดำาเนินการเชิงพาณิชย์ในช่วงเดือน

เมษายน 

• ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 15 พฤศจิกายน 

2562 ได้มีมติอนุมัติให้ PRA เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสง

อาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินขนาด 60 เมกกะวัตต์ จังหวัดกำาปงชนัง ประเทศ

กัมพูชา

• ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กันยายน 

2563 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จูปิเตอร์ เพาเวอร์ 

จำากัด (“JUPITER”) จำานวน 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 

ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ100 ของทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำาระ

แล้วของ JUPITER โดย JUPUTER มีโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดิน ในระบบส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า ขนาด 

1 เมกะวัตต์ที่ได้ดำาเนินการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว 

• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 

ธันวาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท เห่ออู่ จำากัด (“HW”) ซึ่งเป็นบริษัท

ย่อยของบริษัท เข้าลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้ง

ในโรงเรียนและสวนสาธารณะ ประเทศไต้หวัน 8 โครงการ โดยมีประมาณ

การกำาลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งสุทธิรวม 8 เมกกะวัตต์

2562

2563
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ไฟฟ้าแบบ Feed-in-Tariff (FiT) ที่ราคา 4.12 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง โดยทั้ง 

3 โครงการเปิดดำาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม

• โครงการนาริไอสึซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศ

ญี่ปุ่นได้เปิดให้ดำาเนินการเชิงพาณิชย์ในช่วงเดือนธันวาคม



 ก่อนการรับโอนกิจการท้ังหมด บริษัทประกอบธุรกิจโดยการ

ถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีการลงทุนหลักใน

ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านอาหารไลฟ์สไตล์ และร่วมลงทุนใน

ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้ ภายหลังการรับ

โอนกิจการทั้งหมดจาก PRGD และการปฎิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา

จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่มีเงื่อนไขบังคับก่อนซึ่งกำาหนดให้บริษัทจำาหน่ายเงิน

ลงทุนและหนี้สินในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจร้านอาหารทั้งหมด และ

ธุรกิจเดิมของบริษัทจะเหลือเพียงการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

และธุรกิจร่วมลงทุนในธุรกิจโรงแรม 

 โดย ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2562 หลังการรับโอนกิจการ

ทั้งหมด บริษัทมีผู้ถือหุ้นหลักเพียงกลุม่เดียว ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้น

จาก PRGD ได้แก่ (1) PRC (2) คุณสมประสงค์ (3) คุณสุรเชษฐ์ (4) 

PRTI และ (5) คุณคณาเดช โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันทั้งหมดคิด

เป็น 87.45 ของหุ้นที่ออกและชำาระแล้วของบริษัท โดยได้เข้ามาเป็นผู้

ถือหุ้นใหญ่แทนที่กลุ่มศรีชวาลา ซึ่งมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทลดลง

เหลือร้อยละ 4.65  

บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Compa-

ny) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั้ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมีบริษัท ไพร์ม โรด โซลาร์ จำากัด 

(PRS) เป็นบริษัทแกนตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการรับ

หลักทรัพย์จดทะเบียนตลอดเวลาที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ กลุ่ม

บริษัทภายใต้การถือหุ้นของ PRA ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นบริษัทที่

ดำาเนินธุรกิจผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดย

มีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กำาลังการผลิตติดตั้งรวม 209.0 

เมกะวัตต์ (คิดเป็นกำาลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการถือหุ้น 89.7 

เมกะวัตต์) หรือมีกำาลังการผลิตตามสัญญา 175.6 เมกะวัตต์ (คิดเป็น

กำาลังการผลิตตามสัญญาตามสัดส่วนการถือหุ้น 80.4 เมกะวัตต์)

การรับโอนกิจการทั้งหมด 
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โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จำากัด (มหาชน) 
ก่อนการรับโอนกิจการทั้งหมด

ทั้งนี้ จากโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยข้างต้น บริษัทได้จำาหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนและหนี้สินในบริษัทย่อย และสินทรัพย์ของบริษัท 

ตามที่ระบุไว้ในสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนแบบมีเงื ่อนไขบังคับก่อน (Share Subscription Agreement) ประกอบไปด้วย 

 1.) ธุรกรรมการจำาหน่ายเงินลงทุนและหนี้สินในบริษัทย่อยตามเงื่อนไขบังคับก่อน 

 2.) ธุรกรรมการจำาหน่ายเงินลงทุนและหนี้สินในบริษัทย่อยตาม Covenants และ

 3.) ธุรกรรมการจำาหน่ายที่ดินและสิทธิการเช่าตาม Covenants โดยรายละเอียดของแต่ละหัวข้อ มีดังต่อไปนี้

  1. ธุรกรรมการจำาหน่ายเงินลงทุนและหนี้สินในบริษัทย่อยตามเงื่อนไขบังคับก่อน 

   - บริษัท เอฟโวลูชั่นส์ ฟู้ดส์ จำากัด ในสัดส่วนร้อยละ 90.00

   - บริษัท ฟินิกส์ ไอรอน แฟร์รี ่ จำากัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99

   - บริษัท เอฟซี คอมมิซซารี จำากัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99

   - บริษัท จี เอ็นเตอร์ไพรส์ แอนด์ โค จำากัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99

  2. ธุรกรรมการจำาหน่ายเงินลงทุนและหนี้สินในบริษัทย่อยตาม Covenants

   - เอฟโวลูชั่น โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด ร้อยละ 100.00

   - บริษัท เอฟโวลูชั่น แลนด์ จำากัด ร้อยละ 99.99

  3. ธุรกรรมการจำาหน่ายที่ดินและสิทธิการเช่าตาม Covenants

   - ที่ดินของบริษัท 10 แปลง

   - สิทธิการเช่าที่ดินของบริษัท 2 แปลง
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โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ภายหลังการรับโอนกิจการทั้งหมดของ PRA

หม�ยเหตุ : (1) บริษัท วีน� เอ็นเนอร์ยี โซล่�ร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด และบริษัท อีเอสพีพี จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท 
ไพร์ม เอ็นเนอยี่ แคปปิตอล จำ�กัด มีบริษัท วีน� เอ็นเนอร์ยี โซล่�ร์ พีทีอี แอลทีดี เป็นผู้ถือหุ้นทั้งท�งตรงและท�งอ้อมคิดเป็น
สัดส่วนประม�ณร้อยละ 70.0 ของหุ้นที่ออกและจำ�หน่�ยแล้วทั้งหมด
(2) บริษัท ไอสึ เอนเนอร์จี มีบริษัท บ้�นปู เน็กซ์ จำ�กัด ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75.0 ของหุ้นที่ออกและจำ�หน่�ยแล้วทั้งหมด 

บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Com-

pany) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน

หมุนเวียนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมีบริษัท ไพร์ม 

โรด โซลาร์ จำากัด (PRS) เป็นบริษัทแกน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2563 กลุ่มบริษัทมีกำาลังการผลิตติดตั้งรวม  294.7 เมกะวัตต์ (คิด

เป็นกำาลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการถือหุ้น 81.6   เมกะวัตต์) 

หรือมีกำาลังการผลิตตามสัญญา 243.6 เมกะวัตต์ (คิดเป็นกำาลัง

การผลิตตามสัญญาตามสัดส่วนการถือหุ้น  71.4 เมกะวัตต์) เมกะ

วัตต์ ผ่านการถือหุ้นใน 1) บริษัท ไพร์ม เอ็นเนอร์ยี่ แคปปิตอล 

จำากัด (PEC)  และ 2) บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จำากัด (PRG)

PRG มีบริษัทย่อยภายใต้การลงทุนดังนี้

 (1)  บริษัท ไพร์ม รีนิวเอเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด 

 (2)  บริษัท สมาร์ท โซลาร์ จำากัด 

 (3)  บริษัท ไพร์ม โรด โซลาร์ จำากัด 

 (4)  บริษัท สตาร์ โซลาร์ จำากัด

 (5)  บริษัท ไพร์ม อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด 

 (6)  บริษัท พาวเวอร์ เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเม้นท์   

  จำากัด

 (7)  บริษัท 5 อมตะ จำากัด 

 (8)  บริษัท ไพร์ม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด 

 (9)  บริษัท ไอสึ เอนเนอร์จี พีทีอี ลิมิเต็ด

 (10)  บริษัท สมาร์ท โซล่าร์ พาวเวอร์ จำากัด

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยในปัจจุบัน
 (11)  บริษัท ไพร์ม กรีน โซล่าร์ จำากัด 

 (12) บริษัท ไอดีล โซล่าร์ จำากัด

 (13) บริษัท Prime Solar Energy Corporation   

  จำากัด

 (14) He Wu Company Limited (บริษัทโครงการ  

  ในประเทศไต้หวัน)

 (15) Shin Shi Company Limited (บริษัทโครงการ 

  ในประเทศไต้หวัน)

 (16) Sheng Jiu Company Limited (บริษัท  

  โครงการในประเทศไต้หวัน)

 (17)  Jingtai Energy Company Limited (บริษัท  

  โครงการในประเทศไต้หวัน)

 (18) Jingyi Energy Company Limited (บริษัท  

  โครงการในประเทศไต้หวัน)

 (19) Jinaili Energy Company Limited (บริษัท  

  โครงการในประเทศไต้หวัน)

 (20) บริษัท ไพร์ม เอสโค่ จำากัด

 (21) บริษัท ไพร์ม อัลเทอร์เนทีฟ วิชั ่นส์ จำากัด

 (22) บริษัท ไพร์ม โรด รูฟท็อป จำากัด

 (23) บริษัท ไพร์ม โรด อัลเทอร์เนทีฟ (ประเทศ  

  กัมพูชา) จำากัด

 (24) บริษัท ไพร์ม เอ็นเนอร์ยี่ เคเฮช จำากัด  
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PEC มีบริษัทร่วมภายใต้การลงทุนดังนี้

 (1)  บริษัท บึงสามพัน โซล่า จำากัด 

 (2)  บริษัท เชียงใหม่ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอยี จำากัด 

 (3)  บริษัท อีเอสพีพี จำากัด 

 (4)  บริษัท โกลเด้น ไลท์ โซล่า จำากัด 

 (5)  บริษัท อินฟินิท อัลฟา แคปปิตอล จำากัด 

 (6)  บริษัท ไนน์ เอ โซล่า จำากัด 

 (7)  บริษัท นอร์ธเวสต์ โซล่าร์ จำากัด 

 (8)  บริษัท โซล่าเทค เอ็นเนอยี จำากัด 

 (9)  บริษัท วีนา เอ็นเนอยี่ โซล่าร์ (ประเทศไทย) จำากัด 

 (10)  บริษัท วิเชียรบุรี พาวเวอร์ จำากัด 

 (11)  บริษัท อินฟินิท โซล่า เอ็นเนอยี จำากัด
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน มีดังนี้
ชื่อบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประเทศที่จด

ทะเบียนจัดตั้ง
ทุนจดทะเบียนชำาระ

แล้ว ณ ปัจจุบัน
สัดส่วน
การถือ
หุ้น(1) 

(ร้อยละ)

บริษัท ไพร์ม เอ็นเนอยี่ 

แคปปิตอล จำากัด (“PEC”)

ดำาเนินการลงทุนในกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจและจำาหน่ายไฟฟ้า

จากพลังงานหมุนเวียน

ประเทศไทย 437.1 ล้านบาท 99.99

บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จำากัด 

(“PRG”)

ดำาเนินการลงทุนในกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจและจำาหน่ายไฟฟ้า

จากพลังงานหมุนเวียน

ประเทศไทย 1,000.0 ล้านบาท 99.99

บริษัท บึงสามพัน โซล่า จำากัด 

(“BSS”)

ดำาเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ภายใต้

โครงการ BSS

ประเทศไทย 240.0 ล้านบาท 30.00

บริษัท เชียงใหม่ รีนิวเอเบิล 

เอ็นเนอยี จำากัด (“CRE”)

ดำาเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ภายใต้

โครงการ CRE

ประเทศไทย 240.0 ล้านบาท 30.00

บริษัท อีเอสพีพี จำากัด  

(“ESPP”)

ดำาเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ภายใต้

โครงการ ESPP1, ESPP2 และ ESPP 3

ประเทศไทย 480.0 ล้านบาท 30.00

บริษัท โกลเด้น ไลท์ โซล่า 

จำากัด (“GLS”)

ดำาเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ภายใต้

โครงการ GLS

ประเทศไทย 240.0 ล้านบาท 30.00

บริษัท อินฟินิท อัลฟา 

แคปปิตอล จำากัด (“IAC”) 

ดำาเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ภายใต้

โครงการ IAC

ประเทศไทย 240.0 ล้านบาท 30.00

บริษัท ไนน์ เอ โซล่า จำากัด 

(“NAS”) 

ดำาเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ภายใต้

โครงการ NAS

ประเทศไทย 240.0 ล้านบาท 30.00

บริษัท นอร์ธเวสต์ โซล่าร์ 

จำากัด (“NWS”)

ดำาเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ภายใต้

โครงการ NWS

ประเทศไทย 240.0 ล้านบาท 30.00

บริษัท โซล่าเทค เอ็นเนอยี 

จำากัด (“STE”)

ดำาเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ภายใต้

โครงการ STE

ประเทศไทย 240.0 ล้านบาท 30.00

บริษัท วีนา เอ็นเนอร์ยี โซล่าร์ 

(ประเทศไทย) จำากัด (“VES”)

ดำาเนินการลงทุนในกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจและจำาหน่ายไฟฟ้า

จากพลังงานหมุนเวียน

ประเทศไทย 167.0 ล้านบาท 30.00

บริษัท วิเชียรบุรี พาวเวอร์ 

จำากัด (“WBP”)

ดำาเนินการลงทุนในกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจและจำาหน่ายไฟฟ้า

จากพลังงานหมุนเวียน

ประเทศไทย 33.0 ล้านบาท 30.00

บริษัท อินฟินิท โซล่า เอ็นเนอ

ยี จำากัด (“ISE”)

ดำาเนินการลงทุนในกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจและจำาหน่ายไฟฟ้า

จากพลังงานหมุนเวียน

ประเทศไทย 36.0 ล้านบาท 30.00

บริษัท ไพร์ม รีนิวเอเบิล ดี

เวลลอปเม้นท์ จำากัด (“PRD”)

ดำาเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ภาย

ใต้โครงการสหกรณ์การเกษตรเสนา (BSA01) และ สหกรณ์

การเกษตรลาดหลุมแก้วพัฒนา (LAK09)

ประเทศไทย 257.1 ล้านบาท 99.99

บริษัท สมาร์ท โซลาร์ 

จำากัด(“SMS”) 

ดำาเนินการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจและจำาหน่ายไฟฟ้าจาก

พลังงานหมุนเวียน

ประเทศไทย 82.0 ล้านบาท 99.99

บริษัท ไพร์ม โรด โซลาร์ จำากัด 

(“PRS”) 

ดำาเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ภายใต้

โครงการสหกรณ์ผู้ใช้น้ำาปฏิรูปที่ดินลาดบัวหลวง (LBL05)

ประเทศไทย 317.2 ล้านบาท 99.99

บริษัท สตาร์ โซลาร์ จำากัด 

(“STS”)

ดำาเนินการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจและจำาหน่ายไฟฟ้าจาก

พลังงานหมุนเวียน

ประเทศไทย 163.0 ล้านบาท 99.99

บริษัท ไพร์ม อัลเทอร์เนทีฟ 

เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด 

(“PAE”)

ดำาเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ภายใต้

โครงการสหกรณ์การเกษตรเสนา (BSA08)

ประเทศไทย 392.8 ล้านบาท 99.99

บริษัท พาวเวอร์ เอ็นเนอร์ยี่ ดี

เวลลอปเม้นท์ จำากัด (“PED”)

ดำาเนินการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจและจำาหน่ายไฟฟ้าจาก

พลังงานหมุนเวียน

ประเทศไทย 130.0 ล้านบาท 99.99
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บริษัท 5 อมตะ จำากัด (“5AM-

ATA”) 

ดำาเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ภายใต้

โครงการ 5 อมตะ (5AMATA)

ประเทศไทย 140.0 ล้านบาท 51.00

บริษัท ไพร์ม รีนิวเอเบิล เอ็น

เนอร์ยี่ จำากัด  (“PRE”)

ดำาเนินการลงทุนในกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจและจำาหน่ายไฟฟ้า

จากพลังงานหมุนเวียน

ประเทศไทย 400.0 ล้านบาท 99.99

บริษัท ไอสึ เอนเนอร์จี พีทีอี ลิ

มิเต็ด(2) (“Aizu”)

ดำาเนินการลงทุนในกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจและจำาหน่ายไฟฟ้า

จากพลังงานหมุนเวียน

ประเทศสิงคโปร์ 1,258.5 ล้านเยน หรือ 

17.6 ล้าน ดอลล่าร์สหรัฐ

25.00

บริษัท สมาร์ท โซล่าร์ พาวเวอร์ 

จำากัด (“SSP”)

ดำาเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ภายใต้

โครงการ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ตรัง 

(LRA02) และสหกรณ์การเกษตรลำาทับ (KTM07)

ประเทศไทย 104.8 ล้านบาท 99.99

บริษัท ไพร์ม กรีน โซล่าร์ 

จำากัด (“PGS”)

ดำาเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ภายใต้

โครงการ สหกรณ์การเกษตรนาบ่อคำาพัฒนา (KPA05)

ประเทศไทย 52.5 ล้านบาท 99.99

บริษัท ไอดีล โซล่าร์ จำากัด 

(“IDS”)

ดำาเนินการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจและจำาหน่ายไฟฟ้าจาก

พลังงานหมุนเวียน 

ประเทศไทย 1.0 ล้านบาท 99.99

บริษัท Prime Solar Energy 

Corporation จำากัด(3)

ดำาเนินการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจและจำาหน่ายไฟฟ้าจาก

พลังงานหมุนเวียน

ประเทศไต้หวัน 500,000 ดอลลาร์ไต้หวัน

ใหม่ (NTW$)

100.00

 He Wu Company Limited 

(“He Wu”)

ดำาเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ประเทศไต้หวัน 100,000 ดอลลาร์ไต้หวัน

ใหม่ (NTW$)

100.00

 Shin Shi Company 

Limited 

(“Shin Shi”)

ดำาเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ประเทศไต้หวัน 140,000 ดอลลาร์ไต้หวัน

ใหม่ (NTW$)

100.00

 Sheng Jiu Company Limit-

ed (“Sheng Jiu”)

ดำาเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ประเทศไต้หวัน 100,000 ดอลลาร์ไต้หวัน

ใหม่ (NTW$)

100.00

 บริษัท ไพร์ม เอสโค่ จำากัด 

(“ESCO”)

ดำาเนินการลงทุนในบริษัทที่ดำาเนินธุรกิจออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง 

ระบบประหยัดพลังงานโดยใช้พลังงานหมุนเวียน

ประเทศไทย 0.25 ล้านบาท 99.99

บริษัท ไพร์ม อัลเทอร์เนทีฟ 

วิชั่นส์ จำากัด (“PAV”)

ดำาเนินธุรกิจออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง ให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับระบบ

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา

ประเทศไทย 1.0 ล้านบาท 54.00

บริษัท ไพร์ม โรด รูฟท็อป 

จำากัด (“PRR”)

ดำาเนินธุรกิจออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง ให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับระบบ

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา

ประเทศไทย 1.0 ล้านบาท 54.00

บริษัท ไพร์ม โรด อัลเทเน

ทีฟ (ประเทศกัมพูชา) จำากัด 

(“PRAC”) 

ดำาเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในประเทศ

กัมพูชา

ประเทศกัมพูชา 1.0 ล้านดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา (USD)

99.99

Prime Energy KH Co.,Ltd 

(PEKH)

ดำาเนินการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจและ

จำาหน่ายไฟฟ้ำาจากพลังงานหมุนเวียนในกัมพูชา

ประเทศไทย 32 ล้านบาท 99.99

หมายเหตุ:

(1) สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงในลักษณะของหุ้นบุริมสิทธิ์ 

(2) บริษัทที่เข้าไปลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น

(3) บริษัทที่เข้าไปลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวัน 

ชื่อบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประเทศที่จด
ทะเบียนจัดตั้ง

ทุนจดทะเบียนชำาระ
แล้ว ณ ปัจจุบัน

สัดส่วน
การถือ
หุ้น(1) 

(ร้อยละ)
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โครงการ ตาก 2

เจ้าของโครงการ : บริษัท เชียงใหม่ รีนิวเอเบิล  

เอ็นเนอยี จำากัด

สถานที่ตั้ง : ตำาบลวังหมัน อำาเภอสามเงา จังหวัดตาก

กำาลังการผลิตติดตั้ง : 10 เมกะวัตต์

อัตราหน่วยขายไฟฟ้า : แอดเดอร์ 8 บาท

วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ : มีนาคม 2557



ที่มา: เอกสารการถือหุ้นและเอกสารสัญญาการร่วมลงทุนระหว่าง PEC และบริษัท วีนา เอ็นเนอร์ยี พีทีอี แอลทีดี

ความสัมพันธ์ของบริษัท ไพร์ม เอ็นเนอร์ยี่ แคปปิตอล จำากัด (PEC) กับ 
บริษัท วีนา เอ็นเนอร์ยี พีทีอี แอลทีดี จำากัด

 PEC ดำาเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ในประเทศไทย ขนาดกำาลังการผลิตเสนอขายตามสัญญา

รวม 72.0 เมกะวัตต์และขนาดกำาลังการผลิตติดตั้งรวม 91.7 เมกะวัตต์ 

(“โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 91.7 เมกะวัตต์”) ทั้งทางตรง

และทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 30.0 โดยการถือหุ้นของ PEC นั้นมา

จากการปรับโครงสร้างภายใต้การถือหุ้นกลุ่มเดียวกันจาก บริษัท ไพร์ม 

โรด  เทค จำากัด (PRT) เมื่อเดือนธันวาคม ปี 2560 โดยสัดส่วนอีกร้อย

ละ 70.0 นั้นถือหุ้นโดย บริษัท วีนา เอ็นเนอร์ยี พีทีอี แอลทีดี ทั้งนี้ การ

ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30.0 ดังกล่าวทำาให้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ 91.7 เมกะวัตต์ มีสถานะเป็นบริษัทร่วมของบริษัทโดย

การดำาเนินการต่างๆ จะดำาเนินการโดยบริษัท วีนา เอ็นเนอร์ยี  โซล่าร์ 

(ประเทศไทย) จำากัด เป็นหลัก อย่างไรก็ดี PEC จะมีส่วนร่วมหลักในการ

ตัดสินใจในเรื่องสำาคัญดังต่อไปนี้ 

 - การเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีของบริษัท

 - การอนุมัติรายการควบรวมหรือยกเลิกของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

 - การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

 - การแก้ไขข้อบังคับหรือข้อตกลงอันเป็นสาระสำาคัญของ  

 บริษัทที่เกี่ยวข้อง

 - การออกเครื่องมือทางการเงินที่เกี่ยวกับทุน

 หรือ Re-Capitalization

 การร่วมลงทุนระหว่าง PEC และ วีนา เอ็นเนอร์ยี มีจุดเริ่ม

ต้นมาจากคุณสมประสงค์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ PRGD เป็นผู้ริเริ่ม

การพัฒนาโครงการดังกล่าว แต่เมื่อภายหลังได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครบถ้วนทุกสัญญาในเดือนธันวาคม ปี 2554 

โครงการจำาเป็นต้องใช้แหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมเงินในลักษณะเงินกู้

โครงการ (Project Finance) จากสถาบันการเงิน ทั้งนี้ การได้มาซึ่งเงิน

กู้ดังกล่าวจำาเป็นต้องมีผลการดำาเนินงานในอดีตรวมถึงชื่อเสียงทางด้าน

เครดิตที่มั่นคง คุณสมประสงค์จึงเข้าเจรจากับกองทุน Equis Fund ซึ่ง

เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 

โดย Equis มีชื่อเสียงในด้านการดำาเนินงานมาอย่างยาวนานรวมถึงเป็น

ผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มีกำาลังการผลิตติด

ตั้งรวม 2.4 GW โดยเป็นกองทุนเอกชนที่ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่

ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย และยังเป็นผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์หลายโครงการทั่วภูมิภาค Asia Pacific คุณสมประสงค์จึง

เจรจาตกลงเข้าร่วมลงทุนโดยมีสัดส่วนการร่วมลงทุนที่ Equis Fund 

ร้อยละ 70.0 และคุณสมประสงค์ร้อยละ 30.0 
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 ในปี 2561 Equis Fund ได้ขายบริษัท Equis Energy ให้แก่

กลุ่ม Global Infrastructure Partners หรือ GIP โดย GIP เป็นผู้นำา

ในธุรกิจบริหารกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่มุ่งเน้นในการผสานความ

เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและแนวทางปฎิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการ

กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) เข้ากับโครงการโครงสร้างพื้น

ฐานและมีกลุ่มการลงทุนหลักที่เน้นในอุตสาหกรรม พลังงาน คมนาคม

ขนส่ง และบำาบัดน้ำาเสีย นอกจากนี้ GIP ยังได้ทำาการเปลี่ยนชื่อบริษัท

ที่ถือครองโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 91.7 เมกะวัตต์จาก 

บริษัท Soleq Pte. Ltd เป็นบริษัท วีนา เอ็นเนอร์ยี พีทีอี แอลทีดี และ 

บริษัท โซเล็ค โซล่าร์ (ไทยแลนด์) จำากัด เป็นบริษัท วีนา เอ็นเนอร์ยี โซ

ล่าร์ (ประเทศไทย) จำากัด 

 วีนา เอ็นเนอร์ยี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท วีนา เอ็นเนอร์ยี 

พีทีอี แอลทีดี เป็นผู้พัฒนาและนักลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ (PV) ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และเป็นผู้นำาในธุรกิจผลิต

และจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในทวีปเอเชีย โดยใน

ปัจจุบันเป็นเจ้าของโครงการกว่า 180 โครงการรวมกำาลังการผลิตติดตั้ง

กว่า 11.0 กิกะวัตต์ในประเทศต่างๆ ได้แก่ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น อินเดีย 

อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน เกาหลีใต้ และประเทศไทย โดย วีนา เอ็น

เนอร์ยี มีสำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์และมีสำานักงานย่อย

ในประเทศต่างๆ 17 สำานักงาน 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 ส่วนในลักษณะของการเข้าทำาสัญญา

และลักษณะของการบริหารงานร่วมกับบริษัท วีนา เอ็นเนอร์ยี โซล่า

ร์ (ประเทศไทย) นั้น บริษัทได้สิทธิออกเสียงในเรื่องที่สำาคัญในร้อยละ 

30.0 ซึ่งเพียงพอต่อการคัดค้านรายการที่ต้องได้รับเสียงอนุมัติตั้งแต่

ร้อยละ 70.0 ขึ้นไปและบริษัทจะมุ่งเน้นการตัดสินใจให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น 
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 บริษัทมีการเข้าพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ใน

ประเทศญี่ปุ่น โดยการพัฒนาโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นนั้นมีลักษณะ

พิเศษ เช่น ด้านกฎหมาย ด้านการสรรหาและพัฒนาที่ดิน ด้านการได้มา

ซึ่งแหล่งเงินทุน และการเข้าใจถึงลักษณะของอุตสาหกรรมโครงการโรง

ไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่น 

 ทั้งน้ี บริษัทมีความสามารถในการเข้าไปลงทุน และความรู้

ความเข้าใจในการลงทุนเป็นอย่างดี แต่การเข้าไปลงทุนในประเทศญี่ปุ่น

จำาเป็นต้องมีผู้ร่วมลงทุนที่มีชื่อเสียงในระยะแรก บริษัทจึงได้เข้าร่วมทุน

และเจรจากับบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท 

บ้านปู เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน) เพื่อให้โครงการต่างๆ สามารถได้

มาซึ่งแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินที่ญี่ปุ่นในระยะเวลาอันสั้น โดย

ประโยชน์ของการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศญี่ปุ่นนั้นคือ

อัตราดอกเบี้ยสำาหรับการกู้ยืมที่ต่ำาเมื่อเทียบกับประเทศอื่น 

ความสัมพันธ์ของบริษัท ไพร์ม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด 
กับ บริษัท บ้านปู เน็กซ์จำากัด

 ทั้งนี้ ประเทศญี่ปุ่นมีการสนับสนุนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก

พลังงานหมุนเวียนที่มากข้ึนภายหลังจากเหตุการณ์ภัยพิบัตินิวเคลียร์ฟู

กูชิมะ นอกจากนี้ ยังมีโครงสร้างการลงทุนที่เอื้อต่อประโยชน์ทางภาษี 

หรือ โครงสร้างทีเค-จีเค 

 ในการดำาเนินงานที่ประเทศญี่ปุ่น บริษัทลงทุนผ่านบริษัทใน

สิงคโปร์ ชื่อ บริษัท ไอสึ เอนเนอร์จี พีทีอี ลิมิเต็ด ในสัดส่วนร้อยละ 25 

ซึ่งเป็นการลงทุนผ่านโครงสร้างทีเค-จีเค 

 ทั้งนี้ บริษัท บริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัท และผู้ถือหุ้น

ใหญ่ของบริษัท มิได้มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน) 

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน) หรือ บริษัทย่อยของทั้งสอง

บริษัทดังกล่าว

ที่มา: เอกสารการถือหุ้นและเอกสารสัญญาการร่วมลงทุนระหว่าง PRE และ บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำากัด
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FORWARDING
SUSTAINABILITY
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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



บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน)  
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ลักษณะการประกอบธรุกิจ 
1. ภาพรวมการประกอบธุรกิจและโครงสร้างรายได้ 

1.1. ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน 

บริษัทประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยเข้าลงทุนในบริษัทที่ประกอบกิจการการ
จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยปัจจุบันจะเน้นการลงทุนและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นหลัก 
โดยมีนโยบายที่จะเข้าลงทุน พัฒนา และบริหารโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก การขยายธุรกิจในระยะแรกนั้นบริษัทจะมุ่งเน้นในการลงทุนและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
และในระยะถัดไป บริษัทมีความตั้งใจที่จะลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าโดยไม่จ ากัดแต่เพียงโรงไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์  
แต่พิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าหมุนเวียนประเภทอื่นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้วย เช่น โครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานลม โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล และโครงการโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ เป็นต้น  

โดยในปัจจุบันบริษัทมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีก าลังการผลิตตามสัญญา 243.6  เมกะวัตต์ (คิดเป็น
ก าลังการผลิตตามสัญญาตามสัดส่วนการถือหุ้น 71.4 เมกะวัตต์) หรือ ก าลังการผลิตติดตั้งรวม 294.7 เมกะวัตต์ (คิดเป็นก าลังการ
ผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการถือหุ้น 81.6 เมกะวัตต์)  

โดยบริษัทมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว ซึ่งก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมทั้งสิ้น 157.4 
เมกะวัตต์ (คิดเป็นก าลังการผลิตตามสัญญาตามสัดส่วนการถือหุ้น 67.9 เมกะวัตต์) หรือก าลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 188.8 เมกะ
วัตต์ (คิดเป็นก าลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการถือหุ้น 77.2 เมกะวัตต์) ประกอบด้วย  

1) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย ก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 112.6 เมกะวัตต์ (ก าลังการผลิต
ติดตั้งรวม 132.3 เมกะวัตต์)  

2) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 38.8 เมกะวัตต์ (ก าลังการผลิต
ติดตั้งรวม 50.5 เมกะวัตต์) และ  

3) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวัน ก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 6.0 เมกะวัตต์ (ก าลังการผลิต
ติดตั้งรวม 6.0 เมกะวัตต์)  

นอกจากนี้ บริษัทมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา คิดเป็นก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมทั้งสิ้น 
86.2 เมกะวัตต์ (คิดเป็นก าลังการผลิตตามสัญญาตามสัดสว่นการถือหุ้น 4.0 เมกะวัตต์) หรือก าลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 105.9 เม
กะวัตต์ (คิดเป็นก าลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการถือหุ้น 4.4 เมกะวัตต์) ประกอบด้วย  

1) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น 1 โครงการจ านวนก าลังผลิตตามสัญญา 16.0 เมกะวัตต์ 
(ก าลังการผลิตติดตั้งรวม 17.7 เมกะวัตต์)  

2) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวัน 2 โครงการจ านวนก าลังผลิตตามสัญญา 10.2 เมกะวัตต์ 
(ก าลังการผลิตติดตั้งรวม 10.2 เมกะวัตต์) และ  

3) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศกัมพูชา 1 โครงการ จ านวนก าลังผลิตตามสัญญา 60.0 เมกะวัตต์ 
(ก าลังการผลิตติดตั้งรวม 78.0 เมกะวัตต์) 

บริษัทย่อยที่ด าเนินธุรกิจในการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ส าคัญ ซึ่งได้มีการขยายการลงทุนทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ ดังต่อไปนี้  

1. บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) (“PRIME”) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding 
Company) โดยเข้าลงทุนในหุ้นของบริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จ ากัด (“PRG”) ในสัดส่วนร้อยละ 99.9 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 
และบริษัท ไพร์ม เอ็นเนอยี่ แคปปิตอล จ ากัด (“PEC”) ในสัดส่วนร้อยละ 99.9 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว  
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2. บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จ ากัด (PRG) ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยเข้า
ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้เข้าท าสัญญารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบของ Feed-in Tariff (“FiT”) โดยแบ่งเป็น
กลุ่มโครงการดังต่อไปนี้  

2.1 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยที่ได้เข้าท าสัญญารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบของ Feed-in Tariff 
(FiT) จ านวน 8 โครงการ ก าลังการผลิตตามสัญญารวมทั้งสิ้น 40.6 เมกะวัตต์  

2.2 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวันที่ได้เข้าท าสัญญารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบของ Feed-in Tariff 
(FiT) จ านวน 3 โครงการ ก าลังการผลิตตามสัญญารวมทั้งสิ้น 16.2 เมกะวัตต์ 

2.3 การถอืผลประโยชน์ผ่านโครงสรา้งการลงทุนแบบทีเค-จีเค (TK-GK Structure) ในสัดส่วนร้อยละ 25.0 ของโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นที่ได้เข้าท าสัญญารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบของ Feed-in Tariff (FiT) 
จ านวน 5 โครงการ มีก าลังการผลิตตามสัญญารวมทั้งสิ้น 54.8 เมกะวัตต์  

2.4 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศกัมพูชาที่ได้เข้าท าสัญญารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบของ Feed-in 
Tariff (FiT) จ านวน 1 โครงการ ก าลังการผลิตตามสัญญารวมทั้งสิ้น 60.0 เมกะวัตต์ 

3. บริษัท ไพร์ม เอ็นเนอยี่ แคปปิตอล จ ากัด (PEC) ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding 
Company) โดยเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยจ านวน 10 โครงการ มีก าลังการผลิตตามสัญญา
รวมทั้งสิ้น 72.0 เมกะวัตต์ ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว ซึ่งทุกโครงการได้รับอัตราส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า 
(“Adder”) ที ่8.00 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง 

4. บริษัท ไพร์ม อัลเทอร์เนทีฟ วิช่ันส์ จ ากัด (PAV) ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC 
Contractor) ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งแบบบนหลังคา (Solar Rooftop) หรือแบบฟาร์มบนพื้นดิน (Ground 
– Mounted Solar Farm) โดยเป็นผู้ให้บริการออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ บริหารและก่อสร้างโครงการแบบเบ็ดเสร็จ  

5. บริษัท ไพร์ม โรด รูฟท็อป จ ากัด (PRR) ประกอบธุรกิจในการเข้าลงทุนในสัญญาข้อตกลงการซื้อขายพลังงาน
แสงอาทิตย์ระหว่างเอกชน (Private PPA) ระยะยาวของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) 
โดยทางบริษัทจะลงทุนจัดจ้างผู้รับเหมาเพื่อเข้าติดตั้งและดูแลโครงการเพื่อขายไฟฟ้าให้บนหลังคาของลูกค้า โดยได้รับผลตอบแทน
เป็นค่าไฟในราคา และ ระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา โดยในปี 2563 บริษัทได้มีการเพิ่มทุนมูลค่า 5 ล้านบาท และ ได้เข้าท าสัญญารบั
ซื้อไฟฟ้าในรูปแบบของ Private PPA จ านวน 1 โครงการ ก าลังการผลิตตามสัญญารวมทั้งสิ้น 0.997 เมกะวัตต์  

6. บริษัท ไพร์ม เอ็นเนอร์ยี่ เคเอช จ ากัด (PEKH) ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) 
โดยเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศกัมพูชาที่ได้เข้าท าสัญญารบัซื้อไฟฟ้าในรูปแบบของ Feed-in Tariff 
(FiT) จ านวน 1 โครงการ ก าลังการผลิตตามสัญญารวมทั้งสิ้น 60.0 เมกะวัตต์ PEKH  ถือหุ้นโดย บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จ ากัด (PRG) 
สัดส่วน 99.99% 



 

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 
 

 

44  รายงานประจ าปี 2563 
 

ตารางสรุปโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทยที่ PRG ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

โครงการ บริษัทด าเนินโครงการ 
สัดส่วนการ

ถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

ที่ตั้งโครงการ ก าลังการ
ผลิต
ติดตัง้ 

ก าลังการผลิต
ติดตัง้ตาม

สัดส่วนการถือ
หุ้น 

ก าลังการ
ผลิตตาม
สัญญา 

ก าลังการผลิต
ตามสญัญาตาม
สัดส่วนการถือ

หุ้น 

รูปแบบและ
อัตราการรบัซื้อ

ไฟฟ้าตาม
สัญญา 

อายุ
สัญญา(ปี) 

วันที่เริ่ม
ด าเนินการเชิง

พาณิชย ์จังหวัด อ าเภอ 

5 อมตะ  (5AMATA) 
บริษัท 5 อมตะ จ ากัด 
(“5AMATA”) 

51.0 ราชบุร ี บ้านโป่ง 8.0 MW 4.0 MW 8.0 MW 4.0 MW 
FiT 5.66 บาท / 

kWh 
25 27 ม.ค. 2559 

สหกรณ์การเกษตรปฏิรูป
ที่ดินเสนา (BSA08) 

บริษัท ไพร์ม อัลเทอร์เนทีฟ 
เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด(“PAE”) 

100.0 พระนครศรีอยุธยา เสนา 5.0 MW 5.0 MW 5.0 MW 5.0 MW 
FiT 5.66 บาท / 

kWh 
25 28 ธ.ค. 2559 

สหกรณ์การเกษตรเสนา 
(BSA01) บริษัท ไพร์ม รีนิวเอเบิล ดี

เวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
(“PRD”) 

100.0 พระนครศรีอยุธยา เสนา 5.0 MW 5.0 MW 5.0 MW 5.0 MW 
FiT 5.66 บาท / 

kWh 
25 28 ธ.ค. 2559 

สหกรณ์การเกษตรลาด
หลุมแก้วพัฒนา 
(LAK09) 

100.0 ปทุมธาน ี ลาดหลุมแกว้ 3.0 MW 3.0 MW 3.0 MW 3.0 MW 
FiT 5.66 บาท / 

kWh 
25 30 ธ.ค. 2559 

สหกรณ์ผู้ใช้น้ าปฏิรูป
ที่ดินลาดบัวหลวง 
(LBL05) 

บริษัท ไพร์ม โรด โซลาร์ 
จ ากัด (“PRS”) 

100.0 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง 5.0 MW 5.0 MW 5.0 MW 5.0 MW 
FiT 5.66 บาท / 

kWh 
25 30 ธ.ค. 2559 

สหกรณ์การเกษตรนาบอ่
ค าพัฒนา (KPA05) 

บริษัท ไพร์ม กรีน โซล่าร์ 
จ ากัด (“PGS”) 

100.0 ก าแพงเพชร เมือง 5.0 MW 5.0 MW 5.0 MW 5.0 MW 
FiT 4.12 บาท/ 

kWh 
25 25 ธ.ค. 2561 

สหกรณ์การเกษตรเพื่อ
การตลาดลูกค้า ธกส.ตรัง 
(LRA02) บริษัท สมาร์ท โซล่าร์ พาว

เวอร์ จ ากัด (“SSP”) 

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 

สหกรณ์การเกษตรล าทับ 
(KTM07) 

100.0 กระบี ่ ล าทับ 4.6 MW 4.6 MW 4.6 MW 4.6 MW 
FiT 4.12 บาท/ 

kWh 
25 27 ธ.ค. 2561 

รวม 40.6 MW 36.6 MW 40.6 MW 36.6 MW  



 

 

 

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 

รายงานประจ าปี 2563  45 
 

ตารางสรุปโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยที่ PEC ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

โครงการ 
บริษัทด าเนิน

โครงการ 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ที่ตั้งโครงการ ก าลังการ
ผลิตติดตั้ง 

ก าลังการผลิต
ติดตัง้ตามสัดส่วน

การถือหุ้น 

ก าลังการผลิต
ตามสญัญา 

ก าลังการผลิตตาม
สัญญาตามสัดส่วน

การถือหุ้น 

รูปแบบและอัตราการ
รับซื้อไฟฟ้าตามสญัญา 

อายุสัญญา 
(ป)ี 

วันที่เริ่ม
ด าเนินการเชิง

พาณิชย ์จังหวัด อ าเภอ 

ESPP 1 

บริษัท อีเอสพีพ ี
จ ากัด 

30.0 อุบลราชธานี วารินช าราบ 7.6 MW 2.3 MW 6.0 MW 1.8 MW 
Adder 8.00 บาท / 

kWh 

โครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ทุก
โครงการภายใต้ PEC 

ได้รับสิทธิประโยชน์จาก
ส่วนเพิ่มราคารับซ้ือ
ไฟฟ้า (adder) จาก 

กฟภ. เป็นระยะเวลา 10 
ปีนับจากวันเร่ิมจ าหนา่ย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) 

โดยทุกสัญญามี
ระยะเวลา 5 ป ีและต่อ

สัญญาครั้งละ 5 ป ี
โดยอัตโนมัต ิ

4 ต.ค. 2556 

ESPP 2 30.0 อุบลราชธานี วารินช าราบ 7.6 MW 2.3 MW 6.0 MW 1.8 MW 
Adder 8.00 บาท / 

kWh 
25 เม.ย. 2557 

ESPP 3 30.0 อุบลราชธานี วารินช าราบ 5.1 MW 1.5 MW 4.0 MW 1.2 MW 
Adder 8.00 บาท / 

kWh 
25 เม.ย. 2557 

GLS 
บริษัท โกลเด้น ไลท์ 
โซล่า จ ากัด 

30.0 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 10.2 MW 3.1 MW 8.0 MW 2.4 MW 
Adder 8.00 บาท / 

kWh 
10 มี.ค. 2557 

BSS 
บริษัท บึงสามพัน โซ
ล่า จ ากัด 

30.0 ก าแพงเพชร พรานกระต่าย 10.2 MW 3.1 MW 8.0 MW 2.4 MW 
Adder 8.00 บาท / 

kWh 
14 มี.ค. 2557 

NWS 
บริษัท นอร์ธเวสต ์โซ
ล่าร์ จ ากัด 

30.0 ก าแพงเพชร พรานกระต่าย 10.2 MW 3.1 MW 8.0 MW 2.4 MW 
Adder 8.00 บาท / 

kWh 
14 มี.ค. 2557 

CRE 
บริษัท เชียงใหม่ รีนิว
เอเบิล เอ็นเนอยี 
จ ากัด 

30.0 ตาก สามเงา 10.2 MW 3.1 MW 8.0 MW 2.4 MW 
Adder 8.00 บาท / 

kWh 
26 มี.ค. 2557 

IAC 
บริษัท อินฟินิท 
อัลฟา แคปปิตอล 
จ ากัด 

30.0 ตาก สามเงา 10.2 MW 3.1 MW 8.0 MW 2.4 MW 
Adder 8.00 บาท / 

kWh 
2 เม.ย. 2557 

NAS 
บริษัท ไนน์ เอ โซล่า 
จ ากัด 

30.0 ก าแพงเพชร พรานกระต่าย 10.2 MW 3.1 MW 8.0 MW 2.4 MW 
Adder 8.00 บาท / 

kWh 
9 เม.ย. 2557 

STE 
บริษัท โซล่าเทค เอ็น
เนอยี จ ากัด 

30.0 ก าแพงเพชร พรานกระต่าย 10.2 MW 3.1 MW 8.0 MW 2.4 MW 
Adder 8.00 บาท / 

kWh 
9 เม.ย. 2557 

รวม 91.7 MW 27.8 MW 72.0 MW 21.6 MW  



 

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
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ธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น 

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

โครงการ 
บริษัทด าเนิน

โครงการ 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น  

(ร้อยละ) 

จังหวัดทีต่ั้ง
โครงการ 

ก าลังการ
ผลิตติดตั้ง 

ก าลังการ
ผลิตติดตั้ง
ตามสดัส่วน
การถือหุ้น 

ก าลังการ
ผลิต 

ตามสญัญา 

ก าลังการผลิต
ตามสญัญาตาม

สัดส่วนการถือหุ้น 

รูปแบบและอัตรา
การรับซื้อไฟฟ้า
ตามสญัญา(1) 

อายุ
สัญญา 

(ปี) 

ผู้รับซื้อ
ไฟฟ้า 

วันที่เริ่ม
ด าเนินการเชิง

พาณิชย ์

โครงการฮิโนะ 
(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 
Kansai 
Electric 
Power 

Company 
(“KEPCO”) 

13 พ.ค. 2559 

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 8 พ.ค. 2560 

โ ค ร งก า รนาริ
ไอสึ (Nari Aizu) 

Aizu Solar Energy 
G.K. 

25.0 จังหวัดฟุกุชิมะ 26.2 MW 6.6 MW 20.5 MW 5.1 MW 
FiT 36 เ ย น  ห รื อ 
10.60 บาท / kWh 

20 
Tohoku 
Electric 
Power 

Company 

1 ธ.ค. 2561 

โครงการยาบูกิ 
(Yabuki) 

Prime Smart Solar 
- YABUKI G.K. 

25.0 จังหวัดฟุกุชิมะ 9.8 MW 2.5 MW 6.9 MW 1.7 MW 
FiT 36 เ ย น  ห รื อ 
10.60 บาท / kWh 

20 16 ธ.ค. 2563 

โครงการโอนามิ 
(Onami) 

Prime Smart Solar 
– ONAMI G.K. 

25.0 จังหวัดฟุกุชิมะ 17.7 MW 4.4 MW 16.0 MW 4.0 MW 
FiT 21 เ ย น  ห รื อ 
6.18 บาท / kWh 

20 
คาดว่าภายใน 
ไตรมาสที่  2 ปี  
2565(2) 

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) วันที่เริม่ด าเนินการเชิงพาณิชย์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากบริษัทก าลังด าเนินการตรวจสอบและศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอยู่



 

 

 

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
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ธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวัน 

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 บริษัทได้มีการเข้าท าสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ Taiwan Power Company Limited (“Taipower”) อายุสัญญา 20 ปี  นับตั้งแต่วันท่ีเริ่มด าเนินการ
เชิงพาณิชย์ จ านวนก าลังการผลิตติดตั้งขนาด 6 เมกกะวัตต์ นอกจากน้ียังมีโครงการซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา 2 โครงการ โดยมีรายละเอียดส าคัญดังนี้ 

ชื่อโครงการย่อย โครงการ 
สัดส่วนการ

ถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

เมืองที่ตั้ง
โครงการ 

ก าลังการผลิต
ติดตัง้ 

ก าลังการผลิต
ตามสญัญา 

รูปแบบและอัตราการรับซื้อไฟฟ้าตาม
สัญญา(1) 

อายุสัญญา 
(ปี) 

วันที่เริ่มด าเนินการเชิงพาณิชย์ 

He Wu 1 
He Wu 

100.0 Yunlin 

3.0 MW 3.0 MW 
FiT 4.552 NTD หรือ  4.8934 บาท / 
kWh 

20 26 เมษายน 2562 He Wu 2 1.0 MW 1.0 MW 

Shin Shi 1 Shin Shi 1.5 MW 1.5 MW 

He Wu 3 He Wu 100.0 Kaohsiung 6.2 MW 6.2 MW 
FiT 4.4237 NTD หรือ  4.755 บาท / 
kWh 

20 
คาดว่าจะเริ่มด าเนินการเชิงพาณิชย์ ได้
ภายในไตรมาส 3 ปี 2564 

Xitong 1 Shin Shi 
100.0 Tainan 

2.0 MW 2.0 MW FiT 4.4678 NTD หรือ  4.803 บาท / 
kWh 

20 
คาดว่าจะเริ่มด าเนินการเชิงพาณิชย์ ได้
ภายในไตรมาส 4 ปี 2564 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



 

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
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ธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศกัมพูชา 

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทได้มีการเข้าท าสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ Electricity of Cambodia (Électricité du Cambodge (EDC)) อายุสัญญา 20 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่ม
ด าเนินการเชิงพาณิชย์ โดยมีรายละเอียดส าคัญดังนี้  

โครงการ 
สัดส่วน

การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

เมืองที่ตั้ง
โครงการ 

ก าลังการผลิต
ติดตัง้ 

ก าลังการผลิตตาม
สัญญา 

รูปแบบและอัตราการรับซื้อไฟฟ้าตาม
สัญญา(1) 

อายุสัญญา 
(ป)ี 

วันที่เริ่มด าเนินการเชิงพาณิชย์ 

CAM01 100.0 ก าปงชนัง 78.0  MW 60.0  MW FiT 0.03877$USD หรือ 1.17 บาท / kWh 20 
คาดว่าจะเริ่มด าเนินการเชิงพาณิชย์ 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 

ธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาแบบสัญญาซ้ือขายไฟระหว่างเอกชน (Private PPA) ในประเทศไทย 

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 บริษัทได้มีการเข้าท าสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ บริษัท ไผ่สิงห์ทอง จ ากัด อายุสัญญา 15 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มด าเนินการเชิงพาณิชย์ โดยมีรายละเอียด
ส าคัญดังนี้  

โครงการ 
สัดส่วนการ

ถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

จังหวัดทีต่ั้ง
โครงการ 

ก าลังการผลิต
ติดตัง้ 

ก าลังการผลิตตาม
สัญญา 

รูปแบบและอัตราการรับซื้อไฟฟ้าตาม
สัญญา(1) 

อายุสัญญา 
(ป)ี 

วันที่เริ่มด าเนินการเชิงพาณิชย์ 

ไผ่สิงห์ทอง 100.0 อ่างทอง 0.997  MW 0.997  MW 
ตัวแปรส่วนลด 25% ของผลรวมค่าอัตรา
ไฟฟ้าตามช่วงเวลาและค่าไฟฟ้าแปรผันตาม
รอบการเรียกเก็บค่าไฟฟ้า (FT)  

15 
ปัจจุบันเริ่มด าเนินการเชิงพาณิชย์ แล้วใน
เดือน มกราคม ปี 2564 

รวม 0.997 MW 0.997  MW  
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รายงานประจ าปี 2563  49 
 

1.2. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจการร่วมลงทุนในธุรกิจโรงแรม  

(ธุรกิจในส่วนนี้จะถูกจ าหน่ายออกภายใน 12 เดือนหลังธุรกรรมรับโอนกิจการทั้งหมด ตามเงื่อนไขในสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่ม
ทุนอย่างไรดีเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ส่งผลให้การจ าหน่ายธุรกิจดังกล่าวเกิดความล่าช้า 
ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการด าเนินการจัดการเรื่องดังกล่าวให้เรียบร้อยเป็นไปตามสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน) 

1.2.1. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัทมีการถือครองท่ีดินทั้งในรูปแบบกรรมสิทธ์ิที่ดินและสิทธิการเช่า โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาโครงการโรงแรมใน
อนาคต ทั้งนี้ ที่ดินและสิทธิการเช่าที่บริษัทมีอยู่นั้นมีไว้ส าหรับการเตรียมพัฒนาซึ่งยังไม่ก่อให้เกิดรายได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ชื่อบริษัท 
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ 

ที่ตั้ง 
ขนาดพื้นที ่

(ไร-่งาน-ตร.ว.) 
วัตถุประสงค์ในการถือครอง ลักษณะกรรมสิทธิ ์

บริษัท(1)  
อ.สมุย  
จ.สุราษฎร์ธานี 

21-2-4 เพื่อใช้ในการพัฒนาและก่อสร้างโรงแรม เป็นเจ้าของ 

บริษัท(1) 
อ.สมุย  
จ.สุราษฎร์ธานี 

21-2-34 เพื่อใช้ในการพัฒนาและก่อสร้างโรงแรม เป็นเจ้าของสิทธิตามสัญญาเช่า 

หมายเหตุ : (1) กรรมสิทธิ์บนที่ดินและสิทธิการเช่าที่มีอยู่กับบริษัทก่อนเข้าท าธุรกรรมรับโอนกิจการทั้งหมดของ PRA ทั้งนี้ บริษัทมีหน้าที่ด าเนินการ
จ าหน่ายสินทรัพย์ตาม Covenants ซ่ึงระบุไว้ในสัญญาจองซ้ือหุ้นเพิ่มทุนแบบมีเง่ือนไขบังคับก่อน ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 ซ่ึงเป็นวันสิ้นสุด
ระยะเวลาสิบสอง (12) เดือนนับจากวันที่ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและการจัดสรรหลักทรัพย์เสร็จสมบูรณ์ โดยกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิทธิการเช่า
ที่ดินตามสัญญาเช่าตามตารางข้างต้นจะต้องถูกจ าหน่ายไปที่ราคาขั้นต่ า 63.20 ล้านบาท และ 52.20 ล้านบาท ตามล าดับ ซ่ึงเป็นราคาประเมินจากบริษัท 
เค.เค. แวลูเอชั่น จ ากัด ในรายงานลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้ หากบริษัทไม่สามารถด าเนินการจ าหน่ายสินทรัพย์ตาม Covenants ตามที่ระบุไว้ใน
สัญญาจองซ้ือหุ้นเพิ่มทุนแบบมีเง่ือนไขบังคับก่อน นายกฤษน์ ศรีชวาลา มีหน้าที่ในการเข้าซ้ือสินทรัพย์ตาม Covenants ในราคาที่ไม่ต่ ากว่าราคาขั้นต่ าที่
ก าหนดไว้ข้างต้น 

1.2.2. ธุรกิจการร่วมลงทุนในธุรกิจโรงแรม 

บริษัทมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการร่วมลงทุนโดยเป็นการลงทุนในธุรกิจโรงแรม ได้แก่การลงทุนใน Red Planet Hotel 
Limited 

 
Red Planet Hotel Limited 

บริษัทถือหุ้น 10.95% ผ่าน 
บริษัท เอฟโวลูชั่น แอ๊ดไวเซอร์ ลมิิเต็ด (1) 

Red Planet Hotel Limited ด า เ นิ น ธุ ร กิ จภ าย ใต้
เ ค รื่ อ งหมายการค้ า  Red Planets Hotels โ ดยมี
ห้องพักเปิดให้ด าเนินกว่า 5,151 ห้อง ทั้งในประเทศ
ไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเชีย และญี่ปุ่น และมีจ านวน
โรงแรมที่เปิดบริการแล้วกว่า 31 แห่ง 

หมายเหตุ : (1) บริษัทบันทึกการลงทุนใน Red Planet Hotel Limited ในลักษณะของเงินลงทุนอื่นในงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท 

1.3. โครงสร้างรายได้และส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วมของบริษัท 

บริษัทมีโครงสร้างรายได้ตามงบการเงินรวมของบริษัท ส าหรับปี 2562 และ 2563 ซึ่งมีรายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้าและ
ส่วนแบ่งก าไรในบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยสามารถจ าแนกได้ดังนี้  
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   หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 2562 2563 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

รายได้จากการขาย 334.2 50.8 369 45.5 
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง - - 125.7 15.5 
ส่วนแบ่งก าไรในบริษัทร่วม 318.1 48.3 306.4 37.8 
รายได้อื่น(1) 5.7 0.9 9.9 1.2 
รวมรายได้ 658.00 100.00 811.00 100.00 

หมายเหตุ : (1) รายได้อื่น เช่น ก าไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น 

รายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้า ประกอบไปด้วย 

1) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย 

บริษัทมีรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยภายใต้การถือหุ้นของ PRG ซึ่ง
ประกอบไปด้วย โครงการ 5 อมตะ (5AMATA) โครงการสหกรณ์การเกษตรเสนา (BSA01) โครงการสหกรณ์การเกษตรลาดหลมุแกว้
พัฒนา (LAK09) โครงการสหกรณ์ผู้ใช้น้ าปฏิรูปท่ีดินลาดบัวหลวง (LBL05) โครงการสหกรณ์การเกษตรปฏริุปที่ดินเสนา (BSA08) ซึ่ง
เป็นโครงการที่ได้เข้าท าสัญญารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบของ Feed-in Tariff (FiT) ที่ 5.66 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง และโครงการสหกรณ์
การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.ตรัง (LRA02) โครงการสหกรณ์การเกษตรล าทับ (KTM07) และสหกรณ์การเกษตรนาบ่อค า
พัฒนา (KPA05) ซึ่งเป็นโครงการที่ได้เข้าท าสัญญารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบของ Feed-in Tariff (FiT) ที่ 4.12 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง  

2) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวัน 

บริษัทมีรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวัน ภายใต้การถือหุ้นของ PRG ได้แก ่
โครงการ Yunlin ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นโครงการที่ได้เข้าท าสัญญารับซื้อไฟฟ้าใน
รูปแบบของ Feed-in Tariff (FiT) ที่ 4.552 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (NTD) ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง 

ส่วนแบ่งก าไรในบริษัทร่วม ประกอบไปด้วย 

1) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย 

บริษัทได้รับส่วนแบ่งก าไรในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยภายใต้การถือหุ้นโดย PEC ในสัดส่วนร้อย
ละ 30.0 ซึ่งประกอบไปด้วยโครงการ BSS CRE ESPP1 ESPP2 ESPP3 GLS IAC NAS NWS และ STE โดยกลุ่มโครงการทั้งหมด
ได้รับอัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบของอัตรารับซื้อไฟฟ้าส่วนเพ่ิม (Adder) ที่ 8.00 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง  

2) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น 

บริษัทได้ส่วนแบ่งก าไรในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นภายใต้การถือหุ้นโดยบริษัท ไพร์ม รีนิวเอ
เบิ้ล เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (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 

บริษัทด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วและอยู่ระหว่างการพัฒนา ซึ่งมีก าลังการผลิตติดตั้งรวม 294.7 เมกะวัตต์ (คิดเป็นก าลังการ
ผลิตติดตั้งตามสดัสว่นการถือหุ้น 81.6 เมกะวัตต์) หรือมีก าลังการผลิตตามสัญญา 243.6 เมกะวัตต์ (คิดเป็นก าลังการผลิตตามสญัญา
ตามสัดส่วนการถือหุ้น 71.4 เมกะวัตต์) แบ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย ก าลังการผลิตไฟฟ้าตาม
สัญญารวม 112.6 เมกะวัตต์ และมีก าลังการผลิตติดตั้งรวม 132.3 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศ
ญี่ปุ่น ก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 54.8 เมกะวัตต์ และมีก าลังการผลิตติดตั้งรวม 68.2 เมกะวัตต์ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวัน ก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 16.2 เมกะวัตต์ และมีก าลังการผลิตติดตั้งรวม 16.2 เมกะวัตต์ และ 
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โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศกัมพูชา 1 โครงการ จ านวนก าลังผลิตตามสัญญา 60.0 เมกะวัตต์ (ก าลังการผลิต
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 

บริษัทด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย ภายใต้บริษัทย่อยหลักของบริษัท ได้แก่ 
PEC และ PRG  

PRG มีการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase 
Agreement (“PPA”)) รวม 8 สัญญา ซึ่งมีคู่สัญญาเป็น กฟภ. คิดเป็นก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาทั้งสิ้น 40.6 เมกะวัตต์ และ
ก าลังการผลิตติดตั้งรวม 40.6 เมกะวัตต์ โดย PRG เป็นผู้ด าเนินการพัฒนาโครงการทั้งหมด ลักษณะของโครงการเหล่านี้ยกเว้น
โครงการ 5 อมตะ มีลักษณะเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินส าหรับหน่วยงานราชการและ
สหกรณ์ภาคการเกษตร รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ เป็นโครงการที่เริ่มด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วทั้งหมด โดย 4 โครงการ ซึ่ง
ประกอบด้วยโครงการ BSA01 LAK09 LBL05 และ BSA08 เป็นโครงการที่ได้รับอัตรารับซื้อไฟฟ้าในลักษณะของ Feed-in-Tariff 
(FiT) ส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมากท่ี 5.66 บาทต่อกิโลวัตต์ช่ัวโมง และอีก 3 โครงการ ประกอบด้วย LRA02 KTM07 และ 
KPA05 เป็นโครงการที่ได้รับอัตรารับซื้อไฟฟ้าในลักษณะของ Feed-in-Tariff (FiT) ส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมากที่ 4.12 
บาทต่อกิโลวัตต์ช่ัวโมง ส าหรับโครงการ 5 อมตะเป็นโครงการภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าส าหรับผู้ที่ยื่นขออัตรารับซื้อไฟฟ้าส่วนเพ่ิม 
(Adder) เดิม ซึ่งได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในลักษณะของ Feed-in-Tariff (FiT) ที่ 5.66 บาทต่อกิโลวัตต์ช่ัวโมง โดยสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าดังกล่าวทั้งหมดมีอายุ 25 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มด าเนินการเชิงพาณิชย์  
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ภาพแสดงที่ต้ังแสดงโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีลงทุนผ่าน PRG 

 

PEC มีการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยในสัดส่วนร้อยละ 30.0 ภายใต้สัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้า (PPA) รวม 10 สัญญา ซึ่งมีคู่สัญญาเป็น กฟภ. ในทุกโครงการตามโครงการรับซือ้จากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็กมาก (VSPP) 
ขนาดก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาสัญญาละ 8.0 เมกะวัตต์ 6.0 เมกะวัตต์ หรือ 4.0 เมกะวัตต์ โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ภายใต้การลงทุนของ PEC ทุกโครงการได้เริ่มด าเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ปี 2557 และคิดเป็นก าลังการผลิตไฟฟ้าตาม
สัญญาทั้งสิ้น 72.0 เมกะวัตต์ และก าลังการผลิตติดตั้งรวม 91.7 เมกะวัตต์ โดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าวมีอายุสญัญา 5 ปี และตอ่
อายุได้ครั้งละ 5 ปี (Evergreen Contract) ซึ่งมีอัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนในอัตรา 8.0 บาทต่อกิโลวัตต์ช่ัวโมง เป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ 
บริษัทมีนโยบายที่จะต่ออายุสัญญาเมื่อครบก าหนดทุก ๆ 5 ปี จนสิ้นอายุของอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าของโครงการดังกล่าว  
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ภาพแสดงที่ต้ังแสดงโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยที่บริษัทลงทุนผ่าน PEC 

 

2.1.2. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญีปุ่่น 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นทั้งหมดของบริษัทเป็นการลงทุนภายใต้ PRG โดยลงทุนผ่านบริษัท 
ไพร์ม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด ซึ่งถือหุ้นใน บริษัท ไอสึ เอนเนอร์จี พีทีอี ลิมิเต็ด ในสัดส่วนร้อยละ 25 ซึ่งเป็นนักลงทุนทีเคที่
จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ และมีบริษัท บ้านปู พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 75 ผ่านบริษัท บ้านปู 
เน็กซ์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 100 ทั้งนี้ โครงการโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นมีก าลังการผลิตภายใต้สัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้า  (PPA) รวมทั้งสิ้น 5 สัญญา โดยคิดเป็นก าลังการผลติตามสญัญารวม 54.5 เมกะวัตต์ และก าลังการผลิตติดตั้งรวม 68.2 เมกะ
วัตต์ โดยการถือหุ้นในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นของ PRG นั้นเป็นโครงสร้างการลงทุนแบบทีเค-จีเค 
(TK-GK Structure) ที่เป็นโครงสร้างการร่วมทุนแบบหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นภายใต้สัญญาระหว่างนักลงทุนทีเคและผู้ด าเนินกิจการ 
(บริษัท GK)  ซึ่งนักลงทุนจะลงทุน (ในรูปของเงินสดหรือทรัพย์สินอื่น) ให้แก่ผู้ด าเนินกิจการโดยนักลงทุนมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งก าไรที่
ได้จากการประกอบธุรกิจโดยผู้ด าเนินกิจการเป็นผลตอบแทนการลงทุน ซึ่ งภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นนั้น ผู้
ลงทุนภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเค-จีเคและเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของผู้ลงทุนไม่สามารถท่ีจะบริหารหรือ
ด าเนินกิจการ รวมทั้งไม่มีอ านาจกระท าการเพื่อผูด้ าเนินกิจการภายใต้โครงสรา้งการลงทุนแบบทีเค-จีเคได้ นอกจากน้ี ผู้ลงทุนภายใต้
โครงสร้างการลงทุนแบบทีเค-จีเคไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่อยู่ภายใต้อ านาจการตัดสินใจของผู้ด าเนินกิจการ 
หรือไม่มีสิทธิเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจต่างๆ ของกิจการ อย่างไรก็ดี ผู้ลงทุนภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเค-จีเคจะมีสิทธิ
ในการตรวจสอบผู้ด าเนินกิจการและกิจการภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเค-จีเค ซึ่งเป็นสิทธิตามกฎหมาย นอกเหนือจากกรณี
ดังกล่าว ผู้ด าเนินกิจการภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเค-จีเค จะมีดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการบริหารกิจการภายใต้โครงสร้าง
การลงทุนแบบทีเค-จีเค ดังนั้น หากผู้ลงทุนภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเค-จีเค ด าเนินการใดๆ ที่ถือว่ามีอิทธิพลต่อการบริหาร
และด าเนินกิจการภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเค-จีเค หรือมีอ านาจในการกระท าการใดเพื่อผู้ด าเนินกิจการภายใต้โครงสร้าง
การลงทุนแบบทีเค-จีเค จะมีความเป็นไปได้สูงที่เหตุดังกล่าวจะกระทบต่อลักษณะของความเป็น “หุ้นส่วนที่ไม่มีส่วนในการบริหาร
จัดการ” ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเค-จีเค ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ด าเนินกิจการและผู้ลงทุนภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเค-
จีเค สูญเสียผลประโยชน์และข้อได้เปรียบ (รวมถึงผลประโยชน์ทางภาษี) ที่ควรจะได้รับภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเค-จีเค 
ลักษณะและผู้เกี่ยวข้องภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเค-จีเค สามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 
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โครงสร้างการลงทุนโดยท่ัวไปแบบ ทีเค-จีเค 
 

 

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงสร้างการลงทุนแบบทีเค-จีเค ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น
โดยทั่วไปมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) ผู้ด าเนินกิจการ (บริษัท GK หรือ Operator) 

ผู้ด าเนินกิจการเป็นผู้มีสิทธิและหน้าท่ีตามกฎหมายในการประกอบธุรกิจและด าเนินกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ผู้
ด าเนินกิจการมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อนักลงทุนทีเคตามเง่ือนไขที่ก าหนดในสัญญาการลงทุนทีเค โดยภายใต้สัญญาการลงทุน
ทีเคนั้น ผู้ด าเนินกิจการมีหน้าท่ีดูแลผลประโยชน์ของนักลงทุนทีเค และจะเป็นผู้รับสิทธิและภาระตา่ง ๆ ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการการลงทุน   

ผู้ด าเนินกิจการสามารถพิจารณาว่าจ้างผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เช่น ผู้บริหาร
จัดการทรัพย์สิน ผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) ผู้รับเหมาเชิงด าเนินการและบ ารุงรักษา (O&M Contractor) 
และผู้ให้บริการอื่น ๆ ได้ โดยจะเป็นไปตามข้อตกลงที่ก าหนดในสัญญาการลงทุนทีเค ทั้งนี้ ผู้ด าเนินกิจการจะต้องจดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคลในรูปแบบบริษัทจ ากัด หรือ GK (Godo Kaisha) และเมื่อโครงการมีผลก าไรจากการบริหารจัดการโครงการ ผู้ด าเนินกิจการจะ
จัดสรรส่วนแบ่งก าไรให้แก่นักลงทุนทีเค โดยหากผลการด าเนินงานขาดทุนนักลงทุนทีเคก็จ าต้องรับผลขาดทุนนั้นไปด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ 
ผลขาดทุนจะต้องไม่เกินส่วนท่ีนักลงทุนทีเคได้ลงทุนไป 

  

 

สญัญาจา้งบ ารุงรกัษา

โรงไฟฟา้พลงังาน

แสงอาทิตย ์

สญัญารับเหมาก่อสร้าง 
แบบเบด็เสร็จ ราคา ไฟฟ้า 

สญัญาซือ้ขายทีด่นิ สญัญาเชา่
ทีด่นิ หรอืสญัญาใหใ้ชส้ทิธเิหนือ

พืน้ดนิ 

การลงทุนแบบทีเค 

สญัญาเงินกู ้
สญัญาบรหิารจดัการ

ทรพัยส์นิ 

หุน้

บุริมสิทธิ 

ผูถื้อหุน้สามญั 

และ/หรือ หุน้สว่น

ผูจ้ดัการ 

ส านกั

บญัชี 

ผูบ้รหิาร

จดัการ

สญัญาซ้ือขาย
ไฟฟ้า 

ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง

โครงการ 

ผูบ้รหิารจดัการ

ทรพัยส์นิ 

เจา้ของท่ีดิน นักลงทุนทเีค 

ผูใ้หกู้ ้

ISH 
ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิ 

ในบริษทัจีเค 

บริษทัจีเค 

(ผู้ด ำเนินกิจกำร (Operator)) 

 โรงไฟฟ้า 
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(2) นักลงทุนทีเค (TK Investor) 

นักลงทุนทีเคเป็นผู้ลงทุนในส่วนทุนของผู้ด าเนินกิจการ ซึ่งนักลงทุนทีเคมีสิทธิในการได้รับส่วนแบ่งก าไรที่ได้จากการ
ประกอบธุรกิจของผู้ด าเนินกิจการตามที่ก าหนดในสัญญาการลงทุนทีเค (TK Agreement) และนักลงทุนทีเคจะถูกก าหนดบทบาทให้
เป็นเพียงนักลงทุนท่ีไม่มีส่วนร่วมในการบรหิารจัดการ (Silent Investor) รวมทั้งไม่มีอ านาจกระท าการแทนและไมม่ีสทิธิออกเสียงใน
เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการการลงทุน ดังนั้นนักลงทุนทีเคจะไม่ต้องรับสิทธิหรือภาระต่างๆ ที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับการลงทุน
ภายใต้มาตรา 536 (Contribution by Silent Partner and Right and Obligations) ตามประมวลกฎหมายพาณิชย์ของประเทศ
ญี่ปุ่น (Commercial Code of Japan) อย่างไรก็ดี นักลงทุนทีเคมีสิทธิที่จะขอตรวจสอบผลการบริหารจัดการการลงทุนของผู้ด าเนนิ
กิจการได้เมื่อสิ้นสุดปีบัญชี (Business year) ของทุกปี หรือเมื่อมีเหตุอันสมควรและได้รับค าสั่งจากศาลของประเทศญี่ปุ่น 

(3) ทรัสตี (ISH) 

ทรัสตีเป็นผู้ถือหุ้นสามัญ (Normal Membership Interest) และ/หรือ ผู้ถือหุ้นส่วนผู้จัดการ (Managing Membership 
Interest) ในผู้ด าเนินกิจการแทน ทั้งนี้ โดยทั่วไปทรัสตีมักจะไม่ด าเนินการบริหารงานในบริษัทผู้ด าเนินกิจการด้วยตนเอง 

(4) ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชน (Power Purchaser) 

ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชนจะเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ด าเนินกิจการ โดยมีอัตราการรับซื้อไฟฟ้าเป็นไปตามที่ก าหนดใน
ใบอนุญาตให้ด าเนินการโครงการโรงไฟฟ้าจาก Ministry of Economy, Trade and Industry (“METI”) รวมเรียกว่า METI 
Approval และระยะเวลาการรับซื้อตามที่ก าหนดอยู่ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) ซึ่งเป็นสัญญาที่จัดท า
ขึ้นระหว่างผู้พัฒนาโครงการ และบริษัทผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชน 

(5) ผู้บริหารจัดการทรัพย์สิน (Asset Management Company) 

ผู้บริหารจัดการทรัพย์สินเป็นผู้ด าเนินการบริหารงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้เงื่อนไขและขอบเขตที่ก าหนดใน
สัญญาจ้างผู้บริหารจัดการทรัพย์สิน (Asset Management Agreement) ซึ่งเป็นสัญญาที่จัดท าขึ้นระหว่างผู้ด าเนินกิจการ และ
บริษัทผู้บริหารจัดการทรัพย์สิน 

(6) เจ้าของท่ีดิน (Land Owner) 

เจ้าของที่ดินเป็นเจ้าของพื้นที่ที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตั้งอยู่ โดยผู้ด าเนินกิจการจะพิจารณาเข้าท าสัญญาซื้อขาย
ที่ดิน (Land Purchase Agreement) หรือสัญญาเช่าที่ดิน (Land Rental Agreement) หรือสัญญาให้ใช้สิทธิเหนือพ้ืนดิน (Surface 
Right Agreement) กับเจ้าของที่ดิน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความเหมาะสม เพื่อใช้เป็นที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

(7) ผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) 

ผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสรจ็ (EPC Contractor) เป็นผู้ให้บริการออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ โดยรูปแบบของสัญญาการให้บริการอาจแตกต่างกันไปแล้วแต่กรณี เช่น สัญญาจ้างแบบเหมา ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การ
ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ จนถึงการก่อสร้างและทดสอบก่อนส่งมอบงาน หรือ สัญญาจ้างแบบแยกขอบเขต ซึ่งแยกส่วนงานออกแบบ 
จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างออกจากกัน 

(8) ผู้ให้บริการด้านการปฏิบัติการและบ ารุงรักษา (O&M Contractor) 

ผู้ให้บริการด้านการปฏิบัติการและบ ารุงรักษาเป็นผู้ด าเนินงานและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้เงื่อนไข
และขอบเขตที่ก าหนดในสัญญาจ้างผู้ให้บริการด้านการปฏิบัติการและบ ารุงรักษา ซึ่งเป็นสัญญาที่จัดท าขึ้นระหว่างผู้ด าเนินกิจการ 
และบริษัทผู้ให้บริการด้านการปฏิบัติการและบ ารุงรักษา 

(9) ผู้ให้บริการด้านการท าบัญชีและบริหารงานทั่วไป (Professional Service Provider) 

ผู้ให้บริการด้านการท าบัญชีและบริหารงานทั่วไป เป็นผู้ให้บริการในการท าบัญชี งานบริหารและงานเอกสารทั่วไป 
(Administration Services) แก่ผู้ด าเนินกิจการ  
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(10) ผู้ให้บริการบริหารจัดการภาษี (Tax Service Provider) 

ผู้ให้บริการบริหารจัดการภาษี เป็นผู้ให้บริการในการจัดเตรียมเอกสารและยื่นแบบขอคืนภาษี (Tax Return Services) แก่
ผู้ด าเนินกิจการ  

(11) ผู้ให้กู้ (Lender) 

ผู้ให้กู้เป็นผู้ให้ผู้ด าเนินกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อลงทุนพัฒนาและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยผู้ด าเนินกิจการจะ
เข้าท าสัญญาเงินกู้กับผู้ให้กู้ ซึ่งจะก าหนดเง่ือนไขต่าง ๆ ในการกู้ยืมเงิน เช่น วงเงินอัตราดอกเบี้ย และการผ่อนช าระ เป็นต้น 

ลักษณะการลงทุนแบบทีเค-จีเคของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น 

 

ที่มา: เอกสารประกอบการด าเนินธุรกิจในโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น 
  



 

 

 

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 

รายงานประจ าปี 2563  57 
 

ส าหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ท่ีประเทศญี่ปุ่นมีผู้เกี่ยวข้องท่ีส าคัญดังนี้ 

โครงการ ผู้ด าเนินกิจการ นักลงทุน
ทีเค 

ผู้ประกอบ
กิจการไฟฟ้า

เอกชน 

ผู้รับเหมาก่อ สรา้ง
แบบเบด็เสร็จ (EPC 

Contractor) 

บริษัทบริหารทรัพยส์ิน 
(Asset Managemer) 

ผู้บริหารจัดการและ
บ ารุงรักษา (O&M 

Contractor) 

Hino HIN Godo-Kaisha 

บริษัทไอสึ 
เอนเนอร์จี พี
ทีอี ลิมิเต็ด 

KEPCO 
NEC Fielding Ltd. 

บริษัท เวคเตอร์ ควาโตร 
จ ากัด 

NEC Fielding Ltd. 

Awaji AWJ Godo-Kaisha Hitachi Ltd. Hitachi Ltd. 

Nari-Aizu 
Aizu Solar Energy 
Godo-Kaisha 

Tohoku 
Electric Power 

Hitachi Ltd. Hitachi Ltd. 

Yabuki 
Prime Smart Solar – 
Yabuki G.K. 

Mirait Corp. CO2O Inc. 

Onami 
Prime Smart Solar – 
Onami G.K. 

อยู่ระหว่างด าเนินการ อยู่ระหว่างด าเนินการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

ทั้งนี้ แต่ละบริษัทได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวส าหรับการขายไฟฟ้าที่ ผลิตจากโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นกับ KEPCO และ Tohoku Electric Power โดยแต่ละสัญญามีระยะเวลา 20 ปี ภายใต้สัญญา
ซื้อขายไฟฟ้าเหล่านี้ บริษัทที่ด าเนินโครงการไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องขายไฟฟ้าให้แก่ผู้รับซื้อ แต่ผู้รับซื้อมีภาระผูกพันที่จ ะต้องซื้อ
ไฟฟ้าทั้งหมดที่แต่ละโครงการผลิตได้ (หากไม่มีเหตุการณ์พิเศษอื่น) และในกรณีที่ผู้รับซื้อมีค าสั่งให้บริษัทที่ด าเนินโครงการใด
โครงการหนึ่งลดการจ าหน่ายไฟฟ้า ผู้รับซื้อจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่บริษัทท่ีด าเนินโครงการตามสัดส่วนปริมาณที่ควรจะต้องผลิต
ตามข้อตกลง อย่างไรก็ตาม หากไฟฟ้าทั้งหมดที่จ่ายให้แก่ผู้รับซื้อเกินความต้องการใช้ไฟฟ้าของลูกค้าของผู้รับซื้อ ผู้รับซื้ออาจสั่งให้
บริษัทที่ด าเนินโครงการจ ากัดการรับซื้อเป็นรายช่ัวโมงแบบไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย และจ ากัดการรับซื้อสูงสุด 30 วันต่อปี บริษัทที่
ด าเนินโครงการคิดค่าไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับไฟฟ้าที่ขายภายใต้โครงการระบบการรับซื้อไฟฟ้าตามอัตรารับซื้อไฟฟ้าที่
ก าหนด (Feed-in-Tariff) ของประเทศญี่ปุ่นซึ่งก าหนดราคาขั้นต่ าส าหรับการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยราคารับซื้อไฟฟ้า
ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้ามีตั้งแต่อัตรา 21 เยนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงถึง 40 เยนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง โดยไม่รวมภาษีเพื่อการบริโภค 
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ภาพแสดงที่ต้ังแสดงโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นที่ลงทุนผ่าน 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 ก าลังการผลิตติดตั้งขนาด 6.2 เมกกะวัตต์ 

โครงการตั้งอยู่ในเมืองเกาสง (Kaohsiung) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างโครงการและโรงเรียนรัฐบาลทั้งระดับประถม 
มัธยมต้นและมัธยมปลาย รวมทั้งสิ้น 16 แห่ง โดยทั้งหมดมี PSE เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 และมีก าลังการผลิตภายใต้
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) รวมทั้งสิ้น 34 สัญญารวม 6.2 เมกะวัตต์ และมีบริษัท Taipower เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าแต่เพียงผู้เดียว เนื่อง
ด้วยการก่อสร้างโรงไฟฟ้าประกอบไปด้วย 3 รูปแบบคือแบบติดตั้งบนหลังคา (rooftop) แบบติดตั้งบนพื้นดินในลานจอดรถ (car 
park) และแบบติดตั้งบนพื้นดินคร่อมสนามกีฬา (covered playground) ภายหลังการเข้าท าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจะได้รับราคาซื้อ
ขายไฟฟ้าแบบ Feed-In-Tariff เป็นระยะเวลา 20 ปี คาดว่าจะเปิดให้ด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ไตรมาสที่ 2 ปี 2564 

2) โครงการประมงโซล่าร์จังหวัดไถหนาน ก าลังการผลิตติดตั้งขนาด 4 เมกกะวัตต์ 

โครงการตั้งอยู่ในจังหวัดไถหนาน (Tainan) แบ่งออกเป็น 2 โครงการย่อย โครงการละ 2 เมกกะวัตต์ โดย PSE เป็นผู้
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 และมีก าลังการผลิตภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) รวมทั้งสิ้น 2 สัญญารวม 4 เมกะวัตต์ และมี
บริษัท Taipower เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าแต่เพียงผู้เดียว ภายหลังการเข้าท าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจะได้รับราคาซื้อขายไฟฟ้าแบบ Feed-In-
Tariff ในราคาประมาณการที่ 4.4678 ดอลล่าร์ไต้หวันต่อกิโลวัตต์ช่ัวโมง เป็นระยะเวลา 20 ปี คาดว่าจะเปิดให้ด าเนินการเชิง
พาณิชย์ได้ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 
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แผนภาพแสดงท่ีต้ังโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวันที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ 

 

 

โครงสร้างการลงทุนของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวันของบริษัท 

 

2.1.4. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศกัมพูชา 

บริษัทได้มีการเข้าลงทุนเพิ่มเติมโดยเป็นการลงทุนภายใต้การถือหุ้นของบริษัทย่อยของ PRG ได้แก่ PEKH (Holding 
Company) PRAC (Prime Road Alternative (Cambodia)) ซึ่งเป็นบริษัทใหม่ที่จัดตั้งเพื่อด าเนินธุรกิจในประเทศกัมพูชา โดยได้
พัฒนา 1 โครงการ ได้แก่  

1) โครงการโซล่าร์ฟาร์มจังหวัดก าปงชนัง (Kampong Chhnang) ก าลังการผลิตติดตั้งขนาด 60.0 เมกกะวัตต์ 

โครงการตั้งอยู่ในจังหวัดก าปงชนังภายใต้ความร่วมมือระหว่างโครงการและรัฐบาล โดยทั้งหมดมี PRAC เป็นผู้ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 100.0 และมีก าลังการผลิตภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) สัญญารวม 60.0 เมกะวัตต์ และมีการไฟฟ้าแห่ง

He Wu 
Company Limited 

9.2 MW 

Shin Shi 
Company Limited 

3.5 MW 

Sheng Jiu 
Company Limited 

3.5 MW 
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ประเทศกัมพูชา (Électricité du Cambodge (EDC)) เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งมีการเข้าท าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจะได้รับ
ราคาซื้อขายไฟฟ้าแบบ Feed-In-Tariff ผ่านการประมูลราคาเป็นระยะเวลา 20 ปี คาดว่าจะเปิดให้ด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ไตรมาส
ที่ 2 ปี 2565 

แผนภาพแสดงท่ีต้ังโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศกัมพูชาท่ีอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ 

 

โครงสร้างการลงทุนของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศกัมพูชาของบริษัท 

 

โครงสร้างรายได้และส่วนแบ่งก าไรจากการจ าหน่ายไฟฟ้าแยกตามโครงการ 

รายได้และส่วนแบ่งก าไรจากการจ าหน่ายไฟฟ้าของบริษัทตามข้อมูลทางการเงินรวมของบริษัท แยกตามโครงการในปีบัญชี
สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ ข้อมูลทางการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 สามารถจ าแนกได้ดังต่อไปนี้ 
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(หน่วย : ล้านบาท) 
โครงการ 

(ประเทศท่ีต้ังโครงการ) 
2562 2563 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
รายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้า  334.2 50.8 369 45.5 

- BSA01 และ LAK09 (ไทย) 67.1 10.1 66.5 8.2 
- LBL05 (ไทย) 42.0 6.4 41.5 5.1 
- BSA08 (ไทย) 42.7 6.5 42.2 5.2 
- 5AMATA (ไทย) 
 

66.2 10.1 65.0 8.0 

- KPA05 (ไทย) 32.3 4.9 32.1 4.0 
- KTM07และ LRA08 (ไทย) 60.9 9.3 60.1 7.4 
- Yunlin (ไต้หวัน) 23.0 3.5 39.4 4.9 
-PRG - - 22.3 2.7 

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง - - 125.7 15.5 
ส่วนแบ่งก าไรในบริษัทร่วม 318.1 48.3 306.4 37.8 

- ส่วนแบ่งก าไรจากการจ าหน่ายไฟฟ้าในประเทศไทยในรูปแบบ 
Adder (ไทย) 

311.5 47.3 301.6 37.2 

- ส่วนแบ่งก าไรจากการจ าหน่ายไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นใน
รูปแบบ FiT (ญี่ปุ่น) 

6.6 1.0 4.8 0.6 

รายได้อื่น 5.7 0.9 9.9 1.2 
รายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้าและส่วนแบ่งก าไรในบริษัทร่วม 658.0 100.0 811.0 100.0 

การด าเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยของบริษัท 

(ก) กระบวนการผลิตไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้เทคโนโลยีกระบวนการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์
แสงอาทิตย์หรือวิธีโฟโตโวลตาอิคส์ (Photovoltaics) ซึ่งเป็นการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรง (Direct 
Current) โดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell หรือ Photovoltaic cell (PV))  
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แผนภาพแสดงกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยวิธีโฟโตโวลตาอิคส์ (Photovoltaics) 

 
ที่มา: ข้อมูลของบริษัท 

(1) เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV Module) จะเกิดการสร้างพาหะน าไฟฟ้า ท าให้เกิด
แรงดันไฟฟ้าแบบกระแสตรงท่ีขั้วไฟฟ้าทั้งสอง ก่อให้เกิดไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันต่ า (Direct Current (DC)) และ
กระแสตรงดังกล่าวจะถูกส่งผ่านสายไฟไปยัง DC Combiner Box ซึ่งท าหน้าท่ีรวมกระแสไฟฟ้า  

(2) ไฟฟ้ากระแสตรงจาก DC Combiner Box จะผ่านไปสู่เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) ซึ่งเป็นอุปกรณ์
เปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ หรือ Alternative Current (AC) 

(3) ไฟฟ้ากระแสสลับดังกล่าวจะถูกส่งผ่านไปยังหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) เพื่อเพิ่มแรงดันให้สูงขึ้นเป็น 22 
กิโลโวลท์ ส าหรับโรงไฟฟ้าที่ท าการจ่ายไฟเข้าระบบสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือ 115 กิโล
โวลท์ ส าหรับโรงไฟฟ้าที่ท าการจ่ายไฟเข้าระบบสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งความ
ดันดังกล่าวเป็นแรงดันไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ซึ่งหน่วยงานท่ีเป็นคู่สัญญาได้ก าหนดไว้ 

(4) กระแสไฟฟ้าจะถูกส่งผ่านอุปกรณ์ตัดตอนสายป้อนไฟฟ้าแรงสูง (Ring Main Unit) และอุปกรณ์ตัดตอนไฟฟ้า 
(SwitchGear) ซึ่งท าหน้าที่ตัดต่อการเชื่อมขายไฟฟ้าในระบบ จากนั้นกระแสไฟฟ้าจะถูกส่งเข้ามิเตอร์วัดจ านวน
หน่วยไฟฟ้า และผ่านไปยังระบบสายส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) ตามจุดรับซื้อไฟฟ้าต่อไป  
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(ข) กระบวนการติดตามการด าเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

บริษัทให้ความส าคัญอย่างมากในการติดตามการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าเพื่อให้มั่นใจว่าโรงไฟฟ้าของบริษัทสามารถ
ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องร่วมกับผู้รับเหมาเชิงด าเนินการและบ ารุงรักษา (O&M Contractor) ของบริษัท โดยบริษัท
จัดให้มีพนักงานประจ าโครงการแต่ละแห่ง ซึ่งประกอบด้วยวิศวกรและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประจ าโครงการ และพนักงานท่ีบริษัท มี
หน้าที่ต้องติดตามผลการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าตลอด 24 ช่ัวโมง ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ Skytron ซึ่งเป็นระบบภายใต้ระบบ 
Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยระบบดังกล่าวนอกจากจะสามารถดู
ข้อมูลได้ที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แต่ละแห่งแล้ว ยังมีการ เช่ือมโยงข้อมูลและแสดงข้อมูลสรุปมาที่บริษัท ทั้งนี้ 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แต่ละแห่งจะมกีารจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานผลการด าเนินงานรายวัน (Daily Report) ประมวลผล
การด าเนินงานรายเดือน (Monthly Report) และประมวลผลการด าเนินงานรายปี (Yearly Report) เพื่อน าเสนอต่อผู้บริหาร โดย
หากพบว่าโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทผลิตไฟฟ้าได้แตกต่างจากการด าเนินงานตามปกติ พนักงานของบริษัทจะร่วมกับ
ผู้รับเหมาเชิงด าเนินการและบ ารุงรักษา (O&M Contractor) ของบริษัทภายใต้สัญญาจ้างบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
(O&M Contract) หาสาเหตุของความผิดปกติดังกล่าวโดยเร็ว เพื่อให้โรงไฟฟ้าสามารถจ าหน่ายไฟฟ้าได้ตามปกติ นอกจากนี้ บริษัท
ยังมีการสุ่มตรวจตามสถานท่ีจริงโดยไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้าเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการโรงไฟฟ้าด าเนินการได้ตามปกติ และสามารถ
ผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างสูงสุด โดยการสุ่มตรวจดังกล่าวไม่เพียงจ ากัดแต่การสุ่มตรวจอุปกรณ์และการท างานของพนักงาน แต่ยังคง
รวมถึงการสุ่มตรวจในส่วนของสภาพแวดล้อมในการท างานและสภาพภาวะอากาศบริเวณใกล้เคียงด้วย เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้ส่งผล
ต่อการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าและมีผลกระทบต่อความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้า (Performance Ratio) ของโรงไฟฟ้า 

(ค) การด าเนินงานและการบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า (Operation and Maintenance) 

บริษัทได้ว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จภายในประเทศ (Onshore EPC Contractor) และ ผู้รับเหมาก่อสร้าง
แบบเบ็ดเสร็จต่างประเทศ (Offshore EPC Contractor) ซึ่งภายหลังก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จยังมีหน้าที่ให้บริการและบ ารุงรักษา
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ตนเป็นผูร้ับเหมา โดยมีระยะเวลาสัญญาคราวละ 5 ปี ในการด าเนินงานในแต่ละวัน พนักงาน
ของผู้รับเหมาเชิงด าเนินการและบ ารุงรักษา (O&M Contractor) จะล้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะต้องได้รับ
การท าความสะอาดเป็นประจ าเพื่อประสิทธิภาพในการรับการตกกระทบของแสงอาทิตย์ ท้ังนี้ การด าเนินงานประจ าวันจะถูก
ควบคุมโดยแผนการด าเนินงานประจ าวันที่ได้รับอนุมัติโดยบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการโรงไฟฟ้าของบริษัทได้รับการดูแลอย่าง
เหมาะสมและทั่วถึง โดยขอบเขตการท างานของผู้รับเหมาเชิงด าเนินการและบ ารุงรักษา (O&M Contractor)โครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์จะประกอบไปด้วย (1) งานบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) (2) งานบ ารุงรักษาเชิงแก้ไข 
(Corrective Maintenance) (3) งานดูแลรักษาความปลอดภัยของที่ตั้งโรงไฟฟ้า (Facility Security Maintenance) (4) งาน
ตรวจสอบระบบ (Monitoring System Maintenance) และ (5) งานรายงานผลการด าเนินงานและบ ารุงรักษา (Performance 
Reporting Service) โดยมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้ 

