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สารจากประธานกรรมการ

 ในป 2562 ที่ผานมา นับไดวาเปนอีกปหน่ึงท่ีบร�ษัทมีการเติบโตอยางตอเนื่องและมีผลการดําเนินงานอยูในระดับที่นาพ�งพอใจ โดยบร�ษัทมีอัตราการเติบโต
ของรายไดรอยละ 30.6 กําไรสุทธิ เติบโตรอยละ 16.2 และกําไรหลักจากการดําเนินงานเติบโตรอยละ 22.9  นอกจากนี้กลุมบร�ษัทประสบความสําเร็จในการขยายธุรกิจ
ไปยังประเทศเว�ยดนามและมองโกเลียเพ�่มเติมจากเดิมที่เรามีโรงไฟฟาในประเทศไทยและญี่ปุนเทานั้น โดยโครงการโรงไฟฟาพลังแสงอาทิตย Binh Nguyen ที่ประเทศ
เว�ยดนามไดเร�่มเปดดําเนินการเชิงพาณิชยปลายไตรมาส 2 ของป 2562 และ โครงการโรงไฟฟาพลังแสงอาทิตย Khunsight Kundi  ท่ีประเทศมองโกเลีย ไดเร�่มเปด
ดําเนินการเชิงพาณิชยในไตรมาส 3 ของป 2562 สําหรับการเติบโตภายในประเทศ บร�ษัทมีการขยายตัวของโครงการโซลารรูฟท็อปตอเนื่องจากปกอน โดยสามารถ
เปดดําเนินการเชิงพาณิชยโครงการ SNNP3 ไดในปที่ผานมา และทั้งหมดนี้นับเปนปจจัยที่มีสวนสนับสนุนการเติบโตของผลการดําเนินงานในปที่ผานมา 
 สําหรับการพัฒนาธุรกิจในอนาคต บร�ษัทไดเร�่มศึกษาเพ�่อขยายการลงทุนในโครงการโรงไฟฟาพลังงานหมุนเว�ยนประเภทอ่ืนรวมถึงโรงไฟฟาพลังลม
เพ�่มเติมจากโรงไฟฟาพลังแสงอาทิตย โดยเราจะยังคงยึดมั่นในหลักการพัฒนาธุรกิจท่ีมีความยั่งยืน ดําเนินธุรกิจดวยหลักธรรมาภิบาล และมุงเนนการสรางมูลคา
เพ�่มใหกับผูถือหุน และจะรักษาหลักการดังกลาวอยางตอเนื่องในอนาคต 
 ทายที่สุดนี้ ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบร�ษัท ผมขอขอบคุณตอ ลูกคา ผูถือหุน สถาบันการเง�น พันธมิตรทางธุรกิจ คูคา ชุมชนทองถิ�นหนวยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวของ ตลอดจนผูมีสวนไดเสียอื่น ๆ ทุกทาน สําหรับการสนับสนุนในดานตาง ๆ ท่ีมีตอกลุมบร�ษัท ซึ่งทําใหธุรกิจของกลุมบร�ษัทมีพ�้นฐานท่ีแข็งแกรงและ
มีศักยภาพในการเติบโตอยางตอเนื่องตอไปในอนาคต

 ในป 2562 ที่ผานมา นับไดวาเปนอีกปหนึ่งที่บร�ษัทมีการเติบโตอยางตอเนื่อง
และมีผลการดําเนินงานอยูในระดับที่นาพ�งพอใจ โดยบร�ษัทมีอัตราการเติบโตของรายได
รอยละ 30.6 กําไรสุทธิ เติบโตรอยละ 16.2 และกําไรหลักจากการดําเนินงานเติบโต
รอยละ 22.9  นอกจากนี้กลุมบร�ษัทประสบความสําเร็จในการขยายธุรกิจไปยังประเทศ
เว�ยดนามและมองโกเลียเพ�่มเติมจากเดิมที่เรามีโรงไฟฟาในประเทศไทยและญี่ปุ นเทานั้น
โดยโครงการโรงไฟฟาพลังแสงอาทิตย Binh Nguyen ท่ีประเทศเว�ยดนามไดเร�่มเปดดําเนิน
การเชิงพาณิชยปลายไตรมาส 2 ของป 2562 และ โครงการโรงไฟฟาพลังแสงอาทิตย
Khunsight Kundi  ที่ประเทศมองโกเลีย ไดเร�่มเปดดําเนินการเชิงพาณิชยในไตรมาส 3 ของ
ป 2562 สําหรับการเติบโตภายในประเทศ บร�ษัทมีการขยายตัวของโครงการโซลารรูฟท็อป
ตอเนื่องจากปกอน โดยสามารถเปดดําเนินการเชิงพาณิชยโครงการ SNNP3ไดในปที่ผาน
มา และทั้งหมดนี้นับเปนปจจัยท่ีมีสวนสนับสนุนการเติบโตของผลการดําเนินงานใน
ปที่ผานมา 

นายกําธร วังอุดม

ประธานกรรมการบร�ษัท



สารจากประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร

 ในสวนของการพัฒนาธุรกิจของบร�ษัทนั้น ป 2562 ถือวาเปนอีกปหนึ่งที่เราประสบความสําเร็จอยางนาพอใจ เราสามารถกอสรางโครงการแลวเสร็จและ
เร�่มดําเนินการเชิงพาณชิยจํานวนหลายโครงการ ไดแก โครงการโรงไฟฟาพลังแสงอาทิตย Binh Nguyen ขนาดกําลังการผลิตติดตั้ง 49.6 เมกกะวัตต ที่ประเทศ
เว�ยดนามโครงการโรงไฟฟาพลังแสงอาทิตย Khunsight Kundi ขนาดกําลังการผลิตติดตั้ง 16.4 เมกกะวัตต ท่ีประเทศมองโกเลีย และโครงการโซลารรูฟท็อป 
SNNP3 กําลังการผลิตติดต้ัง 0.384 เมกกะวัตต ซึ่งทําใหกําลังการผลิตติดตั้งรวมของโครงการในกลุมบร�ษัทเพ�่มข�้นจาก 90 เมกกะวัตตในป 2561 เพ�่มข�้นเปน 
140 เมกกะวัตต ณ สิ�นป 2562
 ในชวงไตรมาส 2 ของป 2562 บร�ษัทไดเร�่มขยายธุรกิจโซลารรูฟท็อป ไปยังประเทศอินโดนีเซีย และในชวงไตรมาส 3 บร�ษัทไดลงนามสัญญารวมพัฒนากับ
พันธมิตรเพ�่อรวมกันพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังงานลมที่ประเทศเว�ยดนาม ฝายจัดการมีความเชื่อมั่นวาโครงการตาง ๆ ที่อยูระหวางการพัฒนาและกอสราง
ที่เร�่มเปดดําเนินการเชิงพาณิชยทั้งในป 2562 และปถัด ๆ ไป จะทําใหกลุมบร�ษัทมีศักยภาพในการเติบโตของผลประกอบการทางการเง�นเพ�่มข�้นจากในระดับที่แสดง
ในปจจ�บัน  นอกจากนี้ฝายจัดการยังคงมุงม่ันในการเสาะหาโอกาสในการขยายธุรกิจอยางตอเนื่องทั้งใน 5 ประเทศที่เรามีการดําเนินการอยูแลวในปจจ�บัน 
(ไทย ญี่ปุน มองโกเลีย เว�ยดนาม และอินโดนีเซีย) และในตลาดใหม ๆ ที่นาสนใจ รวมถึงการเพ�่มประเภทของโรงไฟฟาพลังงานหมุนเว�ยนของกลุมอีกดวย
 ในฐานะตัวแทนของฝายจัดการ ผมขอแสดงความขอบคุณตอคณะกรรมการของบร�ษัทท่ีใหการสนับสนุนและกํากับดูแลกิจการ ผูถือหุนที่ใหความไววางใจ
การบร�หารงานของฝายจดัการ ตลอดจนทมีงานของบร�ษทัสาํหรบัความมุงมัน่ ทุมเท และความเปนมอือาชพี อนัเปนรากฐานทีส่าํคญัของความสาํเรจ็ทีเ่ราไดรับในวนันี้

 ในป 2562 กลุมเสร�มสรางมีผลการดําเนินงานท่ีดีและเติบโตตอเนื่องจากปที่
ผานมา โดยกลุมบร�ษัทมีรายไดรวมในระดับ 1,485.6 ลานบาท เพ�่มข�้นประมาณรอยละ 
30.6 มีกําไรกอนดอกเบี้ยและคาเสื่อมราคา (EBITDA) ในระดับ 1,154.7 ลานบาท เพ�่มข�้น
รอยละ 37.0 และมีกําไรหลักจากการดําเนินการ (Core Operating Profit) ในระดับ 
612.8 ลานบาทเพ�่มข�้นรอยละ 22.9 ซึ่งการเติบโตของรายไดและกําไรเปนผลมาจากการที่
บร�ษัทมีโครงการโรงไฟฟาใหมที่สามารถเปดดําเนินการเชิงพาณิชย ไดอยางตอเนื่อง
โดย ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 กลุ มบร�ษัทมีสินทรัพยรวม 13,045.1 ลานบาท 
ซึ่งสวนใหญจะประกอบดวยที่ดินอาคารและอุปกรณของโรงไฟฟา  

นายวรุตม� ธรรมาวรานุคุปต�

ประธานเจาหนาที่บร�หาร
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ว�สัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมาย และกลยุทธในการดําเนินงานของกลุมบร�ษัทฯ
 ว�สยัทศัน 
บร�ษทั เสร�มสราง พาวเวอร คอรปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) (“บร�ษทัฯ” หร�อ “SSP”) และบร�ษทัยอยของบร�ษทัฯ (รวมกนัเร�ยกวา “กลุมบร�ษทัฯ”) 
มวี�สยัทศันในการดาํเนินธรุกจิคือ “กลุมบร�ษทัฯ มุงสูการเปนบร�ษทัพลงังานชัน้นาํแหงเอเชยี โดยจะเปนผูผลติและจดัหาพลงังานทีย่ัง่ยืน ควบคูกบัการสงเสร�ม 
สนับสนุนสิ�งแวดลอมที่สะอาดอยางมั่นคง เพ�่อผลประโยชนสูงสุดของสังคม”
 พันธกิจ
กลุมบร�ษทัฯ มุงมัน่ทีจ่ะสงเสร�มใหบคุลากรและองคกรธรุกจิมีสวนรวมในการพฒันาอนาคตอยางยัง่ยืน โดย   กลุมบร�ษทัฯ จะใชความเชีย่วชาญในการสรรหา
เทคโนโลยีที่เหมาะสม และสรางสรรคทรัพยากรเชิงพลวัตที่สามารถตอบโจทยความตองการดานพลังงานไดอยางยั่งยืน มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
 เปาหมายและกลยุทธในการดําเนินงานของกลุมบร�ษัทฯ
กลุมบร�ษทัฯ มเีปาหมายในการเปนผูนาํดานการผลติและจาํหนายพลังงานไฟฟาท่ีใชเทคโนโลยรีะดับสากลในการพัฒนาโครงการ เพ�อ่สงเสร�มสภาพแวดลอม
ที่สะอาด ยั่งยืน และสรางผลประโยชนสูงสุดตอสังคม กลยุทธที่สําคัญเพ�่อใชในการบรรลุเปาหมาย ดังกลาวมีรายละเอียดดังตอไปนี้

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

(1) มุงมั่นที่จะลงทุนและพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังงานหมุนเว�ยนในรูปแบบตางๆ เชน 
พลงังานแสงอาทติยพลงังานลมพลงังานกาซชวีภาพ และพลงังานชวีมวล ทัง้ในประเทศและ
ภูมภิาคเอเชีย โดยมเีปาหมายทีจ่ะขยายการลงทนุและพฒันาโครงการโรงไฟฟาจาํนวนรวม
ทั้งสิ�น 400 เมกะวัตต ภายในป 2567

(2) สงเสร�มและสนับสนุนใหชุมชนใกลเคียงมีสวนรวมกับการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟาของกลุม
บร�ษัทฯ โดยเร�่มจากการสรางความรูความเขาใจในโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเว�ยน 
รวมไปถึงสนับสนุนใหมีการจางงานจากชุมชนใกลเคียงโครงการ ตั้งแตในขั้นตอนการกอสราง
โครงการไปจนถึงการดําเนินงานเชิงพาณิชย เพ�่อสงเสร�มความเปนอยูที่ดีของชุมชนใกลเคียงผาน
การเกื้อกูล ใหความชวยเหลือ และปองกันผลกระทบที่อาจเกิดข�้นตอสิ�งแวดลอมรวมกับชุมชน

(3) ใหความสาํคญัตอการพัฒนาทรพัยากรบคุคล เพ�อ่พฒันาองคความรูและความเชีย่วชาญ
ทางดานพลังงานไฟฟา
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ประวัติความเปนมาที่สําคัญ
 ในป 2555 ครอบครัวไกรพ�สิทธิ์กุล ซึ่งเปนกลุมผูถือหุนใหญของกลุมบร�ษัทฯ 
ไดเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจในอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเว�ยน จากนโยบายสงเสร�มการ
ผลิตพลังงานหมุนเว�ยนของภาครัฐ โดยการใหสิทธิประโยชนทางภาษีและการสนับสนุนสวน
เพ�่มราคารับซ้ือไฟฟา (Adder) เปนระยะเวลา 10 ป นับจากวันที่เปดดําเนินการเชิงพาณิชย
แกผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (VSPP) และผูผลิตไฟฟาขนาดเล็ก (SPP) จึงยื่นคํารองและ
ขอเสนอขายไฟฟาตอการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (“กฟผ.”) ในนามของ 
บร�ษัท เสร�มสรางพลังงาน จํากัด (“SPN”) และไดรับการพ�จารณาใหเขาทําสญัญาซือ้ขาย
ไฟฟากับ กฟผ. ปร�มาณพลังงานไฟฟาเสนอขายตามสัญญา 40.0 เมกะวัตต และ SPN ได
ล ง น า ม ใ น สั ญ ญ า ซื้ อ ข า ย ไ ฟ ฟ  า  กั บ  ก ฟ ผ .  ใ น วั น ที่  7  มิ ถุ น า ย น  พ . ศ .  2 5 5 6  
(“โครงการเสร�มสราง โซลาร”)ซึ่งกอสรางแลวเสร็จและเปดดําเนินการเชิงพาณิชย (COD) 
ในวันที่ 2 กุมภาพันธ 2558
 ตอมากลุ มผู ถือหุ นจึงไดจดทะเบียนจัดตั้งบร�ษัท เสร�มสราง พาวเวอร 
คอรปอเรชั่น จํากัด (SSP) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 เพ�่อดําเนินการปรับโครงสรางของ
กลุมบร�ษทัฯ ใหมคีวามพรอมสําหรับการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ(MAI) 
โดยมีวัตถุประสงคให SSP ประกอบธุรกิจการถือหุนในกลุมบร�ษัทยอย และบร�ษัทอื่นๆ
ในอนาคต (Holding Company) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังงาน
หมุนเว�ยน และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ ตอมา เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 บร�ษัท เสร�มสราง 
พาวเวอร คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ไดยายจากตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ(MAI) เขาซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย(SET) เปนวันแรก ทั้งนี้ ต้ังแตเดือนตุลาคม 2558-มีนาคม 2559 
กลุมบร�ษัทฯ และกลุมผูถือหุนใหญ ไดดําเนินการปรับโครงสรางกลุมบร�ษัทฯ โดยให SSP 
เขาถือหุนในบร�ษัทยอยทั้งหมด (ที่อยูในกลุมบร�ษัทในปจจ�บัน) 

โดย ณ 31 ธันวาคม 2562 บร�ษัทยอยในกลุมบร�ษัทเสร�มสรางพาวเวอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ประกอบไปดวย 

 บร�ษัทย�อยในต�างประเทศ

 S. Global Power Limited  (“SGP”) 

 Surge Energy Corporation Limited  (“SEG”)

 Access C Management Limited  (“ACM”) 

 Seijo Corporation  (“SJC”)

 Sermsang Sustainable Singapore Private Limited  (“SSSG”)

 Tenunn Gerel Construction LLC  (“TGC”)

 Truong Thanh Quang Ngai Power and High Technology Joint Stock Company  (“TTQN”)

 SEA Sun Energy Partners Pte. Ltd.  (“SSEP”)

 PT Sea Sun Energi  (“SSE”)

 Truong Thanh Tra Vinh Wind Power Joint Stock Company  (“TTTV”)

ประวัติความเป�นมา และพัฒนาการที่สําคัญ

 บร�ษัท เสร�มสรางพลังงาน จํากัด (“SPN”)

 บร�ษัท แอคเซส เอนเนอจี้ จํากัด (“AE”)

 บร�ษัท เอสเซนเชียล พาวเวอร จํากัด (“EP”)

 บร�ษัท พลัส เอนเนอจี้ จํากัด (“PE”)

 บร�ษัท เพรสทิจ กรุป จํากัด (“PTG”)

 บร�ษัท ทร�ปเปลพ� ร�นิวเอเบิ�ล จํากัด (“PPP”)

 บร�ษัท สยามคลีนโซลูชั่น จํากัด (“SCS”)

 บร�ษัท สยาม ร�นิวเอเบิ�ลพาวเวอร จํากัด (“SRP”)

 บร�ษัท เสร�มสราง โซลาร จํากัด (“SS”)

 บร�ษัท เสร�มสราง คอรปอเรชั่น จํากัด (“SSC”)

 บร�ษัท เสร�มสราง อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (“SI”

บร�ษัท เสร�มสราง อินฟนิท จํากัด (“SN”) )

บร�ษัทผูดําเนินกิจการ (“GK Operator”) ภายใตโครงสรางการลงทุนแบบจีเค-ทีเคที่ SEG ในฐานะนักลงทุนทีเค เขาทําสัญญาการลงทุนทีเค (“TK Agreement”) ดวย

SS Hidaka No Mori G.K.  (“SSH”) 

GSSE G.K.  (“GSSE”) 

Zouen Energy G.K.  (“ZOUEN”)

Ashita Power 1 G.K.  (“ASP1”)

Ashita Power 2 G.K.  (“ASP2”)

บร�ษัทย�อยในประเทศไทย



- นายว�วรรธน ไกรพ�สทิธิก์ลุ และผูถอืหุนอกี 2 ราย ซึง่มไิดเปนบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง และมไิดเปนบคุคลทีเ่ก่ียวโยงกัน ไดรวมกันจดทะเบยีน
จดัตัง้ SPN เมือ่วันที ่5 มกราคม 2553 ตอมาครอบครวัไกรพ�สทิธิก์ลุ ไดเขาซือ้หุน SPN จากผูถอืหุนเดมิทัง้ 2 รายสงผลใหครอบครวัไกรพ�สทิธิก์ลุ
เปนผูถือหุนรอยละ 100 ใน SPN
- SPN ไดยืน่คาํรองและขอเสนอการขายไฟฟาจากผูผลติไฟฟารายเลก็ (SPP) ตอ กฟผ. ประเภทสัญญา Non-Firm โครงการพลังงานแสงอาทติย 
ปร�มาณพลงังานไฟฟาเสนอขายตามสญัญา 40.0 เมกะวตัต เชือ่มโยงกบัระบบไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมภิาค (“กฟภ.”) ทีส่ถานไีฟฟาโคกสําโรง 
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- SPN ไดลงนามในสัญญาสําคัญที่เกี่ยวของกับการพัฒนาและกอสรางโครงการเสร�มสราง โซลาร ซึ่งประกอบไปดวย 
 1. สัญญาวาจางผูรับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) เพ�่อออกแบบและกอสรางโรงไฟฟา
 2. สัญญาเง�นกูยืมระยะยาวกับธนาคารพาณิชย เพ�่อใชเปนเง�นทุนในการกอสรางโรงไฟฟา 
 3. สัญญาวาจางผู ใหบร�การดานการปฏิบัติและบํารุงรักษา (O&M Contractor) 
- SPN ไดรับใบอนุญาตที่สําคัญในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย อันไดแก ใบอนุญาตใหผลิตพลังงานควบคุม (“พค.2”) 
ใบอนญุาตประกอบกจิการผลติไฟฟา ใบอนญุาตประกอบกจิการโรงงาน (“ร.ง. 4”) และใบอนญุาตกอสรางอาคารเพ�อ่ประกอบกจิการพลงังาน 
จากหนวยงานที่เกี่ยวของเปนที่เร�ยบรอย

2557
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- กฟผ. แจงผลพ�จารณารับซ้ือไฟฟาตามคํารองและขอเสนอการขายไฟฟาของ SPN โดยคณะกรรมการบร�หารมาตรการสงเสร�มการผลิต
ไฟฟาจากพลังงานหมนุเว�ยน มมีติเหน็ชอบให กฟผ. รบัซ้ือไฟฟาจาก SPN ทีส่วนเพ�ม่ราคารบัซ้ือคาไฟฟา (Adder) ในอตัรา 6.5 บาท/กโิลวตัต-ชัว่โมง 
เปนระยะ 10 ป นับจาก วันเปดดําเนินการเชิงพาณิชย (COD) 

- SPN ไดลงนามในสัญญาซื้อขายกับ กฟผ. ในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556 โดย กฟผ. ตกลงรับซ้ือไฟฟาที่ปร�มาณพลังงานไฟฟาเสนอขาย
ตามสัญญา 40 เมกะวัตต ณ ระดับแรงดัน 115 กิโลโวลท และสัญญาดังกลาวมีอายุสัญญาเปนระยะเวลา 5 ป และสามารถตออายุสัญญาได
อีกคราวละ 5 ป เมื่อครบกําหนดอายุสัญญา ทั้งนี้ SPN ไดรับสวนเพ�่มราคารับซ้ือไฟฟา (Adder) สําหรับผูผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเว�ยน 
ในอัตรา 6.5 บาท/กิโลวัตต-ชั่วโมง เปนระยะ 10 ป นับจากวันเปดดําเนินการเชิงพาณิชย (COD)
- SPN ไดรับบัตรสงเสร�มการลงทนุ จากคณะกรรมการสงเสร�มการลงทนุ (BOI) โดยไดรบัสทิธปิระโยชนดานภาษ ีและสทิธปิระโยชนอืน่ๆ จากการ
ผลิตกระแสไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ในเดือน พฤศจิกายน ป 2556
 

2558 - โครงการเสร�มสราง โซลาร ภายใตการดาํเนนิงานของ SPN กอสรางแลวเสรจ็ และเปดดาํเนนิการเชงิพาณชิย (COD) เมือ่วนัที ่2 กมุภาพนัธ 2558 
โดยมีปร�มาณพลังงานไฟฟาเสนอขายตามสัญญา 40.0 เมกะวัตต ใหแก กฟผ. ตามสัญญาซื้อขายไฟฟา 
- กลุมผูถือหุนใหญ (ซึ่งไดแก ครอบครัวไกรพ�สิทธิ์กุล) ไดดําเนินการจัดตั้ง SSP เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 เพ�่อประกอบธุรกิจโดยการถือหุน
ในบร�ษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังงานหมุนเว�ยน และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ
- ตอมา กลุมผูถือหุนใหญดําเนินการปรับโครงสรางกลุมบร�ษัทฯ โดย SSP เขาซ้ือหุนของ SPN AE EP PE PTG SCS SRP SS SSC SI SN 
จากผูถือหุนเดมิ ซึง่เปนกลุมครอบครวัไกรพ�สทิธิก์ลุ และบคุคลทีม่ใิชบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง และมใิชบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนั สงผลให SSP ถอืหุน
ในบร�ษัทยอยดังกลาวทั้งหมดในสัดสวนรอยละ 100 เพ�่อรองรับการขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังงานหมุนเว�ยนและ
ธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ ของกลุมบร�ษัทฯ ทั้งในและตางประเทศ 
- กลุมบร�ษทัฯ จดัตัง้ SGP และ SEG ในเขตบร�หารพ�เศษฮองกง ในเดอืนสงิหาคม และพฤศจกิายน 2558  ตามลาํดบั เพ�อ่รองรบัการขยายธรุกจิ
ของกลุมบร�ษัทฯ ในตางประเทศ 
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- ในเดอืนมนีาคม 2559 กลุมบร�ษัทฯ ไดจดัต้ัง ACM ข�น้ในเขตบร�หารพ�เศษฮองกง เพ�อ่ขยายธุรกิจผลิตและจาํหนายไฟฟาจากพลงังานหมนุเว�ยน
และธุรกิจเก่ียวเนือ่งอืน่ๆ ในตางประเทศ และซ้ือหุนทัง้หมดของ SJC ซ่ึงเปนบร�ษัททีจ่ดัต้ังข�น้ในประเทศญีปุ่น และหุนทัง้หมดของ PPP จากผูถอืหุนเดมิ 
ซึง่เปนบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง และเปนบคุคลทีเ่ก่ียวโยงกัน เพ�อ่รองรบัการประกอบธรุกิจเก่ียวเนือ่งอืน่ๆ กับธรุกิจผลิตและจาํหนายไฟฟาจาก
พลังงานหมุนเว�ยนในประเทศญี่ปุนในอนาคต 
- SEG บร�ษัทยอยทีจ่ดัต้ังในเขตบร�หารพ�เศษฮองกง ซ่ึงบร�ษัทฯ ถอืหุนรอยละ 100 ไดเขาทาํสัญญาการลงทนุทเีค ในฐานะนกัลงทนุทเีค กบั SSH 
ในฐานะผูดําเนินกิจการ ภายใตโครงสรางการลงทุนแบบ จีเค-ทีเค เพ�่อลงทุนพัฒนากอสรางโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในประเทศญ่ีปุน 
ปร�มาณพลังงานไฟฟาเสนอขายตามสัญญา 17.0 เมกะวัตต ในสัดสวนรอยละ 86.9 ของเง�นลงทุนทีเคทั้งหมด โครงการดังกลาวตั้งอยูท่ี
อําเภอฮิดะกะ จังหวัดฮอกไกโด
- ในไตรมาสที ่2 และ 3 ป 2559 กลุมบร�ษัทฯ ไดลงนามในสัญญาทีสํ่าคญัเพ�อ่ลงทนุ พัฒนา และกอสราง โครงการฮดิะกะ  โดยโครงการฮิดะกะ 
เร�่มดําเนินการกอสรางในเดือนสิงหาคม 2559 
- ในไตรมาสที่ 4 ป 2559 SEG บร�ษัทยอยที่จัดตั้งในเขตบร�หารพ�เศษฮองกง ซึ่งบร�ษัทฯ ถือหุนรอยละ 100 ไดเขาทําสัญญาการลงทุนทีเค 
ในฐานะนกัลงทนุทเีค กบั GSSE ในฐานะผูดาํเนนิกจิการ ภายใตโครงสรางการลงทนุแบบ จเีค-ทเีค เพ�อ่ลงทนุพฒันากอสรางโรงไฟฟาพลงังาน
แสงอาทติยในประเทศญีปุ่น ปร�มาณพลังงานไฟฟาเสนอขายตามสัญญา 30.0 เมกะวตัต ในสัดสวนประมาณรอยละ 90.0 ของเง�นลงทุนทีเคท้ังหมด 
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2560 - ในไตรมาสที่ 1 ป 2560 กลุมบร�ษัทฯ มีพัฒนาการที่สําคัญ ดังนี้
 SN ไดเขาลงทนุในโครงการโรงไฟฟาพลงังานแสงอาทติยทีต่ดิตัง้บนหลงัคา (Solar Rooftop) โดยไดเขาทาํสญัญาซ้ือขายไฟฟา
 กับบร�ษัท ศร�นานาพร มารเก็ตติ�ง จํากัด ซึ่งเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยง และเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เปนระยะเวลา 25 ป 
 กําลังการผลิตติดตั้ง 384 กิโลวัตต 
 SEG บร�ษทัยอยทีจ่ดัตัง้ในเขตบร�หารพ�เศษฮองกง ซ่ึงบร�ษทัฯ ถือหุนรอยละ 100 ไดเขาทาํสัญญาการลงทนุทเีค ในฐานะนกัลงทนุ
 ทเีค กบั ZOUEN ในฐานะผูดาํเนนิกจิการ ภายใตโครงสรางการลงทนุแบบ จเีค-ทเีค เพ�อ่ลงทนุพฒันากอสรางโรงไฟฟาพลงังาน
 แสงอาทิตยในประเทศญี่ปุน ปร�มาณพลังงานไฟฟาเสนอขายตามสัญญา 6.0 เมกะวัตต ในสัดสวนประมาณรอยละ 100 ของ
 เง�นลงทุนทีเคทั้งหมด 
- ในไตรมาสที่ 2 ป 2560 กลุมบร�ษัทฯ มีพัฒนาการที่สําคัญ ดังนี้ 
 กลุมบร�ษทัฯ รวมกบัองคการสงเคราะหทหารผานศึกในพระบรมราชูปถมัภ (“อผศ.”) ไดย่ืนคาํขอเพ�อ่เขารวมโครงการผลิตไฟฟา
 จากพลงังานแสงอาทติยแบบตดิตัง้บนพ�น้ดนิ สาํหรบัหนวยงานราชการและสหกรณภาคการเกษตร พ.ศ. 2560 ในฐานะผูรวมลงทนุ 
 โดยลงทุนผาน SS ซึ่งเปนบร�ษัทยอยที่จัดตั้งข�้นในประเทศไทย และบร�ษัทฯ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 

- ในไตรมาสที่ 3 ป 2560 กลุมบร�ษัทฯ มีพัฒนาการที่สําคัญ ดังนี้
 กลุมบร�ษัทฯ ไดลงนามในสญัญาซ้ือขายทีด่นิ (Land Purchase Agreement) สาํหรบัโครงการลโีอ ปร�มาณพลงังานไฟฟาเสนอขาย
 ตามสญัญา 30.0 เมกะวัตต ทัง้นี ้สญัญาดงักลาวไดกาํหนดเง�อ่นไขทีส่าํคญัตามทีคู่สญัญาตกลงรวมกนัวา โครงการลโีอตองไดรบั
 ใบอนุญาตใหดําเนินการโครงการโรงไฟฟาจาก METI (METI Approval) และใบอนุญาตเชื่อมโยงกับโครงขายไฟฟา 
 (Grid Connection Approval) และผูขายไมสามารถเจรจาซื้อขาย และ/หร�อ โอนสิทธิในโครงการดังกลาวใหแกบุคคลอื่นใด 
 กลุมบร�ษัทฯ ไดเขาทาํสญัญากาํหนดกรอบการพฒันาโครงการยามากะ 2 (Framework Agreement) ปร�มาณพลงังานไฟฟา
 เสนอขายตาม
 สญัญา 10.0 เมกะวตัต ในสดัสวนประมาณรอยละ 100 ของเง�นลงทนุทเีคทัง้หมด โดยจะตองมกีารเขาทาํสญัญาหลกั (Definitive Agreement) 
 ในการลงทุนและพัฒนาโครงการในภายหลัง 
 SN ไดเขาทาํสญัญาซ้ือขายไฟฟากบับร�ษทั ศร�นานาพร มารเก็ตติ�ง จาํกัด เพ�ม่เติมอกี 1 โครงการ กําลังการผลิตติดต้ัง 998 กิโลวตัต 
- ในไตรมาสที่ 4 ป 2560 กลุมบร�ษัทฯ มีพัฒนาการที่สําคัญดังนี้
 โครงการโซเอ็น เร�่มดําเนินการกอสรางในเดือนตุลาคม 2560
 กลุมบร�ษัทฯ มกีารจดัตัง้บร�ษัท Sermsang Sustainable Singapore Private Limited (SSSG) ในประเทศสงิคโปร เพ�อ่วตัถปุระสงค
 ในการรองรับการลงทุนโครงการในตางประเทศเพ�่มเติม โดยลงทุนผาน SI
 กลุมบร�ษัทฯ มกีารเขาลงนามในสญัญาตาง ๆ ทีเ่กีย่วของกบัการลงทนุโครงการโรงไฟฟาพลงังานแสงอาทติย Khunsight Kundi 
 ในประเทศมองโกเลียในสัดสวนการถือหุนรอยละ 75.0 โดยเปนการถือหุนผาน SSSG โดยปร�มาณพลังงานไฟฟาเสนอขาย
 ตามสัญญา 15 เมกะวัตต(กําลังการผลิตติดตั้ง 16.4 เมกกะวัตต)
 SEG บร�ษัทยอยทีจ่ดัตัง้ในเขตบร�หารพ�เศษฮองกง ซ่ึงบร�ษัทฯ ถือหุนรอยละ 100 ไดเขาทาํสญัญาการลงทนุทเีค ในฐานะนกัลงทนุ
 ทีเค กับAshita Power 1 GK และ Ashita Power 2 GK ในฐานะผูดําเนินกิจการ ภายใตโครงสรางการลงทุนแบบ จีเค-ทีเค 
 เพ�่อลงทุนพัฒนากอสรางโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในประเทศญี่ปุนโครงการ LEO ปร�มาณพลังงานไฟฟาเสนอขายตาม
 สัญญา 30.0 เมกะวัตต (กําลังการผลิตติดตั้ง 40.0 เมกะวัตต) ในสัดสวนประมาณรอยละ 100 ของเง�นลงทุนทีเคทั้งหมด
 

2561 - ในไตรมาสที่ 1 ป 2561 กลุมบร�ษัทฯ มีพัฒนาการที่สําคัญ ดังนี้
 โครงการฮิดะกะเร�่มดําเนินการเชิงพาณิชย ในเดือน มีนาคม 2561, ขายใหกับ Hokkaido Electric Power Co.
 ตามสัญญา 17.0 เมกะวัตต (กําลังการผลิตติดตั้ง 21.0 เมกะวัตต)
 โครงการ SNNP 1 และ SNNP 2 เร�่มดําเนินการขายไฟฟาในเดือน มีนาคม 2561
- ในไตรมาสที่ 3 ป 2561 กลุมบร�ษัทฯ มีพัฒนาการที่สําคัญ ดังนี้
 โครงการ Do Home (มีจํานวนทั้งหมด 5 สาขา) เร�่มดําเนินการขายไฟฟาในเดือน กรกฏาคม 2561
 โครงการโซเอ็นเร �่มดําเนินการเชิงพาณิชย ในเดือน สิงหาคม 2561, ขายใหกับ Kyushu Electric Power Inc. 
 ตามสัญญา 6.0 เมกะวัตต (กําลังการผลิตติดตั้ง 8.0 เมกะวัตต)
 กลุมบร�ษัทเขาลงทุนในโครงการ Binh Nguyen Solar ซึ่งดําเนินการผาน TTQN ประเทศเว�ยดนาม ในสัดสวนรอยละ 80.0 
 และโครงการเร�่มกอสราง ในเดือนตุลาคม 2561โครงการลีโอ (Ashita Power 1) เร�่มการกอสราง ในเดือนกันยายน 2561 

 

- ในไตรมาสที่ 1 ป 2562 กลุมบร�ษัทฯ มีพัฒนาการที่สําคัญ ดังนี้
 บร�ษัทยายการจดทะเบียนหลักทรัพยกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) ไปยัง ตลาด
 หลักทรัพย (SET) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 
- ในไตรมาสที่ 2 ป 2562 กลุมบร�ษัทฯ มีพัฒนาการที่สําคัญ ดังนี้
 บร�ษทัฯไดลงนามในสญัญารวมทนุในบร�ษทั SEA Sun Energy Partners Pte. Ltd. เพ�อ่ประกอบกจิการธรุกจิลงทนุและพฒันา
 โครงการ Solar Rooftop ในประเทศอินโดนีเซีย โดยบร�ษัทมีสัดสวนการถือหุน รอยละ 83.9
 โครงการ Solar Rooftop SNNP 3  เร�่มดําเนินการเชิงพาณิชยในเดือน เมษายน 2562 
 โครงการ Binh Nguyen Solar เร�ม่ดาํเนนิการเชงิพาณชิยในเดือน มถินุายน 2562, ขายไฟฟาใหกบั    Vietnam Electricity (EVN) 
 ตามสัญญา 40.0 เมกะวัตต (กําลังการผลิตติดตั้ง 49.6 เมกะวัตต)
- ในไตรมาสที่ 3 ป 2562 กลุมบร�ษัทฯ มีพัฒนาการที่สําคัญ ดังนี้
 โครงการ Khunsight Kundi เร�ม่ดาํเนนิการเชงิพาณชิยในเดือน กรกฎาคม 2562, ขายไฟฟาใหกับNational Dispatching Center (NDC)
 บร�ษัทฯไดลงนามในสัญญารวมพัฒนากับกลุมบร�ษัท  TTVN เพ�่อรวมกันพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังงานลม
 โดยกลุมบร�ษัทมีสัดสวนการถือหุนรอยละ 80.0
 

2562



โครงสร�างกลุ�มบร�ษัทฯ
ณ ปจจ�บัน (31 ธันวาคม 2562) กลุมบร�ษัทฯ มีโครงสรางดังนี้ 

(ผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลของบร�ษัทเพ�่มเติมไดจากแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ที่แสดงไวใน www.sec.or.th)
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจและโครงสรางรายได
 บร�ษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุนในบร�ษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังงานหมุนเว�ยน และธุรกิจที่
เกี่ยวของอื่นๆ ทั้งในและตางประเทศ โดย ณ 31 ธันวาคม 2562 บร�ษัทฯ และบร�ษัทยอย มีโครงการที่เปดดําเนินการเชิงพาณิชยแลวโครงการที่อยูระหวางการ
กอสรางและการพัฒนาดังตอไปนี้

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

     โครงการเสร�มสราง โซลาร (ในประเทศไทย) กําลังการผลิตติดตั้ง 52.0 เมกะวัตต เร�่มเปดดําเนินการเชิงพาณิชยไตรมาส 1 ป 2558
     โครงการฮิดะกะ (ในประเทศญี่ปุน) กําลังการผลิตติดตั้ง 21.0 เมกะวัตต เร�่มดําเนินการเชิงพาณิชย ไตรมาส 1 ป 2561
     โครงการโซเอ็น (ในประเทศญี่ปุน) กําลังการผลิตติดตั้ง 8.0 เมกะวัตต เร�่มดําเนินการเชิงพาณิชย ไตรมาส 3 ป 2561
     โครงการ Solar Rooftop (ในประเทศไทย) กาํลงัการผลติตดิตัง้รวม 4.8 เมกะวตัต ไดแกโครงการ SNNP1 โครงการ SNNP2(เร�ม่ดําเนินการเชงิพาณชิย ไตรมาส 1 ป 2561) 
     โครงการ DoHome (เร�่มดําเนินการเชิงพาณิชย ไตรมาส 3 ป 2561) และ โครงการ SNNP3 (เร�่มดําเนินการเชิงพาณิชย ไตรมาส 2 ป 2562)
     โครงการโซลาร อผศ. (ในประเทศไทย) กําลังการผลิตติดตั้ง 5.0 เมกะวัตต เร�่มดําเนินการเชิงพาณิชย ไตรมาส 4 ป 2561
     โครงการ Binh Nguyen Solar ซึง่ดาํเนินการผาน TTQN (ในประเทศเว�ยดนาม) กาํลงัการผลติตดิตัง้ 49.6 เมกะวตัต เร�ม่ดําเนนิการเชงิพาณชิย ไตรมาส 2 ป 2562
     โครงการ Khunsight Kundi (ในประเทศมองโกเลีย) กําลังการผลิตติดตั้ง 16.4 เมกกะวัตต เร�่มดําเนินการเชิงพาณิชย ไตรมาส 3 ป 2562
     Solar Rooftop (ในประเทศอินโดนีเซีย) กําลังการผลิตติดตั้งรวม 0.324 เมกะวัตต เร�่มดําเนินการเชิงพาณิชย ไตรมาส 4 ป 2562

