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สารจากประธานกรรมการบริษัท 

เรียน  ท่านผูถื้อหุ้น 

ขา้พเจา้ นายทวิช เตชะนาวากุล ประธานกรรมการบริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์ เอน็เนอร์ย่ี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) 

ไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการ จากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2561 และท่ีประชุมคณะกรรมการ

คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2562 ไดมี้มติแต่งตั้งใหข้า้พเจา้ ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีของ

บริษทั 

ตลอดเวลาท่ีผา่นมาประมาณ 1 ปีเศษ ท่ีคณะกรรมการบริษทั เขา้รับต าแหน่ง  คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารของบริษทั ไดใ้ช้

ความพยายามและความระมดัระวงั  ในการปฏิบติัหนา้ท่ี  ใหเ้ป็นไปตามขอ้กฎหมายอยา่งเคร่งครัด เพื่อแกไ้ขปัญหาของบริษทั

ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ืองมาหลายปี รวมทั้งการท าแผนฟ้ืนฟูกิจการ  เพ่ือจะไดส้ามารถช าระหน้ีให้แก่เจา้หน้ีหุ้นกูแ้ละเจา้หน้ี

ตัว๋เงิน  การแกไ้ขเหตุแห่งการถูกเพิกถอนจากการเป็นบริษทัจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

คณะกรรมการบริษทั ใคร่ขอสรุปถึงภารกิจท่ีไดด้ าเนินการใหผู้ถื้อหุ้นทุกท่านทราบ ดงัน้ี 

1. การเปล่ียนแปลงคณะกรรมการในบริษทัยอ่ย    เน่ืองจากคณะกรรมการเดิมของบริษทัยอ่ย   ท่ีเป็นอดีตผูบ้ริหารของบริษทั

ไม่ยินยอมและขดัขวางไม่ให้มีการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการของบริษทัยอ่ย  ท าให้คณะกรรมการบริษทั ตอ้งด าเนินการจดั

ประชุมผูถื้อหุน้โดยใชสิ้ทธิตามขอ้กฎหมายในฐานะผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทั เปล่ียนแปลงกรรมการใหม่ทั้งหมด  แต่ก็มีการ

ร้องเรียนจากอดีตคณะกรรมการ/ผูถื้อหุ้น     คดัคา้นการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงกรรมการ ต่อนายทะเบียน           ท าให้การ

จดทะเบียนเปล่ียนแปลงคณะกรรมการเป็นไปดว้ยความล่าชา้  จนถึงปัจจุบนันายทะเบียนไดรั้บจดทะเบียนเปล่ียนแปลง

กรรมการบริษทัยอ่ยแลว้เป็นจ านวน 31 บริษทั อยูร่ะหว่างการพิจารณาของนายทะเบียนในการรับจดทะเบียนเปล่ียนแปลง

กรรมการอีกจ านวน 10 บริษทั รวมบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ ท่ีอยูร่ะหว่างด าเนินการอีก 2 บริษทั ซ่ึงตอ้งปฏิบติัให้เป็นไป

ตามขอ้กฎหมายของประเทศท่ีบริษทัยอ่ยดงักล่าวตั้งอยู ่

2. การด าเนินการกบัขอ้พิพาททางกฎหมายต่างๆ ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ท่ีฟ้องและถูกฟ้องร้อง จากเจา้หน้ีต่างๆ อดีต

กรรมการ/ผูบ้ริหาร รวมถึงคดีต่างๆ ท่ีมีการบงัคบัคดี เป็นตน้ คณะกรรมการบริษทัตอ้งใชเ้วลาในการรวบรวมคดีฟ้องร้อง

ต่างๆ และแต่งตั้งทนายความ ต่อสู้คดีฟ้องร้องดงักล่าว เพ่ือดูแลประโยชน์และใหเ้กิดความเป็นธรรมแก่เจา้หน้ีและผูถื้อหุน้

อยา่งเท่าเทียมกนั รวมถึงผลประโยชน์ของบริษทัเป็นส าคญั 

3. การเปล่ียนแปลงผูมี้อ านาจลงนามเบิกถอนจากบญัชีธนาคาร ในบริษทัและบริษทัยอ่ย ซ่ึงใชเ้วลาในการด าเนินการ หลงัจาก 

ท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ย สามารถจดทะเบียนเปล่ียนแปลงกรรมการของบริษทัไดเ้รียบร้อยแลว้ 

4. การรวบรวมเอกสารทางบญัชีและการเงิน ของบริษทัและบริษทัยอ่ย เน่ืองจากคณะกรรมการชุดใหม่ ไม่ไดรั้บความร่วมมือ

จากอดีตคณะกรรมการท่ีเป็นอดีตผูบ้ริหาร ในการส่งมอบเอกสารทางบญัชีและการเงิน บริษทัจึงจ าเป็นตอ้งว่าจา้ง 

ส านกังานบญัชีภายนอก เขา้มาช่วยในการรวบรวมเอกสารทางบญัชีและการเงินทางออ้ม จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 

อาทิเช่น คูค่า้ เจา้หน้ี ธนาคาร หน่วยงานราชการ เป็นตน้ เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงเอกสารท่ีถูกตอ้งและเพียงพอ ในการจดัเตรียมงบ

การเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน ส าหรับปี 2560 จนถึงปัจจบุนั ส าหรับให้ผูส้อบบญัชีท่ีผูถื้อหุ้นแต่งตั้ง ให้

สามารถเขา้มาท าการตรวจสอบและออกงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีคา้งไดท้ั้งหมด 
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5. การสรรหาผูส้อบบญัชีท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัแต่งตั้ง  การท่ีไม่ให้ความร่วมมือในการส่งมอบเอกสารทาง

บญัชีและการเงินตามท่ีเรียนไวข้า้งตน้  ท าให้บริษทัตอ้งใชเ้วลาในการสรรหาผูส้อบบญัชีท่ียินยอมท่ีจะเสนอตวัเขา้มาเป็น

ผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย  รวมทั้งจะตอ้งท าการรวบรวมเอกสารทางบญัชีและการเงินในอดีต ใหเ้พียงพอและ

วิธีการในการรวบรวมเอกสารจะตอ้งเป็นท่ียอมรับของผูส้อบบญัชีดว้ย จนกระทัง่มีผูส้อบบญัชีรายเดียว คือ บริษทั เอ.เอม็.

ที.แอสโซซิเท จ ากดั  ท่ีไดเ้สนอการให้บริการตรวจสอบบญัชี ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 

2560 จนถึง 2563 รวม เป็นเวลา 4 ปี และคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัและเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาผูถื้อหุ้นอนุมติั

ต่อไป 

6. การฟ้ืนฟูกิจการ สืบเน่ืองจากการผิดนดัช าระหน้ีตัว๋เงินและหุ้นกู ้ตั้งแต่ปี 2560 เป็นตน้มา ท าใหเ้จา้หน้ีบางรายไดด้ าเนินการ

ฟ้องร้องต่อศาลแพ่ง ขอให้ช าระหน้ีบางคดี  ศาลก็มีค  าพิพากษาแลว้  บางคดีก็ยงัอยูร่ะหว่างอุทธรณ์  นอกจากน้ียงัมีเจา้หน้ี

หุ้นกูบ้างรายฟ้องให้บริษทัลม้ละลายต่อศาลละลายกลาง และให้ฟ้ืนฟูกิจการโดยปัจจบุนั ศาลลม้ละลายกลางไดรั้บพิจารณา

ค าร้องฟ้ืนฟูกิจการ เขา้สู่ขั้นตอนการไต่สวน ท าให้บริษทัตอ้งปฏิบติัตามมาตรา 90/12 แห่งพระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ. 

2483 และท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม 

7. การแกไ้ขเหตุแห่งการถูกเพิกถอนจากการเป็นบริษทัจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ปัจจุบนับริษทัคา้ง

ส่งงบการเงินท่ีผา่นการสอบทาน/ตรวจสอบ ระหว่างปี 2560-ไตรมาส 1/2563 รวมเป็นจ านวน 13 ฉบบั และคา้งส่งแบบ

แสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ56-2) ของปี 2560-2562 ซ่ึงคาดว่า บริษทัจะสามารถ

ทยอยน าส่งงบการเงิน, แบบ 56-1 และรายงานประจ าปี ท่ีคา้งทั้งหมดได ้ ภายหลงัจากท่ีผูถื้อหุ้นไดพิ้จารณาอนุมติัการแต่งตั้ง

ผูส้อบบญัชีและมีการตรวจสอบบญัชีดงักล่าวเสร็จเรียบร้อยแลว้ 

8. การน าหลกัทรัพยข์องบริษทั กลบัมาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์ คณะกรรมการบริษทั หวงัเป็นอยา่งย่ิงว่า จะสามารถแกไ้ข 

เหตุแห่งการถูกเพิกถอนจากการเป็นบริษทัจดทะเบียน ตามท่ีไดช้ี้แจงไวใ้นขอ้ 7. และจะไดย้ืน่เร่ืองขอให้ตลาดหลกัทรัพย ์

พิจารณาอนุญาตใหห้ลกัทรัพยข์องบริษทัสามารถกลบัมาซ้ือขายไดอี้กคร้ังหน่ึง 

ทา้ยท่ีสุด ขา้พเจา้ ในฐานะประธานกรรมการและตวัแทนของคณะกรรมการบริษทั ขอเรียนว่า คณะกรรมการบริษทั มีภาระและ

หนา้ท่ีท่ีจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง กล่าวคือ การน างบการเงินท่ีผา่นการตรวจสอบของปี 2559 เขา้

พิจารณาอนุมติัในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น แมว่้างบการเงินดงักล่าว จะเป็นงบการเงินท่ีผา่นการตรวจสอบมาก่อนวนัท่ี

คณะกรรมการชุดน้ี ไดรั้บการเลือกตั้งก็ตาม        การท่ีคณะกรรมการบริษทั  เพ่ิงมีมติให้น าเขา้พิจารณาอนุมติัในท่ีประชุมสามญั

ผูถื้อหุ้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา112 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมและขอ้บงัคบั

ของบริษทั ขอ้ 44. โดยบริษทัมีความประสงคจ์ะสรรหาและน าเสนอช่ือผูส้อบบญัชี ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั พิจารณา

อนุมติัในคราวเดียวกนั เพื่อประหยดัค่าใชจ้่ายและรักษาสภาพคล่องของบริษทั นอกจากคณะกรรมการบริษทั ใคร่ขอให้ค  ามัน่ว่า 

จะพยายามอยา่งเตม็ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ของบริษทัให้ส าเร็จลุล่วง ดว้ยความระมดัระวงั ความโปร่งใส และ

ยึดถือขอ้กฎหมายโดยเคร่งครัด โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัเป็นส าคญั รวมถึงความเป็นธรรมต่อผูเ้ก่ียวขอ้งทุกราย ทั้ง

เจา้หน้ี ผูถื้อหุ้นและพนกังานของบริษทั 
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คณะกรรมการและผู้บริหาร  

คณะกรรมการบริษัท  และคณะกรรมการตรวจสอบ (ณ วันที่ 30 ธนัวาคม 2559) 

1. เรือเอกนายแพทยวิ์ชยั  ถาวรวฒันยงค ์

• ประธานกรรมการ 

• ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายวิศิษฐ์  องคพ์ิพฒันกุล 

• กรรมการบริษทั 

• กรรมการอิสระ 

• กรรมการตรวจสอบ 

3. นายณัฐดนยั อินทรสุขศรี 

• กรรมการบริษทั 

• กรรมการอิสระ 

•   กรรมการตรวจสอบ 

4. นายศุภนนัท ์ ฤทธิไพโรจน ์

• กรรมการบริษทั 

• กรรมการบริหาร 

• รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารงานปฏิบติัการและรักษาการเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 

หมายเหตุ     บริษัทได้แจ้งเผยแพร่สารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง แจ้งการลาออกจากประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหารและกรรมการบริษัท ของนายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ และการลาออกจากกรรมการบริษัทของนายแชมป์ 

ศรีโชคชัย มีผลตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2559 แต่ทั้งนี ้ตามที่ปรากฎในหนังสือรับรองบริษัท ที่ออกโดย กรมพฒันา

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แสดงข้อมลูการเป็นกรรมการบริษทั ของ 2 ราย คือ  ในช่วงวันที่ 2 ธันวาคม 2559 

ถึงวันที ่1 มีนาคม 2560   
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ประวัติคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559) 

1. เรือเอกนายแพทยวิ์ชยั  ถาวรวฒันยงค ์  อาย ุ 52  ปี 

ต าแหน่ง  ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา 

- อายรุแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญโรคหวัใจและหลอดเลือด  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

- อายรุแพทยท์ัว่ไป คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

- แพทยศาสตร์บณัฑิต  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ประวติัการอบรม 

- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) : 

• หลกัสูตร Director Certification Program  (DCP)  รุ่นท่ี 179/2013   

• หลกัสูตร  Successful Formulation Execution of Strategy (SFE)  รุ่นท่ี 21/2014 

• หลกัสูตร  Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นท่ี 25/2014 

• หลกัสูตร  Role of the Chairman Program (RCP)  รุ่นท่ี 34/2014 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%) :   2.86 %  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ริหาร :   -ไม่มี- 

ประสบการณ์การท างานในระยะ  5  ปียอ้นหลงั 

2549- ปัจจุบนั  แพทยห์วัใจ โรงพยาบาลพระราม 9 

2556-ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร  

   บมจ. อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ย่ี คอร์ปอเรชัน่    

   บจก. อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เทอมอล พาวเวอร์  

  ประธานกรรมการ  บจก. กรีน เอนเนอร์จี เทคโนโลย ีอิน (ไทยแลนด)์ จ ากดั 

     บจก. ไอเฟค (แคมโบเดีย) 

     บจก. คลีนซิต้ี 

     บจก. เจ.พี.โซล่า พาวเวอร์ 

2557-ปัจจุบนั    บจก. ซนัพาร์ค 

     บจก.ซนัพาร์ค 2 

    บจก. วี.โอ.เน็ต ไบโอดีเซล เอเซีย 

    บจก. อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์วินด ์อินเตอร์เนชัน่แนล 

    บจก. สแกน อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ยี่ 

    บจก. อีสเอนเนอร์จี 
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    บจก. วงัการคา้รุ่งโรจน ์

    บจก. ทรู เอน็เนอร์จี เพาเวอร์  ลพบุรี 

ปี 2556- ปัจจุบนั   บจก. กรีน เพาเวอร์ โซล่าร์ 

    บจก. กรีน โซล่าร์ ฟาร์ม 

    บจก. เจ.พี.มัง่คัง่ 

     บจก. เกาะเต่า วินด ์

     บจก. ซนั ลาร์โซ 

     บจก. ซนั รีนิวเอเบิ้ล 

     บจก. วงัรุ่งโรจน ์

     บจก. อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์โซล่าร์ 

     บจก. วี.โอ.โซล่าร์ 

     บจก. อีส เพาเวอร์ กรีน 

     บจก. อีส ซนั ฟาร์ม 

     บจก. สมประสงคอิ์นเตอร์เนชัน่แนล 

    บจก. ลมลิกอร์  

    บจก.ยนิูเวอร์แซล โพรไวเดอร์ 

    บจก. แม่สะเรียงโซลา 

     บจก. สมประสงค ์มารวย 

     บจก. สมประสงค ์มาเลิศ 

     บจก. สแกน เพาเวอร์ 

    บจก. สแกน สมมาตร 

     บจก. ย ูโซล่าร์ 

     บจก. ย ู รีนิวเอเบิ้ล 

     บจก. แม่สะเรียง สวนแสง 

    บจก. อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่  

     บจก. สมาร์ทรี 

     บจก. อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์แคป แมนเนจเมน้ท ์

     บจก. รุ้งเอกรยา เอน็จิเนียร่ิง (สระแกว้) 

     บจก. สาธารณูปโภคเกาะพยาม 

     บจก. โรงแรมดาราเทวี 

     บจก. เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเมน้ท ์
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     บจก. ดาราเทวี 

     บจก. สมภูมิโซล่าพาวเวอร์ 

     บจก. ซีอาร์ โซลาร์ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื่น :   -ไม่มี- 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอื่น :   -ไม่มี- 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ :   45  บริษทั 
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2. นายวิศิษฐ์  องคพ์ิพฒันกุล    อาย ุ 53  ปี 

ต าแหน่ง  กรรมการบริษทั/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

คุณวุฒิการศึกษา 

- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ (DBA) of Asian Institute of Technology (AIT) 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัฟลอริดา้ ประเทศสหรัฐอเมริกา    

- ปริญญาโท ศิลปศาสตร์-กฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวติัการอบรม 

- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) : 

• หลกัสูตร Director Accreditation Program  (DAP) รุ่นท่ี  26/2004   

• หลกัสูตร Director Certification Program  (DCP) รุ่นท่ี 185/2014   

• หลกัสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นท่ี 15/2014 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%) :   -ไม่มี-   

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ริหาร :   -ไม่มี- 

ประสบการณ์การท างานในระยะ  5  ปียอ้นหลงั 

2556 - มกราคม 2560  กรรมการบริษทั/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  

  บมจ. อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ย่ี คอร์ปอเรชัน่    

 2558 - ปัจจบุนั   กรรมการบริษทั/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการอิสระ 

     บมจ. แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เนค็เวิร์ค 

 2554-ปัจจุบนั       กรรมการ 

      บริษทั บมจ.ทรีนีต้ี วฒันา  

       2553 - ปัจจบุนั               กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ  

      บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื่น :   2  บริษทั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอื่น :   -ไม่มี- 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ :   -ไม่มี- 
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3. นายณัฐดนยั อินทรสุขศรี    อาย ุ 62  ปี 

ต าแหน่ง  กรรมการบริษทั/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

คุณวุฒิการศึกษา 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Southem New Hampshire University, U.S.A. 

ประวติัการอบรม 

- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) :  

• หลกัสูตร Director CertificationProgram  (ACP) รุ่นท่ี  29/2007   

• Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นท่ี  16/2014   

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%) :   -ไม่มี-   

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ริหาร :   -ไม่มี- 

ประสบการณ์การท างานในระยะ  5  ปียอ้นหลงั 

26 กรกฎาคม 2559 - 11 มกราคม 2560 กรรมการบริษทั/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

   บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ย่ี คอร์ปอเรชัน่    

2546 - ปัจจบุนั      กรรมการ/กรรมการบริหาร  บมจ.สยามซิต้ีประกนัภยั 

2546 – 2557   ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/กรรมการ บมจ.สยามซิต้ีประกนัภยั 

    กรรมการ บริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั 

2553 – 2554   กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการกิจกรรมสัมพนัธ์  

   บริษทั ประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนายอ่ม จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื่น :   กรรมการ/กรรมการบริหาร  บมจ.สยามซิต้ีประกนัภยั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอื่น :   -ไม่มี- 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ :   -ไม่มี- 
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4. นายศุภนนัท ์ ฤทธิไพโรจน์   อาย ุ 59 ปี 

ต าแหน่ง  กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร/รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารงานปฏิบติัการ  

คุณวุฒิการศึกษา 

- ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 2) มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต 

- ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต (เคร่ืองกล) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

ประวติัการอบรม 

- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) : 

• หลกัสูตร  Director Certification Program (DCP)  รุ่นท่ี 197/2014   

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%) :   -ไม่มี- 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ริหาร :   -ไม่มี- 

ประสบการณ์การท างานในระยะ  5  ปียอ้นหลงั 

2557-ปัจจุบนั    กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร/รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารงานปฏิบติัการ 

 บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ย่ี คอร์ปอเรชัน่  

กรรมการ   

2557 - ปัจจบุนั บจก. ไอเฟค (แคมโบเดีย)   

2556-ปัจจุบนั     ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการบริหารงานพฒันาธุรกิจและบริหารสินทรัพย ์ 

 บจก. อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เทอมอล พาวเวอร์  

2548-2556     กรรมการบริหาร, รองประธานกรรมการดา้นปฏิบติัการโรงไฟฟ้า  

 บจก. ดี แอนด ์เจ คลีน เอน็เนอร์ยี ่ซิสเทม็ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื่น :   -ไม่มี- 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอื่น :   -ไม่มี- 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ :   1   บริษทั 
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ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 

1  ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั 

ช่ือบริษทั :                           บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ย่ี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)       

   (เดิมช่ือ บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์วิศวการ จ ากดั (มหาชน)) 

                    INTER FAR EAST ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY  LIMITED   

 (FORMERLY: INTER FAR EAST PUBLIC COMPANY ENGINEERIN LIMITED) 

 ช่ือยอ่หลกัทรัพย ์:                 IFEC                                                

เลขทะเบียนบริษทัเลขท่ี :      0107537001561   

  ลกัษณะการประกอบธุรกิจ :  บริษทัฯ การลงทุนในบริษทัยอ่ย เพื่อผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน  

ธุรกิจบริหารจดัการขยะและธุรกิจโรงแรม 

 ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ :            33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้นท่ี 29  ถนนพระราม 9  แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง   

  กรุงเทพมหานคร 10310 

     โทรศพัท ์:    0-2168-1378-86 

โทรสาร :          0-2168-1387      

เวบ็ไซต ์:                             www.ifec.co.th 

ทุนจดทะเบียน :                  2,691,819,598 บาท (สองพนัหกร้อยเกา้สิบเอด็ลา้นแปดแสนหน่ึงหม่ืนเกา้พนัห้าร้อยเกา้สิบ 

 แปดบาทถว้น)  

     ทุนช าระแลว้ :                     1,983,927,367 บาท (หน่ึงพนัเกา้ร้อยแปดสิบสามลา้นเกา้แสนสองหม่ืนเจ็ดพนัสามร้อย                 

หกสิบเจด็บาทถว้น)  

 มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ :           1.00  บาท (หน่ึงบาทถว้น) 

2. ขอ้มูลนิติบุคคลท่ีบริษทัถือหุน้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด   

 2.1   ช่ือบริษทั :     บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เทอมอล พาวเวอร์ จ ากดั (IFEC-T) 

      (เดิมช่ือ  บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั) 

   เลขทะเบียนบริษทัเลขท่ี :      0105556093805 

     ท่ีตั้งส านกังาน :    33/4  อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนพระราม 9  แขวงห้วยขวาง 

     เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร  10310 

         ประเภทธุรกิจ :    ลงทุนในบริษทัผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 

     และธุรกิจบริหารจดัการขยะ 

     โทรศพัท ์:      0-2168-1378-86 

   โทรสาร :       0-2168-1387 

      ทุนจดทะเบียน (บาท) :    600,000,000  บาท (หกร้อยลา้นบาทถว้น) 

10 

http://www.ifec.co.th/


 

            จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ (หุน้) :     60,000,000  หุน้  (หกสิบลา้นหุ้น) 

    มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ (บาท) :     10  บาท  (สิบบาทถว้น)  

     จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุ้น) : 59,999,997   หุ้น  (ห้าสิบเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบ 

   เจ็ดหุ้น) 

   สัดส่วนการถือหุ้น (%) :     100 

     2.2  ช่ือบริษทั :     บริษทั ซนัพาร์ค จ ากดั  (SP) 

   เลขทะเบียนบริษทัเลขท่ี :       0135548005382 

        ท่ีตั้งส านกังาน :     71 หมูบ่า้นหวันาค านอ้ย หมู่ท่ี 13 ต าบลหวันาค า อ าเภอยางตลาด จงัหวดั

กาฬสินธ์ุ  46120 

   ประเภทธุรกิจ :    ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์

     โทรศพัท ์:    043-864-099 

           โทรสาร :     043-864-099 

      ทุนจดทะเบียน (บาท) :     30,000,000  บาท (สามสิบลา้นบาท)  

            จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ (หุน้) :   300,000  หุ้น (สามแสนหุ้น)  

    มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ (บาท) :    100  บาท (หน่ึงร้อยบาทถว้น)  

      จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุ้น) : 299,995 หุ้น  (สองแสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบห้าหุ้น) 

   สัดส่วนการถือหุ้น (%) :    100 

     2.3  ช่ือบริษทั :    บริษทั ซนัพาร์ค 2 จ ากดั  (SP2) 

   เลขทะเบียนบริษทัเลขท่ี :      0135555010949 

           ท่ีตั้งส านกังาน :     90 หมูบ่า้นหวันาค านอ้ย หมู่ท่ี 13 ต าบลหวันาค า อ าเภอยางตลาด จงัหวดั

กาฬสินธ์ุ  46120 

   ประเภทธุรกิจ :    ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์

  โทรศพัท ์:    043-864-099 

          โทรสาร :     043-864-099 

      ทุนจดทะเบียน (บาท) :      42,000,000  บาท (ส่ีสิบสองลา้นบาท)  

            จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ (หุน้) :    420,000  หุ้น (ส่ีแสนสองหม่ืนหุน้)  

    มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ (บาท) :     100  บาท (หน่ึงร้อยบาทถว้น)  

      จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุ้น) :  419,996  หุ้น  (ส่ีแสนหน่ึงหม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบหกหุ้น) 

   สัดส่วนการถือหุ้น (%) :     100 

     2.4  ช่ือบริษทั :     บริษทั วี.โอ.เน็ต ไบโอดีเซล เอเซีย จ ากดั (VON) 

   เลขทะเบียนบริษทัเลขท่ี :       0115548006486 
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           ท่ีตั้งส านกังาน :    223 หมู่ท่ี 15 ต าบลหวันาค า อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสินธ์ุ  46120 

   ประเภท :     ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์

  โทรศพัท ์:     043-124-345 

           โทรสาร :      043-124-345 

   ทุนจดทะเบียน (บาท) :      20,000,000  บาท (ยี่สิบลา้นบาท)  

            จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ (หุน้) :     200,000  หุ้น (สองแสนหุ้น)  

    มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ (บาท) :     100  บาท (หน่ึงร้อยบาทถว้น)  

      จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุ้น) :  199,996  หุ้น  (หน่ึงแสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบหกหุ้น) 

   สัดส่วนการถือหุ้น (%) :     100 

     2.5  ช่ือบริษทั :     บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์วินด ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (“IWIND”) 

       (เดิมช่ือ บริษทั กรีน โกรท จ ากดั (GG)) 

   เลขทะเบียนบริษทัเลขท่ี :       0105552129996 

          ท่ีตั้งส านกังาน :   538 อาคารแกรนด ์ชั้นท่ี 10 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก   

     เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

   ประเภทธุรกิจ :      ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าพลงังานลม 

  โทรศพัท ์:     0-2975-9934-5 

           โทรสาร :      0-2975-993-6 

   ทุนจดทะเบียน (บาท) :      245,000,000  บาท (สองร้อยส่ีสิบห้าลา้นบาท)  

            จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ (หุน้) :     2,450,000  หุ้น (สองลา้นส่ีแสนหา้หม่ืนหุ้น)  

    มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ (บาท) :     100  บาท (หน่ึงร้อยบาทถว้น)  

    จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุ้น) :  1,959,998  หุ้น  (หน่ึงลา้นเกา้แสนห้าหม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบแปดหุน้) 

   สัดส่วนการถือหุ้น (%) :     80   

2.6   ช่ือบริษทั :     บริษทั สแกน อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั (SFEE) 

   เลขทะเบียนบริษทัเลขท่ี :       0125557005471 

         ท่ีตั้งส านกังาน :     88/8 หมูท่ี่ 2  ต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จงัหวดัลพบรีุ  15170 

   ประเภทธุรกิจ :     ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์

  โทรศพัท ์:     036-431-802 

           โทรสาร :      036-431-802 

   ทุนจดทะเบียน (บาท) :      60,000,000  บาท (หกสิบลา้นบาท)  

   จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ (หุน้) :     6,00,000  หุน้ (หกลา้นหุ้น) 

   มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ (บาท) :     10  บาท (สิบบาทถว้น)  
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      จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุ้น) :  5,999,986 หุ้น (ห้าลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยแปดสิบหกหุ้น) 

   สัดส่วนการถือหุ้น (%) :    100  

2.7   ช่ือบริษทั :     บริษทั  อีสเอนเนอร์จี  จ ากดั (IS) 

   เลขทะเบียนบริษทัเลขท่ี :       0305552002137 

               ท่ีตั้งส านกังาน :     31, 32 หมู่ท่ี 7 ต าบลหนองบวัตะเกียด อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสีมา 

    30210  

    ประเภทธุรกิจ :    ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์

   ทุนจดทะเบียน (บาท) :      77,700,000  บาท (เจ็ดสิบเจด็ลา้นเจ็ดแสนบาท)  

            จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ (หุน้) :     777,000  หุ้น (เจ็ดแสนเจด็หม่ืนเจ็ดพนัหุ้น)  

    มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ (บาท) :     100  บาท (หน่ึงร้อยบาทถว้น)  

      จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุ้น) :  776,998  หุ้น  (เจ็ดแสนเจด็หม่ืนหกพนัเกา้ร้อยเกา้สิบแปดหุ้น) 

   สัดส่วนการถือหุ้น (%) :     100 

2.8  ช่ือบริษทั :     บริษทั กรีน เอนเนอร์จี เทคโนโลยี อิน (ไทยแลนด)์ จ ากดั (GE) 

   เลขทะเบียนบริษทัเลขท่ี :       0105551098001 

   ท่ีตั้งส านกังาน :      44/4 หมูท่ี่ 10  ต าบลบ่อนอก อ าเภอเมือง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  77210 

    ประเภทธุรกิจ :    ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์

   ทุนจดทะเบียน (บาท) :      43,500,000  บาท (ส่ีสิบสามลา้นห้าแสนบาท)  

            จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ (หุน้) :     435,000  หุ้น (ส่ีแสนสามหม่ืนห้าพนัหุ้น)  

    มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ (บาท) :     100  บาท (หน่ึงร้อยบาทถว้น)  

      จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุ้น) :  434,998  หุ้น  (ส่ีแสนสามหม่ืนส่ีพนัเกา้ร้อยเกา้สิบแปดหุ้น) 

   สัดส่วนการถือหุ้น (%) :              100 

2.9  ช่ือบริษทั :     บริษทั  เจ.พี.โซล่า พาวเวอร์ จ ากดั (JP) 

   เลขทะเบียนบริษทัเลขท่ี :       0325552000240 

     ท่ีตั้งส านกังาน :    222 หมู่ท่ี 4 ต าบลตาออ็ง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์ 32000 

   ประเภทธุรกิจ :     ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์

  โทรศพัท ์:     044-558-909 

           โทรสาร :      044-558-909 

   ทุนจดทะเบียน (บาท) :      80,000,000  บาท (แปดสิบลา้นบาท)  

            จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ (หุน้) :     80,000  หุน้ (แปดหม่ืนหุ้น)  

    มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ (บาท) :     1,000  บาท (หน่ึงพนับาทถว้น)  

      จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุ้น) :  79,998  หุน้  (เจด็หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบแปดหุ้น) 
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   สัดส่วนการถือหุ้น (%) :     100 

2.10   ช่ือบริษทั :     บริษทั  ไอเฟค (แคมโบเดีย)  จ ากดั (“IFEC -C”) 

   เลขทะเบียนบริษทัเลขท่ี :       Co, 2477 E/2014 

   ท่ีตั้งส านกังาน :      05 c, Borey Chroy basac, Sangkat Prek pra, Khan Meanchey,    

       Phnom Penh, Cambodia 

  ประเภทธุรกิจ :        ลงทุนในธุรกิจพลงังานทดแทนและการบริหารจดัการขยะ 

   ทุนจดทะเบียน (บาท) :     USD 1,000,000 (หน่ึงลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา)  

            จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ (หุน้) :    1,000  หุ้น (หน่ึงพนัหุ้น)  

มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ : USD 1,000 (หน่ึงพนัเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

       จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุ้น) : 1,000  หุ้น (หน่ึงพนัหุ้น)  

   สัดส่วนการถือหุ้น (%) :    100 

2.11    ช่ือบริษทั :     บริษทั  วงัการคา้รุ่งโรจน์  จ ากดั (WR) 

   เลขทะเบียนบริษทัเลขท่ี :       0435555000363 

             ท่ีตั้งส านกังาน :     154 หมู่ท่ี 8 ต าบลแดงใหญ่ อ าเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 40000 

   ประเภทธุรกิจ :   ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์

  โทรศพัท ์:    043-306-270 

           โทรสาร :     043-306-270     

   ทุนจดทะเบียน (บาท) :     30,000,000  บาท (สามสิบลา้นบาท)  

            จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ (หุน้) :    300,000  หุ้น (สามแสนหุ้น)  

    มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ (บาท) :     100  บาท (หน่ึงร้อยบาทถว้น)  

      จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุ้น) : 299,994  หุ้น  (สองแสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบส่ีหุ้น) 

   สัดส่วนการถือหุ้น (%) :    100 

2.12 ช่ือบริษทั :     บริษทั ซีอาร์ โซลาร์ จ ากดั (CR) 

   เลขทะเบียนบริษทัเลขท่ี :       0105555087747 

             ท่ีตั้งส านกังาน :       184 หมูท่ี่ 5 ต าบลแม่ปะ อ าเภอเถิน จงัหวดัล าปาง 40000 

   ประเภทธุรกิจ :    ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์

   ทุนจดทะเบียน (บาท) :      130,000,000  บาท (หน่ึงร้อยสามสิบลา้นบาท)  

            จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ (หุน้) :     1,300,000  หุ้น (หน่ึงลา้นสามแสนหุ้น)  

    มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ (บาท) :     100  บาท (หน่ึงร้อยบาทถว้น)  

      จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุ้น) :       1,299,995  หุน้  (หน่ึงลา้นสองแสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบห้าหุ้น) 

   สัดส่วนการถือหุ้น (%) :     100 
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2.13 ช่ือบริษทั :     บริษทั สมประสงคอิ์นเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (SPS) 

   เลขทะเบียนบริษทัเลขท่ี :       0435546000461 

   ท่ีตั้งส านกังาน :        77 หมูท่ี่ 7 ต าบลสร้างคอม อ าเภอสร้างคอม จงัหวดัอุดรธานี 41260 

   ประเภทธุรกิจ :    ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์

   ทุนจดทะเบียน (บาท) :    50,000,000  บาท (ห้าสิบลา้นบาท)  

            จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ (หุน้) :     500,000  หุ้น (ห้าแสนหุ้น)  

    มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ (บาท) :     100  บาท (หน่ึงร้อยบาทถว้น)  

      จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุ้น) :  499,998 หุ้น (ส่ีแสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบแปดหุ้น) 

   สัดส่วนการถือหุ้น (%) :     100 

2.14 ช่ือบริษทั :   บริษทั ยนิูเวอร์แซล โพรไวเดอร์ จ ากดั (UP) 

 เลขทะเบียนบริษทัเลขท่ี :  0105550059753 

 ท่ีตั้งส านกังาน : 217, 219 หมู่ท่ี 4 ต าบลหญา้ปลอ้ง อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ  

   33000   

 ประเภทธุรกิจ :  ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์

 ทุนจดทะเบียน (บาท) :  114,000,000  บาท (หน่ึงร้อยสิบส่ีลา้นบาท) 

 จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ (หุน้) :  1,140,000  หุ้น (หน่ึงลา้นสามแสนหุ้น) 

 มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ (บาท) :  100  บาท (หน่ึงร้อยบาทถว้น) 

 จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุ้น) :  1,139,996  หุ้น (หน่ึงลา้นหน่ึงแสนสามหม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบหกหุ้น) 

   สัดส่วนการถือหุ้น (%) :  100 

2.15 ช่ือบริษทั :     บริษทั แม่สะเรียง โซลา จ ากดั (MS) 

   เลขทะเบียนบริษทัเลขท่ี :       0505551004380 

   ท่ีตั้งส านกังาน :       91 หมูท่ี่ 3 ต าบลบา้นกาศ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 58110 

   ประเภทธุรกิจ :    ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์

   ทุนจดทะเบียน (บาท) :    132,510,000 บาท (หน่ึงร้อยสามสิบสองลา้นห้าแสนหน่ึงหม่ืนบาท) 

            จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ (หุน้) :     1,325,100 หุ้น (หน่ึงลา้นสามแสนสองหม่ืนห้าพนัหน่ึงร้อยหุน้)  

    มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ (บาท) :     100  บาท (หน่ึงร้อยบาทถว้น)  

      จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุ้น) :  1,325,098 หุ้น (หน่ึงลา้นสามแสนสองหม่ืนห้าพนัเกา้สิบแปดหุ้น) 

   สัดส่วนการถือหุ้น (%) :     100 

2.16 ช่ือบริษทั :     บริษทั สมภูมิโซล่าพาวเวอร์ จ ากดั (SPP) 

   เลขทะเบียนบริษทัเลขท่ี :  0435554000670 

   ท่ีตั้งส านกังาน :       227 หมู่ท่ี 4 ต าบลหาดค า อ าเภอเมืองหนองคาย จงัหวดัหนองคาย 43000 
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   ประเภทธุรกิจ :    ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์

   ทุนจดทะเบียน (บาท) :    24,500,000 บาท (ยี่สิบส่ีลา้นห้าแสนบาท) 

            จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ (หุน้) :     245,000 หุ้น (สองแสนส่ีหม่ืนห้าพนัหุ้น)  

    มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ (บาท) :     100  บาท (หน่ึงร้อยบาทถว้น)  

      จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุ้น) :  244,998 หุ้น (สองแสนส่ีหม่ืนส่ีพนัเกา้ร้อยเกา้สิบแปดหุ้น) 

   สัดส่วนการถือหุ้น (%) :     100 

2.17 ช่ือบริษทั :     บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์โซล่า จ ากดั (ISOLAR) 

   เลขทะเบียนบริษทัเลขท่ี :  0105558127448 

   ท่ีตั้งส านกังาน :    33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์  ชั้น  29  ถนนพระราม 9  แขวงหว้ยขวาง   

       เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร 10310 

   โทรศพัท ์:    0-2168-1378-8 

   โทรสาร :    0-2168-1387 

   ประเภทธุรกิจ :    ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์

   ทุนจดทะเบียน (บาท) :    300,000,000 บาท (สามร้อยลา้นบาท) 

            จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ (หุน้) :     3,000,000 หุ้น (สามลา้นหุ้น)  

    มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ (บาท) :     100  บาท (หน่ึงร้อยบาทถว้น)  

      จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุ้น) :  2,999,997 หุ้น (สองลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบเจ็ดหุ้น) 

   สัดส่วนการถือหุ้น (%) :     100 

2.18 ช่ือบริษทั :     บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์แคป แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (ICAP) 

   เลขทะเบียนบริษทัเลขท่ี :  0105558104146 

   ท่ีตั้งส านกังาน :     976/5 ถนนริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง  

        กรุงเทพมหานคร10310 

  ประเภทธุรกิจ :  Holding Company 

   ทุนจดทะเบียน (บาท) :    500,000,000 บาท (ห้าร้อยลา้นบาท) 

            จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ (หุน้) :     5,000,000 หุ้น (ห้าลา้นหุน้)  

    มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ (บาท) :     100  บาท (หน่ึงร้อยบาทถว้น)  

      จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุ้น) :  4,999,997 หุ้น (ส่ีลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบเจ็ดหุ้น) 

   สัดส่วนการถือหุ้น (%) :     100 

3. ขอ้มูลของนิติบคุคลท่ีบริษทัยอ่ยถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด     

3.1 บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เทอมอล พาวเวอร์ จ ากดั (IFEC-T) (เดิมช่ือ บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั) 
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 1.  ช่ือบริษทั :    บริษทั คลีน ซิต้ี จ ากดั (CC) 

 เลขทะเบียนบริษทัเลขท่ี :       0205551012369 

 ประเภทธุรกิจ :    บริหารจดัการขยะ 

 โทรศพัท ์:  038-345-430 

           โทรสาร :      038-345-430 

        ท่ีตั้งส านกังาน :    669 หมู่ท่ี 5 ต าบลเขาคนัทรง อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 20110 

   ทุนจดทะเบียน (บาท) :     170,000,000  บาท (หน่ึงร้อยเจด็สิบลา้นบาท) 

          จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ (หุน้):  1,700,000  หุ้น (หน่ึงลา้นเจด็แสนหุ้น)  

 มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ (บาท) :     100  บาท (หน่ึงร้อยบาทถว้น)  

      จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุ้น) :  1,699,998 หุ้น (หน่ึงลา้นหกแสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบแปดหุ้น) 

 สัดส่วนการถือหุ้น (%) :     100 

 ลงทุนในเดือนมกราคม 2558 

 2   ช่ือบริษทั :    บริษทั ทรูเอน็เนอร์จี เพาเวอร์ ลพบุรี จ ากดั (TEPL)  

  เลขทะเบียนบริษทัเลขท่ี :       073552000661 

             ท่ีตั้งส านกังาน :     199 หมู่ท่ี 11 ถนนพฒันานิคม-วงัม่วง ต าบลหนองบวั อ าเภอพฒันานิคม 

     จงัหวดัลพบุรี 15140   

  ประเภทธุรกิจ :    ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าผา่นโรงไฟฟ้าชีวมวล 

 โทรศพัท ์:     036-494-102-3 

          โทรสาร :      036-494-102-3    

 ทุนจดทะเบียน (บาท) :     330,000,000  บาท (สามร้อยสามสิบลา้นบาท) 

          จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ (หุน้):  3,300,000 หุ้น (สามลา้นสามแสนหุ้น) 

 มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ (บาท) :     100  บาท (หน่ึงร้อยบาทถว้น) 

 จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุ้น) :  3,299,998 หุ้น (สามลา้นสองแสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบแปดหุน้) 

 สัดส่วนการถือหุ้น (%) :     100 

 3   ช่ือบริษทั :    บริษทั รุ้งเอกรยา เอน็จิเนียร่ิง (สระแกว้) จ ากดั (RAK) 

  เลขทะเบียนบริษทัเลขท่ี :       0105557149146 

             ท่ีตั้งส านกังาน :   669 ถนนสะแกงาม แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 

 ประเภทธุรกิจ :    ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าผา่นโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ    

 ทุนจดทะเบียน (บาท) :   60,000,000  บาท (หกสิบลา้นบาท) 

          จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ (หุน้): 600,000 หุ้น (หกแสนหุน้) 

 มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ (บาท) :    100  บาท (หน่ึงร้อยบาทถว้น) 

17 



 

 จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุ้น) : 569,997 หุ้น (ห้าแสนหกหม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบเจด็หุน้) 

 สัดส่วนการถือหุ้น (%) : 95.00 

3.2    บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์วินด ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (IWIND) (เดิมช่ือ บริษทั กรีน โกรท จ ากดั) 

 1.  ช่ือบริษทั :    บริษทั ลมลิกอร์ จ ากดั (LLG) 

 เลขทะเบียนบริษทัเลขท่ี :       0105550114282 

 ประเภทธุรกิจ :    ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าพลงังานลม 

        ท่ีตั้งส านกังาน :    480 หมู่ท่ี 5 ซอยเฉลิมพระเกียรติ 1 ถนนเล่ียงเมืองปากพนงั ต าบลปากพนงัฝ่ัง

ตะวนัออก อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช 80140 

   ทุนจดทะเบียน (บาท) :     250,000,000  บาท (สองร้อยห้าสิบลา้นบาท) 

          จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ (หุน้):  2,500,000  หุ้น (สองลา้นห้าแสนหุ้น)  

 มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ (บาท) :     100  บาท (หน่ึงร้อยบาทถว้น)  

      จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุ้น) :  2,499,988 หุ้น (สองลา้นส่ีแสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยแปดสิบแปดหุ้น) 

 สัดส่วนการถือหุ้น (%) :     100 

 2.  ช่ือบริษทั :    บริษทั เกาะเต่า วินด ์จ ากดั (KTW) 

 เลขทะเบียนบริษทัเลขท่ี :       0105552068903 

 ประเภทธุรกิจ :    ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าพลงังานลม 

 ท่ีตั้งส านกังาน :    538 อาคารแกรนด ์ชั้นท่ี 10 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง 

   กรุงเทพมหานคร 10310 

   ทุนจดทะเบียน (บาท) :     40,000,000  บาท (ส่ีสิบลา้นบาท) 

          จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ (หุน้):  400,000  หุ้น (ส่ีแสนหุน้)  

 มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ (บาท) :     100  บาท (หน่ึงร้อยบาทถว้น)  

      จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุ้น) :  399,995 หุ้น (สามแสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบห้าหุ้น) 

 สัดส่วนการถือหุ้น (%) :     100 

 3.  ช่ือบริษทั :    บริษทั สาธารณูปโภคเกาะพยาม จ ากดั (KPY) 

 เลขทะเบียนบริษทัเลขท่ี :       0105556035465 

 ประเภทธุรกิจ :    ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าพลงังานลม 

 ท่ีตั้งส านกังาน :    976/5 ถนนริมคลองแสนแสบ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  

   10310 

   ทุนจดทะเบียน (บาท) :     1,000,000  บาท (หน่ึงลา้นบาท) 

          จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ (หุน้):  10,000  หุน้ (หน่ึงหม่ืนหุ้น)  

 มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ (บาท) :     100  บาท (หน่ึงร้อยบาทถว้น)  
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   จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุ้น) :  9,997 หุ้น (เกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบเจ็ดหุน้) 

 สัดส่วนการถือหุ้น (%) :     100 

3.3 บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์แคป แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (ICAP) 

 1.  ช่ือบริษทั :    บริษทั สมาร์ททรี จ ากดั (SMT) 

 เลขทะเบียนบริษทัเลขท่ี :       0105545082858 

 ประเภทธุรกิจ :    วางระบบคมนาคมและสายส่งไฟฟ้า 

        ท่ีตั้งส านกังาน :    48 ซอยร่มเกลา้ 44 ถนนร่มเกลา้ แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบงั 

   กรุงเทพมหานคร 10520 

   ทุนจดทะเบียน (บาท) :     500,000,000  บาท (ห้าร้อยลา้นบาท) 

          จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ (หุน้):  5,000,000  หุ้น (ห้าลา้นหุ้น)  

 มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ (บาท) :     100  บาท (หน่ึงร้อยบาทถว้น)  

      จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุ้น) :  4,999,997 หุ้น (ส่ีลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบเจ็ดหุ้น) 

 สัดส่วนการถือหุ้น (%) :     100 

 2.  ช่ือบริษทั :    บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ ากดั  

   (I-CON) 

 เลขทะเบียนบริษทัเลขท่ี :       0105558127430 

 ประเภทธุรกิจ :    จ าหน่ายเคร่ืองจกัรอุปกรณ์และอะไหล่ท่ีเก่ียวกบัการขนส่งคมนาคม 

 ท่ีตั้งส านกังาน :    976/5 ถนนริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง  

   กรุงเทพมหานคร 10310 

   ทุนจดทะเบียน (บาท) :     100,000,000  บาท (หน่ึงร้อยลา้นบาท) 

          จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ (หุน้):  1,000,000  หุ้น (หน่ึงลา้นหุ้น)  

 มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ (บาท) :     100  บาท (หน่ึงร้อยบาทถว้น)  

      จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุ้น) :  999,997 หุ้น (เกา้แสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบเจ็ดหุ้น) 

 สัดส่วนการถือหุ้น (%) :     100 

 3.  ช่ือบริษทั :    บริษทั โรงแรมดาราเทวี จ ากดั (DDH) 

 เลขทะเบียนบริษทัเลขท่ี :       0505545003661 

 ประเภทธุรกิจ :    โรงแรม รีสอร์ท ห้องชุด 

 ท่ีตั้งส านกังาน :    51/4 หมูท่ี่ 1 ถนนเชียงใหม่-สันก าแพง ต าบลท่าศาลา อ าเภอเมืองเชียงใหม ่

   จงัหวดัเชียงใหม่ 50000  

   ทุนจดทะเบียน (บาท) :     1,290,000,000  บาท (หน่ึงพนัสองร้อยเกา้สิบลา้นบาท) 

          จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ (หุน้):  129,000,000  หุ้น (หน่ึงร้อยย่ีสิบเกา้ลา้นหุ้น)  
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 มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ (บาท) :     10  บาท (สิบบาทถว้น)  

      จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุ้น) :  114,999,996 หุ้น (หน่ึงร้อยสิบส่ีลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบ 

     หกหุ้น) 

   สัดส่วนการถือหุ้น (%) :     89.00 

 4.  ช่ือบริษทั :    บริษทั เอ.พี.เค. ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (APK) 

 เลขทะเบียนบริษทัเลขท่ี :       0105543042522 

 ประเภทธุรกิจ :    ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์

 ท่ีตั้งส านกังาน :    51/4 หมูท่ี่ 1 ถนนเชียงใหม่-สันก าแพง ต าบลท่าศาลา อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

   จงัหวดัเชียงใหม่ 50000  

 ทุนจดทะเบียน (บาท) :    310,000,000  บาท (สามร้อยสิบลา้นบาท) 

          จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ (หุน้):  3,100,000  หุ้น (สามลา้นหน่ึงแสนหุ้น)  

 มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ (บาท) :     100  บาท (หน่ึงร้อยบาทถว้น)  

      จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุ้น) :  3,099,996 หุ้น (สามลา้นเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบหกหุ้น) 

 สัดส่วนการถือหุ้น (%) :     100 

 5.  ช่ือบริษทั :    บริษทั ดาราเทวี จ ากดั (DV) 

 เลขทะเบียนบริษทัเลขท่ี :       0505544003748 

 ประเภทธุรกิจ :    ผูถื้อกรรมสิทธ์ิและใหเ้ช่าเคร่ืองหมายการคา้ 

 ท่ีตั้งส านกังาน :    51/12 หมู่ท่ี 1 ถนนเชียงใหม-่สันก าแพง ต าบลท่าศาลา อ าเภอเมืองเชียงใหม ่

   จงัหวดัเชียงใหม่ 50000  

   ทุนจดทะเบียน (บาท) :     20,000,000  บาท (ยี่สิบลา้นบาท) 

          จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ (หุน้):  2,000,000  หุ้น (สองลา้นหุ้น)  

 มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ (บาท) :     10 บาท (สิบบาทถว้น)  

      จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุ้น) :  1,999,998 หุ้น (หน่ึงลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบแปดหุ้น) 

 สัดส่วนการถือหุ้น (%) :     100 

4. บุคคลอา้งอิงอื่นๆ 

 นายทะเบียนหลกัทรัพย ์:   บริษทั  ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

   อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

  93  ถนนรัชดาภิเษก แขวงและเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 104000   

  โทรศพัท ์0-2009-9000 โทรสาร  0-2009-9991 

 Website :   http://www.tsd.co.th     
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน ท่านผูถื้อหุ้น 

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ย่ี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ประกอบดว้ย 

กรรมการอิสระ จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ (1) นายอภิชาติ  อาภาภิรม ประธานกรรมการตรวจสอบ (2) นายวิศิษฐ์ องคพ์ิพฒัน์กุล และ 

(3) นายชญตว ์วิทยานนทเ์อกทวี (ในระหว่างปี 2559  นายชญตว ์ ไดล้าออก  และคณะกรรมการบริษทัในขณะนั้น ไดแ้ต่งตั้งนาย

ณัฐดนยั อินทรสุขศรี เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนต าแหน่งท่ีว่าง) โดยมีนางธริณี วรรทนธีรัช อดีตรอง

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายบญัชีการเงิน ท าหนา้ท่ีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบชุดดงักล่าว ได้

มีการประชุมทั้งหมด 8 คร้ัง (รายละเอียดการเขา้ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ปรากฏในตารางการเขา้ร่วมประชุม

ของคณะกรรมการ ในหวัขอ้การจดัการและก ากบัดูแลกิจการ) กรรมการตรวจสอบไดท้ยอยลาออก ท าให้บริษทัไม่มี

คณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแตต่น้เดือนมกราคม 2560 

ต่อมาในวนัท่ี 1  มิถุนายน 2560 บริษทัไดแ้จง้มติของการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2561 ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยว่า คณะกรรมการบริษทัในขณะนั้น ไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ (1) พลตรีบุญเลิศ 

แจง้นพรัตน์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ (2) นายฉตัรณรงค ์ฉตัรภูติ และ (3) นายปิยะพงศ ์วงศสุ์วฒัน์ แต่บริษทัไม่สามารถ

ด าเนินการจดทะเบียนการเขา้เป็นกรรมการของนายปริยะพงศไ์ด ้  คณะกรรมการตรวจสอบชุดดงักล่าว ไดพ้ิจารณาและให้

ความเห็นตอ่งบการเงินท่ีผา่นการตรวจสอบของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และบริษทัไดน้ าส่งงบ

การเงินท่ีผา่นการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2560 และแบบแสดงแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2559  ต่อส านกังาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2560 โดยใน

วนัท่ี 25 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการบริษทัขณะนั้น ไดมี้มติก าหนดวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 3/2560 เพื่ออนุมติังบ

การเงินประจ าปี 2559 แต่ต่อมาคณะกรรมการบริษทั มีการยกเลิกการจดัการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 3/2560 เม่ือวนัท่ี 25 

กนัยายน 2560 

บริษทั ไดมี้การจดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 ในวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2561 เพ่ือเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ี

ออกก่อนครบวาระทั้งหมด ตามมาตรา 83 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั และคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2562 เม่ือ

วนัท่ี 29 มีนาคม 2562  ไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ (1) นางสาวประนอม โฆวินวิพฒัน์ เป็น

ประธานกรรมการตรวจสอบ  (2) นายพิชิต  สินพฒันสกุล กรรมการตรวจสอบ  และ  (3) นายกุดัน่ สุขมุานนท ์ กรรมการ

ตรวจสอบ   โดยมีว่าท่ีร้อยตรีหญิงนาตยา ตรัยตรึงตรีคูณ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  ต่อมานายกุดัน่ ไดล้าออกจาก

การเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 17 กนัยายน 2562 และคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือ

วนัท่ี 20 เมษายน 2563 มีมติแต่งตั้งนายอดุล ขาวละออ  เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนต าแหน่งของนายกุดัน่ 

สุขมุานนท ์

กรรมการตรวจสอบชุดปัจจบุนัทกุท่าน มีคุณสมบติัของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบครบถว้น ตามขอ้ก าหนดของ

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

การด าเนินงานส่วนใหญ่ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจบุนัไดป้ฏิบติัไปแลว้นั้น สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. รายงานทางการเงิน 

นบัตั้งแต่คณะกรรมการตรวจสอบเขา้รับต าแหน่ง  บริษทัประสบปัญหาหลายดา้น  รวมถึงไดท้ราบขอ้มูลว่า เอกสาร 
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ทางบญัชีและการเงิน ตั้งแตปี่ 2560 จนถึงตน้ปี 2562  คณะกรรมการชุดในอดีต ยงัมิไดมี้การส่งมอบแต่อยา่งใด  เป็น

สาเหตุประการหน่ึง ท่ีท าใหบ้ริษทัตอ้งใชเ้วลาในการรวบรวมเอกสารทางบญัชีทางออ้มจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น คู่คา้ 

หน่วยงานราชการ ธนาคาร เป็นตน้ ซ่ึงท าดว้ยความล าบาก ส่งผลกระทบในการสรรหาผูส้อบบญัชีของบริษทั และการ

ออกรายงานทางการเงิน  อยา่งไรก็ตาม ปัจจบุนับริษทัมีความคบืหนา้ในการด าเนินการในเร่ืองดงักล่าวระดบัหน่ึง คาด

ว่า ทีมงานภายในของบริษทั จะสามารถท างานร่วมกบัผูส้อบบญัชี เพื่อให้บริษทัสามารถออกงบการเงินท่ีผา่นการ

ตรวจสอบท่ีคา้งส่งทั้งหมดได ้

2. การสรรหาผูส้อบบญัชีของบริษทั 

ทราบว่า ท่ีผา่นมาบริษทัตอ้งใชเ้วลาในการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการในบริษทัยอ่ย เพ่ือให้มีอ านาจควบคุมและส่ังการ 

รวมถึงการท่ีบริษทัไม่มีเอกสารทางบญัชีและการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย และส่งผลกระทบต่อการเตรียมงบ

การเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ท าใหบ้ริษทัตอ้งใชเ้วลาในการติดต่อและสรรหาผูส้อบบญัชี มีการเจรจากบัผูส้อบบญัชีหลายราย  แต่มีเพียงผูส้อบ

บญัชีรายเดียวท่ีเสนอตวัเขา้มาเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และยินยอมรับเป็นผูส้อบบญัชีให้แก่บริษทั คือ บริษทั เอ.เอม็.