(1) งานบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) 

ผู้รับเหมาเชิงด าเนินการและบ ารุงรักษา  (O&M Contractor) ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะก าหนด
แผนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ส าหรับอุปกรณ์ส าคัญของโรงไฟฟ้าตามที่ตกลงร่วมกันในสัญญาบรหิาร
จัดการและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (O&M Contract)  เช่น แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV Module) เครื่องแปลง
กระแสไฟฟ้า (Inverter) โครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ระบบควบคุมโรงไฟฟ้า เป็นต้น  

(2) งานบ ารุงรักษาเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance) 

พนักงานของผู้รับเหมาเชิงด าเนินการและบ ารุงรักษา (O&M Contractor) ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะ
ตรวจสอบอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ ตามที่ตกลงร่วมกันในสัญญาบริหารจัดการและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (O&M 
Contract) รวมถึงแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของอุปกรณ์ตามที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาของผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จภายในประเทศ 
(On-shore EPC Contract) และสัญญาผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จต่างประเทศ (Off-shore EPC Contract) โดยหากตรวจ
พบว่าอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้ามีการช ารุดเสียหาย พนักงานของผู้รับเหมาเชิงด าเนินการและบ ารุงรักษา  (O&M Contractor) จะแจ้ง
พนักงานของบริษทัเพ่ือให้บริษัทด าเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ดังกล่าวทันที  
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(3) งานดูแลรักษาความปลอดภัยของที่ตั้งโรงไฟฟ้า (Facility Security Maintenance) 

ขอบเขตการท างานของผู้รับเหมาเชิงด าเนินการและบ ารุงรักษา (O&M Contractor) ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์นั้นไม่จ ากัดแต่เพียงงานเชิงวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และอุปกรณ์เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงการ
ติดตามดูแลการช ารุดของโครงสร้างของอาคารที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น เขื่อนกั้นน้ า อาคารส านักงาน หรือตัวโครงสร้างอาคารที่เป็นที่ตั้ง
ส าหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ 

(4) งานตรวจสอบระบบ (Monitoring System Maintenance) 

พนักงานของผู้รับจ้างบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะตรวจสอบความถูกต้องของการท างานของเซ็นเซอร์ที่
ได้ถูกติดตั้งไว้ในท่ีต่าง ๆ รวมถึงน าเอาค่าจากฐานระบบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการท างานด้วย 

(5) งานรายงานผลการด าเนินงานและบ ารุงรักษา (Performance Reporting Service) 

ผู้รับเหมาเชิงด าเนินการและบ ารุงรักษา (O&M Contractor) ในโครงการโรงไฟฟ้าจะจัดท ารายงานติดตามผลการซ่อม
บ ารุงเป็นประจ า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการและบ ารุงรักษา
โรงไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดี และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้โรงไฟฟ้าสามารถจ าหน่ายไฟฟ้าได้ตามปกติ โดย
การรายงานนั้นจะสรุปผลเป็นรายเดือน และน าส่งผู้บริหารของบริษัทหรือผู้ที่ไดร้ับผดิชอบมอบหมายให้ติดตามผลการด าเนินงานของ
โรงไฟฟ้าของบริษัทพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้จริง 

ปัจจุบันโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยท่ีเริ่มด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วของ บริษัททุกแห่ง ได้รับ
การค้ าประกันปริมาณพลังงานไฟฟ้าขั้นต่ าที่สามารถผลิตได้โดยผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) ของแต่ละ
โครงการ ทั้งในลักษณะของการรับประกันประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Performance Ratio Guarantee) รวมถึงการ
รับประกันความพร้อมในการผลิตกระแสไฟฟ้า (Availability Guarantee) ตามระยะเวลาที่ได้ก าหนดในสัญญารับเหมาก่อสร้างแบบ
เบ็ดเสร็จในประเทศ (On-shore EPC Contract) และสัญญาจ้างผู้รับเหมาเชิงด าเนินการและบ ารุงรักษา (O&M Contract) 
นับตั้งแต่วันเริ่มเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ ในกรณีที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โครงการใดผลิตไฟฟ้าได้ต่ ากว่าปริมาณที่
ผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) รับประกัน ผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จจะต้องชดเชยส่วนต่างระหว่างค่า
พลังงานไฟฟ้าท่ีรับประกันและค่าพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้จรงิให้แก่บริษัทตามสูตรการค านวณที่ก าหนดในสัญญารับเหมาก่อสรา้งแบบ
เบ็ดเสร็จ (EPC Contract) 

(ง) โครงสร้างราคารับซ้ือไฟฟ้าส าหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย 

ณ ปัจจุบัน บริษัทมีรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยได้ท าสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมากจ านวน 18 สัญญา ขนาดก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 
112.6 เมกะวัตต์ โดยมีรายละเอียดโครงสร้างราคาดังนี้ 

- ระบบส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) ส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็กมาก (VSPP)  

ระบบส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) เป็นมาตรการจูงใจด้านราคาแก่ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดย
ภาครัฐจะให้การสนับสนุนผู้ผลติไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) ผ่านการให้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) จากการจ าหน่าย
ไฟฟ้าเข้าระบบ ในลักษณะของค่าไฟฟ้าฐานบวกด้วยส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) โดย เป็นระยะเวลา 10 ปี นับจาก
วันเริ่มด าเนินการเชิงพาณิชย์ และเมื่อครบก าหนดโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะได้รับเป็นอัตราค่าพลังงานไฟฟ้า
เท่านั้น 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 91.7เมกะวัตต์มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในลักษณะของ Adder กับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จ านวนทั้งสิ้น 10 สัญญาและคิดเป็นก าลังผลิตตามสัญญาทั้งหมดรวม 72 เมกะวัตต์ รูปแบบรายได้ตาม
สัญญาระบบส่วนเพ่ิมราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) มีดังต่อไปนี้ 

1) อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าฐาน เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าตามอัตราช่วงเวลาของการใช้ หรือ Time of Use 
Rate (TOU) อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าท่ีการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายรับซื้อจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก หรือ VSPP 
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จะเท่ากับอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าขายส่ง ณ ระดับแรงดัน 11-33 กิโลโวลท์ ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย (กฟผ.) ขายให้การไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายรวมกับค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมตัิขายสง่
เฉลี่ย (Ft ขายส่งเฉลี่ย)   

2) ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ผู้ผลิตไฟฟ้าจะได้รับ Adder ที่อัตรา 8.0 บาทต่อกิโลวัตต์ช่ัวโมง โดย
โครงการทั้งหมดจะได้รับการสนับสนุนเป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ 

ที่มา: ประกาศเรื่องการก าหนดส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(กฟภ.) วันที่ 19 สิงหาคม 2552 

แผนภาพแสดงอัตราค่าไฟฟ้า รวมค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติขายส่งเฉลีย่ในปี 2545-2561 

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

- การรับซ้ือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบ Feed-in Tariff 

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

- โครงสร้างราคาตามโครงการรับซ้ือไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดต้ังบนพ้ืนดินส าหรับสหกรณ์ภาค
การเกษตร 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่บริษัทเป็นผู้สนับสนุนโครงการได้รับคัดเลือกเข้าท าสัญญากับ กฟภ. ตาม
โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินส าหรับสหกรณ์ภาคการเกษตร โดย
แบ่งสัญญาออกเป็นสองลักษณะ ได้แก่ (1) โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้ง
บนพื้นดินส าหรับสหกรณ์ภาคการเกษตร มีลักษณะการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ที่ราคา 5.66 บาทต่อ
หน่วย คงที่ตลอดระยะเวลาสนับสนุน 25 ปี โดยมีโครงการในลักษณะนี้จ านวน 4 โครงการซึ่งได้เริ่มด าเนินการเชิงพาณิชย์
แล้ว ประกอบไปด้วยโครงการ BSA01 LAK09 LBL05 และ BSA08 ก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 18 เมกะวัตต์ และ
(2) โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินส าหรับสหกรณ์ภาคการเกษตร 
พ.ศ. 2560 ลักษณะการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ที่ราคา 4.12 บาทต่อหน่วย คงที่ตลอดระยะเวลา
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สนับสนุน 25 ปี จ านวนทั้งสิ้น 3 โครงการ ประกอบไปด้วยโครงการ LRA02 KTM07 และ KPA05 ซึ่งทั้ง 3 โครงการได้เริ่ม
ด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วและคิดเป็นก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 14.6 เมกะวัตต์ 

ที่มา: ระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้ง
บนพื้นดินส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2558 

- โครงสร้างราคาตามการรับซ้ือไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดต้ังบนพ้ืนดิน
ส าหรับผู้ที่ย่ืนขอขายไฟฟ้าไว้ในระบบส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) เดิม 

การรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพ้ืนดินส าหรับผู้ที่ยื่นขอขายไฟฟ้าไว้
ในระบบส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) เดิมนั้นจะมีราคารับซื้อไฟฟ้าเช่นเดียวกับการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in 
Tariff โดยบริษัทมีโครงการในลักษณะดังกล่าวจ านวน 1 โครงการ คือ โครงการ 5AMATA ซึ่งจะได้รับอัตรารับซื้อไฟฟ้าใน
รูปแบบ Feed-in Tariff ที่ 5.66 บาทต่อหน่วยตลอดระยะเวลาสนับสนุน 25 ปี และมีก าลังผลิตตามสัญญารวม 8.0 เมกะ
วัตต์  
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(จ) สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับ 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัททุกโครงการในประเทศไทยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุน
ในกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

โครงการ BSS NAS NWS STE CRE ESPP 1 ESPP 2 ESPP 3 
เลขที่บัตรส่งเสริมการลงทุน 2276(1)/2555 2277(1)/2555 2270(1)/2555 2272(1)/2555 2271(1)/2555 2650(1)/2555 2651(1)/2555 2652(1)/2555 
เดือนและปีที่เริ่มได้สิทธิพิเศษ มี.ค. 2557 เม.ย. 2557 เม.ย. 2557 ก.ย. 2557 เม.ย. 2557 พ.ย. 2557 พ.ย. 2557 พ.ย. 2557 

ชนิดผลิตภัณฑ์ ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้รับจากการประกอบ
กิจการมีก าหนด 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 มีก าหนด 5 
ปี หลังจากครบก าหนด 8 ปี ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับ
ก าไรสุทธิ (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 

ได้รับยกเว้นไม่ต้องน าเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 31 ไปรวมเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอด
ระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริม 

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ 

ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักร ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ 

ได้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช านาญการได้ตาม
จ านวนและระยะเวลาที่ก าหนด ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ 
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โครงการ GLS IAC BSA01 LAK09 LBL05 BSA08 5AMATA 

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 
58-2 2223-1-00-1-

0 
เดือนและปีที่เริ่มได้สิทธิพิเศษ เม.ย. 2557 ก.ย. 2557 ส.ค. 2559 ส.ค. 2559 ส.ค. 2559 ส.ค. 2559 ก.ย. 2558 

ชนิดผลิตภัณฑ์ ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่
ได้รับจากการประกอบกิจการมีก าหนด 8 ปี นับจาก
วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการน้ัน (จนถึง) 

เม.ย. 2565 ก.ย. 2565 ส.ค. 2568 ส.ค. 2568 ส.ค. 2568 ส.ค. 2568 ก.ย. 2568 

ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 ของ
อัตราปกติ มีก าหนด 5 ปี หลังจากครบก าหนด 8 ปี ที่
ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิ 
(จนถึง) 

เม.ย. 2570 ก.ย. 2570 - - - - - 

ได้รับยกเว้นไม่ต้องน าเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการ
ส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 
31 ไปรวมเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับ
การส่งเสริม 

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ 

ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักร ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ 

ได้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือ
ผู้ช านาญการได้ตามจ านวนและระยะเวลาที่ก าหนด ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ 
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โครงการ LRA02 KTM07 KPA05 
เดือนและปีที่เริ่มได้สิทธิพิเศษ พ.ค. 2561 พ.ค. 2561 พ.ค. 2561 

ชนิดผลิตภัณฑ์ ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้รับจากการประกอบกิจการมีก าหนด 8 ปี นับ
จากวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการน้ัน (จนถึง) 

พ.ค. 2569 พ.ค. 2569 พ.ค. 2569 

ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 ของอัตราปกติ มีก าหนด 5 ปี หลังจากครบก าหนด 8 
ปี ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิ (จนถึง) 

เม.ย. 2574 ก.ย. 2574 ก.ย. 2574 

ได้รับยกเว้นไม่ต้องน าเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ตามมาตรา 31 ไปรวมเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริม ☑ ☑ ☑ 

ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักร ☑ ☑ ☑ 

ได้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช านาญการได้ตามจ านวนและระยะเวลาที่
ก าหนด ☑ ☑ ☑ 
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การด าเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นของบริษัท 

(ก) กระบวนการผลิตไฟฟ้าของโครงการโรงพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบันของบริษัทเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่
ใช้เทคโนโลยีกระบวนการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์หรือวิธีโฟโตโวลตาอิคส์ (Photovoltaics) ซึ่งเป็นการแปลงพลังงาน
แสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell หรือ Photovoltaic cell (PV)) โดยมีรายละเอียดกระบวนการ
ผลิตไฟฟ้าเหมือนกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย 

(ข) กระบวนการติดตามการด าเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ 

บริษัทได้มีการติดตามผลการด าเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าที่ร่วมทุนกับบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ด้วยระบบติดตามผลการด าเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมด
ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) โดยลักษณะของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในญี่ปุ่นจะมี Asset Manager หรือผู้บริหารจัดการสินทรัพย์ตามโครงสร้างของการลงทุนแบบ ทีเค-จีเค (TK-GK 
Structure) และ ผู้บริหารจัดการสินทรัพย์จะเป็นผู้ติดตามผลร่วมกับผู้รับเหมาเชิงด าเนินการและบ ารุงรักษา (O&M Contractor) 
ทั้งนี้ ทีมงานของบริษัทที่ประเทศญี่ปุ่นจะรวบรวมและประมวลผลการด าเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่
ด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วและความก้าวหน้าของโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อน าเสนอต่อทีมงานผู้บริหารของบริษัทที่
ประเทศไทยเป็นประจ า  

(ค) โครงสร้างราคารับซ้ือไฟฟ้าส าหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น 

ณ ปัจจุบัน บริษัทมีรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยได้ท าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าท้ังสิ้น 
5 สัญญา แบ่งเป็น (1) สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ KEPCO จ านวน 2 สัญญา  

ขนาดก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 11.5 เมกะวัตต์ มีอัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) 40 เยน
ต่อกิโลวัตต์ช่ัวโมง คงที่ตลอดระยะเวลาสนับสนุน 20 ปีนับจากวันที่อ่านมิเตอร์ขายไฟฟ้าครั้งแรก และ (2) สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ 
Tohoku Electric Power จ านวน 3 สัญญา ขนาดก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 43 เมกะวัตต์ มีอัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ 
Feed-in Tariff (FiT) 21 - 36 เยนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง คงที่ตลอดระยะเวลาสนับสนุน 20 ปีนับจากวันท่ีอ่านมิเตอร์ขายไฟฟ้าครั้งแรก 
อัตรารับซื้อดังกล่าวเป็นอัตรารับซื้อท่ีบริษัทได้รับอนุมัติจาก METI 

ในแต่ละปี METI จะก าหนดอัตรา Feed-in Tariff (FiT) และระยะเวลาการสนับสนุน ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามประเภท
พลังงานหมุนเวียนและขนาดของโรงไฟฟ้า โดยพิจารณาจากต้นทุนในการผลิตไฟฟ้า รูปแบบการติดตั้งอุปกรณ์  และอัตราก าไรที่เปน็
ธรรมที่ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนควรได้รับ ทั้งนี้ ภายใต้โครงการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ส าหรับพลังงาน
หมุนเวียน (Feed-in Tariff Scheme for Renewable Energy) ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชนจะต้องรับซื้อไฟฟ้าที่ผลิตจาก
พลังงานหมุนเวียนทั้งหมดในอัตรา Feed-in Tariff (FiT) และระยะเวลาการสนับสนุนท่ี METI ก าหนด 

ที่มา: Cross Border Newsletter, Feed-in Tariff Act for Renewable Energy by Nishimura & Asahi, ธันวาคม 2554 
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การด าเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวันของบริษัท 

(ก) กระบวนการผลิตไฟฟ้าของโครงการโรงพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวัน 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศไต้หวันในปัจจุบันของบริษัทเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ที่ใช้เทคโนโลยีกระบวนการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์หรือวิธีโฟโตโวลตาอิคส์ (Photovoltaics) ซึ่งเป็นการแปลงพลังงาน
แสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell หรือ Photovoltaic cell (PV)) โดยมีรายละเอียดกระบวนการ
ผลิตไฟฟ้าเหมือนและใกล้เคียงกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย โดยชนิดของแผง PV ที่ใช้ส าหรับ
โครงการในไต้หวันจะเป็นลักษณะของ Mono Crystaline Double Glass 

(ข) กระบวนการติดตามการด าเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ 

บริษัทจะมีการติดตามผลการด าเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวันทั้งหมดผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) โดยลักษณะของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน
ไต้หวันจะมีผู้รับเหมาเชิงด าเนินการและบ ารุงรักษา (O&M Contractor) เป็นผู้ที่ถูกว่าจ้างให้ด าเนินการโรงไฟฟ้า ซึ่งหน้าที่หลักของ
ผู้รับเหมาเชิงด าเนินการและบ ารุงรักษาจะประกอบไปด้วย การบ ารุงรักษาอุปกรณ์และการช ารุดของอุปกรณ์ตามระยะเวลาและใน
กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น การแก้ไขและเปลี่ยนอุปกรณ์ การท าความสะอาดและการป้องกันสนิมของช้ินส่วนที่เป็นโลหะ การ
ตรวจสอบและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า ทั้งนี้ ทีมงานของบริษัทที่ประเทศไต้หวันจะคอยรวบรวมและรายงานความก้าวหน้าของโครงการ
ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาต่อทีมงานผู้บริหารของบริษัทท่ีประเทศไทยเป็นประจ า  

(ค) โครงสร้างราคารับซ้ือไฟฟ้าส าหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวัน 

บริษัทมีแผนที่จะเข้าท าสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับบริษัท Taipower รวมทั้งสิ้น 36 สัญญา คิดเป็นขนาดก าลังการผลิต
ไฟฟ้าตามสัญญารวม 10.2 เมกะวัตต์ โดยรูปแบบการก าหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ในประเทศไต้หวัน
นั้นจะเป็นไปตามวันท่ีโครงการเริ่มเปิดให้ด าเนินการเชิงพาณิชย์ ซึ่งอัตรารับซื้อไฟฟ้าของประเทศไต้หวันจะมีการประกาศออกมาทุก
ปีโดย Ministry of Economic Affairs (MOEA) ส าหรับโครงการที่บริษัทคาดว่าจะเข้าท าสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับบริษัท Taipower 
มีการก าหนดอัตรา FiT ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ท่ี 4.1733 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงถึง 4.4678 
ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับประเภทของการติดตั้ง โดยคาดการณ์ว่าจะสามารถเริ่มเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้
ในไตรมาสที่ 3-4 ปี 2564 

การด าเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศกัมพูชาของบริษัท 

(ก) กระบวนการผลิตไฟฟ้าของโครงการโรงพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในประเทศกัมพูชา 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศกัมพูชาในปัจจุบันของบริษัทเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ที่ใช้เทคโนโลยีกระบวนการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์หรือวิธีโฟโตโวลตาอิคส์ (Photovoltaics) ซึ่งเป็นการแปลงพลังงาน
แสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell หรือ Photovoltaic cell (PV)) โดยมีรายละเอียดกระบวนการ
ผลิตไฟฟ้าเหมือนและใกล้เคียงกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย โดยชนิดของแผง PV ที่ใช้ส าหรับ
โครงการในไต้หวันจะเป็นลักษณะของ Bifacial Mono Crystaline Double Glass ซึ่งขณะนี้อยู่ในตัวโครงการอยู่ในระหว่างการ
พัฒนา 

(ข) กระบวนการติดตามการด าเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ 

บริษัทมีแผนการติดตามผลการด าเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งได้ติดตั้ง 
local software เพื่อติดตามผลการด าเนินงาน โดยลักษณะของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในกัมพูชาจะมีผู้รับเหมาเชิง
ด าเนินการและบ ารุงรักษา (O&M Contractor) เป็นผู้ที่ถูกว่าจ้างให้ด าเนินการโรงไฟฟ้า ซึ่งหน้าที่หลักของผู้รับเหมาเชิงด าเนินการ
และบ ารุงรักษาจะประกอบไปด้วย การบ ารุงรักษาอุปกรณ์และการช ารุดของอุปกรณ์ตามระยะเวลาและในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย
เกิดขึ้น การแก้ไขและเปลี่ยนอุปกรณ์ การท าความสะอาดและการป้องกันสนิมของชิ้นส่วนท่ีเป็นโลหะ การตรวจสอบและบ ารุงรักษา
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โรงไฟฟ้า ทั้งนี้ทีมงานของบริษัทท่ีประเทศกัมพูชาจะคอยรวบรวมและรายงานความก้าวหน้าของโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาต่อ
ทีมงานผู้บริหารของบริษัทท่ีประเทศไทยเป็นประจ า  

(ค) โครงสร้างราคารับซ้ือไฟฟ้าส าหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศกัมพูชา 

บริษัทได้เข้าท าสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าแห่งประเทศกัมพูชา 1 สัญญา คิดเป็นขนาดก าลังการผลิตไฟฟ้าตาม
สัญญารวม 60.0 เมกะวัตต์ โดยรูปแบบการก าหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ในประเทศกัมพูชานั้นจะ
เป็นไปตามวันท่ีโครงการเริ่มเปิดให้ด าเนินการเชิงพาณิชย์ ซึ่งอัตรารับซื้อไฟฟ้าของโครงการนี้เป็นผลจากการที่บริษัทชนะการประมูล
ราคาอัตรา FiT ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ที่ 0.03877 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลวัตต์ช่ัวโมง โดยคาดการณ์ว่าจะ
สามารถเริ่มเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 

การด าเนินงานของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง  (EPC : Engineering Procurement and Construction) 

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างด าเนินการโดย บริษัท ไพร์ม อัลเทอร์เนทีฟ วิช่ันส์ จ ากัด (PAV) ซึ่งก่อตั้งโดยการร่วมลงทุนโดย บริษัท 
ไพร์ม โรด กรุ๊ป จ ากัด (PRG) 51% และ บริษัท อัลเทอร์เนทีฟ วิช่ันส์ จ ากัด (AV) 49% โดยด าเนินธุรกิจหลักเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง 
(EPC) ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ให้แก่กลุ่มลูกค้าภายในประเทศท่ีสนใจทั้ง
ภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น กิจการโรงงาน, ฟาร์มเลี้ยงสัตว์, โรงแรม, อาคารส านักงาน และที่พักอาศัย ฯลฯ โดยทาง PAV เป็นผู้
ให้บริการออกแบบ ขออนุญาต จัดหาอุปกรณ์ บริหารและก่อสร้างโครงการแบบเบ็ดเสร็จ   

PAV มีความพร้อมด้านบุคลากรประกอบไปด้วย ทีมวิศวกรไฟฟ้า, ทีมวิศวกรเครื่องกล และทีมวิศวกรโยธา อีกทั้งยังมีการใช้
โปรแกรมเฉพาะด้านการออกแบบระบบ Solar Rooftop เช่น Helio Scope และ PVsyst ในการวิเคราะห์เพื่อออกแบบระบบ 
Solar Rooftop ให้ได้ผลงานโครงการที่เหมาะสมตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามเป้าหมายถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ความ
พร้อมทางด้านวัสดุอุปกรณ์ทาง PAV เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ (PV Modules, Inverter, Mounting Structure) จากผู้ผลิตที่มีความ
น่าเช่ือถือ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงที่สุดในการน าเสนอแก่ลูกค้า เพื่อให้ระบบ Solar Rooftop มีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าสูง
ที่สุด 

 

  

99.99% 

99.98% 
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ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจการร่วมลงทุนในธุรกิจโรงแรม 

บริษัทมีการถือเงินลงทุนในบริษัท เรด แพลนเนต โฮเต็ลส์ ลิมิเต็ด ซึ่งด าเนินธุรกิจโรงแรมภายใต้ชื่อ Red Planet Hotels 
ภายใต้คอนเซ็ปต์หลักคือการมอบความคุ้มค่าให้แก่ผู้เข้าพัก โดยผสมผสานความสะดวกสบาย สะอาด พร้อมกับการบริการแบบมือ
อาชีพและเป็นมิตร ในราคาที่ย่อมเยา เพื่อมอบประสบการณ์การเข้าพักที่มีคุณภาพ บริษัทได้ลงทุนผ่านบริษัทร่วมซึ่งครอบคลุม
กิจการกว่า 5,151 ห้องพักในประเทศไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น รวมจ านวนโรงแรมที่เปิดด าเนินการแล้วจ านวน 31 แห่ง 
โดยบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท Red Planet Hotel Limited ที่ร้อยละ 10.95 

เคร่ืองหมายการค้าของ Red Planet 

 

โครงสร้างการถือหุ้นภายใต้ Red Planet Hotel Limited 

บริษัท ชื่อ สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 

 

PT Red Planet TBK Ltd 

(Publicly Listed Company) 

(IDX: PSKT) 

72.8 

 

Red Planet Holdings (Philippines) Ltd. 100.0 

 

Red Planet Jpan Inc. 

(Publicly Listed Company) 

(JASDAQ: 3350) 

56.2 

 

Red Planet Hotel (Thailand) 1-5 Ltd. 100.0 

อย่างไรก็ดี เงินลงทุนอื่นใน Red Planet Hotel Limited จะถูกจ าหน่ายออกตาม Covenants โดยการจ าหน่ายออกจะ
เกิดขึ้นผ่านการจ าหน่ายบริษัท เอฟโวลูชั่น โฮลดิ้งส์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ที่ถือหุ้นทางอ้อมในบริษัท เรด แพลนเนต โฮเต็ลส์ ลิมิ
เต็ด ผ่านบริษัท เอฟโวลูช่ัน แอดไวเซอร์ส ลิมิเต็ด ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากธุรกรรมรับโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสิ้น 
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การตลาดและภาวะการแข่งขนั 

ธุรกิจพลังงานหมนุเวียน 

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้ มที่จะมีการ
แข่งขันสูงขึ้น สืบเนื่องจากการที่ภาครัฐมีนโยบายผลักดันให้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งผลักดันให้ต้นทุนในการผลิตและติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ต่ าลง ส่งผล
ให้ภาคเอกชนมีความสนใจที่จะลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ประกอบการในธุรกิจผลิต
และจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรายส าคัญ ดังนี้ บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) (SPCG) บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง 
จ ากัด (มหาชน) (GUNKUL) บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) (TSE) บริษัท บีซีพีจี จ ากัด (มหาชน) (BCPG) บริษัท 
เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (SSP) และบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) (BPP)  

กลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจพลงังานหมุนเวียน 

บริษัทมีกลยุทธ์การแข่งขันและมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยใน
ต่างประเทศนั้นจะเน้นการขยายไปยังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งการท าโครงการโรงไฟฟ้าแห่งใหม่จะไม่ได้จ ากัดแต่เพียงโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เท่านั้น  

ทั้งนี้ กลยุทธ์การแข่งขันหลักที่บริษัทใช้ก็คือ (1) พัฒนาประสิทธิภาพโครงการโรงไฟฟ้าในปัจจุบันและคอยติดตามอย่าง
สม่ าเสมอ (2) ประมูลหรือยื่นขออนุญาตขายไฟฟ้าเพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่ด้วยตนเอง (Organic 
Growth) และ (3) เข้าซื้อ /ควบรวมกิจการ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่ (Inorganic Growth) ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ บริษัทด าเนินการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีในปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากการ
ลงทุนสูงที่สุด โดยมีปัจจัยหลักดังต่อไปนี้ 

(ก) การเลือกใช้เทคโนโลยี 

บริษัทเลือกใช้เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกรวมซิลิคอน (Polycrystalline Silicon Solar Cell) และแบบ
ฟิล์มบาง (Thin Flim Solar Cell) ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยที่ด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว โดย
เทคโนโลยีดังกล่าวมีข้อดี คือ มีราคาถูก อายุการใช้งานนานกว่า 20 ปี ทนทาน ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อย และน้ าหนักเบา  

บริษัทมีแนวคิดตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ว่าประสิทธิภาพและคุณภาพของอุปกรณ์นัน้มี
ความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จึงให้ความส าคัญเป็นอย่างมากกับคุณภาพของอุปกรณ์
โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยตรง โดยบริษัทจะคัดเลือกผู้รับเหมา (EPC Contractor)ที่มีความ
เช่ียวชาญในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า รวมถึงก าหนดเง่ือนไขในสัญญาก่อสร้างรับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contract) ให้มีการ
รับประกันคุณภาพและประสิทธิภาพของการผลิตกระแสไฟฟ้า ประกอบกับการคัดเลือกผู้รับเหมาเชิงด าเนินการและบ ารุงรักษา 
(O&M Contractor) ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อดูแลอุปกรณ์ต่อไปในอนาคตเช่นกัน โดยรายละเอียดของอุปกรณ์สามารถจ าแนกได้ดังนี้  

อุปกรณ์หลักของโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ 

ตัวอย่างผู้ผลิตสินค้าท่ีบริษัทเลือกใช ้

1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์  Canadian Solar, JA Solar, First Solar 

2. ประเภทแผงเซลล์
แสงอาทิตย ์

Polycrstalline, Thin Film, Mono Crystaline Double Glass 

3. เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า  Schneider XC680  

4. หม้อแปลงไฟฟ้า  Chareonchai 1500KvA 
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(ข) การเลือกที่ต้ังในการก่อสร้างและพัฒนา 

บริษัทมีกลยุทธ์ในการเลือกท าเลที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยโดยพิจารณาจาก 3 ปัจจัย
หลักดังน้ี 

1) ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความเข้มแสงอาทิตย์เฉลี่ยรายปีในระดับสูง โดยใช้ข้อมูลความเข้มแสงอาทิตย์ เพื่อให้โรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีที่ได้ตรวจสอบแล้วว่าสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติได้ภายในต้นทุนที่เหมาะสม 
โดยเฉพาะการรับมือปัญหาอุทกภัย ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการศึกษาความเสี่ยงของพื้นที่บริเวณที่ตั้งโครงการต่อ
การเกิดน้ าท่วมและทิศทางของน้ าท่วมในรอบ 100 ปี เพื่อออกแบบระบบป้องกันน้ าท่วมและวางผังโครงการให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด (Dyke) นอกจากนี้ บริษัทมีการท าประกันภัยในระดับเทียบเคียงกับผู้ประกอบการทั่วไปใน
อุตสาหกรรม โดยจะจัดให้มีประกันภัยความคุ้มครองสูงที่สุดภายใต้เบี้ยประกันท่ีเหมาะสม 

3) ตั้งอยู่ใกล้จุดเช่ือมต่อของการไฟฟ้า (Grid) เพื่อลดต้นทุนการลงทุนค่าติดตัง้สายสง่ที่จะถูกเชื่อมต่อเข้าสูร่ะบบของ
การไฟฟ้า และลดการสูญเสียพลังงาน (Transmission Loss) ที่เกิดขึ้นระหว่างการส่งไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ  

ตารางแสดงความเข้มแสงอาทิตย์ของท่ีต้ังโครงการแต่ละโครงการของบริษัทในประเทศไทย 

โครงการ จังหวัดทีต่ั้ง ความเข้มของแสงอาทิตย์ (MJ/m2) 

BSS จังหวัดก าแพงเพชร 17.8 

NAS จังหวัดก าแพงเพชร 17.8 

NWS จังหวัดก าแพงเพชร 17.8 

STE จังหวัดก าแพงเพชร 17.8 

KPA05 จังหวัดก าแพงเพชร 17.8 

CRE จังหวัดตาก 17.2 

IAC จังหวัดตาก 17.2 

ESPP 1 จังหวัดอุบลราชธาน ี 18.3 

ESPP 2 จังหวัดอุบลราชธาน ี 18.3 

ESPP 3 จังหวัดอุบลราชธาน ี 18.3 

GLS จังหวัดสุโขทัย 18.0 

BSA01 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 18.1 

LBL05 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 18.1 

BSA08 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 18.1 

LAK09 จังหวัดปทุมธาน ี 17.8 

5AMATA จังหวัดราชบุร ี 18.0 

LRA02 จังหวัดตรัง 18.3 

KTM07 จังหวัดกระบี ่ 17.2 
ที่มา: ความเข้มแสงเฉลี่ยรายปีจากรายงานพลังงานทดแทนของประเทศไทยปี 2559 โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

พลังงาน กระทรวงพลังงาน 
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บริษัทพิจารณาการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในต่างประเทศจากปัจจัยที่ส าคัญคล้ายคลึงกับโครงการ
ในประเทศไทย โดยการเข้าลงทุนจะพิจารณาจากปัจจัยหลัก ๆ ดังต่อไปนี้ 

1) ในกรณีเป็นผู้ร่วมลงทุนเป็นผู้พัฒนาที่มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าที่น่าเชื่อถือ มีสถานะทาง
การเงินท่ีมั่นคง 

2) ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีที่มีความเข้มแสงอาทิตย์เฉลี่ยรายปีในระดับสูง โดยใช้ข้อมูลความเข้มแสงอาทิตย์ในต่างประเทศ 

3) ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีสภาพทางภูมิศาสตร์เหมาะสม สามารถปรับสภาพพื้นที่เพื่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ด้วยต้นทุนท่ีเหมาะสม 

4) ตั้งอยู่ในบริเวณที่ไม่มีข้อจ ากัดด้านความสามารถของระบบโครงข่ายไฟฟ้าในการรับปริมาณพลังงานไฟฟ้า  

5) ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติในระดับที่ยอมรับได้ โดยบริษัทพิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาทางเทคนิค
เพื่อศึกษาความเสี่ยงของพื้นที่บริเวณที่ตั้งโครงการต่อการเกิดภัยธรรมชาติรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นดินไหว สึนาม ิ
ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินถล่ม เป็นต้น เนื่องด้วยประเทศญี่ปุ่นมักเผชิญปัญหาภัยธรรมชาติอยู่บ่อยครั้ง นอกจากนี้ 
บริษัทมีนโยบายการท าประกันภัยในระดับเทียบเคียงกับผู้ประกอบการทั่วไปในอุตสาหกรรม โดยจะจัดให้มี
ประกันภัยความคุ้มครองสูงท่ีสุดภายใต้เบี้ยประกันท่ีเหมาะสม 

ตารางแสดงความเข้มแสงอาทิตย์ของที่ต้ังโครงการแต่ละโครงการของบริษัทในประเทศญี่ปุ่น 

โครงการ จังหวัดที่ต้ัง ความเข้มของแสงอาทิตย์ (MJ/m2) 

Nari Aizu ฟุกุชิมะ 12.7 

Yabuki ฟุกุชิมะ 12.7 

Onami ฟุกุชิมะ 12.7 

Hino ชิงะ(1) 14.7 

Awaji เฮียวโงะ(2) 14.6 
ที่มา: Japan Meteorological Agency (www.data.jma.go.jp) 
หมายเหตุ : 
(1) อ้างอิงค่าความเข้มของแสงอาทิตย์จากสถานีตรวจวัดค่าความเข้มของแสงในจังหวัดนาโกย่า 
(2)  อ้างอิงค่าความเข้มของแสงอาทิตย์จากสถานีตรวจวัดค่าความเข้มของแสงในจังหวัดโอซาก้า 

(ค) การคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) ที่น่าเชื่อถือ 

การเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยและในต่างประเทศนั้นจะต้องพิจารณา
ผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) ของโครงการที่เข้าลงทุนอย่างละเอียดในเรื่องของต้นทุนการดูแลโครงการและ
การรับประกันผลงาน เพื่อที่บริษัทจะสามารถสร้างผลตอบแทนการลงทุน (IRR) ที่สูง โดยบริษัทมีเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ผลิตแผง
เซลล์แสงอาทิตย์และผู้รับเหมาออกแบบรายใหญ ่มีประสบการณ์ในการท างานท่ีมีผลประกอบการในอดีตที่ดี และมีฐานะทางการเงิน
แข็งแกร่ง 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัททั้งในประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น และประเทศ
ไต้หวันที่ผ่านมานั้นเป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้ข้างต้น บริษัทจึงสามารถเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงประสิทธิภาพของการ
โรงไฟฟ้าของบริษัทอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากน้ัน บริษัทยังมีเป้าหมายเติบโตในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง และมีการเตรียมความพร้อมที่
จะเข้าประมูลหรือยื่นขออนุญาตขายไฟฟ้าโครงการใหม่ๆ ที่จะมีขึ้นตามแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ .ศ. 2561-
2580 (แผน PDP 2018) และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 (แผน AEDP 2015)  

http://www.data.jma.go.jp/
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นอกจากการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศแล้ว บริษัทมีการศึกษาข้อมูลและพิจารณาความเป็นไปได้
ในการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศท่ีได้รบัการสนับสนุนตามนโยบายภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการโรงไฟฟา้
พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ที่ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างมากภายหลังการเกิดภัยพิบัตินิวเคลียร์ฟูกูชิมะไดอิชิ โดยเกิดจาก
เหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิ ในช่วงปี 2554 และนอกจากประเทศญี่ปุ่นแล้วบริษัทยังคงศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
โรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในประเทศไต้หวันและประเทศกัมพูชา 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ในการประกอบธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยตามลักษณะโครงสร้างกิจการไฟฟ้าในประเทศไทย การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จะเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนผ่านการท า
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 3 ประเภทหลัก คือ สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (Independent Power Producer 
(“IPP”)) ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ (Small Power Producer (“SPP”)) และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (Very Small Power 
Producer (“VSPP”)) โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก ทั้งนี้ บริษัทมีเป้าหมายในการเข้าท าสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าระยะยาวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพิ่มเติมต่อไปเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจะมีกระแสเงินสดที่มั่นคงในระยะยาว 

ในการขยายธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของบริษัทในต่างประเทศ บริษัทมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเช่นเดียวกับกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายในประเทศ โดยมุ่งเน้นผู้รับซื้อไฟฟ้าที่จะเข้าท าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะกลางถึงระยะยาวกับบริษัทที่มีความมั่นคง เช่น 
การไฟฟ้าในประเทศนั้น หรือบริษัทเอกชนที่ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลในประเทศนั้นๆ ในการประกอบธุรกิจไฟฟ้าในแต่ละภูมิภาค 
อาทิเช่นในประเทศญี่ปุ่น ทั้ง KEPCO และ TEPCO ต่างก็เป็นผู้ที่ได้รับสัมปทานจากภาครัฐของประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น หรือในไต้หวัน
ซึ่งได้แก่ Taipower ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีภาครัฐเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 

ช่องทางการจ าหน่าย 

ในการประกอบธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย บริษัทจ าหน่ายไฟฟ้าโดยการเช่ือมโยงไฟฟ้าจากโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แต่ละแห่งเข้าสู่ระบบสายส่ง โดยปริมาณไฟฟ้าที่จ าหน่ายให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จะวัด
จากจ านวนหน่วยไฟฟ้าที่ผ่านมิเตอร์วัดหน่วยไฟฟ้า ณ จุดจ าหน่ายไฟฟ้าของแต่ละโครงการ หลังจากนั้นกระแสไฟฟ้าจะถูกส่งต่อไป
ตามสายส่งไฟฟ้าเพื่อจ าหน่ายเข้าสู่ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ต่อไป 

ในการประกอบธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศญี่ปุ่น ประเทศไต้หวัน และประเทศกัมพูชา บริษัทจ าหน่ายไฟฟ้า
โดยการเช่ือมโยงไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แต่ละแห่งเข้าสู่ระบบสายส่งของผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชนที่ได้รับ
สัมปทานจากรัฐบาลในแต่ละภูมิภาคที่โรงไฟฟ้าแต่ละแห่งตั้งอยู่ หรือเช่ือมโยงกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจท่ีได้รับมอบหมายในการรบัซือ้
ไฟฟ้าดังกล่าว โดยปริมาณไฟฟ้าที่จ าหน่ายจะวัดจากจ านวนหน่วยไฟฟ้าที่ผ่านมิเตอร์วัดหน่วยไฟฟ้า ณ จุดจ าหน่ายไฟฟ้าของแต่ละ
โครงการ 
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของธุรกิจพลังงานหมุนเวียน 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในประเทศไทย 

(1) โครงสร้างกิจการไฟฟ้าในประเทศไทย 

 

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

โครงสร้างกิจการไฟฟ้าในประเทศไทยสามารถแบ่งผู้เกี่ยวข้องเป็น 3 กลุ่มหลัก ดังนี ้

(ก) ส่วนการผลิต 

ส่วนการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยสามารถแบ่งได้เป็น 5 กลุ่ม ได้แก ่

1) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  ณ วันที่ 31 เดือน
ธันวาคม 2563 มีก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 16,037.33 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 31.6 ของก าลังการผลิต
รวมทั้งระบบ 

2) ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (Independent Power Producer (IPP)) 

ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ คือผู้ผลิตเอกชนท่ีใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ในการผลิตไฟฟ้า โดยมีก าลังผลิตไฟฟ้าที่ขาย
เข้าระบบไม่ต่ ากว่า 90 เมกะวัตต์ ท้ังนี้ ณ วันที่ 31 เดือนธันวาคม 2563 มีโรงไฟฟ้า IPP ทั้งสิ้น 16 โครงการ มีก าลังการ
ผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 14,248.50  เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 28.1 ของก าลังการผลิตรวมทั้งระบบ 
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3) ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (Small Power Producer (SPP)) 

ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ คือผู้ผลิตเอกชนท่ีมีก าลังผลิตไฟฟ้าที่ขายเข้าระบบตัง้แต่ 10-90 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ ณ วันท่ี 
31 เดือนธันวาคม 2563 มีโรงไฟฟ้า SPP ทั้งสิ้น 156 โครงการ มีก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 9,473.94 เมกะวัตต์ 
หรือคิดเป็นร้อยละ 18.7 ของก าลังการผลิตรวมทั้งระบบ โดยแบ่งเป็นก าลังการผลิตตามสัญญาประเภท Firm 6,672.60 
เมกะวัตต์ และก าลังการผลิตตามสัญญาประเภท Non-Firm 2,801.34 เมกะวัตต์ 

ทั้งนี้ ณ วันท่ี 31 เดือนธันวาคม 2563 ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กท่ีมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มีก าลัง
การผลิตไฟฟ้าตามสัญญาทั้งสิ้น 436 เมกะวัตต์ 

4) ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (Very Small Power Producer (VSPP)) 

ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมากคือผู้ผลิตเอกชนที่มีก าลังผลิตไฟฟ้าที่ขายเข้าระบบต่ ากว่า 10 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ ณ 
วันที่ 31 เดือนธันวาคม 2563 มีโรงไฟฟ้า VSPP ทั้งสิ้น 973 โครงการ มีก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 5,237 เมกะ
วัตต์หรือคิดเป็นร้อยละ 10.3 ของก าลังการผลิตรวมทั้งระบบ ทั้งนี้ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก
มากที่มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มีจ านวน 554 โครงการ ก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาทั้งสิ้น 2,275 เมกะ
วัตต์  

5) ไฟฟ้าน าเข้าจากต่างประเทศ 

นอกจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าในประเทศ 4 กลุ่มข้างต้นแล้ว ณ วันท่ี 31 เดือนธันวาคม 2563 การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ยังรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าในประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และมาเลเซีย ก าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 5,720.60 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 11.3 ของก าลังการ
ผลิตรวมทั้งระบบ 

ที่มา: ฟผ. (www.egat.co.th) และคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (www.erc.or.th) 

(ข) ส่วนการจัดจ าหน่าย 

เนื่องจากปัจจุบันโครงสร้างกิจการไฟฟ้าในประเทศไทยเป็นรูปแบบ Enhanced Single-Buyer Model (ESB) โดยมี
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้ผลิตไฟฟ้า ส่งไฟฟ้า และเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้ารายเดียว (Single Buyer) โดยการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จะจ าหน่ายไฟฟ้าผ่านระบบส่งไฟฟ้า (Transmission) ให้แก่ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีหน้าที่จ าหน่ายไฟฟ้าและการบริการ
ค้าปลีก โดยการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) รับผิดชอบการจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และ
สมุทรปราการ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับผิดชอบการจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในส่วนท่ีเหลือของประเทศ นอกจากน้ี 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ยังจ าหน่ายไฟฟ้าบางส่วนให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าตามกฎหมายก าหนดและประเทศใกล้เคียงด้วย 

(ค) ส่วนผู้บริโภค 

กลุ่มผู้บริโภคไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น 6 กลุ่ม  ประกอบด้วยภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ครัวเรือน ส่วนราชการ 
การส่งออก และอื่น ๆ โดยกลุ่มที่มีการบริโภคไฟฟ้ามากที่สุดคือ ภาคอุตสาหกรรม และครัวเรือน 

  

http://www.egat.co.th/
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(2) ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในประเทศไทย 

แผนภาพแสดงความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด 

 

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

จากข้อมูล ณ วันท่ี 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: ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 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  ตามล าดับ  
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(3) แนวโน้มอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย 

แผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (แผน PDP 2018 Revision 
1) ที่จัดท าโดยส านักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ให้ความส าคัญต่อความมั่นคงทางพลังงาน โดยแผนพัฒนา
ก าลังการผลิตไฟฟ้าจะต้องสอดคล้องกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราการเพิ่มของประชากร และอัตราการขยายตัวของ
เขตเมือง รวมถึงบริหารแหล่งเช้ือเพลิงที่มีรายละเอียดแยกตามภูมิภาค การกระจายชนิดของ เช้ือเพลิงทั้งจากฟอสซิลและจาก
พลังงานทดแทนอย่างเหมาะสม ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนตามศักยภาพของแหล่งเช้ือเพลิงใน
พื้นที่ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการสร้างกลไกให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ด้านพลังงาน สร้างงาน และรายได้ให้ชุมชน 
การยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้าและพลังงานให้มีความทันสมัย ทั่วถึง เพียงพอ มั่นคง และมีเสถียรภาพระบบไฟฟ้าของประเทศ 
เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบพยากรณ์ก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ 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 ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1 (PDP 2018 Revision 1) 
ยังคงใข้หลักการและสมมติฐานเดิมตามแผน PDP 2018 ส าหรับแผนพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าที่ใช้ในการปรับปรุงแผน PDP 
2018 Revision 1 ยังคงใช้ค่าชุดพยากรณ์เดียวกันกับ PDP 2018   การจัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศ ภายใต้
สมมติฐานแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาวระหว่างปี 2560-2580 ที่ร้อยละ 3.8 ต่อปี ตามประมาณการของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และอัตราการเพิ่มประชากรเฉลี่ยร้อยละ -0.02 ต่อปี รวมถึงพิจารณาผลการ
ด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (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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แผนภาพแสดงสัดส่วนก าลังการผลิตไฟฟ้าใหม่แยกตามประเภทโรงไฟฟ้า 

 

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

ทั้งนี้ เมื่อสิ้นแผน แผน PDP 2018 ฉบับปรับปรุงครังที่ 1 (PDP 2018 Revision 1)  ในปี 2580 จะมีก าลังไฟฟ้าใน
ระบบของการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต รวมสุทธิอยู่ที่ 77,211 เมกะวัตต์ โดยประกอบด้วย
ก าลังผลิตไฟฟ้า ณ สิ้นปี 2560 เท่ากับ 46,090 เมกะวัตต์ ก าลังผลิตของโรงไฟฟ้าใหม่รวม 56,431 เมกะวัตต์ มีการปลดก าลังผลิต
โรงไฟฟ้าเก่าที่หมดอายุ ในช่วงปี 2561 - 2580 จ านวน 25,310 เมกะวัตต์ โดยก าลังการผลิตของโรงไฟฟ้าใหม่ดังกล่าว แบ่งเป็น
ก าลังการผลิตของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในสัดส่วนสูงท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 36.8 ของก าลังการผลิตใหม่ทั้งหมด  

แผนภาพแสดงปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตจากพลังงานหมุนเวียนปี 2557-2561 

 
ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 

ตั้งแต่ปี 2532 กระทรวงพลังงานมีนโยบายส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในการผลิตไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพื่อกระจายโอกาสไปยังพ้ืนท่ีห่างไกลให้มีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้า ลดความสูญเสียในระบบไฟฟ้า 
และลดภาระการลงทุนของภาครัฐในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เพื่อจ าหน่ายไฟฟ้า  
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จากมาตรการสนับสนุนดังกล่าวส่งผลให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดย ณ เดือน
ธันวาคม 2561 ก าลังผลิตไฟฟ้าติดตั้งจากพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกมีปริมาณรวม 11,369 เมกะวัตต์ โดยเป็นก าลังผลิต
ไฟฟ้าติดตั้งจากพลังงานแสงอาทิตย์ ร้อยละ 26 และพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกประเภทอ่ืน ๆ ร้อยละ 74.0 

ภาพรวมแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1 (PDP 2018 Revision 
1) ได้ก าหนดเป้าหมายก าลังการผลิตใหม่ของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่จะรับซื้อ ตาม (PDP 2018 )ระหว่างป ี
พ.ศ. 2561-2580 

ทั้งนี้ ก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาและเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแต่ละประเภทเช้ือเพลิง ตาม
แผน AEDP 2018 มีรายละเอียดดังนี้ 

แผนภาพแสดงพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561-2580 (AEDP2018) 

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

จากค่าเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ .ศ. 2561-
2580 (AEDP2018) ท าให้สัดส่วนการผลิตไฟฟ้ารวมจวกพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศ 
ณ ปี พ.ศ. 2580 มีสัดส่วนของพลังงานแสงอาทิตย์คิดเป็นร้อยละ 49.8 และได้เพิ่มแผนพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ าคิดเป็นร้อยละ 
15.11  ซึ่งเดิมในแผน AEDP2015 โดยมีสัดส่วนของพลังงานแสงอาทิตย์คิดเป็นร้อยละ 30.5  
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แผนภาพแสดงเปรียบเทียบเป้าหมายก าลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกแต่ละประเภท
เชื้อเพลิงของแผน  AEDP2015 และ AEDP2018 

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

ตามแผน AEDP 2018 เป้าหมายก าลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกแต่ละประเภทเชื้อเพลิง 
จะเห็นได้ว่าเชื้อเพลิงจากพลังงานแสงอาทิตย์จะมีก าลังการผลิตติดตั้งเพิ่มขึ้นสูง 9,290 เมกะวัตต์  เป้าหมายรวม 12,139 เมกะวัตต์ 
รองลงมาเช้ือเพลิงชีวมวลเป้าหมายรวม 5,790 เมกะวัตต์ และมีการเพิ่มพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ า 2,725 เมกะวัตต์   

(4) แนวโน้มอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย 

จากการที่รัฐบาลส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยมีนโยบายการรับซื้อไฟฟ้า 
เริ่มจากระบบส่วนเพ่ิมราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) และเปลี่ยนแปลงมาเป็นรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ในปัจจุบัน นโยบายดังกล่าว
ส่งผลให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด 
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แผนภาพแสดงเป้าหมายพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561-2580 

 

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

แผนภาพแสดงนโยบายสนับสนนุการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

 

ที่มา: คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (www.erc.or.th) 

รัฐบาลเริ่มส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในปี 2549 โดยก าหนดนโยบายการรับ
ซื้อไฟฟ้าในระบบส่วนเพิ่มราคารับซือ้ไฟฟ้า (Adder) 8 บาทต่อหน่วย ระยะเวลา 10 ปี จากนั้นในปี 2553 มีการเปลี่ยนแปลง Adder 
เป็น 6.5 บาทต่อหน่วย ระยะเวลา 10 ปี ในปี 2557 รัฐบาลยกเลิกการรบัซื้อแบบ Adder และเปลี่ยนมาเป็นรปูแบบ Feed-in Tariff 
(FiT) ซึ่งเป็นอัตรารับซื้อคงที่ตลอดอายุสัญญา ที่ FiT 5.66 บาทต่อหน่วย ระยะเวลา 25 ปี และลดลงเป็น FiT 4.12 บาทต่อหน่วยใน
ปี 2559 ระยะเวลา 25 ปี 

ที่มา: แผน AEDP 2018 
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รัฐบาลได้มีการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้นทั้งภาครัฐและเอกชน  ส าหรับภ าคเอกชนโดย ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) มีมาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเมือ่ปี 
2557  ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์หรือโซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) ส าหรับใช้เองหรือขายให้กับลูกค้าภาคเอกชน ภาคบริการและ
การท่องเที่ยว เพื่อประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้า ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตและอนุรักษ์พลังงาน  โดยยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร 
ยกเว้นภาษีน าเข้า 10 % และยกเว้น  VAT  7 % ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 50   

(5) แนวโน้มการแข่งขันในอุตสาหกรรม 

การที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) อนุมัติเปลี่ยนแปลงมาตรการรับซื้อไฟฟ้าจากระบบอัตรารับซื้อ
ไฟฟ้าแบบส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) เป็นการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) โดยเป็นอัตรารับซื้อคงที่ตลอด
อายุสัญญาเป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อแนวโน้มของอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมากที่สุด ทั้งนี้ พลังงาน
หมุนเวียนแต่ละประเภทจะมีอัตรารับซื้อแบบ Feed-in Tariff (FiT) แตกต่างกันไป โดยอัตรารับซื้อแบบ Feed-in Tariff (FiT) 
ปัจจุบันโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนพื้นดินทุกขนาดมีอัตรารับซื้อที่ 4.12 บาทต่อหน่วยคงที่ตลอดระยะเวลาสนับสนุน 
25 ปี 

อีกหนึ่งปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อแนวโน้มของอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนคือการแข่งขันภายใน
อุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มมากขึ้นเนื่องจากการที่ภาครัฐมีนโยบายผลักดันให้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ส่งผลให้ภาคเอกชนมีความสนใจที่จะลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นอีก ดังนั้นการพัฒนาโรงไฟฟ้า
โครงการใหม่อาจจะต้องเผชิญกับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในการประมูลหรือยื่นขออนุญาตขายไฟฟ้า และการจัดหาที่ดินขนาดใหญ่ใน
ท าเลที่เหมาะสมในการประกอบธุรกิจ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีท้ังโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เริม่ด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว และหลายโครงการทีอ่ยู่
ระหว่างก่อสร้าง ซึ่งอาจถือได้ว่าไม่มีการแข่งขันโดยตรงกับผู้ประกอบการรายอื่น เนื่องจากการด าเนินการโรงไฟฟ้าดังกล่าวมีการท า
สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งภายใต้สัญญาดังกล่าวได้มีการก าหนดปริมาณและราคารับซื้อไว้อย่าง
แน่นอน 

บริษัทได้ด าเนินธุรกิจจ าหน่ายติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar 
Rooftop) ให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่  เนื่องจากแนวโน้มพลังงานที่สูงขึ้น ต้องน าเข้าเช้ือเพลิงจาก
ต่างประเทศ ท าให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าสูงอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี ท าให้โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม โรงพยาบาล หรือหน่วยงานที่มีค่า
ไฟฟ้าสูง ให้ความสนในติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคามากขึ้น เพื่อลดต้นทุนการผลิต ให้สามารถแข่งขันในอุตสาหกรรม
ได้มีก าไรเพิ่มขึ้น ที่ผ่านมาภาครัฐมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนสนับสนุนผู้ประกอบการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิต จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI)จากประสบการณ์ของบริษัทที่อยู่ในอตุสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์
มาอย่างยาวนาน ส่งผลให้ในปีท่ี 2563 บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา 
(Solar Rooftop) จากท้ังภาครัฐ เอกชน  ภาคบริการและการท่องเที่ยว ขนาดก าลังการผลิตติดตั้งรวม 14 เมกะวัตต์ 

ภาพรวมอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการเพิ่มขึ้นการของความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศ อย่างไรก็ตาม การแข่งขันในอุตสาหกรรมก็จะเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน จากการสนับสนุนของภาครัฐต่อ
ภาคเอกชนซึ่งรวมถึงผู้ผลิตรายใหม่ให้มีบทบาทในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มากข้ึน 
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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) 
ส่วนการจัดจ าหน่าย โดยมีผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชนที่ได้รับสัมปทานจ านวน 10 ราย เป็นผู้ให้บริการโครงสร้าง 3 ส่วนหลัก
ดังกล่าวในแต่ละภูมิภาค ทั้งนี้ ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชนแต่ละรายเป็นผู้ให้บริการจัดหาไฟฟ้าและรับผิดชอบระบบส่งไฟฟ้าจาก
ระบบผลิตและจัดจ าหน่ายไฟฟ้าไปสู่ผู้ใช้ไฟฟ้าในภูมิภาคที่แต่ละบริษัทรับผิดชอบ ทั้งนี้ บริษัทเอกชนเหล่านี้มีการก าหนดเงื่อนไขใน
การจัดหาไฟฟ้า เช่น อัตราค่าไฟฟ้า เป็นเง่ือนไขทั่วไปในการจัดหาไฟฟ้าให้แก่ผู้บริโภคในตลาดที่มีการควบคุม นอกจากนี้ ในกรณีที่
ผู้บริโภคในตลาดที่มีการเปิดเสรีไม่สามารถตกลงสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้ผลิตและจัดหาไฟฟ้าได้ บริษัทเอกชนเหล่านี้ยังมีหน้าที่ใน
การจัดหาไฟฟ้าให้แก่ผู้บริโภคกลุ่มนี้ในฐานะผู้จัดหาไฟฟ้าแหล่งสุดท้ายอีกด้วย ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชนทั้ง 10 ราย มีการ
ท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาเสถียรภาพของการจัดหาไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ 

(2) ความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น 

ความต้องการใช้ไฟฟ้าในญี่ปุ่นสามารถแบ่งออกได้เป็นสองกลุ่ม คือ ธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรม และครัวเรือน โดยใน
อดีตที่ผ่านมา สัดส่วนความต้องการไฟฟ้าโดยประมาณของกลุ่มธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรม และของกลุ่มครัวเรือน คิดเป็นสองใน
สาม และหนึ่งในสามของความต้องการไฟฟ้าทั้งระบบ ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม สัดส่วนความต้องการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนลดลงจาก 
289.0 พันล้าน kWh ในปี 2554 เหลือเพียง 266.9 พันล้าน kWh ใน 2558 โดยปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการลดลงคือเหตุการณ์
อุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิชิ ในปี 2554 ส่งผลให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เหลือทั้งหมดต้องปิดด าเนินการเพื่อรอการ
ตรวจสอบความปลอดภัย ท าให้ต้องมีการน าเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลมากข้ึนเพื่อทดแทนเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ เมื่อต้นทุนในการผลิตไฟฟ้า
มากขึ้น อัตราค่าไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นจึงปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้รัฐบาลญี่ปุ่นออกมาตรการส่งเสริมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าใน
กลุ่มครัวเรือน ท าให้เกิดการลดลงของการใช้ไฟฟ้าในกลุ่มครัวเรือนดังกล่าว 

(3) แนวโน้มอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในประเทศญี่ปุ่น 

รัฐบาลญี่ปุ่นมีการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน โดยการพัฒนาโครงข่ายระบบไฟฟ้า การสนับสนุนด้านกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง และการวิจัยและพัฒนาเพื่อลดต้นทุนการด าเนินการ เพื่อแก้ปัญหาการลดลงของอัตราการพึ่งพาตัวเองทางด้านพลังงาน 
(Energy Self-Sufficiency Rate) ซึ่งเป็นอัตราส่วนระหว่างปริมาณพลังงานพื้นฐานที่ผลิตได้ในประเทศและการบริโภคพลังงาน
พื้นฐานของประเทศในปีท่ีค านวณ(1) โดยอัตราดังกล่าวลดลงจากร้อยละ 20.2 ในปี 2553 เหลือเพียงร้อยละ 8.3 ในปี 2559(2) โดย
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สาเหตุส าคัญเกิดจากการน าเข้าเช้ือเพลิงฟอสซิลที่มากขึ้นเพื่อทดแทนเช้ือเพลิงนิวเคลียร์เพราะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั้งหมดต้องปิด
ด าเนินการหลังจากเหตุการณ์อุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิชิในปี 2554 

นอกจากนี้ สภานิติบัญญัติญี่ปุ่นได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยบริษัท ผู้
ประกอบกิจการไฟฟ้า (The Act on Purchase of Renewable Energy Sourced Electricity by Electric Utilities) เมื่อวันที่ 1 
กรกฎาคม 2555 พระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก าหนดกรอบการรบัซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ส าหรับพลังงานหมุนเวยีน 
ซึ่งก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าต้องรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในราคาและระยะเวลาที่ก าหนดโดย METI ทั้งนี้ METI จะ
ก าหนดอัตราการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) รายปี โดยปริมาณการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในแต่ละปีเป็น
ปัจจัยหนึ่งท่ีมีผลกระทบต่อการก าหนดอัตราการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ 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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แผนภาพแสดงก าลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในปี 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 

แผนภาพแสดงสัดส่วนก าลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในปี 2553 ถึงปี 2560 

 

ที่มา: Renewable Energy Institute (www.renewable-ei.org) 
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การประกาศใช้กรอบการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ในปี 2555 ยังส่งผลท าให้สัดส่วนการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9.5 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 16.1 ในเป็น 2560 ทั้งนี้ METI วางเป้าหมายเบื้องต้นในการ
เพิ่มสัดส่วนปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็นร้อยละ 22.0-24.0 ของก าลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดในปี 2573 เพื่อปรับ
สัดส่วนเช้ือเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าให้มีความเหมาะสม โดยค านึงถึงความปลอดภัย ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ ผลกระทบต่ อ
สภาพแวดล้อม และความมั่นคงทางพลังงาน และเพื่อลดการพึ่งพิงการใช้พลังงานนิวเคลียร์ภายใต้ขอบเขตที่สามารถท าได้ 

แผนภาพแสดงก าลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้กรอบการรับซ้ือไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) 
ในปี 2555 – 2560 

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

ภายหลังการประกาศใช้กรอบการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ในปี 2555 ก าลังการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยก าลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จากโรงไฟฟ้าที่เปิดด าเนินการ
แล้วเพิม่ขึ้นจาก 1.0 กิกะวัตต์ ในปี 2555 เป็น 49.0 กิกะวัตต์ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4,800.0 

อย่างไรก็ดี การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ส่งผลให้ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชน
บางรายเริ่มประสบข้อจ ากัดด้านความสามารถของระบบโครงข่ายไฟฟ้าในการรับปริมาณพลังงานไฟฟ้า และไม่สามารถปรับสมดุล
ระหว่างปริมาณการผลิตไฟฟ้าและความต้องการไฟฟ้าในภูมิภาคที่ตนรบัผิดชอบได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบโครงขา่ย
ไฟฟ้า  

ในช่วงต้นปี 2558 หน่วยงานทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานประเทศญี่ปุ่น ได้ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาและ
แนวทางในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขแนวทางการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยบริษัทผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า 
เกี่ยวกับการจ ากัดปริมาณการรับซื้อไฟฟ้า (Curtailment) จากโรงไฟฟ้าทุกขนาด รวมถึงโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีก าลังการ
ผลิตตั้งแต่ 10 กิโลวัตต์ขึ้นไป โดยการจ ากัดปริมาณรับซื้อไฟฟ้าดังกล่าว เป็นการจ ากัดการรับซื้อเป็นรายช่ัวโมงแบบไม่ต้องจ่าย
ค่าชดเชย และจ ากัดการรับซื้อสูงสุด 360 ช่ัวโมงต่อปี ส าหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

ในเดือนธันวาคม 2561 กระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรม (METI) ได้ออกร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
อัตราการรับซื้อไฟฟ้า (FIT Amendment Act Ordinance) โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

1) ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตการขายไฟตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – พ.ศ.2557 จะต้องยื่นเอกสารแสดงความพร้อมใน
การก่อสร้างระบบสายส่ง (Grid Connection Work Application) ต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภายในสิ้นเดือน
สิงหาคม 2562 
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2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะพิจารณาเอกสารและแจ้งผลการพิจารณาภายในสิ้นเดือนกันยายน 2562 

2.1) หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความเห็นว่าผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตมีความพร้อมที่จะเริ่มก่อสร้างโครงการ
แล้ว ล าดับถัดมาจะมีการก าหนดวันเริ่มการประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ (COD) โดยนับจากวันที่แจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติ เป็นระยะเวลา 1 ปี หากผู้ประกอบการก่อสร้างเสร็จล่าช้ากว่าวันที่ก าหนดไว้ METI จะพิจารณาใช้มาตรการ
ต่อไป เช่น ลดระยะเวลาการรับซื้อไฟฟ้าลงตามระยะเวลาที่มีการล่าช้า 

2.2) หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความเห็นว่าผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตยังไม่มีความพร้อมที่จะเริ่มการก่อสร้าง
โครงการ จะพิจารณาปรับอัตราการรับซื้อไฟฟ้าลงเหลือ 21.0 เยนต่อหน่วย จากอัตราการรับซื้อไฟฟ้าเดิมที่ 36.0 เยน
ต่อหน่วย และก าหนดวันเริ่มการประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ โดยนับจากวันท่ีได้รับการพิจารณาอนุมัติ เป็นระยะเวลา 
1 ปี 

โดยโครงการของบริษัท ที่เข้าข่ายตามร่างฯ ฉบับนี้ มี 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ Yabuki และโครงการ Onami 
อย่างไรก็ตามโครงการ Yabuki ได้ด าเนินการก่อสร้างไปแล้ว จึงได้รับการยกเว้นจากร่างกฎหมาย ดังกล่าว 

ส าหรับโครงการ Onami นั้นอยู่ระหว่างการด าเนินการยื่นขอใบอนุญาตในการพัฒนาพ้ืนท่ีป่าไม้ (Forest permit) และ
ภายหลังจากการรวบรวมที่ดินแล้วเสร็จ จะท าการยื่นเอกสารแสดงความพร้อมในการก่อสร้างต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทยังไม่
สามารถยื่นเอกสารแสดงความพร้อมในการก่อสร้างระบบสายส่ง (Grid Connection Work Application) ภายในสิ้นเดือนกันยายน 
2562 โครงการ Onami จึงเข้าเง่ือนไขอัตราการรับซื้อไฟฟ้าใหม่ท่ี 21.0 เยนต่อหน่วย และจะก าหนดการเริ่มการประกอบกิจการเชิง
พาณิชย์ (SCOD) โดยนับจากวันท่ีได้รับการพิจารณาอนุมัติเป็นระยะเวลา 1 ปี 

ทั้งนี้ แม้ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้ต้นทุนการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้ปรับ
ลดลงมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งท าให้ต้นทุนในการผลิตและติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ต่ าลง แต่ราคาค่า
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น ยังคงมีมูลค่าลดลงในสัดส่วนที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับอัตราการรับซื้อกระแสไฟฟ้าภายใต้กรอบการ
รับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ของ METI อย่างไรก็ดี ภาครัฐยังมีนโยบายผลักดันให้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อแนวโน้มของอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในประเทศญี่ปุ่น คือ
ความสามารถในการเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดใหญ่ที่ก่อให้เกิดการใช้ต้นทุนที่คุ้มค่าขึ้น (Economies of Scale) 
ดังนั้นการพัฒนาโรงไฟฟ้าโครงการใหม่ในประเทศญี่ปุ่นอาจจะต้องเผชิญกับการแข่งขันที่เพ่ิมขึ้นในการประมูลหรือยื่นขออนุญาตขาย
ไฟฟ้ากับผู้ประกอบการรายใหญ่ในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน แม้ผู้ประกอบการที่มีความสามารถพอจะเข้า
แข่งขันได้จะมีจ านวนลดลงก็ตาม 
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แผนภาพแสดงผู้ที่เกี่ยวข้องของการด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงสร้างการ
ลงทุนแบบ ทีเค-จีเค 

 

การด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบ ทีเค-จีเค สามารถแบ่งผู้ที่
เกี่ยวข้องออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้เกี่ยวข้องด้านสินทรัพย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องด้านหนี้สินและเงินลงทุน โดยผู้เกี่ยวข้องด้านสินทรัพย์
ประกอบด้วยผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชน (Power Purchaser) เจ้าของที่ดิน (Land owner) ผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ 
(EPC Contractor) บริษัทบริหารทรัพย์สิน (Asset Management Company) และผู้บริหารจัดการและบ ารุงรักษา (O&M 
Contractor) ขณะที่ผู้เกี่ยวข้องด้านหนี้สินและเงินลงทุนและประกอบด้วยผู้ให้กู้ (Lender) นักลงทุนทีเค (TK Investor) และทรัสตี 
(ISH) 

ตารางสรุปผู้ที่เกี่ยวข้องและรูปแบบสัญญาของการด าเนินธุรกจิโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีประเทศญี่ปุ่นภายใต้
โครงสร้างการลงทุนแบบ ทีเค-จีเค 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง รูปแบบสัญญา 

สินทรัพย ์  

ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชน (Power Purchaser) สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

เจ้าของที่ดิน (Land Owner) สัญญาซื้อขายที่ดิน สัญญาเช่าที่ดิน หรือสัญญาให้ใช้
สิทธิเหนือพ้ืนดิน 

ผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) สัญญารับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ 

ผู้บริหารจัดการทรัพย์สิน (Asset Management 
Company) 

สัญญาบริหารจัดการทรัพย์สิน 

ผู้บริหารจัดการและบ ารุงรักษา (O&M Contractor) สัญญาด าเนินการและบ ารุงรักษา 

หนี้สินและเงินลงทุน  

ผู้ให้กู้ (Lender) สัญญาเงินกู้ 
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ผู้ที่เกี่ยวข้อง รูปแบบสัญญา 

นักลงทุนทีเค (TK Investor) การลงทุนแบบทีเค 

ทรัสตี (IH) ผู้ถือหุ้นสามัญและหุ้นส่วนผู้จัดการ 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนัในประเทศไต้หวัน 

(1) โครงสร้างกิจการไฟฟ้าในประเทศไต้หวัน 

 

ที่มา: Bureau of Energy, MOEA 

โครงสร้างกิจการไฟฟ้าของประเทศไต้หวันนั้นจะมีเพียงบริษัท Taipower ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของไต้หวันเป็นผู้ผลิต
กระแสไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุด รวมถึงเป็นเจ้าของระบบส่งและจัดจ าหน่ายโครงข่ายไฟฟ้าด้วยเช่นกัน ก่อนที่จะด าเนินการจัดจ าหน่าย
ไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าในภูมิภาคที่รับผิดชอบ การก าหนดเง่ือนไขต่าง  ๆ ในการรับซื้อหรือมาตรการควบคุมจะกระท าผ่านบริษัท 
Taipower นอกจากนี้ Taipower จะเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าเพียงรายเดียวในประเทศไต้หวัน และส าหรับหน่วยงานภาครัฐที่จะก ากับ
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
เป็นสัดส่วนความต้องการไฟฟ้าเกินกว่าครึ่งหนึ่ง หรือ ร้อยละ 54.0 ของความต้องการไฟฟ้าทั้งหมดในประเทศ และเป็นภาคส่วนท่ี
ส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศไต้หวันมากที่สุด ภาคส่วนบริการและกลุ่มครัวเรือนเป็นภาคส่วนท่ีต้องการเป็นอันดับที่ 2 
และ 3 โดยมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน ในส่วนของความต้องการใช้ไฟฟ้าในภาพรวมนั้น ประเทศไต้หวันมีความต้องการโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยคิดเป็นการเติบโตเฉลี่ยที่ร้อยละ 1.38  
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แนวโน้มอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมนุเวียนในประเทศไต้หวัน 

ประเภทของการผลิตไฟฟ้าในประเทศไต้หวัน 

 

ประเทศไต้หวันเป็นประเทศท่ีถูกปกคลุมด้วยพื้นท่ีภูเขากว่า 2 ใน 3 ของเนื้อท่ีทั้งหมด นอกจากมีข้อจ ากัดด้านพ้ืนท่ีแล้ว
ทรัพยากรธรรมชาติยังคงมีอย่างจ ากัดเช่นกัน รัฐบาลไต้หวันจึงให้ความส าคัญต่อการผลติกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความตอ้งการใน
ประเทศที่สูงขึ้นทุกปี และต้องการให้มีแหล่งพลังงานที่เป็นลักษณะคงอยู่ในระยะยาวได้ (Sustainability) พลังงานนิวเคลียร์จึงเป็น
ทางเลือกในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ไม่ผลาญทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ โดยสัดส่วนพลังงานนิวเคลียร์ ในช่วงปี 2553 – 2557 
อยู่ในระดับที่มากกว่าร้อยละ 16 ของจ านวนการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด อย่างไรก็ดี ภายหลังเหตุการณ์ภยัพิบัติของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ฟุกุ
ชิมะไดอิจิ ในปี 2554 ไต้หวันตระหนักถึงความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นต่อโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ประกอบกับภูมิประเทศท่ีตั้งอยู่ใน
แนวเปลือกรอยแยกเช่นเดียวกับประเทศญี่ปุ่น จึงเริ่มที่จะส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้นเพื่อแทนที่พลังงานนิวเคลียร์ใน
ที่สุด และประกาศให้มีการปฎิรูปการผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศเพื่อให้ประเทศไต้หวันนั้นปราศจากการผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานนิวเคลียร์ในปี 2568 นอกจากนี้ ในการแทนที่พลังงานนิวเคลียร์ดังกล่าว ไต้หวันตั้งใจที่จะเพิ่มก าลังการผลิตพลังงาน
หมุนเวียนเป็น 20 กิ๊กกะวัตต์ โดยจะประกอบไปด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 20 กิ๊กกะวัตต์ พลังงานลม 4.3 กิ๊กกะวัตต์ พลังงานความ
ร้อนใต้ภิภพ 200 เมกะวัตต์และพลังงานน้ า 2.15 เมกะวัตต์พร้อมทั้งประกาศแผนในการการพัฒนาโครงข่ายระบบไฟฟ้า การ
สนับสนุนด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการวิจัยและพัฒนาเพื่อลดต้นทุนการด าเนินการของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ดังกล่าว 

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

  



 

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน)  
 

 

96  รายงานประจ าปี 2563 
 

แผนภาพแสดงก าลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในปี 2553 ถึงปี 2560 

 

แผนภาพแสดงก าลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในปี 2560 แยกประเภทและเป้าหมายปี 2568 

 

ที่มา: BOE, MOEA 

ภายหลังการให้ความส าคัญต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมากข้ึน รัฐบาลไต้หวันได้น าเอาการก าหนดอัตรารับ
ซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff มาปรับใช้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทน
ภายใต้ 2009 Renewable Energy Act โดยมาตรการการสนับสนุนดังกล่าวส่งผลให้มีการพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนขึ้น 
โดยเฉพาะโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เพิ่มขึ้นจาก 25.6 เมกะวัตต์ในปี 2553 เป็น 1,691.6 เมกะวัตต์ในปี 2560 อีกทั้ง
รัฐบาลไต้หวันได้ประกาศการปฎิรูปการสนับสนุนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในปี 2568 ให้มีการผลิตกระแสไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนเป็นร้อยละ 20 ของการผลิตทั้งหมดในประเทศ 

ด้วยข้อจ ากัดด้านพ้ืนท่ีและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไต้หวันที่มีอยู่อย่างจ ากัด บริษัทจึงมีความตั้งใจท่ีจะต้องการ
ใช้พื้นที่ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้ร่วมมือกับโรงเรียนภาครัฐจ านวน 16 แห่งเพื่อติดตั้งโซล่าร์บนหลังคาอาคาร ลานจอดรถ
และสนามกีฬา อีกทั้งบริษัทเล็งเห็นถึงพื้นที่เดิมที่ใช้ประโยชน์ด้านการประมง เพื่อเป็นการไม่รบกวนพ้ืนท่ีใช้สอยของชาวประมง และ
เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านอีกทางหนึ่ง บริษัทได้ร่วมมือกับเจ้าของพื้นที่เอกชนรายหนึ่งในการพัฒนาพื้นที่ท าการประมงมา
พัฒนาร่วมกับโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ สอดคล้องกับนโยบายหลักของประเทศที่ต้องการผลักดันให้เพิ่มการผลิต
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กระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนภายในปี 2568 โดยบริษัทได้จ่ายค่าเช่าท่ีดินเป็นรายปีให้กับเจ้าของที่ เพื่อใช้สิทธ์ิในการเช่าที่ดิน
ตลอดระยะเวลา 20 ปีตามอายุสัญญาซื้อขายไฟกับการไฟฟ้า ท้ังนี้ เนื่องจากการเข้าร่วมพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ในรูปแบบนี้ มีจุดเริ่มต้นการพัฒนาจากการพัฒนาธุรกิจเชิงรุก (proactive business development) ของบริษัท ผ่าน
การศึกษาช่องทางใหม่ในการพัฒนาโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบกับการเจรจาข้อตกลงให้ความร่วมมือระหว่างกับ
หน่วยงานภาครัฐเพื่อบรรลุจุดประสงค์ร่วมกัน การเข้าท าข้อตกลงความร่วมมือในลักษณะนี้ยังไม่เป็นที่ แพร่หลายมากนัก จึง
ก่อให้เกิดความได้เปรียบจากการเข้าสู่การแข่งขันเป็นรายแรกๆ ในประเทศไต้หวัน 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนัในประเทศกัมพูชา 

(1) โครงสร้างกิจการไฟฟ้าในประเทศกัมพูชา 

 
ที่มา: กระทรวงเหมืองแร่และพลังงานประเทศกัมพูชา (Ministry of Mines and Energy) 

โครงสร้างกิจการไฟฟ้าของประเทศกัมพูชานั้นถูกควบคุมภายใต้รัฐบาลกัมพูชา โดยมีการไฟฟ้าแห่งประเทศกัมพูชา 
กระทรวงเหมืองแร่และพลังงานแห่งประเทศกัมพูชา และกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง ท าหน้าที่ผลิต จัดการโครงข่าย และจัดสรร
พลังงานไฟฟ้าในประเทศ ก่อนท่ีจะด าเนินการจัดจ าหน่ายไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าในภูมิภาคที่รับผิดชอบ  

(2) ความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศกัมพูชา 

 

 
ที่มา: กระทรวงเหมืองแร่และพลังงานประเทศกัมพูชา (Ministry of Mines and Energy) 
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ประเทศกัมพูชามีเป้าหมายภายในปี 2573 ว่า บ้านเรือนไม่ต่ ากว่า 70% ต้องสามารถเข้าถึงกริดไฟฟ้าของประเทศได้ ซึ่ง
ความต้องการใช้ไฟฟ้าในกัมพูชานั้นจะเป็นกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมที่เป็นภาคส่วนที่มีความต้องการไฟฟ้าสูงที่สุด และมีความต้องการ
เพิ่มขึ้นทุกปี โดยคาดการณ์ว่าในปี 2573 จะมีก าลังการผลิตเข้าใกล้ 4000 เมกะวัตต์ 

ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 20% ของปีก่อนหน้า ตั้งแต่ปี 2548 โดยในปี 2558 มีการใช้
ไฟฟ้าอยู่ท่ี 5,990 กิ๊กกะวัตต์ช่ัวโมงและคาดว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าจะเพิ่มอีกในอนาคต 

(3) แนวโน้มอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมนุเวียนในประเทศกัมพูชา 

 
ที่มา: กระทรวงเหมืองแร่และพลังงานประเทศกัมพูชา (Ministry of Mines and Energy) 

รัฐบาลประเทศกัมพูชามีนโยบายทางด้านมลภาวะทางอากาศ โดยเริ่มหันมาใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้นตั้งแต่ปี 2560 
โดยมีการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรก ก าลังการผลิต 10.0 เมกะวัตต์ และทางรัฐบาลมีนโยบายในการน าเข้าพลังงาน
ไฟฟ้าน้อยลงจากต่างประเทศ ท าให้อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงปีท่ีผ่านมา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพ้ืนดิน 

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

บริษัทมีนโยบายในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการโดยด าเนินการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้ าพลังงานหมุนเวียนของบริษัทโดย
มุ่งเน้นให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การแข่งขัน โดยในการพัฒนาหรือเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน คณะกรรมการ
บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติโครงการลงทุนการคิดค านวณผลตอบแทนและความเป็นไปได้ของโครงการ ซึ่งจะเริ่มจากฝ่ายพัฒนา
ธุรกิจของบริษัท จากนั้นภายหลังการอนุมัติเข้าลงทุนหรือพัฒนา จะมีการจัดการให้บริษัทย่อยด าเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยการ
กระท าดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการควบคุมภายในของบริษัท 
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(1) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย 

กรอบการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในไทย 

 

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการส าหรบัการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทประกอบด้วยขั้นตอนหลกั 
ได้แก่ (ก) การจัดหาที่ตั้งโครงการ (ข) การออกแบบและขออนุญาตก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากหน่วยงานต่าง  ๆ ที่
เกี่ยวข้อง (ค) มาตรการเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ง) การคัดเลือกและจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC 
Contractor) และผู้รับเหมาเชิงด าเนินการและบ ารุงรักษา (O&M Contractor) (จ) มาตรการส่งเสริมที่ได้รับการสนับสนุนจาก
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(ก) การจัดหาที่ต้ังโครงการ 

ในการพิจารณาเลือกพื้นที่ที่จะก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นั้น บริษัทมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่ดิน โดย
เกณฑ์ดังกล่าวมีดังนี้ 

1) ตรวจสอบข้อมูลและค้นหาความเข้มของพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่จะสง่ผลกระทบต่อปริมาณไฟฟ้าที่
จะผลิตได้ในแต่ละพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเช่ือถือได้ รวมถึงการจ้างที่
ปรึกษาทางเทคนิคเพื่อใช้ประกอบการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน  

2) ที่ตั้งดังกล่าวจะต้องอยู่ในพื้นที่ท่ีสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติได้ภายในต้นทุนที่เหมาะสม และ
ใกล้จุดเช่ือมต่อของการไฟฟ้า  

3) ที่ตั้งโครงการต้องไม่ขัดกับกฎหมายผังเมือง กฎหมายโรงงานและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

(ข) การขออนุญาตก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

ก่อนที่จะเริ่มก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัทจะด าเนินการขอใบอนุญาตที่ เกี่ยวข้องจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น การขออนุญาตจัดตั้งโรงงาน (ร.ง.4) เข้าท าสัญญาซื้อขายไฟฟ้า การขออนุญาตก่อสร้าง การส ารวจผลกระทบ
เชิงสิ่งแวดล้อม เป็นต้น บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการด าเนินงานเพื่อให้บุคลากรที่ด าเนินงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับใบอนุญาต
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่ามีการได้มาซึ่งใบอนุญาตดังกล่าวอย่างครบถ้วน 

(ค) การจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) 

กระบวนการจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) มีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้ 

 

 

 

เปิดด าเนินการเชิง
พาณิชย ์(COD) 
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1) บริษัทประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference (TOR)) เพื่อให้ผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC 
Contractor) ที่สนใจเข้ารับการคัดเลือก โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและผลงานในอดีตเป็นหลัก ตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 

(1) ตรวจสอบคุณสมบัติด้านราคา (Price Proposal) ของผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติด้าน
เทคนิค เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) ที่มีคุณสมบัติ
และราคาที่เหมาะสม 

(2) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอควบคู่กับการพิจารณาคุณสมบัติด้านเทคนิค (Technical Proposal) 
ของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละราย เพื่อคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เหลือน้อยราย 

2) บริษัทเจรจาต่อรองกับผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อให้ได้ผล
ประโยชน์สูงสุดตามที่ก าหนด  

3) พิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) 

(ง) การจัดจ้างผู้รับเหมาเชิงด าเนินการและบ ารุงรักษา (O&M Contractor) 

บริษัทได้ว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จภายในประเทศและต่างประเทศ (Onshore & Offshore EPC 
Contractor) ของแต่ละโครงการในการให้บริการและซ่อมบ ารุงภายใต้สัญญาจ้างบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
(O&M Contract) เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในปัจจุบันของบริษัทมีการด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จเป็นผู้ที่มีความเช่ียวชาญที่สุดในการดูแลบ ารุงรักษาโครงการที่บริษัท
ดังกล่าวเป็นผู้ก่อสร้าง   

(จ) มาตรการเกีย่วกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

บริษัทได้ด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อประกอบการขออนุญาตก่อสร้างและ
ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดที่เป็น
เงื่อนไขประกอบการอนุญาต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ประมวลหลักการปฏิบตัิ (Code of Practice 
(CoP)) มาตรการป้องกัน แก้ไข และตดิตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

รายงานเกีย่วกับการศึกษามาตรการปอ้งกันและ
แก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความ

ปลอดภยั (Environmental & Safety 
Assessment (ESA)) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ว่าด้วย
มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่
ต้ อ งจั ดท า ร า ย ง านการวิ เ ค ร า ะห์ ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการท ารายงาน
เกี่ ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ ไข
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
พ.ศ. 2552 

ประกอบการขอรบั
ใบอนุญาต 

ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า ใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน (ร.ง. 4) 

ประเภทเทคโนโลยี ทุกประเภทเทคโนโลยี ทุกประเภทเทคโนโลยี 

ประเภทเชื้อเพลิง ทุกประเภทเชื้อเพลิงและแหล่งพลังงานต้นก าลัง ทุกประเภทเชื้อเพลิงและแหล่งพลังงานต้นก าลัง 

ก าลังการผลิตติดตั้งที่
เข้าข่าย 

-   ตั้งแต่ 1,000 กิโลโวลท์แอมแปร์ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 
10 เมกะวัตต์ (กรณีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน
ซ่ึงไม่เข้าข่ายต้องจัดท ารายงาน EIA) 

ตั้งแต่ 5 เมกะวัตต์ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 เมกะวัตต์ 
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 ประมวลหลักการปฏิบตัิ (Code of Practice 
(CoP)) มาตรการป้องกัน แก้ไข และตดิตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

รายงานเกีย่วกับการศึกษามาตรการปอ้งกันและ
แก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความ

ปลอดภยั (Environmental & Safety 
Assessment (ESA)) 

-   ตั้งแต่ 1,000 กิโลโวลท์แอมแปร์ขึ้นไป (กรณี
โรงไฟฟ้ าที่ ไม่มี การ เผาไหม้ เชื้ อ เพลิ ง  เช่น 
โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ลม น้ า) 

หลักการ/วัตถุประสงค์ ผู้ประกอบกิจการจะต้อง 

- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตาม
ตรวจสอบที่ กกพ. ได้ก าหนดไว้แล้วเป็นมาตรฐาน
ขั้นต่ าเดียวกันส าหรับทุกโครงการ 

- ด าเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อ
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการเข้ามา
แสดงความคิดเห็นตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ รวมทั้ง
จะต้องรวบรวมประเด็นข้อคิดเห็นและข้อห่วงใย
ที่ได้มาพิจารณาก าหนดเป็นมาตรการที่เหมาะสม
เพิ่มเติมไว้ในแนบท้ายของรายการตรวจสอบด้าน
สิ่งแวดล้อมด้วย 

ผู้ประกอบกิจการจะต้อง 

- ศึกษาผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและวิ เคราะห์
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ 

- เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไข เพื่อลดผลกระทบ 
และจัดให้มีระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย 
ให้คณะท างาน ESA ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ให้ความเห็นชอบ ทั้ งนี้  ผลการศึกษาและการ
ก าหนดมาตรการของแต่ละโครงการอาจแตกต่าง
กันได้เป็นกรณีไป 

 ผู้ประกอบกิจการสามารถน ามาตรการขั้นต่ าใน CoP ไประบุเป็นข้อเสนอเบื้องต้นในรายงาน ESA ได้ โดย
ก าหนดมาตรการเพิ่มเติมเฉพาะโครงการหรือแต่ละกิจกรรมจากผลการศึกษาและการรับฟังความคิดเห็น 

กรณียกเว้น ไม่มี โรงงานที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม หรือในเขตส่งเสริม
การลงทุนที่ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมแล้ว 

ช่วงเวลาที่ต้องจัดท า การด าเนินการแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ ก่อนยื่นค า
ขอรับใบอนุญาต การติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมระหว่างด าเนินการ และการฟื้นฟูสภาพ
พื้นที่เมื่อเลิกด าเนินการ 

ก่อนยื่นค าขอรับใบอนุญาต 

ที่มา: คู่มือการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า – ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า และจ าหน่ายไฟฟ้า โดย
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ฝ่ายใบอนุญาต และคู่มือประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice : CoP) ส าหรับผู้
ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก 

(ฉ) มาตรการส่งเสริมจากภาครัฐ 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) มีมาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตเมื่อปี 2557  ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ส าหรับใช้เองหรือโซลาร์ รูฟท็อป หรือขายไฟฟ้าให้กับ
ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและการท่องเที่ยว เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า  ลดต้นทุนการผลิ ตสินค้า โดยยกเว้นอากรขาเข้า
เครื่องจักร ยกเว้นภาษีน าเข้า 10 % และยกเว้น  VAT  7 % ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 50  

(2) การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น 

ถึงแม้ปัจจุบัน บริษัทมีสถานะเป็นเพียงผู้ร่วมลงทุน แต่บริษัทมีการพิจารณาการลงทุนและวิเคราะห์กระบวนการด าเนิน
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งรวมถึงกระบวนการจัดหาผลิตภัณฑ์อย่างรอบคอบ ทั้งนี้ ในอนาคตบริษัทมีความตั้งใจที่จะเป็น
ผู้พัฒนาโครงการเช่นเดียวกัน การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นประกอบด้วยขั้นตอนห ลัก
เช่นเดียวกับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย โดยการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน
ประเทศญี่ปุ่น มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
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(ก) การเลือกสถานที่ต้ังโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกพื้นที่จะก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นั้น บริษัทจะเน้นหลักในการพิจารณา
ความเป็นไปได้ถึงการตั้งโรงไฟฟ้า โดยมากพื้นที่ในการตั้งโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นค่อนข้างแตกต่างจากประเทศไทยเป็น
อย่างมากเนื่องด้วยลักษณะภูมิประเทศของท าเลและที่ดิน อย่างไรก็ตาม เกณฑ์การคัดเลือกหลกัยังคงมีความคลา้ยคลงึกนัอยู่ 
เช่น อยู่ในพื้นที่ที่มีความเข้มของพลังงานแสงอาทิตย์เฉลี่ยรายปีในระดับสูง มีการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
ได้ภายในต้นทุนท่ีเหมาะสม และใกล้จุดเช่ือมต่อกับสายส่งของผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า เป็นต้น 

(ข) การขออนุญาตด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กับ METI (Facility Approval) 

ผู้พัฒนาโครงการจะต้องยื่นขออนุญาตด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต่อ METI เพื่อได้รับสิทธิขายไฟฟ้า
แก่ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชนในภูมิภาคนั้นด้วยโครงสร้างราคารับซื้อแบบ Feed-in Tariff (FiT) ตามอัตราที่ก าหนดโดย 
METI โดยในขั้นตอนการขออนุญาต โดยรายละเอียดที่ใช้ในการยื่นค าขออนุญาตนั้น จะต้องประกอบด้วยข้อมูลสถานที่ตั้ง
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป้าหมาย คุณสมบัติและลักษณะจ าเพาะของอุปกรณ์ที่จะเลือกใช้  

(ค) การขอเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Connection) 

ผู้พัฒนาจะต้องยื่นค าขอต่อผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชนในภูมิภาค หากค าขอดังกล่าวได้รับการอนุญาต ผู้ประกอบ
กิจการไฟฟ้าเอกชนในภูมิภาคจะออกหนังสือตอบรับการขอเช่ือมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Connection) ภายหลังจาก
บริษัทได้เจรจาและยืนยันรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเช่ือมต่อโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Connection) เพื่อจองสิทธิการ
เช่ือมต่อที่ได้ศึกษาไว้แล้ว บริษัทจะยื่นค าร้องเพื่อขอท าสัญญาเช่ือมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า (Power Grid Connection 
Agreement (“GCA”)) และสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement (“PPA”)) ต่อผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า
เอกชนในภูมิภาค  