โครงการที่อยู�ระหว�างการก�อสร�างและระหว�างการพัฒนากําลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ�น 132.7 เมกะวัตต�ซึ่งได�แก�

     โครงการ Solar Rooftop (ในประเทศไทย) กําลังการผลิตติดตั้งรวม 2.2 เมกะวัตต ไดแก โครงการ SNNP4, โครงการ PRC และ โครงการ TAPACO
     โครงการยามากะ (ในประเทศญี่ปุ น) กําลังการผลิตติดตั้ง 34.5 เมกะวัตต 
     โครงการลีโอ (Ashita Power 1 & Ashita Power 2) (ในประเทศญี่ปุน) กําลังการผลิตติดตั้งรวม 48.0 เมกะวัตต
     โครงการลม (ในประเทศเว�ยดนาม) กําลังการผลิตตามสัญญา 48.0 เมกะวัตต 
 
กลุมธุรกิจของกลุมบร�ษัทฯ สามารถจําแนกออกเปน 2 กลุม ดังตอไปนี้
     ธุรกิจลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย โดยแบงออกเปน
      - ธรุกจิโรงไฟฟาพลงังานแสงอาทิตย(Solar Farm) ในประเทศไทย ซึง่ประกอบไปดวย (1) โครงการเสร�มสราง โซลาร จงัหวดัลพบรุ� และ (2) โครงการโซลาร 
   อผศ. จังหวัดราชบุร�
      - ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย (Solar Farm) ในตางประเทศ ซึ่งประกอบไปดวยโครงการในประเทศญี่ปุ นไดแก (1)โครงการฮิดะกะ 
   (2)โครงการยามากะ (3)โครงการโซเอ็น (4)โครงการลีโอโครงการในประเทศมองโกเลียไดแก โครงการ Khunsight Kundi และโครงการในประเทศ
   เว�ยดนามไดแก โครงการ Binh Nguyen Solar
      - ธรุกิจโรงไฟฟาพลงังานแสงอาทติยทีต่ดิตัง้บนหลงัคา (Solar Rooftop) ในประเทศไทย ซึง่ประกอบไปดวย (1)โครงการ SNNP1 (2)โครงการ SNNP2 
   (3)โครงการ Do Home (4)โครงการ SNNP3 (5)โครงการ SNNP4 (6)โครงการ PRC และ (7)โครงการ TAPACO
 - ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ในประเทศอินโดนีเซีย 
     ธรุกิจลงทนุและพฒันาโรงไฟฟาพลงังานหมุนเว�ยนประเภทอืน่ๆ เชน โรงไฟฟาพลงังานลม โรงไฟฟาพลงังานกาซชวีภาพ โรงไฟฟาพลงังานชวีมวล และโรงไฟฟา
     พลังงานขยะ เปนตน ซึ่ง ณ ปจจ�บัน ยังไมมีการลงทุนในโครงการโรงไฟฟาพลังงานหมุนเว�ยนประเภทอื่นๆนี้

โครงการที่เป�ดดําเนินการเชิงพาณิชย�แล�ว กําลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ�น 157.1 เมกะวัตต� ซึ่งได�แก�
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รายไดจากการจําหนาย
ไฟฟาในประเทศญี่ปุน

รายไดจากการจําหนาย
ไฟฟาในประเทศเว�ยดนาม

รายไดจากการจําหนายไฟฟา
ในประเทศอินโดนีเซีย

รายไดจากการจําหนายไฟฟา
ในประเทศมองโกเลีย

รวมรายได�จากการจาํหน�ายไฟฟ�า

รายไดจากคาบร�การรับเหมากอ
สรางโซลารบนหลังคา (EPC revenue) 

รายไดอื่น

รายได�รวม

รายไดเง�นอุดหนุนสวนเพ�่ม
ราคารับซื้อไฟฟา (Adder)

รายไดตามอัตราคาไฟฟาคงที่ 
(FiT)

 รายไดจากการจําหนายไฟฟา
จากโครงการโซลารรูฟท็อป

283.8

587.9

871.7

- -

- -

- - - -

- - - -

- - - -

871.7

5.4

877.1

32.4

67.0

99.4

99.4

0.6

100.0

292.5

568.7

861.2

235.1

1,096.3

8.4

1,137.4

25.7

50.0

75.7

20.7

96.4

0.7

100.0

301.4

591.2

940.6

348.2

120.6

52.0

1,461.7

12.0

1,485.6

20.3

39.8

- - - -

- - - -

30.4 2.1

17.6 1.2

63.4

23.4

8.1

3.5

0.3 0.0

98.4

32.7 2.9 11.9 0.8

0.8

100.0

งบการเง�นรวมของกลุ�มบร�ษัทฯ

ทั้งนี้ โครงสรางรายไดของกลุมบร�ษัทฯ สําหรับรอบปบัญชีสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 สามารถสรุปไดดังตอไปนี้

� �
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ลักษณะผลิตภัณฑหร�อบร�การ
 ธุรกิจ Solar Farm ในประเทศไทย

โครงการเสร�มสรางโซลาร (SPN)
 SPN ไดเขาทาํสญัญาซือ้ขายไฟฟากบัการไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย (“กฟผ.”) ปร�มาณพลงังานไฟฟาเสนอขายตามสญัญารวม 40.0 เมกะวตัต 
โดยสัญญาซื้อขายไฟฟาดังกลาวเปนสัญญาประเภท Non-Firm(ซึ่งหมายถึงไมมีการกําหนดปร�มาณไฟฟาขั้นตํ่าที่ตองจําหนายให กฟผ.)มีอายุสัญญา 5 ป 
และสามารถตออายสุญัญาไดคราวละ 5 ป เม่ือครบกาํหนดอายสุญัญา ซึง่ไดสวนเพ�ม่ราคารับซือ้ไฟฟา (“Adder”) สาํหรับผูผลติไฟฟาจากพลงังานหมนุเว�ยน
ในอัตรา 6.5 บาทตอกิโลวัตต-ชั่วโมง เปนระยะเวลา 10 ป จากวันเร�่มตนเปดดําเนินการเชิงพาณิชย ทั้งนี้กลุมบร�ษัทฯ มีนโยบายที่จะตออายุสัญญาเมื่อครบ
กําหนด 5 ป จนสิ�นอายุโครงการ ซึ่งโดยทั่วไปแลวโครงการมีอายุประมาณ 25 ป 

โครงการโซลาร อผศ. จังหวัดราชบุร� 
 โครงการโซลาร อผศ. จังหวดัราชบรุ� เปนการลงทนุผาน SS ซึง่เปนบร�ษทัยอยทีจ่ดัตัง้ในประเทศไทยในฐานะผูรวมลงทนุ รวมกบัองคการสงเคราะห
ทหารผานศกึในพระบรมราชปูถมัภ (“อผศ.”) ในฐานะเจาของโครงการ ภายใตโครงการผลติไฟฟาจากพลงังานแสงอาทติยแบบตดิตัง้บนพ�น้ดนิ สาํหรบัหนวย
งานราชการและสหกรณภาคการเกษตร พ.ศ. 2560

การประกอบธุรกิจและสายผลิตภัณฑ�

ทั้งนี้ โครงการเสร�มสร�าง โซลาร� มีรายละเอียดดังนี้

บร�ษัทที่เจ�าของโครงการ

สัดส�วนการถือหุ�นโดยบร�ษัทฯ

ที่ตั้งโครงการ

ขนาดพ�้นที่

กําลังการผลิตติดตั้ง/ปร�มาณพลังงานไฟฟ�าเสนอขายตามสัญญา

ผู�รับซื้อไฟฟ�า

อัตราการรับซื้อไฟฟ�า

สถานะโครงการ

วันที่เป�ดดําเนินการเชิงพาณิชย�

เทคโนโลยีแผงพลังงานแสงอาทิตย�

SPN

ร�อยละ 100

อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุร� ประเทศไทย

889-0-55 ไร�

52/40 เมกะวัตต�

การไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย

ค�าไฟฟ�าฐาน บวก ค�า Ft และ Adder 6.5 บาทต�อกิโลวัตต�-ชั่วโมง

เป�ดดําเนินการเชิงพาณิชย�แล�ว

2 กุมภาพันธ� 2558

Thin FilmSilicon

หัวข�อ รายละเอียด

SS

ร�อยละ 100

จังหวัดราชบุร�

51 ไร�

5/5 เมกะวัตต�

การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค

ค�าไฟฟ�าแบบ Feed-in Tariff จํานวน 4.12 บาทต�อกิโลวัตต�-ชั่วโมง (ตลอดระยะเวลา 25 ป�)

เป�ดดําเนินการเชิงพาณิชย�แล�ว

30 พฤศจ�กายน 2561

Poly Crystaline Silicon

บร�ษัทที่เจ�าของโครงการ

สัดส�วนการถือหุ�นโดยบร�ษัทฯ

ที่ตั้งโครงการ

ขนาดพ�้นที่

กําลังการผลิตติดตั้ง/ปร�มาณพลังงานไฟฟ�าเสนอขายตามสัญญา

ผู�รับซื้อไฟฟ�า

อัตราการรับซื้อไฟฟ�า

สถานะโครงการ

ประมาณการวันที่เป�ดดําเนินการเชิงพาณิชย�

เทคโนโลยีแผงพลังงานแสงอาทิตย�

หัวข�อ รายละเอียด



 ธุรกิจ Solar Farm ในประเทศญี่ปุ�น
ในการลงทุนในประเทศญี่ปุ�น บร�ษัทมีการลงทุนผ�านโครงสร�างแบบจ�เค-ทีเค โดยมีข�อมูลสรุปดังต�อไปนี้

  ธุรกิจ Solar Farm ในประเทศเว �ยดนาม
ในป�จจ�บันบร�ษัทมีการลงทุนโครงการ Solar Farm ใน
ประเทศเว �ยดนาม 1 โครงการโดยมีข �อมูลสรุปดังนี้

  ธุรกิจ Solar Farm ในประเทศมองโกเลีย
ในป�จจ�บันบร�ษัทมีการลงทุนโครงการ Solar Farm 
ในประเทศมองโกเลีย 1 โครงการโดยมีข�อมูลสรุปดังนี้

ประเภทธุรกิจ

ที่ตั้ง

กําลังการผลิตติดตั้ง

ระยะเวลาซื้อขายไฟฟ�า

ปร�มาณพลังงานไฟฟ�า
เสนอขายตามสัญญา

สัดส�วนการลงทุน
โดยกลุ�มบร�ษัทฯ

ฮิดะกะ

SSH

ร�อยละ 86.9

Solar Farm

จังหวัดฮอกไกโด

21.0 เมกะวัตต�

17.0 เมกะวัตต�

20 ป�

โซเอ็น

ZOUEN

ร�อยละ 100

Solar Farm

จังหวัดคุมาโมโต�  

8.0 เมกะวัตต�

6.0 เมกะวัตต�

20 ป�

ลีโอ

Ashita Power 1 และ Ashita Power 2

ร�อยละ 100

Solar Farm

จังหวัดชิซุโอกะ  

48.0 เมกะวัตต�

33.0 เมกะวัตต�

20 ป�

ป� 2564 - 2565

ยามากะ

GSSE

ร�อยละ 90.0

Solar Farm

จังหวัดคุมาโมโต�  

34.5 เมกะวัตต�

30.0 เมกะวัตต�

20 ป�

ป� 2563กําหนดการเป�ดดําเนินการ
เชิงพาณิชย�

โครงการ

บร�ษัทผู�ดําเนินกิจการ

เร��มดําเนินการเชิงพาณิชย�แล�ว
ในไตรมาส 1 ป� 2561

เร��มดําเนินการเชิงพาณิชย�แล�ว
ในไตรมาส 3 ป� 2561

ประเภทธุรกิจ

ที่ตั้ง

กําลังการผลิตติดตั้ง

ระยะเวลาซื้อขายไฟฟ�า

ปร�มาณพลังงานไฟฟ�า
เสนอขายตามสัญญา

สัดส�วนการลงทุน
โดยกลุ�มบร�ษัทฯ

Binh Nguyen Solar

ร�อยละ 80

Solar Farm

Quan Ngai, ประเทศเว�ยดนาม

49.6 เมกะวัตต�

40.0 เมกะวัตต�

20 ป�

กําหนดการเป�ดดําเนินการ
เชิงพาณิชย�

โครงการ

บร�ษัทผู�ดําเนินกิจการ

เร��มดําเนินการเชิงพาณิชย�แล�ว
ในไตรมาส 2 ป� 2562

เร��มดําเนินการเชิงพาณิชย�แล�ว 
ในไตรมาส 3 ป� 2562

Khunshight, TUV, ประเทศมองโกเลีย
(ประมาณ 40 กม.ทางใต�ของ Ulanbaatar 

เมืองหลวงของประเทศมองโกเลีย)

Troung Thanh Quang Ngain 
Power and High Technology 
Joint Stock Company (TTQN)

ประเภทธุรกิจ

ระยะเวลาซื้อขายไฟฟ�า

ปร�มาณพลังงานไฟฟ�า
เสนอขายตามสัญญา

ปร�มาณพลังงานไฟฟ�า
เสนอขายตามสัญญา

Khunshight Kundi

Tenuun Gerel Construction LLC (TGC)

ร�อยละ 75

Solar Farm

16.4 เมกะวัตต�

15.0 เมกะวตัต�

12 ป� (ตามสัญญาซื้อขายป�จจ�บัน)

กําหนดการเป�ดดําเนินการ
เชิงพาณิชย�

โครงการ

บร�ษัทผู�ดําเนินกิจการ

ธุรกิจ Solar Farm ในต�างประเทศ
 การลงทุนในธุรกิจ Solar Farm ในต�างประเทศ ณ ป�จจ�บันของกลุ�มบร�ษัท ประกอบด�วยการลงทุนในประเทศญี่ปุ�นประเทศมองโกเลีย
และประเทศเว�ยดนามดังนี้

กําลังการผลิตติดตั้ง

ที่ตั้ง

  ธุรกิจ Solar Farm ในประเทศเว �ยดนาม
ในป�จจ�บันบร�ษัทมีการลงทุนโครงการ Solar Farm ใน
ประเทศเว �ยดนาม 1 โครงการโดยมีข �อมูลสรุปดังนี้

  ธุรกิจ Solar Farm ในประเทศมองโกเลีย
ในป�จจ�บันบร�ษัทมีการลงทุนโครงการ Solar Farm 
ในประเทศมองโกเลีย 1 โครงการโดยมีข�อมูลสรุปดังนี้

ประเภทธุรกิจ

ที่ตั้ง

กําลังการผลิตติดตั้ง

ระยะเวลาซื้อขายไฟฟ�า

ปร�มาณพลังงานไฟฟ�า
เสนอขายตามสัญญา

สัดส�วนการลงทุน
โดยกลุ�มบร�ษัทฯ

Binh Nguyen Solar

ร�อยละ 80

Solar Farm

Quan Ngai, ประเทศเว�ยดนาม

49.6 เมกะวัตต�

40.0 เมกะวัตต�

20 ป�

กําหนดการเป�ดดําเนินการ
เชิงพาณิชย�

โครงการ

บร�ษัทผู�ดําเนินกิจการ

เร��มดําเนินการเชิงพาณิชย�แล�ว
ในไตรมาส 2 ป� 2562

เร��มดําเนินการเชิงพาณิชย�แล�ว 
ในไตรมาส 3 ป� 2562

Khunshight, TUV, ประเทศมองโกเลีย
(ประมาณ 40 กม.ทางใต�ของ Ulanbaatar 

เมืองหลวงของประเทศมองโกเลีย)

Troung Thanh Quang Ngain 
Power and High Technology 
Joint Stock Company (TTQN)

ประเภทธุรกิจ

ระยะเวลาซื้อขายไฟฟ�า

ปร�มาณพลังงานไฟฟ�า
เสนอขายตามสัญญา

ปร�มาณพลังงานไฟฟ�า
เสนอขายตามสัญญา

Khunshight Kundi

Tenuun Gerel Construction LLC (TGC)

ร�อยละ 75

Solar Farm

16.4 เมกะวัตต�

15.0 เมกะวตัต�

12 ป� (ตามสัญญาซื้อขายป�จจ�บัน)

กําหนดการเป�ดดําเนินการ
เชิงพาณิชย�

โครงการ

บร�ษัทผู�ดําเนินกิจการ

กําลังการผลิตติดตั้ง

ที่ตั้ง

� 
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ธุรกิจ Solar Rooftopในประเทศไทย
ในป�จจ�บันบร�ษัทมีการลงทุนโครงการ Solar Rooftop จํานวน 7 โครงการโดยมีข�อมูลสรุปดังนี้

เร��มดําเนินการเชิงพาณิชย�
ไตรมาส 1 2561

ระยะเวลาซื้อขายไฟฟ�า

SNNP 1

SN

ร�อยละ 100

Solar Rooftop

จังหวัดสมุทรสาคร

384กิโลวัตต�

25 ป�

SNNP 2

SN

ร�อยละ 100

Solar Rooftop

จังหวัดราชบุร�

998 กิโลวัตต�

25 ป�

DoHome

SN

ร�อยละ 100

Solar Rooftop

รวม 3,000 กิโลวัตต�

25 ป�

SNNP 3

SN

ร�อยละ 100

Solar Rooftop

จังหวัดสมุทรสาคร

384 กิโลวัตต�

25 ป�

กําหนดการเป�ดดําเนินการ
เชิงพาณิชย�

โครงการ

บร�ษัทผู�ดําเนินกิจการ

สัดส�วนการถือหุ�นโดย SSP

ประเภทธุระกิจ

ที่ตั้ง

กําลังการผลิตติดตั้ง

เร��มดําเนินการเชิงพาณิชย�
ไตรมาส 1 2561

เร��มดําเนินการเชิงพาณิชย�
ไตรมาส 3 2561

เร��มดําเนินการเชิงพาณิชย�
ไตรมาส 1 2562

5 สาขา (บางบัวทอง, พระรามสอง, 
นครราชสีมา, ขอนแก�น และเชียงใหม�)

ระยะเวลาซื้อขายไฟฟ�า

SNNP 4

SN

ร�อยละ 100

Solar Rooftop

จังหวัดสมุทรสาคร

307กิโลวัตต�

25 ป�

PRC

SN

ร�อยละ 100

Solar Rooftop

จังหวัดนนทบุร�

962 กิโลวัตต�

25 ป�

TAPACO

SN

ร�อยละ 100

Solar Rooftop

885 กิโลวัตต�

25 ป�

กําหนดการเป�ดดําเนินการ
เชิงพาณิชย�

โครงการ

บร�ษัทผู�ดําเนินกิจการ

สัดส�วนการถือหุ�นโดย SSP

ประเภทธุระกิจ

ที่ตั้ง

กําลังการผลิตติดตั้ง

จังหวัดชลบุร� และจังหวัดปราจ�นบุร�

ประมาณไตรมาส 1 ป� 2563 ประมาณไตรมาส 1 ป� 2563 ประมาณไตรมาส 1 ป� 2563



รูปโครงการเสร�มสร�าง โซลาร�(SPN) พลังเสนอขายตามสัญญา 40.0 เมกกะวัตต� 

ที่จังหวัดลพบุร� ประเทศไทย (เป�ดดําเนินการเชิงพาณิชย�แล�ว)

รูปโครงการเสร�มสร�าง โซลาร�(SPN) พลังเสนอขายตามสัญญา 40.0 เมกกะวัตต� 

ที่จังหวัดลพบุร� ประเทศไทย (เป�ดดําเนินการเชิงพาณิชย�แล�ว)

� �



� �

รูปภาพโครงการฮิดากะ(Hidaka) พลังไฟฟ�าเสนอขายตามสัญญา 17.0 เมกกะวัตต� 

ที่จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ�น (เป�ดดําเนินการเชิงพาณิชย�แล�ว)ที่จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ�น (เป�ดดําเนินการเชิงพาณิชย�แล�ว)



รูปภาพโครงการโซเอ็น (Zouen) พลังไฟฟ�าเสนอขายตามสัญญา 6.0 เมกะวัตต� 

ที่ จังหวัด คุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ�น (เป�ดดําเนินการเชิงพาณิชย�แล�ว)ที่ จังหวัด คุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ�น (เป�ดดําเนินการเชิงพาณิชย�แล�ว)

รูปภาพโครงการ SNNP1 กําลังการผลิตติดตั้ง 384 กิโลวัตต� 

ที่ จังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย(เป�ดดําเนินการเชิงพาณิชย�แล�ว)
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รูปภาพโครงการ DoHome กําลังการผลิตติดตั้งรวม 3,000 กิโลวัตต�(จํานวน 5 สาขา)

(เป�ดดําเนินการเชิงพาณิชย�แล�ว)

รูปภาพโครงการ SNNP2 กําลังการผลิตติดตั้ง 998 กิโลวัตต�ที่ จังหวัดราชบุร� ประเทศไทย

(เป�ดดําเนินการเชิงพาณิชย�แล�ว)

รูปภาพโครงการโซลาร� อผศ. (WVO) พลังไฟฟ�าเสนอขายตามสัญญา 5.0 เมกะวัตต�

ที่ จังหวัดราชบุร� ประเทศไทย (เป�ดดําเนินการเชิงพาณิชย�แล�ว)

รูปภาพโครงการ DoHome กําลังการผลิตติดตั้งรวม 3,000 กิโลวัตต�(จํานวน 5 สาขา)

(เป�ดดําเนินการเชิงพาณิชย�แล�ว)

รูปภาพโครงการโซลาร� อผศ. (WVO) พลังไฟฟ�าเสนอขายตามสัญญา 5.0 เมกะวัตต�

ที่ จังหวัดราชบุร� ประเทศไทย (เป�ดดําเนินการเชิงพาณิชย�แล�ว)



รูปภาพโครงการ SNNP3 กําลังการผลิตติดตั้ง 384 กิโลวัตต�

ที่ จังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย (เป�ดดําเนินการเชิงพาณิชย�แล�ว)

รูปภาพโครงการ Binh Nguyen Solar พลังไฟฟ�าเสนอขายตามสัญญา 40 เมกะวัตต�

ที่ จังหวัด Quang Ngai ประเทศเว�ยดนาม (เป�ดดําเนินการเชิงพาณิชย�แล�ว)

รูปภาพโครงการ Khunsight Kundi พลังไฟฟ�าเสนอขายตามสัญญา 15 เมกะวัตต�

ที่ จังหวัด Ulaanbaatar ประเทศมองโกเลีย (เป�ดดําเนินการเชิงพาณิชย�แล�ว)

ที่ จังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย (เป�ดดําเนินการเชิงพาณิชย�แล�ว)

รูปภาพโครงการ Binh Nguyen Solar พลังไฟฟ�าเสนอขายตามสัญญา 40 เมกะวัตต�

ที่ จังหวัด Quang Ngai ประเทศเว�ยดนาม (เป�ดดําเนินการเชิงพาณิชย�แล�ว)

รูปภาพโครงการ Khunsight Kundi พลังไฟฟ�าเสนอขายตามสัญญา 15 เมกะวัตต�

ที่ จังหวัด Ulaanbaatar ประเทศมองโกเลีย (เป�ดดําเนินการเชิงพาณิชย�แล�ว)
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การตลาดและการแข�งขัน
กลยุทธ�การแข�งขัน

 กลุมบร�ษัทฯ มีกลยุทธในการแขงขันและขยายธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังงานหมุนเว�ยนและธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ ซึ่งประกอบไปดวย 
  (1) พัฒนาประสิทธิภาพ ของโครงการที่มีอยูในปจจ�บัน 
  (2) พัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังงานหมุนเว�ยนใหมดวยตนเอง
  (3) เขาซื้อ/ควบรวมกิจการ 
 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) พัฒนาประสิทธิภาพของโครงการที่มีอยูในปจจ�บัน เพ�่อใหไดผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุด
 การเลอืกใชเทคโนโลยี: กลุมบร�ษทัฯ เลอืกใชเทคโนโลยแีละอปุกรณทีม่คีณุภาพเหมาะสมกบัโครงการทีล่งทนุเพ�อ่ใหสามารถผลติกระแสไฟฟาไดอยาง
 มเีสถยีรภาพและสม่ําเสมอ สาํหรบัโรงงานไฟฟาพลงังานแสงอาทติยของกลุมบร�ษทัฯ ในปจจ�บนันัน้ กลุมบร�ษทัฯ เลอืกใชแผงพลงังานแสงอาทติยจาก
 กลุมผูผลิตแผงชัน้นําระดบัโลก ท่ีมีความเชีย่วชาญในการผลติและพัฒนาเทคโนโลยเีกีย่วกบัโรงไฟฟาพลงังานแสงอาทติยมปีระสบการณยาวนานใน
 อตุสาหกรรม นาเชือ่ถอืท้ังน้ีบร�ษทัผูผลติแผงดงักลาวยงัใหการรบัประกนัคณุภาพของแผง และการรบัประกนัสมรรถนะการผลติไฟฟากระแสตรงจาก
 แผงเซลลแสงอาทิตย (PV Output Warranty)
 การเลอืกท่ีต้ังโครงการ: กลุมบร�ษทัฯ พ�จารณาเลอืกพ�น้ทีต่ัง้โครงการ โดยคาํนงึถงึปจจยัตางๆ ไดแก (1) คาความเขมของแสงอาทติย ซึง่กลุมบร�ษทัฯ 
 จะเลือกท่ีต้ังโครงการท่ีมีคาความเขมของแสงในระดับที่เหมาะสม เพ�่อใหไดผลตอบแทนของโครงการและผลตอบแทนตอผูถือหุน ที่คุมคาและนาพอใจ
 สําหรับกลุมบร�ษัทฯ (2) ปจจัยทางดานสภาพภูมิประเทศ เชน ความลาดชันของพ�้นที่ ลักษณะความแข็งของดิน ความสูงของพ�้นที่จากระดับนํ้าทะเล 
 และความเส่ียงจากภยัทางธรรมชาติ (3) สภาพภูมอิากาศ เชน อุณหภูม ิและ(4) ตัง้อยูในบร�เวณทีไ่มมขีอจาํกดัในการเชือ่มโยงกบัระบบโครงขายไฟฟา 
 เพ�่อควบคุมตนทุนในการพัฒนาโครงการ 
 การคัดเลือกผูรับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ และผูใหบร�การดานการปฏิบัติการและบํารุงรักษา: กลุมบร�ษัทฯ ใหความสําคัญในการเลือกผูรับเหมาแบบเบ็ด
 เสรจ็และผูใหบร�การดานการปฏบิติัการและบาํรงุรกัษาชัน้นาํ ทีม่ปีระสบการณ ความนาเชือ่ถอื ความมัน่คงทางการเง�น รวมถงึขอเสนอราคาทีเ่หมาะสม 
 เพ�่อใหมั่นใจไดวาโรงไฟฟาของกลุมบร�ษัทฯ สามารถผลิตกระแสไฟฟาไดตามเปาหมาย และไดผลตอบแทนจากการลงทุนตามที่คาด 
 การตดิตามผลการดาํเนนิงาน:กลุมบร�ษทัฯ มกีารตรวจสอบการทํางานของโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยอยางใกลชดิและรายงานผลการเปนประจาํ
 ตามที่กําหนดในสัญญา ของผูใหบร�การดานการปฏิบัติการและบํารุงรักษา

(2) เติบโตจากการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังงานหมุนเว�ยนใหมดวยตนเอง (Organic Growth)
 โครงการภายในประเทศ: กลุมบร�ษทัฯ เตร�ยมความพรอมทางดานบคุลากรและเง�นทนุ เพ�อ่ใหสามารถลงทนุในโครงการใหมๆ  ในประเทศไดเมือ่มโีอกาส
 ทางธุรกิจ รวมถึงติดตามนโยบายของภาครัฐที่เกี่ยวของกับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังงานหมุนเว�ยน โอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดข�้นตามแผน
 พัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทย(PDP)และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP)
 โครงการในตางประเทศ: กลุมบร�ษัทฯ มีทีมงานฝายว�เคราะหและพัฒนาธุรกิจ (Business Development) ที่มีประสบการณและความเชี่ยวชาญใน
 อุตสาหกรรมพลังงานหมุนเว�ยน โดยมีการศึกษาขอมูลและความเปนไปไดในการลงทุน โอกาสทางธุรกิจ ในโครงการโรงไฟฟาพลังงานหมุนเว�ยนใน
 ตางประเทศที่ไดรับการสนับสนุนตามนโยบายภาครัฐอยางตอเนื่อง เชน โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในประเทศญี่ปุน ประเทศมองโกเลีย 
 และประเทศเว�ยดนาม ตลอดจนประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต เปนตน 

(3) เติบโตจากการเขาซื้อ/ควบรวมกิจการทั้งในประเทศและตางประเทศ (Inorganic Growth)
 กลุมบร�ษัทฯ อาจพ�จารณาเขาซื้อกิจการทั้งหมดหร�อบางสวนในโครงการโรงไฟฟาพลังงานหมุนเว�ยนทั้งในประเทศและในตางประเทศ ทั้งที่อยูระหวาง
 การพัฒนา อยูระหวางการกอสราง หร�อเปดดําเนินการเชิงพาณิชยแลว เพ�่อใหกลุมบร�ษัทฯ สามารถเติบโตในธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาจาก
 พลังงานหมุนเว�ยนอยางรวดเร็ว ทั้งนี้การเขาซื้อกิจการดังกลาว ข�้นอยูกับความเหมาะสมและโอกาสทางธุรกิจ โดยมุงเนนถึงผลประโยชนสูงสุดของ
 กลุมบร�ษัทฯ และผูถือหุนเปนสําคัญ



 ณ ปจจ�บัน กลุมบร�ษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย โดยมีกลุมลูกคาเปาหมายสําหรับธุรกิจดังกลาว เปนหนวย
งานราชการที่เปนผูรับซ้ือไฟฟาในประเทศไทย เชน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (“กฟผ.”)และการไฟฟาสวนภูมิภาค (“กฟภ.”) เปนตน ผูใช ไฟฟา
ประเภทอุตสาหกรรม (Industrial User) ผูประกอบกิจการไฟฟาเอกชนในประเทศญี่ปุน เชน Hokkaido Electric Power Company, Limited Kyushu 
Electric Power Co., Inc และ Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc, ว�สาหกิจของรัฐที่เปนหนวยงานรับซื้อไฟฟาในประเทศเว�ยดนาม (คือ EVN) 
และมองโกเลีย (คือ National Dispatch Center) เปนตน 
 นอกจากนี ้ในการขยายธรุกจิโรงไฟฟาพลงังานหมนุเว�ยนของกลุมบร�ษัทฯ ในอนาคตนัน้ ทางกลุมบร�ษัทฯ จะมุงเนนการเขาทําสญัญาระยะกลาง-ยาว
กับผูรับซ้ือไฟฟาที่มีความนาเชื่อถือและความมั่นคงทางการเง�น เชน หนวยงานราชการ ผูใชไฟฟาประเภทอุตสาหกรรม (Industrial User) หร�อบร�ษัทเอกชนที่
ไดรับสัมปทานจากรัฐบาลในประเทศท่ีกลุมบร�ษัทฯ ดําเนินธุรกิจ เพ�่อใหมั่นใจไดวากลุมบร�ษัทฯ จะมีรายไดที่มีความมั่นคงในระยะยาวภายใตความเสี่ยงที่จํากัด

 สาํหรบัโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในประเทศไทย กลุมบร�ษัทฯไดดาํเนนิการดานสิ�งแวดลอมตามกฎหมายทีเ่กีย่วของอยางเครงครดัเพ�อ่
ประกอบการขออนุญาตกอสรางและดําเนินโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของกลุมบร�ษัทฯ ทั้งนี้ โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยเปนโครงการหร�อกิจการ
ที่ไมเขาขายตองจัดทํารายงานการว�เคราะหผลกระทบสิ�งแวดลอม (EnvironmentalImpactAssessmentหร�อ “EIA”) ทั้งนี้ ประเภทรายงานดานสิ�งแวดลอมและ
ความปลอดภัยที่ตองจัดทํา โดยจําแนกตามประเภทของโรงไฟฟาและขนาดกําลังการผลิตติดตั้งสามารถสรุปไดดังนี้
 นอกจากนี ้ในการขยายธรุกจิโรงไฟฟาพลงังานหมนุเว�ยนของกลุมบร�ษัทฯ ในอนาคตนัน้ ทางกลุมบร�ษัทฯ จะมุงเนนการเขาทําสญัญาระยะกลาง-ยาว
กับผูรับซ้ือไฟฟาที่มีความนาเชื่อถือและความมั่นคงทางการเง�น เชน หนวยงานราชการ ผูใชไฟฟาประเภทอุตสาหกรรม (Industrial User) หร�อบร�ษัทเอกชนที่
ไดรับสัมปทานจากรัฐบาลในประเทศท่ีกลุมบร�ษัทฯ ดําเนินธุรกิจ เพ�่อใหมั่นใจไดวากลุมบร�ษัทฯ จะมีรายไดที่มีความมั่นคงในระยะยาวภายใตความเสี่ยงที่จํากัด

 สําหรับโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในประเทศญี่ปุน เว�ยดนาม และมองโกเลีย  กลุมบร�ษัทฯ ไดดําเนินการดานสิ�งแวดลอมตามกฎหมาย
ที่เก่ียวของอยางเครงครัดเพ�่อประกอบการขออนุญาตกอสรางและประกอบธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของกลุมบร�ษัทฯ ทั้งนี้ ขอกําหนดเกี่ยวกับการ
ดําเนินการดานสิ�งแวดลอมตามกฎหมายที่เกี่ยวของจะแตกตางกันไปในแตละภูมิภาคของประเทศญี่ปุน ทั้งนี้ กลุมบร�ษัทฯ ไดจัดใหมีทีมงานเพ�่อศึกษาและดําเนิน
งานในสวนที่เก่ียวของกับการปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับผลกระทบสิ�งแวดลอม เพ�่อใหมั่นใจวากลุมบร�ษัทฯ มีการดําเนินการที่จําเปนในการดําเนินธุรกิจ
อยางถูกตองและครบถวน

-ไมมี-

ทีม่า:คูมอืการขอรบัใบอนญุาตประกอบกิจการไฟฟา – ใบอนญุาตประกอบกิจการผลิตไฟฟา ระบบจําหนายไฟฟา และจําหนายไฟฟา โดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบักจิการพลงังาน ฝายใบอนญุาต

กลุ�มลูกค�าเป�าหมาย

ผลกระทบต�อสิ�งแวดล�อม

งานที่ยังไม�ส�งมอบ

โครงการในอนาคต

กําลังการผลิตติดตั้ง

10 เมกะวัตต� ข�้นไป

5-10 เมกะวัตต� ข�้นไป

1,000 เมกะวัตต� ข�้นไป

EIA/EHIA

Cop + ESA Cop + ESA

Cop Cop

Cop

ประเภทโรงงานไฟฟ�า

พลังความร�อน ไม�มีการเผาไหม�เชื้อเพลิง

ณ 31 ธันวาคม 2562 บร�ษัทมีโครงการที่อยูระหวางการกอสรางและกําลังพัฒนาดังตอไปนี้
1. โครงการในประเทศไทยจํานวน 3 โครงการไดแก โครงการโรงไฟฟาพลงังานแสงอาทติยตดิตัง้บนหลงัคา (Solar Rooftop) กาํลงัการผลติตดิตัง้รวม 2.2 เมกะวตัต 
    (ไดแก SNNP4 PRC และ TAPACO)
2. โครงการในประเทศญี่ปุน จํานวน 3 โครงการ ไดแก
 • โครงการยามากะ กําลังการผลิตตั้ง 34.5 เมกะวัตต
 • โครงการลีโอ1 (Ashita Power 1) กําลังการผลิตติดตั้ง 26.0 เมกะวัตต
 • โครงการลีโอ2 (Ashita Power 2) กําลังการผลิตติดตั้ง 22.0 เมกะวัตต
3.โครงการในประเทศเว�ยดนาม จํานวน 1 โครงการ 
 • โครงการลม กําลังการผลิตตามสัญญา 48.0 เมกะวัตต

(ผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลของบร�ษัทเพ�่มเติมไดจากแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ที่แสดงไวใน www.sec.or.th)
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ป�จจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากการเป�นบร�ษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ�นในบร�ษัทอื่น (Holding Company)

 ความเสีย่งทีร่ะบดุานลางเปนความเสีย่งบางประการท่ีสาํคญัซึง่อาจมีผลกระทบในทางลบตอธุรกจิ ฐานะทางการเง�น ผลการดําเนินงาน โอกาสทางธรุกจิ 
ตลอดจนมลูคาหุนสามญัของกลุมบร�ษทัฯ นอกจากนี ้อาจยงัมคีวามเสีย่งอืน่ๆ ทีก่ลุมบร�ษทัฯ ยงัไมอาจคาดการณได  ในปจจ�บนั หร�อเปนความเส่ียงทีก่ลุมบร�ษัทฯ 
พ�จารณาในขณะนี้แลวเห็นวาไมมีผลกระทบในสาระสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของกลุมบร�ษัทฯ
 ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญสําหรับกลุมบร�ษัทฯ แบงออกเปน
(1) ความเสี่ยงจากการเปนบร�ษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุนในบร�ษัทอื่น (Holding Company) 
(2) ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 
(3) ความเสี่ยงดานการบร�หารจัดการ 
(4) ความเสี่ยงดานการเง�น 
(5) ความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการใหม
(6) ความเสี่ยงเกี่ยวกับหุนสามัญของบร�ษัทฯ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้