ที. แอสโซซิเท จ ากดั ทั้งน้ี การแต่งตั้งผูส้อบบญัชี จะตอ้งอยูท่ี่การไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นบริษทัก่อน โดย

คณะกรรมการบริษทั  ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งให้ผูส้อบบญัชีบริษทัและ

บริษทัยอ่ย ตั้งแตปี่ 2560-2563 รวมเวลา 4 ปี ในคราวเดียวกนั  

3. รายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดส้อบทานรายการหรือธุรกรรมท่ีเก่ียวโยงกนั และ/หรือ อาจมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์อยา่งเขม้งวด ตั้งแตไ่ดเ้ขา้รับต าแหน่ง โดยค านึงถึงขอ้กฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบติัท่ีบริษทัก าหนด

ไว ้โดยยึดหลกัการ โปร่งใส ถูกตอ้ง และประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั โดยจะมีการเปิดเผยขอ้มูลรายงานท่ีเก่ียวโยงกนัใน

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีต่อไป 

บทสรุป 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบที่ก าหนดไว ้ ในกฎบตัรของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ โดยใชค้วามรู้ ความสามารถ ความระมดัระวงัอยา่งรอบคอบ และมีความเป็นอิสระเพยีงพอ และรายงานประเด็นท่ีมี

สาระส าคญัต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัอยา่งเหมาะสมครบถว้น 

 

      

        

         

 ( นางสาวประนอม โฆวินวิพฒัน์ ) 

             ประธานกรรมการตรวจสอบ 

                     30 มิถุนายน 2563 
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์ เอน็เนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) หรือ (บริษทั) มีช่ือเรียกเป็นภาษาองักฤษว่า Inter Far East 

Energy Corporation Public Company Limited หรือ IFEC เดิมช่ือ “บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์ วิศวการ จ ากดั (มหาชน)” 

ประกอบธุรกิจ เป็นตวัแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์คร่ืองถ่ายเอกสารใหแ้ก่ Konica Minolta Business Solutions Asia Pte. Ltd. (KM 

BSA) ประเทศญ่ีปุ่ น ภายใตช่ื้อ Konica Minolta และไดข้ยายธุรกิจดว้ยการลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการผลิต

กระแสไฟฟ้า จากพลงังานทดแทน ในไตรมาส 3 ปี 2556 และธุรกิจบริหารจดัการขยะ ในไตรมาส 4 ปี 2556 ต่อมาไดจ้ าหน่าย

ธุรกิจจ าหน่ายและให้เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2557 วนัท่ี 3 มิถุนายน 2557 ธุรกิจของ

บริษทัจึงเป็นการบริหารจดัการบริษทัยอ่ย ท่ีท าธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนประเภท

ต่างๆ ท่ีบริษทัเขา้ลงทุนไว ้ อีกทั้งไดป้รับยา้ยหมวดธุรกิจจากของใชใ้นครัวเรือนและส ำนกังาน เป็นหมวดธุรกิจพลงังานและ

สาธารณูปโภค ตั้งแต่วนัท่ี 2 กรกฎาคม  2558 เป็นตน้มา พร้อมกบัไดมี้การขยายการลงทุนโดยจดัตั้งบริษทัยอ่ย เพื่อประกอบ

ธุรกิจลงทุนและบริหารโครงการอื่น นอกเหนือจากโรงไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน เพื่อเสริมสร้างรายไดใ้ห้แก่บริษทัอีกทางหน่ึง

นบัตั้งแต่ไตรมาสท่ี 4  ของปี 2558 และเปล่ียนช่ือบริษทั เป็น “บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ย่ี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)” 

หรือ IFEC เม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2558 และในปี  2559 บริษทั ไดมี้การก าหนด พร้อมทั้งไดใ้หค้วามส าคญักบัการลงทุนในธุรกิจอืน่

ท่ีมีศกัยภาพเพ่ิมเติมดว้ย เช่น ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางและขยายเครือข่ายงานคมนาคมและสายส่งไฟฟ้าและโรงแรม ภาวะ

อุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัทางธุรกิจของบริษทั ดงัน้ี 

ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า   

ไฟฟ้าเป็นสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานท่ีมีความส าคญัเป็นอยา่งมาก ทั้งในการด ารงชีวิตประจ าวนัและระดบัมหภาค ทาง

อุตสาหกรรมและวงการแพทย ์ ความตอ้งใชใ้นการใชไ้ฟฟ้ามีแนวโนม้เพ่ิมสูงขึ้นทุกปี แต่จ านวนผูแ้ขง่ขนัในอุตสาหกรรมมี

จ านวนนอ้ย การแข่งขนัในตลาดจึงยงัคงไม่รุนแรง อยา่ไรก็ตาม การขยายการลงุทนในธุรกิจดงักล่าวของบริษทัไดช้ลอตวัลง 

เพราะมีขอ้จ ากดัท่ีเกิดขึ้นจากนโยบายของภาครัฐ อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดมี้การขยายธุรกิจในต่างประเทศ โดยเฉพาะอยา่งย่ิง

ประเทศในกลุ่ม AEC   เช่น สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พระราชาอาณาจกัรกมัพูชา ฯลฯ   รวมถึง ประเทศอ่ืนๆ เช่น ญ่ีปุ่ น 

บงัคลาเทศ เป็นตน้ พร้อมทั้งไดมี้การศึกษา ตลอดจนคน้หาแหลง่พลงังานใหมแ่ละเทคโนโลยีการเก็บสะสมพลงังาน เพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิต 

ธุรกิจบริหารจัดการขยะ   

เป็นธุรกิจท่ีไม่มีการแข่งขนักบัผูป้ระกอบการรายอื่นอยา่งมีนยัส าคญัเช่นกนั    เน่ืองจากชุมชนจะเลือกบ่อขยะ  ท่ีมีท ำเลท่ีตั้งอยู ่

ใกลเ้คียงและปริมาณขยะมีปริมาณมากขึ้นจากการขยายตวัของชุมชน 

ธุรกิจอ่ืนๆ  

ธนัวาคม 2558 บริษทัเขา้ลงทุนในธุรกิจโรงแรมมาตรฐานระดบัสากล ท่ีมีศกัยภาพทั้งดา้นมูลค่าของอสังหาริทรัพย ์ ซ่ึงถือครอง

กรรมสิทธ์ิอยูเ่ป็นจ านวนมาก ตลอดจนมีศกัยภาพในการเปิดบริการเก่ียวกบัสุขภาพ (Wellness หรือHealth Care) ในอนาคต และ

แมว่้าธุรกิจโรงแรม จะเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสูง แต่มีแนวโนม้ท่ีดีขึ้น ตามทิศทางของธุรกิจภาคท่องเท่ียวไทย นอกจากน้ีการ

เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  และการส่งเสริมการบริการดา้นสุขภาพ  ยงัเป็นธุรกิจท่ีมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง  เพราะมีปัจจยั

เก้ือหนุนจากค่าใชจ้่ายดา้นสุขภาพท่ีเพ่ิมขึ้นตามจ ำนวนของประชากร รวมถึงกระแสใส่ใจในสุขภาพท่ีมีมากขึ้น ผนวกกบั 

ช่ือเสียงท่ีดีของโรงแรม อนัเป็นท่ียอมรับของลูกค ้ำ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงชาวต่างประเทศ ท าให้บริษทัมีความเช่ือมัน่ว่า จะเป็นอีก  

ธุรกิจหน่ึงท่ีจะสร้างผลตอบแทนท่ีดีแก่บริษทัได ้
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วิสัยทัศน์ พนัธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ในการด าเนนิธุรกิจ 

วิสัยทัศน์ 

เป็นผูน้ าการผลิตกระแสไฟฟ้า ดว้ยพลงังานทดแทนทุกประเภท ครอบคลุมและเขา้ถึงทุกพ้ืนท่ี เพ่ือบูรณการส่ิงแวดลอ้มให้ย ัง่ยืน 

พนัธกิจ 

1. มุ่งมัน่ทดแทนทุกประเภทให้ไดผ้ลลพัธ์สูงสุด โดยคงไวซ่ึ้งคุณภาพของสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

2. พฒันาศกัยภาพการผลิตกระแสไฟฟ้า ให้ครอบคลุมและเขา้ถึงทุกพ้ืนท่ีดว้ยการใชเ้ทคโนโลยีอยา่งสร้างสรรค ์ 

3. สร้างงานใหค้นทอ้งถ่ิน ไดมี้รายไดแ้ละปลูกจิตรักบา้นเกิด  

เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 

บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะเติบโตอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยืน โดยยึดมัน่การท าธุรกิจท่ีสร้างสมดุลยต์่อทุกภาคส่วนสร้างผลประโยชนท่ี์ดีท่ีสุด 

ให้กบผูล้งทุน สร้างความมัน่คงตอ่พนกังานและบคุลากรในองคก์ร ท ำธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม ตามหลกับรรษทัภิบาล หรือการ

ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) หรือ CG และบรรษทัภิบาล หรือการมีเจตนารมณ์ท่ีดี ในการแสดงความ

รับผิดชอบรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม (Corporate Social Responsibility) หรือ CSR รวมถึงมุ่งมัน่ในการให้ความ

ร่วมมือกบัสังคมต่อตา้นการทจุริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ 

กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจ 

บริษทัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็น Green Power Company ท่ีเป็นผูน้ าดา้นการผลิตกระแสไฟฟ้า ดว้ยพลงังานทดแทนทุกประเภท 

ครอบคลุมและเขา้ถึงทุกพ้ืนท่ี   เพ่ือบูรณการสังคมและส่ิงแวดลอ้มให้ย ัง่ยืน รวมถึงสร้างผลตอบแทนท่ีดี  เพื่อประโยชน์สูงสุด 

แก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งและไดมี้การก าหนดกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจได ้ดงัน้ี บริหารจดัการใชพ้ลงังานทดแทนทุกประเภทให้ได้

ผลลพัธ์สูงสุด โดยคงไวซ่ึ้งคุณภาพของส่ิงแวดลอ้มและสังคม ตลอดจนพฒันาศกัยภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าให้ครอบคลุมและ

เขา้ถึงทุกพ้ืนท่ีดว้ยการใชเ้ทคโนโลยีอยา่งสร้างสรรค ์ เพ่ือลดปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิงฟอสซิลธรรมชาติ ท่ีเป็นสาเหตุส าคญัของ

การเกิดภาวะโลกร้อน ปรับปรุงประสิทธิภาพ การด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองควบคู่ไปกบัการประกอบธุรกิจท่ีโปร่งใส มีการปฎิบติั

ตามกฎเกณฑ ์ รวมถึงมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม ลงทุนในกิจการ

พลงังานทดแทนท่ีก่อใหเ้กิดรายไดท้นัที และสะสมเพื่อป็นส่วนหน่ึงของเงินทนุ ส าหรับการพฒันาโรงไฟฟ้าและนวตักรรมท่ี

เก่ียวเน่ืองกบัการใชป้ระโยชน์จากพลงังานทดแทน ซ่ึงประกอบดว้ย แสงแดด สายลม ชีวมวลและขยะชุมชน รวมถึงเขา้

ร่วมประมูลหรือขอใบอนุญาตในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าดว้ยตนเอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความร่วมมือกบั Strategic 

Partners เพื่อสร้างช่องทางการเติบโตของบริษทั ให้เป็นไปตามเป้าหมายสร้างบริการให้เป็นเลิศแก่ลูกคา้ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า

โดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีมีประสิทธิภาพลดการสูญเสียเสถียรภาพในการผลิต โดยจดัให้มีผูเ้ช่ียวชาญควบคุมดูแลและพฒันาอยา่ง

ใกลชิ้ด มุ่งสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงการอ านวยความสะดวก ความรวดเร็ว ความกระตือรือร้นในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีมีความโปร่งใส ตลอดจนการให้บริการท่ีดีเลิศและเท่าเทียม ศึกษาขยายการลงทนุในธุรกิจอื่นท่ีมีศกัยภาพ เพื่อ

เสริมสร้างรายไดใ้ห้แก่บริษทั 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

• ประเภทธุรกิจของบริษัท 

บริษทัเดิมประกอบธุรกิจเป็นตวัแทนจ าหน่ายและให้เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร และต่อมาไดเ้ร่ิมเขา้ลงทนุในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนต่างๆ ในไตรมาส 4 ปี 2556           จากนั้นเม่ือสัญญาการเป็นตวัแทน 

จ าหน่ายส้ินสุดลง บริษทัไดท้  ารายการจ าหน่ายไปซ่ึงกิจการจ าหน่ายและให้เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ในวนัท่ี 1 กรกฎาคม  2557  

ซ่ึงเป็นไปตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายน 2557 ท าให้บริษทัมีรายไดห้ลกัจากธุรกิจท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนเพียงอยา่งเดียว และประกอบธุรกิจท่ีมุ่งเนน้การบริหาร

จดัการและลงทนุในบริษทัยอ่ยท่ีท าธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต รวมถึงการจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนประเภท

ต่างๆ และนบัตั้งแต่ปี 2558 บริษทัไดข้ยายการลงทนุไปในธุรกิจอ่ืน เพ่ือเสริมสร้างรายไดใ้ห้แก่บริษทั โดยจดัตั้งบริษทัยอ่ย 

เพื่อประกอบธุรกิจลงทนุและบริหารโครงการอื่น นอกเหนือจากโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน เช่น รับวางระบบและขยาย

เครือข่ายระบบงานคมนาคมและสายส่งไฟฟ้า โรงแรม เป็นตน้ ทั้งน้ี บริษทัจดัประเภทการลงทนุ ออกเป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี  

(1) โรงไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 

(2) การบริหารจดัการขยะ 

(3) โรงแรม 

(4) ธุรกิจอื่นๆ 

• การตลาดและการแข่งขัน 

(1) ธุรกิจโรงผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์

การประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ถือเป็นธุรกิจท่ีไม่มีการแข่งขนัทางตรงกบัผูป้ระกอบการรายใด 

เน่ืองจากเป็นการจ าหน่ายให้กบัทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยตรง ภายใตสั้ญญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะยาว ประกอบกบั

ปริมาณความตอ้งการใชไ้ฟฟ้ามีแนวโนมสูงขึ้นทุกปี เพราะเป็นสินคา้อุปโภคบริโภคขั้นพ้ืนฐานท่ีส าคญัท่ีในชีวิต 

ประจ าวนั ทั้งในภาคครัวเรือนและอุตสาหกรรม ธุรกิจของบริษทั จึงเป็นอุตสาหกรรมท่ีไม่มีการแขง่ขนัระหว่างผูผ้ลิต

อยา่งมีนยัส าคญั 

(2) ธุรกิจบริหารจดัการขยะ 

บริษทัรับบริหารจดัการขยะ โดยวิธีฝังกลบ ซ่ึงถือเป็นส่วนประกอบท่ีจ ำเป็นของระบบการจดัการขยะมูลฝอย แบบ 

ครบวงจร (Integrated Solid Waste Management) ในพ้ืนท่ีปกครอง หรือพ้ืนท่ีใกลเ้คียงขององคก์รปกครองส่วน 

ทอ้งถ่ิน โดยคิดค่าจา้งก ำจดัขยะจากน ้ำหนกัของขยะท่ีน ำมาทิ้งท่ีบอ่ขยะ หรือสถานท่ีฝังกลบ (Landfill) ของบริษทั  

นอกจากน้ีบริษทัยงัมีรายไดอ้ีกส่วนหน่ึง  จากการคดัแยกและจ ำหน่ายขยะ หรือวสัดุเหลือใชจ้ากครัวเรือน หรือการ

น ำขยะท่ีฝังกลบกลบัมาใชใ้หม่ (Recycle) ในรูปแบบต่างๆ และเป็นธุรกิจท่ียงัไม่มีการแขง่ขนักนัอยา่งมีนยัส าคญั 

เน่ืองจากมีผูป้ระกอบการนอ้ยและขยะมีปริมาณมากขึ้น 

(3) ธุรกิจโรงแรม 

ธุรกิจของกลุ่มดาราเทวีเชียงใหม ่ ท่ีบริษทัเขา้ลงทุนเป็นธุรกิจโรงแรม ท่ีมีศพัยภาพและสามารถต่อยอดธุรกิจ ดา้น

สุขภาพ ดว้ยการใชภู้มิปัญญาไทยแบบลา้นนา มาปรับปรุง เพื่อให้เขา้กบัวิธีการดูแลสุขภาพของคนยคุปัจจุบนั ซ่ึงคาด

ว่า จะสามารถสร้างผลตอบแทนอยา่งมีศกัยภาพในอนาคต 

(4) ธุรกิจอื่น 

บริษทัไดศึ้กษาความเป็นไปไดแ้ละก ำหนดแผนการลงทุน    พร้อมทั้งให้ความส ำคญักบัการอนุรักษพ์ลงังานเป็นกรณี  
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พิเศษ   และไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมกบักรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน (พพ.) กบับริษทัที่ปรึกษาในการขบั 

เคล่ือนโครงการสนบัสนุนการลงทุนการปรับเปล่ียนอุปกรณ์ ในโรงพยาบาลของรัฐในลกัษณะของการร่วมลงทุน 

(Matching Fund) โดยมีสัดส่วนการร่วมทุนระหว่างบริษทั และ พพ. เท่ากบัสัดส่วน 30:70 เพื่อปรับปรุงระบบส่องสว่าง 

เคร่ืองปรับอากาศ  เคร่ืองท ำความเยน็  หมอ้ไอน ้ำ ระบบจ่ายไฟ ฯลฯ  ในโรงพยาบาลของรัฐ ซ่ึงอยูใ่นเป้าหมายไม่ต ่ากว่า 

28 แห่ง และบริษทัคาดว่า จะสามารถยื่นขอ้เสนอ และรับงานในโรงพยาบาลเป้าหมาย ไม่ต ่ากว่า 5 แห่ง นอกจากน้ี  

ยงัไดมี้การศึกษาความเป็นไปไดไ้ดใ้นการผลิตน ้าสะอาด  เพื่อการบริโภคให้กบัประชาชนและหน่วยงานต่างๆ  ณ 

เมืองส ำคญัๆ ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รวม 6 เมือง ประกอบดว้ย เมืองดกัโต๊ (Dak To) เมืองกอนตุม (Kon 

Tum) เมืองดานงั (Danang) เมืองกว่างบ่ิง (Quang Bin) เมืองด่งฮา (Dong Ha) และเมืองลาวเบ๋า (La Bao) ซ่ึงคาดการณ์

ว่า จะสามารถขบัเคล่ือนไดอ้ยา่งเป็นทางการ ในปี 2560 

• แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

- ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ปริมาณการใชพ้ลงังาน ทั้งในส่วนของน ้ามนั ไฟฟ้า พลงังานหมุนเวียน  ก๊าซ

ธรรมชาติ ฯลฯ มีสัดส่วนท่ีเพ่ิมขึ้น อาทิ ระหว่งปี พ.ศ. 2549-2564 ไดมี้การคาดการณ์ว่า ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าจะเพ่ิมขึ้น 

เฉล่ียร้อยละ 5.5 หรือ 1,500-2,000 เมกะวตัตต์่อปี และหากพิจารณาปริมาณการใชไ้ฟฟ้าจริง ในปี พ.ศ. 2559 จะพบว่า มี

ความตอ้งการไฟฟ้า มีอตัราเฉล่ียท่ีเพ่ิมขึ้นจริง กล่าวคือ ในปี พ.ศ. 2559 มีค่าความตอ้งการพลงังานไฟฟ้าสูงสุดของระบบ 

เท่ากบั 26,618.80 เมกะวตัต ์และนบัจากปี 2559 เป็นตน้ไป ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าเพ่ิมขึ้นหรืออยูเ่ท่ากบัร้อยละ 5.6 ต่อปี 

และปี 2579 ซ่ึงเป็นปีท่ีส้ินสุดของแผนบรูณการพลงังานระยะยาว จะมีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้า เท่ากบั  326,119 ลา้นหน่วย 

หรือ 37,228.196 เมกะวตัต์ และนบัวนัปริมาณความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าจะเพ่ิมสูงขึ้นเป็นล ำดบั เพราะ (1) มีการขยายของ

ภาค อุตสาหกรรม ท่ีพึ่งพาการใชไ้ฟฟ้ามีเพ่ิมมากขึ้น (2) การเพ่ิมขึ้นของจ ำนวนประชากร (3) การปรับปรุงการใชชี้วิตท่ีมี

การพ่ึงพาการใชพ้ลงังานจากกระแสไฟฟ้ามากขึ้น เป็นตน้ ประกอบกบัน ้ำมนัและก๊าซธรรมชาติ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงใน

อ่าวไทยมีปริมาณท่ีลดลง และคาดว่า จะหมดลงในระยะเวลาประมาณ 10-15 ปี ขา้งหนา้ กระทรวงพลงังานจึงจดัท า

ยทุธศาสตร์ กระทรวงพลงังาน (พ.ศ. 2559 2563) เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการจดัหาพลงังานให้เพยีงพอต่อความตอ้งการ

ใชข้องประเทศ รวมถึงส่งเสริมให้มีการผลิตแปรรูปบรรจจุ าหน่ายและขนส่ง ฯลฯ ท่ีปลอดภยัย ัง่ยืนและเป็นมิตรกบั

ส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะอยา่งย่ิงจกัมีการส่งเสริมให้มีสัดส่วนการผลิตและการใชพ้ลงังานทดแทนท่ีมากขึ้น กล่าวคือ 

ภายใตแ้ผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก 10 ปี พ.ศ. 2557 หรือ Alternative Energy Development Plan 

(AEDP2015)    ไดก้ ำหนดให้มี สัดส่วนการใชพ้ลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก ร้อยละ 30 หรือ 6,000 เมกะวตัตข์อง

การใชพ้ลงังานขั้นสุดทา้ย ตามแผนนยัและแผนภูมิขา้งตน้ ซ่ึงยทุธศาสตร์ดงักล่าว สอดรับกบัแผนบูรณการพลงังานระยะ

ยาว พ.ศ. 2558-2579 หรือ Thailand Integrated Energy Blueprint (TIEB) ซ่ึงประกอบดว้ย 3 กลยทุธ์ กบั 10 มาตรการ และ 

5 แผนยอ่ยท่ีตอ้งสัมพนัธ์และ ผสมผสานกบัการสนบัสนุนทางการเงินให้กบั 4 กลุ่มเศรษฐกิจ ทั้งน้ี เพื่อให้เกิดผล (Impact) 

ท่ีมีนยัส าคญั 5 ประการประกอบดว้ย (1) การประหยดัหรือการลดการใชพ้ลงังานและลดตน้ทุนในการขนส่งน ้ำมนั (2) 

การทดแทนการน ำเขา้โดยการใชพ้ลงังานทดแทน (3) การลงทุนเพื่อสร้างโรงไฟฟ้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน (4) การสร้าง

งานและสร้างรายได ้หมุนเวียนให้กบัภาคเกษตรกรรม และ (5) การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ซ่ึงมีผลกระทบ

ต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงยทุธศาสตร์ดงักล่าว ถือเป็นการสร้างความมัง่คงคุม้ค่าและความยัง่ยืนในการบริหารจดัการพลงังานใน

ทุกมิติ อีกทั้งยงัสอด รับกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ตลอดจนทิศทางของ

แผนพฒันาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติในระยะต่อๆ ไป พร้อมกนัน้ี แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก

ขา้งตน้ ซ่ึงให้ความ ส าคญักบัการ (1) ส่งเสริมการผลิตพลงังานจากวตัถุดิบพลงังานทดแทนท่ีมีอยู ่อาทิ แสงอาทิตย ์ลม  
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ชีวมวล ชีวภาพ น ้ำ ฯลฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หรือเตม็ศกัยภาพ (2) การพฒันาศกัยภาพการผลิตพลงังานทดแทน 

ดว้ยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และ (3) การพฒันาพลงังานทดแทนเพื่อผลประโยชน์รวมขอ้มูลส่วนไดเ้สีย โดยเฉพาะอยา่งย่ิง  

ชุมชนท่ีเก่ียวขอ้ง  ถือเป็นโอกาสท่ีส าคญัของบริษทั       ซ่ึงมีประสบการณ์และความพร้อมจะไดมี้ส่วนในการหนุนเสริม

นโยบายของรัฐบาลอีกโสดหน่ึงดว้ย อีกทั้ง ความตอ้งการพลงังานจากพลงังานทดแทนของไทย มีเพ่ิมมากขึ้น อาทิ 

ในเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2559 มีการใชพ้ลงังานทดแทน เท่ากบั 910 พนัตนั เทียบเท่าน ้ำมนัดิบ   หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.9  

ในช่วงเดียวกนัของปี 2558 นอกจากน้ี จ ำนวนผูเ้ขา้แข่งขนัในอตุสาหกรรมพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก ยงัมี

จ านวนนอ้ย อาทิ ณ วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2559 มีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์จ านวน 411 ราย มี

ขนาดก าลงัการผลิต รวมเพียง 2,602 เมกะวตัต ์และมีปริมาณขายไฟตามสัญญา เท่ากบั 1,932 เมกะวตัต ์ในขณะท่ีประมาณ

ก าลงัการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ เพื่อใหเ้พียงพอตอ่ความตอ้งการในอนาคต ตามแผน PDP 2010 

ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 3 และ AEDP 2012-2021 เม่ือส้ินสุดแผน มีจ ำนวน 3,940 เมกะวตัต ์และ 2,000 เมกะวตัต์ ตามล าดบั 

อีกทั้ง เม่ือพิจารณาเป้าหมายของสัดส่วนการเพ่ิมการใชพ้ลงังานทดแทน ทั้งในรูปแบบของพลงังานไฟฟ้า ความร้อน

และเช้ือเพลิงชีวภาพ ภายใตแ้ผน AEDP 2015 กบัความตอ้งการใชไ้ฟฟ้า ในปี พ.ศ.2579 ตามผลการด าเนินงานและ

เป้าหมายการพฒันาพลงังานทดแทน ดงัน้ี 

   ผลการด าเนินงาน   เป้าหมาย 

ประเภทพลงังานไฟฟ ้ ำ หน่วย 2555 2556 2557 2579 

 พนัตนัเทียบเท่าน ้ามนัดิบ 1,138.00 1,341.00 1,467.00 5,588.24 

  เมกะวตัต ์ 2,786.00 3,788.00 4,494.00 19,684.40 
1 ขยะชุมชน เมกะวตัต ์ 42.72 47.48 65.72 500.00 
2 ขยะอุตส่าหกรรม เมกะวตัต ์ - - - 50.00 
3 ชีวมวล เมกะวตัต ์ 1,959.95 2,320.78 2,451.82 5,570.00 
4 ก๊าซชีวภาพ (น ้ำเสีย/ของเสีย) เมกะวตัต ์ 193.40 265.23 311.50 600.00 
5 พลงังานน ้ำ  ขนาดเล็ก เมกะวตัต ์ 101.75 108.80 142.01 376.00 
6  ก๊าซชีวภาพ (พืชพลงังาน) เมกะวตัต ์ - - - 680.00 
7 พลงังานลม เมกะวตัต ์ 111.73 222.71 224.47 3,002.00 
8 พลงังานแสงอาทิตย ์ เมกะวตัต ์ 376.72 823.46 1,298.51 6,000.00 
9 พลงังานน ้า ขนาดใหญ ่ เมกะวตัต ์ - - - 2,906.40 

คว ำมร้อน     25,088.00 
1 พลงังานขยะ พนัตนัเทียบเท่าน ้ำมนัดิบ 78.20 85.00 98.10 495.00 
2 ชีวมวล พนัตนัเทียบเท่าน ้ำมนัดิบ 4,346.00 4,694.00 5,144.00 22,100.00 
3 ก๊าซชีวภาพ พนัตนัเทียบเท่าน ้ำมนัดิบ 458.00 495.00 528.00 1,283.00 
4 พลงังานแสงอาทิตย ์ พนัตนัเทียบเท่าน ้ำมนัดิบ 3.50 4.50 5.10 1,200.00 
5 พลงังานความร้อนทางเลือกอ่ืน พนัตนัเทียบเท่าน ้ำมนัดิบ - - - 10.00 

เช้ือแพลิงชีวภาพ  1,270.00 1,612.00 1,783.00 8,712.43 
1 ไบโอดีเซล ล ้ำนลิตร/วนั 2.80 2.90 2.89 14.00 
2 เอทานอล ล ้ำนลิตร/วนั 1.40 2.60 3.21 11.30 
3 น ้ำมนัไพโรไลซิส ล ้ำนลิตร/วนั - - - 0.53 
4 ก๊าซไบโอมีเทนอดั ตนั/วนั - - - 4,800.00 
5 เช้ือเพลิงทางงเลือกอ่ืน พนัตนัเทียบเท ่ำน ้ำมนัดิบ - - - 10.00 

 ก ำรใชพ้ลงังานนทดแทน(พนัตนัเทียบเท่าน ้ำมนัดิบ)  7,294.00 8,232.00 9,025.00 39,388.67 

การใชพ้ลงังานขั้นสุดทา้ย (พนัตนัเทียบเท่าน ้ามนัดบิ)  73,316.00 75,214.00 75,804.00 131,000.00 

สัดส่วนพลงังานทดแทนต่อการใช้พลงังานขั้นสุดท้าย (%)  9.95 10.94 11.91 30.00 

       

ที่มา : ปรับปรุงจากแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 

และเม่ือพิจารณาในภาพรวม จะเห็นว่า บริษทัมีโอกาสท่ีจะขยายฐานการลงทุนและสร้างผลตอบแทนทางธุรกิจท่ีมัน่คงและ

ยัง่ยืน ตลอดจนสร้างประโยชน์สูงสุดกบัผูถื้อหุน้ไดใ้นระยะยาว   แต่อยา่งไรก็ตาม บริษทัจกัตอ้งขบัเคล่ือนภารกิจต่างๆ ให ้

เป็นไปดว้ยความรอบครอบ     พร้อมทั้งจกัตอ้งมีการพฒันาองคค์วามรู้เก่ียวกบัพลงังาน    โดยการพฒันาองคค์วามรู้เก่ียวกบั 
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พลงังาน    โดยเฉพาะพลงังานทางเลือกให้มีหรือเป็นท่ียอมรับ    และสอดรับกบันโยบาย  Thailand 4.0 ของรัฐบาล   ซ่ึงได ้

ก ำหนดให้พลงังานเป็นกลไกส ำคญั ในการขบัเคล่ือนประเทศแบบกา้วหนา้ ตามแบบแบบภมิูหรือกรอบการปฏิบติังาน 

- ธุรกิจบริหารจัดการขยะ 

กรมควบคุมมลพษิ พบ ปี 2558 ไทยมีขยะมูลฝอย รวม 26.85 ลา้นตนั โดยขยะจ ำนวนดงักล่าว มีการน ำไปก ำจดัอยา่ง

ถูกตอ้งเพียงร้อยละ 31.06 หรือ 8.34 ลา้นตนัต่อปี มีการน ำไปใชป้ระโยชน์ ร้อยละ 18.40 หรือ 4.94 ลา้นตนัต่อปี และ 

ถูกน ำไปก ำจดัอยา่งไม่ถูกตอ้ง อาทิ การเทกองในบ่อดิน การเผากลางแจง้ หรือการลกัลอบทิ้ง ในพ้ืนท่ีรกร้าง ร้อยละ 26.63 

หรือ 7.15 ลา้นตนัต่อปี ตลอดจนมีขยะตกคา้งในพ้ืนท่ีและก ำจดัไม่ถูกตอ้ง ร้อยละ 23.16 หรือ 6.22 ลา้นตนัต่อปี ส่วนในปี 

2559 มีขยะมูลฝอย จ ำนวน 27.04 ลา้นตนั หรือ 74,073 ตนัต่อวนั เพ่ิมขึ้นจากปี 2558 ประมาณ 190,000 ตนั หรือร้อยละ 7 

ประกอบกบัขยะมูลฝอยมีแนวโนม้เพ่ิมขึ้นปีละ 600,000 ตนั และ มีอตัราการเกิดขยะมูลฝอย เท่ากบั 1.13 กิโลกรัม ต่อคน 

ต่อวนั รัฐบาลจึงมอบหมายใหใ้ห้มีการยกร่างจดัท ำ พร้อมทั้งคณะรัฐมนตรีไดเ้ห็นชอบแผนแมบ่ทการบริหารจดัการขยะ 

มูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564) เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม  2559 เพื่อ (ก)  เป็นกรอบและทิศทางในการแกไ้ขปัญหาการ

จดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย (ข) บูรณาการการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายของภาครัฐ ภาค 

เอกชนและภาคประชาชน รวมถึง (ค) เป็นกลไกหนุนเสริมให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) จดัท ำแผนปฎิบติัการ  ใน

การจ ากดัขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย ให้สอดคลอ้งกบัขอ้เทจ็จริงและสภาพปัญหา หรือขอ้จ ากดัท่ีมีอยู ่ นอกจากน้ีได้

ก าหนดเป้าหมายต่างๆ ไวอ้ยา่งชดัเจน อาทิเช่น ก าหนดให้ อปท. มีการคดัแยกขยะมูลฝอยในชุมชนท่ีตน้ทางได ้ไม่นอ้ยกว่า

ร้อยละ 50 ในปี 2564 หรือมีการจดัการขยะมูลฝอยในชุมชนอยา่งถูกวิธี หรือถูกตอ้ง ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 74 หรือ 19.6 ลา้นตนั 

หรือมีการจดัการขยะมูลฝอยตกคา้งอยา่งถูกตอ้งได ้ร้อยละ 100 หรือ 30.50 ลา้นตนั ในปี 2562 เป็นตน้ และจากท่ีท าตลอดจน

มาตราการต่างๆ ของรัฐบาล โดยเฉพาะการก าชบัให้ อปท. มีการจดัเก็บรวบรวมและขนส่ง ตลอดจนการจดัให้มีศนูยก์ ำจดั 

ขยะมูลฝอยรวม (Cluster) ฯลฯ จึงเป็นโอกาสส ำคญัท่ีบริษทัจะเขา้ไปมีบทบาทและขยายธุรกิจในดา้นการบริหารและจดัการ

ขยะแบบครบวงจร นอกเหนือไปจากการฝังกลบไดใ้นอนาคต รวมถึงสามารถเขา้ร่วมปฏิบติังานเชิงรุกกบัหน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชนและภาคประชาชนมากย่ิงขึ้น 

- ธุรกิจโรงแรม 

ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์มีความผนัแปรโดยตรงกบัสภาวะเศรษฐกิจ การเมืองและการท่องเท่ียวทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ แตเ่น่ืองจากสภาพแวดลอ้ม ท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์และลกัษณะความเป็น high-end ของโรงแรม

ดาราเทวี ท ำให้มีความโดดเด่นแตกต่างจากคู่แขง่ในธุรกิจเดียวกนั โดยโรงแรมมีฐานะลูกคา้ระดบั high-end ซ่ึงมีก าลงัซ้ือสูง

จึงไม่ไดรั้บผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนมากนกั อีกทั้งลูกคา้ของโรงแรมยงัเหมาะสมส าหรับการขายโครงการ

อสังหาริมทรัพยใ์นอนาคต ประกอบกบัทรัพยสิ์นของโรงแรมดาราเทวี เป็นทรัพยสิ์นท่ีมีศกัยภาพและยงัพฒันาเป็น

โครงการอสังหาริมทรัพยท่ี์สามารถขายไดร้าคาสูงกว่าราคาทอ้งตลาด ซ่ึงถือเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่บริษทัอยา่งมี

นยัส าคญั นอกจากน้ียงัสามารถเพ่ิมหรือปรับเปล่ียนรูปแบบการบริการให้เป็นอยา่งอื่น อาทิเช่น ศนูยก์ารแพทย ์หรือคลีนิก

เฉพาะทาง (Specialized Medicaland Healthcare Center) ท่ีสามารถให้การวินิฉยั บ ำบดัและรักษา รวมถึงการพกัฟ้ืนของ

กลุ่มเป้าหมายระดบับน หรือกลุ่มบุคคลท่ีมีความพร้อมเป็นกรณีพิเศษเป็นตน้ 

ทั้งน้ี การลงทุนในกิจการในโรงแรมดาราเทวีหรือธุรกิจดา้นโรงแรมและธุรกิจพฒันอสัหาริมทรัพย ์     ตอ้งเงินลงทุนท่ีสูง  

การพฒันาโครงการอสังหารริมทรัพยใ์นอนาคต  บริษทัอาจเลือกการร่วมลงทุน เพื่อลดภาระการใชเ้งินลงทนุท่ีสูงดงักล่าว 

- ธุรกิจอ่ืน 

(1) การรณรงคเ์พื่อการอนุรักษพ์ลงังาน  
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กระทรวงพลงังาน  คาดการณ์ความตอ้งการใชไ้ฟสูงสุด (Peak) ในปี 2559 จะอยูท่ี่ระดบั 28,300-29,000 เมกะวตัต ์

จึงไดมี้การรณรงคใ์หป้ระชาชนประหยดัพลงังาน อาทิ การปิดไฟดวงท่ีไม่ใชก้ารปรับ แอร์ท่ี  25 องศา ถอดปลกั  

เม่ือเลิกใช ้ฯลฯ   หรือการเปล่ียนมาใชอุ้ปกรณ์ประหยดัไฟ  เป็นเทคโนโลยีสมยัใหม่  ท่ีมีประสิทธิภาพสูง อาทิ การ

เปล่ียนมาใชห้ลอดไฟ LED เบอร์ 5 การใชเ้คร่ืองปรับอากาศ เบอร์ 5 ฯลฯ นบัแต่ ปี 2556 และพบว่า เป็นกิจกรรมการ

ณรงคป์ระสบความส าเร็จและไดรั้บการตอบรับจากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงภาคครัวเรือนเป็น

อยา่งดี และจากการท่ีรัฐบาลไดใ้หค้วามส าคญั ในการอนุรักษแ์ละการประหยดัพลงังาน รวมถึงมีการ

ส่งเสริมและผลกัดนัการอนุรักษพ์ลงังาน ตามแผนปฏิบติัการอนุรักษพ์ลงังาน 20 ปี (พ.ศ. 2558-2579) หรือ Energy 

Efficiency Plan (EEP 2015) ซ่ึงก ำหนดให้มีการ (ก) บงัคบัใชม้าตรฐานอนุรักษพ์ลงังานในโรงงาน/อาคารควบคุม (ข) 

บงัคบัมาตรฐานอาคารก่อสร้างใหม่ เพ่ือการอนุรักษพ์ลงังาน (ค) ก าหนดมาตรฐานและติดฉลากอุปกรณ์ 

เคร่ืองจกัรและวสัดุ เพื่อการอนุรักษพ์ลงังาน (ง) บงัคบัใชเ้กณฑม์าตรฐานอนุรักษพ์ลงังานส าหรับและจ าหน่าย (จ) 

ช่วยเหลือและอุดหนุนการด ำเนินงานเก่ียวกบัการอนุรักษพ์ลงังาน (ฉ) ส่งเสริมการใชแ้สงสว่าง เพื่ออนุรักษพ์ลงังาน 

และ (ช) อนุรักษพ์ลงังานภาคขนส่ง เพื่อให้เกิดการลดใชพ้ลงังาน รวม 558,600 ktoe หรือคิดเป็นมลูค่า รวม 8.5 ลา้น

บาท จากทุกภาคส่วน ซ่ึงประกอบดว้ย ภาคอุตสาหกรรม ภาคอาคารธุรกิจ ภาคท่ีอยูอ่าศยัและภาครัฐ จึงถือเป็นโอกาส

ของบริษทั         ในการท่ีจะขยายธุรกิจท่ีมีส่วนก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษแ์ละประหยดัพลงังาน อาทิ การปรับเปล่ียนระบบ 

แสงสว่าง และการปรับเปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศ การติดตั้งระบบบริหารจดัการพลงังาน ฯลฯ ใหก้บัหน่วยงานภาครัฐ 

ซ่ึงถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัของบริษทั หรือภาคอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมในอนาคต 

(2) ปริมาณและความตอ้งการน ้าสะอาด   

สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม   มีการศึกษามาในปี พ.ศ. 2554 และพบว่า ครัวเรือนในสาธาณรัฐสังคมเวียดนาม (เวียดนาม) 

ในภาพรวม หรือร้อยละ 77 สามารถเขา้ถึงบริการน ้าสะอาด แต่อยา่งไรก็ตาม การ เขา้ถึงบริการน ้าสะอาด 

จะผนัแปรหรือแตกต่างกนัเป็นรายภูมิภาค เช่น ครัวเรือนในบริเวณสามเหล่ียมปากแม่น ้ำโขง (Mekong River Delta) 

ยงัมีโอกาสเขา้ถึงน ้าสะอาดในสัดส่วนท่ีนอ้ยกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 47 เม่ือเปรียบเทียบกบั ครัวเรือนในสามเหล่ียมปาก

แม่น ้ำแดง (Red River Delta) ซ่ึงมีโอกาสเขา้ถึงบริการน ้าสะอาดได ้ ถึงร้อยละ 94 ของ ครัวเรือนทั้งหมดในพ้ืนท่ี    

จึงเป็นผลให้รัฐบาลไดก้ ำหนดท่ีจะจดัหา  หรือบริหารจดัการให้ครัวเรือนในชนบทและใน เมืองร้อยละ 75 และเขา้ถึง

บริการน ้าสะอาดในปี 2563 หรือมีประชาชน ประมาณ 3.7 ลา้นคนต่อปี  สามารถเขา้ถึงน ้ำสะอาดตามเกณฑม์าตรฐาน

ท่ีรัฐบาลก ำหนดหรืออีกนยัหน่ึง เวียดนามมีความจ ำเป็นท่ีจะตอ้งทุ่มงบประมาณ  เพื่อการน้ี เทา่กบั 1.44 พนัลา้น

เหรียญดอลลลาร์สหรัฐต่อปี ประกอบกบัรัฐบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอ หรือมีงบประมาณเพื่อการน้ีได ้ เพียงปีละ 

797 ลา้นเหรียญสหรัฐ รวมถึงยงัตอ้งใชง้บประมาณการบริหารและซ่อมบ ำรุงปีละ 245 ลา้นเหรียญสหรัฐ ธนาคารโลก 

(World Bank) จึงเสนอให้รัฐบาลเชิญชวนให้ภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีส่วนร่วมในการผลกัดนั

นโยบายของรัฐ อีกทั้งยงัหนุนเสริมให้มีการแกไ้ขและปรับปรุงระเบียบ ตลอดจนวิธีปฏิบติั ใหค้ลอ่งตวั ย่ิงขึ้น ซ่ึงท า

หนา้ท่ีและขอ้เสนอแนะของธนาคารโลก ถือเป็นโอกาสท่ีดีของบริษทัที่จะขยายธุรกิจหรือการผลิตและการบริการน ้า

สะอาดให้แก่กลุ่มเป้าหมายของรัฐบาล โดยเฉพาะชุมชนชานเมือง       ซ่ึงรายรอบเมืองใหญ่หรือพ้ืนท่ีและชุมชน ชนบท  

หรือชุมชนในพ้ืนท่ีท่ีห่างไกล หรือธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การบ าบดัน ้าเสีย (Wastewater Treatment) การบริหารจดัการ

แหล่งน ้า (Water Resource Management) การบริโภคการบริหารจดัการดา้นสุขาภิบาล (Sanitation) เป็นตน้ 
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ปัจจัยความเส่ียง 

• ปัจจัยความเส่ียงของธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 

ปัจจยัเส่ียงส ำคญัท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด ำเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าของบริษทั มีดงัต่อไปน้ี 

(1) ความเส่ียงดา้นความเขม้ของแสงอาทิตยก์บัความเร็วลม 

ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ ขึ้นอยูก่บัความเขม้ของแสงอาทิตย ์ กรณีท่ีมีเมฆปกคลุม หรือฝนตก

มาก ก็จะส่งผลให้ระดบัการผลิตกระแสไฟฟ้าของบริษทัลดลง บริษทัจึงไดท้  าการศึกษาและเลือกเขา้ลงทุนในโครงการ

ท่ีมีท าเลท่ีตั้งท่ีมีความเขม้ของแสงอาทิตย ์ อยูใ่นเกณฑสู์งตลอดทั้งปี คือประมาณ 5.00 - 5.50 กิโลวตัตช์ัว่โมงต่อตาราง

เมตรต่อวนั  เพื่อท ำให้เกิดผลผลิตอยา่งต่อเน่ือง  กรณีโรงไฟฟ้าพลงังานลม   บริษทัไดท้  าการศึกษาความเป็นไปไดข้อง 

โครงการตลอดแนวชายฝ่ังทะเลในจงัหวดันครศรีธรรมราช เพ่ือให้ไดท้  ำเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสมท่ีสุดและผลิตกระแสไฟฟ้า

ไดป้ระสิทธิผลสูงสุด 

(2) ความเส่ียงจากภยัธรรมชาติต่างๆ 

ภยัธรรมชาติต่างๆ อาทิเช่น แผน่ดินไหว น ้ำท่วมและพาย ุ เป็นตน้ จะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อโครงการ โดยเฉพาะ

อยา่งย่ิงแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์  ซ่ึงเป็นอปุกรณ์หลกั   อาจเกิดความเสียหายจนมาสามารถใชง้านได ้  ท ำให้การผลิตหยดุ 

ชะงกัและมีตน้ทนุสูงในการซ่อมแซมในการเขา้ลงทนุของบริษทั บริษทัไดพ้ิจารณาถึงท ำเลท่ีตั้งของโครงการเก่ียวกบั

ระดบัความปลอดภยัจากภยัธรรมชาติ ความแขง็แรงของโครงสร้าง ระบบป้องกนัฟ้าผา่ รวมถึงระยะทางถึงสายส่งของ

การไฟฟ้า เพื่อลดการลดความสุญเสียพลงังาน (Yield Loss) ท่ีจะเกิดขึ้น ในการส่งไฟฟ้าเขา้สู่ระบบดว้ย 

(3) ความเส่ียงจากนโยบายและการสนบัสนุนจากภาครัฐ 

นโยบายและการสนบัสนุนจากภาครัฐ     มีบทบาทต่อความส าคญัอยา่งย่ิงต่อความยัง่ยืน       ในการพฒันาพลงังานแสง 

อาทิตยแ์ละพลงังานทดแทนต่างๆ   เพื่อผลกัดนัใหเ้กิดการลงทนุในโครงการผลิตพลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์  ตาม

แผนพฒันาพลงัานทดแทน    หากนโยบายของภาครัฐเปล่ียนแปลงไป    จะส่งผลกระทบอยา่งมากตอ่การหยดุชะงกัของ

การพฒันาโครงการผลิตพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์ละพลงังานทดแทนอืน่ๆ อยา่งไรกต็าม บริษทัมุง่มัน่ท่ี

จะพฒันาการผลิตกระแสไฟฟ้าจากทุกแหล่งพลงังานทดแทนให้มีคณุภาพท่ีดี   เพื่อเป็นทางเลือกอกีทางหน่ึงของการ

ผลิตพลงังานท่ียัง่ยืนและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

(4) ความเส่ียงจากการช ำรุดบกพร่องของอุปกรณ์ความเส่ือมของแผงเซลแสงอาทิตย ์     และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ  มีผล 

กระทบ โดยตรงต่อปริมาณกระแสไฟฟ้าท่ีผลิตได ้  บริษทัตระหนกัถึงขอ้เทจ็จริงดงักล่าว จึงไดจ้ดัให้มีผูเ้ช่ียวชาญและ

เจา้หนา้ท่ีดูแลบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั (Preventive Maintenance) เพือ่รักษารายไดข้องบริษทัให้อยูร่ะดบัสูงสุด 

(5) ความเส่ียงดา้นวตัถุดิบของโรงไฟฟ้าชีวมวล 

โรงไฟฟ้าชีวมวลมีความเส่ียงในเร่ืองของราคาวตัถุดิบของวตัถุดิบ ตลอดจนการบริหารจดัการโรงไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าได้

อยา่งสม ่าเสมอและมีประสิทธิภาพซ่ึงบริษทัไดจ้ดัให้มีการเตรียมการจดัซ้ือวตัถุดิบล่วงหนา้อยา่งเพยีงพอและเก็บรักษา 

อยา่งเหมาะสม 

• ปัจจัยความเส่ียงของธุรกิจบริหารจัดการขยะ 

(1) ความเส่ียงดา้นอนามยัส่ิงแวดลอ้ม 

สถานท่ีฝังกลบขยะมกัจะมีโอกาสสร้างความเดือดร้อนร าคาญ ใหแ้ก่ชุมชนไดม้าก ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัจึงอยู ่
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ในพ้ืนฐานความมุ่งมัน่ท่ีจะไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่างๆ ต่อประชาชน จดัให้มีการคดัแยกประเภทก่อนฝัง โดยมูลฝอย

ทัว่ไปจากบา้นเรือน จะถูกรวบรวมโดยรถบรรทุกขยะของเทศบาลและเขา้สู่ขั้นตอนคดัแยกประเภทมูลฝอยไม่สามารถ

ท่ีน ำไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ีก    จะถูกน ำไปยงัหลุมฝังกลบ เพื่อให้เกิดการยอ่ยสลายตามธรรมชาติ   นอกจากน้ี  บริษทัยงั 

จดัให้มีการก ำจดักล่ิน    เพื่อไม่สร้างความเดือดร้อนร าคาญ     ตลอดจนไดท้  าการปลูกตน้ไม ้    เพื่อสร้างทศันียภาพและ 

ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 

(2) ความเส่ียงดา้นอคัคีภยั 

ก๊าซมีเทนท่ีเกิดขึ้นเป็นเช้ือเพลิงชั้นดี ซ่ึงเม่ือเกิดความร้อนสะสมมากๆ       จะท าให้ปะทุติดไฟไดเ้องและเป็นสาเหตขุอง 

ไฟไหมบ้่อขยะ ทั้งน้ีการเกิดไฟไหมห้ลุมฝังกลบขยะ สามารถพบเห็นไดใ้นทัว่โลก แมก้ระทัง่ในประเทศสหรัฐอเมริกา

หรือประเทศองักฤษ ซ่ึงมีมาตรการและเทคโนโลยฝัีงกลบที่ดีกว่าประเทศไทย  อยา่งไรก็ตามบริษทัไดจ้ดัให้มีเจา้หนา้ท่ี 

ท่ีเฝ้าระวงัตลอดเวลาและมีบ่อน ้ำอยูใ่นบริเวณโครงการ เพื่อความปลอดภยัอีกชั้นหน่ึง 

• ปัจจัยความเส่ียงของธุรกิจโรงแรม 

- ความเส่ียงดา้นแขง่ขนัในตลาด 

ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจท่ีมีคู่แข่งในตลาดค่อนขา้งมาก แตเ่น่ืองจากโรงแรมดาราเทวี  มีความเป็นเอกลกัษณ์ ในดา้น

ของสถาปัตยกรรม บรรยายกาศและการบริการท่ีเป็นจดุขายท่ีโดดเด่น มีกลุ่มลูกคา้ท่ีแตกต่างจาก โรงแรมส่วนใหญ ่

จึงท ำให้อตัราการแขง่ขนัไม่สูงนกั อีกทั้งธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐ ในเร่ืองของการ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกดว้ย 

- ความเส่ียงดา้นสภาพภูมิศาสตร์อาการศแห้งแลง้ หมอกควนั 

เน่ืองจากโรงแรมตั้งอยใูนเขตภาคเหนือ ซ่ึงอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีประสบปัญหาสภาพภูมิอากาศแห้งแลง้และหมอก ควนัจากไฟ

ป่า ในช่วงฤดูแลง้ของทุกปี ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีทั้งภาครัฐและประชาชนในพ้ืนท่ีใหค้วามร่วมมือ เพื่อป้องกนัและแกไัขมา

โดยตลอด แตปั่ญหาดงักล่าวยงัอยใูนระดบัที่ไม่ส่งผลกระทบกบัการด าเนินกิจการ จึงจดัเป็นความเส่ียงท่ียอมรับได ้

• ปัจจัยความเส่ียงด้านคอร์รัปช่ัน 

บริษทัมีการประเมินความเส่ียงดา้นคอร์รัปชนัท่ีอาจเกิดขึ้นต่อองคก์รและเพื่อให้สอดคลอ้งกบัเจตนารมยข์องบริษทัท่ีมุง่มัน่ 

เป็นแนวร่วมภาคปฏิบติัในการตอ่ตา้นการทุจริตคอร์รับชัน่ บริษทัไดก้ ำหนดเป็นนโยบาย ระเบียบ วิธีปฏิบติั ซ่ึง ไดรั้บความ

เห็นชอบจากมติท่ีประชุมของคณะกรรมการบริษทั  และไดส่ื้อสารให้พนกังานทุกระดบั เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 

ตลอดจนมีการก ำหนดขั้นตอนการจดัซ้ือจดัจา้งและรายการเบิกจ่ายต่างๆ เพื่อให้มัน่ใจไดว่้า มีการปฏิบติัตามนโยบาย

ดงักล่าวโดยเคร่งครัด 
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

(1) จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

1.1 หลกัทรัพยข์องบริษทั 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีทนุจดทะเบียน 2,691,819,598 บาท ( สองพนัหกร้อยเกา้สิบเอด็ลา้นแปดแสนหน่ึงหม่ืน

เกา้พนัห้าร้อยเกา้สิบแปดบาทถว้น) แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จ ำนวน 2,691,819,598 หุ้น (สองพนัหกร้อยเกา้สิบเอด็ลา้น

แปดแสนหน่ึงหม่ืนเกา้พนัห้าร้อยเกา้สิบแปดหุน้) มีทุนจดทะเบียนเรียกช าระแลว้ จ านวน 1,983,927,367 บาท 

(หน่ึงพนัเกา้ร้อยแปดสิบสามลา้นเกา้แสนสองหม่ืนเจ็ดพนัสามร้อยหกสิบเจด็บาทถว้น)  แบ่งเป็นหุน้ส ำมญั  จ ำนวน  

1,983,927,367 บาท (หน่ึงพนัเกา้ร้อยแปดสิบสามลา้นเกา้แสนสองหม่ืนเจ็ดพนัสามร้อยหกสิบเจ็ดบาทถว้น) มูลค่าท่ี

ตราไวหุ้้นละ 1 บาท (หน่ึงบาทถว้น) 

1.2  ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั 

บริษทัไดอ้อกและเสนอขายใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั คร้ังท่ี 1 (IFEC-W1) จ ำนวนไม่เกิน 

458,766,911 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุน้เดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ ์ 2557 โดยผูถื้อใบส าคญัแสดง 

สิทธิสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัได ้ ดงัน้ี วนัก ำหนดการใชสิ้ทธิ คร้ังท่ี 1 ในวนัท ำการสุดทา้ยของเดือน 

พฤศจิกายน 2557 (ตรงวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2557) ก ำหนดการใชสิ้ทธิ คร้ังท่ี 2 ในวนัท ำการสุดทา้ยของเดือน 

พฤศจิกายน 2558 และคร้ังสุดทา้ยจะสามารถใชสิ้ทธิได ้ ในวนัท่ีใบส ำคญัแสดงสิทธิอายคุรบ 3 ปี (ตรงกบัวนัทั่ี 23 

กุมภาพนัธ ์2560) หากวนัดงักล่าวไม่ตรงกบัวนัท าการของบริษทั ให้เล่ือนวนัก ำหนดใชสิ้ทธิเป็นวนัท ำการสุดทา้ยก่อน 

หนา้วนัก ำหนดการใชสิ้ทธิดงักล่าว 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีใบส ำคญัแสดงสิทธ์ิ (IFEC-W1) คงเหลือ จ านวน 38,156,860 หน่วย ต่อมาบริษทัมี

การท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2558 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2558 ไดมี้มติให้บริษทัไดอ้อกและเสนอขาย

ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นส ำมญัเพ่ิมทุนของบริษทั คร้ังท่ี 1 (IFEC-W2) จ ำนวนไม่เกิน 456,153,173 หน่วย  ให้แก่ 

ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ในอตัราส่วน 4 หุ้นสามญัเดิมตอ่ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย เม่ือวนัท่ี 29 มิถนุายน 

2558 โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัได ้ ดงัน้ี วนัก ำหนดการใชสิ้ทธิ คร้ังท่ี1 

ในวนัท าการสุดทา้ยของเดือนพฤษภาคม 2559 (ตรงกบัวนัทั่ี 31 พฤษภาคม 2559) ก ำหนดการใชสิ้ทธิ คร้ังท่ี 2 ในวนัท ำ

การสุดทา้ยของเดือนพฤษภาคม 2560 (ตรงกบัวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560) และคร้ังสุดทา้ยจะสามารถใชสิ้ทธิไดใ้นวนัท ำ

การสุดทา้ยท่ีใบส ำคญัแสดงสิทธิ (IFEC-W2) มีอายคุรบ 

1.3  หุ้นกู ้

เม่ือวนัท่ี5 พฤศจิกายน 2558 บริษทัไดอ้อกหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อไม่ดอ้ยสิทธิไม่มีประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นอาย ุ

หุ้นกู ้2 ปี อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.40 ต่อปี ช ำระดอกเบ้ียทุกๆ 3 เดือน ครบก ำหนดไถ่ถอน  วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2560  

มูลค่ารวม 3,000 ลา้นบาท ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้กู ้ เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2560 บริษทัน ำเสนอรายละเอียดแนวทางการ

ช ำระหน้ี โดยจะปรับโครงสร้างหน้ีตวัแลกเงินและหุ้นกูท้ั้้งหมดเป็นหุ้นกูร้ะยะยาว ในวนัท่ี 30 มกราคม 2561 ดงัน้ี 

1) ตัว๋แลกเงินท่ีผิดนดัช าระหน้ีแลว้  จ ำนวน 2,130 ลา้นบาท  บริษทัจะออกหุ้นกู ้ ระยะเวลา  5  ปี  อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 

7.5 ต่อปี ช ำระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 

2) ตัว๋แลกเงินท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ จ ำนวน 1,086 ลา้นบาท บริษทัจะช ำระคืนเงินตน้ ในอตัราร้อยละ 60   และจะออก 

หุ้นกู ้ จ ำนวน 434.4 ลา้นบาท ระยะเวลา 3 ปี  อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อ ปี ช ำระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน  
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3) หุ้นกู ้ จ ำนวน 3,000 ลา้นบาท  บริษทัจะช ำระคนืเงินตน้ในอตัราร้อยละ 60  และจะออกหุ้นกู ้ จ ำนวน 1,200  

ลา้นบาท ระยะเวลา 5 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี ช ำระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 

(2) ผู้ถือหุ้น 

 รายช่ือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ซ่ึงท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก ตามบญัชีรายช่ือผูถื้อหุ้น ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัโอนหุ้น ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559 มีดงัต่อไปน้ี 

ล าดับ รายช่ือ จ านวนหุ้น       ร้อยละของหุ้นท่ีเรียกช ารแล้ว  

1 นายทวิช เตชะนาวากุล 202,616,800 10.21  
2 นายอภิศกัด์ิ เทพผดุงพร 82,591,302 4.16  
3 นางกนกวรรณ พรทรัพยอ์นนัต ์ 71,997,900 3.63  
4 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์ 57,881,638 2.92  
5 นายอนนัต ์ตนัตสิรินทร์ 49,526,600 2.50  
6 บจก.ไทยเอน็วีดีอาร์ 42,666,962 2.15  
7 CHASE NOMINEES LIMITED 19,777,600 1.00  
8 นายแชมป์ ศรีโชคชยั 16,804,538 0.85  
9 นายเอี่ยม อาชวกุลเทพ 15,300,000 0.77  
10 นายทวี กุลเลิศประเสริฐ 14,690,468 0.74  

     

อน่ึง ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2560   มีการเปล่ียนแปลงรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีอยูเ่ดิม    ตามนยัขา้งตน้   และเป็นผลใหบ้ริษทั อนิเตอร์ 

ฟาร์อีสท ์ เอน็เนอร์ย่ี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) มีรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ตามบญัชีรายช่ือผูถื้อหุ้น ณ 

วนัปิดสมุดทะเบียนพกัโอนหุน้ วนัท่ี 20 เมษายน 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ ร้อยละของหุ้นท่ีเรียกช าระแลว้ 

1 นายทวิช เตชะนาวากุล 202,616,800 10.03 

2 นายอภิศกัด์ิ  เทพผดุงพร 86,834,395 4.30 

3 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์ 57,881,638 2.86 

4 นายอนนัต ์ตนัตสิรินทร์ 51,422,600 2.54 

5 บจก.ไทยเอน็วีดีอาร์ 42,653,459 2.11 

6 นางกนกวรรณ พรทรัพยอ์นนัต ์ 38,500,000 1.91 

7 CHASE NOMINEES LIMITED 19,777,600 0.98 

8 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 17,177,405 0.85 

9 นายแชมป์ ศรีโชคชยั 16,804,538 0.83 

10 นางจิดาภา กนัตสุสิระ 16,550,000 0.82 
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(3) ข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย 

3.1 บริษทัถือหุ้นทางตรง 

(1) บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เทอมอล จ ากดั (IFEC-T)  (ช่ือเดิม “บริษทั  อินเตอร์  ฟาร์อีสท ์ เอน็เนอร์ยี่  จ ากดั” (IFEE))   

มีรายช่ือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2559 

ล าดบั รายช่ือผูถื้อหุ้น จ านวนหุน้ 

สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

1 บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ย่ี คอร์ปอเรชัน่  59,999,997  100.00 

2 ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยอื่น  จ านวน  3  ราย 3 นอ้ยกว่า  0.01  

(2) บริษทั ซนัพาร์ค จ ากดั (SP)  มีรายช่ือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ล าดบั รายช่ือผูถื้อหุ้น จ านวนหุน้ 

สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

1 บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ย่ี คอร์ปอเรชัน่  299,995 100.00 

2 ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยอื่น  จ านวน  3  ราย 6 นอ้ยกว่า  0.01 

(3) บริษทั ซนัพาร์ค 2 จ ากดั (SP2) มีรายช่ือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ล าดบั รายช่ือผูถื้อหุ้น จ านวนหุน้ 

สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

1 บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ย่ี คอร์ปอเรชัน่  419,996 100.00 

2  ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยอื่น  จ านวน  4  ราย 4 นอ้ยกว่า  0.01 

(4) บริษทั วี.โอ.เน็ต ไบโอดีเซล จ ากดั (VON) มีรายช่ือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ล าดบั รายช่ือผูถื้อหุ้น จ านวนหุน้ 

สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

1 บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ย่ี คอร์ปอเรชัน่  199,996 100.00 

2 ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยอื่น  จ านวน  4  ราย 4 นอ้ยกว่า  0.01 

(5) บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์วินด ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (IWIN) (ช่ือเดิม “บริษทั กรีน โกรท จ ากดั” (GG)) ถือหุ้น

ร้อยละ 80 มีรายช่ือและสัดส่วนการถือหุ้น  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ล าดบั รายช่ือผูถื้อหุ้น จ านวนหุน้ 

สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

1 บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ย่ี คอร์ปอเรชัน่  1,959,998   80.00 

2 นายสุเมธ สุทธภกัติ 490,000 20.00 

3 ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยอื่น  จ านวน  2  ราย 2 นอ้ยกว่า  0.01 
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(6) บริษทั สแกน อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั (SFEE) เป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ  ถือหุน้ร้อยละ 100 มีรายช่ือ

และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ล าดบั รายช่ือผูถื้อหุ้น จ านวนหุน้ 

สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

1 บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ย่ี คอร์ปอเรชัน่  31,499,986 100.00 

2 ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยอื่น  จ านวน  14  ราย 14 นอ้ยกว่า  0.01 

(7) บริษทั อีสเอนเนอร์จี จ ากดั (IS) มีรายช่ือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ล าดบั รายช่ือผูถื้อหุ้น จ านวนหุน้ 

สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

1 บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ย่ี คอร์ปอเรชัน่  776,998 100.00 

2 ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยอื่น  จ านวน  2  ราย 2 นอ้ยกว่า  0.01 

(8) บริษทั กรีน  เอน็เนอร์จี  เทคโนโลยี  อิน  (ไทยแลนด)์ จ ากดั (GE) มีรายช่ือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วนัท่ี                 

31 ธนัวาคม 2559 

ล าดบั รายช่ือผูถื้อหุ้น จ านวนหุน้ 

สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

1 บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่  434,998 100.00 

2 ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยอื่น  จ านวน  2  ราย 2 นอ้ยกว่า  0.01 

(9) บริษทั เจ.พี.โซล่า พาวเวอร์ จ ากดั (JP) มีรายช่ือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ล าดบั รายช่ือผูถื้อหุ้น จ านวนหุน้ 

สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

1 บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ย่ี คอร์ปอเรชัน่  79,998 100.00 

2 ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยอื่น  จ านวน  2  ราย 2 นอ้ยกว่า  0.01 

(10) บริษทั ไอเฟค (แคมโบเดีย) จ ากดั (IFEC-C) มีรายช่ือและสัดส่วนการถือหุ้น  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ล าดบั รายช่ือผูถื้อหุ้น จ านวนหุน้ 

สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

1 บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ย่ี คอร์ปอเรชัน่  1,000 100.00 

(11) บริษทั วงัการคา้รุ่งโรจน์ จ ากดั (WR) มีรายช่ือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ล าดบั รายช่ือผูถื้อหุ้น จ านวนหุน้ 

สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

1 บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ย่ี คอร์ปอเรชัน่  299,994 100.00 

2 ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยอื่น  จ านวน  6  ราย 6 นอ้ยกว่า  0.01 
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(12) บริษทั ซีอาร์ โซลาร์ จ ากดั (CR) มีรายช่ือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ล าดบั รายช่ือผูถื้อหุ้น จ านวนหุน้ 

สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

1 บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ย่ี คอร์ปอเรชัน่   1,299,995 100.00 

2 ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยอื่น  จ านวน  5  ราย 5 นอ้ยกว่า  0.01 

(13) บริษทั สมประสงคอิ์นเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (SPS) มีรายช่ือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ล าดบั รายช่ือผูถื้อหุ้น จ านวนหุน้ 

สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

1 บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ย่ี คอร์ปอเรชัน่  499,998 100.00 

2 ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยอื่น  จ านวน  2  ราย 2 นอ้ยกว่า  0.01 

(14) บริษทั ยนิูเวอร์แซล โพรไวเดอร์ จ ากดั  (UP)  มีรายช่ือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ล าดบั รายช่ือผูถื้อหุ้น จ านวนหุน้ 

สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

1 บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ย่ี คอร์ปอเรชัน่  1,139,996 100.00 

2 ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยอื่น  จ านวน  4  ราย 4 นอ้ยกว่า  0.01 

(15) บริษทั แม่สะเรียง โซล่าร์ จ ากดั (MS) มีรายช่ือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ล าดบั รายช่ือผูถื้อหุ้น จ านวนหุน้ 

สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

1 บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ย่ี คอร์ปอเรชัน่   1,325,098 100.00 

2 ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยอื่น  จ านวน  2  ราย 2 นอ้ยกว่า  0.01 

(16) บริษทั สมภูมิโซล่าพาวเวอร์ จ ากดั (SPP) มีรายช่ือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ล าดบั รายช่ือผูถื้อหุ้น จ านวนหุน้ 

สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

1 บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ย่ี คอร์ปอเรชัน่   244,998 100.00 

2 ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยอื่น  จ านวน  2  ราย 2 นอ้ยกว่า  0.01 

(17) บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์โซล่าร์ จ ากดั (ISOLAR) มีรายช่ือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ล าดบั รายช่ือผูถื้อหุ้น จ านวนหุน้ 

สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

1 บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ย่ี คอร์ปอเรชัน่   2,999,997 100.00 

2 ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยอื่น  จ านวน  3  ราย 3 นอ้ยกว่า  0.01 
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(18) บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์แคป แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (ICAP) มีรายช่ือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

2559 

ล าดบั รายช่ือผูถื้อหุ้น จ านวนหุน้ 

สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

1 บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ย่ี คอร์ปอเรชัน่   4,999,997 100.00 

2 ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยอื่น  จ านวน  3  ราย 3 นอ้ยกว่า  0.01 

3.2 บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เทอมอล พาวเวอร์ จ ากดั (IFEC-T) เป็นผูถื้อหุ้น 

(1) บริษทั คลีน ซิต้ี จ ากดั (CC)  มีรายช่ือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ล าดบั รายช่ือผูถื้อหุ้น จ านวนหุน้ 

สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

1 บจก. อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เทอมอล พาวเวอร์  1,699,998 100.00 

2 ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยอื่น  จ านวน  2  ราย 2 นอ้ยกว่า  0.01 

(2) บริษทั ทรูเอน็เนอร์จี เพาเวอร์ ลพบุรี  จ ากดั (TEPL)  มีรายช่ือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ล าดบั รายช่ือผูถื้อหุ้น จ านวนหุน้ 

สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

1 บจก. อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เทอมอล พาวเวอร์ 3,299,998 100.00 

2 ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยอื่น  จ านวน  2  ราย 2 นอ้ยกว่า 0.01 

(3) บริษทั รุ้งเอกรยา เอน็จิเนียร่ิง (สระแกว้) จ ากดั  (RAK) มีรายช่ือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ล าดบั รายช่ือผูถื้อหุ้น จ านวนหุน้ 

สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

1 บจก. อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เทอมอล พาวเวอร์   569,997 95.00 

2 ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยอื่น  จ านวน  7  ราย 30,003 5 

3.3 บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์วินด ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  (IWIND) เป็นผูถื้อหุ้น 

(1)  บริษทั ลมลิกอร์ จ ากดั (LLG) มีรายช่ือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  

ล าดบั รายช่ือผูถื้อหุ้น จ านวนหุน้ 

สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

1 บจก. อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์วินด ์อินเตอร์เนชัน่แนล  2,499,988 100.00 

2 ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยอื่น  จ านวน  12  ราย 12 นอ้ยกว่า  0.01 
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- บริษทั เกาะเต่า วินด ์จ ากดั (KTW) มีรายช่ือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ล าดบั รายช่ือผูถื้อหุ้น จ านวนหุน้ 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

1 บจก. อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์วินด ์อินเตอร์เนชัน่แนล   399,995 100.00 

2 ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยอื่น  จ านวน  5  ราย 5 นอ้ยกว่า  0.01 

(3)  บริษทั สาธารณูปโภคเกาะพยาม จ ากดั (KPY) มีรายช่ือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  

ล าดบั รายช่ือผูถื้อหุ้น จ านวนหุน้ 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

1 บจก. อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์วินด ์อินเตอร์เนชัน่แนล   9,997 100.00 

2 ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยอื่น  จ านวน  3  ราย 3 นอ้ยกว่า  0.01 

3.4 บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์แคป แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (ICAP) เป็นผูถื้อหุ้น 

 (1)  บริษทั  อินเตอร์  ฟาร์อีสท ์ เอน็จิเนียร่ิง  แอนด ์ คอนสตรัคชัน่  จ ากดั   (I-CON)  มีรายช่ือและสัดส่วนการถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2559 

ล าดบั รายช่ือผูถื้อหุ้น จ านวนหุน้ 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

1 บจก. อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์แคป แมนเนจเมน้ท ์ 999,997 100.00 

2 ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยอื่น  จ านวน  3  ราย 3 นอ้ยกว่า  0.01 

(2)  บริษทั โรงแรมดาราเทวี จ ากดั (DDH) มีรายช่ือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2559  

ล าดบั รายช่ือผูถื้อหุ้น จ านวนหุน้ 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

1 บจก. อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์แคป แมนเนจเมน้ท ์ 114,999,996 89.15 

2 ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยอื่น  จ านวน  5  ราย 1,400,004 10.85 

(3)  บริษทั  เอ.พี.เค. ดีเวลลอปเมน้ท ์ จ ากดั  (APK) มีรายช่ือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2559  

ล าดบั รายช่ือผูถื้อหุ้น จ านวนหุน้ 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

1 บจก. อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์แคป แมนเนจเมน้ท ์ 3,099,996 100.00 

2 ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยอื่น  จ านวน  4  ราย 4 นอ้ยกว่า  0.01 

 (4)  บริษทั ดาราเทวี จ ากดั (DV) มีรายช่ือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2559 

ล าดบั รายช่ือผูถื้อหุ้น จ านวนหุน้ 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

1 บจก. อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์แคป แมนเนจเมน้ท ์ 1,999,998 100.00 

2 ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยอื่น  จ านวน  2  ราย 2 นอ้ยกว่า  0.01 
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(4)  บริษทั สมาร์ททรี จ ากดั (SMT) มีรายช่ือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2559 

ล าดบั รายช่ือผูถื้อหุ้น จ านวนหุน้ 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

1 บจก. อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์แคป แมนเนจเมน้ท ์ 4,999,997 100.00 

2 ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยอื่น  จ านวน  2  ราย 3 นอ้ยกว่า  0.01 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล  ดงัน้ี   “บริษทัมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลงัจาก

การหกัภาษีและเงินส ารองตามกฎหมายในแต่ละปีของงบการเงินโดยจะจ่ายในปีถดัไป อยา่งไรก็ตามการพิจารณาการจ่ายเงินปัน

ผลดงักล่าวจะขึ้นอยูก่บัแผนการลงทุนของบริษทัฯ กระแสเงินสด รวมทั้งความจ าเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต” 

กล่าวคือ การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึ้นอยูก่บัแผนการลงทนุ ความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต เม่ือ

คณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบใหจ้่ายเงินปันผลประจ าปีแลว้จะตอ้งน าเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แตเ่ป็นการ

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจอนุมติัใหจ้่ายเงินปันผลไดแ้ลว้ให้รายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบ

ในการประชุมคราวต่อไป 
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โครงสร้างการจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการจดัการของบริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์ เอน็เนอร์ย่ี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษทั และคณะอนุกรรมการยอ่ย รวม 3 คณะ ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ

ตรวจสอบ รวมถึงคณะกรรมการสรรหาและก ำหนดค่าตอบแทน 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทั ตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์ หรือตามหลกัเกณฑท่ี์ 

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 

รวมถึงตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัท่ีก ำหนดไว ้ดงัน้ี มีคณะกรรมการของบริษทัไม่นอ้ยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่นอ้ย

กว่าก่ึงหน่ึงของจ ำนวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยใูนราชอาณาจกัร  

• กรรมการตอ้งเป็นบุคคลธรรมดาและตอ้งมีคุณสมบติัเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