(ง) การขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องในการด าเนินธุรกิจ 

ก่อนท่ีจะเริ่มก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ผู้พัฒนาต้องด าเนินการขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ 
อาทิ ใบอนุญาตการปรับท่ีดิน ใบอนุญาตก่อสร้าง เป็นต้น ซึ่งจะต้องประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในประเทศญี่ปุ่น 

(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) บริษัทเจรจาต่อรองกับผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) ที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อให้ได้
ผลประโยชน์สูงสุดตามที่ก าหนด  

4) พิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) 

(ฉ) การจัดหาแหล่งเงินกู้เพ่ือพัฒนาโครงการ 

ในการเจรจากับสถาบันการเงินในประเทศญี่ปุ่น ผู้ด าเนินการจะต้องมีชื่อเสียงและเป็นท่ียอมรับด้านการพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟ้า และมีประวัติการพัฒนาโครงการหรือประวัติในการลงทุนมาแล้ว 
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(3) การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวัน 

บริษัทได้มีการเข้าลงทุนและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวันโดยบริษัทจะเป็นผู้พัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้า หรือ ผ่านการเข้าซื้อบริษัทที่ลงทุนในโครงการ ซึ่งจะต้องวิเคราะห์ผลตอบแทน และกระบวนการด าเนินโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบถ้วนรวมถึงการพิจารณาหลกัข้อกฎหมายต่าง ๆ ทั้งนี้ การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศไต้หวัน มี
ขั้นตอนดังต่อไปนี ้

(ก) การเลือกสถานที่ต้ังโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

ประ เทศไต้หวัน เป็นประ เทศที่ มี ข้ อจ ากั ดค่ อนข้ า งมากส าหรับที่ ดิ นดั งนั้ นแล้ วภายหลั งการประกาศ 
การปฏิรูปการผลิตไฟฟ้ามาเป็นพลังงานหมุนเวียนนั้น จ าเป็นที่จะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีที่ดินเหลืออยู่ให้ความ
ร่วมมือต่อการผลิตกระแสไฟฟ้า ดังนั้นแล้วการที่จะเลือกที่ดินส าหรับการตั้งโรงไฟฟ้าจะต้องค านึงถึงการเป็นพันธมิตรร่วมกับ
สภาเกษตรกร หรือหน่วยงานท่ีพร้อมให้ความสนับสนุน โดยมากการเลือกพื้นที่จะต้องค านึงถึงการได้มา ต าแหน่ง การศึกษา
ความเข้มของแสงในบริเวณนั้น การเชื่อมต่อกับจุดเช่ือมโยงกระแสไฟฟ้าของ Taipower 

(ข) การได้รับอนุญาตในการลงทุนในต่างประเทศ (FIA) 

การเข้าไปลงทุนในประเทศไต้หวันจ าเป็นที่จะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อน าเงินเข้าไปลงทุน ซึ่ง
จะต้องได้รับอนุมัติก่อนท่ีจะด าเนินการเพิ่มทุนหรือลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทในประเทศไต้หวัน 

(ค) การขออนุญาตใบค าขอ Recordation Approval 

Recordation Approval จะเป็นค าขออนุญาตในลักษณะของสัญญาก่อนที่จะสามารถเปลี่ยนเป็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
(Power Purchase Producer) ซึ่งจะมีลักษณะที่จะได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าช่วงที่อยู่ระหว่างก าลังก่อสร้างโครงการ
และนอกจากน้ีใน Recordation Approval จะมีการระบุระยะเวลาที่จะต้องเปิดให้ด าเนินการเชิงพาณิชย์ไว้อย่างชัดเจน  

(ง) การขอเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Connection) 

ผู้พัฒนาโครงการทุกโครงการจะต้องให้โครงการได้รับการเช่ือมโยงโครงข่ายไฟฟ้าซึ่งจะต้องมีการพัฒนาโครงการที่
รุดหน้าไปแล้วหรือมีแผนที่จะพัฒนาโครงการอย่างชัดเจน เช่น เงินทุนโครงการ ความสามารถในการพัฒนาโครงการ การ
วางเงินรับประกันผลงาน  

(จ) การขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องในการด าเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า 

ผู้พัฒนาต้องด าเนินการขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งร่วมถึง 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) บริษัทเจรจาต่อรองกับผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) ที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อให้ได้
ผลประโยชน์สูงสุดตามที่ก าหนด  

4) พิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) 
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(ช) การจัดหาแหล่งเงินกู้เพ่ือพัฒนาโครงการ 

ในการเจรจากับสถาบันการเงินในประเทศไต้หวัน ผู้ด าเนินการจะต้องมีช่ือ เสียงและเป็นที่ยอมรับด้านการพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้า และมีประวัติการพัฒนาโครงการหรือประวัติในการลงทุนมาแล้ว 

(4) การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศกัมพูชา 

บริษัทได้มีการเข้าลงทุนและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศกัมพูชาโดยบริษัทจะเป็นผู้ พัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าผ่านการประมูลโครงการเสนอโดยการไฟฟ้าแห่งประเทศกัมพูชา ซึ่งมีการวิเคราะห์ผลตอบแทน และกระบวนการ
ด าเนินโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบถ้วน รวมถึงการพิจารณาหลักข้อกฎหมายต่าง ๆ ทั้งนี้ การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าใน
ประเทศกัมพูชา มีขั้นตอนดังต่อไปนี ้

(ก) การตัดสินใจเข้าร่วมประมูลโครงการพัฒนาและผลิตโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

จ านวนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศกัมพูชามีแนวโน้มมากข้ึนในช่วงปีที่ผ่านมา ทางรัฐบาลกัมพูชามีนโยบาย
สนับสนุนการปฏิรูปการผลิตไฟฟ้ามาเป็นพลังงานหมุนเวียนมากข้ึน โดยให้การไฟฟ้าแห่งประเทศกัมพูชาจัดหาที่ดินและเปิด
ประมูลโครงการ โดยมี Development Bank (ADB) เป็นผู้สนับสนุนทางการเงิน หลังจากประเมินราคาประมลูและวิเคราะห์
ผลตอบแทน บริษัทจึงตัดสินใจเข้าร่วมประมูลโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้การสนับสนุนโดยตรงจากการ
ไฟฟ้าแห่งประเทศกัมพูชาและ Development Bank และมีหน่วยงานในประเทศพร้อมให้ความสนับสนุน 

(ข) การเซ็นสัญญาขายไฟกับการไฟฟ้าแห่งประเทศกัมพูชา 

หลังจากชนะการประมูลแล้ว บริษัทได้ท าการเข้าเซ็นสัญญากับการไฟฟ้าแห่งประเทศกัมพูชา สัญญาการขายไฟแบบ 
Tariff 3.877 cent USD ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง ระยะเวลา 20 ปี 

(ค) การขอใบอนุญาตต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาโครงการ 

บริษัทได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในประเทศและอยู่ในระหว่างด าเนินการขอใบอนุญาตต่าง 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) บริษัทเจรจาต่อรองกับผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) ที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อให้ได้
ผลประโยชน์สูงสุดตามที่ก าหนด  

4) พิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) 

(จ) การจัดหาแหล่งกู้เพ่ือพัฒนาโครงการ 

ในการเจรจากับสถาบันการเงิน สถานบันการเงินจะต้องมีช่ือเสียงและเป็นที่ยอมรับด้านการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า 
และมีประวัติการพัฒนาโครงการหรือประวัติในการลงทุนมาแล้ว 

งานที่ยังไม่ส่งมอบ 

-ไม่มี- 
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โครงการในอนาคต 

บริษัทมีการขยายการลงทุนและพัฒนาธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มก าลัง
การผลิตจากการพัฒนาโครงการด้วยตนเอง หรือเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น  

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น 

ณ ปัจจุบัน บริษัทมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นที่ะอยู่ระหว่ างการพัฒนาโครงการขั้นต้น 1 
โครงการ โดยมีก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาในประเทศญี่ปุ่น
ถูกระบุไว้ในใบอนุญาตด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งออกโดย METI ซึ่งบริษัทเจ้าของโครงการอยู่ในขั้นตอนการ
ด าเนินการเข้าท าสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ Tohoku Electric Power Company ต่อไป โดยมีอายุสัญญาเป็นระยะเวลา 20 ปี โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

โครงการ 
สัดส่วน

การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

จังหวัด
ที่ตั้ง

โครงการ 

ก าลัง
การผลิต
ติดตัง้ 

ก าลังการ
ผลิตติดตั้ง
ตามสดัส่วน
การถือหุ้น 

ก าลังการ
ผลิตตาม
สัญญา 

ก าลังการผลิต
ตามสญัญา
ตามสดัส่วน
การถือหุ้น 

รูปแบบและ
อัตราการรบั
ซื้อไฟฟ้า

ตามสญัญา 

มูลค่า
ลงทุนโดย 
ประมาณ 

วันที่เริ่ม
ด าเนินการเชิง

พาณิชย ์

โครงการ 
โอนามิ 

(Onami) 
25.0 ฟุกุชิมะ 

17.7 
MW 

4.4 MW 16.0 MW 4.0 MW 
FiT 21 เยน / 

kWh 

352 ล้าน
เยน / 
MW 

คาดว่าภายใน 
ไตรมาสที่ 2 ปี 

2565 

แผนภาพแสดงที่ต้ังโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ 

 

ใบอนุญาตที่ส าคัญของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือการพัฒนาโครงการ มี
รายละเอียดดังนี้ 

โครงการ 
สัญญาการซื้อ

ขายไฟฟ้า 

ใบอนุญาตให้ด าเนิน
โครงการโรงไฟฟ้าจาก 

METI 

ใบอนุญาตเชื่อมโยงกบั
โครงข่ายไฟฟ้า (Grid 

Connection) 

การด าเนินการ
เกี่ยวกับทีด่ิน 

รายงานการส ารวจ
สิ่งแวดล้อมทาง

ธรรมชาติที่เกีย่วข้อง 

ใบอนุญาต
ก่อสร้าง 

Onami อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ ✔ อยู่ระหว่างด าเนินการ อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
รอการยืนยันจาก

หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
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โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวัน 

ชื่อโครงการ
ย่อย 

อัตราการถือ
หุ้น (ร้อยละ) 

ท่ีตั้ง
โครงการ 

รูปแบบและ
อัตราการรับ
ซื้อไฟฟ้าตาม

สัญญา 

ก าลังการผลิต
ติดตั้ง (เมกะ

วัตต์) 

ก าลังการผลิต
ไฟฟ้าตาม

สัญญา (เมกะ
วัตต์) 

อายุ
สัญญา 

(ป)ี 

มูลค่าลงทุน
โดย 

ประมาณ 

วันท่ีเร่ิม
ด าเนินการ
เชิงพาณิชย ์

He Wu 3 100.0 
Kaohsiu

ng 

FiT 4.4237 
NTD หรือ 
4.755 บาท / 
kW 

6.2 6.2 20 429 MNTD 
ไตรมาส 3 ปี 

2564 

Xitong 1 

100.0 Tainan 

FiT 4.4678 
NTD หรือ 
4.803 บาท / 
kWh 

2.0 2.0 

20 

110 MNTD 
ไตรมาส 4 ปี 

2564 Xitong 2 2.0 2.0 110 MNTD 

Total 10.2 10.2  

แผนภาพแสดงท่ีต้ังโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวันที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ 

 

แผนภาพแสดงท่ีต้ังโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศกัมพูชาท่ีอยูร่ะหว่างการพัฒนาโครงการ 

 

บริษัทได้ชนะการประมูลโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศกัมพูชา ขนาดการผลิตตามสัญญา 60 เมกะวัตต์ 
ซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างการพัฒนาโครงการ จะเริ่มก่อสร้างในไตรมาส 2 ปี 2564 

 นอกจากนี้ในเดือนธันวาคมปี 2563 ได้มีประกาศงานประมูลโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดการผลิตตามสัญญา 40 
เมกกะวัตต์ ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเข้าประมูลโครงการ 
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การวิจัยและพัฒนา 

เนื่องจากพลังงานเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจกลุ่มบริษัทฯจึงมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตของโรงไฟฟ้าโดยใช้นวัตกรรมต่อยอดธุรกิจที่มีอยู่ปัจจุบัน รวมถึงหาโอกาสขยายธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการด้านพลังงานในอนาคต เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

ในด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของโรงไฟฟ้า ในปี 2563 

1) บริษัทฯ มีความร่วมมือกับกับศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) ในการตรวจวัดประสิทธิภาพแผงโซลาร์เซลล์ในโครงการของบริษัทฯ ในประเทศไทย รวมถึงศึกษา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานเพื่อต่อยอดธุรกิจที่มีอยู่ปัจจุบัน 

2) เข้าศึกษาโอกาสความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงสร้างยึดแผงแบบการหมุน 2 แกนโดยมีการจัดตั้งสถานีทดสอบหน้า
งานจริง 

3) ร่ วมศึ กษาความ เป็น ไปได้ ในการลงทุนและวิ จั ยการ เคลือบแผง Solar Cell เพื่ อ ให้ เ กิ ดปรากฏการณ์  
Superhydrophobic (ปรากฏการณ์น้ ากลิ้งบนใบ) ซึ่งจะช่วยให้น้ าไม่เกาะแผง ลดการเกาะของฝุ่นบนแผง และ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตของแผง Solar Cell โดยมีการจัดตั้งสถานีทดสอบหน้างานจริงท่ีโครงการ 

บริษัทฯ ยังได้เตรียมความพร้อมในส่วนส าคัญอื่นๆ เพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้าน
สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการศึกษา วิจัย และพัฒนา รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบุคลากรในสายธุรกิจต่าง ๆ ในด้านการวิจัย
และพัฒนาร่วม (R&D Collaboration) กลุ่มบริษัท ให้ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อการขยายผลสร้างคุณค่าร่วมที่ยั่งยืนต่อ
ชุมชนและสังคมในวงกว้างที่เช่ือมโยงกับธุรกิจซึ่งประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ภาครัฐต่าง ๆ ได้แก่ Farm R&D Synergy ที่
กลุ่มบริษัทให้ความส าคัญต่อการวิจัยด้านเกษตรกรรมร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ และ AIS ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้วิจัยและ
พัฒนาฟาร์มเกษตรอินทรีย์แบบเจาะลึก (Precision Agriculture) และ Smart Farm Ecosystem ที่ไร่สุวรรณ ให้ค าปรึกษา
ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้กับเกษตรกรโดยตรง โดยมีแผนร่วมขยายผลพัฒนาพื้นที่ใต้แผงโซล่าร์ ของโรงไฟฟ้าของกลุ่ม 
บริษัท ในการปลูกพืชชนิดอื่น ๆ สร้างความหลากหลายและยั่งยืนต่อไป 
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ือหุ้น 
1. จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้วของบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบยีน 25,514,280,600 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญจ านวน 25,514,280,600 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท และมีทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 17,017,942,060 หุ้น โดยเป็นหุ้นสามัญจ านวน 17,017,942,060 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท  

บริษัทมีใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทอยู่ 2 ชุด ซึ่งเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ข้อมูลใบส ำคัญแสดงสิทธ ิ PRIME-W1 

ประเภทหลักทรัพย ์ ใบส าคัญแสดงสิทธ ิ

หลักทรัพย์อ้ำงอิง PRIME 

รำคำใช้สิทธิ 1.0752 บาท 

อัตรำใช้สิทธิ (หลักทรัพย์:หลักทรัพย์อ้ำงอิง) 1: 1.3946  

จ ำนวนหุ้นคงเหลือทีส่ ำรองไว้เพ่ือรองรับกำรใช้สิทธิ 483,925,982  หุ้น 

วันหมดอำย ุ 22 ธ.ค. 2563 

 

ข้อมูลใบส ำคัญแสดงสิทธ ิ PRIME-W2 

ประเภทหลักทรัพย ์ ใบส าคัญแสดงสิทธ ิ

หลักทรัพย์อ้ำงอิง PRIME 

รำคำใช้สิทธิ 1.5273 บาท 

อัตรำใช้สิทธิ (หลักทรัพย์:หลักทรัพย์อ้ำงอิง) 1: 1.3095 

จ ำนวนหุ้นคงเหลือทีส่ ำรองไว้เพ่ือรองรับกำรใช้สิทธิ 342,757,162  หุ้น 

วันหมดอำย ุ 22 ธ.ค. 2563 
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2. ผู้ถือหุ้น  

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้  

รำยชื่อผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนกำรถือหุ้น 

1 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 จ ากัด(3) 3,658,422,389 21.50% 

 1.3 นายสมประสงค์ ปัญจะลกัษณ ์ 1,852,743,522 10.89% 

2 นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท ์ 1,609,672,011 9.46% 

3 กลุ่มศรีชวาลา(4) 778,982,466 4.58% 

 3.1   นายกฤษน ์ศรีชวาลา 279,416,533 1.64% 

 3.2  นายอัครเดช ศรีชวาลา 214,601,200 1.26% 

 3.3  บริษัท ฟีน่า แอสเซ็ท จ ากัด (5) 152,183,533 0.89% 
 3.4  นายอมร ศรีชวาลา 106,481,200 0.63% 

 3.5  บริษัท ฟีนิกซ์ ทองหล่อ จ ากัด 15,000,000 0.09% 
 3.6  นางวินิตา  ศรีชวาลา 23,142,400 0.14% 

 3.7  นายเทพฤทธิ์ ศรีชวาลา 0 0.00% 

 3.8  นายซานเจย์  คูมาร ์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 ตวงสิทธิสมบัต ิ 124,404,600 0.73% 

7 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 86,255,322 0.51% 

8 นายมารชยั 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% 
หมำยเหต ุ 
(1) นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ Prime Road Tech Inter Limited และ บริษัท ไพร์ม โร้ด แคปปิตอล จ ากัด เป็นกลุ่ม acting in concert ตาม

ประกาศวา่ด้วยเร่ือง การก าหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤตกิรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระท ารว่มกับบุคคลอื่น และการปฏบิัติตามมาตรา 
246 และมาตรา 247 

(2) Prime Road Tech Inter Limited มีนายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ เป็นผู้ถอืหุน้ที่แท้จริง (Ultimate Shareholder) โดยถือหุ้นทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมอยู่ที่ร้อยละ 99.98 ของทุนช าระแล้ว  

(3) บริษัท ไพร์ม โร้ด แคปปิตอล จ ากัด มีนายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ เป็นผู้ถือหุน้ที่แท้จริง (Ultimate Shareholder) โดยถือหุ้นทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมอยู่ที่ร้อยละ 99.99 ของทุนช าระแล้ว 

(4) นายกฤษน์ ศรีชวาลา นายเทพฤทธิ์ ศรีชวาลา นายอัครเดช ศรีชวาลา นายอมร ศรีชวาลา นางวินิตา ศรีชวาลา นายซานเจย ์ คูมาร ์ ซิงห ์ 
บริษัท ฟิโก ้คอร์ปอเรชั่น จ ากัด และบริษัท ฟีนิกซ์ ทองหล่อ จ ากัด เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศว่าดว้ยเรื่อง การก าหนดลักษณะ
ความสัมพันธห์รือพฤติกรรมที่เข้าลกัษณะเป็นการกระท ารว่มกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และมาตรา 247 

(5) บริษัท ฟีนา่ แอสเซ็ท จ ากัด มีผู้ถือหุ้น คือ นายกฤษน ์ศรีชวาลา นายอัครเดช ศรชีวาลา และนายอมร ศรีชวาลา เป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (Ultimate 
Shareholder) โดยถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมอยู่ที่ร้อยละ 99.96 ของทุนช าระแล้ว 
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3. จ ำนวนผู้ถือหุน้ 

 จ ำนวนรำย จ ำนวนหุ้น 
%ของทุนช ำระ

แล้ว 
1 ผู้ถือหุ้นสามัญที่เป็น    

 1.1 กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บรหิาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวขอ้งและบุคคลที่มี
ความสัมพันธ ์ 

9 (1) 14,283,477,181 83.93 

 1.2   ผู้ถือหุ้นสามัญที่ถือหุ้น  > 5 % โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย - - - 

 1.3  ผู้มีอ านาจควบคุม - - - 

2 ผู้ถือหุ้นสามัญรายยอ่ยที่ถอืไม่ต่ ากวา่ 1 หน่วยการซ้ือขาย  4,278 2,734,453,647 16.07 

3 ผู้ถือหุ้นสามัญที่ถอืต่ ากว่า 1 หนว่ยการซ้ือขาย 393 11,232 0.00 

 รวม 4,680 17,017,942,060 100.0 

หมำยเหต ุ 
(1) ประกอบดว้ย  

- กลุ่มนายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ (กรรมการและผู้บริหารของบริษัท) จ านวน 12,654,273,466 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 74.36  
- นายสุรเชษฐ์ ชัยปัมทานนท์ (กรรมการและผู้บริหารของบริษัท) จ านวน 1,609,672,011 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 9.46  
- นายก าพล ปญัญาโกเมศ (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท) จ านวน 9,347,500 หรือคิดเป็นร้อยละ 0.05  
- พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษทั) จ านวน 180,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00  
- นายภูม ิชยัรัตน์ ซ่ึงเป็นบุตรของนางวิภาภรณ์ ชยัรัตน์ (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท) จ านวน 10,000,000 หุ้น หรือคิด

เป็นร้อยละ 0.06 
- นายคณาเดช ธรรมนูญรักษณ์ (ผู้บรหิารของบริษัท) จ านวน 3,704 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 
- นางสาวธนิดา แก้ววนศักดิ์ (ผู้บริหารของบริษัท) จ านวน 500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 

4. ข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท พีอำร์จี เดเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (PRGD) ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท 

แผนผังโครงสร้ำงกำรถือหุ้นของ PRGD 
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ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PRGD ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของ PRA เพื่อช าระเป็นสิ่ง
ตอบแทนในธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดของ PRA ที่ราคาพาร์ 1.00 บาทต่อหุ้น และเสนอขายที่ 0.27 บาทต่อหุ้น ทั้งหมด
จ านวน 14,881,481,481 หุ้น และเป็นการเสนอขายในราคาต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดย้อนหลัง 15 วันท าการ ดังนั้น PRGD 
จึงต้องน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดมาฝากเป็นระยะเวลา 1 ปี และเมื่อครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน สามารถทยอยขายหุ้นได้ร้อย
ละ 25 ของหุ้นท้ังหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย 

นอกจากน้ี PRGD ต้องน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีออกให้กับผู้ถือหุ้นของ PRA จ านวนร้อยละ 55 ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีจัดสรร
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัดมาฝากตามเง่ือนไข Silent Period เป็นระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม โดยเมื่อครบก าหนดระยะเวลา 1 ปี สามารถขายหุ้นได้ร้อยละ 20 ของหุ้นท้ังหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย 
และเมื่อครบก าหนดระยะเวลาทุก 6 เดือน สามารถทยอยขายหุ้นได้ร้อยละ 20 ของหุ้นท้ังหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย 

ทั้งนี้ PRGD ได้น าหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดจ านวน 14,881,481,481 หุ้น มาฝากตามเง่ือนไขข้างต้น นับแต่วันที่ 30 ตุลาคม 
2562 ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม  

นอกจากน้ี เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามประมวลรัษฎากรว่าด้วยการโอนกิจการทั้งหมด PRGD จะต้องจดทะเบยีนเลิก
บริษัทภายในรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกันกับการโอนกิจการทั้งหมดของ PRGD โดยวันสิ้นสุดรอบบญัชีของ PRGD ตรงกับวันท่ี 31 
ธันวาคม 2562 ด้วยเหตุนี้ ผู้ช าระบัญชีของ PRGD จึงต้องโอนหุ้นของบริษัทคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ PRGD ตามสดัส่วนการถือหุ้นท่ีผู้ถือ
หุ้นของ PRGD ถืออยู่เพื่อให้การช าระบัญชีเสร็จสิ้น ผู้ถือหุ้นของ PRGD จึงต้องถูกห้ามมิให้ขายหุ้นของบริษัทแทน PRGD ตาม
ระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น ซึ่ง PRGD ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทในวันท่ี 20 ธันวาคม 2562 และได้โอนหุ้นของบริษัท
คืนให้แก่ ผู้ถือหุ้นของ PRGD ในวันท่ี 30 มกราคม 2563  ดังนี้ 

1) บริษัท ไพร์ม โรด เทค อินเตอร์ ลิมิเต็ด (“PRTI”) จะได้รับหุ้นของบริษัท จ านวน 7,143,107,555 หุ้น โดยคิดเป็นสัดส่วน
เท่ากับร้อยละ 41.97 ของบริษัท ซึ่ ง  PRTI มีนายสมประสงค์  เป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริ ง (Ultimate Shareholders) เท่ากับ 
ร้อยละ 99.99 ของ PRTI ท าให้ นายสมประสงค์ มีการถือหุ้นทางอ้อมผ่าน PRTI เท่ากับร้อยละ 41.97 ของบริษัท  

2) บริษัท ไพร์ม โรด แคปปิตอล จ ากัด (“PRC”) จะได้รับหุ้นของบริษัท จ านวน 4,256,105,289 หุ้น โดยคิดเป็นสัดส่วน
เท่ากับร้อยละ 25.01 ของบริษัท ซึ่ง PRC มีนายสมประสงค์ เป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริงเท่ากับร้อยละ 99.99 ของ PRC ท าให ้
นายสมประสงค์ มีการถือหุ้นทางอ้อมผ่าน PRC เท่ากับร้อยละ 25.01 ของบริษัท  

3) นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ จะได้รั บหุ้นของบริษัท จ านวน 1,852,743,522 หุ้น โดยคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ 
ร้อยละ 10.89 ของบริษัท 

4) นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ จะได้รับหุ้นของบริษัท จ านวน 1,629,521,411 หุ้น โดยคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 9.58 
ของบริษัท 

5) นายคณาเดช ธรรมนูญรักษ์ จะได้รับหุ้นของบริษัท จ านวน 3,704 หุ้น โดยคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 0.00002  
ของบริษัท 

ทั้งนี้ รายละเอียดจ านวนหุ้นเพิ่มทุนท่ีถูกสั่งห้ามขาย (Silent Period) และจ านวนหุ้นท่ีพ้นจากการถูกสั่งห้ามขาย ดังนี้ 

หน่วย : ล้ำนหุ้น 

ชื่อผู้ถือหุ้น 
จ ำนวนหุ้นที่
ถูกห้ำมขำย 

จ ำนวนหุ้นที่ตลำดหลักทรัพย์อนุญำตให้ทยอยขำยแบ่งตำมระยะเวลำ Silent Period 
6 เดือน 1 ป ี 1.5 ป ี 2 ป ี 2.5 ป ี 3 ป ี

Prime Road Tech Inter Limited 7,143.11 1,785.78 2,214.36 785.74 785.74 785.74 785.74 
บริษัท ไพร์ม โร้ด แคปปิตอล จ ากัด 4,256.11 1,064.03 1,319.39 468.17 468.17 468.17 468.17 
นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ ์ 1,852.74 463.19 574.35 203.80 203.80 203.80 203.80 
นาย สุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท ์ 1,629.52 407.38 505.15 179.25 179.25 179.25 179.25 
นายคณาเดช ธรรมนูญรักษ ์ 0.0037 0.0009 0.0011 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 

รวม 14,881.48  3,720.37  4,613.26  1,636.96  1,636.96  1,636.96  1,636.96  
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5. ข้อจ ำกัดกำรโอนหุ้น  

ภายใต้ข้อบังคับข้อที่ 8 ของบริษัท ระบุว่าหุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจ ากัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มี
บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทมากกว่าร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด การโอนหุ้นรายใดที่จะท าให้
อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้ 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
1. บริษัทฯ 

มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แกผู่้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกจิการหลังจากการหัก
ทุนส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจกระแสเงินสดของบริษัท 
แผนการลงทุนของบริษัท และข้อพิจารณาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร 

2. บริษัทท่ีด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมนุเวียน 

2.1 บริษัทโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย 

บริษัทโครงการในประเทศไทยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ หลังจากการหักทุนส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทแต่ละบริษัทและตามกฎหมายแล้ว ซึ่งบริษัทจะได้รับ
ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงปัจจัยต่าง 
ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ฐานะทางการเงินของบริษัทย่อย การส ารองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การส ารองเงินไว้
เพื่อจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืม (Debt Service Reserve Account) ตามเง่ือนไขของสัญญาสินเช่ือรูปแบบโครงการ (Project Finance) 
หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทย่อยอย่างมี
นัยส าคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทย่อยพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม ภายหลังจากที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการของบริษัทก่อน 

2.2 โครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่บริษัทเข้าไปลงทุนในต่างประเทศ 

บริษัทโครงการในต่างประเทศมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ หลังจากการหักทุนส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทแต่ละบริษัทและตามกฎหมายแล้ว ซึ่งบริษัทจะได้รับ
ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงปัจจัยต่าง 
ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ฐานะทางการเงินของบริษัทย่อย การส ารองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การส ารองเงินไว้
เพื่อจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืม (Debt Service Reserve Account) ตามเง่ือนไขของสัญญาสินเช่ือรูปแบบโครงการ (Project Finance) 
หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทย่อยอย่างมี
นัยส าคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทย่อยพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม ภายหลังจากที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการของบริษัทก่อน 

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจากบริษัทย่อยที่จัดตั้งอยู่ในต่างประเทศให้แก่บริษัท อาจมีต้นทุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากการจ่ายเงิน
ปันผลดังกล่าว เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (withholding tax) (ในกรณีเป็นการจัดสรรส่วนแบ่งก าไรให้แก่นักลงทุนทีเค ภาษีหัก ณ ที่
จ่ายตามกฎหมายญี่ปุ่นเท่ากับร้อยละ 20.42) ภาษีที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการท ารายการ และผลก าไรหรือ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน  

2.3 บริษัทท่ีเป็นบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทผู้ด าเนินโครงการ (Project Company) 

บริษัทที่เป็นบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทผู้ด าเนินโครงการ (Project Company) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากการหักทุนส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทแต่ละบริษัท 
และตามกฎหมายแล้ว ซึ่งบริษัทจะได้รับตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าว  
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แผนผังองค์กร 

 
  



 

 บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
 

 

รายงานประจ าปี 2563  115 
 

โครงสร้างการจัดการ 
โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจ านวน 3 ชุด ได้แก่ 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ตามโครงสร้างการบริหารงาน
ดังนี ้

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 ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการของบริษัท ท าให้ประธานกรรมการ
ไม่ใช่กรรมการอิสระ บริษัทจึงจัดให้มีโครงสร้างคณะกรรมการประกอบไปด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด เพื่อให้มีกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการท างานของฝ่ายจัดการได้อย่างเป็นอิสระ  โดยคณะกรรมการ 
บริษัท ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ 5 ท่าน จากจ านวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน 

รายชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ต าแหน่ง 
1. นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์  ประธานกรรมการ 
2. นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์  รองประธานกรรมการ  
3. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์  กรรมการอิสระ 
4. นายอภิชาติ ภูมิศุข กรรมการอิสระ  

5. นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

6. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

7. นายก าพล ปัญญาโกเมศ  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ในปี 2563 จ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และจ านวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมเป็น
ดังต่อไปนี้ 

กรรมการ 
วันที่ได้รับแต่งต้ังเป็น

กรรมการบริษัท 

จ านวนคร้ังท่ีเข้าร่วม
ประชุม / การประชุม

ทั้งหมด 

อัตราการเข้าร่วมประชุม 
(%) 

1. นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ 30 กรกฎาคม 2562 11/11 100% 
2. นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ 2 สิงหาคม 2562 10/11 91% 
3. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ 31 สิงหาคม 2560 9/11 82% 
4. นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์ 2 สิงหาคม 2562 11/11 100% 
5. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี 30 กรกฎาคม 2562 11/11 100% 
6. นายก าพล ปัญญาโกเมศ  30 กรกฎาคม 2562 11/11 100% 
7. นายอภิชาติ ภูมิศุข 2 สิงหาคม 2562 11/11 100% 

โดยมีนางสาวนันทนัช สูงสว่าง เป็นเลขานุการบริษัท (Company Secretary) ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretary 
Program (CSP) รุ่นที่  111/2020 หลักสูตร Fundamentals for Corporate Secretaries (FCS) รุ่นที่  1/2018 และ หลักสูตร 
Advances for Corporate Secretaries (ACS) ปี 2563 
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บริษัทมีกรรมการอิสระทั้งสิ้น 5 ท่าน และมีกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ท่าน ซึ่งท าให้บริษัท มีโครงสร้างคณะกรรมการ
บริษัท ที่มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท และมีกรรมการ
ตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (และที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) ครบถ้วนทุกประการ 

1.1 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 

ภายหลังการรวมกิจการ กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ประธานกรรมการ 
และ กรรมการผู้จัดการ ลงลายมือช่ือร่วมกับ นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ รองประธานกรรมการ รวมเป็นสองคนและประทับตรา
ส าคัญของบริษัท 

2. คณะกรรมการชุดย่อย  
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการของบริษัท ตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)  
โดยคณะกรรมการตรวจสอบถือเป็นกลไกท่ีส าคัญประการหนึ่งในการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น และ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ในการช่วยให้มีระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการอิสระ จ านวน 3 ท่าน ดังนี้  

รายชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563 

ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุม / 

การประชุมทั้งหมด 
อัตราการเข้าร่วม

ประชุม (%) 
1. นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์ (1) ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 100% 
2. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี กรรมการตรวจสอบ 4/4 100% 
3. นายก าพล ปัญญาโกเมศ  กรรมการตรวจสอบ 4/4 100% 

หมายเหตุ:  

(1) นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงินได้  
นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับปริญญาโท สาขาบัญชี, 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมปีระสบการณ์ท างานที่ผ่านมา ดังนี้ 

- รองผู้อ านวยการ กลุ่มบริหารความเส่ียง ธนาคารออมสิน จ ากัด (พ.ศ. 2558 – 2561) 
- ผู้ช่วยผู้อ านวยการสายงานบริหารเงินและต่างประเทศ กลุ่มลงทุนและบริหารเงิน ธนาคารออมสิน จ ากัด (พ.ศ. 2553 – 2558) 

2.2 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

คณะกรรมการของบริษัท ตระหนักถึงความส าคัญของหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) 
และเป็นการเสริมสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาไว้ซึ่ง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและบริษัท เป็นส าคัญ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นส่วนหนึ่งของแนวปฏิบัติที่ดีใน
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีซึ่งจะท าหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรอง ทบทวนรูปแบบ หลักเกณฑ์ นโยบาย และกระบวนการ  
สรรหาและการก าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ให้มีความเหมาะสม โปร่งใส มีความเป็นธรรม ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ 
ระเบียบ ข้อก าหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย กรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน 
ดังนี ้
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รายชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563 

ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุม 

/ การประชุมทั้งหมด 
อัตราการเข้าร่วม

ประชุม (%) 
1. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี ประธานกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน 
1/1 100% 

2. นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์ กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

1/1 100% 

3. นายก าพล ปัญญาโกเมศ  กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

1/1 100% 

2.3 ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหาร 
2.3.1 ผู้บริหาร  

ผู้บริหารของบริษัท มีจ านวน 4 ท่าน ดังนี้  

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการลงทุนและ
บริษัทในเครือ 

2. นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์(1)  รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี 

3. นายคณาเดช ธรรมนูญรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์ 

4. นางสาวธนิดา แก้ววนศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
หมายเหตุ:  

(1) ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน คือ นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และระดับปริญญาโท สาขาวิศวอุตสาหการ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยมีประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา ดังนี้ 
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี, บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จ ากัด, ประเทศไทย (พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน) 
- กรรมการ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (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 นางอ าพร เพ็งศรี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยมีประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา ดังนี้ 
- ผู้จัดการแผนกระบบบัญชีและการเงิน สายงานการเงินและบัญชี, บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จ ากัด, ประเทศไทย (พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน) 
- ผู้จัดการแผนกบัญชี บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ ากัด (พ.ศ. 2557 – 2559) 
- ผู้จัดการแผนกบัญชี โรงแรม สวิสโฮเต็ล ปาร์ค นายเลิศ (พ.ศ. 2556 – 2557) 

นางอ าพร เพ็งศรี ผ่านการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านบัญชี เป็นเวลาอบรมรวม 18 ชั่วโมงในรอบปีปฏิทิน 2563 
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2.3.2 คณะกรรมการบริหาร  

บริษัทมีคณะกรรมการบริหาร จ านวน 4 ท่าน ประกอบไปด้วย 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์  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 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยมีรายละเอยีด 
ดังนี ้

ต าแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท / เดือน) ค่าเบ้ียประชุม (บาท / คร้ัง) 
คณะกรรมการบริษัท   
ประธานกรรมการ 25,000 15,000 
รองประธานกรรมการ 17,500 15,000 
กรรมการ 12,500 15,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ   
ประธานกรรมการ 25,000 0 
กรรมการ 15,000 0 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

  

ประธานกรรมการ 0 25,000 
กรรมการ 0 20,000 

3.1.2 ค่าตอบแทนอื่น 

- ไม่มี – 
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3.1.3 ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษัทมีค่าใช้จ่ายตอบแทนกรรมการสรุปได้ดังนี้  

รายชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ต าแหน่ง 

รวมค่าใช้จ่ายตอบแทนกรรมการ (บาท) 
รอบปีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 

รอบปีสิ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 

2563 
1. นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ (1)  ประธานกรรมการ 75,000 460,000 
2. นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ (2)  รองประธานกรรมการ  37,500 375,000 
3. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ (3) กรรมการอิสระ 235,000 315,000 
4. นายอภิชาติ ภูมิศุข (1) กรรมการอิสระ  87,500 315,000 
5. นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์ (2) กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

300,000 635,000 

6. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี (1) กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

237,500 520,000 

7. นายก าพล ปัญญาโกเมศ (2)  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและก าหนค่าตอบแทน 

237,500 515,000 

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

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทในรูปตัวเงินตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยไม่มีนโยบายที่จะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมของบริษัท ทั้งค่าตอบแทนในรูปตัวเงิน หรือค่าตอบแทนอ่ืน  

3.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร  
3.2.1 นโยบายและวิธีก าหนดตอบแทนส าหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

บริษัทได้ก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนส าหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director : ED) ให้เป็นไป
อย่างเหมาะสม ทั้งด้านภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและแรงจูงใจให้สามารถน าพาองค์กรในการด าเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้น
และระยะยาว รวมถึงเพื่อให้การจ่ายค่าตอบแทนประจ าเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ 
ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) 

ค านิยามและความหมาย 

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director : ED) หมายถึง กรรมการบริษัท ที่เป็นผู้บริหารหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกบั
การบริหารงานประจ าของบริษัทฯ 

- ผู้บริหาร หมายถึง กรรมการผู้จัดการและผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา  
ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งเปรียบเทียบกับผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ด ารง
ต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินท่ีเป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า) 
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- ค่าตอบแทนประจ าเดือน หมายถึง เงินเดือน และ เงินค่าตอบแทนอื่น ๆ ท่ีบริษัท จ่ายให้กับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
(Executive Director : ED) เป็นรายเดือน เพื่อตอบแทนการบริหารงานประจ าของบริษัท 

อัตราการจ่ายค่าตอบแทนประจ าเดือน 

ในการก าหนดอัตราการจ่ายค่าตอบแทนประจ าเดือนส าหรับกรรมการที่ เป็นผู้บริหาร (Executive Director : 
ED) ใช้ข้อมูลจากรายงานสรุปผลการส ารวจข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นข้อมูลเผยแพร่ 
(เฉพาะค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง กลุ่มธุรกิจพลังงาน) และข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ (Survey) ส าหรับประกอบการ
พิจารณา โดยใช้ข้อมูลเฉลี่ยเฉพาะกลุ่มธุรกิจพลังงานท่ี Percentile 75 เพื่อให้สามารถดึงดูดและรักษาบุคลากรในต าแหนง่
ที่มีความส าคัญกับองค์กร 

อนึ่ง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนประจ าเดือนส าหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director : ED) 
ดังกล่าว พิจารณาจากหน้าท่ีและความรับผิดชอบในฐานะผู้บริหารเท่านั้น ดังนั้น กรรมการที่เป็นผู้บริหารยังคงมีสิทธ์ิได้รับ
ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เพื่อสะท้อนถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการอีกหน้าที่หน่ึง หรือตามที่บริษัท 
จะก าหนดขึ้นในอนาคต 

3.2.2 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท ที่เป็นตัวเงินซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และค่าเบี้ยเลี้ยง ดังนี้  

 ปี 2562 ปี 2563 

จ านวนผู้บริหาร (คน) 5 5 

ค่าตอบแทน (ล้านบาท) 11.24 11.77 

ทั้งนี้ บริษัทพิจารณาจ่ายโบนัสจากผลประกอบการ รวมถึงโครงการใหม่ที่บริษัทได้มาในปีนั้นๆ 

3.2.3 ค่าตอบแทนอื่น 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director : ED) มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนอื่น ๆ ผลประโยชน์และสวัสดิการตาม
ระเบียบของบริษัทฯ เช่นเดียวกันกับพนักงาน เช่น สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการประกันสุขภาพกลุ่ม การประกันอุบัติเหตุ การตรวจ
สุขภาพ สวัสดิการเงินกู้ประเภทต่าง ๆ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ การพัฒนาและฝึกอบรม เป็นต้น 

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทเดียวที่มีโครงสร้างการบริหารงานโดยผู้บริหาร ซึ่งผู้บริหาร จะมี
ขอบเขตหน้าที่ในการท างานในฐานะกรรมการของบริษัทย่อย และ การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ในบริษัทย่อยด้วย 
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4. คณะกรรมการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
4.1 คณะกรรมการของบริษัทย่อยของธุรกิจพลังงานหมุนเวียน 
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บริษัท  ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) XY/ /O / / / / O     

            

บริษัท ไพร์ม โรด อัลเทอร์เนทีฟ จ ากัด  

บริษัท
ย่อย 

/ /          

บริษัท ไพร์ม เอ็นเนอร์ยี่ แคปปิตอล จ ากัด /      /     

บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จ ากัด Y/O /O     O     

บริษัท สมาร์ท โซลาร์ จ ากัด       /  /   

บริษัท สตาร์ โซลาร์ จ ากัด  / /     /     

บริษัท พาวเวอร์ เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด        /   /  

บริษัท ไอดีล โซล่าร์ จ ากัด /      /     

บริษัท ไพร์ม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด / /          

บริษัท ไพร์ม อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด  / /     /     

บริษัท ไพร์ม รีนิวเอเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด / /     /     

บริษัท ไพร์ม โรด โซลาร์ จ ากัด       / /    

บริษัท 5 อมตะ จ ากัด /          / 

บริษัท สมาร์ท โซล่าร์ พาวเวอร์ จ ากัด / /     /     

บริษัท ไพร์ม กรีน โซล่าร์ จ ากัด  / /     /     

บริษัท Prime Solar Energy Corporation จ ากัด  /          
He Wu Co.,Ltd (He Wu)  /          
Sheng Jiu Co.,Ltd (Sheng Jiu)       /     
Shin Shi Co.,Ltd (Shin Shi) /           
บริษัท ไพร์ม เอสโค่ จ ากัด / /          
บริษัท ไพร์ม อัลเทอร์เนทีฟ วิชั่นส์ จ ากัด / /     /     
บริษัท ไพร์ม โรด รูฟท็อป จ ากัด / /     /     
บริษัท ไพร์ม โรด อัลเทเนทีฟ (ประเทศกัมพูชา) จ ากัด / /     /     
บริษัท ไพร์ม เอ็นเนอร์ยี่ เคเฮช จ ากัด   / /     /     
X = ประธานกรรมการ Y = ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหาร / = กรรมการบริษัท  O = ผู้บริหาร 
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4.2 ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทย่อยของธุรกิจพลังงานหมุนเวียน 

บริษัทย่อยของธุรกิจพลังงานหมุนเวียนเป็นบริษัทด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า (Project Company) หรือบริษัทที่ลงทุนใน
ธุรกิจโรงไฟฟ้าโดยไม่ได้มีการด าเนินการอื่นใด (Holding Company) มีการว่าจ้างผู้บริหารและพนักงานของบริษัทในการด าเนินงาน 
โดยที่ไม่มีการว่าจ้างผู้บริหารหรือพนักงานประจ าในแต่ละบริษัทย่อยนั้น ๆ 

5. บุคคลากร  
5.1 จ านวนบุคลากร  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีจ านวนบุคลากรทั้งหมด (ไม่รวมผู้บริหาร) เท่ากับ 64 คนโดยมีรายละเอียดของบุคลากร
ของบริษัทดังนี ้

ฝ่ายงาน 
จ านวนบุคลากร (คน) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
1. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 17 19 
2. ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ 2 2 
3. ฝ่ายกลยุทธ์ 2 3 
4. ฝ่ายการเงิน 2 3 
5. ฝ่ายการบัญชี 11 10 
6. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 
7. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 3 4 
8. ฝ่ายกฎหมายและบริหารสัญญา 6 7 
9. ฝ่ายบริการองค์กร 11 12 
10. ฝ่ายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 1 1 
11. ส านักเลขานุการบริษัท 2 2 
รวม 58 64 
รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 32,647,152 บาทต่อปี 34,393,713.77บาทต่อปี 

5.2 สวัสดิการพนักงาน 
5.2.1 สวัสดิการด้านสุขภาพ และการรักษาพยาบาล  

บริษัทจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานปีละ 1 ครั้ง โดยไม่รวมพนักงานใหม่ที่ได้ตรวจร่างกายไปแล้วก่อนการเริ่มท างาน
ภายในปีนั้น และจัดให้มีประกันสุขภาพกลุ่มสาหรับพนักงาน โดยพนักงานมีสิทธิจะเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามจริง แต่ไม่เกินความ
คุ้มครองสูงสุดตามเง่ือนไขของบริษัทประกันสุขภาพ ซึ่งเป็นคู่สัญญาของบริษัท  

5.2.2 สวัสดิการอื่น ๆ  

1) กองทุนประกันสังคม และเงินทดแทน ตามที่กฎหมายก าหนด  
2) การประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุส าหรับพนักงานของบริษัทในบางต าแหน่งงาน โดยวงเงินทุนประกันให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด  
3) เงินรางวัลประจ าปี (Bonus) และ เงินรางวัลพิเศษอื่นๆ (Performance Incentive) ตามที่คณะกรรมการบริษัท

ก าหนด  
4) การฝึกอบรมและการพัฒนาศักยภาพ  
5) รถรับ-ส่งพนักงาน  
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6) เครื่องแบบพนักงาน ส าหรับพนักงานในหน่วยงานที่มีลักษณะงานที่ต้องสวมเครื่องแบบ เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และความเหมาะสมกับลักษณะงาน โดยพนักงานต้องแต่งเครื่องแบบให้เรียบร้อยและครบชุดตามที่บริษัท
ก าหนด  

7) สวัสดิการเงินกู้จากธนาคารที่มีข้อตกลงกับบริษัทในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ  
8) สวัสดิการส่วนลดสินค้าและบริการจากองค์กร หรือห้างร้านต่าง ๆ ที่ได้ท าข้อตกลงไว้กับบริษัท  
9) กิจกรรมนันทนาการ เช่น การทัศนศึกษา ณ สถานที่ต่าง ๆ ในต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้

พนักงานได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ ท ากิจกรรมร่วมกัน และเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างพนักงาน  
10) เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต บริษัทจะจัดส่งพวงหรีดในนามบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 1,000 บาท และช่วยเหลือ

การจัดพธิีศพในวงเงิน 20,000 บาท  
11) ในกรณีพนักงานเสียชีวิตในต่างประเทศเนื่องจากการเดินทางไปปฏิบัติงานให้บริษัท บริษัทจะช่วยเหลือและอ านวย

ความสะดวกในการน าศพกลับประเทศไทย หากมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดพิธีศพ ณ ต่างประเทศ ซึ่งมีค่าใช้จ่าย
มากกว่าเงินช่วยเหลือตามวรรคแรก บริษัทจะพิจารณาช่วยเหลือตามควรแก่กรณีไป 

12) ในกรณีบิดา มารดา ภรรยา/สามี บุตร ของพนักงานเสียชีวิต บริษัทจะจัดส่งพวงหรีดในนามบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 
1,000 บาท  

5.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส าคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 

- ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน และไม่มีสหภาพแรงงาน 

5.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร 

บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของพนักงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสูงสุดในการขับเคลื่อนการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย บริษัทจึงมุ่งมั่นในการสรรหาและส่งเสริมการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ มีศักยภาพ
และมีความสามารถอย่างมืออาชีพ เสริมสร้างบรรยากาศการท างานและวัฒนธรรมองค์กร ตลอดถึงการดูแลผลประโยชน์และจัดให้มี
สวัสดิการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายก าหนดเพื่อรักษาและสร้างความผูกพันของพนักงานในบริษัท ดังนี้ 

1) การสรรหาและรับบุคลากรเข้าท างาน โดยพิจารณาจากความเหมาะสมด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และ
พฤติกรรมที่เหมาะสม สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท 

2) การก าหนดอัตราค่าจ้างตามที่กฎหมายก าหนด รวมทั้งพิจารณาตามค่าของงาน ความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ ซึ่งเป็นอัตราค่าจ้างท่ีสามารถแข่งขัน กับธุรกิจในประเภทเดียวกันได้ 

3) การส่งเสริมพัฒนาพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ให้มีความรู้ และความสามารถ เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การ
งาน 

4) การส่งเสริมพนักงานได้ใช้ความรู้ ทักษะและพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานรายบุคคลด้วยการพัฒนาที่
หลากหลายรูปแบบส าหรับพนักงานทุกระดับ เพื่อขยายศักยภาพของตนเองให้เพิ่มสูงขึ้น 

5) การจัดให้มีสภาพการจ้างและสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะอนามัย โดยปฏิบัติ
ตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

6) การจัดให้มีระบบการบริหารค่าตอบแทนท่ีสร้างแรงจูงใจ และผลตอบแทนตามคุณค่าความส าเร็จของงาน 
7) การจัดให้มีสวัสดิการและกิจกรรมในหมู่พนักงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีและวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร  
8) การปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความยุติธรรม เท่าเทียมกัน โปร่งใส และให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
9) การเคารพและการค านึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในการจ้างงาน โดยจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

 ทั้งนี้ บริษัทจะมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถของพนักงานในทุกระดับให้มีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง 
โดยผสมผสานทั้งการพัฒนาด้านทักษะ ความรู้ความสามารถ ตลอดจนการปลูกฝังวัฒนธรรมและจริยธรรมขององค์กรควบคู่กัน 
เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ แนวทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัทและการขยายตัวของธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

  



 

บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จ  ากดั (มหาชน)  
 

 

124  รายงานประจ าปี 2563 
 

5.5 กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ โดยจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ในปัจจุบันมี
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด เป็นผู้บริหารกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของบริษัท ซึ่งพนักงานและผู้บริหารทุกคนสามารถสมัครเป็น
สมาชิกได้ โดยสมาชิกจะจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนโดยให้นายจ้างหักจากค่าจ้างแล้วน าส่งเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5 - 7 ของค่าจ้าง 
และนายจ้างมีพันธะที่จะจ่ายเงินสมทบให้แก่กองทุน ในวันเดียวกับที่สมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน ในอัตราร้อยละของค่าจ้าง 
ดังต่อไปนี้ 

จ านวนปีที่ท างาน อัตราเงินสมทบของนายจ้าง (ร้อยละ) 

น้อยกว่า 5 ปี  5 

ตั้งแต่ 5 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี  6 

ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป  7 

5.6 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

บริษัทได้ตระหนักและให้ความส าคัญถึงการท าหน้าที่มีความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
(SHE : Safety , Health and Environment) ของพนักงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลส าคัญที่ช่วยให้บริษัท สามารถด าเนินงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย บริษัท จึงก าหนดนโยบาย เพื่อใช้ถือเป็นแนวปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องตามพระราชบัญญัติความปลอดภยั 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2554 

บริษัทมีนโยบายการให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยเน้นการ
ป้องกันไม่ให้เกิดภัยอันตราย เพื่อให้พนักงานและสถานประกอบการปลอดจากเหตุ อันจะท าให้เกิดภัยอันตรายจากการท างาน 

บริษัทจะดูแลพนักงานและจัดสถานประกอบกิจการ ให้มีสภาพการท างานและสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีปลอดภยัและ
ถูกสุขลักษณะ รวมทัง้ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงาน ให้มีความปลอดภัยจากอันตราย 

พนักงานทุกระดับมีหน้าที่ให้ความร่วมมือ ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อก าหนดของทางการ มาตรฐานเรื่องความ
ปลอดภัย และนโยบาย ระเบียบของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด ตลอดถึงมีหน้าที่ดูแลสภาพแวดล้อมในการท างานตามมาตรฐานที่ก าหนด 
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย โดยค านึงถึงสภาพของงานและพื้นที่ที่รับผิดชอบ บริษัทมุ่งมั่น
ด าเนินการ 

1) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และมาตรฐานเรี่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท างาน ตามที่ทางการก าหนดอย่างเคร่งครัด 

2) สนับสนุน ส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานอย่างต่อเนื่อง โดยจะจัดสรร
งบประมาณให้เพียงพอและมีความเหมาะสม 

3) ส่งเสริมด้านความปลอดภัย โดยจะจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ ทบทวนและฝึกซ้อม ตลอดจนจัดกิจกรรมรูปแบบ 
ต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานและสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องและมีการ
เตรียมพร้อมอยู่เสมอ 

4) จัดเตรียม จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ให้พนักงานได้ใช้หรือสวมใส่ป้องกันตามความเหมาะสมต่อลักษณะงาน
และการปฏิบัติงาน 

5) จัดให้มีการส ารวจตรวจตราในเรื่องความปลอดภัย และเข้มงวดกวดขันให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย ตลอดจนการเอาใจใส่ ควบคุมดูแลให้พนักงานสวมใส่และใช้อุปกรณ์ป้องกันตามที่บริษัทก าหนดอย่าง
เคร่งครัด 

6) ยกระดับพนักงานและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในบริษัทสถานที่ท างาน ความสะอาดโดยรอบบริเวณบริษัทอยู่เสมอ 
เพื่อให้มีความปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมท่ีดีถูกสุขลักษณะ มีคุณภาพชีวิตการท างานและสุขภาพท่ีดี 
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7) ให้ความส าคัญต่อการให้ความร่วมมือของพนักงานในการปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อม ความส าเร็จในการป้องกันอุบัติเหตุ โดยถือเป็นปัจจัยหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

8) ก าหนดให้มีหน่วยงานด้านความปลอดภัยในการท างาน ตลอดจนมีวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและมีความปลอดภัย 
โดยเป็นหน้าทีของพนักงานและผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นที่จะต้องถือปฏิบัติและรับผิดชอบ 

9) ก าหนดให้พนักงานทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการป้องกันภัยอันตรายจากการท างาน และรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี โดย
บริษัทฯ จะรับข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ของพนักงาน และน าไปพิจารณาแก้ไขปรับปรุงจุดบกพร่องต่าง ๆ ตาม
ความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมท่ีดีแก่พนักงาน  

10) ในกรณีพนักงานได้รับอุบัติเหตุจากการท างาน บริษัทฯ จะให้การเอาใจใส่ดูแลและพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
พนักงานผู้ได้รับอุบัติเหตุให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ตามสมควร 

6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี
6.1 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญช ี
งวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที ่
31 ธันวาคม 2563 

บริษัทและบริษัทย่อย 10,744,355.00 บาท 

6.2 ค่าบริการอื่น (Non-audit Service) 

ส าหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ค่าสอบบัญชีได้รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ่ายให้กับผู้สอบเป็นจ านวน 
223,886.00 บาท 
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การก ากับดูแลกิจการ 
บริษัทตระหนักถึงความส าคัญในการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในการด าเนินธุรกิจ ดังนั้นคณะกรรมการ

บริษัท จึงจัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อถือเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1. หลักการการก ากับกิจการ 

บริษัทมีความเช่ือมั่นว่า กระบวนการก ากับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีความโปร่งใส รัดกุม ตรวจสอบได้ และช่วยยกระดับการด าเนินงานของบริษัท สร้างความเช่ือมั่นและความมั่นใจต่อผู้
ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งช่วยให้บริษัทประสบความส าคัญและบรรลุเป้าหมายส าคัญที่สุด คือการเพิ่มมูลค่า
สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทจึงก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการ เพื่อใช้ยึดถือเป็นแนวทางและกรอบในการด าเนินงานของบริษัท 
ซึ่งสอดคล้องตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (ตลท.) และหน่วยงานท่ีท าหน้าที่ก ากับดูแล 

2. นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เสริมสร้างการด าเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น และส่งผลให้บริษัทเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืน บริษัทจึงมุ่งส่งเสริมให้การด าเนินกิจการเป็นไปตามหลักการการก ากับดแูลกิจการที่ดี โดยอาศัยหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัตติาม
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for listed companies 2017) 
ของ ก.ล.ต. เพื่อยกระดับการด าเนินธุรกิจของบริษัท ท่ีมีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้มีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนและมีมา ตรฐาน 
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีในองค์กรและกลุ่มบริษัท เพื่อให้มีการก ากับดูแล
กิจการที่ดีอันจะท าให้ธุรกิจด าเนินไปได้อย่างยั่งยืนต่อไป โดยนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัท ประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 8 
หมวด ซึ่งสามารถสรุปโดยสังเขปได้ดังนี้ 

หลักปฏิบัติ 1 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่าง
ยั่งยืน 

1. คณะกรรมการบริษัทเข้าใจและตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบในฐานะผู้น าซึ่งต้องก ากับดูแลให้บริษัท มีการบริหารจัดการ
ที่ดีซึ่งครอบคลุมถึง  

- การก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
- การก าหนดกลยุทธ์ นโยบายการด าเนินงาน ตลอดจนการจดัสรรทรัพยากรส าคัญเพื่อให้บรรลุวัตถปุระสงค์และเป้าหมาย 

และ  
- การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการด าเนินงาน 

2. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการก ากับดูแลกิจการเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเพื่อบรรลุผลส าเร็จในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัท 

3. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก ากับดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ (Accountability 
and Responsibility) ระมัดระวัง (Duty of Care) ซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส าคัญ 
รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึง
นโยบายของบริษัท และต้องจัดให้มีกลไกอย่างเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่าการด าเนินงานของบริษัท เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท เช่น นโยบายรายการที่
เกี่ยวโยงกัน (Related Party Transaction Policy) เป็นต้น 

4. คณะกรรมการบริษัทเข้าใจขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งก าหนดขอบเขตการมอบหมาย
หน้าที่และความรับผิดชอบให้คณะกรรมการชุดย่อย  กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแล
ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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หลักปฏิบัติ 2 ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพ่ือความยั่งยืน 

1. คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการด าเนินธุรกิจ (Objectives) 
เป็นไปเพื่อความยั่งยืน และสอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม  

2. คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจทั้งประจ าปีและระยะกลางมีความ
สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ พร้อมทั้งมีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
อย่างเหมาะสม และปลอดภัย 

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทท่ีมีประสิทธิผล 

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่อง จ านวน
กรรมการ องค์ประกอบ คุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ สัดส่วนกรรมการอิสระ เพื่อให้มีความเหมาะสมและจ าเปน็ตอ่
การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักท่ีก าหนดไว้  

2. คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบและการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการบริษัทเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ โดยในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการ
อิสระ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านหนึ่งให้ท าหน้าที่ร่วมพิจารณาก าหนดวาระการประชุม
คณะกรรมการบริษัทร่วมกับประธานกรรมการอันเป็นการส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอ านาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและ
ฝ่ายจัดการ  

3. คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการแต่ละคณะมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบท่ีก าหนดไว้ 

4. ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้โครงสร้างและอัตรา
ค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และจูงใจให้คณะกรรมการบริษัทน าพาองค์กรให้ด าเนินงานตามเป้าหมายทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว 

5. คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้กรรมการทุกท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ 

6. คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกรอบและกลไกในการก ากับดูแลนโยบาย และการด าเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่
บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีความเข้าใจถูกต้อง
ตรงกันด้วย 

7. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัตหิน้าท่ีประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอ่ย 
และกรรมการรายบุคคล โดยผลการประเมินจะถูกน าไปใช้ส าหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปด้วย 

8. คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้กรรมการแต่ละท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ี ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้
ส าหรับการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการอย่างสม่ าเสมอ 

9. คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่าการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูล
ที่จ าเป็น และแต่งตั้งเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จ าเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการด าเนินงานของ
คณะกรรมการบริษัท 

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

1. คณะกรรมการบริษัทจะด าเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงที่มี
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย 

2. คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้มีการก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม 
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3. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการท าความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบริหารและ
การด าเนินงานของกิจการ  

4. คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม 

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความ 

1. คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้าง
คุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

2. คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อน
อยู่ในแผนด าเนินการ (Operational Plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ด าเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายหลักและแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของกิจการ โดยคณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีกลไกที่ท าให้มั่นใจว่ากิจการ
ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทางให้
ทุกส่วนในองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักท่ีเป็นไปด้วยความยั่งยืน  

3. คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โดยค านึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย (Value Chain) เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
หลักได้อย่างยั่งยืน 

4. คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีกรอบการก ากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการ
ด าเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร 

หลักปฏิบัติ 6 ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

1. คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้มั่นใจว่าบริษัท มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะท าให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทมุ่งมั่นให้มีการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้น าหลักการบริหารความเสี่ยงองค์กร (ERM : Enterprise Risk Management) ตามแนวทางกรอบ
การบริหารความเสี่ยงของ COSO : The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission มา
ใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับทุ กคนจะต้องน าไป
ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม และตระหนักถึงความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การ
บริหารความเสี่ยงประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมท้ังมีแนวปฏิบัติ ดังน้ี 

- คณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจความเสีย่งท่ีส าคญัของกิจการ และมีการก าหนดมาตรการและแผนปฏิบัตงิานเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงอย่างชัดเจนและเหมาะสมกับความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น 

- คณะกรรมการบริษัทได้มีการอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงท่ีสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และ
ความเสี่ยงท่ียอมรับได้ของกิจการ ส าหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้
เป็นทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ และถือปฏิบัติ 

- คณะกรรมการบริษัทได้มีการดูแลให้บริษัทมีการระบุความเสี่ยง ในรายงานการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ าทุกปี ซึ่งระบุ
ความเสี่ยงทุกประเภทที่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ ทั้งระดับบริษัท หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าที่งานต่าง ๆ โดย
พิจารณาถึงปัจจัยทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด รวมถึงความ
เสี่ยงด้านกลยุทธ์ การด าเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้มั่นใจว่า กิจการมีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้
เพื่อจัดล าดับความเสี่ยง และมีวิธีจัดการความเสี่ยงท่ีเหมาะสม 

- คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ 
- คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งของในประเทศ

และในระดับสากล 
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2. คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบท่ีสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ 

3. คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลและจะจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัท กับฝ่ายจัดการ 
คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และ
การท าธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร 

4. คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลให้มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รับชันที่ชัดเจน พร้อมทั้งสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและ
บุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการน าไปปฏิบัติได้จริง  

5. คณะกรรมการบริษัทได้ก ากับดูแลให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการด าเนินการกรณีมีการช้ีเบาะแส โดยได้ก าหนด
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. คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบดูแลให้ระบบการจัดท ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส าคัญถูกต้อง เพียงพอ 
ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

2. คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลเพื่อให้กลุ่มบริษัท มีความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการ
ช าระหนี้ 

3. ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการบรษิัทสามารถท าให้มั่นใจไดว้่ากิจการ
มีแผนในการแก้ไขปัญหาหรือมีกลไกอ่ืนท่ีจะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ท้ังนี้ภายใต้การค านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 

4. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายจะจัดท ารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม 

5. คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ท าหน้าที่สื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น อย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา 

6. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งนอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น website ของบริษัท 

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 

1. คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส าคัญของบริษัท 

2. คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การด าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อ
ให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน 

3. คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและการจัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้อง
และครบถ้วน 
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3. โครงสร้างกรรมการของบริษัท 

โครงสร้างกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจ านวน 3 ชุด ได้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

3.1 คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแลกิจการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและรับผิดชอบต่อผลการ
ปฏิบัติหน้าท่ีต่อผู้ถือหุ้นด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ บริษัทจึงก าหนดหลักการและแนวปฏิบัติไว้ดังน้ี 

1. คณะกรรมการพึงมีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือ
หุ้นโดยรวม  

2. คณะกรรมการจะจัดให้มีระบบแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน 
3. คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทมีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทได้ด าเนินไปในลักษณะที่

ถูกต้องตามกฎหมายและมีจรรยาบรรณ 
4. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะ

ด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทรวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมี
คณะกรรมการที่เข้มแข็ง 

5. กระบวนการสรรหาผู้มาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งมีความโปร่งใส ปราศจาก
อิทธิพลของผู้ถือหุ้นท่ีมีอ านาจควบคุมหรือฝ่ายจัดการ และสร้างความมั่นใจให้กับบุคคลภายนอก 

6. คณะกรรมการจะจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานตามความจ าเป็น โดยเฉพาะ
ในกรณีที่ต้องอาศัยความเป็นกลางในการวินิจฉัย และก าหนดนโยบาย บทบาท หน้าท่ีรับผิดชอบ กระบวนการท างาน 
เช่น การด าเนินการประชุม และการรายงานต่อคณะกรรมการได้อย่างชัดเจน เป็นต้น 

7. คณะกรรมการพึงเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี 
พร้อมท่ีจะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระ 

8. คณะกรรมการพึงปรับปรุงตัวเองให้มีความรู้ทันสมัยอยู่ลอดเวลา 
9. คณะกรรมการพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและรอบคอบ โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ

บริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น โดยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน 
10. คณะกรรมการพึงอุทิศเวลาให้เพียงพอเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ และเป็นหน้าที่ข อง

กรรมการที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ 
11. คณะกรรมการจะไม่อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการเอง แต่จะจัดให้มีกระบวนการก าหนดค่าตอบแทนที่โปร่งใสและ

ขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น โดยระดับและองค์ประกอบของค่าตอบแทนเหมาะสม เพียงพอที่จะจูงใจและรั กษา
กรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ และจะหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเกินสมควร 

3.1.1 ขอบเขต อ านาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัท ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้น มีบทบาทหน้าท่ีในการก ากับดูแลกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ 
และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการก าหนดเป้าหมาย นโยบาย และทิศทางการด าเนินงานของ
องค์กร เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าให้แก่กิจการ และผลตอบแทนจากลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น ภายใต้ความเช่ียวชาญ และความมี
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจเป็นหลัก รวมถึงเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน 

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

2. ก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และทิศทางการด าเนินงานของบริษัท  ดูแลให้มีการจัดท าและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการด าเนินงาน แผนกลยุทธ์ระยะยาว แผนงานและงบประมาณประจ าปีของบริษัท เป็น
ประจ าทุกปี และก ากับดูแลให้ฝ่ายบริการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น  
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3. ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์การท าธุรกิจ แผนงาน และงบประมาณประจ าปีของบริษัท ควบคุมก ากับดูแล 
(Monitoring and Supervision) การบริหารและจัดการของฝ่ายบริหาร รวมทั้งผลงาน และผลประกอบการประจ า
ไตรมาสของบริษัทเทียบกับแผนและงบประมาณ และพิจารณาแนวโน้มระยะต่อไปของปี 

4. ด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับแผนธุรกิจ งบประมาณและธุรกรรมที่มีนัยส าคัญ ตามคู่มือ อ านาจอนุมัติของ
คณะกรรมการ  

5. จัดให้มีระบบควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยง รวมถึงจัดให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยง และมีการติดตามผล
อย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนการก ากับดูแล ควบคุม ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสีย่งครอบคลุ่มทุกระบบทัง้
องค์กร เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รับชันในการด าเนินการใด ๆ ของบริษัท 

6. ประเมินผลงานของฝ่ายบริหารอย่างสม่ าเสมอ และดูแลระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม 
7. ก าหนดกรอบและนโยบายส าหรับการก าหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การก าหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทนและ

บ าเหน็จรางวัลของพนักงานบริษัท 
8. ด าเนินการในฝ่ายบริหาร จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีท่ีเชื่อถือได้ ตลอดจนดูแลใหม้ี

ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม 
9. พิจารณาอนุมัติการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุนในธุรกิจใหม่ ก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย และ

การด าเนินการใด ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อก าหนด และระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ 
10. พิจารณา และ/หรือ ให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือ การเข้าท ารายการ (ในกรณีที่ขนาดของรายการ

ไม่จ าเป็นต้องพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ) ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมายประกาศ 
ข้อก าหนด และระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ 

11. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท 
12. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้น โดยให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราว

ต่อไป 
13. พิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทอย่างเป็นธรรม หากมี

ส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับบริษัท หรือถือหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ส าหรับรายการที่ท ากบั
กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท 
หรือบริษัทย่อย กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการท ารายการในเรื่องนั้น 

14. ก ากับดูแลกิจการอย่างมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ และทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัท และประเมินผล
การปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว เป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

15. รายงานความรับผิดชอบของตนในการจัดท ารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ใน
รายงานประจ าปีและครอบคลุมในเรื่องส าคัญ ๆ ตามนโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

16. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ การ
มอบอ านาจแก่กรรมการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการมอบอ านาจหรือการมอบอ านาจช่วงที่ท าให้กรรมการหรือผู้รับมอบ
อ านาจจากกรรมการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ใน
ลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

17. แต่งตั้งกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยดูแลระบบบริหารและระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้ เช่น 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง เป็นต้น 

18. จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อดูแลให้คณะกรรมการและบริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องต่าง ๆ โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงความ
เป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทอย่างเต็มที่ 

ทั้งนี้ ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทก าหนดให้กรรมการบริษัทเข้ารับการอบรม
หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่เกี่ยวกับกรรมการอย่างน้อย 1 หลักสูตรเพื่อเพิ่มทักษะ
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ความสามารถในการปฏิบัติงาน ปัจจุบันกรรมการบริษัททุกท่านได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) แล้วอย่างน้อย 1 หลักสูตร  

นอกจากนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถก าหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้การบริหารจัดการกิจการของ
บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) มีการปฏิบัติเป็นไปตาม
มาตรการ กลไก และนโยบายการควบคุมต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ของบริษัทเสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทเอง รวมถึงกฎหมายบริษัท
มหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายอื่น ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ในบริษัทย่อย และ/หรือ 
บริษัทร่วม (ถ้ามี) ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ในการก ากับดูแลและบริหารจัดการบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้า
มี) โดยต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ก่อนที่จะได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) และ/หรือ ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และ/หรือ 
บริษัทร่วม (ถ้ามี) (แล้วแต่กรณี) ดังนี ้

(1) เร่ืองท่ีจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

(ก) การแต่งตั้งหรือเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) อย่างน้อยตาม
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) โดยให้กรรมการและผู้บริหารที่บริษัท เสนอ
ช่ือ หรือ แต่งตั้งมีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ /หรือ บริษัท
ร่วม (ถ้ามี) ในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อย 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) จะเข้าท ารายการ 

ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้บริหารตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการเสนอช่ือนั้น ต้องเป็นบุคคลที่มีรายช่ืออยู่ในระบบข้อมูล
รายช่ือกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (White List) และมีคุณสมบัติบทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยการก าหนดลักษณะขาดความไม่น่าไว้วางใจของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท 

(ข) การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจ าปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม 
(ถ้ามี) 

(ค) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) เว้นแต่การแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มีนัยส าคัญตาม 
ข้อ (2) (จ) 

(ง) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจ าปีของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) 

(จ) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) เฉพาะกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้อยู่ในสังกัด
ส านักงานสอบบัญชีที่เป็นสมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ (full member) ในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท 
ซึ่งไม่เป็นไปตามแนวทางการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) 
จะต้องสังกัดส านักงานสอบบัญชีในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท 

รายการตั้งแต่ข้อ (ฉ) ถึงข้อ (ฌ) นี้ เป็นรายการที่ถือว่ามีสาระส าคัญ และหากเข้าท ารายการจะมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญั
ต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทย่อย ดังนั้น ก่อนท่ีจะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และกรรมการ
ซึ่งบริษัทแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในบริษัทย่อยจะออกเสียงในเรื่องดังต่ อไปนี้ กรรมการรายดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าท ารายการเปรียบเทียบกับขนาดของ
บริษัท แล้ว อยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท (โดยน าหลักเกณฑ์การค านวณรายการตามที่ก าหนด
ไว้ในประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจ าหน่ายไป
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ซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ เรื่องการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องได้รับการ
พิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้แก่รายการดังต่อไปนี้ 

(ฉ) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้ 

1) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย 
2) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
3) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนมาเป็นของบริษัทย่อย 
4) การเข้าท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ การ

มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการของบริษัทย่อยกับบุคคลอื่น 
5) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือส่วนท่ีมีสาระส าคัญ 

(ช) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเช่ือ การค้ าประกัน การท านิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้องรับภาระทางการ
เงินเพิ่มขึ้น กับบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และ
มิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย 

(ซ) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย 

(ฌ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยส าคัญ 

(2) เร่ืองท่ีจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท  ก่อนที่บริษัทย่อยจะเข้าท ารายการ 

(ก) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย ท้ังนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าท า
รายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท  แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัท  (โดยน าหลักเกณฑ์การค านวณรายการตามที่ก าหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการก ากับตลาด
ทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้โดยอนุโลม) 

(ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนซึ่งไม่เป็นไปตาม
สัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือการด าเนินการอื่นใด อันจะเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
ของบริษัท  ทั้งทางตรง และ/หรือ ทางอ้อม ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่า
สัดส่วนท่ีก าหนดในกฎหมายซึ่งใช้บังคับกับบริษัท อันมีผลให้บริษัท ไม่มีอ านาจควบคุมบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณี
ที่เมื่อค านวณขนาดของรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (โดยน าหลักเกณฑ์การค านวณรายการตามที่ก าหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้โดยอนุโลม) 

(ค) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยที่จะเลิกเปรียบเทียบกับ
ขนาดของบริษัท แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (โดยน าหลักเกณฑ์การ
ค านวณรายการตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม) 

(ง) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยส าคัญ 
ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดรายการนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการ
พิจารณาอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (โดยน าหลักเกณฑ์การค านวณรายการตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม) 
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(จ) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
ของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนของบริษัท ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย หรือการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นต้น 

นอกจากนี้ กรรมการบริษัท จะต้องด าเนินการให้บริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบ
ป้องกันการทุจริต รวมถึงก าหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอท่ีท าให้มั่นใจได้ว่าการด าเนินการต่าง ๆ ของบริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทร่วมจะเป็นไปตามแผนงาน 
งบประมาณ นโยบายของบริษัท ข้อบังคับของบริษัท รวมถึงกฎหมายและประกาศเรื่องการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจด
ทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อย่างแท้จริงและติดตามให้บริษัทย่อย และ /หรือ 
บริษัทร่วมเปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือ รายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือรายการที่มี
นัยส าคัญอื่นใดต่อบริษัท และด าเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน งบประมาณ นโยบาย และหลักเกณฑ์ในการก ากับดูแลและ
การบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท อย่างครบถ้วนและถูกต้อง  

คณะกรรมการบริษัทสามารถมอบอ านาจ และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อ านาจ หรือการมอบอ านาจช่วงดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนังสือมอบอ านาจท่ีให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไป
ตามระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัท ก าหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้คณะกรรมการบริษัทหรือ
ผู้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง (ตามนิยามที่ประกาศ
คณะกรรมการการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องก าหนด) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรือ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย 
และหลักเกณฑ์ที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ และเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและ
เง่ือนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศของ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องก าหนด 

นอกจากน้ี กรรมการและผู้บริหารบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน การท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท และ /หรือ บริษัท
ย่อย ตลอดจนการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยส าคัญให้แก่บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ทราบโดยครบถ้วน ถูกต้อง 
และภายในก าหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัท ก าหนด อนึ่ง ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย พิจารณาการเข้าท า
รายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยส าคัญของบริษัท และ /หรือ บริษัทย่อย โดยน าประกาศที่
เกี่ยวข้องของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

2. ต้องเปิดเผยและน าส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ให้
ทราบถึงความสัมพันธ์ และการท าธุรกรรมกับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการท ารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย โดย
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย มีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ทราบ
ภายในก าหนดเวลาที่บริษัท ก าหนด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินหรืออนุมัติใด ๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะค านึงถึง
ประโยชน์โดยรวมของบริษัท  และบริษัทย่อย เป็นส าคัญ 

ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ต้องไม่มีส่วนรวมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ท้ังทางตรง และ/หรือ ทางอ้อมนั้นด้วย 
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อน่ึง การกระท าดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ได้รับ
ประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ได้รับความเสียหาย ให้
สันนิษฐานว่าเป็นการกระท าท่ีขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท อย่างมีนัยส าคัญ 

(ก) การท าธุรกรรมระหว่างบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องโดยมิได้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 

(ข) การใช้ข้อมูลของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ท่ีล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว 

(ค) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ในลักษณะเดียวกันกับที่บริษัท และ/หรือ 
บริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) กระท าและเป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการก ากับตลาด
ทุนประกาศก าหนด 

3. ต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการราย
อื่น ๆ ต่อบริษัท ผ่านรายงานผลการด าเนินงานเป็นประจ าตามที่กรรมการของบริษัทก าหนด และเข้าช้ีแจง และ /หรือ น าส่ง
เอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าวในกรณีที่บริษัท ร้องขอ 

4. ต้องน าส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานให้แก่บริษัท เมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม 

5. ต้องช้ีแจง และ/หรือ น าส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องแก่บริษัท ในกรณีที่บริษัท ตรวจพบประเด็นท่ีมีนัยส าคัญใด ๆ  

6. ต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท และ /หรือ 
บริษัทย่อย รวมทั้งควรจัดให้มีระบบงานท่ีชัดเจนเพื่อแสดงได้ว่าบริษัท มีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล การท ารายการที่มี
นัยส าคัญตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดได้อย่างต่อเนื่องและน่าเช่ือถือ และมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท และ/หรือ 
บริษัทย่อย สามารถรับข้อมูลของบริษัทย่อยในการติดตามดูแลผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน การท ารายการระหว่าง
บริษัทกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท การท ารายการระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และการ
ท ารายการที่มีนัยส าคัญของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ต้องจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบ
ระบบงานดังกล่าวในบริษัทย่อยโดยให้ทีมงานผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระของบริษัท สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง 
และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กรรมการและผู้บรหิารของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่าบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย มีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดท าไว้อย่างสม่ าเสมอ 

7. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ได้รับมอบหมายของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ทั้งที่ได้มาจากการกระท าตามหน้าที่
หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจจะมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น 
ไม่ว่าทางตรง และ/หรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

8. กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัท  และ/หรือ บริษัทย่อย จะกระท าธุรกรรมกับบริษัท และ/หรือ 
บริษัทย่อย ได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าว ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรอื 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) ตามแต่ขนาดรายการที่ค านวณได้ โดยน า
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนดมาใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการท าธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทาง
การค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่
ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) และเป็นข้อตกลงทาง
การค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว 

9. ปฏิบัติตามนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือ หรือแต่งตั้งโดยบริษัท จะต้องด าเนินการเพื่อให้มั่นใจได้
ว่าบริษัทย่อยจะปฏิบัติตามนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท 
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ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมของบริษัท จะเป็นเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
กฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของต่างประเทศ และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทดังกล่าว และเท่าที่จะไม่ท าให้ หรือ
อาจจะไม่เป็นผลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมในต่างประเทศของบริษัท มีหน้าที่ต้ องปฏิบัติหรือต้องด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
นอกเหนือไปจากที่ต้องด าเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเท่าที่จะไม่ท าให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมใน
ต่างประเทศของบริษัท อาจจะเสียสิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่พึงได้รับตามกฎหมายต่างประเทศ 

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถด าเนินการให้บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมของบริษัท ปฏิบัติตามขอบเขต อ านาจ 
หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ก าหนดในเอกสารฉบับนี้ได้ เนื่องจากข้อจ ากัดทางกฎหมายของประเทศที่บริษัทย่อย และ/หรือบริษัท
ร่วมของบริษัท ตั้งอยู่ตามที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทจะด าเนินการให้มีมาตรการอื่นที่เทียบเท่าเพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทมีกลไกการ
ก ากับดูแลที่ท าให้บริษัทสามารถควบคุมดูแลการจัดการ และรับผิดชอบการด าเนินงานของบริษัทย่อย และ /หรือบริษัทร่วมที่
ประกอบธุรกิจหลักของบริษัท ได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของ
บริษัทดังกล่าวเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ ในเงินลงทุนของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ที่ประกอบธุรกิจหลักของ
บริษัท นั้น ให้มีความหมายตามนิยามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 39/2559 และฉบับท่ีได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม 

3.1.2 องค์ประกอบและการแต่งต้ังของคณะกรรมการบริษัท  

3.1.2.1 คณะกรรมการบริษัท มีองค์ประกอบ ดังนี้  

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน โดยต้องมีกรรมการที่มีความ
เป็นอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่ต่ ากว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย 

2. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบท่ีไมไ่ดเ้ป็นผู้บรหิาร / กรรมการอิสระจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน 
เพื่อความเป็นอิสระในการท าหน้าที่ และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเพียงพอ โดยต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนด ทั้งนี้ 
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ควรเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ด้านการบัญชีและ
การเงิน 

3. คณะกรรมการบริษัท อาจเป็นผู้ถือหุ้น หรือไม่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ได้ 

3.1.2.2 คุณสมบัติกรรมการอิสระ 

1. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
คุณสมบัติและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. ไม่ท าหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้นที่มีอ านาจควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในลักษณะที่จะท าให้มีข้อจ ากัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ 

3. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย 

4. เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท 
5. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า หรือมีอ านาจควบคุม

บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน หรือเป็นบุคคลที่มีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือสว่น
ได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี 

6. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการ
เสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

7. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็น
การขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับ
การด าเนินงานของบริษัท 
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8. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชี
ของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 

9. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่ปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 (สอง) ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ
อิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปี 

10. ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมในด้านการเงิน และการบริหารงานในบริษัท บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

11. ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด 
12. เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
13. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้เท่าเทียมกัน 
14. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างบริษัทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทอื่น ซึ่งมี

ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน 
15. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ เพื่อตัดสินใจในประเด็นที่ส าคัญของบริษัท และให้ความเห็นอย่างเป็น

อิสระได้ 
16. เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ตลอดจนภาวะผู้น า และวิสัยทัศน์ที่จะเป็น

ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

3.1.2.3 การแต่งต้ังคณะกรรมการบริษัท มีหลักเกณฑ์และวิธกีาร ดังนี้ 

1. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท โดยผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง 
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณี

เลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมี 

หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานท่ีประชุมเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 

4. ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษั ท และในกรณีที่กรรมการพิจารณา
เห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตาม
ข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย 

3.1.2.4 วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท  

กรรมการบริษัทมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปีในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้งให้กรรมการออกจาก
ต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวน
ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ 

กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ให้จับฉลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป
ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

1) ตาย 
2) ลาออก 
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3) ขาดคุณสมบตัิ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย ์

4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมมีติให้ออก 
5) ศาลมีค าสั่งให้ออก 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้
ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากครบก าหนดตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกบุคคล
ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ เข้าด ารงต าแหน่งแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน 
โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน  

3.1.2.5 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีการก าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยไว้เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้
กรรมการแต่ละท่านสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ ทั้งนี้ ก าหนดการประชุมอาจเปลี่ยนแปลงได้ และไม่รวมกรณีการประชุม
ในวาระพิเศษ นอกจากน้ีบริษัท ยังก าหนดให้กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุมมีจ านวนองค์ประชุมขั้นต่ าต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะ
สามารถเปิดประชุมได้ ทั้งนี้ ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในท่ีประชุม ต้องมีกรรมการบริษัทอยู่ในท่ีประชุม ไม่น้อยกว่า 2 
ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษัททั้งหมดที่เข้าประชุม โดยให้ประธานกรรมการบริษัทท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และหาก
ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการบริษัทคัดเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งท า
หน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม โดยกรรมการบริษัททุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความเห็นอย่างเปิดเผย ในกรณีที่กรรมการบรษิทัผู้
มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวข้องในเรื่องที่ก าลังพิจารณา กรรมการบริษัทผู้นั้นต้องออกจากการประชุมระหว่างการพิจารณา
เรื่องนั้น ๆ  

3.1.2.6 การปฐมนิเทศกรรมการใหม ่

กรรมการที่เข้ารับต าแหน่งใหม่ กรรมการใหม่จะได้รับการปฐมนิเทศตามแผนพัฒนากรรมการ เพื่อรับทราบข้อมูลที่ส าคัญ
เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท การปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงสร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ตลอดจนการให้ค าแนะน าทางด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ ข้อก าหนด พระราชบัญญัติที่
เกี่ยวข้อง เง่ือนไขต่าง ๆ ของการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข้อบังคับบริษัทจาก
คณะกรรมการบริษัทอย่างเพียงพอก่อนการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ (Board Orientation 
Guideline) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 

3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบถือเป็นกลไกท่ีส าคัญในการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วน
ได้เสียทุกภาคส่วน ในการช่วยให้มีระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ตรวจสอบการเปิดเผยความครบถ้วนของข้อมูลและสาระส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินต่อสาธารณชน 
รวมถึงพิจารณาการเข้าท ารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง โดยรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ 

3.2.1 ขอบเขต อ านาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน และเปิดเผยอย่างเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใด
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 
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3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4. คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยรับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และ
เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีภายนอก 

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมตลอดจนรายการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่ นใจว่า
รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

6. จัดท ารายงานของกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
6) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร (charter) 
8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิง และแบบประเมินตนเอง เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รับชันของ
บริษัท กรณีบริษัทเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย 
9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท าซึ่งอาจมี

ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมตรวจสอบเห็นสมควร ซึ่งประเภทรายการ
หรือการกระท าท่ีต้องรายงานมีหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 

1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีบกพร่องที่ส าคัญในระบบควบคุมภายใน 
3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบ
อย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินผลการด าเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร
แล้วว่าต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบ
พบว่ามีการเพิกเฉยต่อการด าเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจ
รายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) และ/หรือ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้ 

3.2.2 องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

3.2.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ มีองค์ประกอบ ดังนี้  

1. กรรมการตรวจสอบ จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน 
2. กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ดา้นบัญชี หรือการเงิน เพียงพอท่ีจะท าหน้าท่ีใน

การสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ 
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3.2.2.2 การแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ มีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
จะต้องเป็นกรรมการบริษัท 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้คัดเลือกสมาชิกกรรมการตรวจสอบ 1 คนให้ด ารงต าแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการด ารงต าแหน่ง หรือมีเหตุที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ปฏิบัติหน้าท่ีได้จน
ครบวาระ และมีผลให้จ านวนสมาชิกน้อยกว่า 3 คน คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบทดแทนให้
ครบถ้วนภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จ านวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

4. ให้เลขานุการของบริษัทเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

3.2.2.3 วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ  

กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งมีวาระการด ารงต าแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการ
บริษัท และเมื่อครบวาระด ารงต าแหน่งอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใหม่ได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า
เหมาะสม 

กรรมการตรวจสอบพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

1) ครบก าหนดตามวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
2) ขาดคุณสมบตัิการเป็นกรรมการตรวจสอบ  
3) ลาออก 
4) เสียชีวิต 
5) ถูกถอดถอน 

การลาออกของคณะกรรมการตรวจสอบกรณีที่ยังด ารงต าแหน่งคณะกรรมการบริษัทอยู่ ให้ยื่นใบลาต่อประธานกรรมการ
ตรวจสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผลโดยประธานกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้
พิจารณาอนุมัติ พร้อมส่งส าเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยทราบ และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
แต่งตั้งบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก 

กรณีกรรมการตรวจสอบลาออก หรือพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง ให้บริษัทแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ทันที ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบท่ีลาออกหรือถูกถอดถอนสามารถช้ีแจงถึงสาเหตุดงักล่าวให้ส านักคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย์ได้ 

3.3 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นส่วนหนึ่งของแนวปฏิบัติที่ดีในหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีซึ่งจะท า
หน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรอง ทบทวนรูปแบบ หลักเกณฑ์ นโยบาย และกระบวนการ สรรหาและการก าหนดค่าตอบแทนให้แก่
คณะกรรมการบริษัท ให้มีความเหมาะสม โปร่งใส มีความเป็นธรรม ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อก าหนด และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน  

3.3.1 ขอบเขต อ านาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

1. ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ โดยควรด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

2. พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญของกรรมการโดยรวมในคณะกรรมการว่า 
คณะกรรมการต้องการกรรมการที่มีคุณสมบัติลักษณะใดบ้าง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบตามที่
คาดหวัง 
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3. พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคน เพื่อพิจารณาว่า กรรมการอิสระคนใดมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือ
คนใดขาดคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระ รวมทั้งพิจารณาว่า จ าเป็นต้องสรรหากรรมการอิสระใหม่หรอืไม่ หากมี
กรรมการอิสระไม่ครบตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท 

4. พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการ หากเป็นกรรมการเดิม ควรอาศัยผลประเมินจาก Board Self-Assessment 
ประกอบการพิจารณาในการเสนอช่ือกรรมการเดิมเข้ามาด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระ ส่วนบุคคลที่จถูกเสนอช่ือเป็ น
กรรมการใหม่ ควรพิจารณาจากจ านวนบริษัทท่ีบุคคลนั้นด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนท่ีจะเป็นกรรมการบริษัท 

การสรรหาและเสนอช่ือบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาด ารงต าแหน่งกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอช่ือให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง โดยควรด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

1. ก าหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมมการให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท เช่น พิจารณา
กรรมการเพิ่มเติมเพื่อเสนอให้ด าเนินต าแหน่งต่อ เปิดรับการเสนอช่ือจากผู้ถือหุ้น การใช้บริษัทภายนอกให้ช่วยสรรหา 
การพิจารณาบุคคลจากท าเนียบกรรมการอาชีพ หรือ การให้กรรมการแต่ละคนเสนอช่ือบุคคลที่เหมาะสม  

2. ด าเนินการพิจารณาช่ือบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่
ก าหนดไว ้

3. ตรวจสอบให้รอบคอบว่า บุคคลที่ถูกเสนอช่ือน้ันมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดของหน่วยงานทางการ 
4. ด าเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่ก าหนดไว้ เพื่อจะได้มั่นใจว่า บุคคลดังกล่าวมี

ความยินดีจะมารับต าแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น 
5. เสนอช่ือให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุช่ือในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

แต่งตั้งต่อไป 
6. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนอาจได้รับมอบหมายให้พิจารณาสรรหาผู้บริหารระดับสูงโดยเฉพาะ

กรรมการผู้จัดการด้วยก็ได้ 

3.3.2 ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบเกี่ยวกับการก าหนดค่าตอบแทน 

การพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้รูปแบบและ
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนมีความเหมาะสม โดยควรด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

1. ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (ถ้ามี) 
2. พิจารณาข้อมูลหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอ่ืนท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท 
3. ก าหนดหลักเกณฑ์ให้มีความเหมาะสม เพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรมและเป็นการตอบแทน

บุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลส าเร็จ 
4. ทบทวนรูปแบบหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท โดยพิจารณาจ านวนเงินและสัดส่วนการจ่ายค่าตอบแทน

ของแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม ทั้งนี้ หลักการส าคัญในการพิจารณารูปแบบค่าตอบแทนแต่ละประเภท ได้แก่ 
ค่าตอบแทนประจ า (Retainer Fee) เช่น ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนรายปี เป็นต้น ค่าตอบแทนตามผลการ
ด าเนินงานของบริษัท (Incentive) เช่น ผลก าไรของบริษัทหรือเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น เป็นต้น นอกจากนี้
กรรมการอาจได้รับค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee) เพิ่มเติมจากค่าตอบแทนประจ าและค่าตอบแทนตามผลการ
ด าเนินการของบริษัทเพ่ือจูงใจให้กรรมการปฏิบัติหน้าท่ีโดยเข้าประชุมอย่างสม่ าเสมอ 

5. พิจารณาให้การจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด หรือข้อแนะน าท่ีเกี่ยวข้อง 
6. พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลกรรมการผู้จัดการ 
7. พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ โดยควรด าเนินการ ดังน้ี 

1) ก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการและกรรมการผู้จัดการตามหลักเกณฑ์การจ่ายที่ได้พิจารณาไว้ 
2) ในการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ ควรพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

ผู้จัดการประกอบด้วย 
3) เปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอ่ืนท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท 
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4) น าเสนอค่าตอบแทนที่ก าหนดต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ ส่วน
ค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะต้องน าเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 

หากมีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ (หรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น) ให้แก่กรรมการและพนักงาน คณะกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทนควรพิจารณาให้เง่ือนไขต่าง ๆ ช่วยจูงใจกรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิม่
ให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง แต่ในขณะเดียวกันต้องไปสูงเกินไป และเป็นธรรมต่อผู้
ถือหุ้นด้วย 

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนต้องพิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบกรณีหากมี
กรรมการหรือพนักงานรายใดจะได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จะจัดสรร อย่างไรก็
ตาม ต้องไม่มีกรรมการรายใดในคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้รบัการจัดสรรหลกัทรัพย์เกินว่าร้อยละ 5 ด้วย จึงจะ
มีสิทธิในการให้ความเห็นชอบดังกล่าว 

3.3.3 องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

3.3.3.1 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีองค์ประกอบ ดังนี้  

1. กรรมการบริษัท จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน และอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ 
2. ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบควรเป็นกรรมการอิสระ 
3. ควรเป็นกรรมการที่มิใช่ผู้บริหารเพื่อให้สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างอิสระ หากจ าเป็นต้องมีกรรมการที่เป็นผู้บริหารอยูใ่น

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ก็ควรจะประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ของจ านวน
กรรมการทั้งคณะ ท้ังนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารดังกล่าวไม่ควรร่วมพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ 

4. ประธานคณะกรรมการบริษัท ไม่ควรเป็นประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
เพื่อให้การท าหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง 

3.3.3.2 การแต่งต้ังคณะกรรมสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้คัดเลือก และแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยคัดเลือกบุคคลที่
พิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม 

3.3.3.3 วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีวาระการด าเนินต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน ท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

1) ควบก าหนดตามวาระ 
2) ลาออก 
3) ตาย 
4) คณะกรรมการบริษัทมมีติให้พ้นจากต าแหน่ง 

ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากครบก าหนดตามวาระให้
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมัติครบถ้วนเข้าด ารงต าแหน่งแทน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนจะอยู่ในต าแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนซึ่งตนแทน 

3.3.4 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย  

บริษัทจัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
และ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
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ซึ่งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจ าทุกปี อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง  เพื่อน าผลการประเมินที่ได้ให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่
ของตนเองให้เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ใช้หลักเกณฑ์ตาม
แบบตัวอย่างการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

3.3.4.1 การประเมินคณะกรรมการบริษัทท้ังคณะ แบ่งการประเมินออกเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ 

1) โครงสร้าง และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 
2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
3) การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
4) การท าหน้าท่ีของกรรมการ 
5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 
6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและพัฒนาผู้บริหาร 

3.3.4.2 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ปี 2563 มีดังต่อไปนี้ 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลการประเมินรายคณะ (%) 
คณะกรรมการบริษัท 98.51 

คณะกรรมการตรวจสอบ 98.33 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 95.18 

3.4 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยได้แก่คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ขึ้นเพื่อระบุถึง
ขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร นอกจากนี้จะเป็น
คณะกรรมการที่คอยให้ค าช้ีน าและการตัดสินใจในการด าเนินการที่ส าคัญของบริษัท คณะกรรมการบริหารมีบทบาทและหน้าที่
ส าคัญในการด าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมาย หรือ วัตถุประสงค์ รวมถึงการปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท และ
มีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทตลอดจนด าเนินการต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อให้บรรลุซึ่ง
วิสัยทัศน์ และสอดคล้องกับพันธกิจของบริษัท 

3.4.1 ขอบเขต อ านาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  

1. อ านาจจัดการกิจการและด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ยกเว้นเรื่องที่ข้อบังคับบริษัทก าหนดไว้ให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดอ านาจไว้เป็นการเฉพาะ 

2. พิจารณาก าหนดกลยุทธ์และแผนการด าเนินธุรกิจ รวมถึงโครงสร้างการบริหารงาน และอ านาจบริหารต่าง ๆ ของ
บริษัทเพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป 

3. ตรวจสอบ ติดตาม และด าเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทที่ได้ก าหนดไว้ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. พิจารณา และให้ความเห็นชอบงบประมาณประจ าปี และการลงทุนของบริษัทก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

5. มีอ านาจตามขอบเขตที่ก าหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทเรื่องอ านาจอนุมัติและด าเนินการ  
6. ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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3.4.2 การมอบหมายอ านาจ 

การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรบัผิดชอบให้คณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือมอบ
อ านาจช่วง ที่ท าให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรหิารสามารถอนุมัตริายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัทยกเว้นเป็น
การอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ 

การอนุมัติรายการตามข้อความข้างต้น จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ /หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนดก าหนดวิธีการสรร
หาบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมมการให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท เช่น พิจารณากรรมการเพิ่มเติมเพื่อเสนอให้ด าเนิน
ต าแหน่งต่อ เปิดรับการเสนอช่ือจากผู้ถือหุ้น การใช้บริษัทภายนอกให้ช่วยสรรหา การพิจารณาบุคคลจากท า เนียบกรรมการอาชีพ 
หรือ การให้กรรมการแต่ละคนเสนอช่ือบุคคลที่เหมาะสม  

3.4.3 การด ารงต าแหน่งของกรรมการบริหาร  

1. ให้คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท 
2. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการและผู้บริหารจ านวนหนึ่งของบริษัท 

ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
3. ให้กรรมการผู้จัดการเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร 

3.5 กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

3.5.1 ขอบเขต อ านาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่  

คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดขอบเขต อ านาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดังนี้ 

1. ก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณร่วมกับคณะกรรมการบริษัท 
2. ก ากับดูแล บริหาร จัดการ และปฏิบัติงานประจ าตามปกติธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย 

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณตามที่ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

3. บริหารจัดการธุรกิจของบริษัทตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดและเป็นไปตามแผนธุรกิจ 
งบประมาณ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น 

4. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้การด าเนินการทางธุรกิจ รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

5. ก ากับดูแลการบริหารจัดการด้านการเงิน การตลาด ทรัพยากรบุคคล และด้านการปฏิบัติงานอื่น ๆ โดยรวมเพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัท ตามที่ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/
หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

6. เจรจาและเข้าท าสัญญา และ/หรือธุรกรรมใด ๆ ที่เป็นธุรกิจปกติของบริษัท ภายในก าหนดวงเงินของธุรกรรมตามที่
ก าหนดในตารางอ านาจอนุมัติรายจ่ายซึ่งได้รับมติอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

7. สั่งการ ออกระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ และบันทึกภายในส าหรับการด าเนินงานของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายของบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท รวมทั้งรักษาระเบียบอันดีงามภายในองค์กร 

8. ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการด าเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เพื่อให้มีผลประกอบการ
ที่ดีตามเป้าหมาย และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส รวมถึงหาโอกาสปรับปรุงและพัฒนาให้มีผ ล
ประกอบการที่ดีขึ้น 

9. พัฒนาองค์กรให้มีผลการด าเนินงานและผลประกอบการที่ดี และมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องเพื่อให้
องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน 
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10. ด าเนินการให้มีการศึกษาโอกาสในการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ที่ดี โดยท าการศึกษาทางด้านเทคนิคและด้านการเงิน
อย่างเหมาะสมและครบถ้วนเพื่อประกอบการตัดสินใจ 

11. การบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน การก าหนด การเลื่อน การลด การตัดเงินเดือน หรือ ค่าจ้าง การโยกย้าย การพ้น
สภาพและอื่น ๆ ยกเว้นพนักงานตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท 

12. การโยกย้ายพนักงานระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ยกเว้น การบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน การก าหนด การ
เลื่อน การลด การตัดเงินเดือนหรือค่าจ้างการพ้นสภาพ และอื่น ๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 

13. พิจารณาอนุมัติการด าเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจตลอดจนการด าเนินงานท่ีเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของ
บริษัท ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป  

14. ด าเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวม
ตลอดจนตารางก าหนดอ านาจอนุมัติรายจ่ายซึ่งได้รับมติอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

15. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินการของบริษัท 

การมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นใดปฏิบัติงานที่ก าหนดของกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ภายใต้ขอบเขตอ านาจที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอ านาจของบริษัท และ/หรือระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือมติของคณะกรรมการบริษัท และ
ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือความขัดแย้งไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ กับบริษัท หรือบริษัทย่อย ในกรณีที่มีความขัดแย้ง 
ต้องเสนอธุรกรรมดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) พิจารณาและให้ความเห็นชอบ เว้น
แต่ธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัท และมีหลักเกณฑ์เดียวกับการท ารายการกับบุคคลภายนอก (arm's length basis)  

3.5.2 การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 

บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการทุกปี เพื่อประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์อื่นที่เหมาะสมกับกรรมการผู้จัดการ โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ใช้หลักเกณฑ์ตามแบบ
ตัวอย่างการประเมินผลงานของ CEO ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแบ่งการประเมินออกเป็น 3 หมวด ได้แก่ 1) 
ความคืบหน้าของแผนงานและความส าเร็จของเป้าหมายเชิงธุรกิจ 2) การวัดผลการปฏิบัติงาน และ 3) การพัฒนา CEO ทั้งนี้ การ
ประเมิน หมวด 2) การวัดผลการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 10 หัวข้อ ได้แก่  

1) ความเป็นผู้น า 
2) การก าหนดกลยุทธ์ 
3) การปฏิบัตติามกลยุทธ์ 
4) การวางแผนและผลปฏิบตัิทางการเงิน 
5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ 
6) ความสัมพันธ์กับภายนอก 
7) การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร 
8) การสืบทอดต าแหน่ง 
9) ความรู้ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ 
10) คุณลักษณะส่วนตัว 

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส าหรับปี 2563 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 99  

3.5.3 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของ
บริษัท ทั้งหลักสูตรการอบรมภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง และน าความรู้มาพัฒนา
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ให้เป็นประโยชน์กับบริษัท โดยคณะกรรมการทุกท่านต้องได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้เข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ  และ
เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงให้ความส าคัญในการเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาในหลักสูตรต่าง  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 อ านาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

ตามข้อก าหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 ก าหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มี
เลขานุการบริษัทรับผิดชอบในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท โดยภายหลังการรวมธุรกิจแล้วเสร็จที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทจะมีมติแต่งตั้งให้นาย เอกรัฐ เกิดประกอบ ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ
เลขานุการบริษัท ดังนี ้

1. จัดท าและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้ 

1) ทะเบียนกรรมการ 
2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษัท 
3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและส่งส าเนารายงานดังกล่าวให้ประธาน
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันท่ีบริษัทได้รับรายงาน 

3. จัดท าระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ รวมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษา
เอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันท่ีมี
การจัดท าเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว โดยการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้นให้หมายความรวมถึงการเก็บ
รักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอ่ืนใดที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ 

1) การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
2) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผย

ตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
3) ความเห็นของบริษัทเมื่อมีผู้ท าค าเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป 
4) การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจัดท าขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป

ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนด 

4. ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนดต่อไป 
5. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการตลอดจนมติผู้ถือหุ้นและไม่กระท าการใดอันเป็นการขัดหรือแย้ง
กับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ 

6. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระท าภายใต้
สถานการณ์อย่างเดียวกัน โดย 

1) การตัดสินใจได้กระท าไปด้วยความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็น
ส าคัญ 

2) การตัดสินใจได้กระท าบนพ้ืนฐานข้อมูลที่เช่ือโดยสุจริตว่าเพียงพอ และ 
3) การตัดสินใจได้กระท าไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น 
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ทั้งนี้ ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากต าแหน่งไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคน
ใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  

3.6.2 หลักในการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัท 

เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติผู้ถือหุ้น โดย 

1. การตัดสินใจต้องกระท าบนพ้ืนฐานข้อมูลที่เช่ือโดยสุจริตว่าเพียงพอ 
2. การตัดสินใจได้กระท าไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น 
3. กระท าการโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส าคัญ 
4. กระท าการที่มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และไม่กระท าการอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัท

อย่างมีนัยส าคัญ 
5. ไม่หาประโยชน์จากการใช้ข้อมูลของบริษัทที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว หรือใช้ทรัพย์สิน

หรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนประกาศก าหนด 

6. ไม่เข้าท าข้อตกลงหรือสัญญาใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับบริษัท 
หรือพนักงาน หรือลูกค้าของบริษัท ทั้งยังเป็นการขัดต่อการปฏิบัติต่องานในหน้าท่ีของตน 

3.6.3 กรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากต าแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ 

แนวทางการปฏิบัติในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 

1. ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจาก
ต าแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 

2. ให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจมอบหมายให้กรรมการท่านหนึ่งท่านใด ปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาที่เลขานุการ
บริษัทพ้นจากต าแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 

3. ให้ประธานกรรมการแจ้งช่ือเลขานุการบริษัท ต่อส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน  นับ
แต่วันท่ีจัดให้มีผู้รับผิดชอบในต าแหน่งดังกล่าว 

4. ด าเนินการแจ้งให้ส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทราบถึงสถานท่ีเก็บเอกสาร 

4. นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

4.1 หลักการของการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทมุ่งมั่นให้มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้น าหลักการบริหารความเสี่ยงองค์กร (ERM : Enterprise Risk 
Management) ตามแนวทางกรอบการบริหารความเสี่ยงของ COSO : The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission ซึ่งเป็นแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่มีมาตรฐานในระดับสากลมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารความ
เสี่ยงของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับทุกคนจะต้องน าไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม และตระหนักถึง
ความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงประสบความส าเร็จและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

4.2 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

 บริษัทได้เล็งเห็นความส าคญัของการบรหิารความเสีย่งองค์กร ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถด าเนินธุรกิจให้บรรลวุัตถุประสงค์
หรือเป้าหมาย และมีการก ากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดถึงความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัทจึงก าหนดนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อใช้ยึดถือเป็นแนวทางและกรอบในการด าเนินงานทุกหน่วยงานของบริษัทดังนี้ 
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4.3 บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง 

การบริหารความเสี่ยงถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรของบริษัททุกระดับทุกคน รวมทั้งผู้ท าหน้าที่ที่ปรึกษา ผู้กระท าการแทน 
หรือผู้ได้รับมอบหมายให้กระท าหน้าท่ีในนามบริษัท โดยมีบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริษัท 

- มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงในการก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยง 
- มีความเข้าใจถึงความเสี่ยงท่ีอาจมีผลกระทบที่รุนแรงต่อบริษัท 
- ท าให้มั่นใจว่าบริษัทได้มีการด าเนินการจัดการความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ 

- ก ากับดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างมีความเป็นอิสระ 
- ท าให้มั่นใจว่าบริษัทมีการควบคุมภายในเพื่อจัดการความเสี่ยงท่ัวท้ังบริษัทอย่างเหมาะสม 

3) ผู้บริหารระดับสูง 

- ติดตามความเสี่ยงท่ีส าคัญทั้งบริษัทและให้ความมั่นใจว่าบริษัทมีแผนการจัดการความเสี่ยงท่ีเหมาะสม 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและให้ความมั่นใจว่าบริษัทมีกระบวนการ

ด าเนินการจัดการความเสี่ยงท่ีเหมาะสะสม 

4) หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยง / คณะท างานบริหารความเสี่ยง 

- จัดท ากรอบและกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงให้กับหน่วยงานและเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
พิจารณาอนุมัติ 

- ให้การสนับสนุน และแนะน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัท 
- ศึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแก่พนักงาน 
- ปฏิบัติงานสนับสนุนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

5) หัวหน้างานและพนักงาน 

- ระบุและรายงานความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชา 
- ร่วมจัดท าแผนจัดการความเสี่ยงและน าแผนฯ ท่ีได้รับอนุมัติแล้วไปปฏิบัติ 

6) ผู้ตรวจสอบภายใน 

- สอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานบริหารความเสี่ยง 
- สื่อสาร ประสานงานกับหน่วยงานบริหารความเสี่ยง เพื่อน าข้อมูลมาใช้วางแผนการตรวจสอบตามความเสี่ยง (Risk 

Base Audition) 
- สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและจัดการควบคุมความเสี่ยงมีการปฏิบัติ

ตามนโยบายและระเบียบของบริษัท 

7) บุคคลที่เกี่ยวข้องอ่ืน 

- ให้ความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยง 

4.4 ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทก าหนดขั้นตอนในการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี ้

1) ก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) 

ในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงานพึงก าหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือวัตถุประสงค์ของงานที่ท าให้
ชัดเจน สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์และความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 
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2) ระบุเหตุการณ์ (Event Identification) 

ผู้รับผิดชอบหน่วยงาน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานพึงท าความเข้าใจความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง และระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น 
ซึ่งอาจเป็นเหตุการณ์ทั้งที่เป็นผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 

3) ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

ผู้รับผิดชอบหน่วยงาน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานพึงประเมินความเสี่ยงจาก 2 มิติ คือ ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ 
(Likelihood) ที่มีผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ (Impact) 

4) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 

ผู้รับผิดชอบหน่วยงาน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานพึงพิจารณาวิธีการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
ค านึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และต้นทุนที่เกิดขึ้นกับผลประโยชน์ที่จะได้รับ 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
กระบวนการปฏิบัติงานท่ีน ามาใช้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้มีการจัดการความเสี่ยงตามสภาพแวดล้อมภายใน ลักษณะ
ธุรกิจ โครงสร้างและวัฒนธรรมของบริษัท 

6) ติดตามและประเมินผล (Monitoring) 

ผู้รับผิดชอบหน่วยงาน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานพึงจัดให้มีการติดตาม ทบทวน และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและ
รายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงได้น าไปประยุกต์ใช้ในทุกระดับของบริษัทอย่าง
เหมาะสม และความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบที่ส าคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทได้รับการรายงานต่อผู้รับผิดชอบ 

5. นโยบายการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

เนื่องจากกรรมการบางท่านต้องพ้นจากการด ารงต าแหน่งกรรมการตามวาระหรือตามข้อก าหนด บริษัทจึงได้จัดให้มี
กระบวนการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเพื่อสรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและก าหนดค่าตอบแทนก่อน
การเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ซึ่งจะช่วยให้การประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็วขึ้น โดย
บริษัทไม่ได้ปิดกั้นสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอช่ือบุคคลอื่นเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการแต่อย่างใด 
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5.1 นโยบายการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งเป็นบุคคลส าคัญในการด าเนิน
ธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย และเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน คณะกรรมการควรต้องประกอบด้วยกรรมการที่มี
คุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลาและ
ความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อต าแหน่งกรรมการว่างลงบริษัทก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท า
หน้าท่ีในการสรรหา คัดเลือก และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการคนใหม่ และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการเป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ  

6. นโยบายการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน จัดเป็นเครื่องมือพื้นฐานหลักส าคัญที่จะช่วยให้การบริหารจัดการด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งเจ้าของธุรกิจ กรรมการ หรือ
ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรมีหน้าที่ในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสม 
สอดคล้องกับลักษณะหรือขนาดธุรกิจ และเป็นไปตามหลักการการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

6.1 นโยบายการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

 บริษัทตระหนักถึงการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานส าคัญในการด าเนินธุรกิจให้ประสบ
ผลส าเร็จ เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน จึงจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ มีความ
เพียงพอเหมาะสมกับลักษณะ ขนาดของธุรกิจหรือสภาพแวดล้อมเพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทได้มีการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง มีการรายงานที่น่าเช่ือถือ ถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ และมีการปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบริษัทจะให้ความส าคัญของการป้องกันความสูญเสียหรือความเสียหาย และการแก้ไขปรับปรุง
มากกว่าการสืบสวนสอบสวนหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้ว 

เพื่อให้การควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงก าหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมี
หน้าที่ ความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในของงานที่รับผิดชอบ ตลอดถึงการจัดให้มีแก้ไข ปรับปรุง กระบวนการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รัดกุม ควบคุมและตรวจสอบได้ โดยบริษัทจัดให้ผู้ตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระ รายงานผลการ
ตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมกา รบริษัทมีความมั่นใจว่าการ
ปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมส าคัญได้ด าเนินตามแนวทางที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิผล และมีความรัดกุมที่เพียงพอ 

บริษัทยืดถือแนวปฏิบัติเพื่อให้การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในครอบคลุมทุกด้านตามประกอบของการควบคุม
ภายใน 5 ด้าน ดังน้ี 

1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) 

- การจัดโครงสร้างขององค์กร แบ่งสายการบังคับบัญชา ตลอดจนการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงานไว้
อย่างชัดเจน 

- การก าหนดนโยบาย เป้าหมาย ทิศทาง และแผนการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้ชัดเจนตลอดจนการก ากับดูแล
กิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 

- การจัดท านโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบต่าง ๆ ของบริษัทเพื่อใช้ยึดถือเป็นหลักและแนวในการปฏิบัติงาน และ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายหรือละเว้นในการปฏิบัติงาน 

- การจัดท าข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทและของพนักงาน เพื่อให้
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานในทุกระดับช้ันและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้น าไปประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้อง และ
เหมาะสม 

- การจัดท าค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description) เพื่อให้เข้าใจในบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
- การจัดฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ 
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2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

บริษัทได้ให้ความส าคัญกับความเสี่ยง ซึ่งเป็นเหตุการณ์ไม่แน่นอนที่ไม่พึงประสงค์จะให้เกิด แต่หากเกิดเหตุการณ์ขึ้น
จะก่อให้เกิดความเสียหาย บริษัทจึงก าหนดให้ทุกหน่วยงานท าการประเมินความเสี่ยงท่ีแฝงอยู่ในหน่วยงานและจัดให้
มีการควบคุมความเสี่ยงน้ันให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

การตรวจสอบภายในของบริษัทจะเน้นตรวจสอบความเสี่ยง (Risk Based Audit) โดยท าการประเมินความเสี่ยงของ
งาน และคัดเลือกงานท่ีมีความเสี่ยงสูงน ามาวางแผนการตรวจสอบ ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพ 

3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

บริษัทจะจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยเน้น
กิจกรรมการควบคุมในลักษณะป้องกัน สืบค้นหา แก้ไข หรือทดแทน ซึ่งจะช่วยลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้น และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีนโยบาย แผนงาน 
งบประมาณ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนโครงสร้างองค์กร การแบ่งหน้าที่ การมอบอ านาจอนุมัติ ฯลฯ เป็น
ต้น โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องให้ความร่วมมือและถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ี
ออกเป็นค าสั่งหรือประกาศโดยเคร่งครัด 

4) ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 

- บริษัทจัดให้มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่จ าเป็นอย่างเพียงพอและทันต่อสถานการณ์ซึ่งต้องมีความถูกต้อง ชัดเจน 
เข้าใจง่าย และเป็นปัจจุบัน 

- บริษัทจัดให้มีการสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน หรือระหว่างหน่วยงานด้วยกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจ 
และประสานการปฏิบัติงาน โดยจัดให้มีการอบรมพนักงานเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ 

5) การติดตาม และประเมินผล (Monitoring) 

บริษัทจัดให้มีการติดตาม ทบทวน และประเมินผลการควบคุมภายในเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอโดยผู้ประเมินอิสระ 
ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานและหน่วยงาน เช่น ผู้ตรวจสอบภายใน เป็นต้น และรายงานผลต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและฝ่ายบริหารของบริษัทหากขั้นตอนหรือการควบคุมมีจุดอ่อน ให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารพิจารณา
ก าหนดมาตรการควบคุมและแก้ไขปัญหานั้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

7. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทให้ความส าคัญและเข้าใจวัตถุประสงค์ของการด าเนินธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และ
ผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส โดยให้ความระมัดระวังในการด าเนินการเรื่องที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจึง
ก าหนดเป็นนโยบาย แนวปฏิบัติเพื่อใช้ถือปฏิบัติ 

7.1 นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีเหตุมีผล ด้วยความเป็นอิสระ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และ
ผู้เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยในการท ารายการใด  ๆ ที่บริษัทท ากับผู้มีอ านาจหรือผู้
สามารถควบคุมการตัดสินใจของบริษัทได้ เช่น ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้บริหาร เป็นต้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
บริษัทจะให้ความส าคัญและค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส าคัญเสมือนกับการท ารายการกับบุคคลภายนอกทั่วไป (Arm’s 
length basis) 

บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นหลักการการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีและเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ บริษัทจึงก าหนดเป็นนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึง
หลีกเลี่ยงการกระท าการใด ๆ อันอาจเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทซึ่งอาจเกิดจาก 

- การติดต่อกับผู้เกีย่วข้องทางการค้าของบริษัท เช่น ลูกค้า คู่ค้า เป็นต้น 
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- การใช้โอกาสหรือข้อมลูภายในของบริษัทแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน 
- การท ารายการกับบริษัท 
- การท าธุรกิจท่ีแข่งกับบริษัท 

ซึ่งส่งผลให้บริษัทเสียผลประโยชน์ ในกรณีที่จ าเป็นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ต้องท ารายการนั้น บริษัทจะดูแลให้การท า
รายการนั้น ๆ เป็นไปด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม เสมอเหมือนการท ารายการกับบุคคลภายนอกทั่วไป โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทก าหนดแนวปฏิบัติไว้ ดังนี้ 

1. บริษัทจะต้องไม่ให้กู้ยืม หรือค้ าประกันแก่กรรมการ หรือกิจการที่กรรมการผู้ถือหุ้นเกิน 50% เว้นแต่เป็นส่วนหน่ึงของ
สวัสดิการของบริษัท 

2. กรรมการต้องไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริษัทเว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะได้รับการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการ 

3. กรรมการและผู้บริหารต้องไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลของบริษัทเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงการท า
ธุรกิจที่แข่งกับบริษัทหรือท าธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 

4. กรรมการและผู้บริหารต้องไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียงรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หากจ าเป็นต้องท าเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้กระท ารายการนั้นเสมือนเป็น
รายการที่กระท ากับบุคคลภายนอกทั่วไป (Arm’s Length Basis) 

5. กรรมการต้องแจ้งการมีส่วนได้เสียในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทท าข้ึนให้บริษัททราบ 
6. กรรมการและผู้บริหารต้องจัดท ารายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจ าทุกปีหรือเมื่อเกิด

เหตุการณ์ 
7. การท ารายการต่าง ๆ เช่น ซื้อ ขายสินค้า หรือทรัพย์สินอื่น เป็นต้น ของกรรมการกับบริษัทต้องแจ้งและได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน 
8. การพิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการท ารายการที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องมี

กรรมการอิสระร่วมประชุมและพิจารณาทุกครั้ง 
9. กรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรของบริษัทที่รับทราบข้อมูลภายใน พึงหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์

ของตนเองหรือให้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นในทางมิชอบ 

8. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รับชนั 

บริษัทให้ความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังในเรื่องการทุจริตคอร์รับชัน และมีแผนจะเข้าร่วมโครงการแนว
ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต บริษัทยึดถือปฏิบัติตามหลักการการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้อง จึงก าหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รับชันเพื่อใช้ถือเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี ้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องไม่กระท าการทุจริตคอร์รับชันทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม เช่น การน าเสนอ 
การให้ค ามั่นสัญญา การขอ การเรียกร้อง การเรียกหรือรับผลประโยชน์ การให้ผลประโยชน์ การชักจูงสู่การกระท าที่
ผิดต่อกฎหมาย หรือการท าลายความไว้ใจ หรือการกระท าอื่นใดท่ีเป็นการทุจริตคอร์รับชัน เป็นต้น เพื่อประโยชน์ต่อ
ตนเองหรือบุคคลอื่น 

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รับชันและปฏิบัติตาม
กฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รับชัน หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ จะต้องถูกพิจารณา
โทษทางวินัย และด าเนินคดีตามกฎหมายตามแต่กรณี 

3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่เฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตคอร์รับชันในบริษัท หากพบเห็นการกระท า
ทุจริตคอร์รับชัน หรือการกระท าท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รับชัน ต้องแจ้งหรือรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทันที หรือ
อาจแจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสที่บริษัทก าหนด 

4. บริษัทจะเก็บรักษารายละเอียดของผู้แจ้งข้อมูลไว้เป็นความลับ ผู้แจ้งข้อมูลที่กระท าด้วยเจตนาที่ดีต่อบริษัทและมี
ความบริสุทธิ์ใจ รวมถึงผู้ที่ปฏิเสธการกระท าทุจริตคอร์รับชันจะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากบริษัท และจะไม่ได้รับ
ผลกระทบใด ๆ จากการกระท าดังกล่าว 
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5. จัดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รับชันในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การช่วยเหลือทางการเมือง การ
บริจาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุน การจ่ายค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ เป็นต้น และจัดให้มีการก ากับดูแล
ติดตามในเรื่องดังกล่าวให้มีความโปร่งใส ไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเอื้อประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม 

6. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รับชัน และการด าเนินงานที่ไม่
เป็นไปตามหลักการการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

7. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รับชัน และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รับชันที่เหมาะสม 
8. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารให้พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทราบถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รับชัน และสามารถ

แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะให้บริษัทได้ทราบ เพื่อสืบสวนหาข้อเท็จจริงตามกระบวนการ และน าไปแก้ไข
ปรับปรุง 

9. จัดให้มีการพัฒนาระบบการบริหารบุคลากร สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมในการต่อต้านทุจริตคอร์รับชัน โดยมีการ
สื่อสารและเผยแพร่ความรู้แก่บุคลากรให้รับรู้และเข้าใจถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รับชัน รวมถึงแนวปฏิบัติ
ในด้านจริยธรรม 

10. จัดให้มีการแจ้งบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอ านาจในการควบคุม และตัวแทนทางธุรกิจ เพื่อน า
มาตรการต่อต้านทุจริตคอรร์ับชันไปปฏิบัติ และเปิดเผยนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รบัชันแก่บุคลากร
และสาธารณชน 

11. การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องด าเนินการอย่างโปร่งใส ไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบงาน และขั้นตอนปฏิบัติที่บริษัทก าหนดไว้ 
รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ าเสมอ 

9. นโยบายการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน 

ตามที่บริษัทได้มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รับชัน จึงได้ก าหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน เพื่อให้ผู้มีส่วน
ร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รับชันมั่นใจว่าบริษัทมีช่องทางและกระบวนการในการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนที่โปร่งใส 
ปลอดภัย และเป็นธรรมต่อผู้แจ้งหรือร้องเรียน 

9.1 ขอบเขตการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน 

เมื่อมีข้อสงสัย เช่ือว่า หรือมีเหตุอันควรเช่ือโดยสุจริตว่ามีการกระท าท่ีไม่สุจริตหรือไม่โปรง่ใส หรือมีการฝ่าฝืนหลักปฏิบัตทิี่
ดีในเรื่อง 

1. นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อก าหนด หรือกฎเกณฑต์่าง ๆ ของบริษัท 
2. การก ากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมของบริษัท 
3. กฎหมาย ข้อก าหนดของทางการ 

9.2 บุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน 

บุคลากรของบริษัททุกระดับ รวมถึงบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ทราบข้อสงสัยตามขอบเขตที่ระบุไว้ข้างต้น  สามารถแจ้ง
เบาะแสและข้อร้องเรียนต่อบริษัท 

9.3 การให้ความคุ้มครอง 

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลและรายละเอียดของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียนไว้เป็นความลับหรืออาจ
เปิดเผยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในวงจ ากัด ทั้งนี้ การจะเปิดเผยข้อมูลใด ๆ บริษัทจะพิจารณาอยา่ง
รอบคอบ โดยค านึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

บริษัทจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อร่วมกันพิจารณาเบาะแสและข้อร้องเรียนด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และ
เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 

กรณีที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเห็นว่าตนอาจไม่ปลอดภัยหรืออาจได้รับความ
เดือดร้อนเสียหาย สามารถร้องขอให้ฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการสอบสวนก าหนดมาตรการคุ้มครองท่ีเหมาะสมได้ 
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9.4 การแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริง 

บริษัทได้มอบหมายให้กรรมการผูจ้ัดการเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อท า
หน้าท่ีรวบรวมพยานหลักฐาน และด าเนินการใด ๆ ในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงของเบาะแสหรือข้อรอ้งเรียน รวมทั้งเสนอแนะแนว
ทางการจัดการแกไ้ขข้อร้องเรียนนัน้ โดยกระบวนการสอบสวนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและเที่ยงธรรม 

คณะกรรมการสอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริงประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายหรือหน่วยงานของบรษิัท 3 ฝ่ายคือ 

1) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
2) ฝ่ายต้นสังกัดของผู้ถูกแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
3) ฝ่ายหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีมีความเปน็อิสระ เช่น ฝ่ายการเงินและการบัญชี เป็นต้น 

9.5 ช่องทางในการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน 

(1) บริษัทก าหนดช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ดังนี้ 

1. กล่องรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน 

2. การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนโดยตรงถึง 

- ผู้บังคับบัญชาท่ีตนเองไว้วางใจทุกระดับ 
- ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
- เลขานุการบริษัท 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการบริษัท 

3. ทางไปรษณีย์ :  

- ส่งโดยตรงถึงคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
เลขท่ี 1 อาคาร ทีพีแอนด์ที ทาวเวอร์ ช้ัน 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสติ  
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

อนึ่ง ในทุกช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน เลขานุการบริษัทจะท าหน้าที่ในการประสานงานรับ-ส่งเรื่อง ติดตาม
การสอบสวน และรวบรวมเรื่อง 

(2) ขั้นตอนการด าเนินการ 

1. กรณีเป็นการร้องทุกข์ของพนักงาน ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับการท างานเรื่องการร้องทุกข์ 
2. กรณีเป็นการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนตามขอบเขตที่ระบุไว้ ให้เลขานุการบริษัทประสานงานด าเนินการดังนี้ 

- ส่งเรื่องร้องเรียนแจ้งกรรมการผู้จัดการ เพื่อพิจารณาสั่งการให้คณะกรรมการสอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริง
ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

- คณะกรรมการสอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริง ตรวจสอบข้อเท็จจริงและจัดท ารายงาน สรุปผลการตรวจสอบ
และความเห็นหรือข้อเสนอแนะเสนอต่อกรรมการผู้จัดการ 

- กรรมการผู้จัดการพิจารณาผลการตรวจสอบ กรณีไม่มีสาระส าคัญหรือไม่มีความเสียหายหรือเป็นข้อร้องเรียนที่
ไม่ระบุชื่อและไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ ส่งเรื่องแจ้งเลขานุการบริษัทเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 

  



 

 บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 

รายงานประจ าปี 2563  155 
 

9.6 ผลการสอบสวนการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน 

1. กรณีผู้ถูกร้องเรียนไม่มีความผิด หรือเป็นเรื่องที่เกิดจากความเข้าใจผิดหรือได้ให้ข้อแนะน าแก่ผู้ถูกร้องเรียนหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องได้มีการประพฤติหรือปฏิบัติที่เหมาะสมแล้ว และไม่มีการลงโทษใด ๆ ให้คณะกรรมการสอบสวนฯ สรุปผล
แจ้งเลขานุการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. กรณีผู้ถูกร้องเรียนมีความผิด และมีการลงโทษทางวินัยและหรือด าเนินคดีทางกฎหมาย (ถ้ามี) กรรมการผู้จัดการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบให้คณะกรรมการสอบสวนฯ สรุปผลแจ้งเลขานุการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ให้
กรรมการสอบสวนฯ แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ และสรุปแนวทางการแก้ไขปรับปรุงเสนอกรรมการ
ผู้จัดการ 

9.7 การร้องเรียนโดยไม่สุจริต 

การแจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส ให้ถ้อยค า หรือให้ข้อมูลใด ๆ ถ้าพิสูจน์ได้ว่ากระท าโดยไม่สุจริต หรือจงใจ กลั่นแกล้ง 
ใส่ร้าย บิดเบือนข้อเท็จจริง กรณีเป็นพนักงานจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามข้อบังคับการท างานและระเบียบของบริษัท 
กรณีเป็นการกระท าโดยบุคคลภายนอกรวมถึงการกระท าโดยพนักงานบริษัท และท าให้บริษัทได้รับความเสียหาย บริษัทอาจจะ
พิจารณาด าเนินการทางกฎหมายตามแต่กรณี 

10. นโยบายการรักษาและการใช้ทรัพย์สิน 

ทรัพย์สินของบริษัทถือเป็นทรัพยากรส าคัญในการด าเนินธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายซึ่งต้องค านึงถึงการใช้
ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีประสิทธิภาพ และมีอายุการใช้งานท่ียาวนาน  

บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการใช้ทรัพย์สินของบริษัทซึ่งเป็นทรัพยากรที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้ใช้งานในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องมีหน้าที่ในการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ และรับผิดชอบ
ในการควบคุม ดูแล รักษาทรัพย์สินเยี่ยงวิญญูชนทั่วไป และไม่น าทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชร์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากผู้มีอ านาจอนุมัติ 

ทรัพย์สินของทางบริษัทหมายถึงทรัพย์สินที่มีตัวตนและทรัพย์สนิไม่มีตวัตน ทั้งที่ก่อให้เกิดรายได้และไม่ก่อให้เกิดรายได ้ซึ่ง
มีมูลค่า เช่น สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงเทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ ข้อมูลเอกสารสิทธิ์ สิทธิ สัมปทาน 
สิ่งประดิษฐ์ และทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น 

โดยแนวปฏิบตัิในการรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัท มีดังนี ้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง ต้องก ากับ จัดการ ควบคุม ดูแล ให้ทรัพย์สินใด ๆ  ของบริษัท อยู่ในสภาพ
ที่ใช้งานได้ โดยต้องบ ารุงรักษา และใช้ทรัพยากรและทรัพยส์ินอย่างคุ้มค่าและเต็มความสามารถ 

2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง ต้องยึดหลักของความประหยดั เพื่อควบคุมต้นทุนการผลิต รวมทั้งความ
สิ้นเปลืองโดยไม่จ าเป็น 

3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง ต้องไม่น าทรัพยส์ินของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูอ้ืน่ 
เว้นแต่จะได้รบัอนุญาตจากผูม้ีอ านาจอนุมัต ิ

11. นโยบายการควบคุมและก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

ในการก ากับดูแลกิจการการด าเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding 
Company) คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคัญในการก าหนดแนวทางการก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วมไว้ในนโยบายการควบคุมและก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทได้มอบหมายให้กรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับ
ธุรกิจที่บริษัทเข้าลงทุน เข้าเป็นตัวแทนของบริษัทเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัท เพื่อ
ควบคุมดูแลกิจการและการด าเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว โดยก าหนดให้ตัวแทนของบริษัทบริหารจัดการธุรกิจ
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ของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ซึ่งก าหนดไว้ในข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทร่วมนั้น ๆ โดยสัดส่วนตัวแทนของบริษัทที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วม ให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท หรือข้อตกลงร่วมกันในกรณีของบริษัทร่วม  

นอกจากนี้ บริษัทได้ก าหนดนโยบายในการติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน ซึ่ง
ผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะต้องถูกรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ าเสมอ 

ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถก าหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้การบริหารจัดการกิจการของบริษัท
ย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) มีการปฏิบัติเป็นไปตามมาตรการ 
กลไก และนโยบายการควบคุมต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ของบริษัทเสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทเอง รวมถึงกฎหมายบริษัทมหาชน 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรพัย์แหง่
ประเทศไทยเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายอื่น ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้า
มี) ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ในการก ากับดูแลและบริหารจัดการบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) โดยต้อง
ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ก่อนท่ีจะได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม
คณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) 
(แล้วแต่กรณี) ดังนี ้

(1) เร่ืองท่ีจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

(ก) การแต่งตั้งหรือเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) อย่างน้อยตาม
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) โดยให้กรรมการและผู้บริหารที่บริษัท เสนอ
ช่ือ หรือ แต่งตั้งมีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ /หรือ บริษัท
ร่วม (ถ้ามี) ในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม 
(ถ้ามี) ได้ตามแต่ที่กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) จะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) เว้นแต่เรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ก่อนท่ีบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) จะเข้าท ารายการ 

ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้บริหารตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการเสนอช่ือนั้น ต้องเป็นบุคคลที่มีรายช่ืออยู่ในระบบข้อมูล
รายช่ือกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (White List) และมีคุณสมบัติบทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยการก าหนดลักษณะขาดความไม่น่าไว้วางใจของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท 

(ข) การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจ าปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม 
(ถ้ามี) 

(ค) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) เว้นแต่การแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มีนัยส าคัญตามข้อ 
(2) (จ) 

(ง) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจ าปีของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) 

(จ) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) เฉพาะกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้อยู่ในสังกัด
ส านักงานสอบบัญชีที่เป็นสมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ (full member) ในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท 
ซึ่งไม่เป็นไปตามแนวทางการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) 
จะต้องสังกัดส านักงานสอบบัญชีในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท 

รายการตั้งแต่ข้อ (ฉ) ถึงข้อ (ฌ) นี้ เป็นรายการที่ถือว่ามีสาระส าคัญ และหากเข้าท ารายการจะมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญั
ต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทย่อย ดังนั้นก่อนท่ีจะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และกรรมการ
ซึ่งบริษัทแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในบริษัทย่อยจะออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี้ กรรมการรายดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจาก
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คณะกรรมการบริษัทก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดรายการที่บริษัทย่อยจะเข้ าท ารายการเปรียบเทียบกับขนาดของ
บริษัทแล้ว อยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัตจิากคณะกรรมการบริษัท (โดยน าหลักเกณฑ์การค านวณรายการตามที่ก าหนดไว้
ในประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่
ทรัพย์สิน และ/หรือ เรื่องการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องได้รับการ
พิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้แก่รายการดังต่อไปนี้ 

(ฉ) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย หรือรายการที่ เกี่ยวกับการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้ 

1) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย 
2) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
3) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนมาเป็นของบริษัทย่อย 
4) การเข้าท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ การ

มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการของบริษัทย่อยกับบุคคลอื่น 
5) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือส่วนท่ีมีสาระส าคัญ 

(ช) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเช่ือ การค้ าประกัน การท านิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้องรับภาระทางการ
เงินเพิ่มขึ้น กับบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และ
มิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย 

(ซ) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย 

(ฌ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยส าคัญ 

(2) เร่ืองท่ีจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ก่อนที่บริษัทย่อยจะเข้าท ารายการ 

(ก) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย ท้ังนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าท า
รายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท  แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัท (โดยน าหลักเกณฑ์การค านวณรายการตามที่ก าหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ
และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้โดยอนุโลม) 

(ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนซึ่งไม่เป็นไปตาม
สัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือการด าเนินการอื่นใด อันจะเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
ของบริษัท  ทั้งทางตรง และ/หรือ ทางอ้อม ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่า
สัดส่วนท่ีก าหนดในกฎหมายซึ่งใช้บังคับกับบริษัท อันมีผลให้บริษัท ไม่มีอ านาจควบคุมบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณี
ที่เมื่อค านวณขนาดของรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (โดยน าหลักเกณฑ์การค านวณรายการตามที่ก าหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้ องของ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้โดยอนุโลม) 

(ค) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยที่จะเลิกเปรียบเทียบกับ
ขนาดของบริษัท แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (โดยน าหลักเกณฑ์การ
ค านวณรายการตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม) 

(ง) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยส าคัญ 
ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดรายการนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการ
พิจารณาอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (โดยน าหลักเกณฑ์การค านวณรายการตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของ
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คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม) 

(จ) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
ของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนของบริษัท ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย หรือการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นต้น 

12. นโยบายการเก็บรักษาความลับของบริษัทและลูกค้า 

บริษัทให้ความส าคัญถึงการเก็บรักษาความลับของบริษัทและของลูกค้า ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทั้งด้านทาง
การค้าและทางด้านกฎหมาย บริษัทจึงก าหนดเป็นนโยบายการเก็บรักษาความลับของบริษัทและลูกค้าไว้ 

12.1 แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลภายในมีดังต่อไปนี ้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานปฏิบัติงาน และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องของบริษัทซึ่งในบางครั้งจะต้องท างานกับข้อมูลและ
เอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลอื่นได้ หรือเป็นข้อมูลความลับทางการค้า เช่น ข้อมูลภายในที่ยังมิได้มี การ
เปิดเผยในตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูลเกี่ยวกับการประมูล แผนงาน ตัวเลข การประดิษฐ์คิดด้นต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งถือเป็น
สิทธิของบริษัท การปกป้องข้อมูลจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท ทั้งในปัจจุบันและใน
อนาคต รวมทั้งความมั่นคงในการงานของบุคลากรทุกคน 

2. บุคลากรทุกระดับของบริษัทมีหน้าที่รักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อปกป้องข้อมูลอันเป็นความลับ 
และเพื่อไม่ให้ข้อมูลอันเป็นความลับถูกเปิดเผยโดยไม่เจตนา 

3. การแก้ไขคู่มือปฏิบัติการคัดเลือกคู่ค้าสินค้าและบริการ โดยระบุวิธีการจัดการเพื่อปกป้องข้อมูลความลับของคู่ค้าทาง
ธุรกิจ มิให้มีการน าไปเปิดเผยหรือน าไปใช้เพื่อด าเนินธุรกิจ   

12.2 ชั้นความลับของข้อมูล 

ข้อมูลลับทางการค้าซึ่งเป็นข้อมูลภายในของบริษัทต้องได้รับการปกปิดมิให้รั่วไหลออกไปสู่บุคคลภายนอกได้ ความลับของ
ข้อมูลเหล่านั้นอาจแบ่งออกเป็นระดับช้ันตามความส าคัญจากน้อยไปหามาก ได้แก่ ข้อมูลที่เปิดเผยสาธารณะได้ ข้อมูลใช้ภายใน 
ข้อมูลปกปิด ข้อมูลลับ และข้อมูลลับมาก การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันต้องอยู่ในกรอบตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตนได้รับ
มอบหมายเท่าน้ัน 

12.3 การให้ข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลภายนอก 

ข้อมูลของบริษัทท่ีเปิดเผยออกไปสู่ภายนอกบริษัทหรือสู่สาธารณชนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น 

บริษัทจัดให้มีหน่วยงานกลางที่เป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณชนรวมทั้งรับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (IR : 
Investor Relations) โดยจะประสานงานกับหน่วยงานท่ีเป็นเจ้าของข้อมูลซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้ให้รายละเอียด เพื่อสรุปเป็นสารสนเทศ 
แล้วขออนุมัติจากกรรมการผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อนเผยแพร่ 

ส าหรับการด าเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ในปี 2563 ประกอบด้วยกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 

ประเภทกิจกรรม จ านวน (คร้ัง) 
บริษัทจดทะเบยีนพบนักลงทุน (Opportunity Day) จัดโดย
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

รอบงบการเงินไตรมาศที่ 1 ปี 2563 
รอบงบการเงินไตรมาศที่ 2 ปี 2563 
รอบงบการเงินไตรมาศที่ 3 ปี 2563 

จัดการประชุมนักวิเคราะหห์ลักทรัพย์ (Analyst Group 
Meeting) 

จ านวนบริษัทท่ีเข้าร่วม 
ครั้งท่ี 1 จ านวน 6 บริษัท 
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ประเภทกิจกรรม จ านวน (คร้ัง) 
ครั้งท่ี 2 จ านวน 12 บริษัท 
ครั้งท่ี 3 จ านวน 7 บริษัท 

การจัดการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน 1 ครั้ง 

12.4 การแสดงความเห็นแก่บุคคลภายนอก 

บุคลากรของบริษัทจะต้องไม่ตอบค าถามหรือแสดงความเห็นแก่บุคคลภายนอกบริษัท เว้นแต่จะมีหน้าที่หรือได้รับ
มอบหมายให้ตอบค าถามเหล่านั้น หากไม่มีหน้าที่ขอให้ปฏิเสธการแสดงความเห็นต่าง ๆ ด้วยความสุภาพ และแนะน าให้สอบถาม
จากกรรมการผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายโดยตรง 

13. นโยบายการสืบทอดต าแหน่งผู้บริหาร 

นโยบายการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในต าแหน่งงานบริหารที่ส าคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและ
โปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งประธานคณะกรรมการการบริหาร 
กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารของบริษัท เพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา เพื่อให้มั่นใจว่าการสืบทอดต าแหน่ง
ผู้บริหารเป็นไปอย่างราบรื่น บริษัทได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ รวมถึงได้มีการจัดเตรียมบุคลากรทดแทน เพื่อให้การด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

13.1 การสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารมีแนวทางดังต่อไปนี้ 

13.1.1 ระดับประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ   

เมื่อต าแหน่งผู้บริหารระดับประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ ว่างลงหรือผู้อยู่ในต าแหน่งไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งได้ บริษัทจะมีระบบให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียงหรือระดับรอง เป็นผู้รักษาการในต าแหน่งจนกว่าจะมีการ
สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด โดยต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร  ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการผู้จัดการว่างลง  คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ และเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท สัมภาษณ์วิสัยทัศน์ คัดเลือกและพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมให้ด ารงต าแหน่งแทนต่อไป 

13.1.2 ระดับผู้บริหาร 

 เมื่อระดับต าแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ผู้จัดการขึ้นไปว่างลง หรือผู้อยู่ในต าแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งได้ บริษัทจะ
น าเสนอผู้สืบทอดต าแหน่งที่คัดเลือกไว้เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ การวางแผนการสืบทอดต าแหน่งของบริษัท ระดับ
ผู้บริหารมีกระบวนการดังนี ้

- วิเคราะหส์ถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัทในด้านกลยุทธ์ นโยบาย แผนการลงทุน แผนงานการขยายตัว 
- ประเมินความพร้อมของก าลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์บริษัท ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 
- ก าหนดแผนสร้างความพร้อมของก าลังคน โดยจะพัฒนาพนักงานหรือสรรหาพนักงานเพื่อเตรียมทดแทนพนักงานท่ี

พ้นสภาพ 
- จัดท าแผนการสรรหาและคดัเลือกพนักงาน และพัฒนาฝึกอบรมพนกังานไว้ล่วงหน้าก่อนพนักงานจะเกษียณ หรือพ้น

จากต าแหน่งก่อนเวลา 
- ก าหนดความสามารถ ซึ่งหมายถึงความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปรารถนาของพนักงานในต าแหน่งนั้น ๆ 

และจัดท าแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล 
- คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม 
- ใช้เครื่องมือทดสอบและประเมินบคุลากรเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพนักงาน 
- ระบุผู้สืบทอดต าแหน่งจากการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพและผลงานของพนักงาน โดยต้องมีการแจ้งให้พนักงาน

ทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียมรับมอบและเรียนรู้ และก าหนดหาผู้สืบทอดต าแหน่งส ารอง 
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- พัฒนาและประเมินพนักงานท่ีคาดว่าจะเป็นผู้สืบทอดต าแหน่งว่าจะมีพัฒนาการและสร้างผลงานตามที่คาดหวังได้จริง 
โดยหากไม่สามารถพัฒนาพนักงานดังกล่าวให้เป็นไปตามคาดหวังการเปลี่ยนตัวผู้สบืทอดต าแหน่งย่อมสามารถกระท า
ได้ 

14. นโยบายการดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทตระหนักถึงความส าคัญในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทที่มีสาระส าคัญและยังไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท 
ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ต่อการซื้อขายหลักทรัพย์และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอก
หรือผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนมีการเปิดเผยให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วถึงผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ  

- กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินหรือเทียบเท่า ในบริษัท 
และ/หรือบริษัทย่อย มีหน้าที่ที่ต้องจัดท าและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตาม
มาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

- บริษัทก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินหรือเทียบเท่า ใน
บริษัท จัดท าและน าส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มายัง
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ก่อนน าส่งส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง 
โดยให้จัดท าและน าส่งภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร 
หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายในสามวันท าการนับแต่วันท่ีมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน
หลักทรัพย์นั้น 

- บริษัทก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินหรือเทียบเท่า ใน
บริษัทย่อย จัดท าและน าส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มายัง
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยให้จัดท าและน าส่งภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายในสามวันท าการนับแต่
วันท่ีมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น 

- บริษัทก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินหรือเทียบเท่า ใน
บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในท่ีเป็นสาระส าคัญ ซึ่งมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน
หรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัท จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว 
ตลอดระยะเวลาปลอดการใช้ข้อมูลภายในท่ียังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน (Embargo Period) ซึ่งหมายถึง ระยะเวลา 
1 เดือน ก่อนและจนถึงวันประกาศผลการด าเนินงานทางการเงินของบริษัท รายไตรมาสและประจ าปี โดยบริษัท
จะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินหรือเทียบเท่า ในบริษัท 
และ/หรือบริษัทย่อย งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อน
การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญนั้นต่อบุคคลอื่น และต้องรออย่าง
น้อย 24 ช่ัวโมง ภายหลังเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญนั้นต่อ
บุคคลอื่น 

- บริษัทก าหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนน าข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริ่มตั้งแต่การตักเตือน
เป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานช่ัวคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนา
ของการกระท าและความร้ายแรงของความผิดนั้น ๆ 
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การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร 
จ านวนหุ้น 

ณ 9 ตุลาม 2562 
จ านวนหุ้น 

ณ 30 ธันวาคม 2563 

1. นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ ์ - 1,852,743,522 
    คู่สมรสและบตุรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ - - 
    นิติบุคคลตามนยิามของส านักงาน ก.ล.ต. 13,252,316,366 10,801,529,944 
2. นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ - 1,609,672,011 
    คู่สมรสและบตุรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ - - 
    นิติบุคคลตามนยิามของส านักงาน ก.ล.ต. 1,629,521,411 - 
3. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย ์ - - 
    คู่สมรสและบตุรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ - - 
    นิติบุคคลตามนยิามของส านักงาน ก.ล.ต. - - 
4. นายอภิชาติ ภูมิศุข - - 
    คู่สมรสและบตุรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ - - 
    นิติบุคคลตามนยิามของส านักงาน ก.ล.ต. - - 
5. นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน ์ - - 
    คู่สมรสและบตุรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ - - 
    นิติบุคคลตามนยิามของส านักงาน ก.ล.ต. - - 
6. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณ ี 65,000 180,000 
    คู่สมรสและบตุรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ - - 
    นิติบุคคลตามนยิามของส านักงาน ก.ล.ต. - - 
7. นายก าพล ปัญญาโกเมศ - 9,347,500 
    คู่สมรสและบตุรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ - - 
    นิติบุคคลตามนยิามของส านักงาน ก.ล.ต. - - 
8. นายคณาเดช ธรรมนญูรักษ์ - 3,704 
    คู่สมรสและบตุรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ - - 
    นิติบุคคลตามนยิามของส านักงาน ก.ล.ต. 3,704 - 
9. นางสาวธนิดา แก้ววนศักดิ ์ - 500 
    คู่สมรสและบตุรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ - - 
    นิติบุคคลตามนยิามของส านักงาน ก.ล.ต. - - 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม 
บริษัทได้ตระหนักและให้ความส าคัญถึงการด าเนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่งคง ยั่งยืน อยู่ร่วมเคียงกับชุมชน สังคม 

และสิ่งแวดล้อมอย่างสงบสุข ซึ่งปัจจัยที่สนับสนุนคือการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท จึงก าหนดเป็นนโยบาย
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR : Corporate Social Responsibility) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องใช้
ถือปฏิบัติ 

1. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

บริษัทก าหนดแนวปฏิบัติเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การก ากับดูแลกิจการที่ดี การ
ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม การมีความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่นได้
เสีย การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการจัดท ารายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

- บริษัทจัดให้มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รัดกุม ควบคุมและตรวจสอบได้ซึ่งจะช่วยสร้างความ
เช่ือมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อน าไปสู่ความเจริญเติบโตอย่าง
ยั่งยืน 

- บริษัทเช่ือถือว่าการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมจะช่วยสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้ เกี่ยวข้องซึ่งจะส่งผลดีต่อการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทในระยะยาว ดังนั้นบริษัทจะไม่เห็นแก่ผลประโยชน์อื่นที่อาจได้มาจากการด าเนินงานที่ไม่
ถูกต้องตามครรลองคลองธรรม 

- การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม บริษัทถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยส าคัญใน
การสร้างผลผลิต มูลค่าเพิ่ม และการขับเคลื่อนธุรกิจ บริษัทจะดูแลสภาพแวดล้อมในการท างานเพื่อให้บุคลากรของ
บริษัท มีคุณภาพชีวิตที่ดี และให้โอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดถึงได้รับโอกาสในการฝึกอบรมและเพิ่มพูนทักษะในการ
ท างาน 

- ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค บริษัทจะรักษาคุณภาพสินค้า คุณภาพการให้บริการ และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
ตามมาตรฐานการให้บริการ (SLA : Service Level Agreement) ที่ก าหนดไว ้

- การพัฒนาชุมชนและสังคม บริษัทค านึงถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสังคมให้มีความเข้มแข็งและมีการพัฒนาที่
ยั่งยืน โดยบริษัทจะส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมทางสังคมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคม ท้ังด้าน
การศึกษา ศาสนา กีฬา การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การส่งเสริมการจ้างงาน และการจัดโครงการพัฒนาชุมชนต่าง ๆ 

- บริษัทให้ความส าคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม และการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัท ส่งเสริมและเข้าไปมี
ส่วนร่วมกับภาคส่วนอ่ืน ๆ ของสังคมในการจัดกิจกรรมเพื่อรักษาและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

- การจัดท ารายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นการปฏิบัติ
ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ดังกล่าวข้างต้นไว้ในรายงานประจ าปี 

2. การด าเนินการหรือกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอ้มเนื่องด้วยสถานท่ีที่ทางบริษัทประกอบกิจการนั้น มี
ชุมชนและสิ่งแวดล้อมรอบข้างด้วย ทางบริษัทจึงยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะตอบแทนและสนับสนุนสังคมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนและเคารพ
สิทธิของผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
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- การจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม มอบถุงยังชีพ และส่งก าลังใจ ร่วมบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนใน
ชุมชนกรุงเทพพัฒนา และชุมชนระแวกใกล้เคียงในพ้ืนที่เขตจตุจักร โดยเป็นเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 ซึ่งยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนในระแวกใกล้เคียงได้รับผลกระทบทาง
เศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ทางบริษัทมีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมฝ่าวิกฤตินี้ให้ได้ จึงได้จัดกิจกรรมมอบถุง
ยังชีพ ซึ่งประกอบด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง ปลากระป๋อง นมกล่อง ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง
บริษัท ได้แก่ ชุมชนกรุงเทพพัฒนา และชุมชนอื่น ๆ ที่อาศัยใกล้เคียงในพ้ืนท่ีเขตจตุจักร จ านวนกว่า 300 ครัวเรือน 

  

- จัดตั้งความร่วมมือกับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เพื่อ
ส่งมอบแผงโซลาร์เซลลใ์ห้แก่อุทยานแห่งชาติคลอง
วังเจ้า จังหวัดก าแพงเพชร ภายใต้โครงการ
ปรับปรุงจุดสกัดเขาเย็น สนับสนุนไฟฟ้าพลังงาน
สะอาดในการใช้ลาดตระเวน ยกระดับความ
ปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่อุทยาน และชาวบ้านในพื้นที่ 
โดยเป็นความร่วมมือระหว่างอุทยานแห่งชาติ
คลองวังเจ้า และมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เพื่อป้องกัน
การลักลอบตัดไม้ท าลายป่า รวมถึงป้องกันการ
ลักลอบล่าสัตว์ป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองวัง
เจ้า 

- จัดท าโครงการเพื่อสังคม 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 ดังมีรายละเอียดปรากฏด้านล่างในข้อน้ีก่อนการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัท 

ความเสี่ยงที่ระบุด้านล่างนี้อธิบายถึงปัจจัยความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทและมูลค่าหุ้นของบริษัท 
นอกจากนี้ อาจมีปัจจัยความเสี่ยงอื่น ๆ บางประการที่บริษัทยังไม่อาจทราบได้ในขณะนี้ หรือเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่บริษัทพิจารณา
ในขณะนี้แล้วเห็นว่าไม่มีนัยส าคัญ แต่อาจส่งผลให้การด าเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงินผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของ
บริษัทเสียหายได้ และอาจกลายเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญในอนาคต ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อการ
ด าเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท 

นอกจากนี้ เอกสารฉบับนี้ยังมีข้อความที่เป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต (Forward–looking statement) ซึ่งมี
ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน เช่น การใช้ถ้อยค าว่า “เช่ือว่า” “คาดการณ์ว่า” “คาดหมายว่า” “มีแผนจะ” “ตั้งใจ” “ประมาณ” 
“เสี่ยงต่อ” “มุ่งต่อ” “ควรจะ” หรือถ้อยค าในลักษณะใกล้เคียง เป็นต้น ตลอดจนค าเตือนที่เกี่ยวกับข้อความที่เป็นการคาดการณ์
เหตุการณ์ในอนาคตในส่วนอื่น ๆ ของเอกสารฉบับน้ีด้วย  

ส าหรับข้อมูลที่อ้างอิงถึง หรือท่ีเกี่ยวข้องกับรัฐบาล หรือเศรษฐกิจในภาพรวมของตลาดในประเทศไทย และประเทศต่าง ๆ 
ในตลาดโลกนั้น บริษัทได้มาจากข้อมูลที่มีการเปิดเผย หรือคัดลอกมาจากเอกสารของทางราชการ หรือแหล่งข้อมูลอื่นที่เช่ือว่าเชื่อถือ
ได้ อย่างไรก็ดี บริษัทไม่ได้มีการตรวจพิสูจน์ หรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว หรือวิธีการที่ได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวแต่  
อย่างใด 

ปัจจัยความเสี่ยงส าหรับบริษัทแบ่งออกเป็นความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจในประเทศ ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจใน
ต่างประเทศ ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการใหม่ และความเสี่ยงท่ัวไป
เกี่ยวกับหุ้นสามัญของบริษัท รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 

1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

ณ ปัจจุบัน บริษัทลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ซึ่งมีก าลังการผลิตตามสัญญา 243.6 เมกะวัตต์ (คิดเป็นก าลังการผลิตตามสัญญาตามสดัสว่นการถือหุ้น  71.4 เมกะวัตต์) 
หรือ มีก าลังการผลิตติดตั้งรวม 294.7 เมกะวัตต์ (คิดเป็นก าลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการถือหุ้น 81.6 เมกะวัตต์)  

บริษัทมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว คิดเป็นก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมทั้งสิ้น 157.4 
เมกะวัตต์ (คิดเป็นก าลังการผลิตตามสัญญาตามสัดส่วนการถือหุ้น  67.9 เมกะวัตต์) หรือมีก าลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 188.8  เม
กะวัตต์ (คิดเป็นก าลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการถือหุ้น 77.2 เมกะวัตต์) ประกอบด้วย  

1) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย ก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสญัญารวม 112.6 เมกะวัตต์ (ก าลังการผลิตติดตัง้
รวม 132.3 เมกะวัตต์)  

2) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 38.8 เมกะวัตต์ (ก าลังการผลิตติดตัง้
รวม 50.5 เมกะวัตต์ และ 

3) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวัน ก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 6.0 เมกะวัตต์ (ก าลังการผลิต
ติดตั้งรวม 6.0 เมกะวัตต์)  

นอกจากนี้ บริษัทมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา คิดเป็นก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมทั้งสิ้น  
86.2 เมกะวัตต์ (ก าลังการผลิตติดตั้งรวม 105.9  เมกะวัตต์) ประกอบด้วย  

1) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น 1 โครงการจ านวนก าลังผลิตตามสัญญา 16.0 เมกะวัตต์  
(ก าลังการผลิตติดตั้งรวม 17.7 เมกะวัตต์)  
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2) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวัน จ านวนก าลังผลิตตามสัญญา 10.2 เมกะวัตต์ (ก าลังการ
ผลิตติดตั้งรวม 10.2 เมกะวัตต์) และ 

3) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศกัมพูชา 1 โครงการ จ านวนก าลังผลิตตามสัญญา 60.0 เมกะวัตต์ 
(ก าลังการผลิตติดตั้งรวม 78.0 เมกะวัตต์) 

2. ความเสี่ยงจากข้อพิพาททางกฎหมายกับผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย  

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 นายชาญชัย วงศ์สุนทร (“โจทก์”) ได้ยื่นฟ้อง บริษัท พาวเวอร์ เอ็นเนอร์ยี ดีเวลลอปเม้นท์ 
จ ากัด (“PED”) บริษัท 5 อมตะ จ ากัด (“5AMATA”) และผู้บริหาร 2 ท่านของบริษัท ในคดีหมายเลขแดงที่ พ. 1111/2563 ซึ่งศาล
ช้ันต้นได้มีค าพิพากษาเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ให้บริษัทด าเนินการโอนหุ้นจ านวน 1,260 หุ้น และให้บริษัทเปลี่ยนแปลงบัญชี
รายชื่อผู้ถอืหุ้นของบริษัทและยื่นบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้นใหม่ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เท่านั้น โดยมิได้มีค าพิพากษา
ให้โจทก์เข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทย่อยดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ โจทก์เป็นผู้ถือหุ้นใน 5AMATA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 
โดย ณ วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2563 โจทก์ถือหุ้นใน 5AMATA จ านวน 5,599 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว   

โดยบริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ และค าขอทุเลาการบังคับคดีต่อค าขอต่อศาลอุทธรณ์ในประเด็นดังต่อไปนี้  

1) ข้อเรียกร้องของบริษัท ขอให้ศาลอุทธรณ์พิจารณามีค าพิพากษาแก้ไขค าพิพากษาของศาลช้ันต้นโดยการยกฟ้อง
โจทก์ที่ให้ส่งมอบหุ้นของบริษัทจ านวน 1,260 หุ้นแก่โจทก์ และให้บริษัทเปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท
และยื่นบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้นใหม่ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และขอให้มีค าพิพากษายืนตามค า
พิพากษาของศาลช้ันต้นในส่วนค าขออื่น ๆของโจทก ์

2) ข้อเรียกร้องของบริษัท ขอให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาอนุญาตให้ทุเลาการบังคับคดีตามค าพิพากษาของศาลช้ันต้นไว้
จนกว่าจะมีพิพากษาจากศาลอุทธรณ์ 

ทั้งนี้ คดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ แม้ในปัจจุบันผลของคดียังไม่สามารถคาดการณ์ได้ บริษัทเช่ือว่า
คดีดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย และไม่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือผลประกอบการของ
บริษัทแต่อย่างใด นอกจากน้ี คดีดังกล่าวยังไม่มีผลกระทบต่อสัดสว่นการถือหุ้นของ PED ใน 5AMATA ในสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุน
จดทะเบียนช าระแล้วอีกด้วย 

3. ความเสี่ยงจากการกระจายการถอืหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายรายย่อย (free float) ต่่ากว่าท่ีก่าหนดไว้ตามเกณฑ์การด่ารงสถานะ
เป็นบริษัทจดทะเบียน  

บริษัทมีความเสี่ยงจากการที่หุ้นสามัญมี free float น้อยส่งผลให้สภาพคล่องในการซื้อขายน้อย โดย ณ วันที่ 28 
พฤษภาคม 2563 หุ้นของบริษัทส่วนใหญ่จ านวน 14,881,477,777 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.40  ถือโดยผู้ถือหุ้น (กลุ่ม strategic 
partner) เพียง 3 ราย และเป็นการถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย 3,263 ราย จ านวน 2,131,281,659 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.52 จึงท าให้
มีหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายหมุนเวียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (free float) ในสัดส่วนที่ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ตามเกณฑ์การด ารงสถานะเป็น
บริษัทจดทะเบียน เรื่องการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย และมีผลให้การซื้อขายเปลีย่นมือของหุ้นในตลาดรองอาจมีไมม่าก
นัก ดังนั้นผู้ถือหุ้นจึงอาจจะมีความเสี่ยงท่ีจะไม่สามารถขายหุ้นได้ทันทีในราคาที่ต้องการ  

ทั้งนี้ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 บริษัทมีการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (free float) 3,408 ราย จ านวน 
2,602,251,565 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.29 จึงท าให้บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การด ารงสถานะเป็นบริษัทจด
ทะเบียน เรื่องคุณสมบัติการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย 

4. ความเสี่ยงจากความสามารถในการช่าระหนี้  

ตามลักษณะของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยทั่วไป แหล่งเงินทุนจะมาจากเงินกู้ยืมเป็นหลัก บริษัทจึงมีภาระที่ต้อง
จ่ายดอกเบี้ยและจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมให้แก่ธนาคารพาณิชย์ตามก าหนด และปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญา 
ดังนั้นหากผลประกอบการไม่ดีหรือไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินดังกล่าว บริษัทก็อาจมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถช าระ
ดอกเบี้ยและเงินกู้ยืมตามก าหนดได้ หรือมีสิทธิถูกเรียกช าระหนี้คืนทั้งจ านวนในทันที เช่นเดียวกับผู้ประกอบการทั่วไปใน
อุตสาหกรรม 
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อย่างไรก็ตาม ธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมีกระแสเงินสดรับจากการด าเนินงานที่ค่อนข้างสม่ าเสมอ อีกทั้งที่ผ่านมา
บริษัทมีการวางแผนทางการเงินอย่างละเอียดรอบคอบและมีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อสร้าง
ความมั่นใจว่าบริษัทจะมีกระแสเงินสดเพียงพอส าหรับช าระดอกเบี้ยและเงินกู้ยืม และสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินที่
ก าหนดในสัญญากู้ยืมเงิน  

นอกจากน้ี ในช่วงก่อนท่ีบริษัท จะเข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดของ PRA มานั้น บริษัทร่วมของ PRA จ านวน 8 
บริษัทมีเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินท่ีออกโดยบริษัท ไพร์ม โรด เทค จ ากัด (“PRT”) โดยตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดย PRT มีเง่ือนไข
ส าคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้  

- วันท่ีออกตั๋วคือ 2 ธันวาคม 2559 
- ช าระคืนเงินต้นครั้งเดียวพร้อมดอกเบี้ยเมื่อครบก าหนด  
- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อป ี
- ไถ่ถอนคืนก่อนก าหนดได้ แต่ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ 
- มูลค่าไถ่ถอน ณ วันครบก าหนดไถ่ถอนคืนจะมีมูลค่าเท่ากับมูลค่าเงินต้นบวกอัตราร้อยละ 1 ต่อปีของมูลค่าเงินต้นดังกล่าว 

บริษัท อายุตั๋ว 
วันครบก่าหนด

ไถ่ถอน 
ยอดคงเหลือ  

31 ธ.ค. 2562 
ยอดคงเหลือ  

30 ธ.ค. 2563 
รายไดด้อกเบี้ย
ระหว่างงวด 

บริษัท บึงสามพัน โซล่า จ ากัด 10 ปี 8 เดือน 3 ส.ค. 2570 24,913,782.18 25,163,605.98 249,144.63 

บริษัท นอร์ธเวสต ์โซล่าร์ จ ากัด 10 ปี 8 เดือน 3 ส.ค. 2570 24,057,595.09 24,298,833.45 240,582.50 

บริษัท ไนน์ เอ โซล่า จ ากัด 10 ปี 8 เดือน 3 ส.ค. 2570 25,855,192.51 26,114,456.33 258,558.97 

บริษัท โซล่าเทค เอ็นเนอยี จ ากัด 10 ปี 8 เดือน 3 ส.ค. 2570 24,756,738.07 25,004,987.10 247,574.12 

บริษัท โกลเด้น ไลท์ โซล่า จ ากัด 10 ปี 8 เดือน 3 ส.ค. 2570 30,481,324.03 30,786,976.54 304,821.57 

บริษัท อินฟินิท อัลฟา แคปปิตอล จ ากดั 10 ปี 8 เดือน 3 ส.ค. 2570 29,472,391.94 29,767,927.36 294,731.96 

บริษัท เชียงใหม่ รินวิเอเบิล เอ็นเนอยี จ ากดั 10 ปี 8 เดือน 3 ส.ค. 2570 29,711,053.91 30,008,982.52 297,118.64 

บริษัท อีเอสพีพ ีจ ากัด 10 ปี 10 เดือน 4 ต.ค. 2570 38,685,486.29 39,073,406.33 386,865.41 

บริษัท อีเอสพีพ ีจ ากัด 100 ปี 15 ต.ค. 2659 85,444,591.27 86,301,389.82 854,469.20 

รวม - สุทธ ิ   313,378,155.28 316,520,565.44 3,133,867.00 

เงินลงทุนของบริษัทร่วมทั้ง 8 บริษัทในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยผู้ถือหุ้นนั้นมีมาแต่เดิมก่อนที่ PRT จะเข้าลงทุนในบริษัท
ร่วมทั้ง 8 บริษัทแล้ว และ บริษัท ไพร์ม เอ็นเนอร์ยี่ แคปปิตอล จ ากัด (“PEC”)  ถือหุ้นในบริษัทร่วมทั้ง 8 บริษัทเพียงร้อยละ 30 จึง
ไม่มีอ านาจควบคุม และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวให้เป็นไปตามเง่ือนไขปกติทั่วไป (arm’s length 
basis) ได้ เนื่องจากจะขัดต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอีกรายหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่มีอ านาจควบคุม  

ทั้งนี้ PRA ไม่เคยจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ดังนั้นเงินปันผลที่ PEC ได้รับมาจากบริษัทโครงการ จึงน าไปใช้เพื่อลงทุนพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าใหม่ๆ ก่อให้เกิดผลก าไรแก่กลุ่มบริษัทและผู้ถือหุ้น 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 มีแนวทางในการช าระดอกเบี้ยและเงินกู้ยืมตั๋วสัญญาใช้เงินท่ี PEC มีอยู่กับบริษัทร่วมทั้ง 8 บริษัท ผ่านเงินปันผลที่ 
PEC ได้รับจากบริษัทร่วมดังกล่าว  
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5. ความเสี่ยงจากการสิ้นสุดลงของระยะเวลาที่ได้รับการสนับสนุน Adder  

ในปัจจุบัน โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยของบริษัทร่วมของบริษัท ซึ่งมีก าลังการผลิตไฟฟ้าตาม
สัญญารวม 72.0 เมกะวัตต์ (ก าลังการผลิตติดตั้ง 91.7 เมกะวัตต์) ได้รับการสนับสนุน Adder ที่อัตรา 8.0 บาท / kWh เป็น
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 ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยขายให้การไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย ซึ่ง
ประกอบไปด้วย การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (หรือ เท่ากับ 4.2243 บาทต่อ kWh ในช่วง 9.00 - 22.00 วันจันทร์
ถึงศุกร์ (Peak) และเท่ากบั 2.3567 บาทต่อ kWh ในช่วงเวลาอื่นและวันหยุดราชการ (Off-Peak)) รวมกับค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรบั
อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติขายส่ง หรือ Ft ขายส่งตามที่ประกาศในแต่ละเดือน  

ทั้งนี้ ตามข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุดวันท่ี 30 ธันวาคม 2562 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าวมีรายได้
จากส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ตามสัดส่วนคิดเป็นประมาณร้อยละ 40.8 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท โครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยของบริษัทท่ีได้รับการสนับสนุน Adder มีดังนี ้ 

โครงการ 
สัดส่วนการ

ถือหุ้น  
(ร้อยละ)  

ก่าลังการ
ผลิตติดตั้ง 

ก่าลังการ
ผลิตติดตั้ง
ตามสดัส่วน
การถือหุ้น 

ก่าลังการ
ผลิตตาม
สัญญา  

ก่าลังการผลิต
ตามสญัญา
ตามสดัส่วน
การถือหุ้น 

วันที่เริ่ม
ด่าเนินการเชิง

พาณิชย ์

ระยะเวลาสิ้นสดุ
การได้รับการ

สนับสนุน 
Adder 

ร้อยละของก่าลังการ
ผลิตตามสญัญาตาม
สัดส่วนการถือหุ้นของ
โครงการที่ด่าเนินการ
เชิงพาณชิยแ์ล้วใน

ปัจจุบัน(1)  

ESPP 1 30.0 7.6 MW 2.3 MW 6.0 MW 1.8 MW 4 ต.ค. 2556 4 ต.ค. 2566 ร้อยละ 2.5 

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 

รวม 91.7 MW 27.5 MW 72.0 MW 21.6 MW รวม ร้อยละ 29.9 

หมายเหต ุ 

(1)  ก าลังการผลิตตามสัญญาของโครงการที่ด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งสิ้นเท่ากับ 72.2 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย 
1) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย ก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 58.3 เมกะวัตต์ 2) โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 7.9 เมกะวัตต์ และ 3) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน
ประเทศไต้หวัน ก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาตามสัดส่วนการถือหุ้น 6.0 เมกะวัตต์  

โดยสัดส่วนก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ทยอยครบก าหนดการได้รับการสนับสนุน Adder ในปี 
2566 และปี 2567 เมื่อเทียบกับก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาตามสัดส่วนการถือหุ้นของโครงการที่ด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วใน
ปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 2.5 และร้อยละ 27.4 ตามล าดับ 
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6. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถด่าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ตามก่าหนด  

6.1 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น 

ความส าเร็จในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยโดยปัจจัยส าคัญที่
สามารถส่งผลให้การพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นไม่สามารถจ าหน่ายไฟฟ้าได้ตามแผนที่วางไว้ รวมถึงแต่ไม่
จ ากัดเพียงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 

- การขออนุญาตด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยต์่อ METI (Ministry of Economic Trade and Industry) 
- การด าเนินการเพื่อขอใบอนุญาตที่จ าเป็นในการด าเนินธุรกิจ  
- การขออนุญาตเชื่อมโยงกับโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Connection)  
- การจัดหาที่ดินส าหรับใช้ในการพัฒนาโครงการ  
- ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนท้ังในรูปของการเพิ่มทุนและการกู้ยืมเงิน 
- ผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) ด าเนินการล่าช้า 

- เหตุสุดวิสัยและภัยพิบัติต่าง ๆ  

หากบริษัทไม่สามารถด าเนินการดังกล่าวได้ตามแผนการลงทุนที่วางไว้ บริษัทจะมีความเสี่ยงจากการที่วันเปิดด าเนินการ
เชิงพาณิชย์ของโครงการอาจต้องล่าช้าออกไป ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่ม รวมถึงระยะเวลาการรับซื้อไฟฟ้าท่ีลดลงตามระยะเวลาที่
มีการล่าช้า ท าให้บริษัทได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนแตกต่างจากท่ีคาดการณ์ไว้  

อย่างไรก็ดี บริษัทได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาและก ากับดูแลโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น โดย 
(1) ก าหนดให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอย่างละเอียดก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน (2) คัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความ
น่าเช่ือถือและมีประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น และ (3) ท าสัญญาการลงทุนทีเค
ระหว่าง บริษัท ไอสึ เอนเนอร์จี พีทีอี ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นบริษัทที่ท าหน้าที่นักลงทุนทีเค และบริษัทผู้ด าเนินกิจการ และสัญญาต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจ และ/หรือผู้ให้บริการต่าง ๆ และบริษัทผู้ด าเนินกิจการ โดยได้มีการก าหนดวัตถุประสงค์ในการ
ลงทุน ขอบเขตในการด าเนินงานและกิจกรรมทางธุรกิจที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องในก่อนการเปิดให้ด าเนินการเชิงพาณิชย์ และช่วงด าเนิน
โครงการอย่างชัดเจนและครอบคลุม 

6.2 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวัน 

ความส าเร็จในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศไต้หวันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย  
โดยปัจจัยส าคัญที่สามารถส่งผลให้การพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวันไม่สามารถจ าหน่ายไฟฟ้าได้ ตามแผนที่
วางไว้ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 

- การขออนุญาตเปลี่ยน Recordation Approval (RA) เป็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) 
- การด าเนินการเพื่อขอใบอนุญาตที่จ าเป็นในการด าเนินธุรกิจ  
- การขออนุญาตเชื่อมโยงกับโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Connection) กับ Taipower 
- การจัดหาที่ดินส าหรับใช้ในการพัฒนาโครงการ ซึ่งหากเป็นที่ดินของหน่วยงานรัฐบาลจะต้องมีการเข้าท า

สัญญาความร่วมมือต่อหน่วยงานภาครัฐ ที่รัฐต้องการให้น าที่ดินที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์มาใช้ประโยชน์ใน
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 

- ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนท้ังในรูปของการเพิ่มทุนและการกู้ยืมเงิน 
- ผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) ด าเนินการล่าช้า 
- การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019  หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) 
- เหตุสุดวิสัยและภัยพิบัติต่าง ๆ  
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หากบริษัทไม่ควบคุมการด าเนินการพัฒนาให้ไปเป็นตามแผนที่วางไว้ บริษัทจะมีความเสี่ยงจากการที่วันเปิด
ด าเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการอาจต้องล่าช้าออกไป ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายส่วนเพ่ิม และอาจมีการทบทวนเง่ือนไขระยะเวลาการรบั
ซื้อไฟฟ้าหรือปรับเปลี่ยนอัตราการรับซื้อไฟฟ้า ท าให้บริษัทได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนแตกต่างจากที่คาดการณ์ไ ว้ และจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ที่ระบาดไปทั่วโลกและในประเทศไต้หวัน  หากเป็นช่วง
ด าเนินการก่อสร้างแล้วพบผู้ติดเชื้อต้องมีการหยุดงานอย่างน้อย 14 วัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 บริษัทมีความเสี่ยง
ต้นทุนการก่อสร้างเพิ่มในการเพิ่มคนงาน เครื่องจักร อุปกรณ์ เพื่อชดเชยวันที่ล่าช้าออกไปหรือมีความเสี่ยงจากการที่วันเปิด
ด าเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการอาจต้องล่าช้าออกไป หากไม่สามารถควบคุมได้ 

ทั้งนี้ การก าหนดราคารับซื้อไฟฟ้าในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างผู้พัฒนาและบริษัท Taipower นั้นจะถูกก าหนดจาก
คณะกรรมการในทุก ๆ ปี โดยผู้ประกอบการที่สามารถเริ่มด าเนินการเชิงพาณิชย์ในแต่ละช่วงของปีนั้น จะได้รับราคาซื้อขายไฟฟ้าที่
ก าหนดขึ้นในแต่ละช่วงของปีนั้น ๆ ดังนั้นราคารับซื้อไฟฟ้าจะขึ้นกับวันที่โครงการเปิดให้ด าเนินการเชิงพาณิชย์ ซึ่งหากบริษัทเริ่ม
ด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ช้าออกไปกว่าที่วางแผนไว้ ราคารับซื้อไฟฟ้ามีแนวโน้มที่จะต่ าลงจากที่ประมาณการไว้ ทั้งนี้ โครงการ 
Yunlin มีก าหนดการเปิดให้ด าเนินการเชิงพาณิชย์ภายในปี 2562 ซึ่งในปัจจุบันการก่อสร้างและการด าเนินการขอใบอนุญาตที่
เกี่ยวข้องมีความคืบหน้าตามที่บริษัทได้วางแผนไว้   

ไต้หวันมีความแข็งแกร่งในการจัดการควบคุมการแพร่ระบาดเช้ือโควิด -19 ที่ประสบความส าเร็จจนรอดพ้นวิกฤต  
โดยรัฐบาลมีการรับมือโรคระบาดได้อย่างรวดเร็ว เด็ดขาด มีการตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวด มีความร่วมมมือจากทุกภาคส่วนใน
ประเทศ อีกทั้งไต้หวันสามารถบริจาคหน้ากาก ภายใต้โครงการ “Taiwan can help” และ “Taiwan is helping” มีการผลิต
หน้ากากได้วันละ 10 ล้านช้ิน และบริจาคให้กับหลายประเทศทั่วโลก ท าให้โครงการที่บริษัทก าลังพัฒนาไม่มีผลกระทบแต่อย่างใด 
เป็นไปตามแผนและก าหนดการที่วางไว้ 

อย่างไรก็ดี บริษัทได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาและก ากับดูแลโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศ
ไต้หวัน  โดย (1) ก าหนดให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอย่างละเอียดก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน (2) เข้าท าสัญญาต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจ และ/หรือผู้ให้บริการต่างๆ และบริษัทผู้ด าเนินกิจการ โดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์ในการ
ลงทุน ขอบเขตในการด าเนินงานและกิจกรรมทางธุรกิจที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องในก่อนการเปิดให้ด าเนินการเชิงพาณิชย์ และช่วงด าเนิน
โครงการอย่างชัดเจนและครอบคลุม (3) บริษัทได้มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการในการพัฒนาโครงการ การก ากับดูแล
โครงการกับพันธมิตร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้สามารด าเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการตามแผนและก าหนดการที่วางไว้  ใน
ระหว่างการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 

6.3 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศกัมพูชา 

ความส าเร็จในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศกัมพูชาขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย  
โดยปัจจัยส าคัญที่สามารถส่งผลให้การพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศกัมพูชาไม่สามารถจ าหน่ายไฟฟ้าได้ตามแผนที่
วางไว้ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 

- การด าเนินการเพื่อขอใบอนุญาตที่จ าเป็นในการด าเนินธุรกิจ  
- ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนท้ังในรูปของการเพิ่มทุนและการกู้ยืมเงิน 
- ผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) ด าเนินการล่าช้า 
- การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019  หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) 
- เหตุสุดวิสัยและภัยพิบัติต่าง ๆ  

หากบริษัทไม่ควบคุมการด าเนินการพัฒนาให้ไปเป็นตามแผนที่วางไว้ บริษัทจะมีความเสี่ยงจากการที่วันเปิด
ด าเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการอาจต้องล่าช้าออกไป ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายส่วนเพ่ิม และอาจมีการทบทวนเง่ือนไขระยะเวลาการรบั
ซื้อไฟฟ้าหรือปรับเปลี่ยนอัตราการรับซื้อไฟฟ้า ท าให้บริษัทได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนแตกต่างจากท่ีคาดการณ์ไว้ 
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ในระหว่างการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ในประเทศกัมพูชา บริษัทได้มีการก าหนดแนวทางการบริหารโครงการ การ
ติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการในการพัฒนาโครงการ การก ากับดูแลโครงการกับ
พันธมิตร หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และให้สามารด าเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการตามแผนและก าหนดการที่วางไว้   

7. ความเสี่ยงจากการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้น้อยกว่าปริมาณที่ประมาณการไว้ 

เหตุการณ์ที่อาจท าให้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศของบริษัทไม่สามารถจ่ายไฟฟ้า
ให้แก่ลูกค้าได้ตามที่ประมาณการไว้ มีทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกโครงการ โดยมีปัจจัยที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

- ความบกพร่องในการออกแบบของอุปกรณ์หรือการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 
- ความบกพร่องในโครงสร้างด้านโยธาหรือระบบการส่งไฟฟ้า 
- ความช ารุดเสียหาย ขัดข้อง หรือเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า 
- การหยุดการผลิตเนื่องจากความล่าช้าในการซ่อมบ ารุง 
- ความผิดพลาดของบุคลากร ซึ่งรวมถึงความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติการในการใช้อุปกรณ์ใด ๆ 
- แสงอาทิตย์มีความเข้มของแสงน้อยกว่าปกติและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  
- เหตุสุดวิสัยและภัยพิบัติต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง อัคคีภัย ระเบิด ดินถล่ม แผ่นดินไหว พายุในเขตร้อน อุทกภัย และ 

การก่อการร้าย 

หากมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นเกิดขึ้นนั้นอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อธุรกิจ 
ฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท 

ดังนัน้บริษัทจึงมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงโดย  

1) ว่าจ้างบริษัทท่ีปรึกษาด้านเทคนิคและวิศวกรให้เข้ามาท าการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ ท าการศึกษาข้อมูล
สถิติความเข้มของแสงย้อนหลังในแต่ละพื้นที่อย่างละเอียดจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเช่ือถือ เช่น ข้อมูลของกรม
พัฒนาพลังงานทดแทน กระทรวงพลังงาน ข้อมูลขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือองค์การนาซ่า และ ข้อมูลขององค์การพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (New Energy 
and Industrial Technology Development Organization (“NEDO”)) ประเทศญี่ปุ่น ที่ปรึกษาด้านเทคนิคและ
วิศวกรจะให้ค าแนะน าด้านเทคนิคและวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างและพัฒนาโครงการ รวมถึงเป็นท่ีปรึกษาใน
กระบวนการคัดเลือกและจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) ตลอดจนช่วยควบคุมและดูแล
การพัฒนาโครงการให้เป็นไปตามแผนการที่ก าหนดไว้  

2) มีการทดสอบความสามารถในการผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ด าเนินการเชิงพาณิชย์
แล้วนับตั้งแต่วันเริ่มเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ โดยผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) ของแต่ละ
โครงการเป็นผู้ทดสอบ รวมถึงการให้ด าเนินการและบ ารุงรักษาต่อเนื่องภายหลังการเปิดให้ด าเนินการเชิงพาณิชย์ 
เพื่อให้มั่นใจถึงการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า  

3) ด าเนินการให้โครงการที่ได้เริ่มเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่ของบริษัทได้รับการรับประกันสมรรถนะขั้นต่ าของ
ระบบผลิต ไฟฟ้ า  (Performance Ratio Warranty) นับตั้ ง แต่ วั นที่ เ ริ่ ม เปิ ดด า เนินการ เ ชิ งพาณิชย์  โ ดย
ผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) โดยมีอัตราการรับประกันตามที่ก าหนดในสัญญา หากสมรรถนะ
ของระบบผลิตไฟฟ้าต่ ากว่าที่รับประกัน ผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็ จ (EPC Contractor) จะต้องช าระเงิน
ค่าชดเชยส่วนต่างระหว่างค่าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จริง และค่าพลังงานไฟฟ้าที่รับประกันโดยเป็นไปตามเง่ือนไขที่
ก าหนดในสัญญา หรือด าเนินการแก้ไขตามเง่ือนไขอื่นที่ก าหนดในสัญญา โดยบริษัทมีการพิจารณาคุณสมบัติของ
ผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสรจ็ (EPC Contractor) ให้เหมาะสมตามเง่ือนไขของการก่อสรา้ง (Term of Reference) 
ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นการพิจารณาประสบการณ์ ความช านาญ ความรู้ด้านเทคโนโลยี ฐานะทางการเงิน ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของอุปกรณ์ที่ใช้ และขอบเขตการรับประกันผลงานและการบริการ  
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4) จัดให้มีการตรวจสอบและซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้าอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงรับรายงานจากผู้รับเหมาเชิงด าเนินการและบ ารุงรักษา (O&M Contractor) เป็นประจ า
ทุกเดือน เพื่อประกอบการติดตามและพัฒนาโครงการ 