 เนื่องจากบร�ษัทฯ มีรายไดจากการถือหุนในบร�ษัทอื่นเปนหลักและไมมีการดําเนินธุรกิจของตัวเองที่จะกอใหเกิดรายไดอยางมีนัยสําคัญ ดังนั้นผล
ประกอบการและการจายเง�นปนผลของบร�ษทัฯ จะข�น้อยูกบัผลการดําเนินงานและการจายปนผลของบร�ษัทยอย ปจจ�บนั บร�ษัทฯ ถอืหุนในบร�ษัทยอยทัง้ในประเทศไทย
และในตางประเทศจํานวน 27 บร�ษัทเปนการลงทุนผานโครงสรางแบบ จีเค-ทีเค ในโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในประเทศญี่ปุน 5 บร�ษัท
 บร�ษัทยอยในประเทศไทยมีนโยบายการจายเง�นปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 70 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเง�นไดของงบการเง�นเฉพาะกิจการของ
บร�ษัทยอยและการจัดสรรทุนสาํรองตามกฏหมาย และบร�ษทัยอยในตางประเทศมนีโยบายการจายเง�นปนผลในอตัราไมนอยกวารอยละ 40 ของกาํไรสทุธหิร�อกาํไร
สะสมตามงบการเง�นเฉพาะกจิการหลงัหกัเง�นตาง ๆ ตามท่ีกฎหมายกาํหนด อยางไรกด็ ีบร�ษทัยอยอาจไมสามารถจายเง�นปนผลใหกบัผูถอืหุนเนือ่งจากมขีอจาํกดั
บางประการ เชน ขอจํากัดตามเง�่อนไขสัญญาเง�นกูยืมกับธนาคารพาณิชย  ความจําเปนในการสํารองเง�นทุนเพ�่อขยายธุรกิจ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัย
สําคัญของขอกําหนดทางกฎหมายในประเทศที่บร�ษัทฯ ประกอบธุรกิจ กรณีดังกลาวอาจสงผลใหบร�ษัทฯ มีรายไดจากเง�นปนผลลดลง และสงผลกระทบทางลบ
ตอผลการดําเนินงานและฐานะทางการเง�นของบร�ษัทฯ
 ทัง้นี ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บร�ษทั เสร�มสราง พลงังาน จาํกดั (SPN) ซึง่เปนบร�ษทัยอยทีป่ระกอบธรุกจิโรงไฟฟาพลงังานแสงอาทิตยในประเทศไทย 
(“โครงการเสร�มสราง โซลาร”) มเีง�นกูยมืเง�นกบัธนาคารพาณชิย  โดยมเีง�อ่นไขกาํหนดให SPN จะตองชาํระคนืหนีแ้ละมอีตัราสวนทางการเง�นตามขอกาํหนดในสญัญา
เง�นกูดงักลาวกอนจึงจะสามารถจายเง�นปนผลใหแกผูถอืหุนได ดงันัน้ บร�ษทัฯ จงึมคีวามเสีย่งจากการที ่SPN ไมสามารถจายเง�นปนผลได หาก SPNยงัไมสามารถ
ชาํระคนืเง�นกู หร�อไมสามารถดาํรงอตัราสวนทางการเง�น หร�อไมสามารถดําเนนิการตามเง�อ่นไขตามขอกาํหนดของสญัญาเง�นกูดังกลาว อยางไรกด็ ีตัง้แตเร�ม่เปด
ดําเนินการเชิงพาณิชย SPN มีผลประกอบการและสภาพคลองเพ�ยงพอ สามารถดํารงอัตราสวนทางการเง�นและปฎิบัติตามขอกําหนดของสัญญาดังกลาวที่
จะสามารถจายเง�นปนผลใหแกผูถือหุนมาโดยตลอด
 สําหรบัโครงการโรงไฟฟาในประเทศญึป่นุ มองโกเลยี และเว�ยดนาม ไดมกีารจดัหาเง�นกูยมืสาํหรบัโครงการ ซึง่มเีง�อ่นไขในสญัญากูยืมเง�นกบัธนาคาร
พาณิชยและสถาบนัการเง�นทีต่องปฏบิตัติามกอนการจายเง�นปนผลเชนเดยีวกนั 
 สําหรบั โครงการโรงไฟฟาพลงังานแสงอาทติยทีติ่ดตัง้บนหลงัคา (Solar Rooftop) ในประเทศไทย  กลุมบร�ษัทฯ ลงทุนผาน SN ดวยเง�นทนุของบร�ษทัฯ 
โดยไมมกีารใชเง�นกูยมืกบัธนาคารพาณชิย ดงันัน้ SN จงึยงัไมมขีอจาํกดัในการจายเง�นปนผลจากเง�อ่นไขเง�นกูยมืกบัธนาคารพาณชิย อยางไรกด็ ีSN มคีวามเสีย่ง
ที่อาจไมสามารถจายเง�นปนผลได หากผลประกอบการของโครงการไมเปนไปตามที่คาดการณ หร�อกรณีที่กลุมบร�ษัทฯ ตัดสินใจจัดหาเง�นกูยืมกับธนาคาร
พาณิชยสําหรับโครงการดังกลาว ซึ่งอาจทําใหเกิดขอจํากัดในการจายเง�นปนผลในลักษณะเดียวกันกับโครงการ SPN ดังกลาวขางตน



ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

 กลุมบร�ษัทฯ ประกอบธุรกิจ 
   (1) ผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังงานหมุนเว�ยนทั้งในและตางประเทศ 
   (2) ธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ กับการผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังงานหมุนเว�ยนทั้งในและตางประเทศ  
 โดยกลุมบร�ษทัฯ มโีครงการทีด่าํเนนิการเชงิพาณชิยแลว และโครงการท่ีอยูระหวางการกอสราง ดังน้ันในการประกอบธุรกจิของกลุมบร�ษัทฯ มีความเสีย่งที่
อาจเกิดข�้นได ดังนี้

 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�

 - ความเสี่ยงจากแสงอาทิตย�มีความเข�มของแสงน�อยกว�าที่คาดการณ�ไว�
 โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยตองพ�่งพ�งแสงอาทิตยในการผลิตไฟฟาเปนปจจัยหลักหากแสงอาทิตยมีความเขมแสงนอยกวาที่คาดการณไว อาจสง
ผลกระทบทางลบตอผลการดําเนินงานได ซึ่งในชวงศึกษาความเปนไปไดของโครงการ กลุมบร�ษัทไดทําการประเมินตําแหนงท่ีตั้งพ�้นท่ีโครงการอยางละเอียด 
ศึกษาขอมูลสถิติความเขมของแสงในแตละพ�้นท่ีโดยใชขอมูลความเขมของแสงในอดีตเปนระยะเวลาประมาณ 25–28ป จากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ เชน ขอมูลของ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน กระทรวงพลังงานขอมูลขององคการบร�หารการบินและอวกาศแหงชาติ (NASA) องคการพลังงานใหมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(New Energy and Industrial Development Organization (“NEDO”)และขอมูลจาก Metronomeเปนตน เพ�่อใหมั่นใจวาบร�เวณที่ตั้งโครงการมีความเขมของ
แสงอยูในระดับที่สามารถสรางผลตอบแทนใหแกกลุมบร�ษัทฯ ในระดับที่นาพอใจ นอกจากนี้ กลุมบร�ษัทฯ ไดพ�จารณาวาจางที่ปร�กษาทางเทคนิค เพ�่อประเมิน
ปจจยัตางๆ อยางรอบคอบ เชน ความเขมของแสง ลกัษณะท่ีดนิ ตําแหนงทีต่ัง้โครงการ และคณุสมบตัขิองอปุกรณทีเ่หมาะสมสาํหรบัโครงการ เพ�อ่ใหการพ�จารณา
การตัดสินใจลงทุนของกลุมบร�ษัทฯ เปนไปอยางเหมาะสม 

 - ความเสี่ยงจากแผงเซลล�แสงอาทิตย�เสื่อมสภาพเร็วกว�าที่คาดการณ� 
 แผงเซลลแสงอาทติยเปนหนึง่ในอปุกรณหลกัในการผลติไฟฟาของโรงไฟฟาพลงังานแสงอาทิตย หากแผงเซลลแสงอาทิตยมกีารเสือ่มสภาพเร็วกวาปกติ
อาจสงผลใหโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยสามารถผลิตไฟฟาไดนอยลงและสงผลกระทบทางลบตอผลการดําเนินงานและฐานะทางการเง�นของกลุมบร�ษัทฯ 
อยางไรกด็ ีกลุมบร�ษทัฯ ดาํเนนิการใหโรงไฟฟาพลงังานแสงอาทติยของกลุมบร�ษัทฯ ไดรับการรับประกนัท่ีสาํคญัจากผูรับเหมาแบบเบด็เสร็จ และ/หร�อผูผลติแผงเซลล
แสงอาทติย โดยมรีายละเอยีดดงันี ้

แผงเซลล�แสงอาทิตย�

เสร�มสรางโซลาร ลพบรุ� 10 ป

10 ป

10 ป

10 ป

10 ป

10 ป

10 ป

10 ป

10 ป

25 ป

25 ป

20 ป

25 ป

25 ป

25 ป

20 ป

25 ป

25 ป

คณุภาพอปุกรณหลกั 5-10 ป

2 ป

2 ป

3 ป

5 ป

2 ป

3 ป

2 ป

2 ป

ฮดิากะ ญีป่นุ

โซเอน็ ญีปุ่น

Solar Rooftop

โซลาร อผศ. ราชบรุ�

Binh Nguyenเว�ยดนาม

Khunsight Kundi มองโกเลยี

ยามากะ ญีปุ่น

ลโีอ ญีปุ่น

สมรรถนะการผลิตไฟฟ�ากระแสตรง

จากแผงเซลล�แสงอาทิตย�

(PV Output Warranty)
คุณภาพงานก�อสร�าง
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ความเสี่ยงเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความต�อเนื่องของกระบวนการผลิตไฟฟ�า
     ปจจัยสําคัญที่มีผลตอประสิทธิภาพและความมั่นคงของกระบวนการผลิตไฟฟาของกลุมบร�ษัทฯ ไดแก 
 (1) ประสิทธิภาพและอายุการใชงานของอุปกรณหลักในการผลิตไฟฟา 
 (2) สภาพอากาศ
 (3) การที่โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยตองหยุดการผลิตทั้งจากปจจัยภายใน เชน ปญหาดานเทคนิคในกระบวนการผลิตไฟฟา หร�อปจจัยภายนอก 
      เชน ระบบสายสงของการไฟฟาไมเสถียรหร�อตองหยุดซอมบํารุง เปนตน
     กลุมบร�ษทัไดเลอืกใชแผงเซลลแสงอาทติยทีเ่หมาะสมกบัสภาพอากาศในแตละพ�น้ที ่เชน โครงการเสร�มสราง โซลาร ใชแผงเซลลแสงอาทติยประเภท Thin Film Silicon 
โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทติยในประเทศญีปุ่น มองโกเลยี และเว�ยดนาม ใชแผงเซลลแสงอาทิตยประเภท Poly Crystalline เปนตน 
 นอกจากนี้กลุมบร�ษัทฯ ไดมีการบร�หารจัดการความเสี่ยงโดย (1) จัดใหมีการติดตามผลการดําเนินงานของโรงไฟฟาตลอด 24 ชั่วโมง ผานระบบ
คอมพ�วเตอร Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) เพ�่อใหสามารถระบุและแกไขปญหาที่เกิดข�้นไดอยางรวดเร็วและดําเนินการใหโรงไฟฟา
กลับมาจําหนายไฟฟาไดตามปกติ (2) จัดใหมีการตรวจสอบและซอมบํารุงโรงไฟฟาอยางสมํ่าเสมอ เพ�่อใหมั่นใจไดวาการดําเนินงานของโรงไฟฟาเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ และ (3) จัดใหมีการรับประกันอุปกรณหลักในการผลิตไฟฟาเพ�่อใหมั่นใจไดวาโครงการสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง (4) ทําสัญญากับ
ผูใหบร�การดานการดําเนินการและการบํารุงรักษา ท่ีมีประสบการณในการดําเนินการและ/หร�อ จัดการใหมีทีมดําเนินการและบํารุงรักษาที่มีมาตรฐาน เพ�่อลด
ความเสี่ยงดังกลาวดวย

ความเสี่ยงของการบร�หารโครงการที่อยู�ระหว�างก�อสร�าง
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุมบร�ษัทมีโครงการระหวางกอสราง 3 โครงการ รวม 62.7 เมกะวัตต กลุมบร�ษัทจะมีความเสี่ยงจากการกอสรางลาชา
ทําใหไมสามารถเปดดําเนินการไดตามกําหนดเวลาที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟา นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงเร�่องตนทุนกอสรางที่อาจสูงกวาประมาณการ
 กลุมบร�ษทัฯมนีโยบายลดความเสีย่งดงักลาวโดยจะวาจางผูรบัเหมาแบบเบด็เสรจ็ในการออกแบบจดัหาอปุกรณและกอสรางโรงไฟฟา และเพ�อ่ลดความเสีย่ง
จากการพ�่งพาผูรับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ จึงไดกําหนดกระบวนการพ�จารณาผูรับเหมาแบบเบ็ดเสร็จสําหรับโครงการทั้งในประเทศไทยและตางประเทศที่เขมงวดเพ�่อให
มั่นใจวาการกอสรางจะเปนไปตามเวลาและในงบประมาณที่กําหนด 
 โดยในการพ�จารณาคัดเลือกน้ัน จะพ�จารณาคุณสมบัติที่สําคัญคือ (1) มีประสบการณและความชํานาญในดานตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน การออกแบบ 
การจัดหาอุปกรณหร�อการกอสรางโรงไฟฟา (2) มีความรูและความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี และ (3) มีฐานะทางการเง�นที่แข็งแกรงและมั่นคง นอกจากนี้ยังพ�จารณา
ถึงขอบเขตการรับประกันผลงานและการบร�การ ตลอดจนการยอมรับจากธนาคารพาณิชยที่ใหเง�นกูโครงการ 
 สําหรับชวงการกอสราง กลุมบร�ษัทมีการควบคุมและติดตามความคืบหนาของโครงการ การเบิกจายเง�นงบประมาณของโครงการอยางสมํ่าเสมอ 
และสําหรับโครงการขนาดใหญ จะไดมีการวาจางที่ปร�กษาทางเทคนิคที่มีความชํานาญในการควบคุมงานกอสรางเพ�่อติดตามดวย 

ความเสี่ยงจากการมีค�าใช�จ�ายในการดําเนินการและบํารุงรักษาโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�เพ��มข�้น
โครงการที่ว�าจ�างผู�ให�บร�การด�านการปฏิบัติการและบํารุงรักษา

 โครงการเสร�มสราง โซลาร โครงการฮิดะกะและโครงการโซเอ็น 
 กลุมบร�ษัทฯ ทําสัญญาวาจางผูใหบร�การดานการปฏิบัติการและบํารุงรักษา เพ�่อใหบร�การดานการปฏิบัติการและบํารุงรักษา ซึ่งเมื่อครบกําหนดอายุ
สญัญา กลุมบร�ษทัฯ อาจมีความเส่ียงหากคาบร�การดงักลาวปรับเพ�ม่ข�น้อยางมนียัสาํคญั อยางไรกด็ ีกลุมบร�ษัทฯ อาจพ�จารณา (1) เปดประมลูเพ�อ่คดัเลอืกผูให
บร�การดานการปฏิบัติการและบํารุงรักษารายที่มีขอเสนอที่ดีที่สุด หร�อ (2) ดําเนินการบํารุงรักษาดวยบุคลากรของกลุมบร�ษัทฯ เอง เนื่องจากปจจ�บันกลุมบร�ษัทฯ 
มกีารทาํงานรวมกบัผูใหบร�การดานการปฏบิตักิารและบาํรงุรกัษาอยางใกลชดิ กลุมบร�ษัทฯ จงึม่ันใจไดวาบคุลากรของกลุมบร�ษัทฯ มีความสามารถทีจ่ะดาํเนนิการ
ดงักลาวไดดวยตนเองอยางมีประสิทธภิาพ
โครงการที่บร�ษัทดําเนินการด�านปฏิบัติการและบํารุงรักษาเอง 
 โครงการโซลารอผศ. โครงการ Solar Rooftop โครงการ Binh Nguyen Solar ในประเทศเว�ยดนาม และ โครงการ Khunsight Kundi ในประเทศมองโกเลยี 
 สําหรับโครงการดังกลาวขางตน บร�ษัท หร�อ บร�ษัทที่เปนเจาของโครงการ(Project Company) ดําเนินการดานการปฎิบัติการและการบํารุงรักษา
ดวยตวัเอง ดงันัน้จงึสามารถประเมินและควบคมุคาใชจายไดอยางมปีระสทิธิภาพกวาการพ�ง่พ�งจากภายนอก



ความเสีย่งจากการมคี�าใช�จ�ายจากการต�ออายกุารรบัประกนัผลงานและอปุกรณ�หลกัในโรงไฟฟ�าพลงังานแสงอาทติย�

ทีเ่พ��มข�น้  
อุปกรณหลักของโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยประกอบไปดวย 
 (1) แผงเซลลแสงอาทิตย (PV Module) 
 (2) ระบบแปลงกระแสไฟฟา (Inverter) 
 (3) หมอแปลงไฟฟา (Transformer) 
โดยอุปกรณเหลานั้นอยูในการรับประกันของผูรับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ และ/หร�อ ผูผลิตอุปกรณ (แลวแตกรณี และมาตรฐานการประกอบธุรกิจในแตละประเทศที่
กลุมบร�ษัทฯ เขาไปลงทุน) หากประกันดังกลาวหมดอายุ กลุมบร�ษัทฯ อาจมคีาใชจายเพ�ม่ข�น้จากการตออายกุารรบัประกนัอปุกรณ หร�อคาใชจายเพ�ม่ข�น้จากการ
ดําเนนิการเปลีย่นอปุกรณเองหากมีความเสียหายเกดิข�น้
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ความเสี่ยงจากการพ�่งพ�งลูกค�ารายใหญ� 
โดยทั่วไปโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย และโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ของกลุมบร�ษัทฯ นั้น จะเขาทํา
สัญญาซื้อขายไฟฟา ระยะกลางถึงระยะยาว กับผูรับซื้อไฟฟา โดยมีรายที่สําคัญดังนี้

โครงการ

โครงการที่เป�ดดําเนินการเชิงพาณิชย�แล�ว

โครงการเสร�มสร�าง 

โซลาร�

โครงการฮิดะกะ

โครงการโซเอ็น

โครงการ SNNP1 

SNNP2 และ SNNP3

โครงการ Do Home

โครงการโซลาร�อผศ. 

จังหวัดราชบุร�

โครงการ Khunsight 

Kundi

โครงการ Binh 

Nguyen Solar

โครงการที่อยู�ระหว�างการก�อสร�าง

โครงการ SNNP4

โครงการ PRC

โครงการ TAPACO

โครงการยามากะ

โครงการลีโอ(Ashita 

Power 1 &Ashita 

Power 2)

คู�สัญญา 

(ผู�รับซื้อไฟฟ�า)
อายุสัญญา

สถานะของ

สัญญา

กําหนดการเป�ด

ดําเนินการเชิงพาณิชย�

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
 (“กฟผ.”)

5ป และสามารถตออายุ
สัญญาไดอีกคราวละ 5ป

ลงนามแลว

ลงนามแลว

ลงนามแลว

ลงนามแลว

ลงนามแลว

ลงนามแลว

ลงนามแลว

ลงนามแลว

ลงนามแลว

ลงนามแลว

ลงนามแลว

อยูระหวาง
การดําเนินการ

อยูระหวาง
การดําเนินการ

20 ป

20 ป

25 ป

25 ป

25 ป

12 ป

20 ป

25 ป

25 ป

25 ป

20 ป

20 ป

Hokkaido Electric Power 
Company Limited

Kyushu Electric Power Co., Inc

บร�ษัท ศร�นานาพร มารเก็ตติ�ง 
จํากัด

บร�ษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน)

การไฟฟาสวนภูมิภาค (“กฟภ.”)

National Dispatch Center 
ของประเทศมองโกเลีย

Vietnam Electricity (EVN)

บร�ษัท ศร�นานาพร มารเก็ตติ�ง 
จํากัด

บร�ษัท พ�อารซี พลาสต 
(ประเทศไทย) จํากัด

บร�ษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน)

Kyushu Electric Power Co., Inc

Tokyo Electric Power Company 
Holdings, Inc

เปดดําเนินการ
เชิงพาณิชยแลว

เปดดําเนินการ
เชิงพาณิชยแลว

เปดดําเนินการ
เชิงพาณิชยแลว

เปดดําเนินการ
เชิงพาณิชยแลว

เปดดําเนินการ
เชิงพาณิชยแลว

เปดดําเนินการ
เชิงพาณิชยแลว

เปดดําเนินการ
เชิงพาณิชยแลว

ภายในไตรมาสที่ 1 ป 
2563

ภายในไตรมาสที่ 1 ป 
2563

ภายในไตรมาสที่ 1 ป 
2563

ภายในป 2563

ป 2563-2564

 จากโครงการของกลุมบร�ษัทฯ ขางตน กลุมบร�ษัทฯ อาจมีความเสี่ยง หากผูรับซื้อไฟฟาบอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟา ดังกลาว อาจสงผลกระทบ
ทางลบตอผลการดําเนินงานและฐานะทางการเง�นของกลุมบร�ษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ

 อยางไรก็ดี กลุมบร�ษัทฯ มีการควบคุมดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของกลุมบร�ษัทฯ ใหเปนไปตามเง�่อนไขขอ
กําหนดของสัญญาซื้อขายไฟฟาอยางเครงครัด รวมถึงปฏิบัติตามมาตรฐานสากลที่สําคัญและขอกําหนดอื่นๆ ตามที่ผูรับซื้อไฟฟา และ/หร�อ ผูวาจาง กําหนด
เพ�่อใหโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของกลุมบร�ษัทฯ มีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดในสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวของ 
 นอกจากน้ี กลุมบร�ษัทฯ ยังมีนโยบายแสวงหาโอกาสการขยายธุรกิจโดยการลงทุนในธุรกิจไฟฟาพลังงานหมุนเว�ยนทั้งในประเทศไทยและในตาง
ประเทศเพ�่มเติม เพ�่อลดความเสี่ยงจากการพ�่งพ�งลูกคาจํานวนนอยราย



ความเสี่ยงจากการภัยพ�บัติทางธรรมชาติ หร�อเหตุสุดว�สัย 

 ณ ปจจ�บัน กลุมบร�ษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยทั้งในประเทศไทย ในประเทศญี่ปุน ในประเทศมองโกเลียและ
ในประเทศเว�ยดนาม หากเกิดภัยพ�บัติทางธรรมชาติ หร�อเหตุสุดว�สัยรายแรงที่กลุมบร�ษัทฯ คาดไมถึง เชน การขัดของของระบบไฟฟา อุทกภัย พายุ พายุหิมะ 
อคัคภียั แผนดนิไหว ภูเขาไฟระเบดิ หร�อการกอว�นาศกรรมในพ�น้ท่ีท่ีโรงไฟฟาพลงังานแสงอาทติยของกลุมบร�ษทัฯตัง้อยู อาจทาํใหการดาํเนนิงานของโรงไฟฟา
พลงังานแสงอาทติยของกลุมบร�ษทัฯ ตองหยุดชะงกั หร�อเกดิความเสยีหายตอทรพัยสนิของกลุมบร�ษทัฯ ซึง่อาจสงผลกระทบทางลบตอผลการดาํเนนิงานและ
ฐานะทางการเง�นของกลุมบร�ษัทฯ 
 ในการพ�จารณาเลอืกและจดัเตร�ยมพ�น้ทีท่ีต่ัง้โครงการนัน้ กลุมบร�ษทัฯ ไดศกึษาสถติภิยัธรรมชาตยิอนหลงั เพ�อ่ใหมัน่ใจไดวาโครงการของกลุมบร�ษทัฯ
ตัง้อยูในพ�น้ทีท่ีม่โีอกาสเกดิภยัพ�บติัต่ํา ตลอดจนการจัดหาประกนัภยัเพ�อ่ลดความเสีย่งและผลกระทบทางการเง�นทีอ่าจเกดิข�น้โดยมนีโยบายการทาํประกนัภยั
ในระดบัเทยีบเคยีงกบัผูประกอบการท่ัวไปในอตุสาหกรรมและเปนไปตามเง�อ่นไขทีธ่นาคารพาณชิยและ/หร�อสถาบนัการเง�น ผูปลอยเง�นกูเพ�อ่กอสรางโครงการ 
(Project Finance) กาํหนดโดยจะจัดใหมีประกนัภยัความคุมครองสงูทีส่ดุภายใตเบีย้ประกนัทีเ่หมาะสม

ความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข�องกับการประกอบธุรกิจในประเทศไทย

 ความเสี่ยงจากการพ�่งพ�งบุคลากร โดยเฉพาะอย�างยิ�งเจ�าหน�าที่บร�หารระดับสูงที่มีความสําคัญ
      การประกอบธรุกจิผลติและจําหนายไฟฟาจากพลงังานหมนุเว�ยน รวมถงึธรุกจิเกีย่วเนือ่งอืน่ ตองอาศยัความรู ความสามารถ ความเชีย่วชาญ
 และประสบการณของบุคลากร โดยเฉพาะอยางยิ�งเจาหนาที่บร�หารระดับสูง หากกลุมบร�ษัทฯ ไมสามารถรักษาบุคลากรที่สําคัญดังกลาว หร�อไม
 สามารถสรรหาผูทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมในระดบัเดยีวกบัเจาหนาทีบ่ร�หารระดบัสงูเพ�อ่ดาํรงตาํแหนงแทนบคุลากรทีส่าํคญันีไ้ด อาจจะสงผลกระทบ
 ตอความตอเนื่องในการบร�หารงานและการดําเนินงานของบร�ษัทฯ

 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐและหน�วยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง
      ปจจ�บนั กลุมบร�ษทัฯ มีสัญญาซือ้ขายไฟฟากบัภาครฐัทัง้ในไทยและตางประเทศ  การเปลีย่นแปลงหร�อยกเลกิเง�อ่นไขในการรับซือ้ไฟฟาจากภาครฐั 
 อาจสงผลกระทบตอสญัญาซือ้ขายไฟฟาของกลุมบร�ษทัฯและสงผลกระทบทางลบตอผลการดาํเนนิงานและฐานะทางการเง�นของกลุมบร�ษทัฯ อยางมี
 นยัสําคญัผูบร�หารและทีมงานของกลุมบร�ษทัฯ ซึง่ประกอบไปดวยบคุคลากรทีม่คีวามรูความสามารถและประสบการณ ทาํหนาทีศ่กึษา ตดิตามขาว
 นโยบายของภาครฐัและหนวยงานราชการอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของ และประเมินความสามารถในการแขงขนัของกลุมบร�ษัทฯ เพ�อ่เตร�ยมแผนการรองรบัการ
 เปลีย่นแปลงไวลวงหนา และนําขอมูลดงักลาวมาใชเปนขอมลูประกอบการจดัทาํแผนธุรกจิในอนาคตของกลุมบร�ษัทฯ อีกทัง้ กลุมบร�ษัทฯ ยงัมกีาร
 ศกึษาขอมลูและพ�จารณาความเปนไปไดในการลงทนุโรงไฟฟาพลงังานหมนุเว�ยนในตางประเทศเพ�อ่กระจายความเสีย่งดงักลาวอกีดวย
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ความเสี่ยงจากการสูญเสียรายได�จากการจํากัดปร�มาณการรับซื้อไฟฟ�า (Curtailment) 

สําหรับโครงการในประเทศญี่ปุ�น
 โดยทัว่ไป การประกอบธรุกจิโรงไฟฟาพลงังานแสงอาทติยในประเทศญีปุ่น กลุมบร�ษทัฯ จะตองเขาทาํสญัญาซือ้ขายไฟฟากบัผูประกอบกจิการไฟฟา
เอกชนที่ใหบร�การในพ�้นที่ที่โรงไฟฟาแตละแหงตั้งอยู โดยสัญญาซื้อขายไฟฟามีอายุสัญญา 20 ป ภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟาดังกลาว กลุมบร�ษัทฯ ไมมีภาระ
ผูกพันที่จะตองขายไฟฟาใหแกผูประกอบกิจการไฟฟาเอกชน แตผูประกอบกิจการไฟฟาเอกชนมีภาระผูกพันที่จะตองซื้อไฟฟาทั้งหมดที่แตละโครงการผลิตได  
 อยางไรกด็ ีในชวงตนป 2558 หนวยงานทรพัยากรธรรมชาตแิละพลงังาน (The Agency for Natural Resources and Energy (“ANRE”)) ประเทศญ่ีปุน
 ไดประกาศใชพระราชกฤษฎกีาและแนวทางในการดาํเนินงานทีเ่กีย่วของเพ�อ่แกไขแนวทางการรับซือ้ไฟฟาจากพลงังานหมนุเว�ยนโดยบร�ษทัผูประกอบกจิการไฟฟา 
ซึง่รวมถงึการจาํกดัปร�มาณการรบัซือ้ไฟฟา (Curtailment) กลาวคอืบร�ษทัผูประกอบกจิการไฟฟามสีทิธทิีจ่าํกดัปร�มาณการรบัซือ้ไฟฟาจากโรงไฟฟาพลงังาน
หมนุเว�ยนได ไมเกนิ 360 ชัว่โมงตอป โดยไมตองชดใชความเสยีหายทีเ่กดิข�น้ นอกจากนีก้ฎหมายยงักาํหนดใหผูประกอบกจิการไฟฟาเอกชนเฉพาะรายสามารถ
จาํกัดปร�มาณการรบัซือ้ไฟฟา โดยไมจาํกดัจาํนวน (Unlimited Curtailment) ทัง้นี ้ผูประกอบกจิการไฟฟาจะมปีระกาศหมายกาํหนดการทีค่าดวาจะจาํกดัการ
รับซื้ออยางเปนทางการใหแกผูประกอบกิจการไฟฟาเอกชนไดทราบ 
 ทั้งนี้ ผูประกอบกิจไฟฟาเอกชนที่จะเปนผูรับซื้อไฟฟาของโครงการฮิดะกะ ซึ่งไดแก Hokkaido Electric Power Company Limited และผูประกอบ
กิจการไฟฟาเอกชนที่จะเปนผูรับซื้อไฟฟาของโครงการยามากะ และโครงการโซเอ็น ซึ่งไดแก Kyushu Electric Power Co., Inc นั้น อยูในเขตที่สามารถจํากัด
ปร�มาณการรับซื้อไฟฟา โดยไมจํากัดจํานวน (Unlimited Curtailment) ทั้ง 3 ราย ดวยเหตุดังกลาว กลุมบร�ษัทฯ จึงอาจมีความเสี่ยงจากการสูญเสียรายได
หากถูกจํากัดปร�มาณการรับซื้อไฟฟา 
 กลุมบร�ษทัฯ ไดคาํนงึถงึการจาํกดัปร�มาณการรบัซือ้ไฟฟาดงักลาว โดยในขัน้ตอนการศกึษาความเปนไปไดของโครงการในประเทศญีปุ่นนัน้ กลุมบร�ษทัฯ 
มนีโยบายในการ (1) วาจางท่ีปร�กษาทางเทคนิคเพ�อ่ทําการศกึษาเกีย่วกบัการจาํกดัปร�มาณการรับซือ้ไฟฟาของผูประกอบกจิการไฟฟาเอกชนทีจ่ะรบัซือ้ไฟฟา
ในแตละโครงการ และ/หร�อ (2) ประสานงานเพ�อ่ขอรบัรายงานจากผูประกอบกจิการไฟฟาเอกชนทีจ่ะรับซือ้ไฟฟาในแตละโครงการ (ถาม ี) เพ�อ่ประกอบการตดัสนิใจ
กอนการลงทุนในโครงการดังกลาว 
 สาํหรบัโครงการฮดิะกะ โครงการยามากะ และโครงการโซเอน็ นัน้ กลุมบร�ษทัฯ ไดรบัรายงานผลการศกึษาเกีย่วกบัการจาํกดัปร�มาณการรับซือ้ไฟฟา
จากที่ปร�กษาทางเทคนิค และพ�จารณาแลวเห็นวา การลงทุนในโครงการดังกลาวมีความคุมคาและเหมาะสมที่จะลงทุนตอไป 
 
ความเสี่ยงจากการไม�สามารถหาว�ศวกรไฟฟ�า (Chief Electrical Engineer) 

เพ�่อดูแลการดําเนินงานโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�ในประเทศญี่ปุ�น
 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการไฟฟา (The Electricity Business Act) ของประเทศญี่ปุน กําหนดใหผูประกอบการตองจัดใหมีว�ศวกรไฟฟา 
(Chief Electrical Engineer) ทาํหนาทีก่าํกบัดแูลมาตรการความปลอดภยัในงานกอสราง การดาํเนนิงานและการบาํรงุรกัษาโรงไฟฟา (Operation and Maintenance) 
โดยระดบัใบอนญุาตของว�ศวกรไฟฟา (Chief Electrical Engineer) จะแตกตางกนัไป ข�น้อยูกบัขนาดของโรงไฟฟา ดังนัน้โครงการโรงไฟฟาพลงังานแสงอาทติย
ในประเทศญี่ปุนของกลุมบร�ษัทฯ  จึงอาจมีความเสี่ยงจากความลาชาของวันเปดดําเนินการเชิงพาณิชยของโครงการ หร�ออาจมีคาใชจายสวนเพ�่ม 
 ทัง้นี ้สําหรบัโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทติยในประเทศญีปุ่นของกลุมบร�ษัทฯ ไดกาํหนด และ/หร�อ มแีนวทางทีจ่ะกาํหนดขอบเขตหนาทีผู่บร�หาร
จัดการทรัพยสิน ใหเปนผูดําเนินการจัดหาว�ศวกรไฟฟาสําหรับโครงการ
 กลุมบร�ษัทฯ ไดคัดเลือกผูบร�หารจัดการทรัพยสิน ท่ีมีประสบการณ ความนาเชื่อถือ ผลงานในอดีตท่ีดี และมีฐานะทางการเง�นที่แข็งแกรง รวมถึง
เปนทีย่อมรบัของธนาคารผูปลอยเง�นกูเพ�อ่กอสรางโครงการ (Project Finance) จงึมัน่ใจไดวาจะสามารถปฏบิตังิานตามขอบเขตการใหบร�การทีก่าํหนดในสญัญาได

ความเสี่ยงจากการมีส�วนในการบร�หารจัดการโครงการโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�ในประเทศญี่ปุ�น

 ในปจจ�บัน บร�ษัทฯ ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยในประเทศญี่ปุนจํานวน 4โครงการผานโครงสรางการลงทุนแบบจีเค-ทีเค
ซึ่งเปนโครงสรางการลงทุนซึ่งมีวัตถุประสงคเพ�่อการบร�หารจัดการภาษีสําหรับการลงทุนในประเทศญี่ปุน โดยบร�ษัทฯ ไดลงทุนภายใตโครงสรางการลงทุน
แบบจีเค-ทีเคผานการถือหุนใน SEG ซึ่งเปนบร�ษัทยอยโดยท่ีบร�ษัทฯ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 และจัดตั้งข�้นในเขตบร�หารพ�เศษฮองกง แหงสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี และ SEG ไดลงทนุในโครงการดงักลาวในฐานะเปนนกัลงทนุทเีค
ทัง้นี ้ภายใตโครงสรางการลงทนุแบบ จเีค-ทเีค SEG ในฐานะนักลงทุนทีเค จะเปนนักลงทุนท่ีไมมีสวนรวมในการบร�หารงาน (Silent Investor) ตามมาตรา 536 
(Contribution by Silent Partner and Right and Obligations) ตามประมวลกฎหมายพาณิชยของประเทศญี่ปุน (Commercial Code of Japan) และ 
บร�ษัทผูดําเนินกิจการจะมีสิทธิไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีสําหรับนักลงทุนที่ลงทุนในประเทศญี่ปุน จากการประกอบธุรกิจซึ่งบร�ษัทผูดําเนินกิจการจายให
กับนักลงทุนทีเคนั้น ถือเปนคาใชจายทางภาษีของบร�ษัทผูดําเนินกิจการ 
 ทั้งนี้ บร�ษัทผูดําเนินกิจการมีหนาที่ตองหักภาษีหัก ณ ท่ีจายในอัตรารอยละ 20.42 ซึ่งเปนภาระภาษีของนักลงทุนทีเค จากการจายสวนแบงกําไร 
(TK Distribution) ดังกลาว
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ความเสี่ยงด�านการบร�หารจัดการ

     ความเสี่ยงจากการถูกผู�ถือหุ�นรายใหญ�ควบคุมเสียงของที่ประชุมผู�ถือหุ�น
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุมครอบครัวไกรพ�สิทธิ์กุลถือหุนในบร�ษัทฯ ประมาณรอยละ 59.8 ของจํานวนทุนเร�ยกชําระแลวทั้งหมด นอกจากนี้ 
กลุมครอบครวัไกรพ�สทิธิก์ลุยงัดาํรงตาํแหนงเปนผูบร�หาร กรรมการ และกรรมการผูมีอํานาจลงนามของกลุมบร�ษัทฯ จงึทําใหกลุมผูถอืหุนใหญดังกลาวมีอาํนาจ
ในการควบคมุการบร�หารจัดการกลุมบร�ษทัฯ รวมถงึสามารถควบคมุเสยีงของทีป่ระชมุผูถอืหุนไดเกอืบทัง้หมด ไมวาจะเปนเร�อ่งการแตงตัง้กรรมการหร�อการ
ขออนุมัติในเร�่องอื่นที่ตองใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนเร�่องที่กฎหมายหร�อขอบังคับของบร�ษัทฯ กําหนดใหตองไดรับเสียงไมนอยกวาสามในสี่
จากผูถอืหุนทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง ดงันัน้ผูถอืหุนรายยอยอาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสยีงเพ�อ่ตรวจสอบและถวงดลุเร�อ่งทีก่ลุมผูถอืหุนใหญเสนอได
 อยางไรก็ด ีกลุมบร�ษทัฯ ไดมีการจัดโครงสรางการบร�หารจดัการโดยบคุลากรทีม่คีวามรู ความสามารถ และไดมกีารกาํหนดขอบเขตในการดาํเนนิงาน 
หนาที ่และความรบัผดิชอบ การมอบอาํนาจใหแกกรรมการและผูบร�หารอยางชดัเจนและโปรงใส และมกีารกาํหนดมาตรการทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนักบักรรมการ 
กลุมผูถอืหุนใหญ ผูมอีาํนาจควบคมุกจิการ รวมถงึบคุคลทีม่คีวามขดัแยง โดยบคุคลดังกลาวจะไมมีสทิธิในการออกเสยีงในการอนุมตัริายการนัน้ๆ เพ�อ่ใหการ
ดําเนินธุรกิจของกลุมบร�ษัทฯ เปนไปอยางโปรงใส 
 นอกจากนี ้โครงสรางคณะกรรมการของบร�ษทัฯ ประกอบไปดวยกรรมการอิสระจาํนวน 3 ทาน โดยกรรมการอิสระจาํนวน 2 ทานดํารงตาํแหนงเปน
กรรมการตรวจสอบของบร�ษัทฯ และกรรมการอิสระอีก 1 ทานดํารงตําแหนงประธานกรรมการ ท้ังน้ีการแตงตั้งกรรมอิสระดังกลาว เพ�่อทําหนาท่ีตรวจสอบ 
ถวงดลุการตดัสนิใจ และพ�จารณารายการตางๆ กอนนาํเสนอตอทีป่ระชมุผูถอืหุน เพ�อ่สรางความม่ันใจใหแกผูถอืหุนรายยอย และผูมีสวนไดเสยีอ่ืนๆ วาโครงสราง
การบร�หารจัดการของกลุมบร�ษัทฯ มีการถวงดุลอํานาจ โปรงใส มีการบร�หารงานที่มีประสิทธิภาพ และการดําเนินการหร�อเขาทํารายการใดๆ เปนไปเพ�่อ
ประโยชนสูงสุดของกลุมบร�ษัทฯ 

