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สารจากประธานกรรมการบริษัท
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุ้น
ข้าพเจ้า นายทวิช เตชะนาวากุล ประธานกรรมการบริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (บริ ษทั )
ได้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการ จากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 และที่ประชุมคณะกรรมการ
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้งให้ขา้ พเจ้า ดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ของ
บริ ษทั
ตลอดเวลาที่ผา่ นมาประมาณ 1 ปี เศษ ที่คณะกรรมการบริ ษทั เข้ารับตาแหน่ง คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ได้ใช้
ความพยายามและความระมัดระวัง ในการปฏิบตั ิหน้าที่ ให้เป็ นไปตามข้อกฎหมายอย่างเคร่ งครัด เพื่อแก้ไขปัญหาของบริ ษทั
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาหลายปี รวมทั้งการทาแผนฟื้ นฟูกิจการ เพื่อจะได้สามารถชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้หุ้นกูแ้ ละเจ้าหนี้
ตัว๋ เงิน การแก้ไขเหตุแห่งการถูกเพิกถอนจากการเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการบริ ษทั ใคร่ ขอสรุ ปถึงภารกิจที่ได้ดาเนินการให้ผถู ้ ือหุ้นทุกท่านทราบ ดังนี้
1. การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการในบริ ษทั ย่อย เนื่องจากคณะกรรมการเดิมของบริ ษทั ย่อย ที่เป็ นอดีตผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
ไม่ยินยอมและขัดขวางไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการของบริ ษทั ย่อย ทาให้คณะกรรมการบริ ษทั ต้องดาเนินการจัด
ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยใช้สิทธิตามข้อกฎหมายในฐานะผูถ้ ือหุ้นใหญ่ของบริ ษทั เปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ท้งั หมด แต่ก็มีการ
ร้องเรี ยนจากอดีตคณะกรรมการ/ผูถ้ ือหุ้น คัดค้านการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ ต่อนายทะเบียน
ทาให้การ
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการเป็ นไปด้วยความล่าช้า จนถึงปัจจุบนั นายทะเบียนได้รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
กรรมการบริ ษทั ย่อยแล้วเป็ นจานวน 31 บริ ษทั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของนายทะเบียนในการรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
กรรมการอีกจานวน 10 บริ ษทั รวมบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ ที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการอีก 2 บริ ษทั ซึ่งต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไป
ตามข้อกฎหมายของประเทศที่บริ ษทั ย่อยดังกล่าวตั้งอยู่
2. การดาเนินการกับข้อพิพาททางกฎหมายต่างๆ ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ที่ฟ้องและถูกฟ้องร้อง จากเจ้าหนี้ต่างๆ อดีต
กรรมการ/ผูบ้ ริ หาร รวมถึงคดีต่างๆ ที่มีการบังคับคดี เป็ นต้น คณะกรรมการบริ ษทั ต้องใช้เวลาในการรวบรวมคดีฟ้องร้อง
ต่างๆ และแต่งตั้งทนายความ ต่อสู ้คดีฟ้องร้องดังกล่าว เพื่อดูแลประโยชน์และให้เกิดความเป็ นธรรมแก่เจ้าหนี้และผูถ้ ือหุน้
อย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงผลประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นสาคัญ
3. การเปลี่ยนแปลงผูม้ ีอานาจลงนามเบิกถอนจากบัญชีธนาคาร ในบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ซึ่งใช้เวลาในการดาเนินการ หลังจาก
ที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สามารถจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริ ษทั ได้เรี ยบร้อยแล้ว
4. การรวบรวมเอกสารทางบัญชีและการเงิน ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เนื่องจากคณะกรรมการชุดใหม่ ไม่ได้รับความร่ วมมือ
จากอดีตคณะกรรมการที่เป็ นอดีตผูบ้ ริ หาร ในการส่งมอบเอกสารทางบัญชีและการเงิน บริ ษทั จึงจาเป็ นต้องว่าจ้าง
สานักงานบัญชีภายนอก เข้ามาช่วยในการรวบรวมเอกสารทางบัญชีและการเงินทางอ้อม จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
อาทิเช่น คูค่ า้ เจ้าหนี้ ธนาคาร หน่วยงานราชการ เป็ นต้น เพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสารที่ถูกต้องและเพียงพอ ในการจัดเตรี ยมงบ
การเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน สาหรับปี 2560 จนถึงปัจจุบนั สาหรับให้ผสู ้ อบบัญชีที่ผถู ้ ือหุ้นแต่งตั้ง ให้