5) มีนโยบายในการท าประกันภัยอุปกรณ์ที่ส าคัญในกระบวนการผลิตไฟฟ้าตามความเหมาะสมในการพัฒนาโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนของบริษัทในอนาคต เพื่อมิให้เกิดการหยุดชะงักในการด าเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้า และ 

6) มีนโยบายในการท าประกันภัยในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดซึ่งกระทบต่อการจ่ายไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท โดยรายละเอียดของการประกันภัยจะเป็นไปตามขอบเขตของกรมธรรม์ ที่บริษัทได้ท า
ไว้กับบริษัทประกันภัย  

8. ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงลูกค้าน้อยราย 

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 บอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าว อาจ
ส่งผลต่อผลการด าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ 

อย่างไรก็ดี บริษัทมองว่าความเสี่ยงจากการถูกบอกเลิกสัญญามีค่อนข้างจ ากัด เนื่องจากบริษัทมีการควบคุมการปฏิบัติงาน
ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทให้เป็นไปตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อีกทั้งคู่สัญญา
มีความน่าเช่ือถือที่ค่อนข้างสูง โดย กฟภ . นั้นเป็นหน่วยงานของภาครัฐ  ในขณะที่ TEPCO และ KEPCO เป็นบริษัทเอกชนขนาด
ใหญ่ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับสัมปทานและได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลญี่ปุ่นในการด าเนินการเป็นผู้จัดหาไฟฟ้าของประเทศญึ่ปุ่น แล ะ 
Taipower เป็นรัฐวิสาหกิจที่ข้ึนตรงต่อ Ministry of Economic Affair หรือ MOEA ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีมีความมั่นคงสูงของประเทศ
ไต้หวัน ส่วน EDC เป็นรัฐวิสาหกิจที่ข้ึนตรงต่อ Ministry of Mines and Energy ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐบาลประเทศกัมพูชา 

9. ความเสี่ยงจากความสามารถในการได้รับสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าในอนาคต  

ปัจจุบัน บริษัทมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 28 สัญญา แบ่งเป็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟภ. จ านวน 18 สัญญา และ
สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ TEPCO และ KEPCO จ านวน 2 สัญญา และ KEPCO จ านวน 3 สัญญา และสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ 
Taipower จ านวน 5 สัญญา ทั้งนี้ สัญญาซื้อขายไฟฟ้าทุกฉบับมีการก าหนดระยะเวลาที่แน่นอน โดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของบริษัท
สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทตามคู่สัญญา ดังนี้  

ประเภทสัญญา ระยะเวลาสัญญา 

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

สัญญามีก าหนดระยะเวลา 5 ปีนับจากวันท่ีลงนามในสัญญา และ
ต่อเนื่องอีกครั้งละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ และให้มีผลใช้บังคับจนกว่า
จะมีการยุติสัญญา 

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

สัญญามีก าหนดระยะเวลา 25 ปีนับจากวันที่โครงการเปิดให้
ด าเนินการเชิงพาณิชย์ครั้งแรก 

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

สัญญามีก าหนดระยะเวลา 20 ปีนับจากวันที่อ่านมิเตอร์ขาย
ไฟฟ้าเป็นครั้งแรก 

4. สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ Taipower  สัญญาจะมีก าหนดระยะเวลา 20 ปีนับจากวันที่โครงการเปิดให้
ด าเนินการเชิงพาณิชย์ครั้งแรก 

5. สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ EDC  สัญญาจะมีก าหนดระยะเวลา 20 ปีนับจากวันที่โครงการเปิดให้
ด าเนินการเชิงพาณิชย์ครั้งแรก 
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หากสัญญาใดสัญญาหนึ่ง หรือหลายสัญญาครบระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว และบริษัทไม่ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในอนาคต
ได้มากพอ อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ 

ความสามารถในการได้รับสัญญาซือ้ขายไฟฟ้าในอนาคตถือเป็นปัจจัยเสี่ยงท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท ดังนั้นบริษัทฯ
จ าเป็นต้องได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพิ่มเติมอยู่เสมอเพื่อให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง  

อย่างไรก็ดี ส าหรับประเทศไทย จากความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในประเทศท่ียังคงเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงนโยบาย
ของภาครัฐที่ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทมากขึ้นในอุตสาหกรรมด้านพลังงานไฟฟ้า บริษัทคาดการณ์ว่าจ านวนสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้ากับภาครัฐจะมีมากขึ้น รวมถึงแนวโน้มที่บริษัทจะสามารถท าสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับภาคเอกชน (Private PPA) ได้โดยตรงใน
อนาคตจากนโยบายต่าง ๆ ของกระทรวงพลังงานท่ีริเริ่มการออกนโยบายเพื่อสนับสนุนการซื้อรับซื้อไฟฟ้าโดยตรงจากภาคเอกชนสู่
เอกชนในช่วงที่ผ่านมาก็จะท าให้โอกาสในการท าธุรกิจของบริษัทเปิดกว้างขึ้นด้วย 

ส าหรับประเทศญี่ปุ่นนั้น การใช้พลังงานหมุนเวียนยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลญี่ปุ่นมีการส่งเสริม
การใช้พลังงานหมุนเวียน ด้วยการพัฒนาโครงข่ายระบบไฟฟ้า การสนับสนุนด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการวิจัยและพัฒนาเพื่อ
ลดต้นทุนการด าเนินการ เพื่อแก้ปัญหาการลดลงของอัตราการพึ่งพาตัวเองทางด้านพลังงาน (Energy Self-Sufficiency Rate)  

ส าหรับประเทศไต้หวันนั้น รัฐบาลไต้หวันให้ความส าคัญต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ภายหลังจากรัฐบาลไต้หวันได้น าเอาการก าหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff มาปรับใช้เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทนภายใต้ 2009 Renewable Energy Act พร้อมทั้งประกาศแผนในการ
การพัฒนาโครงข่ายระบบไฟฟ้า การสนับสนุนด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการวิจัยและพัฒนาเพื่อลดต้นทุนการด าเนินการของ
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 

ส าหรับประเทศกัมพูชา เป็นประเทศที่มีการเติบโตทางด้านความต้องการพลังงานค่อนข้างสูง รวมทั้งรัฐบาลมี นโยบาย
สนับสนุนพลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อย่างชัดเจน อีกทั้งสัญญาซื้อขายไฟฟ้านั้นยังเป็นลักษณะ Take-
or-Pay ซึ่งลดความเสี่ยงจากการขายไฟฟ้าได้เป็นอย่างมาก 

ดังนั้นบริษัทจึงมองว่าความเสี่ยงในด้านนี้ค่อนข้างต่ า อีกทั้งบริษัทมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนต่อการได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
และการได้รับใบอนุญาตเพิ่มเติมในอนาคต เนื่องจากบริษัทได้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในและต่างประเทศ
มาแล้วหลายโครงการ ประกอบกับความเช่ียวชาญของทีมผู้บริหารและพนักงานท่ีคุ้นเคยกับอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี 

10. ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (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) มีเหตุขัดข้องในการด าเนินงานที่
ส่งผลต่อฐานะ และ/หรือสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถเรียกร้องค่าชดเชยในกรณีที่โรงไฟฟ้าของบริษัท
ผลิตไฟฟ้าได้ในปริมาณต่ ากว่าท่ีผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) รับประกัน  

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการพิจารณาคณุสมบัติของผู้รับเหมาก่อสร้างเบ็ดเสร็จ ในส่วนของ ประสบการณ์ ความช านาญ 
ความรู้ด้านเทคโนโลยี ฐานะทางการเงิน ประสิทธิภาพและประสทิธิผลของอุปกรณ์ที่ใช้ และขอบเขตการรับประกันผลงานและการ
บริการอย่างเข้มงวดและละเอียดรอบคอบในกระบวนการคดัเลือกผูร้ับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) หลังจากนั้น
บริษัทจึงพิจารณาความเหมาะสมทางด้านราคา เพื่อให้มั่นใจว่าบริษทัได้ว่าจ้างผูร้ับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) ที่
มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม  
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11. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการโครงการต่าง ๆ ในต่างประเทศ 

ในประเทศญี่ปุ่นบริษัทมีโครงสร้างการลงทุนแบบทีเค-จีเค ซึ่งภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น ผู้ลงทุน
ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเค-จีเค และเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของผู้ลงทุนไม่สามารถที่จะบริหารหรือ
ด าเนินกิจการภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเค-จีเค รวมทั้งไม่มีอ านาจกระท าการเพื่อผู้ด าเนินกิจการภายใต้โครงสร้างการลงทุน
แบบทีเค-จีเค ได้  

อย่างไรก็ดี ในการลงทุนภายใต้โครงสร้างแบบทีเค-จีเค บริษัทยังมีสิทธิตามกฎหมายในการตรวจสอบการท างานของผู้
ด าเนินกิจการและสิทธิในการคัดค้านการตัดสินใจเกี่ยวกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ตามเง่ือนไขที่ระบุใน
สัญญาการลงทุนทีเค ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย อีกทั้งบริษัทได้จัดให้มีแนวทางการก ากับดูแล เพื่อให้บริษัทสามารถควบคุมดูแล
การจัดการ การด าเนินงาน และการบริหารงานของโครงการ โดย (1) คัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความน่าเช่ือถือและมี
ประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น และ (2) ท าสัญญาการลงทุนทีเคระหว่างบริษัทและ
พันธมิตรทางธุรกิจ และบริษัทผู้ด าเนินกิจการ และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดขอบเขตการด าเนินงานและอ านาจการ
ตัดสินใจอย่างชัดเจนและครอบคลุม 

ส าหรับการลงทุนในประเทศไต้หวันนั้น บริษัทมีการด าเนินการบริหารจัดการและพัฒนาโครงการด้วยตัวเอง จึงมีความ
ต้องการบุคลากรและการควบคุมดูแลที่ใกล้ชิดกว่า ซึ่งบริษัทได้จัดสรรเจ้าหน้าที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการบริหารจัดการ
โครงการนี้แล้ว ในปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง มีเจ้าหน้าที่ ของบริษัทเข้าไปตรวจสอบอยู่เป็นระยะ และรายงานให้
ผู้บริหารทราบความคืบหน้าของการก่อสร้างทุกสัปดาห์ หากโครงการเปิดให้ด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว จะมีการว่าจ้างผู้รับเหมาเชิง
ด าเนินการและบ ารุงรักษา (O&M Contractor) ในการบริหารจัดการโครงการ และน าส่งรายงานเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อ
ประกอบการติดตามผล แก้ไขปัญหาและพัฒนาโครงการ 

ส าหรับการลงทุนในประเทศกัมพูชานั้น บริษัทเข้าท าสัญญากับการไฟฟ้าแห่งประเทศกัมพูชา โดยมีสถาบันทางการเงินระดับ
โลก Asian Development Bank (ADB) และ International Finance Coroperation (IFC) ให้การสนับสนุนโครงการ ซึ่งบริษัทมี
การด าเนินการบริหารจัดการและพัฒนาโครงการด้วยตัวเอง จึงมีความต้องการบุคลากรและการควบคุมดูแลที่ใกล้ชิด  ซึ่งบริษัทได้
จัดสรรเจ้าหน้าที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และจัดจ้างที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายท้องถิ่น การเงิน ภาษี สิ่งแวดล้อมในการ
บริหารจัดการโครงการนี้แล้ว ในปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการพัฒนา มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทและที่ปรึกษาเข้าไปตรวจสอบอยู่เป็น
ระยะ และรายงานให้ผู้บริหารทราบความคืบหน้าของการก่อสร้างทุกสัปดาห์ หากโครงการเปิดให้ด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว จะมี
การว่าจ้างผู้รับเหมาเชิงด าเนินการและบ ารุงรักษา (O&M Contractor) ในการบริหารจัดการโครงการ และน าส่งรายงานเป็นประจ า
ทุกเดือน เพื่อประกอบการติดตามผล แก้ไขปัญหาและพัฒนาโครงการ 

12. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐและหน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยท าสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ดังนั้นหาก
ภาครัฐและหน่วยงานราชการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขในการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนก็อาจส่งผล
กระทบต่อสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของบริษัทได้ 

อย่างไรก็ดี ตามแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (แผน PDP 2018) และแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 -2579 (แผน AEDP 2015) ที่ประกาศใช้นั้นภาครัฐยังคงมีนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นบริษัทจึงมองว่าความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงแปลงนโยบายของภาครัฐในประเทศที่จะ
ส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจของบริษัทมีไม่มากนัก  

ในขณะที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นจะเป็นการเข้าท าสัญญากับบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ ทั้ง 
Tohoku Electric Power Company และ Kansai Electric Power Company ที่ได้รับสัมปทานและได้รับความเห็นชอบจาก
รัฐบาลญี่ปุ่นในการด าเนินการเป็นผู้จัดหาไฟฟ้าของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นมีการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนโดยการ
พัฒนาโครงข่ายระบบไฟฟ้า การสนับสนุนด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการวิจัยและพัฒนาเพื่อลดต้นทุนการด าเนินการ เพื่อ
แก้ปัญหาการลดลงของอัตราการพึ่งพาตัวเองทางด้านพลังงาน (Energy Self-Sufficiency Rate)  
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นอกจากนี้ สภานิติบัญญัติญี่ปุ่นได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยบริษัทผู้ประกอบ
กิ จ ก า ร ไ ฟฟ้ า  (The Act on Purchase of Renewable Energy Sourced Electricity by Electric Utilities) เ มื่ อ วั น ที่   
1 กรกฎาคม 2555 ซึ่งหลังจากนั้นสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด โดยสัดส่วนการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ ดังนั้นบริษัทจึงมองว่าความเสี่ยง
จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐของประเทศญี่ปุ่นที่จะส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจของบริษัทมีไม่มากนัก 

ส่วนการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศไต้หวันนั้นจะขึ้นตรงต่อ Taipower โดยมี Bureau of 
Energy, Ministry of Economic Affair เป็นผู้ก าหนดมาตรการหรือนโยบายต่าง ๆ รัฐบาลไต้หวันได้มีการบังคับใช้ Renewable 
Energy Act (“REDA”) ส าหรับผู้ประกอบการที่ต้องการด าเนินธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในประเทศไต้หวัน โดยก าหนดรายละเอียด
ในการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบของ Feed-in Tariff ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2552 และรวมถึงประกาศ Electricity Business Act 
(“EB Act”) ที่มีผลบังคับใช้กับอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้ามาตั้งแต่ปี 2550 โดยกฎหมายทั้งสองฉบับเป็นกฏเกณฑ์ที่ส าคัญในการ
ประกอบธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในประเทศไต้หวัน ซึ่งยังมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายทั้งสองฉบับอยู่ตลอดในช่วงที่ผ่านมา ดังนั้น
บริษัทอาจจะมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี ประเทศไต้หวันอยู่ในช่วงแก้ไขและ
รณรงค์การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งอาจมีการก าหนดมาตรการ หรือนโยบายที่จะมีผลบังคับใช้เพื่อแก้ไขปัญหาและ
ผ่อนปรนเง่ือนไขบางประการให้ผู้ประกอบการสามารถด าเนินธุรกิจได้คล่องตัวข้ึน ดังนั้นบริษัทจึงมองว่าความเสี่ยงในส่วนนี้มีไม่มาก
นัก 

ส่วนการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศกัมพูชานั้นจะขึ้นตรงต่อการไฟฟ้าแห่งประเทศกัมพูชา เป็นผู้
ก าหนดมาตรการหรือนโยบายต่างๆ รัฐบาลกัมพูชาได้มีการก าหนดรายละเอียดในการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบของ Feed-in Tariff 
ผ่านการประมูล และมีสถาบันทางการเงินระดับโลกร่วมสนับสนุนโครงการ (Asian Development Bank) ซึ่งในสัญญาการซื้อขาย
ไฟฟ้า (PPA) ได้มีการระบุชดเชยอย่างชัดเจนในกรณีเกิดเหตุการณ์สุดวิสัยทางการเมือง (Change-in-law) ดังนั้นบริษัทจึงมองว่า
ความเสี่ยงในส่วนนี้มีไม่มากนัก 

13. ความเสี่ยงจากการสูญเสียรายได้จากการจ่ากัดปริมาณการรับซ้ือไฟฟ้า (Curtailment) ของโครงการในประเทศญี่ปุ่น 

ส าหรับการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น บริษัทจะต้องเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ
ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชนตามพื้นท่ีที่โรงไฟฟ้าแต่ละแห่งตั้งอยู่ โดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้ามีอายุสัญญา 20 ปี ภายใต้สัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าดังกล่าว บริษัทไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องขายไฟฟ้าให้แก่ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชน แต่ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชนมี
ภาระผูกพันท่ีจะต้องซื้อไฟฟ้าทั้งหมดที่แต่ละโครงการผลิตได้ 

อย่างไรก็ดี ในช่วงต้นปี 2558 หน่วยงานทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน (The Agency for Natural Resources and 
Energy) ประเทศญี่ปุ่น ได้ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาและแนวทางในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขแนวทางการรับซื้อไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนโดยบริษัทผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า ซึ่งรวมถึงการจ ากัดปริมาณการรับซื้อไฟฟ้า (Curtailment) โดยบริษัทผู้
ประกอบกิจการไฟฟ้ามีสิทธิท่ีจะสามารถสั่งให้บริษัทลดปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ขายได้เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 30 วัน ต่อรอบปี
บัญชี หรือ 360 ช่ัวโมงต่อปี (แล้วแต่กรณี) โดยไม่ต้องชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น ดังนั้นบริษัทจึงมีความเสี่ยงในการไม่สามารถ
จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ผู้รับซื้อได้ ส่งผลให้สูญเสียรายได้ตามระยะเวลาที่มีการแจ้งจ ากัดปริมาณรับซื้อไฟฟ้า (Curtailment) มี
ผลให้ผลตอบแทนจากการลงทุนอาจแตกต่างจากที่คาดการณ์ไว้ โดยในปี 2563 บริษัทในเครือ ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการจ ากัด
ปริมาณรับซื้อไฟฟ้า ทุกบริษัท 

14. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ 

14.1 ความเสี่ยงจากการร่วมเข้าลงทุนในการจัดต้ังบริษัทร่วมทุนที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่แต่ถือสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 75 

ส าหรับการจัดตั้งบริษัทในการด าเนินธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์แบบตดิตั้งบนหลงัคาที่บริษัทเข้าลงทุนโดยที่บริษัทผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่แต่มีสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 75 ประกอบไปด้วย บริษัทร่วมทุนสองบริษัทในประเทศที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 54 ผ่าน 
PRG บริษัทได้เข้าท าสัญญาร่วมทุนโดยก าหนดเง่ือนไขว่าบริษัทจะต้องมีต าแหน่งกรรมการและรวมถึงการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ 
ตามที่ได้ตกลงกัน อย่างไรก็ดี การเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 54 นั้น ท าให้บริษัทจัดเป็นผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่  
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อีกทั้งการร่วมลงทุนในบริษัทร่วมทุนท้ังสองบริษัทดังกล่าว บริษัทได้รับสิทธิในการเสนอรายช่ือกรรมการบริษัทในสัดส่วน 3 
ใน 4 ซึ่งจะท าให้การออกเสียในมติของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้ 

มติของคณะกรรมการดังต่อไปนี้จ าเป็นที่จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงอย่างน้อยร้อยละ 75 ของกรรมการที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีของบริษัท 
- การอนุมัติรายการที่มีความเกี่ยวโยงกัน 
- การเข้าท าสัญญาเงินกู้ยืม หรือเงินรับล่วงหน้า ซึ่งไม่ใช่ธุรกิจปกติของบริษัท 
- การเข้าท าธุรกิจใหม่หรือได้มาซึ่งสินทรัพย์ใหม่ท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตกระแสไฟฟ้า 

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้จ าเป็นที่จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงอย่างน้อยร้อยละ 75 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

- การเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีของบริษัท 
- การอนุมัติรายการควบรวมหรือการเลิกกิจการของบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 
- การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 
- การแก้ไขข้อบังคับหรือข้อตกลงอันเป็นสาระส าคัญของบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 
- การออกหุ้นหรือการปรับโครงสร้างทุนของบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 

14.2 ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 75 

บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 75 ของทุนช าระแล้วทั้งหมด ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นที่มากกว่า 3 ใน 4 ท า
ให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าวมีอ านาจในการควบคุมบริษัทและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัทในทุกเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถ่วงดุลและตรวจสอบ
เรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ ยกเว้นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือเรื่องที่
ก าหนดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถรวบรวมเสียงเพื่อใช้สิทธิคัดค้านได้ 

อย่างไรก็ดี บริษัทได้มีการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการโดยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และได้มีการก าหนด
ขอบเขตในการด าเนินงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบ การมอบอ านาจให้แก่กรรมการและผู้บริหารอย่างชัดเจนและโปร่งใส และมี
การก าหนดมาตรการการท ารายการที่เกี่ยวโยงกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุมกิจการ รวมถึงบุคคลที่มีความขัดแย้ง ซึ่ง
บุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในการอนุมัติรายการนั้น ๆ เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส 
นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นกรรมการอิสระจ านวน 5 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน เพื่อท าหน้าที่
ตรวจสอบ ถ่วงดุลการตัดสินใจ และพิจารณาอนุมัติรายการต่าง ๆ ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ถือหุ้น
ว่าโครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการถ่วงดุลอ านาจ โปร่งใส และมีการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

15. ความเสี่ยงด้านการเงิน 
15.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 

ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ผู้ประกอบการจะมีการกู้ยืมเงินในรูปแบบวงเงินกู้สินเช่ือโครงการ 
(Project Finance) จากสถาบันการเงิน โดยอัตราส่วนเงินกู้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ระยะเวลาการให้สินเช่ือ และอัตราดอกเบี้ย จะ
ขึ้นอยู่กับลักษณะโครงการและเครดิตของผู้กู้แต่ละรายเป็นส าคัญ โดยบริษัทได้เข้าท าสัญญาการกู้ยืมเงินโดยมีอัตราดอกเบี้ยตาม
สัญญาเงินกู้เป็นอัตราดอกเบี้ยทั้งแบบลอยตัวและแบบคงที่ หากอัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลงและผันผวนไปอย่างมีนัยส าคัญ 
อาจจะส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ และฐานะทางการเงินของบริษัทได้  ส าหรับเงินกู้ระยะยาวบริษัทมีนโยบายการใช้อัตรา
ดอกเบี้ยคงที่และลอยตัวส าหรับเงินกู้ระยะยาว โดยการเข้าท าธุรกรรมเงินกู้นั้นจะเป็นไปตามสภาวะเงินทุนและเง่ือนไขทางการค้าที่
เหมาะสมในขณะนั้น ในขณะเดียวกันบริษัทมีนโยบายการเข้าท าสัญญาการลดความเสี่ยงโดยการเข้าท าสัญญาสวอปอัตราดอกเบี้ย 
(Interest Rate Swap) ส าหรับเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ท าให้บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยลดลง ณ 
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วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนเงินกู้ระยะยาวของบริษัทที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอยู่ที่ร้อยละ 14.17 ของเงินกู้ระยะ
ยาวท้ังหมด 

ในปี 2563 บริษัทได้มีการด าเนินการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ประกอบด้วย ธุรกิจวิศวกรรมจัดหาและก่อสร้าง 
(EPC) และ ธุรกิจซื้อมาขายไป (Trading Business) ซึ่งในการประกอบธุรกิจดังกล่าว บริษัทได้มีการกู้ยืมเงินในรูปแบบของวงเงิน
สินเช่ือระยะสั้น (Working Capital Facility)  เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจ อย่างไรก็ดี
วงเงินสินเชื่อระยะสั้นดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยคงท่ีและเป็นวงเงินระยะสั้น จึงไม่มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 

15.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

จากการที่บริษัทลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น , ไต้หวัน และกัมพูชา ท าให้มีรายได้เป็น
สกุลเงินเยน, ดอลล่าร์ไต้หวันใหม่ และดอลล่าร์สหรัฐ ความผันผวนของค่าเงินอาจส่งผลกระทบในทางลบเมื่อบริษัทแปลงค่าเงิน
ต่างประเทศเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของบริษัท ดังนั้นความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงินอาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อผลการด าเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของรายได้ในสกุลเงินต่างประเทศไม่ได้อยู่ในระดับที่มี
นัยส าคัญโดยในปี2563 บริษัทมีรายได้จากส่วนแบ่งก าไรจากโครงการในประเทศญี่ปุ่น และไต้หวัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.6 และ 
4.9 ตามล าดับ ส าหรับโครงการในประเทศกัมพูชานั้นยังไม่มีรายได้ในปี 2563 เนื่องจากอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ ทั้งนี้
ค่าใช้จ่ายและงบลงทุนของบริษัท อยู่ในรูปสกุลเงินต่างประเทศเช่นกัน ซึ่งนับเป็นการป้องกันความเสี่ยงตามธรรมชาติ (natural 
hedge) ได้ส่วนหน่ึง 

16. ความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการใหม่ 
16.1 ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนจากการลงทุนและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  

บริษัทมีเป้าหมายในการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างต่อเนื่อง ผ่านท้ัง
การพัฒนาโครงการ (Organic Growth) และการเข้าซื้อโครงการ (Inorganic Growth) ทั้งนี้ ก่อนการเข้าลงทุนโครงการใด ๆ บริษัท
มีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) รวมถึงประมาณการรายได้ ก าไร และผลตอบแทนของโครงการ
ดังกล่าวบนสมมติฐานต่าง ๆ (Financial Projection) รวมถึงการจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เช่ียวชาญในการช่วยเหลือการเข้าลงทุน 
อย่างไรก็ตาม หากปัจจัยที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการพัฒนาและประกอบธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปจากช่วงที่ท าการศึกษา อาจ
ท าให้ผลตอบแทนท่ีบริษัทได้รับจากการลงทุนในโครงการดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ 

ทั้งนี้ บริษัทมีประสบการณ์ ความเช่ียวชาญในการพัฒนาและบริหารโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และตระหนัก
ถึงความเสี่ยงข้างต้น บริษัทจึงมีนโยบายการด าเนินการในการลงทุนในโครงการใหม่ โดยศึกษาข้อมูล (Due Diligence) และความ
เป็นไปได้ในการลงทุนในแต่ละโครงการโดยละเอียด และจัดให้มีที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ เช่น ที่ปรึกษาด้านเทคนิค/ วิศวกร ที่ปรึกษา
กฎหมาย ที่ปรึกษาเฉพาะทางอื่น ๆ ประกอบด้วย ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางบัญชีและภาษี อีกทั้งบริษัทยังมีการค านวณ
ผลตอบแทนจากการลงทุนโดยการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis) ที่ครอบคลุมกรณีเลวร้ายที่สุด 
(Worst Case Scenario) เพื่อศึกษาถึงผลกระทบทางการเงินและผลตอบแทนในกรณีเลวร้ายที่สุดที่บริษัทอาจได้รับ นอกจากนี้ ใน
การประเมินเงินลงทุนในโครงการต่าง ๆ บริษัทได้ค านวณเงินลงทุนส ารอง (Contingency) ซึ่งคาดว่าจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายส่วนเพ่ิม
ได้เพียงพอหากค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการเพิ่มขึ้นระดับหนึ่ง 

ทั้งนี้ ข้อมูลจากการศึกษาข้างต้นจะถูกน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและจัดการการลงทุน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ
และที่ปรึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุน  

16.2 ความเสี่ยงจากการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศ 

การลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศนั้นมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง กฎหมาย และนโยบายภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศท่ีบริษัทจะเข้าไปลงทุน รวมถึง
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการด าเนินงานของบริษัท และอาจมีความเสี่ยงจากการไม่
สามารถจัดหาบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญในการบริหารโครงการในต่างประเทศได้ทันตามก าหนด 
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อย่างไรก็ดี บริษัทมีการศึกษาข้อมูลและพิจารณาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในหลายประเทศ
เพื่อกระจายความเสี่ยงดังกล่าว และมีการเตรียมความพร้อมในการบรหิารจดัการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศ
โดยจัดจ้างที่ปรึกษาเฉพาะทางที่มีความรู้ความเช่ียวชาญในระหว่างการพัฒนาโครงการ และมีนโยบายในการสรรหาและพัฒนา
บุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศ  

16.3 ความเสี่ยงจากการจัดหาที่ดินส่าหรับใช้ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 

บริษัทต้องจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ซึ่งบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถ
จัดหาที่ดินในพ้ืนท่ีตามก าหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้เพียงพอและสอดคล้องกับแผนการลงทุน ทั้งนี้ รวมถึงความเสี่ยงท่ีต้นทุนการ
ได้มาของที่ดินอาจสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนของบริษัทให้ล่าช้า และโรงไฟฟ้าอาจไม่สามา รถเปิด
ด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ตามที่ก าหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าได้ 

อย่างไรก็ดี บริษัทมีบุคลากรที่มีความรู้ความเช่ียวชาญเพื่อจัดหาและรวบรวมที่ดินให้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เพื่อให้
มั่นใจได้ว่าท่ีดินมีความเหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 

ทั้งนี้ ในการจัดหาที่ดินส าหรับโครงการทั้งหมดที่ผ่านมา บริษัทไม่สามาถจัดการได้ทันเวลาโครงการเดียวเท่านั้นคือ
โครงการ Onami ซึ่งบริษัทประสบประเด็นในส่วนของการเจรจาหาข้อตกลงร่วมจากผู้อยู่อาศัย 1 รายในบริเวณที่ได้รับผลกระทบ
จากการใช้ที่ดินเพื่อพัฒนาและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จึงไม่สามารถยื่นเอกสารแสดงความพร้อมในการก่อสร้างระบบ
สายส่ง (Grid Connection Work Application) ภายในเวลาที่ก าหนดไว้เดิมได้ อย่างไรก็ดี บริษัทฯจะน าประสบการณ์จากโครงการ 
Onami ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการจัดหาที่ดินส าหรับโครงการในอนาคตต่อไป 

17. ความเสี่ยงเกี่ยวกับหุ้นสามัญของบริษัท  
17.1 ความเสี่ยงจากเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ที่มีข้อจ่ากัดในการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

เนื่องจากบริษัทมีการท าธุรกรรมการกู้ยืมเงินในลักษณะเงินกู้โครงการ (Project Finance) ส าหรับทุกโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งสัญญาเงินกู้เป็นสัญญาระยะยาวและมีการก าหนดให้โครงการต่าง ๆ จะต้องด ารงอัตราส่วนความสามารถใน
การช าระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio) (โดยสัญญาที่ DSCR สูงที่สุดเท่ากับ 1.10 เท่า) และ จ าเป็นต้องน าเงินในบัญชี
ส ารองส าหรับเจ้าหนี้ (Debt Service Reserve Account) ให้ครบตามจ านวนเงินต้นและดอกเบี้ยที่จะครบก าหนดจ่ายในรอบ  
3-6 เดือน ถัดไป แต่อย่างไรก็ดีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีรายได้ที่ค่อนข้างสม่ าเสมอ ซึ่งในปีที่ผ่านมา ทุกโครงการของ
โรงไฟฟ้ามีความสามารถในการช าระหนี้ และมี DSCR Ratio มากกว่าท่ีธนาคารก าหนดทุกโครงการ ดังนั้นแล้วโครงการจึงมีแนวโน้ม
ค่อนข้างต่ าที่จะไม่สามารถด ารงอัตราส่วนดังกล่าวหรือไม่สามารถน าเงินใส่บัญชีส ารองส าหรับเจ้าหนี้ได้ จนถึงระดับไม่สามารถ
จ่ายเงินปันผลได้ตามที่วางแผนไว้ 
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อระบบควบคุมภายในซึ่งเป็นไปตามหลักการควบคุมกิจการที่ดีโดยยึดหลักตาม
แนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission) เพื่อให้บริษัทมีระบบควบคมุ
ภายในที่ดี ที่จะสามารถช่วยป้องกัน บริหาร จัดการความเสี่ยง หรือความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทได้ โดยระบบควบคุม
ภายในจะครอบคลุมถึงการบริหารงาน การเงิน การประเมินผล และมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนี้ 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี โดยให้ผู้บริหาร
และพนักงานยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง และจริยธรรม ซึ่งได้ก าหนดจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ยึดถือปฏิบัติ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ
อิสระที่มีความรู้ความสามารถ น่าเช่ือถือ มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติ ที่เหมาะสมในการท าหน้าที่ก ากับดูแลและพัฒนาการ
ด าเนินงานต่างๆ โดยฝ่ายจัดการได้ก าหนดโครงสร้างองค์กรและสายการรายงานที่เหมาะสม ก าหนดอ านาจในการสั่งการและความ
รับผิดชอบต่างๆ และยังก าหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานท่ีส าคัญ เพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน โดยพิจารณา
ถึงความเหมาะสมต่างๆ ทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท คณะกรรมการและฝ่ายจัดการมี
กระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อระบบการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไข
กระบวนการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งมีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ อีกทั้ง มีการก าหนด
ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัลที่เหมาะสม นอกจากน้ี บริษัทยังมุ่งมั่นในการพัฒนาและรักษาบุคลากร
ที่มีความรู้และความสามารถ และจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอ และก าหนดแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดต าแหน่ง 
(succession planning) ที่ส าคัญ 

2. การประเมินความเสี่ยง บริษัทได้มอบหมายคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ก ากับดูแล และก าหนด
นโยบายในการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร รวมทั้งมีการอนุมัติและสื่อสาร
นโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ นอกจากนี้ คณะกรรมการยังรับผิดชอบในการ
ทบทวนและประเมินความเสี่ยงประจ าปี ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง โดยแยกพิจารณาความเสี่ยง
ทุกประเภทที่อาจเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร โดยประเมินความส าคัญของความเสี่ยง ทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และก าหนดแผนปฏิบัติงานและมาตรการรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน  บริษัทก าหนดกิจกรรมการควบคุมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความเสี่ยง และ
ลักษณะเฉพาะขององค์กร รวมทั้งก าหนดมาตรการการควบคุมซึ่งครอบคลุมกระบวนการต่างๆ และจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่  
ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม บริษัทมีการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้มั่นใจว่าระบบรองรับการใช้งานได้ตลอดเวลา 
ปลอดภัยจากการเข้าถึงข้อมูลที่ส าคัญและสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท นอกจากนี้ มีการทบทวนนโยบายและ
กระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยุ่เสมอ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส าคัญ 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล บริษัทก าหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการด าเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและ
ภายนอกองค์กรที่มีคุณภาพ รวมถึงความถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา และรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีข้อมูลที่
เพียงพอต่อการตัดสินใจ โดยพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่สามารถเช่ือมโยงกันได้
อย่างทั่วถึง เพื่อเป็นการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จ าเป็น 
นอกจากน้ี บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางสื่อสารที่เหมาะสม 
เพื่อให้สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตได้อย่างปลอดภัย 
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5. ระบบการติดตาม บริษัทก าหนดให้ฝ่ายจัดการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ และมีผู้ตรวจสอบ
ภายในท าหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในองค์กรทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจได้ว่าหน่วยงานเหล่านั้นมีระบบ  
การควบคุมภายใน มีการจัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีการติดตามควบคุมดูแลการด าเนินงานและป้องกันดูแล
ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ โดยการรายงานผล 
การตรวจสอบและแนวทางการแก้ไขจากฝ่ายบริหารต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 

บริษัทได้ท าการว่าจ้างบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ากัด (“P&L”) เพื่อท าหน้าที่สอบทานและตรวจสอบ
ระบบควบคุมภายในของกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ ที่ครอบคลุมกระบวนการทางธุรกิจที่ส าคัญของบริษัทประจ าปี 2563 ซึ่ง
บริษัทมีการตรวจสอบ 4 ระบบงาน ได้แก่ การควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, การบริหารการจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทน
พนักงาน, การบริหารสินทรัพย์ถาวร และการบริหารงานทรัพยากรบุคคล รวมถึงให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง และติดตามความ
คืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายใน 

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจ าไตรมาส ได้มีการรายงานผลการตรวจสอบและน าเสนอประเด็น
ข้อสังเกตต่อระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบข้อสังเกตและให้ก าหนดแนวทางแก้ไขให้ชัดเจน อีกทั้ง 
ติดตามแก้ไขให้ครบถ้วน 

นอกจากนี้ P&L มีความเห็นว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในส่วนที่เป็นสาระส าคัญเพียงพอที่จะท าให้บริษัทบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานของบริษัท เพิ่มความเช่ือมั่นต่อผู้บริหารในเรื่องระบบข้อมูลที่มีความเช่ือถือได้ 
และไม่มีข้อผิดพลาดที่มีสาระส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี 

ตามที่คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้มีการออกกฏเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติผู้รับผิดชอบสูงสุดในงาน 
บัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี บริษัทฯ จึงขอเปิดเผยประวัติดังนี้ 

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน 

ชื่อ-สกลุ นาย สุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ (53 ปี) 

ต าแหน่ง รองกรรมการผู้จดัการ (สายการเงินและการบญัชี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท สาขา Operations Research in Finance มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย 

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลยัโคลัมเบยี 
 

ประวัติการท างาน 
ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการ บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
ปี 2561 - 2652 กรรมการ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) 

ปี 2558 – 2562 รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท ไพรม์ โรด กรุป๊ จ ากัด 

กรรมการผู้จดัการ บริษัท Asiahalcyon Capital Inc ประเทศสิงคโปร์ 

ปี 2555 – ปัจจุบัน Managing Partner of Tuas Capital Partners 
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ผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี  

ชื่อ-สกลุ นางอ าพร เพ็งศรี (45 ปี) 

ต าแหน่ง ผู้จัดการแผนกระบบบญัชีและการเงิน 

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธรุกิจ การบญัชี มหาวิทยาลัย เกษมบณัฑติ 

การอบรม  - การวางระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 
- เทคนิคพ้ืนฐานในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางบัญช ี

- เทคนิคการวเิคราะห์และเขียนค าอธิบายงบการเงินเพื่อน าเสนอรายงานประจ าป ี

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลัง 
2562 - ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกระบบบญัชีและการเงิน 

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

2560 - 2562 ผู้จัดการแผนกระบบบญัชีและการเงิน 

บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จ ากดั 

2558 - 2560 ผู้จัดการแผนกบัญชี 

บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ ากัด 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่มี 
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หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติให้แต่งตั้ง P&L ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในของ P&L 
เป็นผู้มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากผู้ตรวจสอบภายใน
ของ P&L มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการ
ตรวจสอบภายใน โดยประวัติของผู้ตรวจสอบภายในของ P&L ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เป็นดังต่อไปนี้ 

ชื่อ-สกลุ คุณวรรณวิมล จองสรุียภาส 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสายงานตรวจสอบภายใน 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

2563 ปริญญาโททางบริหารธุรกิจส าหรบันักบริหาร คณะบริหารธรุกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

2549 ปริญญาตรี  หลักสตูรบัญชีบณัฑิต  สาขาการบัญชี (บัญชีบณัฑิต-เกยีรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลยัธรุกิจบัณฑิตย ์

2560 วุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Auditing Certificate Program – IACP) สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

2559 ประกาศนียบตัรผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (CPIAT) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.) 

2551 โครงการอบรมการตรวจสอบภายในเพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Prepared Course for 
Certified Internal Auditor: Pre – CIA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท พีแอนด์แอล ไอที ออดิท จ ากัด 

2549 – ปัจจุบัน ผู้อ านวยการสายงานตรวจสอบภายใน บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ากัด 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่ม ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่ม ี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  ไม่ม ี
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การวิเคราะห์และค าอธบิายของฝ่ายจัดการ 

1. ภาพรวมของการด าเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงท่ีมนีัยส าคัญ 

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เดิมประกอบธุรกิจหลักคือจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม และมีการลงทุนหลัก
ในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มและร้านอาหารแบบไลฟ์สไตล์ โดยเป็นผู้ได้รับสิทธิแฟรนไชส์ในการประกอบธุรกิจ
ร้านอาหารและเครื่องดื่มย่ีห้อต่างๆ เช่น โดมิโน่ส์ พิซซ่า (“Domino’s”) เดอะ คอฟฟ่ี บีน แอนด์ ทีลีฟ (“CBTL”) และเคียวโชน 
(“KYOCHON”) และร้านอาหารแบบไลฟ์สไตล์ต่างๆ เช่นร้านอาหารภายใต้บริษัท ฟินิกซ์ ไอรอน แฟรี่ จ ากัด และร้านอาหารกลุ่ม จี 
เอ็นเตอร์ไพรส์ แอนด์ โค และธุรกิจร่วมลงทุนในธุรกิจโรงแรม บริษัทยังได้ลงทุนในกิจการโรงแรมภายใต้ชื่อ “เรด แพลนเน็ต” โดยมี
สาขาของโรงแรมในประเทศไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น 

ในวันท่ี 26 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้ท าการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
และมีการเปลี่ยนการประกอบธุรกิจหลักจากเดิมประกอบธุรกิจหลักคือจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม และมีการลงทุนหลักในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมีบริษัท ไพร์ม โรด โซลาร์ จ ากัด (“PRS”) เป็นบริษัทแกน 

โดยภายหลังที่บริษัทเข้าท าธุรกรรมจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและสินทรัพย์เดิมของบริษัทออกไปตามหน้าที่
ด าเนินการจ าหน่ายสินทรัพย์ตาม Covenants ซึ่งถูกระบุไว้ในสัญญาจองซื้อหุ้นเพ่ิมทุนแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน บริษัทจะเหลือเพียง
ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศของบริษัทเพียงเท่านั้น ดังนั้น บริษัทจึง
เลือกใช้ข้อมูลจากงบการเงินบริษัท ในการอธิบายผลการด าเนินงานและสถานะทางการเงินของบริษัทเพ่ือแสดงให้เห็นผล
ประกอบการของธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน   

ภาพรวมธุรกิจของบริษัทภายหลงัการรับโอนกิจการทั้งหมด 

บริษัทด าเนินธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยเข้าลงทุนในบริษัทที่ประกอบกิจการการ
จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยปัจจุบันจะเน้นการลงทุนและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นหลัก 
โดยบริษทัมีบริษัทย่อยที่ด าเนินธุรกิจในการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) ท่ีส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

1.1. บริษัท ไพร์ม โรด อัลเทอร์เนทีฟ จ ากัด (“PRA”) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) 
โดยเข้าลงทุนในหุ้นของบริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จ ากัด (“PRG”) ในสัดส่วนร้อยละ 99.9 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว และ 
บริษัท ไพร์ม เอ็นเนอย่ี แคปปิตอล จ ากัด (“PEC”) ในสัดส่วนร้อยละ 99.9 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว ซึ่งท้ัง PRG และ 
PEC เป็นบริษัทที่อยู่ใต้การควบคุมเดียวกันกับผู้ถือหุ้นของ PRA 

1.2. บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จ ากัด (PRG) ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยเข้าลงทุน
ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้เข้าท าสัญญารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบของ Feed-in Tariff (FiT) โดยแบ่งเป็น
กลุ่มโครงการดังต่อไปนี้  

1) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยที่ได้เข้าท าสัญญารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบของ Feed-in Tariff 
(FiT) จ านวน 8 โครงการ ก าลังการผลิตตามสัญญารวมทั้งสิ้น 40.6 เมกะวัตต์  

2) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวันที่ได้เข้าท าสัญญารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบของ  Feed-in 
Tariff (FiT) จ านวน 3 โครงการ ก าลังการผลิตตามสัญญารวมทั้งสิ้น 16.2 เมกะวัตต์ 

3) การถือผลประโยชน์ผ่านโครงสร้างการลงทุนแบบทีเค-จีเค (TK-GK Structure) ในสัดส่วนร้อยละ 25.0 ของ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นท่ีได้เข้าท าสัญญารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบของ Feed-in Tariff 
(FiT) จ านวน 5 โครงการ มีก าลังการผลิตตามสัญญารวมทั้งสิ้น 54.5 เมกะวัตต์  

1.3. บริษัท ไพร์ม เอ็นเนอย่ี แคปปิตอล จ ากัด (PEC) ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดย
เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยจ านวน 10 โครงการ มีก าลังการผลิตตามสัญญารวม
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ทั้งสิ้น 72.0 เมกะวัตต์ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว ซึ่งทุกโครงการได้รับอัตราส่วนเพ่ิมราคารับซื้อ
ไฟฟ้าที่ 8.00 บาท ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง  

2. การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินรวมของบริษัท 

2.1. สรุปภาพรวมธุรกิจและแนวโน้มของอุตสาหกรรม 

สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจของไทยและโลกถดถอยอย่างต่อเนื่อง แต่ผลประกอบการของ
บริษัท กลับมีทิศทางที่สวนกระแส โดยผลประกอบการได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้มีรายได้รวมส าหรับงวด 12 เดือน ปี 2563 
เท่ากับ 811.0 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 23.3% จากช่วงเดียวกันปีก่อน (Year on Year: YoY) มี EBITDA เท่ากับ 539.5 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 
10.9% YoY มีก าไรสุทธิ เท่ากับ 303.3 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 11.4% YoY มีก าไรเบ็ดเสร็จ 359.2 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 42.8% และมีอัตรา
ก าไรสุทธิ 37.6% 

ผลการด าเนินงานท่ีเติบโตโดดเด่นจากการรับรู้รายได้ของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power Plant) ซึ่งเป็น
ธุรกิจหลักของ บริษัท โดยโรงไฟฟ้าทั้งหมดมีการท าสัญญาผลิตและขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement: PPA) ให้กับ
รัฐวิสาหกิจของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทั้งนี้มีโครงการในประเทศไทย ญี่ปุ่น ไต้หวัน และกัมพูชา และมีก าลังการ
ผลิตติดตั้ง (Installed Capacity) รวม 294.7 เมกะวัตต์  

นอกจากนี้ บริษัท ยังได้ขยายธุรกิจใหม่เพ่ือรองรับ
การเติบโตอย่างก้าวกระโดดอีกกว่า 3 ธุรกิจ ซึ่งเริ่มต้นได้อย่าง
ประสบความส าเร็จ และเริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาส 3 ปี 2563 
ไปแล้ว ได้แก่ ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา   (Solar Rooftop EPC) ธุรกิจขาย
ไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้ง
บนหลังคา (Solar Rooftop Private-PPA) และธุรกิจจ าหน่าย
วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับพลังงาน  (Power-related Material 
and Equipment Trading) 

ในด้านแนวโน้มของอุตสาหกรรมพลังงาน จากข้อมูล
ของ Ou r World in  Da ta  มหาวิทยาลั ยออกฟอร์ ด 
(https://ourworldindata.org/cheap-renewables-
growth)  ดังแผนภาพข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ในช่วง 10 ปีที่
ผ่านมา ราคาต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ปรับตัวลดลงมากที่สุดถึง 89% เม่ือเทียบระหว่าง
ต้นทุนการก่อสร้างและด าเนินงานโรงไฟฟ้าในปี 2009 และ 
2019 โดยต้นทุนเหลืออยู่ที่ 40 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐต่อเมกะ
วัตต์ แนวโน้มนี้ชี้ให้เห็นถึงอนาคตที่สดใสของอุตสาหกรรม
พลังงานสะอาด โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ ที่จะมีบทบาท
ส าคัญในการช่วยให้นานาอารยประเทศบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาอย่างย่ังยืนแห่งสหประชาชาติ (United Nations’ 

Sustainable Development Goals: SDG) ตลอดจนข้อตกลงปารีส (Paris Agreement on Climate Change) ว่าด้วยการการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ในท่ีสุด 

2.2. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานจ าแนกตามธุรกิจ 

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทชั้นน าในธุรกิจพลังงานสะอาด ซึ่งมุ่งม่ันที่จะใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาท าธุรกิจให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืนแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท มีธุรกิจหลักเป็นธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน

https://ourworldindata.org/cheap-renewables-growth
https://ourworldindata.org/cheap-renewables-growth
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แสงอาทิตย์ และได้ขยายธุรกิจใหม่เพ่ือรองรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดอีกกว่า 3 ธุรกิจ ซึ่งรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2563 
โดยรายละเอียดของแต่ละธุรกิจ มีดังต่อไปนี้  

1) ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power Plant) 

ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจหลักของบริษัท โดยโรงไฟฟ้าทั้งหมดมีการท าสัญญาผลิตและขายไฟฟ้า (PPA) ให้กับหน่วยงานของรัฐของ
ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งมีโครงการในประเทศไทย ญี่ปุ่น ไต้หวัน และกัมพูชา มีก าลังผลิตติดตั้งรวม 294.7 เมกะ
วัตต์ แบ่งออกเป็นโครงการที่พัฒนาเสร็จและด าเนินการขายไฟแล้ว (COD-Installed Capacity) 188.8 เมกะวัตต์ และโครงการที่อยู่
ระหว่างการพัฒนาอีก 105.9 เมกะวัตต์  

ทั้งนี้ในบางโครงการ บริษัท ได้ร่วมทุนกับหุ้นส่วนธุรกิจ ท าให้จากก าลังผลิตติดตั้งรวม 294.7 เมกะวัตต์ข้างต้น จะเป็นก าลัง
ผลิตติดตั้งที่บริษัท เป็นเจ้าของ (Equity Installed Capacity) อยู่ 213.1 เมกะวัตต์ โดยในจ านวนนี้เป็นโครงการที่พัฒนาเสร็จและ
ขายไฟฟ้า (COD-Equity Installed Capacity) แล้วจ านวน 11.6 เมกะวัตต์ 

ส าหรับปี 2563 นี้ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีรายได้รวม 653 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 81% ของรายได้ทั้งหมด
ของบริษัท โดยรายได้เติบโตจากปีก่อนจากการรับรู้รายได้เต็มปีของโครงการที่ประเทศไต้หวันซึ่งเริ่มขายไฟในเดือนเมษายน ปี 2562 

2) ธุรกิจรับเหมาติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop Engineering, Procurement, and 
Construction (EPC))  

บริษัท ได้ร่วมมือกับบริษัท อัลเทอร์เนทีฟ วิชั่นส์ จ ากัด ท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจนี้มากกว่า 10 ปี เพ่ือจัดตั้งและถือหุ้นใหญ่
ในกิจการร่วมค้า ในนามบริษัท ไพร์ม อัลเทอร์เนทีฟ วิชั่นส์ จ ากัด เพ่ือให้บริการติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาครบ
วงจร ตั้งแต่การส ารวจออกแบบ ด าเนินการติดตั้ง ไปจนถึงการบ ารุงรักษา  ซึ่งเป็นระบบที่จะช่วยให้อาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม
ที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงสามารถลดการซื้อไฟฟ้าจากส่วนกลางได้ อันจะท าให้ธุรกิจหรือองค์กรที่ติดตั้งสามารถลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมี
นัยส าคัญ  

ทั้งนี้ บริษัท ได้ร่วมมือกับบริษัทที่ให้เงินลงทุนกับธุรกิจอื่นเพ่ือติดตั้งระบบนี้ แต่ไม่มีทีมงานรับเหมาก่อสร้างของตัวเอง เช่น 
Constant Energy (CE) เป็นต้น โดยหุ้นส่วนธุรกิจเหล่านี้จะมีโครงการกับลูกค้าที่มีศักยภาพที่พร้อมส่งต่อให้เราเข้าไปติดตั้งระบบอยู่
แล้ว จึงท าให้บริษัท มีโครงการรอการส ารวจและออกแบบติดตั้งทันทีกว่า 30 โครงการ  

ส าหรับปี 2563 นี้ ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคามีรายได้รวม 125.7 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วน 15.6% ของรายได้รวมบริษัท และภายในต้นปี 2564 จะรับรู้รายได้จากโครงการที่ก าลังก่อสร้างเพ่ิมเติมอีก 11.8 ล้านบาท  

3) ธุรกิจขายไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดต้ังบนหลังคา (Solar Rooftop Private-Power 
Purchase Agreement (PPA)) 

ธุรกิจนี้เป็นการต่อยอดจากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคาข้างต้น โดยเป็นการเสนอทางเลือกพิเศษให้กับลูกค้าที่มีศักยภาพในการที่บริษัท จะลงทุนระบบให้  แล้วขายไฟฟ้าที่ระบบ
ผลิตได้ในราคาที่ถูกกว่าอัตราค่าไฟที่ลูกค้าซื้อจากรัฐในราคาปกติ ซึ่งการท าสัญญาขายไฟฟ้ากับองค์กรเอกชน (Private-PPA) นี้ 
สามารถท าได้หลายรูปแบบ เช่น ท าข้อตกลงให้ส่วนลดค่าไฟจากอัตราปกติ และท าสัญญาเช่าอุปกรณ์ระบบกับบริษัท เป็นต้น 
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีผู้เล่นในธุรกิจนี้ไม่มาก บริษัท จึงมีความตั้งใจที่จะเป็นผู้น าในอุตสาหกรรมนี้ และได้     มุ่งม่ันเฟ้นหา
ลูกค้าที่มีศักยภาพ เพ่ือเข้าไปเสนอการลงทุนให้อย่างต่อเนื่อง 

ในไตรมาส 3 ปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัท ประสบความส าเร็จในการเข้าท าสัญญาขายไฟฟ้ากับเอกชนเป็นครั้งแรก โดยสัญญา
ฉบับแรกนี้ได้ท ากับ บริษัท ไผ่สิงห์ทอง จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ท าธุรกิจฟาร์มสุกรชั้นน าของประเทศ โดยฟาร์มที่เข้าไปติดตั้งอยู่ใน
จังหวัดอ่างทอง มีอัตราการใช้ไฟสูงตลอดเวลาทุกวัน และระบบสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับฟาร์มได้อย่างมีนัยส าคัญ โดยจะเริ่ม
จ าหน่ายไฟเชิงพานิชย์ได้ในเดือนมกราคม 2564 
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4) ธุรกิจจ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับพลังงาน  (Power-related Material and Equipment Trading) 

เช่นเดียวกับธุรกิจข้างต้น ธุรกิจจ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับพลังงาน ก็เป็นการต่อยอดจากธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ทั้งสอง 
เนื่องจากบริษัท ต้องจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคาจ านวนมาก ประกอบกับการเป็นที่รู้จักและมีเครือข่ายความร่วมมือในวงการพลังงานทดแทนอย่างกว้างขว้าง 
จึงเล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาธุรกิจใหม่นี้ขึ้นมา  

บริษัท ได้วางกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจนี้จากลูกค้าระดับองค์กรขนาดใหญ่ในช่วงเริ่มต้นนี้ก่อน ในขณะเดียวกันก็ศึกษาและ
วางแผนเพ่ือเปิดตลาดกับกลุ่มลูกค้ารายย่อยในช่วงต่อไป ทั้งนี้สินค้าที่บริษัท ก าลังศึกษาความเป็นไปได้ในการท าธุรกิจครอบคลุม
กลุ่มวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนเกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
ระบบผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล และระบบจัดการพลังงานของอาคารและที่อยู่อาศัย เป็นต้น ทั้งนี้บริษัท ประสบความส าเร็จใน
การท าสัญญาขาย ส่งมอบสินค้า และรับรู้รายได้จากธุรกิจนี้แล้วในช่วงไตรมาส 3 ปี 2563 ที่ผ่านมา 

ส าหรับปี 2563 นี้ ธุรกิจจ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับพลังงานมีรายได้กว่า 22.2 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 2.8% ของ
รายได้รวมรวมบริษัท โดยคาดว่ารายได้จากธุรกิจนี้จะเติบโตอย่างมากในปี 2564 เนื่องจากธุรกิจนี้จะท าให้เกิดการประสานพลังและ
ใช้ประโยชน์จากต้นทุนการด าเนินงานเดิมของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและเกิดก าไรสูงสุดอย่างย่ังยืนต่อไป 

2.3. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานจ าแนกตามประเทศ 

1) ประเทศไทย 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย มีก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 112.6 เมกะวัตต์ (ก าลังการผลิตติดตั้ง
รวม 132.3 เมกะวัตต์) โดยแบ่งเป็นโครงการที่ขายไฟรูปแบบ Feed-in-Tariff (FiT) และโครงการที่ขายไฟรูปแบบ Adder  

ส าหรับปี 2563 โครงการรูปแบบ FiT ที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทุกโครงการ คิดเป็นรายได้ 346.7 ล้านบาท ส่วนโครงการ
รูปแบบ Adder ที่บริษัทถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 30 มีรายได้จากส่วนแบ่งก าไร 301.6 ล้านบาท ซึ่งรายได้จากโครงการทั้งสองประเภท
แตกต่างจากงวดเดียวกันของปีก่อนเพียงเล็กน้อย 

นอกจากนี้ ธุรกิจใหม่ทั้ง 3 ธุรกิจ (ที่ได้อธิบายไปข้างต้น) ได้แก่ ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บน
หลังคา ธุรกิจขายไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา และธุรกิจจ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับ
พลังงาน  ได้ริเริ่มด าเนินการในประเทศไทยทั้งหมด และในปี 2563 นี้ รับรู้รายได้จ านวน 147.9 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 18.2% 
ของรายได้รวมของบริษัท 

2) ประเทศญี่ปุ่น 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 38.8 เมกะวัตต์ (ก าลังการผลิตติดตั้งรวม 
50.5 เมกะวัตต์) โดยในปี 2563 บริษัท มีส่วนแบ่งก าไรที่ได้รับจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น เป็นจ านวน
เงิน 4.8 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนจากการถูกปรับมูลค่าของโครงการ Onami ที่บริษัท ซื้อโครงการกลับจากบริษัทร่วมทุนกับ
กลุ่มบ้านปูมาพัฒนาเอง โดยเป็นมุมมองของผู้ตรวจสอบบัญชีที่ให้บันทึกเป็นการขาดทุน 

3) ประเทศไต้หวัน 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวัน ก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 5.5 เมกะวัตต์ (ก าลังการผลิตติดตั้ง
รวม 5.5 เมกะวัตต์) โดยในปี 2563 บริษัท มีรายได้จากโครงการในไต้หวันกว่า 39.4 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีท่ีแล้วกว่า 71.4% อย่าง
มีนัยส าคัญ เนื่องจากโครงการทั้งหมดเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ในเดือนเมษายน 2562 ท าให้ปี 2563 นี้มีการรับรู้
รายได้เต็มป ี

4) ประเทศกัมพูชา 

เม่ือปลายปี 2562 บริษัท ได้ชนะประมูลภาครัฐโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งชาติ (National Solar Park) ที่มี
ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) เป็นที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีขนาดก าลังผลิตติดตั้ง 78 เม
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กะวัตต์ และขนาดก าลังผลิตตามสัญญา 60 เมกะวัตต์ โดยได้ด าเนินการประสานงานพัฒนาโครงการมาต่อเนื่อง จนสามารถลงนาม
สัญญาการพัฒนาโครงการและซื้อขายไฟฟ้ากับรัฐบาลกัมพูชาได้ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ทั้งนี้มีสถาบันการเงินหลาย
แห่งให้ความสนใจที่จะให้ สินเชื่อโครงการกับโครงการนี้ ทั้งธนาคารพัฒนาเอเชียเอง และสถาบันการเงินระดับนานาชาติแห่งอื่น โดย
บริษัท ก าลังสรุปเอกสารในขั้นตอนสุดท้าย และก าลังจะท าสัญญาเร็วๆ นี้ 

2.4. การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2561 2562 และ 2563 

รายได้และส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วม 

ส าหรับปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการขาย ,รายได้จากการรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา 
และส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจพลังงานหมุนเวียนจ านวน 811.0 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า 153.0 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 23.25 โดยมีสาเหตุส าคัญมาจากการเพ่ิมขึ้นของรายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 125.72 ล้านบาท 
และ จากการขาย 34.72 ล้านบาท 

ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของรายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง มีสาเหตุส าคัญมาจากการเริ่มท าสัญญาการให้บริการด้านการก่อสร้าง
งานติดตั้งแผงโซลาร์เซลบนหลังคา และอื่นๆ จ านวน 13 โครงการ  อาทิ โครงการคูโบต้า ฟาร์ม บ้านบึง ชลบุรีโดยเริ่มมีการรับรู้
รายได้ในเดือน สิงหาคม 2563 และ การการเพ่ิมขึ้นของรายได้จากการขายไฟฟ้ามีสาเหตุส าคัญมาจากการเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิง
พาณิชย์ (COD)  ของโครงการ He Wu, Shin Shi และ Sheng Jiu ที่เมือง Yunlin ประเทศไต้หวัน ในเดือนเมษายน 2562 ส่วนการ
เพ่ิมขึ้นของส่วนแบ่งก าไรในบริษัทร่วมในประเทศไทยนั้นมีสาเหตุส าคัญมาจากการเพ่ิมขึ้นของค่า Ft ขายส่งเฉลี่ย 

ส าหรับส่วนแบ่งก าไรในบริษัทร่วมในประเทศญี่ปุ่น นั้น บริษัท ไอสึ เอนเนอร์จี พีทีอี ลิมิเต็ด (Aizu) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของ
บริษัทซึ่งลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในประเทศญี่ปุ่น ยังไม่มีการรับรู้รายได้ในรูปแบบ
เงินปันผลจากบริษัทด าเนินโครงการในประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากบริษัทด าเนินโครงการในประเทศญี่ปุ่นยังอยู่ระหว่างการส ารองเงินใน
บัญชีส าหรับเจ้าหนี้ เพ่ือจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืม (Debt Service Reserve Account) ตามเง่ือนไขของสัญญาสินเชื่อรูปแบบโครงการ 
(Project Finance)  

สัดส่วนรายได้จากการขายไฟฟ้าของบริษัทเทียบกับรายได้รวมในปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 50.8 ในขณะที่ปี 2563สัดส่วน
ดังกล่าวอยู่ที่ร้อยละ 45.49 ,รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างของบริษัทเทียบกับรายได้รวมในปี 2563 สัดส่วนดังกล่าวอยู่ที่ร้อยละ 
15.50 และมีสัดส่วนส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วมเทียบกับรายได้รวมในปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 48.34 ในขณะที่ปี 2563 สัดส่วน
ดังกล่าวอยู่ที่ร้อยละ 37.78 โดยรายได้จากการขายไฟฟ้า , รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างและส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วม
ประกอบด้วย 4 ส่วนหลักได้แก่  

1) รายได้การจ าหน่ายไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในประเทศไทยและประเทศไต้หวัน ซึ่งมีอัตรารับซื้อไฟฟ้า
ในรูปแบบ Feed-in-Tariff (FiT) ภายใต้การลงทุนของ PRG (“รายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้าในในประเทศไทย
รูปแบบ FiT”)  

2) รายได้จากการรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา รวมถึงสัญญาการให้บริการด้านการ
ก่อสร้างส าหรับงานติดตั้งแผงโซลาร์เซลบนหลังคากิจกรรมการก่อสร้างของกลุ่มกิจการเป็นการสร้างห รือท าให้
สินทรัพย์ (งานระหว่างก่อสร้าง) ที่ลูกค้ามีอ านาจควบคุมอยู่เพ่ิมขึ้น กลุ่มกิจการจึงรับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่งโดย
อ้างจากระดับความคืบหน้าในการก่อสร้างตามประมาณการล่าสุดของมูลค่าของสัญญาและขั้นความส าเร็จของงาน
โดยอ้างอิงจากความคืบหน้าทางกายภาพ 

3) ส่วนแบ่งก าไรที่ได้รับจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยซึ่งมีอัตรารับซื้อไฟฟ้าใน
รูปแบบส่วนเพ่ิมราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ภายใต้การลงทุนของ PEC (“ส่วนแบ่งก าไรจากการจ าหน่ายไฟฟ้าใน
ประเทศไทยในรูปแบบ Adder”)  

4) ส่วนแบ่งก าไรที่ได้รับจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีอัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ 
Feed-in-Tariff (FiT) ภายใต้การลงทุนของ PRG (“ส่วนแบ่งก าไรจากการจ าหน่ายไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นรูปแบบ 
FiT”) 
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ตารางจ าแนกรายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้าแยกตามโครงการและส่วนแบ่งก าไรในบริษัทร่วม 

 หน่วย: ล้านบาท 

โครงการ 
เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2563 ร้อยละ 2562 ร้อยละ 
เ พิ่ ม ขึ้ น 
(ลดลง) 

เปลี่ยน 
แปลง 

รายได้จากการขาย 368.96 45.4% 334.23 50.8% 34.73 10.4% 
BSA01 และ LAK09 66.46 8.1% 67.12 10.1% (0.66) (1.0%) 
LBL05 41.52 5.1% 41.96 6.4% (0.44) (1.0%) 
BSA08 42.17 5.2% 42.72 6.5% (0.55) (1.3%) 
5AMATA 65.04 8.0% 66.17 10.1% (1.13) (1.7%) 
KPA05 32.05 4.0% 32.34 4.9% (0.29) (0.9%) 
LRA08 และ KTM07 60.11 7.4% 60.95 9.3% (0.84) (1.4%) 
Yunlin  (เริ่มจ าหน่ายไฟในปี 2562) 39.36 4.9% 22.97 3.5% 16.39 71.4% 
PRG 22.25 2.7% - - 22.25 100.0% 

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 125.72 15.5% - - 125.72 100.0% 
ส่วนแบ่งก าไรในบริษัทร่วม 306.41 37.8% 318.10 48.3% (11.69) (3.7%) 
ส่วนแบ่งก าไรจากการจ าหน่ายไฟฟ้า 
    ในประเทศไทยในรูปแบบ Adder 

301.58 37.2% 311.50 47.3% (9.92) (3.2%) 

ส่วนแบ่งก าไรจากการจ าหน่ายไฟฟ้า 
    ในประเทศญี่ปุ่นในรูปแบบ Fit 

4.83 0.6% 6.60 1.0% (1.77) (26.8%) 

รายได้อื่น 5.37 0.7% 5.68 0.9% (0.31) (5.5%) 
ก าไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน 4.54 0.6% - - 4.54 100.0% 
รวมรายได้  811.00 100.0% 658.01 100.0% 152.99 23.3% 

ต้นทุนขายและบริการ 

ต้นทุนขายและบริการของบริษัท ประกอบด้วย (1) ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย และ (2) ค่าจ้างดูแลและบ ารุงรักษา
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (O&M) และต้นทุนอ่ืนๆ โดยค่าใช้จ่ายในการดูแลและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้านั้นมีลักษณะคงท่ีตามเงื่อนไข
ที่ก าหนดไว้ในสัญญาโดยมีการปรับอัตราเติบโตที่คงที่ตลอดระยะเวลาของสัญญา ในขณะที่ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายเป็นไป
ตามอายุการใช้งานของโรงไฟฟ้าซึ่งมีอายุโดยเฉลี่ย 25 ปี ดังนั้นหากไม่มีการเปิดโครงการใหม่ต้นทุนขายและบริการจะไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ 

ในปี 2562 บริษัท มีต้นทุนขายและบริการจ านวน 156.60 ล้านบาท ส าหรับปี 2563 บริษัทมีต้นทุนขายและบริการจ านวน 
280.21 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า 123.61 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 78.93 โดยมีสาเหตุส าคัญคือการที่กลุ่ม
บริษัทมีการรับรู้ต้นทุนขายและบริการจากการรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ทั้ง 13 โครงการ ซึ่งเริ่ม
รับรู้รายได้เมือเดือน สิงหาคม 2563 และรับรู้ต้นทุนขายและบริการของโครงการ He Wu, Shin Shi และ Sheng Jiu ซึ่งเริ่มจ าหน่าย
ไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) เม่ือเดือนเมษายน 2562 

ก าไรขั้นต้น 

ในปี 2562 บริษัท มีก าไรขั้นต้นจ านวน 177.64 ล้านบาท ส าหรับปี 2563 บริษัทมีก าไรขั้นต้นจ านวน 214.47 ล้านบาท 
เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า 36.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 20.73 โดยมีสาเหตุส าคัญของการเพ่ิมขึ้นคือการที่กลุ่มบริษัท
มีการรับรู้ก าไรขั้นต้น จากการรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา  และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ซึ่งเริ่มจ าหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ทั้งในและต่างประเทศตามที่รายงานข้างต้น 
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รายได้อื่น 

ส าหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีรายได้อื่นจ านวน 5.37 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี
ก่อนหน้าจ านวน 5.68 ล้านบาท ลดลงจ านวน 0.31 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 5.46 เนื่องจากในปี 2562 บริษัทย่อย
ได้รับเงินจากการเคลมประกัน จากเหตุภัยพิบัติธรรมชาติ  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ในปี 2562 บริษัท มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจ านวน 135.56 ล้านบาท โดยส่วนหนึ่งเกิดจากการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ของบัญชีลูกหนี้อ่ืนจ านวน 33.97 ล้านบาท ในช่วงปลายปี 2562 และมีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของบัญชีลูกหนี้ ปี 2563 จ านวน 
5.00 ล้านบาท 

ส าหรับปี 2563 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจ านวน 127.76 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 7.8 ล้านบาท หรือคิดเป็น
การลดลงร้อยละ 5.75 โดยมีสาเหตุส าคัญคือการลดลงของค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาในการด าเนินการเข้าจดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์แบบทางอ้อม 

(ขาดทุน) ก าไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ส าหรับปี 2563 บริษัทมีก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจ านวน 4.54 ล้านบาทซึ่งเกิดจากการอ่อนค่าของเงินบาทเม่ือเทียบกับ
สกุลเงินอ่ืนในระหว่างปี 

ต้นทุนทางการเงิน 

ในปี 2562 บริษัท มีต้นทุนทางการเงินจ านวน 93.34 ล้านบาท ส าหรับปี 2563 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินจ านวน 98.76 
ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า 5.42 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.81 โดยมีสาเหตุส าคัญมาจากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเริ่มจ าหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ทั้งในและต่างประเทศตามที่รายงานข้างต้น 

ก าไรสุทธิ 

ส าหรับปี 2563 บริษัทมีก าไรสุทธิในงบการเงินรวมจ านวน 303.29 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า 31.12 ล้านบาท โดย
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.43 ซึ่งเป็นก าไรของบริษัทใหญ่จ านวน 288.26 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.79 โดยมีสาเหตุส าคัญของการเพ่ิมขึ้น
จากการเปิดด าเนินการของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย 3 โครงการ ซึ่งเปิดด าเนินงานเม่ือปลายปี 2561 
และโครงการในประเทศไต้หวันซึ่งเริ่มจ าหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบในระหว่างปี 2562 และต้นทุนงานรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ซึ่งเริ่มรับรู้รายได้เม่ือเดือน สิงหาคม 2563 

2.5. การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินส าหรับปี 2561 2562 และ 2563 

งบการเงินรวมที่น ามาแสดงเปรียบเทียบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และผลการด าเนินงาน
รวมและกระแสเงินสดรวมส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ของกลุ่มบริษัท 

การรับรู้รายการสินทรัพย์และหนี้สินจากการรวมธุรกิจในงบการเงินรวมมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(ก) สินทรัพย์และหนี้สินของกลุ่มบริษัท PRA รับรู้และวัดมูลค่าด้วยมูลค่าตามบัญชี ณ วันรวมธุรกิจ  
(ข) สินทรัพย์และหนี้สินของกลุ่มบริษัท FC รับรู้และวัดมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 

เรื่อง การรวมธุรกิจ ภายใต้เงื่อนไขตามสัญญาจองซื้อหุ้นเพ่ิมทุน โดยการวัดมูลค่าและการแสดงรายการเปิดเผยไว้
ตามรายละเอียดในหมายเหตุฯ 23 

(ค) ก าไร(ขาดทุน)สะสมและยอดคงเหลือของส่วนประกอบอื่นของทุนของกลุ่มบริษัท PRA รับรู้และวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ตามบัญชี ณ วันรวมธุรกิจ 

(ง) ส่วนของเจ้าของเป็นส่วนของเจ้าของของกลุ่มบริษัท PRA และปรับปรุงย้อนหลังส าหรับส่วนทุนตามกฎหมายของ
กลุ่มบริษัท PRA เพ่ือสะท้อนส่วนทุนตามกฎหมายของกลุ่มบริษัท FC 

สินทรัพย ์
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ณ สิ้นปี 2561 2562 และ 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจ านวน 3,666.46 ล้านบาท 5,276.90 ล้านบาท และ 5,837.95  
ล้านบาท ตามล าดับ เพ่ิมขึ้น 1,610.44 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 43.92 ในปี 2562 และเพ่ิมขึ้น 561.05 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นอัตราการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.63 ในปี 2563 โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญสามารถสรุปได้ดังนี้ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ณ สิ้นป ี2561 2562 และ 2563 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 96.93 ล้านบาท 44.64 ล้านบาท และ 
217.59 ล้านบาท ตามล าดับ ลดลง 52.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 53.95 ในปี 2562 และเพ่ิมขึ้น 172.95 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นอัตราการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 387.45 ในปี 2563 โดยการการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในปี 2562 มี
สาเหตุส าคัญมาจากเงินลงทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการ LRA02 และโครงการ KTM07 ภายใต้ SSP และ
โครงการ KPA05 ภายใต้ PGS (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 14.2.4 ในส่วนการวิเคราะห์กระแสเงินสด) และในปี 2563 
การเพ่ิมขึ้นมีสาเหตุส าคัญมาจาก มีการสิ้นสุดสัญญาค้ าประกันเงินฝากธนาคารของบริษัทย่อย 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนี้อื่น 

บริษัทย่อยของบริษัท ประกอบธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าภายใต้สัญญาการซื้อขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคในประเทศไทย และ TaiPower Company ในประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ซึ่งมีก าหนดการช าระค่ารับซื้อกระแสไฟฟ้า
อยู่ที่ 30 วัน  ส าหรับนโยบายการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืนนั้น จะมีการประเมินค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
โดยพิจารณาจากลูกหนี้รายที่ครบก าหนดช าระหนี้แล้ว แต่บริษัทยังไม่ได้รับช าระหนี้นานเกิน  6 เดือน หากพบว่ารายการลูกหนี้
ดังกล่าวเป็นหนี้สูญ จะถูกตัดจ าหน่ายออกจากบัญชีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน   

ณ สิ้นป ี2561 2562 และ 2563 บริษัทมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืนจ านวน 80.43 ล้านบาท 99.47 ล้านบาท และ 197.12 
ล้านบาท ตามล าดับ เพ่ิมขึ้น 19.04 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 23.67 ในปี 2562 และ เพ่ิมขึ้น 97.65 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นอัตราการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 98.17  โดยมีสาเหตุส าคัญมาจากการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของบัญชีลูกหนี้อื่นจ านวน 33.97 
ล้านบาท จากยอดลูกหนี้ทั้งหมด 38.97 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการเงินชดเชยที่บริษัท ไพร์ม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด (PRE) ได้
ด าเนินการช าระค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเพ่ือให้ก าหนดการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงานแทนเจ้าของเดิมของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์แห่งหนึ่งที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง PRE เข้าไปซื้อโครงการมา  

ต่อมา เม่ือผู้บริหารบริษัทพิจารณาผลเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าว พบว่าเจ้าของโครงการเดิมไม่ได้มีการเปิดเผยในสัญญาซื้อ
ขายหุ้นอย่างครบถ้วน บริษัทจึงด าเนินการเรียกร้องเงินชดเชยจากเจ้าของเดิม อย่างไรก็ดี ผู้บริหารคาดว่าอาจไม่สามารถเรียกร้อง
เงินชดเชยจากผู้ขายได้เต็มจ านวน ดังนั้นจึงพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขึ้น และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจ านวน 33.97 
ล้านบาท ในงวดบัญชีปี 2561 

ปี 2562 มีสาเหตุส าคัญมาจากการเพ่ิมขึ้นจากลูกหนี้การค้าจ านวน 1.17 ล้านบาท และการเพ่ิมขึ้นของรายได้ค่าไฟฟ้าค้าง
รับจ านวน 10.78 ล้านบาท เนื่องจากการเริ่มจ าหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
3 โครงการประกอบด้วย โครงการ LRA02 และ โครงการ KTM07 ภายใต้บริษัท สมาร์ท โซลาร์ พาวเวอร์ จ ากัด (“SSP”) และ
โครงการ KPA05 ภายใต้บริษัท ไพร์ม กรีน โซลาร์ จ ากัด (“PGS”)  

ปี 2563 มีสาเหตุส าคัญมาจากการเพ่ิมขึ้นจากลูกหนี้การค้า จ านวน 33.20 ล้านบาท และการเพ่ิมขึ้นของเงินมัดจ าค่าหุ้น
จ านวน 40.0 ล้านบาท เงินมัดจ าซื้อโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ฯ ของ บจก.จูปิเตอร์ เพาเวอร์ และ บจก.พัฒนา
โซลาเธอร์มอล  

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ ากัดในการเบิกใช้  

ณ สิ้นปี 2561 2562 และ 2563 บริษัทมีเงินฝากธนาคารที่มีข้อจ ากัดในการเบิกใช้จ านวน 147.43 ล้านบาท 240.93 ล้าน
บาท และ 225.12 ล้านบาท ตามล าดับ เพ่ิมขึ้น 93.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 63.42 ในปี 2562 และเพ่ิมขึ้น 
15.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.56 ในงวดปี 2563 โดยการเพ่ิมขึ้นของเงินฝากธนาคารที่มีข้อจ ากัดในการ
เบิกใช้ในปี 2562 และ 2563 มีสาเหตุส าคัญมาจากที่กลุ่มกิจการได้โอนสิทธิเรียกร้องไว้กับสถาบันการเงินผู้ให้กู้เพ่ือใช้ค้ าประกันเงิน
กู้ยืมระยะยาวท่ีกลุ่มกิจการได้รับในรูปแบบสินเชื่อโครงการ (Project Finance) 
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เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น 

ณ สิ้นปี 2561 2562 และ 2563 บริษัทมีเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นจ านวน 53.52 ล้านบาท 52.00 ล้านบาท และ 52.00 
ล้านบาท ตามล าดับ ลดลง 1.52 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 2.84 ในงวดปี 2562 โดยการเพ่ิมขึ้นของเงินให้กู้ยืมแก่
กิจการอื่นในปี 2561 มีสาเหตุส าคัญมาจากการจัดประเภทรายการใหม่ของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัท เซ็นทรัล เวสท์วอเตอร์ ดีเวลลอป
เมนท์ จ ากัด (“CWD”) จ านวน 52.00 ล้านบาท เพ่ือใช้ลงทุนในโครงการบ่อฝังกลบขยะ ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทเห็นศักยภาพในการ
ขยายธุรกิจได้ เนื่องจากสามารถต่อยอดน าเอาขยะมาเป็นเชื้อเพลิงในการท าโรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะในอนาคต (รายละเอียด
เพ่ิมเติมของเงินให้กู้ยืมแก่ CWD ถูกแสดงไว้ในส่วนที่ 2 ส่วน 12 การเข้าท ารายการระหว่างกัน ข้อ 12.2.1  การเข้าท ารายการ
ระหว่างกันของบริษัท (ก) รายการเงินให้กู้ยืม) ประกอบกับการรับช าระคืนของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น จ านวน 13.90 ล้านบาท 
ขณะที่การลดลงเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นในงวดปี 2562 มีสาเหตุมาจากบริษัท ไพร์ม โซลาร์ เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด (“PSE”) ด าเนินการ
เข้าซื้อบริษัทย่อยด าเนินโครงการในประเทศไต้หวันทั้ง 3 บริษัท โดยมีการแปลงเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยด าเนินโครงการทั้ง 3 บริษัท
เป็นทุน เป็นจ านวนรวม 1.52 ล้านบาท  

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

ณ สิ้นปี 2561 2562 และ 2563 บริษัทมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จ านวน 1,662.29 ล้านบาท 1,862.61 ล้านบาท และ 
1,912.50 ล้านบาท ตามล าดับ เพ่ิมขึ้น 200.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.05 ในปี 2562 และเพ่ิมขึ้น 49.89 
ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.68 ในงวดปี 2563 มีสาเหตุส าคัญของการรับมอบงานก่อสร้างของโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวัน และมาจากทรัพย์สินระหว่างก่อสร้าง ของโครงการใหม่ (ประเทศไต้หวัน) ภายใต้บริษัท ไพร์ม 
โซลาร์ เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด (“PSE”)   

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ณ สิ้นปี 2561 2562 และ 2563 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจ านวน 595.29 ล้านบาท 613.91 ล้านบาท และ 589.53 
ล้านบาท ตามล าดับ เพ่ิมขึ้น 18.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.13 ในปี 2562 และลดลง 24.38 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 3.97 ในงวดปี 2563  

 โดยการเพ่ิมขึ้นของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ส่วนการเพ่ิมขึ้นของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 มีสาเหตุ
ส าคัญของการได้มาซึ่งสิทธิในการซื้อขายไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวันของ PSE จ านวน 25.80 
ล้านบาท ซึ่งถูกหักกลบบางส่วนจากการลดลงจากการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

ณ สิ้นปี 2561 2562 และ 2563 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ านวน 933.55 ล้านบาท 1,078.16 ล้านบาท และ 
1,173.04 ล้านบาท ตามล าดับ เพ่ิมขึ้น 144.61 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.49 ในปี 2562 และเพ่ิมขึ้น 94.88 
ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.80 ในปี 2563 โดยการเพ่ิมขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทร่วมในปี 2563 มีสาเหตุส าคัญ
มาจากการรับรู้ส่วนแบ่งรายได้จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมภายใต้ PEC และบริษัท ไพร์ม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด (“PRE”)  

หนี้สิน 

ณ สิ้นปี 2561 2562 และ 2563 บริษัทมีหนี้สินรวมจ านวน 1,855.22 ล้านบาท 2,939.49 ล้านบาท และ 3,020.97 ล้าน
บาท ตามล าดับ เพ่ิมขึ้น 1,084.28 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 58.44 ในปี 2562 และเพ่ิมขึ้น 81.49 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นอัตราการเพ่ิมขึ้นร้อยละ  2.77 ในงวดปี 2563 โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญสามารถสรุปได้ดังนี ้

เจ้าหนี้ค่าสิทธิในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 

บริษัทย่อยด าเนินโครงการ (Project Company) ได้ท าสัญญาเป็นผู้สนับสนุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
แบบติดตั้งบนพ้ืนดินกับสหกรณ์ภาคการเกษตร ซึ่งมีค่าตอบแทนการใช้สิทธิที่รับรู้เป็น “เจ้าหนี้ค่าสิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า” ตั้งแต่
วันที่สามารถเริ่มจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โดย ณ สิ้นปี 2561 2562 และ 2563 บริษัท มีเจ้าหนี้ค่าสิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
จ านวน 166.52 ล้านบาท 163.39 ล้านบาท และ 159.83 ล้านบาท ตามล าดับ ลดลง 3.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อย
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ละ 1.88 ในปี 2562 และลดลง 3.56 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ  2.18 ในงวดปี 2563 โดยการเพ่ิมขึ้นของเจ้าหนี้
ค่าสิทธิปี 2561 จากการเพ่ิมขึ้นของค่าสิทธิในการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพ้ืนดินกับสหกรณ์ภาค
การเกษตรภายใต้ SSP และ PGS จ านวน 74.50 ล้านบาท ซึ่งถูกหักกลบบางส่วนจากการลดลงจากการจ่ายช าระค่าสิทธิในการ
ด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพ้ืนดินกับสหกรณ์ภาคการเกษตรจ านวน 2.20 ล้านบาท และในส่วนของ
การลดลงของเจ้าหนี้ค่าสิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในงวดปี 2562 มีสาเหตุส าคัญจากการจ่ายช าระค่าสิทธิในการด าเนินโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพ้ืนดินกับสหกรณ์ภาคการเกษตรจ านวน 4.20 ล้านบาท 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อืน่ 

ณ สิ้นปี 2561 2562 และ 2563 บริษัทมีเจ้าหนี้อื่นจ านวน 54.46 ล้านบาท 53.58 ล้านบาท และ 186.09 ล้านบาท 
ตามล าดับ ลดลง 0.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 1.62 ในปี 2562 และเพ่ิมขึ้น 132.51 ล้านบาท หรือคิดเป็น
อัตราการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 247.34 ในปี 2563  

ทั้งนี้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ของบริษัท ประกอบด้วยรายการส าคัญ ได้แก่ เจ้าหนี้การค้า
จ านวน 6.06 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจ านวน 30.69 ล้านบาท และดอกเบี้ยค้างจ่ายจ านวน 6.40 ล้านบาท   

ปี 2563 เพ่ิมขึ้นมีสาเหตุส าคัญมาจากเงินค้ าประกันผลงานก่อสร้าง จ านวน 28.00 ล้านบาท และ เจ้าหนี้น าเข้าสินค้าจาก
ต่างประเทศ จ านวน 30.40 ล้านบาท รวมถึงเจ้าหนี้การค้าในประเทศและต่างประเทศ จ านวน 75.96 ล้านบาท 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

ณ สิ้นปี 2561 2562 และ 2563 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจ านวน 1,562.89 ล้านบาท 1,730.57 ล้าน
บาท และ 1,610.92 ล้านบาท ตามล าดับ เพ่ิมขึ้น 167.68 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.73 ในปี 2563 และ
ลดลง 119.65 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 6.91 ในปี 2563  ปี 2562 มีสาเหตุส าคัญจากการเบิกใช้วงเงินกู้เพ่ิมเติม
เพ่ือใช้ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวัน ภายใต้ PSE จ านวน 240.00 ล้านบาท และในปี 2563 
มีสาเหตุส าคัญมาจากการจ่ายช าระหนี้เงินกู้สถาบันการเงิน จ านวน 143.56 ล้านบาท 

ส่วนของผู้ถือหุน้ 

ณ สิ้นปี 2561 2562 และ 2563 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจ านวน 1,811.23 ล้านบาท 2,337.40 ล้านบาท และ 2,816.97 
ล้านบาท ตามล าดับ เพ่ิมขึ้น 526.17 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 29.05 ในปี 2562 และเพ่ิมขึ้น 479.60 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นอัตราการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 20.50 ในปี 2563 โดยการเพ่ิมขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2562 และปี 2563 มีสาเหตุส าคัญ
จากการมีก าไรสุทธิที่จ านวน 272.17 ล้านบาท และ 303.29 ล้านบาท ตามล าดับ โดยมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างปีตามการท า
ธุรกรรมปรับโครงสร้างตั๋วสัญญาใช้เงินของกลุ่มบริษัท 

เม่ือวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ภายใต้การปฏิบัติตามเง่ือนไขใน “สัญญาจองซื้อหุ้นเพ่ิมทุน” บริษัทซื้อหุ้นของบริษัท 
ไพร์ม โรด อัลเทอร์เนทีฟ จ ากัด (“PRA”) จ านวน 4,018,001 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญของบริษัทจ านวน 14,881,481,481 หุ้น ซึ่ง
มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.27 บาท (ราคาวันที่ท ารายการ ณ วันท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ที่หุ้นละ 
0.42 บาท) ให้กับบริษัท พีอาร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (“PRGD”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ PRA ท าให้ PRGD เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทโดยมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมร้อยละ 87.45 และมีอ านาจควบคุมเหนือบริษัท ในทางบัญชีได้พิจารณาข้อเท็จจริงของรายการ
รวมธุรกิจนี้ว่าธุรกิจของกลุ่มบริษัท PRA มีขนาดที่ใหญ่กว่าขนาดของกลุ่มบริษัท FC อย่างมีสาระส าคัญและผู้บริหารของกลุ่มบริษัท 
PRA ได้เข้ามาท าหน้าที่แทนผู้บริหารของกลุ่มบริษัท FC หลังการรวมธุรกิจ ดังนั้น จึงพิจารณาว่ารายการนี้เป็นการซื้อธุรกิจและเป็น
การซื้อแบบย้อนกลับตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ ดังนั้น งบการเงินรวมจึงสะท้อนว่า กลุ่ม
บริษัท PRA เป็นผู้ซื้อ และกลุ่มบริษัท FC เป็นผู้ถูกซื้อในทางบัญชี ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบตามกฎหมายและการจัดท างบการเ งิน
เฉพาะของบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ที่จัดท าตามกฎหมาย ที่สะท้อนว่าบริษัทถือหุ้นในกลุ่มบริษัท PRA ร้อยละ 
99.99 

ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2561 2562 และ 2563 บริษัทมีองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของจ านวน (2,466.34) ล้านบาท 
(2,478.03) ล้านบาท และ (2,303.57) ล้านบาท ตามล าดับ โดยในช่วงสิ้นปี 2560 จนถึงวันสิ้นสุดงวดปี 2563 บริษัท มีการ
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เปลี่ยนแปลงส่วนต่ ากว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน เพียง 11.69 ล้านบาท โดยอาจพิจารณาได้ว่าไม่ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ สืบเนื่องมาจากไม่มีการเคลื่อนไหวของทุนจดทะเบียนช าระแล้วของ PRG และ PEC ในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าวอย่างเป็นนัยส าคัญ 

2.6. การวิเคราะห์กระแสเงินสดส าหรับปี 2562 และ 2563 

เม่ือพิจารณากระแสเงินสดจากการด าเนินงานในส่วนปี 2562 บริษัท มีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานจ านวน 67.53 
ล้านบาท โดยมีรายการหลักคือก าไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลจ านวน 270.59 ล้านบาท ซึ่งเม่ือปรับปรุงด้วยรายการต่างๆ เช่น ส่วน
แบ่งก าไรจากบริษัทร่วม ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ าหน่ายแล้ว ได้ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และ
หนี้สินด าเนินงานท่ี 174.91 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีรายการส าคัญคือการเพ่ิมขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืนจ านวน 30.45 ล้าน
บาท และการเพ่ิมขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืนจ านวน 58.62 ล้านบาท  

ในปี 2563 บริษัทมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานจ านวน 129.32 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า 
61.79 ล้านบาท โดยมีรายการหลักคือก าไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลจ านวน 304.27 ล้านบาท ซึ่งเม่ือปรับปรุงด้วยรายการต่างๆ เช่น 
ส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วม ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ าหน่ายแล้ว ได้ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์
และหนี้สินด าเนินงานท่ี 230.66 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีรายการส าคัญคือการลดลงของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืนจ านวน 104.11 
ล้านบาท และการเพ่ิมขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืนจ านวน 99.41 ล้านบาท 

เม่ือพิจารณากระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในส่วนปี 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 
288.97 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า 45.14 ล้านบาท โดยมีรายการส าคัญของกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรม
การลงทุนคือ เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จ านวน 334.02 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทุนในทรัพย์สินในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวัน และรายการเงินปันผลรับจ านวน 223.93 ล้านบาท 

เม่ือพิจารณากระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินในส่วนปี 2563 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินจ านวน 
145.93 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า 307.51 ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจาก ในปี 2563 ไม่มีการรับเงินกู้ยืมจาก
สถาบันการเงินเพ่ิมเติม รวมถึง ไม่มีการจ่ายเงินปันผล ในปี 2563 (ในปี 2562 มีการจ่ายเงินปันผล จ านวน 311.98 ล้านบาท) 

2.7. การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 PRA และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง
อยู่ที่ร้อยละ 1.11 ร้อยละ 1.71 และร้อยละ 1.67 ตามล าดับ โดยการลดลงของอัตราส่วนสภาพคล่อง ณ สิ้นปี ส่วนการเพ่ิมขึ้นของ
อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ สิ้นปี 2562 จาก ณ สิ้นปี 2561 นั้นมีสาเหตุส าคัญมาจากการเพ่ิมขึ้นของส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี  ซึ่งเพ่ิมขึ้นจาก 111.08 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2561 มาเป็น 140.17 ล้านบาท ณ สิ้นปี 
2562 