 แมวา SEG ในฐานะนกัลงทนุทเีคจะไมมสีวนรวมในการบร�หารงาน หร�อ ตดัสนิใจเกีย่วกบัการดาํเนนิงานรายวนั (Day-to-day operations) บร�ษัทฯ
ในฐานะบร�ษทัใหญ ไดกาํหนดแนวทางการกาํกบัดแูลโครงการโรงไฟฟาพลงังานแสงอาทติยทีป่ระเทศญีปุ่น โดยคดัเลอืกพนัธมติรทางธรุกจิทีม่คีวามนาเชือ่ถอื 
และมีประสบการณในการดําเนินธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในประเทศญี่ปุน  นอกจากนี้ ในการ (1) ทําสัญญาการลงทุนทีเคระหวาง SEG ซึ่งบร�ษัทฯ 
กําหนดใหเปนบร�ษทัทีท่าํหนาทีน่กัลงทนุทเีค และบร�ษทัผูดาํเนนิกจิการ และ (2) สัญญาตางๆ ท่ีเกีย่วของระหวางพันธมิตรทางธุรกจิ และ/หร�อผูใหบร�การตางๆ 
และบร�ษทัผูดาํเนนิกจิการ โดยไดมกีารกาํหนดวตัถปุระสงคในการลงทุน การดําเนินงาน และกิจกรรมทางธุรกจิท่ีสําคญัท่ีเกีย่วของในชวงพัฒนาโครงการ เชน 
การจดัหาแหลงเง�นทนุเพ�อ่พฒันาโครงการ การจดัหาผูรบัเหมากอสรางเบด็เสรจ็ และการจดัหาผูบร�หารจดัการทรพัยสนิ ซึง่มคีวามสาํคญัเปนอยางยิ�งในการ
ควบคมุและบร�หารโครงการใหประสบความสาํเรจ็ภายหลงัจากท่ีโรงไฟฟาไดเปดดาํเนนิการเชงิพาณชิยแลว เพ�อ่ใหมัน่ใจวาการดาํเนนิการของโรงไฟฟาพลงังาน
แสงอาทิตยเปนไปเพ�่อประโยชนสูงสุดของบร�ษัทฯและผูถือหุน 
 อยางไรก็ดี แมวาการลงทุนภายใตโครงสรางแบบ จีเค-ทีเค จะเปนโครงสรางการลงทุนตามกฎหมายของประเทศญี่ปุนที่มีผูนํามาใชแลวโดยทั่วไป 
หาก SEG ในฐานะนักลงทุนทีเค ดําเนินการใด ๆ ท่ีถือวามีอิทธิพลตอการบร�หารงานหร�อดําเนินกิจการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย อาจมีความเปนไปไดที่
จะกระทบตอการเปนนกัลงทนุทีไ่มมสีวนรวม (Silent Investor) ภายใตโครงสรางการลงทนุแบบ จเีค-ทีเค  ซึง่สงผลใหอาจมคีวามเสีย่งจากการถกูจดัประเภทใหม
(re-characterization) เปนหางหุนสวนจาํกดัทัว่ไป (เอน็เค หร�อ nin-i-kumiai) ซึง่อาจสงผลใหสวนแบงกาํไร (TK Distribution) จากการประกอบธรุกจิซึง่ บร�ษัท
ผูดําเนินกิจการจายใหกับ SEG ในฐานะนักลงทุนทีเค ไมถือเปนคาใชจายทางภาษี และอาจทําใหบร�ษัทผูดําเนินกิจการมีภาระทางภาษีท่ีเพ�่มสูงข�้น และ/หร�อ 
อาจตองชาํระเบีย้ปรบั และ/หร�อดอกเบีย้ของภาษสีวนทีต่องชาํระเพ�ม่เตมิจากการประเมนิภาษีดังกลาว ดังนัน้ หาก SEG ในฐานะนักลงทุนทเีคถกูจดัประเภทใหม
 (re-characterization) เปนหางหุนสวนจํากัดทั่วไป (เอ็นเค หร�อ nin-i-kumiai) อาจสงผลกระทบใหบร�ษัทฯ ไดรับผลตอบแทนจากการลงทุน
 (Return on Investment) ของโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในประเทศญี่ปุนในอัตรานอยกวาที่กลุมบร�ษัทฯ คาดการณไว
 ณ ปจจ�บนั โครงการโรงไฟฟาพลงังานแสงอาทติยในประเทศญีปุ่น ไดเร�ม่เปดดําเนนิการเชงิพาณชิยไปแลวบางสวน จงึไดมีการเร�ม่จายสวนแบงกาํไร 
(TK Distribution) จากการประกอบธุรกิจซึ่งผูดําเนินกิจการ (Operator) ใหกับนักลงทุนทีเคบางแลว
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ความเสี่ยงด�านการเง�น

    ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
 การพัฒนาโครงการโรงไฟฟาจะมีการกูยืมเง�นแบบ Project Finance จากธนาคารพาณิชยและสถาบันการเง�นตางๆ โดยมีอัตราดอกเบี้ยแบบลอย
ตัวที่อางอิงกับ LIBOR หร�อ THBFIX หากอัตราดอกเบี้ยดังกลาวมีการเปล่ียนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ อาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ผลการดําเนิน
งานและฐานะทางการเง�นของกลุมบร�ษัทฯ  
 ทั้งนี้ กลุมบร�ษัทฯ มีนโยบายในการบร�หารและปองกันความเสี่ยงดังกลาว เชน SPN ไดทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest rate swap)
ตลอดอายุสัญญาเง�นกู สําหรับเง�นกูสวนใหญเพ�่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย โครงการ Khunsight Kundi ไดทําสัญญาแบบอัตรา
อัตราดอกเบี้ยคงที่ (fixed rate) ตลอดสัญญากูยืม สําหรับโครงการในประเทศญี่ปุน แมวาสัญญาเง�นกูเปนอัตราดอกเบี้ยลอยตัว แตปจจ�บัน มีระดับใกลเคียง
กับรอยละ 0 ดังนั้นบร�ษัทจึงอาจมีการพ�จารณาการเขาทําสัญญา Interest Rate Swap หากพ�จารณาแลววาเปนประโยชนตอบร�ษัท
 นอกจากนี้ บร�ษัทฯยังมีการติดตามแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอยางสมํ่าเสมอ และพ�จารณาการใชเคร�่องมือทางการเง�นที่เหมาะสม
เพ�่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ใหอยูในระดับที่ยอมรับได 

     ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเง�นตราต�างประเทศ
 กลุมบร�ษัทมีการลงทุนในตางประเทศในสกุลเง�นดอลลารสหรัฐ เยนญี่ปุน และมีการลงทุนซื้ออุปกรณบางสวนเปนสกุลเง�นตราตางประเทศ นอกจากนี้
การลงทนุในตางประเทศจะไดรบัคาขายไฟฟาเปนสกลุเง�นทองถิ�นดงันัน้ การเปลีย่นแปลงอยางมนียัสาํคญัของอตัราแลกเปลีย่น อาจสงผลกระทบตอผลการดําเนนิ
งานของกลุม 
 อยางไรกด็ ีสญัญาซือ้ขายไฟฟาสวนใหญ แมจะชาํระเง�นเปนสกลุเง�นทองถิ�น แตอตัราคาไฟฟามกีารปรบัตามสกลุดอลลารสหรฐั  นอกจากนี ้กลุมบร�ษทั
มนีโยบายในการจดัการความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น โดย (1) จดัสดัสวนเง�นกูยมืระยะยาวในสกลุเง�นเดียวกนักบัรายไดจากโครงการตางๆ  (Natural Hedge) เพ�อ่ลด
ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน (2) การใชตราสารอนุพันธ เชน สัญญาซื้อขายเง�นตราตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) เพ�่อปองกัน
ความเส่ียงดานอัตราแลกเปลีย่นจากการซือ้อปุกรณสาํหรบัการกอสราง

ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้
 ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาของกลุมบร�ษัทฯ นั้น  กลุมบร�ษัทฯ มีแหลงที่มาของเง�นลงทุนสวนใหญเปนเง�นกูยืมในรูปแบบวงเง�นกูสินเชื่อโครงการ 
(Project Finance) ในอตัราสวนหน้ีสนิประมาณรอยละ 70 – 75 ของมลูคาโครงการ ประมาณรอยละ 80 – 90 ของมลูคาโครงการสาํหรบัโครงการในประเทศญีปุ่น
 กลุมบร�ษัทฯ จึงมีภาระท่ีตองชําระดอกเบี้ยและเง�นกูยืมใหแกธนาคารพาณิชยตามกําหนด และปฏิบัติตามเง�่อนไขทางการเง�นตามที่ไดระบุไวในสัญญา 
หากกลุมบร�ษัทฯ มีผลการดําเนินงานไมเปนไปตามประมาณการทางการเง�นที่คาดไวหร�อไมสามารถปฏิบัติตามเง�่อนไขทางการเง�นดังกลาว กลุมบร�ษัทฯ 
อาจมีความเสี่ยงที่ไมสามารถชําระดอกเบี้ยและเง�นกูยืมไดตามกําหนด และอาจมีสิทธิถูกเร�ยกชําระหนี้คืนทั้งจํานวนในทันที 
 อยางไรก็ดี ธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังงานหมุนเว�ยนมีกระแสเง�นสดรับจากการดําเนินงานที่คอนขางสมํ่าเสมอ รวมทั้งกลุมบร�ษัทฯ มี
การวางแผนทางการเง�นระยะยาวและมีการติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเน่ืองเพ�่อสรางความม่ันใจวากลุมบร�ษัทฯ จะมีกระแสเง�นสดเพ�ยงพอสําหรับชําระ
ดอกเบี้ยและเง�นกูยืม และสามารถปฏิบัติตามเง�่อนไขทางการเง�นที่กําหนดในสัญญากูยืมเง�น รวมทั้งสามารถขยายการลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพตามเปาหมาย
ที่วางไว 
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ความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการใหม�

     ความเสี่ยงจากผลตอบแทนจากการลงทุนอาจไม�เป�นไปตามที่คาดการณ�

ความเสี่ยงจากการจัดหาที่ดินสําหรับใช�ในการประกอบธุรกิจผลิตและจําหน�ายไฟฟ�าพลังงานหมุนเว�ยน
 ในการลงทนุพฒันาและกอสรางโรงไฟฟาพลังงานหมุนเว�ยน กลุมบร�ษทัฯ จะตองจดัหาทีด่นิเพ�อ่พฒันาโครงการ ดงันัน้ กลุมบร�ษทัฯ จงึมคีวามเสีย่ง
จากการจัดหาที่ดินในพ�้นที่ตามที่กําหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟาท่ีมีขนาดเพ�ยงพอสอดคลองกับแผนการลงทุน และ/หร�อ ความเสี่ยงจากตนทุนการไดมาซึ่ง
ท่ีดนิสงูกวาทีค่าดการณไว ซึง่จะสงผลใหการลงทนุของกลุมบร�ษทัฯ ลาชา และโรงไฟฟาของกลุมบร�ษัทฯ อาจไมสามารถเปดดําเนินการเชงิพาณชิยไดทนัตาม
ที่กําหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟาได
 อยางไรก็ดี กลุมบร�ษัทฯ ดําเนินการจัดหาที่ดินโดยคัดเลือกบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญเพ�่อจัดหาและรวบรวมที่ดินตามหลักเกณฑที่กลุม
บร�ษัทฯ กําหนดเพ�อ่ใหบร�ษทัฯ สามารถจดัหาทีด่นิทีม่คีณุภาพตอการประกอบธรุกจิผลติและจาํหนายไฟฟาพลงังานแสงอาทติยในระดบัราคาทีเ่หมาะสม ทัง้นี ้
กลุมบร�ษัทฯ จะเขาทาํสัญญาซือ้ขายกบัเจาของทีด่นิโดยตรง เพ�อ่ใหมัน่ใจไดวาราคาท่ีดินทีก่ลุมบร�ษัทฯ เขาทําสญัญาเปนราคาท่ีเหมาะสมในการประกอบธรุกจิ

ความเสี่ยงจากการลงทุนโครงการโรงไฟฟ�าพลังงานหมุนเว�ยนในต�างประเทศ
 กลุมบร�ษทัฯ มีนโยบายท่ีจะลงทุนโครงการโรงไฟฟาพลงังานหมนุเว�ยนในตางประเทศ ดงันัน้ กลุมบร�ษทัฯ จงึมคีวามเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงสภาวะ
เศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง กฎหมาย และนโยบายภาครฐัท่ีเกีย่วของกบัธรุกจิไฟฟาพลงังานหมนุเว�ยนในประเทศทีก่ลุมบร�ษทัฯ จะลงทนุ รวมถงึความเสีย่งดาน
การเง�นที่อาจสงผลกระทบในทางลบตอผลการดําเนินงานของกลุมบร�ษัทฯ เชน ความเสี่ยงดานเง�นเฟอ ขอจํากัดในการแลกเปลี่ยนเง�นตรา และความผันผวน
ของอัตราแลกเปล่ียน เปนตน นอกจากนี้ กลุมบร�ษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการไมสามารถจัดหาบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญในการบร�หารโครงการในตาง
ประเทศไดทันตามกําหนด
 อยางไรกด็ ีกลุมบร�ษทัฯ มีการศกึษาขอมูลและพ�จารณาความเปนไปไดในการลงทนุโรงไฟฟาพลงังานหมนุเว�ยนในหลายประเทศเพ�อ่กระจายความ
เสีย่งดงักลาว และมกีารเตร�ยมความพรอมในการบร�หารจัดการโครงการโรงไฟฟาพลงังานหมนุเว�ยนในตางประเทศโดยจดัจางทีป่ร�กษาในระหวางการพฒันา
โครงการ และมนีโยบายในการสรรหาและพฒันาบคุลากรเพ�อ่รองรบัการพฒันาโครงการโรงไฟฟาพลงังานหมนุเว�ยนในตางประเทศ

 คัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจที่มีประสบการณในการดําเนินธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย และ/หร�อ ธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังงาน
 หมุนเว�ยนอื่นๆ ทั้งในประเทศและในประเทศญี่ปุนที่เชื่อถือได 
 คํานวณผลตอบแทนจากการลงทุนโดยการว�เคราะหความออนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis) ที่ครอบคลุมกรณีเลวรายที่สุด
 (Worst Case Scenario) เพ�่อศึกษาถึงผลกระทบทางการเง�นและผลตอบแทนในกรณีเลวรายที่สุดที่กลุมบร�ษัทฯ อาจไดรับ นอกจากนี้ ในการ
 ประเมินเง�นลงทุนในโครงการตางๆ กลุมบร�ษัทฯ ไดคํานวณเง�นลงทุนสํารอง (Contingency) ซึ่งกลุมบร�ษัทฯ คาดวาจะครอบคลุมคาใชจายสวนเพ�่ม
 ไดเพ�ยงพอหากคาใชจายในการพัฒนาโครงการเพ�่มข�้นระดับหนึ่ง
 ศึกษาขอมูล (Due Diligence) และความเปนไปไดในการลงทุนโดยละเอียด โดยอาจจัดใหมีที่ปร�กษาดานตางๆ (แลวแตกรณี) เชน 
  ทีป่ร�กษาดานเทคนิค/ ว�ศวกร เพ�อ่ (1) ประเมินคาความเขมแสงอาทติยโดยการอางองิจากขอมลูสถติ ิ(2) ศกึษาความเปนไปไดในการลงทนุ 
  (Feasibility Study) (3) ใหคําแนะนําดานเทคนิคและว�ศวกรรมที่เกี่ยวของในการพัฒนาโครงการ และ (4) ติดตามขั้นตอนการพัฒนา
  โครงการ/ กอสรางโครงการ ใหเปนไปตามแผนที่วางไว
  ที่ปร�กษากฎหมาย เพ�่อใหคําแนะนําเกี่ยวกับกฎหมายและขั้นตอนที่เกี่ยวของกับการลงทุน ตรวจสอบเอกสารสิทธิที่ดิน เอกสารสัญญา
  โครงการ และใบอนุญาตท่ีเกี่ยวของ และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมถึงการเจรจาสัญญาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ เพ�่อประโยชน
  สูงสุดของกลุมบร�ษัทฯ และผูถือหุนเปนสําคัญ
  ที่ปร�กษาเฉพาะทางอื่นๆ เชน ที่ปร�กษาทางการเง�น และท่ีปร�กษาทางบัญชีและภาษี เพ�่อใหม่ันใจไดวากลุมบร�ษัทฯ มีคาใชจายในการเขา
  ทํารายการที่สมเหตุสมผล และมีการปฏิบัติตามกฎเกณฑและกฎหมายที่เกี่ยวของอยางถูกตองครบถวน
 ทั้งนี้ ขอมูลจากการศึกษาขางตนจะถูกนําเสนอตอคณะกรรมการบร�หาร และ/หร�อ ผู มีอํานาจอนุมัติ เพ�่อพ�จารณาอนุมัติการเขาลงทุน

 กลุมบร�ษัทมีการขยายการลงทุนในโรงไฟฟาอยางตอเน่ือง ท้ังน้ีกอนการเขาลงทุนโครงการใดๆ กลุมบร�ษัทฯ มีการศึกษาความเปนไปไดของ
โครงการอยางละเอียดกอนตดัสนิใจลงทนุ โดยมขีัน้ตอนทีส่าํคญัดงันี้
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ความเสี่ยงเกี่ยวกับหุ�นสามัญของบร�ษัทฯ

    ความเสี่ยงจากกฎหมายไทยและข�อบังคับของบร�ษัทฯ มีข�อจํากัดการถือหุ�นโดยผู�ถือหุ�นต�างด�าว ซึ่งข�อจํากัดดังกล�าว

อาจมีผลกระทบต�อสภาพคล�องและราคาตลาดของหุ�นบร�ษัทฯ
 ขอบังคับของบร�ษัทฯ มีขอจํากัดสัดสวนการเปนเจาของหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดในบร�ษัทฯ ของ ชาวตางชาติไวท่ีรอยละ 49.0 นอกจากนี้ 
ความเปนเจาของหุนของชาวตางชาตยิงัถกูจาํกดัไวโดยกฎหมายไทย ไดแก พระราชบญัญตักิารประกอบธรุกจิของคนตางดาว พ.ศ. 2542 (ตามทีไ่ดมกีารแกไขเพ�ม่เตมิ) 
ดังนั้น สภาพคลองและราคาตลาดของหุนสามัญอาจไดรับผลกระทบในทางลบโดยเฉพาะอยางยิ�งเมื่อการถือหุนของชาวตางชาติเพ�่มข�้นถึงเพดานที่กําหนดไว
ผูถือหุนชาวไทยอาจไมสามารถโอนหุนของตนใหบุคคลอื่นซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยนอกจากนี้ผูถือหุนผูซื้อหุนผูขายหุนซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยมิอาจทราบลวงหนา
วาหุนนั้นจะตกอยูในขอจํากัดสัดสวนการถือหุนของชาวตางชาติและหุนนั้นจะสามารถจดทะเบียนในนามของผูซื้อไดหร�อไมหร�อนายทะเบียนจะปฏิเสธการจดแจง
การโอนหุนเชนวานั้นหร�อไม

(ผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลของบร�ษัทเพ�่มเติมไดจากแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ที่แสดงไวใน www.sec.or.th)
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ข�อมูลทั่วไปและข�อมูลสําคัญอื่น

ข�อมูลทั่วไป

ชื่อ สถานที่ตั้ง ของบร�ษัทฯ

ชื่อบร�ษัท    : บร�ษทั เสร�มสร�าง พาวเวอร� คอร�ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)

ชื่อภาษาอังกฤษ   :  Sermsang Power Corporation Public 

      Company Limited (SSP)

ประกอบธุรกิจหลัก   :  ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ�นในบร�ษัทอื่น 

      (Holding Company)

เลขทะเบียนบร�ษัท   : 0107560000010

ทุนจดทะเบียน/ทุนชําระแล�ว :  922,000,000 บาท

จํานวนหุ�น    :  922,000,000 หุ�น

ราคาพาร�    :  1.0บาท

ที่ตั้งสํานักงานใหญ�   : 325/14 ถ.หลานหลวง แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต

       กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท�    :  02-628-0991-2

โทรสาร    : 02-628-0993

Website    : http://www.sermsang.com

เลขานุการบร�ษัท   :  โทรศัพท� 02-6280991-2#255

E-MAIL    : supitcha@sermsang.co.th

ฝ�ายนักลงทุนสัมพันธ�  :  โทรศัพท� 02-6280991-2#162,165

E-MAIL    : sukunya.p@sermsang.co.th
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ชื่อ สถานที่ตั้ง ของบร�ษัทในเคร�อที่ถือหุ�นตั้งแต� ร�อยละ 50 ข�้นไป (รวมการเข�าลง

ทุนผ�านโครงสร�างจ�เค-ทีเค ในสัดส�วนตั้งแต�ร�อยละ 50 ของเง�นลงทุนทีเคข�้นไป

และรวมการถือหุ�น/การลงทุนผ�านโครงสร�าง จ�เค-ทีเค ทั้งทางตรงและทางอ�อม)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

บร�ษัท เสร�มสรางพลังงาน 
จํากัด (“SPN”)

ชื่อบร�ษัท
ประเภทธุรกิจ 

(ในป�จจ�บัน)

สัดส�วน

ในการ

ถือหุ�น

ทุนจด

ทะเบียน

(ล�านบาท)

ทุนเร�ยก

ชําระแล�ว 

(ล�านบาท)

จํานวนหุ�น

ที่จําหน�ายแล�ว 

(หุ�น)
ที่ตั้งสํานักงานใหญ� โทรศัพท�

ลงทุนใน Solar Farm
โครงการ เสร�มสราง 
โซลาร

325/14 ถ.หลานหลวง 
แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
10300

325/14 ถ.หลานหลวง 
แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
10300

325/14 ถ.หลานหลวง 
แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
10300

325/14 ถ.หลานหลวง 
แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
10300

325/14 ถ.หลานหลวง 
แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
10300

325/14 ถ.หลานหลวง 
แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
10300

325/14 ถ.หลานหลวง 
แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
10300

325/14 ถ.หลานหลวง 
แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
10300

325/14 ถ.หลานหลวง 
แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
10300

325/14 ถ.หลานหลวง 
แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
10300

325/14 ถ.หลานหลวง 
แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
10300

100% 955.0 900.5 900,500,000

20.0 20.0 20,000,000

50.0 13.3 13,250,000

10.0 3.3 3,250,000

10.0 2.5 2,500,000

10.0 5.5 5,500,000

10.0 10.0 10,000,000

10.0 3.3 3,250,000

50.0 50.0 50,000,000

525.3 131.3 131,312,500

810.0 810.0 810,000,000

02-628-0991-2

02-628-0991-2

02-628-0991-2

02-628-0991-2

02-628-0991-2

02-628-0991-2

02-628-0991-2

02-628-0991-2

02-628-0991-2

02-628-0991-2

02-628-0991-2

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Holding Company

ยังไมมีการดําเนินการ
เชิงพาณิชย

ยังไมมีการดําเนินการ
เชิงพาณิชย

ยังไมมีการดําเนินการ
เชิงพาณิชย

ยังไมมีการดําเนินการ
เชิงพาณิชย

ยังไมมีการดําเนินการ
เชิงพาณิชย

ยังไมมีการดําเนินการ
เชิงพาณิชย

ลงทุนใน Solar Farm 
โครงการโซลาร อผศ.

พัฒนาโครงการ 
พลังงานทดแทน

Holding Company

บร�ษัท แอคเซส เอนเนอจี้ 
จํากัด(“AE”)

บร�ษัท เอสเซนเชียล 
พาวเวอร จํากัด(“EP”)

บร�ษัท พลัส เอนเนอจี้
จํากัด(“PE”)

บร�ษัท เพรสทิจ กรุป 
จํากัด(“PTG”)

บร�ษัท ทร�ปเปลพ� 
ร�นิวเอเบิ�ล จํากัด(“PPP

บร�ษัท สยามคลีนโซลูชั่น 
จํากัด (“SCS”)

บร�ษัท สยาม ร�นิวเอเบิ�ล
พาวเวอร จํากัด(“SRP”) 

บร�ษัท เสร�มสราง 
โซลาร จํากัด(“SS”)

บร�ษัท เสร�มสราง 
คอรปอเรชั่น จํากัด
(“SSC”)

บร�ษัท เสร�มสราง 
อินเตอรเนชั่นแนล 
จํากัด(“SI”)

บร�ษัทย�อยในประเทศไทย
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ประเภทธุรกิจ 

(ในป�จจ�บัน)

สัดส�วน

ในการ

ถือหุ�น

ทุนจด

ทะเบียน

(ล�านบาท)

ทุนเร�ยก

ชําระแล�ว 

(ล�านบาท)

จํานวนหุ�น

ที่จําหน�ายแล�ว 

(หุ�น)

ที่ตั้งสํานักงานใหญ�

130.0 98.0 98,00,000

325/14 ถ.หลานหลวง 
แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
10300

02-628-0991-2100%ลงทุนในโครงการ 
Solar Rooftop

บร�ษัท เสร�มสราง อินฟนิท
จํากัด(“SN”)

510.6 ลานเยน 4,490,000

Room 2101 Hong Kong Trade 
Centre, 161-7 Des Voeux Road, 
Central, Hong Kong

100%Holding CompanyS. Global Power 
Limited (“SGP”)

12

13

107.7 ลานเยน 1,001,001

Suite 1803-4, 18/F., St.
George's Building, No. 2 
Ice House Street, Central, 
Hong Kong

100%
Solar Farm Power
 Plant in Japan as 
TK investor

Surge Energy Corporation 
Limited (“SEG”)

14

81.9 ลานเยน 750,000

Room 2804, 28/F., Rykadan
Capital Tower, 135 Hoi Bun 
Road, Kwun Tong, Kowloon, 
Hong Kong

100%Holding CompanyAccess C Management 
Limited (“ACM”)

15

48.2 ลานเยน 96,290
5-1 Kabutochou, Nihonbashi,
 Chuo-Ku, Tokyo

100%

ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับ
การลงทุน Solar Farm
ในญี่ปุน

Seijo Corporation (“SJC”)
16

0.13 ลานเหร�ยญ
สหรัฐฯ

130,000

1 Raffles Place #28-02 
One Raffles Place 
Singapore 048616

100%Holding Company
Sermsang Sustainable 
Singapore Private 
Limited (“SSSG”)

17

14.3 พันลาน MNT 2,100,000

Building 4-37, 2nd Micro 
District, 1st Khoroo, Bayangol 
District, Ulaanbaatar 210646, 
Mongolia

75%
ลงทุนในโครงการ
 Solar Farm ในประเทศ
มองโกเลีย

Tenunn Gerel Construction 
LLC (“TGC”)

18

10,000 เยน

510.6 ลานเยน

107.7 ลานเยน

81.9 ลานเยน

48.2 ลานเยน

0.13 ลานเหร�ยญ
สหรัฐฯ

14.3 พันลาน MNT

10,000 เยน -

1-1-7 Moto Akasaka,
Minato-Ku, Tokyo, Japan86.9%

ลงทุนในโครงการ 
Solar Farm ในประเทศ
ญี่ปุน

SS Hidaka No Mori G.K.
(“SSH”)19

ประเภทธุรกิจ 

(ในป�จจ�บัน)

สัดส�วน

ในการ

ถือหุ�น

ทุนจด

ทะเบียน

(ล�านบาท)

ทุนเร�ยก

ชําระแล�ว 

(ล�านบาท)

จํานวนหุ�น

ที่จําหน�ายแล�ว 

(หุ�น)
ที่ตั้งสํานักงานใหญ� โทรศัพท�ชื่อบร�ษัท

ชื่อบร�ษัท

บร�ษัทย�อยในต�างประเทศ

� �



ประเภทธุรกิจ 

(ในป�จจ�บัน)

สัดส�วน

ในการ

ถือหุ�น

ทุนจด

ทะเบียน

(ล�านบาท)

ทุนเร�ยก

ชําระแล�ว 

(ล�านบาท)

จํานวนหุ�น

ที่จําหน�ายแล�ว 

(หุ�น)

ที่ตั้งสํานักงานใหญ�

10,000 เยน -
4-2-3 Akasaka, Minato, 
Tokyo 107-0052, Japan 90%

ลงทุนในโครงการ 
Solar Farm ใน
ประเทศญี่ปุน

ลงทุนในโครงการ 
Solar Farm ใน
ประเทศญี่ปุน

ลงทุนในโครงการ 
Solar Farm ใน
ประเทศญี่ปุน

ลงทุนในโครงการ 
Solar Farm ใน
ประเทศญี่ปุน

ลงทุนในโครงการ 
Solar Farm ใน
ประเทศเว�ยดนาม

ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับ
การลงทุน Solar 
Rooftop ในประเทศ
อินโดนีเซีย

ลงทุนในโครงการ 
Solar Rooftop ใน
ประเทศอินโดนีเซีย

ลงทุนในโครงการ 
Wind Farm ใน
ประเทศเว�ยดนาม

G.K. GSSE20

1-1-7 Moto Akasaka, 
Minato-Ku, Tokyo, Japan

1-1-7 Moto Akasaka, 
Minato-Ku, Tokyo, Japan

1-1-7 Moto Akasaka, 
Minato-Ku, Tokyo, Japan

100%
Zouen Energy G.K.
(“ZOUEN”)

21

100%Ashita Power 1 G.K.
(“ASP1”)

22

100%
Ashita Power 2 G.K. (“ASP2”)23

250 พันลาน
เว�ยดนามดอง

25,000,000
92 Le Loi Street, Chanh Lo 
Ward, Quang Ngai City, 
Quang Ngai Province, Vietnam

80%

Truong Thanh Quang Ngai 
Power and High Technology 
Joint Stock Company 
(“TTQN”)

24

0.62 ลาน
เหร�ยญสหรัฐฯ

0.62 ลาน
เหร�ยญสหรัฐฯ

620,000

4,777,199

80 Robinson Road, #02 -00 
Singapore 068898

84%SEA Sun Energy Partners 
Pte. Ltd. (“SSEP”)

25

2,500 ลานรูเปยห        2,500 ลานรูเปยห

10,000 เยน

10,000 เยน -10,000 เยน

10,000 เยน -10,000 เยน

10,000 เยน -10,000 เยน

250 พันลาน
เว�ยดนามดอง

2,500

Menara Mandiri 2 Lt.17 Jalan Jenderal 
Sudirman Kavling 54-55, Senayan, 
Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Kelurahan 
Senayan, Kecamatan Kebayoran 
Baru, Kota Jakarta Selatan, 
Indonesia

84%

400 พันลาน
เว�ยดนามดอง 

Ap Nha Mat, Truong Long Hoa, 
Duyen Hai, Tra Vinh80%

PT SEA Sun Energi (“SSE”)

Truong Thanh Tra Vinh Wind 
Power Joint Stock Company 
(“TTTV”)

26

27
47.8 พันลาน
เว�ยดนามดอง

ชื่อบร�ษัท

บร�ษัทย�อยในประเทศไทย
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(ผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลของบร�ษัทเพ�่มเติมไดจากแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ที่แสดงไวใน www.sec.or.th)

ข�อมูลหลักทรัพย�และผู�ถือหุ�น

จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล�ว

 บร�ษัท เสร�มสราง พาวเวอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เปนบร�ษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ 31 ธันวาคม 2562 
บร�ษัทฯมีทุนจดทะเบียน 922,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 922,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.0 บาท โดยมีทุนจดทะเบียน
ชําระแลวจํานวน 922,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 922,000,000 หุน มีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1.0 บาทรายชื่อผูถือหุนรายใหญของ
บร�ษัทฯ (อางอิงขอมูลตามการปดสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562) สรุปไดดังนี้

รายชื่อผู�ถือหุ�น

ณ 30 ธันวาคม 2562

จํานวนหุ�น 

(หุ�น)

สัดส�วนการถือหุ�น 

(ร�อยละ)

บร�ษัท ไพรมาร�่ เอนเนอจี้ จํากัด (“PME”) 276,650,000

72,070,000

70,256,800

56,000,000

44,451,100

40,681,200

34,948,200

34,935,500

29,787,400

22,000,000

681,780,200

2.4

73.9

3.2

3.8

3.8

4.4

4.8

6.1

7.6

7.8

30.0

Unity I. Capital Limited (“UNITY”)

นายว�วรรธน ไกรพ�สิทธิ์กุล

CGS-CIMB Securites(Singapore)Pte.,Ltd.

บร�ษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด SPECIAL S_INVEST SET01

นางสาวธัณฐภรณ ไกรพ�สิทธิ์กุล

นายปยวัฒน ไกรพ�สิทธิ์กุล

นายธนวรรธน ไกรพ�สิทธิ์กุล

นายสิทธิชัย ดวงดุษดี

CREDIT SUISSEAG,SINGAPORE BRANCH

รวมทั้งสิ�น

หมายเหตุ: 1PME เปนบร�ษัทที่จัดตั้งในประเทศไทย โดยมีผู ถือหุ น ไดแก นายว�วรรธน ไกรพ�สิทธิ์กุลนางสาวธัณฐภรณ ไกรพ�สิทธิ์กุลนายปยวัฒน ไกรพ�สิทธิ์กุล และ 
นายธนวรรธน ไกรพ�สิทธ์ิกุล 2 UNITY เปนบร�ษัทที่จัดตั้งในเขตบร�หารพ�เศษฮองกง โดยมีผู ถือหุ น ไดแก นายว�วรรธน  ไกรพ�สิทธิ์กุล ,นางสาวธัณฐภรณ  ไกรพ�สิทธิ์กุล
นายปยวัฒน ไกรพ�สิทธิ์กุลและ นายธนวรรธน ไกรพ�สิทธิ์กุล 

1

2
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นโยบายการจ�ายเง�นป�นผล

นโยบายการจ�ายป�นผลของบร�ษัทฯ

 คณะกรรมการบร�ษัทอาจพ�จารณาจายเง�นปนผลประจําปของบร�ษัทฯ ได โดยจะตองไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถือหุน เวนแตเปนการจายเง�น
ปนผลระหวางกาลซึ่งคณะกรรมการบร�ษัทมีอํานาจอนุมัติใหจายเง�นปนผลไดเปนครั้งคราวเมื่อเห็นวา บร�ษัทฯ มีผลกําไรสมควรพอจะทําเชนนั้น แลวใหรายงาน
ใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป
 บร�ษัทฯ มีนโยบายจายเง�นปนผลใหแกผูถือหุนไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิตามงบการเง�นเฉพาะหลังหักภาษีเง�นไดนิติบุคคลและหลังหักสํารอง
ตาง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบร�ษัทฯ กําหนดไวในแตละป ทั้งนี้ คณะกรรมการบร�ษัทจะพ�จารณาการจายเง�นปนผลโดยคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ เพ�่อผลประโยชน
ตอผูถือหุนเปนหลัก เชน ฐานะทางการเง�นของบร�ษัทฯ การสํารองเง�นไวเพ�่อลงทุนในอนาคต การสํารองเง�นไวเพ�่อจายชําระคืนเง�นกูยืมหร�อเปนเปนเง�นทุนหมุน
เว�ยนภายในบร�ษัทฯตลอดจนการพ�จารณาผลกําไรจากการดําเนินการหลังการปรับปรุงและผลกําไรสุทธิตามงบการเง�นรวมประกอบและการจายเง�นปนผลนั้น
ไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบร�ษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ ตามที่คณะกรรมการบร�ษัทพ�จารณาเห็นสมควรหร�อเหมาะสม

นโยบายการจ�ายเง�นป�นผลของบร�ษัทย�อยในประเทศไทย
 บร�ษัทยอยในประเทศไทยมีนโยบายจายเง�นปนผลใหแกผูถือหุนไมนอยกวารอยละ 70 ของกําไรสุทธิตามงบการเง�นเฉพาะหลังหักภาษีเง�นไดนิติบุคคล
และหลังหักสํารองตาง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบร�ษัทยอยกําหนดไวในแตละป ทั้งนี้ คณะกรรมการบร�ษัทยอยจะพ�จารณาการจายเง�นปนผลโดยคํานึงถึงปจจัย
ตาง ๆ เพ�่อผลประโยชนตอผูถือหุนเปนหลัก เชน ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเง�นของบร�ษัทยอย การสํารองเง�นไวเพ�่อลงทุนในอนาคต การสํารองเง�นไว
เพ�่อจายชําระคืนเง�นกูยืม หร�อเปนเง�นทุนหมุนเว�ยนภายในบร�ษัทยอย และการจายเง�นปนผลนั้นไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบร�ษัทยอยอยางมีนัย
สําคัญ ตามที่คณะกรรมการบร�ษัทยอยพ�จารณาเห็นสมควรหร�อเหมาะสม 

นโยบายการจ�ายเง�นป�นผลของบร�ษัทย�อยในต�างประเทศ
 บร�ษัทยอยในตางประเทศมีนโยบายจายเง�นปนผลใหแกผูถือหุนไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ หร�อกําไรสะสมตามงบการเง�นเฉพาะกิจการหลัง
หักเง�นตาง ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการบร�ษัทยอยจะพ�จารณาการจายเง�นปนผลโดยคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ เพ�่อผลประโยชนตอผูถือหุนเปนหลัก 
เชน ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเง�นของบร�ษัทยอย การสํารองเง�นไวเพ�่อลงทุนในอนาคต การสํารองเง�นไวเพ�่อจายชําระคืนเง�นกูยืม หร�อเปนเง�นทุนหมุน
เว�ยนภายในบร�ษัทยอย และการจายเง�นปนผลนั้นไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบร�ษัทยอยอยางมีนัยสําคัญ ตามที่คณะกรรมการบร�ษัทยอยพ�จารณา
เห็นสมควรหร�อเหมาะสม

(ผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลของบร�ษัทเพ�่มเติมไดจากแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ที่แสดงไวใน www.sec.or.th)
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โครงสร�างการจัดการ

     โครงสร�างการจัดการของบร�ษัทฯ

 โครงสร�างองค�กร
 

คณะกรรมการบร�ษัท 

เลขานุการบร�ษัท
(นางสาวสมรมาส ชัยผาติกานต)

คณะกรรมการบร�หาร
ความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน

ประธานเจาหนาที่บร�หาร
(นาย วรุตม ธรรมาวรานุคุปต)

ประธานเจาหนาที่บร�หารสายงานบัญชีและการเง�น
(นางสาวสุกัญญา โภคะกุล)

ผูชวยผูอํานวยการสายงานบัญชี
(นางสาวพรกมล หงษว�ไล)

รองประธานเจาหนาที่บร�หาร
(นางสาว ธัณฐภรณ ไกรพ�สิทธิ์กุล)

ประธานเจาหนาที่บร�หารสายงานปฎิบัติการ (รักษาการ)
(นาย วรุตม ธรรมาวรานุคุปต)

ผูชวยผูอํานวยการสายงานการเง�น
และนักลงทุนสัมพันธ

(นางสาวสุกัญญา โภคะกุล)
รักษาการ

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบร�หาร

� �



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โครงสรางการจัดการของบร�ษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการบร�ษัท และคณะกรรมการชุดยอยจํานวน 4 คณะ ซึ่งประกอบดวย
 (1) คณะกรรมการตรวจสอบ 
 (2) คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง 
 (3) คณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน
 (4) คณะกรรมการบร�หาร 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

คณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อ ตําแหน�ง

รายชื่อ ตําแหน�ง

นายกําธร วังอุดม ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นายสําเร�ยง เมฆเกร�ยงไกร ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายธนา บุบผาวาณิชย กรรมการตรวจสอบ