(1) บรรลุนิติภาวะ 

(2) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  

(3) ไม่เคยรับโทษจ ำคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ ำคุก ในความผดิเก่ียวกบัทรัพยท่ี์ไดก้ระท าโดยทจุริต 

(4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองคก์รหรือหน่วยงานของรัฐฐานทจุริตต่อหนา้ท่ี  
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นอกจากนั้นคณะกรรมการของบริษทั จะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑข์อง ก.ล.ต. ซ่ึงก ำหนดไว ้ดงัน้ี 

(1) มีกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมการทั้งหมดและมีจ ำนวนไม่นอ้ยกว่า 3 คน 

(2) มีกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 3 คน ซ่ึงตอ้งมีความเป็นอิสระ 

(3) ผูท่ี้เป็นกรรมการตรวจสอบ (ตอ้งแต่งตั้งจากผูท่ี้เป็นกรรมการของบริษทัเท่านั้น) อยา่งนอ้ย 3 คน โดยอยา่งนอ้ย 1 คน 

ตอ้งมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความเช่ือถือของงบการเงิน 

ทั้งน้ี คณะกรรมการของบริษทั ตามหนงัสือรับรอง กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษทั รวม 9 คน ซ่ึงประกอบดว้ย (1) กรรมการท่ีมิไดเ้ป็นผูบ้ริหาร จ านวน 5 คน และในจ ำนวน  

ดงักล่าว มีกรรมการอิสระ รวมอยูจ่  ำนวน 3 คน รวมถึง  (2)  กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร จ านวน 4 คน 

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและก ำหนดค่าตอบแทน มีรายละเอียด 

ดงัต่อไปน้ี 

ล าดบั รายช่ือ ต ำแหน่ง วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง วนัท่ีลาออก/หมดวาระ 

1.   นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์ ประธานกรรมการ 29 เมษายน 2559  

2.  นายสิทธิชยั พรทรัพยอ์นนัต ์ รองประธานกรรมการ 29 เมษายน 2559 9 ธนัวาคม 2559 

  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   

3. นายอภิชาติ อาภาภิรม ประธานกรรมการตรวจสอบ 3 เมษายน 2557 30 พฤศจิกายน 2559 

  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   

4. นายวิศิษฐ์ องคพ์ิพฒัน์กุล กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 3 เมษายน 2557 11 มกราคม 2560 

5. นายชญตว ์วิทยานนทเ์อกทว ี กรรมการตรวจสอบ 29 เมษายน 2559 26 กรกฎาคม 2559 

  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   

6. นายแชมป์ ศรีโชคชยั กรรมการ 6 พฤษภาคม 2557 9 ธนัวาคม 2559 

7. นายฐนวฒัน์ จนัทร์สุวรรณ กรรมการ 6 มีนาคม 2558 30 พฤศจิกายน 2559 

8. นายศุภนนัท ์ฤทธิไพโรจน์ กรรมการ 6 มีนาคม 2558 - 

9. นายบรรจง อรชุนกะ กรรมการ 6 มีนาคม 2558 24 พฤศจิกายน 2559 

10. นายณัฐดนยั อินทรสุขศรี กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 26 กรกฎาคม 2559 11 มกราคม 2560 

อน่ึง มีการจดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ ์2560 และมีการเลือกตั้งกรรมการใหมท่ดแทนกรรมการท่ีขอลาออก 

จึงเป็นผลให้ ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2560 บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ย่ี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) มีองคป์ระกอบครบถว้น 

ตามขอ้บงัคบับริษทั 
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ล าดบั รายช่ือ ต ำแหน่ง วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง วนัท่ีลาออก 

1. นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์ ประธานกรรมการ 29 เมษายน 2559 - 

2. นายศุภนนัท ์ฤทธิไพโรจน ์ กรรมการ 6 มีนาคม 2558 - 

3. นายวิศิษฐ์ องคพ์ิพฒัน์กุล กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 3 เมษายน 2557 11 มกราคม 2560 

4. นายณัฐดนยั อินทรสุขศรี กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 26 กรกฎาคม 2559 11 มกราคม 2560 

5. พลตรีบุญเลิศ แจง้นพรัตน์ กรรมการ 3 เมษายน 2560 - 

6. นายฉตัรณรงค ์ฉตัรภูติ กรรมการ 3 เมษายน 2560 - 

7. นายทวิช เตชะนาวากุล กรรมการ 3 เมษายน 2560 - 

8. รศ.ประนอม โฆวินวิพฒัน ์ กรรมการ 3 เมษายน 2560 - 

9. นายสมชาย สกุลสุรรัตน์ กรรมการ 3 เมษายน 2560 - 

10. พลต ารวจเอกสุนทร ซา้ยขวญั กรรมการ 3 เมษายน 2560 - 

11. นายปริญญา วิญญูรัตน ์ กรรมการ 3 เมษายน 2560 - 

กรรมการบริษทัไดเ้ขา้รับการอบรม ซ่ึงจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ดงัน้ี 

  Director Financial Successful Role of the Advanced Director 

  Certification Statements Formulation Chairman Audit Accreditation 

  Program (DCP) for Execution of Program (RCP) Committee Program (DAP) 

 รายช่ือ  Directors (FSD) Strategy (SFE)  Program (AACP)  

1. นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์ / / / /   

2. นายสิทธิชยั พรทรัพยอ์นนัต ์ /  /    

3. นายอภิชาติ อาภาภิรม       

4. นายวิศิษฐ์ องคพ์ิพฒันกุล /    / / 

5. นายชญตว ์วิทยานนทเ์อกทวี      / 

6. นายแชมป์ ศรีโชคชยั /      

7. นายฐนวฒัน์ จนัทร์สุวรรณ * /      

8. นายศุภนนัท ์ฤทธิไพโรจน /      

9. นายบรรจง อรชุนกะ       

หมายเหตุ  * หลกัสูตรCompany Secretary Program (CSP) 
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ในปี 2559  การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทั  คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและก ำหนด

ค่าตอบแทน มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. คณะกรรมการบริษัท 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง จ านวนคร้ังของ จ านวนคร้ังท่ีเขา้ 

   การประชุม ร่วมการประชุม 

1.  นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์ ประธานกรรมการ 12 10 

2.  นายสิทธิชยั พรทรัพยอ์นนัต ์ รองประธานกรรมการ 12 10 

  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   

3.  นายอภิชาติ อาภาภิรม 
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 12 12 

4.  นายวิศิษฐ์ องคพ์ิพฒันกุล กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 12 12 

5.  นายชญวต ์วิทยานนทเ์อกทวี 
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 6 4 

6.  นายแชมป์ ศรีโชคชยั กรรมการ 12 12 

7.  นายฐนวฒัน์ จนัทร์สุวรรณ กรรมการ 12 11 

8.  นายศุภนนัท ์ฤทธิไพโรจน ์ กรรมการ 12 11 

9.  นายบรรจง อรชุนกะ กรรมการ 12 12 

10.  นายณัฐดนยั อินทรสุขศรี กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 5 5 

2. กรรมการตรวจสอบ 
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ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง จ านวนคร้ังของ จ านวนคร้ังท่ีเขา้ 

   การประชุม ร่วมการประชุม 

1.  นายอภิชาติ อาภาภิรม ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 8 7 

2.  นายวิศิษฐ์ องคพ์ิพฒันกุล กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 8 8 

3.  นายชญตว ์วิทยานนทเ์อกทวี กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 4 4 

4.  นายณัฐดนยั อินทรสุขศรี กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 4 4 



 

3. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง จ านวนคร้ังของ จ านวนคร้ังท่ีเขา้ 

   การประชุม ร่วมการประชุม 

1.  นายอภิชาติ อาภาภิรม ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 1 1 

2.  นายสิทธิชยั พรทรัพยอ์นนัต ์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 1 1 

3.  นายชญตว ์วิทยานนทเ์อกทว ี กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 1 1 

ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2560 การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทั มีรายละเอียดดงัต่อไป (ส่วนคณะกรรมการตรวจสอบ 

และคณะกรรมการสรรและก ำหนดค่าตอบแทนไม่มีการประชุม)  

1. คณะกรรมการบริษัท 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง จ านวนคร้ังของ จ านวนคร้ังท่ีเขา้ 

   การประชุม ร่วมการประชุม 

1.  นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์ ประธานกรรมการ 5 5 

2.  นายศุภนนัท ์ฤทธิไพโรจน ์ กรรมการ 5 5 

3.  นายวิศิษฐ์ องคพ์ิพฒันกุล กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 2 1 

4.  นายณัฐดนยั อินทรสุขศรี กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 2 1 

5.  พลตรีบุญเลิศ แจง้นพรัตน์ กรรมการ 3 3 

6.  นายฉตัรณรงค ์ฉตัรภูติ กรรมการ 3 3 

7.  นายทวิช เตชะนาวากุล กรรมการ 3 2 

8.  รศ.ประนอม โฆวินวิพฒัน์ กรรมการ 3 2 

9.  นายสมชาย สกุลสุรรัตน์ กรรมการ 3 2 

10.  พลต ารวจเอกสุนทร ซา้ยขวญั กรรมการ 3 2 

11.  นายปริญญา วิญญูรัตน์ กรรมการ 3 2 

อ านาจหน้าท่ี 

1. ก ำหนดนโยบายและดูแลการด าเนินงานของบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบัของกรรมการบริษทั 

ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีชอบดว้ยกฎหมาย 

2. พิจารณาอนุมติัและเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการอื่นๆ เสนอ  

3. ควบคุมก ากบัดูแลการบริหารและจดัการของคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีไดรั้บมอบหมาย  

4. แต่งตั้งกรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอื่นๆ เม่ือจ าเป็นในการดูแลจดัการเฉพาะกิจการ เพื่อ

ประโยชนข์องบริษทั   
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5. มอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบคุคลอืน่ใดปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่งใดแทนคณะกรรมการ 

6. พิจารณาก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนับริษทั 

7. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการภายใตก้รอบที่ไดรั้บอนุมติจากผูถื้อหุ้น 

8. ก ากบัดูแลและพฒันาระบบการบริหารความเส่ียง รวมทั้งการก ากบัดูแลพฒันาบรรษทัภิบาลและการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ให ้

เป็นไปตามนโยบายของบริษทั  

9. อุทิศตนและเวลาเพื่อบริษทั โดยไมแ่สวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผูห้น่ึงผูใ้ดและไม่ด ำเนินการใดๆ ท่ีเป็นการขดัแยง้ 

หรือแข่งขนักบัผลประโยชน์ของบริษทั 

10. ปฏิบติัตตามหลกับรรษทัภิบาล และขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี ส าหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย ์

แห่งประเทศไทยและส ำนกัส านกัวานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาหลกัทรัพย ์

11. ดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทั้งรายใหญ่และรายยอ่ยตามสิทธิอยา่งเป็นธรรม  

กรรมการผู้มีอ านาจผูกพนับริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

บริษทัไดก้ ำหนดให้ “กรรมกำรสองคนลงลำยมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั”  เป็นกรรมการผูมี้อ านาจกระท า

การลงนามผกูพนับริษทั  

การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการบริษัท 

การแต่งตั้งกรรมกการตอ้งมีความโปร่งใสและชดัเจน  โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  เป็นผูเ้ร่ิมสรรหาและ 

เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะด ำรงต ำแหน่งกรรมการบริษทั พร้อมประวติัส ำหรับการคดัเลือก เม่ือไดร้ายช่ือแลว้ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน     จะเป็นผูเ้สนอรายช่ือต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาน ำเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

เพ่ือลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป หลกัเกณฑก์ารแต่งตั้งเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั ดงัน้ี 

• ในการประชุมสามญัประจ ำปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต ำแหน่งเป็นจ ำนวนหน่ึงในสาม (1/3) เป็นอตัรา  ถา้จ ำนวน 

กรรมการท่ีจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได ้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการ

ท่ีจะตอ้งออกจากต ำแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้จบัฉลากกนัว่า ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ 

ต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้น เป็นผูอ้อกจ ำกต ำแหน่งกรรมกการ ซ่ึงพน้จากต ำแหน่งแลว้อาจไดรั้บ 

เลือกตั้งใหม่ได ้

ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้ง ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทา่กบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง 

(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมด ตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ 

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีท่ีประชุม

ผูถื้อหุ้นตอ้งเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวน

กรรมการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งเลือกตั้งในคร้ังนั้น  ใหป้ระธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

กรณกีารถอดถอนกรรมการบริษทั   

• นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

(1) ตาย 
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(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายหรือขอ้บงัคบัน้ี 

(4) ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติให้ออก 

(5) ศาลมีค าส่ังให้ออก 

• กรณีกรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ย่ืนหนงัสือลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนบัตั้งแต่วนัท่ีหนงัสือลาออกไป

ถึงบริษทั 

• กรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและ

ไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมาย เขา้เป็นกรรมการแทนต าแหน่งกรรมการท่ีว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป 

เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกว่าสอง  (2)  เดือน บคุคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการ 

ไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน  

มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนกรรมการท่ียงั

เหลืออยูท่ี่ประชุมผูถื้อหุ้น  อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได ้     ดว้ยคะแนนเสียง

ไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี  (3/4)  ของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม  และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึง

ของจ านวนหุ้นท่ีถือ โดยผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

คณะกรรมการของบริษัทย่อย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีขอ้ก ำหนดและรายนามกรรมการผูมี้อ านาจกระท าการลงนามผกูพนับริษทัยอ่ย ซ่ึงปรากฎตามหนงัสือ 

รับรองบริษทั ดงัน้ี 

(1) บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เทอมอล พาวเวอร์ จ ากดั  (IFEC-T)  เดิมเรียกว่า “บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ยี่ จ ากดั” 

(IFEE) มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

   2 นายสิทธิชยัพรทรัพยอ์นนัต ์  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั   

(2) บริษทั ซนัพาร์ค จ ากดั  (SP) มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการหน่ึงลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทั   

 อน่ึง ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2560 มีการเปล่ียนแปลงกรรมการท่ีมีอยูเ่ดิม ตามนยัขา้งตน้ และเป็นผลใหบ้ริษทั ซนัพาร์ค จ ากดั    

มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 
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ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

   2 นายสุกิจ องัสุวรรณ  กรรมการ 

  3  นายสุวิทย ์วรรณะศิริสุข  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั   

(3) บริษทั ซนัพาร์ค 2 จ ากดั (SP2) มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการหน่ึงลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทั   

อน่ึง ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2560 มีการเปล่ียนแปลงกรรมการท่ีมีอยูเ่ดิม ตามนยัขา้งตน้ และเป็นผลให ้บริษทั ซนัพาร์ค 2 จ ากดั 

มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

   2 นายสุกิจ องัสุวรรณ  กรรมการ 

  3  นายสุวิทย ์วรรณะศิริสุข  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั   

(4) บริษทั วี.โอ.เน็ต ไบโอดีเซล เอเซีย จ ำกดั (VON) มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการหน่ึงลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทั   

อน่ึง ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2560 มีการเปล่ียนแปลงกรรมการท่ีมีอยูเ่ดิม ตามนยัขา้งตน้ และเป็นผลใหบ้ริษทั วี.โอ.เน็ต 

ไบโอดีเซล เอเซีย จ ากดั มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

   2 นายสุกิจ องัสุวรรณ  กรรมการ 

3 นายสุวิทย ์วรรณะศิริสุข  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั   

(5) บริษทั สแกน อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ยี่  จ ากดั ((SIFEE) มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการหน่ึงลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทั                                          48 



  

อน่ึง ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2560 มีการเปล่ียนแปลงกรรมการท่ีมีอยูเ่ดิม ตามนยัขา้งตน้ และเป็นผลใหบ้ริษทั สแกน อินเตอร์ 

ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ยี่  จ ากดั มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย  

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

   2 นายสุกิจ องัสุวรรณ  กรรมการ 

  3  นายสุวิทย ์วรรณะศิริสุข  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั   

(6) บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์วินด ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (IWIND) เดิมเรียกว่า  บริษทั กรีน โกรท จ ากดั(GG) มีรายนาม

กรรมการ ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

   2 นายสุเมธ สุทธภกัติ  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั   

(7) บริษทั กรีน เอนเนอร์จีเทคโนโลยี อิน (ไทยแลนด)์ จ ากดั (GE) มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการหน่ึงลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทั   

อน่ึง ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2560  มีการเปล่ียนแปลงกรรมการท่ีมีอยูเ่ดิม ตามนยัขา้งตน้ และเป็นผลใหบ้ริษทั กรีน เอนเนอร์จี 

เทคโนโลย ีอิน (ไทยแลนด)์ จ ากดั มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

   2 นายสุกิจ องัสุวรรณ  กรรมการ 

  3 นายสุวิทย ์วรรณะศิริสุข  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั   

(8)  บริษทั เจ.พี.โซล่า พาวเวอร์ จ ากดั  (JP) มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย  

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

   2 นายวีรศกัด์ิ พรรณสวสัด์ิ  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการคนใดคนหน่ึงลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทั   
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อน่ึง ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2560  มีการเปล่ียนแปลงกรรมการท่ีมีอยูเ่ดิม ตามนยัขา้งตน้ และเป็นผลใหบ้ริษทั เจ.พี.โซล่า    

พาวเวอร์ จ ากดั มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

   2 นายสุกิจ องัสุวรรณ  กรรมการ 

  3 นายสุวิทย ์วรรณะศิริสุข  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั   

(9) บริษทั คลีนซิต้ี จ ากดั (CC) มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการหน่ึงลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทั   

อน่ึง ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2560  มีการเปล่ียนแปลงกรรมการท่ีมีอยูเ่ดิม ตามนยัขา้งตน้ และเป็นผลใหบ้ริษทั คลีนซิต้ี จ ากดั   

มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

   2 นายสุกิจ องัสุวรรณ  กรรมการ 

  3 นายสุวิทย ์วรรณะศิริสุข  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั   

(10) บริษทั อีสเอนเนอร์จี จ ากดั (ISE) มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการหน่ึงลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทั   

อน่ึง ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2560  มีการเปล่ียนแปลงกรรมการท่ีมีอยูเ่ดิม ตามนยัขา้งตน้ และเป็นผลใหบ้ริษทั อีสเอนเนอร์จี 

จ ากดั มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

   2 นายสุกิจ องัสุวรรณ  กรรมการ 

  3 นายสุวิทย ์วรรณะศิริสุข  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั   
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(11) บริษทั ไอเฟค (แคมโบเดีย) จ ากดั (IFEC-C) มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

  2 นายศุภนนัท ์ฤทธิไพโรจน ์  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั   

(12) บริษทั วงัการคา้รุ่งโรจน์ จ ากดั (WRK) มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการหน่ึงลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทั   

อน่ึง ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2560  มีการเปล่ียนแปลงกรรมการท่ีมีอยูเ่ดิม ตามนยัขา้งตน้ และเป็นผลใหบ้ริษทั วงัการคา้

รุ่งโรจน์ จ ากดั มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

   2 นายสุกิจ องัสุวรรณ  กรรมการ 

  3 นายสุวิทย ์วรรณะศิริสุข  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั   

(13) บริษทั ทรูเอน็เนอร์จี เพาเวอร์ ลพบุรี จ ากดั (TPL) มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการหน่ึงลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทั   

อน่ึง ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2560  มีการเปล่ียนแปลงกรรมการท่ีมีอยูเ่ดิม ตามนยัขา้งตน้ และเป็นผลใหบ้ริษทั ทรูเอน็เนอร์จี 

เพาเวอร์ ลพบุรี จ ากดั มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

   2 นายสุกิจ องัสุวรรณ  กรรมการ 

  3 นายสุวิทย ์วรรณะศิริสุข  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั   

(14) บริษทั ซีอาร์ โซลาร์ จ ากดั (CR) มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการหน่ึงลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทั   
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อน่ึง ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2560   มีการเปล่ียนแปลงกรรมการท่ีมีอยูเ่ดิม ตามนยัขา้งตน้ และเป็นผลให้บริษทั ซีอาร์ โซลาร์ 

จ ากดั มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

   2 นายสุกิจ องัสุวรรณ  กรรมการ 

  3 นายสุวิทย ์วรรณะศิริสุข  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั   

(15) บริษทั สมประสงคอิ์นเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (SPT)) มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการหน่ึงลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทั   

อน่ึง ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2560   มีการเปล่ียนแปลงกรรมการท่ีมีอยูเ่ดิม ตามนยัขา้งตน้ และเป็นผลให้บริษทั สมประสงค์

อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

   2 นายสุกิจ องัสุวรรณ  กรรมการ 

  3 นายสุวิทย ์วรรณะศิริสุข  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั   

(16) บริษทั ลมลิกอร์ จ ากดั (LLG) เดิมเรียกว่า บริษทั เอสซีจี วินด ์เอน็เนอร์ยี จ ากดั (SGC) มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

   2 นายสุเมธสุทธภกัติ  กรรมการ 

  3 นายกุมารเรซนั ซานดราเซคาราน  กรรมการ 

 4 นายศิวะคูมาร์ เวนูโกปาล  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์หรือนายสิทธิชยั พรทรัพยอ์นนัต ์และนายสุเมธ สุทธิภกัติ  สองในสามคนน้ีลงลายมือช่ือ 

 ร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั   

อน่ึง ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2560   มีการเปล่ียนแปลงกรรมการท่ีมีอยูเ่ดิม ตามนยัขา้งตน้ และเป็นผลให้บริษทั ลมลิกอร์ จ ากดั 

มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

   2 นายสุเมธ สุทธภกัติ  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์และนายสุเมธ สุทธิภกัติ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและ  ประทบัตราส าคญัของบริษทั 
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(17) บริษทั ยนิูเวอร์แซล โพรไวเดอร์ จ ากดั (UP) มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

   2 นายซึง วู นมั  กรรมการ 

  3 นายซอน วู ลี  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์นายสิทธิชยั พรทรัพยอ์นนัต ์นายฐนวฒัน์ จนัทร์สุวรรณ   สองในสามคนน้ีลงลายมือช่ือ 

       ร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั 

อน่ึง ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2560   มีการเปล่ียนแปลงกรรมการท่ีมีอยูเ่ดิม ตามนยัขา้งตน้ และเป็นผลให้บริษทั ยนิูเวอร์แซล 

โพรไวเดอร์ จ ากดั มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

   1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

  2 นายสุกิจ องัสุวรรณ  กรรมการ 

  3 นายสุวิทย ์วรรณะศิริสุข  กรรมการ 

 4    นายซึง วู นมั  กรรมการ 

 5   นายซอน วู ลี  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์นายสุกิจ องัสุวรรณ นายสุวิทย ์วรรณะศิริสุข กรรมการสอง   ในสามคนน้ี 

                                           ลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั 

(18) บริษทั กรีน เพาเวอร์ โซล่าร์ จ ากดั (GPS) มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการหน่ึงลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทั   

อน่ึง ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2560   มีการเปล่ียนแปลงกรรมการท่ีมีอยูเ่ดิม ตามนยัขา้งตน้ และเป็นผลให้บริษทั กรีน เพาเวอร์ 

โซล่าร์ จ ากดั มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

   2 นายสุกิจ องัสุวรรณ  กรรมการ 

  3 นายสุวิทย ์วรรณะศิริสุข  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั   

(19) บริษทั กรีนโซล่าร์ ฟาร์ม จ ากดั  (GSF) มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการหน่ึงลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทั   
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อน่ึง ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2560   มีการเปล่ียนแปลงกรรมการท่ีมีอยูเ่ดิม ตามนยัขา้งตน้ และเป็นผลให้บริษทั กรีน โซล่าร์ 

ฟาร์ม จ ากดั มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

   2 นายสุกิจ องัสุวรรณ  กรรมการ 

  3 นายสุวิทย ์วรรณะศิริสุข  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั   

(20) บริษทั เจ.พี.มัง่คัง่ จ ากดั (JPM) มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการหน่ึงลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทั   

อน่ึง ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2560   มีการเปล่ียนแปลงกรรมการท่ีมีอยูเ่ดิม ตามนยัขา้งตน้ และเป็นผลให้บริษทั เจ.พี.มัง่คัง่ 

จ ากดั มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

   2 นายสุกิจ องัสุวรรณ  กรรมการ 

  3 นายสุวิทย ์วรรณะศิริสุข  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั   

(21) บริษทั เกาะเต่า วินด ์จ  ากดั  (KTW) มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

  2 นายสุเมธ สุทธภกัติ  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั   

(22) บริษทั ซนั ลาร์โซ จ ากดั (SLS) มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการหน่ึงลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทั   

อน่ึง ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2560   มีการเปล่ียนแปลงกรรมการท่ีมีอยูเ่ดิม ตามนยัขา้งตน้ และเป็นผลให้บริษทั ซนั ลาร์โซ 

จ ากดั มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 
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ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

   2 นายสุกิจ องัสุวรรณ  กรรมการ 

  3 นายสุวิทย ์วรรณะศิริสุข  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั   

(23) บริษทั ซนั รีนิวเอเบิ้ล จ ากดั  (SRA) มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการหน่ึงลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทั   

อน่ึง ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2560   มีการเปล่ียนแปลงกรรมการท่ีมีอยูเ่ดิม ตามนยัขา้งตน้ และเป็นผลให้บริษทั ซนั รีนิวเอเบิ้ล 

จ ากดั มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

   2 นายสุกิจ องัสุวรรณ  กรรมการ 

  3 นายสุวิทย ์วรรณะศิริสุข  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั   

(24) บริษทั วงัรุ่งโรจน์ จ ากดั (WRR) มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการหน่ึงลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทั   

อน่ึง ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2560   มีการเปล่ียนแปลงกรรมการท่ีมีอยูเ่ดิม ตามนยัขา้งตน้ และเป็นผลให้บริษทั วงัรุ่งโรจน์ 

จ ากดั มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

   2 นายสุกิจ องัสุวรรณ  กรรมการ 

  3 นายสุวิทย ์วรรณะศิริสุข  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั   

(25) บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์โซล่าร์ จ ากดั (ISOLAR) มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการหน่ึงลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทั   
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อน่ึง ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2560   มีการเปล่ียนแปลงกรรมการท่ีมีอยูเ่ดิม ตามนยัขา้งตน้ และเป็นผลให้บริษทั อินเตอร์       

ฟาร์อีสท ์โซล่าร์ จ ากดั มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

   2 นายสุกิจ องัสุวรรณ  กรรมการ 

  3 นายสุวิทย ์วรรณะศิริสุข  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั   

(26) บริษทั วี.โอ.โซล่าร์ จ ากดั (VOS) มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการหน่ึงลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทั   

อน่ึง ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2560   มีการเปล่ียนแปลงกรรมการท่ีมีอยูเ่ดิม ตามนยัขา้งตน้ และเป็นผลให้บริษทั วี.โอ.โซล่าร์ 

จ ากดั มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

   2 นายสุกิจ องัสุวรรณ  กรรมการ 

  3 นายสุวิทย ์วรรณะศิริสุข  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั   

(27) บริษทั อีส เพาเวอร์ กรีน จ ากดั (ISP) มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการหน่ึงลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทั   

อน่ึง ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2560   มีการเปล่ียนแปลงกรรมการท่ีมีอยูเ่ดิม ตามนยัขา้งตน้ และเป็นผลให้บริษทั อีส เพาเวอร์ 

กรีน จ ากดั มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

   2 นายสุกิจ องัสุวรรณ  กรรมการ 

  3 นายสุวิทย ์วรรณะศิริสุข  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั   
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(28) บริษทั อีส ซนั ฟาร์ม จ ากดั (ISF) มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการหน่ึงลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทั   

อน่ึง ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2560  มีการเปล่ียนแปลงกรรมการท่ีมีอยูเ่ดิม ตามนยัขา้งตน้ และเป็นผลใหบ้ริษทั อีส ซนั ฟาร์ม 

จ ากดั มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

   2 นายสุกิจ องัสุวรรณ  กรรมการ 

  3 นายสุวิทย ์วรรณะศิริสุข  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั   

(29) บริษทั สมประสงค ์มารวย จ ากดั (SMR)  มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการหน่ึงลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทั   

อน่ึง ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2560   มีการเปล่ียนแปลงกรรมการท่ีมีอยูเ่ดิม ตามนยัขา้งตน้ และเป็นผลให้บริษทั สมประสงค ์   

มารวย จ ากดั มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

   2 นายสุกิจ องัสุวรรณ  กรรมการ 

  3 นายสุวิทย ์วรรณะศิริสุข  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั   

(30) บริษทั สมประสงค ์มาเลิศ จ ากดั (SML) มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการหน่ึงลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทั   

อน่ึง ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2560   มีการเปล่ียนแปลงกรรมการท่ีมีอยูเ่ดิม ตามนยัขา้งตน้ และเป็นผลให้บริษทั สมประสงค ์   

มาเลิศ จ ากดั มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 
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ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

   2 นายสุกิจ องัสุวรรณ  กรรมการ 

  3 นายสุวิทย ์วรรณะศิริสุข  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั   

(31) บริษทั สแกน เพาเวอร์ จ ากดั (SPW) มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการหน่ึงลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทั   

อน่ึง ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2560   มีการเปล่ียนแปลงกรรมการท่ีมีอยูเ่ดิม ตามนยัขา้งตน้ และเป็นผลให้บริษทั สแกน เพาเวอร์ 

จ ากดั มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

   2 นายสุกิจ องัสุวรรณ  กรรมการ 

  3 นายสุวิทย ์วรรณะศิริสุข  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั   

(32) บริษทั สแกน สมมาตร จ ากดั (SSM)  มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการหน่ึงลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทั   

อน่ึง ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2560   มีการเปล่ียนแปลงกรรมการท่ีมีอยูเ่ดิม ตามนยัขา้งตน้ และเป็นผลให้บริษทั สแกน 

สมมาตร จ ากดั มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

   2 นายสุกิจ องัสุวรรณ  กรรมการ 

  3 นายสุวิทย ์วรรณะศิริสุข  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั   

(33) บริษทั ยโูซล่าร์ จ ากดั (USL) มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการหน่ึงลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทั   
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อน่ึง ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2560   มีการเปล่ียนแปลงกรรมการท่ีมีอยูเ่ดิม ตามนยัขา้งตน้ และเป็นผลให้บริษทั ยโูซล่าร์ จ ากดั 

มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

   2 นายสุกิจ องัสุวรรณ  กรรมการ 

  3 นายสุวิทย ์วรรณะศิริสุข  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั   

(34) บริษทั ยรีูนิวเอเบิ้ล จ ากดั (URA)  มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการหน่ึงลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทั   

อน่ึง ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2560   มีการเปล่ียนแปลงกรรมการท่ีมีอยูเ่ดิม ตามนยัขา้งตน้ และเป็นผลให้บริษทั ยรีูนิวเอเบิ้ล 

จ ากดั มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

   2 นายสุกิจ องัสุวรรณ  กรรมการ 

  3 นายสุวิทย ์วรรณะศิริสุข  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั   

(35) บริษทั แม่สะเรียง สวนแสง จ ากดั (MSS) มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการหน่ึงลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทั   

อน่ึง ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2560   มีการเปล่ียนแปลงกรรมการท่ีมีอยูเ่ดิม ตามนยัขา้งตน้ และเป็นผลให้บริษทั แม่สะเรียง 

สวนแสง จ ากดั มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

   2 นายสุกิจ องัสุวรรณ  กรรมการ 

  3 นายสุวิทย ์วรรณะศิริสุข  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั   

(36) บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ (I-CON) เดิมเรียกว่า บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เทรดดิง้ จ ากดั 

(ITRADE) มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 
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ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการหน่ึงลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทั   

อน่ึง ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2560   มีการเปล่ียนแปลงกรรมการท่ีมีอยูเ่ดิม ตามนยัขา้งตน้ และเป็นผลให้บริษทั อินเตอร์        

ฟาร์อีสท ์เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ ากดั มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

   2 นายสุกิจ องัสุวรรณ  กรรมการ 

  3 นายสุวิทย ์วรรณะศิริสุข  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั   

(37) บริษทั แม่สะเรียง โซลา จ ากดั (MS) มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการหน่ึงลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทั   

อน่ึง ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2560   มีการเปล่ียนแปลงกรรมการท่ีมีอยูเ่ดิม ตามนยัขา้งตน้ และเป็นผลให้บริษทั แม่สะเรียง 

โซลา จ ากดั มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

   2 นายสุกิจ องัสุวรรณ  กรรมการ 

  3 นายสุวิทย ์วรรณะศิริสุข  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั   

(38) บริษทั รุ้งเอกรยา เอน็จิเนียร่ิง (สระแกว้) จ ากดั (RAK) มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

   2  นายธนฑีระพฒัน์ พุกพนัธ์  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั   

อน่ึง ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2560   มีการเปล่ียนแปลงกรรมการท่ีมีอยูเ่ดิม ตามนยัขา้งตน้ และเป็นผลให้บริษทั รุ้งเอกรยา 

เอน็จิเนียร่ิง (สระแกว้) จ ากดั มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 
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ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

   2 นายสุกิจ องัสุวรรณ  กรรมการ 

  3 นายสุวิทย ์วรรณะศิริสุข  กรรมการ 

 4   นายธนวนั พุกพนัธ์  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั   

(39) บริษทั สมาร์ททรี จ ากดั (SMT) มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

   2 นางสาววิลิปดา  ศุภางคเสน  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั   

อน่ึง ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2560   มีการเปล่ียนแปลงกรรมการท่ีมีอยูเ่ดิม ตามนยัขา้งตน้ และเป็นผลให้บริษทั สมาร์ททรี 

จ ากดั มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

   2 นายสุกิจ องัสุวรรณ  กรรมการ 

  3 นายสุวิทย ์วรรณะศิริสุข  กรรมการ 

 4   นางสาววิลิปดา  ศุภางคเสน  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั   

(40) บริษทั สาธารณูปโภคเกาะพยาม จ ากดั (KPY)  มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

   2 นายสุเมธ สุทธภกัติ  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั   

(41) บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์แคป แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (ICAP) มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการหน่ึงลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทั   

อน่ึง ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2560  มีการเปล่ียนแปลงกรรมการท่ีมีอยูเ่ดิม ตามนยัขา้งตน้ และเป็นผลใหบ้ริษทั อินเตอร์ 

ฟาร์อีสท ์แคป แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 
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ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

   2 นายสุกิจ องัสุวรรณ  กรรมการ 

  3 นายสุวิทย ์วรรณะศิริสุข  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั   

(42) บริษทั โรงแรมดาราเทว ีจ  ากดั (DDVH) มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

   2 นายสิทธิชยั พรทรัพยอ์นนัต ์  กรรมการ 

  3 นายฐนวฒัน์ จนัทร์สุวรรณ  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั   

(43) บริษทั เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (APK) มีกรรมการ ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

   2 นายสิทธิชยั พรทรัพยอ์นนัต ์  กรรมการ 

  3 นายฐนวฒัน์ จนัทร์สุวรรณ  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั   

(44) บริษทั ดาราเทวี จ ากดั (DDV) มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

   2 นายสิทธิชยั พรทรัพยอ์นนัต ์  กรรมการ 

  3 นายฐนวฒัน์ จนัทร์สุวรรณ  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั   

(45) บริษทั สมภูมิโซล่าพาวเวอร์ จ ากดั (SPP) มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการหน่ึงลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทั   

อน่ึง ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2560  มีการเปล่ียนแปลงกรรมการท่ีมีอยูเ่ดิม ตามนยัขา้งตน้ และเป็นผลใหบ้ริษทั สมภูมิโซล่า  

พาวเวอร์ จ ากดั มีรายนามกรรมการ ประกอบดว้ย 
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ล าดบั ช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง 

    1 นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์  กรรมการ 

   2 นายสุกิจ องัสุวรรณ  กรรมการ 

  3 นายสุวิทย ์วรรณะศิริสุข  กรรมการ 

ขอ้ก าหนด :   กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั   

คณะกรรมการบริหาร 

ในปี 2559 คณะกรรมการบริหาร มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง วนัท่ีลาออก/พน้ต าแหน่ง 

1. นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์ ประธานกรรมการบริหาร - 

2. นายสิทธิชยั พรทรัพยอ์นนัต ์ ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 9 ธนัวาคม 2559 

3. นายฐนวฒัน์ จนัทร์สุวรรณ กรรมการบริหาร/รองประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารงานทัว่ไป 30 พฤศจิกายน 2559 

4.  นายศุภนนัท ์ฤทธิไพโรจน ์ กรรมการบริหาร/รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารงานฝ่ายปฎิบติัการ - 

5.  นางธริณี วรรทนธีรัช กรรมการบริหาร/รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารงานฝ่ายบญัชีการเงิน 25 พฤศจิกายน 2559 

6.  นายสุวิทย ์วรรณะศิริสุข กรรมการบริหาร - 

7.  นายสุพจน์ อาวาส กรรมการบริหาร - 

อน่ึง ณ วนัท่ี30 เมษายน 2560 มีการปรับปรุง ตลอดจนแกไ้ขอ านาจกรรมการ รวมถึงเปล่ียนแปลงกรรมการบริหารท่ีมีอยูเ่ดิม ตาม

นยัขา้งตน้ และเป็นผลให้บริษทั อินเตอร์ ฟำร์อีสท ์ เอน็เนอร์ย่ี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) มีคณะกรรมการบริหาร ตาม

รายละเอียดดงัน้ี 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง วนัท่ีลาออก/พน้ต าแหน่ง 

1. นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์ ประธานกรรมการบริหาร - 

4.  นายศุภนนัท ์ฤทธิไพโรจน ์ กรรมการบริหาร/รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารงานฝ่ายปฎิบติัการ - 

6.  นายสุวิทย ์วรรณะศิริสุข กรรมการบริหาร/รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารงานฝ่ายบญัชีการเงิน - 

7.  นายสุพจน์ อาวาส กรรมการบริหารและท่ีปรึกษา - 

หน้าท่ีคณะกรรมการบริหาร 

1. ก ำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์โครงสร้างการบริหาร วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายระยะยาว ในการขบัเคล่ือนกิจการของ

บริษทัให้สอดคลอ้งหรือเหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกิจและการแขง่ขนั รวมทั้งเสนอให้คณะกรรมการบริษทัอนุมติั 

2. ก ำหนดวิธีหรือแผนปฏิบติัการ ให้เป็นไปตามวตัถุประสงคใ์นการประกอบกิจการของบริษทั เพื่อมอบหมายให้ฝ่ายจดัการ

ไปด ำเนินการ ทั้งน้ี การบริหารกิจการดงักล่าว จกัตอ้งเป็นไปตามนโยบาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรือค ำส่ังท่ี 

คณะกรรมการบริษทัก ำหนด นอกจากน้ีใหค้ณะกรรมการบริหารมีหนา้ท่ีในการพิจารณากลัน่กรองเร่ืองต่างๆ   ท่ีจะน ำเสนอ 

ต่อคณะกรรมการบริษทั       เพื่อพิจารณาอนุมติั หรือใหค้วามเห็นชอบ ยกเว้น งานหรือกิจการท่ีอยูใ่นหนา้ท่ีรับผิดและ/หรือ 
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อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ยอื่นๆ  ท่ีคณะกรรมการบริษทัประกาศก ำหนดให้เป็นผูพ้จิารณา หรือกลัน่กรองเพื่อ

น าเสนอคณะกรรมกการบริษทัโดยตรง 

3. ก ำหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ รวมถึงแผนงานและโครงการธุรกิจประจ ำปี รวมถึงงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม 

ของบริษทัและบริษทัยอ่ยเสนอ ตอ่คณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมติั 

4. กลัน่กรองและอนุมติันโยบายและแผนการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ตามท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเสนอ เพื่อ 

น ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และก ากบัดูแลใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีไดรั้บดว้ยความ

รอบคอบ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

5. ก ำหนด พิจารณา อนุมติัประกาศ ค ำส่ัง ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ค ำส่ัง กรอบหรือแนวทางในการบริหารกิจการ หรือการ

ประกอบธุรกิจของบริษทัหรือการด าเนินการต่างๆ อนัมีผลผกูพนับริษทั แต่จะตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบัวตัถุประสงค ์ หรือ 

พนัธกิจของบริษทั 

6. ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทนุในโครงการต่างๆ พร้อมทั้งมีอ านาจในการพิจารณาอนุมติัใหบ้ริษทัลงทุนหรือร่วมลงทนุ 

กบับุคคล นิติบคุคลหรือคณะบคุคลอื่นๆ ในรูปแบบต่างๆ  วงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ รวมถึงการลงทุนใน 

ลกัษณะอื่นๆ เช่น การเขา้ซ้ือหุน้ แลกเปล่ียนหุ้นกบันิติบุคคลอืน่ตามท่ีเห็นสมควร รวมถึงการท ำนิติกรรมท่ีเก่ียวกบัเร่ือง

ดงักล่าวจนแลว้เสร็จและรายงานให้แก่คณะกรรมการทราบดว้ย 

7. อนุมติัและด าเนินกิจการต่างๆ อนัเป็นปกติธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย เป็นรายกรณีภายใตว้งเงินหรืองบประมาณ

ประจ าปี   ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั  แตจ่กัตอ้งรายงานผลการอนุมติัดงักล่าว  ให ้ท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษทัรับทราบ ในการประชุมคร้ังถดัไปจากวนัท่ีอนุมติั โดยในการด าเนินการใดๆ ดงักล่าว คณะกรรมการบริหารมีอ านาจ

ในการอนุมติัค่าใชจ้่ายหรือการจดัซ้ือหรือจดัจา้งหรือเช่าหรือเช่าซ้ือ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานและการลงทุนของบริษทั 

และบริษทัยอ่ยทั้งท่ีเก่ียวขอ้งกบั และงานสนบัสนุน รวมถึงสามารถอนุมติัการกูห้รือ การขอสินเช่ือกบัสถาบนัการเงิน เพื่อ

การประกอบธุรกรรมตามปกติของบริษทัและบริษทัยอ่ย ตลอดจนอนุมติัการกูห้รือ ให้กูย้ืมแก่บริษทัยอ่ย ภายในวงเงิน 

ท่ีคณะกรรมการบริษทั ก ำหนดและตอ้ง ไม่เกิน 100 ลา้นบาท  

8. แต่งตั้งคณะท างานและ/หรือบคุคลใดๆ เพื่อท ำหนา้ท่ีกลัน่กรองงานเร่ืองประเดน็หรือขอ้มูลท่ีน ำเสนอต่อ คณะกรรมการ

บริหาร หรือด าเนินการต่างๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารหรือ เพื่อด ำเนินการอื่นใด 

แทน ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารก็ได ้ แลว้แตส่ถานการณ์นั้นๆ จกัตอ้งเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายในขอบเขต

แห่งอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารเท่านั้น 

9. แต่งตั้งหรือว่าจา้งท่ีปรึกษาหรือคณะท่ีปรึกษา และให้มีอ านาจก าหนดค่าตอบแทน ค่าเบ้ียเล้ียง สวสัดิการ ส่ิงอ ำนวยความ

สะดวก และค่าใชจ้่ายอื่นของท่ีปรึกษาหรือคณะท่ีปรึกษาตามความเหมาะสม 

10. ก ากบัตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินกิจการของบริษทัให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานหรือโครงการท่ีไดรั้บอนุมติั 

รวมถึงหนุนเสริมให้การขบัเคล่ือนกิจการต่างๆ ของบริษทั เป็นไปดว้ยความสะดวกคล่องตวั โปร่งใส มีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมถึงเป็นประโยชน์และสามารถสร้างความมัน่ใจ ตลอดจนความน่าเช่ือถือให้กบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

11. ก ากบัดูแลการปฎิบติังานและก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารรวมถึงผูบ้ริหารท่ีไดรั้บอนุมติัใหป้ฏิบติังาน 

เฉพาะดา้น 

12. จดัท าและรายงานผลการปฏิบติังานให้คณะกรรมการบริหารทราบเป็นประจ า หรือตามท่ีร้องขอหรือตามท่ีหน่วยงานก ากบั

ก าหนด  
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13. จดัให้มีบทบญัญติัเก่ียวกบัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ เพื่อเป็นแนวท่ีพึงประสงค ์ส าหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน 

รวมถึงบริษทัยอ่ยและน าเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมติ 

14. ทบทวนหลกัการปฏิบติังานการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและการบริหารความเส่ียงอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้สอดรับกบัแนวทาง

ปฏิบติั หรือขอ้เสนอแนะของหน่วยงานหรือกลไกก ากบัดูแล พร้อมทั้งเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาอนุมติั 

15. จดัท าและทบทวนหรือปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการบริหารให้ทนัสมยั และเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของบริษทั 

พร้อมทั้งน ำเสนอตอ่คณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมติั 

16. ปฏิบติัหนา้ท่ีต่างๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย  

หน้าท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษทัมีการายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผยเพียงอยา่งเพียงพอ     โดยประสานงานกบัผูส้อบบญัชี

ภายนอกและผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบจดัท ำรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจ าปี คณะกรรมการตรวจสอบ อาจ

เสนอแนะให้ผูส้อบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ท่ีเห็นว่า จ าเป็นและเป็นเร่ืองส าคญัในระหว่างการตรวจสอบ 

บญัชีของบริษทัก็ได ้

2. สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายใน ท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบ

ทานร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอกและผูต้รวจสอบภายใน (ถา้มี) 

3. สอบทานการปฎิบติัของบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้ก ำหนดของตลาดหลกั 

ทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั  รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี   โดยค ำนึงถึง

ความน่าเช่ือถือความเพียงพอของทรัพยาก รและปริมาณงานตรวจสอบของส ำนกังานตรวจสอบบญัชีนั้นๆ รวมถึง 

ประสบการณ์ของบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายให้ท ำการตรวจสอบบญัชีของบริษทั 

5. พิจารณาเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั  ในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์ห้มีความ 

ถูกตอ้งและครบถว้น 

6. ปฎิบติัการอื่นใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย  และการตรวจสอบเห็นชอบดว้ย เช่น ทบทวน นโยบายการบริหาร

ทางการเงิน และการบริหารความเส่ียงทบทวนการปฏิบติัตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบ้ริหารทบทวนร่วมกบัผูบ้ริหาร

ของบริษทัในรายงานส าคญัท่ีตอ้งเสนอต่อสาธารณชนตามกฎหมายก ำหนด ไดแ้ก่ บทรายงานและการวิเคราะหข์องฝ่าย

การเงิน เป็นตน้ 

7. จดัท ำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ ำปีของบริษทั  ซ่ึงรายงานดงักล่าว

ตอ้งลงนาม โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานดงักล่าว ควรประกอบดว้ยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

7.1   ความเห็นเก่ียวกบักระบวนการจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงินของบริษทั ถึงความถูกตอ้งครบถว้น เป็น 

ท่ีเช่ือถือได ้

7.2.  ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 

7.3.  เหตุผลท่ีเช่ือว่า ผูส้อบบญัชีของบริษทัเหมาะสมท่ีจะไดรั้บแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหน่ึง 

7.4.  ความเห็นเก่ียวกบัการปฎิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดของตลาดหลกัทรัพยห์รือ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
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7.5   รายการอื่นท่ีเห็นว่า ผูถื้อหุ้นและผูล้งทนุทัว่ไป ควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ มอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษทั 

หน้าท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1. ก ำหนดนโยบาย หลกัเกณฑห์รือกระบวนการและวิธีการสรรหากรรมการ รวมถึงผูมี้อ านาจในการบริหารกิจการของบริษทั 

นบัแต่ผูจ้ดัการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า รวมถึงคณะท างานพิเศษต่างๆ ท่ีคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดยอ่ย

แต่งตั้ง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทัพจิารณาอนุมติั  

2. คดัเลือกและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสม  ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายหรือระเบียบและขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 

เพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมการ ในคณะกรรมการชุดยอ่ยและผูมี้อ ำนาจในการบริหารกิจการของบริษทัให้ คณะกรรมการบริษทั

พิจารณาอนุมติัหรือให้ความเห็นชอบ 

3. คดัเลือกและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมหรือมีความรู้ ประสบการณ์ ทกัษะ หรือความเช่ียวชาญ และ ช ำนาญการ

เฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการของบริษทัเป็นกรรมการ เพื่อทดแทนกรรมการท่ีพน้จ ำกต ำแหน่ง โดยเหตุอื่น (นอกจากการออก

จากต าแหน่งตามวาระ)  เพื่อให้คณะกรรมการบริษทัพจิารณาอนุมติัแต่งตั้ง ทดแทน ต ำแหน่งท่ีว่างลงและให้มีวาระการด ารง

ต าแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องผูท่ี้ตนแทน  

4. ก ำกบัดูแลใหค้ณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยชุดยอ่ย มีขนาดและองคป์ระกอบท่ีเหมาะสมกบักิจการของ 

บริษทั รวมถึงมีการปรับเปล่ียนให้สอดคลอ้งกบัสภาพหรือสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยกรรมการและกรรมการ

ชุดยอ่ย จกัตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ควาสามารถ ความเช่ียวชาญ ทกัษะ ประสบการณ์หรือความช านาญเฉพาะทางท่ี

เก่ียวขอ้งกบักิจการของบริษทั 

5. ก ำหนด ตลอดจนจดัท ำโครงสร้าง จ ำนวน รูปแบบและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท ทั้งท่ีเป็นตวัเงิน และมิใช่ 

ตวัเงินท่ีเหมาะสม ให้แก่ประธานกรรมการ กรรมการบริษทัและกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย โดยการทบทวนความ

เหมาะสมของหลกัเกณฑท่ี์ใชอ้ยู ่ในปัจจบุนัเทียบเคียงกบัขอ้มูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษทัอื่นท่ีอยู ่ในอุตสาหกรรมการ

เดียวกนั และบริษทัจดทะเบียนอืน่ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีมีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ใกลเ้คียงกนั 

เพื่อจูงใจและรักษาไว ้ ซ่ึงกรรมการท่ีมีคุณประโยชน์กบับริษทัและน ำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษทั เพื่อใหค้วามเห็นชอบ 

หรือน ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญั เพื่อพิจารณาอนุมติัแลว้แต่กรณี 

6. ก ำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นท่ีเหมาะสมให้แก่ผูมี้อ านาจ ในการบริหารกิจการของบริษทันบัแต่ผูจ้ดัการฝ่าย 

หรือเทียบเท่าขึ้นไป เพ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชนท่ี์พึงมีพึงได ้ พร้อมทั้งเสนอให ้

คณะกรรมการบริษทัอนุมติั 

7. ก ำหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารหรือ เทียบเท่า   เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษทั  และให้เป็นแนวทางในการพิจารณาประเมินผลงาน โดยคณะกรรมการบริษทั พร้อมทั้งก ำหนดแนวทางการประเมิน 

ผลงานของผูบ้ริหารระดบัสูงอื่นๆ นบัแตผู่จ้ดัการฝ่าย หรือเทียบเท่าขึ้นไป เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการพิจารณาปรับ

ผลตอบแทนประจ าปี โดยค านึงถึงหนา้ท่ีความรับผดิชอบและความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง 

8. ก ำกบัดูแลให้มีการวางแผน  และด าเนินการสรรหาผูสื้บทอดต ำแหน่ง (Succession Plan) ของผูบ้ริหารนบัแต่ผูจ้ดัการฝ่าย

หรือเทียบเท่าขึ้นไป 

9. เปิดเผยนโยบายเก่ียวกบัการก าหนดค่าตอบแทนและตอบแทนและค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมถึงจดัท ารายการการ 

ก ำหนดค่าตอบแทน ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก ำหนดค่าตอบแทนไวใ้นประจ าปี 
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10. รายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อคณะกรรมการบริษทัและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 

11. จดัท ำและพจิารณา ตลอดจนปรับปรุงหรือทบทวนหรือแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก ำหนดค่าตอบแทน 

ให้ทนัสมยัและเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของบริษทั พร้อมทั้งน ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมติั 

12. ปฏิบติังานต่างๆ เก่ียวกบัการสรรหาและก ำหนดคค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายและ/หรือการอื่นตามท่ี 

ระบุไวต้ามกฎหมายหรือ ขอ้ก ำหนดของทางราชการ 

ผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทั มีผูบ้ริหารระดบัสูง จ ำนวน 2 คน โดยมีรายช่ือดงัน้ี 

ล าดบั ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง 

    1 นายศุภนนัท ์ฤทธิไพโรจน ์ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารงานปฏิบติัการ 

   2 นางประภาวลัย ์เจนสัญญายทุธ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารงานบญัชีและการเงิน 

อน่ึง ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2560 มีการปรับปรุง ตลอดจนแกไ้ขอ านาจหนา้ท่ี รวมถึงเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีมีอยูเ่ดิม ตาม

นยัขา้งตน้ และเป็นผลให้บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ย่ี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) มีรายงานผูบ้ริหารระดบัสูง รวมถึง

อ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ ตามรายละเอียด ดงัน้ี 

ล าดบั ช่ือ- สกุล ต ำแหน่ง 

 1.  นายศุภนนัท ์ฤทธิไพโรจน ์   รักษาการประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

          2.  นายสุวิทย ์วรรณะศิริสุข รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารงานบญัชีการเงิน 

    3.  นายศุภกร แยม้งามเหลือ รักษาการรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารงานปฏิบติัการทัว่ไป 

อ านาจและความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) 

1. ควบคุม ดูแลการด าเนินงานกิจการทัว่ไปหรือบริหารงานทัว่ไปของบริษทั เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ ซ่ึงอยูภ่ายใต้

วตัถุประสงค ์กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ในเร่ืองเก่ียวกบัการด าเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษทั 

2. ก ากบัติดตาม ดูแลนโยบายและแผนงานต่างๆ ให้ฝ่ายบริหารปฏิบติังานท่ีคณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการบริหาร

มอบหมาย รวมถึงงบประมาณท่ีไดข้ออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัและ/หรือคณะผูบ้ริหารของบริษทัให้ส าเร็จลุล่วง 

3. มีอ ำนาจออกค าส่ัง ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพื่อให้การปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษทั และเพื่อ

รักษาวินยัในการท างานในองคก์ร 

4. มีอ ำนาจอนุมติัจดัท ำนิติกรรมสัญญาใดๆ ท่ีผกูพนับริษทัและ/หรือท่ีมิใช่ปกติวิสัยของธุรกิจ ในวงเงินแต่ละคร้ังไม่เกิน 

 จ ำนวน 10 ลา้นบาท 

5. ปฎิบติังานอื่นตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ทั้งน้ีการอนุมติัรายการของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารงานขา้งตน้ จะไม่รวมถึงการอนุมติัรายการท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารมี 

ส่วนไดส่้วนเสียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอื่นใดกบับริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ย รวมทั้งรายการท่ีก าหนด 

ให้ตอ้งขอความเห็นชอบจากผูถื้อหุ้นในการท ารายการเก่ียวโยงกนัและการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส ำคญัของบริษทั 

และ/หรือบริษทัยอ่ย เพื่อให้สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์
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อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป 

1. การบริหารภายในองคก์รของบริษทั และบริษทัยอ่ย รวมถึงแต่งตั้ง การว่าจา้ง การโยกยา้ย การเลิกจา้ง การก าหนดค่าจา้ง 

ค่าตอบแทน โบนสั สวสัดิการพนกังาน ให้เหมาะสมกบัสภาพประเพณีและสอดคลอ้งกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 

พรบ.คุม้ครองแรงงานฯ ในต ำแหน่งงานท่ีต  ่ำกว่าระดบัผูจ้ดัการฝ่ายลงมา ทั้งน้ี รวมถึงมีอ านาจในการลงโทษพนกังาน

โดยออกค ำส่ังดว้ยการตกัเตือน ดว้ยวาจาหรือเป็นลายลกัษณ์อกัษร ภาคทณัฑ ์ตดัเงินเดือน เสนอใหอ้อก เลิกจา้ง และไล่ออก 

2. มีอ ำนาจแต่งตั้งคณะท างาน เพื่อด ำเนินกิจการหรือบริหารงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

3. ประเมินความพร้อมของก ำลงัคนให้สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ก ำหนดแผนสร้างความพร้อมของก ำลงั 

คน โดยพฒันาพนกังานหรือสรรหาพนกังาน เพื่อเตรียมทดแทนคนท่ีลาออก สร้างแผนสรรหาพนกังานและพฒันาอบรม

พนกังานไวไ้ดล้่วงหนา้ คดัเลือก ประเมินผลงานและประเมินศกัยภาพพนกังาน เพื่อพิจารณาความเหมาะสม ใชเ้คร่ืองมือ 

ทดสอบและประเมินบคุลากร เพื่อวิเคราะหศ์กัยภาพของพนกังาน  

4. พิจารณาอนุมติัหรือรับทราบกิจการอื่นๆ ท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย      ท่ีเห็นว่า จ ำเป็นหรือสมควร 

เป็นการเร่งด่วนเพื่อแกปั้ญหาได ้ซ่ึงหากไม่ด ำเนินการแลว้ จะเกิดความเสียหายแก่บริษทัและบริษทัยอ่ย และให้รายงานต่อ

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารหรือคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษทัทราบ 

5. มีอ านาจพิจารณากลัน่กรองหรืออนุมติัการว่าจา้งท่ีปรึกษา  การจดัซ้ือจดัจา้ง  ตามกฏระเบียบ     และขอ้บงัคบัของบริษทัและ 

 บริษทัยอ่ย 

6. บริหารงานก ากบัดูแลส่ังการและประสานงานอนัเก่ียวกบังานดา้นธุรการ ดา้นบุคลากรและสวสัดิการ ดา้นจดัซ้ือจดัจา้ง

ครุภณัฑ ์ ดา้นบริหารจดัการส านกังาน อาทิเช่น งานอาคาร ยานพาหนะ เป็นตน้ ทั้งน้ี ให้หมายความรวมถึงงานอ่ืนใดท่ี

เก่ียวกบัการบริหารจดัการภายในองคก์รของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

7. พิจารณาอนุมติัรายจ่ายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานในต าแหน่ง ภายใตค้  าส่ังหรือประกาศขององคก์รทั้งบริษทัและ

บริษทัยอ่ย  

8. ปฎิบติังานอื่นตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารงานบัญชี-การเงิน 

1. พิจารณาจดัสรรงบประมาณประจ ำปี รวมทั้งควบคุมการใชห้รือการเบิกจ่ายงบประมาณประจ ำปีของบริษทัและบริษทัยอ่ย

ให้เป็นไปตามแผนงานโครงการและกิจกรรมท่ีไดรั้บอนุมติั 

2. พิจารณากลัน่กรองหรืออนุมติัการใชจ้่ายในการด าเนินการธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย ธุรกรรมทางการเงิน ปรับปรุงหน้ี 

และตดัหน้ีสูญ ตามอ านาจท่ีก าหนด รวมถึงอนุมติัการใชจ้่ายเงินลงทุนท่ีส ำคญัๆ ท่ีได ้ ก ำหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่าย

ประจ ำปี ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษทั และพิจารณาการกูย้ืมเงิน การจดัหา

วงเงินสินเช่ือ หรือการขอสินเช่ือต่างๆ ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ภายในวงเงินท่ีก ำหนด โดยจะตอ้งน ำเสนอขออนุมติัจาก

คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษทั 

3. ด ำเนินการตามค าส่ัง      และติดตามงานท่ีมีความส าคญัของคณะกรรมการบริษทั  คณะกรรมการบริหาร  ประธานกรรมการ 

 บริหาร และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4. พิจารณาอนุมติัหรือรับทราบกิจการอื่นๆ เก่ียวกบัการบริหารงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ท่ีเห็นว่าจ ำเป็น หรือสมควรเป็น

การเร่งด่วนเพื่อแกปั้ญหา ซ่ึงหากไม่ด ำเนินการแลว้จะเกิดความเสียหายแก่บริษทัและบริษทัยอ่ย และให้รายงานต่อประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร คณะกรรมการบริหารหรือกรรมการบริษทัทราบ 
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5. ก ำหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางการบริหารความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบังานบญัชีและการเงิน ซ่ึงมีผลตต่อการด ำเนิน 

ธุรกิจของบริษทั และบริษทัยอ่ยให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

6. ก ำหนดเป้าหมาย กลยทุธ์แผนงาน วิธีการปฏิบติังานของฝ่ายการเงินและการบญัชีโดยยดึพนัธกิจ และเป้าหมายของ

บริษทัเป็นหลกั 

7. จดัท ำระบบขอ้มูลดา้นการเงินและการบญัชีลงในระบบคอมพิวเตอร์ร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

8. ควบคุมบญัชียอดรับ-จ่ายของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

9. ควบคุมการบริหารเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งมีประสิทธิภาพ 

10. จดัท าเอกสารแสดงสถานะทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย เพื่อส่งใหค้ณะกรรมการบริษทัหรือกรรมการบริหาร

รับทราบ 

11. ก ำกบัดูแลการจดัท างบการเงิน 

12. ควบคุมดูแลการด ำเนินงานของหน่วยงานในสงักดั ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ ค  าส่ังและ/หรือประกาศ

ของบริษทั 

13. จดัให้มีระบบและปฎิบติัตามนโยบาย ตลอดจนกลยทุธในการบริหารความเส่ียง การปฏิบติัตามเกณฑ ์และการก ากบักิจการ

ท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง 

14. ปฎิบติังานอื่นตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารงานปฎิบตัิการ 

1. จดัท ายทุธศาสตร์และกลยทุธ์ ในการพฒันาธุรกิจและการลงทุนในภาพรวม ให้สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องบริษทัหรือ 

เป้าหมายทางธุรกิจของบริษทั รวมถึงทิศทางและแนวโนม้ของธุรกิจ 

2. ก ำหนดและจดัท ำแผนการพฒันาธุรกิจ ตลอดจนแผนการด ำเนินงาน แผนงบประมาณ แผนการลงทุนและอตัราก ำลงั 

รวมถึงแผนการบริหารเชิงประจกัษ ์  เพื่อให้บริษทัเป็นผูน้ าในดา้นการผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานทดแทนทุกประเภท อีกทั้ง 

ครอบคลุมและเขา้ถึงทุกพ้ืนท่ี 

3. ก ำกบัดูแลให้มีการศึกษาและพฒันาความรู้ ตลอดจนติดตามขอ้มลูขอ้สารหรือความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีและองคค์วามรู้ 

ใหม่ๆ เพื่อใชป้ระกอบหรืออา้งองิในการขบัเคล่ือนภารกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

4. จดักิจกรรมเพื่อสังคมหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ความรู้และสร้างความเขา้ใจท่ีดีต่อกนัระหว่างบริษทัชุมชนหรือผูมี้ส่วนได ้

ส่วนเสียในกิจการหรือการลงทนุของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยตามท่ีกฎหมายก าหนด 

5. ก ำกบัดูแลให้มีการสอบทาน หรือขอต่อ หรือขอรับใบอนุญาตจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเอ้ืออ านวยให้บริษทัและบริษทั

ยอ่ยสามารถปฎิบติังานไดด้ว้ยความสะดวกและคล่องตวั 

6. ศึกษาความเป็นไปไดท้างวิศวกรรม  ทางเทคโนโลยี และการลงทุนของโครงการต่างๆ ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายหรือ 

วตัถุประสงคข์องบริษทั เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษทั แลว้แต่กรณี 

7. ก ากบัดูแลให้มีการก าหนดหรือวางแผนการผลิตไฟฟ้า การตรวจสภาพเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ ตลอดจนการซ่อมบ ำรุงรักษา

อยา่งสม ่าเสมอต่อเน่ือง 

8. ติดตามผลการปฏิบติังานและก ากบัดูแลให้มีการจดัท ารายงานทรัพยสิ์น และรายงานความกา้วหนา้ของงานทุกประเภทให้

เป็นไปตามวิธีการและกรอบเวลาท่ีก าหนด 
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9. ก ำกบัดูแลให้การปฏิบติังานของบริษทั เป็นไปตามมาตรฐานหรือระบบคุณภาพต่างๆ เช่น ISO90001 หรือ ISO14000 

เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัหรือเสริมสร้างความเช่ือมัน่ ตลอดจนช่ือเสียงและเกียรติคุณของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

10. จดัให้มีระบบและปฎิบติันโยบาย   ตลอดจนกลยทุธ์ในการบริหารความเส่ียง  การปฏิบติัตามกฎเกณฑแ์ละการก ากบักิจการ

ท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง 

11. ควบคุมดูแลการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกดั     ให้ปฎิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ ค าส่ังและ/หรือประกาศของ 

 บริษทั 

12. ให้ค  ำปรึกษาในการปฏิบติังานหรือให้ความร่วมมือในการแกข้อ้จ ากดัต่างๆ แก่หน่วยงานภายในท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัและ

บริษทัยอ่ย 

13. ประสานงานหรือปฏิบติังานร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐและ/หรือภาคเอกชน เพื่ออ านวยการให้กิจการต่างๆ ของบริษทัและ

บริษทัยอ่ย ด าเนินไปดว้ยดีและมีประสิทธิภาพหรือเกิดประสิทธิผลสูงสุด  

14. ปฎิบติังานอื่นตามท่ีมอบหมาย 

อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

1. ก ำกบัดูแลให้บริษทั ตลอดจนอ ำนวยการให้กรรมการ อนุกรรมการหรือคณะท างาน (ถา้มี) ของบริษทั ปฏิบติัตามกฎหมาย 