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าของ PRA ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 อยู่ที่ร้อยละ 8.87 
และร้อยละ 8.33 ตามล าดับ โดยการเพ่ิมขึ้นของอัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีสาเหตุส าคัญมาจาก
การที่ปริมาณไฟฟ้าสะสมจ าหน่ายในช่วงไตรมาสที่ 4 มักจะผ่านระดับปริมาณไฟฟ้าที่เกินกว่า Capacity Factor ที่ร้อยละ 16 จึงท า
ให้ราคารับซื้อไฟฟ้าต่ าลง และส่งผลให้ระดับลูกหนี้ในช่วงไตรมาสที่ 4 มีจ านวนน้อยกว่าไตรมาสอื่น 

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้าของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทอยู่ใน
ระหว่างร้อยละ 23.29 และร้อยละ 4.99 ตามล าดับ  
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อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio) 

ในปี 2562 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 13.12 และปี 2563 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้นอยู่ที่ร้อย
ละ 11.77 ตามล าดับ โดยการปรับตัวลดลงของอัตราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้นในปี 2563 จากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้ามีสาเหตุส าคัญ
มาจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน และ การปรับมูลค่ายุติธรรม ของเงินลงทุนมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 
9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio) 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ ปี 2562 โดยมี
สาเหตุส าคัญมาจากการปรับตัวเพ่ิมขึ้นของก าไรสุทธิ 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนอยู่ที่ร้อยละ  1.26 และร้อย
ละ 1.07 ตามล าดับ โดยการลดลงของอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน ณ สิ้นปี 2563 จาก ณ สิ้นปี 2562 นั้นมีสาเหตุส าคัญมาจากการลดลง
ของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพ่ือใช้ในการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งอยู่ที่ 143.56 ล้านบาท ลดลงจาก 
124.56 ล้านบาท  

ส าหรับอัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ยและอัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพันที่มีค่าติดลบในปี 2561 
เนื่องจากในปี 2561 บริษัท มีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานติดลบ ซึ่งเกิดจากการที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หลาย
โครงการภายใต้ PRG ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา ในขณะที่กระแสเงินสดรับจ านวนมากจะมาจากผลการด าเนินงานของบริษัทร่วม
ภายใต ้PEC ในรูปแบบเงินปันผล ซึ่งถูกจ าแนกไว้ในส่วนของเงินสดที่ได้มาจากกิจกรรมลงทุน โดยไม่ถูกค านวณรวมในกระแสเงินสด
จากการด าเนินงาน ส่วนในปี 2562 แม้บริษัทจะมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานเป็นบวก แต่ก็ยังคงอยู่ระหว่างการขยายโครงการ
ภายใต้ PRG เช่นเดิม ท าให้มีภาระดอกเบี้ยและภาระผูกพันเพ่ือน ามาพัฒนาโครงการดังกล่าว  

3. ปัจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือฐานะทางการเงินในอนาคต 

3.1. การจ าหน่ายซ่ึงเงินลงทุนและหนี้สินในบริษัทย่อยได้แก่ บริษัท เอฟโวลูชั่น แลนด์ จ ากัด และบริษัท เอฟโวลูชั่น โฮลดิ้ง 
จ ากัด 

ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในสัญญาจองซื้อหุ้นเพ่ิมทุนซึ่งบริษัทจะต้องจ าหน่ายออกซึ่งเงินลงทุนและหนี้สินในบริษัทย่อยสอง
บริษัท ได้แก่ บริษัท เอฟโวลูชั่น แลนด์ จ ากัด และบริษัท เอฟโวลูชั่น โฮลดิ้ง จ ากัดซึ่งจะท าให้ธุรกิจของบริษัทจะมีเพียงธุรกิจ
พลังงานหมุนเวียนเพียงอย่างเดียว โดยภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้นเพ่ิมทุนน้ันบริษัทจะต้องด าเนินการขายเงินลงทุนและหนี้สินในบริษัท
ย่อยทั้งสองบริษัทให้แก่บุคคลภายนอกก่อน อย่างไรก็ดี หากภายใน 12 เดือนไม่สามารถด าเนินการขายให้แก่บุคคลภายนอกได้ คุณ
กฤษน์ ศรีชวาลาหรือ บุคคลหรือที่นิติบุคคล คุณกฤษน์ ศรีชวาลา ได้มอบหมายให้ด าเนินการแทน จะเป็นผู้รับซื้อในราคาขั้นต่ าที่
ก าหนดไว้ในสัญญาจองซื้อหุ้นเพ่ิมทุนซึ่งเท่ากับ 276.81 ล้านบาท และ 245.90 ล้านบาทตามล าดับ โดยเม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2564 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้น าสินทรัพย์บางส่วนใช้ช าระหนี้สินบางส่วน ตามสัญญาจองซื้อหุ้นเพ่ิมทุน 

3.2. การจ าหน่ายซ่ึงท่ีดินและสิทธิการเช่าในบริษัท 

ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในสัญญาจองซื้อหุ้นเพ่ิมทุน บริษัทจะต้องด าเนินการจ าหน่ายที่ดินของบริษัท จ านวน 10 แปลง และ
สิทธิการเช่าของบริษัท จ านวน 2 แปลง โดยจะถูกจ าหน่ายให้แก่บุคคลภายนอกที่สนใจจะเข้าซื้อที่ดินและสิทธิการเช่าก่อน โดย
อ้างอิงตามราคาประเมินของผู้ประเมินราคาจากภายนอก ซึ่งบริษัทได้จัดจ้าง บริษัท เค เค แวลูเอชั่น จ ากัด เข้ามาเป็นผู้ประเมิน
ราคาที่ดินและสิทธิการเช่าดังกล่าว ในรายงานลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 อย่างไรก็ดี หากบริษัท ไม่สามารถจัดหาบุคคลภายนอกเข้า
มาซื้อทรัพย์สินดังกล่าวได้ภายใน 12 เดือนตาม Covenants ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาจองซื้อหุ้นเพ่ิมทุน รายการ
ดังกล่าวจะถูกจ าหน่ายให้แก่คุณกฤษน์ ศรีชวาลาหรือ บุคคลที่คุณกฤษน์ ศรีชวาลา ได้มอบหมายให้ด าเนินการแทนในราคาขั้นต่ าที่
ก าหนดไว้ในสัญญาจองซื้อหุ้นเพ่ิมทุน โดยเม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้น าสินทรัพย์บางส่วน ซึ่งได้แก่ 
สิทธิการเช่า ของบริษัท จ านวน 2 แปลง ใช้ช าระหนี้สินบางส่วน ตามสัญญาจองซื้อหุ้นเพ่ิมทุน จ านวน 52.20 ล้านบาท  
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3.3. การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น 

บริษัทอยู่ระหว่างพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่นจ านวน  1 โครงการคิดเป็นก าลังการผลิต
ติดตั้งรวม 17.7 เมกะวัตต์  

3.4. การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวัน 

บริษัทได้เข้าลงทุนและพัฒนาในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศไต้หวัน คิดเป็นก าลังการผลิตติดตั้งรวม 
6.0 เมกะวัตต์  

3.5. การสิ้นสุดลงของระยะเวลาที่ได้รับการสนับสนุน Adder 

ในปัจจุบัน โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยของบริษัทร่วมของบริษัท ซึ่งมีก าลังการผลิตไฟฟ้าตาม
สัญญารวม 72.0 เมกะวัตต์ (ก าลังการผลิตติดตั้ง 91.7 เมกะวัตต์) ได้รับการสนับสนุน Adder ที่อัตรา 8.0 บาท / kWh โดยได้รับ
การสนับสนุนเป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศ
ไทยของบริษัทร่วมของบริษัททั้ง 10 โครงการจะมีระยะเวลาสิ้นสุดการได้รับการสนับสนุน Adder ในปี 2566 – 2567  โดยสัดส่วน
ก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ทยอยครบก าหนดการได้รับการสนับสนุน Adder ในปี 2566 และปี 2567 
เม่ือเทียบกับก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาตามสัดส่วนการถือหุ้นของโครงการที่ด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วในปัจจุบัน คิดเป็นร้อย
ละ 2.5 และร้อยละ 27.4 ตามล าดับ 

ทั้งนี้ ข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษัท สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าวมีรายได้จาก
ส่วนเพ่ิมราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ตามสัดส่วนคิดเป็นประมาณร้อยละ 37.19 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท  
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รายการระหว่างกัน 
1. รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

บุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เข้าท ารายการระหว่างกันกับกลุ่มบริษัท ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และปีสิ้นสดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้ 

ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจม ี
ความขัดแยง้  

ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

1.  นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ ์ - ● กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร  
● ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นทัง้ในทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งสิ้นร้อยละ 77.87 

2.  นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท ์ - ● กรรมการบริษัท และรองประธานคณะกรรมการบริษัท 
● ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นทัง้ในทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งสิ้นร้อยละ 9.58 

3.  บริษัท อีลีท โซลาร ์จ ากัด (“ES”) ประกอบธุรกิจผลิต
กระแสไฟฟ้าจากพลังงาน

ทดแทน 

● มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทย่อยของบริษัท 1 ท่าน คือ นางสาววิชุดา ประดิษฐ   
● ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กรรมการของบริษัทย่อยของบริษัท คือ นางสาวชื่นใจ เกตุเรืองโรจน์ มีการถอื

หุ้นใน ES ทั้งในทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งสิ้นร้อยละ 99.99  
4.  บริษัท เซ็นทรัล เวสท์วอเตอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (“CWD”) ประกอบธุรกิจผลิต

กระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทน 

● ณ วันที่เข้าท าบันทกึข้อตกลงความร่วมมือและสนับสนุน มกีรรมการร่วมกันกับกรรมการของบริษัทยอ่ยของ
บริษัท 1 ท่าน คือ นางสาวฐณัฐฎา วิศัลย์พงศ์ ทั้งนี้ นางสาวฐณัฐฎา วิศัลยพ์งศ์ ลาออกจากการเป็น
กรรมการของบริษัทยอ่ย (บริษัท ไพร์ม อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอรยี่ จ ากัด) โดยมผีล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 
2561 

● ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 นางสาวฐณัฐฎา วิศัลย์พงศ์ มีการถอืหุ้นใน CWD รวมทั้งสิ้นร้อยละ 99.99  
● ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 นางสาวฐณัฐฎา วิศัลย์พงศ์ มีการถอืหุ้นใน CWD รวมทั้งสิ้นร้อยละ 99.99 

5.  บริษัท แอคมี่ เอ็นเนอยี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (“ACME”)  ประกอบธุรกิจผลิต
กระแสไฟฟ้าจากพลังงาน

ทดแทน 

● มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษทั 1 ท่าน คือ นายสมประสงค์ ปัญจะลกัษณ์ โดย ณ วันที ่31 
ธันวาคม 2563 นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ถือหุ้นใน ACME เป็นสัดสว่นร้อยละ 49.99  

6.  บริษัท ไพร์ม โรด เทค จ ากัด (“PRT”) ประกอบธุรกิจโดยการถือ
หุ้นในบริษัทอื่น 

● PRT ถือหุ้นทางอ้อมในผู้ท าค าเสนอซื้อ ร้อยละ 48.00 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 และมีกรรมการร่วมกัน 1 
ท่านคือนายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ ์
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1.1. การเข้าท ารายการระหว่างกันของบริษัท 

(ก) รายการเงินให้กู้ยืม  

บริษัท
คู่สัญญา 

บริษัทหรือ
บุคคลที่

อาจมีความ
ขัดแย้ง 

ลักษณะ
รายการ 

มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่ส าคญั 
ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ ปีบัญชีสิ้นสุด 
31 ธ.ค. 2561 

ปีบัญชีสิ้นสุด 
31 ธ.ค. 2562 

ปีบัญชีสิ้นสุด 
31 ธ.ค. 2563 

PGE  ES  เงินให้กู้ยืมแก่
บริษัท

เกี่ยวขอ้งกัน 
 
 

ค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ย

ระหว่างงวด 

- 
 
 
 
 

0.43 

-  
 
 
 
 
- 

-  
 
 
 
 
- 

PGE ได้มีการท าสัญญาให้กู้ยืมเงินแก่ ES ซ่ึงได้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว 
(exclusivity rights) จาก Agent ในญี่ปุ่น ในการเข้าซ้ือโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จ านวน 2 โครงการ ในภูมิภาคคิวชู 
ประเทศญี่ปุ่น ที่ก าลังการผลิตไฟฟ้ารวมประมาณ 26.6 เมกะวัตต์ 
โดย ES ใช้เงินกู้ เป็นเงินทุนในการสรรหาและพัฒนาโครงการ
ดังกล่าว อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 1.5 ต่อปี   
อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 PRG ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของ PGE จ านวนทั้งสิ้น 1,199,998 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
99.99 ได้เข้าท าสัญญาซ้ือขายหุ้นและหนี้สินของ PGE กับ ES โดย 
PRG ตกลงขายหุ้นและหนี้สินทั้งปวงของ PGE จ านวน 1,199,998 
หุ้น ให้กับ ES ที่ราคาพาร์ จ านวน 100 บาทต่อหุ้น เป็นจ านวนเงิน
รวมทั้งสิ้น 119,999,800 บาท จึงเป็นผลให้ PRG ขาดสิทธิจากการ
เป็นผู้ถือหุ้นใน PGE และ PRG และบริษัทย่อยไม่ได้มีเงินกู้ยืมแก่ ES 
อีกต่อไป ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก ES ไม่ประสบผลส าเร็จในการได้มาซ่ึง
โครงการดังกล่าวในระยะเวลาตามที่ตกลงกัน  
 

ความจ าเป็นของการท ารายการ 
การเข้าท ารายการดังกล่าวเป็นหนึ่งในแผนการ
ขยายธุรกิจของบริษัท เนื่องจากบริษัทจะได้รับ
สิทธิในการเข้าซ้ือโครงการในราคาต้นทุน หากผู้
กู้สามารถได้เข้าเป็นเจ้าของโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าว 
ความสมเหตุสมผลของราคา 
ผู้ให้กู้คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี ซ่ึงเป็น
อัตราดอกเบี้ยที่ต่ ากว่าราคาตลาดที่ ได้จาก
สถาบันการเงินที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้ PRG 
ได้มาซ่ึงสิทธิในการซ้ือโครงการจากผู้กู้ในราคา
ต้นทุน หากผู้กู้ได้เข้าเป็นเจ้าของโครงการ โดยถือ
ว่าเงินกู้เป็นส่วนหนึ่งของการช าระค่าซ้ือโครงการ
ด้วย   
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าการเข้าท า
รายการดังกล่าวได้เกิดขึ้นในอดีต และจบลงแล้ว 
และได้ก าชับให้รายการที่เกิดขึ้นในอนาคตมีการ
ก าหนดราคาและเง่ือนไขในการท ารายการอย่าง
เหมาะสมตามเง่ือนไขการค้าปกติเสมือนการท า
รายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length 
Basis) 
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บริษัท
คู่สัญญา 

บริษัทหรือ
บุคคลที่

อาจมีความ
ขัดแย้ง 

ลักษณะ
รายการ 

มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่ส าคญั 
ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ ปีบัญชีสิ้นสุด 
31 ธ.ค. 2561 

ปีบัญชีสิ้นสุด 
31 ธ.ค. 2562 

ปีบัญชีสิ้นสุด 
31 ธ.ค. 2563 

PRG  CWD 
 

เงินให้กู้ยืมแก่
บริษัท

เกี่ยวขอ้งกัน 
 
 

ค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ย

ระหว่างงวด 
 

38.00 
 
 
 
 

0.51 
 

38.00  
 
 
 
 

1.90 

38.00  
 
 
 
 

1.90 

PRG และ PRE ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยภายใต้ PRG ได้มีการท าสัญญาให้
กู้ยืมเงินแก่ CWD เป็นระยะเวลา 3 ปี ในการลงทุนในโครงการบ่อฝัง
กลบขยะที่จังหวัดราชบุรี ซ่ึงเป็นโครงการที่บริษัทเห็นศักยภาพใน
การขยายธุรกิจได้ เนื่องจากสามารถต่อยอดน าเอาขยะมาเป็น
เชื้อเพลิงในการท าโรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะในอนาคต ทั้งนี้ PRG 
และ PRE คิดอัตราดอกเบี้ยของเงินให้กู้ยืมที่ร้อยละ 1.00 ต่อปี ซ่ึง
เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ ากว่าราคาตลาดที่ได้จากสถาบันการเงินที่
ประเทศไทย อย่างไรก็ตาม PRG และ PRE มีสิทธิในการแปลงหนี้
เป็นทุนที่ราคาต้นทุนในช่วง 1 ปีแรกนับจากวันที่ CWD ได้รับเงินกู้ 
และได้สิทธิที่จะได้ซ้ือโครงการ (Rights to Match) ภายหลังปีที่ 1 
จนถึง 3 ปีนับจากวันที่ CWD ได้รับเงินกู้ หากบริษัทเสนอราคาซ้ือ
โครงการบ่อฝังกลบขยะเทียบเท่ากับผู้ซ้ือเจ้าอื่น ตามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือและการสนับสนุน กับ CWD ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559  
ต่อมาเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 PRG ได้มีการเข้าท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือและสนับสนุน(เพิ่มเติม) กับ CWD เพื่อปรับ
เพิ่มอัตราดอกเบี้ยตามสัญญากู้ยืมเงิน ระหว่าง CWD และ PRG 
และ/หรือ บริษัทในเครือ โดยเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเดิมที่ร้อยละ 1.0 
ต่อปี เป็นอัตราร้อยละ 5.0 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 
จนกว่า CWD จะช าระหนี้กู้ยืมเงินและดอกเบี้ยครบถ้วน นอกจากนี้ 
ผู้ถือหุ้นของ CWD ได้น าหุ้นสามัญของ CWD จ านวน 99,998 หุ้นมา
เป็นหลักประกันในการช าระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าว 
นอกจากนี้ ตามข้อตกลงความร่วมมือและการสนับสนุน (เพิ่มเติม) 
กับ CWD ได้มีการแก้ไขสิทธิที่จะได้ซ้ือโครงการ (Rights to Match) 
ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและการสนับสนุน กับ CWD ฉบับ
เดิม เป็นกรณีที่ CWD สามารถพัฒนา หรือได้มาซ่ึงโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน PRG จะมีสิทธิในการบริหารโครงการโรงไฟฟ้า

ความจ าเป็นของการท ารายการ 
โครงการบ่อฝังกลบขยะ เป็นโครงการที่บริษัท
เห็นศักยภาพและมีความสนใจที่จะลงทุน โดย
เล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายการลงทุนและต่อ
ยอดธุรกิจในอนาคต  
ความสมเหตุสมผลของราคา 
การเข้าท ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
ของราคา เนื่องจากผู้ให้กู้คิดอัตราดอกเบี้ยร้อย
ละ 5.00 ต่อปี ซ่ึงเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ไม่ต่ ากว่า
อัตราดอกเบี้ยที่ ร้อยละ 4.50 - 5.00 ซ่ึงบริษัท
ย่อยของ PRG ได้รับจากสถาบันการเ งินใน
ประเทศไทยในรูปแบบสินเชื่อโครงการ (Project 
Finance)  
นอกจากนี้ หาก CWD สามารถพัฒนา หรือได้มา
ซ่ึงโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน PRG จะมีสิทธิที่
บริหารจัดการโรงไฟฟ้าดังกล่าว รวมถึงจะได้รับ 
First Right to Match ในกรณีที่  CWD จะน า
โครงการไปขายต่อบุคคลอื่น หรือในกรณีที่ผู้ถือ
หุ้นของ CWD จะขายหุ้นของ CWD ให้แก่บุคคล
อื่น โดยในการเข้าท าธุรกรรมดังกล่าว บริษัทจะ
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่
เกี่ยวโยงกัน โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจะไม่มี
สิทธิในการออกเสียง 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เมื่อวันที่  13 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของ

PRE  CWD 
 

เงินให้กู้ยืมแก่
บริษัท

เกี่ยวขอ้งกัน 
 
 

ค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ย

ระหว่างงวด 

14.00 
 
 
 
 

0.19 

14.00  
 
 
 
 

0.70 

14.00  
 
 
 
 

0.70 
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บริษัท
คู่สัญญา 

บริษัทหรือ
บุคคลที่

อาจมีความ
ขัดแย้ง 

ลักษณะ
รายการ 

มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่ส าคญั 
ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ ปีบัญชีสิ้นสุด 
31 ธ.ค. 2561 

ปีบัญชีสิ้นสุด 
31 ธ.ค. 2562 

ปีบัญชีสิ้นสุด 
31 ธ.ค. 2563 

พลังงานหมุนเวียนจากขยะ หรือโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนอื่นใด โดย PRG จะมีสิทธิในการบริหารโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนนั้นแต่เพียงผู้เดียว (Exclusivity) รวมถึงได้รับสิทธิ First 
Right to Match ในกรณีที่ CWD จะน าโครงการดังกล่าวไปขาย
ให้แก่บุคคลอื่น หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของ CWD จะขายหุ้นของ 
CWD ออกไปให้บุคคลอื่น ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวมีระยะเวลา 5 ปีนับนับ
แต่ CWD สามารถพัฒนาโครงการใดๆ เป็นกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้า
จากขยะมูลฝอยส าเร็จ หรือได้มาซ่ึงกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทน 

รายการ รวมถึงเง่ือนไขในการท ารายการ และ
ความสมเหตุสมผลของอัตราดอกเบี้ยของเงินให้
กู้ยืม และเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยของเงินให้กู้ยืมที่
ป รั บปรุ ง ใหม่นั้ น เป็ นราคาที่ สม เหตุสมผล 
เนื่องจากเป็นอัตราที่ไม่ต่ ากว่าอัตราดอกเบี้ยที่ 
PRG และบริษัทย่อยของ PRG ได้รับจากสถาบัน
การเงินในรูปแบบสินเชื่อโครงการ (Project 
Finance)  
 

(ข) รายการเงินกู้ยืมจากกรรมการ  

ผู้กู้ 
บุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง (ผู้ให้กู้) 
ยอดยกมา 

31 ธ.ค. 2561 

กู้เพิ่ม  
(ช าระคืน) 

ระหว่างงวด 

ดอกเบี้ยจ่าย
งวดป ี2562 

ยอดคงเหลือ 
31 ธ.ค. 2562 

กู้เพิ่ม  
(ช าระคืน) 

ระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ  
31 ธ.ค. 
2563 

ค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ย

ระหว่างงวด 
ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่ส าคญั 

PRG  นายสมประสงค์  
ปัญจะลักษณ ์

1.88 ลบ. 3.00 ลบ. 
(4.88 ลบ.) 

13,068  
บาท 

- - - - บริษัทได้มีการเข้าท าสัญญากู้ยืมเงินกับกรรมการเพื่อน า
เงินมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท มีระยะเวลา
กู้ยืมไม่เกิน 3 ป ี คิดอัตราดอกเบีย้ที่ร้อยละ 1.00 ต่อป ี
โดยก าหนดช าระดอกเบี้ยทั้งหมดพร้อมกับเงินต้น 

PRG นายสุรเชษฐ์  
ชัยปัทมานนท ์

0.63 ลบ.  1.00 ลบ. 
(1.63 ลบ.) 

4,356 บาท -  - - - บริษัทได้มีการเข้าท าสัญญากู้ยืมเงินกับกรรมการเพื่อน า
เงินมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท มีระยะเวลา
กู้ยืมไม่เกิน 3 ป ี คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อป ี
โดยก าหนดช าระดอกเบี้ยทั้งหมดพร้อมกับเงินต้น 

PRG นายสมประสงค์  
ปัญจะลักษณ ์

-  2.25 ลบ. 
(2.25 ลบ.) 

21,637 บาท -  - - - บริษัทได้มีการเข้าท าสัญญากู้ยืมเงินกับกรรมการเพื่อน า
เงินมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท มีระยะเวลา
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ผู้กู้ 
บุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง (ผู้ให้กู้) 
ยอดยกมา 

31 ธ.ค. 2561 

กู้เพิ่ม  
(ช าระคืน) 

ระหว่างงวด 

ดอกเบี้ยจ่าย
งวดป ี2562 

ยอดคงเหลือ 
31 ธ.ค. 2562 

กู้เพิ่ม  
(ช าระคืน) 

ระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ  
31 ธ.ค. 
2563 

ค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ย

ระหว่างงวด 
ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่ส าคญั 

กู้ยืมไม่เกิน 3 ป ี คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 ต่อป ี
โดยก าหนดช าระดอกเบี้ยทั้งหมดพร้อมกับเงินต้น 

PRG นายสุรเชษฐ์  
ชัยปัทมานนท ์

-  0.75 ลบ. 
(0.75 ลบ.) 

7,212 บาท -  -  - -  บริษัทได้มีการเข้าท าสัญญากู้ยืมเงินกับกรรมการเพื่อน า
เงินมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท มีระยะเวลา
กู้ยืมไม่เกิน 3 ป ี คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 ต่อป ี
โดยก าหนดช าระดอกเบี้ยทั้งหมดพร้อมกับเงินต้น 

PAE นายคณาเดช 
ธรรมนูญรักษ ์

5.99 ลบ. - 59,900 บาท 
 

5.99 ลบ. - 
 

5.99 ลบ. 59,900 บาท 
 

บริษัทได้มีการเข้าท าสัญญากู้ยืมเงินกับกรรมการเพื่อน า
เงินมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท มีระยะเวลา
กู้ยืมไม่เกิน 3 ป ี คิดอัตราดอกเบีย้ที่ร้อยละ 1.00 ต่อป ี
โดยก าหนดช าระดอกเบี้ยทั้งหมดพร้อมกับเงินต้น 

PED นายคณาเดช  
ธรรมนูญรักษ ์

3.36 ลบ. - 33,640 บาท 
 

3.36 ลบ. - 
 

3.36 ลบ. 33,640 บาท 
 

บริษัทได้มีการเข้าท าสัญญากู้ยืมเงินกับกรรมการเพื่อน า
เงินมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท มีระยะเวลา
กู้ยืมไม่เกิน 3 ป ี คิดอัตราดอกเบีย้ที่ร้อยละ 1.00 ต่อป ี
โดยก าหนดช าระดอกเบี้ยทั้งหมดพร้อมกับเงินต้น  

PGS นายสมประสงค์  
ปัญจะลักษณ ์

0.72 ลบ. - 5,400 บาท 0.72 ลบ. - 
 

0.72 ลบ. 5,400 บาท 
 

บริษัทได้มีการเข้าท าสัญญากู้ยืมเงินกับกรรมการเพื่อน า
เงินมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท มีระยะเวลา
กู้ยืมไม่เกิน 3 ป ี คิดอัตราดอกเบีย้ที่ร้อยละ 0.75 ต่อป ี
โดยก าหนดช าระดอกเบี้ยทั้งหมดพร้อมกับเงินต้น 

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการรวมถึงเงือ่นไขในการท ารายการ และความสมเหตสุมผลของราคา เนือ่งจากการท ารายการดงักล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับความ
ช่วยเหลือทางด้านการเงิน ซ่ึงเกิดขึน้ตามความจ าเป็นเพือ่น ามาใช้ในเงนิทนุหมนุเวียนของบริษัทย่อยของบริษัท โดยทีเ่งินกู้ยืมทีบ่ริษัทย่อยของบริษัทได้รับ มอีัตราดอกเบ้ียที่ต่ ากว่าตน้ทุนที่บริษัทย่อยของบริษัทจ่ายในการออกตัว๋สัญญาใช้เงินที่ไม่มี
หลักประกันให้กับบุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกนั ซึ่งอยู่ที่รอ้ยละ 8.50 ต่อปี 

รายการการกู้ยืมเงนิดังกล่าวเกิดขึ้นตามความจ าเป็นในการใช้เงนิทนุหมนุเวียน ซ่ึงหากบริษัทจ าเป็นต้องมีการกู้ยืมเงินจากบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งในอนาคต บริษัทจะจัดให้มีการเปรียบเทียบกับราคาตลาด และมรีาคาหรือเงือ่นไขของการท ารายการ
ดังกล่าวในระดับเดียวกนักับบุคคลภายนอก และจะปฏิบัติตามขอ้ก าหนดทีเ่กี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ และส านกังาน ก.ล.ต.    



 

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
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(ค) รายการเช่าท่ีดินระหว่างบริษัทร่วมของบริษัท และบริษัท แอคมี่ เอ็นเนอยี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (“ACME”) 

PEC มีการเขา้ท าสัญญาเช่าที่ดินจาก ACME เพื่อใช้เป็นที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าท่ีดินจาก ACME ได้รับการประเมินโดยบริษัท บางกอก แวลูเอช่ัน 
แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ โดยมีรายละเอียดของรายการดังนี ้

ขนาดของรายการเชา่ที่ดิน  
(ล้านบาท) 

บริษัท
คู่สัญญา 

ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่ส าคญั ความสมเหตุสมผลของรายการ งวดปบีัญชี 
สิ้นสุดวันที่ 31 

ธ.ค. 2561 

งวดปบีัญชี 
สิ้นสุดวันที่ 31 

ธ.ค. 2562 

งวดปบีัญชี 
สิ้นสุดวันที่ 31 

ธ.ค. 2563 

2.08 2.08 2.08 ESPP ESPP เช่าที่ดินที่ ต าบล สระสมิง อ าเภอ วารินช าราบ จังหวัด อุบลราชธาน ี
เนื้อที่รวม 240-2-24.2 ไร่ จาก ACME เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้บรษิัท ESPP ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมของ
บริษัท โดยบริษัทถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 
ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด สัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวมีอัตราค่าเช่า รวม
ทั้งสิ้น173,884 บาทต่อเดือน หรือ 1.81 บาทต่อตารางวาตอ่เดือน โดย
ช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน และมีอายุสัญญาเช่า 30 ป ีสิ้นสุดในปี 2585  

ความสมเหตุสมผลของราคา 
 ราคาค่าเช่าที่ 1.81 บาทต่อตารางวาต่อเดือนนั้นต่ ากว่าอัตราค่าเช่าตลาดเฉลีย่
ระยะเวลา 30 ปีที ่3.09 บาทตอ่ตารางวาต่อเดือน ซ่ึงได้รับการประเมิน ณ วันที ่
11 ธันวาคม 2561 โดยบริษัท บางกอก แวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ตามวิธีรายได้ (Income Approach) 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสม
ของรายการรวมถึงเง่ือนไขในการท ารายการ และความสมเหตุสมผลของราคา  

3.28 3.28 3.28 NWS NWS เช่าที่ดินที่ อ าเภอ พรานกระตา่ย จังหวัด ก าแพงเพชร เนื้อที่รวม 
165-1-89 ไร่ จาก ACME เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ภายใต้บริษัท NWS ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยบริษัทถือ
หุ้นทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด สัญญาเช่า
ที่ดินดังกล่าวมีอัตราค่าเช่าลว่งหน้าเป็นเงิน 496,418 บาท รวมกับค่าเช่า
รายเดือนที่ 248,208 บาทต่อเดือน หรอื 3.75 บาทต่อตารางวาต่อเดือน 
โดยช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน และมีอายุสัญญาเช่า 30 ปี สิ้นสุดในปี 2585 

ความสมเหตุสมผลของราคา 
 ราคาค่าเช่าที่ 3.75 บาทต่อตารางวาต่อเดือนนั้นต่ ากว่าอัตราค่าเช่าตลาดเฉลีย่
ระยะเวลา 30 ปีที ่5.47 บาทตอ่ตารางวาต่อเดือน ซ่ึงได้รับการประเมิน ณ วันที ่
11 ธันวาคม 2561 โดยบริษัท บางกอก แวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ตามวิธีรายได้ (Income Approach) 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสม
ของรายการรวมถึงเง่ือนไขในการท ารายการ และความสมเหตุสมผลของราคา  

4.58 4.58 4.58 BSS BSS เช่าที่ดินที่ อ าเภอ พรานกระตา่ย จังหวัด ก าแพงเพชร เนื้อที่รวม 
190-3-39 ไร่ จาก ACME เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ภายใต้บริษัท BSS ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยบริษัทถือ
หุ้นทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดสัญญาเช่า

ความสมเหตุสมผลของราคา 
 ราคาค่าเช่าที่ 5.00 บาทต่อตารางวาต่อเดือนนั้นต่ ากว่าอัตราค่าเช่าตลาดเฉลีย่
ระยะเวลา 30 ปีที ่5.47 บาทตอ่ตารางวาต่อเดือน ซ่ึงได้รับการประเมิน ณ วันที ่
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ขนาดของรายการเชา่ที่ดิน  
(ล้านบาท) 

บริษัท
คู่สัญญา 

ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่ส าคญั ความสมเหตุสมผลของรายการ งวดปบีัญชี 
สิ้นสุดวันที่ 31 

ธ.ค. 2561 

งวดปบีัญชี 
สิ้นสุดวันที่ 31 

ธ.ค. 2562 

งวดปบีัญชี 
สิ้นสุดวันที่ 31 

ธ.ค. 2563 

ที่ดินดังกล่าวมีอัตราค่าเช่าลว่งหน้าเป็นเงิน 763,390 บาท รวมกับค่าเช่า
รายเดือนที่ 381,695 บาทต่อเดือน หรอื 5.00 บาทต่อตารางวาต่อเดือน 
โดยช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน และมีอายุสัญญาเช่า 30 ปี สิ้นสุดในปี 2585 

11 ธันวาคม 2561 โดยบริษัท บางกอก แวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ตามวิธีรายได้ (Income Approach) 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสม
ของรายการรวมถึงเง่ือนไขในการท ารายการ และความสมเหตุสมผลของราคา  

2.09 2.09 2.09 GLS GLS เช่าที่ดินที่ ต าบล หาดเสี้ยว อ าเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สโุขทัย เนื้อ
ที่รวม 70-3-99 ไร่ จาก ACME เพือ่ใช้เป็นที่ตั้งของโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้บริษัท GLS ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดย
บริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบยีนทั้งหมด
สัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวมีอัตราค่าเช่ารวมทั้งสิ้น 174,371 บาทต่อเดือน 
หรือ 3.75 บาทต่อตารางวาต่อเดือน โดยช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน และมี
อายุสัญญาเช่า 30 ป ีสิ้นสุดในปี 2585 

ความสมเหตุสมผลของราคา 
 ราคาค่าเช่าที่ 3.75 บาทต่อตารางวาต่อเดือนนั้นต่ ากว่าอัตราค่าเช่าตลาดเฉลีย่
ระยะเวลา 30 ปีที ่5.47 บาทตอ่ตารางวาต่อเดือน ซ่ึงได้รับการประเมิน ณ วันที ่
11 ธันวาคม 2561 โดยบริษัท บางกอก แวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ตามวิธีรายได้ (Income Approach) 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสม
ของรายการรวมถึงเง่ือนไขในการท ารายการ และความสมเหตุสมผลของราคา  

2.24 2.24 2.24 STE STE เช่าที่ดินที่ อ าเภอ พรานกระตา่ย จังหวัด ก าแพงเพชร เนื้อที่รวม 
104-2-82 ไร่ จาก ACME เพื่อใช้เป็นทีต่ั้งของโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ภายใต้บริษัท STE ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยบริษัทถือ
หุ้นทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดสัญญาเช่า
ที่ดินดังกล่าวมีอัตราค่าเช่าลว่งหน้าเป็นเงิน 374,120 บาท รวมกับค่าเช่า
รายเดือนที่ 187,060 บาทต่อเดือน หรอื 3.75 บาทต่อตารางวาต่อเดือน 
โดยช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน และมีอายุสัญญาเช่า 30 ปี สิ้นสุดในปี 2585 

ความสมเหตุสมผลของราคา 
 ราคาค่าเช่าที่ 3.75 บาทต่อตารางวาต่อเดือนนั้นต่ ากว่าอัตราค่าเช่าตลาดเฉลีย่
ระยะเวลา 30 ปีที ่3.83 บาทตอ่ตารางวาต่อเดือน ซ่ึงได้รับการประเมิน ณ วันที ่
11 ธันวาคม 2561 โดยบริษัท บางกอก แวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ตามวิธีรายได้ (Income Approach) 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสม
ของรายการรวมถึงเง่ือนไขในการท ารายการ และความสมเหตุสมผลของราคา  

2.99 2.99 2.99 NAS NAS เช่าที่ดินที่ อ าเภอ พรานกระต่าย จังหวัด ก าแพงเพชร เนื้อที่รวม 
150-3-30 ไร่ จาก ACME เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ภายใต้บริษัท NAS ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยบริษัทถือ

ความสมเหตุสมผลของราคา 
 ราคาค่าเช่าที ่ 3.75  บาทต่อตารางวาต่อเดือนนั้นต่ ากวา่อัตราค่าเช่าตลาด
เฉลี่ยระยะเวลา 30 ปีที่ 3.83 บาทตอ่ตารางวาต่อเดือน ซ่ึงได้รับการประเมิน ณ 
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ขนาดของรายการเชา่ที่ดิน  
(ล้านบาท) 

บริษัท
คู่สัญญา 

ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่ส าคญั ความสมเหตุสมผลของรายการ งวดปบีัญชี 
สิ้นสุดวันที่ 31 

ธ.ค. 2561 

งวดปบีัญชี 
สิ้นสุดวันที่ 31 

ธ.ค. 2562 

งวดปบีัญชี 
สิ้นสุดวันที่ 31 

ธ.ค. 2563 

หุ้นทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดสัญญาเช่า
ที่ดินดังกล่าวมีอัตราค่าเช่าลว่งหน้าเป็นเงิน 498,360 บาท รวมกับค่าเช่า
รายเดือนที่ 249,180 บาทต่อเดือน หรอื 3.75  บาทต่อตารางวาต่อเดือน 
โดยช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน และมีอายุสัญญาเช่า 30 ปี สิ้นสุดในปี 2585 

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 โดยบริษัท บางกอก แวลูเอชั่น แอนด ์คอนซัลแตนท ์
จ ากัด ตามวธิีรายได้ (Income Approach) 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสม
ของรายการรวมถึงเง่ือนไขในการท ารายการ และความสมเหตุสมผลของราคา  

3.84 3.84 3.84 IAC IAC เช่าที่ดินที ่ต าบล วังหมัน อ าเภอ สามเงา จังหวัด ตาก เนื้อที่รวม 204-
3-99 ไร่ จาก ACME เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ภายใต้บริษัท IAC ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยบริษัทถอื
หุ้นทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดสัญญาเช่า
ที่ดินดังกล่าวมีอัตราค่าเช่าลว่งหน้าเป็นเงิน 670,652 บาท รวมกับค่าเช่า
รายเดือนที่ 307,496  บาทต่อเดือน หรือ 3.75 บาทต่อตารางวาตอ่เดือน 
โดยช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน และมีอายุสัญญาเช่า 30 ปี สิ้นสุดในปี 2585 

ความสมเหตุสมผลของราคา 
 ราคาค่าเช่าที ่ 3.75  บาทต่อตารางวาต่อเดือนนั้นต่ ากวา่อัตราค่าเช่าตลาด
เฉลี่ยระยะเวลา 30 ปีที่ 5.11 บาทตอ่ตารางวาต่อเดือน ซ่ึงได้รับการประเมิน ณ 
วันที่ 11 ธันวาคม 2561 โดยบริษัท บางกอก แวลูเอชั่น แอนด ์คอนซัลแตนท ์
จ ากัด ตามวธิีรายได้ (Income Approach) 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสม
ของรายการรวมถึงเง่ือนไขในการท ารายการ และความสมเหตุสมผลของราคา  

2.88 2.88 2.88 CRE CRE เช่าที่ดินที่ ต าบล สระสมิง อ าเภอ วารินช าราบ จังหวัด อุบลราชธาน ี
เนื้อที่รวม 97-0-75 ไร่ จาก ACME เพือ่ใช้เป็นที่ตั้งของโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้บริษัท CRE ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดย 
บริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบยีนทั้งหมด
สัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวมีอัตราค่าเช่าล่วงหน้าเป็นเงิน 455,122 บาท รวม
กับค่าเช่ารายเดือนที ่240,061 บาทต่อเดือน หรือ 3.92 บาทต่อตารางวา
ต่อเดือน โดยช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน และมีอายุสัญญาเช่า 30 ปี สิ้นสุด
ในปี 2585 

ความสมเหตุสมผลของราคา 
 ราคาค่าเช่าที่ 3.92 บาทต่อตารางวาต่อเดือนนั้นต่ ากว่าอัตราค่าเช่าตลาดเฉลีย่
ระยะเวลา 30 ปีที่ 4.74 บาทต่อตารางวาต่อเดือนซ่ึงได้รับการประเมิน ณ วันที่ 
11 ธันวาคม 2561 โดยบริษัท บางกอก แวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ตามวิธีรายได้ (Income Approach) 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสม
ของรายการรวมถึงเง่ือนไขในการท ารายการ และความสมเหตุสมผลของราคา  

รายการเช่าทีด่ินดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึน้กับบริษัทร่วมของ PRA ซ่ึงเข้าท าสญัญาเช่าที่ดินระยะยาวตั้งแต่ปี 2555 กอ่นที่ PRA จะเข้าจดทะเบียนโดยออ้มกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี ้บริษัทไมม่ีแผนการจะให้โครงการโรงไฟฟ้าในอนาคตของบริษัท
เข้าท าสญัญาเช่าที่ดินจากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
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(ง)  รายการจ าหน่ายเงินลงทุน 

รายการ ขนาดของรายการ ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่ส าคญั 
ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

PRG จ าหนา่ยเงินลงทุน
ใน PGE ใหก้ับ ES 

 

120.00 ล้านบาท เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 PRG ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของ PGE จ านวนทั้งสิ้น 1,199,998 หุ้น หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 99.99 โดย PRG ได้เข้าท าสัญญาซ้ือขาย
หุ้นของ PGE กบั ES โดย PRG ตกลงขายหุ้นของ PGE 
จ านวน 1,199,998 หุ้น ให้กับ ES ที่ราคาพาร์ ที่มูลค่า 100 
บาทต่อหุ้น เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 119,999,800 บาท  

ความจ าเป็นของการท ารายการ 
PGE ไม่ได้ประกอบธุรกิจใดๆ โดยมีเพยีงเงินให้กู้ยืมแก่ ES ซ่ึงมีความแน่ชัดแลว้ว่า ES ไม่ประสบผลส าเร็จ
ในการได้มาซ่ึงโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ตามที่ PGE คาดการณ์ไว้ว่า ES จะได้มาซ่ึงโครงการ 
ความสมเหตุสมผลของราคา 
PRG ขายหุ้นของ PGE ให้กับ ES ที่ราคาพาร์ที่มูลค่า 100.00 บาทตอ่หุน้ เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 
119,999,800 บาท ซ่ึงจ านวนเงินที่ได้รับเป็นจ านวนเงินที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี (Book Value) ของ PGE 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ซ่ึงอยู่ที่ 119,739,058 บาท หรือคิดเป็น 99.78 บาทต่อหุ้น จึงไม่ท าให้ PRG เสีย
ประโยชน์จากการเข้าท ารายการในครั้งนี้ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการรวมถึงเง่ือนไขใน
การท ารายการ และความสมเหตุสมผลของราคา  
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(จ) รายการเงินให้กู้ยืมโดยบริษัทร่วมของ PEC   

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 บริษัท ไพร์ม เอ็นเนอร์ยี่ แคปปิตอล จ ากัด (“PEC”) ได้รับโอนภาระหนี้เงิน
ลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินระยะยาว จ านวน 311.98 ล้านบาท ที่มีต่อบริษัทร่วมทั้ง 8 บริษัท จากบริษัท ไพร์ม โรด เทค จ ากัด 
(“PRT”) ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน ต่อมาวันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 PEC ได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
ฉบับใหม่รวม 9 ฉบับซึ่งมีมูลค่า เง่ือนไขและข้อก าหนดเช่นเดียวกันกับตั๋วสัญญาใช้เงินของ PRT ฉบับเดิม  

รายละเอียดตั๋วสญัญาใช้เงินระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีดังนี้ 

หน่วย : บาท 

บริษัท อายุตั๋ว 
วันครบก าหนดไถ่

ถอน 
ยอดคงเหลือ 

31 ธ.ค. 2562 
ยอดคงเหลือ 

31 ธ.ค. 2563 
รายไดด้อกเบี้ย
ระหว่างงวด 

บริษัท บึงสามพัน โซล่า จ ากัด 10 ปี 8 เดือน 3 ส.ค. 2570 24,914,461.36 25,163,605.98 249,144.61 

บริษัท นอร์ธเวสต ์โซล่าร์ จ ากัด 10 ปี 8 เดือน 3 ส.ค. 2570 24,058,250.94 24,298,833.45 240,582.51 

บริษัท ไนน์ เอ โซล่า จ ากัด 10 ปี 8 เดือน 3 ส.ค. 2570 25,855,897.36 26,114,456.33 258,558.97 

บริษัท โซล่าเทค เอ็นเนอยี จ ากัด 10 ปี 8 เดือน 3 ส.ค. 2570 24,757,412.98 25,004,987.10 247,574.13 

บริษัท โกลเด้น ไลท์ โซล่า จ ากัด 10 ปี 8 เดือน 3 ส.ค. 2570 30,482,154.99 30,786,976.54 304,821.55 

บริษัท อินฟินิท อัลฟา แคปปิตอล จ ากดั 10 ปี 8 เดือน 3 ส.ค. 2570 29,473,195.41 29,767,927.36 294,731.95 

บริษัท เชียงใหม่ รินิวเอเบิล เอ็นเนอย ี
จ ากัด 

10 ปี 8 เดือน 3 ส.ค. 2570 29,711,863.88 30,008,982.52 297,118.64 

บริษัท อีเอสพีพ ีจ ากัด 10 ปี 10 
เดือน 

3 ส.ค. 2570 38,686,540.92 39,073,406.33 386,865.41 

บริษัท อีเอสพีพ ีจ ากัด 100 ป ี 2 ธ.ค. 2659 85,446,920.62 86,301,389.82 854,469.21 

รวม    313,386,698.45 316,520,565.44 3,133,866.98 

ตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวมีก าหนดช าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเมื่อครบก าหนด ซึ่งไม่สามารถโอนแต่สามารถไถ่
ถอนคืนก่อนก าหนดได้ โดยมีค่าธรรมเนียมในการไถ่ถอนในอัตราร้อยละ 1.00 ต่อป ี

2. มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

บริษัทได้ก าหนดมาตรการการท ารายการระหว่างกันของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตาม
ประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการท า
รายการระหว่างกันและนโยบายการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้
ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลในการเข้าท ารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณา
เงื่อนไขโดยละเอียด ให้เป็นไปตามลักษณะของอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาตลาด และมีราคาหรือเง่ือนไขของ
การท ารายการดังกล่าวในระดับเดียวกันกับบุคคลภายนอก และสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าการท ารายการดังกล่าวนั้นมีการ
ก าหนดราคาหรือเง่ือนไขท่ีสมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการ
ระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้ผู้เช่ียวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน าไปใช้
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อให้มั่นใจว่า
การเข้าท ารายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัท แต่เป็นการท ารายการที่บริษัทได้ค านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนี้ การอนุมัติการท ารายการระหว่างกันนั้น ผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทาง
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ผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการท ารายการจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการท ารายก ารระหว่างกันดังกล่าว 
นอกจากนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ
บริษัท ในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีของบริษัท (แบบ 56-1) 

3. นโยบายการท ารายการระหว่างกัน 

เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับรายการระหว่างกันของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเป็นไป
อย่างถูกต้อง บริษัทพร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการก ากับกิจการที่ดี
และข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจึงได้มีการ
ก าหนดนโยบายและแนวทางการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันไว้ โดยเน้นในการก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัท
ทราบถึงความสัมพันธ์ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ซึ่งกรรมการและ
ผู้บริหาร จ าเป็นต้องหลีกเลี่ยงการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือบริษัท
ย่อยของบริษัท  ในกรณีที่จ าเป็นต้องท ารายการที่ไม่ใช่การด าเนินธุรกิจตามปกติ หรือมีเงื่อนไขทางการค้าแตกต่างจากการท า
รายการกับลูกค้าท่ัวไปหรือบุคคลภายนอก หากรายการดังกล่าวเป็นรายการที่อยู่ภายใต้อ านาจอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัท บริษัทจะปฏิบัติตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และส านักงาน ก.ล.ต.  

อย่างไรก็ดี หากเป็นการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งอยู่ภายใต้อ านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท หรือเป็นการท า
รายการที่เกี่ยวโยงกันขนาดเล็กแต่มีการน าเสนอเพื่อขออนุมัติการเข้าท ารายการจากคณะกรรมการบริษัท การเข้าท ารายการ
ดังกล่าวกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัทจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและไม่มีส่วนได้เสียกับเรื่องที่พิจารณา ทั้งนี้จะต้องไม่มี
กรรมการหรือผู้บริหารที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิจารณาอนุมัติรายการนั้น และรายการดังกล่าวต้องไม่มีเง่ือนไขหรือ
ข้อก าหนดพิเศษผิดไปจากปกติ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด  บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ และส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด โดยเปิดเผยไว้ใน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี และรายงานประจ าปี หรือแบบรายงานอ่ืนใด แล้วแต่กรณี และมีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่
เกี่ยวโยงกัน ตลอดจนรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการบัญชี และบริษัทจะก าหนดให้มีการสอบ
ทานการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันตามแผนงานตรวจสอบ และมีมาตรการควบคุม ตรวจสอบ ดูแลให้มีการสุ่มสอบทานการท า
รายการจริง ถูกต้องตรงตามสัญญาหรือนโยบายหรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ และจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรู้ถึงรายการ
ดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอ 

4. แนวโน้มในการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

บริษัทและบริษัทย่อยอาจมีการเข้าท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต 
โดยหากเป็นรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเง่ือนไขทางการค้าโดยทั่วไป 
บริษัทจะด าเนินการตามมาตรการควบคุมการท ารายการระหว่างกันที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนเข้าท ารายการ กล่าวคือเป็นไปตาม
หลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้วตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้ปฏิบัติ
ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งก าหนดราคาและเง่ือนไขรายการต่าง ๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่
ก่อให้เกิดการถ่ายเทประโยชน์  

ในกรณีที่มีการท ารายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทจะด าเนินการตามมาตรการการอนุมัติรายการระหว่างกันดังที่
กล่าวไว้แล้วข้างต้น ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันที่จ าเป็นต้องได้รับความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทจะด าเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบให้
ความเห็นเกี่ยวกับความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกันนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความ
ช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้
ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการ
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ตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าท ารายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้ายหรือ
ถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัท แต่เป็นการท ารายการที่บริษัท ได้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นส าคัญ ทั้งนี้ บริษัท จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 56-1 และรายงานประจ าปี  

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่ารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังต่อไปนี้ จะยังคงมีต่อไปในอนาคต  

1. รายการเงินให้กู้ยืมจาก PRG และ PRE แก่ CWD  
2. รายการเช่าที่ดินระหว่างบริษัทร่วมด าเนินโครงการของบริษัทกับ ACME เพื่อใช้เป็นที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์ 
3. รายการเงินให้กู้ยืมจากบริษัทร่วมด าเนินโครงการของบริษัทกับ PEC 
4. รายการกู้ยืมเงินจากกรรมการเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทตามความจ าเป็น 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงิน 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  

คณะกรรมการบริษัทเป็นผูร้ับผดิชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย จัดท าขึ้นตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได้มีการพิจารณานโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ และใช้ดุลยพินิจ
อย่างระมัดระวังและหลักการประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดท างบการเงิน รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญอย่างเพียงพอ
และโปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป 
 
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการก ากับดูแลกิจการที่ดีและด ารงรักษาไว้ซึ่งระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อให้
มั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีอย่างถูกต้องครบถ้วน แสดงข้อมูลตามข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ทันเวลา และเพียง
พอที่จะด ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส าคัญ 
 
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อท าหน้าที่ก ากับดูแลสอบทานความ
น่าเช่ือถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั้งประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มี
ประสิทธิภาพ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ใน
รายงานประจ าปีนี้แล้ว 
 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัท สามารถให้ความเช่ือมั่นได้ว่า งบ
การเงินรวมของ บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน)และบริษัทย่อย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แสดงฐานะ
การเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผู้สอบ
บัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ าปีนี้แล้ว 

 
นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ ์ นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ 

ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการของบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของของบริษัท ไพร์ม  
โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

งบการเงินที่ตรวจสอบ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย 

 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการส าหรับปีสิ้นสุด

วันเดียวกัน  
 งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ 
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบัญชีที่ส าคัญและหมายเหตุ

เรื่องอื่นๆ 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า 
มีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณ
อื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รบัเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑใ์น
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้ระบุเรื่อง การวัดมูลค่าลูกหนี้จากการค้ าประกัน
มูลค่าเงินลงทุน เป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบและได้น าเรื่องนี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี ้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเรื่องนี้  
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
  

การวัดมูลค่าลูกหนีจ้ากการค้ าประกันมูลค่าเงินลงทุน  
  

ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการข้อ 23 เรื่อง การรวมธุรกิจ 
 

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการได้ซื้อธุรกิจแบบ
ย้อนกลับจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีข้อก าหนดภายใต้สัญญา
จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนระบุว่าสินทรัพย์สุทธิที่ได้จากการซื้อธุรกิจ
ได้แก่รายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 576.84 ล้านบาท โดยมีผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่เดิมรับค้ าประกันมูลค่าตามสัญญา(“ลูกหนี้จากการ
ค้ าประกันมูลค่าเงินลงทุน”) และมีก าหนดเวลาในการปฎิบัติ
ตามสัญญาในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563 อย่างไรก็ดี เมื่อถึง
วันครบก าหนดผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดิมได้ขอขยายระยะเวลาการ
ปฎิบัติตามสัญญาและบริษัท พีอาร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
(“PRGD”) ผู้ถือหุ้นใหญ่อีกรายหนึ่งในฐานะคู่สัญญา ได้ตกลงให้
ขยายไปเป็นวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่เดิมจะรับภาระทางการเงินที่เกิดขึ้น ยอดลูกหนี้จากการค้ า
ประกันมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวแสดงในงบการเงินรวม ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จ านวน 643.18 ล้านบาท โดยรวม
รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องภายหลังวันที่ซื้อธุรกิจที่มีการ
รับประกัน ลูกหนี้ดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 10 ของสินทรัพย์รวม  
 

ในการวัดมูลค่าของลูกหนี้ดังกล่าว ผู้บริหารพิจารณาความ
เสี่ยงด้านเครดิตและโอกาสในการผิดนัดช าระหนี้ของผู้ถือหุ้น
รายใหญ่เดิมว่าอยู่ในระดับต่ า แต่เนื่องจากสถานการณ์โรค
ระบาด COVID-19 จึงท าให้ไม่สามารถปฎิบัติตามเงื่อนไขของ
สัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนภายในก าหนดเวลา  นอกจากนี ้
กลุ่มกิจการไม่ได้คิดลดลูกหนี้ดังกล่าว เนื่องจากผู้บริหาร
พิจารณาว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดิมจะรับภาระทางการเงินที่
เกิดขึ้น 
 

ข้าพเจ้าให้ความส าคัญกับเรื่องนี้ เนื่องจากต้องใช้ดุลยพินิจของ
ผู้บริหารและลูกหนี้ดังกล่าวมีสาระส าคัญต่องบการเงิน 
 

วิธีการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวท่ีข้าพเจ้าใช้มีดังนี ้
 

- ประเมินวิธีการและการปฏิบัติทางบัญชีท่ีผู้บริหารใช้ในการ
วัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน ว่าเป็นไปตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับท่ี 9 หรือไม ่

 

- สอบทานจดหมายจากผู้ถือหุ้นเดมิที่ขอขยายระยะเวลาการ
ปฎิบัติตามเง่ือนไขของสัญญา และจดหมายของ PRGD ที่ตก
ลงให้ขยายระยะเวลา 
 

- สอบถามผู้บริหารในเชิงทดสอบเกีย่วกับการพิจารณาความ
เสี่ยงด้านเครดิตและโอกาสในการผิดนัดช าระหนี ้
 

- ได้รับข้อมลูหลักฐานเกี่ยวกับเครดติของลูกหนี้และประเมิน
ความเหมาะสมของอัตราคิดลดที่ใช้ 
 

- พิจารณาความเพียงพอและเหมาะสมในการแสดงรายการใน
งบการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

 
 
จากการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าหลักเกณฑ์ 
การวัดมูลค่าลูกหนี้จากการค้ าประกันมูลค่าเงินลงทุน รวมทั้งการ
แสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลมีความเหมาะสม 
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ข้อมูลอืน่ 

กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจ าปี
ภายหลังวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีน้ี  

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น  และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ
เชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ  การอ่านและ
พิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส าคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่  

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ข้าพเจ้า
ต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ  

ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้อง 
ตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจ าเป็น  เพื่อให้
สามารถจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  

ในการจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการ
และบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี
ส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดด าเนินงาน หรือไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้  

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการก ากับดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของ  
กลุ่มกิจการและบริษัท 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชต่ีอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่  ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 
และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่น  
ในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูล  
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามี
สาระส าคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ  หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการ
ตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้  
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต  
และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน 
เฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า ความเสี่ยงท่ีไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่
เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้น
การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ 
กลุ่มกิจการและบริษัท 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี   
และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท าข้ึนโดยกรรมการ  

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุ
ให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้า
ข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้
ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่
เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึง
วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่ม
กิจการและบริษัทต้องหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง  

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท าให้มีการน าเสนอข้อมูล
โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

 ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การ
ควบคุม ดูแลและการปฏิบัตงิานตรวจสอบกลุม่กิจการ ข้าพเจ้าเป็นผูร้ับผดิชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า  

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ท่ีส าคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบ  และข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบการควบคุมภายในหาก
ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ 
ความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความ
เป็นอิสระ 

จากเรื่องที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดในการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและก าหนดเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้
ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่
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จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว  

 

 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
ขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล 
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3445 
กรุงเทพมหานคร 
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
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งบการเงิน 
งบแสดงฐานะทางการเงิน 

 ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

  หมายเหต ุ  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท 

สินทรัพย์          

สินทรัพย์หมุนเวียน          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 12  217,593  44,638  5,836  2,263 

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ ากัดในการเบิกใช้ 13  1,092  8,000  -  - 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนีอ้ื่น 14  197,120  99,470  13,878  3,682 

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา 29.1  3,867  -  -  - 

สินค้าคงเหลือ 16  19,140  -  -  - 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกีย่วขอ้งกัน 36.3  -  33,206  -  - 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น   24,748  8,256  -  - 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 17  20,043  25,460  1,060  181 

ลูกหนี้จากการค้ าประกันมูลค่าเงินลงทุน 23.2  643,180  594,681  66,462  6,225 

สินทรัพย์ตามสัญญาจองซ้ือหุ้นเพิ่มทุน 23.3  627,232  619,431  632,378  636,821 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน   1,754,015  1,433,142  719,614  649,172 
          
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน          

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ ากัดในการเบิกใช้ 13  224,032  232,932  -  - 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 18.1  -  -  4,018,001  4,018,001 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 18.2  1,173,043  1,078,163  -  - 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแกก่ิจการที่เกี่ยวข้องกัน 36.4  -  -  2,657  - 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแกก่ิจการอื่น 19  52,000  52,000  -  - 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  20  1,912,500  1,862,608  334  46 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 21  117,348  -  10,761  - 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  22  589,526  613,910  10  11 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สทุธิ   3,864  1,378  667  652 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น   11,625  2,762  245  - 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน   4,083,938  3,843,753  4,032,675  4,018,710 

รวมสินทรัพย ์   5,837,953  5,276,895  4,752,289  4,667,882 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

  หมายเหต ุ  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ          

หนี้สินหมุนเวียน          

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 24  186,091  53,576  13,702  6,694 

หนี้สินที่เกิดจากสัญญา 29.3  9,019  -  -  - 

ส่วนของเจ้าหนี้ค่าสิทธิในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า          

   ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี 25  3,735  3,566  -  - 

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน          

 ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี 26  147,055  140,166  -  - 

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า          

 ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี   5,230  306  2,737  - 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกจิการอื่น   202  202  -  - 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น   6,177  2,776  520  351 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย   1,073  -  -  - 

หนี้สินตามสัญญาจองซ้ือหุ้นเพิ่มทุน 23.3  693,572  637,272  688,555  632,761 

รวมหนี้สินหมุนเวียน   1,052,154  837,864  705,514  639,806 
          
หนี้สินไม่หมุนเวียน          

เจ้าหนี้ค่าสิทธิในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 25  156,087  159,822  -  - 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 26  1,463,861  1,590,402  -  - 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 36.5  10,074  10,074  112,500  33,565 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน   120,133  -  7,424  - 

ตั๋วสัญญาใช้เงิน 36.7  188,536  313,387  -  - 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธ ิ   2,656  3,064  -  - 

ภาระผูกพันผลประโยชนพ์นักงาน 27  6,490  5,486  3,932  3,262 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น   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 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

  หมายเหต ุ  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)          

ส่วนของเจ้าของ          

ทุนเรือนหุ้น          

 ทุนจดทะเบียน          

    หุ้นสามัญจ านวน 25,514,280,600 หุ้น           

       มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท   25,514,281  25,514,281  25,514,281  25,514,281 

           
 ทุนที่ออกและช าระแลว้          

    หุ้นสามัญจ านวน 17,017,9412,060 หุ้น           

       ช าระแลว้เต็มมูลค่า   17,017,942  17,017,942  17,017,942  17,017,942 

ส่วนต่ ากว่าทุนจากการซ้ือธุรกจิแบบย้อนกลับ   (12,423,099)  (12,423,099)  (10,863,480)  (10,863,480) 

ใบส าคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญ 28  -  -  -  37,318 

ส่วนเกินทุนจากใบส าคัญแสดงสิทธิซ้ือหุน้หมดอายุ   -  -  37,964  646 

ก าไรสะสม          

   จัดสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย   17,193  17,193  -  - 

   ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)   394,437  106,190  (2,269,668)  (2,201,177) 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ          

 ส่วนต่ ากว่าทุนจากการรวมกจิการภายใต้การ          

    ควบคุมเดียวกัน 18.4  (2,452,138)  (2,452,138)  -  - 

 อื่นๆ   (148,567)  (25,892)  -  - 
                
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ ่   2,702,902  2,240,196  3,922,758  3,991,249 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม   114,076  97,210  -  - 
           
รวมส่วนของเจ้าของ   2,816,978  2,337,406  3,922,758  3,991,249 
           
รวมหนี้สินและส่วนของเจา้ของ   5,837,953  5,276,895  4,752,289  4,667,882 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

 หมายเหต ุ  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท 

รายได้จากการขาย   368,962  334,243  -  - 

รายได้จากการกอ่สร้าง   125,718  -  -  - 

ต้นทุนขายและก่อสร้าง   (280,209)  (156,601)  -  - 
       -  - 
ก าไรขั้นต้น   214,471  177,642  -  - 

รายได้อื่น  30  5,368  5,669  15,118  80,689 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร        (127,764)  (135,557)  (82,599)  (104,049) 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน   4,543  (1,918)  25  1,976 

ต้นทุนทางการเงิน 32  (98,762)  (93,341)  (1,018)  (35,819) 

ส่วนแบ่งก าไรในบริษัทร่วม 18.2  306,415  318,098  -  - 
          
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้   304,271  270,593  (68,474)  (57,203) 

ภาษีเงินได้ 33  (984)  1,576  8  207 
          
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรบัป ี   303,287  272,169  (68,466)  (56,996) 
          
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น :          

รายการทีจ่ะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังก าไร          

   หรอืขาดทุนในภายหลัง           

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์          

   หลังออกจากงาน 27  -  (2,226)  -  (2,226) 

ภาษีเงินได้ของรายการขา้งต้น   -  445  -  445 

ส่วนเกินทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม   43,883  -  -  - 
          
รายการทีจ่ะจัดประเภทรายการใหม่ไปยังก าไร          

   หรอืขาดทุนในภายหลัง           

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน   27,055  (11,690)  -  - 
          
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมส าหรับปี   374,225  258,698  (68,466)  (58,777) 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

 หมายเหต ุ  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท 

การแบง่ปันก าไร(ขาดทุน)          

ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่   288,261  264,974  (68,466)  (56,996) 

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม   15,026  7,195  -  - 

   303,287  272,169  (68,466)  (56,996) 

          
การแบง่ปันก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวม          

ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่   359,199  251,503  (68,466)  (58,777) 

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม   15,026  7,195  -  - 

   374,225  258,698  (68,466)  (58,777) 

          
ก าไรต่อหุ้น 35  บาท  บาท  บาท  บาท 
          
ก าไร (ขาดทุน) ตอ่หุ้นขั้นพื้นฐาน   0.017  0.017  (0.004)  (0.007) 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

     งบการเงินรวม 
     ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่     
     ส่วนของทุน  ก าไรสะสม  องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ       

 
 
 

    ทุนที่ออก 
และเรียก 
ช าระแล้ว  

ส่วนต่ ากว่า 
ทุนจากการ 

ซ้ือธุรกิจแบบ 
ย้อนกลับ  

จัดสรรแล้ว 
- 

ส ารอง 
ตาม

กฎหมาย  
ยังไม่ได ้
จัดสรร  

ส่วนต่ ากว่าทุน
จาก 

การรวมกิจการ 
ภายใต้การ 

ควบคุมเดยีวกัน  

ผลต่างของ 
อัตราแลกเปลี่ยน 
จากการแปลงค่า 

งบการเงนิ  

การ
เปลี่ยนแปลง 

สัดส่วนใน 
บริษทัย่อย  

ส่วนเกนิทุน 
จากการปรบั 

มูลค่ายุติธรรม  

รวมส่วนของ
ผู้เป็นเจ้าของ

ของบรษิัท
ใหญ ่  

ส่วนได้เสีย 
ที่ไม่มี

อ านาจ 
ควบคุม  รวม 

   หมายเหต ุ  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท 

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562                        
 (ปรับปรุงตามการซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับ) 3 ง)  14,881,483  (10,863,480)  -  172,170  (2,452,138)  (8,956)  (5,246)  -  1,723,833  87,401  1,811,234 
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของส าหรบัปี                        
การเพิ่มทุน   2,136,459  -  -  -  -  -  -  -  2,136,459  -  2,136,459 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมลงทุนในบริษัทย่อย   -  -  -  -  -  -  -  -  -  2,614  2,614 
จัดสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย   -  -  17,193  (17,193)  -  -  -  -  -  -  - 
เงินปันผลจ่าย   -  -  -  (311,980)  -  -  -  -  (311,980)  -  (311,980) 
ส่วนต่ ากว่าทุนจากการซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับ   -  (1,559,619)  -  -  -  -  -  -  (1,559,619)  -  (1,559,619) 
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี   -  -  -  263,193  -  (11,690)  -  -  251,503  7,195  258,698 
                          
ยอดคงเหลือสิน้ปี ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2562                        
 (ปรับปรุงตามการซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับ) 3 ง)  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 

                          
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562                        
 - ตามที่รายงานไว้เดิม 3 ง)  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 
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 5  -  -  -  (14)  -  -  -  103,521  103,507  -  103,507 

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563                        
 - ปรบัปรุงใหม่   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 
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของส าหรบัปี                        
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมลงทุนในบริษัทย่อย   -  -  -  -  -  -  -  -  -  1,840  1,840 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี   -  -   -  288,261  -  27,055  -  43,883  359,199  15,026  374,225 
                          
ยอดคงเหลือสิน้ปี ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563   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 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ) 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

     งบการเงินเฉพาะกิจการ 

       ส่วนต่ ากว่า    ส่วนเกินทุน     

     ทุนที่ออกและ  มูลค่าหุ้นสามญั  ใบส าคัญแสดง  จากใบส าคญัแสดง     

     เรียกช าระแล้ว  จากการซื้อธุรกิจ  สิทธิซื้อหุ้น  สิทธิซื้อหุ้นหมดอาย ุ  ขาดทุนสะสม  รวม 

   หมายเหต ุ  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท 

ยอดคงเหลือต้นป ีณ วันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562   2,136,460  -  37,964  -  (2,142,400)  32,024 

การเปลีย่นแปลงในส่วนของเจ้าของส าหรับปี              

การเพิ่มทุน   14,881,482  -  -  -  -  14,881,482 

ส่วนต่ ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญจากการซ้ือธรุกิจ   -  (10,863,480)  -  -  -  (10,863,480) 

การตัดจ าหนา่ยใบส าคัญแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามัญ 28  -  -  (646)  646  -  - 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับป ี   -  -  -  -  (58,777)  (58,777) 

ยอดคงเหลือต้นป ีณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2562   17,017,942  (10,863,480)  37,318  646  (2,201,177)  3,991,249 
                

ยอดคงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562              

   - ตามที่รายงานไว้เดิม   17,017,942  (10,863,480)  37,318  646  (2,201,177)  3,991,249 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 5  -  -  -  -  (25)  (25) 

ยอดคงเหลือต้นป ีณ วันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563   17,017,942  (10,863,480)  37,318  646  (2,201,202)  3,991,224 

   - ปรับปรุงใหม ่              

การเปลีย่นแปลงในส่วนของเจ้าของส าหรับปี              

การตัดจ าหนา่ยใบส าคัญแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามัญ 28  -  -  (37,318)  37,318  -  - 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับป ี   -  -  -  -  (68,466)  (68,466) 

ยอดคงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563   17,017,942  (10,863,480)  -  37,964  (2,269,668)  3,922,758 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    พ.ศ.2563  พ.ศ.2562  พ.ศ.2563  พ.ศ. 2562 
  หมายเหต ุ  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน          
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้   304,271  270,593  (68,474)  (57,203) 
รายการปรับปรุง          
 ค่าเส่ือมราคา 20,21  109,519  96,406  1,891  2,816 
 ค่าตัดจ าหน่าย 22  26,960  26,388  1  2,804 
 ขาดทุนจากการจ าหนา่ยและตัดจ าหนา่ย          
    สว่นปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์   834  992  -  7,168 
  ค่าตัดจ าหน่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม 26,32  3,167  3,193  -  - 
 ส่วนแบ่งก าไรในบริษัทร่วม 18.2  (306,415)  (318,098)  -  - 
 ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 27  1,004  2,586  670  1,036 
 ขาดทุน(ก าไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนทีย่ังไม่เกิดขึ้นจริง   (4,502)  1,791  (23)  (1,767) 
 กลับรายการจากการด้อยค่าของเงินลงทุน          
    ในบริษัทย่อย   -  -  -  (77,288) 
 ขาดทุนจากการจ าหนา่ยเงินลงทุน          
    ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม   -  -  -  7,875 
 ดอกเบี้ยรับ 30  (4,780)  (4,091)  (22)  (33,168) 
 ต้นทุนทางการเงิน 32  95,595  90,148  1,018  35,819 
 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ    5,000  5,000  -  85,940 
การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน          
 ลูกหนี้การค้าและลูกหนีอ้ื่น   (104,112)  30,451  (12,091)  (39,773) 
 สินค้าคงเหลือ   (19,139)  -  -  - 
 สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา   (3,867)  -  -  - 
 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น   6,006  13,250  (605)  342 
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น   (8,865)  510  (245)  702 
 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น   99,409  (58,616)  8,786  (5,216) 
 หนี้สินที่เกิดจากสัญญา   9,019  -  -  - 
 เจ้าหนี้เงินลงทุน   -  -  -  (18,965) 
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น   3,401  (512)  168  655 
 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น   -  -  161  (6,984) 
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน   212,505  159,991  (68,765)  (95,207) 
 บวก  เงินสดรับดอกเบี้ย   2,031  649  2  31,061 
 หัก    เงินสดจ่ายดอกเบีย้   (83,155)  (92,719)  (1,856)  (20,370) 
 หัก    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้   (2,063)  (396)  (206)  (91) 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน   129,318  67,525  (70,825)  (84,607) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้  
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งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

  หมายเหต ุ  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน          

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ ากัดในการเบิกใช้ลดลง(เพิ่มขึ้น)   15,807  (93,498)  -  - 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกีย่วขอ้งกัน 36.3  -  (34,678)  -  (50,078) 

เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแกก่ิจการที่เกีย่วข้องกัน 36.3  36,455  856  -  265,947 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น   (16,492)  (8,256)  -  - 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแกก่ิจการที่เกี่ยวข้องกัน 36.4  -  -  (2,657)  - 

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย่อย          

 - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา   -  (18,384)  -  (4,903) 

เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อย    -  -  -  69,413 

เงินปันผลรับ 18.2  253,502  223,928  -  - 

เงินสดรับคืนจากเงินเพิ่มทุนในบริษัทร่วมจ่ายลว่งหน้า 18.3  -  9,269  -  - 

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษัทร่วม 18.2  -  (13,109)  -  - 

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์   3,771  -  -  7,669 

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน   -  -  -  5,152 

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ์   (103,426)  (334,017)  (312)  (46) 

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน   (4,376)  (21,081)  -  (12) 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน   185,241  (288,970)  (2,969)  293,142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้  
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งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

  หมายเหต ุ  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน          

เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง)   1,233  (1,362)  1,233  (877) 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น   -  554,233  -  514,250 

จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกจิการอื่น   -  (40,000)  -  - 

เงินสดรับจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน   -  311,980  -  - 

เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน   -  -  -  298,026 

เงินสดจ่ายคืนตั๋วแลกเงิน   -  (311,100)  -  (750,100) 

เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู ้   -  (200,000)  -  (200,000) 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกัน   -  30  -  219,262 

จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกจิการที่เกีย่วข้องกัน   -  -  -  (288,502) 

จา่ยคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า 21  (11,014)  (654)  (2,801)  (3,418) 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกัน 36.5  -  12,500  80,000  33,565 

จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 36.5  -  (15,000)  (1,065)  (28,891) 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน          

 - สุทธิจากเงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการกู้ยืม 26  5,569  287,446  -  - 

จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  26  (143,555)  (124,564)  -  - 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมลงทุนเพิม่ในบริษัทย่อย   1,840  58  -  - 

เงินปันผลจ่าย   -  (311,980)  -  - 

เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน   (145,927)  161,587  77,367  (206,685) 

          

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธ ิ   168,632  (59,858)  3,573  1,850 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี   44,638  96,932  2,263  495 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจัดประเภทภายใต้          

 บัญชีสินทรัพย์ตามสัญญาจองซ้ือหุ้นเพิม่ทุน   4  118  -  (82) 

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน   4,319  7,446  -  - 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดสิ้นปี   217,593  44,638  5,836  2,263 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้  
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งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

  หมายเหต ุ  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท 

รายการที่ไม่ใช่เงินสด          

          

รายการที่ไม่ใช่เงินสดที่มีสาระส าคัญมีดังต่อไปนี้          

ทุนที่ออกและช าระแลว้เพิ่มขึ้นจากการซ้ือธุรกิจ          

 แบบย้อนกลับ 1  -  576,840  -  4,018,002 

ส่วนต่ ากว่าทุนจากการซ้ือธุรกจิแบบย้อนกลับ   -  12,423,099  -  - 

ส่วนต่ ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญจากการซ้ือธรุกิจ   -  -  -  10,863,480 

การซ้ืออาคารและอุปกรณ์ ยังไม่ได้จ่ายช าระ   38,349  11,188  -  - 

การซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย่อย ยังไม่ได้จ่ายช าระ   8,018  7,514  -  - 

แปลงเงินเพิ่มทุนในบริษัทร่วมจ่ายล่วงหน้าเป็น          

 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 18.3  -  46,427  -  - 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 
 
1 ข้อมูลท่ัวไป 

 

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) (เดิมชื่อ บริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน)) เป็นบริษัทมหาชนจ ากัด 
จัดต้ังขึ้นในประเทศไทยและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

บริษัทได้เปลี่ยนชื่อจากบริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน)  เป็นบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ตั้งแต่วันท่ี  
26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
 

เมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 บริษัทได้เปลี่ยนท่ีอยู่จดทะเบียนเป็น 
 

เลขท่ี 1 อาคาร ที พี แอนด์ ที ชั้น 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
 

เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงรวมเรียกบริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยก่อนการซ้ือธุรกิจ  
ว่า “กลุ่มบริษัท FC” และรวมเรียกบริษัท ไพร์ม โรด อัลเทอร์เนทีฟ จ ากัด และบริษัทย่อยก่อนการซ้ือธุรกิจ ว่า “กลุ่มบริษัท PRA” 
และ รวมเรียกกลุ่มบริษัท FC และกลุ่มบริษัท PRA ภายหลังการซ้ือธุรกิจ ว่า “กลุ่มกิจการ” 
 

เมื่อวันท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ภายใต้การปฏิบัติตามเงื่อนไขใน “สัญญาจองซ้ือหุ้นเพิ่มทุน” บริษัทซ้ือหุ้นของบริษัท ไพร์ม โรด อัล
เทอร์เนทีฟ จ ากัด (“PRA”) จ านวน 4,018,001 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญของบริษัทจ านวน 14,881,481,481 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่า 
ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.27 บาท (ราคาวันท่ีท ารายการ ณ วันท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ท่ีหุ้นละ 0.42 
บาท) ให้กับบริษัท พีอาร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (“PRGD”) ซ่ึงเป็นบริษัทใหญ่ของ PRA ท าให ้PRGD เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมร้อยละ 87.45 และมีอ านาจควบคุมเหนือบริษัท ในทางบัญชีได้พิจารณาข้อเท็จจริงของรายการรวม
ธุรกิจน้ีว่าธุรกิจของกลุ่มบริษัท PRA มีขนาดท่ีใหญ่กว่าขนาดของกลุ่มบริษัท FC อย่างมีสาระส าคัญและผู้บริหารของกลุ่มบริษัท 
PRA ได้เข้ามาท าหน้าท่ีแทนผู้บริหารของกลุ่มบริษัท FC หลังการรวมธุรกิจ ดังน้ัน จึงพิจารณาว่ารายการน้ีเป็นการซ้ือธุรกิจและเป็น
ก า ร ซ้ื 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 ท่ี  3 เ รื่ อ ง  ก า ร ร ว ม ธุ ร กิ จ  ดั ง น้ั น  
งบการเงินรวมจึงสะท้อนว่า กลุ่มบริษัท PRA เป็นผู้ซ้ือ และกลุ่มบริษัท FC เป็นผู้ถูกซ้ือในทางบัญชี ซ่ึงแตกต่างจากรูปแบบตาม
กฎหมายและการจัดท างบการเงินเฉพาะของบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ท่ีจัดท าตามกฎหมายท่ีสะท้อนว่าบริษัทถือ
หุ้นในกลุ่มบริษัท PRA ร้อยละ 99.99 
 

กลุ่มกิจการประกอบธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้าและผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพื่อจ าหน่ายให้แก่บุคคล นิติบุคคล  
ส่วนราชการองค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการน้ีแสดงในสกุลเงินบาทด้วยหน่วยพันบาท เว้นแต่ได้ระบุเป็นอย่างอื่น 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
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2 เหตุการณ์ส าคัญในระหว่างปีท่ีรายงาน 

 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
 

เมื่อต้นปี พ.ศ. 2563 ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ของกลุ่มกิจการ 
 

3 เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและข้อก าหนดภายใต้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน 
 

การจัดท างบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย ก าหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญและ
การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารตามกระบวนการในการน านโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบัติ กิจการเปิดเผยเรื่องการใช้
ดุลยพินิจของผู้บริหาร หรือ รายการท่ีมคีวามซับซ้อน และรายการเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการท่ีมีนัยส าคัญต่องบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อท่ี 9 
 

งบการเงินรวมน้ีจัดท าขึ้นตามเกณฑ์การรวมธุรกิจแบบย้อนกลับ โดยบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทใหญ่ 
ตามกฎหมายแต่เป็นผู้ถูกซ้ือในทางบัญชี และมีกลุ่มบริษัท PRA ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยตามกฎหมายแต่เป็นผู้ซ้ือทางบัญชีตามท่ีอธิบายใน
หมายเหตุ 1 
 

งบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 แสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการภายหลังการซ้ือธุรกิจ  และแสดง 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยรวมผลการด าเนินงานและ
กระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท FC ตั้งแต่วันท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (วันท่ีซ้ือธุรกิจ) 
 

การรับรู้รายการสินทรัพย์และหน้ีสินจากการรวมธุรกิจในงบการเงินรวมมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 

ก) สินทรัพย์และหน้ีสินของกลุ่มบริษัท PRA รับรู้และวัดมูลค่าด้วยมูลค่าตามบัญชี ณ วันรวมธุรกิจ  
ข) สินทรัพย์และหน้ีสินของกลุ่มบริษัท FC รับรู้และวัดมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ 

ภายใต้เงื่อนไขตามสัญญาจองซ้ือหุ้นเพิ่มทุน โดยการวัดมูลค่าและการแสดงรายการเปิดเผยไว้ตามรายละเอียด  
ในหมายเหตุ 23.1 

ค) ก าไร(ขาดทุน)สะสมและยอดคงเหลือของส่วนประกอบอื่นของทุนของกลุ่มบริษัท PRA รับรู้และวัดมูลค่าด้วยมูลค่าตามบัญชี  
ณ วันรวมธุรกิจ 

ง) ส่วนของเจ้าของเป็นส่วนของเจ้าของของกลุ่มบริษัท PRA และปรับปรุงย้อนหลังส าหรับส่วนทุนตามกฎหมายของ 
กลุ่มบริษัท PRA เพื่อสะท้อนส่วนทุนตามกฎหมายของกลุ่มบริษัท FC 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดท าขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณี  
ท่ีมีเน้ือความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก 
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4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง 

 

4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาถือปฏิบัติส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ เริ่ม 
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบที่มีนัยส าคัญต่อกลุ่มกิจการ 
 

ก) เครื่องมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ท่ีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินมีดังนี้ 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 32  การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 9 เครื่องมือทางการเงิน 
 

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินได้ก าหนดหลักการใหม่ในการจัดประเภทและ
การวัดมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน ให้แนวทางปฏิบัติส าหรับการตัดรายการสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงิน และให้
ทางเลือกกิจการในการเลือกถือปฏิบัติการบัญชีป้องกันความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบจากความแตกต่าง  
ในหลักการรับรู้รายการระหว่างรายการท่ีถูกป้องกันความเสี่ยงและเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง (Accounting 
mismatch) และให้แนวปฏิบัติในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินท่ีออกโดยกิจการว่าเป็น
หน้ีสินหรือทุน และก าหนดให้กิจการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินและความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้อง  
ในรายละเอียด 
 

หลักการใหม่ในการจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินน้ัน กิจการต้องพิจารณาจากท้ัง ก) โมเดลธุรกิจส าหรับ
การถือสินทรัพย์ทางการเงิน และ ข) ลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาว่าเข้าเงื่อนไขของการเป็นเงินต้นและ
ดอกเบี้ย (SPPI) หรือไม่ ซ่ึงการจัดประเภทน้ันจะมีผลต่อการวัดมูลค่าของรายการสินทรัพย์ทางการเงินด้วย 
หลักการใหม่ยังรวมถึงการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินรวมท้ังสินทรัพย์ท่ีเกิดจาก
สัญญา ซ่ึงกิจการจะต้องพิจารณารับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ณ วันท่ีรับรู้รายการเริ่มแรก  
 

ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน 
มาถือปฏิบัติ โดยผลกระทบท่ีเกิดจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวได้อธิบายไว้ในหมายเหตุ 5 
 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 เรื่อง สัญญาเช่า 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 เรื่อง สัญญาเช่า ส่งผลให้กลุ่มกิจการในฐานะผู้เช่ารับรู้สัญญาเช่าเกือบ
ท้ังหมดในงบแสดงฐานะการเงิน โดยไม่ต้องจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาเช่าการเงิน  
อีกต่อไป กลุ่มกิจการต้องรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ และหน้ีสินตามสัญญาเช่า เว้นแต่เป็นสัญญาเช่าระยะสั้นและ
สัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ า 
 

ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวกับสัญญาเช่าฉบับใหม่  
มาถือปฏิบัติ โดยผลกระทบท่ีเกิดจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวได้อธิบายไว้ในหมายเหตุ 5 
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4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง (ต่อ) 

 

4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาถือปฏิบัติส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ เริ่ม  
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบที่มีนัยส าคัญต่อกลุ่มกิจการ (ต่อ) 
 

ค) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ ได้อธิบายให้ชัดเจนว่าการรับรู้ผลกระทบ 
ทางภาษีเงินได้ของเงินปันผลจากตราสารทุน ให้รับรู้ภาษีเงินได้โดยให้สอดคล้องกับการรับรู้รายการหรือเหตุการณ์
ในอดีตท่ีท าให้เกิดก าไรที่น ามาจัดสรรเงินปันผล  
 

ง) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (การแก้ไขโครงการ การลดขนาด
โครงการ หรื อการจ่ายช าระผลประโยชน์ )  ได้อธิบายให้ชัด เจนเกี่ ยวกับวิธีการบัญชีส าหรับกรณี 
ท่ีมีการแก้ไขโครงการ การลดขนาดโครงการ หรือการจ่ายช าระผลประโยชน์ของโครงการผลประโยชน์  
ท่ีก าหนดไว้ โดยเมื่อการเปลี่ยนแปลงโครงการได้เกิดขึ้น กลุ่มกิจการจะต้องใช้ข้อสมมติท่ีเป็นปัจจุบัน ณ วันท่ี 
ท่ีมีการแก้ไขโครงการ การลดขนาดโครงการ หรือการจ่ายช าระผลประโยชน์ ในการค านวณต้นทุนบริการ  
ในปัจจุบันและดอกเบี้ยสุทธิส าหรับระยะเวลาท่ีเหลือของรอบระยะเวลารายงานภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
 

จ) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม ได้อธิบายให้ชัดเจนว่าหากสินทรัพย์ 
ท่ีเข้าเงื่อนไขท่ีเกิดจากเงินท่ีกู้มาโดยเฉพาะน้ันอยู่ในสภาพพร้อมใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมท่ีจะขาย ยอดคงเหลือของ
เงินท่ีกู้มาโดยเฉพาะดังกล่าว กิจการต้องน ามารวมเป็นส่วนหน่ึงของเงินกู้ยืมท่ีมีวัตถุประสงค์ท่ัวไปด้วย 
 

ฉ) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 28 เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (ส่วนได้เสียระยะยาวใน
บริษัทร่วมและการร่วมค้า)  ได้อธิบายให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับส่วนได้เสียระยะยาวในบริษัทร่วมและ  
การร่วมค้าซ่ึงโดยเน้ือหาแล้วถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในบริษัทร่วมและการร่วมค้าน้ัน แต่ไม่ได้น าวิธีส่วน
ได้เสียมาถือปฏิบัติ กิจการจะต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 9 เรื่อง เครื่องมือทาง
การเงิน ก่อนรับรู้การปันส่วนผลขาดทุนและการด้อยค่าตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 28 เรื่อง เงินลงทุน 
ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
 

ช) การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ ได้อธิบายให้ชัดเจนว่า  
เมื่อกิจการได้มาซ่ึงการควบคุมของธุรกิจท่ีเป็นการด าเนินงานร่วมกัน ท่ีถือเป็นการรวมธุรกิจจากการทยอยซ้ือ ส่วน
ได้เสียเดิมท่ีมีอยู่ก่อนหน้าจะถูกวัดมูลค่าใหม่ 
 

ซ) การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน ได้อธิบายให้ชัดเจนว่า เมื่อ
กิจการได้มาซ่ึงการควบคุมร่วมของธุรกิจท่ีเป็นการด าเนินงานร่วมกัน ส่วนได้เสียเดิมท่ีมีอยู่ก่อนหน้าจะต้องไม่วัด
มูลค่าใหม่ 
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4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง (ต่อ) 

 

4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาถือปฏิบัติส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ เริ่ม  
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบที่มีนัยส าคัญต่อกลุ่มกิจการ (ต่อ) 
 

ฌ) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 23 เรื่อง ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได้ ได้อธิบาย
วิธีการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงิน
ได้ในงวดปัจจุบันในกรณีท่ีมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได้ ในเรื่องดังต่อไปน้ี 
 

- กิจการต้องสมมติว่าหน่วยงานจัดเก็บภาษีจะตรวจสอบวิธีการทางภาษีท่ีมีความไม่แน่นอน และมีความรู้
เกี่ยวกับข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมดอย่างครบถ้วน โดยไม่น าเหตุผลว่าจะตรวจพบหรือไม่มาเป็นข้อในการ
พิจารณา 

- หากกิจการสรุปว่าไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีหน่วยงานจัดเก็บภาษีจะยอมรับวิธีการทางภาษี  
ท่ีมีความไม่แน่นอน กิจการต้องสะท้อนผลกระทบของความไม่แน่นอนในการค านวณบัญชีภาษีเงินได้ด้วย 

- กิจการต้องประเมินการใช้ดุลยพินิจหรือประมาณการใหม่ เมื่อข้อเท็จจริงและสถานการณ์ท่ีเคยอ้างอิงในการ
ใช้ ดุลยพินิจหรือประมาณการมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือข้อมูลใหม่ท่ีส่งผลกระทบต่อการใช้ดุลยพินิจหรือ
ประมาณการ 
 

4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบที่มีนัยส าคัญต่อกลุ่มกิจการ 
 

กลุ่มกิจการประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซ่ึงยังไม่มีผลบังคับใช้ใน
รอบระยะเวลารายงานปัจจุบันมีดังนี้ 
 

ก) การปรับปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เพิ่มเติมหลักการใหม่และแนวปฏิบัติใน
เรื่องต่อไปน้ี 
- การวัดมูลค่า ซ่ึงรวมถึงปัจจัยท่ีต้องพิจารณาในการเลือกเกณฑ์การวัดมูลค่า 
- การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการจัดประเภทรายการรายได้และค่าใช้จ่ายในก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 
- เรื่องกิจการท่ีเสนอรายงานอาจเป็นกิจการเดียวหรือส่วนของกิจการหรือประกอบด้วยกิจการมากกว่า 1 แห่ง ซ่ึง

ไม่จ าเป็นต้องเป็นกิจการตามกฎหมาย และ 
- การตัดรายการสินทรัพย์และหน้ีสิน 
 

กรอบแนวคิดได้ปรับปรุงค านิยามของสินทรัพย์และหน้ีสิน และเกณฑ์ในการรวมสินทรัพย์และหน้ีสินในงบการเงิน 
รวมท้ังได้อธิบายให้ชัดเจนขึ้นถึงบทบาทของความสามารถของฝ่ายบริหารในการดูแลรักษาทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจ 
ของกิจการ ความระมัดระวัง และความไม่แน่นอนของการวัดมูลค่าในการรายงานทางการเงิน 
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4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง (ต่อ) 

 

4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีในหรือ 
หลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบที่มีนัยส าคัญต่อกลุ่มกิจการ (ต่อ) 

 

ข) การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ ได้ให้ค านิยามของ “ธุรกิจ” ใหม่ ซ่ึง
ก าหนดให้การได้มาซ่ึงธุรกิจต้องรวมถึงข้อมูลปัจจัยน าเข้าและกระบวนการท่ีส าคัญเป็นอย่างน้อยซ่ึงเมื่อน ามารวมกันมี
ส่วนอย่างมีนัยส าคัญท าให้เกิดความสามารถในการสร้างผลผลิต รวมท้ังปรับปรุงค านิยามของ “ผลผลิต” โดยให้ความ
สนใจในตัวของสินค้าและบริการท่ีให้กับลูกค้า และตัดเรื่องการอ้างอิงความสามารถในการลดต้นทุนออกไป 
 

ค) การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน ปรับเปลี่ยนข้อก าหนดการบัญชีป้องกันความ
เสี่ยงโดยเฉพาะ เพื่อบรรเทาผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนท่ีเกิดจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง เช่น 
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงท่ีก าหนดจากธุรกรรมการกู้ยืม ( Interbank offer rates - IBORs) นอกจากน้ี การปรับปรุงได้
ก าหนดให้กิจการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงจากความ
ไม่แน่นอนใด ๆ น้ัน 
 