สามารถเข้ามาทาการตรวจสอบและออกงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่คา้ งได้ท้งั หมด
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5. การสรรหาผูส้ อบบัญชีที่จะเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นอนุมตั ิแต่งตั้ง การที่ไม่ให้ความร่ วมมือในการส่งมอบเอกสารทาง
บัญชีและการเงินตามที่เรี ยนไว้ขา้ งต้น ทาให้บริ ษทั ต้องใช้เวลาในการสรรหาผูส้ อบบัญชีที่ยินยอมที่จะเสนอตัวเข้ามาเป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รวมทั้งจะต้องทาการรวบรวมเอกสารทางบัญชีและการเงินในอดีต ให้เพียงพอและ
วิธีการในการรวบรวมเอกสารจะต้องเป็ นที่ยอมรับของผูส้ อบบัญชีดว้ ย จนกระทัง่ มีผสู ้ อบบัญชีรายเดียว คือ บริ ษทั เอ.เอ็ม.
ที.แอสโซซิเท จากัด ที่ได้เสนอการให้บริ การตรวจสอบบัญชี สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี
2560 จนถึง 2563 รวม เป็ นเวลา 4 ปี และคณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิและเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาผูถ้ ือหุ้นอนุมตั ิ
ต่อไป
6. การฟื้ นฟูกิจการ สื บเนื่องจากการผิดนัดชาระหนี้ตวั๋ เงินและหุ้นกู้ ตั้งแต่ปี 2560 เป็ นต้นมา ทาให้เจ้าหนี้บางรายได้ดาเนินการ
ฟ้องร้องต่อศาลแพ่ง ขอให้ชาระหนี้บางคดี ศาลก็มีคาพิพากษาแล้ว บางคดีก็ยงั อยูร่ ะหว่างอุทธรณ์ นอกจากนี้ยงั มีเจ้าหนี้
หุ้นกูบ้ างรายฟ้องให้บริ ษทั ล้มละลายต่อศาลละลายกลาง และให้ฟ้ื นฟูกิจการโดยปัจจุบนั ศาลล้มละลายกลางได้รับพิจารณา
คาร้องฟื้ นฟูกิจการ เข้าสู่ข้นั ตอนการไต่สวน ทาให้บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามมาตรา 90/12 แห่งพระราชบัญญัติลม้ ละลาย พ.ศ.
2483 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
7. การแก้ไขเหตุแห่งการถูกเพิกถอนจากการเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบนั บริ ษทั ค้าง
ส่งงบการเงินที่ผา่ นการสอบทาน/ตรวจสอบ ระหว่างปี 2560-ไตรมาส 1/2563 รวมเป็ นจานวน 13 ฉบับ และค้างส่งแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ56-2) ของปี 2560-2562 ซึ่งคาดว่า บริ ษทั จะสามารถ
ทยอยนาส่งงบการเงิน, แบบ 56-1 และรายงานประจาปี ที่คา้ งทั้งหมดได้ ภายหลังจากที่ผถู ้ ือหุ้นได้พจิ ารณาอนุมตั ิการแต่งตั้ง
ผูส้ อบบัญชีและมีการตรวจสอบบัญชีดงั กล่าวเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
8. การนาหลักทรัพย์ของบริ ษทั กลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริ ษทั หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า จะสามารถแก้ไข
เหตุแห่งการถูกเพิกถอนจากการเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน ตามที่ได้ช้ ีแจงไว้ในข้อ 7. และจะได้ยนื่ เรื่ องขอให้ตลาดหลักทรัพย์
พิจารณาอนุญาตให้หลักทรัพย์ของบริ ษทั สามารถกลับมาซื้อขายได้อีกครั้งหนึ่ง
ท้ายที่สุด ข้าพเจ้า ในฐานะประธานกรรมการและตัวแทนของคณะกรรมการบริ ษทั ขอเรี ยนว่า คณะกรรมการบริ ษทั มีภาระและ
หน้าที่ที่จะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ การนางบการเงินที่ผา่ นการตรวจสอบของปี 2559 เข้า
พิจารณาอนุมตั ิในที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
แม้ว่างบการเงินดังกล่าว
จะเป็ นงบการเงินที่ผา่ นการตรวจสอบมาก่อนวันที่
คณะกรรมการชุดนี้ ได้รับการเลือกตั้งก็ตาม การที่คณะกรรมการบริ ษทั เพิ่งมีมติให้นาเข้าพิจารณาอนุมตั ิในที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ้น เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา112 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและข้อบังคับ
ของบริ ษทั ข้อ 44. โดยบริ ษทั มีความประสงค์จะสรรหาและนาเสนอชื่อผูส้ อบบัญชี ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั พิจารณา
อนุมตั ิในคราวเดียวกัน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและรักษาสภาพคล่องของบริ ษทั นอกจากคณะกรรมการบริ ษทั ใคร่ ขอให้คามัน่ ว่า
จะพยายามอย่างเต็มความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของบริ ษทั ให้สาเร็ จลุล่วง ด้วยความระมัดระวัง ความโปร่ งใส และ
ยึดถือข้อกฎหมายโดยเคร่ งครัด โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นสาคัญ รวมถึงความเป็ นธรรมต่อผูเ้ กี่ยวข้องทุกราย ทั้ง
เจ้าหนี้ ผูถ้ ือหุ้นและพนักงานของบริ ษทั