ระเบียบ ประกาศ ค ำส่ัง ขอ้บงัคบัหรือขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

2. ให้ค  ำแนะน ำเก่ียวกบัขอ้กฎหมาย ขอ้ก าหนดหรือกฎเกณฑต์่างๆ ท่ีกรรมการและผูบ้ริหารหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง สมควรจะได้

รับทราบและถือปฏิบติั  

3. จดัประชุมคณะกรรมการบริษทั คณะผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ ใหเ้ป็นไปตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 

4. จดัท ำขอ้ก ำหนด พร้อมทั้งสอบทานความถูกตอ้งตอ้งครบถว้นของคุณสมบติัของบคุคลวาระการด ำรงต ำแหน่งของบุคคลท่ี 

จะมีการแต่งตั้งหรือไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ อนุกรรมการหรือคณะท างาน (ถา้มี) ใหเ้ป็นไปบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 

5. เตรียมความพร้อมเก่ียวกบัขั้นตอนต่างๆ ในการเขา้สู่ต าแหน่ง พร้อมทั้งจดัให้กรรมการ ผูบ้ริหาร คณะท างานและ ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

(ถา้มี) ไดรั้บการปฐมนิเทศ การอบรม การศึกษาดูงาน ในหลกัสูตรต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ี  

6. จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานประจ าปี ของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการอิสระ และคณะอนุกรรมการหรือ 

คณะท างาน (ถา้มี) ตามท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

7. เปิดเผยขอ้มูลท่ีเช่ือถือไดว่้า มีกรรมการหรือพนกังานหรือลูกจา้งหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย มีการสมคบคิดหรือกระท ำการ

ฉ้อโกงหรือกระท ำการท่ีอาจก่อให้เกิดการฉ้อโกง ต่อคณะกรรมการบริษทั หรือกลไกหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐตามท่ีกฎหมาย

บญัญติัไว ้

8. ติดต่อกบัผูถื้อหุ้นและกรรมการโดยปราศจากความล าเอียง ความกลวั และอคติ  

9. ประสานและ/หรือติดต่อหรืออ ำนวยการให้เจา้หนา้ท่ีของรัฐ ท่ีไดรั้บมอบหมายหรือมีความจ าเป็นท่ีจกัตอ้งปฏิบติังานหรือ

ขบัเคล่ือนภารกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการของบริษทั ปฏิบติังานไดโ้ดยสะดวกและคล่องตวัหรือให ้ เป็นไปตามบทบญัญติั 

แห่งกฎหมาย 

10. เป็นตวัแทนในการแสดงความคดิเห็นในการประชุมและตอ้งไม่กีดกนัการแสดงความคิดเห็นของตวัแทนหรือผูมี้ส่วนได ้

เสีย ดว้ยอคติโดยใชอ้  านาจหนา้ท่ีในต ำแหน่งของตน 

11. เป็นตวัแทนของบริษทัในการใหค้  ำปรึกษาหรือแนะน ำกิจการของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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12. จดัท ำและจดัเก็บรักษาเอกสารส าคญัของบริษทั ซ่ึงอาจมีหรือประกอบดว้ยเอกสารดงัต่อไปน้ี  

12.1.  ทะเบียนกรรมการ 

12.2.  หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปี หนงัสือนดัประชุม 

ผูถื้อหุ้น และรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น 

12.3.  รายงานการมีส่วนไดเ้สีย ท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทั 

12.4.  เอกสารอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ประกาศก าหนดไว ้ ในกฎหมายว่าดว้ยดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพยห์รือตามท่ีกฎหมายอื่นก ำหนดให้ตอ้งยื่นส่งต่อนายทะเบียน 

13. ปฏิบติังานอื่นตามท่ีมอบหมาย 

อน่ึง นายฐนวฒัน์จนัทร์สุวรรณ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปและเลขานุการบริษทั ไดย้ืน่หนงัสือลาออก เม่ือวนัท่ี 1 

ธนัวาคม 2559 และท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร คร้ังท่ี 20/2559 เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2559 จึงไดมี้มติและแต่งตั้งใหน้าย

ศุภนนัท ์ ฤทธิไพโรจน์ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารงานปฏิบติัการ ท ำหนา้ท่ีรักษาการเลขานุการบริษทั แทนนายฐนวฒัน ์

จนัทร์สุวรรณ และมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2559 เป็นตน้ไป 

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

ในปี 2559 กระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผูบ้ริหาร ไดผ้า่นการพิจารณาอยา่งรอบครอบ จากท่ีประชุม 

คณะกรรมการบริษทั เปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนักบับริษทั รวมถึงการขยายตวัทางธุรกิจ โดยมี

รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัน้ี 

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจ ำปี 2559 
 

  ค่าตอบแทน ค่าเบ้ียประชุม ค่าตอบแทนรวม 

  คณะกรรมการ คณะกรรมการ (15,000 บาท/ครั้ ง) (บาท) 

 รายช่ือกรรมการ บริษทั ตรวจสอบ   

1. นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์ / - 10 150,000.- 

2. นายสิทธิชยั พรทรัพยอ์นนัต ์ / - 10 150,000.- 

3. นายอภิชาติ อาภาภิรม * /  12 380,000.- 

4. นายวิศิษฐ์ องคพ์ิพฒันกุล ** / - 12 360,000.- 

5. นายชญตว ์วิทยานนทเ์อกทวี ** / - 9 60,000.- 

6. นายณัฐดนยั อินทรสุขศรี ** /  5 75,000.- 

7. นายแชมป์ ศรีโชคชยั / - 12 180,000.- 

8. นายฐนวฒัน์ จนัทร์สุวรรณ / - 12 180,000.- 

9. นายศุภนนัท ์ฤทธิไพโรจน ์ / - 11 165,000.- 

10. นายบรรจง อรชุนกะ / - 12 185,714.- 

 รวม    1,885,714.- 

*  ประธานกรรมการตรวจสอบ ** กรรมการตรวจสอบ        
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หมายเหตุ 

1.1  ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ   และคณะกรรมการสรรหาและก ำหนดค่าตอบแทน ในปี 2559 

เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน  560,000 บาท ไดแ้ก่ นายอภิชาติ อาภาภิรม  เป็นเงิน 200,000.- บาท นายวิศิษฐ ์องคพ์ิพฒันกุล เป็นเงิน

บาท 180,000  และนายชญตว ์วิทยานนทเ์อกทวี เป็นเงิน 180,000 บาท  

1.2  กรรมการ ล าดบัที่ 1-2 และอนัดบัท่ี 7-8 เป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยไม่ไดรั้บค่าตอบแทนใน

ฐานะกรรมการของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

1.3  ค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและก ำหนดค่าตอบแทน ในปี 2559 : -ไม่มี- 

1.4  ค่าตอบแทนส ำหรับผูบ้ริหารของบริษทั ในปี 2559 : จ านวน 7 ราย  ซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ้่ายคา่ตอบแทน รวมเป็นเงิน 

ทั้งส้ิน 34,813,932 บาท ประกอบดว้ยเงินเดือนและโบนสั ในรอบปี2559 

1.5  มีการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2559 จ านวน 12 คร้ัง แต่กรรมการ ล ำดบัที่ 3 ล าดบัที่ 4 ล าดบัที่ 5 ล าดบัที่ 6 

จะไดรั้บเบ้ียประชุมแตกต่างจากกรรมการรายอื่น เน่ืองจากบริษทัไดน้ ำค่าตอบแทนคา้งจ่าย ในปี 2558 มาจ่ายสมทบให้กบั

กรรมการดงักล่าว ในปี 2559 

2. ค่าตอบแทนอื่น 

ปี 2559 บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทนุส ำรองเล้ียงชีพพนกังานบริหารกองทุนโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้ จ ากดั 

ประกอบดว้ย เงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมเป็นรายเดือน ในอตัราร้อยละท่ีพนกังานก ำหนด และเงินท่ีบริษทัจ่ายสบทบให้ตาม

ขอ้ก ำหนดของบริษทั ซ่ึงพนกังานจะไดผ้ลประโยชน์ดงักล่าว เม่ือพน้สภาพจากการเป็นพนกังาน  ยกเวน้ กรณีเลิกจา้งโดย

ไม่จ่ายค่าชดเชย 
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อน่ึง นายวิศิษฐ์องคพ์ิพฒันกุล และนายณัฐดนยั อินทรสุขศรี ไดล้าออก เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2560 และมีการเลือกตั้ง 

คณะกรรมการชุดใหม่ ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2560 และเป็นผลให้มีคณะกรรมการท่ีไดรั้บการคดัเลือกทดแทน 

กรรมการลาออก จ ำนวน 7 คน ประกอบกบับริษทัไดมี้การขบัเคล่ือนภารกิจตามปกติและมีการประชุมต่อเน่ืองรวม 5 คร้ัง 

จ ำแนกเป็น (ก) ประชุมปกติ จ ำนวน 4 คร้ัง และ (ข) ประชุมฉุกเฉิน จ ำนวน 1 คร้ัง ในวนัท่ี 29 มีนาคม 2560 และ ณ วนัท่ี 30 

เมษายน 2560 มีการประชุม ตลอดจนค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ดงัน้ี 
 

 ค่าตอบแทน ค่าเบ้ียประชุม ค่าตอบแทนรวม 

 คณะกรรมการ คณะกรรมการ (15,000 บาท/ครั้ ง) (บาท) 

รายช่ือกรรมการ บริษทั ตรวจสอบ   

  1. นายวิชยั ถาวรวฒันยงค ์ / - 5/5 75,000.- 

2. นายศุภนนัทฤ์ทธิไพโรจน์ / - 5/5 75,000.- 

3. นายฉตัรณรงค ์ฉตัรภูติ / - 3/5 45,000.- 

4. พลตรีบุญเลิศแจง้นพรัตน์ / - 3/5 45,000.- 

5. นายทวิช เตชะนาวากุล / - 2/5 30,000.- 

6. รศ.ประนอม โฆวินวิพฒัน ์   / -           2/5 30,000.- 

7. นายสมชาย สกุลสุรรัตน์   / -           2/5 30,000.- 

8. พลตต ารวจเอกสุนทร ซา้ยขวญั   / -           2/5 30,000.- 

9. นายปริญญาวิญญูรัตน ์   / -           2/5 30,000.- 

รวม    390,000.- 
 

บุคลากร 

บุคลากรท่ีมีคุณภาพเป็นทรัพยากรท่ีส ำคญัต่อการเจริญเติบโตของบริษทั บริษทัจึงมุ่งเนน้ให้พนกังานไดรั้บการพฒันาควบคู่ไป

กบัเทคโนโลย ีเพื่อให้มีความรู้ความสามารถ ทนัสมยัและมีส่วนร่วมในการพฒันาบริษทั สังคมและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน 

ผลตอบแทนพนกังาน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีพนกังานคงเหลือทั้งส้ิน จ ำนวน 636  คน 

ข้อพพิาทด้านแรงงานที่ส าคัญในระยะเวลา 3 ปี ท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2557-2559) 

-ไม่มี- 

การพฒันาบุคลากร 

ดว้ยวตัถุประสงค ์ เพื่อท่ีจะพฒันาศกัยภาพของพนกังาน ให้ไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถไดอ้ยา่งเตม็ท่ี บริษทัจึงมีนโยบาย

ให้พนกังานมีส่วนร่วมในการก ำหนดแผนงานให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมาของบริษทั เพื่อก ำหนดเป็นแผนธุรกิจและงบประมาณ

ท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ตลอดจนสร้างเสริมให้พนกังานมีทศันคติท่ีดี มีส่วนร่วมในการพฒันาบริษทั ควบคู่กบัการดูแลสังคม 

ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม (Corporate Social Responsibility) นอกจากน้ี บริษทัยงัยดึหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Corporate 

Governance) การต่อตา้นทจุริตคอร์รัปชัน่  เป็นกรอบให้ผูบ้ริหารและพนกังานยึดถือปฏิบติัอีก     การพฒันาความรู้ความสามารถ 
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ของพนกังานนั้น นอกจากวิธี On the job training แลว้ บริษทัยงัจดัให้มีการอบรมต่างๆ ท่ีจ ำเป็น เช่น มาตรฐานบญัชีท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงและการอบรมระบบเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

นอกจากน้ี เพื่อให้การด ำเนินธุรกิจของบริษทัเป็นไปอยา่งมีคุณภาพ บริษทัไดจ้ดัให้มีการอบรมหลกัสูตรต่างๆ แก่ผูบ้ริหารและ 

พนกังานดา้นขอ้ก ำหนด ISO 9001: 2008 และการประยกุตใ์ชก้บังานของบริษทั รวมถึงการลงมือปฏิบติัในการจดัท ำระบบ 

คุณภาพ จดัท ำเอกสาร ก ำหนดกระบวนการท่ีจ ำเป็นส ำหรับระบบบริหารคุณภาพ เพื่อให้สามารถบรรลุผลตามเป้าหมายและ 

ปรับปรุงกระบวนการอยา่งต่อเน่ือง ปัจจุบนัอยูใ่นขั้นตอนของการตรวจสอบ โดยผูต้รวจสอบดา้น ISO 9001:2008 
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การก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการบริษทัไดก้ ำหนดให้การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เป็นนโยบายท่ีส ำคญัของบริษทั โดยบริษทัไดมุ้ง่มัน่ท่ีจะให้การก ากบั

ดูแลกิจการเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดีมุ่งสู่มาตรฐานสากล เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน 

บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ มีส่วนร่วมกบัริษทั โดยสามารถเสนอแนะ แนะน ำความคิดความเห็นต่างๆ ผา่นทาง

อีเมลของบริษทั www.ifec.co.th ในหวัขอ้นกัลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations) ซ่ึงขอ้เสนอแนะต่างๆ จะไดรั้บการรวบรวม

กลัน่กรอง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัต่อไป บริษทัมีเจตนารมณ์มุ่งมัน่ท่ีจะส่งเสริมให้บริษทัเป็นองคก์รท่ีมี 

ประสิทธิภาพ ในการด ำเนินธุรกิจและมีธรรมาภิบาลท่ีดี รวมถึงมีการก ากบักิจการท่ีดีและการบริหารงานท่ีดีมีคุณธรรมในการ

ด ำเนินธุรกิจ ปราศจากคอร์รัปชัน่ มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคด์า้นการก ากบัดูแลกิจการ

ท่ีดีบริษทั ไดจ้ดัท ำนโยบายต่างๆ ขึ้น เช่น นโยบายการก ากบักิจการท่ีดีของบริษทัและบริษทัยอ่ย, นโยบบายจริยธรรมและ 

จรรยาบรรณในการด ำเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย, นโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่ (Anti Coruption), นโยบายจรรยาบรรณ 

และขอ้พึงปฏิบติัในการท างาน (Code of Conduct) (ส าหรับกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน เป็นตน้) ทั้งน้ี นโยบายต่างๆ 

ขา้งตน้น้ี บริษทัไดน้ ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่ออนุมติัและก ำหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน ลงนามรับทราบ

และน ำไปปฎิบติัแลว้ คณะกรรมการบริษทัยงัไดส่้งต่อนโยบายดงักล่าวไปยงัคณะกรรมการชุดยอ่ย ผูบ้ริหารและพนกังานทุกฝ่าย

ไดร่้วมกนัลงนามรับทราบและยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานเช่นเดียวกนั  

นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

ท่ีผา่นมาบริษทัไดต้ระหนกัและให้ความส าคญัในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและธรรมาภิบาลโดยตลอด ควบคู่กบัการพฒันาสังคม 

และส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน   มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีดี ยดึหลกัการบริหารงาน    ดว้ยความซ่ือสัตย ์

สุจริต เพ่ือสร้างความมัน่คงอยา่งมีเสถียรภาพดูแลมิให้เกิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ซ่ึงบริษทัไดจ้ดัตั้ง คณะกรรมการ

ชุดยอ่ย เพื่อช่วยก ากบัดูแลดา้นต่างๆ รวมถึงการบริหารความเส่ียงท่ีมีนยัส าคญั ในการด ำเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นตน้ 

ซ่ึงคณะกรรมการยอ่ย   จะก ากบัดูแลให้เป็นไปตามวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายและกลยทุธ์การด ำเนินธุรกิจของบริษทั     และได ้

ส่ือสารส่งมอบนโยบาย    ไดจ้ดัท ำเป็นลายลกัษณ์อกัษรและไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเรียบร้อยแลว้   ไปยงับริษทัยอ่ย 

ทุกแห่ง เพื่อให้มีการด าเนินงานเป็นมาตรฐานอนัเดียวกนั 

นโยบายการก ากบักิจการท่ีดีประกอบดว้ย หลกัการและแนวปฏิบติัในการก ากบักิจการท่ีดี เพื่อใหค้ณะกรรมการ ผูบ้ริหารและ 

พนกังาน ยึดถือเป็นหลกัปฏิบติัสรุปได ้ดงัน้ี 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) 

บริษทัและคณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัและเคารพต่อสิทธิของผูถื้อหุ้นทุกรายว่า ยอ่มมีสิทธิในฐานะเจา้ของบริษทั และ 

ยอ่มไดรั้บสิทธิพ้ืนฐานในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัเท่าเทียมกนั    ตามขอ้บงัคบัของบริษทัและกฎหมายอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

อาทิเช่น สิทธิในการเสนอวาระก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น สิทธิในการออกเสียงสิทธิใน

การมอบฉนัทะสิทธิในการเสนอรายช่ือบุคคล เพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการ ในการประชุมสามญั ผูถื้อหุ้น 

ในคราวเดียวกนั สิทธิในการมีส่วนแบ่งในก ำไร เป็นตน้ นอกจากนั้นบริษทัอ านวยความสะดวกให้แก่ ผูถื้อหุ้นในการ

ใชสิ้ทธิออกเสียง เช่น การก ำหนดรายละเอียดในหนงัสือนดัประชุมการก ำหนดแบบฟอร์ม หนงัสือ มอบฉนัทะในลกัษณะ 

ท่ีให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้น ในการก ำหนดทิศทางการออกเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะสิทธิตดัสินใจเร่ืองท่ีส าคญัต่างๆ ท่ีอาจมี 

ผลกระทบกบับริษทั เช่น การเพ่ิมทุนการซ้ือ ขาย โอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วน เป็นตน้      การประชุมผูถื้อหุ้น จึงถือเป็น  
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เวทีส าคญัส าหรับผูถื้อหุ้นในการแสดงความคิดเห็น ซกัถามและลงมติตดัสินใจด ำเนินการหรือไม่ด ำเนินการผูถื้อหุ้น จึงมี 

สิทธิ โดยชอบที่จะเขา้ร่วมประชุม มีเวลาเพียงพอส าหรับการพิจารณาและรับททราบผลการลงมติ บริษทัก ำหนดให้มีการ 

ประชุมส ำมญัผูถื้อหุ้น ปีละคร้ัง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั และในกรณี ท่ีมีความ 

จ ำเป็นเร่งด่วน ตอ้งเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีกระทบหรือเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชนข์องผูถื้อหุ้นหรือเก่ียวขอ้ง

กบัเง่ือนไขหรือกฎเกณฑก์ฎหมายท่ีใชบ้งัคบัท่ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุน้แลว้ บริษทัจะเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น 

เป็นกรณีๆ ไป 

ก่อนการประชุม 

บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้น มีสิทธิเสนอวาระท่ีตอ้งการน าเขา้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น หรือการเสนอเพื่อเขา้ด ำรง 

ต ำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในคราวเดียวกนั  โดยบริษทัไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรัพย ์

แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีเสนอวาระการประชุมมายงับริษทั ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม เพ่ือให้ผูถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ 

สามารถเสนอผา่น เวบ็ไซตข์องบริษทั (www.ifec.co.th) และบริษทัก็ไดน้ ำขอ้มูลหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นท่ีมีรายละเอียด 

บนเปิดเผยไว ้ ใน เวบ็ไซตข์องบริษทั ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ 30 วนั และไดท้  ำการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุม 

ให้แก่ผูถื้อหุน้ทุกราย ท่ีมีรายช่ือปรากกฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น และมอบหมายให้บริษทั 

ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษทั เป็นผูจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุม ให้แก่ 

ผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ 14 วนั ก่อนวนั ประชุมผูถื้อหุน้ และเปิดเผยในเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.ifec.co.th) ล่วงหนา้ก่อนวนั 

ประชุมไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั เพื่อให้ ผูถื้อหุ้นไดท้ราบล่วงหนา้และมีเวลาเพียงพอ ในการเตรียมตวัและศึกษาขอ้มูลดงักล่าว 

ก่อนเขา้ร่วมประชุม โดยหนงัสือเชิญ ประชุมผูถื้อหุ้น ประกอบดว้ย แผนที่ของสถานท่ีจดัประชุม   รายละเอียดขอ้มูลของ 

แต่ละวาระการประชุม รายงานประจ ำปี รายละเอียดของกรรมการและผูส้อบบญัชี ขอ้บงัคบัและขอ้ก ำหนดในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการประชุม รวมถึงเอกสารประกอบ การประชุมผูถื้อหุ้น เอกสารท่ีใชใ้นการมอบฉนัทะและวิธีการมอบฉนัทะ 

ไวช้ดัเจน รวมถึงจดัให้มีกรรมการอิสระท าหนา้ท่ี เป็นผูรั้บมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นประสงคจ์ะให้ผูอ้ืน่มา

ประชุมแทน โดยสามารถเลือกมอบฉนัทะใหบ้คุคลใดบคุคลหน่ึงหรือกรรมการอิสระของบริษทั ซ่ึงไม่มีส่วนไดส่้วนเสีย 

ในการประชุมดงักล่าวก็ได ้ นอกจากน้ีผูถื้อหุน้ยงัสามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉนัทะผา่นทางเวบ็ไซดข์องบริษทัได ้

อีกดว้ย และไดป้ระกาศเร่ืองค าบอกกล่าวเรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี ในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัไม่นอ้ยกว่า 3 

วนัและก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่า 3 วนั 

วันประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษทัเปิดให้ผูถื้อหุ้นสามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมได ้ ล่วงหนา้ก่อนเวลาประชุมอยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง และไดอ้ ำนวย 

ความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นก่อนการประชุม  เช่น  ไดจ้ดัเตรียมสถานท่ีในการประชุม    โดยค ำนึงถึงความสะดวกต่อการเดินทาง 

ของผูถื้อหุ้นท่ีจะเขา้ประชุม 

อีกทั้งจดัให้มีบุคลากรตอ้นรับและรับลงทะเบียนในจ ำนวนท่ีเหมาะสมพร้อมอุปกรณ์เทคโนโลยี ท่ีจ ำเป็นอยา่งเพียงพอ  เพือ่ 

ใชใ้นการประชุม  เช่น โปรแกรมการนบัคะแนนเสียงและบตัรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้แก่ผูถื้อหุ้น รวมถึงมีอากร 

แสตมป์เตรียมไว ้ เพื่ออ ำนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นท่ีรับมอบฉนัทะมา ซ่ึงบริษทัเตรียมไวใ้หใ้นทุกๆ  ปี ก่อนเร่ิมการ 

ประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง บริษทัจะมีการประกาศแจง้จ ำนวน/สัดส่วนผูถื้อหุ้นท่ีมาดว้ยตนเองและผูถื้อหุ้น ท่ีไดรั้บ มอบฉนัทะ

มาและช้ีแจงวิธีปฏิบติัในการลงคะแนนเสียงและนบัคะแนนเสียง  และเปิดเผยผลการนบัคะแนนเสียง อยา่งชดัเจน โปร่งใส 

วาระการประชุมจะเรียงตามวาระท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม (ไม่มีการสลบัวาระ) หรือไม่มีการเพ่ิมวาระ เพื่อพิจารณา

เร่ืองอื่น นอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมฯ (ไม่มีวาระจร)              รวมถึงการเปิดโอกาสให้ ผูถื้อหุน้มีส่วนร่วม  
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ในระหว่างการประชุม คือ ให้สามารถซกัถาม/แสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม และบริษทัยินดีท่ีจะตอบ ทุกค าถามท่ีผูถื้อหุน้ 

ตอ้งการทราบและนอ้มรับค าเสนอแนะของผูถื้อหุน้ เพื่อบริษทัจะไดน้ ำไปปรับปรุงให้ดีย่ิงขึ้น เพราะเห็นว่า ทุกๆ ค ำแนะน ำ 

ท่ีผูเ้ขา้ประชุมเสนอนั้น ยอมเป็นประโยชน์ต่อบริษทั ไม่มากก็นอ้ย ในการประชุมทุกคร้ัง จะมีการ บนัทึกรายงานการประชุม 

อยา่งถูกตอ้งครบถว้น และสรุปดว้ย การลงมติพร้อมกบันบัคะแนนเสียง 

การประชุมผูถื้อหุ้นท่ีผา่นมา ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษทั กรรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารและผูบ้ริหารระดบั 

สูง ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ รวมถึงท่ีปรึกษากฎหมายท่ีท าหนา้ท่ีในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียง หรือ

หากเกิดมีกรณีการโตแ้ยง้ในระหว่างการประชุมผูถื้อหุ้น จะไดช้ี้แจงให้ทราบที่ผา่นมา คณะกรรมกการบริษทัใหค้วามส ำคญั 

ต่อการประชุมผูถื้อหุน้เป็นอยา่งย่ิง โดยให้ถือเป็นหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งเขา้ประชุมทุกคร้ัง หากไม่ติดภารกิจส ำคญั 

ภายหลังการประชุม 

ไดมี้การแจง้มติของท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ผา่นระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดท้นั ตาม 

ก ำหนด และสามารถจดัส่งรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี ท่ีมีสาระส ำคญัครบถว้น ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 

ประเทศไทย ภายใน 14 วนัหลงัการประชุม และเผยแพร่รายงานการประชุมในเวบ็ไซตบ์ริษทั (www.ifec.co.th) ไดท้นั 

ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม ทั้งน้ี เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบอยา่งรวดเร็ว 

2. การปฏบิัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 

บริษทัไดใ้ห้ความส ำคญักบัการปฏิบติัท่ีเท่าเทียมกนัต่อผูถื้อหุน้ทุกราย โดยค ำนึงถึงสิทธิของผูถื้อหุน้เป็นส ำคญั ไม่ว่าจะเป็น 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ผูถื้อหุ้นรายยอ่ย นกัลงทุนสถาบนัหรือผูถื้อหุ้นต่างประเทศ ตลอดจนไมค่  ำนึงถึงเพศ อาย ุ เช้ือชาติ สัญชาติ

ศาสนา ความเช่ือ ความเห็นทางการเมือง เป็นตน้ 

(2.1)  บริษทัไดรั้กษาสิทธิของผูถื้อหุ้นและปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั โดยจดัท ำและเผยแพร่ขอ้มูลส ำหรับ 

ผูถื้อหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

(2.2)  บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระท่ีตอ้งการจะน าเขา้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น หรือการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้

ด ารงต ำแหน่งกรรมการ ต่อคณะกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในคราวเดียวกนั โดยบริษทัไดแ้จง้ต่อตลาด 

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพือ่ให้มีเสนอวาระการประชุมมายงับริษทัล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม เพื่อให้ผูถื้อหุน้ 

ทราบล่วงหนา้และสามารถเสนอผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.ifec.co.th) ได ้

(2.3)  กรณีผูถื้อหุ้นจะสามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยเหตุไม่สะดวกใดๆ ผูถื้อหุ้นยอ่มมีสิทธิมอบฉนัทะให้กรรมการ 

ตรวจสอบ หรือกรรมการอิสระหรือบคุคลอืน่ใดๆ เขา้ร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทน โดยบริษทัสนบัสนุน 

ให้ผถืูอหุ้นใชห้นงัสือมอบฉนัทะ โดยการจดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะทั้งแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามประกาศ

ท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ ก ำหนดไว ้ ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายและไดย้ื่นหนงัสือ 

มอบฉนัทะใหแ้ก่บริษทัในท่ีประชุมแลว้ ยอ่มมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกบัผูถื้อหุ้นทุกประการ 

ผูถื้อหุ้นมีสิทธิไดรั้บประวติัและขอ้มูลการท างานของกรรมการอิสระแต่ละท่านอยา่งครบถว้นเหมาะสม ในการ

พิจารณา 

(2.4)    จดัให้มีบตัรลงคะแนนเสียงในทกุวาระ กรณีท่ีผูถื้อหุ้นคดัคา้นหรืองดออกเสียง 

(2.5)  ส ำหรับวาระแต่งตั้งกรรมการบริษทั จะจดัให้มีบตัรลงคะแนนแก่ผูถื้อหุ้น เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดสิ้ทธิในการพิจารณา

แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบคุคล 
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คณะกรรมการบริษทัไดก้ ำหนดมาตรการป้องกนัมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ใชข้อ้มูลภายในเพื่อ ผลประโยชน ์

แห่งตนเองหรือผูอ้ื่นโดยมิชอบ ซ่ึงเป็นการเอาเปรียบผูถื้อหุน้อื่น บริษทัถือว่า กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน จะตอ้ง 

รับผิดชอบ ในการเก็บรักษาขอ้มูลความลบัของบริษทัอยา่งเคร่งครัด โดยเฉพาะอยา่งย่ิงขอ้มูลภายในท่ียงัไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณะและมีผลกระทบต่อกิจการหรือราคาหลกัทรัพย ์ โดยท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้ง (คู่สมรสและบุตร 

ท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะของกรรมการและผูบ้ริหาร) จะไม่ใชโ้อกาสท่ีไดจ้ากการเป็นกรรมการผูบ้ริหารหรือพนกังาน ในการ 

แสวงหาประโยชน์ส่วนตน และในการท ำธุรกิจท่ีแขง่ขนัหรือเก่ียวเน่ืองกบับริษทั รวมถึงจะไม่ใชข้อ้มูลภายในเพื่อประโยชน ์

ของตนในการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั และไมเ่ปิดเผยขอ้มลูอนัเป็นความลบัของบริษทัต่อคูแ่ข่งขนัทางธุรกิจ แมพ้น้

สภาพการเป็นกรรมการผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษทัไปแลว้ก็ตาม 

คณะกรรมการบริษทัไดก้ ำหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหารและผูด้  ำรง ต ำแหน่งระดบับริหาร 4 ล ำดบัแรก นบัต่อจากผูบ้ริหาร

สูงสุดลงมา และผูด้  ำรง ต ำแหน่งระดบับริหารล าดบัท่ี 4 ทุกราย ผูด้  ำรงต ำแหน่งสูงกว่าหรือเท่าเทียบ ผูจ้ดักการฝ่ายบญัชี และ

การเงิน รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ รายงานการมีส่วนไดเ้สียให้เป็นไป ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์

และตลาดหลกัทรัพ.ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนภายใน 1 เดือนนบัจ ำกวนัท่ีรับต ำแหน่ง หรือภายใน 1 

เดือนนบัจากวนัส้ินไตรมาสหรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลจากรายงานท่ีไดเ้คยรายงานคร้ังล่าสุด 

บริษทัใหค้วามส ำคญัเก่ียวกบัการท ารายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือรายการท่ีเก่ียวขอ้งกนั และจะก ำหนด

ราคาและเง่ือนไขเช่นเดียวกบัรายการรกบับุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ของบริษทัโดยรวม และหากธุรกรรมใดท่ีมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัริษทั ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ในรายการดงักล่าว จะตอ้งไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมติัหรือ 

ตดัสินใจธุรกรรมนั้น 

3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) 

บริษทั ตระหนกัดีว่า ความสัมพนัธ์และความร่วมมือท่ีดีระหว่างบริษทั กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน ไม่ว่าผูถื้อหุ้น กรรมการ 

ผูบ้ริหาร พนกังาน เจา้หน้ี ลูกคา้ คู่คา้ ตลอดถึงในระดบัชุมชน ระดบัประเทศ เป็นปัจจยัท่ีส่งเสริมใหบ้ริษทั สามารถ

เจริญเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยืน แมว่้าความตอ้งการของแต่ละฝ่ายจะมีความตอ้งการและผลประโยชน์ท่ีแตกต่างกนัก็ตาม ดงันั้น 

การท่ีจะปฏิบติัต่อกนัแต่ละฝ่าย ยอ่มตอ้งก ำหนดเป็นนโยบายใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีเหมาะสมและชดัเจน โดยตอ้ง 

ยึดมัน่ต่อความรับผิดชอบท่ีมีต่อผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัทุกฝ่าย ทั้งน้ีบริษทัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะด านินธุรกิจอยา่งโปร่งใส 

มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบตอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วนและค ำนึงถึงสังคมและส่ิงแวดลอ้ม จึงมีการก ำหนดนโยบายและ 

แนวทางปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียหลายกลุ่มไว ้ดงัต่อไปน้ี 

(3.1) การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ 

• บริษทัใหค้วามส ำคญัขั้นพ้ืนฐานและเคารพต่อสิทธิของผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั เช่น สิทธิในความเป็นเจา้ของ 

หรือ สิทธิในการซ้ือขาย หรือโอนหุ้น หรือสิทธิในการรับทราบขอ้มูลข่าวสารของบริษทั โดยผา่นช่องทางต่างๆ 

เพียงพอ ในเวลาอนัสมควร หรือสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้และออกเสียงลงคะแนนหรือสิทธิในการมอบ 

ฉนัทะให้บคุคลอื่นเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน หรือสิทธิในการรับทราบกฎเกณฑแ์ละวิธีการในการเขา้

ร่วมประชุมผูถื้อหุน้หรือสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซกัถามในการประชุมผูถื้อหุ้นหรือสิทธิในการ

แต่งตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการหรือสิทธิในการออกคะแนนเสียง ลงคะแนนแต่งตั้งและก ำหนดค่าตอบแทน 

ผูส้อบบญัชีหรือสิทธิในการรับเงินปันผล เป็นตน้ ทั้งน้ีเพ่ือเปิดเผยขอ้มูลใหเ้กิดความโปร่งใส ถูกตอ้งเป็นธรรม 

เช่ือถือไดแ้ละเท่าเทียมกนั  
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• รายงานให้ผูถื้อหุ้นทราบถึงสถานภาพขององคก์รอยา่งสม ่าเสมอและครบถว้นตามความเป็นจริง เปิดเผยขอ้มูล

เก่ียวกบัผลประกอบการอยา่งถูกตอ้งตามความจริง รวมทั้งรายงานฐานะการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่ง

เหมาะสมตามหลกัสากลnอนัเป็นท่ียอมรับของตลาดเงินทุนในประเทศและต่างประเทศ  

• รายงานให้ผูถื้อหุ้นทราบถึงแนวโนม้ในอนาคตขององคก์รทั้งในดา้นบวกและลบ ดว้ยเหตผุลสนบัสนุนอยา่ง

เพียงพอบริษทัและบริษทัยอ่ย มีนโยบายท่ีจะบนัทึกรายการทางบญัชีอยา่งถูกตอ้งครบถว้นเป็นไปตามมาตรฐาน 

การบญัชีและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยผา่นการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ 

และผูส้อบบญัชีอิสระของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 (3.2) กำรปฏิบติัต่อพนกังำน 

• บริษทัตระหนกัดีว่า พนกังานเป็นปัจจยัแห่งความกา้วหนา้ของบริษทั และเป็นทรัพยากรบคุคลท่ีส ำคญัย่ิงของ 

บริษทั ดงันั้น บริษทัพร้อมใหก้ารสนบัสนุนการพฒันาพนกังานทุกคนให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้น โดย 

ก ำหนดให้มีการดูแลและปฏิบติัตอ่พนกังานโดยเท่าเทียมกนัอยา่งเสมอภาค เช่น จดัให้มีสวสัดิการประกนัชีวิต 

และประกนัสุขภาพกบับริษทั เอไอเอ จ ากดั การตรวจสุขภาพประจ ำปีแก่พนกังานทุกปีอยา่งต่อเน่ือง นอกเหนือ 

จากสิทธิท่ีพนกังานไดรั้บจากการเป็นผูป้ระกนัตนกบัส านกังานประกนัสังคม นอกจากน้ีบริษทัยึดมัน่ท่ีจะให ้

พนกังานมีความมัน่คงในอนาคต โดย การจดัให้มีกองทุนส ำรองเล้ียงชีพส ำหรับพนกังาน ซ่ึงในปี 2559 บริษทั 

ไดเ้ลือกบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนทิสโก ้ จ ากดั เป็นผูดู้แลสวสัดิการดงักล่าวให้แก่พนกังาน  โดยมีสัดส่วน 

การจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนฯ  คอื  พนกังานจ่ายอตัราร้อยละ 5 และบริษทัช่วยสมทบการออมดงักล่าวให้แก่ 

พนกังาน ในอตัราร้อยละ 5 เช่นเดียวกนั นอกจากสวสัดิการดงักล่าวขา้งตน้น้ี บริษทัยงัจดัให้การพฒันความรู้

ความสามารถแก่พนกังานอยา่งต่อเน่ือง เช่น การจดัให้มีการอบรมภายในบริษทั ดา้นระบบคณุภาพ การส่ง

พนกังานเขา้อบรมตามหลกัสูตร ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 

ประเทศไทย เป็นตน้ เพื่อพฒันาศกัยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานให้แก่พนกังาน 

• ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อพนกังาน 

• ดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มในการท างาน  ให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพนกังาน 

• การแต่งตั้งและโยกยา้ยพนกังาน  รวมถึงการให้รางวลัและลงโทษ    บริษทัไดก้ระท าดว้ยความ

สุจริตและตั้งอยูบ่น พ้ืนฐานความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของของพนกังานเป็นหลกั 

• ให้ความส าคญัต่อการพฒันาความรู้ความสามารถและทกัษะของพนกังานโดยให้โอกาสอยา่งทัว่ถึงและสม ่าเสมอ 

• ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก ำหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 

 (3.3)  กำรปฏิบติัต่อลูกคา้ 

• ส่งมอบผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกคา้ ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีเป็นธรรม 

• รักษาความลบัของลูกคา้และไม่น ำไปใชเ้พื่อประโยชนข์องตนเองหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

• ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยความรวดเร็วและจดัให้มีระบบและช่องทางให้ลูกคา้ร้องเรียนเก่ียวกบั                    

คุณภาพของสินคา้และบริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

(3.4) กำรปฏิบติัต่อคูค่า้และ/หรือเจา้หน้ี 

• ปฏิบติัต่อลูกค ้ำและ/หรือเจา้หน้ีอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรมและตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ี

เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย  
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• ปฏิบติัตามสัญญาหรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงกนัอยา่งเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใด 

ขอ้หน่ึง ตอ้งรีบแจง้คูค่า้และ/หรือเจา้หน้ีทราบล่วงหนา้ เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ข 

• ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ พึงละเวน้การเรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการคา้กบัคู่คา้

และ /หรือเจา้หน้ี 

• หากมีขอ้มูลว่า มีการเรียก รับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตเกิดขึ้น พึงเปิดเผยรายละเอียดตอ่คู่คา้และ/ 

หรือเจา้หน้ีและร่วมกนัแกไ้ขปัญหาโดยความยติุธรรมและรวดเร็ว 

• รายงานขอ้มูลทางการเงินท่ีถูกตอ้งครบถว้นและตรงเวลาให้แก่เจา้หน้ีอยา่งสม ่าเสมอ 

• บริษทัประสงคท่ี์จะให้การจดัหาสินคา้และบริการเป็นไปอยา่งมีมาตรฐานและมีจริยธรรมโดยด ำเนินการ

ภายใต ้หลกัการ ดงัน้ี 

- มีการแข่งขนัจากผูเ้สนอราคาและการคดัเลือกอยา่งเหมาะสมและเท่ียงธรรม 

-      มีหลกัเกณฑใ์นการประเมินและคดัเลือกคู่คา้ 

- จดัท ารูปแบบสัญญาท่ีเหมาะสมและเป็นสากล  

- จดัให้มีระบบการจดัการและการติดตามการปฏิบติัตามสัญญา เพื่อให้มัน่ใจว่า มีการปฏิบติัตามเง่ือนไข 

ของสัญญาอยา่งครบถว้น เพื่อป้องกนัการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจดัหา  

บริษทัมุ่งหมายท่ีจะพฒันาและรักษาสัมพนัธภาพท่ียัง่ยืนกบัคูค่า้ ท่ีมีวตัถุประสงคช์ดัเจน ในเร่ืองคุณภาพทางดา้น

เทคนิค คุณค่าของสินคา้และบริการท่ีคูค่วรกบัมูลค่าเงินและมีความเช่ือถือซ่ึงกนัและกนั บริษทัไม่มีนโยบายให ้

กรรมการและพนกังานรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตวัจากคู่คา้ 

(3.5)  กำรปฏิบติัต่อคู่แข่งทำงกำรคา้ 

ประพฤติปฏิบติัภายใตก้ติกาของการแข่งขนัท่ีดี ไม่แสวงหาขอ้มลูท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ ดว้ยวิธีการท่ีไม่ 

สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจา้งให้แก่พนกังานของคู่แข่ง เป็นตน้ไป ไม่ท ำลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้

ดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย  

(3.6) กำรปฏิบติัดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและส่ิงแวดลอ้ม 

ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม ส่งเสริมและสนบัสนุนใช ้

ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า  มีมาตรการประหยดัพลงังานและส่งเสริมกระบวนการน ำทรัพยากรกลบัมา

ใชใ้หม่ ตลอดกระบวนการท าธุรกิจ     จดัให้มีระบบการท างานท่ีมุง่เนน้ใหเ้กิดความปลอดภยัและสุขอนามยัในสถานท่ี

ท ำงานอยา่งเหมาะสม เช่น การมีระบบป้องกนัมลพษิท่ีอาจเกิดขึ้นในระหว่างปฏิบติังาน การรจดัสถานท่ีท ำงานให ้

สะอาดและถูกสุขลกัษณะ เพื่อให้บคุลากรตลอดจนผูเ้ขา้มาในบริษทัทุกคนปลอดภยัจากอนัตราย จากอุบติัเหตุและ 

โรคภยั ก ำหนดให้ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งเอาใจใส่อยา่งจริงจงัตอ่กิจกรรมทั้งปวง   ท่ีจะเสริมสร้างคุณภาพดา้นความ

ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มปฏิบติังาน ดว้ยจิตส านึกถึงความปลอดภยัและค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม 

ตลอดเวลาเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของการด าเนินงานของบริษทั     และส่ือสารกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ 

ปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มให้พนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งรับทรายอยา่งต่อเน่ือง 

(3.7)  ควำมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและส่วนรวม 

รับผิดชอบและยึดมัน่ในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม       ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ินท่ีองคก์รตั้งอยูด่  ำเนิน  
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กิจกรรม เพื่อร่วมสร้างสรรคสั์งคม ชุมชนและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสม ่ำเสมอ   เพ่ือให้ชุมชนท่ีบริษทัตั้งอยูมี่คุณภาพชีวิต 

ท่ีดีขึ้น ทั้งท่ีด ำเนินการเองและร่วมมือกบัภาครัฐและชุมชน ป้องกนัอุบติัเหตุและควบคุมการปลอ่ยของเสียให้อยูใ่น 

ระดบัต ่า ตามมาตรฐานท่ียอมรับไดต้อบสนองอยา่งรวดเร็วและอยา่งมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ ท่ีมีผลกระทบต่อ 

ส่ิงแวดลอ้มและชุมชนอนัเน่ืองมาจากการด าเนิงานของบริษทั โดยใหค้วามร่วมมืออยา่งเตม็ท่ีกบัเจา้หน้าท่ีภาครัฐและ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะด ำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ    ท่ีค  ำนึงถึงประโยชน์และความยัง่ยืนของชุมชนและสังคมเป็นส าคญั

จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานภาคสังคมในการร่วมประชุม แลกเปล่ียนความคดิเห็น และใหค้วาม 

ร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ เพี่อการพฒันาชีวิตความเป็นอยูข่องชุมชนอยา่งสม ่าเสมอ   จะก ำหนดให้มีการวางแผนและ

มาตรการป้องกนัแกไ้ข เม่ือเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน อนัเน่ืองมาจากการด าเนินงานของบริษทัจดั 

กิจกรรมบ ำเพญ็ประโยชน์เพื่อสังคม    โดยการมีส่วนร่วมของพนกังานและส่งเสริมให้พนกังานร่วมปฏิบติัตนเป็น 

พลเมืองดีของสังคมและมีจิตอาสาส่งเสริม ท านุบ ารุงศาสนาและอนุรักษว์ฒันธรรมขบมเนียมและประเพณีอนัดีงาม 

ของทอ้งถ่ิน 

 ข้อพพิาทท่ีส าคัญของผู้มีส่วนได้เสีย 

 บริษทัไม่มีขอ้พิพาทใดๆ ท่ีมีนยัส ำคญักบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

บริษทัตระหนกัว่า ขอ้มูลของบริษทัในทุกดา้นลว้นอาจส่งผลต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งส้ิน ดงันั้น 

บริษทัจึงตอ้งเปิดเผยขอ้มูลให้มีสาระส าคญัครบถว้นเพียงพอและเช่ือถือไดท้นัเวลาและไม่บิดเบือนขอ้เทจ็จริง เน่ืองจากบริษทั 

เห็นว่า การเปิดเผยขอ้มูลถือเป็นดชันีช้ีวดัความโปร่งใสในการด ำเนินงานอยา่งหน่ึง ซ่ึงการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 

ถือเป็นปัจจยัส ำคญัในการสร้างความเช่ือมัน่ต่อผูถื้อหุ้น นกัลงทุน บริษทัจึงให้ความส ำคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลเป็นอยา่งมาก

และพยายามเพ่ิมช่องทาง ในการให้ขอ้มูลตลอดเวลาโดยการจดัท ำขอ้มูลข่าวสารของบริษทัเผยแพร่ต่อผูถื้อหุ้น นกัลงทนุ 

นกัวิเคราะห์และผูส้นใจทัว่ไปผา่นหลายๆ ช่องทาง อาทิเช่น จดัให้มีหน่วยงานนกัลงทนุสัมพนัธ์หรือผูรั้บผดิชอบงานเก่ียวกบั 

“ผูล้งทุนสัมพนัธ์” เพื่อท าหนา้ท่ีส่ือสารกบัผูล้งทุนและบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง มีการเผยแพร่ผา่นขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพย ์

แห่งประเทศไทยและเวบ็ไซดข์องบริษทั เป็นตน้ โดยบริษทัด ำเนินการดงัต่อไปน้ี 

(4.1)     เปิดเผยสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็นสารสนเทศทางการเงินและท่ีไม่ใช่การเงินอยา่งเพียงพอเช่ือถือไดแ้ละทนัเวลา เพื่อให้ 

ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บขอ้มูลสารสนเทศอยา่งเท่าเทียมกนัตามท่ีกฏหมายก าหนด และตามขอ้บงัคบัของ

บริษทัจดทะเบียนและปรับปรุงขอ้มูลบนเวบ็ไซตใ์ห้มีความครบถว้นอยา่งสม ่ำเสมอรวดเร็ว ทนัสถานการณ์ เพื่อให้ 

แน่ใจว่า ผูถื้อหุน้สามารถคน้หาขอ้มูลประกอบการพจิารณาเพ่ิมเติม และติดต่อกบัหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการให ้

ขอ้มูลไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

(4.2)  ให้ความส าคญัในเร่ืองการบริหารความสัมพนัธ์กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย จดัให้มีหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ เพื่อ              

ท ำหนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร การด ำเนินงานและผลงานของบริษทัท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน 

พนกังาน ผูท่ี้เก่ียวขอ้งและสาธารณชนสม ่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ ขจดัความเขา้ใจท่ีผิด รวมถึงเป็นศูนยก์ลางใน

การด ำเนินกิจกรรมต่างๆ กบันกัลงทุนสถาบนัการเงิน นกัวิเคราะห์และผูถื้อหุน้ของบริษทัในเชิงรุก เพื่อให้เป็นไปตาม

แนวปฏิบติัขององคก์ร ส่งเสริมให้มีช่องทางในการส่ือสารกบันกัลงทุน นกัวิเคราะห์และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมถึงเปิด 

โอกาส ให้สามารถซกัถามตลอดจนรับทราบขอ้มูลสารสนเทศของบริษทั ผา่นหลากหลายช่องทาง เช่น การจดั Road 

Show การประชุมร่วมกบันกัลงทุนและนกัวิเคราะห์ เป็นตน้ ดว้ยการเปิดช่องทางการติดต่อท่ีสะดวก รวดเร็ว และ 

เขา้ถึงไดง้่าย 
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(4.3)  จดัท ำงบดุล     บญัชีก ำไรขาดทนุ     และรายงานการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี   พร้อมทั้งรายงานประจ ำปีของ 

คณะกรรมการ เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจ ำปี เพื่อพจิารณาอนุมติั 

(4.4)  จดัท ำรายงานการประเมินฐานะและแนวโนม้ของบริษทัในรายงานประจ ำปี โดยสรุปท่ีเขา้ใจไดง้่าย รายงานอธิบายถึง 

ความรับผิดชอบของตนในการจดัท ารายการทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชี รายงานทางการ

บริหารท่ีจ ำเป็นเพื่อการวิเคราะหใ์นรูปแบบต่างๆ นอกเหนือจากรายงานทางการเงินและรายงานตรวจสอบ รายงานการ

เขา้ร่วมประชุมของกรรมการและ/หรือกรรมการยอ่ย โดยเปรียบเทียบกบัจ านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการ

บริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริษทัยอ่ยในแต่ละปี 

(4.5)  คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร  รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องบริษทั ตามกฎเกณฑข์อง 

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 

คณะกรรมการบริษทัมีบทบาทส ำคญัย่ิงในการก ำกบัดูแลกิจการ      เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่บริษทั     มีหนา้ท่ีความ 

รับผิดชอบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีตอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย        เป็นผูท่ี้ก ำหนดนโยบาย ก ำกบั ดูแลการบริหารและการด ำเนินงาน 

ให้บรรลุวตัถุประสงค ์นโยบาย เป้าหมายหมาย พนัธกิจ ท่ีก ำหนดไวค้ณะกรรมการบริษทั เป็นผูมี้ภาวะผูน้ ำ มีความรู้ วิสัยทศัน ์

มีความเป็นอิสระในการตดัสินใจท่ีอยูบ่นพ้ืนฐาน  เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถื้อหุ้นโดยรวมเป็นส ำคญั เป็นผูมี้ความ 

เช่ียวชาญและประสบการณ์ท่ีสามารถเอ้ือประโยชน์แก่บริษทัไดเ้ป็นอยา่งดี       มีความทุ่มเทและอทิุศเวลาและปฏิบติังานอยา่ง 

เตม็ท่ีในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามความรับผิดชอบ ทั้งน้ี เพื่อใหบ้ริษทัแขง็แกร่งและเติบโตอยา่งย ัง่ยืน 

คณะกรรมการไดรั้บการแต่งตั้งจากผูถื้อหุ้น เพื่อก ำกบัดูแลแนวทางด าเนินงานของบริษทั โดยแต่งตั้งฝ่ายบริหาร เพื่อ 

รับผิดชอบการด ำเนินธุรกิจ แตง่ตั้งคณะกรรมการยอ่ย เพื่อรับผิดชอบเฉพาะเร่ืองท่ีไดรั้บมอบหมายและแต่งตั้งผูส้อบบญัชี 

ของบริษทั รวมทั้งแต่งตั้งเลขานุการบริษทั เพื่อรับผดิชอบการด าเนินการประชุมและการปฏิบติัตามกฎหมาย ตามขอ้บงัคบั 

ของบริษทั คณะกรรมการบริษทัมีอ ำนาจหนา้ท่ีตดัสินใจและดูแลการด ำเนินงานของบริษทั เวน้แต่ เร่ืองดงัต่อไปน้ี ซ่ึง 

คณะกรรมการตอ้งแจง้หรือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อนด ำเนินการ 

1. เร่ืองท่ีกฎหมายก ำหนดให้ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

2. การประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั 

3. รายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัหรือบริษทัยอ่ย ใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์

และวิธีการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ก ำหนดไวส้ ำหรับเร่ืองนั้นๆ 

โครงสร้างของคณะกรรมการและการจัดการ 

บริษทัมีคณะกรรมการบริษทัในจ ำนวนท่ีเหมาะสม เพียงพอต่อการด ำเนินธุรกิจและเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั และเพื่อให้ 

มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกนัอยา่งเพียงพอ           นอกเหนือจากมีคณะกรรมการตรวจสอบแลว้   คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัตั้ง  

คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ผา่นมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยก ำหนด 

ขอบเขต อ านาจหนา้ทีของคณะกรรมการชุดยอ่ยไวอ้ยา่งชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร นอกจากน้ีบริษทั ไดก้ ำหนดให้ประธาน

กรรมการบริษทัและประธานกรรมการบริหาร ไม่เป็นบคุคลเดียวกบัประธานกรรมการบริหาร เพือ่ให้เกิดการถ่วงดุลสามารถ

สอบทานการบริหารงานไดแ้ละไม่มีคนใดคนหน่ึงมีอ านาจโดยไมจ่ ากดั 
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คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้างกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย คณะกรรมการชุดยอ่ย จ ำนวน 3 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร 

และคณะกรรมการสรรหาและก ำหนดค่าตอบแทน ซ่ึงสรุปส ำระส ำคญัของบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบไวด้งัต่อไปน้ี 

หน้าท่ีคณะกรรมการบริหาร 

1. ก ำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ โครงสร้างการบริหาร วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายระยะยาวในการขบัเคล่ือน รวมทั้งกิจการ 

ของบริษทัให้สอดคลอ้งหรือเหมะสมกบัภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขนั 

2. คณะกรรมการบริษทัอนุมติัก ำหนดวิธีหรือแผนปฏิบตัการ  ให้เป็นไปตามวตัถุประสงคก์ารประกอบกิจการของบริษทั  เพื่อ 

มอบมายให้ฝ่ายจดัการไปด ำเนินการ ทั้งน้ีการบริหารกิจการดงักล่าว จกัตอ้งเป็นไปตามนโยบาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ

หรือค าส่ังท่ีคณะกรรมการบริษทัก ำหนด นอกจากน้ีให้คณะกรรมการบริหารมีหนา้ท่ีในการพจิารณากลัน่กรองเร่ืองต่างๆ 

ท่ีจะน ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพจิารณาอนุมติัหรือใหค้วามเห็นชอบ ยกเวน้ งานหรือกิจการท่ีอยูใ่นหนา้ท่ี

รับผิดชอบและ/หรืออ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ยอื่นๆ ท่ีคณะกรรมการบริษทั 

3. ประกาศก ำหนดใหเ้ป็นผูพ้ิจารณา หรือกลนักรองเพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษทัโดยตรงก ำหนดทิศทาง และเป้าหมาย 

เชิงกลยทุธ์ รวมถึง แผนงานและโครงการธุรกิจประจ ำปี รวมถึงงบประมาณ รายจ่ายในภาพรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย

เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมติั 

4. กลัน่กรองและอนุมติันโยบายและแผนการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ตามท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีท่ีบริหารเสนอ เพื่อ 

น ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และก ำกบัดูแลให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีไดรั้บดว้ย 

ความรอบคอบมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

5. ก ำหนด พิจารณาและอนุมติัประกาศ ค าส่ัง ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าส่ัง กรอบ หรือแนวทางในการบริหารกิจการ หรือ

การประกอบธุรกิจของบริษทั หรือการด าเนินต่างๆ อนัมีผลผกูพนับริษทั แตจ่กัตอ้งไมข่ดัหรือแยง้กบัวตัถปุระสงค ์

หรือพนัธกิจของบริษทั 

6. ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทนุโครงการต่างๆ พร้อมทั้งมีอ านาจในการพิจารณาอนุมติัใหบ้ริษทัลงทุนหรือร่วมลงทนุ 

กบับุคคล นิติบุคคล หรือคณะบคุคลอื่นๆ ในรูปแบบต่างๆ ตามวตัถุประสงคข์องบริษทั ภายในวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจาก 

คณะกรรมการบริษทั รวมถึงการลงทุนในลกัษณะอื่นๆ เช่น การเขา้ซ้ือหุ้น แลกเปล่ียนหุน้กบันิติบคุคลอื่นตามท่ีเห็นสมควร 

รวมถึงการท ำนิติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าวจนแลว้เสร็จและรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ  

7. อนุมติัและด ำเนินกิจการต่างๆ อนัเป็นปกติธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นรายกรณีภายใตว้งเงิน หรืองบประมาณ 

ประจ ำปี ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั แต่จกัตอ้งรายงานผลการอนุมติัดงักล่าว ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการ 

บริษทัรับทราบในการประชุมคร้ังถดัไป จากวนัท่ีอนุมติัโดยในการด ำเนินการใดๆ ดงักล่าว คณะกรรมการบริหารมีอ ำนาจ 

ในการอนุมติัค่าใชจ้่ายหรือการจดัซ้ือหรือจดัจา้งหรือเช่าหรือเช่าซ้ือ ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานและการลงทุนของบริษทั 

และบริษทัยอ่ยทั้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจและงานสนบัสนุน    รวมถึงสามารถอนุมติัการกูห้รือการขอสินเช่ือกบัสถาบนัการเงิน

เพื่อการประกอบธุรกรรมตามปกติของบริษทัและบริษทัยอ่ย ตลอดจนอนุมติัการกูห้รือให้กูย้ืมเงินจากบริษทัยอ่ยภายใน 

วงเงินท่ีคณะกรรมการบริษทัก ำหนดและตอ้งไมเ่กิน 100 ลา้นบาท 

8. แต่งตั้งคณะท ำงานและ/หรือบคุคลใดๆ เพื่อท าหนา้ท่ีกลัน่กรองงาน เร่ืองประเด็นหรือขอ้มูลท่ีน ำเสนอต่อคณะกรรมการ 

บริหารหรือด ำเนินการต่างๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารหรือเพื่อด าเนินการอื่นใด แทน 

ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากกคณะกรรมการบริหารไดแ้ต่การณ์นั้นๆ จกัตอ้งเป็นกิจการรท่ีอยูภ่ายในขอบเขตแห่งอ านาจ 

หนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารเท่านั้น 
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9. แต่งตั้งหรือว่าจา้งบริษทัหรือคณะท่ีปรึกษาและให้มีอ ำนาจก ำหนดค่าตอบแทน ค่าเบ้ียเล้ียง สวสัดิการ ส่ิงอ ำนวยความ 

สะดวกและค่าใชจ้่ายอื่นของท่ีปรึกษาหรือคณะท่ีปรึกษาตามความเหมาะสม 

10. ก ำกบั ตรวจสอบ และติดตามผลการด าเนินกิจการของบริษทัให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงาน หรือโครงการท่ีไดรั้บ 

อนุมติัไว ้ รวมถึงหนุนเสริมให้การขบัเคล่ือนกิจการต่างๆ ของบริษทัเป็นไป ดว้ยความสะดวก คล่องตวัโปร่งใส มี 

ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมถึงเป็นประโยชนแ์ละสามารถสร้างความมัน่ใจ ตลอดจนความน่าเช่ือถือ

เช่ือถือให้กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

11.  ก ำกบัดูแลการปฏิบติังานและก ำหนดอ านาจหนา้ท่ีของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร รวมถึงผูบ้ริหาร ท่ีไดรั้บอนุมติัใหป้ฏิบติั 

งานเฉพาะดา้น 

12.  จดัท าและรายงานผลการปฏิบติังาน ใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบเป็นประจ า หรือตามท่ีร้องขอ หรือตามท่ีหน่วยงานก ากบั

ก าหนด  

13. จดัให้มีบทบญัญติัเก่ียวกบัจรรยายบรรณในการด าเนินธุรกิจ เพื่อเป็นแนวปฏิบติัท่ีพึงประสงค ์ส ำหรับกรรมการ ผูบ้ริหารและ 

พนกังาน รวมถึงบริษทัยอ่ย และน ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมติั 

14.  ทบทวนหลกัการปฏิบติังาน การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและการบริหารความเส่ียงอยา่งสม ่าเสอ เพื่อให้สอดรับกบัแนวทาง

ปฏิบติั หรือ ขอ้เสนอแนะของน่วยงาน หรือ กลไกก ากบัดูแล พร้อมน ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมติั 

15. จดัท าและทบทวนหรือปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการบริหาร ให้ทนัสมยัและเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของบริษทั 

พร้อมทั้งน ำเสนอตอ่คณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมติั 

16.  ปฏิบติัหนา้ท่ีต่างๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสููงสุด 

องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษทัและ 

1. คณะกรรมการ ประกอบดว้ย คณะกรรมการของบริษทัไม่นอ้ยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่าก่ึงกว่าหน่ึง (1/2) 

ของจ ำนวนกรรมการทั้งหมด ตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ยสาม (3) คน 

2. กรรมการแต่ละคน ตอ้งมาจากผูท้รงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพ ท่ีจ ำเป็นในการบริหารกิจการของบริษทั ไม่ว่าจะเป็น 

ผูท้รงคุณวุฒิดา้นกฎหมาย, ดา้นบญัชีและการเงินหรือดา้นวิศวกรรม เป็นตน้ 

3. กรรมการแต่ละคนตอ้งมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบริษทั 

รวมถึงตามกฎ ระเบียบ ประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์

4. การแต่งตั้งกรรมการตอ้งมีความโปร่งใสและชดัเจน โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซ่ึงประกอบดว้ย 

กรรมการอิสระ จ ำนวน 2 คน จากจ ำนวนคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ทั้งหมด 3 คน มีหนา้ท่ีรับผิดชอบใน

การพิจารณาคดัเลือกและกลัน่กรองบุคคล ท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมตามขอ้บงัคบั 

การแต่งตั้งกรรมการตอ้งมีความโปร่งใสและชดัเจน โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซ่ึงประกอบดว้ย 

กรรมการอิสระ จ ำนวน 2 คน จากจ ำนวนคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ทั้งหมด 3 คน มีหนา้ท่ีรับผิดชอบใน

การพิจารณาคดัเลือกและกลัน่กรองบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมตามขอ้บงัคบัของบริษทัและเป็นผูเ้สนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติั 

เหมาะสมพร้อมประวติั  เพื่อให้ไดก้รรมการและมีความหลากหลาย ซ่ึงพิจารณาจากโครงสร้าง  ขนาดและองคป์ระกอบ ของ 
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คณะกรรมการโดยจ านวนท่ีเสนอจะเท่ากบัจ ำนวน กรรมการท่ีครบวาระ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั     เพื่อ 

เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จากนั้นจะน ำเสนอรายช่ือกรรมการดงักล่าวต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูเ้ลือกตั้ง 

กรรมการตามหลกัเกณฑต์่อไป อยา่งไรก็ตามผูถื้อหุ้นทุกรายมีสิทธิ ในการน าเสนอผูเ้ขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการได ้  

โดยเสนอผา่นเวบ็ไซดข์องบริษทัและผูถื้อหุ้นทุกราย สามาถเลือกตั้งกรรมการบริษทั   โดยผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียง

เท่ากบัหน่ึงหุ้น ต่อหน่ึงเสียงและผูถื้อหุ้นแต่ละคน จะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดเลือกตั้งบคุคลคนเดียวหรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใด ไม่ไดบุ้คคลท่ีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา 

จะเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ ำนวนกรรมการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบคุคล ซ่ึง 

ไดรั้บการเลือกตั้งในล ำดบัถดัลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ ำนวนกรรมการท่ีท่ีประชุม 

ผูถื้อหุ้นตอ้งเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

กรณีท่ีต ำแหน่งกรรมการว่างลงเน่ืองจากเหตุอื่น นอกเหนือจากการครบวาระออกจากต ำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการ 

พิจารณาแต่งตั้งบคุคล ซ่ึงมีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทน ในการประชุม 

คณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการท่ีพน้จากต ำแหน่งจะเหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซ่ึงเขา้เป็น 

กรรมการแทน จะอยูใ่นต ำแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการซ่ึงแทนตน ทั้งน้ีมติการแต่งตั้งบคุคล 

เขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว ตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ ำนวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่ มีการเปิดเผย 

ประวติัของกรรมการทุกราย ในแบบแสดงรายงานขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และในเวบ็ไซตข์องบริษทั 

 คณะกรรมการบริษทั ตระหนกัถึงภาระหนา้ท่ีความรับผดิชอบของกรรมการท่ีมีต่อบริษทัและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน 

จึงไดก้ ำหนดให้กรรมการแต่ละคนไม่ควรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนเกิน 5 บริษทั ทั้งน้ี เพ่ือตอ้งการให้กรรมการ

แต่ละคนไดมี้เวลาเพียงพอและสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเตม็ท่ีและมีประสิทธิภาพ ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ

ท่ีดีส ำหรับบริษทัจดทะเบียนดว้ย 

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถึง กรรมการบริษทั ท่ีมีความเป็นอิสระและมีคุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑท่ี์

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดไว ้      การสรรหา

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั   เป็นหนา้ท่ีของคณะกรรมการสรรหาและก ำหนดค่าตอบแทนและน าเสนอคณะกรรมการ

บริษทั เพื่อพิจารณาอนุมติั ซ่ึงมีคณุสมบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนด ประกอบดว้ย  กรรมการ อยา่งนอ้ยจ านวน 3 คน โดยทุกคน 