ง) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง การน าเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง 
นโยบายการบัญชี  การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด  ปรับปรุงค านิยามของ 
“ความมีสาระส าคัญ” โดยให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกรอบแนวคิด และ
อธิบายถึงการน าความมีสาระส าคัญไปประยุกต์ได้ชัดเจนขึ้นในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1 

 

5 ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาปรับใช้เป็นครั้งแรก 
 

หมายเหตุน้ีอธิบายถึงผลกระทบจากการท่ีกลุ่มกิจการและบริษัทได้น ามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 32 (TAS 32) เรื่อง การแสดง
รายการเครื่องมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 7 (TFRS 7) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือ 
ทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 9 (TFRS 9) เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินฉบับท่ี 16 (TFRS 16) เรื่อง สัญญาเช่า มาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรก โดยนโยบายการบัญชีใหม่ได้อธิบายไว้ ใน  
หมายเหตุ 6.14 
 

กลุ่มกิจการและบริษัทได้น านโยบายการบัญชีใหม่ดังกล่าวมาถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยใช้วิธีรับรู้ผลกระทบ
สะสมจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวเป็นรายการปรับปรุงกับก าไรสะสมต้นงวด ( Modified 
retrospective) โดยไม่ปรับปรุงข้อมูลเปรียบเทียบ ดัง น้ัน การจัดประเภทรายการใหม่และรายการปรับปรุงท่ีเกิดจาก  
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
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5 ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาปรับใช้เป็นครั้งแรก (ต่อ) 

 

ผลกระทบของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาใช้เป็นครั้งแรกท่ีมีต่องบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ เป็นดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

  TAS 32 และ TFRS 9 TFRS 16  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

พ.ศ. 2562 
ตามที่รายงานไว้เดิม 

รายการปรับปรุงและ
การจัดประเภท 

รายการใหม ่

รายการปรับปรุงและ
การจัดประเภท

รายการใหม ่

ณ วันที่ 1 มกราคม  
พ.ศ. 2563  

ตามทีป่รับปรุงใหม ่
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

สินทรัพย ์     
     

สินทรัพยห์มุนเวยีน     
ลูกหนี้การค้าและลูกหนีอ้ื่น 99,470 - (2,349) 97,121 
     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 1,078,163 (20,707) (2,566) 1,054,890 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - - 115,563 115,563 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ 
   รอการตัดบัญชี – สุทธ ิ

 
1,378 

 
- 

 
1,245 

 
2,623 

     
หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ     
     

หนี้สินหมุนเวียน     
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 53,576 - (1,311) 52,265 
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึง  
   ก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี

 
306 

 
- 

 
3,018 

 
3,324 

     

หนี้สินไม่หมุนเวียน     
หนี้สินตามสัญญาเช่า - - 118,769 118,769 
ตั๋วสัญญาใช้เงิน 313,387 (132,797) - 180,590 
     

ส่วนของเจ้าของ     
ก าไรสะสม 106,190 8,569 (8,583) 106,176 
ส่วนเกินทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม - 103,521 - 103,521 
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5 ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาปรับใช้เป็นครั้งแรก (ต่อ) 

 

ผลกระทบของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาใช้เป็นครั้งแรกท่ีมีต่องบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ เป็นดังน้ี (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  TAS 32 และ TFRS 9 TFRS 16  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

พ.ศ. 2562 
ตามที่รายงานไว้เดิม 

รายการปรับปรุงและ
การจัดประเภท 

รายการใหม ่

รายการปรับปรุงและ
การจัดประเภท

รายการใหม ่

ณ วันที่ 1 มกราคม  
พ.ศ. 2563  

ตามทีป่รับปรุงใหม ่
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

สินทรัพย ์     
     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน     
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - - 4,018 4,018 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ 
   รอการตัดบัญชี – สุทธ ิ

 
652 

 
- 

 
6 

 
658 

     
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ     
     

หนี้สินหมุนเวียน     
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึง 
   ก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี

 
- 

 
- 

 
777 

 
777 

     

หนี้สินไม่หมุนเวียน     
หนี้สินตามสัญญาเช่า - - 3,272 3,272 
     

ส่วนของเจ้าของ     
ขาดทุนสะสม (2,201,177) - (25) (2,201,202) 

 

ผลกระทบของมาตรฐาน TFRS 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน 
 

การวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม 
 

กลุ่มกิจการมีหน้ีสินทางการเงิน ได้แก่ ตั๋วสัญญาใช้เงินท่ีออกให้บริษัทร่วมท่ีไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ตั๋วสัญญา 
ใช้เงินจะถูกวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกใหม่ในมูลค่ายุติธรรม และรายการปรับปรุงสะสมจ านวน 132.80 ล้านบาท ณ วันท่ี 1 มกราคม 
พ.ศ. 2563 ถูกปรับปรุงโดยลดเงินลงทุนในบริษัทร่วม 124.23 ล้านบาท ตั๋วสัญญาใช้เงิน 132.80 ล้านบาท และก าไรสะสม 
ต้นงวด 8.57 ล้านบาท ตามล าดับ 
 

การจัดประเภทและการวัดมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน (เดิมจัดประเภทเป็นเงินลงทุนท่ัวไป) 
 

เงินลงทุนอื่นท่ีผ่านทางบริษัทร่วม ได้แก่ บริษัท Aizu Energy Pte. Ltd. ได้ถูกจัดประเภทและวัดมูลค่าใหม่เป็นตราสารทุน 
ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้รายการปรับปรุงสะสมจ านวน 103.52 ล้านบาท ณ วันท่ี  
1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทร่วมและองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ (ส่วนเกินทุน จากการ 
ปรับมูลค่ายุติธรรม)  
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5 ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาปรับใช้เป็นครั้งแรก (ต่อ) 

 

ผลกระทบของมาตรฐาน TFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า 
 

กลุ่มกิจการได้น า TFRS 16 มาถือปฏิบัติ โดยการรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีได้เคยถูกจัดประเภทเป็นสัญญาเช่า
ด าเนินงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 17 (TAS 17) เรื่อง สัญญาเช่า ส าหรับสัญญาเช่า ท่ีดิน อาคารส านักงาน และยานพาหนะ 
ท่ีมีอายุสัญญาเช่ามากกว่า 12 เดือน ท้ังน้ี หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วันท่ีน า TFRS 16 มาถือปฏิบัติจะรับรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของ
หน้ีสินท่ีจะต้องช าระ คิดลดด้วยอัตรากู้ยืมส่วนเพิ่ม ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยอัตรากู้ยืมส่วนเพิ่มท่ีกลุ่มกิจการน ามาใช้ใน
การคิดลดดังกล่าว มีอัตราระหว่างร้อยละ 4.50 ถึง ร้อยละ 5.00 ต่อป ี
 

ส าหรับสัญญาเช่าท่ีเดิมกลุ่มกิจการได้รับรู้เป็นสัญญาเช่าการเงินน้ัน จะรับรู้ด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วันท่ีน า TFRS 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก โดยจัดประเภทเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญา
เช่า ท้ังน้ี กลุ่มกิจการจะเริ่มน าข้อก าหนดของการรับรู้รายการภายใต้ TFRS 16 มาถือปฏิบัติกับรายการดังกล่าวภายหลังวันท่ีถือปฏิบัติ
ครั้งแรก 
 

 งบการเงินรวม 
 พันบาท 
  

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีได้เปิดเผยไว้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562  190,250 
หัก  ผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่า ณ วันท่ีน ามาตรฐานมาใช้เป็นครั้งแรก (68,463) 

หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 121,787 
  

โดยจัดประเภทเป็น  

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - ส่วนท่ีหมุนเวียน 3,018 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 118,769 
 

วิธีผ่อนปรนในทางปฏิบัติท่ีกลุ่มกิจการเลือกใช้ 
 

ในการน า TFRS 16 มาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรกน้ันกับสัญญาเช่าท่ีกลุ่มกิจการมีอยู่ก่อนวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการได้
เลือกใช้วิธีผ่อนปรนในทางปฏิบัติตามมาตรฐานดังน้ี 

• ใช้อัตราคิดลดอัตราเดียวส าหรับกลุ่มสัญญาเช่าสินทรัพย์อ้างอิงที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันอย่างสมเหตุสมผล 

• พิจารณาว่าสัญญาเช่าเป็นสัญญาท่ีสร้างภาระหรือไม่ตามการประเมินก่อนน า TFRS 16 มาถือปฏิบัติ 

• ถือว่าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีมีอายุสัญญาเช่าคงเหลือน้อยกว่า 12 เดือนนับจากวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นสัญญาเช่า
ระยะสั้น 

• ไม่รวมต้นทุนทางตรงเริ่มแรกในการวัดมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้ 

• ใช้ข้อเท็จจริงท่ีทราบภายหลังในการก าหนดอายุสัญญาเช่า ในกรณีท่ีสัญญาให้สิทธิเลือกขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญา
เช่า 

• เลือกท่ีจะไม่พิจารณาใหม่ว่าสัญญาต่าง ๆ เข้าเงื่อนไขของสัญญาเช่าตาม TFRS 16 หรือไม่ โดยยึดตามการพิจารณาของ
มาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม คือ TAS 17 และ TFRIC 4 เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลง
ประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่  
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6 นโยบายการบัญชี 

 

6.1 การบัญชีส าหรับงบการเงินรวมและงบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย 
 

ก) บริษัทย่อย 
 

บริษัทย่อยหมายถึงกิจการท้ังหมดท่ีกลุ่มกิจการมีอ านาจควบคุม กลุ่มกิจการมีอ านาจควบคุมเมื่อกลุ่มกิจการ  
รับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุน และสามารถใช้อ านาจเหนือผู้ได้รับ 
การลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนผันแปร กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันท่ีกลุ่ม
กิจการมีอ านาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันท่ีกลุ่มกิจการสูญเสียอ านาจควบคุมในบริษัทย่อยน้ัน  
 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทย่อยบันทึกด้วยวิธีราคาทุน โดยต้นทุนทางตรงท่ีเกี่ยวกับการซ้ือ 
เงินลงทุนจะถูกรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนเริ่มแรกของเงินลงทุน 
 

รายชื่อของบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการได้แสดงไว้ในหมายเหตุ 18.1 
 

ข) บริษัทร่วม 
 

บริษัทร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มกิจการมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญแต่ไม่ถึงกับมีอ านาจควบคุมหรือมีการควบคุมร่วม เงิน
ลงทุนในบริษัทร่วมรับรู้โดยใช้วิธีส่วนได้เสียในการแสดงในงบการเงินรวม 
 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทร่วมบันทึกด้วยวิธีราคาทุน 
 

รายชื่อของบริษัทร่วมของกลุ่มกิจการได้แสดงไว้ในหมายเหตุ 18.2 
 

ค) การบันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
 

กลุ่มกิจการรับรู้เงินลงทุนเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุน ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ีจ่ายซ้ือรวมกับต้นทุนทางตรงของเงินลงทุน 
 

กลุ่มกิจการจะรับรู้มูลค่าภายหลังวันท่ีได้มาของเงินลงทุนในบริษัทร่วมด้วยส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนของผู้ได้รับการ
ลงทุนตามสัดส่วนท่ีผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียอยู่ในก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลง
ภายหลังการได้มาดังกล่าวข้างต้นจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน 
 

เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วมมีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการ  
ในบริษัทร่วมน้ันซ่ึงรวมถึงส่วนได้เสียระยะยาวอื่น กลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนท่ีเกินกว่าส่วนได้เสีย  
ในบริษัทร่วมน้ัน เว้นแต่กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันหรือได้จ่ายเงินเพื่อช าระภาระผูกพันแทนบริษัทร่วม 
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6 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

6.1 การบัญชีส าหรับงบการเงินรวมและงบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย (ต่อ) 
 

ง) การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือครองกิจการ 
 

ในกรณีท่ีกลุ่มกิจการยังคงมีอ านาจควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มกิจการปฏิบัติต่อรายการกับส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม
เช่นเดียวกันกับรายการกับผู้ เป็นเจ้าของของกลุ่มกิจการ ผลต่างระหว่างราคาจ่ายซ้ือหรือราคาขายจาก  
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในบริษัทย่อยกับราคาตามบัญชีของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีลดลงหรือเพิ่มขึ้นตาม
สัดส่วนท่ีเปลี่ยนแปลงไปจะถูกรับรู้ในส่วนของเจ้าของ 
 

ถ้าสัดส่วนการถือครองในบริษัทร่วมลดลง แต่กลุ่มกิจการยังคงมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญหรือยังคงมีการควบคุมร่วม 
ก าไรหรือขาดทุนท่ีเคยบันทึกไว้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะส่วนท่ีลดลงจะถูกโอนไปยังก าไรหรือขาดทุน ก าไร
หรือขาดทุนจากการลดสัดส่วนการถือครองในบริษัทร่วมและการร่วมค้าจะถูกรับรู้ในงบก าไรขาดทุน 
 

เมื่อกลุ่มกิจการสูญเสียอ านาจควบคุม การควบคุมร่วม หรือการมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญในเงินลงทุนน้ัน  
เงินลงทุนท่ีเหลืออยู่จะถูกวัดมูลค่าใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม ส่วนต่างท่ีเกิดขึ้นจะถูกรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจะกลายเป็นมูลค่าเริ่มแรกในการบันทึกบัญชีเงินลงทุนและจะจัดประเภทใหม่ 
ตามสัดส่วนการถือครองที่เหลืออยู่เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม หรือสินทรัพย์ทางการเงิน 
 

จ) รายการระหว่างกันในงบการเงินรวม 
 

รายการ ยอดคงเหลือ และก าไรท่ียังไม่เกิดขึ้นจริงระหว่างกันในกลุ่มกิจการจะถูกตัดออก ก าไรท่ียังไม่เกิดขึ้นจริงใน
รายการระหว่างกลุ่มกิจการกับบริษัทร่วมจะถูกตัดออกตามสัดส่วนท่ีกลุ่มกิจการมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วม ขาดทุนท่ียัง
ไม่เกิดขึ้นจริงในรายการระหว่างกลุ่มกิจการจะถูกตัดออกเช่นเดียวกัน ยกเว้นรายการน้ันจะมีหลักฐานว่าเกิดจากการด้อย
ค่าของสินทรัพย์ท่ีโอน 
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6 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

6.2 การรวมธุรกิจ 
 

กลุ่มกิจการถือปฏิบัติตามวิธีซ้ือส าหรับการรวมธุรกิจท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน สิ่งตอบแทน  
ท่ีโอนให้ส าหรับการซ้ือธุรกิจประกอบด้วย 
 

- มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีโอนไป 

- หน้ีสินท่ีก่อขึ้นเพ่ือจ่ายช าระให้แก่เจ้าของเดิม 

- ส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของท่ีออกโดยกลุ่มกิจการ 
 

สินทรัพย์ท่ีระบุได้ท่ีได้มา หน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจจะถูกวัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม  
ณ วันท่ีซ้ือ 
 

ในการรวมธุรกิจแต่ละครั้ง กลุ่มกิจการมีทางเลือกท่ีจะวัดมูลค่าของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซ้ือด้วย  
มูลค่ายุติธรรมหรือด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของผู้ถูกซ้ือ 
 

ผลรวมของมูลค่าสิ่งตอบแทนท่ีโอนให้และมูลค่าของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซ้ือและมูลค่ายุติธรรม  
ของส่วนได้เสียในผู้ ได้รับการลงทุนซ่ึงถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ (ในกรณี ท่ีเป็นการรวมธุรกิจจากการทยอย ซ้ือ)  
ในจ านวนท่ีเกินกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิท่ีระบุได้ท่ีได้มาต้องรับรู้เป็นค่าความนิยม แต่หากน้อยกว่ามูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิท่ีระบุได้ท่ีได้มา จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยังก าไรหรือขาดทุน 
 

ต้นทุนทางตรงท่ีเกี่ยวกับการซื้อธุรกิจ 
 

ต้นทุนท่ีเกี่ยวกับการซื้อธุรกิจจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุนในงบการเงินรวม 
 

การรวมธุรกิจท่ีด าเนินการส าเร็จจากการทยอยซ้ือ 
 

หากการรวมธุรกิจด าเนินการส าเร็จจากการทยอยซ้ือ มูลค่าส่วนได้เสียท่ีผู้ ซ้ือถืออยู่ในผู้ได้รับการลงทุนก่อนหน้า  
การรวมธุรกิจจะถูกวัดมูลค่าใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันท่ีซ้ือ ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ใน
ก าไรหรือขาดทุน 
 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายและ/หรือได้รับ 
 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายและ/หรือได้รับท่ีรับรู้ไว้เป็นสินทรัพย์หรือหน้ีสิน จะ
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน สิ่งตอบแทนท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายซ่ึงจัดประเภทเป็นส่วนของเจ้าของจะไม่มีการวัดมูลค่าใหม่  
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6 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

6.2 การรวมธุรกิจ (ต่อ) 
 

การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 
 

กลุ่มกิจการรับรู้รายการการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน โดยรับรู้สินทรัพย์และหน้ีสินของกิจการท่ีถูกน ามา  
รวมด้วยมูลค่าตามบัญชีของกิจการท่ีถูกน ามารวมตามมูลค่าท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ในล าดับสูงสุด  
ท่ีต้องจัดท างบการเงินรวม โดยกลุ่มกิจการต้องปรับปรุงรายการเสมือนว่าการรวมธุรกิจได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันต้นงวด 
ในงบการเงินงวดก่อนท่ีน ามาแสดงเปรียบเทียบหรือตั้งแต่วันท่ีกิจการดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ  
กลุ่มกิจการ (หากเกิดขึ้นหลังจากวันต้นงวดของงบการเงินเปรียบเทียบ) 
 

ต้นทุนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันเป็นผลรวมของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีให้ไป หน้ีสินท่ีเกิดขึ้นหรือรับมา 
และตราสารทุนท่ีออกโดยผู้ซ้ือ ณ วันท่ีมีการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซ่ึงการควบคุม 
 

ส่วนต่างระหว่างต้นทุนของการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันกับส่วนได้เสียของผู้ ซ้ือในมู ลค่าตามบัญช ี
ของกิจการท่ีถูกน ามารวมแสดงเป็นรายการ “ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน” ในส่วนของเจ้าของ 
โดยกลุ่มกิจการจะตัดรายการน้ีออกเมื่อขายเงินลงทุนออกไปโดยโอนไปยังก าไรสะสม 
 

6.3 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
 

ก) สกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานและสกุลเงินท่ีใช้น าเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของกิจการและเป็นสกุลเงินท่ีใช้น าเสนอ  
งบการเงินของกลุ่มกิจการและบริษัท 
 

ข) รายการและยอดคงเหลือ 
 

รายการท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ  
วันท่ีเกิดรายการ  
 

รายการก าไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายช าระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และท่ีเกิดจากการแปลงค่า
สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินได้บันทึกไว้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

เมื่อมีการรับรู้รายการก าไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบของ
อัตราแลกเปลี่ยนท้ังหมดของก าไรหรือขาดทุนน้ันจะรับรู้ไว้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทางตรงข้ามการรับรู้
ก าไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตัวเงินไว้ในก าไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนท้ังหมดของก าไร
หรือขาดทุนน้ันจะรับรู้ไว้ในก าไรขาดทุนด้วย 
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6.3 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (ต่อ) 
 

ค) กลุ่มกิจการ  
 

การแปลงค่าผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในกลุ่มกิจการ (ท่ีมิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงิน
เฟ้อรุนแรง) ซ่ึงมีสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินท่ีใช้น าเสนองบการเงินได้ถูกแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ี
ใช้น าเสนองบการเงินดังน้ี 
 

- สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวดแปลงค่าด้วยอัตราปิด ณ วันท่ีของแต่ละ  
งบแสดงฐานะการเงินน้ัน 

- รายได้และค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แปลงค่าด้วยอัตราถัวเฉลี่ย และ 

- ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนท้ังหมดรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 

6.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงิน
ลงทุนระยะสั้นอื่นท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันท่ีได้มา 
 

6.5 เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ ากัดในการเบิกใช้ 
 

เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจ ากัดในการเบิกใช้หมายถึงเงินฝากธนาคารทุกประเภทซ่ึงมีเงื่อนไขการใช้จ่ายและขั้นตอน  
การเบิกถอนส าหรับวัตถุประสงค์เฉพาะตามข้อก าหนดของสัญญาบริหารการเงินและสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงิน  
ท่ีให้การสนับสนุนสินเชื่อแก่กลุ่มกิจการ 
 

6.6 ลูกหนี้การค้า 
 

ลูกหน้ีการค้าแสดงถึงจ านวนเงินท่ีลูกค้าจะต้องช าระส าหรับการขายสินค้าและการให้บริการตามปกติธุรกิจ  ซ่ึงลูกหน้ีโดย
ส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาสินเชื่อ 30 – 120 วัน ดังน้ันลูกหนี้การค้าจึงแสดงอยู่ในรายการหมุนเวียน 
 

กลุ่มกิจการรับรู้ลูกหน้ีการค้าเมื่อเริ่มแรกด้วยจ านวนเงินของสิ่งตอบแทนท่ีปราศจากเงื่อนไขในการได้รับช าระ ยกเว้น  
ในกรณีท่ีเป็นรายการท่ีมีองค์ประกอบด้านการจัดหาเงินท่ีมีนัยส าคัญ กลุ่มกิจการจะรับรู้ลูกหน้ีด้วยมู ลค่าปัจจุบันของ 
สิ่งตอบแทน และจะวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายเน่ืองจากกลุ่มกิจการตั้งใจท่ีจะรับช าระกระแสเงินสดตาม
สัญญา 
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6.7 สินค้าคงเหลือ 
 

สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า 
 

ราคาทุนของสินค้าค านวณโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน ต้นทุนของวัตถุดิบประกอบด้วยราคาซ้ือและค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการซ้ือ หักด้วยส่วนลดท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด ต้นทุนของสินค้าส าเร็จรูปและงานระหว่างท าประกอบด้วย  
ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง ค่าโสหุ้ยในการผลิต และค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้สินค้าน้ันอยู่ใน
สภาพและสถานท่ีปัจจุบัน 
 

6.8 สินทรัพย์ทางการเงิน 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 

ก) การจัดประเภท 
 

ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหน้ีตามลักษณะการ
วัดมูลค่า โดยพิจารณาจาก ก) โมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์ดังกล่าว และ ข) ลักษณะกระแสเงินสดตาม
สัญญาว่าเข้าเงื่อนไขของการเป็นเงินต้นและดอกเบี้ย (SPPI) หรือไม่ ดังน้ี 
 

 รายการท่ีวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม (ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือผ่านก าไรหรือขาดทุน) และ 
 รายการท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 
 

กลุ่มกิจการจะสามารถจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหน้ีใหม่ก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในโมเดลธุรกิจในการ
บริหารสินทรัพย์เท่าน้ัน 
 

ส าหรับเงินลงทุนในตราสารทุน กลุ่มกิจการสามารถเลือก (ซ่ึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้) ท่ีจะวัดมูลค่าเงินลงทุนใน
ตราสารทุน ณ วันท่ีรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน (FVPL) หรือด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) ยกเว้นเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีถือไว้เพ่ือค้าจะวัดมูลค่าด้วย FVPL เท่าน้ัน 
 

ข) การรับรู้รายการและการตัดรายการ 
 

ในการซ้ือหรือได้มาหรือขายสินทรัพย์ทางการเงินโดยปกติ กลุ่มกิจการจะรับรู้รายการ ณ วันท่ีท ารายการค้า  
ซ่ึงเป็นวันท่ีกลุ่มกิจการเข้าท ารายการซ้ือหรือขายสินทรัพย์น้ัน  โดยกลุ่มกิจการจะตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออก
เมื่อสิทธิในการได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์น้ันสิ้นสุดลงหรือได้ถูกโอนไปและกลุ่มกิจการได้โอนความเสี่ยงและ
ผลประโยชน์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ออกไป 
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6.8 สินทรัพย์ทางการเงิน (ต่อ) 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
 

ค) การวัดมูลค่า 
 

ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กลุ่มกิจการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุนการท า
รายการซ่ึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซ่ึงสินทรัพย์น้ัน ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วย FVPL กลุ่ม
กิจการจะรับรู้ต้นทุนการท ารายการท่ีเกี่ยวข้องเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน 
 

กลุ่มกิจการจะพิจารณาสินทรัพย์ทางการเงินซ่ึงมีอนุพันธ์แฝงในภาพรวมว่าลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาว่าเข้า
เงื่อนไขของการเป็นเงินต้นและดอกเบี้ย (SPPI) หรือไม ่
 

ง) ตราสารหนี้ 
 

การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารหนี้ขึ้นอยู่กับโมเดลธุรกิจของกลุ่มกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และ
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน การวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสาร
หน้ีสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทดังนี้ 
 

 ราคาทุนตัดจ าหน่าย - สินทรัพย์ทางการเงินท่ีกลุ่มกิจการถือไว้เพื่อรับช าระกระแสเงินสดตามสัญญา  
ซ่ึงประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ยเท่าน้ัน จะวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย และรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจาก
สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและแสดงในรายการ [ดอกเบี้ยรับ/รายได้อื่น] ก าไร
หรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการตัดรายการจะรับรู้ โดยตรงในก าไรหรือขาดทุน และแสดงรายการ 
ในก าไร/(ขาดทุน)อื่นพร้อมกับก าไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน รายการขาดทุนจากการด้อยค่า  
แสดงเป็นรายการแยกต่างหากใน [งบก าไรขาดทุน / งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ] 

 

 มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) - สินทรัพย์ทางการเงินท่ีกลุ่มกิจการถือไว้เพื่อ  
ก) รับช าระกระแสเงินสดตามสัญญาซ่ึงประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ยเท่าน้ัน และ ข) เพื่อขาย  
จะวัดมูลค่าด้วย FVOCI และรับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น ยกเว้น 1) รายการขาดทุน/ก าไรจากการด้อยค่า 2) รายได้ดอกเบี้ยท่ีค านวณตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 
แ ละ  3)  ก า ไ ร ข าด ทุนจ ากอั ต ร าแลก เปลี่ ย น  จ ะ รั บ รู้ ใ นก า ไ รหรื อ ข าด ทุน  เ มื่ อ ก ลุ่ ม กิ จ ก า ร 
ตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ก าไรหรือขาดทุนท่ีรับรู้สะสมไว้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
จะถูกโอนจัดประเภทใหม่เข้าก าไรหรือขาดทุนและแสดงในรายการก าไร/(ขาดทุน)อื่น รายได้ดอกเบี้ย  
จะแสดงในรายการ [ดอกเบี้ยรับ/รายได้อื่น] รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหากใน
[งบก าไรขาดทุน / งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ] 

 

 มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (FVPL) - กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่นท่ีไม่เข้าเงื่อนไข
การวั ดมู ล ค่ าด้ วย ราคา ทุนตั ดจ าห น่ ายหรือ  FVOCI ข้ า งต้ น  ด้ วย  FVPL โ ดยก า ไ รหรื อขาดทุน 
ท่ีเกิดจากการวัดมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนและแสดงเป็นรายการสุทธิในก าไร/(ขาดทุน)อื่นใน
รอบระยะเวลาท่ีเกิดรายการ 
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6.8 สินทรัพย์ทางการเงิน (ต่อ) 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
 

จ) ตราสารทุน 
 

กลุ่มกิจการวัดมูลค่าตราสารทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม ในกรณีท่ีกลุ่มกิจการเลือกรับรู้ก าไร/ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรม
ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) กลุ่มกิจการจะไม่โอนจัดประเภทก าไร/ขาดทุนท่ีรับรู้สะสมดังกล่าวไปยังก าไร
หรือขาดทุนเมื่อมีการตัดรายการเงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวออกไป ท้ังนี้ 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 ]  
เมื่อกลุ่มกิจการมีสิทธิได้รับเงินปันผลน้ัน 
 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวัดมูลค่าด้วย FVPL จะรับรู้ในรายการ [ก าไร/
ขาดทุนอื่น] ใน[งบก าไรขาดทุน / งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ]   
 

ขาดทุน/กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะแสดงรวมอยู่ในการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม 
 

ฉ) การด้อยค่า 
 

ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการประเมินประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของ
ตราสารหนี้ท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายและ FVOCI โดยใช้การคาดการณ์ในอนาคตมาประกอบการพิจารณา 
การประเมินการด้อยค่าดังกล่าวจะพิจารณาว่ามีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่  
 

ส าหรับลูกหน้ีการค้า กลุ่มกิจการใช้วิธีอย่างง่าย (simplified approach) ในการรับรู้การด้อยค่าตามประมาณการ
ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดอายุลูกหนี้ต้ังแต่วันท่ีกลุ่มกิจการเริ่มรับรู้ลูกหน้ี  
 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 

เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 
 

เงินลงทุนอื่นนอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย  บริษัทร่วม และการร่วมค้า รับรู้มูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุน  
ซ่ึงหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนท่ีให้ไปเพ่ือให้ได้มาซ่ึงเงินลงทุนน้ันรวมท้ังค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ 

 

เงินลงทุนเพื่อค้าและเงินลงทุนเผื่อขาย 
 

เงินลงทุนเพื่อค้าและเงินลงทุนเผื่อขายวัดมูลค่าในเวลาภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม รายการก าไรและขาดทุน  
ท่ียังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเพื่อค้ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุน รายการก าไรและขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นจริงของ  
เงินลงทุนเผื่อขายรับรู้ ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเมื่อมีการจ าหน่ายเงินลงทุน  
เผื่อขายน้ันออกไป 
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6.8 สินทรัพย์ทางการเงิน (ต่อ) 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 

เงินลงทุนท่ีจะถือไว้จนครบก าหนด 
 

เงินลงทุนท่ีจะถือไว้จนครบก าหนดวัดมูลค่าภายหลังด้วยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่ายตามอัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริงหักด้วย  
ค่าเผื่อการด้อยค่า 

 

เงินลงทุนท่ัวไป 
 

เงินลงทุนท่ัวไปแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า 
 

การจ าหน่ายเงินลงทุน 
 

ในการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจากการจ าหน่ายกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนน้ันรวมถึงผล
สะสมของรายการก าไรและขาดทุนจากการเปลี่ ยนแปลงมูล ค่ายุติธรรมท่ีรับรู้สะสมไว้ ในส่วนของเจ้าของ  
จะบันทึกรวมอยู่ในงบก าไรขาดทุน กรณีท่ีจ าหน่ายเงินลงทุนท่ีถือไว้ในตราสารหน้ีหรือตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไป
บางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายจะก าหนดโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 

 

6.9 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้รายการเริ่มแรกด้วยราคาทุน รวมถึงต้นทุนในการท ารายการและต้นทุนในการกู้ยืม 
 

กลุ่มกิจการรวมรายจ่ายในภายหลังเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่  
ท่ีกลุ่มกิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายน้ัน เมื่อมีการเปล่ียนแทนชิ้นส่วนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุน กลุ่มกิจการจะตัดมูลค่าตามบัญชีของส่วนท่ีถูกเปลี่ยนแทนออก 

 

หลังจากการรับรู้เมื่อเริ่มแรก อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจะบันทึกด้วยวิธีราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อผล
ขาดทุนจากการด้อยค่า 

 

ท่ีดินไม่มีการหักค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอื่น ๆ จะค า นวณตามวิธีเส้นตรง  
เพื่อท่ีปันส่วนราคาทุนตลอดประมาณการอายุการให้ประโยชน์ 

 

กลุ่มกิจการรับรู้ผลต่างระหว่างจ านวนเงินท่ีได้รับสุทธิจากการจ าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนในงวดท่ีตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี 
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6.10 สิทธิในการเช่าท่ีดินและตัดจ าหน่าย 
 

สิทธิการเช่าท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี )  
ค่าตัดจ าหน่ายของสิทธิการเช่าท่ีดินค านวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาของสัญญาเช่าจ านวน 30 ปี  
ค่าตัดจ าหน่ายรวมอยู่ในการค านวณผลการด าเนินงาน 

 

6.11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท้ังหมดวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 
ต้นทุนเริ่มแรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการซ้ือสินทรัพย์ น้ัน  รวมถึงต้นทุนท่ีประมาณ 
ในเบื้องต้นส าหรับการรื้อ การขนย้าย และการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย์ซ่ึงเป็นภาระผูกพันของกิจการท่ีเกิดขึ้น  
เมื่อกิจการได้สินทรัพย์น้ันมาหรือเป็นผลจากการใช้สินทรัพย์นั้นในช่วงเวลาหน่ึง 

 

ต้นทุนท่ีเกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ เมื่อต้นทุนน้ันคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์  
เชิงเศรษฐกิจในอนาคต มูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตัดรายการออกไป 

 

บริษัทจะรับรู้ต้นทุนค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอื่น ๆ เป็นค่าใช้จ่ายในก าไรขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น 
 

ท่ีดินไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคา  ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อื่นค านวณโดยใช้วิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาทุน ตลอดอายุ  
การให้ประโยชน์ท่ีประมาณการไว้ของสินทรัพย์ดังต่อไปน้ี 
 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 20 - 25 ปี 
โรงไฟฟ้า 20 - 25 ปี 
เครื่องมือและอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้า 5 - 25 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 6 ปี 
เครื่องตกแต่งและติดต้ัง และอุปกรณ์ส านักงาน 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
 
กลุ่มกิจการได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมาะสมทุกสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน 

 

ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ค านวณโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจาก
การจ าหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และแสดงในก าไรหรือขาดทุนอื่น - สุทธิ 
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6.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

สินทรัพย์ท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากัด จะวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อ  
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม  

 

ค่าตัดจ าหน่ายค านวณโดยใช้วิธีเส้นตรง ตลอดอายุการให้ประโยชน์ท่ีประมาณการไว้ของสินทรัพย์ดังต่อไปน้ี 
 

ก) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีซ้ือมาจะถูกบันทึกด้วยราคาทุน และจะถูกตัดจ าหน่ายตลอดอายุประมาณการให้
ประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี 

 

ต้นทุนท่ีเกี่ยวกับการบ ารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น 
 

ข) สิทธิการใช้ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้า 
 

สิทธิการใช้ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้า คือ ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้าเพื่อเชื่อมต่อระบบกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
(“กฟภ.”)เพื่อผลประโยชน์ในการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ซ่ึงกรรมสิทธิ์ในระบบสายส่งกระแสไฟฟ้าเป็นของ  กฟภ. แต่
กลุ่มกิจการได้รับสิทธิ ในการใช้ระบบสายส่งดั งกล่าวตลอดอายุสัญญาการจ าหน่ายไฟฟ้า  กลุ่มกิจการ 
ตัดจ าหน่ายสิทธิการใช้ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้าโดยวิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา 20 - 25 ปี ตามอายุของสัญญา 

 

ค) สิทธิในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 
 

สิทธิในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าแสดงถึงต้นทุนในการได้มาซ่ึงสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า กลุ่มกิจการตัดจ าหน่ายสิทธิ 
ในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าโดยวิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา 20 - 25 ปี ตามอายุของสัญญา 

 

ง) สิทธิในการใช้ท่ีดิน 
 

สิทธิในการใช้ท่ีดิน เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงสิทธิในการใช้ท่ีดินส าหรับการติดตั้งโรงไฟฟ้า ค่าสิทธิดังกล่าวรับรู้ และ
ตัดจ าหน่าย โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการใช้ประโยชน์ในท่ีดิน 
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6.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 

กลุ่มกิจการไม่ตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ท่ีไม่ทราบได้แน่นอน แต่จะทดสอบการด้อยค่าเป็น
ประจ าทุกปี และเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการด้อยค่า ส าหรับสินทรัพย์อื่น กลุ่ม
กิจการจะทดสอบการด้อยค่าเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการด้อยค่า รายการขาดทุน
จากการด้อยค่าจะรับรู้ เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่า ท่ีคาดว่าจะได้รับคืน โดยมูลค่าท่ีคาดว่า  
จะได้รับคืนหมายถึงจ านวนท่ีสูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจ าหน่ายและมูลค่าจากการใช้  

 

เมื่อมีเหตุให้เชื่อว่าสาเหตุท่ีท าให้เกิดการด้อยค่าในอดีตได้หมดไป กลุ่มกิจการจะกลับรายการขาดทุนจากด้อยค่าส าหรับ
สินทรัพย์อื่น ๆ ท่ีไม่ใช่ค่าความนิยม 

 

6.14 สัญญาเช่า 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 

สัญญาเช่า - กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า 
 

กลุ่มกิจการรับรู้สัญญาเช่าเมื่อกลุ่มกิจการสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า เป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้และหน้ีสินตาม
สัญญาเช่า โดยค่าเช่าท่ีช าระจะปันส่วนเป็นการจ่ายช าระหน้ีสินและต้นทุนทางการเงิน โดยต้นทุนทางการเงินจะรับรู้ในก าไร
หรือขาดทุนตลอดระยะเวลาสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยคงท่ีจากยอดหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีคงเหลืออยู่ กลุ่มกิจการคิดค่า
เสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามวิธีเส้นตรงตามอายุท่ีสั้นกว่าระหว่างอายุสินทรัพย์และระยะเวลาการเช่า 

 

กลุ่มกิจการปันส่วนสิ่งตอบแทนในสัญญาไปยังส่วนประกอบของสัญญาท่ีเป็นการเช่าและส่วนประกอบของสัญญาท่ีไม่เป็น
การเช่าตามราคาเอกเทศเปรียบเทียบของแต่ละส่วนประกอบ ส าหรับสัญญาท่ีประกอบด้วยส่วนประกอบของสัญญาท่ีเป็น
การเช่าและส่วนประกอบของสัญญาท่ีไม่เป็นการเช่า ยกเว้นสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า โดยกลุ่ม
กิจการเลือกท่ีจะไม่แยกส่วนประกอบของสัญญา และรวมแต่ละส่วนประกอบเป็นส่วนประกอบท่ีเป็นการเช่าเท่าน้ัน 

 

สินทรัพย์และหน้ีสินตามสัญญาเช่ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบัน หน้ีสินตามสัญญาเช่าประกอบด้วยมูลค่าปัจจุบันของการ
จ่ายช าระตามสัญญาเช่า ดังน้ี 

 

 ค่าเช่าคงที่ (รวมถึงการจ่ายช าระคงที่โดยเนื้อหา) สุทธิด้วยเงินจูงใจค้างรับ 
 ค่าเช่าผันแปรที่อ้างอิงจากอัตราหรือดัชนี  
 มูลค่าท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายจากการรับประกันมูลค่าคงเหลือ 
 ราคาสิทธิเลือกซื้อหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มกิจการจะใช้สิทธิ และ 
 ค่าปรับจากการยกเลิกสัญญา หากอายุของสัญญาเช่าสะท้อนถึงการท่ีกลุ่มกิจการคาดว่าจะยกเลิกสัญญาน้ัน 
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6.14 สัญญาเช่า (ต่อ) 
 

การจ่ายช าระตามสัญญาเช่าในช่วงการต่ออายุสัญญาเช่าได้รวมอยู่ในการค านวณหน้ีสินตามสัญญาเช่า หากกลุ่มกิจการมี
ความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลในการใช้สิทธิต่ออายุสัญญาเช่า  

 

กลุ่มกิจการจะคิดลดค่าเช่าจ่ายข้างต้นด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยนัยตามสัญญา หากไม่สามารถหาอัตราดอกเบี้ยโดยนัยได้ กลุ่ม
กิจการจะคิดลดด้วยอัตราการกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่า ซ่ึงก็คืออัตราท่ีสะท้อนถึงการกู้ยืมเพื่อให้ได้มาซ่ึงสินทรัพย์ท่ีมีมูลค่า
ใกล้เคียงกัน ในสภาวะเศรษฐกิจ อายุสัญญา และเงื่อนไขที่ใกล้เคียงกัน 

 

กลุ่มกิจการมีสัญญาเช่าซ่ึงก าหนดค่าเช่าจ่ายผันแปรตามดัชนีหรืออัตรา ซ่ึงยังไม่รวมอยู่ในการวัดมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่า
จนกระท่ังดัชนีหรืออัตราน้ันมีผลต่อการจ่ายช าระ กลุ่มกิจการปรับปรุงหน้ีสินตามสัญญาเช่าไปยังสินทรัพย์สิทธิการใช้ท่ี
เกี่ยวข้องเมื่อการจ่ายช าระค่าเช่าดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป 

 

สินทรัพย์สิทธิการใช้จะรับรู้ด้วยราคาทุน ซ่ึงประกอบด้วย 
 จ านวนท่ีรับรู้เริ่มแรกของหนี้สินตามสัญญาเช่า  
 ค่าเช่าจ่ายท่ีได้ช าระก่อนเริ่ม หรือ ณ วันท าสัญญา สุทธิจากเงินจูงใจท่ีได้รับตามสัญญาเช่า  
 ต้นทุนทางตรงเริ่มแรก  
 ต้นทุนการปรับสภาพสินทรัพย์  

 

ค่าเช่าท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าสินทรัพย์ท่ีมีมูลค่าต่ าจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง สัญญาเช่าระยะ
สั้นคือสัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 เดือน สินทรัพย์ท่ีมีมูลค่าต่ าประกอบด้วย อุปกรณ์ส านักงาน
ขนาดเล็กและยานพาหนะ 

 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 

สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า 
 

เงินท่ีต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงาน (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจท่ีได้รับจากผู้ให้เช่า) จะบันทึกในก าไรหรือขาดทุนโดย
ใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่าน้ัน 

 

การรับรู้เมื่อเริ่มแรกของสัญญาเช่าทางการเงินจะบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีเช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของ
จ านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ ากว่า จ านวนเงินท่ีต้องจ่ ายดังกล่าวจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและ
ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยคงท่ีต่อหน้ีสินคงค้าง โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าจะ
บันทึกหักจากค่าใช้จ่ายทางการเงิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า 
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6.15 หนี้สินทางการเงิน 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 

ก) การจัดประเภท 
 

กลุ่มกิจการจะพิจารณาจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินท่ีกลุ่มกิจการเป็นผู้ออกเป็นหน้ีสินทางการเงินหรือตราสารทุนโดย
พิจารณาภาระผูกพันตามสัญญา ดังน้ี 
 หากกลุ่มกิจการมีภาระผูกพันตามสัญญาท่ีจะต้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นให้กับกิจการอื่น 

โดยไม่สามารถปฏิเสธการช าระหรือเลื่อนการช าระออกไปอย่างไม่มีก าหนดได้น้ัน เครื่องมือทางการเงินน้ัน 
จะจัดประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงิน เว้นแต่ว่าการช าระน้ันสามารถช าระโดยการออกตราสารทุนของ 
กลุ่มกิจการเองด้วยจ านวนตราสารทุนท่ีคงที่ เพื่อแลกเปลี่ยนกับจ านวนเงินท่ีคงที่ 

 หากกลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาหรือสามารถเลื่อนการช าระภาระผูกพันตามสัญญาไปได้ เครื่องมือ
ทางการเงินดังกล่าวจะจัดประเภทเป็นตราสารทุน 

 

เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนช าระหน้ีออกไปอีกเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 

ข) การวัดมูลค่า 
 

ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกกลุ่มกิจการต้องวัดมูลค่าหน้ีสินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และวัดมูลค่าหน้ีสินทาง
การเงินท้ังหมดภายหลังการรับรู้รายการด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 

 

ค) การตัดรายการและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญา 
 

กลุ่มกิจการตัดรายการหน้ีสินทางการเงิ นเมื่อภาระผูกพันท่ีระบุในสัญญาได้มีการปฏิบัติตามแล้ว หรือได้มี 
การยกเลิกไป หรือสิ้นสุดลงแล้ว 

 

หากกลุ่มกิจการมีการเจรจาต่อรองหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของหน้ีสินทางการเงิน กลุ่มกิจการจะต้องพิจารณาว่า
รายการดังกล่าวเข้าเงื่อนไขของการตัดรายการหรือไม่ หากเข้าเงื่ อนไขของการตัดรายการ กลุ่มกิจการจะต้องรับรู้
หน้ีสินทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินใหม่น้ัน และตัดรายการหน้ีสินทางการเงินน้ันด้วยมูลค่าตามบัญชีท่ี
เหลืออยู่ และรับรู้ส่วนต่างในรายการก าไร/ขาดทุนอื่นในก าไรหรือขาดทุน  

 

หากกลุ่มกิจการพิจารณาแล้วว่าการต่อรองเงื่อนไขดังกล่าวไม่เข้าเงื่อนไขของการตัดรายการ กลุ่มกิจการจะปรับปรุงมูลค่า
ของหนี้สินทางการเงินโดยการคิดลดกระแสเงินสดใหม่ตามสัญญาด้วยอัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริงเดิม (Original effective 
interest rate) ของหนี้สินทางการเงินน้ัน และรับรู้ส่วนต่างในรายการก าไรหรือขาดทุนอื่นในก าไรหรือขาดทุน 
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6.15 หนี้สินทางการเงิน (ต่อ) 
 

ส าหรับปีส้ินสุดก่อนวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 

เงินกู้ยืม 
 

เงินกู้ยืมรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนท่ีได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดท ารายการท่ีเกิดขึ้น เงินกู้ยืม  
วัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย  

 

ค่าธรรมเนียมท่ีจ่ายไปเพื่อให้ได้เงินกู้มาจะรับรู้เป็นต้นทุนการจัดท ารายการเงินกู้ในกรณีท่ีมีความเป็นไปได้ท่ีจะใช้วงเงินกู้
บางส่วนหรือ ท้ังหมด ในกรณี น้ี ค่าธรรมเ นียมจะรอการรับรู้ จนกระ ท่ังมีการถอนเงิน หากไม่มีหลักฐานท่ีมี  
ความเป็นไปได้ท่ีจะใช้วงเงินบางส่วนหรือท้ังหมด ค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าส าหรับการให้บริการสภาพ
คล่องและจะตัดจ าหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

กลุ่มกิจการจะตัดรายการเงินกู้ยืมออกจากงบแสดงฐานะการเงินเมื่อภาระผูกพันตามสัญญาน้ันได้มีการปฏิบัติตามแล้ว หรือ
ได้ถูกยกเลิกไปหรือสิ้นสุดลง ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินทางการเงินท่ีสิ้นสุดลงหรือท่ีได้โอนให้กับกิจการอื่น
และสิ่งตอบแทนท่ีจ่ายซ่ึงรวมถึงสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีโอนไปหรือหน้ีสินท่ีรับมาจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึง
ของต้นทุนทางการเงิน 

 

เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนช าระหน้ีออกไปอีก  
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 

6.16 ต้นทุนการกู้ยืม 
 

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ยืมท่ีกู้มาโดยท่ัวไปและท่ีกู้มาเป็นการเฉพาะท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือ 
การผลิตสินทรัพย์ท่ีเข้าเงื่อนไข ต้องน ามารวมเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพย์น้ัน โดยสินทรัพย์ท่ีเข้าเงื่อนไขคือ
สินทรัพย์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลานานในการเตรียมสินทรัพย์น้ันให้อยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตามประ สงค์หรือ 
พร้อมท่ีจะขาย การรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ต้องสิ้นสุดลงเมื่อการด าเนินการส่วนใหญ่ ท่ีจ าเป็นในการ
เตรียมสินทรัพย์ท่ีเข้าเงื่อนไขให้อยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมท่ีจะขายได้เสร็จสิ้นลง 

 

ต้นทุนการกู้ยืมอื่นๆ ต้องถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเกิดขึ้น 
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6.17 ภาษีเงินได้ปีปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับปีประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ 
จะรับรู้ในงบก าไรหรือขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ท่ีเกี่ยวข้องกับรายการท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือรายการท่ี
รับรู้โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ 

 

ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน 
 

ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันค านวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีท่ีมีผลบังคับใช้อยู่หรือท่ีคาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับ
ใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาท่ีรายงาน ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ  
ในกรณีท่ีการน ากฎหมายภาษีไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับการตีความ กลุ่มกิจการจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีท่ีเหมาะสมจาก
จ านวนท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายช าระแก่หน่วยงานจัดเก็บภาษี 

 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้เมื่อเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหน้ีสิน และราคาตามบัญชี  
ท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับผลต่างชั่วคราวท่ีเกิดจาก
เหตุการณ์ต่อไปน้ี 

 

- การรับรู้เริ่มแรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหน้ีสินท่ีเกิดจากรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่มีผลกระทบต่อ
ก าไรหรือขาดทุนท้ังทางบัญชีและทางภาษี  

- ผลต่างชั่วคราวของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมท่ีกลุ่มกิจการสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับ
รายการผลต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลต่างชั่วคราวมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาท่ีคาดการณ์ได้ในอนาคต 

 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีค านวณจากอัตราภาษีท่ีมีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะน าไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีเกี่ยวข้องได้ใช้
ประโยชน์ หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้มีการจ่ายช าระ 

 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอ  
ท่ีจะน าจ านวนผลต่างชั่วคราวน้ันมาใช้ประโยชน์  

 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิ ทธิ 
ตามกฎหมายท่ีจะน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันมาหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน และท้ังสินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ท่ีประเมิน โดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี
หน่วยงานเดียวกันซ่ึงตั้งใจจะจ่ายหน้ีสินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ 
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6.18 ผลประโยชน์พนักงาน 
 

ก) โครงการสมทบเงิน 
 

กลุ่มกิจการจะจ่ายสมทบให้กับกองทุนกองทุนส ารองเลี้ยงชีพตามข้อบังคับ กลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพันท่ีต้องจ่ายช าระ
เพิ่มเติมเมื่อได้จ่ายเงินสมทบแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อถึงก าหนดช าระ  

 

ข) ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 
 

โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ ก าหนดจ านวนเงินผลประโยชน์ท่ีพนักงานจะได้รับเมื่อเ กษียณอายุ โดยมัก
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น อายุ จ านวนปีท่ีให้บริการ และค่าตอบแทนเมื่อเกษียณอายุ 

 

ภาระผูกพันผลประโยชน์น้ีค านวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระทุกปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้ ซ่ึง
มูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต โดยใช้อัตรา
ผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาลซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินประมาณการกระแสเงินสด และวันครบ
ก าหนดของหุ้นกู้ใกล้เคียงกับระยะเวลาท่ีต้องช าระภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 

 

ก าไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในส่วนของเจ้าของผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดท่ีเกิดขึ้น และ
แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ  

 

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทันทีในก าไรหรือขาดทุน 
 

6.19 ประมาณการหนี้สิน 
 

กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงท่ีจัดท าไว้ อันเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์  
ในอดีตซ่ึงการช าระภาระผูกพันน้ันมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป  
และประมาณการจ านวนท่ีต้องจ่ายได้ 

 

กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าของจ านวนประมาณการหน้ีสินโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายท่ีคาดว่าจะต้องน ามาจ่ายช าระภาระ
ผูกพัน การเพิ่มขึ้นของประมาณการหน้ีสินเนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่าย 

 

6.20 ทุนเรือนหุ้น 
 

หุ้นสามัญจะจัดประเภทไว้เป็นส่วนของเจ้าของ 
 

ต้นทุนส่วนเพิ่มท่ีเกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่หรือการออกสิทธิในการซ้ือหุ้นซ่ึงสุทธิจ ากภาษีจะถูกแสดงเป็นยอดหัก 
ในส่วนของเจ้าของ 
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6.21 การรับรู้รายได้ 
 

รายได้หลักรวมถึงรายได้ท่ีเกิดจากกิจกรรมปกติทางธุรกิจทุกประเภท รวมถึงรายได้อื่นๆ ท่ีกลุ่มกิจการได้รับจาก 
การขนส่งสินค้าและให้บริการในกิจกรรมตามปกติธุรกิจ 

 

กลุ่มกิจการรับรู้รายได้สุทธิจากภาษีมูลค่าเพิ่มซ่ึงกลุ่มกิจการจะรับรู้รายได้เมื่อคาดว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่  
ท่ีจะได้รับช าระเมื่อส่งมอบสินค้าหรือให้บริการ 

 

ก) รายได้จากการขายไฟ 
 

รายได้จากการขายรวมถึงเงินส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าสุทธิจากการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (ค่า Ft) และ 
ค่าด าเนินการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มกิจการส าหรับงบการเงินรวม รายได้  
จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อปฏิบัติตามภาระท่ีต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น (point in time) 

 

ข) รายได้การก่อสร้าง 
 

รายได้จากการก่อสร้างรวมถึงสัญญาการให้บริการด้านการก่อสร้างส าหรับงานติดตั้งแผงโซลาเซลบนหลังคา กิจกรรม
การก่อสร้างของกลุ่มกิจการเป็นการสร้างหรือท าให้สินทรัพย์ (งานระหว่างก่อสร้าง) ท่ีลูกค้ามีอ านาจควบคุมอยู่เพิ่มขึ้น 
กลุ่มกิจการจึงรับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหน่ึงโดยอ้างอิงจากระดับความคืบหน้าในการก่อสร้าง ตามประมาณการล่าสุด
ของมูลค่าของสัญญาและขั้นความส าเร็จของงานโดยอ้างอิงจากความคืบหน้าทางกายภาพ 
 

ค่าชดเชยจากการเรียกร้อง ราคาตามสัญญาท่ีเปลี่ยนแปลงไป และค่าปรับจากความล่าช้าจากการก่อสร้างถือเป็นสิ่ง
ตอบแทนผันแปรและรวมอยู่ในรายได้ตามสัญญาหากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีการกลับรายการอย่างมี
สาระส าคัญจะไม่เกิดขึ้นในอนาคต 
 

ขั้นความส าเร็จของงาน 
 

รายได้จากสัญญาก่อสร้าง สัญญาให้บริการการก่อสร้าง หรือสัญญาให้บริการ ท่ีสัญญามีการก าหนดผลลัพธ์ของงานจะ
รับรู้ตามอัตราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ โดยขั้นของความส าเร็จจะค านวณเป็นสัดส่วนของต้นทุนท่ีเกิดขึ้นสะสมจนถึง
วัน ท่ี ในรายงานต่อประมาณการต้น ทุน ท้ังหมด ปรับปรุ งด้วยต้น ทุนสิน ค้า ท่ีลูก ค้ารับโอนการควบ คุม 
ไปแล้วแต่ยังไม่ได้ติดตั้ง ในกรณีท่ีกลุ่มกิจการไม่สามารถประมาณขั้นของความส าเร็จได้อย่างน่าเชื่อถือ รายได้ (หาก
กลุ่มกิจการคาดว่าจะได้รับ) จะรับรู้ได้เท่ากับต้นทุนของสัญญาท่ีรับรู้เป็นรายจ่าย 
 

ค) การขายสินค้า - อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า 
 

รายได้จากการขายสินค้าจะรับรู้เมื่อกลุ่มกิจการขายสินค้าให้กับลูกค้า 
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6 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

6.21 การรับรู้รายได้ (ต่อ) 
 

ง) รายได้อื่น 
 

รายได้ค่าบริหารจัดการ กลุ่มกิจการรับรู้รายได้จากสัญญาให้บริการท่ีมีลักษณะการให้บริการแบบต่อเน่ืองตามวิธี
เส้นตรงตลอดระยะเวลาของสัญญา โดยที่ไม่ได้ค านึงถึงรอบระยะเวลาการช าระเงินตามสัญญา 
 

รายได้ดอกเบี้ยต้องรับรู้ตามเกณฑ์อัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริง 
 

รายได้เงินปันผลรับรู้เมื่อสิทธิท่ีจะได้รับเงินปันผลน้ันเกิดขึ้น 
 

6.22 การจ่ายเงินปันผล 
 

เงินปันผลท่ีจ่ายไปยังผู้ถือหุ้นของกิจการจะรับรู้ เป็นหน้ีสินในงบการเงินเมื่อการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้รับ  
การอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และการจ่ายเงินปันผลประจ าปีได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 

 

6.23 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 
 

ส่วนงานด าเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในท่ีน าเสนอให้ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้าน  
การด าเนินงาน ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผล
การปฏิบัติงานของส่วนงานด าเนินงาน ซ่ึงพิจารณาว่าคือ คณะกรรมการบริษัท ท่ีท าการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ 

 

7 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน 
 

7.1   ปัจจัยความเสี่ยงด้านการเงิน 
 

กิจกรรมของกลุ่มกิจการมีความเสี่ยงทางการเงินท่ีหลากหลายซ่ึงได้แก่ ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน ความเสี่ยงด้านมูลค่ายุติธรรมอันเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านกระแสเงินสดอันเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงด้านราคา) ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
แผนการจัดการความเสี่ยงโดยรวมของกลุ่มกิจการจึงมุ่งเน้นความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบ
ท่ีท าให้เสียหายต่อผลการด าเนินงานทางการเงินของกลุ่มกิจการให้เหลือน้อยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได้  
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7 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ) 

 

7.1   ปัจจัยความเสี่ยงด้านการเงิน (ต่อ) 
 

7.1.1 ความเสี่ยงจากตลาด 
 

ก)  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 

กลุ่มกิจการมีหน่วยงานท่ีด าเนินงานในต่างประเทศ และได้ว่าจ้างผู้รับจ้างในต่างประเทศเพื่อรับเหมาก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า จงึมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศซ่ึงเกิดจากสกุลเงินท่ีหลากหลาย โดยมีสกุล
เงินหลักเป็นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและสกุลเงินเยนญี่ปุ่น ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นจากรายการ
ธุรกรรมในอนาคต การรับรู้รายการของสินทรัพย์และหน้ีสิน และเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ กลุ่ม
กิจการไม่ได้ป้องความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเน่ืองจากบริษัทมีการลงทุนและขอสินเชื่อเป็นเงินสกุล
เดียวกับกระแสเงินสดรับและจ่ายในอนาคต  

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการและบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ีส าคัญ คือ เจ้าหน้ี
การค้าและเจ้าหน้ีอื่น ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจ านวน 56.79 ล้านบาท และในสกุลเงินเยนจ านวน 1.81 ล้าน
บาท 

 

ข) ความเสี่ยงจากกระแสเงินสดและอัตราดอกเบี้ย 
 

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกลุ่มกิจการเกิดจากการกู้ยืมเงินแบบวงเงินกู้สินเชื่อโครงการจากธนาคาร
พาณิชย์ ซ่ึงกู้ด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว และอัตราดอกเบี้ยแบบคงท่ีโดยระยะเวลาการให้สินเชื่อและ
อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับเครดิตของผู้กู้แต่ละรายเป็นส าคัญซ่ึงจะท าให้กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงด้านกระแสเงิน
สดท่ีเกิดจากอัตราดอกเบี้ย 

 

7.1.2 ความเสี่ยงด้านเครดิต 
 

ความเสี่ยงด้านเครดิตโดยส่วนใหญ่เกิดจากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด กระแสเงินสดตามสัญญา
ของเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) และวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน (FVPL) สินทรัพย์อนุพันธ์ รวมถึงความเสี่ยง
ด้านสินเชื่อแก่ลูกค้าและลูกหนี้คงค้าง 
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7 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ) 

 

7.1   ปัจจัยความเสี่ยงด้านการเงิน (ต่อ) 
 

7.1.2 ความเสี่ยงด้านเครดิต (ต่อ) 
 

ก) การบริหารความเสี่ยง 
 

กลุ่มกิจการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตโดยการจัดกลุ่มของความเสี่ยง ส าหรับเงินฝากธนาคารและสถาบัน
การเงิน กลุ่มกิจการจะเลือกท ารายการกับสถาบันการเงินท่ีมีความน่าเชื่อถือ  

 

ส าหรับการท าธุรกรรมกับลูกค้า กลุ่มกิจการจะยึดการจัดอันดับจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีเป็น
อิสระ ในกรณีท่ีไม่มีการจัดอันดับไว้ กลุ่มกิจการจะประเมินความเสี่ยงจากคุณภาพเครดิตของลูกค้า  
โดยพิจารณาจากฐานะทางการเงิน ประสบการณ์ท่ีผ่านมา และปัจจัยอื่นๆ และก าหนดการให้วงเงินสินเชื่อ
จากผลการประเมินดังกล่าวซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดของคณะกรรมการบริษัท ท้ังน้ี ผู้บริหารในสายงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องจะท าการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านวงเงินเครดิตของลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ 

 

ข) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
 

กลุ่มกิจการและบริษัทมีสินทรัพย์ทางการเงิน ท่ีต้องมีการพิจารณาตามโมเดลการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

 

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 
 สินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญา 
 เงินให้กู้ยืมแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
 เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น 
 ลูกหนี้จากการค้ าประกันมูลค่าเงินลงทุน 
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 

 

แม้ว่ากลุ่มกิจการจะมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซ่ึงเข้าเงื่อนไขการพิจารณาการด้อยค่าภายใต้ 
TFRS 9 แต่กลุ่มกิจการพิจารณาว่าการด้อยค่าของรายการดังกล่าวเป็นจ านวนเงินท่ีไม่มีนัยส าคัญ 

 

กลุ่มกิจการพิจารณาขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในวันท่ีรับรู้เริ่มแรกและในวันสิ้นรอบระยะเวลา
บัญชี กลุ่มกิจการได้พิจารณารับรู้ขาดทุนจากสินทรัพย์ทางการเงินว่าไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระส าคัญ 
ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น  
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7 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ) 
 

7.1   ปัจจัยความเสี่ยงด้านการเงิน (ต่อ) 
 

7.1.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
 

การจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอย่างรอบคอบคือการมีจ านวนเงินสดอย่างเพียงพอ และการมีแหล่งเงินทุนท่ี
สามารถเบิกใช้ได้จากวงเงินด้านสินเชื่อท่ีเพียงพอต่อการช าระภาระผูกพันเมื่อถึงก าหนด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
บัญชี กลุ่มกิจการมีเงินฝากธนาคารท่ีสามารถเบิกใช้ได้เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารสภาพคล่องของกลุ่มกิจการ 
จากลักษณะของการด า เ นินธุ รกิจของกลุ่ มกิจการ ซ่ึ ง เป็นธุ รกิจ ท่ีมีความยืดหยุ่ นและ เปลี่ ยนแปลง  
อยู่ตลอดเวลา ส่วนงานบริหารการเงินของกลุ่มกิจการได้คงไว้ซ่ึงความยืดหยุ่นในแหล่งเงินทุนโดยการคงไว้ 
ซ่ึงวงเงินสินเชื่อที่เพียงพอ 
 

ผู้บริหารได้พิจารณาประมาณการกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการอย่างสม่ าเสมอโดยพิจารณาจาก ก) เงินส ารอง
หมุนเวียน (จากวงเงินสินเชื่อท่ียังไม่ได้เบิกใช้) และ ข) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด นอกเหนือจากน้ี กลุ่ม
กิจการยังได้ท าการประมาณการกระแสเงินสดในสกุลเงินหลักต่างๆ พิจารณาสินทรัพย์ท่ีมีสภาพคล่องสูงและ
อัตราส่วนสภาพคล่องตามข้อก าหนดต่างๆ และคงไว้ซ่ึงแผนการจัดหาเงิน 
 

7.1.4 ความเสี่ยงด้านการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่ 
 

กลุ่มกิจการมีลูกค้ารายใหญ่ คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) ซ่ึงเป็นผู้รับซ้ือไฟฟ้าท่ีกลุ่มบริษัทผลิตได้ท้ังหมด
ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าซ่ึงได้ก าหนดจ านวนหรือปริมาณและราคารับซ้ือไว้อย่างแน่นอนในแต่ละช่วงเวลาตาม
นโยบายการสนับสนุนการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนของส านักงานนโยบายและพลังงาน กระทรวง
พลังงาน ดังน้ัน หากมีการบอกเลิกสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าจากลูกค้ารายดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อผลการ
ด าเนินงานของกลุ่มกิจการอย่างมีนัยส าคัญ 
 

7.1.5 ความเสี่ยงจากปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้น้อยกว่าท่ีประมาณการไว้ 
 

ปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อาจได้รับผลกระทบจาการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติ โดยปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงท่ีจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้น้อยกว่า
ปริมาณท่ีคาดการณ์ไว้  ซ่ึงส่งผลกระทบต่อรายได้และผลประกอบการของกลุ่มกิจการเช่ นเดียวกับผู้ประกอบการ
โดยทั่วไปในอุตสาหกรรม 
 

7.1.6 ความเสี่ยงจากความสามารถในการช าระหนี้ 
 

ตามข้อก าหนดของเงินกู้สินเชื่อโครงการจากธนาคารพาณิชย์ กลุ่มกิจการมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงิน
ตามท่ีได้ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้ เช่น การด ารงสัดส่วนความสามารถในการช าระหน้ี และการรักษาสัดส่วนหน้ีสินต่อ
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  
กลุ่มกิจการอาจมีความเสี่ยงที่จะถูกเรียกช าระหน้ีคืนท้ังจ านวนในทันที 
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7 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ) 

 

7.2 การบริหารส่วนของเงินทุน 
 

การบริหารความเสี่ยง 
 

วัตถุประสงค์ของการบริหารส่วนของทุน คือ 
 

 รักษาไว้ซ่ึงการด าเนินงานต่อเน่ืองและเพื่อท่ีจะสามารถก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและยังประโยชน์ให้แก่  

ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ และ 

 รักษาโครงสร้างเงินทุนไว้ให้อยู่ในระดับท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดต้นทุนเงินทุน 
 

ในการท่ีจะรักษาหรือปรับระดับโครงสร้างของเงินทุนน้ัน กลุ่มกิจการอาจต้องปรับจ านวนเงินปันผลจ่าย ปรับการคืนทุนให้แก่
ผู้ถือหุ้น การออกหุ้นใหม่ หรือการขายสินทรัพย์เพื่อลดภาระหน้ีสิน 

 

กลุ่มกิจการพิจารณาระดับเงินทุนอย่างสม่ าเสมอจากอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน ซ่ึงค านวณจากหน้ีสินสุทธิหารส่วนของเจ้าของ 
 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2563  กลยุทธ์ของกลุ่มกิจการยังคงเดิม คือการรักษาอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนให้อยู่ในช่วง 1.00 ถึง  
3.00 เท่า โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม กลุ่มกิจการมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน ดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2563 
พันบาท 

พ.ศ. 2562 
พันบาท 

   

หน้ีสินสุทธิ 3,020,975 2,939,489 
ส่วนของเจ้าของ )รวมส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม(  2,816,978 2,337,406 

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 1.07 เท่า 1.26 เท่า 

 
การคงไว้ซึ่งอัตราส่วนตามสัญญาเงินกู้ (Loan covenants) 

 

ภายใต้เงื่อนไขของวงเงินกู้หลักของกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการจะต้องคงไว้ซ่ึงอัตราส่วนทางการเงินดังน้ี  
 

 อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนไม่เกิน 3.00 ถึง 3.25 เท่า และ 

 อัตราส่วน EBITDA ต่อต้นทุนทางการเงินสุทธิ ไมต่่ ากว่า 1.05 ถึง 1.10 เท่า 
 

กลุ่มกิจการสามารถคงไว้ซ่ึงอัตราส่วนทางการเงินตลอดรอบระยะเวลารายงาน ณ วันท่ี 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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8 มูลค่ายุติธรรม 

 

การประมาณมูลค่ายุติธรรม 
 

มูลค่ายุติธรรมแบ่งออกเป็นล าดับชั้นตามข้อมูลท่ีใช้ดังน้ี 
 

ข้อมูลระดับ 1 : มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินอ้างอิงจาก ราคาเสนอซ้ือปัจจุบัน/ราคาปิด ท่ีอ้างอิงจาก ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย/สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

 

ข้อมูลระดับ 2 : มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซ่ึงใช้ข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้
อย่างมีนัยส าคัญและอ้างอิงจากประมาณการของกิจการเองมาใช้น้อยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได้ 

 

ข้อมูลระดับ 3 : มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซ่ึงไม่ได้มาจากข้อมูล 
ท่ีสังเกตได้ในตลาด 

 
9 ประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ และการใช้ดุลยพินิจ 

 

การประมาณการข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเน่ือง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ใน
อดีตและปัจจัยอื่น ๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีเชื่อว่ามีสมเหตุสมผลในสถานการณ์ขณะน้ัน 

 

ก) การด้อยค่าของเงินลงทุน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

กลุ่มกิจการทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เมื่อมีเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์บ่งชี้ ตามท่ีได้กล่าวถึงนโยบายการบัญชีในหมายเหตุ 6.13 มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ 
ท่ีก่อให้เกิดเงินสด พิจารณาจากการค านวณมูลค่าจากการใช้ การค านวณดังกล่าวอาศัยการประมาณการของผู้บริหาร การ
เปลี่ยนแปลงของสมมุติฐานจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าท่ีจะได้รับคืน 

 

ข) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินอ้างอิงจากสมมติฐานท่ีเกี่ยวกับความเสี่ยงในการผิดนัดช าระหน้ีและอัตรา
การขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิด กลุ่มกิจการใช้ดุลยพินิจในการประเมินข้อสมมติฐานเหล่าน้ี และพิจารณาเลือกปัจจัย  
ท่ีส่งผลต่อการค านวณการด้อยค่าบนพื้นฐานของข้อมูลในอดีตของกลุ่มกิจการและสภาวะแวดล้อมทางตลาดท่ีเกิดขึ้น รวมท้ัง
การคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

 

ค) อายุการใช้งานของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

กลุ่มกิจการประมาณการอายุการใช้งาน และมูลค่าคงเหลือ ส าหรับ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
โดยฝ่ายบริหารจะทบทวนค่าเสื่อมราคาเมื่ออายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือมีความแตกต่างไปจากประมาณการ  
ในงวดก่อน หรือมีการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ท่ีเสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานเน่ืองจากการขายหรือเลิกใช้ 
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9 ประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ และการใช้ดุลยพินิจ (ต่อ) 

 

ง) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้และหน้ีสินภาษีเงินได้จะรับรู้จากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหน้ีสิน  
กับมูลค่าคงเหลือตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลายงาน ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการพิจารณาว่ากลุ่มกิจการจะ
มีความเป็นไปได้อย่างสูง ท่ีจะมีก า ไรทางภาษีในอนาคตเพื่อใช้กับรายการสินทรัพย์ภาษี เงินได้  กลุ่มกิจการใช้ 
ข้อสมมติฐานในการประมาณการก าไรทางภาษีในอนาคต และช่วงเวลาท่ีจะใช้ผลแตกต่างชั่วคราวน้ัน การเปลี่ยนแปลง  
ข้อสมมติฐานดังกล่าวในแต่ละงวดอาจท าให้มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่อสถานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 

จ) เงินกู้ยืม 
 

กลุ่มกิจการได้ค านวณมูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมจากการคิดลดกระแสเงินสดโดยอัตราคิดลดอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ย  
เงินกู้ยืมซ่ึงกรรมการของกลุ่มกิจการคาดว่าจะจัดหาเงินกู้ยืมได้ ณ วันท่ีรายงานทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ยในอนาคตจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืม 

 

ฉ) ภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 
 

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุขึ้นอยู่กับข้อสมมติฐานหลายข้อ ข้อสมมติฐานท่ีใช้และผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นไปได้ของข้อสมมติฐานได้เปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุ 27 

 

ช) การก าหนดอายุสัญญาเช่า 
 

กลุ่มกิจการพิจารณาข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมดท่ีท าให้เกิดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจส าหรับผู้ เช่า  
ในการใช้สิทธิขยายอายุสัญญาเช่าหรือไม่ใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่าเพื่อก าหนดอายุสัญญาเช่า กลุ่มกิจการพิจารณาการ
ก าหนดอายุสัญญาเช่าก็ต่อเมื่อสัญญาเช่าน้ันมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีระยะเวลาการเช่าจะถูกขยายหรือ 
ถูกยกเลิก  

 

ส าหรับการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ปัจจัยหลักท่ีเกี่ยวข้องมากท่ีสุดคือระยะสัญญาเช่าในอดีต ค่าใช้จ่าย และสภาพของสินทรัพย์ท่ี
เช่า 

 

สิทธิขยายอายุสัญญาเช่าส่วนใหญ่ในสัญญาเช่าอาคารส านักงานและยานพาหนะไม่ได้ถูกรวมอยู่ในหน้ีสินตามสัญญาเช่า 
เนื่องจากกลุ่มกิจการพิจารณา ก) สภาพของสินทรัพย์ท่ีเช่า และ/หรือ ข) การเปลี่ยนแทนสินทรัพย์จะไม่ก่อให้เกิดต้นทุนอย่าง
มีสาระส าคัญ 

 

อายุสัญญาเช่าจะถูกประเมินใหม่เมื่อกลุ่มกิจการใช้ (หรือไม่ใช้) สิทธิหรือกลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในการใช้ (หรือไม่ใช้สิทธิ) การ
ประเมินความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ท่ีมีนัยส าคัญหรือการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมท่ีมี
นัยส าคัญ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการประเมินอายุสัญญาเช่าและอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกิจการ 
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9 ประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ และการใช้ดุลยพินิจ (ต่อ) 

 

ซ) การก าหนดอัตราการคิดลดของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 
 

กลุ่มกิจการประเมินอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่าดังน้ี 
 

 ใช้ข้อมูลท่ีการจัดหาเงินทุนจากบุคคลท่ีสามของแต่ละกิจการท่ีเป็นผู้เช่าและปรับปรุงข้อมูลท่ีได้รับให้สะท้อนกับ 
การเปลี่ยนแปลงในปัจจัยทางด้านการเงินของผู้เช่าหากเป็นไปได้ 

 ปรับปรุงสัญญาเช่าโดยเฉพาะเจาะจง เช่น อายุสัญญาเช่า ประเทศ สกุลเงิน และหลักประกัน 
 
10 การจัดการเงินทุน 

 

วัตถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของบริษัทน้ันเพื่อด ารงไว้ซ่ึงความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองของกลุ่ม
กิจการเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ ท่ีมีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อด ารงไว้ ซ่ึงโครงสร้างของทุน  
ท่ีเหมาะสมเพ่ือลดต้นทุนของเงินทุน 

 

ในการด ารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น การคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น การ
ออกหุ้นใหม่ หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหน้ีสิน  นอกจากน้ี กลุ่มกิจการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงิน 
บางประการท่ีระบุไว้ในสัญญาเงินกู้ (หมายเหตุ 26) 
 

11 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงานและรายได้  
 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงาน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาส่วนงานด าเนินงาน  
โดยใช้ข้อมูลท่ีได้ผ่านการทบทวนแล้วเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน
ด าเนินงาน 
 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

กลุ่มกิจการเปิดเผยส่วนงานท่ีรายงานสองส่วนงานโดยจ าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ ได้แก่ ส่วนงานในประเทศไทยและ  
ในต่างประเทศ สองส่วนงานท่ีน าเสนอถูกจัดแบ่งและได้รับการสอบทานโดยผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงาน  
ซ่ึงได้แก่ คณะกรรมการบริษัท ข้อมูลท่ีแสดงด้านล่างเป็นข้อมูลท่ีผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานใช้ในการประเมิน  
ผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงาน 
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11 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงานและรายได้ (ต่อ) 

 

งบการเงินจ าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

 งบการเงินรวม 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ตัดรายการระหว่างกัน รวม 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
           

รายได้จากการขาย 329,599 311,276 39,363 22,967 368,962 334,243 - - 368,962 334,243 

รายได้จากการก่อสร้าง 146,033 105 - - 146,033 105 (20,315) (105) 125,718 - 

รวมรายได้จากการขายและก่อสร้าง 475,632 311,381 39,363 22,967 514,995 334,348 (20,315) (105) 494,680 334,243 
           

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน 168,792 380,594 8,561 (299) 177,353 380,295 (80,735) (334,459) 96,618 45,836 
ต้นทุนทางการเงิน (110,437) (146,247) (6,074) (3,743) (116,511) (149,990) 17,749 56,649 (98,762) (93,341) 

ส่วนแบ่งก าไรในบริษัทร่วม 301,585 311,501 4,830 6,597 306,415 318,098 - - 306,415 318,098 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 359,940 545,848 7,317 2,555 367,257 548,403 (62,986) (277,810) 304,271 270,593 

ภาษีเงินได้ (590) 1,576 (937) - (1,527) 1,576 543 - (984) 1,576 

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี 359,350 547,424 6,380 2,555 365,730 549,979 (62,443) (277,810) 303,287 272,169 

           

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ตัดรายการระหว่างกัน รวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
           

รวมสินทรัพย์ 16,308,581 15,668,349 1,345,625 1,020,951 17,654,206 16,689,300 (11,816,253) (11,412,405) 5,837,953 5,276,895 
           

รวมหนี้สิน 4,266,818 4,059,032 482,780 339,533 4,749,598 4,398,565 (1,728,623) (1,459,076) 3,020,975 2,939,489 
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11 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงานและรายได้ (ต่อ) 

 

งบการเงินจ าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ (ต่อ) 
 

จังหวะเวลาการรับรู้รายได้ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม สามารถแสดงได้ดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ตัดรายการระหว่างกัน รวม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
           

จังหวะเวลาการรับรู้รายได ้           

เมื่อปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น (point in time) 329,599 311,276 39,363 22,967 368,962 334,243 - - 368,962 334,243 

              

ตลอดช่วงเวลาที่ปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติ (over time) 146,033 105 - - 146,033 105 (20,315) (105) 125,718 - 

รวม 475,632 311,381 39,363 22,967 514,995 334,348 (20,315) (105) 494,680 334,243 

 
คณะกรรมการบริษัทประเมินและวัดผลการด าเนินงานของส่วนงานด าเนินงานด้วยก าไรสุทธิตามท่ีแสดงในข้อมูลทางการเงินรวม ซ่ึงสามารถเชื่อมโยงและเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับกิจการอื่นในอุตสาหกรรมท่ีคล้ายคลึง
กัน รายได้ท้ังหมดของกลุ่มกิจการ คือรายได้จากการขายซ่ึงมีการรับรู้รายได้เม่ือปฏิบัติตามภาระท่ีต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น (point in time)  และรายได้จากการก่อสร้างซ่ึงมีการรับรู้รายได้เม่ือปฏิบัติเสร็จสิ้นตลอดช่วงเวลาหน่ึง (over 
time)
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12 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
 

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

เงินสดในมือ 367 267 152 102 
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 217,226 44,371 5,684 2,161 

 217,593 44,638 5,836 2,263 
 

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

 
13 เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ ากัดในการเบิกใช้ 

 

เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจ ากัดในการเบิกใช้จ านวน 1.09 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 8.00 ล้านบาท) เป็นเงินฝากธนาคารประเภทกระแส
รายวัน ท่ีกลุ่ มกิ จการใช้ เ พื่ อ ค้ าประกันการปฏิบัติ ง านตามสัญญา  (หมาย เหตุ  37.4) และจ านวน  224.03 ล้ านบาท  
(พ.ศ. 2562 : 232.93 ล้านบาท) เป็นเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ท่ีกลุ่มกิจการได้โอนสิทธิเรียกร้องไว้กับผู้ให้กู้เพื่อ 
ค้ าประกันเงินกู้ยืมระยะยาว (หมายเหตุ 26) 

 
14 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น 52,749 19,547 - - 
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 36.2) 1,722 1,506 3,576 1,511 
หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  - - - - 
รวม ลูกหนีก้ารค้า 54,471 21,053 3,576 1,511 
รายได้ค้างรับ      
   - กจิการอื่น 22,081 24,382 - - 
   - กจิการที่เกีย่วข้องกัน (หมายเหต ุ36.2) - - 5,152 1,521 
เงินจ่ายล่วงหน้า     
   - กจิการอื่น 44,596 1,326 562 - 
   - กจิการที่เกีย่วข้องกัน (หมายเหต ุ36.2) 21,670 21,670 - - 
ค่าใช้จ่ายจา่ยลว่งหน้า 4,725 6,635 1,645 258 
ดอกเบี้ยค้างรับ     
   - กจิการอื่น 7,658 4,099 - - 
   - กจิการที่เกีย่วข้องกัน (หมายเหต ุ36.2) - 811 20 - 
ลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 35,506 11,958 541 2 
เงินประกันผลงาน 955 - - - 
เงินมัดจ า - 6,483 - - 
อื่นๆ 5,458 1,053 2,382 390 

 197,120 99,470 13,878 3,682 
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14 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (ต่อ) 

 

ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะห์ตามอายุหน้ีได้ดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม 

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

ยังไม่ครบก าหนดช าระ 46,670 19,547 
ครบก าหนดช าระ - ไม่เกิน 1 เดือน 6,079 - 

 52,749 19,547 

 
15 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินทุกรายการของกลุ่มกิจการวัดมูลค่าโดยราคาทุนตัดจ าหน่าย 
 

16 สินค้าคงเหลือ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

วัสดุก่อสร้าง 19,140 - - - 

หัก ค่าเผื่อส าหรับมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ - - - - 

 19,140 - - - 

 
17 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน 15,219 22,482 735 - 
ภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย 2,149 1,652 264 58 
ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีรอใบก ากับภาษี 2,154 1,255 61 123 
เงินประกันอื่น 427 - - - 
อื่นๆ 94 71 - - 

 20,043 25,460 1,060 181 
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18 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 

18.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พันบาท พันบาท 
   

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 4,018,001 4,018,001 
 

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษัทย่อย มีดังต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พันบาท พันบาท 
   

ณ 1 มกราคม 4,018,001 311,061 
ลงทุนเพิ่ม - 4,018,001 
จ าหน่ายเงินลงทุน - (72,385) 
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่า - 77,288 

โอนออกไปบัญชีสินทรัพย์ตามสัญญาจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุน (หมายเหตุ 23.3) - (315,964) 

ณ 31 ธันวาคม 4,018,001 4,018,001 
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18 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

18.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ประเทศ 
ท่ีจดทะเบียน 

จัดต้ัง ประเภทของธุรกิจ 
ทุนช าระแล้ว 

พันบาท 

อัตราร้อยละของ 
ส่วนได้เสยีใน 

ความเป็นเจ้าของ 
ท่ีถือโดยบริษัท 

อัตราร้อยละของ 
ส่วนได้เสยีใน 

ความเป็นเจ้าของ 
ท่ีถือโดยกลุ่มกิจการ 

เงินลงทุนตามวิธี
ราคาทุน 
พันบาท 

ค่าเผื่อ 
การด้อยค่า 

พันบาท 
เงินลงทุน - สุทธ ิ

พันบาท 
         

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563         
         

บริษัทย่อย         
บริษัท ไพร์ม โรด อัลเทอรเ์นทีฟ จ ากัด ไทย ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน 4,018,003 99.99 99.99 4,018,001 - 4,018,001 
         

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562         
         

บริษัทย่อย         

บริษัท ไพร์ม โรด อัลเทอรเ์นทีฟ จ ากัด ไทย ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน 4,018,003 99.99 99.99 4,018,001 - 4,018,001 
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18 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

18.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

บริษัทย่อยภายใต้บริษัท ไพร์ม โรด อัลเทอร์เนทีฟ จ ากัด 
 

ชื่อบริษัทย่อย 
ประเทศ 

ท่ีจดทะเบียนจัดต้ัง ประเภทของธุรกิจ 

อัตราร้อยละของ 
ส่วนได้เสีย 

ในความเป็นเจ้าของ 
ท่ีถือโดยกลุ่มกิจการ 

    

บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จ ากัด ไทย ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน และ
จ าหน่ายอุปกรณ์โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

99.99 
 
 

บริษัท ไพร์ม รนีิวเอเบิล เอน็เนอร์ย่ี จ ากัด ไทย ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน 99.99 
บริษัท พาวเวอร์ เอน็เนอร์ย่ี  
   ดีเวลลอป เมนท์ จ ากัด 

ไทย ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน 99.99 
 

บริษัท 5 อมตะ จ ากดั ไทย ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทน 

51.00 
 

บริษัท ไอดีล โซลาร์ จ ากัด ไทย ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน 99.99 
บริษัท ไพร์ม รนีิวเอเบิล ดเีวลลอปเมนท์ จ ากัด ไทย ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก

พลังงานทดแทน 
99.99 

บริษัท สตาร์ โซลาร ์จ ากัด ไทย ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน 99.99 
บริษัท ไพร์ม อัลเทอรเ์นทีฟ เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด ไทย ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก

พลังงานทดแทน 
99.99 

 
บริษัท สมาร์ท โซลาร์ จ ากดั ไทย ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน 99.99 
บริษัท ไพร์ม โรด โซลาร ์จ ากัด ไทย ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก

พลังงานทดแทน 
99.99 

 
บริษัท ไพร์ม กรีน โซลาร์ จ ากัด ไทย ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก

พลังงานทดแทน 
99.99 

 
บริษัท สมาร์ท โซลาร์ พาวเวอร ์จ ากัด ไทย ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก

พลังงานทดแทน 
99.99 

 
Prime Solar Energy Corporation สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน 100.00 
He Wu Co., Ltd. สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก

พลังงานทดแทน 
100.00 

 
Sheng Jiu Co., Ltd สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก

พลังงานทดแทน 
100.00 

 
Shin Shi Co., Ltd. สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก

พลังงานทดแทน 
100.00 

 
บริษัท ไพร์ม เอสโค่ จ ากัด ไทย ยังไม่ประกอบกิจการ 99.98 
บริษัท ไพร์ม อัลเทอรเ์นทีฟ วิชัน่ส์ จ ากัด ไทย ออกแบบ กอ่สร้าง ติดตั้ง ระบบ

ประหยัดพลังงาน โดยใช้พลังงาน
ทดแทนเช่น พลังงานแสงอาทิตย์ 

53.99 
 
 

บริษัท ไพร์ม โรด รูฟท็อป จ ากัด ไทย ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทน 

53.99 
 

บริษัท ไพร์ม เอน็เนอร์ย่ี แคปปิตอล จ ากัด ไทย ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน 99.99 
Prime Road Alternative (Cambodia) Co.,Ltd. กัมพูชา ยังไม่ประกอบกิจการ 100.00 
บริษัท ไพร์ม เอน็เนอร์ย่ี เคเอช จ ากัด ไทย ยังไม่ประกอบกิจการ 99.99 
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18 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ)  

 

18.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

รายการระหว่างปี พ.ศ. 2563 
 

Prime Road Alternative (Cambodia) Co., Ltd. 
 

ในระหว่างปี บริษัท ไพร์ม โรด กรุ ๊ป จ ากัด (“PRG”) ช าระค่าหุ ้นเพิ่มใน Prime Road Alternative (Cambodia) 
Co., Ltd. เป็นจ านวนเงิน 125,304 เหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 3.97 ล้านบาท) 

 

บริษัท  ไพร์ม เอ็นเนอร์ยี่ เคเอช  จ ากัด 
 

เมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 บริษัท ไพรม์ โรด กรุ๊ป จ ากัด (“PRG”) ได้ลงทุนในบริษัท ไพร์ม เอ็นเนอร์ยี่ เคเอช  จ ากัด 
เป็นจ านวนเงิน 31.99 ล้านบาท ส าหรับหุ้นสามัญจ านวน 319,997 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นท่ีออก
โ ด ย ก า ร โ อ นหุ้ น ส า มั ญ ข อ ง บ ริ ษั ท  Prime Road Alternative (Cambodia) Co., Ltd. จ า น วน  100,000 หุ้ น  
เป็นจ านวนเงิน 1.00 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 30.52 ล้านบาท) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจ านวนหุ้นท้ังหมด
ให้กับบริษัท ไพร์ม เอ็นเนอร์ยี่ เคเอช  จ ากัด เพื่อเป็นการช าระค่าหุ้น 

 

บริษัท  ไพร์ม โรด รูฟท็อป  จ ากัด 
 

ในระหว่างปี บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จ ากัด (“PRG”) ช าระค่าหุ้นเพิ่มจนเต็มมูลค่าในบริษัท ไพร์ม โรด รูฟท็อป จ ากัด 
จ านวน 2.56 ล้านบาท 

 

รายการระหว่างปี พ.ศ. 2562 
 

บริษัท ไพร์ม โรด อัลเทอร์เนทีฟ จ ากัด 
 
เมื่อวันท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 บริษัทลงทุนในบริษัท ไพร์ม โรด อัลเทอร์เนทีฟ จ ากัด โดยซ้ือหุ้นสามัญจ านวน 4,018,001 
หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นท้ังหมด ตามท่ีอธิบายไว้ในหมายเหตุ 1 

 

บริษัท ไพร์ม อัลเทอร์เนทีฟ วิชั่นส์ จ ากัด และ บริษัท ไพร์ม โรด รูฟท็อป จ ากัด 
 

บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จ ากัด (“PRG”) ได้ตกลงในสัญญาการร่วมลงทุนกับบริษัท อัลเทอร์เนทีฟ วิชั่นส์ จ ากัด  
เพื่อจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ ได้แก่ บริษัท ไพร์ม อัลเทอร์เนทีฟ วิชั่นส์ จ ากัด และบริษัท ไพร์ม โรด รูฟท็อป จ ากัด โดย 
PRG มีสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อยท้ังสองแห่งร้อยละ 53.99 บริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนจัดต้ังบริษัทกับกระทรวง
พาณิชย์เมื่อวันท่ี 11 กันยายน พ.ศ. 2562 

 

เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 PRG ช าระค่าหุ้นเพิ่ม 75 บาทต่อหุ้น ส าหรับหุ้นจ านวน 21,599 หุ้น ของบริษัท ไพร์ม อัล
เทอร์เนทีฟ วิชั่นส์ จ ากัด เป็นจ านวนเงิน 1.62 ล้านบาท 
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18 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ)  

 

18.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

รายการระหว่างปี พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 

Prime Solar Energy Corporation 
 

เมื่อวันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2562 Prime Solar Energy Corporation ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 ใน He Wu Co., Ltd., 
Sheng Jiu Co., Ltd. และ Shin Shi Co., Ltd. ซ่ึงจดทะเบียนและมีท่ีอยู่ในประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ราคา 
การซ้ือเงินลงทุนรวมเป็นจ านวนเงิน 25.50 ล้านเหรียญไต้หวัน (เทียบเท่า 26.15 ล้านบาท) โดยท าการจ่ายเงิน ณ วันท่ีซ้ือ 
12.75 ล้านเหรียญไต้หวัน (เทียบเท่า 13.08 ล้านบาท) ส่วนท่ีเหลือจ านวน 12.75 ล้านเหรียญไต้หวัน จะแบ่งช าระ 
ตามข้อตกลงในสัญญาซ้ือขายหุ้น บริษัทย่อยพิจารณาว่าการลงทุนดังกล่าวเป็นการได้มาซ่ึงสินทรัพย์เนื่องจากทั้ง 3 บริษัท
ดังกล่าวยังไม่ได้เริ่มด าเนินธุรกิจ 
 

 He Wu Sheng Jiu Shin Shi  
 Co., Ltd. Co., Ltd. Co., Ltd. รวม 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

เงินสด 2 3 2 7 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 28 19 34 81 
อาคารและอุปกรณ์ - โรงไฟฟ้าระหว่างก่อสร้าง 15 21 54 90 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สิทธิการใช้ระบบสายส่ง     
   กระแสไฟฟ้า 498 332 581 1,411 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 14,041 4,797 7,845 26,683 
     

เจ้าหน้ีอื่น (214) (209) (214) (637) 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทใหญ่ (523) (349) (610) (1,482) 

รวมสินทรัพย์ท่ีสามารถระบุได้สุทธิ 13,847 4,614 7,692 26,153 

 
บริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท FC 

 

เมื่อวันท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และเมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 บริษัทขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท จี 
เอ็นเตอร์ไพรส์ แอนด์ โค จ ากัด, บริษัท มอนสเตอร์ มีเดีย จ ากัด, บริษัท ฟีนิกซ์ ไอรอน แฟรรี่ จ ากัด, บริษัท เอฟซี คอมมิซซา
รี่ จ ากัด, บริษัท เอฟโวลูชั่น ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จ ากัด และ Food Capitals (USA), Inc. ซ่ึงมีมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน
ในบริษัทย่อยรวม 72.385 ล้านบาท พร้อมกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยดังกล่าวรวมกับภาระหน้ีสิน
คงค้างท่ีมีต่อ FC ณ วันท่ีขาย เป็นเงินจ านวนรวม 255.24 ล้านบาท โดยมีราคาขายท้ังหมดรวม 319.75 ล้านบาท กลุ่ม
กิจการรับรู้ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนจ านวน 7.84 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2562 
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18 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ)  

 

18.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

รายการระหว่างปี พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 

บริษัท เอฟโวลูชั่น แลนด์ จ ากัด 
 

ในระหว่างปี บริษัทได้กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัท เอฟโวลูชั่น แลนด์ จ ากัด เป็นจ านวน 77.29 ล้านบาท 
 

Prime Road Alternative (Cambodia) Co.,Ltd. 
 