2

คณะกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)
1. เรื อเอกนายแพทย์วิชยั ถาวรวัฒนยงค์
•

ประธานกรรมการ

•

ประธานกรรมการบริ หาร

2. นายวิศิษฐ์ องค์พิพฒั นกุล
•

กรรมการบริ ษทั

•

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ
3. นายณัฐดนัย อินทรสุ ขศรี
•

•

กรรมการบริ ษทั

•

กรรมการอิสระ

•

กรรมการตรวจสอบ

4. นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์
•

กรรมการบริ ษทั

•

กรรมการบริ หาร

•

รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารงานปฏิบตั ิการและรักษาการเจ้าหน้าที่บริ หาร

หมายเหตุ

บริษัทได้แจ้ งเผยแพร่ สารสนเทศต่ อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง แจ้ งการลาออกจากประธานเจ้ าหน้ าที่
บริหารและกรรมการบริษัท ของนายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ และการลาออกจากกรรมการบริษัทของนายแชมป์
ศรีโชคชัย มีผลตั้งแต่ วันที่ 9 ธันวาคม 2559 แต่ ท้งั นี้ ตามที่ปรากฎในหนังสื อรับรองบริษัท ที่ออกโดย กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แสดงข้ อมูลการเป็ นกรรมการบริษทั ของ 2 ราย คือ ในช่ วงวันที่ 2 ธันวาคม 2559
ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2560
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ประวัติคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)
1. เรื อเอกนายแพทย์วิชยั ถาวรวัฒนยงค์ อายุ 52 ปี
ตาแหน่ง ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร
คุณวุฒิการศึกษา
- อายุรแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญโรคหัวใจและหลอดเลือด คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
- อายุรแพทย์ทวั่ ไป คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
- แพทยศาสตร์บณ
ั ฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ประวัติการอบรม
- สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) :
•