ตอ้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  อยา่งนอ้ย 1 คน ตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ดา้นบญัชีและการเงิน 

บริษทัไดก้ ำหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระเท่ากบัหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนด โดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ี เพื่อให้สอดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ปัจจบุนักรรมการอิสระของบริษทั 

มีคุณสมบติัเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก ำหนด ดงัน้ี 

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูข้ออนุญาต     บริษทัใหญ่    บริษทัยอ่ย    บริษทัร่วม 

ผูหุ้้นถือรายใหญ่   หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต    ทั้งน้ี  ให้นับรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการ

อิสระรายนั้นๆ ดว้ย 

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน  ลูกจา้ง    พนกังาน    ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า  หรือผูมี้อ านาจ 
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ควบคุมของผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย   บริษทัร่วม  บริษทัยอ่ย ล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นใหญ่   หรือของผูมี้อ านาจ    

ควบคุมของผูข้ออนุญาต เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนุญาตต่อ

ส านักงาน ทั้งน้ี ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าว  ไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วน

ราชการ  ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต  

(ค) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง 

และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  ผูมี้อ  านาจควบคุม  หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็น

ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูข้ออนุญาตหรือบริษทัยอ่ย 

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  หรือผูมี้อ านาจ

ควบคุมของผูข้ออนุญาต ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวาง การใชวิ้จารณญาณอยา่งอิสระของตน   รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย

เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ของผูข้ออนุญาต ในลกัษณะ ท่ีอาจเป็นการขดัขวาง การใช้

วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน  รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั  หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทาง

ธุรกิจกบัผูข้ออนุญาต   บริษทัใหญ่   บริษทัยอ่ย    บริษทัร่วม         ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต 

เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนุญาตต่อส านกังาน 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้

เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย ์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือ

ให้กูยื้ม ค ้าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้ผูข้ออนุญาต 

หรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึงตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของผูข้ออนุญาต หรือตั้งแต่

ย่ีสิบลา้นบาทขึ้นไปแลว้ แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า   ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าว  ให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่า

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั  ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดย

อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดขึ้นในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทาง

ธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  หรือผูมี้อ านาจควบคุม

ของผูข้ออนุญาตและไมเ่ป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงผูส้อบบญัชีของผูข้อ

อนุญาต  บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูข้ออนุญาตสังกดัอยู่ เวน้แต่จะได้

พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนุญาตต่อส านกังาน 

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ  ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย  หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน         

ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากผูข้ออนุญาต  บริษทัใหญ่   บริษทัย่อย   บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  หรือ

ผูมี้อ านาจควบคุมของผูข้ออนุญาตและไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้น

ดว้ย เวน้แต่จะพน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนุญาตต่อส านกังาน 

(ช) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งขึ้น       เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของผูข้ออนุญาต   ผูถื้อหุ้นรายใหญ่    หรือผูถื้อหุน้

ซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

(ซ) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของผูข้ออนุญาต หรือบริษทัยอ่ย   หรือไม่ 

 

86 



เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน  หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน  ลูกจา้ง   พนกังาน  ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือน

ประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่ง

เดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของผูข้ออนุญาต หรือบริษทัยอ่ย 

(ฌ) ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของผูข้ออนุญาต  ภายหลงัไดรั้บ

การแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหน่ึง (ก) และ (ฌ) แลว้  กรรมการอิสระอาจไดรั้บมอบหมาย

จากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของผูข้ออนุญาต  บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม  บริษทัยอ่ยล าดบั

เดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ  (collective 

decision)  ได ้

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก ำหนดค่าตอบแทนของบริษทั ไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั  โดยมีจ ำนวนไม่นอ้ยกว่า 3 

คน   ซ่ึงประกอบดว้ย    กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร หรือกรรมการอิสระ  อยา่งนอ้ย 2 คน  และให้คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้ง 

กรรมการอิสระคนหน่ึง        เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและก ำหนดค่าตอบแทน 

กรรมการสรรหาและก ำหนดค่าตอบแทนจะตอ้งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีเหมาะสม มีความเขา้ใจถึงคุณสมบติั 

และหนา้ท่ีความรับผดิชอบของตนเองเป็นอยา่งดี  ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและก ำหนดค่าตอบแทน สามารถแต่งตั้งพนกังาน

ของบริษทั 1 คน  ท ำหนา้ท่ีเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก ำหนดค่าตอบแทน 

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารของบริษทั ไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั โดยมีจ ำนวนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร  

ซ่ึงประกอบดว้ย  กรรมการบริษทั   จ ำนวนหน่ึงและอาจประกอบดว้ยบคุคลอื่นใดคนหน่ึงหรือหลายคน  ซ่ึงด ารงต าแหน่งเป็น

ผูบ้ริหารของบริษทัหรือเป็นบคุคลภายนอกก็ได ้และให้คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งกรรมการบริหารท่ีเป็นกรรมการบริษทัคนหน่ึง 

เป็นประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารจะตอ้งมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ท่ีเหมาะสม  มีความเขา้ใจถึง 

คุณสมบติัและหนา้ท่ีความรับผิดชอบของตนเองเป็นอยา่งดี และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมาย ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหาร

สามารถแต่งตั้งพนกังานของบริษทั 1 คน ท าหนา้ท่ีเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

ความเป็นอิสระของกรรมการ 

กรรมการตอ้งมีอิสระในการวินิจฉยัแสดงความคิดเห็นและออกเสียงในกิจการท่ีคณะกรรมการมีอ านาจหนา้ท่ีตดัสินใจ การ

ตดัสินใจของคณะกรรมการ ตอ้งไม่ตกอยูภ่ายใตภ้าวะกดดนัจากหนา้ท่ีการงาน หรือครอบครัวหรือมีส่วนได ้ส่วนเสียในเร่ืองนั้น 

เพราะอาจท ำให้เกิดการบิดเบือนการตดัสินใจให้ตดัสินเขา้จา้งตนเอง คนใกลชิ้ดหรือเพื่อ ประโยชน์ของตนเองหรือบคุคลอืน่ 

ดงันั้น ความเป็นอิสระของกรรมการ จึงเป็นเร่ืองท่ีบริษทัให้ความส ำคญัเป็นอยา่งมาก เพื่อปกป้องผลประโยชน์ ของผูถื้อหุ้น 

และบริษทัเป็นส าคญั 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

บริษทัจดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม ่ โดยจดัให้มีการบรรยายสรุป เพื่อให้กรรมการใหม่ไดรั้บทราบแผนธุรกิจ วิสัยทศัน์ 

พนัธกิจของบริษทั ผลิตภณัฑแ์ละบริการ โครงสร้างทนุและผูถื้อหุ้น โครงสร้างองคก์รและประเดน็กฎหมายท่ีส ำคญัท่ีควรทราบ 

ส ำหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการบริษทัจดทะเบียน น ำเสนอขอ้มูลต่อกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหม่ทุกคร้ังท่ีเขา้รับหนา้ท่ี 
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การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

บริษทัไดส่้งเสริมให้มีการใหค้วามรู้แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการบริหาร การก ากบัดูแลกิจการของบริษทั เพื่อให้มีการพฒันาปรับปรุง

งานอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น การอบรมหลกัสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) และการเขา้

ร่วมประชุมสัมมนาท่ีการพฒันาประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษทัอยา่งต่อเน่ือง   รวมถึงการจดั ใหค้ณะกรรมการไดดู้งาน

จากองคก์รอ่ืนตามความเหมาะสมท่ีเป็นประโยชน์มาประยกุตใ์ชก้บัธุรกิจของบริษทั 

การสรรหาผู้บริหารระดับสููงสุด/การสืบทอดต าแหน่ง 

ในการสรรหาผูม้าด ำรงต ำแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงสุด เช่น ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร คณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน จะเป็นผูพ้ิจารณาเบ้ืองตน้ในการกลัน่กรองสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ 

ทกัษะและประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทัและมีความเขา้ใจในธุรกิจของ บริษทัเป็นอยา่งดี สามารถ

บริหารงานใหบ้รรลุวตัถุประสงคเ์ป้าหมาย ท่ีคณะกรรมการบริษทัก ำหนดไวไ้ด ้ และน ำเสนอ ต่อคณะกรรมการบริษทัพจิารณา

อนุมติัต่อไป นอกจากน้ีบริษทัไดมี้การวางแผนองคก์รให้มีความชดัเจน มีการก ำหนด กระบวนการท ำแผนการสืบทอดต ำแหน่ง 

โดยบริษทัไดก้ ำหนดต ำแหน่งงานหลกัขอบเขตหนา้ท่ีงานและความสามารถของต ำแหน่งงานหลกั เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ

สรรหาและคดัเลือกบุคคล มีการก ำหนดแผนฝึกอบรม และพฒันาบุคคลภายใน เพื่อเป็นการเตรียมผูบ้ริหารระดบัสูงสุดอีกทาง

หน่ึง รวมถึงมีระบบการประเมินผลการปฏิบติังานและศกัยภาพผูท่ี้จะสืบทอดต ำแหน่งดงักล่าว เพื่อให้บริษทัประสบความส าเร็จ 

อยา่งย ัง่ยืนตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

การแยกต าแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

เพื่อให้การแบง่แยกหนา้ท่ีการก าหนดนโยบายของบริษทัและการท างานประจ าออกจากกนั รวมถึงการบริหารงานอยา่งมี 

ประสิทธิภาพ บริษทัจึงก ำหนดให้ปประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นคนละบุคคลกนั 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

บริษทัจดัให้มีการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ย ปีละ 1 คร้ัง เพ่ือช่วยให้มีการพิจารณาทบทวน 

ผลงาน ปัญหาและอุสรรคในปีท่ีผา่นมา เพื่อให้การท างานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น และจดัให้มีการประเมิน 

ตนเองเร่ืองการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ปีละ 1 คร้ัง เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการประเมินว่า บริษทัไดป้ฏิบติัหรือ 

ยงัไม่ปฏิบติัในเร่ืองใดบ ้ำง 

การก ากับดูแลกิจการการด าเนินงานของบริษัทย่อย 

กลไกการก ากบัดูแลบริษทัยอ่ยของบริษทั คือ ส่งกรรมการและผูบ้ริหารเขา้เป็นกรรมการและผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย    เพื่อติดตาม 

ควบคุมดูแลการด าเนินงานอยา่งใกลชิ้ด     เพื่อให้กระบวนการท างานในมิติต่างๆ ของบริษทัในกลุ่มของบริษทัมีความสอดคลอ้ง 

และประสานเป็นหน่ึงเดียวกนั ในทิศทางเดียวกนัและสนบัสนุนการท าธุรกิจซ่ึงกนัและกนั เพื่อประโยชน์สูงสุดตามพนัธกิจ 

และแผนงาน รวมถึงการส่ือสาร ส่งมอบนโยบาย ระเบียบวิธีปฎิบติัต่างๆ และคู่มือเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้แก่บริษทัยอ่ย เพ่ือให้

การด าเนินงานเป็นมาตรฐานเดียวกนั ทั้งน้ี ท่ีผา่นมาการเสนอช่ือและใชสิ้ทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ย      

บริษทัร่วมด าเนินการโดยฝ่ายจดัการ     แต่บริษทัไดก้ าหนดระเบียบปฏิบติัมีผลบงัคบัใชต้ั้งแตปี่ 2558 ให้การเสนอช่ือและใชสิ้ทธิ 

ออกเสียงดงักล่าวตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัดว้ย        โดยบุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษทัยอ่ยหรือ 

บริษทัร่วม มีหนา้ท่ีด ำเนินการเพือ่ประโยชนท่ี์ดีท่ีสุดของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมนั้นๆ    และบริษทัไดก้ ำหนดใหบุ้คคลท่ีไดรั้บ 
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แต่งตั้งนั้นตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั ก่อนท่ีจะไปลงมติหรือใชสิ้ทธิออกเสียงในเร่ืองส ำคญัในระดบัเดียวกบัท่ี

ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั หากเป็นการด าเนินการโดยบริษทัเอง ทั้งน้ีการส่งกรรมการเพื่อเป็นตวัแทนในบริษทั

ยอ่ยหรือบริษทัร่วมดงักล่าวเป็นไปตามสัดส่วนของการถือหุ้นของบริษทั 

นอกจากน้ีในกรณีเป็นบริษทัยอ่ย บริษทัก ำหนดระเบียบให้บคุคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งจากบริษทันั้น ตอ้งดูแลใหบ้ริษทัยอ่ยมีขอ้บงัคบั 

ในเร่ืองการท ารายการเก่ียวโยง       การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ หรือการท ารายการส ำคญัอื่นใดของบริษทัดงักล่าวให ้

ครบถว้นถูกตอ้ง และใชห้ลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเเปิดเผยขอ้มูลและการท ารายการขา้งตน้ในลกัษณะเดียวกบัหลกัเกณฑข์อง

บริษทั รวมถึงตอ้งก ากบัดูแลใหมี้การจดัเกบัขอ้มูลและการบนัทึกบญัชีของบริษทัยอ่ยให้บริษทัสามารถตรวจสอบและรวบรวม

มาจดัท างบการเงินไดท้นัก ำหนดดว้ย 
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การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน 

บริษทัมีการดูแลเร่ืองการใชข้อ้มลูภายในตามหลกัก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยไดก้ ำหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในนโยบาย

จรรยาบรรณและขอ้พึงปฏิบติัในการท างาน             ส าหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน (CodeofConduct) ซ่ึงจะมอบให้แก่ 

กรรมการผูบ้ริหารและพนกังานเม่ือแรกเขา้ท างาน โดยสรุปนโยบายส ำคญัดงัน้ี 

1. บริษทัไดก้ ำหนดให้กรรมการผูบ้ริหารและพนกังาน ลงนามรับทราบถึงประกาศท่ีเก่ียวขอ้งกบัของส านกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ท่ีก ำหนดให้กรรมการและผูบ้ริหาร มีหนา้ท่ีรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย ์ ต่อส านกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนั 

นบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย ์ และใหแ้จง้ให้เลขานุการบริษทัรับทราบ เพื่อจดัท าการบนัทึก

เปล่ียนแปลงและสรุปจ านวนหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหารเป็นรายบุคคล เพ่ือน ำเสนอใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทั

ทราบในการประชุมคร้ังถดัไป นอกจากนั้นยงัไดแ้จง้บทลงโทษ     หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ก ำหนดดงักล่าวดว้ย 

2. บริษทัมีขอ้ก ำหนดห้ามน ำขอ้มูลงบการเงิน   หรือขอ้มูลอื่นท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั       ท่ีทราบเปิดเผยแก่ 

บุคคลภายนอกหรือผูท่ี้มิไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งและห้ามท าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ ในช่วง  1  เดือน    ก่อนท่ีขอ้มูลงบการเงินหรือ 

ขอ้มูลอื่นท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั               หรือกลุ่มบริษทัจะเผยแพร่ต่อสาธารณชนและตอ้งไม่ซ้ือขาย

หลกัทรัพยข์องบริษทัจนกว่าจะพน้ระยะเวลา  24  ชัว่โมงนบัแตไ่ดมี้การเปิดเผยขอ้มูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแลว้     การไม่ 

ปฏิบติั ตามขอ้ก ำหนดดงักล่าว ถือเป็นการกระท ำผิดวินยัของบริษทั หากกรรมการ ผูบ้ริหาร   หรือพนกังานท่ีไดล้่วงรู้ขอ้มูล

ภายในท่ีส ำคญัคนใดกระท ำผิดวินยั จะไดรั้บโทษตั้งแต่การตกัเตือน การตดัค่าจา้ง การพกังานโดยไม่ไดรั้บค่าจา้ง จนถึงการ 

เลิกจา้ง ทั้งน้ีแนวดงักล่าวไดผ้า่นการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ 

3. ระบบควบคุมและตรวจสอบภายในและรายงานทางการเงิน 

ฝ่ายจดัการของบริษทั ให้ความส ำคญัต่อการจดัทรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งครบถว้น ทนัต่อเวลาทั้งงบรายปีและราย

ไตรมาส ซ่ึงจดัท าตามมาตรฐานบญัชีท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป 

3.2.  จดัให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ   เพื่อให้มัน่ใจว่า บริษทั ไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานและ 

กฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งภายใตก้ารตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายในและการสอบทานของกรรมการตรวจสอบ 

3.3. ปฏิบติัตามหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและอยา่งสุดความสามารถและด าเนินการใดๆ  ดว้ยความเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้น

ทุกราย 

4. วิธีการดูแลและป้องกนัในการน าขอ้มูลภายในของบริษทัไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผูอ่ื้น ดงัน้ี 

4.1.  จ ากดัการรับรู้ขอ้มูลภายในเฉพาะกรรมการ   ผูบ้ริหาร  พนกังานหรือบุคคลภายในท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง   ตามความจ าเป็น  

และก ำหนดอ านาจหนา้ท่ีแก่บุคลากรผูมี้อ านาจเปิดเผยสารสนเทศของบริษทัให้ชดัเจน 

4.2. ก ำหนดกฎระเบียบการรักษาความปลอดภยัทางดา้นระบบคอมพิวเตอร์และขอ้มูลสารสนเทศของบริษทัอยา่งเขม้งวด  

 ทั้งน้ีบริษทัยงัไดก้ ำหนดบทลงโทษ   ส ำหรับกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนในการน ำขอ้มูลภายในของบริษทัไปใชเ้พื่อประโยชน์ 

ส่วนตน โดยมีโทษตั้งแต่การตกัเตือนดว้ยวาจาจนถึงขั้นให้ออกจากงาน 
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นโยบายการบริหารความเส่ียงองค์กร 

บริษทั ตระหนกัถึงความส ำคญัของการบริหารจดัการองคก์รท่ีดี   ดงันั้น เพ่ือขบัเคล่ือนองคก์รให้มีการเติบโตและขยายธุรกิจ

อยา่งมีเสถียรภาพสถานะทางการเงินท่ีมัน่นคงและสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผูถื้อหุ้นในระดบัที่เหมาะสม ดงันั้น บริษทั 

จึงเห็นควร ให้มีการน าระบบการบริหารความเส่ียงมาปฏิบติั โดยมีกรอบการด าเนินงานและขั้นตอนการบริหารความเส่ียงท่ี 

สอดคลอ้งกบั หลกัเกณฑข์อง The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission (COSO) ซ่ึง

มาตรฐานสากลให้ผูเ้ก่ียวขอ้งมีความเขา้ใจหลกัการบริหารความเส่ียงและน ำไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม คณะกรรมการ

บริษทัจึงก ำหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงองคก์ร ดงัน้ี 

1. บริษทั ด ำเนินธุรกิจภายใตค้วามเส่ียงท่ียอมรับไดเ้พื่อใหบ้รรลุวตัถปุระสงคข์องบริษทั และตอบสนองต่อความคาดหวงัของ 

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยก ำหนดให้การบริหารความเส่ียง เป็นส่วนหน่ึงของการจดัท ำแผนธุรกิจประจ ำปี การบริหารงานและการ

ตดัสินใจประจ ำวนั รวมถึงกระบวนการบริหารโครงการต่างๆ 

2. ก ำหนดให้การบริหารความเส่ียง เป็นความรับผิดของพนกังานในทุกระดบัชั้น ท่ีตอ้งตระหนกัถึงความเส่ียงท่ีมีในการ

ปฏิบติังานในหน่วยงานของตนและองคก์ร    และตอ้งใหค้วามส ำคญัในการบริหารความเส่ียงดา้นต่างๆ     ให้อยูใ่นระดบัท่ี 

เพียงพอและเหมาะสม  

3. ก ำหนดให้ทุกหน่วยงานมีหนา้ท่ีรับผิดชอบประเมินความเส่ียง ก ำหนดตวัช้ีวดัความเส่ียง แนวทางป้องกนัและบรรเทาความ

เส่ียง หรือความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดขึ้น รวมถึงติดตามและประเมินผลการบริหารความเส่ียงอยา่งสม ่าเสมอ พร้อมทั้งจดัท ำ

รายงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียง ตามกรอบการด าเนินงานและขั้นตอนการบริหารความเส่ียง 

4. เม่ือพนกังานพบเห็นหรือรับทราบความเส่ียงท่ีจะผลกระทบต่อบริษทั จะตอ้งรายงานความเส่ียงนั้นใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งรับทราบ

ทนัที เพื่อด ำเนินการจดัการความเส่ียงนั้นต่อไป 

5. มุ่งส่งเสริมสนบัสนุนและใหค้วามรู้ความเขา้ใจ          ในกระบวนการและแนวทางการบริหารความเส่ียงแก่ผูบ้ริหารและ 

พนกังานอยา่งต่อเน่ือง เพื่อเป็นการปลูกฝังสร้างนิสัยใหบุ้คลากรทุกระดบั ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัและความมีส่วนร่วม 

รับผิดชอบในการด ำเนินการดา้นบริหารความเส่ียงขององคก์ร ให้เป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมท่ีน ำไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิม 

(Value Creation) 

นโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน (Anti Corruption) 

บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ย่ี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ด ำเนินธุรกิจตามแนวทางการก ากบักิจการท่ีดี มุ่งสู่การบริหาร

จดัการท่ีมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปร่งใส โดยค ำนึงถึงการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้น ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูท่ี้

เก่ียวขอ้งในการท ำธุรกรรมทางการคา้ ดงันั้น บริษทัจึงก ำหนดใหบ้ริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัอื่นท่ีมีอ านาจในการ

ควบคุมปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่ ดงัต่อไปน้ี 

1. คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออ้ม ไม่ว่าจะเป็นการน าเสนอ

การให้ค  ามัน่สัญญา การขอ การเรียกร้อง การให้ หรือรับสินบบนการกระท ำ หรือพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางคอร์รัปชัน่ในทุก 

ทอ้งถ่ินท่ีบริษทัด ำเนินกิจการอยู ่

2. บริษทัจะส่ือสารประชาสัมพนัธ์ทั้งภายในและภายนอกอกองคก์ร เพื่อเสริมสร้างให้เกิดความรู้ความเขา้ใจ และความร่วมมือ 

ท่ีจะยบัย ั้งผูท่ี้ตอ้งการกระท าคอร์รัปชัน่ต่อบริษทั 
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3.   บริษทัจะจดัท ำกระบวนการติดตามและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอ    เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจและ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. บริษทัจะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังานท่ีปฏิเสธหรือแจง้เร่ืองคอร์รัปชัน่ จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาทางวินยั ตาม

ระเบียบที่ไดก้ ำหนดไว ้ ทั้งน้ี บริษทัไดล้งนามแสดงเจตนรมณ์ใน “แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ

ทุจริต” เพื่อแสดงถึงความตั้งใจและมุ่งมนัในการต่อตา้นคอร์รัปชัน่อนัเป็นการพฒันาองคก์รสู่ความยัง่ยืน  

แนวปฏิบัตกิารต่อต้านคอร์รัปช่ัน 

คณะกรรมการบริษทั ไดก้ ำหนดแนวปฏิบติัและมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชัน่โดยมีองคป์ระกอบที่ส ำคญัครอบคลุมมิติต่างๆ อยา่ง

ครบถว้น เพื่อให้เกิดการปฏิบติัท่ีมีประสิทธิภาพ ส ำหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนให้เป็นหลกัการท่ีพึงยดึถือ 

และเป็นหนา้ท่ีรับผดิชอบปฏิบติั ท่ีจะตอ้งเป็นวฒันธรรมท่ีดีขององคก์ร เพื่อป้องกนัการทุจริตในการปฏิบติังาน รวมถึงการให ้

และการรับสินบนทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. ค ำนิยามการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 

คอร์รัปชัน่ (Corruption) หมายถึง การติดสินบน ไม่ว่าจะอยูใ่นรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้สัญญามอบให้ ให้ค  ามัน่ 

เรียกร้อง หรือรับซ่ึงเงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อื่นใด ซ่ึงไม่เหมาะสมกบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ัหน่วยงานของ รัฐ หน่วยงาน 

ของเอกชนหรือผูมี้หนา้ท่ีไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้มเพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวกระท ำหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีอนัเป็น

การให้ไดม้าหรือรักษาไวซ่ึ้งธุรกิหรือเเนะน ำธุรกิจให้กบับริษทัโดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ไดม้าหรือรักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์ 

อื่นใดท่ีไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เวน้แต่เป็นกรณีท่ีกฎหมายระเบียบ  ประกาศ  ขอ้บงัคบั  ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน 

หรือจารีตทางการคา้ให้กระท ำได ้

2. รูปแบบของการคอร์รัปชัน่ ประกอบดว้ย  

2.1. การช่วยเหลือทางการเมือง หมายยถึง การให้ความช่วยเหลือทางดา้นการเงินนหรือในรูปแบบอื่น เช่น การให้ ส่ิงของ 

บริการ การโฆษณาส่งเสริม หรือสนบัสนุนพรรคการเมือง การซ้ือบตัรเขา้ชมงานท่ีจดัขึ้น เพื่อระดมทุนหรือบริจาค

เงินให้แก่องคก์ร   ท่ีมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัพรรคการเมือง    การเปิดโอกาสให้พนกังานลาหยดุ โดยไม่รับค่าจา้งหรือ 

เป็นตวัแทนบริษทั เขา้ร่วมกิจกรรมเก่ียวกบัการรณรงคท์างการเมือง เป็นตน้ 

ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง ให้การสนบัสนุนการปฏิบติัตามกฎหมาย และการปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตย กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน มีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย และจะไม่ด ำเนินการ

ใดๆ ท่ีจะกระทบกบัช่ือเสียงและธุรกิจของบริษทัฯ 

2.2 การบริจาคเพื่อการกุศล   เป็นกิจกรรมท่ีบริษทัมีเป้าหมายอยา่งชดัเจน   ท่ีจะให้การช่วยเหลือสนบัสนุนชุมชนและสังคม 

เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาเศรษฐกิจ   ส่งผลให้เกิดความเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยืน   โดยการบริจาคเพื่อการกุศลทุก

รายการ จะตอ้งน าไปในสาธารณกุศล มีเอกสารหลกัฐานชดัเจน เป็นไปตามระเบียบปฏิบติัของบริษทัฯ ท่ีก าหนดไว ้

เน่ืองจากการบริจาคเป็นการใชจ้่ายท่ีไม่มีผลตอบแทนท่ีมีตวัตน อาจใชเ้ป็นเส้นทางส าหรับคอร์รัปชัน่ได ้ 

2.3   เงินสนบัสนุน (Sponsorships)  หมายถึง  เงินใชจ้่ายเพื่อวตัถุประสงคท์างธุรกิจ ตราสินคา้ หรือช่ือเสียงของบริษทั  

เงินสนบัสนุน อาจถูกเช่ือมโยงไปเก่ียวขอ้งกบัการให้สินบน บริษทัจึงตอ้งก าหนดนโยบายหลกัเกณฑก์ารอนุมติั ผูมี้

อ  านาจในการอนุมติัการสอบทานและการประเมินผลเงินสนบัสนุน ไดมี้การใชจ้่ายออกไปอยา่งเหมาะสมและต่อเน่ือง  
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 เพ่ือให้เงินสนบัสนุนนั้น เกิดประโยชน์ต่อกิจกรรมนั้นๆ หรือต่อสังคมอยา่งแทจ้ริง 

2.4  ค่าของขวญั ค่าบริการตอ้นรับ (Hospitality) และค่าใชจ้่ายอื่นๆ เป็นช่องทางท่ีอาจก่อให้เกิดความเส่ียงต่อการคอร์รัปชัน่ 

เพราะการให้หรือการรับอาจจะเขา้ข่ายการติดสินบนและสร้างความสนิทสนม เพื่อน ำไปสู่ความร่วมมือในธุรกิจ ดงันั้น 

บริษทัตอ้งจดัท านโยบายและหลกัเกณฑ ์ เพื่อส่ือสารให้พนกังานเขา้ใจและระมดัระวงั ในการปฏิบติัโดยการให้หรือ

การรับของขวญั ค่าบริการตอ้นรับ และค่าบริการอื่นๆ ของพนกังาน ตอ้งไม่มีผลต่อการตดัสินใจใน การปฏิบติัดว้ย

ความล าเอียงหรือเป็นผลประโยชน์ท่ีขดักนั  

3. การแจง้เบาะแสและขอ้ร้องเรียน  

คณะกรรมกการบริษทั จดัให้มีช่องช่องทางในการแจง้เบาะแสและขอ้ร้องเรียน ทั้งจากภายในและภายนอกบริษทัเก่ียวกบั

การกระท าใดๆ ท่ีผิดกฎหมาย ผดิจรรยาบรรณ     ในการปฎิบติัหนา้ท่ีหรือมีพฤติกรรมท่ีอาจส่อไปทางการทุจริต  ประพฤติ 

มิชอบของบุคคลในองคก์รทุกระดบัและผูมี้ส่วนไดเ้สียอื่นๆ รวมทั้งมีกลไกในการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส  เพื่อให้การดูแล 

ผลประโยชนข์องบริษทัฯ มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น โดยมีรายละเอียดดงัน้ี เร่ืองท่ีจะรับแจง้เบาะแสและขอ้ร้องเรียน 

1. การกระท าท่ีผิดกฎหมาย การคอร์รัปชัน่ การกระท าผิดระเบียบบริษทั หรือการกระท าท่ีผิดจรรยาบรรณของการปฎิบติั

หนา้ท่ีของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน 

2. เร่ืองท่ีส่งผลกระทบอยา่งร้ายแรงต่อผลประโยชน์โดยชอบ หรือช่ือเสียงของบริษทั 

3. เร่ืองของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่องอยา่งมีนยัส าคญั ทั้งน้ี ทุกเบาะแสและขอ้ร้องเรียนจะ

ถูกตรวจสอบและหาขอ้เทจ็จริงในขั้นตั้น หากมีขอ้มูลและหลกัฐานประกอบ จะมีการด าเนินการตามขั้นตอนเป็นล าดบั 

ซ่ึงบริษทัไดมี้การก าหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ช่องทางการแจง้แบะแสและขอ้ร้องเรียน 

ทางโทรศพัทห์มายเลข : ส านกัเลขานุการ 02-168-1378-86  ทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์:  ifecgroup99@gmail.com                                                                           

ทางจดหมาย : คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ย่ี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

เลขท่ี 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้น 29 

ถนนพระราม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

การทบทวนและปรับปรุงนโยบายนโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน (ANTI CORUPTION) 

คณะกรรมการบริษทัจะท าการทบทวนนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่ (ANTI CORUPTION) เป็นประจ าทุกปี และจะเสนอแนะการ

แกไขเปล่ียนแปลงตามท่ีเห็นสมควร 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ้่ายค่าตอบแทนตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินส ำหรับงวดบญัชี ปี 2559 ให้แก่บริษทั กรินทร์ ออดิท 

จ ากดั ผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) 

ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี ในรอบปีบญัชี 2559 ของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยแยกเป็น ดงัน้ี งบไตรมาส รวมเป็นเงิน 

4,704,000.- บาท งบการเงินประจ าปี รวมเป็นเงิน 5,796,000.-บาท รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 10,500,000.- บาท 

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) -ไม่มี- 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 

บริษทัก ำหนดระเบียบปฏิบติัในทกุกระบวนการผลิตและการบริการ (CSR in Process) เพื่อช่วยลดปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อสังคม 

และสภาพแวดลอ้ม  นอกจากน้ีบริษทัยงัมีกิจกรรมท่ีร่วมกบัชุมชน เพื่อเป็นการพฒันาชีวิตความเป็นอยูข่องคนในชุมชนให้ดีย่ิงขึ้น 

(CSR after Process) 

แนวทางการด าเนินงานด้านCSR ของบริษัท 

1. การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 

บริษทัมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส  ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต  มีคุณธรรม  จรรยาบรรณและปฏิบติัต่อ

ต่อผูถื้อหุ้นทั้งรายใหญ่และรายยยอ่ยโดยเสมอภาค รวมถึงการก ากบัการดูแลการใชข้อ้มูลภายใน เพือ่สร้างความเท่าเทียมกนั 

ทุกฝ่ายโดยเฉพาะคู่คา้ ซ่ึงบริษทัไดก้ ำหนดนโยบายระเบียบปฏิบติัและขั้นตอนการจดัซ้ือจดัจา้งอยา่งชดัเจน เพื่อให้มัน่ใจได้

ว่า คู่คา้ทุกรายไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม มีโอการท่ีเท่าเทียมกนัในแข่งขนัทางธุรกิจ ดว้ยคุณภาพและ

ราคาของสินคา้อยา่งโปร่งใส ในการท ำสัญญากบัคู่คา้บริษทั ก ำหนดเง่ือนไขบนพ้ืนฐานของความเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบ 

และปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ก ำหนดของสัญญาหรือขอ้ตกลงโดยเคร่งครัด 

2. การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่  

บริษทัใหค้วามส ำคญักบัการป้องกนัและต่อตา้นการทจุริตทุกรูปแบบ  โดยร่วมกนัสร้างมาตรฐานทางวฒันธรรมทางธุรกิจ 

ท่ีสูงขึ้น บริษทัจึงไดจ้ดัท ำนโยบายยต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่เป็นลายลกัษณ์อกัษรซ่ึงไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการ 

บริษทัและส่ือสารให้กรรมการผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบัรับทราบ     และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัรายละเอียด 

ดงัน้ี 

หนา้ท่ีความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีและรับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย       และก ำกบัดูแลให้มีระบบที่สนบัสนุนการต่อตา้นทุจริต 

คอร์รัปชัน่ท่ีมีประสิทธิภาพ   เพื่อให้มัน่ใจไดว่้า ฝ่ายบริหารไดต้ระหนกัและให้ความส าคญักบัการตอ่ตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่และ 

ปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

แนวทางการปฏิบติัดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

1) จดัให้มีการก ากบัดูแลการควบคมุภายในท่ีดีมีการประเมินความเส่ียงท่ีมีนยัส ำคญั มีกิจกรรมควบคุมและการแบ่งแยกหนา้ท่ี 

งานท่ีเหมาะสม และมีระบบสารสนเทศท่ีเพียงพอน่าเช่ือถือและติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอยา่งสม ่าเสมอ 

2) กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานท่ีกระท ำคอร์รัปชัน่เป็นการกระท ำผิดจรรยาบรรณบริษทัและบริษทัยอ่ย ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บ

การพิจารณาทางวินยัตามระเบียบท่ีไดก้ ำหนดไวร้วมถึงโทษตามกฎหมาย หากการกระท ำนั้นผิดกฎหมาย 

3) บริษทัและบริษทัยอ่ยจะให้ความเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังานท่ีปฏิเสธ หรือเเจง้เร่ืองคอร์รัปชัน่โดยใชม้าตรการคุม้ครอง 

ผูร้้องเรียนตามท่ีก ำหนดไวใ้น Whistleblower Policy บริษทัและบริษทัยอ่ยมีนโยบายท่ีจะไม่ลดต ำแหน่งลงโทษ หรือใหผ้ล

ทางลบต่อพนกังานท่ีปฏิเสธการคอร์รัปชัน่ แมว่้าการกระท ำนั้นจะท ำใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ยสูญเสียโอการทางธุรกิจก็ตาม 

4) บริษทัไดก้ ำหนดนโยบายการรับแจง้ขอ้มูลหรือขอ้ร้องเรียนไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร     กรณีพบเหตุการณ์การกระท ำท่ีส่อถึง 
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การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคล รวมถึงบริษทั ผูแ้จง้แบะแสสามารถแจง้แบะแส หรือขอ้ร้องเรียนมาได ้ทางอีเมลล ์

ifecgroup99@gmail.com หรือทางโทรศพัท ์ 02-1681-37802-86 หรือทางไปรษณีย ์ มายงัคณะกรรมการตรวจสอบ 

ของบริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์ เอน็เนอร์ย่ี คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหาชน)  เลขท่ี  33/4  อาคารเดอะไนน์  ทาวเวอร์  ชั้น 29 

ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ทั้งน้ี เพื่อป้องกนัผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นกบั

ผูแ้จง้เบาะแส บริษทัมีกลไกในการคุม้ครอง ผูแ้จง้เบาะแส โดยให้ถือเป็นนโยบายเกบ็ความลบัขอ้มูลของผูแ้จง้เบาะแส 

5) มีการจดัอบรมใหค้วามรู้แก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน เร่ืองการปฏิบติัตามจรรยาบรรณและการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

ของบริษทั รวมถึงการส่ือสารอยา่งต่อเน่ือง  ผา่นกิจกรรมส่งเสริมการก ำกบัดูแลกิจการเป็นประจ ำทกุปี โดยมุ่งเนน้การรักษา

มาตรฐานและพฒันาการก ำกบัดูแลกิจการท่ีดีและสร้างให้การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นวฒันธรรมองคก์ร ตลอดจนก ำหนด 

แนวการติดตามและประเมินผลอยา่งเป็นรูปธรรม 

6) คณะกรรมการบริษทั ไดก้ ำหนดนโยบายดา้นการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่   รวมถึงก ำหนดบทลงโทษกรณีท่ีฝ่าฝืนไว ้  เป็น

ลายลกัษณ์อกัษรในคู่มือจรรยาบรรณและขอ้พึงปฏิบติัในการท างานของบริษทั นอกจากน้ีพนกังานทุกระดบัจะตอ้งปฏิบติั 

ดว้ยความระมดัระวงัในเร่ืองการให้ มอบ หรือรับของก ำนลั การเล้ียงรับรอง ตอ้งเป็นไปตามท่ีก ำหนดในจรรยาบรรณ ของ 

บริษทั การให้เงินบริจาค หรือเงินสนบัสนุนตอ้งเป็นไปอยา่งโปร่งใสและถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยตอ้งมัน่ใจว่า เงินบริจาค

หรือเงินสนบัสนุนไม่ไดถู้กน ำไปใช ้  เพื่อเป็นขอ้อา้งในการติดสินบนและห้ามใหห้รือรับสินบนในการด ำเนินธุรกิจทุกชนิด 

ในการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย และการติดต่อกบัภาครัฐ จะตอ้งเป็นไปอยา่งโปร่งใส ซ่ือสัตย ์ ตลอดจนตอ้ง

ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รายละเอียดของนโยบายและการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัการมี

ส่วนเก่ียวขอ้งกบัทจุริคอร์รัปชัน่ไดเ้ปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั  www.ifec.co.th  ภายใตใ้ตห้วัขอ้ การก ำกบัดูแลกิจการ

บริษทั ยงัไดจ้ดัส่งพนกังานเขา้รับการอบรมหลกัสูตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ซ่ึงจดัอบรมโดยสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย และโครงการอบรมดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ว่า บริษทัมี

ความมุ่งมัน่ท่ีจะต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบในสังคม 

ทั้งน้ี บริษทัไดล้งนามประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Collective Anti-

Corruption : CAC) เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2558 และไดรั้บการรรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาให้เขา้เป็นสมาชิกแนว 

ร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2558 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษทัมุ่งมัน่ในการตั้งโรงผลิตไฟฟ้าให้ครอบคลุมและเขา้ถึงทุกพ้ืนท่ีทั้งพ้ืนท่ีห่างไกลและในถ่ินทุรกนัดาร เช่น บนเกาะ

บนดอยสูง เพื่อให้ประชาชนในทกุพ้ืนท่ีไดมี้โอกาสใชไ้ฟฟ้าอยา่งทัว่ถึงและในราคาท่ีเหมาะสม    เพราะประชาชนทุกคนใน 

ทุกพ้ืนท่ีมีสิทธิท่ีจะไดรั้บโอกาสในการพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ทั้งดา้นชีวิตความเป็นอยูก่ารศึกษาการแพทยก์ารส่ือสาร 

ซ่ึงการพฒันาต่างๆ เหล่าน้ี จะไปถึงได ้  หากมีไฟฟ้า เพราะไฟฟ้าสามารถเขา้ถึงได ้  ตามช่องทางต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ 

อินเตอร์เน็ต โทรศพัทโ์ทรทศัน์ เม่ือคนในชุมชนมีโอกาสรับรู้ขา่วสารและขอ้มูลต่างท่ีเป็นประโยชน์ รวดเร็ว ถูกตอ้ง 

ครบถว้น ก็สามารถพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได ้ อีกทั้ง บริษทัยงัด ำเนินธุรกิจดว้ยการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  

ดว้ยความเป็นธรรมเสมอภาคและดว้ยความเคารพต่อชีวิตและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องทุกคน ไม่มีการกีดกนัในเร่ืองของ 

เพศ เช้ือชาติ ศาสนา รวมถึงไม่ละเมิดสิทธิขั้นพ้ืนบานใดๆ ทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม   ซ่ึงนบัเป็นรากฐานการบริหารและ 
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พฒันาทรัพยากรบุคคล   รวมถึงการสร้างมนุษยสัมพนัธ์  อนัมีความเช่ือมโยงกบักิจการในลกัษณะท ำให้มีคุณภาพและคุณค่า

สูงขึ้น และเปิดโอกาสให้มีการร้องเรียนไดอ้ยา่งอิสระ หากมีการกระท ำท่ีอาจเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อให้บริษทัได้

ทราบปัญหาและหาแนวทางแกไ้ขผา่นเวบไซดข์องบริษทั 

4. การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

- บริษทัใหค้วามส ำคญักบัการปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเป็นธรรม ให้ความเคารพและปฏิบติัตามกฎหมาย แรงงาน

และกฎหมายท่ีท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด เร่ิมตั้งแตข่ั้นตอนการสรรหาและคดัเลือกพนกังาน ซ่ึงบริษทัจะพิจารณาจาก

ความรู้ความสามารถและคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่ง ไม่น าความแตกต่างดา้นเช้ือชาติ ศาสนา เพศ อาย ุ ความ

คิดเห็นทางการเมืองมาเป็นปัจจยัในการพิจารณาตดัสินการจา้งงาน 

- มีการพฒันาศกัยภาพของพนกังานโดยการจดัให้มีการอบรมความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานทั้งภายในองคก์รเอง  และ

จากองคก์รภายนอก เป็นการเพ่ิมความรู้และพฒันาศกัยภาพของพนกังาน เพื่อให้มีความกา้วหนา้ในการประกอบ 

วิชาชีพในอนาคต 

- จดัให้มีระบบควบคุมดา้นความปลอดภยัในการท างาน มีอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดจากการท างาน เช่น รองเทา้

นิรภยั  หมวกนิรภยั ถุงมือป้องกนักระแสไฟฟ้า หนา้กากป้องกนัสารพิษ แว่นต ำกนัฝุ่ น อุปกรณ์ครอบหู ป้องกนัเสียงดงั 

มีการอบรมใหค้วามรู้เร่ืองการท างานอยา่งปลอดภยั 

- จดัสถานท่ีท ำงานและสภาพแวดลอ้มให้เหมาะะสม สะดวกปลอดภยัต่อการปฏิบติังานและสนบัสนุนเคร่ืองมืออุปกรณ์ 

ต่างๆ เพื่อให้สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

- มีการรประกนัภยัแบบกลุ่มให้กบัพนกังานทุกคนทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ย เพื่อเป็นการแบง่เบาภาระค่าใชจ้่ายของ 

พนกังานนส่วนของค่ารักษาพยาบาลท่ีไม่สามารถเบิกจากประกนัสังคมได ้     และเป็นการอ านวยความสะดวกเม่ือ 

พนกังานเจบ็ป่วย เพราะสามารถเขา้รับการรักษาไดทุ้กโรงพยาบาล และยงัไดท้  าประกนัชีวิตให้กบัพนกังานทุกคน เพื่อ 

เป็นหลกัประกนัให้กบัครอบครัวของพนกังาน กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น 

- มีการจา้งงานท่ีเป็นธรรม ค่าตอบแทนต่างๆ และการเล่ือนขั้นพิจารณาจากความสามารถและผลงาน 

5. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค/ลูกค ้ำ 

- การให้ความส ำคญักบัผลประโยชน์ของลูกคา้ และการสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้เป็นหลกัการท่ีส ำคญัอีกหลกัการ

หน่ึงในการด ำเนินธุรกิจของบริษทั ในดา้นธุรกิจผลิตและจ ำหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน บริษทัไดมุ้่งเนน้การ

ควบคุมดูแลการผลิตกระแสไฟฟ้าให้มีคุณภาพ คือ ไม่มีปัญหาในกระบวนการผลิตสามารถท าการผลิตและส่งมอบ ให ้

ลูกคา้ ซ่ึงก็คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตามปริมาณท่ีไดต้กลงไว ้ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผูบ้ริโภค 

ซ่ึงก็คือประชาชน ตลอดจนไมส่ร้างมลพิษจากกระบวนการผลิตท่ีจะส่งผลต่อชุมชน ทั้งน้ี บริษทัไดมุ้ง่มัน่ในการ

พฒันาการบริหารจดัการระบบการท างาน   จนไดรั้บการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001 

- ส ำหรับธุรกิจบริหารจดัการขยะ บริษทัมีการรบริหารจดัการพ้ืนท่ีทิ้งขยะใหเ้พียงพอ  ต่อการรองรับขยะจากชุมชนเพื่อ 

ไม่ให้เกิดปัญหาขยะลน้เมือง   และจากการท่ีปริมาณขยะมีแนวโนม้ท่ีเพ่ิมขึ้นอยา่งต่อเน่ือง   บริษทัจึงมีแผนที่จะเปิดโรง

ผลิตไฟฟ้าพลงังานขยะในพ้ืนท่ีทิง้ขยะ  เป็นการช่วยลดปริมาณขยะอีกทาง หน่ึง เพ่ือให้มีพ้ืนท่ีเพียงพอท่ีจะรองรับขยะ

จากชุมชนไดม้ากขึ้น และยงัเป็นการผลิตกระแสไฟฟ้า           เพื่อตอบสนองความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าท่ีมีมากขึ้นตามความ  
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เจริญของชุมชนไดอ้ีกดว้ย โดยในบริเวณพ้ืนท่ีทิ้งขยะ    ไดมี้การจดัการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวกต่อลูกคา้  

ในการน าขยะมาทิง้ในพ้ืนท่ีมีการวางระบบก ำจดัน ้ำเสียและกล่ินเหมน็ท่ีเกิดจากขยะท่ีไดม้าตรฐาน เพื่อป้องกนัไม่ให ้

เกิดผลกระทบต่อชุมชน อีกทั้งยงัไดเ้ตรียมแหล่งน ้ำและจดัเส้นทางการจราจรภายในพ้ืนท่ีใหมี้ความพร้อมในการ

รองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหมบ้่อขยะ  ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นได ้  ถึงแมจ้ะมีโอกาสเกิดขึ้นเพียง

เลก็นอ้ยและมีการปลูกตน้ไมร้อบพ้ืนท่ีโครงการ  เพื่อสร้างทศันียภาพท่ีดีแก่ชุมชนอีกดว้ย 

6. การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

ธุรกิจการผลิตกระแสไฟฟ้า ดว้ยพลงังานทดแทนเป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าจากทรัพยากรธรรมชาติมีอยูแ่ลว้ และสามารถ 

เกิดขึ้นใหม่ได ้ เช่น แสงแดด ลม จึงเป็นกระบวนการผลิตท่ีไม่ท ำลายส่ิงแวดลอ้มและมีความยัง่ยืนสูง เพราะเป็นการ

ใชท้รัพยากรท่ีไม่หมดไป ส่วนการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลและขยะ ซ่ึงจะมีของเสียเกิดขึ้นจากขบวนการผลิตนั้น บริษทั 

ไดเ้ลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีีสร้างสรรคแ์ละทนัสมยั เพื่อให้สามารถผลิตไฟฟ้า โดยส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุดและใช ้

ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เช่น การเลือกใชเ้ตาเผาท่ีเหมาะกบัวตัถุดิบท่ีเหมาะกบัวตัถุดิบและท่ีมีอตัราการเผา

ไหมสู้ง   เพื่อลดปริมาณควนัและปริมาณจากาการเผาไหมใ้หเ้หลือนอ้ยท่ีสุด  โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานลมบริเวณ 

เลียบชายฝ่ังปากพนงั บริษทัไดท้  าการอนุรักษพ์นัธ์ุไมข้องทอ้งถ่ินและขึ้นทะเบียนพนัธ์ุไมด้งักล่าว เพื่อรักษาทรัพยากร 

ของทอ้งถ่ินให้คงอยู ่ ในการด าเนินงานของธุรกิจการบริหารจดัการบ่อขยะ บริษทัดูแลเร่ืองการฝังกลบขยะ โดยมีการจ ากดั

น ้าเสีย   การก ำจดักล่ินของขยะอยา่งมีระบบและไดม้าตรฐานปลูกตน้ไมร้อบพ้ืนท่ี 

โครงการเพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการมีส่วนร่วมลดปัญหามลพิษและช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้มอีกทางหน่ึง ทั้งน้ี   บริษทัไดเ้ลือกใช ้

ผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ  มีคุณสมบติัเหมะสมกบัการใชง้าน เพื่อให้สามารถใชง้านไดย้าวนานและมีระบบควบคุมใหมี้การ

ดูแลรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์เคร่ืองมือทุกช้ินอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อยืดอายกุารใชง้านของอุปกรณ์ทุกช้ิน เป็นการลดปริมาณ

ขยะท่ีเกิดจากการเปล่ียนวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ 

7. การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม 

จากการท่ีบริษทัด ำเนินการตั้งโรงผลิตไฟฟฟ้าให้ครอบคลุมและเขา้ถึงทุกพ้ืนท่ีทั้งพ้ืนท่ีห่างไกล และในถ่ินทุรกนัดาร เช่น 

บนเกาะบนดอยสูง ซ่ึงส่งผลให้ประชาชนในทุกพ้ืนท่ีไดมี้โอกาสในการใชไ้ฟฟ้า ชุมชนมีการพฒันาเจริญกา้วหนา้ขึ้น  

มีคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น สามารถติดต่อส่ือสาร ศึกษาหาความรู้   และเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งรวดเร็วและถูกตอ้งโรงไฟฟ้า

ท่ีบริษทัด ำเนินการในพ้ืนท่ีต่างๆ ไดมี้การจา้งคนในทอ้งถ่ินมาเป็นพนกังาน        เป็นการสร้างรายไดใ้หค้นในชุมชน ท ำให ้

ประชาชนมีงานท ำโดยไม่ตอ้งเข ้ำมาท างานในเมืองใหญ่ซ่ึงเป็นการสร้างความเขม้แขง็ให ้สังคมชนบทอีกทางหน่ึงเน่ืองจาก

คนในครอบครัวไดอ้ยูร่่วมกนั   และยงัช่วยลดปัญหาความแออดัของชุมชนเมืองไดอ้ีกดว้ย เม่ือคนในชุมชนมีรายไดดี้ขึ้น 

เศรษฐกิจภายในชุมชนก็ดีขึ้น อีกทั้งทุกพ้ืนท่ีท่ีบริษทัไปตั้งโรงไฟฟ้า บริษทัไดจ้่ายเงินสมทบเขา้กองทุนพฒันาไฟฟ้าและ 

เสียภาษีให้กบัภาครัฐเพื่อน ำเงินไปใชใ้นการบ ำรุงทอ้งท่ีนั้นๆ อีกดว้ย พ้ืนท่ีในบริเวณโครงการกงัหนัลมปากพนงั บริษทั 

ไดจ้ดัให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อเป็นศนูยก์ารเรียนรู้   รวมถึงใหค้นในชุมชนไดใ้ชเ้ป็นพ้ืนท่ีออกก ำลงักายและพกัผอ่นหยอ่น

ใจและบริษทัไดว้างแผนงานให้ความร่วมมือกบัชุมชนและหน่วยยงานราชการ เช่น กรมอุทกศาสตร์ ศูนยเ์ตือนภยัพิบติั 

แห่งชาติ เพื่อให้สามารถส่งขอ้มูลค่าก ำลงัลมและคล่ืน ในกระบวนการผลิตของบริษทัท่ีเป็นประโยชน ในการวางแผน 

ป้องกนัภยัพิบติัแก่ชุมชนและใหค้วามร่วมมือในการติดตั้งเคร่ืองแสดงขอ้มูลระดบัของลมและคล่ืน   เพื่อเตือนภยัให้กบั

ชุมชนอีกดว้ย กิจการบริหารจดัการขยะท่ีบริษทั ด ำเนินการเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยก ำจดัขยะ ซ่ึงนบัวนัจะมีจ ำนวนมากขึ้น  
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เร่ือยๆ และมีแนวโนว้ท่ีจะเพ่ิมปริมาณมากขึ้นอยา่งต่อเน่ือง ตามความเจริญของชุมชน ซ่ึงหากไม่มีการบริหารจดัการท่ีดี 

จะก่อใหเ้กิดปัญหาขยะลน้เมือง  และท ำให้เกิดปัญหามลภาวะตามมากิจการโรงแรมของบริษทั คือ โรงแรมดาราเทว ี

เชียงใหม่ ซ่ึงเป็นโรงแรมหรูระดบั 5 ดาว มีรูปแบบสถาปัตยกรรมการก่อสร้างลา้นนาโบราณ มุ่งเนน้การแสดงออก ถึง 

ความเป็น เอกลกัษณ์ของไทยใหแ้ขกท่ีมาเยือนไดช่ื้มจึงไดจ้ดักิจกรรมต่างๆ เพื่อให้แขกไดสั้มผสัความเป็นไทย  เช่น มีศนูย ์

หตัถกรรมท่ีให้บริการและน ำเสนอศิลปวฒันธรรมพ้ืนบา้นและประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน ดว้ยสถาปัตยกรรมหมู่บา้นของชาว

เหนือท่ีจ ำลองวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวบา้นพร้อมกิจกรรมท่ีหมุนเวียนสับเปล่ียนอยูเ่สมอ นอกจากน้ีลูกคา้ของโรงแรม 

ยงัสามารถสัมผสัและเรียนรู้วิถีชีวิต ตลอดจนกิจกรรมพ้ืนบา้นต่างๆ  เช่น   การต าและฝัดขาวแบบดั้งเดิม  การท าตงุ   เคร่ือง 

จกัสาน  การจดัดอกไม ้   สไตลพ้ื์นบา้น ฯลฯ ไดอ้ยา่งใกลชิ้ดโดยมีพนกังานท่ีสามารถให้ ค ำอธิบายคอยดูแลและตอบค าถาม

เร่ืองต่างๆ เก่ียวกบัวิถีในอดีต มีศูนยกิ์จกรรมเด็กตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีบา้นไทยอายกุว่า 100 ปี น ำเสนอกิจกรรมสันทนาการสร้าง

เสริมความรู้แบบไทย เช่น กิจกรรมร าไทย มวยไทย การป้ันดินเหนียว ศิลปะการตกแต่งและวาดรูป การท ำกระดาษสา และ

การละเล่นพ้ืนเมืองง่ายๆ ตลอดจนการฝึกโยคะ ส าหรับเด็ก พร้อมกิจกรรม ท ำน ำและสัมผสัชีวิตเกษตรกร มีโรงละคร 

กลางแจง้สถาปัตยกรรม ท่ีจ ำลองก ำแพงอิฐโบราณของเมืองเชียงใหม่ เป็น โรงมหรสพ  ท่ีใชจ้ดัการแสดงศิลป วฒันธรรม 

พ้ืนบา้นของลา้นนาและของไทย และยงัมีร้านคา้ท่ีขายสินคา้พ้ืนเมือง ท่ีผลิตในทอ้งถ่ิน เช่น ของตกแต่งและประดบับา้น ผา้

ไหม ผา้ฝ้าย ของท่ีระลึก ซ่ึงกิจกรรมต่างๆ เหล่าน้ี มีส่วนช่วยในการรอนุรักษแ์ละเผยแพร่ วฒันธรรมไทยให้ชาวต่างประเทศ

และคนรุ่นหลงัไดเ้รียนรู้อีกทั้งยงัเป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจในชุมชนให้เติบโตสร้างงานสร้างรายไดใ้หค้นทอ้งถ่ินอีก ดว้ย  

8. การถ่ายทอดทอดนวตักรรม 

บริษทัมีการถ่ายทอดและเผยแพร่นวตักรรม   ซ่ึงไดจ้ากการด าเนินงานเก่ียวกบักบัความรับผิดชอบตอ่สังคม ส่ิงแวดลอ้มและ

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตามขั้นตอนการด ำเนินงานต่างๆ และบริษทัไดพ้ยายามน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช ้  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ในการท างานช่วยลดผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นตอ่ชุมชนและส่ิงแวดลอ้มในรูปแบบต่างๆ ดงัน้ี 

การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

- ใชเ้ซลลแ์สงอาทิตย ์ ชนิด thin film  ซ่ึงสามารถผลิตไฟไดม้ากกว่าเซลลแ์สงอาทิตยช์นิด 

- ใชอุ้ปกรณ์ควบคุมการปรับเปล่ียนองศาของแผงเซลลแ์สงอาทิตยใ์ห้หนัแผงตามทิศทางของดวงอาทิตย ์ เพื่อให้สามารถ

รับแสงอาทิตยไ์ดม้ากขึ้น ท ำให้ผลิตไฟไดม้ากขึ้น 

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม 

- เลือกใชก้งัหนัลมรุ่นท่ีสามารถถอดถอดประกอบได ้ ซ่ึงสะดวกต่อการเคล่ือนยา้ย ติดตั้งและซ่อมบ ำรุง โดยสามารถถอด 

เปล่ียนเฉพาะช้ินส่วนท่ีช ำรุดได ้

- เลือกใชก้งัหนัลมท่ีมีเทคโนโลยทีนัสมยั  ลดการเกิดเสียงรบกวนเหลือเพียง 10 เดซิเบล   ซ่ึงนอ้ยกว่ากงัหนัแบบเดิมท่ีใช้

โดยทัว่ไป 

- สีท่ีใชท้  ำใบพดั เป็นสีคุณภาพพิเศษท่ีสามารถปรับเปล่ียนสีได ้ ช่วยไม่ให้เกิดปัญหาการสะทอ้นกระทบสายตาของ 

ผูม้องเห็นอีกทั้ง ส่วนปลายของใบพดัยงัมีการไล่ระดบัสีช่วยใหน้กท่ีบินเขา้มาใกลส้ามารถมองเห็นได ้ ชดัเจนย่ิงขึ้น

ป้องกนัการบาดเจบ็ของนกท่ีเกิดจากการบินชนใบพดั 

- เลือกใชก้งัหนัลมท่ีมีเทคโนโลยทีนัสมยั ท ำให้สามารถปรับทิศทางของกงัหนัลมตามทิศทางของกระแสลม เพื่อให้ 
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สามารถรับลมไดดี้  จึงท าให้ผลิตกระแสไฟฟ้าไดม้ากขึ้น  

- บริษทัมีระบบเตือนภยัส ำหรับโครงการและชุมชนโดยรอบ            โดยไดส้ร้างสถานีเตือนภยัพิบติัขึ้น ทั้งหมด  9  สถานี 

ครอบคลุมพ้ืนท่ีอ ำเภอบางพระะและปากพนงั  และไดรั้บความร่วมมือจากศูนยเ์ตือนภยัพิบติัแห่งชาติ    ในการอบรมให ้

ความรู้แก่เจา้หนา้ท่ีให้สามารถระวงัภยัให้กบัชุมชนตลอด 24 ชัว่โมง 

- การก่อสร้างโครงการกงัหนัลมเลียบชายฝ่ังทะเล แต่เดิมมกัมีปัญหาการกดัเซาะค่อนขา้งสูง บริษทัจึงน ำเทคโนโลยีการ

ก่อสร้างแนวป้องกนัชายฝ่ังมาใชใ้นการก่อสร้างโครงการเพื่อป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ัง และสามารถเพ่ิมพ้ืนท่ีหาก

ทรายให้กลบัคืนมา 

การผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะ 

-   ติดตั้งเคร่ืองคดัแยกขยะท่ีมีประสิทธิภาพ ท ำให้สามารถแยกประเภทของขยะท่ีสามารถน ำไปใชป้ระโยชน์ดา้นอืน่ออก

จากขยะท่ีตอ้งการการน ามาเผา จึงช่วยลดปริมาณขยะท่ีจะน ำเขา้เตาเผา ช่วยลดพลงังานท่ีใชใ้นการเผาขยะ และยงัท ำให้

การเผาไหมมี้ประสิทธิภาพสูงขึ้น 

การทบทวนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือการพฒันาธุรกจิอย่างย่ังยืน 

เพื่อให้นโยบายความรับผิดชอบตอ่สังคมเพื่อการพฒันาธุรกิจอยา่งย ัง่ยืนและแนวทางในการปฏิบติังานเป็นปัจจุบนั บริษทั 

ก ำหนดให้มีการทบทวนนโยบายความรับผิดชอบไดต้่อสังคม เพื่อการพฒันาธุรกิจอยา่งย ัง่ยืน รวมถึงนโยบายการต่อตา้นการ

ทุจริตคอร์รัปชัน่ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง หรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญั 

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

บริษทัใหค้วามส าคญัต่อการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในอยา่งต่อเน่ือง โดยวางระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุม 

ทุกกิจกรรมและอยา่งเหมาะสมสมเพียงพอกบัการด าเนินธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน มี การรายงานทางการเงิน 

การบญัชีและรายงานอื่นๆ ท่ีมีความถูกตอ้งเช่ือถือไดแ้ละมีการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนิน

ธุรกิจโดยเคร่งครัด 

บริษทัมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหาร ท ำหนา้ท่ีก ากบัดูแลความเส่ียง และการควบคุมภายในควบคู่กบัคณะกรรมการ

ตรวจสอบ  ซ่ึงท ำหนา้ท่ีสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในในท่ีดี           นอกจากบริษทัไดด้  าเนินการให้บริษทั พแีอนด์ แอล 

อินเทอร์นอล ออดิท จ ากดั ซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบอิสระ  ท าหนา้ท่ีสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษทัและ 

บริษทัยอ่ย และรายงานผลเก่ียวกบัการควบคุมภายในของบริษทั ในภาพรวมต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ี คณะกรรมการ

บริษทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ ท าหนา้ท่ีในการสอบทานผลการประเมินการควบคมุภายในเป็นประจ ำทุกปี ซ่ึง

จากการประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษทัในดา้นต่างๆ ตามกรอบแนวทางปฏิบติัดา้นการควบคุมภายในและการ

ควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียงของ TheCommittee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

(COSO) 5 องคป์ระกอบ คือ 

1) สภาพแวดลอ้มของการควบคุม (Control Environment)  ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั        (ก) การแสดงถึงความยดึมัน่ในคุณค่าของความ

ซ่ือตรงและจริยธรรม (ข) ความเป็นอิสระของกรรมการจากฝ่ายบริหารและท ำหนา้ท่ีก ำกบัดูแล และพฒันาการด ำเนินการ

ดา้นการควบคุมภายใน (ค) โครงสร้างสายการรายงานการก าหนดอ านาจในการส่ังการและความรับผิดชอบ (ง) ความมุ่งมัน่ 
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ในกการจูงใจมุ่งพฒันาและการรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ               และ (จ) การก ำหนดให้บคุลากรมีหนา้ท่ีและ 

รับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

2) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั  (ก)  การก ำหนดวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถ

ระบุและประเมินความต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง                (ข) การระบุและวิเคราะหค์วามเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจกระทบต่อการบรรล ุ

วตัถุประสงคไ์วอ้ยา่งครอบคลุมทัว่ทั้งองคก์ร (ค)  การพิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดทุจริต    และ (ง) ความสามาถในการระบุและ 

ประเมินความเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

3) มาตรการการควบคุม Control( Activities) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั     (ก) มาตรการควบคุมท่ีลดความเส่ียงท่ีจะไม่บรรลุวตัถปุระสงค ์

ขององคก์รให้อยใูนระดบัท่ียอมรับได ้(ข) การเลือกและพฒันากิจกรรมการควบคุมทัว่ไป     ดว้ยระบบเทคโนโลยี  เพื่อช่วย 

สนบัสนุน 

4) การบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร และ (ค) การจดัให้มีกิจกรรมการควบคุมผา่นนโยบาย ซ่ึงไดก้ ำหนดส่ิงท่ีหวงัขั้นตอนการ

ปฏิบติัเพื่อให้สามารถน ำไปสู่การปฏิบติัได ้

5) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล (Information & Communication) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั (ก) ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและมี 

คุณภาพเพื่อสนบัสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด ำเนินไปไดต้ามท่ีก ำหนดไว ้ (ข) การส่ือสารขอ้มูล ภายในองคก์ร 

ซ่ึงรวมถึงวตัถุประสงคแ์ละควบผดิชอบต่อการควบคุมภายใน ท่ีจ ำเป็นต่อการสนบัสนุนให้การควบคุมภายในสามารถ

ด าเนินไปไดต้ามท่ีวางไวแ้ละ (ค) องคก์รไดส่ื้อสารกบัหน่วยงานภายนอก ท่ีเก่ียวกบัประเด็นท่ีอาจมีผละกระทบต่อการ

ควบคุมภายใน 

5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)   ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั (ก) การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน   เพื่อให้มัน่ใจ 

ไดว่้า การควบคุมภายในยงัด าเนินไปอยา่งครบถว้นเหมาะสม และ (ข) การประเมินและส่ือสารขอ้บกพร่องของการควบคุม

ภายในอยา่งทนัเวลาต่อบคุคลท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงรวมถึงผูบ้ริหารระดบัสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

ความเห็นของคณะกรรมกรบริษทัเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2559 โดยมีกรรมการตรวจสอบ ทั้ง 3 ท่านเขา้ 