เมื่อวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 บริษัทลงทุนในบริษัท Prime Road Alternative (Cambodia) Co.,Ltd. ซ่ึงจดทะเบียน
อยู่ในประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นจ านวนเงิน 1.00 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ส าหรับหุ้นสามัญจ านวน 100,000 หุ้น คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นท่ีออก 

 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคัญ 
 

รายละเอียดด้านล่างแสดงงบการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคัญ  
ต่อกลุ่มกิจการ ซ่ึงได้แก่ บริษัท 5 อมตะ จ ากัด จ านวนท่ีเปิดเผยส าหรับบริษัทย่อยแสดงด้วยจ านวนก่อนการตัดรายการ
ระหว่างกัน 

 

งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป 
 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 บริษัท 5 อมตะ จ ากัด 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พันบาท พันบาท 
   

สินทรัพย์หมุนเวียน 96,013 94,686 
หน้ีสินหมุนเวียน (71,768) (67,395) 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนสุทธิ 24,245 27,291 
   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 428,627 432,685 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (230,617) (261,265) 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนสุทธิ 198,010 171,420 
   

สินทรัพย์สุทธิ 222,255 198,711 
   

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 40,372 28,835 
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18 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ)  

 

18.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคัญ (ต่อ) 
 

รายละเอียดด้านล่างแสดงงบการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคัญต่อ  
กลุ่มกิจการ ซ่ึงได้แก่ บริษัท 5 อมตะ จ ากัด จ านวนท่ีเปิดเผยส าหรับบริษัทย่อยแสดงด้วยจ านวนก่อนการตัดรายการ
ระหว่างกัน (ต่อ) 

 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป 
 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 บริษัท 5 อมตะ จ ากัด 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พันบาท พันบาท 
   

รายได้ 65,040 66,173 
ก าไร 23,544 18,832 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 23,544 18,832 
   

ก าไรส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 11,537 9,228 
   

เงินปันผลจ่ายให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม - - 
 

งบกระแสเงินสดโดยสรุป 
 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 บริษัท 5 อมตะ จ ากัด 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พันบาท พันบาท 
   

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 45,204 37,842 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (14,114) (7,248) 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (30,920) (30,280) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 170 314 
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18 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

18.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

จ านวนท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมีดังต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พันบาท พันบาท 
   

บริษัทร่วม 1,173,043 1,078,163 

 
จ านวนท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีดังต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พันบาท พันบาท 
   

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 306,415 318,098 
   

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน 21,357 (9,094) 

 
รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษัทร่วมมีดังต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

 (ตามวิธีส่วนได้เสีย) 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พันบาท พันบาท 
   

ณ 1 มกราคม  1,078,163 933,550 
ผลกระทบของการเปลี่ยนนโยบายบัญชี (หมายเหตุ 5) (23,273) - 
ลงทุนเพิ่ม - 13,109 
แปลงเงินเพิ่มทุนในบริษัทร่วมจ่ายล่วงหน้าเป็นทุน (หมายเหตุ 18.3) - 46,427 
เงินลงทุนเพิ่มจากการซ้ือธุรกิจ (หมายเหตุ 23.1) - 95,154 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน 306,415 318,098 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนท่ีได้รับการค้ าประกัน  (1,193) (428) 
เงินปันผลรับ (253,502) (223,928) 
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน 21,357 (9,112) 
ส่วนเกินทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม 43,883 - 

โอนออกไปบัญชีสินทรัพย์ตามสัญญาจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุน  1,193 (94,707) 

ณ 31 ธันวาคม 1,173,043 1,078,163 





  

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
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18 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ)  
 

18.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

กลุ่มกิจการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทยอ่ยในกลุ่มกจิการ  
 งบการเงินรวม 

 

ประเทศ 
ท่ีจดทะเบียน

จัดตั้ง ประเภทของธุรกิจ 
ทุนช าระแล้ว 

พันบาท 

สัดส่วน 
ของส่วนได้เสีย 

ร้อยละ 

เงินลงทุน 
ตามวิธีราคาทุน 

พันบาท 

เงินลงทุนตามวิธี 
ส่วนได้เสีย 

พันบาท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563       
บริษัทร่วม       
Aizu Energy Pte. Ltd. สิงคโปร์ ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น 1,253,024 25.00 313,256 477,119 
บริษัท อีเอสพีพี จ ากัด ไทย ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 480,000 30.00 144,000 136,893 
กลุ่มบริษัท วีนา เอ็นเนอร์ยี โซลาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด  ไทย ลงทุนและบริหารจัดการ 167,000 30.00 50,100 74,867 
   บริษัท วิเชียรบุรี พาวเวอร์ จ ากัด ไทย ธุรกิจการลงทุน  30.00*   
   บริษัท อินฟินิท โซล่า เอ็นเนอยี จ ากัด ไทย ธุรกิจการลงทุน  30.00*   
   บริษัท เชียงใหม่ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอยี จ ากัด ไทย ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  15.31*   
   บริษัท โกลเด้น ไลท์ โซล่า จ ากัด ไทย ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  15.31*   
   บริษัท บึงสามพัน โซล่า จ ากัด ไทย ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  15.31*   
   บริษัท นอร์ธเวสต์ โซล่าร์ จ ากัด ไทย ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  15.31*    
   บริษัท โซล่าเทค เอ็นเนอยี จ ากัด ไทย ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  15.31*   
   บริษัท ไนน์ เอ โซล่า จ ากัด ไทย ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  15.31*   
   บริษัท อินฟินิท อัลฟา แคปปิตอล จ ากัด ไทย ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  16.87*   
บริษัท เชียงใหม่ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอยี จ ากัด ไทย ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 240,000 14.69 35,250 64,460 
บริษัท โกลเด้น ไลท์ โซล่า จ ากัด ไทย ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 240,000 14.69 35,250 66,028 
บริษัท บึงสามพัน โซล่า จ ากัด ไทย ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 240,000 14.69 35,250 77,147 
บริษัท นอร์ธเวสต์ โซล่าร์ จ ากัด ไทย ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 240,000 14.69 35,250 72,142 
บริษัท โซล่าเทค เอ็นเนอยี จ ากัด ไทย ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 240,000 14.69 35,250 76,210 
บริษัท ไนน์ เอ โซล่า จ ากัด ไทย ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 240,000 14.69 35,250 69,508 

บริษัท อินฟินิท อัลฟา แคปปิตอล จ ากัด ไทย ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 240,000 13.13 31,500 58,669 

      1,173,043 
 

* สัดส่วนของส่วนได้เสียที่แท้จริงที่ถือโดยกลุ่มกิจการ 



บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน)
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18 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ)  
 

18.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

กลุ่มกิจการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทยอ่ยในกลุ่มกจิการ (ต่อ) 
 งบการเงินรวม 

 

ประเทศ 
ท่ีจดทะเบียน

จัดตั้ง ประเภทของธุรกิจ 
ทุนช าระแล้ว 

พันบาท 

สัดส่วน 
ของส่วนได้เสีย 

ร้อยละ 

เงินลงทุน 
ตามวิธีราคาทุน 

พันบาท 

เงินลงทุนตามวิธี 
ส่วนได้เสีย 

พันบาท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562       
บริษัทร่วม       
Aizu Energy Pte. Ltd. สิงคโปร์ ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น 1,253,024 25.00 313,256 303,526 
บริษัท อีเอสพีพี จ ากัด ไทย ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 480,000 30.00 144,000 215,844 
กลุ่มบริษัท วีนา เอ็นเนอร์ยี โซลาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด  ไทย ลงทุนและบริหารจัดการ 167,000 30.00 50,100 75,944 
   บริษัท วิเชียรบุรี พาวเวอร์ จ ากัด ไทย ธุรกิจการลงทุน  30.00*   
   บริษัท อินฟินิท โซล่า เอ็นเนอยี จ ากัด ไทย ธุรกิจการลงทุน  30.00*   
   บริษัท เชียงใหม่ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอยี จ ากัด ไทย ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  15.31*   
   บริษัท โกลเด้น ไลท์ โซล่า จ ากัด ไทย ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  15.31*   
   บริษัท บึงสามพัน โซล่า จ ากัด ไทย ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  15.31*   
   บริษัท นอร์ธเวสต์ โซล่าร์ จ ากัด ไทย ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  15.31*    
   บริษัท โซล่าเทค เอ็นเนอยี จ ากัด ไทย ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  15.31*   
   บริษัท ไนน์ เอ โซล่า จ ากัด ไทย ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  15.31*   
   บริษัท อินฟินิท อัลฟา แคปปิตอล จ ากัด ไทย ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  16.87*   
บริษัท เชียงใหม่ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอยี จ ากัด ไทย ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 240,000 14.69 35,250 63,169 
บริษัท โกลเด้น ไลท์ โซล่า จ ากัด ไทย ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 240,000 14.69 35,250 68,681 
บริษัท บึงสามพัน โซล่า จ ากัด ไทย ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 240,000 14.69 35,250 75,471 
บริษัท นอร์ธเวสต์ โซล่าร์ จ ากัด ไทย ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 240,000 14.69 35,250 70,056 
บริษัท โซล่าเทค เอ็นเนอยี จ ากัด ไทย ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 240,000 14.69 35,250 74,421 
บริษัท ไนน์ เอ โซล่า จ ากัด ไทย ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 240,000 14.69 35,250 68,699 

บริษัท อินฟินิท อัลฟา แคปปิตอล จ ากัด ไทย ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 240,000 13.13 31,500 62,352 

      1,078,163 
 

* สัดส่วนของส่วนได้เสียที่แท้จริงที่ถือโดยกลุ่มกิจการ 
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18 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ)  

 

18.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

บริษัทย่อยได้น าหุ้นของบริษัทร่วมท่ีบริษัทถืออยู่ไปใช้เป็นหลักประกันส าหรับการค้ าประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่ง
หน่ึงของบริษัทร่วมหลายแห่งข้างต้น 
 

บริษัทร่วมของกลุ่มกิจการ ซ่ึงได้แก่ 1) บริษัท โกลเด้น ไลท์ โซล่า จ ากัด 2) บริษัท บึงสามพัน โซล่า จ ากัด 3) บริษัท นอร์ธ
เวสต์ โซล่าร์ จ ากัด 4) บริษัท โซล่าเทค เอ็นเนอยี จ ากัด และ 5) บริษัท ไนน์ เอ โซล่า จ ากัด มีหุ้นบุริมสิทธิซ่ึงให้สิทธิไว้ 
ดังต่อไปน้ี 
 

- ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสม มีสิทธิได้รับเงินปันผลท่ีบริษัทประกาศจ่ายในอัตราร้อยละ 10 ของมูลค่าหุ้น ในป ี
ท่ีไม่มีการประกาศจ่ายเงินปันผล ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะได้สิทธิสะสมเงินปันผลน้ันไปจนวันท่ีประกาศจ่ายเงินปันผลครั้ง
ถัดไป และหุ้นบุริมสิทธิ 10 หุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเท่ากับหน่ึงเสียง 
 

- ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสม มีสิทธิได้รับเงินปันผล ร้อยละ 95 จากมูลค่าเงินปันผลท่ีเหลือจากการปันให้ 
ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสม และหุ้นบุริมสิทธิหน่ึงหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมผุ้ถือหุ้นเท่ากับหน่ึงเสียง 

 

บริษัทร่วมของกลุ่มกิจการ ซ่ึงได้แก่ 1) บริษัท วิเชียรบุรี พาวเวอร์ จ ากัด และ 2) บริษัท อินฟินิท โซล่า เอ็นเนอยี จ ากัด มี
หุ้นบุริมสิทธิซ่ึงให้สิทธิไว้ ดังต่อไปน้ี 
 

- ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสม มีสิทธิได้รับเงินปันผลท่ีบริษัทประกาศจ่ายในอัตราร้อยละ 10 ของมูลค่าหุ้น ในป ี
ท่ีไม่มีการประกาศจ่ายเงินปันผล ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะได้สิทธิสะสมเงินปันผลน้ันไปจนวันท่ีประกาศจ่ายเงินปันผลครั้ง
ถัดไป และหุ้นบุริมสิทธิ 10 หุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเท่ากับหน่ึงเสียง 

 

บริษัทร่วมของกลุ่มกิจการ ซ่ึงได้แก่ 1) บริษัท เชียงใหม่ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอยี จ ากัด และ 2) บริษัท อินฟินิท อัลฟา 
แคปปิตอล จ ากัด มีหุ้นบุริมสิทธิซ่ึงให้สิทธิไว้ ดังต่อไปน้ี 
 

- ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสม มีสิทธิได้รับเงินปันผล ร้อยละ 95 จากมูลค่าเงินปันผล และหุ้นบุริมสิทธิหน่ึงหุ้น 
มีสิทธิลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมผุ้ถือหุ้นเท่ากับหน่ึงเสียง 

 

รายการระหว่างปี พ.ศ. 2563 
 

บริษัท ไพร์ม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด 
 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 บริษัทย่อยมีข้อตกลงเบื้องต้นกับบริษัทท่ีเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทร่วม เกี่ยวกับการซ้ือ 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในต่างประเทศ เป็นจ านวนเงิน 500 ล้านเยน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าโครงการมา
พัฒนาต่อในอนาคต มีก าหนดช าระวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
 

รายการระหว่างปี พ.ศ. 2562 
 

Aizu Energy Pte. Ltd. 
 

บริษัทร่วมเพิ่มทุนจดทะเบียน กลุ่มกิจการได้ลงทุนเพิ่มตามสัดส่วนการลงทุนเดิม โดยช าระเงินลงทุนเพิ่มจ านวน 44.74 
ล้านเยน (เทียบเท่า 13.11 ล้านบาท)  
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18 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ)  

 

18.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปส าหรับบริษัทร่วม 
 

ตารางต่อไปน้ีแสดงข้อมูลทางการเงินแบบสรุปส าหรับบริษัทร่วมท่ีมีสาระส าคัญต่อกลุ่มกิจการ ข้อมูลทางการเงิน  
ท่ีเปิดเผยเป็นจ านวนท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วม ซ่ึงได้ปรับปรุงด้วยรายการปรับปรุงท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติตาม
วิธีส่วนได้เสีย รวมถึงการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมและการปรับปรุงเกี่ยวกับความแตกต่างของนโยบายการบัญชีของกลุ่ม
กิจการและบริษัทร่วม 
 

 
บริษัท อีเอสพีพี จ ากัด 

กลุ่มบริษัท วีนา เอ็นเนอร์ยี โซลาร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

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

ผลการด าเนินงานโดยสรุป     
     

รายได้ 340,606 356,773 1,173,448 1,211,123 
     

ก าไร 233,393 224,315 28,697 24,925 
     

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - - - 
     

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม  233,393 224,315 28,697 24,925 
     

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม 58,500 55,800 - - 

    
 

งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป     
     

สินทรัพย์หมุนเวียน 212,078 224,463 787,053 832,493 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,241,510 1,225,525 3,887,074 3,636,715 
     

หน้ีสินหมุนเวียน 129,531 167,135 475,975 344,623 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 539,627 563,374 2,112,741 2,261,942 
     

สินทรัพย์สุทธิ (ร้อยละ 100) 785,430 719,479 2,085,411 1,862,643 
หัก  ผลกระทบจากการเปลี่ยน  

   นโยบายทางบัญชี 
(329,120) - (4,411) - 

หัก  ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม - - (1,831,443) (1,609,495) 

สินทรัพย์สุทธิของบริษัทร่วม 456,310 719,479 249,557 253,148 
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18 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ)  

 

18.2  เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปส าหรับบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

ตารางต่อไปน้ีแสดงข้อมูลทางการเงินแบบสรุปส าหรับบริษัทร่วมท่ีมีสาระส าคัญต่อกลุ่มกิจการ ข้อมูลทางการเงิน  
ท่ีเปิดเผยเป็นจ านวนท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วม ซ่ึงได้ปรับปรุงด้วยรายการปรับปรุงท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติตาม
วิธีส่วนได้เสีย รวมถึงการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมและการปรับปรุงเกี่ยวกับความแตกต่างของนโยบายการบัญชีของกลุ่ม
กิจการและบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

 
บริษัท อีเอสพีพี จ ากัด 

กลุ่มบริษัท วีนา เอ็นเนอร์ยี โซลาร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

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

การกระทบยอดกับมูลค่าตามบัญชี     
     

สินทรัพย์สุทธิ ณ วันสิ้นปี 456,310 719,479 249,557 253,148 
     

ส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการ 
   ในบริษัทร่วม (ร้อยละ) 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

ส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการ 
   ในบริษัทร่วม (บาท) 136,893 215,844 74,867 75,944 

มูลค่าตามบัญชีของบริษัทร่วม 136,893 215,844 74,867 75,944 

 
กลุ่มกิจการใช้เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์เป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อให้กับบริษัทร่วม 
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18 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ)  

 

18.3 เงินเพิ่มทุนในบริษัทร่วมจ่ายล่วงหน้า 
 

เงินเพิ่มทุนจ่ายล่วงหน้าเป็นการช าระทุนล่วงหน้าเพื่อใช้ในการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น โดยเงิน  
จ่ายล่วงหน้าจะถูกแปลงเป็นทุนของบริษัทร่วมหลังจากได้รับอนุมัติโครงสร้างทางการเงินโดยสถาบันการเงินในประเทศญี่ปุ่นท่ีให้
เงินกู้ยืมแก่บริษัทท่ีท าโครงการ 
 

การเปลี่ยนแปลงของเงินเพิ่มทุนในบริษัทร่วมจ่ายล่วงหน้า มีดังต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พันบาท พันบาท 
   

ณ 1 มกราคม - 55,696 
แปลงเงินเพิ่มทุนในบริษัทร่วมจ่ายล่วงหน้าเป็นทุน  - (46,427) 

รับคืนเงินจ่ายล่วงหน้า - (9,269) 

ณ 31 ธันวาคม  - - 
 

เมื่อวันท่ี 12 กันยายน พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยได้รับคืนเงินจ่ายล่วงหน้าส าหรับส่วนท่ีเกินจากโครงสร้างทางการเงิน 
ท่ีได้รับอนุมัติจ านวน 33.79 ล้านเยน (เทียบเท่า 9.27 ล้านบาท) 
 

เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทได้แปลงเงินลงทุนจ่ายล่วงหน้าโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นเป็นทุน  
จดทะเบียนของบริษัทร่วมจ านวน 174.50 ล้านเยน (เทียบเท่า 46.43 ล้านบาท) ตามมติท่ีประชุมของบริษัทร่วม 
 

18.4 การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 
 

ในวันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัท ไพร์ม โรด อัลเทอร์เนทีฟ จ ากัด (“PRA”) ออกหุ้นสามัญจ านวน 4,018,000 หุ้น ท่ี
มีมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท รวม 4,018.00 ล้านบาท เพื่อซ้ือเงินลงทุนต่อไปน้ี 
 

-  หุ้นจ านวน 2,017,040 หุ้น ท่ีมีมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท เป็นจ านวนเงิน 2,017.04 ล้านบาท เพื่อซ้ือ 
เงินลงทุนในบริษัท ไพร์ม เอ็นเนอร์ยี่ แคปปิตอล จ ากัด จ านวน 437,100 หุ้น  

 

-  หุ้นจ านวน 2,000,960 หุ้น ท่ีมีมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท เป็นจ านวน 2,000.96 ล้านบาท เพื่อซ้ือเงินลงทุนใน
บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จ ากัด จ านวน 999,998 หุ้น  

 

รายการแลกเปลี่ยนหุ้นดังกล่าวท าให้ PRA มีสัดส่วนการลงทุนในบริษัทท้ังสองเป็นร้อยละ 99.99 โดยรายการดังกล่าวน้ีถือ
เป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน (Business Combinations under Common Control) กลุ่มบริษัทรับรู้ส่วน
ต่ ากว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันท่ีเกิดจากรายการน้ีจ านวน 2,452.14 ล้านบาท ในส่วนของเจ้าของ  
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19 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น 52,000 52,000 - - 

 
การเปลี่ยนแปลงของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่นมีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ณ 1 มกราคม 52,000 53,516 - - 
โอนไปเงินให้กู้ยืมระยะยาว     
   แก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน  - (1,516) - - 

ณ 31 ธันวาคม 52,000 52,000 - - 

 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่นอยู่ในรูปของสัญญาให้กู้ยืมท่ีมีก าหนดช าระคืนภายในปี พ .ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2566 โดย 
มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 5.00 ต่อป)ี ซ่ึงเท่ากับมูลค่ายุติธรรม 
 

ดอกเบี้ยรับในงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีจ านวน 2.60 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 2.60 ล้านบาท) 
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20 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  

 งบการเงินรวม 

 ที่ดิน 
ส่วนปรับปรุง 

ที่ดิน 

 
 

ส่วนปรับปรุง 
อาคารเช่า โรงไฟฟ้า 

เครื่องมือ 
และอุปกรณ ์
ในโรงไฟฟ้า 

เครื่องตกแต่ง 
และตดิตั้ง และ

อุปกรณ์
ส านักงาน ยานพาหนะ 

อะไหล่และ 
วัสดุส ารองคลัง 

 โรงไฟฟ้า 
ระหว่าง
ก่อสร้าง รวม 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
           

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562           
ราคาทุน 32,717 150,032 5,340 1,367,938 228,629 10,583 3,957 3,645 564 1,803,405 

หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม - (9,583) (190) (97,267) (29,713) (2,375) (1,987) - - (141,115) 

ราคาตามบัญชี - สุทธ ิ 32,717 140,449 5,150 1,270,671 198,916 8,208 1,970 3,645 564 1,662,290 
           

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2562           
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธ ิ 32,717 140,449 5,150 1,270,671 198,916 8,208 1,970 3,645 564 1,662,290 
ซ้ือสินทรัพย์ - 11,399 202 - 667 1,982 108 521 289,838 304,717 
สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากบริษัทยอ่ยที่ซ้ือมา           
   ในระหว่างปี  - - - - - - - - 90 90 
จัดประเภทรายการใหม่จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน            
   (หมายเหต ุ22) - - - - - - - - 218 218 
โอนเข้า (ออก) - 7,113 - 181,912 102,719 - - - (291,744) - 
จ าหน่าย/ตัดจ าหน่าย - สุทธ ิ - - - - - (32) (268) (692) - (992) 
ค่าเส่ือมราคา (หมายเหตุ 31) - (6,618) (918) (60,775) (24,996) (2,300) (799) - - (96,406) 
รายการปรับปรุง - (243) - - - - - - - (243) 
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า           

   งบการเงิน - (545) - (5,297) (3,013) - - - 1,789 (7,066) 

ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธ ิ 32,717 151,555 4,434 1,386,511 274,293 7,858 1,011 3,474 755 1,862,608 
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20 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม 

 ที่ดิน 
ส่วนปรับปรุง 

ที่ดิน 

 
 

ส่วนปรับปรุง 
อาคารเช่า โรงไฟฟ้า 

เครื่องมือ 
และอุปกรณ ์
ในโรงไฟฟ้า 

เครื่องตกแต่ง 
และตดิตั้ง และ

อุปกรณ์
ส านักงาน ยานพาหนะ 

อะไหล่และ 
วัสดุส ารองคลัง 

 โรงไฟฟ้า 
ระหว่าง
ก่อสร้าง รวม 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
           

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562           
ราคาทุน 32,717 167,753 5,542 1,544,537 328,991 12,529 3,394 3,474 755 2,099,692 

หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม - (16,198) (1,108) (158,026) (54,698) (4,671) (2,383) - - (237,084) 

ราคาตามบัญชี - สุทธ ิ 32,717 151,555 4,434 1,386,511 274,293 7,858 1,011 3,474 755 1,862,608 
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20 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม 

 ที่ดิน 
ส่วนปรับปรุง 

ที่ดิน 

 
 

ส่วนปรับปรุง 
อาคารเช่า โรงไฟฟ้า 

เครื่องมือ 
และอุปกรณ ์
ในโรงไฟฟ้า 

เครื่องตกแต่ง 
และตดิตั้ง และ

อุปกรณ์
ส านักงาน ยานพาหนะ 

อะไหล่และ 
วัสดุส ารองคลัง 

 โรงไฟฟ้า 
ระหว่าง
ก่อสร้าง รวม 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
           

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563           
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธ ิ 32,717 151,555 4,434 1,386,511 274,293 7,858 1,011 3,474 755 1,862,608 
ซ้ือสินทรัพย์ - - 160 - - 254 - - 141,361 141,775 
โอนเข้า (ออก) - 3,038 - - - - - - (3,038) - 
จ าหน่าย/ตัดจ าหน่าย - สุทธ ิ - - - - - - (344) (490) (3,771) (4,605) 
ค่าเส่ือมราคา (หมายเหตุ 31) - (7,014) (927) (64,170) (27,418) (2,575) (591) - - (102,695) 
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า           

   งบการเงิน - 1,642 - 11,230 6,360 - - - (3,815) 15,417 

ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธ ิ 32,717 149,221 3,667 1,333,571 253,235 5,537 76 2,984 131,492 1,912,500 
           

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563           
ราคาทุน 32,717 172,481 5,702 1,556,227 335,668 12,783 1,715 2,984 131,492 2,251,769 

หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม - (23,260) (2,035) (222,656) (82,433) (7,246) (1,639) - - (339,269) 

ราคาตามบัญชี - สุทธ ิ 32,717 149,221 3,667 1,333,571 253,235 5,537 76 2,984 131,492 1,912,500 

 
ในปี พ.ศ. 2563 ท่ีดินท่ีมีราคาตามบัญชีจ านวน 32.72 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 32.72 ล้านบาท) อาคารและอุปกรณ์ท่ีมีราคาตามบัญชีจ านวน 1,858.93 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 1,819.76 ล้านบาท) ได้น าไปใช้เป็น
หลักประกันเงินกู้ยืมจากธนาคาร (หมายเหตุ 26) 
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20 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  เครื่องตกแต่ง   
 ส่วนปรับปรุง และติดตั้ง และ   
 อาคารเช่า อุปกรณ์ส านักงาน ยานพาหนะ รวม 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562     
ราคาทุน 13,029 13,547 6,571 33,147 
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม (4,794) (8,133) (2,568) (15,495) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 8,235 5,414 4,003 17,652 
     

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562     
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ 8,235 5,414 4,003 17,652 
ซ้ือสินทรัพย์ - 47 - 47 
จ าหน่าย/ตัดจ าหน่าย - สุทธิ (7,173) (4,262) (3,402) (14,837) 
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 31) (1,062) (1,153) (601) (2,816) 

ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ - 46 - 46 
     

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562     
ราคาทุน - 47 - 47 
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (1) - (1) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ - 46 - 46 
     
     

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563     
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ - 46 - 46 
ซ้ือสินทรัพย์ 160 152 - 312 
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 31) (3) (21) - (24) 

ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ 157 177 - 334 
     

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563     
ราคาทุน 160 199 - 359 
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม (3) (22) - (25) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 157 177 - 334 
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20 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 

ค่าเสื่อมราคาถูกรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ต้นทุนขาย 99,787 93,709 - - 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2,908 2,697 24 2,816 

 102,695 96,406 24 2,816 

 
ภาระผูกพันในรายจ่ายฝ่ายทุน 
 

ภาระผูกพันในรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงินซ่ึงยังไม่ได้รับรู้ในงบการเงิน มีดังนี ้
 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สกุลเงิน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
      

โรงไฟฟ้า เครื่องมือ และ 
   อุปกรณ์ในโรงไฟฟ้า 

 
ล้านเหรียญไต้หวัน 545.72 1.76 - - 

โรงไฟฟ้า เครื่องมือ และ 
   อุปกรณ์ในโรงไฟฟ้า 

 
พันเหรียญสหรัฐ 4.92 - - - 

 
21 สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยรายการดังต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ท่ีดิน 106,587 111,545 - - 
อาคารส านักงาน 5,674 4,018 5,674 4,018 
ยานพาหนะ 5,087 - 5,087 - 

 117,348 115,563 10,761 4,018 
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21 สินทรัพย์สิทธิการใช้ (ต่อ) 

 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม รายการท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนและกระแสเงินสดท่ีเกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าประกอบด้วยรายการ
ดังต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ค่าเสื่อมราคาส าหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้      
       ท่ีดิน 4,957 - - - 
       อาคารส านักงาน 904 - 904 - 
       ยานพาหนะ 963 - 963 - 

รวม 6,824 - 1,867 - 

 

การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ระหว่างปี 8,609 - 8,609 - 
     
กระแสเงินสดจ่ายท้ังหมดของสัญญาเช่า 11,014 - 2,801 - 
 
ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าท่ีไม่ได้รวมรับรู้ในหน้ีสินตามสัญญาเช่าและสินทรัพย์สิทธิการใช้ 
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 
พันบาท 

พ.ศ. 2562 
พันบาท 

พ.ศ. 2563 
พันบาท 

พ.ศ. 2562 
พันบาท 

 
ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น 585 - - - 
ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวกับสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์มีมูลค่าต่ า 165 - - - 
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22 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 

 งบการเงินรวม 

 
สิทธิการใช้ระบบ 

สายส่งกระแสไฟฟ้า 
สิทธิในสัญญา 
ซื้อขายไฟฟ้า 

 
สิทธิในการใช้ที่ดิน 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ระหว่างติดตั้ง 

 
รวม 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
       

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562       
ราคาทุน 54,153 559,225 18,000 3,936 77 635,391 

หัก  ค่าตัดจ าหน่ายสะสม (3,647) (35,671) (513) (269) - (40,100) 

ราคาตามบัญชี - สุทธ ิ 50,506 523,554 17,487 3,667 77 595,291 

       
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562       
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธ ิ 50,506 523,554 17,487 3,667 77 595,291 
ซ้ือสินทรัพย์  1,522 15,338 - 493 1,032 18,385 
สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากบริษัทย่อยท่ีซ้ือมาในระหว่างปี 1,411 26,683 - - - 28,094 
จัดประเภทรายการใหม่เป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
   (หมายเหตุ 20) (218) - - - - (218) 
โอนเข้า (ออก) - - - 990 (990) - 
ค่าตัดจ าหน่าย (หมายเหตุ 31) (2,250) (22,991) (697) (450) - (26,388) 
รายการปรับปรุง - (361) - - - (361) 

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน (74) (819) - - - (893) 

ราคาตามบัญชีส้ินปี - สุทธ ิ 50,897 541,404 16,790 4,700 119 613,910 
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22 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม 

 
สิทธิการใช้ระบบ 

สายส่งกระแสไฟฟ้า 
สิทธิในสัญญา 
ซื้อขายไฟฟ้า 

 
สิทธิในการใช้ที่ดิน 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ระหว่างติดตั้ง 

 
รวม 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562       
ราคาทุน 56,794 600,063 18,000 5,419 119 680,395 

หัก  ค่าตัดจ าหน่ายสะสม (5,897) (58,659) (1,210) (719) - (66,485) 

ราคาตามบัญชี - สุทธ ิ 50,897 541,404 16,790 4,700 119 613,910 

       
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563       
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธ ิ 50,897 541,404 16,790 4,700 119 613,910 
ซ้ือสินทรัพย์  - - - 414 396 810 
โอนเข้า (ออก) - - - 366 (366) - 
ค่าตัดจ าหน่าย (หมายเหตุ 31) (2,300) (23,331) (697) (632) - (26,960) 

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน 183 1,583 - - - 1,766 

ราคาตามบัญชีส้ินปี - สุทธ ิ 48,780 519,656 16,093 4,848 149 589,526 

       
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563       
ราคาทุน 56,984 601,695 18,000 6,199 149 683,027 

หัก  ค่าตัดจ าหน่ายสะสม (8,204) (82,039) (1,907) (1,351) - (93,501) 

ราคาตามบัญชี - สุทธ ิ 48,780 519,656 16,093 4,848 149 589,526 
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22 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ) 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  โปรแกรม  
 โปรแกรม คอมพิวเตอร์  
 คอมพิวเตอร์ ระหว่างติดตั้ง รวม 

 พันบาท พันบาท พันบาท 

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562    
ราคาทุน 12,757 1,274 14,031 

หัก  ค่าตัดจ าหน่ายสะสม (7,626) - (7,626) 

ราคาตามบัญชี - สุทธ ิ 5,131 1,274 6,405 

    
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562    
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ 5,131 1,274 6,405 
ซ้ือสินทรัพย์ 12 - 12 
จ าหน่าย/ตัดจ าหน่าย - สุทธิ (3,879) (1,274) (5,153) 

ค่าตัดจ าหน่าย (หมายเหตุ 31) (1,253) - (1,253) 

ราคาตามบัญชีส้ินปี - สุทธิ 11 - 11 

    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562    
ราคาทุน 12 - 12 

หัก  ค่าตัดจ าหน่ายสะสม (1) - (1) 

ราคาตามบัญชี - สุทธ ิ 11 - 11 

    
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563    
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ 11 - 11 

ค่าตัดจ าหน่าย (หมายเหตุ 31) (1) - (1) 

ราคาตามบัญชีส้ินปี - สุทธิ 10 - 10 

    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563    
ราคาทุน 12 - 12 

หัก  ค่าตัดจ าหน่ายสะสม (2) - (2) 

ราคาตามบัญชี - สุทธ ิ 10 - 10 
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22 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ) 

 

ค่าตัดจ าหน่ายถูกรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ดังน้ี  
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ต้นทุนขาย 26,328 25,938 - - 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 632 450 1 1,253 

 26,960 26,388 1 1,253 

 
ภาระผูกพันในรายจ่ายฝ่ายทุน 
 

ภาระผูกพันในรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงินซ่ึงยังไม่ได้รับรู้ในงบการเงิน มีดังนี้ 
 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สกุลเงิน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
      

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ล้านบาท 0.20 0.37 - - 
 

23 การซื้อธุรกิจ 
 

ตามท่ีอธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1 กลุ่มบริษัท PRA ซ่ึงเป็นผู้ ซ้ือกิจการในทางบัญชี ได้ ซ้ือกิจการของ 
กลุ่มบริษัท FC ซ่ึงถือเป็นผู้ถูกซ้ือกิจการในทางบัญชี การซ้ือกิจการได้เสร็จสิ้นเมื่อวันท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยมีเงื่อนไขท่ีผู้
ถือหุ้นเดิมของกลุ่มบริษัท FC ต้องปฏิบัติตามดังนี ้
 

ก) การขายเงินลงทุนและหน้ีสินตามเงื่อนไขบังคับก่อนการรวมธุรกิจ (“Condition Precedent”) 
 

โดยผู้ถือหุ้นเดิมของกลุ่มบริษัท FC ได้ขายเงินลงทุนและหน้ีสินตามเงื่อนไขบังคับเสร็จสิ้นก่อนวันท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
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23 การซื้อธุรกิจ (ต่อ) 

 

ข) การจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์และหน้ีสิน ตามหน้าท่ีในการด าเนินการภายหลังจากธุรกรรมการรับโอนกิจการท้ังหมดและ การ
จัดสรรหลักทรัพย์เสร็จสมบูรณ์ (“Covenants”) และการค้ าประกันมูลค่าเงินลงทุน 
 

ผู้ถือหุ้นเดิมของกลุ่มบริษัท FC จะต้องขายสินทรัพย์และหน้ีสินตาม Covenants ภายหลังการรวมธุรกิจ โดยมีก าหนด
ระยะเวลาในการขายภายใน 12 เดือน และจะต้องได้รับช าระเงินท้ังจ านวนภายใน 15 เดือน นับจากวันท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 
2562 
 

ท้ัง น้ี กลุ่มบริษัท FC จะต้องมีสินทรัพย์สุทธิภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติตามเงื่อนไขท้ังข้อ ก) และข้อ ข) จ านวน  
576.84 ล้านบาท ในกรณีท่ีมีสินทรัพย์สุทธิน้อยกว่า 576.84 ล้านบาท คุณกฤษน์ ศรีชวาลา ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดิมของ
กลุ่มบริษัท FC ตกลงท่ีจะซ้ือสินทรัพย์ในเงื่อนไขเพื่อให้กลุ่มบริษัท FC มีสินทรัพย์สุทธิท่ีจะเปลี่ยนเป็นเงินสดในมูลค่าจ านวน 
576.84 ล้านบาท ดังน้ัน ในงบการเงินรวมจึงแสดงสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีได้จากการซ้ือกลุ่มบริษัท FC ภายใต้รายการสินทรัพย์
และหน้ีสินตามสัญญาจองซ้ือหุ้นเพิ่มทุนตามรายละเอียดในหมายเหตุ 23.3 โดยส่วนต่างของจ านวน 576.84 ล้านบาท กับ
ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินสุทธิในกลุ่มบริษัท FC ณ วันซ้ือกิจการจะบันทึกเป็นลูกหน้ีจากการค้ าประกันมูลค่าเงิน
ลงทุนตามรายละเอียดในหมายเหตุ 23.2  
 

เมื่อเดือนสิงหาคม 2563 บริษัท พีอาร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (“PRGD”) ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทและคู่สัญญาของ
สัญญาจองซ้ือหุ้นเพิ่มทุน ได้มีหนังสือบอกกล่าวถึงคุณกฤษน์ ศรีชวาลา ซ่ึงเป็นคู่สัญญา เพื่อเร่งรัดให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขใน
สัญญา อย่างไรก็ดี คุณกฤษน์ได้มีหนังสือร้องขอให้ขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามสัญญาสืบเน่ืองจากสถานการณ์โรคระบาด 
(COVID-19) ท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นธุรกิจหลัก
ของสินทรัพย์ตามสัญญาจองซ้ือหุ้นเพิ่มทุน ท้ังสองฝ่ายจึงตกลงขยายระยะเวลาออกไปถึงวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดย
ยังคงเงื่อนไขอื่นตามสัญญาเดิม ท้ังนี้ผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดิมจะรับภาระทางการเงินท่ีเกิดขึ้น 
 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 9 ผู้บริหารได้ท าการวัดมูลค่าของลูกหน้ีจากการค้ าประกันมูลค่าเงินลงทุน โดย
พิจารณาความเสี่ยงด้านเครดิตและโอกาสในการผิดนัดช าระหน้ีของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดิมว่าอยู่ในระดับต่ า เน่ืองจากมีสถานะ
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่รายหน่ึงของกลุ่มกิจการ อีกท้ังยังเป็นผู้ถือหุ้นและผู้บริหารระดับสูงในธุรกิจอื่นอีกหลายแห่ง นอกจากนี้ กลุ่ม
กิจการไม่ได้คิดลดลูกหนี้ดังกล่าว เนื่องจากผู้บริหารพิจารณาว่าผู้ถือหุ้นใหญ่เดิมจะรับภาระทางการเงินท่ีเกิดขึ้น 
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23 การซื้อธุรกิจ (ต่อ) 

 

รายการท่ีเกี่ยวข้องกับการซ้ือธุรกิจ มีดังต่อไปน้ี 
 

23.1 รายการ ณ วันซื้อธุรกิจ 
 

สิ่งตอบแทนท่ีจ่ายให้กับกลุ่มบริษัท FC และสินทรัพย์ท่ีได้มาและหน้ีสินท่ีรับรู้ ณ วันท่ีซ้ือธุรกิจ สรุปได้ดังนี้ 
 

 

งบการเงินรวม 
พันบาท 

มูลค่าท่ีรับรู้ ณ วันท่ีซ้ือส าหรับสินทรัพย์ท่ีได้มาและหน้ีสินท่ีรับมา  
  
สินทรัพย์  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 283 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 162,312 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น 4,636 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 9,383 
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 95,154 
เงินลงทุนอื่น 246,340 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 30,070 
สิทธิการเช่าที่ดิน 49,917 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 54,699 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 700 
ลูกหนี้จากการค้ าประกันมูลค่าเงินลงทุน (หมายเหตุ 23.2) 586,430 
  
หนี้สิน  
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน (30,105) 
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น (88,329) 
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (310,749) 
หุ้นกู้ที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (200,000) 
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (6,737) 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (27,164) 

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิท่ีได้รับ 576,840 

สิ่งตอบแทนท้ังหมดท่ีใช้ในการซ้ือ 576,840 

ค่าความนิยม - 
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23 การซื้อธุรกิจ (ต่อ) 

 

รายการท่ีเกี่ยวข้องกับการซ้ือธุรกิจ มีดังต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

23.1 รายการ ณ วันซื้อธุรกิจ (ต่อ) 
 

สิ่งตอบแทนท่ีใช้ในการซ้ือค านวณจากจ านวนหุ้นท่ี PRA ต้องออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของ FC Group เพื่อท าให้สัดส่วน ความ
เป็นเจ้าของในกิจการที่รวมกันเหมือนกับสัดส่วนหลังการรวมธุรกิจแบบย้อนกลับ ซ่ึงคือหุ้นของ PRA จ านวน 576,840 หุ้น 
ซ่ึงมีมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 576.84 ล้านบาท 
 

กลุ่มกิจการได้ท าการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนท่ีใช้ในการซ้ือ ได้แก่ หุ้น PRA ณ วันซ้ือธุรกิจแล้วเสร็จ 
ในระหว่างไตรมาส 2 พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีมูลค่ารวมส่วนกิจการ (Sum-of-the-parts approach) ท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระ โดยมูลค่ายุติธรรมจากการประเมินใกล้เคียงกับสินทรัพย์สุทธิท่ีได้จากการซ้ือธุรกิจ ดังน้ันจึงไม่จ าเป็นต้อง
ปรับปรุงมูลค่าของสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีได้จากการซ้ือธุรกิจ 
 

23.2 ลูกหนี้จากการค้ าประกันมูลค่าเงินลงทุน 
 

ลูกหน้ีจากการค้ าประกันมูลค่าเงินลงทุน ณ วันซ้ือธุรกิจ เป็นผลต่างของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิท่ีระบุได้ของ 
กลุ่มบริษัท FC ณ วันท่ีซ้ือธุรกิจ ท่ีต่ ากว่ามูลค่าค้ าประกันตามสัญญา  
 

 
 

งบการเงิน 
รวม 

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

 พันบาท พันบาท 
   

มูลค่าที่ได้รบัการค้ าประกันตามสัญญา 576,840 - 

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินสุทธิของกลุ่มบริษัท FC ณ วันที่ซ้ือธุรกจิ 9,590 - 

ลูกหนี้จากการค้ าประกันมูลค่าเงินลงทุน ณ วันที่ซ้ือธุรกิจ  586,430 - 

   
รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องภายหลังวันที่ซื้อธุรกิจที่มีการรับประกัน   
รายได้อื่น (12,838) (179) 
ต้นทุนทางการเงิน 77,126 77,123 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 3,786 2,463 
ค่าตัดจ าหน่าย 3,946 3,946 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 1,621 - 

ช าระหน้ีสินเดิมภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (16,891) (16,891) 

ลูกหนี้จากการค้ าประกันมูลค่าเงินลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 643,180 66,462 

 
ยอดคงเหลือของลูกหน้ีจากการค้ าประกันมูลค่าเงินลงทุนเปลี่ยนแปลงไปจากวันท่ีซ้ือธุรกิจเน่ืองจากเงื่อนไขการค้ าประกันมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิ  ได้ค้ าประกันรวมถึงรายได้และค่าใช้จ่ายภายหลังวันท่ีซ้ือธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ืองกับสินทรัพย์สุทธิของ 
กลุ่มบริษัท FC ณ วันท่ีซ้ือธุรกิจ 
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23 การซื้อธุรกิจ (ต่อ) 

 

รายการท่ีเกี่ยวข้องกับการซ้ือธุรกิจ มีดังต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

23.3 สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน  
 

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินตามสัญญาจองซ้ือหุ้นเพิ่มทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2562 มีดังนี้ 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

สินทรัพย์ตามสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 161 166 82 82 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 143,115 131,260 160,640 162,267 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  30,070 30,070 1,090 1,090 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น 4,506 4,523 - - 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 8,855 8,946 8,949 9,017 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - - 315,964 315,964 
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 93,514 94,707 - - 
เงินลงทุนอื่น 246,340 246,340 - - 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 54,699 54,699 54,699 54,699 
สิทธิการเช่าที่ดิน 45,972 48,720 45,972 48,720 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 44,982 44,982 

รวมสินทรัพย์ 627,232 619,431 632,378 636,821 
     

หนี้สินตามสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน     
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน 29,976 28,743 29,976 28,743 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 115,652 60,585 110,665 56,104 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 27,194 27,194 27,164 27,164 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น 514,250 514,250 514,250 514,250 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 6,500 6,500 6,500 6,500 

รวมหนี้สิน 693,572 637,272 688,555 632,761 

รวม(หนี้สิน)สินทรัพย์สุทธิตามสัญญา 
   จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (66,340) (17,841) (56,177) 4,060 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พันบาท พันบาท 

ลูกหนี้จากการค้ าประกันมูลค่าเงินลงทุน   
มูลค่าที่ได้รับการค้ าประกันตามสัญญา 576,840 576,840 
ลูกหนี้จากรายการที่เกี่ยวเนื่องภายหลังวันซื้อธุรกิจที่มีการรับประกัน 66,340 17,841 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม (หมายเหตุ 23.2) 643,180 594,681 
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23 การซื้อธุรกิจ (ต่อ) 

 

รายการท่ีเกี่ยวข้องกับการซ้ือธุรกิจ มีดังต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

23.3 สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พันบาท พันบาท 

ลูกหนี้จากการค้ าประกันมูลค่าเงินลงทุน   
มูลค่าที่ได้รับการค้ าประกันตามสัญญา 576,840 576,840 
ลูกหนี้จากรายการที่เกี่ยวเนื่องภายหลังวันซื้อธุรกิจที่มีการรับประกัน 66,340 17,841 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม (หมายเหตุ 23.2) 643,180 594,681 

 
เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน 

 

เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้น าสินทรัพย์บางส่วนใช้ช าระหน้ีสินบางส่วน 
ตามสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน  
 
ภายหลังการช าระหน้ีสินดังกล่าว สินทรัพย์และหน้ีสินตามสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนท่ีคงเหลือ มีดังนี้ 

 

  
งบการเงินรวม 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

 พันบาท พันบาท 
   

สินทรัพย์ตามสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน   
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 54,699 54,699 

รวมสินทรัพย์ 54,699 54,699 
   

หนี้สินตามสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน   
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน 29,976 29,976 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 35,308 35,308 

รวมหนี้สิน 65,284 65,284 

 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน มีมูลค่ายุติธรรมตามรายงานของผู้ประเมินอิสระ ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
จ านวน 63,200 พันบาท 
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24 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

เจ้าหน้ีการค้า 106,359 6,057 870 848 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 34,968 30,686 11,662 5,518 
ดอกเบี้ยค้างจ่าย     
   - กิจการอื่น 15 3 - - 
   - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 36.2) 6,495 6,396 784 75 
เงินประกันผลงาน 29,494 249 - - 
เจ้าหน้ีกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 36.2) 90 126 70 106 
รายได้รับล่วงหน้า - 1,260 - - 

เจ้าหน้ีอื่น 8,670 8,799 316 147 

 186,091 53,576 13,702 6,694 
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25 เจ้าหนี้ค่าสิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

 

กลุ่มกิจการได้ท าสัญญาเป็นผู้สนับสนุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน  ซ่ึงมีค่าตอบแทน 
การใช้สิทธิท่ีรับรู้เป็น “เจ้าหน้ีค่าสิทธิในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า” ตั้งแต่วันท่ีสามารถเริ่มขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 
 

จ านวนเงินขั้นต่ าท่ีต้องจ่ายซ่ึงบันทึกเป็นเจ้าหน้ีค่าสิทธิในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ามีดังต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

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

ครบก าหนดภายในไม่เกิน 1 ปี 11,137 11,137 
ครบก าหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 44,546 44,546 

ครบก าหนดหลังจาก 5 ปี 205,448 216,584 

 261,131 272,267 

หัก ค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคต (101,309) (108,879) 

มูลค่าปัจจุบันของเจ้าหน้ี 159,822 163,388 

 
มูลค่าปัจจุบันของเจ้าหน้ีค่าสิทธิในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าครบก าหนดช าระดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

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

ครบก าหนดภายในไม่เกิน 1 ปี 3,735 3,566 
ครบก าหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 16,803 16,041 

ครบก าหนดหลังจาก 5 ปี 139,284 143,781 

 159,822 163,388 

 
การเปลี่ยนแปลงของเจ้าหน้ีค่าสิทธิในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า มีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

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

ณ 1 มกราคม 163,388 166,523 
รายการปรับปรุง - (361) 
ช าระคืนหน้ีสิน (11,137) (10,504) 

ต้นทุนทางการเงิน (หมายเหตุ 32) 7,571 7,730 

ณ 31 ธันวาคม  159,822 163,388 
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26 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

เงินกู้ยืมส่วนท่ีหมุนเวียน 147,055 140,166 - - 

เงินกู้ยืมส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 1,463,861 1,590,402 - - 

 1,610,916 1,730,568 - - 

 
การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ณ 1 มกราคม 1,730,568 1,562,893 - - 
เงินกู้ยืมเพ่ิม     
   - เงินต้น - สุทธิจากค่าธรรมเนียมการกู้ยืม 5,569 287,446 - - 
   - ดอกเบี้ย 73,619 79,446 - - 
การจ่ายคืนเงินกู้ยืม     
   - เงินต้น (143,555) (124,564) - - 
   - ดอกเบี้ย (73,705) (79,459) - - 
การตัดจ าหน่ายค่าธรรมเนียมการกู้ยืม  3,167 3,193 - - 
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า     

   งบการเงิน 15,253 1,613 - - 

ณ 31 ธันวาคม 1,610,916 1,730,568 - - 

 
เงินกู้ยืมแสดงสุทธิจากค่าธรรมเนียมการกู้ยืมจ านวน 19.72 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 22.56 ล้านบาท)  
 

เงินกู้ยืมถูกค้ าประกันโดยการจ าน าใบหุ้นของบริษัทย่อย ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 20) และบัญชีเงินฝากธนาคาร
ประเภทออมทรัพย์ (หมายเหตุ 13) 
 

ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืม กลุ่มกิจการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการตามท่ีระบุในสัญญา  เช่น การจ่ายเงินปันผล การโอนสิทธิใน
หุ้นการควบหรือรวมกิจการกับนิติบุคคลอื่น การด ารงอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและอัตราส่วนความสามารถในการช าระ
หน้ีให้เป็นไปตามสัญญา เป็นต้น 
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26 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ต่อ) 

 

อัตราดอกเบี้ยตามสัญญา ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน มีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

เงินกู้ยืมระยะยาว 
   จากสถาบันการเงิน 

THBFIX + ร้อยละ3.70 
ร้อยละ 4.50  

ถึงร้อยละ 5.00 

THBFIX + ร้อยละ3.70 
ร้อยละ 4.50  

ถึงร้อยละ 5.00 

- - 

 1 ปี TAIBOR +  
ร้อยละ 1.30 

1 ปี TAIBOR +  
ร้อยละ 1.30 

- - 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ระยะเวลาครบก าหนดของเงินกู้ยืมระยะยาว     
     

ภายใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี 140,971 139,563 - - 
ภายใน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 419,701 418,725 - - 

หลังจาก 5 ปี 903,189 1,032,114 - - 

รวมเงินกู้ยืมระยะยาว 1,463,861 1,590,402 - - 

 
มูลค่ายุติธรรม 

 

ราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาว มีดังต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

 ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2563 

1 มกราคม 
พ.ศ. 2563 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2563 

1 มกราคม 
พ.ศ. 2563 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 1,463,861 1,590,402 1,493,289 1,624,170 
 
มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมส่วนท่ีหมุนเวียนมีมูลค่าเท่ากับราคาตามบัญชี เนื่องจากผลกระทบของอัตราคิดลดไม่มีสาระส าคัญ  

 

มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมส่วนท่ีไม่หมุนเวียนค านวณจากกระแสเงินสดในอนาคตซ่ึงคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมท่ีอัตราร้อยละ 
2.53 ถึงร้อยละ 5.10 (พ.ศ. 2562 : อัตราร้อยละ 2.53 ถึงร้อยละ 5.10) และอยู่ในข้อมูลระดับ 2 ของล าดับชั้นมูลค่ายุติธรรม 
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27 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 

 

กลุ่มกิจการมีโครงการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานท่ีเข้าเงื่อนไขตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทย ภายใต้โครงการ พนักงาน
มีสิทธิได้รับเงินชดเชยตามกฎหมายเริ่มจากสามสิบวันถึงสี่ร้อยวันของอัตราค่าจ้างสุดท้ายในวันครบเกษียณอายุ  
 

จ านวนท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมีดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

หนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน     
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 6,490 5,486 3,932 3,262 
     

ค่าใช้จ่ายแสดงในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     
ผลประโยชน์พนักงาน 1,004 2,586 670 1,036 
การวัดมูลค่าใหม่ส าหรับผลประโยชน์เมื่อ 
   เกษียณอายุท่ีบันทึกในก าไร(ขาดทุน)   
   เบ็ดเสร็จอื่น - 

 
2,226 - 

 
2,226 

 1,004 4,812 670 3,262 
 

รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ระหว่างปีมีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ณ 1 มกราคม 5,486 674 3,262 1,854 
ต้นทุนบริการปัจจุบัน 919 116 616 116 
ต้นทุนบริการในอดีต - 2,451 - 227 
ต้นทุนดอกเบี้ย 85 19 54 19 
ล้างหน้ีสินยกมา - - - (1,854) 
รับโอนพนักงาน - - - 674 

 6,490 3,260 3,932 1,036 
     

การวัดมูลค่าใหม่     
   ผลขาดทุนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลง 
      ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์ - 406 - 406 
   ผลขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง 
      ข้อสมมติทางการเงิน - 307 - 307 
   ผลขาดทุนท่ีเกิดจากประสบการณ์ - 1,513 - 1,513 

ณ 31 ธันวาคม 6,490 5,486 3,932 3,262 
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27 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีใช้มีดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

อัตราคิดลด 1.31 และ 1.67 1.40 และ 1.66 1.67 1.66 
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน 5.00 5.00 5.00 5.00 

 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นดังน้ี  
 

 งบการเงินรวม 

  ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ 

 การเปลีย่นแปลง 
ในข้อสมมต ิ

 
การเพิ่มขึ้นของข้อสมมต ิ

 
การลดลงของข้อสมมต ิ

 (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
       

อัตราคิดลด 0.50 0.50 ลดลง  8.04 ลดลง 4.77 เพิ่มขึ้น 9.17 เพิ่มขึ้น 5.47 
อัตราการเพิ่มขึ้นของ 
   เงินเดือน  

 
0.50 

 
0.50 

 
เพิ่มขึ้น 5.02 

 
เพิ่มขึ้น 2.68 

 
ลดลง 4.73 

 
ลดลง 2.53 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ 

 การเปลีย่นแปลง 
ในข้อสมมต ิ

 
การเพิ่มขึ้นของข้อสมมต ิ

 
การลดลงของข้อสมมต ิ

 (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
       

อัตราคิดลด 0.50 0.50 ลดลง 10.11 ลดลง 10.78 เพิ่มขึ้น 11.68 เพิ่มขึ้น 12.51 
อัตราการเพิ่มขึ้นของ 
   เงินเดือน 

 
0.50 

 
0.50 

 
เพิ่มขึ้น 6.25 

 
เพิ่มขึ้น 6.12 

 
ลดลง 5.85 

 
ลดลง 5.74 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นน้ีอ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติใดข้อสมมติหน่ึง ขณะท่ีให้ข้อสมมติอื่นคงท่ี ในทางปฏิบัติ
สถานการณ์ดังกล่าวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติบางเรื่องอาจมีความสัมพันธ์กัน ในการค านวณการวิเคราะห์
ความอ่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ท่ีมีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลัก (มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ค านวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้  (Project Unit Credit Method) ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงาน) ได้ใช้วิธีเดียวกับการค านวณหนี้สินบ าเหน็จบ านาญท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

วิธีการและประเภทของข้อสมมติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน 
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27 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 

กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ความเสี่ยงท่ีมีนัยส าคัญ คือการเปลี่ยนแปลงในอัตรา
ผลตอบแทนท่ีแท้จริงของพันธบัตร โดยถ้าอัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริงของพันธบัตรรัฐบาลลดลงจะท าให้หน้ีสินของโครงการเพิ่ม
สูงขึ้นถึงแม้ว่าการเพิ่มมูลค่าของพันธบัตรท่ีโครงการได้ถือไว้จะชดเชยได้บางส่วน 
 

ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงานส าหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะคือ 
23.72 ปี และ 24.62 ปี ตามล าดับ (พ.ศ. 2562 : 25.29 ปี และ 26.26 ปี ตามล าดับ) 
 

การวิเคราะห์การครบก าหนดของการจ่ายช าระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุท่ีไม่มีการคิดลด มีดังนี้  
 

 งบการเงินรวม 

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

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ     
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 619 - 19,040 19,659 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 - 619 19,040 19,659 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ     
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 - - 15,080 15,080 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 - - 15,080 15,080 

 
28 ใบส าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 
 

 ราคาการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ระยะเวลา 
ใบส าคัญแสดงสิทธิ ต่อหุ้นสามัญ สิทธิ : หุ้นสามัญ การใช้สิทธิ 

    

FC-W1 1.408 1:1.065 23 ธันวาคม พ.ศ. 2553 - 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
FC-W2 2.000 1:1.000 9 มกราคม พ.ศ. 2556 - 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
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28 ใบส าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ (ต่อ) 

 

รายการเคลื่อนไหวของใบส าคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม มีดังน้ี 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ณ 1 มกราคม 37,318 37,964 
ตัดจ าหน่าย (37,318) (646) 

ณ 31 ธันวาคม - 37,318 

 
29   สินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับสัญญากับลูกค้า 

 

29.1  สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา 
 

กลุ่มกิจการรับรู้สินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญาก่อสร้างดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

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

สินทรัพย์ที่เกิดจากสญัญา - หมุนเวียน 3,867 - 

 
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเป็นงานท าล่วงหน้าก่อนก าหนดเวลาช าระเงินตามสัญญาก่อสร้าง 
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29   สินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับสัญญากับลูกค้า (ต่อ) 

 

29.2  ต้นทุนของสัญญาที่รับรู้เป็นสินทรัพย์ 
 

ต้นทุนส่วนเพ่ิมในการได้มาซึ่งสัญญา 
 

 งบการเงินรวม 

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

งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม   
สินทรัพย์ที่รับรู้จากต้นทุนส่วนเพิ่มในการได้สัญญา 142 - 
   

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม   
ค่าตัดจ าหน่าย 437 - 
 
กลุ่มกิจการรับรู้ต้นทุนส่วนเพิ่มในการได้สัญญา เช่น ค่าคอมมิชชั่นการขาย แสดงเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพย์อื่นใน 
งบแสดงฐานะการเงิน และตัดจ าหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาก่อสร้าง โดยให้สอดคล้องกับรูปแบบการรับรู้รายได้
จากสัญญาก่อสร้างท่ีเกี่ยวข้อง  
 

29.3 หนี้สินที่เกิดจากสัญญา 
 

กลุ่มกิจการรับรู้หนี้สินท่ีเกี่ยวข้องกับสัญญาก่อสร้าง ดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

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

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา - หมุนเวียน 9,019 - 
 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาเป็นการเรียกเก็บเงินล่วงหน้าจากลูกค้าเกินกว่าการปฏิบัติงานตามสัญญาก่อสร้าง  
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29   สินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับสัญญากับลูกค้า (ต่อ) 
 

29.4 ภาระที่ต้องปฏิบัติที่ยังไม่เสร็จจากสัญญาระยะยาว 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ราคาท่ีปันส่วนให้กับภาระท่ีต้องปฏิบัติท่ียังไม่แล้วเสร็จตามสัญญาว่าจ้างออกแบบ ก่อสร้าง และติดตั้ง 
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดต้ังบนหลังคา มีดังนี้ 

 

 งบการเงินรวม 

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

สัญญาว่าจ้างออกแบบ ก่อสร้าง และติดต้ัง 11,777 - 
สัญญาการตรวจสอบ ติดตาม และบ ารุงรักษา 5,511 - 

 
ผู้บริหารคาดว่าราคาท่ีปันส่วนให้กับภาระตามสัญญาการออกแบบ ก่อสร้าง และติดตั้ง ท่ียังไม่แล้วเสร็จ จ านวน 11.78 ล้าน
บาท จะรับรู้เป็นรายได้ในปี พ.ศ. 2564 ราคาท่ีปันส่วนให้กับภาระตามสัญญาการตรวจสอบ ติดตาม และบ ารุงรักษา จ านวน 
5.51 ล้านบาท จะถูกรับรู้ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 ถึง พ.ศ. 2568 

 
30 รายได้อื่น 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ดอกเบี้ยรับ     
   - กิจการอื่น 4,143 3,214 2 27,187 
   - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 36.1) 637 877 20 5,981 
ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - - 7,505 
รายได้ค่าบริหารจัดการ  - - 14,545 10,799 
รายได้อื่น     
   - กิจการอื่น 372 1,512 371 29,177 

   - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 36.1) 216 66 180 40 

 5,368 5,669 15,118 80,689 
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31 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีรวมอยู่ในการค านวณก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 20, 21) 109,519 96,406 1,891 2,816 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าท่ีปรึกษา 20,126 38,732 4,366 9,613 
เงินเดือน ค่าแรงและค่าใช้จ่าย 
   ผลประโยชน์พนักงาน 65,634 52,336 57,825 36,416 
ค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
   (หมายเหตุ 22) 26,960 26,388 1 2,804 
ค่าด าเนินงานและบ ารุงรักษา 20,776 19,053 - - 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 5,000 5,000 - - 
การด้อยค่าของสินทรัพย์ - - - 8,652 

 

32 ต้นทุนทางการเงิน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ดอกเบี้ยจ่าย     
   - สถาบันการเงิน (หมายเหตุ 26) 73,619 79,446 - - 
   - หุ้นกู้ - - - 8,184 
   - กิจการอื่น 12 3 - 7,806 
   - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 36.1) 99 148 715 75 
ตัดจ าหน่ายค่าธรรมเนียมการกู้ยืม  

(หมายเหตุ 26) 3,167 3,193 - - 
ต้นทุนทางการเงิน     
   - เจ้าหน้ีค่าสิทธิในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 

(หมายเหตุ 25) 7,571 7,730 - - 
   - ประมาณการหน้ีสินส าหรับการรื้อถอน 673 521 - - 
ดอกเบี้ยสัญญาเช่า  5,675 35 303 78 
ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน 7,946 2,244 - - 
ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วแลกเงิน - - - 18,633 

ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี - 21 - 1,043 

 98,762 93,341 1,018 35,819 
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33 ภาษีเงินได้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ภาษีเงินได้ปีปัจจุบัน :     
ภาษีเงินได้ปีปัจจุบันส าหรับก าไรทางภาษีส าหรับปี (2,633) - - - 
     
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :     

รายการท่ีเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราว  1,649 1,576 8 207 

รวมภาษีเงินได้ (984) 1,576 8 207 

 
ภาษีเงินได้ส าหรับก าไร(ขาดทุน)ก่อนหักภาษีของกลุ่มกิจการมีจ านวนท่ีแตกต่างจากการค านวณก าไรทางบัญชีคูณกับอัตราภาษี โดย
มีรายละเอียดดังนี้  
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี 304,271 270,593 (68,474) (57,203) 
ภาษีค านวณจากอัตราภาษีร้อยละ 20     
   (พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 20) (60,854) (54,119) 13,695 11,441 
ผลกระทบ :     
ผลการด าเนินงานของบริษัทร่วมสุทธิจากภาษี 61,283 63,620 - - 
รายได้ท่ีไม่ต้องเสียภาษี 33,479 23,024 - - 
ค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถหักภาษี (1,581) (5,584) (547) (7,964) 
ตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - (135) - - 
ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ได้รับรู้เป็น     
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (35,022) (26,594) (13,140) (3,270) 
การใช้ขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่เคยรับรู้เป็น     
   สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 1,711 1,364 - - 

ภาษีเงินได้ (984) 1,576 8 207 
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34 การส่งเสริมการลงทุน 

 

กลุ่มกิจการได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามบัตรส่งเสริมการลงทุน จ านวนท้ังสิ้น 8 ฉบับ ส าหรับ
กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
 

ภายใต้เงื่อนไขบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเครื่ องจักร การได้รับยกเว้นภาษี 
เงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน 
ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนมีก าหนดระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันท่ีเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการน้ัน (วันเริ่มจ าหน่ายไฟฟ้า
เชิงพาณิชย์) และภาษีเงินได้นิติบุคคลท่ีได้รับการยกเว้น จะปรับเปลี่ยนตามจ านวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าท่ีดิน และ  
ทุนหมุนเวียนท่ีแท้จริงในวันเปิดด าเนินการตามโครงการท่ีได้รับการส่งเสริม 
 

35 ก าไรต่อหุ้น 
 

การค านวณก าไรต่อหุ้นในงบการเงินรวม เป็นดังน้ี 
 

ก าไรต่อหุ้นส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ท่ีมีการซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับ ค านวณโดยการหารก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี
ด้วยจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักระหว่างปีซ่ึงค านวณโดย 

 

- จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในระหว่างปีของบริษัท ไพร์ม โรด อัลเทอร์ เน ทีฟ จ ากัด คูณด้วยอัตราส่วน 
การแลกเปลี่ยน และ 

- จ านวนหุ้นสามัญคงเหลือที่มีอยู่จริงตั้งแต่วันท่ีซ้ือถึงวันสิ้นปีของบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
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35 ก าไรต่อหุ้น (ต่อ) 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี 288,261 264,974 (68,466) (56,996) 
     

จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักที่ใช้ใน 
   การค านวณก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน     
     

จ านวนหุ้นสามัญ ณ วันต้นปี (พันหุ้น) 17,017,942 4,018 17,017,942 2,136,460 

จ านวนหุ้นสามัญที่ออกเพ่ิมและช าระแล้ว (พันหุ้น) - - - 14,881,482 

 17,017,942 4,018 17,017,942 17,017,942 

     

อัตราส่วนการแลกเปลี่ยน 1 3,703.70   
     

จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในระหว่าง     
   ปีของบริษัท ไพร์ม โรด อัลเทอร์เนทีฟ จ ากัด     
   (พันหุ้น) - 14,881,482   
     

จ านวนหุ้นสามัญคงเหลือที่มีอยู่จริงตั้งแต่วันที่ซื้อ     
   ถึงวันสิ้นปีของบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์     
   จ ากัด (มหาชน) (พันหุ้น) - 17,017,942   
     

จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก     

   จากการซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับ (พันหุ้น) 17,017,942 15,812,159   
     

จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (พันหุ้น)   17,017,942 8,619,078 
     

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.017 0.017 (0.004) (0.007) 

 
ใบส าคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญไม่ได้รวมอยู่ในการค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลดเน่ืองจากราคาใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ  
สูงกว่าราคาตลาดของหุ้น 
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36 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 

กิจการและบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านกิจการอื่นแห่งหน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงแห่ง  
โดยท่ีบุคคลหรือกิจการน้ันมีอ านาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัท หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึง
บริษัท ท่ีด า เ นินธุรกิจการลงทุน บริษัทย่อย และบริษัทย่อยในเครือ เดียวกัน ถือ เป็นกิจการ ท่ี เกี่ ยวข้องกับบริษัท   
บริษัทร่วมและบุคคลท่ีเป็นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษัทซ่ึงมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญเหนือกิจการ ผู้บริหาร
ส า คัญรวมท้ังกรรมการและพนักงานของบริษัทตลอดจนสมาชิกในครอบค รัว ท่ี ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่า น้ัน กิจการ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่าน้ันถือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัท 
 

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันซ่ึงอาจมีขึ้นได้ต้องค านึงถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์
มากกว่ารูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย 
 

บริษัทถูกควบคุมโดยบริษัท ไพร์ม โรด เทค อินเตอร์ จ ากัด จดทะเบียนในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ซ่ึงถือหุ้นเป็นจ านวน  
ร้อยละ 41.97 ของจ านวนหุ้นสามัญท้ังหมดของบริษัท 
 

บุคคลท่ีมีอ านาจควบคุมสูงสุดของกลุ่มกิจการคือ นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ 
 

36.1 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ดอกเบี้ยรับ     
   บริษัทย่อย - - 20 3,183 
   บริษัทร่วม 637 877 - 2,798 

 637 877 20 5,981 
     
รายได้ค่าบริหารจัดการ     
   บริษัทย่อย - - 14,545 4,358 
     
รายได้อื่น     
   บริษัทย่อย - - 180 40 
   กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 216 66 - - 

 216 66 180 40 
 
  



บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน)  


รายงานประจ าปี 2563  308 



 
36 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

 

36.1 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ดอกเบี้ยจ่าย     
   บริษัทย่อย - - 715 75 
   กรรมการบริษัท 99 148 - - 

 99 148 715 75 

     
ซื้อสินค้าและบริการ     
   บริษัทย่อย - - - 112 

     
ค่าใช้จ่ายอื่น     
   กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 28 - 28 - 

 
36.2 ยอดค้างช าระที่เกิดจากการซื้อและขายสินค้าและบริการ 

 

ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นปีท่ีเกี่ยวข้องกับรายการกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันมีดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

รายได้ค้างรับ     
     บริษัทย่อย - - 5,152 1,521 

     
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     
   บริษัทย่อย - - 3,576 1,511 
   กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 1,722 1,506 - - 

 1,722 1,506 3,576 1,511 
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36 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

 

36.2 ยอดค้างช าระที่เกิดจากการซื้อและขายสินค้าและบริการ (ต่อ) 
 

ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นปีท่ีเกี่ยวข้องกับรายการกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันมีดังนี้ (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

เงินจ่ายล่วงหน้า     
   กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 21,670 21,670 - - 

     
ดอกเบี้ยค้างรับ     
   บริษัทย่อย - - 20 - 
   บริษัทร่วม - 811 - - 

 - 811 20 - 

     
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     
   กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 28 - 28 - 
   กรรมการบริษัท 62 126 42 106 

 90 126 70 106 

     
ดอกเบี้ยค้างจ่าย     
   บริษัทย่อย - - 784 75 
   กรรมการบริษัท 6,495 6,396 - - 

 6,495 6,396 784 75 
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36 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

 

36.3 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่     

   บริษัทร่วม - 33,206 - - 

 
การเปลี่ยนแปลงของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน มีดังต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ณ 1 มกราคม  33,206 864 - 271,460 
เงินให้กู้ยืมระหว่างปี - 34,678 - 50,078 
เพิ่มขึ้นจากการซ้ือธุรกิจ (หมายเหตุ 23.1)   - 30,070 - - 
รับคืนเงินให้กู้ยืม (36,455) (856) -        (265,947) 
ผลต่างจากอัตราแลกเปล่ียน 3,249 (1,480) - - 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ - - - (54,501) 

โอนออกไปบัญชีสินทรัพย์ตามสัญญา 
   จองซ้ือหุ้นเพิ่มทุน (หมายเหตุ 23.3) - 

 
(30,070) - 

 
(1,090) 

ณ 31 ธันวาคม - 33,206 - - 

 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกันอยู่ในรูปของสัญญากู้ยืมท่ีมีก าหนดช าระคืนภายในปี 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 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

 

36.4 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่     

   บริษัทย่อย - - 2,657 - 

 
การเปลี่ยนแปลงของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน มีดังต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ณ 1 มกราคม - - - 44,982 
เงินให้กู้ยืมเพ่ิมระหว่างปี - - 2,657 - 
โอนออกไปบัญชีสินทรัพย์ตามสัญญา 
   จองซ้ือหุ้นเพิ่มทุน  

 
- 

 
- 

 
- 

 
(44,982) 

ณ 31 ธันวาคม - - 2,657 - 

 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกันอยู่ในรูปของสัญญากู้ยืมท่ีมีก าหนดช าระคืนภายในปี พ.ศ. 2566 โดยมีอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 12.50 ถึงร้อยละ 12.62 ต่อปี) 
 

36.5 เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

เงินกู้ยืมระยะยาวจาก     
   บริษัทย่อย - - 112,500 33,565 

   กรรมการบริษัท 10,074 10,074 - - 

 10,074 10,074 112,500 33,565 
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36 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

 
36.5 เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน มีดังต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ณ 1 มกราคม 10,074 12,574 33,565 57,822 
เงินกู้ยืมเพ่ิมระหว่างปี - 12,500 80,000 33,565 
จ่ายคืนเงินกู้ยืม - (15,000) (1,065) (28,891) 
จัดประเภทเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการ     
   ท่ีเกี่ยวข้องกัน  - - - (27,164) 

ผลต่างจากอัตราแลกเปล่ียน - - - (1,767) 

ณ 31 ธันวาคม 10,074 10,074 112,500 33,565 

 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันอยู่ในรูปของสัญญากู้ยืมท่ีมีก าหนดช าระคืนภายในปี 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 ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 
 

ผู้บริหารส าคัญของบริษัท รวมถึงกรรมการ (ไม่ว่าจะท าหน้าท่ีในระดับบริหารหรือไม่) คณะผู้บริหารระดับสูง ค่าตอบแทนท่ี
จ่ายหรือค้างจ่ายส าหรับผู้บริหารส าคัญมีดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น 17,640 11,651 15,851 7,823 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 121 87 103 87 

 17,761 11,738 15,954 7,910 
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36 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

 

36.7 สัญญาส าคัญของบริษัทร่วมกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

สัญญาเช่าท่ีดิน 
 

บริษัทร่วม 8 แห่งได้ท าสัญญาเช่าท่ีดินกับ บริษัท แอคมี่ เอ็นเนอยี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันโดยมี
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกันเพื่อใช้เป็นสถานท่ีผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ สัญญาท้ังหมดมี
ระยะเวลา 30 ปี  โดยจะสิ้นสุดในปี  พ.ศ. 2585 ถึ ง  พ.ศ. 2586 บริษัทมีภาระผูกพัน ท่ีจะต้องช าระค่ า เช่ า 
ตามจ านวนท่ีระบุไว้ในสัญญา 
 

เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินระยะยาว 
 

เมื ่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 บริษัท ไพร์ม เอ็นเนอร์ยี ่ แคปปิตอล จ ากัด (“PEC”) ได้ร ับโอนภาระหนี้ 
เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินระยะยาว จ านวน 311.98 ล้านบาท ท่ีมีต่อบริษัทร่วมท้ัง 8 บริษัท จากบริษัท ไพร์ม โรด  
เทค จ ากัด (“PRT”) ซ่ึงเป็นกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันโดยมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน โดย PRT ได้มาเมื่อคราวเข้าลงทุนซ้ือหุ้นร้อยละ 
30 ซ่ึง PRT ได้เข้าท าสัญญารับภาระหน้ีของผู้ถือหุ้นต่อบริษัทโครงการมาตามสัดส่วนการเข้าถือหุ้นด้วย ต่อมาวันท่ี19 
กรกฎาคม พ.ศ. 2562 PEC ได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับใหม่รวม 9 ฉบับซ่ึงมีมูลค่า เงื่อนไขและข้อก าหนดเช่นเดียวกัน
กับตั๋วสัญญาใช้เงินของ PRT ฉบับเดิม กล่าวคือ เป็นการออกตั๋วสัญญาใช้เงินตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 30 ใน
บริษัทร่วมทั้ง 8 บริษัท ทั้งนี้ตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวมีเงื่อนไขและข้อก าหนดเช่นเดียวกับตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยผู้
ถือหุ้นร้อยละ 70 ของบริษัทร่วมท้ัง 8 บริษัท 
 

ตั๋วสัญญาใช้เงินแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมท่ีค านวณโดยการคิดลดจากมูลค่าเมื่อครบก าหนดตามอายุของตั๋วด้วยอัตรา  
คิดลดคงที่ต่อปซ่ึีงเป็นต้นทุนการกู้ยืมของผู้กู้ 
 

รายละเอียดต๋ัวสัญญาใช้เงินระยะยาว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีดังนี ้
 

  อัตราไถ่ถอน 
มูลค่าตั๋ว

สัญญาใช้เงิน 
ดอกเบี้ยจ่าย

ล่วงหน้า รวม 
มูลค่า 

เมื่อครบก าหนด 
บริษัทร่วม ก าหนดไถ่ถอน ร้อยละต่อปี พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

       

บริษัท เชียงใหม่ รีนิวเอเบิล  
   เอ็นเนอยี จ ากัด 

3 สิงหาคม พ.ศ. 2570 1.00 28,811 (4,692) 24,119 32,042 

บริษัท โกลเด้น ไลท์ โซล่า จ ากัด 3 สิงหาคม พ.ศ. 2570 1.00 29,558 (4,813) 24,745 32,873 
บริษัท บึงสามพัน โซล่า จ ากัด 3 สิงหาคม พ.ศ. 2570 1.00 24,159 (3,934) 20,225 26,869 
บริษัท นอร์ธเวสต์ โซล่าร์ จ ากัด 3 สิงหาคม พ.ศ. 2570 1.00 23,329 (3,798) 19,531 25,945 
บริษัท โซล่าเทค เอ็นเนอยี จ ากัด 3 สิงหาคม พ.ศ. 2570 1.00 24,007 (3,909) 20,098 26,699 
บริษัท ไนน์ เอ โซล่า จ ากัด 3 สิงหาคม พ.ศ. 2570 1.00 25,072 (4,082) 20,990 27,884 
บริษัท อินฟินิท อัลฟา แคปปิตอล 
   จ ากัด 

3 สิงหาคม พ.ศ. 2570 1.00 28,580 (4,654) 23,926 31,785 

บริษัท อีเอสพีพี จ ากัด 4 ตุลาคม พ.ศ. 2570 1.00 37,499 (6,269) 31,230 41,792 

บริษัท อีเอสพีพี จ ากัด 15 ตุลาคม พ.ศ. 2659 1.00 82,858 (79,186) 3,672 223,850 

   303,873 (115,337) 188,536 469,739 
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36 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

 

36.7 สัญญาส าคัญของบริษัทร่วมกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

ตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวมีก าหนดช าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเมื่อครบก าหนด ซ่ึงไม่สามารถโอนแต่สามารถไถ่ถอนคืนก่อน
ก าหนดได ้
 

การเปลีย่นแปลงของเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินระยะยาว มีดังต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

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

ณ 1 มกราคม 313,387 - 
ผลกระทบของการเปลี่ยนนโยบายบัญชี (หมายเหตุ 5) (132,797) - 
เพิ่มขึ้นระหว่างปี - 469,740 
ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย - (157,760) 

ตัดจ าหน่ายดอกเบี้ยรอตัดจ่าย 7,946 1,407 

ณ 31 ธันวาคม 188,536 313,387 

 
37 ภาระผูกพัน  

 

37.1 สัญญาขายไฟฟ้า 
 

บริษัทย่อยในประเทศ 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทย่อยมีสัญญาขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) จ านวน 8 สัญญา (พ.ศ. 
2562 : 8 สัญญา) ปัจจุบันบริษัทย่อยได้ด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาขายไฟฟ้าทุกฉบับ โดย
มีก าลังการผลิตรวม 40.64 เมกะวัตต ์
 

สัญญาขายไฟฟ้าของบริษัทย่อย ก าหนดให้บริษัทย่อยขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีติดตั้งบนพื้นดินให้แก่ กฟภ. ใน
อัตราการรับซ้ือไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT) โดยมีระยะเวลา 25 ปีนับจากวันเริ่มจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 
 

บริษัทย่อยในต่างประเทศ 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทย่อยในประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) มีสัญญาขายไฟฟ้ากับ Taiwan Power 
Company จ านวน 4 สัญญา (พ.ศ. 2562 : 4 สัญญา) ปัจจุบันบริษัทย่อยได้ด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ตามท่ีก าหนด
ไว้ในสัญญาขายไฟฟ้าทุกฉบับ โดยมีก าลังการผลิตรวม 6.00 เมกะวัตต ์
 
สัญญาขายไฟฟ้าของบริษัทย่อย ก าหนดให้บริษัทย่อยขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีติดตั้งบนพื้นดินให้แก่  Taiwan 
Power Company ในอัตราการรับซ้ือไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT) โดยมีระยะเวลา 20 ปีนับจากวันเริ่มจ าหน่ายไฟฟ้า
เชิงพาณิชย์ 
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37 ภาระผูกพัน (ต่อ) 

 

37.1 สัญญาขายไฟฟ้า (ต่อ) 
 

บริษัทร่วม 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทร่วมมีสัญญาขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) จ านวน 10 สัญญา (พ.ศ. 
2562 : 10 สัญญา) ปัจจุบันบริษัทร่วมได้ด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาขายไฟฟ้าทุกฉบับ 
โดยมีก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาท้ังสิ้น 72.0 เมกะวัตต์ และก าลังการผลิตติดตั้งรวม 91.7 เมกะวัตต ์
 

สัญญาขายไฟฟ้าของบริษัทร่วมดังกล่าวมีอายุสัญญา 5 ปี และต่ออายุได้ครั้งละ 5 ปี  ซ่ึงมีอัตรารับซ้ือไฟฟ้าในรูปแบบส่วนเพิ่ม
ราคารับซ้ือไฟฟ้า  (Adder) ส าหรับผู้ ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานหมุน เวียนในอัตรา 8.0 บาทต่อกิ โลวัตต์ชั่ ว โมง  
เป็นระยะเวลา 10 ปี นับต้ังแต่วันเริ่มจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 
 

37.2 ภาระผูกพันที่เป็นข้อผูกพันตามสัญญาเช่า - กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า 
 

บริษัทย่อยในประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้ท าสัญญาเช่าในท่ีดินกับกรมชลประทาน จังหวัดหยุนหลิน ประเทศ
สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เพื่อใช้เป็นสถานท่ีก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 3 สัญญา อายุของสัญญา 
มีระยะเวลา 20 ปี สิ้นสุดในปี พ.ศ. 2582 โดยค่าเช่าค านวณตามสัดส่วนของรายไดจ้ากการขายไฟฟ้า ซ่ึงบริษัทย่อยรับรู้เป็น
ค่าใช้จ่ายในปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นจ านวนเงิน 2.36 ล้านบาท 
 

37.3 ภาระผูกพันตามสัญญาจ้างตรวจสอบและติดตามผลการเดินเครื่องและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า 
 

บริษัทย่อยได้ท าสัญญาจ้างตรวจสอบและติดตามผลการเดินเครื่องและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า 
 

จ านวนเงินขั้นต่ าท่ีต้องจ่ายในอนาคตท้ังสิ้น มีดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม 

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

ภายใน 1 ปี 14,284 19,203 
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 14,685 28,970 

 28,969 48,173 
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37 ภาระผูกพัน (ต่อ) 

 

37.4 หนังสือค้ าประกัน 
 

บริษัท ไพร์ม เอ็นเนอร์ยี่ แคปปิตอล จ ากัด 
 

เมื่อวันท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 บริษัทย่อยไดข้อใหส้ถาบันการเงินในต่างประเทศแห่งหน่ึงออกหนังสือค้ าประกันวงเงินไม่
เกิน 0.80 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เพื่อค้ าประกันโครงการในต่างประเทศแห่งหน่ึง  บริษัทย่อยใช้เงินฝากสถาบันการเงิน
จ านวนหน่ึงค้ าประกันกับสถาบันการเงินดังกล่าว 

 

บริษัท ไพร์ม อัลเทอร์เนทีฟ วิชั่นส์ จ ากัด 
 

ในระหว่างปี 2563 บริษัทย่อยได้ขอให้สถาบันการเงินในประเทศแห่งหน่ึงออกหนังสือค้ าประกันในวงเงินร้อยละ 10.00 
ของมูลค่าสัญญา จ านวน 3 ฉบับ เป็นจ านวนเงิน 1.09 ล้านบาท เพื่อค้ าประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา บริษัทย่อยใช้เงิน
ฝากสถาบันการเงินจ านวนหน่ึงค้ าประกันกับสถาบันการเงินดังกล่าว 

 
38 คดีฟ้องร้อง 

 

เมื่อวันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยถูกฟ้องเป็นจ าเลยโดยบุคคลซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่าว เป็นคดีหมายเลขด า
ท่ี พ.7554/2561 เรื่องการไม่ท าตามบันทึกข้อตกลง โดยบุคคลดังกล่าวได้ฟ้องต่อศาลแพ่งโดยมีค าขอให้บริษัทย่อยส่งมอบหุ้น
จ านวน 1,260 หุ้น (ร้อยละ 9 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว) ให้แก่โจทก์ และมีค าขอให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยยุติการยื่นค าขอให้
โจทก์ออกจากการเป็นกรรมการ นอกจากนี้ยังได้เรียกร้องให้โจทก์เป็นผู้มีอ านาจในการเบิกถอนเงินและท าธุรกรรมต่างๆ ของบริษัท
ย่อย 
 

ณ วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ศาลชั้นต้นได้มีค าพิพากษาให้จ าเลยท้ังสี่ในคดี ซ่ึงรวมถึงบริษัทย่อย ส่งมอบหุ้นจ านวน 1,260 
หุ้น ให้แก่โจทก์ พร้อมจัดท าและเปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย เพื่อยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ ซ่ึงบริษัทย่อยได้ยื่นอุทธรณ์และขอทุเลาการบังคับคดีในวันท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ผู้บริหารพิจารณาว่าไม่มีผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจและผลการด าเนินงานของกลุ่มกิจการ 
 

39 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน 
 

บริษัท ไพร์ม เอ็กซ์ จ ากัด 
 

เมื่อวันท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2564 บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จ ากัด (“PRG”) เข้าถือหุ้นในบริษัท ไพร์ม เอ็กซ์ จ ากัด เป็นจ านวนเงิน 
0.17 ล้านบาท ส าหรับหุ้นสามัญจ านวน 6,999 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 25 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นท้ังหมด โดย
บริษัท ไพร์ม เอ็กซ์ จ ากัด จะด าเนินธุรกิจท่ีปรึกษา ติดตั้งระบบเทคโนโลยี และรับเหมาก่อสร้างเกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทน การอนุรักษ์พลังงาน เทคโนโลยีดิจิตอล และนวัตกรรมอื่นๆ 
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39 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน (ต่อ) 
 

บริษัท จูปิเตอร์ เพาเวอร์ จ ากัด 
 

เมื่อวันท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2564 บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จ ากัด (“PRG”) ได้ซ้ือหุ้นสามัญของ บริษัท จูปิเตอร์ เพาเวอร์ จ ากัด ตาม
สัญญาซ้ือขายหุ้น เป็นจ านวนเงิน 83.72 ล้านบาท ส าหรับหุ้นสามัญจ านวน 199,998 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นท้ังหมด โดยบริษัท จูปิเตอร์ เพาเวอร์ จ ากัด เป็นผู้ด าเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
แบบติดตั้งบนพื้นดินในระบบส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) มีปริมาณรับซ้ือไฟฟ้าตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าสูงสุด 1 เมกะวัตต์ 
ซ่ึงได้ด าเนินการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว 
 

บริษัท พัฒนาโซล่าเธอร์มอล จ ากัด 
 

เมื่อวันท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2564 บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จ ากัด (“PRG”) ไดร้ับการโอนหุ้นของ บริษัท พัฒนาโซล่าเธอร์มอล จ ากัด 
ตามบันทึกข้อตกลงโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดินในระบบส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) 
เป็นจ านวนเงิน 48.99 ล้านบาท ส าหรับหุ้นสามัญจ านวน 489,999 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.00 ของ
จ านวนหุ้นท้ังหมด โดยบริษัท พัฒนาโซล่าเธอร์มอล จ ากัด เป็นผู้ด าเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบน
พื้นดินในระบบส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) มีปริมาณรับซ้ือไฟฟ้าตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าสูงสุด 0.998 เมกะวัตต์ จ านวน 2 
โครงการ ซ่ึงได้ด าเนินการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว 1 โครงการ  
 

รายการท่ีเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหน้ีสินตามสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน 
 

เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้น าสินทรัพย์บางส่วนใช้ช าระหน้ีสินบางส่วนตามสัญญาจองซ้ือหุ้น
เพิ่มทุน ตามท่ีได้เปิดเผยในหมายเหต ุ23.3 
 

การเปลี่ยนแปลงในทุนเรือนหุ้น 
 

เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
25,514,280,600 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 17,017,942,060 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญท่ียังไม่ได้น าออกจ าหน่ายจ านวน 
8,496,338,540 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท อีกท้ังอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็น
มูลค่าหุ้นละ 4 บาท และเปลี่ยนแปลงจ านวนหุ้นของบริษัทโดยการรวมหุ้น ใช้วิธีการค านวน คือ อัตราหุ้นเดิม 4 หุ้น เป็น 
1 หุ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ นอกจากนี้ยังได้อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนและทุนท่ีช าระแล้วของ
บริษัท จากจ านวน 17,017,942,060 บาท เป็นจ านวน 4,254,485,515 บาท โดยการลดมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 4 
บาทเป็นมู ล ค่ าหุ้ น ละ  1 บาท เพื่ อ ชด เชยส่ วนต่ า กว่ า มู ล ค่ าหุ้ นส ามัญจ ากการ ซ้ือ ธุ รกิ จและล้ า งขาด ทุนสะสม 
ท้ังนี้การลดทุนโดยการลดมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนของเจ้าของ 
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39 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน (ต่อ) 

 

การเปลี่ยนแปลงในทุนเรือนหุ้น (ต่อ) 
 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทยังมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจท่ัวไป (General Mandate) โดย
การออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน มีวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญ ดังน้ี 

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 1,275,514,485 หุ้น (ไม่เกินร้อยละ 30) มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขาย
ให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering: RO) 

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 850,897,103 หุ้น (ไม่เกินร้อยละ 20) มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขาย
ให้แก่ประชาชนท่ัวไป (Public Offering: RO) 

3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 425,448,551 หุ้น (ไม่เกินร้อยละ 10) มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขาย
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement: PP) 

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม 1) และ/หรือ 2) และ/หรือ 3) ทุนจดทะเบียนในส่วนท่ีเพิ่มรวมท้ังหมดจะต้องไม่เกินกว่า
ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแล้วของบริษัทหรือจ านวนไม่เกิน 1,275,514,485 บาท และหากเลือกการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนโดยวิธี (2) และ (3) ทุนจดทะเบียนในส่วนท่ีเพิ่มจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแล้วหรือจ านวนไม่
เกิน 850,897,103 บาท  
 

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นจะน าเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี พ.ศ. 2564 ในวันท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 
2564 เพื่อขออนุมัต ิ
 




	PRIME_AR_Final_TH
	04-18_combine_TH
	04_ลักษณะการประกอบธุรกิจ_TH_2563_final_p.42-107_resize
	05_ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น_TH_2563_final_p.108-112
	06_นโยบายจ่ายปันผล_TH_2563_final_p.113
	07_แผนผังองค์กร_TH_2563_final_p.114
	08_โครงสร้างการจัดการ_TH_2563_final_p.115-125
	09_การกำกับดูแลกิจการ_TH_2563_final_p.126-160
	10_การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ_TH_2563_final_p.161
	11_ความรับผิดชอบต่อสังคม_TH_2563_final_p.162-163
	12_ปัจจัยความเสี่ยง_TH_2563_final_p.164-177
	13_การควบคุมภายในและจัดการความเสี่ยง_TH_2563_final_p.178-181
	14_MD&A_TH_2563_revise_final_p.182-194
	15_รายการระหว่างกัน_TH_2563_final_p.195-206
	16_รายงานความรับผิดชอบBODต่องบการเงิน_TH_2563_final_p.207
	17_รายงานผู้สอบบัญชี_TH_2563_final_p.208-212
	18.1_งบการเงิน_TH_2563_final_p.213-223
	18.2_หมายเหตุประกอบงบ_TH_2563_ACC_final_p.224-318_resize

	Back Cover TH