หลักสู ตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 179/2013

•

หลักสู ตร Successful Formulation Execution of Strategy (SFE) รุ่ นที่ 21/2014

•

หลักสู ตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่ นที่ 25/2014

•

หลักสู ตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่ นที่ 34/2014

สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษทั (%) : 2.86 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริ หาร : -ไม่มีประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2549- ปัจจุบนั

แพทย์หวั ใจ โรงพยาบาลพระราม 9

2556-ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร
บมจ. อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่
บจก. อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์
ประธานกรรมการ

บจก. กรี น เอนเนอร์จี เทคโนโลยี อิน (ไทยแลนด์) จากัด
บจก. ไอเฟค (แคมโบเดีย)
บจก. คลีนซิต้ ี
บจก. เจ.พี.โซล่า พาวเวอร์

2557-ปัจจุบนั

บจก. ซันพาร์ค
บจก.ซันพาร์ค 2
บจก. วี.โอ.เน็ต ไบโอดีเซล เอเซีย
บจก. อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชัน่ แนล
บจก. สแกน อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่
บจก. อีสเอนเนอร์จี
4

บจก. วังการค้ารุ่ งโรจน์
บจก. ทรู เอ็นเนอร์จี เพาเวอร์ ลพบุรี
ปี 2556- ปัจจุบนั

บจก. กรี น เพาเวอร์ โซล่าร์
บจก. กรี น โซล่าร์ ฟาร์ม
บจก. เจ.พี.มัง่ คัง่
บจก. เกาะเต่า วินด์
บจก. ซัน ลาร์โซ
บจก. ซัน รี นิวเอเบิ้ล
บจก. วังรุ่ งโรจน์
บจก. อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ โซล่าร์
บจก. วี.โอ.โซล่าร์
บจก. อีส เพาเวอร์ กรี น
บจก. อีส ซัน ฟาร์ม
บจก. สมประสงค์อนิ เตอร์เนชัน่ แนล
บจก. ลมลิกอร์
บจก.ยูนิเวอร์แซล โพรไวเดอร์
บจก. แม่สะเรี ยงโซลา
บจก. สมประสงค์ มารวย
บจก. สมประสงค์ มาเลิศ
บจก. สแกน เพาเวอร์
บจก. สแกน สมมาตร
บจก. ยู โซล่าร์
บจก. ยู รี นิวเอเบิ้ล
บจก. แม่สะเรี ยง สวนแสง
บจก. อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่
บจก. สมาร์ทรี
บจก. อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ แคป แมนเนจเม้นท์
บจก. รุ ้งเอกรยา เอ็นจิเนียริ่ ง (สระแก้ว)
บจก. สาธารณูปโภคเกาะพยาม
บจก. โรงแรมดาราเทวี
บจก. เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเม้นท์
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บจก. ดาราเทวี
บจก. สมภูมิโซล่าพาวเวอร์
บจก. ซีอาร์ โซลาร์
การดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น : -ไม่มีการดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั อื่น : -ไม่มีการดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ : 45 บริ ษทั
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2. นายวิศิษฐ์ องค์พิพฒั นกุล อายุ 53 ปี
ตาแหน่ง กรรมการบริ ษทั /กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาเอก บริ หารธุรกิจ (DBA) of Asian Institute of Technology (AIT)
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟลอริ ดา้ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาโท ศิลปศาสตร์-กฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
- สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) :
•

หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 26/2004

•

หลักสู ตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 185/2014

•

หลักสู ตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่ นที่ 15/2014

สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษทั (%) : -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริ หาร : -ไม่มีประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2556 - มกราคม 2560

กรรมการบริ ษทั /กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
บมจ. อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่

2558 - ปัจจุบนั

กรรมการบริ ษทั /กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการอิสระ
บมจ. แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ ง เน็คเวิร์ค