ร่วมประชุมดว้ย   คณะกรรมการบริษทัไดป้ระเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั   โดยการซกัถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหารและ 

ตรวจสอบจากฝ่ายบริหาร  ท่ีฝ่ายบริหารจดัท ำและรายงานของผูต้รวจสอบภายในอิสระแลว้ สรุปไดว่้า จากการประเมินระบบการ 

ควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียงของบริษทั ในดา้นต่างๆ 5 องคป์ระกอบ คอื การควบคุมภายในองคก์ร การ

ประเมินความเส่ียงการควบคุมการปฏิบติังาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูลและระบบการติดตาม คณะกรรมการ

มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทั มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษทัไดจ้ดัให้มีบคุลากรอยา่งเพียงพอท่ีจะ 

ด ำเนินการตามระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ    รวมทั้งมีระบบควบคุมภายใน  ในเร่ืองการติดตามควบคุมดูแลการด าเนินงานของ 

บริษทัยอ่ยให้สามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัยอ่ย  จากการท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารน าไปใชโ้ดยมิชอบ  หรือโดย 

ไม่มีอ านาจ รวมถึงการท ำธุรกรรมกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งเพียงพอ ส ำหรับการควบคุมภายใน 

ในหวัขอ้อืน่ คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษทัมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอแลว้เช่นกนั 
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หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี1/2559 เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2559 ไดแ้ต่งตั้งบริษทั พีแอนดแ์อล อิน เทอร์นอล 

ออดิท จ ากดั ซ่ึงบริษทั พีแอนดแ์อล อินเทอร์นอล ออดิท จ ากดั ไดม้อบหมายให้นางสาวสุกลัยา มโนเลิศ ต ำแหน่ง Internal Audit 

Supervisor เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคุณสมบติัของบริษทั พีแอนดแ์อล อินเทอร์นอล ออดิท จ ากดั และนางสาวสุ กลัยา มโนเลิศ 

แลว้เห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว เน่ืองจากมีความเป็นอิสระมีประสบการณ์การตรวจสอบระบบ

การควบคุมภายในการบริหารความเส่ียงและงานบญัชี การเงินในการด าเนินธุรกิจท่ีหลากหลาย รวมถึงธุรกิจพลงังานท่ีมี 

ลกัษณะเดียวกบับริษทั มาเป็นระยะเวลา 9 ปี และเคยเขา้รับการอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานดา้นตรวจสอบ

ภายใน ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูพ้ิจารณา ประเมินผลการปฏิบติังานดงักล่าว เน่ืองจากการแต่งตั้ง  ถอดถอน 

โยกยา้ย ผูท้  าหนา้ท่ี หวัหนา้งานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง อยูใ่นอ านาจอนุมติัของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ของบริษทั 

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานผูต้รวจสอบภายใน ตามรายละเอียดดงัน้ี 

 ช่ือบริษทัตรวจสอบภายใน : บริษทั พ ีแอนด ์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ากดั 

ช่ือหวัหนา้ผูต้รวจสอบภายใน : นางสาวเพียงอุมา คงแกว้ 

 ต ำแหน่ง : Internal Audit Supervisor 

 คุณวุฒิทางการศึกษา : บญัชีบณัฑิต (บญัชี) มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

ประสบการณ์การท างาน : 7 ปี 

การฝึกอบรมท่ีเก่ียวขอ้ง : โครงการหลกัสูตรประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายในของ 

  ประเทศไทย - CPIAT (รุ่นท่ี38) 

การด ำรงต ำแหน่งกรรมก ำรส ำคญัท่ีเก่ียวขอ้ง : -ไม่มี- 

ความสัมพนัธร์ะหว่างผูบ้ริหาร                       : -ไม่มี- 

งานก ากับดูแลการปฎิบตัิงานของบริษัท (Compliance) 

บริษทัไดก้ ำหนดหน่วยงานท่ีรับผดิชอบการปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎระเบียบ     ขอ้บงัคบัของบริษทัและกฎระเบียบ ดา้นการเป็น 

บริษทัจดทะเบียน ประกอบดว้ย 

- ส ำนกัเลขานุการบริษทั รับผดิชอบดูแลติดดามให้กลุ่มบริษทั คณะกรรมการ ผูบ้ริหารและทุกหน่วยงานปฏิบติัตามกฏ

ระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งเป็นศูนยก์ลางในการรวบรวม  ติดตามขอ้มูล    เพื่อให้บคุคลและหน่วยงานท่ี 

เก่ียวขอ้งด าเนินการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

- ส านกังานกฏหมายรับผดิชอบก ากบัดูแลดา้นกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ   รวมทั้งกฎหมาย ดา้นการเป็น

บริษทัจดทะเบียน กฎหมายดา้นส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัและกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง เพือ่ให้การด ำเนินธุรกิจของ 

บริษทัเป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย 
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รายการระหว่างกนั 

ในการประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย มีรายการระหว่างกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ท่ีผา่นมา บริษทัไดดู้แลให้การ

เขา้ท ารายการดงักล่าวอยา่งสมเหตุสมผล ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก ำหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) และ

คณะกรรมการตลาดทุน นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบ ยงัท ำหนา้ท่ีพจิารณาสอบทานการท ารายการท่ีเก่ียวโยงท่ีตอ้ง

ไดรั้บการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทั ตามกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) และคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทุนแลว้ว่า รายการระหว่างกนัท่ีเกิดขึ้นนั้น      เป็นรายการท่ีเป็นไปเพื่อการด ำเนินธุรกิจปกติหรือสนบัสนุนธุรกิจปกติ 

ของบริษทัและเป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทั และบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ท า

ผลประโยชน์ ปี 2559 ทั้งน้ี ขอ้มูลรายละเอียดรายการระหว่างกนัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ขอ้ 8. และ 9. 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซ่ึงมีรายการระหว่างกนั ดงัต่อไปน้ี 

1. รายการระหว่างกนักับบุคคลท่ีเกีย่วข้องกนั 

1.1 ตามท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2558  เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2558  อนุมติัออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น

สามญัออกใหม่ของบริษทั     คือ   ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั  ของบริษทั  อินเตอร์  ฟาร์อีสท ์ เอน็เนอร์ยี่ 

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) หรือ (IFEC-W2) ดงันั้น บริษทัจึงไดจ้ดัจา้งท่ีปรึกษาทางการเงิน โดยท่ีปรึกษามีความ

เก่ียวขอ้งกนักบับริษทั คือ มีกรรมการร่วมกนั ซ่ึงการจดัจา้งดงักล่าว พิจารณาจากศกัยภาพ ความพร้อม และเง่ือนไข

ราคาของผูรั้บจา้ง ประกอบกบัในระหว่างท่ีประชุมพิจารณาในเร่ืองดงักล่าว กรรมการท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัรายการน้ี

ไดอ้อกในระหว่างท่ีประชุม การพิจารณาในเร่ืองดงักล่าว โดยไม่ร่วมในการพิจารณาดว้ย ทั้งน้ี เพ่ือใหเ้กิดความ

โปร่งใส รายการน้ีบริษทั ไดพ้จิารณาบนเง่ือนไขเดียวกนักบัรายอื่นๆ ซ่ึงการพิจารณาดงักล่าว เป็นไปตามเง่ือนไข

การคา้ปกติทัว่ไป ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชนใ์ดๆ เป็นการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทั โดยในปี 2558 บริษทัมีการท า

รายการกบันิติบุคคลรายดงักล่าว จ านวน 1.15 บาท  

1.2 เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2558  บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์ วินด ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  (IWIND)  ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย 

ของบริษทั ไดเ้ขา้ท ารายการซ้ือขายหุ้นสามญัของบริษทั สาธารณูปโภคเกาะพยาม จ ากดั (KPY) โดยผูข้าย คือ นายสุเมธ 

สุทธภกัติ ซ่ึงถือหุ้นใน KPY สัดส่วนร้อยละ 99.98 ผูข้าย เป็นผูถื้อหุ้นใน IWIND ร้อยละ 20.00 และเป็นผูบ้ริ หารของ 

 IWIND ซ่ึงถือเป็นบคุคลเก่ียวโยงของบริษทัยอ่ย เป็นรายการเก่ียวโยงขนาดเลก็ (มีขนาดรายการมูลค่าเท่ากบั 1 ลา้น

บาท) ทั้งน้ี ผูข้ายไม่มีความสัมพนัธ์ใดๆ กบับริษทัหรือผูถื้อหุน้ใหญข่องบริษทั 

2. รายการระหว่างกนักับบริษัทย่อย 

2.1  ณ วนัท่ี31 ธนัวาคม2559  บริษทัให้กูย้ืมเงินแก่บริษทัยอ่ย  14  แห่ง จ ำนวน 4,947.27  ลา้นบาท   โดยคิดอตัราดอกเบ้ีย 

ร้อยละ 6 ต่อปี ก ำหนดช ำระคืนเม่ือทวงถาม   

2.2  การเรียกเก็บค่าให้บริการบริหารจดัการกบับริษทัในกลุ่ม ปี 2559 IFEC เรียกเก็บค่าให้บริการบริหารจดัการจากบริษทั

อื่นๆ ในกลุ่ม จ านวน 30 ลา้นบาท   

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัตกิารท ารายการระหว่างกนั 

บริษทั ยึดหลกัการด ำเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต โปร่งใสและยติุธรรม ดงันั้น การท ำขอ้ตกลงหรือขอ้ผกูพนัใดๆ ทางธุรกิจ  
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กบับุคคลภายนอก   หรือการเขา้ท ารายการระหว่างกนักบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้กนัทางผลประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั  บริษทัจะ 

ปฏิบติัตามหลกัการเดียวกนั ไม่มีกนัเลือกปฏิบติั โดยบริษทัไดก้ ำหนดขั้นตอนการด าเนินงาน ผูมี้อ านาจอนุมติัและวงเงินการ

อนุมติัของผูบ้ริหารแต่ละระดบัไวอ้ยา่งชดัเจนเฉพาะเร่ือง  ตามแตก่รณีโดยธุรกรรมทั้งหมดสะทอ้นสภาวะสถานการณ์      ในช่วง 

เวลาท่ีประกอบธุรกรรม การก ำหนดเกณฑ/์ขั้นตอนดงักล่าว บริษทักระท าอยา่งเปิดเผย  โดยค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทั 

เป็นหลกั นอกจากนั้นบริษทัยงัมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน การรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

บริษทั เพื่อพิจารณาอนุมติัหรือเพื่อทราบเป็นปกติประจ ำ ทั้งน้ี บริษทัจะเปิดเผยรายการระหว่างกนักบับคุคลท่ีอาจจะมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นทั้งหมดต่อสาธารณะ    ตามหลกัเกณฑวิ์ธีการและการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั

จดทะเบียน ประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการก ำกบัตลาดทุนและพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งักล่าวอยา่งเคร่งครัด 

นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

กรณีเกิดรายการระหว่างกนักบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต จะตอ้งเป็นรายการท่ีด ำเนินการทางธุรกิจ

ตามปกติมีการก ำหนดเง่ือนไขต่างๆ  เช่นเดียวกบัการท ารายการคา้ปกติ คือ เป็นธรรมและสมเหตุสมผลเช่นเดียว  กบัเง่ือนไขของ 

รายการท่ีเกิดขึ้นระหว่างบริษทักบับคุคลภายนอกทัว่ไป ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ ส ำหรับนโยบายการก าหนดราคาซ้ือขาย

ผลิตภณัฑร์ะหว่างบริษทักบับริษทั ท่ีเก่ียวขอ้งกนัจะก าหนดจากราคาเชิงพาณิชยต์ามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกนั ท่ีก าหนดให้กบั

กิจการอื่นท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั และบริษทัจะเปิดเผยชนิดและมูลค่าของรายการระหว่างกนัของบริษทักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้

ภายใตป้ระกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์         และขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 

ประเทศไทยท่ีใชบ้งัคบักบัรายการ 
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การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบ  

1. ภำพรวมผลกำรด าเนินงาน 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
    หน่วย: ลา้นบาท 

  งบการเงินรวม  

 2559     2558 เพ่ิม (ลด) ร้อยละ 

  (ปรับปรุงใหม่)   

รายไดจ้ากการขาย ให้เช่าและบริการ                    1, 074.78                      521.68                      553.10                      106.02 

ตน้ทุนขาย ตน้ทุนการให้เช่าและบริการ                        979.18                      295.94                      683.24                      130.87 

ก ำไรขั้นตน้                          95.60                      225.74                    (130.14)                        57.65 

รายไดอ่ื้น                         849.75                      656.03                      193.72                        29.53 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร                     2,465.34                      411.35                   2,053.99                      499.34 

ตน้ทุนทางการเงิน                        423.87                      139.23                      284.64                      204.45 

ค่าใชจ่้ายรวม                      2,889.21                      550.57                    2,338.63                      424.77 

ก ำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายเงินภาษีได ้                   (1,943.86)                      331.20                 (2,275.06)                      686.93 

ภาษีเงินได ้                           54.13                        (9.90)                        64.03                      647.04 

ก ำไร (ทุน) สุทธิส ำหรับงวด                   (1,889.73)                      321.30                 (2,211.03)                      688.15 

ก ำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่                   (1,899.84)                        334.8                 (2,234.70)                      667.36 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนาจควบคุม                          (3.66)                        (8.45)                                 -                                     - 

ก ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี                   (1,903.50)                       326.41                 (2,229.91)                       683.61 
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งบกาไรขาดทนเบ็ดเสร็จ ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
    หน่วย : ลา้นบาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2559 2558 เพ่ิม (ลด) ร้อยละ 

  (ปรับปรุงใหม่)   

รายไดจ้ากการขาย  ให้เช่าและบริการ           30.00 21.60 8.40 38.89 

ตน้ทุนขาย ตน้ทุนการให้เช่าและบริการ - - - - 

ก ำไรขั้นตน้ 30.00 21.60 8.40 38.89 

รายไดอ่ื้น 393.67 298.58 95.08 31.85 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 1,812.61 235.69 1,576.92 669.07 

ตน้ทุนทางการเงิน 281.49 80.90 (200.60) 247.97 

ค่าใชจ่้ายรวม 2,094.10 316.58 1,777.52 561.47 

ก ำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได ้ (1,670.43) 3.60 (1,674.03) 46,505.21 

ภาษีเงินได ้ 1.17 (34.02) 35.19 103.44 

ก ำไร (ขาดทุน) สุทธิส ำหรับปี (1,669.26) (30.42) (1,638.84) 5,386.50 

ก ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี (1,671.26) (30.51) (1,640.75) 5,377.98 
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ภาพรวมผลการด าเนินงาน 

ปี 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีรายไดจ้ากการขายและบริการ จ านวน  1,074.78 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนจ ำนวน 553.10 ลา้น

บาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยะ 106.02 และมีขาดทนุสุทธิ จ านวน 1,889.73 ลา้นบาท ลดลงจ ำกปีก่อน จ ำนวน 2,211.03 ลา้นบาท หรือ 

ลดลงร้อยละ 688.15 

1. รายได้จาการขายและให้บริการ จ านวน 1,074.78 ล้านบาท ประกอบด้วย 

- ธุรกิจพลงังานทดแทนและบริหารจดัการขยะ จ านวน 580.15 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน จ ำนวน 125.68 ลา้นบาท หรือ 

ร้อยละ 27.65 เน่ืองจาก ในปี2559 มีก ำรลงทนุในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ เพ่ิมจ านวน 10.0 เมกะวตัต ์ ชีวมวล 6.8 

เมกะวตัต ์และจากพลงังานลม 10.0 เมกะวตัต ์

- ธุรกิจโรงแรม ซ่ึงบริษทัไดเ้ขา้ซ้ือตั้งแต่วนัท่ี15 ธนัวาคม 2558 มีรายไดจ้ากการด าเนินงาน ปี 2559  เป็นจ านวนเงิน  494.63 

ลา้นบาท รายไดอ้ื่นของบริษทัและบริษทัยอ่ย ปี 2559 มีจ านวน รวม 849.75 ลา้นบาท เพ่ิมจากปีก่อน จ ำนวน 193.72 ลา้น

บาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 29.53 ประกอบดว้ย ก ำไรจากการปรับโครงสร้างหน้ีของธุรกิจโรงแรม จ ำนวน 813.47 ลา้นบาท 

รายไดอ้ื่นของบริษทัยอ่ย จ านวน  27.47 ลา้นบาท ดอกเบ้ียรับจากสถาบนัการเงิน จ ำนวน 8.81 ลา้นบาท ก ำไรขั้นตน้ 

บริษทัและบริษทัยอ่ย มีจ านวนก าไรขั้นตน้ในปี 2559 จ านวน  95.60 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน จ ำนวน 130.14 ลา้นบาท 

หรือร้อยละ57.65 ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานและตน้ทุนทางการเงิน   ในปี 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ้่ายในการ

ด าเนินงานและตน้ทุนทางการเงิน รวมจ านวน 2,889.21 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น จากปีก่อน จ ำนวน 2,338.64 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้น

ร้อยละ 424.77 สาเหตจุากตน้ทุนทางการเงิน เพ่ิมขึ้น จ ำนวน 284.64 ลา้นบาท ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินมดัจ าโครงการ จ ำนวน 

621.15 ลา้นบาท ค่าเผื่อดอ้ยค่าการลงทุน 938.06 ลา้นบาท ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินให้กูย้ืม จ านวน 150.10 ลา้นบาท และ

ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานท่ีเกิดจากธุรกิจดา้นโรงแรม  ปี 2559  เกิดขึ้นเตม็ปี    แตใ่นปี 2558  มีค่าใชจ้่ายในการด านินงาน

ไม่เตม็ปี  ซ่ึงไดเ้ขา้ซ้ือตั้งแต่วนัท่ี15 ธนัวาคม 2558 ขาดทุนสุทธิ ปี 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีขาดทุนสุทธิ จ านวน 

1,889.73 ลา้นบาท  

รายการท่ีส าคญั ประกอบดว้ย  

- ธุรกิจลงทุน (Holding) ลงทนุในธุรกิจพลงังานแสงอาทิตย ์ มีผลขาดทุนสุทธิ จ านวน 1,617.15 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 

จ ำนวน 1,748.41 ลา้นบาท หรือร้อยละ 1,332.05 

- ธุรกิจลงทุน (Holding)  ลงทุนในธุรกิจพลงังานชีวมวลและบริหารจดัการขยะ มีผลขาดทนุสุทธิ จ ำนวน 596.85 ลา้นบาท 

ขาดทนุเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน จ ำนวน 517.01 ลา้นบาท หรือร้อยละ64.52  

- ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายพลงังานลม มีผลขาดทนุสุทธิ จ านวน 38.86 ลา้นบาท ขาดทุนลดลงจากปีก่อน จ ำนวน 12.65 ลา้น

บาทหรือร้อยละ24.55 

- ธุรกิจโรงแรม  มีผลก ำไรสุทธิ  จ ำนวน  1,756.92  ลา้นบาท    ในจ ำนวนน้ีเป็นก ำไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี   เป็นจ ำนวน 

1,855.48 ลา้นบาท 

- ธุรกิจอื่นๆ มีผลขาดทุนสุทธิ  จ ำนวน 1,004.95 ลา้นบาท ขาดทุนเพ่ิมจากปีก่อน จ ำนวน 988.97 ลา้นบาทหรือร้อยละ 

6,187.11 
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- ณ 31 ธนัวาคม 2559 มีผลขาดทนุเพ่ิมเติม จากการปรับปรุงรายการการลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีส่วนไดเ้สีย จ ำนวน 388.83 

ลา้นบาท 
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ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญ   

สรุปรายงานของผูส้อบบญัชี ในรอบ 2 ปีท่ีผา่นมา 

• รายงานของผูส้อบบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 ผูส้อบบญัชี : นายจิโรจ ศิริโรโรจน ์

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5113 

บริษทั กรินทร์ออดิท จ ากดั 

ความเห็นของผูส้อบบญัชี : ไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ

กลุ่มบริษทัและบริษทัท่ีกล่าวขา้งตน้ได ้  และไม่สามารถหาหลกัฐานการสอบ

บญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอ เพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นตอ่งบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดงักล่าว 

• รายงานของผูส้อบบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 ผูส้อบบญัชี : นายจิโรจ ศิริโรโรจน ์

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5113 

บริษทั กรินทร์ออดิท จ ากดั 

ความเห็นของผูส้อบบญัชี : งบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยแสดงฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน 

และกระแสเงินสด โดยถูกตอ้งตามท่ีควรสาระส าคญั ตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน 
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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ย่ี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด )มหาชน (  

การไม่แสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดรั้บการว่าจา้งให้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ   ของบริษทั  อินเตอร์  ฟาร์อีสท์  เอ็นเนอร์ยี่ 

คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ย่ี คอร์ปอเรชัน่ 

จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ตามล าดบั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ  ณ วนัท่ี 

31 ธันวาคม 2559 งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะ

กิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ  ส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซ่ึง

ประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอื่น ๆ  

ขา้พเจา้ไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษทัและบริษทัท่ีกล่าวขา้งตน้ได ้

เน่ืองจากเร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็นมีนัยส าคัญ ขา้พเจา้ไม่สามารถหาหลกัฐานการสอบบัญชีท่ี

เหมาะสมอยา่งเพียงพอ เพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดงักล่าว 

เกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็น 

ความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัเก่ียวกบัยอดคงเหลือของบญัชีเจา้หน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ 

ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 25 งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 แสดงเจา้หน้ีตาม

แผนฟ้ืนฟูกิจการของเจา้หน้ีรายหน่ึง จ านวน 595 ลา้นบาท โดยขา้พเจา้ไดรั้บตอบกลบัหนงัสือยืนยนัยอดจากเจา้หน้ีดงักล่าวแลว้

ยืนยนัยอดว่าบริษทัย่อยแห่งหน่ึงเป็นหน้ี จ านวน 595 ลา้นบาท อย่างไรก็ดี ในปี 2560 บริษทัและบริษทัย่อยดงักล่าวไดย่ื้นฟ้อง

จ าเลยกับพวกรวม 5 คน ต่อศาลแพ่ง ในความผิดฐานฉ้อฉล ละเมิดและขอให้เพิกถอนจ านอง รวมทั้งเรียกคืนเงินท่ีจ่ายคืน 

จ านวน 355 ลา้นบาท (เป็นจ านวนเงินท่ีบริษทัยอ่ยจ่ายช าระใหเ้จา้หน้ีดงักล่าวไปแลว้)  พร้อมดอกเบ้ีย โดยคดีดงักล่าวอยูร่ะหว่าง

การพิจารณาของศาล ซ่ึงจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินคดี  จึงจะไดข้อ้สรุปในคดี (หมายเหตุ 37.6.3) และขา้พเจา้ไดอ้่านงบ

การเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558  ของเจา้หน้ีดงักล่าว (งบการเงินงวดล่าสุดท่ีเจา้หน้ีดงักล่าวย่ืนต่อกระทรวง

พาณิชย)์ พบว่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558  ไม่ปรากฎยอดคงเหลือท่ีบริษทัย่อยของบริษทัเป็นลูกหน้ีในงบแสดงฐานะการเงิน

ของเจา้หน้ีดงักล่าว ขา้พเจา้ไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบใดๆ เพื่อให้ไดห้ลกัฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอ

เก่ียวกบัความถูกตอ้งของยอดคงเหลือของบญัชีเจา้หน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ ท่ีบนัทึกไวใ้นงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2559 จ านวน 595 ลา้นบาท ได ้

เน่ืองจากมีความไม่แน่นอนอยา่งมีสาระส าคญัซ่ึงขึ้นอยูก่บัขอ้สรุปในคดี ขา้พเจา้จึงไม่สามารถระบุไดว่้า อาจมีรายการปรับปรุง

ใดๆ ท่ีจ าเป็นต่อบญัชีเจา้หน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ท่ีบนัทึกไวแ้ลว้นั้นได ้

ความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานต่อเน่ือง 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 1.2 ซ่ึงระบุว่า กลุ่มบริษทัมีผลขาดทุนสุทธิ จ านวน 1,889.73 ลา้นบาท 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ ณ วนัเดียวกนั กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียน จ านวน 

6,057.24 ลา้นบาท นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัมีการผิดนดัช าระหน้ีตัว๋แลกเงิน (เจา้หน้ีบางส่วนมีการฟ้องร้องต่อศาลแลว้    ตามหมาย 

เหตปุระกอบงบการเงิน ขอ้ 37.7.1)  เน่ืองจากปัญหาการขาดสภาพคล่อง  ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 37.1 
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และตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 24 บริษทัไดเ้รียกประชุมผูถื้อหุ้นกู ้เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2560 โดยบริษทั

ได้เสนอแผนการจ่ายช าระหน้ีแก่เจ้าหน้ีแล้ว ขณะน้ีอยู่ระหว่างขั้นตอนเจรจากับเจ้าหน้ีเป็นรายๆ ต่อไป  เหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ดงักล่าวตลอดจนเร่ืองอื่นท่ีกล่าวถึง ในหมายเหตุ ขอ้ 1.2 แสดงให้เห็นว่า มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัซ่ึงอาจ

เป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัเก่ียวกบัความสมารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั  ทั้งน้ีความเห็นของ

ขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองน้ี 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น  

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 37.7 ซ่ึงอธิบายเก่ียวกบัคดีความท่ีบริษทัถูกฟ้องร้อง ทั้งน้ีความเห็นของ

ขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองน้ี 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกตอ้งตามท่ีควร

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่า จ าเป็นเพื่อให้สามารถ

จดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ไม่ว่าจะเกิด

จากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  

ในการจดัท างบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัและ

บริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชี

ส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถ

ด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวของกลุ่มบริษทัและบริษทัจากการปฏิบติังานตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบญัชี อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากเร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็น  ขา้พเจา้ไม่สามารถหา

หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการดงักล่าวได ้ 

ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภา

วิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้

ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี 

    

 

(นายจิโรจ ศิริโรโรจน์) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  5113 

บริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั 

กรุงเทพมหานคร 

25 สิงหาคม 2560 
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 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  

 

งบแสดงฐานะการเงิน 

         ส าหรับปีส้ินสุด วันที่ 31 ธนัวาคม 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558   

              (หน่วย : บำท) 

                  งบการเงินรวม  

      31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 

      ตรวจสอบแลว้ ตรวจสอบแลว้      
    หมายเหตุ    (ปรับปรุงใหม่) 

สินทรัพย์         

สินทรัพย์หมุนเวียน          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5            300,165,340   1,905,261,171 

เงินลงทุนชัว่คราว    213,389           - 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6 ,8  232,696,371   594,023,266 

เงินให้กูยื้มระยะส้้ันแก่บริษทัและบุคคลอ่ืน 7  -   15,920,438 

เงินให้กูยื้มระยะส้้ันแก่บริษทัยอ่ย 9  -   - 

สินคา้คงเหลือ    59,504,768   17,845,014 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พือ่ขาย 10  7,822,705   7,822,705 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น   169,518,588   128,729,227 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 
   769,921,161   2,669,601,82 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน       

เงินฝากท่ีติดภาระค ้าประกนั 11  167,796,542   148,750,982 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12  -   - 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 13  1,359,255   1,154,065 

ตน้ทุนพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย           14  303,319,999   129,376,210 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทนุ         15  268,096,862   35,918,511 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์       16 9,003,790,296 8,194,497,089 

สินทรัพยท่ี์ยงัไม่ใชใ้นการด าเนินงาน  106,207,566 58,489,841 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน      17 721,348,920 1,115,151,700 
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ค่าความนิยม  716,973,586 1,572,113,843 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี   18 23,135,684 159,370,298 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น  19 548,172,349 1,180,757,281 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  11,860,201,059 12,595,579,820 

รวมสินทรัพย์  12,630,122,220 15,265,181,641   

 หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น      

หนีสิ้นหมุนเวยีน 
    

เงินกูยื้มระยะส้้ันจากสถาบนัการเงิน      20 2,740,109,414 2,976,510,572  

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน      8 327,718,751 243,590,062 

เจ ้ำหน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ      25 595,000,000 1,679,255,404 

เงินกูยืมระยะยาวส่วนท่ีครบก ำหนดช ำระภายในหน่ึงปี     23 905,115,266 222,404,731 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน     

ส่วนท่ีครบก ำหนดช ำระภายในหน่ึงปี  7,537,549 8,860,218 

หุ้นกูส่้วนท่ีครบก ำหนดช ำระภายในหน่ึงปี     24 3,000,000,000 - 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ     

     ส่วนท่ีครบก ำหนดช ำระภายในหน่ึงปี  756,877  - 

เงินกูยื้มระยะส้้ันจากบริษทัและบุคคลอื่น 21 562,192,686  42,389,591 

เงินกูยื้มระยะส้้ันจากบริษทัยอ่ย   - - 

เงินวางประกนั 22 100,000,000  - 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย  -  3,293,407 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  44,624,980  35,140,327 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน  8,283,055,523  5,211,444,32 

หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน    

เงินกูย้ืมระยะยาว 23  53       2,970,226              824,430,978 

หุ้นกู ้ 24     -  3,000,000,000 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน                 2,687,605  10,015,569      

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ               26,277,133  15,151,345       

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18 493,353,689  747,487,959 
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หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน  5,336,123  28,714,108    

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน  1,060,624,776  4,625,799,959 

รวมหน้ีสิน  9,343,680,299  9,837,244,271 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     

ทุนเรือนหุน้     

ทุนจดทะเบียน     

หุ้นสามญั 2,691,819,598 หุน้     

(ปี 2558: หุ้นสามญั 2,691,819,598 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 27 2,691,819,598  2,691,819,598 

ทุนท่ีออกและช าระแลว้       

หุ้นสามญั 1,983,927,367 หุน้       

(ปี 2558: หุ้นสามญั 1,983,927,367 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  1,983,927,367    1,983,927,367   

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซ้ือคนื  16,110,971  16,110,971   

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น  2,853,240,924  2,853,240,924   

ก ำไรสะสม       

จดัสรรเพื่อทุนส ารองตามกฎหมาย  44,372,803  44,372,803   

จดัสรรเพื่อส ารองอื่น  4,000,000  4,000,000   

ส่วนท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร  (1,668,943,474)  457,655,331   

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุ้น  (6,070,278)  5,179,217   

รวมส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนท่ีเป็นบริษทัใหญ่  3,226,638,313  5,364,486,613   

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม  59,803,608  63,450,757   

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น  3,286,441,921  5,427,937,370   

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  12,630,122,220  15,265,181,641   
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      บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

                                                  งบกระแสเงินสด 

               ส าหรับปีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 
 

     (หน่วย : บำท) 

 งบการเงินรวม  

 2559 2558 

     (ปรับปรุงใหม่) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน 
     

     

ก ำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได ้  (1,943,862,615)      331,193,705 

รายการปรับกระทบก ำไรเป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก      

(ใชไ้ปใน) กิจกรรมด ำเนินงาน      

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) 21,233,578 (368,550) 

ขาดทนุจากการดอ้ยค่าเงินมดัจ ำคา่ซ้ือ   

เงินลงทุน 621,145,052 - 

ขาดทนุจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ 1,134,510,939 - 

ก ำไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน - (2,566,637) 

ก ำไรจากการต่อรอง - (84,482,786) 

ขาดทนุจากการตดับญัชีตดับญัชีสินทรัพย ์ 33,999,422 504,529 

ค่าเส่ือมราคา 463,753,564 160,537,738 

(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์ - (193,032,798) 

ไม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย 

ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 93,333,470 63,149,326 

(ก าไร) ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากอตัรา 841,527 - 

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ   

ผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณ 9,363,942 11,378,667 

ขาดทนุจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน - - 

ก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี (813,470,296) (320,972,507) 

ส่วนแบ่งก าไรท่ีเป็นของส่วนท่ีเสีย 

ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (3,647,148) - 
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ค่าใชจ้่ายดอกเบ้ีย 423,864,834 139,225,326 
ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงานก่อนการ   

เปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 41,066,269 104,566,013 

ด าเนินงานสินทรัพยด์ าเนินงานลดลง (เพ่ิมขึ้น)   

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 334,748,870 (46,146,575) 

สินคา้คงเหลือ (41,659,754) (39,919,396) 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น (40,789,362) (47,007,916) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 117,065,697 - 

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)   

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 61,259,459 49,822,760 

รับเงินวางประกนั 100,000,000 - 

เจา้หน้ีอ่ืนและหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 7,057,446 (4,398,828) 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (23,377,985) (8,316,760) 

เงินสดรับจากการด าเนินงาน 555,370,640 8,599,298 

จ่ายดอกบ้ีย (317,909,984) (139,225,326) 

จ่ายภาษีเงินได ้ (2,954,826) (11,943,074) 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรม 234,505,830 (142,569,102) 

ด าเนินงาน   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน   

เงินฝากติดภาระค ้าประกนั (เพ่ิมขึ้น) ลดลง (19,045,560) (104,927,855) 

เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเงินสด   

เพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ย - - 

สุทธิจากเงินสดท่ีมีอยูใ่นบริษทัยอ่ย - (4,326,230,740) 

เงินให้กูยื้มระยะส้ัน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง 15,920,438 - 

เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมขึ้น (213,389) - 

เงินสดจ่ายเพ่ือให้กูยื้มระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ย - - 

เงินสดรับจากเงินให้กูย้ืมบริษทัอื่น - 330,487,672 

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุน - 2,707,982 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเพ่ิมขึ้น (232,178,351) - 
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เงินสดจ่ายเพื่อตน้ทุนพฒันาโครงการ   

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย (101,699,786) - 

เงินสดจ่ายเงินมดัจ าเพ่ือซ้ือสินทรัพย ์ - (958,301,897) 

เงินสดจ่ายเงินมดัจ าโครงการ (508,204,041) - 

เงินปันผลรับ - (58,489,841) 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์และ (47,717,725) (1,081,761,494) 

สินทรัพยท่ี์ยงัไม่ใชใ้นการด าเนินงาน   

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์าวร (1,007,830,815) (126,510,717) 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (453,300) 285,245,534 

เงินสดรับจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น - 285,245,534 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (1,901,422,529) (6,037,781,356) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน   

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะส้ันจาก   

สถาบนัการเงินเพ่ิมขึ้น (ลดลง) (240,000,000) 1,719,826,741 

เงินสดรับจากเงินกูยื้มระยะส้ันจากบุคคลอ่ืน 523,689,682 (115,172,700) 

เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกูยื้มระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย - - 

เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกูย้ืมระยะยาวจาก   

สถาบนัการเงิน 391,249,783 (165,834,432) 

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู ้ - 3,000,000,000 

เงินปันผลจ่าย (238,013,279) (17,379,077) 

เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (8,650,632) (2,449,212) 

เงินสดจ่ายช าระหน้ีเจา้หน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ (355,000,000) (358,488,904) 

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน   

- สุทธิจากตน้ทุนการท ารายการ - 854,980,804 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม - 8,000,000 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมการจดัหาเงิน 73,275,554 4,923,483,220 

ผลต่างอตัราแลกเปล่ียนการแปลงค่างบการเงิน (11,454,686) 5,195,326 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) -สุทธิ (1,605,095,831) (1,251,671,912) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   
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ณ วนัตน้งวด 1,905,261,171 3,156,933,083 

เงินสดและรายการเท่ียบเท่าเงินสด   

ณ วันปลายงวด 300,165,340 1,905261,171 
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                    บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

                                              งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

               ส าหรับปีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 

            (หน่วย :บำท) 

        งบการเงินรวม   

                                2559              2558  

  หมายเหตุ                    (ปรับปรุงใหม่) 

รายได้        

รายไดจ้ากการขาย 29  551,788,413   454,477,089  

รายไดจ้ากการให้เช่าและให้บริการ 29  522,990,675   67,203,935  

รายไดอ้ื่น         

-   ก ำไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี    813,470,296           -  

-   รายไดอ้ื่นๆ    36,279,592   656,026,725  

รวมรายได้    1,924,528,976   1,177,707,749  

ค่าใช้จ่าย         
ตน้ทุนขาย    535,202,953   252,901,058  

ตน้ทุนการให้เช่าและให้บริการ    443,979,570   43,041,933  

ค่าใชจ้่ายในการขาย    58,584,728   5,268,348  

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร    2,406,759,506   406,077,379  

รวมค่าใช้จ่าย    3,444,526,757   707,288,718  

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน    (1,519,997,781)   470,419,031  

และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้         

ตน้ทุนทางการเงิน    (423,864,834)   (139,225,326)  

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษี    (1,943,862,615)   331,193,705  

เงินได้         

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 28  54,130,112 (9,895,176) 

ก าไร (ขาดทุน) สุุทธิส าหรับปี 29  (1,889,732,503) 321,298,529 

รายการท่ีไม่ต้องถูกจัดประเภท     

รายการใหม่     
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เข้าไปไว้ในก าไรหรือ     

ขาดทุนในภายหลัง     

\ก ำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตาม            (2,518,723) - 

หลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั     

รายการท่ีอาจถูกจัดประเภท     

รายการใหม่     

เข้าไปไว้ในก าไรหรือ     

ขาดทุนในภายหลัง     

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลง   205,190 (83,754) 

มูลค่าเงินลงทุน   (11,454,687) 5,195,326 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจาก     

การแปลงค่างบการเงิน     

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ รวมส าหรับปี   (1,903,500,723) 326,410,101 

การแบ่งปันก าไร     

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่   (1,886,066,803) 329,745,159 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม   (3,665,700) (8,446,630) 

   (1,889,732,503) 321,298,529 

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จ     

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่   (1,899,835,023) 334,856,731 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม   (3,665,700) (8,446,630) 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น   (1,903,500,723) 326,410,101 

ก ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน   (0.9507) 0.1866 

จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยน ้าหนกั (หุ้น)   1,983,927,367 1,767,222,599 

ก าไร (ขาดทน) ต่อหุ้นปรับลด  (บาทต่อหุ้น) 26  (0.7709) 0.1821 
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1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1  ข้อมูลท่ัวไปของบริษัท 

บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ย่ี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัมหาชนจ ากดัตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทั

มหาชนจ ากดั โดยมีท่ีตั้งส านกังานใหญ่ คือ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขต

ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจ ดงัน้ี 

1)  การจ าหน่ายและให้เช่าเคร่ืองใชส้ านกังาน โดยเฉพาะเคร่ืองถ่ายเอกสาร และเคร่ืองพิมพส์ าเนาอตัโนมติั รวมถึง

บริการซ่อมบ ารุงท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัไดรั้บแต่งตั้งให้เป็นผูจ้ดัจ าหน่ายเคร่ืองถ่ายเอกสาร รวมทั้งอุปกรณ์อะไหล่และ

วสัดุส้ินเปลืองภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของ Konica Minolta แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย ตามสัญญา Exclusive 

Distributorship และบริษทัไดจ้ าหน่ายสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจน้ีแลว้เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2557 

2)   ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 

3)   บริหารจดัการขยะ 

4)   กิจการโรงแรม   

5)   อื่นๆ 

1.2  ข้อสมมติฐานทางการบัญชี 

กลุ่มบริษทัมีผลขาดทุนสุทธิ จ านวน 1,889.73 ลา้นบาท ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ ณ วนัเดียวกนั  

กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียน จ านวน 6,057.24 ลา้นบาท นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัมีการผิดนดั

ช าระหน้ีตัว๋แลกเงิน (เจา้หน้ีบางส่วนมีการฟ้องร้องต่อศาลแลว้ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 37.7.1)  เน่ืองจาก

ปัญหาการขาดสภาพคล่อง  ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 37.1  และตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 24 บริษทัไดเ้รียกประชุมผูถื้อหุ้นกูเ้ม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2560 โดยบริษทัไดเ้สนอแผนการจ่าย

ช าระหน้ีแก่เจา้หน้ีแลว้ ขณะน้ีอยู่ระหว่างขั้นตอนเจรจากับเจา้หน้ีเป็นรายๆ ต่อไป ปัจจัยเหล่าน้ีช้ีให้เห็นความไม่

แน่นอนอย่างเป็นสาระส าคญัเก่ียวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของบริษทั งบการเงินส าหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 จดัท าขึ้นตามขอ้สมมติฐานว่าบริษทัจะด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง ดงันั้น งบการเงินน้ีจึงไม่ได้

รวมรายการปรับปรุงเก่ียวกบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนและการจดัประเภทของสินทรัพยห์รือจ านวนเงินและการจดั

ประเภทหน้ีสินซ่ึงอาจจ าเป็นถา้บริษทัไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

2. เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 

  (ก) เกณฑ์การถือปฏบิัต ิ

งบการเงินน้ีจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชี ท่ี

ประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  

เพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงิน บริษทัไดจ้ดัท างบการเงินฉบบัภาษาองักฤษขึ้นจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

ซ่ึงไดน้ าเสนอเพื่อวตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงินเพื่อใชใ้นประเทศ 
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สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลา

บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 ในเบ้ืองตน้การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ

ปรับปรุงใหม่นั้นมีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัในบางเร่ืองการเปล่ียนแปลงน้ีไม่มี

ผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ซึงมีผลบังคบัส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ี เร่ิมในหรือหลงั วนัท่ี 1 

มกราคม 2560 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การน ามาใชส้ าหรับการจดัท างบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี

ออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 36 

(ข) สกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนนิงานและน าเสนองบการเงิน   

งบการเงินน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ขอ้มูลทาง 

การเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือให้แสดงเป็นหลกับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอื่น 

(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ  

ในการจดัท างบการเงินน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชวิ้จารณญาณการประมาณและ 

ขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกับ 

สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ้่าย  ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้

ในการจดัท างบการเงินผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณอย่างมีนยัส าคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของ

กลุ่มบริษทัและแหล่งขอ้มูลส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการ ซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัในการจดัท างบ

การเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  

3. เกณฑ์การจัดท างบการเงินรวม 

งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ย่ี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และ 

บริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) รายละเอียดบริษทัยอ่ยของบริษทัมีดงัน้ี 

ช่ือบริษทั 
ประเภทกิจการ ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 

บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เทอมอล พาวเวอร์ จ ากดั (IFEC-T) 

           

ธุรกิจลงทุน 

(Holding) ในธุรกิจ

พลงังานทดแทน

และบริหาร

จดัการขยะ 

99.99 

บริษทั กรีน เอนเนอร์จี เทคโนโลยี อิน (ไทยแลนด)์ จ ากดั (GE) 

 

ผลิตและจ าหน่าย

พลงังาน 

99.99 

บริษทั คลีน ซิต้ี จ ากดั  

         (ถือหุ้นโดย IFEC-T) 

บริหารจดัการ

ขยะ 

99.99 
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ช่ือบริษทั 
ประเภทกิจการ ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 

 

บริษทั ซนัพาร์ค จ ากดั (SP) 

 

ผลิตและจ าหน่าย

พลงังาน 

 

99.99 

บริษทั ซนัพาร์ค 2 จ ากดั (SP2) 

 

ผลิตและจ าหน่าย

พลงังาน 

99.99 

บริษทั วี. โอ. เน็ต ไบโอดีเซล เอเซีย จ ากดั (VON) 

 

ผลิตและ 

จ าหน่ายพลงังาน 

99.99 

 

บริษทั สแกน อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั (SIFEE) 

 

ผลิตและจ าหน่าย

พลงังาน 

99.99 

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (IWIND) 

         

ผลิตและจ าหน่าย

พลงังาน 

80.00 

บริษทั อีสเอนเนอร์จี จ ากดั (IS) 

 

ผลิตและจ าหน่าย

พลงังาน 

99.99 

บริษทั วงัการคา้รุ่งโรจน์ จ ากดั  (WR) ผลิตและ 

จ าหน่ายพลงังาน 

         99.99 

บริษทั ทรู เอน็เนอร์จี เพาเวอร์ ลพบุรี จ ากดั (TEPL) 

          (ถือหุ้นโดย IFEC-T) 

ผลิตและ 

จ าหน่ายพลงังาน 

         99.99 

บริษทั ซีอาร์ โซลาร์ จ ากดั (CR) ผลิตและ 

จ าหน่ายพลงังาน 

         99.99 

บริษทั ไอเฟค (แคมโบเดีย) จ ากดั (IFEC-C) 

 

ผลิตและจ าหน่าย

พลงังาน 

100.00 

บริษทั สมประสงคอิ์นเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (SPS) 

 

ผลิตและจ าหน่าย

พลงังาน 

99.99 

บริษทั ลมลิกอร์ จ ากดั (LLG) 

          (ถือหุ้นโดย IWIND) 

ผลิตและจ าหน่าย

พลงังาน 

99.99 

บริษทั ยนิูเวอร์แซล โพรไวเดอร์ จ ากดั (UP) 

 

ผลิตและจ าหน่าย

พลงังาน 

99.99 

บริษทั รุ้งเอกรยา เอน็จิเนียร่ิง (สระแกว้) จ ากดั  (RA) 

         (ถือหุ้นโดย IFEC-T) 

ผลิตและจ าหน่าย

พลงังาน 

95.00 
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ช่ือบริษทั 
ประเภทกิจการ ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 

บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์แคป แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั   (“ICAP”) 

 

ผลิตและจ าหน่าย

พลงังาน 

99.99 

บริษทั สมาร์ททรี จ ากดั (SMT) 

         (ถือหุ้นโดย ICAP) 

วางระบบและ

ขยายเครือข่าย

ระบบงาน

คมนาคมและ

สายส่งไฟฟ้า 

99.99 

 

 

 

บริษทั แม่สะเรียง โซลา จ ากดั (MS) 

 

ผลิตและจ าหน่าย

พลงังาน 

99.99 

บริษทั เกาะเต่า วินด ์จ ากดั (KTW) 

         (ถือหุ้นโดย IWIND) 

ผลิตและจ าหน่าย

พลงังาน 

99.99 

บริษทั สาธารณูปโภคเกาะพยาม จ ากดั (KPY) 

         (ถือหุ้นโดย IWIND) 

ผลิตและจ าหน่าย

พลงังาน 

99.99 

บริษทั โรงแรมดาราเทวี จ ากดั (DDV) 

         (ถือหุ้นโดย ICAP และAPK) 

โรงแรมรีสอร์ท

และห้องชุด 

ภายใตช่ื้อ 

“โรงแรมดารา

เทวี เชียงใหม่” 

99.99 

บริษทั เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (APK) 

         (ถือหุ้นโดย ICAP) 

ให้เช่า

อสังหาริมทรัพย์

ทุกประเภท 

99.99 

บริษทั ดาราเทวี จ ากดั (DV) 

         (ถือหุ้นโดย ICAP) 

ให้เช่า

เคร่ืองหมาย

การคา้ ภายใตช่ื้อ 

“โรงแรมดารา

เทวี เชียงใหม่” 

99.99 

บริษทั สมภูมิโซล่าพาวเวอร์ จ ากดั (SPP) ผลิตและจ าหน่าย

พลงังาน 

99.99 

บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์โซล่าร์ จ ากดั*  

 

ผลิตและจ าหน่าย

พลงังาน 

99.99 
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ช่ือบริษทั 
ประเภทกิจการ ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 

บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ ากดั* 

         (ถือหุ้นโดย ICAP) 

ขายปลีกและ

ให้บริการ 

99.99 

บริษทั กรีน เพาเวอร์ โซล่าร์ จ ากดั* 

         (ถือหุ้นโดย GE) 

ผลิตและจ าหน่าย

พลงังาน 

99.99 

บริษทั กรีน โซล่าร์ ฟาร์ม จ ากดั* 

         (ถือหุ้นโดย GE) 

ผลิตและจ าหน่าย

พลงังาน 

99.99 

บริษทั เจ.พี. มัง่คัง่ จ ากดั* 

         (ถือหุ้นโดย JP) 

ผลิตและจ าหน่าย

พลงังาน 

99.99 

บริษทั ซนั ลาร์โซ จ ากดั* 

         (ถือหุ้นโดย SP) 

ผลิตและจ าหน่าย

พลงังาน 

99.99 

บริษทั ซนั รีนิวเอเบิ้ล จ ากดั* 

         (ถือหุ้นโดย SP2) 

ผลิตและจ าหน่าย

พลงังาน 

99.99 

บริษทั วงัรุ่งโรจน์ จ ากดั* 

         (ถือหุ้นโดย WR) 

ผลิตและจ าหน่าย

พลงังาน 

99.99 

บริษทั วี.โอ. โซล่าร์ จ ากดั* 

         (ถือหุ้นโดย VON) 

ผลิตและจ าหน่าย

พลงังาน 

99.99 

บริษทั อีส เพาเวอร์ กรีน จ ากดั* 

         (ถือหุ้นโดย IS) 

ผลิตและจ าหน่าย

พลงังาน 

99.99 

บริษทั อีส ซนั ฟาร์ม จ ากดั* 

         (ถือหุ้นโดย IS) 

ผลิตและจ าหน่าย

พลงังาน 

99.99 

บริษทั สมประสงค ์มารวย จ ากดั* 

         (ถือหุ้นโดย SPS) 

ผลิตและจ าหน่าย

พลงังาน 

99.99 

บริษทั สมประสงค ์มาเลิศ จ ากดั* 

         (ถือหุ้นโดย SPS) 

ผลิตและจ าหน่าย

พลงังาน 

99.99 

บริษทั สแกน เพาเวอร์ จ ากดั* 

         (ถือหุ้นโดย SIFEE) 

ผลิตและจ าหน่าย

พลงังาน 

99.99 

บริษทั สแกน สมมาตร จ ากดั* 

         (ถือหุ้นโดย SIFEE) 

ผลิตและจ าหน่าย

พลงังาน 

99.99 
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ช่ือบริษทั 
ประเภทกิจการ ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 

บริษทั ย ูโซล่าร์ จ ากดั* 

         (ถือหุ้นโดย UP) 

ผลิตและจ าหน่าย

พลงังาน 

99.99 

บริษทั ย ูรีนิวเอเบิ้ล จ ากดั* 

         (ถือหุ้นโดย UP) 

ผลิตและจ าหน่าย

พลงังาน 

99.99 

บริษทั แม่สะเรียง สวนแสง จ ากดั* 

         (ถือหุ้นโดย MS) 

ผลิตและจ าหน่าย

พลงังาน 

99.99 

Monthon Dynasty Co., Ltd.* 

         (ถือหุ้นโดย IFEC-C) 
ผลิตและจ าหน่าย

พลงังาน 

49.00 

* จดัตั้งขึ้นใหม่และยงัไม่ไดเ้ร่ิมด าเนินพาณิชยกิจ 

รายการบญัชีท่ีส าคญัระหว่างบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีรวมในงบการเงินรวมไดห้กักลบลบกนัแลว้ 

“บริษทั” หมายถึง บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ย่ี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) “กลุ่มบริษทั” หมายถึง บริษทั อินเตอร์  

ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ย่ี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยดงักล่าวขา้งตน้ 

4. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภาพคล่องสูง             

ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช้ 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช้ไดแ้สดงไวแ้ยกต่างหากในบญัชี “เงินฝากท่ีติดภาระค ้าประกนั” ภายใต้

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 

4.2 เงินลงทุนช่ัวคราวและเงินลงทุนอ่ืน 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมและเงินลงทุนในหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดซ่ึงกลุ่มบริษทัถือเป็น

หลกัทรัพยเ์ผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรมซ่ึงอา้งอิงจากราคาเสนอซ้ือ ณ วนัส้ินปีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย กลุ่มบริษทับนัทึกผลจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหลกัทรัพยด์งักล่าวเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผูถื้อหุ้น

จนกระทัง่จ าหน่ายหลกัทรัพยจึ์งบนัทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่านั้นในก าไรหรือขาดทุน 

เงินลงทุนอื่น ประกอบดว้ย เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด และเงินลงทุนระยะ

ยาวในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด เงินลงทุนดงักล่าวแสดงในราคาทุนสุทธิจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) และราคาทุน

ตดัจ าหน่าย บริษทัจะบนัทึกขาดทนุจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนดงักล่าวในก าไรหรือขาดทุน ถา้มูลค่ายติุธรรมของเงิน

ลงทุนต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี 

4.3 ลูกหนีก้ารค้า 

ลูกหน้ีการคา้แสดงดว้ยมูลค่าท่ีจะไดรั้บ ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี หน้ี 
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สูญท่ีเกิดขึ้ นในระหว่างปีตัดเป็นค่าใช้จ่ายทันทีท่ีเกิดขึ้ น บริษัทประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ โดยอาศัย 

การประเมินผลของฝ่ายบริหารเก่ียวกับความสูญเสียท่ีอาจจะ เกิดขึ้ น จากยอดลูกหน้ีท่ีคงค้างอยู่ ณ วันส้ินปี  

การประเมินผลดงักล่าวไดค้  านึงถึงประสบการณ์การช าระเงินในอดีตและปัจจยัอย่างอื่น ซ่ึงรวมทั้งการเปล่ียนแปลงใน

ส่วนประกอบและปริมาณของลูกหน้ี ความสัมพนัธ์ของยอดค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญต่อยอดลูกหน้ี ตลอดจนสภาวะทาง

เศรษฐกิจภายในประเทศ 

4.4 สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทุนของสินคา้ค านวณโดย วิธี

ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั ตน้ทุนในการซ้ือประกอบดว้ยราคาซ้ือ และค่าใชจ้่ายทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้นั้น เช่น 

ค่าภาษี อากร ค่าขนส่งหกัดว้ยส่วนลดและเงินท่ีไดรั้บคืนจากการซ้ือสินคา้  มูลค่าท่ีจะไดรั้บประมาณจากราคาท่ีคาดว่า

จะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นเพ่ือให้สินค้านั้นส าเร็จรูปและค่าใช้จ่ายในการขายบริษทั 

มีการพิจารณาค่าเผื่อการลดมูลค่าส าหรับสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเส่ือมคุณภาพ 

4.5 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขาย 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพยท่ี์ยกเลิกซ่ึงประกอบดว้ยสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน) ท่ีคาดว่ามูลค่าตามบญัชีท่ีจะ

ไดรั้บคืนส่วนใหญ่มาจากการขายมากกว่ามาจากการใชสิ้นทรัพยน์ั้นต่อไป         จดัเป็นประเภทสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย

สินทรัพย ์ (หรือส่วนประกอบของกลุ่มสินทรัพยท่ี์ยกเลิก) วดัมูลค่าดว้ยจ านวนท่ีต ่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่า

ยติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าส าหรับกลุ่มสินทรัพยท่ี์ยกเลิกน าไปปันส่วนให้กบัค่าความนิยมเป็น

ล าดบัแรก แลว้จึงปันส่วนให้กบัยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัดส่วน ยกเวน้ไม่ปันส่วนรายการขาดทุนให้กบั

สินคา้คงเหลือ สินทรัพยท์างการเงิน และอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน    ซ่ึงสินทรัพยเ์หล่าน้ีวดัมูลค่าดว้ยเกณฑท่ี์แตกต่าง

กนัตามนโยบายการบญัชีของบริษทั  ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าส าหรับการลดมูลค่าในคร้ังแรกและผลก าไรและขาดทุนจาก

การวดัมูลค่าในภายหลงัรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ผลก าไรรับรู้ไม่เกินยอดผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสมท่ีเคยรับรู้ 

4.6 เงินลงทุน 

บริษทัยอ่ย 

บริษทัย่อยหมายถึงบริษทัท่ีบริษทัใหญ่มีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางออ้มมากกว่าก่ึงหน่ึงของสิทธิในการออก

เสียงทั้งหมด หรือมีอ านาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการด าเนินงานของบริษทัย่อย บริษทัย่อยดงักล่าวไดถู้ก

น ามารวมในการจดัท างบการเงิน โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัใหญ่มีอ านาจควบคุม จนถึงวนัท่ีบริษทัย่อยดงักล่าวไดข้าย

ออกไป รายการและยอดคงเหลือระหว่างกลุ่มบริษทั ตลอดจนก าไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นไดต้ดัออกจากงบการเงินรวม

น้ีแลว้ นโยบายการบญัชีส าหรับบริษทัย่อยจะเปล่ียนแปลงเพ่ือใช้นโยบายบญัชีเดียวกบักลุ่มบริษทัในการจดัท างบ

การเงินรวม  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชวิ้ธีราคาทุน 

หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 

เงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม บริษทับันทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนดงักล่าว เป็นรายการแยก

ต่างหากในส่วนของผูถื้อหุ้นจนกระทัง่จ าหน่ายเงินลงทุนบริษทั     จึงบนัทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่านั้นในงบก าไรขาดทนุ 
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มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซ้ือล่าสุดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ณ วนัท่ีรายงาน 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

เงินลงทุนระยะยาวอื่นท่ีเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดแสดงดว้ยราคาทุนสุทธิจาก  

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า (ถา้มี) 

4.7 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าหรือจากมูลค่าท่ี

เพ่ิมขึ้นหรือทั้งสองอยา่ง ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือให้บริการหรือ

ใชใ้นการบริหารงาน  

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

ตน้ทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเอง

รวมถึงตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและตน้ทุนทางตรงอื่นเพื่อให้อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อม 

ใชง้านและรวมถึงตน้ทุนการกูย้ืม 

ค่าเส่ือมราคาจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพยแ์ต่

ละรายการ ยกเวน้อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประเภทท่ีดินซ่ึงมีอายุการใช้งานไม่จ ากัด อสังหาริมทรัพย์เพื่อ 

การลงทุน ประเภทอาคารและส่ิงปลูกสร้างมีอายกุารใชง้านประมาณ 20 ปี 

4.8 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ท่ีดิน แสดงดว้ยราคาทุน ส าหรับอาคาร และอุปกรณ์ รับรู้เม่ือเร่ิมแรกตามราคาทุนหกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม 

ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนซ่ึงค านวณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะเกิด

ในอนาคตจากการใช้สินทรัพยอ์ย่างต่อเน่ือง หรือจ านวนท่ีจะไดรั้บจากการจ าหน่ายสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนจากการ

จ าหน่ายสินทรัพยน์ั้นแลว้แต่จ านวนใดจะสูงกว่า ราคาตามบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ากบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน 

ค่าเส่ือมราคาค านวณโดยวิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ต่ละชนิด ตามอายุการใช้งานโดยประมาณ
ของสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี ยกเวน้ท่ีดินซ่ึงมีอายกุารใชง้านไม่จ ากดั 

อาคาร 20-25     ปี 

เคร่ืองตกแต่ง และอุปกรณ์ส านกังาน 5-15     ปี 

ยานพาหนะ 5-10     ปี 

เคร่ืองถ่ายเอกสารให้เช่า ค  านวนค่าเส่ือมราคาโดยวิธีผลรวมจ านวนปี (Sum-of-the-years-digits) เป็นเวลา 3 - 5 ปี 

ก าไรขาดทุนจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ก าหนดขึ้นจากราคาตามบญัชี และไดร้วมอยู่ในการค านวณก าไร 

จากการด าเนินงาน 

4.9 สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีบริษัทเป็นผู้ให้เช่า 

สินทรัพยท่ี์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงานรวมแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินในส่วนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
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ภายใตช่ื้อ เคร่ืองถ่ายเอกสารให้เช่าและตดัค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยโ์ดยวิธีผลรวมจ านวน

ปี (Sum-of-the years-digits) รายไดค้่าเช่ารับรู้ดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า 

4.10  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมบริษทัตดัจ าหน่ายส าหรับสินทรัพยด์งักล่าวโดย 

วิธีเส้นตรงตามอายกุารใชง้านของสินทรัพย ์(5-10 ปี)  

มูลค่าส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า แสดงตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่าย กลุ่มบริษทัตดัจ าหน่ายส าหรับสินทรัพยด์งักล่าว

โดยวิธีเส้นตรงตามอายท่ีุเหลือของสัญญา 

4.11  ค่าความนิยม 

ค่าความนิยมแสดงถึงส่วนของตน้ทุนการไดม้าท่ีมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนท่ีกลุ่มบริษทัมีในส่วนแบ่ง

ในสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อย ณ วนัที่ซ้ือบริษทัย่อย ค่าความนิยมที่เกิดจากการซ้ือบริษทัย่อยแสดงเป็นรายการ

แยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

ค่าความนิยมท่ีรับรู้จะตอ้งถูกทดสอบการดอ้ยค่าทุกปี และแสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม ค่าเผื่อการ

ดอ้ยค่าของค่าความนิยมท่ีรับรู้แลว้จะไม่มีการกลบัรายการ ทั้งน้ีมูลค่าคงเหลือตามบญัชีของค่าความนิยมจะถูกรวมค านวณ

ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือมีการขายบริษทัยอ่ย 

ในการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยท่ีก่อให้เกิดกระแสเงินสด โดยท่ี

หน่วยนั้นอาจจะเป็นหน่วยเดียวหรือหลายหน่วยรวมกนัซ่ึงคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากค่าความนิยมท่ีเกิดจากการ

รวมธุรกิจ 

4.12  การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

กลุ่มบริษทัไดส้อบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์และสินทรัพยอ์ื่นเม่ือมีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลง

ของสถานการณ์ท่ีเป็นขอ้บ่งช้ีว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์จ านวนต ่ากว่ามูลค่า สินทรัพยท่ี์บนัทึกบญัชี

ไวโ้ดยบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นค่าใชจ้่ายและจะบนัทึกกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ

สินทรัพยเ์ป็นรายไดเ้ม่ือมูลค่าของสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืนสูงกว่ามูลค่าท่ีบนัทึกบญัชีไว ้ทั้งน้ีจ านวนผลขาดทุนท่ี

กลบัรายการน้ีตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าตามบญัชี (สุทธิจากค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง) ท่ีควรจะเป็นหาก

บริษทัไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ 

4.13  การบัญชีส าหรับสัญญาเช่าระยะยาว - กรณีท่ีบริษัทเป็นผู้เช่า 

สัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญา

เช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า หรือมูลค่าปั จจุบนั

สุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า แลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า โดยจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจะปันส่วน  ระหว่าง

หน้ีสินและค่าใชจ้่ายทางการเงินเพ่ือให้ไดอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้งอยู่โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระ

ผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในงบก าไร

ขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใชง้านของ

สินทรัพยท่ี์เช่า  
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สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพยโ์ดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ตกอยู่กบัผูใ้ห้เช่า 

จดัเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตสั้ญญาเช่าด าเนินงาน (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจากผูใ้ห้เช่า) 

จะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยใชวิ้ธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่านั้น 

4.14 ประมาณการหนีสิ้น 

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ของภาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือ 

จากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพนัดงักล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ตอ้งเกิดการไหลออก

ของทรัพยากรเพื่อจ่ายช าระภาระผูกพนัและจ านวนท่ีตอ้งจ่ายสามารถประมาณการไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ รายจ่ายท่ีจะไดรั้บ

คืนบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากก็ต่อเม่ือการไดรั้บคืนคาดว่าจะไดรั้บอย่างแน่นอนเม่ือไดจ้่ายช าระประมาณการ

หน้ีสินไปแลว้ 

4.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนกังาน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ้่ายเม่ือเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน  

โครงการสมทบเงิน 

กลุ่มบริษทั และพนกังานของกลุ่มบริษทัไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่าย

สะสมและเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพย์

ของกลุ่มบริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในปีท่ีเกิดรายการ 

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  

กลุ่มบริษทัมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือ

ว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน  

กลุ่มบริษทัค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ี

ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระ ไดท้  าการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั  

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) ส าหรับ

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรหรือขาดทุน  

หน้ีสินของโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน  ประกอบดว้ย มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัตาม

โครงการผลประโยชน์ หกัดว้ย ตน้ทุนบริการในอดีตท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ และผลก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ 

4.16 การรับรู้รายได้ 

บริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายและบริการเม่ือส่งมอบสินคา้และลูกคา้ยอมรับสินคา้นั้น หรือเม่ือไดใ้ห้บริการแก่ลูกคา้

แลว้  รายไดจ้ากการขายเป็นจ านวนท่ีสุทธิจากภาษีขายและส่วนลด  

ก าไรขั้นตน้จากการขายตามสัญญาเช่าซ้ือรับรู้เป็นรายไดท้ั้งจ านวนในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีมีการให้เช่าซ้ือ  
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ดอกเบ้ียรับจากการขายตามสัญญาเช่าซ้ือรับรู้ตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง (Effective Interest Rate)  

เงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทนุในวนัท่ีบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

4.17 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 

บริษทัแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดขึ้นให้เป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ

และแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินให้เป็นเงิน

บาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากรับหรือจ่ายช าระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและท่ีเกิด

จากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินดงักล่าว ไดบ้นัทึกทนัทีในก าไรหรือขาดทุน 

4.18  ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทาง

ภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ 

วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ 

วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษี

เงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมี

ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้

หกัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะท าการ

ปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่า บริษทัจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพย์

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดขึ้นเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีได้

บนัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น 

4.19 ก าไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณ โดยการหารก าไรส าหรับปีดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุ้นสามญัท่ี

ออกอยูใ่นระหว่างปี โดยไม่รวมหุ้นสามญัซ้ือคืน 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลดค านวณ โดยการหารก าไร (ขาดทุน)  สุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั      ดว้ยจ านวน

หุ้นสามญั ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ซ่ึงออกจ าหน่ายและเรียกช าระในระหว่างปีปรับปรุงดว้ยผลกระทบจากสิทธิท่ีจะเลือก