นายกําธร วังอุดม กรรมการตรวจสอบ

กรรมการ / ประธานกรรมการบร�หาร/ประธานกรรมการบร�หารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการ/ กรรมการบร�หาร/ กรรมการบร�หารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน/ 
รองประธานเจาหนาที่บร�หาร

กรรมการ/ กรรมการบร�หาร

กรรมการ/ กรรมการบร�หาร/ กรรมการบร�หารความเสี่ยง/ ประธานเจาหนาที่บร�หาร/ 
ประธานเจาหนาที่สายงานปฏิบัติการ (รักษาการ)

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นายว�วรรธน ไกรพ�สิทธิ์กุล

นายสําเร�ยง เมฆเกร�ยงไกร

นายธนา บุบผาวาณิชย

นางสาวธัณฐภรณ ไกรพ�สิทธิ์กุล

นายธนวรรธน ไกรพ�สิทธิ์กุล

นายวรุตม ธรรมาวรานุคุปต

นางธัญนีย ไกรพ�สิทธิ์กุล

หมายเหตุ: นายอัฌษไธค รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ไดลาออกจากตําแหนงกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562

หมายเหตุ: นายอัฌษไธค รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ไดลาออกจากตําแหนงกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
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คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

รายชื่อ

นายว�วรรธน ไกรพ�สิทธิ์กุล ประธานกรรมการบร�หารความเสี่ยง

นางสาวธัณฐภรณ ไกรพ�สิทธิ์กุล กรรมการบร�หารความเสี่ยง

นายวรุตม ธรรมาวรานุคุปต กรรมการบร�หารความเสี่ยง

ตําแหน�ง

คณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน

รายชื่อ

นายสําเร�ยง เมฆเกร�ยงไกร ประธานกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน

นายว�วรรธน ไกรพ�สิทธิ์กุล กรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน

นางสาวธัณฐภรณ ไกรพ�สิทธิ์กุล กรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการบร�หาร 

กรรมการผู�มีอํานาจลงนามผูกพันบร�ษัทฯ

 กรรมการซึ่งลงนามผูกพันบร�ษัทฯ คือ นายว�วรรธน ไกรพ�สิทธิ์กุล หร�อ นางสาวธัณฐภรณ ไกรพ�สิทธิ์กุล หร�อ นายวรุตม ธรรมาวรานุคุปต สองใน
สามคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบร�ษัทฯ จึงจะมีผลผูกพันบร�ษัทฯ 

รายชื่อ

นายว�วรรธน ไกรพ�สิทธิ์กุล ประธานกรรมการบร�หาร

นางสาวธัณฐภรณ ไกรพ�สิทธิ์กุล กรรมการบร�หาร

นายธนวรรธน ไกรพ�สิทธิ์กุล 

นายวรุตม ธรรมาวรานุคุปต 

กรรมการบร�หาร

กรรมการบร�หาร

ตําแหน�ง

ตําแหน�ง
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การประชุมคณะกรรมการบร�ษัท

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

นายกําธร วังอุดม 7/7 6/6

5/7 6/6

7/7 6/6

7/7 6/6

6/7 2/6

3/7 5/6

7/7 6/6

4/7 6/6

6/7 5/6

นายว�วรรธน ไกรพ�สิทธิ์กุล 

นายสําเร�ยง เมฆเกร�ยงไกร 

นายธนา บุบผาวาณิชย 

นายอัฌษไธค รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
(ลาออกจากตําแหนงเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562)

นางสาวธัณฐภรณ ไกรพ�สิทธิ์กุล 

นายธนวรรธน ไกรพ�สิทธิ์กุล 

นายวรุตม ธรรมาวรานุคุปต 

นางธัญนีย ไกรพ�สิทธิ์กุล 

การประชุมคณะกรรมการบร�ษัท

การประชุมคณะกรรมการบร�ษัท

สําหรับป�บัญชีสิ�นสุด

วันที่ 31ธันวาคม 2561

สําหรับป�บัญชีสิ�นสุด

วันที่ 31ธันวาคม 2561

นายสําเร�ยง เมฆเกร�ยงไกร 5/5 4/4

5/5 4/4

4/5
1/4
3/4

นายธนา บุบผาวาณิชย

นายอัฌษไธค รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
(ลาออกจากตําแหนงเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562) นายกําธร วังอุดม

การประชุมคณะกรรมการบร�ษัท

การประชุมคณะกรรมการบร�ษัท

สําหรับป�บัญชีสิ�นสุด

วันที่ 31ธันวาคม 2561

สําหรับป�บัญชีสิ�นสุด

วันที่ 31ธันวาคม 2561
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นายวรุตม ธรรมาวรานุคุปต ประธานเจาหนาที่บร�หาร / ประธานเจาหนาที่สายงานปฏิบัติการ (รักษาการ)

รองประธานเจาหนาที่บร�หาร

ประธานเจาหนาที่สายงานบัญชีและการเง�น

ผูชวยผูอํานวยการสายงานบัญชี

นางสาวธัณฐภรณ ไกรพ�สิทธิ์กุล

นางสาวสุกัญญา โภคะกุล

นางสาวพรกมล หงษว�ไล

รายชื่อ ตําแหน�ง

ผู�บร�หาร
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บร�ษัทฯ มีผูบร�หารจํานวน 4 ทานรายละเอียดดังนี้

เลขานุการบร�ษัท
 ที่ประชุมคณะกรรมการของบร�ษัทฯ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 มีมติแตงตั้ง นางสาวสมรมาศ ชัยผาติกานตเปนเลขานุการบร�ษัท

คณะกรรมการ

ค�าเบี้ยประชุมต�อครั้ง
(บาท/ครั้งที่เข�าประชุม)

ค�าตอบแทนรายเดือน
(บาท/เดือน)

ค�าตอบแทนกรรมการและผู�บร�หาร

     ค�าตอบแทนกรรมการ

 ค�าตอบแทนที่เป�นตัวเง�น
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบร�ษัทฯ ประจําป 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562ไดมีมติอนุมัติคาตอบแทนของคณะกรรมการบร�ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบร�หาร คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทนประจําป 2562โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรรมการที่ไม�ได�ดํารงตําแหน�งเป�นผู�บร�หาร
บร�ษัทฯ มีนโยบายจายคาตอบแทนใหแกกรรมการที่ไมไดดํารงตําแหนงเปนผูบร�หารหร�อพนักงานของบร�ษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

กรรมการที่ดํารงตําแหนงเปนผูบร�หารบร�ษัทฯ ไมมีนโยบายจายคาตอบแทนใหแกกรรมการที่ดํารงตําแหนงเปนผูบร�หารหร�อพนักงานของบร�ษัท

คณะกรรมการบร�ษัท
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

24,000.0
20,000.0

24,000.0
20,000.0

24,000.0
20,000.0

24,000.0
20,000.0

24,000.0
20,000.0

24,000.0
20,000.0

24,000.0
20,000.0

30,000.0
20,000.0

30,000.0
20,000.0

24,000.0
20,000.0

24,000.0
20,000.0

24,000.0
20,000.0

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบร�หาร
- ประธานกรรมการบร�หาร
- กรรมการบร�หาร

คณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน
- ประธานกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน
- กรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง
- ประธานกรรมการบร�หารความเสี่ยง
- กรรมการบร�หารความเสี่ยง

หมายเหตุ: นายณัฐพรรษ ตันบุญเอกไดลาออกจากตําแหนงประธานเจาหนาที่สายงานบัญชีและการเง�น เมื่อ วันที 30 มิถุนายน 2562,นายธนาธิษณ ธนินกุลณิภัทร ไดลาออกจากตําแหนงผูชวยผูอํานวยการสาย
งานการเง�นและนักลงทุนสัมพันธ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562

2561 2562 2561 2562
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ค�าตอบแทนผู�บร�หาร

     ค�าตอบแทนที่เป�นตัวเง�น

 สําหรับปบัญชีสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2562 บร�ษัทฯ มีการจายคาตอบแทนใหกับผูบร�หาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

บุคลากรของกลุ�มบร�ษัทฯ

    จํานวนบุคลากร
 ในปบัญชีสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และงวดสิ�นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุมบร�ษัทฯ มีจํานวนบุคลากรท้ังหมด เทากับ 28 คน และ 30 คน
ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดดังตารางดังตอไปนี้

     ค�าตอบแทนที่ไม�เป�นตัวเง�น
 -ไมมี-

ประเภทค�าตอบแทน

จํานวนผูบร�หาร (คน) 6

23,331,500

1,255,532.2

5

20,127,888

1,766,058

เง�นเดือนและโบนัส (บาท)

เง�นสนับสนุนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
และผลประโยชนอื่น (บาท)

ค�าตอบแทนผู�บร�หาร (บาท)

สําหรับป�บัญชี สิ�นสุดวันที่ 

31ธันวาคม 2561

สําหรับป�บัญชี สิ�นสุดวันที่ 

31ธันวาคม 2562

ฝ�าย

รวม

ฝายพัฒนาธุรกิจ 5

12

6

5

28

7

12

6

5

30

ฝายว�ศวกรรมและซอมบํารุง

ฝายบัญชีและการเง�น

ฝายธุรการและสนับสนุน

จํานวนพนักงาน (คน)

สําหรับป�บัญชีสิ�นสุด

วันที่ 31ธันวาคม2561

สําหรับป�บัญชีสิ�นสุด

วันที่ 31ธันวาคม2562

ค�าตอบแทนพนักงาน
 คาตอบแทนพนักงาน (ไมรวมผูบร�หาร) ของบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอย สําหรับปบัญชีสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
เทากับ 40,710,480.2 บาท และ 51,694,237.5 บาทตามลําดับ ทั้งนี้ คาตอบแทนพนักงานดังกลาวประกอบดวย เง�นเดือน คาเบี้ยเลี้ยง โบนัส เง�นสบทบกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ เง�นสบทบกองทุนประกันสังคม และเง�นสมทบกองทุนทดแทน เปนตน

(ผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลของบร�ษัทเพ�่มเติมไดจากแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ที่แสดงไวใน www.sec.or.th)
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การกํากับดูแลกิจการ

    นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)
 กลุมบร�ษัทฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดีวาเปนสิ�งสําคัญที่จะชวยสงเสร�มการดําเนินงานของกลุมบร�ษัทฯ ใหมีประสิทธิภาพ
และมีการเจร�ญเติบโตอยางยั่งยืน ซึ่งจะนําไปสูประโยชนสูงสุดตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ตั้งแตพนักงาน ผูลงทุน ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียอื่นๆ ดังนั้นคณะกรรม
การบร�ษัทจึงไดเห็นควรใหมีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีข�้น โดยครอบคลุมเนื้อหาหลักการสําคัญตั้งแตโครงสราง บทบาท หนาที่ และความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึงหลักการในการบร�หารงานของผูบร�หารอยางโปรงใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบไดเพ�่อเปนแนวทางในการบร�หารองคกรทําให
เกิดความเชื่อมั่นวาการดําเนินงานใดๆ ของกลุมบร�ษัทฯ เปนไปดวยความเปนธรรม และคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกฝาย

 คณะกรรมการบร�ษัทไดใหความสําคัญตอการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักการสําคัญตามหลักการกํากับดูแลกิจการ 
(Corporate Governance) ใน 5หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู�ถือหุ�น (The Rights of Shareholders)
 บร�ษัทฯ ใหความสําคัญในสิทธิของผูถือหุนซึ่งอาจไมจํากัดเฉพาะสิทธิที่กฎหมายกําหนดไว ไมกระทําการใดๆ อันเปนการละเมิดหร�อลิดรอนสิทธิของ
ผูถือหุน และสงเสร�มใหผูถือหุนไดใชสิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพ�้นฐานของผูถือหุน ไดแก การซื้อขายหร�อโอนหุน การมีสวนแบงกําไรของบร�ษัทฯ การไดรับขาวสาร
ขอมูลของบร�ษัทฯ อยางเพ�ยงพอ การเขารวมประชุมเพ�่อใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนเพ�่อแตงตั้งหร�อถอดถอนกรรมการ แตงตั้งผูสอบบัญชี และเร�่องที่มี
ผลกระทบบร�ษัทฯ เชน การจัดสรรเง�นปนผล การกําหนดหร�อการแกไขขอบังคับและหนังสือบร�คณหสนธิของบร�ษัทฯ การลดทุนหร�อเพ�่มทุน และการอนุมัติรายการ
พ�เศษ เปนตน

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นอย�างเท�าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
 บร�ษัทฯ มีนโยบายจัดการใหผูถือหุนทุกราย ทั้งผูถือหุนท่ีเปนผูบร�หาร และผูถือหุนท่ีไมเปนผูบร�หาร ท้ังผูถือหุนรายใหญ และท้ังผูถือหุนรายยอย 
รวมทั้งผูถือหุนตางชาติไดรับการปฏิบัติที่เทาเทียมกันและเปนธรรม 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู�มีส�วนได�เสีย (Roles of Stakeholders)
 บร�ษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลและคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดยในการดําเนินธุรกิจของกลุมบร�ษัทฯ ยังไดคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวน
ไดเสียทุกฝายโดยกําหนดนโยบายและแนวปฎิบัติตอผูมีสวนไดเสียฝายตาง ๆ รวมถึง พนักงาน ผูถือหุน ลูกคา คูคา เจาหน้ี สังคม และชุมชน ตลอดจนกําหนด
นโยบายเกี่ยวกับสิ�งแวดลอม 

หมวดที่ 4 การเป�ดเผยข�อมูลและความโปร�งใส (Disclosure and Transparency)
 คณะกรรมการบร�ษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของกับบร�ษัทฯ และ/หร�อ บร�ษัทยอย ทั้งขอมูลทางการเง�นและขอมูลที่มิใชขอมูล
ทางการเง�นอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และโปรงใส ตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยตลอดจนขอมูลอื่นๆ ท่ีอาจมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบร�ษัทฯ ซึ่งลวนมีผลตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสีย
ของบร�ษัทฯ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
 โครงสรางของคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบร�ษัทมีจํานวนอยางนอย 5 คน โดยมีกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดและมีจํานวนกรรมการอิสระอยาง
นอย 3 คน ซ่ึงสอดคลองกับเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท้ังน้ี คณะกรรมการของบร�ษัทเปนผูทรงคุณวุฒิจาก
หลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งดานธุรกิจ บัญชีและการเง�น ซึ่งเกี่ยวของและสนับสนุนธุรกิจของบร�ษัทฯ
 คณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการบร�ษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย จํานวน 4 ชุด ไดแก คณะกรรมการบร�หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพ�จารณา
คาตอบแทนและคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง เพ�่อกลั่นกรองการดําเนินงานภายใตขอบเขตอํานาจหนาที่ที่กําหนดไว อันจะชวยเพ�่มประสิทธิภาพในการทํางาน
ของคณะกรรมการบร�ษัท 
 บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
      นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บร�ษัทฯ มีเจตนารมณมุงมั่นในอันที่จะรักษาและคงไวซึ่งมาตรฐานระดับสูงของการกํากับดูแลกิจการที่ดีในบร�ษัทฯ โดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่สอด
คลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบร�ษัทจดทะเบียนป 2555 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทั้งไดนําหลักจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
 ซึ่งไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบร�ษัท และไดประชาสัมพันธทั่วทั้งองคกรใหเปนที่เขาใจมาใชและถือปฏิบัติเร�่อยมา 
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      จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
บร�ษัทฯ ไดจัดทําคูมือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบร�ษัทและกําหนดใหกรรมการผูบร�หารพนักงานปฏิบัติตามโดย
เครงครัดรวมทั้งไดประชาสัมพันธทั่วทั้งองคกรใหเปนที่เขาใจ
      ความขัดแยงทางผลประโยชน
การทํารายการระหวางบร�ษัทฯ กับบุคคลใดท่ีเกี่ยวโยงกันอันอาจนํามาซึ่งผลประโยชนที่ขัดแยงกันไดนั้น จะตองผานการพ�จารณาอยางถี่ถวนโดยคณะ
กรรมการตรวจสอบ และหากเปนรายการระหวางกันที่สําคัญการเขาทํารายการน้ันตองไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบร�ษัท และ/หร�อ ที่ประชุม
ผูถือหุนทั้งนี้ข�้นอยูกับลักษณะและขนาดของรายการตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน กรรมการ หร�อผูบร�หารบร�ษัทฯ ทานใดท่ีมีสวนไดเสีย 
หร�อมีสวนเกี่ยวของจะไมเขารวมในกระบวนการตัดสินใจรายการดังกลาว
      ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บร�ษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลโดยคณะกรรมการบร�ษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่สอบ
ทานระบบควบคุมภายในของบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอย เพ�่อใหมั่นใจวาบร�ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (ในดานตาง ๆ 5 องคประกอบ คือ ดานองคกรและสภาพ
แวดลอมดานการบร�หารความเสี่ยง ดานการควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบร�หาร ดานระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และดานระบบการติดตาม)
ที่เพ�ยงพอและรายงานคณะกรรมการบร�ษัท
      ชองทางการแจงเบาะแส
คณะกรรมการบร�ษัทจัดใหมีแนวทางการดําเนินการท่ีชัดเจนกับผูท่ีประสงคจะแจงเบาะแสหร�อผูมีสวนไดเสียผาน websiteของบร�ษัทฯ ในหัวขอรองเร�ยนทุจร�ต 
(www.sermsang.com) หร�อรายงานตรงตอบร�ษัทฯ โดยชองทางในการแจงเบาะแสกําหนดใหผานหัวหนางานตรวจสอบภายในของบร�ษัทฯ เพ�่อใหรายงานตอ
กรรมการอิสระหร�อกรรมการตรวจสอบของบร�ษัทฯ เพ�่อใหมีการตรวจสอบขอมูลตามกระบวนการที่บร�ษัทฯ กําหนดไวและรายงานตอคณะกรรมการ
      กําหนดนโยบายบร�หารความเสี่ยง
คณะกรรมการบร�ษัทกําหนดนโยบายดานการบร�หารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ใหครอบคลุมท้ังองคกร โดยใหฝายจัดการเปนผูปฏิบัติตาม
นโยบายและรายงานใหคณะกรรมการทราบเปนประจํา 
      การกํากับดูแลการดําเนินงานของบร�ษัทยอย และ/หร�อบร�ษัทรวม
ในการกํากับดูแลกิจการการดําเนินธุรกิจในลักษณะ Holding ของบร�ษัทฯ บร�ษัทฯ ไดใหความสําคัญในการกําหนดแนวทางการกํากับดูแลการดําเนินงานของ
บร�ษัทยอยและบร�ษัทรวมไวในนโยบายการลงทุน การกํากับดูแลการดําเนินงานและการบร�หารงานในบร�ษัทยอยและบร�ษัทรวม
 บร�ษัทฯ ไดมอบหมายใหกรรมการบร�ษัท และบุคคลท่ีไดรับมอบหมายซึ่งเปนผูมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบร�ษัทฯ เขาเปนตัวแทนของบร�ษัท
เพ�่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการในบร�ษัทยอยหร�อบร�ษัทรวมของบร�ษัทฯ เพ�่อกํากับดูแลการบร�หารจัดการและรายงานผลการดําเนินงานใหที่ประชุมคณะกรรม
การบร�ษัททราบเปนรายไตรมาสโดยสัดสวนตัวแทนของบร�ษัทฯ ที่เขาดํารงตําแหนงกรรมการในบร�ษัทยอยและบร�ษัทรวมอยางนอยจะเปนไปตามสัดสวน
การถือหุนของบร�ษัทฯในบร�ษัทดังกลาว นอกจากนั้นการกําหนดนโยบายท่ีสําคัญและการออกเสียงในวาระท่ีสําคัญของบร�ษัทยอยและบร�ษัทรวมจะตองไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบร�ษัท
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โครงสร�างกรรมการของบร�ษัทฯ
 โครงสรางกรรมการของบร�ษัทฯ ประกอบดวย คณะกรรมการบร�ษัท และคณะกรรมการชุดยอยรวมทั้งสิ�น 4ชุด ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยงคณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบร�หารโดยคณะกรรมการบร�ษัทไดมีการอนุมัติ ขอบเขต 
อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�ษัท และ คณะกรรมการชุดยอยไวอยางชัดเจน เชน

ขอบเขต อํานาจ หน�าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�ษัท
1) ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบร�ษัทฯ มติคณะกรรมการบร�ษัทและมติทประชุมผูถือหุนของบร�ษัทฯ ดวยความรับผิดชอบ 
    ความระมัดระวัง และความซื่อสัตยสุจร�ต
2) พ�จารณากําหนดรายละเอียดและใหความเห็นชอบ ว�สัยทัศน กลยุทธทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เปาหมาย แนวทาง แผนการดําเนินงาน 
    และงบประมาณของบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอย ตามที่คณะกรรมการบร�หาร และฝายจัดการจัดทํา
3) กํากับดูแลการบร�หารงานและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบร�หาร ประธานกรรมการ ประธานเจาหนาที่บร�หาร ฝายจัดการ หร�อบุคคลใดๆ ซึ่งไดรับ
    มอบหมายใหทําหนาที่ดังกลาว เพ�่อใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบร�ษัทของบร�ษัทฯ กําหนด
4) ติดตามผลการดําเนินงานของบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอย และ/หร�อ บร�ษัทรวม อยางตอเนื่อง เพ�่อใหเปนไปตามแผนการดําเนินงานและงบประมาณของบร�ษัทฯ 
5) ดําเนินการใหบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอย และ/หร�อ บร�ษัทรวม นําระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช รวมทั้งจัดใหมีระบบควบคุมภายใน และระบบ
    การตรวจสอบภายใน
6) จัดใหมีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุน ณวันสิ�นสุดรอบปบัญชีของบร�ษัทฯ  และบร�ษัทยอย และลงลายมือชื่อเพ�่อรับรองงบการเง�นดังกลาวเพ�่อนําเสนอตอ
     ที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําปเพ�่อพ�จารณาอนุมัติ
7) พ�จารณาใหความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอยและพ�จารณาคาตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจ
     สอบนําเสนอกอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําปเพ�่อพ�จารณาอนุมัติ
8) จดใหมีนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เปนลายลักษณอักษร และการปรับใชนโยบายดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ เพ�่อใหเชื่อ
    มั่นไดวากลุมบร�ษัทฯ มีความรับผิดชอบตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกกลุมดวยความเปนธรรม
9) พ�จารณาอนุมัติแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไมมีคุณสมบัติตองหามตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติบร�ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไข
    เพ�่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพ�่มเติม) รวมถึง ประกาศ ขอบังคับ และ/หร�อ ระเบียบที่เกี่ยวของ
    เขาดํารงตําแหนง ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพ�จารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออก
    ตามวาระ และการกําหนดคาตอบแทนกรรมการเพ�่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ�่อพ�จารณาอนุมัติ
10) แตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบร�หาร คณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน คณะกรรมการ
       บร�หารความเสี่ยง หร�อคณะกรรมการชุดยอยอื่นใด และกําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการชุดยอยดังกลาวเพ�่อชวยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติ
       หนาที่ของคณะกรรมการ
11) พ�จารณากําหนดและแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอํานาจลงนามผูกพันบร�ษัทฯ ได
12) พ�จารณาแตงตั้งผูบร�หารตามคํานิยามที่กําหนดโดยคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหร�อคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและเลขานุการ
      บร�ษัทรวมทั้งพ�จารณากําหนดคาตอบแทนของผูบร�หารดังกลาวตามที่เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน
13) ขอความเห็นทางว�ชาชีพจากองคกรภายนอก หากมีความจําเปนเพ�่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
14) สงเสร�มใหกรรมการและผูบร�หารของบร�ษทัฯ เขารวมหลักสตูรสมัมนาตางๆ ของสมาคมสงเสร�มสถาบนักรรมการบร�ษัทไทย ในหลกัสตูรทีเ่กีย่วของกบัหนาที่
      และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบร�หารนั้น
15) ดูแลการปฏิบัติงานของกลุมบร�ษัทฯ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและปกปองผลประโยชนใดๆ ที่เกี่ยวของกับผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
16) จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ�นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบร�ษัทฯ 
17) จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยทุกๆ สามเดือน
18) จัดทํารายงานประจําปของคณะกรรมการ และรับผิดชอบในการจัดทําและการเปดเผยงบการเง�นของบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอยเพ�่อแสดงถึงฐานะการเง�น 
      และผลการดําเนินงานของบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอยในรอบปที่ผานมา และนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ�่อพ�จารณาและอนุมัติ
19) กํากับและดูแลการบร�หารจัดการและการดําเนินงานตางๆ ของบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอย ใหเปนไปตามนโยบายตางๆ ของบร�ษัทฯ ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะ 
      กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการในบร�ษัทยอย คณะกรรมการของบร�ษัทฯ จะตองดําเนินการเพ�่อใหม่ันใจไดวากรรมการในบร�ษัทยอยท่ีไดรับการเสนอชื่อ 
      หร�อแตงตั้งโดยบร�ษัทฯ รับทราบและจะปฏิบัติตามนโยบายตาง ๆ ของบร�ษัทฯกฎหมายบร�ษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายหลักทรัพย 
      ตลอดจนประกาศ ขอบังคับและหลักเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
      หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อาทิเชน การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการไดมาหร�อจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่สําคัญ เทาที่ไมขัดหร�อ
      แยงกับกฎหมายอื่น รวมทั้งจัดใหมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพ�ยงพอและเหมาะสม
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ค�าตอบแทนของผู�สอบบัญชี

     ค�าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
กลุมบร�ษัทฯ จายคาตอบแทนจากการสอบบัญชีของบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอยโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ค�าบร�การอื่น (Non-Audit Fee)
 กลุมบร�ษัทฯ จายคาบร�การอื่นๆ เชน คาที่ปร�กษาดานภาษีที่เกี่ยวของกับการลงทุนในตางประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้ สําหรับงวดปบัญชีสิ�นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2561 เปนจํานวน 270,998.3 บาท และสําหรับงวดปบัญชีสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เปนจํานวน 509,028.6 บาท

ค�าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บร�ษัทฯ

 
บร�ษัทยอย

รวม 9,762,295.0 10,276,810.5

2,415,000.0

 
7,347,295.0

2,590,000.0

 
7,686,810.5

งวดป�บัญชีสิ�นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2561 (บาท)

งวดป�บัญชีสิ�นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2562 (บาท)
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ความรับผิดชอบต�อสังคม

     นโยบายภาพรวม
 กลุมบร�ษัทฯ ดําเนินธุรกิจอยูภายใตกรอบของธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได โดยมีความมุงมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจควบคูไป
กับการสรางสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดลอม ทั้งนี้ กลุมบร�ษัทฯ ตั้งมั่นที่จะดํารงตนใหเปนกลุมบร�ษัทฯ ที่เปนแบบอยางที่ดีของสังคม (Good Corporate 
Citizen) ในการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน และสามารถบร�หารกิจการใหเติบโตอยางมั่นคงและเปนที่ยอมรับในสังคม บนพ�้นฐานของจร�ยธรรมและหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี รวมทั้งสามารถสรางผลตอบแทนใหกับผูถือหุนไดอยางมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบในการดําเนินธุรกิจที่มีตอผูที่มีสวนเกี่ยวของกับกลุม
บร�ษัทฯ ในทุกดาน
จากการที่กลุมบร�ษัทฯ ไดตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคม จึงไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมในดานตาง ๆ ดังนี้
 นโยบายการประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
กลุมบร�ษัทฯ ไดกําหนดแนวทางในการดูแลผูมีสวนไดสวนเสียไวในคูมือจรรยาบรรณธุรกิจ(Code of Conduct) โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวน
เสีย ตั้งแตผูถือหุน พนักงาน ลูกคา คูคา คูสัญญา ชุมชน สังคม และสิ�งแวดลอม ทั้งยังสงเสร�มการแขงขันทางการคาอยางเสร�และเปนธรรม หลีกเลี่ยงการดําเนิน
การที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนและการละเมิดทรัพยสินทางปญญารวมถึงการตอตานการทุจร�ตทุกรูปแบบ 
 นโยบายการตอตานการทุจร�ตคอรรัปชั่น
กลุมบร�ษัทฯ ดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใสและตระหนักถึงความสําคัญในเร�่องการตอตานการทุจร�ตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ กลุมบร�ษัทฯ จึงไดมีการกําหนด
นโยบายการตอตานการทุจร�ตคอรรัปชั่น (Anti-CorruptionPolicy) เพ�่อเปนแนวทางการปฏิบัติเพ�่อปองกันและตอตานปญหาทุจร�ตคอรรัปชั่นของกลุมบร�ษัทฯ 
ใหชัดเจนยิ�งข�้น โดยสรางวัฒนธรรมองคกรใหทุกคนตระหนักถึงพ�ษภัยของการทุจร�ตคอรรัปชั่น สรางคานิยมท่ีถูกตอง และเพ�่มความเชื่อมั่นตอผูมีสวนได
สวนเสียทุกฝาย เพ�่อใหการตอตานทุจร�ตคอรรัปชั่นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
- หามกรรมการ ผู บร�หาร พนักงานทุกระดับ ปฏิบัติ หร�อละเวนการปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ หร�อใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ ฝาฝนหลักกฎหมาย 
หลักจร�ยธรรม เพ�่อแสวงหาผลประโยชนอันมิควรไดในรูปแบบตาง ๆ เชน การเร�ยก รับ เสนอ หร�อใหทรัพยสิน รวมถึงประโยชนอ่ืนใดกับเจาหนาที่ของรัฐหร�อ
บุคคลอื่นใดที่ทําธุรกิจกับกลุมบร�ษัทฯ  เปนตน
- กําหนดหลักการสําหรับการให หร�อรับของขวัญ หร�อการบันเทิง ไวเปนสวนหนึ่งของจรรยาบรรณการปฏิบัติหนาที่ทางธุรกิจของกลุมบร�ษัทฯ  โดยพนักงาน
  ตองไมเสนอ เร�ยก รับ หร�อยินยอมท่ีจะรับเง�น สิ�งของ การเลี้ยงอาหารและความบันเทิงตาง ๆ หร�อประโยชนอื่นใด ที่อาจมีผลใหเกิดขอสงสัยในพฤติกรรมการให
  สินบน และการทุจร�ตหากเปนการรับของขวัญ ควรเปนไปอยางสมเหตุสมผล และไมควรเปนเง�นสดหร�อเทียบเทาเง�นสด และตองตระหนักอยูเสมือนวาการกระทํา
  หร�อไมกระทําใด ๆ ตองอยูภายใตความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได
- กําหนดระเบียบจัดซื้อจัดจาง วัตถุประสงคในการทํารายการ การเบิกจายเง�น หร�อสัญญาใด ๆ โดยในแตละขั้นตอนจะตองมีหลักฐานประกอบอยางชัดเจน และ
  มีการกําหนดอํานาจอนุมัติในแตละระดับอยางเหมาะสม
- มีการสื่อสารนโยบายการตอตานการทุจร�ตคอรรัปชั่น ไปยังหนวยงานทุกระดับในกลุมบร�ษัทฯ ผานชองทางตาง ๆ เชน การอบรมพนักงาน ระบบสื่อสารภาย
  ในของกลุมบร�ษัทฯ  เพ�่อใหผูเกี่ยวของทราบและนํานโยบายไปปฏิบัติ เปนตน
- กําหนดชองทางการแจงเบาะแส โดยสงเสร�มใหมีการสื่อสารที่หลากหลายชองทาง เพ�่อใหพนักงานและผูมีสวนเกี่ยวของสามารถแจงเบาะแสอันควรสงสัย ทั้งนี้ 
  จะตองมีการปกปองผูแจงเบาะแส โดยมีการปกปองตัวตนของผูแจงเบาะแสอยางเขมงวด เพ�่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษหร�อถูกโยกยายที่ไมเปนธรรม รวมถึงมีการ
  แตงตั้งบุคคลเพ�่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจงเขามา
- มีการพัฒนามาตรการการตอตานทุจร�ตและคอรรัปชั่นใหสอดคลองกับกฎหมายที่เกี่ยวของรวมถึงหลักปฏิบัติดานศีลธรรม โดยจัดใหมีการประเมินความเสี่ยง
  ในกิจกรรมทีเ่ก่ียวของหร�อสุมเสีย่งตอการทุจร�ตและคอรรปัชัน่ และมกีารจดัทาํมาตรการเพ�อ่ปองกนัอยางเหมาะสม โดยมกีารสือ่สารภายในองคกรอยางสมํา่เสมอ
 นโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชน
     กลุมบร�ษทัฯ ใหความสําคญักับการเคารพสิทธมินุษยชน โดยมคีวามตองการทีจ่ะสรางความเสมอภาคและเทาเทยีมกนัทัง้ภายใน และภายนอกองคกร โดยกลุม
บร�ษัทฯ จะไมทําการใดที่เปนการละเมิดสิทธิเสร�ภาพของบุคคลท้ังทางตรงและทางออม ไมแบงแยกถิ�นกําเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพรางกาย ฐานะ 
ชาติตระกูล ตลอดจนสงเสร�มใหมีการเฝาระวังการปฏิบัติตามขอกําหนดดานสิทธิมนุษยชนภายในกลุมบร�ษัทฯ  
     กลุมบร�ษัทฯ จัดใหมีการดูแลไมใหธุรกิจของกลุมบร�ษัทฯ เขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการลวงละเมิดสิทธิมนุษยชน เชน ไมสนับสนุนการบังคับใชแรงงาน 
(Forced Labour) ตอตานการใชแรงงานเด็ก (Child Labour) ใหความเคารพนับถือและปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายดวยความเปนธรรมบนพ�้นฐานของ
ศักดิ์ศร�ความเปนมนุษย ไมเลือกปฏิบัติ 
 นโยบายการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
กลุมบร�ษัทฯ มีนโยบายที่จะใหพนักงานทุกคนอยูรวมกันภายใตสภาพแวดลอมการทํางานที่มีความสุขและยอมรับซึ่งกันและกัน และมีการปฏิบัติตอพนักงานทุก
ระดับเสมือนพ�่นอง ไมมีการเอารัดเอาเปร�ยบซึ่งกันและกัน ตลอดจนในดานการดูแลพนักงาน กลุมบร�ษัทฯ มีการบร�หารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอน เพ�่อใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแตการสรรหาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร รวมทั้งมีการอบรมใหพนักงานอยางตอเนื่อง มีการกําหนดผลตอบแทนอยางเปนธรรม 
และการจัดสวัสดิการอยางเหมาะสม นอกจากนี้ กลุมบร�ษัทฯ ยังสงเสร�มและสนับสนุนใหพนักงานทุกคนมีโอกาสท่ีจะกาวหนา มีการเร�ยนรูในทุกระดับขององคกร 
และพัฒนาทักษะเพ�่อยกระดับการทํางานใหมีความเปนมืออาชีพบนสภาพแวดลอมการทํางานที่เหมาะสม 
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 นโยบายความรับผิดชอบตอผูบร�โภค
กลุมบร�ษัทฯ มีความมุงมั่นในการผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพ ดวยกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ โดยกลุมบร�ษัทฯ ผลิตและจายกระแสไฟฟาที่มีเสถียรภาพ
ขนานเขากับระบบสงกระแสไฟฟาเพ�่อตอบสนองความตองการของลูกคา ไดแก กฟผ.,กฟภ.และผูประกอบกิจการไฟฟาเอกชนในตางประเทศรวมไปถึงการ
ฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรของพนักงานกลุมบร�ษัทฯ เพ�่อสรางความพ�งพอใจอันสูงสุดแกลูกคา
 นโยบายการดูแลรักษาสิ�งแวดลอม
กลุมบร�ษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการสิ�งแวดลอมอยางเครงครัด ท้ังน้ี กลุมบร�ษัทฯ มีนโยบายดานการคุมครองสิ�งแวดลอม 
โดยที่ผานมากลุมบร�ษัทฯ มีการบร�หารจัดการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยตอสิ�งแวดลอมในทุกกระบวนการทางธุรกิจ ตั้งแตขั้นตอนการพัฒนาโครงการ 
และการเร�่มดําเนินการประกอบธุรกิจ
 นโยบายการรวมพัฒนาชุมชนหร�อสังคม
กลุมบร�ษัทฯ มีนโยบายที่จะดําเนินธุรกิจที่เปนประโยชนตอเศรษฐกิจ และสังคม และยึดมั่นการปฏิบัติตนเปนพลเมืองที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่
เกี่ยวของอยางครบถวน โดยกลุมบร�ษัทฯ จะมุงม่ันในการพัฒนาสงเสร�มและยกระดับคุณภาพชีว�ตของสังคม และชุมชนอันเปนที่ที่กลุมบร�ษัทฯ ตั้งอยูใหมี
คุณภาพดีข�้นพรอมๆ กับการเติบโตของกลุมบร�ษัทฯ  ซึ่งเปนหนึ่งในจรรยาบรรณการดําเนินธุรกิจของกลุมบร�ษัทฯ เชน ในขั้นตอนการออกแบบพ�้นที่โครงการ
ของกลุมบร�ษัทฯ ในปจจ�บันนั้น กลุมบร�ษัทฯ ไดวางแผนออกแบบการกอสรางโครงการของกลุมบร�ษัทฯ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอระบบการระบายนํ้าเพ�่อ
การเกษตรและการอุปโภคบร�โภคของชุมชุนในทองถิ�น
กลุมบร�ษัทฯ ยึดถือนโยบายที่ตองดูแลและสานสัมพันธกับชุมชนใกลเคียง จึงสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอยางสมํ่าเสมอ โดยดําเนินโครงการตางๆ ที่คํานึงถึง
ความเหมาะสมและประโยชนที่ชุมชนและสังคมจะพ�งไดรับเพ�่อการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน
 

รูป3. บอพักนํ้าภายในพ�้นที่โครงการโรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยของกลุมบร�ษัทฯ

รูป 1 และ 2. การกอสรางและซอมแซมฝายชะลอนํ้าในบร�เวณใกลเคียงโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของกลุมบร�ษัทฯ

รูปที่ 4. เง�นสนับสนุนกิจกรรมวันสงกรานต ณ อบต.วังขอนขวาง
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รูปที่ 5. มอบทุนการศึกษากิจกรรมวันเด็ก ณ บานพรหมทินใต จ.ลพบุร�



 นโยบายการมีนวัตกรรมและเผยแพรนวัตกรรมซึ่งไดจากการดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบตอสังคม สิ�งแวดลอมและผูมีสวนไดเสีย
กลุมบร�ษัทฯ มีนโยบายจะนําแนวคิดในการรับผิดชอบตอสังคมมาปรับใชและคิดคนใหเกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที่สรางประโยชนและความสามารถในการแขงขัน
ตอธุรกิจและสังคม โดยกลุมบร�ษัทฯ จะสํารวจกระบวนการตางๆ ของธุรกิจที่ดําเนินการอยูในปจจ�บันวา กอใหเกิดความเสี่ยงหร�อมีผลกระทบในทางลบตอ
สังคมและสิ�งแวดลอมหร�อไม และศึกษาหาแนวทางแก ไขเพ�่อลดผลกระทบดังกลาว รวมทั้งศึกษา พ�จารณา และว�เคราะห กระบวนการทํางาน เพ�่อพัฒนา
นวัตกรรม และสรางโอกาสในการคิดคนผลิตภัณฑใหม ควบคูกับการสรางผลกําไรและการเติบโตของธุรกิจอยางยั่งยืน นอกจากนี้ ในกรณีที่กลุมบร�ษัทฯ
มีการดําเนินการ และคิดคนใหเกิดนวัตกรรมทางธุรกิจท่ีสรางประโยชนและความสามารถในการแขงขันตอธุรกิจและสังคมกลุมบร�ษัทฯ จะเปดเผยนวัตกรรมที่
คนพบในสิ�งที่เปนประโยชนตอสังคมและสิ�งแวดลอม เพ�่อกระตุนใหธุรกิจและผูประกอบการรายอื่นไดปฏิบัติตาม