ซ้ือหุ้น 
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4.20 เคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ี และ

เงินฝากประจ าท่ีติดภาระค ้าประกนั หน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย   เจา้หน้ีการคา้ 

หน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน ค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายและเจา้หน้ีอ่ืน และภาษีเงินไดค้า้งจ่าย นโยบายการบญัชีเฉพาะส าหรับ

รายการแต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.21 การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ 

ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการ

ในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดง

ในงบการเงินและต่อขอ้มูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบ งบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ี

ประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

กลุ่มบริษทัใชห้ลกัเกณฑก์ารวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีประกอบกบัการประเมินสถานภาพทางการเงินปัจจบุนัของลูกหน้ี

เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยมีการก าหนดช่วงอายุลูกหน้ีและสถานภาพของลูกหน้ีไว้

เป็นเกณฑใ์นการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีท่ีมีอายหุน้ีคา้งช าระ 

ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 

กลุ่มบริษทัพิจารณาค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้จากราคาท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติของธุรกิจและตามสภาพปัจจุบนัของสินคา้

คงเหลือเป็นเกณฑ์มูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บหมายถึง มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขาย หักดว้ยต้นทุนส่วนเพ่ิมจากการ

ท าต่อเพ่ือให้สินคา้นั้นส าเร็จรูป หรือค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นจากการท าให้สินคา้นั้นพร้อมขายไดใ้นราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายุการให้ประโยชน์และ

มูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์และตอ้งทบทวนอายกุารให้ประโยชน์และมูลคา่คงเหลือใหม่หาก

มีการเปล่ียนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น 

นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งทบทวนการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุน

จากการด้อยค่า หากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหาร

จ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

สัญญาเช่า  

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจ

ในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯ  ได้โอนหรือรับโอนความเส่ียงและ

ผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน์ 

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณขึ้นตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้ง 
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อาศยัขอ้สมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่นอตัราคิดลดอตัราการขึ้นเงินเดือนในอนาคตอตัรามรณะ และอตัรา 

การเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังานเป็นตน้ 

การวดัมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

บริษทัฯ ใชวิ้ธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน  ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง

ก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ กรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายใน

ตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯ จะใชวิ้ธีราคาทุนหรือวิธีมูลค่าทดแทนในการวดัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าว

แทน 

ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

ในการน าเทคนิคการวดัมูลค่ายุติธรรมขา้งตน้มาใช ้กิจการจะตอ้งพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั

สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากท่ีสุด มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 เร่ืองมูลค่า

ยุติธรรม ก าหนดล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใช้ในการวดัมูลค่า

ยติุธรรม ดงัน้ี 

  ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

  ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอื่นท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

  ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้น 

บริษทัไดเ้ปิดเผยวิธีการประมาณมูลค่ายติุธรรมของรายการท่ีกล่าวขา้งตน้ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขา้งตน้ 

4.22 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัหมายถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอ  านาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุมโดยบริษทั

ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ีท าหน้าท่ีถือหุ้น 

บริษทัย่อย และกิจการท่ีเป็นบริษทัย่อยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึง

บริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญักบั

บริษทั ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือ พนกังานของบริษัท ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว 

และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ บริษทัค านึงถึงเน้ือหา

ของความสัมพนัธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย 
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5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 (หน่วย : บาท) 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2559 2558 2559 2558 

เงินสดในมือ 2,855,125 2,435,696 130,486 170,604 

เงินฝากสถาบนัการเงิน     
กระแสรายวนั 27,821,747 33,330,741 1,069,617 11,532,812 

ออมทรัพย ์ 256,283,965 1,809,175,907 16,738,330 526,979,532 

ประจ าและอืน่ๆ 13,204,503 60,318,827 - 40,000,000 

รวม 300,165,340 1,905,261,171 17,938,433 578,682,948 

 

6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 
(หน่วย : บาท) 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2559 2558 2559 2558 

ลูกหน้ีการคา้ 152,952,048 136,134,016 10,023,004 22,723,009 

หกั : ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (27,299,074) (6,182,261) (4,037,569) (4,568,576) 

 125,652,974 129,951,755 5,985,435 18,154,433 

ลูกหน้ีการคา้ – เช่าซ้ือ 2,096,624 2,096,624 2,096,624 2,096,624 

หกั : ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (2,096,624) (2,096,624) (2,096,624) (2,096,624) 

 
- - - - 

ลูกหน้ีการคา้ – สุทธิ 125,652,974 129,951,755 5,985,435 18,154,433 

บวก : ลูกหน้ีอ่ืน 107,043,397 464,071,511 643,808,241 698,205,005 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน – สุทธิ 232,696,371 594,023,266 649,793,676 716,359,438 
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ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้แสดงแยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2559 2558      2559 2558 

ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 92,935,771 102,057,477 907,717 11,109,032 

เกินก าหนดช าระ     
นอ้ยกว่า 3 เดือน 8,914,859 8,081,166 3,355,777 6,775,878 

3 - 6 เดือน 3,848,970 762,924 970,708 353,360 

6 - 12 เดือน 6,871,670 16,065 883,766 8,093 

มากกว่า 12 เดือน 42,477,402 27,313,008 6,001,660 6,573,270 

รวม 155,048,672 138,230,640 12,119,628 24,819,633 

หกั : ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (29,395,698) (8,278,885) (6,134,193) (6,665,200) 

สุทธิ 125,652,974 129,951,755 5,985,435 18,154,433 
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ยอดคงเหลือของลูกหน้ีอ่ืนประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2559 2558 2559 2558 

เงินมดัจ าโครงการ 57,605,927 63,055,700 57,605,927 63,055,700 

ลูกหน้ีบริษทัในเครือ - - 29,689,767 - 

เงินทดรองจ่าย 20,702,264 240,438,018 304,280,342 520,330,972 

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ 20,291,947 103,738,756 9,250,879 61,611,239 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 1,631,014 1,116,817 - 194,500 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 14,213 7,031,670 238,308,671 34,827,052 

ลูกหน้ีอ่ืน 5,993,726 13,614,409 4,672,655 18,185,542 

เงินค ้าประกนัสัญญา 247,220 3,787,269 - - 

อื่นๆ 557,086 31,288,872 - - 

รวม 107,043,397 464,071,511 643,808,241 698,205,005 

 

7. เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทและบุคคลอ่ืน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีเงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่กรรมการท่านเดิมของบริษทันั้น จ านวนเงิน 72.91  ลา้น

บาท โดยไดรั้บช าระคืนบางส่วนเม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2558 จ านวน 45.91 ลา้นบาท และวนัท่ี 28 ตุลาคม 2558 จ านวน 13 ลา้น

บาทและช าระในวนัท่ี  27 มกราคม 2559 จ านวน 7 ลา้นบาท และช าระส่วนท่ีเหลือจ านวน 7 ลา้นบาทในวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 

8. รายการบัญชีกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

8.1 ลักษณะความสัมพนัธ์และนโยบายในการก าหนดราคา 

ช่ือบริษัท ลักษณะความสัมพนัธ์ 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  

บริษทั หลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ ากดั กรรมการร่วมกนั 

 นโยบายราคา 

รายไดจ้ากการให้เช่าและให้บริการ ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสัญญา 

เงินให้กูย้ืม อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2 - 6 ต่อปี 

การค ้าประกนั ไม่คิดค่าธรรมเนียม 
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8.2 ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษทัฯมีรายการยอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญักบับริษทัย่อย และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ  

2558 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2559 2558 2559 2558 

ลูกหนีอ่ื้น     
บริษทัยอ่ย - - 29,689,767 10,940,321 

เงินทดรองจ่าย     

บริษทัยอ่ย - - 296,055,666 513,915,397 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย 

(หมายเหตุ 9) 
    

บริษทัยอ่ย - - 4,947,271,399 4,117,165,266 

ดอกเบีย้ค้างรับ     

บริษทัยอ่ย - - 238,308,671 34,577,395 

เจ้าหนีอ่ื้น     

บริษทัยอ่ย - - 293,996,805 11,520,472 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบริษัทย่อย      

บริษทัยอ่ย - - 230,000,000 260,000,000 

ดอกเบีย้ค้างจ่าย     

บริษทัยอ่ย - - 7,212,568 4,017,534 
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8.3 รายได้และค่าใช้จ่ายกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

รายการบญัชีท่ีมีสาระส าคญักบับริษทัยอ่ย และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 

มีดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

รายได้จากการให้เช่าและให้บริการ     
บริษทัยอ่ย - - 30,000,000 21,600,000 

ดอกเบีย้รับ     

บริษทัยอ่ย - - 281,025,344 69,606,683 

รายได้อ่ืน     

บริษทัยอ่ย - - 580,000 350,473 

เงินปันผลรับ     

บริษทัยอ่ย - - 106,000,000 - 

ดอกเบีย้จ่าย     

บริษทัยอ่ย - - 9,769,945 7,568,219 

รายการหักส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

 - ค่าท่ีปรึกษาทางการเงิน 
    

บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั - - - 1,150,000 

8.4 การค า้ประกัน 

บริษทัฯ มีภาระผูกพนัจากการค ้าประกนัวงเงินกูยื้มระยะส้ันของบริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

จ ากดั จากสถาบนัการเงิน จ านวน 150 ลา้นบาท โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการค ้าประกนัระหว่างกนั 
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9. เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัมีเงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่บริษทัย่อย 13 แห่ง จ านวนเงิน 5,097.37 ลา้นบาท และ 

4,117.17 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ  6 ต่อปีและมีก าหนดจ่ายช าระคืนเม่ือทวงถาม 

รายการเคล่ือนไหวในระหว่างปี มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2559 2558 2559 2558 

ยอดตน้ปี               -                  -    4,117,165,266 521,975,044 

ให้กูย้ืม               -                  -    1,123,500,000 3,633,401,360 

รับช าระคืน               -                  -    (143,294,446) (38,211,138) 

ขาดทนุจากการดอ้ยค่า - - (150,099,421) - 

ยอดปลายปี               -                  -    4,947,271,399 4,117,165,266 

 

10. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขาย 

รายการเคล่ือนไหวในระหว่างปี มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2559 2558 2559 2558 

ยอดตน้ปี 7,822,705 145,035,442 7,822,705 145,035,442 

จ าหน่ายในระหว่างปี - 137,212,737 - 137,212,737 

ยอดปลายปี 7,822,705 7,822,705 7,822,705 7,822,705 

 ในปี 2558 บริษทัไดท้  าการขายท่ีดิน ท าใหบ้ริษทัมีก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย-์สุทธิ จ านวน 193,032,797 บาท 

11. เงินฝากที่ติดภาระค า้ประกัน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษทัและบริษทัฯ มีเงินฝากสถาบนัการเงินจ านวนเงิน 167.80 ลา้นบาท และจ านวนเงิน 

0.30    ลา้นบาท ตามล าดบั และ ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษทัและบริษทัฯมีเงินฝากสถาบนัการเงินจ านวนเงิน 

148.75  ลา้นบาท และจ านวนเงิน 90.70 ลา้นบาท ตามล าดบั ไดน้ าไปเป็นหลกัทรัพยเ์พ่ือค ้าประกนัการขายสินคา้และให้เช่า

ต่อลูกคา้และ  หน่วยงานราชการค ้าประกนัการใชบ้ตัรน ้ ามนั และค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินตามหมายเหตุ 

21 และ 23 
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12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

ช่ือ 

 

 

ประเภทธุรกิจ 

 

ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 

 

ทุนช าระแลว้ 

(บาท) 

สัดส่วนเงิน

ลงทุน 

(ร้อยละ) 

วิธีราคาทุน (บาท) 

2559 2558 

บจ . อิน เ ตอ ร์  ฟ า ร์ อีสท์  เ ทอมอล  

พาวเวอร์ 

ธุรกิจลงทุน (Holding) 

ในธุรกิจพลงังาน

ทดแทนและบริหาร

จดัการขยะ 

600,000,000 600,000,000 99.99 599,999,970 599,999,970 

บจ.ซนัพาร์ค  ผลิตและจ าหน่าย

พลงังาน 

30,000,000 30,000,000 99.99 49,000,000 49,000,000 

บจ.ซนัพาร์ค 2  ผลิตและจ าหน่าย

พลงังาน 

42,000,000 42,000,000 99.99 49,000,000 49,000,000 

บจ.วี. โอ. เน็ต ไบโอดีเซล  เอเซีย  ผลิตและจ าหน่าย

พลงังาน 

20,000,000 20,000,000 99.99 49,859,000 49,859,000 

บ จ . ส แ ก น  อิ น เ ต อ ร์  ฟ า ร์ อี ส ท์   

เอน็เนอร์ยี่ 
ผลิตและจ าหน่าย

พลงังาน 

315,000,000 315,000,000 99.99 513,688,009 258,688,009 

บจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์
เนชัน่แนล 

ผลิตและจ าหน่าย
พลงังาน 

245,000,000 245,000,000 80.00 305,687,200 305,687,200 

บจ.ไอเฟค (แคมโบเดีย)  ผลิตและจ าหน่าย

พลงังาน 

1 ลา้นดอลล่าร์

สหรัฐ 

1 ลา้นดอลล่าร์

สหรัฐ 

100.00 33,000,000 33,000,000 

บจ.กรีน เอนเนอร์จี เทคโนโลยี อิน 
(ไทยแลนด)์  

ผลิตและจ าหน่าย
พลงังาน 

43,500,000 43,500,000 99.99 100,000,000 100,000,000 

บจ.เจ.พี.โซล่า พาวเวอร์ ผลิตและจ าหน่าย

พลงังาน 

80,000,000 80,000,000 99.99 400,000,000 400,000,000 

บจ.อีสเอนเนอร์จี ผลิตและจ าหน่าย

พลงังาน 

77,700,000 77,700,000 99.99 227,912,812 227,912,812 

บจ.วงัการคา้รุ่งโรจน์ ผลิตและจ าหน่าย

พลงังาน 

30,000,000 30,000,000 99.99 101,000,000 101,000,000 

บจ.ซีอาร์ โซลาร์ ผลิตและจ าหน่าย

พลงังาน 

130,000,000 130,000,000 99.99 155,000,000 155,000,000 

บจ. สมประสงคอิ์นเตอร์เนชัน่แนล  ผลิตและจ าหน่าย

พลงังาน 

50,000,000 50,000,000 99.99 139,732,856 139,732,856 

บจ. ยนิูเวอร์แซล โพรไวเดอร์ จ ากดั ผลิตและจ าหน่าย

พลงังาน 

114,000,000 114,000,000 99.99 270,000,000 270,000,000 

บจ. อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์แคป แมนเนจเมน้ท์ ผลิตและจ าหน่าย

พลงังาน 

500,000,000 500,000,000 99.99 500,000,000 500,000,000 

บจ. แม่สะเรียง โซลา ผลิตและจ าหน่าย

พลงังาน 

132,510,000 132,510,000 99.99 326,078,884 326,078,884 

บจ. อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์โซล่าร์ ผลิตและจ าหน่าย
พลงังาน 

300,000,000 300,000,000 99.99 300,000,000 300,000,000 
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บจ. สมภูมิโซล่าพาวเวอร์ ผลิตและจ าหน่าย

พลงังาน 

24,500,000 24,500,000 99.99 78,637,925 78,637,925 

  รวม 4,198,596,656 3,943,596,656 
  ค่าเผื่อดอ้ยค่า – เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (938,059,794) -     

สุทธิ 3,260,536,862 3,943,596,656 

เม่ือวนัท่ี 6  มกราคม 2558 บริษทัไดล้งทุนในหุน้สามญัของบริษทั วงัการคา้รุ่งโรจน์ จ ากดั จ านวน 299,998 หุน้ ในราคาหุน้

ละ 336.67 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 101 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 

เม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์  2558 บริษทัไดล้งทุนในหุน้สามญัของบริษทั ซีอาร์ โซลาร์ จ ากดั จ านวน 1,299,998 หุ้น ในราคาหุ้น

ละ 119.23 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 155 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 

เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน  2558 บริษทัไดล้งทุนในหุน้สามญั จ านวน 460,800 หุน้ และหุ้นบุริมสิทธ์ิ จ านวน 39,200 หุ้น ของบริษทั 

สมประสงค ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ในราคาหุน้ละ 257.56 บาท และ 21.91 บาท ตามล าดบั รวมเป็นจ านวนเงิน 139.73 

ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน 

เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2558 บริษทัไดล้งทุนในหุ้นสามญั จ านวน 1,139,998 หุ้น ของบริษทั ยูนิเวอร์เซล โพรไวเดอร์ จ ากดั 

ในราคาหุ้นละ 236.84  บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 270 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 

เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2558 บริษทัไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยใหม่แห่งหน่ึงช่ือ บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์แคป แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั  

โดยบริษทัถือหุ้นสามญั จ านวน 4,999,998 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนและบริหารโครงการอื่น

นอกเหนือจากโรงไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ของบริษทัย่อย

ดงักล่าว โดยบริษทัฯจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัต่อกระทรวงพาณิชยใ์นวนัท่ี 26 มิถุนายน 2558 

เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2558 บริษทัไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยใหม่แห่งหน่ึงช่ือ บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์โซล่าร์ จ ากดั โดยบริษทัถือ 

หุ้นสามญั จ านวน 2,999,997 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท เพื่อประกอบโรงไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนในสัดส่วนร้อยละ 

99.99 ของทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ของบริษทัยอ่ยดงักล่าว โดยบริษทัฯจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัต่อกระทรวงพาณิชยใ์น

วนัท่ี 6 สิงหาคม 2558 

เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2558 บริษทัไดล้งทุนในหุ้นสามญั จ านวน 1,325,098 หุ้น ของบริษทั แม่สะเรียง โซลา จ ากดั ในราคา

หุ้นละ 246.08  บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 326.08 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 

เม่ือวนัท่ี 23 ธันวาคม 2558 บริษทัไดล้งทุนในหุ้นสามญั จ านวน 205,800  หุ้น และหุ้นบุริมสิทธ์ิ จ านวน 39,200 หุ้น ของ

บริษทั สมภูมิโซล่าพาวเวอร์ จ ากดั ในราคาหุ้นละ 204.12 บาท และ 934.47 บาท ตามล าดบั รวมเป็นจ านวนเงิน 78.64 ลา้น

บาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 

ในปี 2558 บริษทัไดจ้่ายช าระเงินเพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ยจ านวน 3 แห่ง ดงัน้ี 

1. บริษทั สมประสงค ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เพ่ิมทุนจากเดิม 24.50 ลา้นบาทเป็น 50 ลา้นบาท โดยออกหุ้นสามญัใหม่

จ านวน 255,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็น 25.50 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทนุดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย์

แลว้เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน 2558 ทั้งน้ีบริษทัไดล้งทุนเพ่ิมในหุ้นสามญัเพ่ิมทุนทั้งหมดของบริษทัยอ่ยน้ี 

2.  บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เทอมอล พาวเวอร์ จ ากดั เพ่ิมทุนจากเดิม 350 ลา้นบาทเป็น 600 ลา้นบาท โดยออกหุ้นสามญั 
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ใหม่จ านวน 25 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็น 250 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทนุดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย์

แลว้เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2558 ทั้งน้ีบริษทัไดล้งทุนเพ่ิมในหุ้นสามญัเพ่ิมทุนทั้งหมดของบริษทัย่อยน้ี โดยบริษทัยอ่ย

น้ีไดน้ าเงินไปเพ่ิมทุนให้กบับริษทัย่อยอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ บริษทั คลีน ซิต้ี จ ากดั และบริษทั ทรู เอ็นเนอร์จี เพาเวอร์ ลพบุรี 

จ ากดั เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพให้กบับริษทัดงักล่าว 

3.  บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์วินด ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เพ่ิมทุนจากเดิม 225 ลา้นบาทเป็น 245 ลา้นบาท โดยออกหุ้น

สามญัใหม่จ านวน 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็น 20 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทนุดงักล่าวกบักระทรวง

พาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2558 ทั้งน้ีบริษทัไดล้งทุนเพ่ิมในหุ้นสามญัเพ่ิมทุนทั้งหมดของบริษทัยอ่ยน้ี 

เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 บริษทั สแกน อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ย่ี จ ากดั เพ่ิมทุนจากเดิม 60 ลา้นบาทเป็น 315 ลา้น

บาท โดยออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 25,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็น 255 ล้านบาท ซ่ึงได้จดทะเบียนเพ่ิมทุน

ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 ทั้งน้ีบริษทัไดล้งทุนเพ่ิมในหุ้นสามญัเพ่ิมทุนทั้งหมดของ

บริษทัยอ่ยน้ี 

เม่ือวนัท่ี 15 ธันวาคม 2559 บริษทัไดล้งนามในบนัทึกขอ้ตกลงกบับริษทัอื่นแห่งหน่ึงเพื่อเขา้ตรวจสอบสถานะของ บริษทั 

วี. โอ. เน็ต ไบโอดีเซล เอเซีย จ ากดั , บริษทั วงัการคา้รุ่งโรจน์ จ ากดั, บริษทั สมประสงค์อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั และ 

บริษทั สมภูมิโซล่าพาวเวอร์ จ ากดั (ดูหมายเหตุ 22) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ภายใตสั้ญญาเงินกูย้ืมของบริษทั บริษทัไดน้ าใบหุ้นสามญัของบริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เทอมอล  

พาวเวอร์จ ากดั จ านวน 5 ลา้นหุ้น ไปวางเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัส าหรับเงินกูยื้มระยะส้ันของบริษทั (ดูหมายเหตุ 21) และ

บริษัทได้น าใบหุ้นสามัญของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ แคป แมนเนจเม้นท์ จ ากัด จ านวน  2.55 ล้านหุ้น ไปวางเป็น

หลกัทรัพยค์  ้าประกนัส าหรับตัว๋แลกเงินของบริษทัจ านวนเงิน 100 ลา้นบาท 

13. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

 (หน่วย : บาท) 

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2559 2558 

 ราคาทุน/  ราคาทุน/  

 

ราคาทุนตดั

จ าหน่าย 

 

มูลค่ายติุธรรม 

ราคาทุนตดั

จ าหน่าย 

 

มูลค่ายติุธรรม 

เงินลงทุนเผ่ือขาย     
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด 436,471 142,368 436,471 128,131 

หน่วยลงทนุ 270,213 1,216,887 270,213 1,025,934 

รวม 706,684 1,359,255 706,684 1,154,065 

บวก: ก าไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง 652,571 - 447,381 - 

รวมเงินลงทนุเผื่อขาย 1,359,255 1,359,255 1,154,065 1,154,065 
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14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 

15. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี     

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 1,226,839 1,333,040 1,226,839 1,333,040 

ค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยั 133,358 133,358 133,358 133,358 

ผลขาดทนุสะสมทางภาษ ี 19,376,141 156,780,240 - - 

ผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายุ 2,399,346 1,123,660 2,399,346 1,123,660 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี - สุทธิ 23,135,684 159,370,298 3,759,543 2,590,058 

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

ส่วนเพ่ิมจากการตีราคาสินทรัพย ์ณ วนัซ้ือ 493,353,689 747,487,959 - - 

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี – สุทธ ิ 495,353,689 747,487,959 - - 
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 (หน่วย : บาท) 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2559 2558 2559 2558 

เคร่ืองหมายการคา้ 290,350,000 290,350,000 - - 

มูลค่าส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า 708,855,321 708,855,321 - - 

หกั ค่าตดัจ่ายสะสม (181,089,002) (77,182,302) - - 

สุทธิ 818,116,319 922,023,019 - - 

อื่นๆ 204,155,211 193,128,681 120,329,481 120,360,346 

หกั ขาดทนุจากการดอ้ยค่า (300,922,610) - - - 

 
721,348,920 1,115,151,700 120,329,481 120,360,346 



16. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  

 ในระหว่างปีปัจจุบนั มีการเปล่ียนแปลงซ่ึงมีสาระส าคญัในบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ดงัน้ี 
 (หน่วย: บาท)   

 งบการเงินรวม 

 ท่ีดิน อาคาร 

เคร่ืองตกแต่ง และ

อุปกรณ์ส านกังาน ยานพาหนะ เคร่ืองจกัร 

งานระหว่างก่อสร้างและ

สินทรัพยร์ะหว่างทาง รวม 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559        

ราคาทุน 1,328,990,180 4,018,511,624 1,237,800,044 70,620,690 3,887,697,740 393,453,227 10,937,073,505 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม - (1,093,980,661) (833,463,769) (23,877,285) (791,254,701) - (2,742,576,416) 

สุทธิ 1,328,990,180 2,924,530,963 404,336,275 46,743,405 3,096,443,039 393,453,227 8,194,497,089 

มูลค่าตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2559 1,328,990,180 2,924,530,963 404,336,275 46,743,405 3,096,443,039 393,453,227 8,194,497,089 

ซ้ือเพิ่มระหว่างปี 300,454,332 60,965,825 18,441,396 7,447,704 26,024,978 594,496,580 1,007,830,815 

รับโอนจากเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ - - - - - 410,091,975 410,091,975 
โอนเขา้ (ออก) (59,914,496) 81,490,652 6,285,600 - 167,505,458 (296,583,179) (101,215,965) 

จ าหน่ายและตดัจ าหน่ายสินทรัพยร์ะหว่าง

ปี - - (1,121,278) (439,245) - (3,466,936) (5,027,459) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (1,363,750) (178,983,419) (72,846,030) (11,291,917) (199,268,448) - (463,753,564) 

ดอ้ยค่าสินทรัพย ์ - - - - (38,632,595) - (38,632,595) 

มูลค่าตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 1,568,166,266 2,888,004,021 355,095,963 42,459,947 3,052,072,432 1,097,991,667 9,003,790,296 

        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559        
ราคาทุน 1,569,530,016 4,160,968,101 1,261,405,762 77,629,149 4,081,228,176 1,097,991,667 12,248,752,871 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (1,363,750) (1,272,964,080) (906,309,799) (35,169,202) (990,523,149) - (3,206,329,980) 

      ดอ้ยค่าสินทรัพย ์ - - - - (38,632,595) - (38,632,595) 

สุทธิ 1,568,166,266 2,888,004,021 355,095,963 42,459,947 3,052,072,432 1,097,991,667 9,003,790,296 

143 

 



 (หน่วย: บาท)   

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดิน อาคาร 
เคร่ืองตกแต่ง และ
อุปกรณ์ส านกังาน ยานพาหนะ เคร่ืองจกัร 

งานระหว่างก่อสร้างและ
สินทรัพยร์ะหว่างทาง รวม 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559         

ราคาทุน 4,260,000 57,963,785 14,832,503 3,000,000 - 56,097,032 136,153,320 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม - (1,183,096) (11,959,551) (14,795) - - (13,157,442) 

สุทธิ 4,260,000 56,780,689 2,872,952 2,985,205 - 56,097,032 122,995,878 

        

มูลค่าตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2559 4,260,000 56,780,689 2,872,952 2,985,205 - 56,097,032 122,995,878 

ซ้ือเพิ่มระหว่างปี - 27,255,799 13,728,969 3,103,000 - - 44,087,768 

รับโอนจากเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ - - - - - 410,091,975 410,091,975 
โอนเขา้ (ออก) - (1,000,000) - - - 1,000,000 - 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - (4,908,157) (3,067,315) (1,024,198) - - (8,999,670) 

มูลค่าตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 4,260,000 78,128,331 13,534,606 5,064,007 - 467,189,007 568,175,951 

        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559        

ราคาทุน 4,260,000 84,219,584 28,561,472 6,103,000 - 467,189,007 590,333,063 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม - (6,091,253) (15,026,866) (1,038,993) - - (22,157,112) 

สุทธิ 4,260,000 78,128,331 13,534,606 5,064,007 - 467,189,007 568,175,951 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จ านองเพ่ือเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูยื้มและวงเงินสินเช่ือไดรั้บจากสถาบนัการเงิน 

เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2560 บริษทัไดท้  าสัญญาให้เช่าสินทรัพยโ์รงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยก์บับริษทั ไอเฟค (แคมโบเดีย) จ ากดั (“บริษทัยอ่ย”) โดยสัญญาดงักล่าวมีอาย ุ1 ปี และมีมูลค่าสัญญารวม

ทั้งส้ิน 1,200 ดอลล์่าร์สหรัฐ 
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17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

18. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี     

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 1,226,839 1,333,040 1,226,839 1,333,040 

ค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยั 133,358 133,358 133,358 133,358 

ผลขาดทนุสะสมทางภาษ ี 19,376,141 156,780,240 - - 

ผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายุ 2,399,346 1,123,660 2,399,346 1,123,660 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี - สุทธิ 23,135,684 159,370,298 3,759,543 2,590,058 

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

ส่วนเพ่ิมจากการตีราคาสินทรัพย ์ณ วนัซ้ือ 493,353,689 747,487,959 - - 

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี – สุทธิ 495,353,689 747,487,959 - - 
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 (หน่วย : บาท) 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2559 2558 2559 2558 

เคร่ืองหมายการคา้ 290,350,000 290,350,000 - - 

มูลค่าส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า 708,855,321 708,855,321 - - 

หกั ค่าตดัจ่ายสะสม (181,089,002) (77,182,302) - - 

สุทธิ 818,116,319 922,023,019 - - 

อื่นๆ 204,155,211 193,128,681 120,329,481 120,360,346 

หกั ขาดทนุจากการดอ้ยค่า (300,922,610) - - - 

 
721,348,920 1,115,151,700 120,329,481 120,360,346 



 

19. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 
 (หน่วย : บาท) 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2559 2558 2559 2558 

เงินมดัจ า - 79,925,636 - 9,925,636 

เงินประกนั 14,319,259 9,184,580 4,257,166 60,000 

เงินมดัจ าค่าซ้ือเงินลงทนุ - 245,000,000 - 245,000,000 

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 9,537,961 6,995,554 7,538,565 5,720,240 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 523,365,284 839,651,511 385,856,521 795,948,496 

อื่นๆ 949,845 - - - 

รวม 548,172,349 1,180,757,281 397,652,252 1,056,654,372 

ยอดคงเหลือของเงินมดัจ าค่าซ้ือเงินลงทนุ มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2559 2558 2559 2558 

บริษทั สุวรรณภพรุ่งเรืองทรัพย ์จ ากดั (1) 55,000,000 20,000,000 55,000,000 20,000,000 

บริษทั พีพีแอนดเ์อน็ เพาเวอร์ซนั (2015) จ ากดั(2) 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 

บริษทั ภูพานเทคโนโลยี จ ากดั (3) 123,000,000 100,000,000 123,000,000 100,000,000 

บริษทั ไออีซี แม่ระมาด จ ากดั (4) 10,000,000 50,000,000 10,000,000 50,000,000 

Green Future Kabushiki Kaisha (5) 88,502,505 - 88,502,505 - 

Takasugi Investment Kabushiki Kaisha (6) 33,659,825 - 33,659,825 - 

บริษทั ไฟเบอร์วนั จ ากดั และ บริษทั ดิจิตอล  

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (7) 

 

100,000,000 

 

- 

 

- 

 

- 

บริษทั ยทิูลิต้ี วอเตอร์ จ ากดั (8) 135,982,722 - - - 

รวม 621,145,052 245,000,000 385,162,330 245,000,000 

ค่าเผื่อดอ้ยค่า – เงินมดัจ าค่าซ้ือเงินลงทุน (621,145,052) - (385,162,330) - 

เงินมดัจ าค่าซ้ือเงินลงทนุ – สุทธิ - 245,000,000 - 245,000,000 

(1)  เงินมัดจ าค่าซ้ือเงินลงทุนบริษัท สุวรรณภพรุ่งเรืองทรัพย์ จ ากัด 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ เม่ือวนัท่ี 2 ธันวาคม 2557 ของบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงในการ

ตรวจสอบสถานะของบริษทัและโครงการ         ก่อนท่ีจะตกลงเขา้ท าสัญญาซ้ือขายหุ้นกบับคุคลหน่ึงของบริษทั สุวรรณภพ 
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รุ่งเรืองทรัพย ์จ ากดั ซ่ึงประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์โดยมีมูลค่าราคาซ้ือขายรวม

ไม่เกิน 140 ลา้นบาท หกัดว้ย (1) หน้ีของบริษทั (2) ความรับผิดและความช ารุดบกพร่องของโครงการ ณ วนัซ้ือขายหุ้น และ 

(3) ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานโครงการ ภายใตข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีส าคญั ดงัต่อไปน้ี 

• โครงการตอ้งเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชยก่์อนการซ้ือขายหุ้น 

• บริษทัพอใจต่อผลการตรวจสอบสถานะของบริษทัและโครงการ และไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการ     หรือ

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) ในการเขา้ท าธุรกรรมแลว้ 

บริษทัไดจ้่ายช าระเงินมดัจ า เพื่อเป็นหลกัประกนัในการด าเนินการตรวจสอบสถานะของบริษทัและโครงการ  จ านวน  

18 ลา้นบาท และค่าใชจ้่ายในการทดสอบการเช่ือมโยงไฟฟ้าเขา้ระบบ  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าซ้ือขายหุ้นจ านวน  

2 ลา้นบาท ตามเง่ือนไขของสัญญา 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2559 ของบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัลงนามในบนัทึกแนบทา้ย

ขอ้ตกลงกบับริษทัแห่งหน่ึง โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้แกไ้ขในบนัทึกขอ้ตกลงท่ีส าคญั ดงัน้ี 

• ปรับราคาซ้ือขายหุ้นจากเดิม จ านวน 140 ลา้นบาท เป็นจ านวน 165 ลา้นบาท หักดว้ย (1) หน้ีของบริษทั (2) ความรับ

ผิดและความช ารุดบกพร่องของโครงการ ณ วนัซ้ือขายหุ้น และ (3) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ เน่ืองจาก

บริษทั สุวรรณภพรุ่งเรืองทรัพย ์จ ากดั มีค่าด าเนินการอุทธรณ์ค าส่ังยุติสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ดว้ยเคยปรากฏว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยกเลิกสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า     เพราะบริษทัไม่สามารถขายไฟฟ้าไดท้นัก าหนด 

• ผูข้ายประสงคใ์ห้บริษทัจ่ายช าระเงินมดัจ าเพ่ิมอีก จ านวน 35 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัมีภาระผูกพนัในขั้นตอนซ้ือขายหุ้นขั้นสุดทา้ยตามบนัทึกขอ้ตกลง จ านวน 110 ลา้น

บาท เม่ือผลการตรวจสอบสถานะของบริษทัและโครงการเป็นท่ีพึงพอใจ 

(2)  เงินมัดจ าค่าซ้ือเงินลงทุนบริษัท พพีแีอนด์เอ็น เพาเวอร์ซัน (2015) จ ากัด 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2558 ของบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัลงนามในบนัทึกขอ้ตกลง

ในการตรวจสอบสถานะและโครงการของบริษทั พีพี แอนด ์เอน็ เพาเวอร์ซนั (2015) จ ากดั ก่อนท่ีจะตกลงเขา้ท าสัญญาซ้ือ

ขายหุ้นกบับริษทั ที แอนด ์เอส อินเตอร์ โปรดกัส์ ไลฟ์ จ ากดั ซ่ึงประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทิตย ์โดยมีมูลค่าราคาซ้ือขายรวมไม่เกิน 175 ลา้นบาท หักดว้ย (1) หน้ีของบริษทั (2) ความรับผิดและความช ารุด

บกพร่องของโครงการ ณ วนัซ้ือขายหุ้น ภายใตข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีส าคญั ดงัต่อไปน้ี 

• โครงการตอ้งเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชยก่์อนการซ้ือขายหุ้น 

• บริษทัพอใจต่อผลการตรวจสอบสถานะของบริษทัและโครงการ และไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการ     หรือ

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) ในการเขา้ท าธุรกรรมแลว้ 

บริษทัไดจ้่ายช าระเงินมดัจ า เพื่อเป็นหลกัประกนัในการด าเนินการตรวจสอบสถานะของบริษทัและโครงการ จ านวน 75 

ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัในขั้นตอนซ้ือขายหุ้นขั้นสุดทา้ย ตามบนัทึกขอ้ตกลง จ านวน 100 

ลา้นบาท เม่ือผลการตรวจสอบสถานะของบริษทัและโครงการเป็นท่ีพึงพอใจ 
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(3)  เงินมัดจ าค่าซ้ือเงินลงทุนบริษัท ภูพานเทคโนโลยี จ ากัด 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2558 ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตยข์องบริษทั ภูพานเทคโนโลยี จ ากัด โดยบริษทัได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงในการตรวจสอบสถานะและ

โครงการดงักล่าวก่อนท่ีจะตกลงเขา้ท าสัญญาซ้ือขายหุ้นบุคคลหน่ึงของบริษทั ภูพานเทคโนโลยี จ ากดั มีมูลค่าราคาซ้ือขาย 

รวมไม่เกิน 155 ลา้นบาท หักดว้ยหน้ี ความรับผิด ความช ารุดบกพร่องและค่าใชจ้่ายต่างๆ ท่ีบริษทัฯ ไดช้ าระไป เน่ืองดว้ย

การซ่อมแซมบ ารุงโรงไฟฟ้า เพ่ือให้โรงไฟฟ้าสามารถด าเนินการผลิตไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ ณ วนัซ้ือขายหุ้นท่ีซ้ือขาย 

ภายใตข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีส าคญั ดงัต่อไปน้ี 

• ผูซ้ื้อพอใจต่อผลการตรวจสอบสถานะของบริษทั  และไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการ  หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

(แลว้แต่กรณี) ในการเขา้ท าธุรกรรมแลว้ 

• ท่ีดินท่ีโรงไฟฟ้าตั้งอยูต่อ้งไม่อยูภ่ายใตก้ารจ านองหรือภาระผกูพนัใดๆ เวน้แต่สัญญาเช่า 

• สัญญาเช่าท่ีดิน ซ่ึงบริษทัเป็นผูเ้ช่าและมีระยะเวลาการเช่า 30 ปี หรือระยะเวลาอื่นใดท่ีคู่สัญญาไดต้กลงกนัไดรั้บการ

จดทะเบียนการเช่าอยา่งถูกตอ้งต่อส านกังานท่ีดินท่ีเก่ียวขอ้ง 

• โรงไฟฟ้าด าเนินการผลิตไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 

บริษทัไดจ้่ายช าระเงินมดัจ า เพื่อเป็นหลกัประกนัในการด าเนินการตรวจสอบสถานะของบริษทัและโครงการ  จ านวน 

100 ลา้นบาท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2559 ของบริษทัไดมี้มติอนุมติัช าระเงินมดัจ าเพ่ิม เพ่ือด าเนินการ

ต่างๆ รวมถึงการเช่าท่ีดินของโครงการ เป็นระยะเวลา 30 ปี เป็นจ านวนเงิน 23 ลา้นบาท โดยเป็นส่วนหน่ึงของราคา

ซ้ือขายหุ้น และบริษทัฯ ไดรั้บจ าน าหุ้นของบริษทัดงักล่าว จ านวน 599,997 หุ้น จ านวนหุ้นคิดเป็นร้อยละ99.99 ของ

ทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ของบริษทัดงักล่าว เพื่อเป็นหลกัประกนัการวางเงินมดัจ า รวมจ านวนเงิน 123 ลา้น

บาท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัมีภาระผูกพนัในขั้นตอนซ้ือขายหุ้นขั้นสุดทา้ย ตามบนัทึกขอ้ตกลง จ านวน 32 ลา้น

บาท เม่ือผลการตรวจสอบสถานะของบริษทัและโครงการเป็นท่ีพึงพอใจ 

(4)  เงินมัดจ าค่าซ้ือเงินลงทุนบริษัท ไออีซี แม่ระมาด จ ากัด 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2558 ของบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯ  ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตยข์องบริษทั ไออีซี แม่ระมาด จ ากดั โดยบริษทัไดล้งนามในบนัทึกขอ้ตกลงในการตรวจสอบสถานะ และ

โครงการดงักล่าว ก่อนท่ีจะตกลงเขา้ท าสัญญาซ้ือขายหุ้นบริษทัแห่งหน่ึง ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ไออีซี แม่ระมาด จ ากดั

และบริษทัไดจ้่ายช าระเงินมดัจ า เพื่อเป็นหลกัประกนัในการด าเนินการตรวจสอบสถานะของบริษทัและโครงการ จ านวน 

50 ลา้นบาท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ เม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม 2559 ของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัขอเงินมดัจ าคืน เน่ืองจากผลการตรวจสอบ

สถานะของบริษทัและโครงการไม่เป็นท่ีพึงพอใจ โดยบริษทัไดรั้บเงินมดัจ าคืนจากผูข้ายแลว้ เป็นจ านวนเงิน 40 ลา้นบาท

คงเหลืออีก 10 ลา้นบาท 
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(5)  เงินมัดจ าค่าซ้ือเงินลงทุน Green Future Kabushiki Kaisha  

ท่ีประชุมคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2559 ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย ์ท่ีประเทศญ่ีปุ่ น จ านวน 6 โครงการ ซ่ึงมีขนาดก าลงัการผลิตรวม 10.96 เมกะวตัต์ (ก าลงัการผลิตติดตั้ง 12.87 

เมกะวตัต)์ 

เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2559 บริษัทฯ ได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจ านง (Letter of intent) กับ Green Future Kabushiki 

Kaisha มีมูลค่าโครงการ รวมจ านวนเงิน 4,321.82 ลา้นเยน โดยจ่ายช าระเงินมดัจ ามูลค่า ณ วนัท่ีลงนาม จ านวนเงิน 178.89 

ลา้นเยน (193.20 ลา้นเยน รวม Consumption Tax) หรือจ านวนเงิน 55.56 ลา้นบาท (60 ลา้นบาท รวม Consumption Tax) 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2559 ของบริษทัได้มีมติอนุมัติให้บริษทัฯ  ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตยโ์ครงการท่ี 1 ซ่ึงตั้งอยู่ท่ีเมือง คูจูกุริ (Kujuguri) จงัหวดัชิบะ (Chiba) ประเทศญ่ีปุ่ น มีขนาดก าลงัการ

ผลิต 1.50 เมกะวตัต ์(ก าลงัการผลิตติดตั้ง 1.70 เมกะวตัต)์ โดยจ่ายช าระเงินมดัจ าเป็นจ านวนเงิน 81.45 ลา้นเยน (87.97 ลา้น

เยน รวม Consumption Tax) หรือ จ านวนเงิน 26.39 ลา้นบาท (28.50 ลา้นบาท รวม Consumption Tax ) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีภาระผกูพนัในการช าระเงินมดัจ าตามหนงัสือแสดงเจตจ านง (Letter of intent) กบั Green 

Future Kabushiki Kaisha คงเหลือจ านวน 4,061.48 ลา้นเยน 

(6)  เงินมัดจ าค่าซ้ือเงินลงทุน Takasugi Investment Kabushiki Kaisha  

ท่ีประชุมคณะกรรมการ เม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม 2559 ของบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย ์ท่ีประเทศญ่ีปุ่ น ซ่ึงมีขนาดก าลงัการผลิต รวม 2.15 เมกะวตัต ์

เ ม่ือวัน ท่ี  14 ตุลาคม 2559 บริษัทได้ลงนามใน Development agreement for noune project กับ  Takasugi Investment 

Kabushiki Kaisha มีมูลค่าเงินมดัจ า รวมจ านวนเงิน 283.57 ลา้นเยน โดยบริษทัไดจ้่ายช าระเงินมดัจ า งวดท่ี 1 เป็นจ านวน

เงิน 98.51 ลา้นเยนหรือจ านวนเงิน 33.66 ลา้นบาท คงเหลือเงินมดัจ า เป็นจ านวนเงิน 185.06 ลา้นเยน 

(7)  เงินมัดจ าค่าซ้ือเงินลงทุนบริษัท ไฟเบอร์วัน จ ากัด และ บริษัท ดิจิตอล คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2559 ของบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ แคป แมน

เนจเมน้ท ์จ ากดั ลงทุนในโครงการให้บริการโครงข่ายดิจิตอลแบบรวมศูนยด์ว้ยใยแกว้น าแสง ของบริษทั ไฟเบอร์วนั จ ากดั 

และ บริษทั ดิจิตอล คอร์ปอเรชั่น จ ากดั โดยบริษทัไดล้งนามในบนัทึกขอ้ตกลงในการตรวจสอบสถานะและโครงการ

ดงักล่าวก่อนท่ีจะตกลงเขา้ท าสัญญาซ้ือขายหุ้นกบับริษทั ไฟเบอร์วนั จ ากดั มูลค่าโครงการ รวมจ านวนเงิน 400 ลา้นบาท 

และบริษทัไดจ้่ายช าระเงินมดัจ า งวดท่ี 1 จ านวน 50 ลา้นบาทและรับจ าน าหุ้นของบริษทั ดิจิตอล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั จ านวน

เงิน 500,000 หุ้น จ านวนหุ้นคิดเป็นร้อยละ100 ของทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ของบริษทัดงักล่าว เพื่อเป็นหลกัประกนั

ในการด าเนินการตรวจสอบสถานะของบริษทัและโครงการ 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ 

แคป แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั จ่ายช าระเงินมดัจ า งวดท่ี 2 จ านวนเงิน 50 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2560 บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ แคป แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั ส่งหนงัสือขอคืนเงินมดัจ า เน่ืองจากผลการ

ตรวจสอบสถานะของบริษทัและโครงการไม่เป็นท่ีพึงพอใจ 
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(8)  เงินมัดจ าค่าซ้ือเงินลงทุนบริษัท ยูทิลิตี ้วอเตอร์ จ ากัด 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2559 ของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นจิเนียร่ิง 

แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากดั ลงทุนในโครงการผลิตน ้ าประปาของบริษทั ยูทิลิต้ี วอเตอร์ จ ากดั โดยบริษทัไดล้งนามใน

บนัทึกขอ้ตกลงในการตรวจสอบสถานะและโครงการดงักล่าว  ก่อนท่ีจะตกลงเขา้ท าสัญญาซ้ือขายหุ้นกบับริษทัแห่งหน่ึง

ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ยทิูลิต้ี วอเตอร์ จ ากดั มูลค่าโครงการ รวมจ านวนเงิน 150 ลา้นบาทและบริษทัไดจ้่ายช าระเงินมดั

จ างวดท่ี 1 จ านวน 100  ลา้นบาท    

ต่อมาในไตรมาส 4 ปี 2559 บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากดั ไดจ้่ายเงินมดัจ า งวดท่ี 2 

จ านวน 36 ลา้นบาท และมีภาระผกูพนัในขั้นตอนซ้ือขายหุ้นขั้นสุดทา้ยตามบนัทึกขอ้ตกลงจ านวน 14 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษทัได้รับรู้ค่าเผื่อด้อยค่าเงินมัดจ าค่าซ้ือเงินลงทุนทั้งจ านวนทุกโครงการ เน่ืองจาก

โครงการไม่มีความคืบหนา้ท่ีเป็นสาระส าคญั 

20. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

     (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ตัว๋แลกเงิน 2,720,000,000 2,996,392,521 2,570,000,000 2,400,000,000 

เงินกู ้ 40,000,000 - 40,000,000 - 

หกั ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้ (19,890,586) (19,881,949) (16,903,018) (19,881,949) 

รวม 2,740,109,414 2,976,510,572 2,593,096,982 2,380,118,051 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือระยะส้ันเพ่ือการคา้จากสถาบนัการเงินในวงเงินสูงสุด รวม 4,200 ลา้น

บาท วงเงินสินเช่ือเพ่ือการคา้ดงักล่าว เป็นตัว๋แลกเงิน โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 3 ต่อปี และเงินกู ้จ  านวนเงิน 40 ลา้นบาท 

โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR (BBL) + 1 ต่อปี  เงินกูยื้มน้ีค ้าประกนั โดยการจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง  

21. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบริษัทและบุคคลอ่ืน 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ตัว๋แลกเงิน 506,000,000 - 506,000,000 - 

เงินกู ้ 60,079,273 42,389,591 60,000,000 - 

หกั ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้ (3,886,587) - (3,886,587) - 

รวม 562,192,686 42,389,591 562,113,413 - 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัมีเงินกู ้จ านวน 60 ลา้นบาท แบ่งเป็นเงินกูย้ืมจากบุคคลอื่น จ านวน 10 ลา้นบาท โดยไม่คิด

อตัราดอกเบ้ีย และเงินกูยื้มจากบริษทัอ่ืน  จ านวน 50 ลา้นบาทโดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR ต่อปี ซ่ึงเงินกูย้ืมจากบริษทัอื่นน้ี  

ค ้าประกนั โดยการจ าน าหุ้นท่ีบริษทัถือในบริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เทอมอล พาวเวอร์ จ ากดั จ านวน 5,000,000 หุ้น (มูลค่าหุ้น

ละ 10 บาท)  

22. เงินวางประกัน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ เม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม 2559 มีมติเห็นชอบให้บริษทัอื่นแห่งหน่ึงเขา้มาตรวจสอบสถานะของบริษทั

ย่อย 4 แห่ง (บริษทั วี. โอ. เน็ต ไบโอดีเซล เอเซีย จ ากดั บริษทั วงัการคา้รุ่งโรจน์ จ ากดั บริษทั สมประสงคอิ์นเตอร์เนชัน่

แนล จ ากดั และบริษทั สมภูมิโซล่าพาวเวอร์ จ ากดั) ในโครงการผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์

ก่อนท่ีจะตัดสินใจจะขายเงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่าว และ เม่ือวนัท่ี 15 ธันวาคม 2559 บริษทัได้ลงนามในบนัทึก

ขอ้ตกลงกบับริษทัอื่นแห่งหน่ึง ซ่ึงภายใตข้อ้ตกลงดงักล่าว ไดรั้บเงินประกนั จ านวน 100 ลา้นบาท และให้ถือเงินประกนั

ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของการช าระราคาซ้ือขายหุ้น หากมีการตกลงซ้ือขายกนัต่อไป ทั้งน้ี มีระยะเวลาภายใน 90 วนันบัจาก

วนัท่ีลงนามในบนัทึกขอ้ตกลง 

23. เงินกู้ยืมระยะยาว 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

เงินกูย้ืมระยะยาว 1,438,085,492 1,046,835,709 - - 

หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (905,115,266) (222,404,731) - - 

สุทธิ 532,970,226 824,430,978 - - 

ในวนัท่ี 18 มกราคม 2559 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้  าสัญญากูเ้งินกบัธนาคารแห่งหน่ึง จ านวนรวม 605 ลา้นบาท มีก าหนด

ช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือน เดือนละ  13.25-20  ลา้นบาท รวม 36 งวดปี  โดยมีอตัราดอกเบ้ียในอตัรา  

Prime Rate (ณ วนัท่ีท าสัญญา คือ ร้อยละ 6.5 ต่อปี) ค  ้าประกนัโดยบริษทัจดจ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง และจ านอง

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เป็นประกนั  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัยอ่ย 9 แห่ง มีสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคาร จ านวนรวม 663.65 ลา้นบาท มีก าหนด

ช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือน เดือนละ  10.88  ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ีย ปีท่ี 1 : MLR - 1.25% ต่อปี 

ปีท่ี 2 : MLR - 1.00% ต่อปี ปีท่ี 3 : MLR -0.50% ต่อปี ปีท่ี 4 เป็นตน้ไป : MLR ต่อปี  ค  ้าประกนัโดย จดจ านองท่ีดินและส่ิง

ปลูกสร้าง จ าน าแผงโซลาร์เซลลแ์ละอุปกรณ์เป็นประกนั  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัยอ่ย 1 แห่ง มีสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคาร จ านวนรวม 147.56 ลา้นบาท มีก าหนด

ช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือน เดือนละ  2.08  ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ีย ปีท่ี 1 : MLR - 1.50% ต่อปี ปี

ท่ี 2 : MLR - 0.75% ต่อปี ปีท่ี 3 เป็นตน้ไป : MLR ต่อปี  ค  ้าประกนั         โดยบรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม  
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(บสย.) และจดจ านองท่ีดินและจ าน าเคร่ืองจกัรพร้อมอุปกรณ์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัยอ่ย 1 แห่ง มีสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคาร จ านวนรวม 21.87 ลา้นบาท โดยมีอตัรา

ดอกเบ้ีย MLR ต่อปี ค  ้าประกนัโดยจดจ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ซ่ึงบริษทัย่อยไดผ้ิดนัดช าระเงินกูยื้มระยะยาวโดย

ธนาคารดงักล่าวไดด้ าเนินการย่ืนฟ้องและบงัคบัจ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของบริษทัย่อยดงักล่าวแลว้ เม่ือวนัท่ี 14 

กรกฎาคม 2560 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัย่อย 2 แห่ง (บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั 

และ บริษทั สแกน อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั) ไม่สามารถด ารงอตัราส่วนทางการเงินอตัราหน่ึงซ่ึงก าหนดไวเ้ป็น

เง่ือนไขของสัญญาเงินกูไ้ดด้งันั้น ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินของกลุ่มบริษทัฯ จึงจดัประเภทเงินกูย้ืมของบริษทัยอ่ย 

2 แห่งดงักล่าวทั้งหมด เป็นเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี เน่ืองจากผูใ้ห้กูมี้สิทธิเรียกเงินกูย้ืมคืนไดท้นัที 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัย่อย 12 แห่ง มีสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคาร จ านวนรวม 1,046.84 ลา้นบาท มี

ก าหนดช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือน เดือนละ  18.53  ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ีย ปีท่ี 1 : MLR - 

1.25% ต่อปี ปีท่ี 2 : MLR - 1.00% ต่อปี ปีท่ี 3 : MLR -0.50% ต่อปี ปีท่ี 4 เป็นตน้ไป : MLR ต่อปี  ค  ้าประกนัโดยบริษทั 

หรือ บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์  เทอมอล พาวเวอร์ จ ากดั จดจ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง จ าน าแผงโซลาร์เซลล์และ

อุปกรณ์เป็นประกนั เป็นตน้ 

24. หุ้นกู้ 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 

หุ้นกู ้ 3,000,000,000 3,000,000,000 

หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (3,000,000,000) - 

สุทธิ - 3,000,000,000 

เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2558  บริษทัไดอ้อกหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้  อายุ

หุ้นกู ้2 ปี อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.40  ต่อปี ช าระดอกเบ้ียทุก ๆ 3 เดือน ครบก าหนดไถ่ถอนวนัท่ี  5 พฤศจิกายน 2560  

มูลค่ารวม 3,000 ลา้นบาท 

ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกู ้เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2560 บริษทัน าเสนอรายละเอียดแนวทางการช าระหน้ี โดยจะปรับโครงสร้าง

หน้ีตัว๋แลกเงินและหุ้นกูท้ั้งหมด เป็นหุ้นกูร้ะยะยาวใน วนัท่ี 30 มกราคม 2561 ดงัน้ี 

1. ตัว๋แลกเงินท่ีผิดนดัช าระหน้ีแลว้ จ านวน 2,130 ลา้นบาท บริษทัจะออกหุ้นกูร้ะยะเวลา 5 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 

ต่อปี ช าระดอกเบ้ียทุก 3เดือน 

2. ตัว๋แลกเงินท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ จ านวน 1,086 ลา้นบาท บริษทัจะช าระคืนเงินตน้ในอตัราร้อยละ 60 และจะออก

หุ้นกู ้จ  านวน 434.4 ลา้นบาท  ระยะเวลา 3 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี ช าระดอกเบ้ียทุก 3เดือน 

3. หุ้นกู ้จ านวน 3,000 ลา้นบาท  บริษทัจะช าระคืนเงินตน้ในอตัราร้อยละ 60 และจะออกหุ้นกู ้จ  านวน 1,200 ลา้นบาท  

ระยะเวลา 5 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี ช าระดอกเบ้ียทุก 3เดือน 
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25. เจ้าหนีต้ามแผนฟ้ืนฟูกิจการ 

บริษทั โรงแรมดาราเทวี จ ากดั (โรงแรมดาราเทวี) ไดย่ื้นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลลม้ละลายกลาง (ศาล) และศาลไดมี้ค าส่ังให้ฟ้ืนฟูกิจการ เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2553 โดย ณ วนัท่ี 15 

ธนัวาคม 2558 บริษทัมีมูลหน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ ดงัน้ี 

  (หน่วย : ลา้นบาท) 

 

 
กลุ่ม

เจา้หน้ี 

 

 
 

ช่ือเจา้หน้ี 

 

 
 

หน้ีขอรับตามแผน 

 

 
 

ดอกเบ้ียตามแผน 

 

 
 

รวม 

มูลค่ายติุธรรมของหน้ี 

ณ วนัท่ี 15 ธนัวาคม 
2558 

 

ส่วนของหน้ีท่ีกลุ่ม
กลุ่มบริษทัซ้ือหน้ี

คืนแลว้ 

 

ส่วนของหน้ีท่ี
โรงแรมดาราเทวี

จ่ายคืนแลว้ 

 

ยอดหน้ีคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2558 

 

ยอดหน้ีคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 

1 Global one 996.76 169.25 1,166.01 1,010.93  / * 1,010.93 546.46 

2 IFEC-T 666.26 113.88 780.14 676.38 / / * - - 
 เจา้หน้ีอ่ืน 13.30 2.27 15.57 15.20  / - - 

 สถาบนัการเงินแห่งหน่ึง 1.09 0.19 1.28 1.25  / 1.25 - 

 รวมกลุ่ม2 680.65 116.34 796.99 692.83   1.25 - 

3 Global one 549.21 80.51 629.72 486.60  / * 486.60 29.54 

 IFEC-T 369.72 54.20 423.92 325.52 / / * - - 
 รวมกลุ่ม3 918.93 134.71 1,053.64 812.12   486.60 29.54 

4 Global one 330.46 39.75 370.21 180.47  / * 180.47 19.00 

 IFEC-T 236.68 28.47 265.15 129.78 / / * - - 

 เจา้หน้ีอ่ืน 571.20 68.71 639.91 525.77  / - - 
 รวมกลุ่ม4 1,138.34 136.93 1,275.27 836.02   180.47 19.00 

7 เจา้หน้ีอ่ืน 781.95 - 781.95 138.49  / - - 

 รวมทั้งส้ิน 4,516.63 557.23 5,073.86 3,490.39   1,679.25 595.00 

หมายเหตุ : /* : ช าระบางส่วน 
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บริษทับนัทึกมูลค่ายุติธรรมของเจา้หน้ีดงักล่าวขา้งตน้ไวใ้นงบการเงินรวม ณ วนัซ้ือกิจการ โดยใชร้ายงานของท่ีปรึกษา

ทางการเงินอิสระ ซ่ึงใชวิ้ธีตามความสามารถในการช าระหน้ีในระยะเวลา 10 ปี (discount cash flow) ซ่ึงเป็นมูลค่ายติุธรรม

อยูใ่นระดบั 3 ของล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม (หมายเหตุ 4.21) เน่ืองจากใชข้อ้สมมติฐานท่ีส าคญัจากขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกต

ได ้เช่น ประมาณการก าไรในอนาคต เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม ราคาประเมินของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต ่ากว่ามูลหน้ีตามค าส่ัง

ศาลในแผนฟ้ืนฟูกิจการ โดยไตรมาสท่ี 1 ปี 2559 และไตรมาสท่ี 2 ปี 2559  ไดบ้นัทึกดอกเบ้ียส าหรับหน้ีดงักล่าว จ านวน 34.28 

ลา้นบาท และ 20.92 ลา้นบาท ท่ีค านวณตามอตัราคิดลด  (ร้อยละ 7 ต่อปี) และแสดงไวภ้ายใตห้ัวขอ้ตน้ทุนทางการเงินในงบก าไร

ขาดทุนเบด็เสร็จ 

เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2558 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดซ้ื้อหน้ีของโรงแรมดาราเทวีจากเจา้หน้ีสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง โดยการ

โอนสิทธิเรียกร้องในหน้ีทั้งหมด รวมถึงสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์ๆ ตามค าขอรับช าระหน้ีและทรัพยห์ลกัประกนัท่ี

เก่ียวขอ้ง ในราคา 860 ลา้นบาท บริษทัไม่ไดบ้นัทึกก าไรจากการปรับโครงสร้างในกรณีน้ี และบนัทึกลดยอดค่าความนิยมท่ี

เกิดขึ้น ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ 

ในระหว่างวนัท่ี 15 ธันวาคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทั โรงแรมดาราเทวี จ ากดั ไดจ้่ายช าระคืนแก่เจา้หน้ีอ่ืน 

ในจ านวน 358.49 ลา้นบาท ซ่ึงมีมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสิน ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ จ านวน 679.46 ลา้นบาท ดงันั้นจึงมีก าไรจาก

การปรับโครงสร้างหน้ีในงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เป็นเงินรวมทั้งส้ิน 320.97 ลา้นบาท  

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2559 ศาลมีค าส่ังเห็นชอบดว้ยขอ้เสนอแกไ้ขแผน โดยบริษทั โรงแรมดาราเทวี จ ากดั จะตอ้งจ่าย

ช าระเจา้หน้ีท่ีส าคญั ดงัน้ี 

1. บริษทับริหารสินทรัพยโ์กลบอลวนั จ ากดั (เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 1 3 และ 4) จะไดรั้บการช าระภาระหน้ีเงินตน้คงคา้งจ านวน 

950.00ลา้นบาท โดยช าระงวดแรกจ านวน 300 ลา้นบาท ภายใน 60 วนันบัจากวนัท่ีศาลมีค าส่ังเห็นชอบดว้ยขอ้เสนอ

ขอแกไ้ขแผนและภาระหน้ีเงินตน้คงคา้งส่วนท่ีเหลือจะไดรั้บช าระภายในเดือนธันวาคม 2559 โดยไม่มีดอกเบ้ีย โดย

เจา้หน้ีอาจขยายเวลาออกไปไดเ้ป็นไม่เกินเดือนธันวาคม 2560 ทั้งน้ีจะมีการคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MLR ต่อปี 

นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไปจนกว่าช าระหน้ีครบถว้น 

2. บริษทัอินเตอร์ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จ ากดั (เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 2 3 และ 4 ) จะไดรั้บการช าระภาระหน้ีเงินตน้และ

ดอกเบ้ียคงคา้งจ านวน 860 ลา้นบาท โดยช าระงวดแรกในอตัราร้อยละ 5 ของภาระหน้ีดงักล่าวขา้งตน้ ภายใน 60 วนั

นบัจากวนัท่ีศาลมีค าส่ังเห็นชอบดว้ยขอ้เสนอแกไ้ขแผนและภาระหน้ีเงินตน้คงคา้งส่วนท่ีเหลือจะไดรั้บช าระภายใน

เดือนธนัวาคม 2559 โดยไม่มีดอกเบ้ีย โดยเจา้หน้ีอาจขยายเวลาออกไปไดเ้ป็นไม่เกินเดือนธนัวาคม 2560 ทั้งน้ีจะมีการ

คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2558 เป็นตน้ไปจนกว่าช าระหน้ีครบถว้น 

3. เจา้หน้ีสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง  (เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 2) จะไดรั้บการช าระภาระหน้ีเงินตน้และดอกเบ้ียคงคา้งจ านวน 1.09  

ล้านบาท โดยช าระงวดแรกในอตัราร้อยละ 5 ของภาระหน้ีดงักล่าวขา้งตน้ ภายใน 60 วนันับจากวนัท่ีศาลมีค าส่ัง

เห็นชอบดว้ยขอ้เสนอขอแกไ้ขแผนและภาระหน้ีเงินตน้คงคา้งส่วนท่ีเหลือจะไดรั้บช าระภายในเดือนธันวาคม 2559 

โดยเจา้หน้ีอาจขยายเวลาออกไปไดเ้ป็นไม่เกินเดือนธันวาคม 2560 โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MLR-3.5 ต่อปี 

นบัตั้งแต่วนัท่ีศาลมีค าส่ังให้ฟ้ืนฟูกิจการจนถึงวนัท่ีศาลมีค าส่ังเห็นชอบดว้ยขอ้เสนอขอแกไ้ขแผน และหลงัจากนั้นคิด

ดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7 ต่อปี จนกว่าจะช าระหน้ีครบถว้น 
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ภายใตเ้ง่ือนไขของขอ้เสนอขอแกไ้ขแผนท่ีก าหนดให้ไดรั้บการปลดหน้ีทั้งจ านวนจากเจา้หน้ีทนัทีท่ีไดมี้การช าระหน้ีเงิน

ตน้งวดแรกให้แก่เจา้หน้ีเป็นเงินจ านวนรวมทั้งส้ิน 344.09 ลา้นบาทครบถว้นแลว้ ภายใน 60 วนันับจากวนัท่ีศาลมีค าส่ัง

เห็นชอบดว้ยขอ้เสนอขอแกไ้ขแผน โดยบริษทัไดช้ าระงวดแรกตามแผนใหม่แลว้ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2559 ดงันั้น ซ่ึงจะท าให้

บริษทัฯมีก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีจะบนัทึกในงบการเงินรวมในงวดท่ีมีการจ่ายเงินงวดแรก เป็นจ านวน  782.26  

ลา้นบาท 

หน้ีสินดังกล่าวข้างต้น ค ้ าประกันโดยการจ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างตามท่ีปรากฎในบัญชีต้นทุนโครงการพฒันา

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย (หมายเหตุ 14) อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (หมายเหตุ 15) และท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมาย

เหตุ 16)  

ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2559 บริษทัย่อยไดจ้่ายช าระคืนเงินกูใ้ห้แก่เจา้หน้ี เป็นเงิน 30 ลา้นบาท และในไตรมาส 4 ปี 2559 ช าระ