 

รูป 6 และ 7. กิจกรรมสงเสร�มเกษตรกรในชุมชน อ.โคกสําโรง จ.ลพบุร�

(ผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลของบร�ษัทเพ�่มเติมไดจากแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ที่แสดงไวใน www.sec.or.th)
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การควบคุมภายในและการบร�หารจัดการความเสี่ยง

     ความเห็นของคณะกรรมการบร�ษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบร�ษัท
 บร�ษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม เพ�ยงพอในการดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย วัตถุประสงค 
กฎหมาย และขอกําหนดที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถชวยปองกัน บร�หาร จัดการความเสี่ยง หร�อความเสียหายตางๆ ที่อาจเกิดข�้นกับบร�ษัทฯ 
และผูมีสวนไดเสีย สามารถปองกันทรัพยสินจากการทุจร�ต เสียหาย และมีการจัดทํารายงานทางบัญชีที่ถูกตองนาเชื่อถือ
 ทั้งนี้ คณะกรรมการบร�ษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่สอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิผลของระบบควบคุม
ภายในของกลุมบร�ษัทฯเพ�่อใหมั่นใจไดวา ระบบควบคุมภายในของกลุมบร�ษัทฯ มีความเหมาะสมเพ�ยงพอ และเปนไปตามหลักการการควบคุมภายในของ 
COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ซึ่งครอบคลุมการควบคุมภายในดานการบร�หาร 
(Management Control) การดําเนินงาน (Operational Control) การบัญชีและการเง�น (Accounting and Financial Control) และการปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ (Compliance Control)
 ที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 โดยมีกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระเขารวมประชุมทุกทาน 
คณะกรรมการบร�ษัทไดประเมินความเพ�ยงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยการซักถามขอมูลจากฝายบร�หาร และหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยการประเมิน
เปร�ยบเทียบกับแนวทางการควบคุมภายในภายใตแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) 
ซึ่งประกอบดวย
- สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment) 
- การประเมินความเสี่ยง (RiskAssessment)
- กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
- สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
- กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities)
 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบร�ษัทมีความเห็นวา บร�ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการจัดใหมีบุคลากรอยางเพ�ยงพอและ
เหมาะสมที่จะดําเนินการตามระบบควบคุมภายในไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงานของบร�ษัทยอย เพ�่อใหสามารถ
ปองกันการแสวงหาผลประโยชนจากทรัพยสินของบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอยจากการท่ีกรรมการหร�อผูบร�หารนําไปใชโดยมิชอบหร�อโดยไมมีอํานาจ สําหรับการ
ควบคุมภายในหัวขออื่นคณะกรรมการบร�ษัท เห็นวาบร�ษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพ�ยงพอและเหมาะสมแลวเชนกัน

  หัวหน�างานตรวจสอบภายในและหัวหน�างานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบร�ษัทฯ
 หัวหนางานตรวจสอบภายใน
บร�ษัทฯ ไดแตงตั้งบร�ษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จํากัด (“ธรรมนิติ”) เพ�่อทําหนาที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบร�ษัทฯ สําหรับป 2559 - 2562 
โดยบร�ษัทธรรมนิติจะทําการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินระบบการควบคุมภายในของบร�ษัทฯ ตามแผนการตรวจสอบรายปที่ตกลงรวมกับบร�ษัทฯ และ
จัดทํารายงานและขอเสนอแนะ เพ�่อปรับปรุงใหเปนไปตามแผนและนโยบายการควบคุมภายในของบร�ษัทฯ และเพ�่อใหเปนไปตามหลักการหาขอของ COSO ตาม
ที่ไดกลาวมาแลวขางตน 
 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเหมาะสมของหัวหนางานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมตรวจสอบมีความเห็นวา ผูตรวจสอบระบบการควบคุมภายในมีบุคคลากรที่มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ ความรู และความสามารถ ที่เหมาะสม
เพ�ยงพอกับการปฎิบัติหนาที่การตรวจสอบภายในไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการแตงตั้ง ถอดถอน และโยกยายผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายใน
การแตงตั้ง ถอดถอน และโยกยายผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายในของบร�ษัทฯ ตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนไปตามที่
กําหนดไวในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบร�ษัทฯ และไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท

(ผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลของบร�ษัทเพ�่มเติมไดจากแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ที่แสดงไวใน www.sec.or.th)
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รายการระหว�างกัน

รายการระหวางกันของกลุมบร�ษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในรอบบัญชีสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สามารถสรุปไดดังนี้

บุคคล/นิติบุคคลที่

อาจมีความขัดแย�ง

นายว�วรรธน 
ไกรพ�สิทธิ์กุล

- คาเชาและคาบร�การ
สํานักงาน SSP เชาพ�้นที่
อาคารสํานักงานจาก
นายว�วรรธน ไกรพ�สิทธิ์กุล

- คาเชาและบร�การคางจาย

360,000

30,000

ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2559 SSP เขาทํา
สัญญาเชาพ�้นที่อาคารสํานักงานขนาด
250 ตารางเมตรจาก นายว�วรรธน ไกรพ�สทิธิก์ลุ
เพ�่อใชเปนที่ตั้งสํานักงานของกลุมบร�ษัทฯ
โดยสัญญาดังกลาวมีอายุ 3 ป อัตราคาเชา
และเง�่อนไขการชําระคาเชา เปนไปตามท่ี
ตกลงกันระหวางคูสัญญา

รายการดังกลาวเปนรายการสนับ
สนุนธุรกิจปกติของ SSP และเห็น
วาเปนรายการที่มีความจําเปนและ
เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจ
ของกลุมบร�ษัทฯซึ่งทางบร�ษัทฯ ได
เปร�ยบเทียบกับอสังหาร�มทรัพยที่
สามารถใชเปนพ�้นที่สํานักงานใน
บร�เวณใกลเคยีงแลวโดยอตัราคาเชา
และการใหบร�การรวมถึงเง�่อนไข
การชําระเง�นนั้น ไมทําใหบร�ษัทฯ
เสียประโยชน

นางสาวธัณฐภรณ 
ไกรพ�สิทธิ์กุล

- รายไดจากการกอสราง 272,844

ตัง้แตเดอืนพฤษภาคม 2562 SN เร�ม่ดาํเนนิ
การโครงการรูปแบบ Turn-key EPC ขนาด
6.5 กิโลวัตต การดําเนินการติดตั้งจะเร�่ม
ดําเนินการหลังจากการยืนยันสังซื้อ ในวันที่
2 พฤษภาคม 2562 โดยใชระยะเวลาประมาณ
1 เดือน ในการติดตั้ง

รายการดังกลาวเปนรายการสนับ
สนุนธุรกิจปกติของ SN โดยเปน
รายการที่มีความจําเปนและเปน
ประโยชนตอการขยายธุรกิจของ
กลุมบร�ษทัฯ โดยมมีลูคาและเง�อ่นไข
การคาสมเหตสุมผลเมือ่เปร�ยบเทยีบ
กับผูใหบร�การรายอื่นๆ และเปนไป
ตามเง�่อนไขการคาทั่วไปเสมือนกับ
การทํารายการกับบุคคลภายนอก

บร�ษัท ลอจิก
สปารค จํากัด

- โปรแกรมและ application
ระหวางพัฒนา SN จายคา
พัฒนาระบบคอมพ�วเตอร
และงานพฒันาแอพพลิเคชนั
ให แกบร�ษัท ลอจิก สปารค
จํากัด
- คาบร�การบาํรงุรกัษาserver
ระบบ solar monitoring

- คาบาํรงุรกัษาSSP จายคา
บํารุงรักษา Website ของ
ทางบร�ษทั www.sermsang
.com ใหแกบร�ษัท ลอจิก
สปารค จํากัด

503,500

116,250

24,164.38

เน่ืองจากกลุมบร�ษัทฯ มีนโยบายขยายธุรกจิ
โดยลงทุนในธุรกิจโครงการ Rooftopผาน
บร�ษัทยอย ซึ่งไดแก SN ดังน้ันกลุมบร�ษัทฯ
จึงดําเนินการใหSN วาจางบร�ษัท ลอจิก
สปารค จาํกดั ออกแบบโปรแกรม และ application
สําหรับโครงการ Rooftop รายการดังกลาว
เปนไปตามเง�อ่นไขการคาทัว่ไปเสมอืนกบัการ
ทาํรายการกบับคุคลภายนอก เนือ่งจากกลุม
บร�ษัทฯตองการใหขอมูลขาวสารที่ถูกตอง
และเปนปจจ�บนัผานทาง Webside จงึดําเนนิ
การวาจางบร�ษัท ลอจก สปารค จํากัด เปน
ผูดูแลระบบและอัพเดทขอมูลบน Webside
รายการดังกลาวเปนไปตามเง�่อนไขการคา
ท่ัวไปเสมือนกับการทํารายการกับบคุคลภายนอก

รายการดังกลาวเปนรายการสนับ
สนนุธรุกจิปกตขิอง SN โดยเปนราย
การทีม่คีวามจาํเปนและเปนประโยชน
ตอการขยายธุรกจิของกลุมบร�ษทัฯ
โดยมีมูลคาและเง�อ่นไขการคาสมเหตุ
สมผลเมือ่เปร�ยบเทยีบกบัผูใหบร�การ
รายอืน่  ๆและเปนไปตามเง�อ่นไขการคา
ทัว่ไป เสมอืนกบัการทาํรายการกบั
บคุคลภายนอก นอกจากนีก้ลุมบร�ษัทฯ
ยงัจดัใหมกีารประกวดราคาของผูให
บร�การใหคาํปร�กษาทางธรุกจิสาํหรบั
โครงการ Rooftop ตามกระบวนการ
ท่ีไดระบุไวในคูมือการจัดซื้อจัดจาง

บร�ษัท ศร�นานาพร
มารเก็ตติ�ง จํากัด

- คาเชาพ�้นที่หลังคา

- คาเชาพ�้นที่คางจาย
- รายไดจากการขายไฟฟา

- ลูกหนี้การคา

218,157

-0-
6,417,230

1,133,527

ตัง้แตเดอืน สงิหาคม 2560 SN เขาทาํสญัญา
เชาพ�้นที่หลังคาจาก บร�ษัท.ศร�นานาพร 
มารเก็ตติ �ง จํากัด เพ�่อใชติดตั้งโครงการ 
Solar rooftop เง�อ่นไขการชาํระคาเชา เปนไป
ตามที่ตกลงกันระหวางคูสัญญาตั้งแตเดือน 
สงิหาคม 2560 SN เขาทาํสญัญาขายไฟฟา 
ใหกับบร�ษัท.ศร�นานาพร มารเก็ตติ�ง จํากัด 
เปนไปตามเง�อ่นไขการคาทัว่ไปเสมอืนกบัการ
ทํารายการกับบุคคลภายนอก

รายการดังกลาวเปนรายการสนับ
สนุนธุรกิจปกติของ SNและเห็นวา
เปนรายการทีม่คีวามจาํเปนและเปน
ประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของ
กลุมบร�ษัทฯ รายการดังกลาวเปน
รายการสนับสนนุธรุกจิปกตขิอง SN 
โดยเปนรายการทีม่คีวามจาํเปนและ
เปนประโยชนตอการขยายธรุกจิของ
กลุมบร�ษทัฯ โดยมมีลูคาและเง�อ่นไข
การคาสมเหตสุมผลเมือ่เปร�ยบเทยีบ
กับผูใหบร�การรายอื่นๆ และเปนไป
ตามเง�่อนไขการคาทั่วไปเสมือนกับ
การทํารายการกับบุคคลภายนอก

ลักษณะของรายการระหว�างกัน

มูลค�ารายการ

รอบป�บัญชีสิ�นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(บาท)

ความจําเป�นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

� �



มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหว�างกัน
 ที่ประชุมคณะกรรมการของบร�ษัทฯ ไดพ�จารณาอนุมัตินโยบายการเขาทํารายการระหวางกัน เพ�่อใหการทํารายการระหวางบร�ษัทฯ และ/หร�อ 
บร�ษัทยอยของบร�ษัทฯ กับบุคคลหร�อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงเปนไปอยางโปรงใส และเพ�่อเปนการรักษาผลประโยชนของกลุมบร�ษัทฯ โดยสามารถสรุป
ไดดังนี้

 การเขาทํารายการระหวางกันหร�อรายการที่เกี่ยวโยงกันของกลุมบร�ษัทฯ ใหเปนไปตามหลักเกณฑของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลัก
ทรัพย และประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เร�่องหลักเกณฑในการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย เร�่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบร�ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมทั้งกฎเกณฑตางๆ ของสํานักงานคณะกรรม
การกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หร�อตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีเก่ียวของ และใหปฏิบัติตามตามขอกําหนดเก่ียวกับการเปดเผยราย
การระหวางกันในหมายเหตุประกอบงบการเง�นที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบร�ษัทฯ และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ดวย
 ในกรณทีีก่ฎหมายกําหนดใหกลุมบร�ษทัฯ ตองไดรบัอนุมัตจิากทีป่ระชมุคณะกรรมการบร�ษัท และ/หร�อทีป่ระชมุผูถอืหุน (แลวแตกรณ)ี กอนการเขา
ทํารายการที่เกี่ยวโยงกันในเร�่องใด บร�ษัทฯ จะจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบ พ�จารณาและใหความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกลาว และใหนําเสนอความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบตอท่ีประชมุคณะกรรมการบร�ษทั และ/หร�อทีป่ระชมุผูถอืหุน (แลวแตกรณ)ี เพ�อ่ใหมัน่ใจวาการเขาทาํรายการตามทีเ่สนอนัน้เปนไปเพ�อ่
ประโยชนสูงสุดของกลุมบร�ษัทฯ
 กรณีที่มีรายการระหวางกันของบร�ษัทฯ และ/หร�อ บร�ษัทยอยของบร�ษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
มีสวนไดสวนเสีย หร�ออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคตคณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนในการเขาทํารายการ
และความเหมาะสมดานราคาของรายการน้ันๆ โดยพ�จารณาจากเง�่อนไขตางๆ ใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการ
เปร�ยบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหร�อราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพ�จารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดข�้น 
บร�ษัทฯ จะจัดใหผูเชี่ยวชาญอิสระหร�อผูสอบบัญชีของบร�ษัทฯ เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพ�่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบร�ษัท หร�อผูถือหุนตามแตกรณี โดยกรรมการผูมีสวนไดสวนเสียจะไมมีสิทธิออกเสียงในการพ�จารณาอนุมัติ
รายการดังกลาว อีกทั้งจะมีการเปดเผยรายการระหวางกันในหมายเหตุประกอบงบการเง�นที่ตรวจสอบหร�อสอบทานโดยผูสอบบัญชีของบร�ษัทฯ
 ทั้งนี้ ในหลักการใหฝายจัดการสามารถอนุมัติการทําธุรกรรมดังกลาว หากธุรกรรมเหลานั้นมีขอตกลงทางการคา ในลักษณะเดียวกับที่ว�ญูชน
พ�งกระทาํกบัคูสญัญาทัว่ไปในสถานการณเดยีวกนั ดวยอาํนาจตอรองทางการคาทีป่ราศจากอทิธพิลในการทีต่นมสีถานะเปนกรรมการ ผูบร�หาร หร�อบคุคล
ที่มีความเกี่ยวของ โดยบร�ษัทฯ จะจัดทํารายงานสรุปการทําธุรกรรมดังกลาว เพ�่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการบร�ษัทในครั้งตอไป

นโยบายและแนวโน�มการทํารายการระหว�างกันในอนาคต

 ในการเขาทาํรายการท่ีเกีย่วโยงกนัระหวางบร�ษทัฯ และ/หร�อ บร�ษทัยอยของบร�ษทัฯกบับคุคลทีเ่กีย่วโยงกนัมสีวนไดสวนเสยีหร�ออาจมคีวามขดัแยง
ทางผลประโยชนบร�ษัทฯจะปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯและคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่มีผลใชบังคับ

 หากบร�ษัทฯและ/หร�อ บร�ษัทยอยของบร�ษัทฯ ประสงคจะเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันมีสวนไดสวนเสียหร�ออาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคตบร�ษัทฯจะปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนท่ีไดกลาวไวขางตนอยางเครงครัดโดยคณะกรรมการตรวจสอบไดใหแนวทางใน
การพ�จารณาโดยพ�จารณาความจําเปนของรายการตอการดําเนินงานของบร�ษัทฯและพ�จารณาเปร�ยบเทียบราคากับรายการเทียบเคียงที่ทํากับบุคคล
ภายนอก (หากมี) รวมถึงพ�จารณาสาระสําคัญของขนาดรายการดวย
 อยางไรก็ดีหากมีการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันบร�ษัทฯจะจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการ
ดังกลาวในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพ�จารณารายการระหวางกันท่ีเกิดข�้นบร�ษัทฯจะจัดใหมีบุคคลท่ีมีความรูความ
ชํานาญพ�เศษเชนผูสอบบัญชีหร�อผูประเมินราคาทรัพยสินท่ีมีความเปนอิสระเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันโดยความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบหร�อบุคคลที่มีความรูความชํานาญพ�เศษจะถูกนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบร�ษัทหร�อผูถือหุนแลวแตกรณีเพ�่อใหมีความมั่นใจ
วาการเขาทํารายการดังกลาวจะไมเปนการโยกยายหร�อถายเทผลประโยชนระหวางบร�ษัทฯและ/หร�อ บร�ษัทยอยของบร�ษัทฯหร�อผูถือหุนของบร�ษัทฯแตเปน
การทํารายการที่บร�ษัทฯไดคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของผูถือหุนทุกราย
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(ผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลของบร�ษัทเพ�่มเติมไดจากแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ที่แสดงไวใน www.sec.or.th)



ข�อมูลทางการเง�นที่สําคัญ
 ผูลงทุนควรพ�จารณางบการเง�น และหมายเหตุประกอบงบสําหรับปบัญชีสิ�นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 เพ�่อประกอบคําอธิบาย
และการว�เคราะหผลการดําเนินงานและฐานะทางการเง�น นอกจากนี้ มูลคารวมที่แสดงในตารางอาจไมสอดคลองกับผลรวมซึ่งคํานวณจากตัวเลขในตารางอัน
เปนผลมาจากการปดทศนิยม
 ทั้งนี้ การคํานวณอัตราสวนทางการเง�นที่สําคัญ หากไมไดมีการระบุไวเปนอยางอื่น จะคํานวณตามสูตรคํานวณอัตราสวนทางการเง�นของบร�ษัทใน
กลุมอุตสาหกรรมและบร�การ ที่กําหนดในคูมือจัดทําแบบแสดงรายการขอมูล แบบ 56-1

สรุปรายงานการสอบบัญชี

           รายงานความเห็นของผูสอบบัญชี มีรายละเอียดดังตอไปนี้

งบการเง�น

งบการเง�นรวมของบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอย (กลุมบร�ษัท) และงบการเง�นเฉพาะ
กิจการของบร�ษัทฯ สําหรับปบัญชีสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ขาพเจาเห็นวา งบการเง�นแสดงฐานะทางการเง�น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2560 ผลการดําเนินงานและกระแสเง�นสดสําหรับปสิ�นสุดวันเดียวกันของ
บร�ษัทฯ และบร�ษัทยอย และเฉพาะของบร�ษัทฯ โดยถูกตองตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�น

งบการเง�นรวมของบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอย (กลุมบร�ษัท) และงบการเง�นเฉพาะ
กิจการของบร�ษัทฯ สําหรับปบัญชีสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ขาพเจาเห็นวางบการเง�นขางตนน้ีแสดงฐานะการเง�น ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 ผลการดําเนินงานและกระแสเง�นสด สําหรับปสิ�นสุดวันเดียวกันของ
บร�ษัท เสร�มสราง พาวเวอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)และบร�ษัทยอย 
และเฉพาะของบร�ษัท เสร�มสราง พาวเวอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
โดยถกูตองตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�น

งบการเง�นรวมของบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอย (กลุมบร�ษัท) และงบการเง�นเฉพาะ
กิจการของบร�ษัทฯ สําหรับปบัญชีสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ขาพเจาเห็นวางบการเง�นขางตนน้ีแสดงฐานะการเง�น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 ผลการดําเนินงานและกระแสเง�นสด สําหรับปสิ�นสุดวันเดียวกันของ
บร�ษัท เสร�มสราง พาวเวอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบร�ษัทยอย 
และเฉพาะของบร�ษัท เสร�มสราง พาวเวอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
โดยถกูตองตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�น  

รายงานความเห็นผู�สอบบัญชี
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สรุปงบการเง�นสําหรับป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562

     งบแสดงฐานะทางการเง�น

งบแสดงฐานะทางการเง�น

สินทรัพย�
สินทรัพยหมุนเว�ยน
เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด
เง�นฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะสั้น
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
รายไดคากอสรางที่ยังไมเร�ยกชําระ
สินทรัพยหมุนเว�ยนอื่น

1,603.4
-
151.4
-
45.7

-
246.4
-
5,427.2
654.2
141.0
0.3
0.3

-
3.0
-
65.6
7.9
1.7
0.0
0.0

96.7
68.6
17.1
8,352.1
950.6
136.0
0.5
256.1

0.8
0.6
0.1
70.2
8.0
1.1
0.0
2.2

159.0
17.4
26.0
9,722.1
1,045.8
119.1
1.0
364.9

1.2
0.1
0.2
74.6
8.0
0.9
0.0
2.8

19.4
-
1.8
-
0.6

1,125.1
438.9
408.8
32.0
10.1

9.5
3.7
3.4
0.3
0.1

915.5
283.1
361.4
-
29.8

7.0
2.2
2.8
-
0.2

งบการเง�นรวม

2560

ล�านบาท ร�อยละ ล�านบาท ร�อยละ ล�านบาท ร�อยละ

2561

สําหรับรอบป�บัญชีสิ�นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค.

2562

สินทรัพยไมหมุนเว�ยน
เง�นฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาว
ลูกหนี้กรมสรรพากร
เง�นลงทุนระยะยาว
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น
คาเชาจายลวงหนา
สินทรัพยภาษีเง�นไดรอตัดบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเว�ยนอื่น

รวมสินทรัพยหมุนเว�ยน

รวมสินทรัพยหมุนเว�ยน

รวมสินทรัพย�

1,800.5 21.8 2,014.9 16.9 1,589.8 12.2

6,469.4 78.2 9,848.5 83.1 11,455.3 87.8

8,269.8 100.0 11,892.7 100.0 13,045.1 100.0
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งบแสดงฐานะทางการเง�น

หนี้สินและส�วนของผู�ถือหุ�น
หนี้สินหมุนเว�ยน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เง�นประกันผลงานการกอสราง
เง�นกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร
คาหุนคางจายแกผูถือหุนเดิมของบร�ษัทยอย
คาหุนคางจายจากการลดทุนของบร�ษัทยอย
เง�นกูยืมระยะสั้นจากผูถือหุนสวนนอยของ
บร�ษัทยอย
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเง�น
   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สวนของเง�นกูยืมระยะยาว
   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินหมุนเว�ยนอื่น

256.7
4.0
-
-
-
-

0.1

510.3

11.4

-
4,061.7

-
4.0

-
49.1

-
0.0

-
6,868.2

-
19.5

-
57.8

-
0.2

0.9
7,666.4

4.0
9.0

0.0
58.8

0.0
0.1

922.0
1,511.2
33.1

815.0
40.7
(14.2)

11.1
18.3
0.4

9.9
0.5
(0.2)

922.0
1,511.2
33.1

1,084.1
64.8
(81.6)

7.8
12.7
0.3

9.1
0.5
(0.7)

922.0
1,511.2
33.1

1,402.3
92.2
(183.8)

7.1
11.6
0.2

10.7
0.7
(1.4)

3.1
0.0
-
-
-
-

0.0

6.2

0.1

503.8
5.3
-
117.5
-
-

-

508.6

11.7

4.2
0.0
-
1.0
-
-

-

4.3

0.1

208.6
6.3
361.8
9.3
71.4
12.0

0.2

686.1

12.1

1.6
0.0
2.8
0.1
0.5
0.1

0.0

5.3

0.1

งบการเง�นรวม

2560

ล�านบาท ร�อยละ ล�านบาท ร�อยละ ล�านบาท ร�อยละ

2561

สําหรับรอบป�บัญชีสิ�นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค.

2562

หนี้สินไมหมุนเว�ยน
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเง�น - 
สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เง�นกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึง
   กําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินภาษีเง�นไดรอตัดบัญชี
หนี้สินไมหมุนเว�ยนอื่น

สวนของผูถือหุน
     ทุนออกจําหนายและชําระแลว
     สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
     สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภาย
     ใตการควบคุมเดียวกัน
กําไรสะสมยังไมจัดสรร
กําไรสะสมยังจัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

รวมสินทรัพยหมุนเว�ยน

รวมสินทรัพยหมุนเว�ยน

รวมหนี้สิน

รวมสินทรัพยหมุนเว�ยน

รวมหนี้สิน

รวมสวนของผูถือหุน

รวมหนี้สินและส�วนของผู�ถือหุ�น

782.5 9.5 1,146.9 9.6 1,367.8 10.5

4,848.2 58.6 8,034.6 67.6 9,048.1 69.4

3,307.8 40.0 3,533.5 29.7 3,777.0 28.9

113.8 1.4 324.6 2.7 220.0 1.7

3,421.7 41.4 3,858.1 32.4 3,997.0 30.6

8,269.8 100.0 11,892.7 100.0 13,045.1 100.0

4,065.6 49.2 6,887.7 57.9 7,680.3 58.9
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งบกําไรขาดทุน

รายได�
รายไดจากการขายไฟฟา
รายไดเง�นอุดหนุนสวนเพ�่มราคารับซื้อไฟฟา 
รายไดจากการกอสราง
รายไดคาบร�การ
รายไดอื่น

283.8
587.9
-
-
5.4

167.6
-
219.9

19.1
-
25.1

316.2
25.7
166.8

27.8
2.3
14.7

465.7
10.1
239.2

31.3
0.7
16.1

32.4
67.0
-
-
0.6

527.6
568.7
32.7
0.2
8.2

46.4
50.0
2.9
0.0
0.7

870.5
591.2
11.9
-
12.0

58.6
39.8
0.8
-
0.8

งบการเง�นรวมของกลุ�มบร�ษัทฯสําหรับป�บัญชีสิ�นสุด วันที่ 31 ธ.ค.

2560

ล�านบาท ร�อยละ ล�านบาท ร�อยละ ล�านบาท ร�อยละ

2561 2562

คาใชจาย
ตนทุนการขาย
ตนทุนกอสราง
คาใชจายในการขายและบร�หาร

รวมรายได

รวมคาใชจาย

คาใชจายทางการเง�น

กําไร (ขาดทุน) ก�อนค�าใช�จ�ายภาษีเง�นได�

รายได (คาใชจาย) ภาษีเง�นได

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป�

กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายทาง
การเง�นและคาใชจายภาษีเง�นได

877.1 100.0 1,137.4 100.0 1,485.6 100.0

387.5 508.744.2 44.7 715.0 48.1

489.6 55.8 628.7 55.3 770.6 51.9

146.9 16.7 148.2 13.0 201.6 13.6

342.7 39.1 480.5 42.2 569.0 38.3

8.1 0.9 1.7 0.2 12.3 0.8

334.6 38.1 478.8 42.1 556.6 37.5

งบกําไรขาดทุน
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342.7 480.5 569.0
กระแสเง�นสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไร (ขาดทุน) 
กอนภาษีเปนเง�นสดรับ (จาย) จากกิจกรรม
ดําเนินงาน

คาเสื่อมราคาและตัดจําหนาย

คาเผื่อดอยคาการลงทุน

กําไรจากการตัดจําหนายสินทรัพยถาวร

ผลขาดทุนจากการประมาณการหนี้สินผล
ประโยชนของพนักงาน

ขาดทุนจากอัตราแลกแปลี่ยนที่ยังไมเกิดข�้นจร�ง

ดอกเบี้ยรับ

คาใชจายทางการเง�น

เง�นสดจายภาษีเง�นได

เง�นสดสุทธิจาก (ใช�ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 

กําไร (ขาดทุน)จากการดําเนินงานก�อนการ

เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย�และหนี้สินดําเนินงาน

สินทรัพยดําเนินงาน (เพ�่มข�้น) ลดลง
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
รายไดคากอสรางที่ยังไมเร�ยกชําระ 
สินทรัพยหมุนเว�ยนอื่น
ลูกหนี้กรมสรรพากร
สินทรัพยไมหมุนเว�ยนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพ�่มข�้น (ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
คาหุนคางจายแกผูถือหุนเดิมของบร�ษัทยอย
เง�นประกันผลงานการกอสราง
หนี้สินหมุนเว�ยนอื่น
หนี้สินไมหมุนเว�ยนอื่น

119.5 213.5 317.5

- - 0.6

- - 0.1

0.5 0.9 2.3

1.0 15.8 3.7

(2.5) (5.9) (4.6)

146.9 148.2 201.6

608.2 853.1 1,090.2

(0.9) (1.8) (13.1)

568.4 889.3 713.1 

งบกระแสเง�นสด
งบการเง�นรวมของกลุ�มบร�ษัทฯสําหรับป�บัญชีสิ�นสุด วันที่ 31 ธ.ค.

2560

ล�านบาท ล�านบาท ล�านบาท

2561 2562

งบกระแสเง�นสด

6.1
-
15.1
(90.6)
(0.1)

29.6
0.0
0.6
0.9
(0.4)

(256.1)
(32.0)
35.6
176.6
(250.9)

245.9
117.5
1.3
0.3
(0.1)

50.4
32.0
(19.7)
63.6
(91.8)

(293.3)
(108.2)
1.0
0.4
1.6
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เง�นสดสุทธิได�มากจาก (ใช�ไปใน) กิจกรรมลงทุน

เง�นสดสุทธิได�มาจาก (ใช�ไปใน) กิจกรรมจัดหาเง�น

ผลตางจากการแปลงคางบการเง�น

เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสดเพ��มข�้น 
(ลดลง)สุทธิ

เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสดตนงวด

เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสดปลายงวด

งบกระแสเง�นสด
งบการเง�นรวมของกลุ�มบร�ษัทฯสําหรับป�บัญชีสิ�นสุด วันที่ 31 ธ.ค.

2560

ล�านบาท ล�านบาท ล�านบาท

2561 2562

กระแสเง�นสดจากกิจกรรมลงทุน
เง�นฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะสั้น
เง�นฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาว
เง�นลงทุนระยะยาว
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
เง�นสนับสนุนจากรัฐบาล
คาเชาจายลวงหนา
ดอกเบี้ยรับ

กระแสเง�นสดจากกิจกรรมจัดหาเง�น
เง�นกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้ตามสัญญาเชาทางการเง�น
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งบกระแสเง�นสด
งบการเง�นรวมของกลุ�มบร�ษัทฯสําหรับป�บัญชีสิ�นสุด วันที่ 31 ธ.ค.
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ล�านบาท ล�านบาท ล�านบาท

2561 2562

2.3
2.2
1.0
5.7
63.6
N/A
N/A
1.3
271.6
(208.0)

80.8%
56.2%
0.6%
116.1%
38.1%
14.2%

5.1%
10.0%
0.1

1.42
1.94
0.17
N/A

2.08
2.42
0.20
40.0%

2.26
2.71
0.22
41.5%

4.7%
10.0%
0.1

4.5%
9.7%
0.1

69.7%
55.7%
0.7%
141.5%
42.1%
13.2%

67.7%
52.3%
0.8%
92.5%
37.5%
14.2%

1.8
1.7
0.9
3.8
94.4
N/A
N/A
1.0
348.1
(253.7)

1.2
1.1
0.6
3.7
98.0
N/A
N/A
1.7
217.5
(119.5)

อัตราส�วนทางการเง�น

(ผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลของบร�ษัทเพ�่มเติมไดจากแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ที่แสดงไวใน www.sec.or.th)

อัตราส�วนสภาพคล�อง (Liquidity Ratio)

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเง�นสด (เทา)
อัตราสวนหมุนเว�ยนลูกหนี้การคา (เทา)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราสวนหมุนเว�ยนสินคาคงเหลือ (เทา)
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)
อัตราสวนหมุนเว�ยนเจาหนี้ (เทา)
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน)
Cash Cycle (วัน)

อัตราส�วนแสดงความสามารถในการหากําไร 

(Profitability Ratio)

อัตรากําไรขั้นตน (รอยละ)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (รอยละ)
อัตรากําไรอื่น (รอยละ)
อัตราสวนเง�นสดตอการทํากําไร (รอยละ)
อัตรากําไรสุทธิ (รอยละ)
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (รอยละ)

อัตราส�วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

(Efficiency Ratio)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (รอยละ)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (รอยละ)
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)

อัตราส�วนว�เคราะห�นโยบายทางการเง�น 

(Financial Policy Ratio)

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา)
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เทา)
อัตราการจายเง�นปนผล (รอยละ)
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งบการเง�นรวมของกลุ�มบร�ษัทฯ 

(หน�วย: ล�านบาท)
2560 2561 2562

รายไดรวม
กําไรสุทธิ 
กําไรหลักจากการดําเนินงาน 

877.1
334.6
472.1

1,137.4
478.8
498.7

1,485.6
556.6
612.8

-
38.1%
53.8%

29.7%
42.1%
43.8%

30.6%
37.5%
41.2%

อัตราการเติบโตของรายได (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตรากําไรหลักจากการดําเนินงาน (%)

การว�เคราะห�และคําอธิบายของฝ�ายจัดการ

     ภาพรวมของผลการดําเนินงานที่ผ�านมา
ในป 2562 กลุมบร�ษัทไดมีพัฒนาการที่สําคัญดังตอไปนี้ 
1. การเร�่มดําเนินการเชิงพาณิชยของโครงการตางๆ ไดแก โครงการโซลารรูฟท็อป SNNP3 โครงการโรงไฟฟาพลังแสงอาทิตย Binh Nguyen ที่ประเทศ
     เว�ยดนามและ โครงการโรงไฟฟาพลังแสงอาทิตย Khunsight Kundi  ที่ประเทศมองโกเลีย
2. โครงการโซลารรูฟท็อป โครงการ PRC และ โครงการ TAPACO ไดเร�่มดําเนินการกอสราง
3. การขยายธุรกิจไปยังตางประเทศ โดยไดเขาทําสัญญารวมทุนในบร�ษัท SEA Sun Energy Partners Pte. Ltd. เพ�่อประกอบกิจการธุรกิจลงทุนและพัฒนา
    โครงการโซลารรฟูทอ็ป ในประเทศอนิโดนเีซยีในชวงไตรมาส 2 และ ในไตรมาส3 ไดลงนามสัญญารวมพัฒนากบักลุมบร�ษัท Truong Thanh Vietnam Group 
    Joint Stock Company วัตถุประสงคเพ�่อรวมกันพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังงานลมที่ประเทศเว�ยดนาม 
    โดย ณ 31 ธันวาคม 2562 กลุมบร�ษัทฯ มีโครงการที่เปดดําเนินการเชิงพาณิชยแลวจํานวน 11 โครงการไดแก โครงการเสร�มสราง พลังงาน (SPN) ซึ่งตั้งอยู
    ทีจ่งัหวดัลพบรุ� ประเทศไทย กาํลงัการผลติติดต้ัง 52 เมกะวตัต, โครงการฮดิะกะ และโครงการโซเอน็ ในประเทศญีปุ่น กาํลงัการผลติตดิตัง้ 21 และ 8 เมกะวตัต    
    ตามลาํดบั, โครงการโรงไฟฟาพลงังานแสงอาทติยตดิตัง้บนหลงัคา (Solar Rooftop) จาํนวน 4 โครงการ มีกําลังการผลิตตดิตัง้รวม 4.8 เมกะวตัต, โครงการ
    โซลารอผศ.(WVO) กําลังการผลิตติดต้ัง 5 เมกะวัตต, โครงการ Binh Nguyen ในประเทศเว�ยดนาม กําลังการผลิตติดตั้ง 49.6 เมกะวัตต และโครงการ 
    Khunsight Kundi ในประเทศมองโกเลีย กําลังการผลิตติดต้ัง 16.4 เมกะวัตต ซึ่งรวมกําลังการผลิตที่ดําเนินการเชิงพาณิชยแลวทั้งหมด 156.8 เมกะวัตต 
    นอกจากนี้ยังมีโครงการที่อยูระหวางการกอสรางและพัฒนาจํานวน 6 โครงการ กําลังการผลิตติดตั้งรวม 84.7 เมกะวัตต 

 สําหรบัปบญัชสิี�นสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุมบร�ษัทฯ มีรายไดรวมเทากบั 877.1 ลานบาท  1,137.4 ลานบาทและ 1,485.6 ลาน
บาทตามลําดับ คิดเปนอัตราการเติบโตของรายไดรอยละ 29.7 และ 30.6 ตามลําดับ เปนผลจากการท่ีบร�ษัทมีโครงการโรงไฟฟาใหมท่ีสามารถเปดดําเนินการ
เชิงพาณิชยไดอยางตอเนื่อง  เชน ในป  2561 มีโครงการใหมในประเทศญี่ปุน 2 โครงการ ไดแก โครงการฮิดะกะ และโครงการโซเอ็น และในประเทศไทยมีโครงการ
โซลารรฟูทอ็ป 3 โครงการ ไดแก โครงการ SNNP1, SNNP2 และ DoHome และโครงการโซลารฟารม อผศ. (WVO)  อีก 1 โครงการ สาํหรับป 2562 มโีครงการ
ใหมคือ โรงไฟฟาที่เว�ยดนามและมองโกเลีย นอกจากนี้ยังเร�่มมีรายไดจากคาบร�การรับเหมากอสรางโซลารบนหลังคา (EPC Construction on Solar rooftop 
revenue) อีกดวย
 สําหรับกําไรสุทธิของกลุมบร�ษัทฯ มีการเติบโตอยางตอเนื่องเชนกัน โดยมีกําไรสุทธิเทากับ 334.6 ลานบาท 478.8 ลานบาทและ 556.6 ลานบาท 
ในป 2560 2561 และ 2562 ตามลําดับ อัตรากําไรสุทธิคิดเปนรอยละ 38.1 รอยละ 42.1 และรอยละ 37.5  ตามลําดับ ซึ่งเปนไปตามการเพ�่มข�้นของรายได 
 ในสวนของกําไรหลักจากการดําเนินการ (Core Operating Profit ) เทากับ 472.1 ลานบาท 498.7 ลานบาทและ 612.8 ลานบาท ในป 2560 2561 
และ 2562 ตามลําดับ โดยกําไรหลักจากการดําเนินการเปนดัชนีสําคัญที่ฝายจัดการและคณะกรรมการใชเปนดัชนีชี้วัดผลการดําเนินการของกลุมบร�ษัทฯ 
และใชเปนปจจัยในการพ�จารณาการจายเง�นปนผลควบคูกับนโยบายการจายเง�นปนผลของบร�ษัท โดยรายการปรับปรุงกําไรสุทธิมาเปน Core Operating 
Profit  ประกอบไปดวย
 