หน้ีเพ่ิมอีก 25 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2559 ศาลล้มละลายกลางได้มีค  าส่ังยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษทั โรงแรมดาราเทวี จ ากัด 

เน่ืองจากไดด้ าเนินการส าเร็จตามแผนแลว้  

26. ใบส าคัญแสดงสิทธิและก าไรต่อหุ้น 

ก. ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั คร้ังท่ี 2 (IFEC-W2) ของบริษทัฯ ไดรั้บอนุญาตให้เร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยไดต้ั้งแต่วนัท่ี 28 กรกฎาคม 2558 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ประเภทของใบส าคญัแสดงสิทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์  

เอน็เนอร์ย่ี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2 ("IFEC-W2") 

ชนิดของใบส าคญัแสดงสิทธิ : ชนิดระบุช่ือผูถื้อ และโอนเปล่ียนมือได ้

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขาย : ไม่เกิน 456,153,173 หน่วย  

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0.00 บาท (ศูนยบ์าท) 

อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ : 3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 

วิธีการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ : จัดสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right 

Offering) โดยไม่คิดมูลค่าในอตัราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิมต่อใบส าคญั

แสดงสิทธิ 1 หน่วย รวมจ านวนไม่เกิน 456,153,173 หน่วย กรณีมีเศษ

ของใบส าคัญ   แสดงสิทธิเหลือจากการค านวณตามอัตราส่วนการ

จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว ให้ตดัเศษดงักล่าวทิ้งทั้งจ านวน 

บริษทัจดัสรรใบส าคญัสิทธิ (IFEC-W2) จ านวน 456,086,420 หน่วย แลว้ เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2558 
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ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั คร้ังท่ี 1 (IFEC-W1) ของบริษทัฯ ไดรั้บอนุญาตให้เร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยได ้ตั้งแต่วนัท่ี 10 มีนาคม 2557 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ประเภทของใบส าคญัแสดงสิทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์  

เอน็เนอร์ย่ี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 ("IFEC-W1") 

ชนิดของใบส าคญัแสดงสิทธิ : ชนิดระบุช่ือผูถื้อ และโอนเปล่ียนมือได ้

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขาย : ไม่เกิน 458,766,911 หน่วย  

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0.00 บาท (ศูนยบ์าท) 

อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ : 3 ปี (วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิคือ วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2557 วนัท่ี

ครบก าหนดคือ วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2560) และผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ

สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัได ้ดงัน้ี วนัก าหนดการใชสิ้ทธิ

คร้ังท่ี 1 ในวนัท าการสุดทา้ยของเดือนพฤศจิกายน 2557 (ตรงกบัวนัท่ี 

28 พฤศจิกายน 2557) ก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 2 ในวนัท าการสุดทา้ย

ของเดือนพฤศจิกายน 2558 และคร้ังสุดทา้ยจะสามารถใช้สิทธิได้ใน

วนัท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิ (IFEC-WI) มีอายุครบ 3 ปี (ตรงกบัวนัท่ี 23 

กุมภาพนัธ์ 2560) หาก  วนัดงักล่าวไม่ตรงกบัวนัท าการของบริษทั ให้

เล่ือนวนัก าหนดใชสิ้ทธิเป็น  วนัท าการสุดทา้ยก่อนหนา้วนัก าหนดการ

ใชสิ้ทธิดงักล่าว 

วิธีการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ : จัดสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right 

Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อใบส าคญั

แสดงสิทธิ 1 หน่วย รวมจ านวนไม่เกิน 458,766,911 หน่วย กรณีมีเศษ

ของใบส าคัญ   แสดงสิทธิเหลือจากการค านวณตามอัตราส่วนการ

จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว ให้ตดัเศษดงักล่าวทิ้งทั้งจ านวน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีใบส าคญัสิทธิคงเหลือ (IFEC-W1)  จ านวน 38,156,860 หน่วย 

ข. ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัดว้ยจ านวนหุ้น

สามญั ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัซ่ึงออกและเรียกช าระในระหว่างปี 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัดว้ยจ านวนหุ้น

สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั ซ่ึงออกจ าหน่ายและเรียกช าระในระหว่างปีปรับปรุงดว้ยผลกระทบจากสิทธิท่ีจะเลือกซ้ือ

หุ้น 
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ก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั (ลา้นบาท) (1,886.07) 329.74 (1,671.26) (30.42) 

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัระหว่างปี (ลา้นหุ้น) 1,983.93 1,767.22 1,983.93 1,767.22 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น)                             (0.7709) 0.1821 (0.6823) (0.0167) 

27. ทุนส ารองตามกฎหมายและเงินปันผลจ่าย 

ก. ทุนส ารองตามกฎหมาย 

บริษทัไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมายตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ

ประจ าปี หกัดว้ยขาดทุนสะสม (ถา้มี) จนกว่าส ารองจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ส ารอง

ตามกฎหมาย ไม่สามารถน ามาจ่ายปันผลได ้

ข. เงินปันผลจ่าย 

ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัท่ี 29 เมษายน 2559 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับ 

ผลการด าเนินงานส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 คิดเป็นจ านวนเงิน 238.01 ลา้นบาท โดยคิดเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้น

ละ0.12 บาท และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2559 

ตามมติท่ีการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2558 ในวนัท่ี 30 เมษายน 2558 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับ 

ผลการด าเนินงานส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 คิดเป็นจ านวนเงิน 104.25 ลา้นบาท โดยคิดเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 

0.06 บาท โดยจ่ายเป็นหุ้นสามญับางส่วนและเงินสดบางส่วนดงัน้ี 

- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญั จ านวนไม่เกิน 86,886,319 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท ในอตัรา 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้น

ปันผล รวมมูลค่าทั้งส้ินไม่เกิน 86.89 ลา้นบาท หรือคิดเป็นมูลค่า 0.05 บาทต่อหุ้น ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้น บริษทัฯจะ

จ่ายปันผลในส่วนท่ีเป็นเศษดงักล่าวเป็นเงินสดแทน ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท และ 

- จ่ายเงินปันผลบางส่วนเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.01 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงิน 17.38 ลา้นบาทและก าหนดจ่ายหุ้น

ปันผลและเงินปันผลในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2558 
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28. ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: บาท)   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (1,737,003) 1,582,576 - - 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:     

การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว (52,393,109) 8,312,600 (1,169,485) 34,024,581 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (54,130,112) 9,895,176 (1,169,485) 34,024,581 

การกระทบยอดเพื่อหาอตัราภาษีท่ีแทจ้ริง 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 2559 

อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 2558 

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้  (1,94,863)  334,258 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20 (388,773) 20 66,852 

ค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถน ามาค านวณภาษี  578,388  5,419 

รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ในการค านวณภาษี  (149,745)  (66,848) 

ก าไรจากสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน  (24,121)  (21,042) 

ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีรับรู้และกลบัรายการ  222,704  (26,679) 

ขาดทนุทางภาษท่ีีไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได ้               

รอการตดับญัชี  (302,108)  54,232 

การใชผ้ลขาดทุนทางภาษีท่ีผา่นมาซ่ึงยงัไม่รับรู้  9,525  (2,039) 

รวม 3 (54,130) 3 9,875 
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 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 2559 

อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 2558 

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้  (1,670,432)  3,600 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20 (334,086) 20 720 

ค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถน ามาค านวณภาษี  296,591  1,968 

รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ในการค านวณภาษี  (291)  (266) 

ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได ้

รอการตดับญัชี  36,617  31,602 

รวม 0 (1,169) 945 34,024 

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบคุคล 

พระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร ฉบบัท่ี 42 พ.ศ. 2559 ลงวนัท่ี 3 มีนาคม พ.ศ. 2559 ให้ลดอตัราภาษีเงินได ้          

นิติบุคคลเป็นอตัราร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป  

29. การน าเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน

ไดรั้บและสอบทานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการ

ด าเนินงานของส่วนงาน 

กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจการจ าหน่ายและให้เช่าเคร่ืองใช้ส านักงานโดยเฉพาะเคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองพิมพ์ส าเนา

อตัโนมติั รวมถึงบริการซ่อมบ ารุงท่ีเก่ียวขอ้ง ธุรกิจลงทุน และผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์โดย

ด าเนินธุรกิจในส่วนงานหลกัทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย รายการบญัชีตามส่วนงานแยกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 

ก. ธุรกิจลงทุน (Holding) ลงทุนในธุรกิจพลงังานแสงอาทิตย ์

ข. ธุรกิจลงทุน (Holding) ลงทุนในธุรกิจพลงังานชีวมวลและบริหารจดัการขยะ 

ค. ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายพลงังานลม  

ง. ธุรกิจโรงแรม (อยูใ่นงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2558) 

จ. ธุรกิจอื่นๆ 
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รายได ้และก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานจ าแนกตามส่วนงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 

 ก. ข. ค. ง. จ. รวม 

การตดับญัชี

รายการระหว่างกนั รวม 

รายไดจ้ากการขายและ

การให้บริการ 416,471,038 91,875,813 104,843,501 494,624,736 - 1,107,815,088 (33,036,000) 1,074,779,088 

ก าไร (ขาดทุน) จากส่วน

งาน (1,617,150,970) (596,854,992) (38,859,476) 1,756,920,924 (1,004,954,494) (1,500,899,008) (388,833,495) (1,889,732,503) 

รายได ้และก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานจ าแนกตามส่วนงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 

 ก. ข. ค. ง. จ. รวม 

การตดับญัชีรายการ

ระหว่างกนั รวม 

รายไดจ้ากการขายและ

การ   ให้บริการ 360,180,614 124,469,665 16,947,209 41,683,536 - 543,281,024 (21,600,000) 521,681,024 

ก าไร(ขาดทุน)จากส่วน

งาน 131,256,883 (79,844,377) (51,505,931) 1,082,166,096 (15,984,371) 1,066,088,300 (744,789,771) 321,298,529 

30. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

รายการค่าใชจ้่ายตามลกัษณะท่ีส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ไดแ้ก่ 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 465,519,272 160,537,738 9,417,035 1,725,067 

หน้ีสงสัยจะสูญ 643,832,042 - 384,631,323 - 

ผลตอบแทนกรรมการ 2,608,774 2,440,714 2,608,774 2,440,714 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า     

      สินทรัพยถ์าวร  38,632,594 - - - 

      สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 300,922,610 - - - 

      ค่าความนิยม  855,140,257 - - - 

      เงินลงทุน  - - 938,059,794 - 

      เงินให้กูย้ืม - - 150,099,421 - 

ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังาน 337,289,888 153,987,166 101,419,066 99,303,482 
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31. การซ้ือธุรกิจ 

กลุ่มการซ้ือกิจการท่ีมีค่าความนิยม 

1. กลุ่มพลังงานแสงอาทิตย์  

รายละเอียดของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการใหม่มีดงัต่อไปน้ี 

 บาท 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 28,559,265 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 39,037,145 

เงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่บริษทัและบุคคลอ่ืน 5,190,000 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 2,977,083 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 1,612,710,177 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 379,720,000 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 37,275,257 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (100,800,649) 

เงินกูย้ืมระยะยาวส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (89,372,593) 

เงินกูยื้มระยะส้ันแก่บริษทัอ่ืน (320,165,512) 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (3,346,974) 

เงินกูย้ืมระยะยาว (510,090,304) 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (87,629,942) 

สินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า 994,062,953 

ค่าความนิยม 607,988,174 

ส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายเพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ย 1,602,051,127 

หกั : เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีมีอยู่ในบริษทัยอ่ยท่ีซ้ือมา (28,559,265) 

ส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายเพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดท่ีไดม้า 1,573,491,862 
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2. กลุ่มพลังงานลม  

รายละเอียดของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการใหม่มีดงัต่อไปน้ี 

 บาท 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,409,428 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,425,460 

เงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่บริษทัและบุคคลอ่ืน 275,660,000 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 2,577,770 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 70,995,144 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 33,596,329 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 3,299,252 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (1,219,119) 

เงินกูยื้มระยะส้ันแก่บริษทัอ่ืน (39,429,897) 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (697,412) 

เงินกูย้ืมระยะยาว (896,820) 

สินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า 348,720,135 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 6,916,037 

สินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า 341,804,098 

ค่าความนิยม 74,195,902 

ส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายเพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ย 416,000,000 

หกั : เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีมีอยู่ในบริษทัยอ่ยท่ีซ้ือมา (3,409,428) 

ส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายเพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดท่ีไดม้า 412,590,572 
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3. กลุ่มพลังงานชีวมวลและบริหารจัดการขยะ 

รายละเอียดของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการใหม่มีดงัต่อไปน้ี 

 บาท 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 13,503,407 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 23,178,572 

เงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่บริษทัและบุคคลอ่ืน 23,700,000 

สินคา้คงเหลือ 2,772,268 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 20,796,360 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 438,892,802 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16,332,316 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 60,684,224 

เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน (21,013,690) 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (8,495,547) 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (5,413,701) 

เงินกูย้ืมระยะยาว (249,534,697) 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (19,483,990) 

สินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า 295,918,324 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 2,981,349 

สินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า 292,936,975 

ค่าความนิยม 307,399,227 

ส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายเพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ย 600,336,202 

หกั : เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีมีอยู่ในบริษทัยอ่ยท่ีซ้ือมา (13,503,407) 

ส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายเพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดท่ีไดม้า 586,832,795 
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4. กลุ่มโรงแรม  

รายละเอียดของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการใหม่มีดงัต่อไปน้ี 

 บาท 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 25,189,755 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 73,816,517 

เงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่บริษทัและบุคคลอ่ืน 5,048,199 

สินคา้คงเหลือ 10,364,209 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พือ่ขาย 129,376,210 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 12,325,382 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทนุ 35,918,511 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 4,372,152,659 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 290,350,000 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 141,967,416 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 6,987,335 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (94,894,793) 

เจา้หน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ (2,358,716,815) 

เงินกูย้ืมระยะยาวส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (24,113,924) 

เงินกูยื้มระยะส้ันแก่บริษทัอ่ืน (42,310,318) 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (24,247,862) 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (578,153,477) 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (37,030,868) 

สินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า 1,944,028,136 

ค่าความนิยม 575,971,864 

ส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายเพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ย 2,520,000,000 

หกั : เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีมีอยู่ในบริษทัยอ่ยท่ีซ้ือมา (25,189,755) 

ส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายเพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดท่ีไดม้า 2,494,810,245 

 

 

 

164 



 

5. กลุ่มอ่ืน ๆ  

รายละเอียดของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการใหม่มีดงัต่อไปน้ี 

 บาท 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8,059,666 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2,096 
สินคา้คงเหลือ 761,973 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 952,298 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 364,490 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (2,097) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (777,103) 
สินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า 9,361,323 

ค่าความนิยม 638,677 

ส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายเพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ย 10,000,000 

หกั : เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีมีอยู่ในบริษทัยอ่ยท่ีซ้ือมา (8,059,666) 

ส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายเพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดท่ีไดม้า 1,940,334 

กลุ่มการซ้ือกิจการท่ีมีค่าความนิยมติดลบ 

เม่ือวนัท่ี 6  มกราคม 2558 บริษทัฯ ไดล้งทุนในหุ้นสามญัของบริษทั วงัการคา้รุ่งโรจน์ จ ากดั ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของ

หุ้นท่ีออกและเรียกช าระแลว้ บริษทั วงัการคา้รุ่งโรจน์ จ ากดั ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทิตย ์และ จดทะเบียนในประเทศไทย บริษทัฯ ไดจ้่ายส่ิงตอบแทนท่ีใชใ้นการซ้ือเป็นเงินสดจ านวน 101 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์  2558 บริษทัฯ ไดล้งทนุในหุ้นสามญัของบริษทั ซี. อาร์. โซล่า จ ากดั ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้น

ท่ีออกและเรียกช าระแลว้ บริษทั ซี. อาร์. โซล่า จ ากดั ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์

และจดทะเบียนในประเทศไทย บริษทัฯ ไดจ้่ายส่ิงตอบแทนท่ีใชใ้นการซ้ือเป็นเงินสดจ านวน 155 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2558 บริษทัฯ ไดล้งทุนในหุ้นสามญัของบริษทั ยนิูเวอร์แซล โพรไวเดอร์ จ ากดั ในสัดส่วนร้อยละ 

99.99 ของหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแลว้ บริษทั ยนิูเวอร์แซล โพรไวเดอร์ จ ากดั ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่าย

กระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์และจดทะเบียนในประเทศไทย บริษทัฯ ไดจ้่ายส่ิงตอบแทนท่ีใชใ้นการซ้ือเป็นเงินสด

จ านวน 270 ลา้นบาท 

ในปี 2558 กลุ่มบริษทัฯ มีก าไรจากการต่อรองรวมทั้งส้ิน 84.48 ลา้นบาท 

กลุ่มบริษทัฯ มีเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัยอ่ย ผูบ้ริหารไดแ้ต่งตั้งผูป้ระเมินราคาอิสระ เพื่อประเมินมูลค่ายติุธรรม

ดงักล่าว ณ วนัท่ีงบการเงินรวมน้ีไดรั้บการอนุมติั บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดด้ าเนินการให้มีการวดัมูลค่ายติุธรรมของ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดม้า ณ วนัซ้ือกิจการของบริษทัยอ่ยเสร็จแลว้หลายแห่ง ซ่ึงอยูภ่ายในระยะเวลาในการวดัมูลค่าสิบ 
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สองเดือนนบัจากวนัท่ีซ้ือกิจการตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 และบริษทัฯ ไดท้  าการ

ปรับปรุงยอ้นหลงัมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ ส าหรับส่วนท่ีไดด้ าเนินการแลว้เสร็จนั้น และส่วนท่ียงัประเมินมูลค่า

ยติุธรรมไม่แลว้เสร็จ 1 แห่ง กลุ่มบริษทัฯ จะด าเนินการให้แลว้เสร็จภายในสิบสองเดือน นบัจากวนัท่ีซ้ือกิจการ ดงันั้น อาจมี

การปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาเป็นมูลค่าประมาณการ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจเพ่ิมเติมท่ีดิน 

อาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ณ วนัซ้ือ วดัมูลค่ายติุธรรมในระดบัท่ี 2 ซ่ึงเป็นการใชข้อ้มูลอืน่ท่ีสามารถสังเกตไดข้อง

สินทรัพยไ์ม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและเจา้หน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ ณ วนัซ้ือวดั

มูลค่ายติุธรรมในระดบัชั้นท่ี 3 เน่ืองจากใชข้อ้สมมติฐานท่ีส าคญัจากขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ประมาณการก าไรใน

อนาคต เป็นตน้ 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยม ซ่ึงปัจจยัหลกัท่ีมีผลต่อการขาดทุนดงักล่าว

เกิดจากการลดลงของรายไดท่ี้เคยคาดการณ์ไวอ้ยา่งมีสาระส าคญั เน่ืองจากปัจจยัภายนอกต่างๆ ตลอดจนภาวะการณ์

โดยรวม ดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2559 2558 

ค่าความนิยม 1,572,113,843 1,572,113,843 

หกั  การดอ้ยค่าของค่าความนิยม (855,140,257) - 

สุทธิ 716,973,586 1,572,113,843 

การปรับปรุงย้อนหลังงบการเงินปีก่อนของเงินลงทุนในบริษัทต่างๆ  

การปรับปรุงยอ้นหลงัดงักล่าวมีผลกระทบต่อรายการใน 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท)           
งบแสดงฐานะการเงิน  
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 5,667,492 

สินคา้คงเหลือ (41,286,380) 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 33,307,445 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 375,087,244 

ค่าความนิยม (352,690,728) 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 

หน้ีสินภาษเีงินไดร้อการตดับญัชี 15,507,186 

ก าไรสะสม (2,451,256) 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท)           
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
ก าไรจากการต่อรองเพ่ิมขึ้น - 

ตน้ทนุขายเพ่ิมขึ้น 3,064,070 

ภาษีเงินได ้(ลดลง) (612,814) 

ก าไรขาดทนุสุทธิเพ่ิมขึ้น (2,451,256) 

ในปัจจุบนักลุ่มบริษทัฯ อยูใ่นระหว่างการขยายธุรกิจโดยเขา้ไปลงทุนในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายพลงังานหลายโครงการ 

32. เคร่ืองมือทางการเงิน 

ก) นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

บริษทัมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียและของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในตลาดและความ

เส่ียงจากการท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามสัญญา บริษทัไม่ไดใ้ช้ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน บริษทัจะพิจารณาเลือกใช้

เคร่ืองมือ และอนุพนัธ์ทางการเงินเพื่อบริหารความเส่ียงตามความเหมาะสม และบริษทัไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรม

ตราสารอนุพนัธ์  ทางการเงินเพื่อการเก็งก าไรหรือเพื่อการคา้ 

ข) ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียน้ีเกิดขึ้นจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อ

ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ บริษทัฯ มีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเน่ืองจากมีเงินฝากกบั

สถาบนัการเงิน และเงินกูยื้มระยะส้ันและระยะยาว อยา่งไรก็ตาม เงินกูยื้มระยะยาวของบริษทัฯ คิดดอกเบ้ียในอตัราท่ี

ผนัแปรกบัอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาด ซ่ึงบริษทัฯ เช่ือว่าความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคตจะไม่ส่งผล

กระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ  บริษทัฯ มิไดใ้ชต้ราสารอนุพนัธ์ทาง

การเงินอื่นเพื่อป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 

ค) ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษทัไม่ไดใ้ชสั้ญญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้เพื่อป้องกนัความเส่ียงการน าเขา้สินคา้จากต่างประเทศ 

ง) ความเส่ียงด้านสินเช่ือ 

การบริหารความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ ในปัจจุบนับริษทัฯ มีนโยบายในการให้สินเช่ือท่ี

ระมดัระวงัและมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลาย ดงันั้น บริษทัฯ จึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายอย่างเป็นสาระส าคญั

จากการเก็บหน้ีจากลูกหน้ีนอกเหนือจากจ านวนท่ีไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสูญไวใ้นบญัชีแลว้ 

จ) มูลค่ายุติธรรม 

เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะส้ันและเงินกูยื้มระยะยาวมีอตัราดอกเบ้ียท่ีผนัแปรตาม 
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อตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาด ดงันั้น มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่

แตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระส าคญั  

33. สิทธิพเิศษท่ีได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน 

บริษทัมีบริษทัย่อยท่ีไดรั้บสิทธิพิเศษท่ีไดรั้บจากการส่งเสริมการลงทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 

สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 2559  2558 

 กิจการท่ีไดรั้บ 

การส่งเสริม 

กิจการท่ีไม่ได้

รับการส่งเสริม 

 

รวม 

 กิจการท่ีไดรั้บ

การส่งเสริม 

กิจการท่ีไม่ไดรั้บ

การส่งเสริม รวม 

รายไดจ้ากการขาย 551,788,413 1,836,000 553,624,413  434,727,918 14,169,924 448,897,842 

รายไดอ่ื้น 1,671,659 4,403,189 6,074,848  1,006,090 14,621,070 15,627,160 

รวม 553,460,072 6,239,189 559,699,261  435,734,008 28,790,994 464,525,002 

34. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นดงัน้ี 

34.1 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าและสัญญาบริการ โดยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ก าหนดช าระ   

ภายใน 1 ปี 19,911,097 7,183,622 

ภายใน 2 - 5 ปี 27,112,351 13,589,244 

มากกว่า 5 ปี 15,541,616 - 

รวม 62,565,064 20,772,866 

34.2 กลุ่มบริษทัฯ มีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคาร เพ่ือค ้าประกนัการขายสินคา้และให้เช่าต่อลูกคา้และหน่วยงาน

ราชการเป็นจ านวน 167.80 ลา้นบาท  

34.3 บริษทัมีภาระผูกพนัตอ้งจ่ายค่าท่ีปรึกษาในการด าเนินการขอรับใบอนุญาตโครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์

(PPA) ท่ีประเทศกมัพูชา ให้ บริษทั KP Business & Consult (Cambodia) Company Limited คงเหลือจ านวน 109,000 

USD เม่ือไดรั้บอนุญาตให้ขายไฟฟ้าในประเทศกมัพูชาได ้

34.4 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน คงเหลือจ านวน 233.30 ล้านบาท และสัญญาจดัซ้ือ

โปรแกรมเพื่อใชใ้นการปฏิบติังาน โดยมีเง่ือนไขว่ากรรมสิทธิใน source code เป็นของบริษทั คงเหลือจ านวน 0.16  
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ลา้นเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ  

34.5 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้  าสัญญาซ้ือขายหุ้นโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม (SAMDAL WIND FARM) ในประเทศ

เกาหลีใต ้เป็นเงิน 16 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

34.6 บริษทัยอ่ย 2 แห่งมีโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 โครงการท่ี 1 

ช่ือ  บริษทั ซีอาร์ โซลาร์ จ ากดั 

เอกสารตอบรับจ าหน่ายไฟฟ้า เลขท่ี MEA 01 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 

ท่ีตั้งโครงการ พ้ืนท่ีบริเวณ อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 

ผูซ้ื้อไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง 

ก าลงัการผลิตติดตั้งรวม 0.95 เมกะวตัต ์

บตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) อยูร่ะหว่างด าเนินการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 

รูปแบบค่าไฟฟ้า 5.66 บาท (Feed-in Tariff) 

วนัท่ีจะเร่ิมด าเนินการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(SCOD) ภายในไตรมาส 4 ของปี 2559 
 

 โครงการท่ี 2 

ช่ือ บริษทั สแกน อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั 

เอกสารตอบรับจ าหน่ายไฟฟ้า เลขท่ี MEA 03 ลงวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2559 

ท่ีตั้งโครงการ พ้ืนท่ีบริเวณ อ าเภอหนองจอก จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ผูซ้ื้อไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง 

ก าลงัการผลิตติดตั้งรวม 5.00 เมกะวตัต ์

บตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) อยูร่ะหว่างด าเนินการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 

รูปแบบค่าไฟฟ้า 5.66 บาท (Feed-in Tariff) 

วันท่ีจะเร่ิมด าเนินการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 

(SCOD) 

ภายในไตรมาส 4 ของปี 2559 

ในการน้ี บริษทัย่อยดงักล่าวไดท้  าสัญญาด าเนินการโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบการติดตั้งบน

พ้ืนดินส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2558 ใชสิ้ทธิขายไฟฟ้าของสหกรณ์ 2 แห่ง (เจา้ของ

โครงการ) ภายใตสั้ญญา บริษทัยอ่ยทั้งสองแห่งจะไดรั้บให้ด าเนินการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้ง

บนพ้ืนดินตามสิทธิขายไฟฟ้าของเจา้ของโครงการเป็นระยะเวลา 25 ปีนับแต่วนัท่ีจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์

โดยบริษทัยอ่ยทั้งสองตกลงท่ีจะให้ค่าใชสิ้ทธิในการขายไฟฟ้าตามจ านวนท่ีระบุไวใ้นสัญญาหรือจ านวนร้อยละ 5- 
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10 ของยอดขายในแต่ละเดือน/ปี และตกลงท่ีจะจ่ายค่าตกลงในการท าสัญญาและเง่ือนไขอื่นตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

และเจา้ของโครงการยินยอมให้สิทธิบริษทัย่อยด าเนินการต่อได ้โดยทั้งสองฝ่ายตกลงเง่ือนไขตามความเหมาะสม

ของโครงการภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา มีขอ้ตกลงร่วมกนัท่ีส าคญั อาทิเช่น บริษทัย่อย ตกลงว่าภายหลงัส้ินสุดตาม

โครงการแลว้ จะท าการร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างหรือจดัการขยะและกากของเสียออกไปโดยทนัที และให้เป็นไปตามท่ี

กฎหมายก าหนด และเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายในการด าเนินการทั้งส้ิน บริษทัย่อยตกลงว่า จะไม่โอนสิทธิท่ีไดรั้บน้ีให้

บุคคลอื่นเป็นผูด้  าเนินการแทนตลอดอายุสัญญา เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน 

และเจ้าของโครงการ และกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยอันส่งผลกระทบต่อโครงการ โดยไม่สามารถด าเนินการตาม

วตัถุประสงคข์องคู่สัญญาได ้ให้มีผลเลิกสัญญาต่อกนั โดยต่างฝ่ายต่างไม่สามารถเรียกร้องความเสียหายต่อกนัได ้

เป็นตน้ 

ตามท่ีบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดท้  าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า กบัการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ตามสัญญาลงวนัท่ี 26 สิงหาคม 

2559 ท่ีก าหนดให้ตอ้งจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์(SCOD) ภายในวนัท่ี 30 ธันวาคม 2559 ส าหรับโครงการแห่ง

หน่ึง โดยเม่ือวนัท่ี 26 ธันวาคม 2559 บริษทัย่อยดังกล่าวได้มีหนังสือถึง กฟน. เพื่อขอขยายก าหนดวนั SCOD 

ออกไป เป็นวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 เน่ืองจากเหตุสุดวิสัยตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า ต่อมาเม่ือ

วนัท่ี 31 มกราคม 2560 กฟน. ไดมี้หนงัสือถึงบริษทัย่อยดงักล่าวว่าแจง้ยกเลิกสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า โดยให้เหตุผลว่า

เหตุในการขอขยายวนั SCOD ของบริษทัไม่เขา้ข่ายเหตุสุดวิสัย ดงันั้นเม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2560 บริษทัดงักล่าวได้

ย่ืนหนงัสือขออุทธรณ์ การยกเลิกสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัประธานกรรมการก ากบักิจการพลงังาน 

เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2560 บริษทัย่อยดงักล่าวไดรั้บเอกสารแจง้จากส านกังานคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน

ไดมี้มติเห็นชอบให้ขยายก าหนดวนัจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์(SCOD) ของโครงการจากเดิมก าหนดวนั SCOD 

ภายในเดือนธนัวาคม 2559 เป็นภายในเดือนสิงหาคม 2560 

34.7 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีภาระผกูพนัจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าคงเหลือ เป็นจ านวนเงิน 26.20 ลา้นบาท 

34.8 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีภาระผกูพนั ส าหรับการด าเนินงานโครงการพลงังานลม เป็นจ านวนเงิน 45 ลา้นหยวน  

35. การบริหารจัดการทุน 

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัฯ คือ การจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสมและการ

ด ารงไว ้ซ่ึงความสามารถในการด ารงธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 งบการเงินรวมแสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 2.84:1 (งบการเงินเฉพาะกิจการ: อตัราส่วน

หน้ีสินต่อทุน 2.12:1) 

36. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่หลายฉบบัไดมี้การประกาศและยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้และไม่ไดน้ ามาใช้

ในการจดัท างบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี อาจเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของ

กลุ่มบริษทั และถือปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 กลุ่มบริษทัไม่มีแผน

ท่ีจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 1 (ปรับปรุง 2559) การน าเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 16 (ปรับปรุง 2559) ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 19 (ปรับปรุง 2559) ผลประโยชนข์องพนกังาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 27 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 34 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 38 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 41 (ปรับปรุง 2559) เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 5  (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พือ่ขายและ 

การด าเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 10  (ปรับปรุง 2559) งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 11 (ปรับปรุง 2559) การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 12 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอื่น 

กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินในเบ้ืองตน้ถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ จากการถือปฏิบติัตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี ซ่ึงคาดว่า ไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือ

ปฏิบติั 
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37. เหตุการณ์หลังวันท่ีในงบการเงิน 

37.1 กลุ่มบริษทัฯ มีหน้ีตัว๋แลกเงินท่ีผิดนดัช าระภายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน จ านวน 2,130 ลา้นบาท ดงัน้ี 

37.1.1 ตัว่แลกเงิน - สถาบนัการเงิน 

เลขที่ตั๋ว มูลค่าหน้าตั๋ว 

 (บาท) 

วันที่ออกตั๋ว วันที่ตั๋วครบ

ก าหนด 

อัตราดอกเบี้ย 

IFEC020/2559 100,000,000 18/05/59 18/02/60 3.65 

IFEC029/2559 50,000,000 03/08/59 24/02/60 3.80 

IFEC030/2559 120,000,000 03/08/59 24/02/60 3.80 

IFEC036/2559 50,000,000 15/08/59 24/02/60 3.80 

IFEC037/2559 50,000,000 15/08/59 24/02/60 3.80 

IFEC038/2559 300,000,000 18/08/59 16/02/60 3.50 

IFEC050/2559 50,000,000 19/09/59 22/03/60 3.80 

IFEC051/2559 50,000,000 19/09/59 22/03/60 3.80 

IFEC052/2559 50,000,000 19/09/59 22/03/60 3.80 

IFEC053/2559 50,000,000 19/09/59 22/03/60 3.80 

IFEC054/2559 200,000,000 06/10/59 05/01/60 3.40 

IFEC055/2559 100,000,000 12/10/59 20/04/60 3.70 

IFEC056/2559 100,000,000 14/10/59 20/04/60 3.70 

IFEC057/2559 100,000,000 20/10/59 19/01/60 3.40 

IFEC058/2559 200,000,000 27/10/59 26/01/60 3.40 

IFEC093/2559 200,000,000 10/11/59 09/02/60 3.50 

IFEC120/2559 100,000,000 15/12/59 16/03/60 3.50 

IFEC121/2559 100,000,000 15/12/59 01/06/60 3.55 

IFEC089/2560 50,000,000 09/02/60 15/05/60 3.70 

IWIND002/2560 50,000,000 30/05/60 30/06/60 5.00 
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37.1.2 ตัว่แลกเงิน - บุคคลอื่น 

เลขที่ตั๋ว มูลค่าหน้าตั๋ว 

 (บาท) 

วันที่ออกตั๋ว วันที่ตั๋วครบ

ก าหนด 

อัตราดอกเบี้ย 

IFEC064/2560 15,000,000 14/03/60 18/04/60 7.00 

IFEC065/2560 15,000,000 14/03/60 18/04/60 7.00 

IFEC066/2560 10,000,000 14/03/60 18/04/60 7.00 

IFEC067/2560 10,000,000 14/03/60 18/04/60 7.00 

IFEC068/2560 10,000,000 14/03/60 18/04/60 7.00 

การผิดนดัช าระตัว๋แลกเงินภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินท่ีรวมกนัเกินกว่า 300 ลา้นบาท อาจเป็นเหตุท าให้ผูถื้อหุ้นกูมี้

สิทธิเรียกช าระหุ้นกูก่้อนก าหนดไดท้นัที 

37.2 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯเขา้ท าสัญญาซ้ือขาย

หุ้นและหน้ีในบริษทั วี. โอ. เน็ต ไบโอดีเซล เอเซีย จ ากดั (“บริษทัยอ่ย”) ให้กบับริษทั วินเทจ วิศวกรรม จ ากดั 

(มหาชน) บริษทัและคู่สัญญาไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายหุ้นและหน้ีเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2560 โดย

บริษทัไดข้ายหุ้นท่ีถืออยูใ่นจ านวน 199,996 หุ้น และผูถื้อหุ้นรายอื่นของบริษทัยอ่ย จ านวน 1 หุ้น รวมจ านวน 

199,997 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของบริษทัยอ่ยและ รวมไปถึงหุ้นท่ีบริษทัยอ่ยถือหุ้นใน

บริษทัยอ่ยคือ บริษทั วี.โอ.โซล่าร์จ ากดั จ านวนร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของบริษทั วี.โอ.โซล่าร์จ ากดั 

รวมราคาซ้ือขายตามสัญญาทั้งส้ินไม่เกิน 26.81 ลา้นบาท และโอนหน้ีท่ีบริษทัฯ เป็นเจา้หน้ีบริษทัยอ่ยมูลค่า 100.01 

ลา้นบาท ในราคาโอนสิทธิ จ านวน 100 ลา้นบาท รวมมูลค่าการซ้ือขายทั้งส้ิน 126.81 ลา้นบาท 

37.3 บริษทัยอ่ย 3 แห่ง (บริษทั อีสเอนเนอร์จี จ ากดั, บริษทั เจ.พี.โซล่า พาวเวอร์ จ ากดั และบริษทั ยูนิเวอร์แซล โพรไว

เดอร์ จ ากัด) ได้ผิดเง่ือนไขการปฏิบติัตามสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบนัการเงินในปี 2560 ซ่ึงมีโอกาสท่ี

สถาบนัการเงินมีสิทธิเรียกช าระคืนเงินตน้คงเหลือทั้งหมด ซ่ึงเงินตน้ ณ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษทัย่อยทั้ง 3 

แห่งดงักล่าว มีจ านวนเงินรวม 308.43 ลา้นบาท 

37.4 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงท าสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2560 จ านวนเงินทั้งส้ิน 29.82 ลา้นบาท ซ่ึง

บริษทัย่อยดงักล่าวไดว้างเงินมดัจ าบางส่วน จ านวน 5 ลา้นบาท เงินค่าท่ีดินส่วนท่ีเหลือ 24.82 ลา้นบาท บริษทัจะ

ท าการช าระให้แก่ผูจ้ะขาย ในวนัท่ีด าเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน (วนัท่ี 19 กนัยายน 2560) 

37.5 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้  าสัญญาเก่ียวกบัการลงทุนในโครงการพลงังานลม มูลค่าตามสัญญา  จ านวน 288.79 ลา้น

บาท และสัญญาท่ีเป็นสกุลเงินต่างประเทศจ านวน 0.29 ลา้นเหรียญดอลล์่าร์สหรัฐ 

37.6 คดีท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยฟ้องร้องภายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน มีดงัน้ี 

37.6.1 บริษทัไดย้ื่นฟ้องนายสิทธิชัย พรทรัพยอ์นันต์ กบัพวกในกรณีการซ้ือท่ีดินพร้อมอาคารส านกังาน 7 ชั้น 

เป็นทุนทรัพยจ์ านวน 56.52 ลา้นบาท ขณะน้ีอยูใ่นระหว่างการสืบพยานโจทก ์ซ่ึงศาลจะไดพ้ิจารณา 
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พิพากษาคดีดังกล่าว โดยไม่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษทัเพราะเป็นการเรียกร้องให้

กรรมการของบริษทัชดใชค้่าเสียหายให้แก่บริษทั มิใช่บริษทัถูกเรียกร้องแต่อยา่งใด แต่อยา่งไรก็ตาม คดีน้ี

ยงัตอ้งพิจารณาในประเด็นต่างๆ ซ่ึงจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินคดี  ส าหรับคดีน้ีคดีอยู่ระหว่างการ

นดัสืบพยานของศาล ศาลจะนดัท าการสืบพยานโจทกแ์ละจ าเลย ในวนัท่ี 12-14 ,19-21 ธนัวาคม 2560 

37.6.2 บริษทัไดย้ื่นฟ้องนายสิทธิชัย พรทรัพยอ์นันต์ กบัพวก ในกรณีการขายท่ีดินบา้นโพธ์ิให้แก่บริษทั ไลท์ 

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั กบัพวก เป็นทุนทรัพยจ์ านวน 16.22 ลา้นบาท ขณะน้ีอยูใ่นระหว่างการสืบพยานโจทก์

ซ่ึงศาลจะไดพ้ิจารณาพิพากษาคดีดงักล่าว โดยไม่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษทัเพราะเป็น

การเรียกร้องให้กรรมการของบริษัทชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษทัมิใช่บริษทัถูกเรียกร้องแต่อย่างใด แต่

อย่างไรก็ตามคดีน้ียงัตอ้งพิจารณาในประเด็นต่างๆ ซ่ึงจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินคดี ส าหรับคดีน้ี

คดีอยู่ระหว่างการนดัสืบพยานของศาล ศาลจะนดัท าการสืบพยานโจทก์และจ าเลย ในวนัท่ี 23-25 ,29-31 

สิงหาคม 2560 

37.6.3 บริษทัและบริษทัย่อยไดย้ื่นฟ้องนายสิทธิชัย พรทรัพยอ์นันต์ กบัพวกรวม 5 คนในความผิดฐานฉ้อฉล

ละเมิดและขอให้เพิกถอนจ านอง รวมทั้งเรียกคืนเงินท่ีจ่ายคืน จ านวน 355 ลา้นบาทพร้อมดอกเบ้ีย ซ่ึงคดี

ดงักล่าวอยูใ่นระหว่างการพิจารณาของศาล ซ่ึงจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินคดี จึงจะไดข้อ้สรุปในคดี

ซ่ึงจะเก่ียวกบัการเรียกเงินคืนและปลดภาระจ านองท่ีดินของบริษทั โรงแรมดาราเทวี จ ากดัและบริษทัยอ่ย

ท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมเรียกทรัพยค์ืน เป็นเงินจ านวน 355 ลา้นบาทคืนจากบริษทั บริหารสินทรัพย ์โกลบอลวนั 

จ ากดั และนายสิทธิชยั พรทรัพยอ์นนัต์ กบัพวกในคดีดงักล่าวดว้ย ปัจจุบนัคดีดงักล่าวไดโ้อนไปยงัศาล

ลม้ละลายกลางเพ่ือพิจารณาคดี ศาลลม้ละลายกลางจะนดัพร้อมคร้ังแรกในวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 

37.6.4 บริษทั โรงแรมดาราเทวี จ ากดั (“บริษทัยอ่ย”) เป็นโจทกย์ื่นฟ้องบริษทั คีรีมายา สปา แอนด ์รีสอร์ท จ ากดั 

เป็นจ าเลย โดยโจทกฟ้์องว่า จ าเลยแจง้ให้เจา้พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตดัไฟฟ้าและขอยกเลิกมิเตอร์

ไฟฟ้าท่ีเป็นช่ือของจ าเลย แต่ท่ีจริงโจทก์เป็นผูใ้ชไ้ฟฟ้าในโรงแรมและเป็นผูช้  าระค่าประกนัการใชไ้ฟฟ้า

ทั้งหมดมาตั้งแต่เดิม โจทกเ์พียงใชช่ื้อจ าเลยเป็นผูท้  าสัญญาใชไ้ฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฯ เท่านั้น การท่ีจ าเลยขอ

ยกเลิกมิเตอร์ไฟฟ้าอย่างกะทนัหัน ท าให้โรงแรมไม่สามารถใช้กระแสไฟฟ้าได ้อนัเป็นการละเมิดต่อ

โจทก์ท าให้โจทก์ไดรั้บความเสียหาย ขอให้จ าเลยระงบัการขอยกเลิกมิเตอร์และเปล่ียนช่ือมิเตอร์เป็นช่ือ

โจทก์ คดีน้ีเป็นการฟ้องให้ท านิติกรรม เป็นคดีไม่มีทุนทรัพย ์ศาลให้โจทก์วางเงินประกนัความเสียหาย

จ านวน 50,000 บาท แนวโนม้ของคดี โจทกมี์หลกัฐานการช าระค่าไฟฟ้าและใบเสร็จรับเงินค่าประกนัการ

ใช้ไฟฟ้า จึงพิสูจน์ไดว่้าโจทก์เป็นเจา้ของมิเตอร์ คดีน่าจะชนะจ าเลย  ศาลนัดสืบพยานโจทก์วนัท่ี 10-11 

ตุลาคม 2560 และสืบจ าเลยวนัท่ี 12 ตุลาคม 2560 

37.6.5 บริษทั โรงแรมดาราเทวี จ ากดั (“บริษทัย่อย”) เป็นโจทก์ยื่นฟ้องบริษทั เชียงใหม่ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ 

จ ากดั จ าเลย โดยโจทก์ฟ้องว่า จ าเลยแจง้ให้เจา้พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตดัไฟฟ้าและขอยกเลิก

มิเตอร์ไฟฟ้าท่ีเป็นช่ือของจ าเลย แต่ท่ีจริงโจทกเ์ป็นผูใ้ชไ้ฟฟ้าในโรงแรมและเป็นผูช้  าระค่าประกนัการใช้

ไฟฟ้าทั้งหมดมาตั้งแต่เดิม โจทกเ์พียงใชช่ื้อจ าเลยเป็นผูท้  าสัญญาใชไ้ฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฯ เท่านั้น การท่ี 
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จ าเลยขอยกเลิกมิเตอร์ไฟฟ้าอย่างกะทนัหัน ท าให้โรงแรมไม่สามารถใช้กระแสไฟฟ้าได ้อนัเป็นการ

ละเมิดต่อโจทกท์ าให้โจทกไ์ดรั้บความเสียหาย ขอให้จ าเลยระงบัการขอยกเลิกมิเตอร์และเปล่ียนช่ือมิเตอร์

เป็นช่ือโจทก์ คดีน้ีเป็นการฟ้องให้ท านิติกรรม เป็นคดีไม่มีทุนทรัพย ์ศาลให้โจทก์วางเงินประกนัจ านวน 

50,000 บาท แนวโนม้ของคดีโจทกมี์หลกัฐานการช าระค่าไฟฟ้าและใบเสร็จรับเงินค่าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 

จึงพิสูจน์ไดว่้าโจทก์เป็นเจา้ของมิเตอร์ คดีน่าจะชนะจ าเลย ศาลนดัสืบพยานโจทก์วนัท่ี 23-24 กุมภาพนัธ์ 

2561 และสืบจ าเลยวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2561 

37.7 คดีท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยถูกฟ้องร้องภายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน มีดงัน้ี 

37.7.1 บริษทัถูกฟ้องร้องโดยกลุ่มกองทุนเปิดโซล่าริสตราสารหน้ีพรีวิเลจฯ และกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิ

เพิล เอน็แฮนซ์รีเทิร์นฯ ในขอ้หาผิดนดัช าระหน้ีตามตัว๋แลกเงิน ซ่ึงบริษทัไดย่ื้นค าให้การต่อสู้คดีโดยมีทั้ง

ประเด็นขอ้เทจ็จริงและขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการสลกัหลกัตัว๋แลกเงินอนัเป็นประเด็นเก่ียวกบัผูท้รงตัว๋แลก

เงินซ่ึงเป็นประเด็นข้อกฎหมายอนัเป็นข้อต่อสู้ท่ีท าให้บริษทัสามารถชนะคดีได้แต่ในการด าเนินคดี

ดงักล่าวจ าเป็นจะตอ้งใช้ระยะเวลา ซ่ึงในประเด็นขอ้กฎหมายดงักล่าวสามารถอุทธรณ์หรือฎีกาได ้เงิน

ตามตัว๋แลกเงินท่ีโจทกเ์รียกร้องจึงตอ้งรอจนกว่าศาลฎีกาจะพิจารณาพิพากษาหรือคดีถึงท่ีสุดขณะน้ีบริษทั

จึงยงัไม่ตอ้งช าระเงินดงักล่าวในขณะน้ี ส าหรับคดีในกลุ่มน้ีคดีอยู่ระหว่างการนดัสืบพยานของศาล ศาล

จะนัดท าการสืบพยานโจทก์ และจ าเลย แต่ละคดีอยู่ในช่วงระหว่างเดือนกันยายน 2560 ถึง เดือน

กุมภาพนัธ์ 2561 

37.7.2 บริษทัถูกฟ้องร้องโดยบริษทั บริหารสินทรัพย ์โกลบอลวนั จ ากดั และตระกูลสุวรรณมงคล ในขอ้หา

ละเมิดเรียกค่าเสียหายในกรณีการแถลงข่าวของกรรมการบริษัทซ่ึงเป็นการแถลงข่าวเก่ียวกับการ

ตรวจสอบและฟ้องร้องกรรมการท่ีกระท าการฉ้อฉล กินหัวคิวและช าระหน้ีปลอมหรือช าระหน้ีท่ีไม่มีอยู่

จริงอนัเป็นการแถลงข่าวเพื่อปกป้องสิทธิของตนตามครรลองครองธรรม  เพื่อป้องกนัส่วนไดเ้สียของตน

โดยสุจริต ซ่ึงบริษทัไดใ้ห้การต่อสู้คดีไม่ตอ้งรับผิดตามฟ้องของโจทก์ซ่ึงคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณา

ของศาล จึงไม่มีเหตุท่ีบริษทัจะตอ้งช าระเงินตามฟ้องในขณะน้ีแต่น่าจะตอ้งรอจนกว่าศาลจะพิพากษาถึง

ท่ีสุดในศาลฎีกาซ่ึงน่าจะใชเ้วลาไม่นอ้ยกว่า 3 ปีนบัตั้งแต่บดัน้ีและไม่แน่ว่าบริษทัจะตอ้งรับผิดหรือไม่จึง

ไม่มีความเส่ียงใด ๆ ในคดีในกลุ่มน้ี ส าหรับคดีในกลุ่มน้ีคดีอยู่ระหว่างการนดัสืบพยานของศาล ศาลจะ

นดัท าการสืบพยานโจทกแ์ละจ าเลย แต่ละคดีอยูใ่นช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธนัวาคม 2560 

37.7.3 บริษทัและบริษทัย่อยถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัคดีแรงงานท่ีลูกจา้งไดย้ื่นฟ้องเรียกค่าชดเชยและการเลิกจา้งไม่

เป็นธรรม จ านวน 7 ส านวน จ านวน 25 คน ต่อศาลแรงงานกลาง เป็นคดีแรงงานซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ย

ไดย้ื่นค าให้การต่อสู้คดีและมีเหตุเลิกจา้งพนกังานของบริษทัและบริษทัย่อย  รวมจ านวน 25 คนรวมเป็น

เงินท่ีลูกจา้งเรียกร้อง จ านวน 8,143,393.85 บาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัฟ้อง และ

เรียกร้องจ านวน 10,038,542.65 บาทพร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วนัฟ้อง  ซ่ึงคดีอยู่ใน

ระหว่างการพิจารณาคดีและบริษทัและบริษทัยอ่ยไม่ไดต้กลงหรือประนีประนอมยอมความกบัพนกังานท่ี

ฟ้องคดีดงักล่าวและในคดีของศาลแรงงานก็จ าเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลาในการพิจารณาคดีของศาลและคดี 
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สามารถอุทธรณ์ไปยงัศาลฎีกาได้ จึงไม่เป็นเหตุท่ีบริษทัตอ้งจ่ายเงินค่าชดเชยหรือสินจา้งแทนการบอก

กล่าวล่วงหน้าหรือค่าเสียหายจากการเลิกจา้งไม่เป็นธรรม  ซ่ึงศาลจะไม่ให้นายจา้งจ่ายเต็มตามฟ้อง  คดี

ส่วนใหญ่ยงัอยู่ระหว่างการนดัพิจารณาเพ่ือก าหนดประเด็นขอ้พิพาทก่อนการสืบพยานโจทก์และจ าเลย 

ในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง กนัยายน 2560 และบางคดีศาลไดก้ าหนดวนันัดสืบพยานโจทก์และ

จ าเลยไปแลว้ โดยศาลจะนดัท าการสืบพยานโจทก์และจ าเลย อยู่ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือน

กุมภาพนัธ์ 2560 

นอกจากนั้นในบรรดาลูกจา้งท่ีฟ้องบริษทัและบริษทัย่อยซ่ึงบริษทัและบริษทัย่อยมีขอ้ต่อสู้ไม่ตอ้งจ่าย

ค่าชดเชยหรือสินจา้งแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าเสียหายจากการเลิกจา้งไม่เป็นธรรมแลว้ บริษทั

และบริษทัย่อยยงัไดด้ าเนินการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการกระท าของลูกจา้ง  จ านวนไม่น้อยกว่า 12 คน

ซ่ึงอยูใ่นระหว่างการด าเนินการ 

37.7.4 บริษทั ทรูเอน็เนอร์จี เพาเวอร์ จ ากดั (“บริษทัยอ่ย”) ถูกฟ้องเป็นจ าเลยให้ช าระเงินค่าสินคา้ เป็นจ านวนเงิน 

129,985.20 บาท แต่ต่อมาโจทก์และจ าเลยสามารถตกลงกนัได ้จึงท าสัญญาประนีประนอมยอมความไว้

ต่อศาล  ตกลงผ่อนช าระจ านวน 6 งวด จากยอด 129,985.20 บาท  โดยไม่มีดอกเบ้ียจนกว่าจะช าระเสร็จ 

คดีน้ีจึงยติุแลว้ 

37.7.5 บริษทัถูกฟ้องร้องโดยบุคคลหน่ึงในขอ้หาผิดสัญญานายหน้า ทุนทรัพยพ์ิพาท 19,517,476.50 บาท ซ่ึง

บริษทัไดย้ื่นอุทธรณ์และค าร้องขอทุเลาการบงัคบัคดี และศาลอุทธรณ์ไดพ้ิพากษาแกค้  าพิพากษาของศาล

ชั้นตน้โดยให้ช าระเงินจ านวน 15,885,664 บาท คดีน้ีบริษทัไดเ้ตรียมฎีกา เพื่อยื่นต่อศาลในประเด็นท่ีศาล

อุทธรณ์ยงัไม่ไดพ้ิจารณาในประเด็นไม่ความสมบูรณ์ของสัญญานายหนา้ท่ีก าหนดไว ้โจทกใ์นคดีดงักล่าว

จึงไม่ไดป้ฏิบติัตามสัญญาให้ครบถว้น จึงไม่มีสิทธิไดรั้บค่านายหนา้ ส่วนเงินส่วนเกิน ก็เป็นเงินตอบแทน

จากการคิดราคาค่าท่ีดินส่วนเกิน ซ่ึงเป็นเงินตอบแทนจากค่านายหน้าเม่ือสัญญานายหน้าไม่มีผลบงัคบั

ผูกพนั เงินตอบแทนส่วนเกินยอ่มไม่มีผลผกูพนัเช่นกนั อีกทั้งสัญญานายหนา้ไดล่้วงเลยระยะเวลาในการ

จดัการขายท่ีดินแลว้โดยไม่มีการขยายระยะเวลาออกไปจึงถือว่า สัญญานายหนา้ส้ินสุดแลว้ ทั้งค่านายหนา้

และค่าตอบแทนพิเศษดงักล่าวโจทก์ในคดีดงักล่าวจึงไม่มีสิทธิ นอกจากนั้นราคาท่ีนายหน้าอา้งว่า ไดน้ า

ท่ีดินไปขายไดจ้ านวนสูงกว่าท่ีก าหนด โดยศาลอุทธรณ์ไดพ้ิพากษาแกค้  าพิพากษาศาลอุทธรณ์ไวบ้างส่วน

แลว้ บริษทัจึงยงัไม่ตอ้งช าระเงินตามท่ีศาลชั้นตน้ ศาลอุทธรณ์ ซ่ึงขณะน้ียงัอยูใ่นระหว่างการพิจารณาของ

ศาลฎีกาโดยคดีน้ีอนัเป็นผลให้คดีของบริษทัสามารถชนะคดีได ้

37.7.6 สถาบนัอนุญาโตตุลาการ บริษทั ที เอ็ม ดีไซน์ จ ากดั ยื่นขอ้เรียกร้องให้บริษทั โรงแรมดาราเทวี จ ากดั  

(“บริษทัย่อย”) ช าระเงินค่าออกแบบสถาปัตยใ์นโครงการคอนโดมิเนียมและส่วนต่อเติมในวงเงินจ านวน 

12 ล้านบาท ซ่ึงคดีดังกล่าวบริษัท โรงแรมดาราเทวี จ ากัด ได้ยื่นค าคัดค้านและข้อเรียกร้องแยง้ต่อ

ส านกังานอนุญาโตตุลาการแลว้ โดยไดใ้ห้การปฏิเสธไม่ตอ้งรับผิดตามขอ้เรียกร้องเน่ืองจากผูรั้บจ้างไมไ่ด้

ด าเนินการตามสัญญาจา้งและเป็นฝ่ายผิดสัญญาหรือใบเสนอราคาในการท างาน  โดยไม่มีการท าสัญญา

ว่าจา้งแต่ไดจ้่ายไปในเร่ืองการร้องขอของบริษทั ซ่ึงไดด้ าเนินการก่อนท่ีผูบ้ริหารปัจจุบนัเขา้มารับผิดชอบ  
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อีกทั้งคดีดงักล่าวเกิดขึ้นในปี พ.ศ.2555 จนถึงปัจจุบนัเกินกว่า 2 ปีแลว้ คดีจึงขาดอายุความ นอกจากนั้น

บริษทั โรงแรมดาราเทวี จ ากดั ไดเ้รียกเงินคืนจากท่ีไดท้ดรองจ่ายไปจ านวน 10 ลา้นบาทพร้อมค่าเสียหาย

จากการปฏิบติัผิดสัญญาของบริษทัดงักล่าว โดยไดย้ื่นขอ้เรียกร้องแยง้ไปพร้อมค าคดัคา้นต่อส านกังาน

อนุญาโตตุลาการไวแ้ลว้ คาดว่า คดีดงักล่าว บริษทั โรงแรมดาราเทวี จ ากดั ไม่น่าจะตอ้งรับผิดตามขอ้

เรียกร้องของบริษทั ที เอ็ม ดีไซน์ จ ากดัแต่อย่างใด ส่วนค่าเสียหายท่ีบริษทั โรงแรมดาราเทวี จ ากดัจะ

ไดรั้บหรือไม่เพียงใดก็แลว้แต่คณะอนุญาโตตุลาการจะพิจารณาก าหนดต่อไป ส าหรับคดีบริษทั โรงแรม

ดาราเทวี จ ากดัไดท้  าการย่ืนค าคา้นและขอ้เรียกร้องแยง้ไปแลว้ โดยอยูร่ะหว่างการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ 

หลงัจากนั้น จึงจะท าการนดัหมายเพื่อพิจารณาคดีต่อไป 

37.7.7 บริษทั โรงแรมดาราเทวี จ ากดั (“บริษทัยอ่ย”) ถูกฟ้องร้อง โดยบริษทั บี.เค.โฮมเฟอร์นิชช่ิง จ ากดั โดยคดีน้ี

โจทก์ฟ้องว่า จ าเลยไดจ้า้งโจทก์ตกแต่งภายในห้องอาหารอิตาเล่ียน โจทก์ไดท้  างานท่ีจา้งเสร็จส้ินแลว้ 

จ าเลยช าระค่าจา้งมาเพียงบางส่วน คงเหลือคา้งช าระ  จ านวน 636,025 บาท ทวงถามแลว้ ไม่ช าระจึงฟ้อง

คดีต่อศาล ให้ช าระหน้ีพร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี ของตน้เงิน 614,802 บาท นบัถดัจากวนัฟ้อง 

( 17 พฤษภาคม 2560) เป็นตน้ไปจนกว่าจะช าระเสร็จ แนวทางคดีน้ี จ าเลยต่อสู้ว่า ไดช้ าระหน้ีแก่โจทก์

เสร็จส้ินแลว้ ยอดหน้ีท่ีโจทก์น ามาฟ้องเป็นงานท่ีจ าเลยมิไดยิ้นยอมรับการส่งมอบ เพราะไม่ถูกตอ้งตาม

แบบ โจทก์จึงไม่มีสิทธิน ายอดหน้ีดงักล่าวมาฟ้องจ าเลยอีก แนวโน้มถา้โจทก์พิสูจน์ไดว่้า ไดท้  างานและ

ส่งมอบแก่จ าเลยจริง จ าเลยก็อาจรับผิดชอบไม่เกินร้อยละห้าสิบของยอดหน้ีตามฟ้อง และค่าขึ้นศาลกบัค่า

ทนายความตามค าส่ังศาลไม่เกิน 15,000 บาท 

37.7.8 บริษทั เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (“บริษทัยอ่ย”) ถูกฟ้องร้อง โดยธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) คดี

ดงักล่าว เป็นหน้ีตามสัญญากูยื้มเงินและจ านอง มีการผิดนดั ต่อมาไดต้กลงท าสัญญาปรับปรุงโครงสร้าง

หน้ี แต่ผิดนัด ธนาคารจึงย่ืนฟ้องและบงัคบัจ านอง จ านวน 23,000,000 บาท แนวโน้มของคดีต่อสู้เร่ือง

ดอกเบ้ีย เพ่ือขอลดดอกเบ้ียระหว่างผิดนดั หากเจรจาไดก็้อาจท าสัญญาประนีประนอมยอมความกนัและ

ผ่อนช าระเป็นงวดๆ ไป ศาลนัดไกล่เกล่ีย ให้การและสืบพยานโจทก์ ในวนัท่ี 25 กันยายน 2560 เวลา 

09.00 น. 

37.7.9 บริษัท โรงแรมดาราเทวี จ ากัด  (“บริษัทย่อย”) ถูกฟ้องร้อง  โดยบุคคลหน่ึงข้อหาผิดสัญญาซ้ือขาย

กรรมสิทธ์ิห้องชุด บา้นสิริสาทร (สวนพลู) ทุนทรัพยท่ี์เรียกร้อง 2,600,000 บาท นั้น  เก่ียวกบัคดีน้ีโจทก์

อา้งว่า ไดท้  าสัญญาซ้ือกรรมสิทธ์ิห้องชุดจากจ าเลย ราคา 2,600,000 บาท ช าระเงินครบถว้นแลว้ แต่จ าเลย

ไม่โอนกรรมสิทธ์ิในห้องชุดให้โจทก ์อนัเป็นการผิดสัญญา จึงฟ้องเรียกร้องให้จ าเลยโอนห้องชุด บา้นสิริ

สาทร (สวนพลู) เลขท่ี 33/15 ชั้นท่ี 3 อาคารท่ี 1 เน้ือท่ี 53 ตารางเมตร จ านวน 1 ห้อง ให้แก่โจทก ์แนวโนม้

คดีน้ี จ าเลยมีหลกัฐานว่า ฝ่ายโจทกเ์ป็นฝ่ายผิดนดัช าระหน้ี จ าเลยจึงขอใชสิ้ทธิเลิกสัญญาและรับเงินมดัจ า

ท่ีวางไวท้ั้งหมด และไม่ตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดดงักล่าวแก่โจทก์ คดีมีทางชนะ ศาลนัดพิจารณาคดี

วนัท่ี 2 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. 
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37.7.10 บริษทั เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (“บริษทัยอ่ย”) ถูกฟ้องร้อง โดย นางสาวน ้าพราว สุวรรณมงคล เร่ือง 

ผิดสัญญาตัว๋สัญญาใชเ้งิน ทุนทรัพยท่ี์เรียกร้อง จ านวน 17,072,381 บาท ศาลนดัไกล่เกล่ียให้การแกข้อ้หา

แห่งคดีและสืบพยานโจทก ์ในวนัท่ี 9 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. 

ท่ีมาของหน้ีดงักล่าวเกิดจากการท่ีนางสาวน ้ าพราว สุวรรณมงคล โจทก์ อา้งว่า ในช่วงระหว่าง ปี พ.ศ. 

2545-2548 ซ่ึงขณะนั้นนางสาวน ้าพราว สุวรรณมงคล เป็นกรรมการผูมี้อ านาจของบริษทัยอ่ยดงักล่าว โดย

ไดกู้ยื้มเงินนางสาวน ้าพราว สุวรรณมงคล หลายคร้ัง เพื่อน าไปใชจ้่ายในกิจการของบริษทัยอ่ยดงักล่าว แต่

ละคร้ังท่ีกูยื้มไดอ้อกตัว๋สัญญาใช้เงินประเภทใช้เงิน เม่ือทวงถาม มอบให้ไว ้เพ่ือเป็นการช าระหน้ี ซ่ึง

จ านวนหน้ีเม่ือคิดจนถึงวนัท่ี 15 ธันวาคม 2558 เป็นเงินจ านวน 15,555,700.85 บาท และในวนัดงักล่าวได้

ออกตัว๋สัญญาใชเ้งินไวใ้ห้แก่นางสาวน ้าพราว สุวรรณมงคล เป็นตัว๋สัญญาใชเ้งินเลขท่ี 2558/001 ลงวนัท่ี 

15 ธันวาคม 2558 สัญญาจะจ่ายเงินแก่นางสาวน ้ าพราว สุวรรณมงคล จ านวน  15,555,700.85 บาท  เม่ือ

ทวงถาม และหากผิดนดัยินยอมให้คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 6.5 ต่อปี จากตน้เงินดงักล่าว ต่อมาไดมี้การ

ทวงถามให้ช าระหน้ีตามตัว๋สัญญาใชเ้งิน แต่มีการผิดนดั โจทกจึ์งฟ้องคดีน้ี 

37.7.11 บริษทั วิภนยั จ ากดั ไดมี้หนงัสือบอกกล่าวมายงับริษทั โรงแรมดาราเทวี จ ากดั (“บริษทัยอ่ย”) เม่ือวนัท่ี 12 

มิถุนายน 2560 โดย อา้งว่าให้ท าสัญญาปรับปรุงตกแต่งบริษทัยอ่ย และไดด้ าเนินการไปบางส่วนแลว้ คิด

เป็นมูลค่าเงินทั้งสิน 48,785,061.60 บาท และทางบริษทัย่อยไดช้ าระเงินไปแลว้บางส่วน คงเหลือจ านวน 

12,311,250.25 บาท และขอให้ช าระส่วนท่ีเหลือภายใน 20 มิถุนายน 2560 แต่บริษทัย่อยดงักล่าวเห็นว่า 

ภาระหน้ิสินท่ีเหลือมิไดเ้ป็นหน้ีจริง จึงไม่ไดท้  าการช าระดงักล่าว 

37.8 ผูใ้ห้เช่าทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นกิจการดาราเทวีร้ือถอนทรัพยสิ์นให้เช่าเหล่านั้นออกไปในปี 2560 บริษทัอยู่ระหว่างการ

ประเมินความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของบริษทั โรงแรมดาราเทวี จ ากดั ดว้ย เพื่อน ามาปรับปรุงบญัชีในปี  2560 

ต่อไป 

38. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2560 แลว้ 
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