(Core Operating Profit ) เปลี่ยนแปลงชื่อเร�ยกจากกําไรจากการดําเนินการหลังการปรับปรุง (Adjusted Operating Profit) มาเปน กําไรหลักจากการดําเนินการ (Core Operating Profit) ในป 2561
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i. การรับรูผลกําไร/(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดข�้นจร�ง (unrealized foreign exchange (gain)/loss) ซึ่งสําหรับป 2560 เปนผลขาดทุนจํานวน 
   72.8 ลานบาท สําหรับป 2561 เปนผลขาดทุนจํานวน 0.6 ลานบาท และป 2562 เปนผลขาดทุนจํานวน 66.7 ลานบาท (ซึ่งบันทึกเปนคาใชจายในการบร�หาร)  
ii. คาใชจายในการกอสรางและคาใชจายทางการเง�นทีเ่กีย่วของกบัการกอสรางโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในประเทศญีปุ่นซึง่ไมไดคดิเปนตนทนุสนิทรพัย 
   (uncapitalized construction cost and financial cost during construction) เชน คาเชาท่ีระหวางการกอสราง ซึ่งสําหรับป 2560 คิดเปนมูลคารวม (หลังหัก
   สวนของผูถือหุนสวนนอย) 51.5 ลานบาท ซึ่งไดมีการบันทึกคาใชจายระหวางการกอสรางเปนตนทุนสินทรัพยแลว โดยในป 2561 และ 2562 ไมมีการบันทึก
   รายการดังกลาว
iii. รายไดและคาใชจายภาษีเง�นไดรอการตัดบัญชี  ซึ่งสําหรับป 2560 มีรายไดภาษีเง�นไดรอการตัดบัญชี (หลังหักสวนของผูถือหุนสวนนอย) เทากับ 8.0 ลานบาท  
   ป 2561มีคาใชจายภาษีเง�นไดรอการตัดบัญชี (หลังหักสวนของผูถือหุนสวนนอย) เทากับ 0.2 ลานบาท และในป 2562 มีรายไดภาษีเง�นไดรอการตัดบัญชี 
   (หลังหักสวนของผูถือหุนสวนนอย) เทากับ 0.5 ลานบาท ตามลําดับ  
iv. คาใชจายที่เกี่ยวของในการพัฒนาโครงการซึ่งไมไดคิดเปนตนทุนสินทรัพย (uncapitalized development cost) สําหรับป 2560 ไมมีการบันทึกรายการ
    ดังกลาว สําหรับป 2561 และป 2562 คิดเปนมูลคา 3.2 ลานบาท และ 0.9 ลานบาท ตามลําดับ
v. คาใชจายเผื่อการดอยคาที่ยังไมเกิดข�้น (Unrealized impairment provision) สําหรับป 2560 และป 2562 ไมมีการบันทึกรายการดังกลาว และสําหรับป 2561
    บึนทึกรายการเปนมูลคา 13.2 ลานบาท

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุมบร�ษัทฯ มีสินทรัพยรวมเทากับ 8,269.8 ลานบาท 11,892.7 ลานบาทและ 13,045.1 ลานบาท
ตามลําดับ ซ่ึงการเพ�่มข�้นของสินทรัพยดังกลาวสะทอนการลงทุนในโครงการตาง ๆ ทั้งโครงการที่เร�่มดําเนินการเชิงพาณิชยแลวระหวางป 2562 โครงการที่อยู
ระหวางการกอสรางและอยูระหวางการพัฒนาขางตน ทั้งนี้ในปบัญชีสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุมบร�ษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพยทั้งหมดประมาณ รอยละ 5.1 รอยละ 4.7 และรอยละ 4.5 ตามลําดับ โดยกลุมบร�ษัทฯมีสินทรัพยของโครงการที่อยูระหวางกอสราง และยังไมกอใหเกิด
รายไดเพ�่มข�้น ทั้งในป 2561 และ 2562
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุมบร�ษัทฯ มีหนี้สินรวม 4,848.2 ลานบาท 8,034.6 ลานบาทและ 9,048.1 ลานบาท และมีสวนของ
ผูถือหุน (ไมรวมสวนของผูถือหุนสวนนอย) รวม 3,307.8 ลานบาท 3,533.5 ลานบาทและ 3,777.0 ลานบาท คิดเปนอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนอยู
ในระดับ 1.47 เทา 2.27 เทา และ 2.40 เทาตามลําดับ 
 สําหรับงวดปบัญชีสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุมบร�ษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนผูถือหุนประมาณรอยละ 14.2 รอยละ 13.2 และ 
รอยละ 14.2 ตามลําดับ 

งบการเง�นรวมของกลุ�มบร�ษัทฯ 

(หน�วย: ล�านบาท)
2560

8,269.8

4,848.2

3,421.7

3,307.8

11,892.7

8,034.6

3,858.1

3,533.5

13,045.1

9,048.1

3,997.0

3,777.0

2561 2562

รวมสินทรัพย

รวมหนี้สิน

รวมสวนของผูถือหุน

สวนของผูถือหุนของบร�ษัทฯ
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 รายไดตามอัตราคาไฟฟา (คาไฟฐาน บวก คา Ft) 283.8 32.4 292.5 25.7 301.4 20.3

587.9 67.0 568.7 50.0 591.2 39.8

- - - - 30.4 2.1

- - - - 17.6 1.2

871.7 99.4 861.2 75.7 940.6 63.4

- - 235.1 20.7 348.2 23.4

- - - - 120.6 8.1

- - - - 52.0 3.5

- - - - 0.3 0.0

99.4871.7 1,096.3 96.4 1,461.7 98.4

- - 32.7 2.9 11.9 0.8

877.1 100.0 1,137.4 100.0 1,485.6 100.0

5.4 0.6 8.4 0.7 12.0 0.8

รายไดเง�นอุดหนุนสวนเพ�่มราคารับซื้อไฟฟา (Adder)

รายไดตามอัตราคาไฟฟาคงที่ (FiT)

รายไดจากการจําหนายไฟฟาจากโครงการโซลารรูฟท็อป

รายได�จากการจําหน�ายไฟฟ�าในประเทศไทย

รายไดจากการจําหนายไฟฟาในประเทศญี่ปุน

รายไดจากการจําหนายไฟฟาในประเทศเว�ยดนาม

รายไดจากการจําหนายไฟฟาในประเทศมองโกเลีย

รายไดจากการจําหนายไฟฟาในประเทศอินโดนีเซีย

รวมรายได�จากการจําหน�ายไฟฟ�า

รายไดจากคาบร�การรับเหมากอสรางโซลาร
บนหลังคา (EPC revenue) 

รายไดอื่น1

รายได�รวม 

หมายเหตุ: 1 รายไดอื่น เชนรายไดคาบร�การ คาภาษีอากรนําเขาเคร�่องจักร ดอกเบี้ยรับ และ รายไดจากกองทุนพัฒนาไฟฟา เปนตน 

การว�เคราะห�ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเง�นสําหรับป� 2560 2561 และ 2562

     การว�เคราะห�ผลการดําเนินงาน

 รายได�
 สําหรับปบัญชีสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุมบร�ษัทฯ มีรายไดจากการจําหนายไฟฟา 871.7 ลานบาท 1,096.3 ลานบาท 
และ 1,461.7 ลานบาท ตามลําดับ โดยในป 2561 เทียบป 2560 นั้นกลุมบร�ษัทฯ มีรายไดรวมจากการจําหนายไฟฟาเพ�่มข�้น โดยมีสาเหตุหลักจากการเร�่ม
ดําเนินงานเชิงพาณิชยของโครงการใหม และการเพ�่มข�้นของอัตราคาไฟฟาเฉลี่ยของโครงการ SPN สําหรับป 2562 เทียบกับป 2561 กลุมบร�ษัทฯ มีรายไดรวม
จากการจําหนายไฟฟาเพ�่มข�้น โดยมีสาเหตุหลักจากการเร�่มดําเนินงานเชิงพาณิชยของโครงการใหม การรับรูรายไดเต็มปของโครงการที่เร�่มดําเนินการ
เชิงพาณิชยระหวางป 2561 ที่ไดกลาวไวขางตน รวมถึงมีการเพ�่มข�้นของปร�มาณพลังงานไฟฟาที่จําหนายไดและอัตราคาไฟฟาเฉลี่ยของโครงการ SPN 

โครงสร�างรายได�
งบการเง�นรวมของกลุ�มบร�ษัทฯสําหรับป�บัญชีสิ�นสุด วันที่ 31 ธ.ค.

2560

มูลค�า 

(ล�านบาท)

มูลค�า 

(ล�านบาท)

มูลค�า 

(ล�านบาท)
ร�อยละ

ร�อยละ ร�อยละ

2561 2562
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 สาํหรบัรายไดรวมของกลุมบร�ษทัฯในป 2560 2561 และ 2562  มมีลูคาเทากบั  877.1 ลานบาท 1,137.4 ลานบาท และ 1,485.6 ลานบาท ตามลาํดบั 
โดยมาจากรายไดคาขายไฟฟา รอยละ 99.4 96.4 และ 98.4 ในป 2560 2561 และ 2562 ตามลําดับ นอกจากนี้ยังมีรายไดอื่นประกอบดวย ดอกเบี้ยรับ คาภาษี
อากรนําเขาเคร�่องจักร รายไดจากกองทุนพัฒนาไฟฟา และรายไดจากคาบร�การรับเหมากอสรางโซลารบนหลังคา (EPC construction revenue) เปนตน
 สําหรับรายไดจากการจําหนายไฟฟาในป 2560  มาจากการขายไฟฟาในไทยท้ังหมด ในป 2561 มีการขายไฟฟาในญี่ปุนคิดเปนรอยละ 20.7 ของ
รายไดรวม และสัดสวนการขายไฟฟาในไทย เทากับรอยละ 75.7 ของรายไดรวม สําหรับป 2562 เร�่มมีรายไดจากการขายไฟฟาในเว�ยดนาม และมองโกเลีย โดย
คิดเปนสัดสวนรอยละ 8.1 และ 3.5 ของรายไดรวมตามลําดับ โดยสัดสวนการขายไฟฟาในไทยและญี่ปุน เทากับรอยละ 63.4 และ 23.4 ตามลําดับ

โครงการโรงไฟฟาโซลารฟารม (SPN, WVO) 
ประเทศไทย (รวม 45 เมกะวัตต) (เมกะวัตต-ชั่วโมง)

(เมกะวัตต-ชั่วโมง)

(เมกะวัตต-ชั่วโมง)

(เมกะวัตต-ชั่วโมง)

(เมกะวัตต-ชั่วโมง)

(เมกะวัตต-ชั่วโมง)

90,448.2

-

-

-

-

90,448.2

-

-

111,618.5

88,065.3

20,490.7

3,062.5

98,533.2

31,491.7

6,250.1

40,564.8

13,307.2

190,147.0

3.14 3.22 3.31

-

-

-

-

-

-

11.47 11.06

2.85 2.81

2.97

3.91

โครงการโรงไฟฟาโซลารฟารม
(Hidaka & Zouen)
ประเทศญี่ปุน (รวม 23 เมกะวัตต)

โครงการโรงไฟฟาโซลารบนหลังคา
Rooftop (SNNP1-3 & DoHome)
ประเทศไทย (รวม 4.8 เมกะวัตต)

โครงการโรงไฟฟาโซลารฟารม
(Binh Nguyen)
ประเทศเว�ยดนาม (รวม 40 เมกะวัตต)
โครงการโรงไฟฟาโซลารฟารม
(Khunsight Kundi)
ประเทศมองโกเลีย (รวม 15 เมกะวัตต)

รวม

โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย - ประเทศไทย

โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย - ประเทศญี่ปุน

โครงการโซลารบนหลังคา – ประเทศไทย

โครงการโรงไฟฟาพลงังานแสงอาทติย – ประเทศเว�ยดนาม

โครงการโรงไฟฟาพลงังานแสงอาทติย - ประเทศมองโกเลยี

หมายเหตุ:อัตราคาพลังงานไฟฟาเฉลี่ยของประเทศไทยไมรวมเง�นอุดหนุนสวนเพ�่ม (Adder) 6.5 บาท/กิโลวัตต-ชั่วโมง

โครงการ

ปร�มาณพลังงานไฟฟ�าที่จําหน�าย (เมกะวัตต�-ชั่วโมง)

รอบป�บัญชีสิ�นสุด

วันที่ 31 ธ.ค. 2560

ปร�มาณ

พลังงาน

ไฟฟ�า

เสนอขาย

ตามสัญญา 

(หน�วย)

รอบป�บัญชีสิ�นสุด

วันที่ 31 ธ.ค. 2561

รอบป�บัญชีสิ�นสุด

วันที่ 31 ธ.ค. 2562

โครงการ

อัตราค�าพลังงานไฟฟ�าเฉลี่ย (บาท/กิโลวัตต�-ชั่วโมง)

รอบป�บัญชีสิ�นสุด

วันที่ 31 ธ.ค. 2560

รอบป�บัญชีสิ�นสุด

วันที่ 31 ธ.ค. 2560

รอบป�บัญชีสิ�นสุด

วันที่ 31 ธ.ค. 2560
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 สําหรับปบัญชีสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุมบร�ษัทฯ มีปร�มาณพลังงานไฟฟาที่จําหนายสําหรับโครงการโซลารฟารมใน
ประเทศไทย รวมเทากับ 90,448.2 เมกะวัตต-ชั่วโมง 88,065.3 เมกะวัตต-ชั่วโมง และ 98,533.2 เมกะวัตต-ชั่วโมง ตามลําดับ ในป 2562 มีปร�มาณพลังงาน
ไฟฟาที่จําหนายจากการรับรูรายไดเต็มปของโครงการที่เร�่มดําเนินการเชิงพาณิชยในระหวางป 2561 ไดแก โครงการโซลารฟารมในประเทศญี่ปุน โครงการ
โซลารบนหลังคาในประเทศไทย เทากับ 31,491.7 เมกะวัตต-ชั่วโมง และ 6,250.1 เมกะวัตต-ชั่วโมง ตามลําดับ และ มีปร�มาณพลังงานไฟฟาที่จําหนายจากการ
โครงการที่เร�่มดําเนินการเชิงพาณิชยระหวางป 2562 ของโครงการ Binh Nguyen ประเทศเว�ยดนาม และ โครงการ Khunsight Kundi ประเทศมองโกเลีย 
เทากับ 40,564.8 เมกะวัตต-ชั่วโมง และ 13,307.2 เมกะวัตต-ชั่วโมง ตามลําดับ  โดยคิดเปนอัตราการเพ�่มข�้นของปร�มาณพลังงานไฟฟาที่จําหนาย รอยละ 
23.4 และ 70.4 ในป 2561 และ 2562 ตามลําดับ
 สําหรับอัตราคาพลังงานไฟฟาพ�้นฐานเฉลี่ยโซลารฟารมในไทย (ไมรวมเง�นอุดหนุนสวนเพ�่ม (Adder) 6.5 บาท/กิโลวัตต-ชั่วโมง) มีการปรับตัวเพ�่ม
ข�้น โดยเทากับ 3.14 บาท/กิโลวัตต-ชั่วโมง ในป 2560 เพ�่มเปน 3.22 บาท/กิโลวัตต-ชั่วโมง และ 3.31 บาท/กิโลวัตต-ชั่วโมง ในป 2561 และ 2562 ตามลําดับ 

 ต�นทุนขาย
 สําหรับปบัญชีสิ�นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุมบร�ษัทฯ มีตนทุนขาย เทากับ 167.6 ลานบาท 341.9 ลานบาท และ 475.8 
ลานบาท ตามลําดับ โดยเมื่อเทียบระหวางป 2561 และป 2560 มีการปรับตัวเพ�่มข�้นประมาณรอยละ 104.0 มีสาเหตุหลักจากการเพ�่มข�้นของคาเสื่อมราคาและ
คาตัดจําหนาย อันเปนผลมาจากการเร�่มดําเนินงานเชิงพาณิชยของโครงการท่ีใหมดังกลาวขางตน ในชวงป 2561 ท่ีผานมา และตนทุนจากคาบร�การรับเหมา
กอสรางโซลารบนหลังคา (EPC Construction on Solar rooftop) และเมื่อเทียบป 2562 และป 2561 กลุมบร�ษัทฯมีตนทุนขายเพ�่มข�้นรอยละ 39.2 โดยสาเหตุ
หลักมาจากการเพ�่มข�้นของคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย รวมถึงคาดําเนินการและบํารุงรักษา อันเปนผลมาจากการเร�่มนําเดินการเชิงพาณิชยของ
โครงการใหม ดังกลาวขางตน
 ตนทุนขายของกลุมบร�ษัทฯ ประกอบไปดวยคาใชจายหลัก คือ (1) คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย (2) คาดําเนินการและบํารุงรักษาโรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย และ (3) คาใชจายอื่นๆ (เชน คาไฟฟา เง�นเดือน/โบนัสพนักงาน คาเบี้ยประกัน คาเชาที่ดิน และตนทุนคาบร�การรับเหมากอสรางโครงการ
โซลารบนหลังคา)

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 119.5 71.3 213.5 62.4 317.5 66.7

38.2 22.8 58.3 17.1

9.8 5.9 70.1 20.5

167.6 100.0 341.9 100.0

78.4 16.5

79.9 16.8

475.8 100.0

คาดําเนินการและบํารุงรักษาโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย

อื่นๆ1

1

ต�นทุนขายรวม

ต�นทุนขาย

งบการเง�นรวมของกลุ�มบร�ษัทฯสําหรับป�บัญชีสิ�นสุด วันที่ 31 ธ.ค.

2560

มูลค�า 

(ล�านบาท)

มูลค�า 

(ล�านบาท)

มูลค�า 

(ล�านบาท)
ร�อยละ

ร�อยละ ร�อยละ

2561 2562

หมายเหตุ :  อื่นๆ เชน คาไฟฟา เง�นเดือน/โบนัสพนักงาน คาเบี้ยประกัน คาเชาที่ดินในโครงการที่ญี่ปุน และตนทุนคาบร�การรับเหมากอสรางโซลารบนหลังคา (EPC construction costs) 
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กําไรขั้นต�น
 สําหรับปบัญชีสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุมบร�ษัทฯ มีกําไรขั้นตนเทากับ 704.1 ลานบาท  787.1 ลานบาท และ 997.8 
ลานบาท ตามลําดับ หร�อคิดเปนอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 80.8 รอยละ 69.7 และรอยละ 67.7 ตามลําดับ ซึ่งการเพ�่มข�้นของกําไรขั้นตนเปนไปตามรายไดที่
เพ�่มข�้น และเมื่อพ�จารณาอัตรากําไรขั้นตนที่ลดลงในป 2561 เทียบกับป 2560 มีสาเหตุจากโครงการใหมไมมีคา Adder เชนโครงการ SPN อยางไรก็ตามกลุม
บร�ษัทฯยังมีอัตรากําไรขั้นตนในระดับที่นาพอใจ

รายไดจากการจําหนายไฟฟา 871.7 100.0 1,129.0 100.0 1,473.6 100.0

167.6 19.2 341.9 30.3

704.1 80.8 787.1 69.7

475.8 32.3

997.8 67.7

ตนทุนขาย

กําไรขั้นตน

รายการ
งบการเง�นรวมของกลุ�มบร�ษัทฯสําหรับป�บัญชีสิ�นสุด วันที่ 31 ธ.ค.

2560

มูลค�า 

(ล�านบาท)

มูลค�า 

(ล�านบาท)

มูลค�า 

(ล�านบาท)
ร�อยละ ร�อยละ ร�อยละ

2561 2562
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ค�าใช�จ�ายในการบร�หาร
 สําหรับปบัญชีสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุมบร�ษัทฯ มีคาใชจายในการบร�หารเทากับ 219.9 ลานบาท 166.8 ลานบาท
 และ 239.2 ลานบาทตามลําดับ โดยป 2561 มีคาใชจายลดลงจากป 2560 สาเหตุหลักมาจากป 2561 บร�ษัทไดมีบันทึกคาเชาที่ดินระหวางกอสรางโครงการที่
ญีปุ่น เปนตนทนุสินทรพัยเนือ่งจากไดเปดดาํเนนิการแลว รวมถงึมกีารลดลงของผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเกดิข�น้ (unrealized foreign exchange 
loss) แมวาจะมีคาใชจายในการบร�หารทั่วไปเพ�่มข�้นเนื่องจากมีการเปดดําเนินการของโครงการใหม 
 เมือ่เทยีบป 2562 กับ 2561 มีการรบัรูผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเกดิข�น้ (unrealized foreign exchange loss) ทีเ่พ�ม่ข�น้ เนือ่งจากการ
แข็งคาของเง�นบาทที่มีผลตอการบันทึกบัญชีรายการเง�นกูยืมแกบร�ษัทในกลุมที่เปนสกุลเง�นตางประเทศ รวมถึงคาใชจายในการบร�หารทั่วไปเพ�่มข�้น เนื่องจากมี
การเปดดําเนินการของโครงการใหม และการพัฒนาโครงการในป 2562 

ค�าใช�จ�ายทางการเง�น 
 สําหรับปบัญชีสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุมบร�ษัทฯ มีคาใชจายทางการเง�นเทากับ 146.9 ลานบาท 148.2 ลานบาทและ 
201.6 ลานบาทตามลําดับ โดยคาใชจายทางการเง�นประกอบไปดวยดอกเบี้ยเง�นกู (ซึ่งสวนใหญเปนอัตราดอกเบี้ยลอยตัว) และตนทุนทางการเง�นจากการเขา
ทําธุรกรรมแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (ซึ่งเปนการ swap อัตราดอกเบี้ยลอยตัวเปนอัตราดอกเบี้ยคงที่) คาใชจายทางการเง�นที่เพ�่มข�้น มีสาเหตุหลักมาจากการ
เบิกเง�นกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเง�นทั้งในประเทศไทยและในประเทศญี่ปุนเพ�่อการลงทุนในโครงการตางๆ 

หมายเหตุ: 1คาใชจายในการบร�หารทั่วไป รวมคาใชจายเผื่อการดอยคาที่ยังไมเกิดข�้น (Unrealized impairment provison) ในป 2561 เทากับ 13.2 ลานบาท

ผลขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดข�้น 72.8 0.6 66.7

31.5 - -

115.61 166.2 172.5 

219.9 166.8 239.2

คาเชาที่ดินระหวางกอสรางโครงการ

คาใชจายในการบร�หารทั่วไป

ค�าใช�จ�ายในการบร�หาร

ค�าใช�จ�ายทางการเง�น

ค�าใช�จ�ายในการบร�หาร

(หน�วย: ล�านบาท)

งบการเง�นรวมของกลุ�มบร�ษัทฯ สําหรับรอบป�บัญชีสิ�นสุดวันที่ 31 ธ.ค.

2560 2561 2562

ค�าใช�จ�ายทางการเง�น

งบการเง�นรวมของกลุ�มบร�ษัทฯ 

สําหรับรอบป�บัญชีสิ�นสุดวันที่ 31 ธ.ค.

2560

146.9 148.2 201.6

มูลค�า 

(ล�านบาท)

มูลค�า 

(ล�านบาท)

มูลค�า 

(ล�านบาท)

2561 2562
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339.8

72.8

51.5

8.0

-

-

482.0

0.6

- 

(0.2)

3.2

13.2

545.7

66.7

-

(0.5)

0.9

-

472.1 498.8 612.8

กําไรสุทธิ (ส�วนที่เป�นของผู�ถือหุ�นบร�ษัท)

บวกกลับ ผลขาดทุน (หักผลกําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดข�้น 

บวกกลับ คาใชจายและตนทุนทางการเง�นที่เกี่ยวของกับการกอสราง
โครงการที่ไมไดคิดเปนตนทุนสินทรัพย (หลังหักสวนของผูถือหุน
สวนนอย)

บวกกลับ คาใชจาย(หัก รายได) ภาษีเง�นไดรอการตัดบัญชี 

บวกกลับ คาใชจายที่เกี่ยวของในการพัฒนาโครงการ

บวกกลับ คาเผื่อการดอยคา ที่ยังไมเกิดข�้น

กําไรหลักจากการดําเนินการ

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (ส�วนที่เป�นของผู�ถือหุ�นของบร�ษัท)
 สําหรับปบัญชีสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุมบร�ษัทฯ มีกําไรสุทธิ (สวนที่เปนของผูถือหุนของบร�ษัท) เทากับ 339.8 ลานบาท 
482.0 ลานบาท และ 545.7 ลานบาทตามลําดับ คิดเปนอัตรากําไรสุทธิรอยละ 38.7 รอยละ 42.4 และรอยละ 36.7 ตามลําดับ เมื่อเปร�ยบเทียบสําหรับป 2561
 และ 2560 การเพ�่มข�้นของกําไรสุทธิมีสาเหตุหลักจากการรับรูรายไดจากโครงการใหมที่เร�่มดําเนินการเชิงพาณิชยในระหวางป 2561 รวมไปถึงการลดลงของ
คาใชจายในการบร�หาร แมวาจะมีการเพ�่มข�้นของคาใชจายตนทุนขายก็ตาม และเม่ือเปร�ยบเทียบป 2562 และ 2561 กลุมบร�ษัทฯมีการเพ�่มข�้นของกําไรสุทธิมี
สาเหตุหลักจากการรับรูรายไดจากโครงการใหมที่เร�่มดําเนินการเชิงพาณิชยในระหวางป 2562 แมวาจะมีการเพ�่มข�้นของคาใชจายตนทุนขายและคาใชจายใน
การบร�หารก็ตาม     

กําไรหลักจากการดําเนินการ (Core Operating Profit)
 กําไรหลักจากการดําเนินการ (Core Operating Profit) (เดิมเร�ยกวากําไรจากการดําเนินการหลังการปรับปรุง (Adjusted Operating Profit)) เปน
ดัชนีที่ฝายจัดการและคณะกรรมการใชเปนดัชนีชี้วัดผลการดําเนินการของกลุมบร�ษัทฯ และใชเปนปจจัยในการพ�จารณาการจายเง�นปนผลควบคูกับนโยบาย
การจายเง�นปนผลของบร�ษัท
 โดยในการพ�จารณา Core Operating Profit นั้น ไดคํานวณจากการปรับปรุงกําไรสุทธิ (ในสวนที่เปนของผูถือหุนของบร�ษัท) ดังตอไปนี้

 สําหรับปบัญชีสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุมบร�ษัทฯ มีกําไรหลักจากการดําเนินการ (Core Operating Profit) เทากับ
 472.1 ลานบาท 498.8 ลานบาท และ 612.8 ลานบาทตามลําดับ  คิดเปนอัตรากําไรหลักจากการดําเนินการรอยละ 53.8 รอยละ 43.8 และ รอยละ 41.3 ตาม
ลําดับ เมื่อเปร�ยบเทียบป 2561 กับป 2560 มีการปรับตัวเพ�่มข�้นมีสาเหตุหลักจากการรับรูรายไดจากโครงการใหมที่เร�่มดําเนินการเชิงพาณิชยในระหวางป 
2561 และสําหรับป 2562 และ 2561 กลุมบร�ษัทฯมีการเพ�่มข�้นของกําไรหลักจากการดําเนินการ มีสาเหตุหลักจากการรับรูรายไดจากโครงการใหมที่เร�่มดําเนิน
การเชิงพาณิชยในระหวางป 2562 และรับรูรายไดเต็มปของโครงการที่เร�่มดําเนินการเชิงพาณิชยในป 2561 แลว อีกทั้งยังมีรายการปรับปรุงผลขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดข�้นที่เพ�่มข�้นจากป 2561 อีกดวย 

Core Operating Profit

(หน�วย: ล�านบาท)

งบการเง�นรวมของกลุ�มบร�ษัทฯ สําหรับรอบป�บัญชีสิ�นสุดวันที่ 31 ธ.ค.

2560 2561 2562
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การว�เคราะห�ฐานะทางการเง�น

สินทรัพย�
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุมบร�ษัทฯ มีสินทรัพยรวมเทากับ 8,269.8  ลานบาท 11,892.7 ลานบาท และ 13,045.1 ลานบาท
ตามลําดับ โดยการเพ�่มข�้นดังกลาวสะทอนการลงทุนในโครงการตาง ๆ ทั้งโครงการที่เร�่มดําเนินการเชิงพาณิชยแลวระหวางป 2562 โครงการที่อยูระหวางการ
กอสรางและอยูระหวางการพัฒนาขางตน
 สินทรัพยสวนใหญเปนสินทรัพยที่เกี่ยวของกับการผลิตกระแสไฟฟา เชน ที่ดิน สวนปรับปรุงที่ดิน โรงผลิตกระแสไฟฟา และ เคร�่องจักร อุปกรณและ
อะไหล เปนตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุมบร�ษัทฯ มีมูลคารายการ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ คิดเปนรอยละ 65.6 รอยละ 70.2 และ
รอยละ 74.6 ของมูลคาสินทรัพยรวม ตามลําดับ

สินทรัพย�

สินทรัพย�หมุนเว�ยน
เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด
เง�นฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะสั้น
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
รายไดคากอสรางที่ยังไมเร�ยกชําระ
สินทรัพยหมุนเว�ยนอื่น

สินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยน
เง�นฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาว
ลูกหนี้กรมสรรพากร
เง�นลงทุนระยะยาว
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น
คาเชาจายลวงหนา
สินทรัพยภาษีเง�นไดรอตัดบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเว�ยนอื่น

รวมสินทรัพย�หมุนเว�ยน

รวมสินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยน

รวมสินทรัพย�

งบแสดงฐานะทางการเง�น

งบการเง�นรวม

สําหรับรอบป�บัญชีสิ�นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค.

2560 2561 2562

1,603.4
-
151.4
-
45.7

-
246.4
-
5,427.2
654.2
141.0
0.3
0.3

6,469.4 78.2 9,848.5 83.1 11,455.3 87.8

1,800.5 21.8 2,014.9 16.9 1,589.8 12.2

8,269.8 100.0 11,892.7 100.0 13,045.1 100.0

-
3.0
-
65.6
7.9
1.7
0.0
0.0

96.7
68.6
17.1
8,352.1
950.6
136.0
0.5
256.1

0.8
0.6
0.1
70.2
8.0
1.1
0.0
2.2

159.0
17.4
26.0
9,722.1
1,045.8
119.1
1.0
364.9

1.2
0.1
0.2
74.6
8.0
0.9
0.0
2.8

19.4
-
1.8
-
0.6

1,125.1
438.9
408.8
32.0
10.1

9.5
3.7
3.4
0.3
0.1

915.5
283.1
361.4
-
29.8

7.0
2.2
2.8
-
0.2
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หนี้สินหมุนเว�ยน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เง�นประกันผลงานการกอสราง
เง�นกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร
คาหุนคางจายแกผูถือหุนเดิมของบร�ษัทยอย
คาหุนคางจายจากการลดทุนของบร�ษัทยอย
เง�นกูยืมระยะสั้นจากผูถือหุนสวนนอย
ของบร�ษัทยอย
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเง�นที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป
สวนของเง�นกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินหมุนเว�ยนอื่น

รวมหนี้สินหมุนเว�ยน

หนี้สินไม�หมุนเว�ยน
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเง�น
 - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เง�นกูยืมระยะยาว
 - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินภาษีเง�นไดรอตัดบัญชี
หนี้สินไมหมุนเว�ยนอื่น

เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุมบร�ษัทฯ มีเง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด เทากับ 1,603.4 ลานบาท 1,125.1 ลานบาท และ 
915.5 ลานบาทตามลําดับ โดยการลดลง ณ สิ�นป 2562 เทียบกับป 2561 เกิดจากการใชเง�นในการลงทุนในโครงการที่อยูระหวางการกอสรางและพัฒนาทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ�
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุมบร�ษทัฯ มทีีด่นิ อาคารและอปุกรณ เทากบั 5,427.2 ลานบาท 8,352.1 ลานบาท และ 9,722.1 ลาน
บาทตามลําดับ โดยการเพ�่มข�้นดังกลาวสะทอนการลงทุนในโครงการตางๆ ทั้งโครงการที่เร�่มดําเนินการเชิงพาณิชยแลว และโครงการที่อยูระหวางการกอสราง

สินทรัพย�ไม�มีตัวตนอื่น
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุมบร�ษทัฯ มสีนิทรพัยไมมตีวัตนอืน่ เทากบั 654.2 ลานบาท 950.6 ลานบาท และ 1,045.8 ลานบาท
ตามลาํดบั โดยการเพ�ม่ข�น้เปนไปตามการขยายตัวของธรุกิจ โดยเปนการเพ�ม่ข�น้ของคาสทิธิการใชทีด่นิ คาสทิธิการเชือ่มโยงระบบไฟฟา ของโครงการโรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตยประเทศญี่ปุน มองโกเลียและเว�ยดนาม

หนี้สิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุมบร�ษัทฯ มีหนี้สินรวม 4,848.2 ลานบาท 8,034.6 ลานบาท และ 9,048.1 ลานบาทตามลําดับ
 เมื่อเทียบป 2561 กับป 2560 กลุมบร�ษัทฯ มีหนี้สินเพ�่มข�้นโดยมีสาเหตุหลักมาจากการเบิกเง�นกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเง�นทั้งในประเทศไทยและในประเทศ
ญี่ปุน เพ�่อลงทุนในโครงการตางๆ และสําหรับป 2562 เทียบกับป 2561 มีหนี้สินเพ�่มข�้น สาเหตุหลักมาจากการเบิกเง�นกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร และการเบิกเง�น
กูยืมระยะยาวทั้งในประเทศและตางประเทศ เพ�่อลงทุนในโครงการตางๆ

หนี้สิน
งบการเง�นรวมของกลุ�มบร�ษัทฯ สําหรับรอบป�บัญชีสิ�นสุดวันที่ 31 ธ.ค.

2560 2561 2562

ร�อยละ
มูลค�า

(ล�านบาท)
ร�อยละ

มูลค�า

(ล�านบาท)
ร�อยละ

มูลค�า

(ล�านบาท)

4.0
-
-
-
-

0.1

510.3

11.4

256.7

-

4,061.7

-
4.0

-

83.8

-
0.1

-

6,868.2

-
19.5

-

85.5

-
0.2

0.9

7,666.4

4.0
9.0

0.0

84.7

0.1
0.1

5.3
0.1
-
-
-
-

0.0

10.5

0.2

6.3
0.1
-
1.5
-
-

-

6.3

0.1

208.6
6.3
361.8
9.3
71.4
12.0

0.2

686.1

12.1

2.3
0.1
4.0
0.1
0.8
0.1

0.0

7.6

0.1

503.8
5.3
-
117.5
-
-

-

508.6

11.7

782.5 16.1 1,146.9 14.3 1,367.8 15.1
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ทุนเร�อนหุ�น
     ทุนที่ออกชําระแลว
     สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
     สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการ
ควบคุมเดียวกัน

กําไรสะสม
     จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย
     ยังไมไดจัดสรร

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
ของบร�ษัทยอย

ส�วนของผู�ถือหุ�นของบร�ษัทฯ

รวมส�วนของผู�ถือหุ�น

รวมหนี้สินไม�หมุนเว�ยน

รวมหนี้สิน

หนี้สิน

งบการเง�นรวมของกลุ�มบร�ษัทฯ สําหรับรอบป�บัญชีสิ�นสุดวันที่ 31 ธ.ค.

2560 2561 2562

ส�วนของผู�ถือหุ�น

งบการเง�นรวมของกลุ�มบร�ษัทฯ สําหรับรอบป�บัญชีสิ�นสุดวันที่ 31 ธ.ค.

2560

ร�อยละ
มูลค�า

(ล�านบาท)
ร�อยละ

มูลค�า

(ล�านบาท)
ร�อยละ

มูลค�า

(ล�านบาท)

2561 2562

เง�นกู�ยืมระยะยาวจากสถาบันการเง�น

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุมบร�ษัทฯ มีเง�นกูยืมระยะยาวเทากับ 4,572.0 ลานบาท 7,376.8 ลานบาท และ 8,352.5 ลานบาท
ตามลําดับ หร�อคิดเปนสัดสวนรอยละ 94.3 รอยละ 91.8 และรอยละ 92.3 ของหนี้สินรวมตามลําดับ โดยเมื่อเปร�ยบเทียบป 2562 และป 2561 การเพ�่มข�้นมี
สาเหตุหลักจากการเบิกเง�นกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเง�นท้ังในประเทศไทยและในประเทศญี่ปุน เพ�่อการลงทุนในโครงการตางๆ สงผลใหกลุมบร�ษัทฯมีเง�นกู
ระยะยาวเพ�่มข�้น แมวาจะมีการคืนเง�นกูระยะยาวของโครงการ SPN แลวก็ตาม

ส�วนของผู�ถือหุ�น
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุมบร�ษัทฯ มีสวนผูถือหุนเทากับ 3,421.7 ลานบาท 3,858.1 ลานบาท และ 3,997.0 ลานบาทตาม
ลําดับ โดยการเพ�่มข�้นในป 2561 และป 2562 มีสาเหตุหลักมาจากผลกําไรจากการดําเนินการในชวงระหวางป 

922.0
1,511.2
33.1

40.7
815.0
(14.2)

26.9
44.2
1.0

1.2
23.8
(0.4)

922.0
1,511.2
33.1

64.8
1,084.1
(81.6)

23.9
39.2
0.9

1.7
28.1
(2.1)

922.0
1,511.2
33.1

92.2
1,402.3
(183.8)

23.1
37.8
0.8

2.3
35.1
(4.6)

3,307.8

113.8

3,421.7

96.7

3.3

100.0

3,533.5

324.6

3,858.1

91.6

8.4

100.0

3,777.0

220.0

3,997.0

94.5

5.5

100.0

4,065.6 83.9 6,887.7 85.7 7,680.3 84.9

4,848.2 100.0 8,034.6 100.0 9,048.1 100.0

ร�อยละ
มูลค�า

(ล�านบาท)
ร�อยละ

มูลค�า

(ล�านบาท)
ร�อยละ

มูลค�า

(ล�านบาท)
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งบกระแสเง�นสด

งบการเง�นรวมของกลุ�มบร�ษัทฯ สําหรับรอบป�บัญชีสิ�นสุดวันที่ 31 ธ.ค.

2560

มูลค�า (ล�านบาท)

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษี

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

เง�นสดสุทธิจาก (ใช�ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

เง�นสดสุทธิจาก (ใช�ไปใน) กิจกรรมลงทุน

เง�นสดสุทธิจาก (ใช�ไปใน) กิจกรรมจัดหาเง�น

ผลตางจากการแปลงคางบการเง�น

เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสดเพ��มข�้น 

(ลดลง) สุทธิ

เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสดตนงวด

เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสดปลายงวด

มูลค�า (ล�านบาท) มูลค�า (ล�านบาท)

2561 2562

การว�เคราะห�สภาพคล�อง

กระแสเง�นสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

 สําหรับปบัญชีสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุมบร�ษัทฯ มีกระแสเง�นสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานเทากับ 568.4 ลานบาท 
889.3 ลานบาท และ 713.1 ลานบาทตามลําดับ เมื่อเปร�ยบเทียบป 2561 กับป 2560 พบวาการเพ�่มข�้นมีสาเหตุหลักมาจากกลุมบร�ษัทฯมีกําไรจากการดําเนิน
งานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงานในระดับที่เพ�่มข�้นจากการเร�่มดําเนินงานเชิงพาณิชยของโครงการใหม และเมื่อเปร�ยบเทียบป 2562 
กับ 2561 การลดลงของกระแสเง�นสดใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน นั้นมีสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงานนั้นมีการใชเง�นสด
ออกมากกวาปกอน

กระแสเง�นสดจากกิจกรรมลงทุน
 สําหรับปบัญชีสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุมบร�ษัทฯ มีกระแสเง�นสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนเทากับ 1,954.9 ลานบาท 
3,708.6 ลานบาท และ 2,051.1 ลานบาทตามลําดับ โดยป 2562 เทียบกับป 2561 กระแสเง�นสดใชไปในกิจกรรมลงทุนลดลง สาเหตุหลักมาจากมีการซื้อที่ดิน 
อาคาร และอุปกรณ ลดลงจากปกอน

กระแสเง�นสดจากกิจกรรมจัดหาเง�น
 สําหรับปบัญชีสิ�นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุมบร�ษัทฯ มีกระแสเง�นสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเง�นเทากับ 2,624.8 ลานบาท 
2,572.0 ลานบาท และ 1,190.9 ลานบาทตามลําดับ โดยการเพ�่มข�้นทั้งในป 2561 และ 2562 ดังกลาวสะทอนการเบิกเง�นกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเง�นทั้งใน
ประเทศไทยและประเทศญี่ปุนเพ�่อการกอสรางและพัฒนาโครงการตางๆ 

342.7

608.2

568.4

(1,954.9)

2,624.8

(2.3)

367.4

1,236.0

1,603.4

480.5

853.1

889.3

(3,708.6)

2,572.0

(38.8)

1,411.2

(286.1)

1,125.1

569.0

1,090.2

713.1

(2,051.1)

1,190.9

(62.5)

1,125.1

(209.6)

915.5
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การว�เคราะห�อัตราส�วนทางการเง�นที่สําคัญ

อัตราส�วนสภาพคล�อง

 เมือ่เปร�ยบเทยีบป 2561 และ 2560 บร�ษทัมีอตัราสวนสภาพคลองลดลงจาก 2.3 เทาเปน 1.8 เทา เนือ่งจากบร�ษทัมเีจาหนีก้ารคาและเจาหนีอ้ืน่เพ�ม่ข�น้ 
จากการเร�่มดําเนินงานเชิงพาณิชยของโครงการใหมในชวงป 2561 และเมื่อเปร�ยบเทียบป 2562 และ 2561 พบวาบร�ษัทมีอัตราสวนสภาพคลองลดลงเล็กนอย
จาก 1.8 เทาเปน 1.2 เนื่องจากมีการลดลงของเง�นสดและรายการเทียบเทาของเง�นสดจาก และการเพ�่มข�้นของเง�นกูระยะสั้นจากธนาคาร เพ�่อใชลงทุนโครงการ
ที่มีการกอสรางในระหวางป 2562

อัตราส�วนความสามารถในการทํากําไร

หมายเหตุ: ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย คํานวณโดยสูตร 360 / (ขายสุทธิ / ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น)

 เมือ่เปร�ยบเทยีบป 2561 กบัป 2560 บร�ษทัมอีตัรากาํไรขัน้ตนลดลง และอตัรากาํไรสทุธเิพ�ม่ข�น้ อนัเนือ่งมาจากบร�ษทัมกีารเร�ม่ดาํเนนิงานเชงิพาณิชย
ของโครงการใหมทีม่สีดัสวนอตัรากําไรข้ันตนต่ํากวาเขามา ในขณะท่ีบร�ษัทมอัีตรากาํไรสทุธิทีเ่พ�ม่สงูข�น้ซึง่สะทอนกบัคาใชจายในการบร�หารทีล่ดตํา่ลง โดยคาใช
จายในการกอสรางไดมกีารบนัทกึเปนตนทนุสนิทรพัยแลวในป 2561 และเม่ือเปร�ยบเทียบป 2562 กับป 2561 บร�ษัทมีอัตรากาํไรขัน้ตนและอัตรากาํไรสุทธลิดลง
เล็กนอย โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเร�่มดําเนินงานเชิงพาณิชยของโครงการใหมที่มีอัตรากําไรตํ่ากวา อยางไรก็ตามอัตราผลตอบแทนผูถือหุนที่มีการเพ�่มข�้น
 สะทอนกําไรสุทธิที่สูงข�้นของป 2562 

อัตราส�วนสภาพคล�อง
งบการเง�นรวมของกลุ�มบร�ษัทฯ สําหรับรอบป�บัญชีสิ�นสุดวันที่ 31 ธ.ค.

2560 2561 2562

อัตราส�วนความสามารถ

ในการทํากําไร

งบการเง�นรวมของกลุ�มบร�ษัทฯ สําหรับรอบป�บัญชีสิ�นสุดวันที่ 31 ธ.ค.

2560 2561 2562

80.8

0.6

38.1

2.3

63.6

271.6

1.8

94.4

348.1

1.2

98.0

217.5

14.2

69.7

0.7

42.1

13.2

67.7

0.8

37.5

14.2

อัตรากําไรขั้นตน (รอยละ)

อัตรากําไรอื่น (รอยละ)

อัตรากําไรสุทธิ (รอยละ)

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)1

ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน)

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (รอยละ)
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 เมื่อเปร�ยบเทียบป 2561 กับป 2560 บร�ษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยลดลงเล็กนอย โดยยังมีบางโครงการไดเร�่มดําเนินการเชิงพาณิชยแลว
แตยังมีผลดําเนินการยังไมเต็มป และเมื่อเปร�ยบเทียบป 2562 กับป 2561 บร�ษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยและสินทรัพยถาวรท่ีลดลง มีสาเหตุจาก
ทั้งการเพ�่มข�้นของสินทรัพยและสินทรัพยถาวรจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟา โดยท่ีโครงการดังกลาวยังไมกอใหเกิดรายได (เน่ืองจากยังไมเร�่มดําเนิน
การเชิงพาณิชย) หร�อมีบางโครงการไดเร�่มดําเนินการเชิงพาณิชยแลวแตยังมีผลดําเนินการยังไมเต็มป
   

อัตราส�วนนโยบายทางการเง�น 

 เมื่อเปร�ยบเทียบป 2560 กับป 2561 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนของงบการเง�นรวมกลุมบร�ษัทฯ อยูในระดับ 1.4 เทา และ 2.1 เทา ตาม
ลําดับ และมีอัตราหนี้สินตอสวนของผูถือหุนของงบการเง�นเฉพาะกิจการ อยูในระดับ 0.14 เทาและ 0.33 เทา ตามลําดับ บร�ษัทมีอัตราหนี้สินตอสวนของ
ผูถือหุนเพ�่มข�้นโดยมีสาเหตุหลักมาจากการเบิกเง�นกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเง�นท้ังในประเทศไทยและประเทศญี่ปุน เพ�่อลงทุนในโครงการตางๆ สงผลให
กลุมบร�ษัทฯ มีเง�นกูยืมระยะยาวเพ�่มข�้น กลุมบร�ษัทฯมีอัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ยเพ�่มข�้นเล็กนอยเนื่องจากมีกําไรจากการดําเนินงานกอนการ
เปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงานเพ�่มข�้น และเมื่อเปร�ยบเทียบป 2561 กับป 2562 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนของงบการเง�นรวมกลุม
บร�ษัทฯ อยูในระดับ 2.1 เทา และ 2.3 เทา ตามลําดับ และมีอัตราหนี้สินตอสวนของผูถือหุนของงบการเง�นเฉพาะกิจการ อยูในระดับ 0.33 เทาและ 0.58 เทา 
ตามลําดับ บร�ษัทมีอัตราหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเพ�่มข�้นโดยมีสาเหตุหลักมาจากทั้งการเบิกเง�นกูยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเง�นทั้งในประเทศ
และตางประเทศ เพ�่อลงทุนในโครงการตางๆ ในขณะที่กลุมบร�ษัทฯมีอัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ยเพ�่มข�้นเล็กนอยเนื่องจากมีกําไรจากการดําเนินงาน
กอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงานเพ�่มข�้นจากการรับรูรายไดเต็มปจากโครงการที่เร�่มดําเนินงานไปแลวระหวางปกอนหนา และโครงการใหม
ที่เร�่มดําเนินงานเชิงพาณิชยในชวงป 2562 ที่ผานมา 
 โดย ณ สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562  กลุมบร�ษัทฯ สามารถดํารงอัตราสวนทางการเง�นไดตามเง�่อนไขสัญญาเง�นกู โดยสัญญา
เง�นกูของบร�ษัทพ�จารณาอัตราสวนทางการเง�นจากงบการเง�นเฉพาะกิจการ เชน การคงอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนในระดับไมเกิน 2.0 เทา  ซึ่งบร�ษัท
สามารถดํารงสัดสวนทางการเง�นไดตามเง�่อนไขสัญญา 

อัตราส�วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

อัตราส�วนแสดงประสิทธิภาพ

ในการดําเนินงาน

งบการเง�นรวมของกลุ�มบร�ษัทฯ สําหรับรอบป�บัญชีสิ�นสุดวันที่ 31 ธ.ค.

2560 2561 2562

อัตราส�วนนโยบายทางการเง�น
งบการเง�นรวมของกลุ�มบร�ษัทฯ สําหรับรอบป�บัญชีสิ�นสุดวันที่ 31 ธ.ค.

2560

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (รอยละ)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (รอยละ)

1.4

0.14

5.1

10.0

4.7

10.0

4.5

9.7

1.9

N/A

2.1

0.33

2.4

40.0

2.3

0.58

2.7

41.5

อัตราหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
ของงบการเง�นเฉพาะกิจการ (เทา)

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา)

อัตราการจายเง�นปนผล (รอยละ)

2561 2562

(ผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลของบร�ษัทเพ�่มเติมไดจากแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ที่แสดงไวใน www.sec.or.th)
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คณะกรรมการ 

นายกําธร วังอุดม

อายุ 73 ป 
กรรมการอิสระ (16 มีนาคม 2560)
ประธานกรรมการ (16 มีนาคม 2560)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม ประสบการณ�ทํางาน

- ปร�ญญาตร� นิติศาสตร มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร
- ปร�ญญาโท รัฐศาสตรNortheastern Illinois University 
ประเทศสหรัฐอเมร�กา
- หลักสูตรนักบร�หารระดับสูง “ธรรมศาสตรเพ�่อสังคม 
(นมธ.)” รุนที่ 1 มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร
- หลักสูตรผูบร�หารระดับสูง ดานว�ทยาการพลังงาน 
(วพน.) รุนที่ 2 สถาบันว�ทยาการพลังงาน
- Director Accreditation Program (DAP) สมาคม
สงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD) รุนที่ 138/2560
-Role of the Chairman Program (RCP) สมาคมสงเสร�ม
สถาบันกรรมการ บร�ษัทไทย (IOD) รุนที่ 41/2560

2560 – ปจจ�บัน ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
  บร�ษัท เสร�มสราง พาวเวอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
2555 - ปจจ�บัน ประธานกรรมการ 
  บร�ษัท เค โกลบอล  จํากัด
2555 - ปจจ�บัน กรรมการ 
  บร�ษัท ปโตรเลียม เทรนนิ�ง เซอรว�สเซส (พ� ที เอส)  จํากัด 
2554 - ปจจ�บัน กรรมการ 
  บร�ษัท พันธกิจสุราษฎร  จํากัด
2553 - ปจจ�บัน กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ 
  บร�ษัท ทรัพยทิพย จํากัด
2551– ปจจ�บัน ที่ปร�กษาอาวุโส  
  เซปวา เอ็นเนอรยี่ คอมพานี อินเตอรเนชั่นแนล 
  เอส.แอล.ยู.(สาขาประเทศไทย)
2533 - ปจจ�บัน กรรมการ 
  บร�ษัท แพคส โกลบเบิ�ล เทรดดิ�ง จํากัด 
2520 - ปจจ�บัน กรรมการ 
  บร�ษัท ออยล-เท็กซ (ประเทศไทย) จํากัด 

สัดส�วนการถือหุ�นในบร�ษัทฯ ร�อยละ
-

ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างกรรมการและผู�บร�หาร
-ไมมี-

� �



นายว�วรรธน� ไกรพ�สิทธิ์กุล

อายุ 63 ป
กรรมการ (10 มิถุนายน2558)
ประธานกรรมการบร�หาร (13 ตุลาคม 2558)
ประธานกรรมการบร�หารความเสี่ยง (28มกราคม 2559)
กรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน (13 ตุลาคม 2558)
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม ประสบการณ�ทํางาน

- ปร�ญญาตร� การจัดการอุตสาหกรรม มหาว�ทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
- ปร�ญญาโท เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาว�ทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสงเสร�มสถาบัน
กรรมการบร�ษัทไทย (IOD) รุนที่ 128/2559

2558 – ปจจ�บัน กรรมการ/ ประธานกรรมการบร�หาร/ ประธานกรรมการบร�หารความเสี่ยง
  / กรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน  บร�ษัท เสร�มสราง 
  พาวเวอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
2559 – ปจจ�บัน กรรมการ Unity I. Capital Limited 
2559 – ปจจ�บัน กรรมการ บร�ษัท เอส.เอ็น.เอ็น.พ�. อินเตอรเทรด จํากัด 
2558 – ปจจ�บัน กรรมการ บร�ษัท เสร�มสรางโซลาร จํากัด 
2558 – ปจจ�บัน กรรมการ บร�ษัท เสร�มสราง อินฟนิท จํากัด
2558 – ปจจ�บัน กรรมการ บร�ษัท เอสเซนเชียล พาวเวอร จํากัด
2557– ปจจ�บัน กรรมการ บร�ษัท เขาเตา พาราไดซ บีช จํากัด
2556 – ปจจ�บัน กรรมการ บร�ษัท เสร�มสรางคอรปอเรชั่น จํากัด
2556 – ปจจ�บัน กรรมการ บร�ษัท ทร�ปเปลพ� ร�นิวเอเบิ�ล จํากัด
2554 – ปจจ�บัน กรรมการ บร�ษัท แอบโซลูท โปรดักส จํากัด
2554 – ปจจ�บัน กรรมการ บร�ษัท เค. เอช. แพลนเทชั่น จํากัด
2553 - ปจจ�บัน ประธานกรรมการ บร�ษัท เสร�มสรางพลังงาน จํากัด 
2546 – ปจจ�บัน กรรมการ บร�ษัท กิมเฮง เดลี่ฟ�ดส จํากัด 
2539 – ปจจ�บัน กรรมการ บร�ษัท ศร�เจร�ญไพบูลยพัฒนา จํากัด
2537– ปจจ�บัน กรรมการ บร�ษัท สยามราชบุร�อุตสาหกรรม จํากัด
2534 – ปจจ�บัน กรรมการ บร�ษัท ผลิตภัณฑอาหารกิมเฮง จํากัด
2534 – ปจจ�บัน ประธานกรรมการบร�หาร บร�ษัท ศร�นานาพร มารเก็ตติ�ง จํากัด 
   

สัดส�วนการถือหุ�นในบร�ษัทฯ ร�อยละ

ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างกรรมการและผู�บร�หาร

บิดาของนางสาวธัณฐภรณ ไกรพ�สิทธิ์กุลนายปยวัฒน ไกรพ�สิทธิ์กุล 
และนายธนวรรธน ไกรพ�สิทธิ์กุล

7.6%

� �



ศาสตราจารย�สําเร�ยง เมฆเกร�ยงไกร

อายุ 65 ป
กรรมการอิสระ (28 ตุลาคม 2558)
ประธานกรรมการตรวจสอบ (28 ตุลาคม 2558)
ประธานกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน (28 ตุลาคม 2558)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม ประสบการณ�ทํางาน

- ปร�ญญาตร� นิติศาสตรบัณฑิต จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
- ปร�ญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.) University of Miami 
ประเทศสหรัฐอเมร�กา
- ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตสภา ในพระบรมราชูปถัมภ
- Director Certification Program (DCP) สมาคมสงเสร�มสถาบัน
กรรมการบร�ษัทไทย (IOD) รุนที่ 96/2550
- Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมสงเสร�ม
สถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD) รุนที่20/2550
- Financial Statement for Directors (FSD) สมาคมสงเสร�ม
สถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD) รุนที่9/2553
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM) สมาคมสงเสร�ม
สถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD) รุนที่2/2553

2558 – ปจจ�บัน กรรมการอิสระ/  ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรม
  การสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน  บร�ษัท เสร�มสราง พาวเวอร 
  คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
2559 – ปจจ�บัน กรรมการ บร�ษัท สํานักกฎหมาย เอส เอ็ม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
2557 – ปจจ�บัน อาจารยพ�เศษ คณะนิติศาสตร จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
2555 – ปจจ�บัน กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
  บร�ษัท ยูนิค เอ็นจิเนียร�่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) 
2550 – ปจจ�บัน กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการกําหนดคาตอบแทน
  /  ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บร�ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) 
2533 – ปจจ�บัน นักว�จัยดานกฎหมายและองคกร จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
2561 – ปจจ�บัน กรรมการอิสระ บร�ษัทเอชอารไอ เอนเทคจํากัด 

สัดส�วนการถือหุ�นในบร�ษัทฯ ร�อยละ
-

ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างกรรมการและผู�บร�หาร
-ไมมี-

� �



นายธนา บุบผาวาณิชย�

อายุ 50 ป
กรรมการอิสระ (28 ตุลาคม 2558)
กรรมการตรวจสอบ (28 ตุลาคม 2558)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม ประสบการณ�ทํางาน

- ปร�ญญาตร� พาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร
- ปร�ญญาโท การเง�น Pace University ประเทศสหรัฐอเมร�กา
- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสงเสร�มสถาบัน
กรรมการบร�ษัทไทย (IOD) รุนที่ 87/2554

2558 – ปจจ�บัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บร�ษัท เสร�มสราง พาวเวอร 
  คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
2560 – 2561 รองกรรมการผูจัดการใหญ (สายการเง�น)
2561 – 2562 กรรมการ บร�ษัท กุลธรเคอรบี้ จํากัด (มหาชน) 
2560 – 2562 กรรมการ บร�ษัท กุลธรพร�เมียร จํากัด
2560 – 2562 กรรมการ บร�ษัท กุลธรเคอรบี้เฟารดร�่ จํากัด
2560 – 2562 กรรมการ บร�ษัท กุลธรสตีล จํากัด
2560 – 2562 กรรมการ บร�ษัท กุลธรแมททีเร�ยลสแอนดคอนโทรลส จํากัด
2560 – 2562 กรรมการ บร�ษัท กุลธรเมททัลโปรดักส จํากัด
2560 – 2562 กรรมการ บร�ษัท กุลธรว�จัยและพัฒนา จํากัด 
2558 – ปจจ�บัน กรรมการ บร�ษัท เดอะ ไวทสเปซ จํากัด 
2554 – ปจจ�บัน กรรมการ บร�ษัท มาสเตอรคารเรนเทิล จํากัด 
2559 – 2560 กรรมการ บร�ษัท เบฟโปร เอเชีย จํากัด บร�การติดตั้ง
2561 – ปจจ�บัน ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส-การเง�น บร�ษัท ไทยนํ้าทิพย จํากัด 

สัดส�วนการถือหุ�นในบร�ษัทฯ ร�อยละ
-

ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างกรรมการและผู�บร�หาร
-ไมมี-

� �



นางสาวธัณฐภรณ�  ไกรพ�สิทธิ์กุล

อายุ 39 ป
กรรมการ (10 มิถุนายน 2558)
กรรมการบร�หาร (13 ตุลาคม 2558)
กรรมการบร�หารความเสี่ยง (28มกราคม 2559)
กรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน (13 ตุลาคม 2558)
รองประธานเจาหนาที่บร�หาร (19 เมษายน 2560)
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม ประสบการณ�ทํางาน

- ปร�ญญาตร� เศรษฐศาสตร มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร
- ปร�ญญาโท เศรษฐศาสตรธุรกิจและการจัดการ จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
- ปร�ญญาโท การเง�น Imperial College Business School 
ประเทศสหราชอาณาจักร
- Director Accreditation Program (DAP) สมาคม
- สงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD) รุนที่ 128/2559

2558 – ปจจ�บัน กรรมการ/กรรมการบร�หาร/  กรรมการบร�หารความเสี่ยง/กรรมการ
  สรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน/รองประธานเจาหนาที่บร�หาร 
  บร�ษัท เสร�มสราง พาวเวอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
2559 – ปจจ�บัน กรรมการ Unity I. Capital Limited 
2559 – ปจจ�บัน ประธานกรรมการ S. Global Power Limited
2559 – ปจจ�บัน ประธานกรรมการ Surge Energy Limited
2558 – ปจจ�บัน ประธานกรรมการ บร�ษัท เสร�มสราง อินฟนิท จํากัด
2558 – ปจจ�บัน ประธานกรรมการ บร�ษัท เพรสทิจ กรุป จํากัด 
2558 – ปจจ�บัน ประธานกรรมการ บร�ษัท เอสเซนเชียล พาวเวอร จํากัด 
2558 – ปจจ�บัน กรรมการ บร�ษัท โกรว โกลเบิล (ประเทศไทย) จํากัด
2557 – ปจจ�บัน ประธานกรรมการ บร�ษัท เสร�มสราง อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
2557 – ปจจ�บัน ประธานกรรมการ บร�ษัท สยาม ร�นิวเอเบิ�ลพาวเวอร จํากัด
2557 – ปจจ�บัน ประธานกรรมการ บร�ษัท เสร�มสราง โซลาร จํากัด 
2557 – ปจจ�บัน ประธานกรรมการ บร�ษัท สยามคลีนโซลูชั่น จํากัด 
2557 – ปจจ�บัน กรรมการ บร�ษัท เขาเตา พาราไดซ บีช จํากัด
2557 – ปจจ�บัน กรรมการ บร�ษัท พลัส เอนเนอจี้ จํากัด 
2557 – ปจจ�บัน กรรมการ บร�ษัท พร�นซิเพ�ล พาวเวอร จํากัด
2557 – ปจจ�บัน กรรมการ บร�ษัท ไพรมาร�่ เอนเนอจี้ จํากัด 
2557 – ปจจ�บัน กรรมการ บร�ษัท ที.เค.เอช. ฟ�ดส โปรดักส จํากัด 
2557 – ปจจ�บัน กรรมการ บร�ษัท ยูนิ พาวเวอร เทค จํากัด 
2556 – ปจจ�บัน ประธานกรรมการ บร�ษัท เสร�มสราง คอรปอเรชั่น จํากัด 
2556 – ปจจ�บัน กรรมการ บร�ษัท ทร�ปเปลพ� ร�นิวเอเบิ�ล จํากัด 
2555 – ปจจ�บัน กรรมการ บร�ษัท ไทย ฟาสเตอร โปรดักส จํากัด 
2554 – ปจจ�บัน กรรมการ บร�ษัทเสร�มสรางพลังงาน จํากัด  
2551 – ปจจ�บัน กรรมการ บร�ษัท ที.เค.เอช. เทรดดิ�ง แอนด เซอรว�ส จํากัด 
2562 – ปจจ�บัน กรรมการ Sermsang Sustainable Singapore Private Limited 
2562 – ปจจ�บัน กรรมการ TenunnGerel Construction LLC
2562 – ปจจ�บัน กรรมการ Truong Thanh Quang Ngai Power and High Technology 
   Joint Stock Company
2562 – ปจจ�บัน กรรมการ Truong Thanh Tra Vinh Wind Power Joint Stock Company 

สัดส�วนการถือหุ�นในบร�ษัทฯ ร�อยละ
4.4%

บุตรของนายว�วรรธนไกรพ�สิทธิ์ และนางธัญนีย ไกรพ�สิทธิ์กุล และ
พ�่สาวของนายปยวัฒน ไกรพ�สิทธิ์และนายธนวรรธน ไกรพ�สิทธิ์กุล

ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างกรรมการและผู�บร�หาร

� �



นายธนวรรธน�  ไกรพ�สิทธิ์กุล

อายุ 35 ป
กรรมการ (28ตุลาคม 2558)
กรรมการบร�หาร (28ตุลาคม 2558)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม ประสบการณ�ทํางาน

- ปร�ญญาตร� ว�ศวกรรมเคร�่องกล มหาว�ทยาลัยมหิดล
- ปร�ญญาโท บร�หารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบร�หารธุรกิจศศินทร
แหงจ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสงเสร�มสถาบัน
กรรมการบร�ษัทไทย (IOD) รุนที่ 141/2560
- หลักสูตรดานว�ทยาการพลังงานสําหรับนักบร�หารรุนใหม(วพม.) 
สถาบันว�ทยาการพลังงาน  รุนที่6

2558 – ปจจ�บัน กรรมการ บร�ษัท เสร�มสราง พาวเวอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
2559 – ปจจ�บัน กรรมการ Unity I. Capital Limited
2559 – ปจจ�บัน กรรมการ บร�ษัท กิมเฮงเดลี่ฟ�ดส จํากัด
2559 – ปจจ�บัน กรรมการ S. Global Power Limited
2559 – ปจจ�บัน กรรมการ Surge Energy Limited
2558 – ปจจ�บัน กรรมการ บร�ษัท โกรว โกลเบิล (ประเทศไทย) จํากัด
2557 – ปจจ�บัน กรรมการ บร�ษัท เขาเตา พาราไดซ บีช จํากัด
2557 – ปจจ�บัน กรรมการ บร�ษัทที.เค.เอช. ฟ�ดส โปรดักส จํากัด
2557 – ปจจ�บัน กรรมการ บร�ษัท ยูนิ พาวเวอร เทค จํากัด
  
2557 – ปจจ�บัน กรรมการ บร�ษัท ไพรมาร�่ เอนเนอจี้ จํากัด
2556 – ปจจ�บัน กรรมการ บร�ษัท กรุงเทพคาปลีก จํากัด
2556 – ปจจ�บัน กรรมการ บร�ษัท ว�วรรธนการเกษตร จํากัด
  
2556 – ปจจ�บัน กรรมการ บร�ษัท เสร�มสรางพลังงาน จํากัด
2558 – ปจจ�บัน กรรมการ บร�ษัท เพรสทิจ กรุป จํากัด
2558 – ปจจ�บัน กรรมการ บร�ษัท เสร�มสราง อินฟนิท จํากัด
2558 – ปจจ�บัน กรรมการ บร�ษัท เอสเซนเชียล พาวเวอร จํากัด
2557– ปจจ�บัน กรรมการ บร�ษัท พลัส เอนเนอจี้ จํากัด
2557 – ปจจ�บัน กรรมการ บร�ษัท สยามคลีนโซลูชั่น จํากัด
2557– ปจจ�บัน กรรมการ บร�ษัท สยาม ร�นิวเอเบิ�ลพาวเวอร จํากัด
2557– ปจจ�บัน กรรมการ บร�ษัท เสร�มสรางโซลาร จํากัด
2557– ปจจ�บัน กรรมการ บร�ษัท เสร�มสราง อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
2556– ปจจ�บัน กรรมการ บร�ษัท ทร�ปเปลพ� ร�นิวเอเบิ�ล จํากัด
2556 – ปจจ�บัน กรรมการ บร�ษัท เสร�มสราง คอรปอเรชั่น จํากัด
2557 – 2559  กรรมการ บร�ษัท สยาม ไบโอแกส จํากัด
2557– ปจจ�บัน กรรมการ บร�ษัท แอคเซสเอนเนอจี้ จํากัด

สัดส�วนการถือหุ�นในบร�ษัทฯ ร�อยละ
3.9%

บุตรของนายว�วรรธน ไกรพ�สิทธิ์กุลและนางธัญนีย ไกรพ�สิทธิ์กุลและ
นองชายของนางสาวธัณฐภรณไกรพ�สิทธิ์กุล และนายปยวัฒน 
ไกรพ�สิทธิ์กุล

ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างกรรมการและผู�บร�หาร

� �



นายวรุตม�  ธรรมาวรานุคุปต�

อายุ 37 ป
กรรมการ (28 ตุลาคม 2558)
กรรมการบร�หาร (28ตุลาคม 2558)
กรรมการบร�หารความเสี่ยง (28มกราคม 2559)
ประธานเจาหนาที่บร�หาร (25 ตุลาคม 2559)
ประธานเจาหนาที่สายงานปฏิบัติการ (รักษาการ) (13 ตุลาคม 2558)
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม ประสบการณ�ทํางาน

- ปร�ญญาตร� ว�ศวกรรมไฟฟา Purdue University ประเทศสหรัฐอเมร�กา
- ปร�ญญาโท พาณิชยศาสตรและการบัญชี จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสงเสร�มสถาบัน
กรรมการบร�ษัทไทย (IOD) รุนที่ 128/2559
- หลักสูตร Global Business Leader รุนที่ 2
- หลักสูตรผู บร�หารระดับสูง ดานว�ทยาการพลังงาน (วพน.) รุนที่ 4
- หลักสูตร ผูนําการสงเสร�มเศรษฐกิจดิจิทัล รุนที่1
- หลักสูตร นักบร�หารระดับสูงดานการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ
การลงทุน (วธอ.) รุนที่ 5 

2558 – ปจจ�บัน กรรมการ/กรรมการบร�หาร/กรรมการบร�หารความเสี่ยง/ ประธานเจาหนาที่บร�หาร
  / ประธานเจาหนาที่สายงานปฏิบัติการ (รักษาการ)
  บร�ษัท เสร�มสราง พาวเวอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
2560 – ปจจ�บัน กรรมการ/ประธานเจาหนาที่บร�หาร/ ประธานเจาหนาที่สายงานปฏิบัติการ (รักษาการ) 
  บร�ษัท เสร�มสรางพลังงาน จํากัด
2560 – ปจจ�บัน ประธานกรรมการ        บร�ษัท พลัส เอนเนอจี้ จํากัด 
2560 – ปจจ�บัน กรรมการ              บร�ษัท เสร�มสราง โซลารจํากัด 
2560 – ปจจ�บัน กรรมการ              บร�ษัท เสร�มสรางอินฟนิท จํากัด
2559 – ปจจ�บัน ประธานกรรมการ        บร�ษัท แอคเซส เอนเนอจี้ จํากัด 
2559 – ปจจ�บัน ประธานกรรมการ        Access C Management Limited 
2559 – ปจจ�บัน ประธานกรรมการ        บร�ษัท ทร�ปเปลพ� ร�นิวเอเบิ�ล จํากัด 
2559 – ปจจ�บัน กรรมการ             บร�ษัท เพรสทิจ กรุป จํากัด
2559 – ปจจ�บัน กรรมการ             บร�ษัท สยามคลีนโซลูชั่นจํากัด
2559 – ปจจ�บัน กรรมการ             บร�ษัท สยามร�นิวเอเบิ�ลพาวเวอร จํากัด
2559 – ปจจ�บัน กรรมการ             บร�ษัท เสร�มสรางคอรปอเรชั่น จํากัด
2559 – ปจจ�บัน กรรมการ             บร�ษัท เสร�มสรางอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
2558 – ปจจ�บัน ประธานกรรมการ        Seijo Corporation 
2557 – 2558 /2560 – ปจจ�บัน กรรมการ             บร�ษัท เอสเซนเชียล พาวเวอร จํากัด
2557 – ปจจ�บัน กรรมการ             บร�ษัท เอช เจ วาย กรุป จํากัด
2562 – ปจจ�บัน กรรมการ             Sermsang Sustainable Singapore Private Limited
2562 – ปจจ�บัน กรรมการ             TenunnGerel Construction LLC 
2562 – ปจจ�บัน ประธานกรรมการ        Truong Thanh Quang Ngai Power and High 
                Technology Joint Stock Company
2562 – ปจจ�บัน ประธานกรรมการ        SEA Sun Energy Partners Pte. Ltd. 
2562 – ปจจ�บัน ประธานกรรมการ        PT Sea Sun Energi
2562 – ปจจ�บัน ประธานกรรมการ        Truong Thanh Tra Vinh Wind Power Joint Stock 
                Company

สัดส�วนการถือหุ�นในบร�ษัทฯ ร�อยละ
-

-ไมมี-

ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างกรรมการและผู�บร�หาร

� �



นางธัญนีย�  ไกรพ�สิทธิ์กุล

อายุ 63  ป
กรรมการ (28 ตุลาคม 2558)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม ประสบการณ�ทํางาน

- ประกาศนียบัตรว�ชาชีพชั้นสูง การตลาด ว�ทยาลัยเทค
โนโลยี สหะพาณิชย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD) รุนที่ 143/2560

2558 – ปจจ�บัน กรรมการ บร�ษัท เสร�มสราง พาวเวอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
2560 – ปจจ�บัน กรรมการ Access C Management Limited 
2559 – ปจจ�บัน กรรมการ บร�ษัท เวอรติคอล โฮลดิ�งส จํากัด )
2559 – ปจจ�บัน กรรมการ บร�ษัท ศร�นานาพร มารเก็ตติ�ง จํากัด
2556 – ปจจ�บัน กรรมการ บร�ษัท ว�วรรธนการเกษตร จํากัด
2556 – ปจจ�บัน กรรมการ บร�ษัท ผลิตภัณฑอาหารศร�สยาม จํากัด
2554 – ปจจ�บัน กรรมการ บร�ษัท ที.เค.เอช. วูด พาวเวอร จํากัด
2550 – ปจจ�บัน กรรมการ บร�ษัท สยามเดลี่ฟ�ดส จํากัด
2546 – ปจจ�บัน กรรมการ บร�ษัท กิมเฮง เดลี่ฟ�ดส จํากัด
2557 – 2559  กรรมการ บร�ษัท แอคเซส เอนเนอจี้ จํากัด
2557 – 2558  กรรมการ บร�ษัท เสร�มสราง โซลาร จํากัด 
2557 – 2558  กรรมการ บร�ษัท พลัส เอนเนอจี้ จํากัด
2557 - 2558  พนักงานบัญชี Herman Chan CPA & Co 

สัดส�วนการถือหุ�นในบร�ษัทฯ ร�อยละ
-

มารดาของนางสาวธัณฐภรณไกรพ�สิทธิ์กุลนายปยวัฒน ไกรพ�สิทธิ์กุล 
และนายธนวรรธน ไกรพ�สิทธิ์กุล

ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างกรรมการและผู�บร�หาร

� �



นางสาวสุกัญญา โภคะกุล

อายุ 53 ป
ประธานเจาหนาที่สายงานบัญชีและการเง�น
(15 สิงหาคม 2562)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม ประสบการณ�ทํางาน

- ปร�ญญาตร� รัฐศาสตร (การคลัง) (เกียรตินิยม) 
จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
- ปร�ญญาโท บร�หารธุรกิจ (การเง�น) จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
- Director Certificate Program (DCP) สมาคมสงเสร�มสถาบัน
กรรมการบร�ษัทไทย (IOD) รุนที่ 161/2555

ปจจ�บัน  ประธานเจาหนาที่สายงานบัญชีและการเง�น บร�ษัท เสร�มสราง พาวเวอร 
  คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
2545-2562 ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ บร�ษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
2553-2556 กรรมการ /ประธานเจาหนาที่สายงานบัญชีและการเง�น 
  บร�ษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จํากัด
2540-2545 รองผูอํานวยการผายว�เคราะหสินเชื่อ ธนาคาร Sumitomo Mitsui 
  Banking Corporation
2538-2540 ผูชวยผูจัดการผายสินเชื่อ บร�ษัทเง�นทุนหลักทรัพย สินเอเซีย 
  จํากัด (มหาชน) 
2560-2561 กรรมการ บร�ษัท ไฟฟานํ้าเทิน 1 จํากัด 
2554-2558 กรรมการ บร�ษัท ชัยภูมิว�นดฟารม จํากัด
2554-2557 กรรมการ บร�ษัท เทพพนาว�นดฟารม จํากัด
2555-2556 กรรมการ บร�ษัท จี-พาวเวอร ซอรซ จํากัด
2562 – ปจจ�บัน กรรมการ TenunnGerel Construction LLC 

สัดส�วนการถือหุ�นในบร�ษัทฯ ร�อยละ
-

ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างกรรมการและผู�บร�หาร
-ไมมี-

คณะผู�บร�หาร

� �



นางสาวพรกมล หงษ�ว�ไล

อายุ 34 ป
ผูชวยผูอํานวยการสายงานบัญชี (26มิถุนายน 2560)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม ประสบการณ�ทํางาน

- ปร�ญญาตร� พาณิชยศาสตรและการบัญชี 
จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย

2560– ปจจ�บัน ผูชวยผูอํานวยการสายงานบัญชี บร�ษัท เสร�มสราง พาวเวอร 
  คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
2552 - 2560 ผูจัดการฝายตรวจสอบ บร�ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 
  สัดส�วนการถือหุ�นในบร�ษัทฯ ร�อยละ

-

ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างกรรมการและผู�บร�หาร
-ไมมี-

� �



นางสาวสมรมาศ ชัยผาติกานต�

อายุ 36 ป
เลขานุการบร�ษัท (13ตุลาคม 2558)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม ประสบการณ�ทํางาน

- ปร�ญญาตร� นิติศาสตร มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร
- ใบอนุญาตวาความ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ
- ปร�ญญาโท นิติศาสตร University of Aberdeen 
ประเทศสหราชอาณาจักร
- ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตสภา
ในพระบรมราชูปถัมภ
- ทนายความผูทําคํารับรองลายมือชื่อและเอกสาร 
สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ
- Company Secretary Program (CSP) สมาคมสงเสร�มสถาบัน
กรรมการบร�ษัทไทย (IOD) รุนที่ 69/2559

2558 – ปจจ�บัน เลขานุการบร�ษัท บร�ษัท เสร�มสราง พาวเวอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
2558  กรรมการ บร�ษัท เสร�มสราง พาวเวอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน))
2557 – 2558 Corporate and Commercial Lawyer บร�ษัท เสร�มสรางพลังงาน จํากัด 
2557 - 2558 กรรมการ บร�ษัท คลีนโนเวชั่น เอนเนอจี้ จํากัด  
2562 – ปจจ�บัน กรรมการ Truong Thanh Quang Ngai Power and High 
  Technology Joint Stock Company 
2562 – ปจจ�บัน กรรมการ PT Sea Sun Energi
2562 – ปจจ�บัน กรรมการ Truong Thanh Tra Vinh Wind Power Joint Stock 
  Company

สัดส�วนการถือหุ�นในบร�ษัทฯ ร�อยละ
-

ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างกรรมการและผู�บร�หาร
-ไมมี-

� �
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บร�ษัท เสร�มสราง พาวเวอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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