2554-ปัจจุบนั

กรรมการ
บริ ษทั บมจ.ทรี นีต้ ี วัฒนา

2553 - ปัจจุบนั

กรรมการ/กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทรี นีต้ ี จากัด

การดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น : 2 บริ ษทั
การดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั อื่น : -ไม่มีการดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ : -ไม่มี-
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3. นายณัฐดนัย อินทรสุ ขศรี อายุ 62 ปี
ตาแหน่ง กรรมการบริ ษทั /กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ Southem New Hampshire University, U.S.A.
ประวัติการอบรม
- สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) :
•

หลักสู ตร Director CertificationProgram (ACP) รุ่ นที่ 29/2007

•

Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่ นที่ 16/2014

สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษทั (%) : -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริ หาร : -ไม่มีประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
26 กรกฎาคม 2559 - 11 มกราคม 2560

กรรมการบริ ษทั /กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่

2546 - ปัจจุบนั

กรรมการ/กรรมการบริ หาร บมจ.สยามซิต้ ีประกันภัย

2546 – 2557

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร/กรรมการ บมจ.สยามซิต้ ีประกันภัย
กรรมการ บริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด

2553 – 2554

กรรมการ/กรรมการบริ หาร/ประธานกรรมการกิจกรรมสัมพันธ์
บริ ษทั ประกันสิ นเชื่ออุตสาหกรรมขนาย่อม จากัด

การดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น : กรรมการ/กรรมการบริ หาร บมจ.สยามซิต้ ีประกันภัย
การดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั อื่น : -ไม่มีการดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ : -ไม่มี-
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4. นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ อายุ 59 ปี
ตาแหน่ง กรรมการบริ ษทั /กรรมการบริ หาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารงานปฏิบตั ิการ
คุณวุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต (เครื่ องกล) มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ประวัติการอบรม
- สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) :
•

หลักสู ตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 197/2014

สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษทั (%) : -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริ หาร : -ไม่มีประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2557-ปัจจุบนั

กรรมการบริ ษทั /กรรมการบริ หาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารงานปฏิบตั ิการ
บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่
กรรมการ

2557 - ปัจจุบนั

บจก. ไอเฟค (แคมโบเดีย)

2556-ปัจจุบนั

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การบริ หารงานพัฒนาธุรกิจและบริ หารสิ นทรัพย์
บจก. อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์

2548-2556

กรรมการบริ หาร, รองประธานกรรมการด้านปฏิบตั ิการโรงไฟฟ้า
บจก. ดี แอนด์ เจ คลีน เอ็นเนอร์ยี่ ซิสเท็ม

การดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น : -ไม่มีการดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั อื่น : -ไม่มีการดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ : 1 บริ ษทั
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ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
1 ข้อมูลทัว่ ไปของบริ ษทั
ชื่อบริ ษทั :

บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จากัด (มหาชน))
INTER FAR EAST ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
(FORMERLY: INTER FAR EAST PUBLIC COMPANY ENGINEERIN LIMITED)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ :

IFEC

เลขทะเบียนบริ ษทั เลขที่ :

0107537001561

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริ ษทั ฯ การลงทุนในบริ ษทั ย่อย เพื่อผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
ธุรกิจบริ หารจัดการขยะและธุรกิจโรงแรม
ที่ต้งั สานักงานใหญ่ :

33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 29 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุ งเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ :

0-2168-1378-86

โทรสาร :

0-2168-1387

เว็บไซต์ :

www.ifec.co.th

ทุนจดทะเบียน :

2,691,819,598 บาท (สองพันหกร้อยเก้าสิ บเอ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิ บ
แปดบาทถ้วน)

ทุนชาระแล้ว :

1,983,927,367 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิ บสามล้านเก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อย
หกสิ บเจ็ดบาทถ้วน)

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ :

1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)

2. ข้อมูลนิติบุคคลที่บริ ษทั ถือหุน้ ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจานวนหุ้นที่จาหน่ายแล้วทั้งหมด
2.1 ชื่อบริ ษทั :

บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จากัด (IFEC-T)
(เดิมชื่อ บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ จากัด)

เลขทะเบียนบริ ษทั เลขที่ :

0105556093805

ที่ต้งั สานักงาน :

33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310

ประเภทธุรกิจ :

ลงทุนในบริ ษทั ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
และธุรกิจบริ หารจัดการขยะ

โทรศัพท์ :

0-2168-1378-86

โทรสาร :

0-2168-1387

ทุนจดทะเบียน (บาท) :

600,000,000 บาท (หกร้อยล้านบาทถ้วน)
10

จานวนหุน้ ที่จาหน่ายแล้ว (หุน้ ) :

60,000,000 หุน้ (หกสิ บล้านหุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (บาท) :

10 บาท (สิ บบาทถ้วน)

จานวนหุน้ ที่ถือ (หุ้น) :

59,999,997 หุ้น (ห้าสิ บเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิ บ
เจ็ดหุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น (%) :
2.2 ชื่อบริ ษทั :

100
บริ ษทั ซันพาร์ค จากัด (SP)

เลขทะเบียนบริ ษทั เลขที่ :

0135548005382

ที่ต้งั สานักงาน :

71 หมูบ่ า้ นหัวนาคาน้อย หมู่ที่ 13 ตาบลหัวนาคา อาเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสิ นธุ์ 46120

ประเภทธุรกิจ :

ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

โทรศัพท์ :

043-864-099

โทรสาร :

043-864-099

ทุนจดทะเบียน (บาท) :

30,000,000 บาท (สามสิ บล้านบาท)

จานวนหุน้ ที่จาหน่ายแล้ว (หุน้ ) :

300,000 หุ้น (สามแสนหุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (บาท) :

100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

จานวนหุน้ ที่ถือ (หุ้น) :

299,995 หุ้น (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิ บห้าหุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น (%) :

100

2.3 ชื่อบริ ษทั :

บริ ษทั ซันพาร์ค 2 จากัด (SP2)

เลขทะเบียนบริ ษทั เลขที่ :

0135555010949

ที่ต้งั สานักงาน :

90 หมูบ่ า้ นหัวนาคาน้อย หมู่ที่ 13 ตาบลหัวนาคา อาเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสิ นธุ์ 46120

ประเภทธุรกิจ :

ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

โทรศัพท์ :

043-864-099

โทรสาร :

043-864-099

ทุนจดทะเบียน (บาท) :

42,000,000 บาท (สี่ สิบสองล้านบาท)

จานวนหุน้ ที่จาหน่ายแล้ว (หุน้ ) :

420,000 หุ้น (สี่ แสนสองหมื่นหุน้ )

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (บาท) :

100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

จานวนหุน้ ที่ถือ (หุ้น) :

419,996 หุ้น (สี่ แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิ บหกหุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น (%) :

100

2.4 ชื่อบริ ษทั :
เลขทะเบียนบริ ษทั เลขที่ :

บริ ษทั วี.โอ.เน็ต ไบโอดีเซล เอเซีย จากัด (VON)
0115548006486
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ที่ต้งั สานักงาน :

223 หมู่ที่ 15 ตาบลหัวนาคา อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสิ นธุ์ 46120

ประเภท :

ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

โทรศัพท์ :

043-124-345

โทรสาร :

043-124-345

ทุนจดทะเบียน (บาท) :

20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท)

จานวนหุน้ ที่จาหน่ายแล้ว (หุน้ ) :

200,000 หุ้น (สองแสนหุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (บาท) :

100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

จานวนหุน้ ที่ถือ (หุ้น) :

199,996 หุ้น (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิ บหกหุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น (%) :

100

2.5 ชื่อบริ ษทั :

บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด (“IWIND”)
(เดิมชื่อ บริ ษทั กรี น โกรท จากัด (GG))

เลขทะเบียนบริ ษทั เลขที่ :

0105552129996

ที่ต้งั สานักงาน :

538 อาคารแกรนด์ ชั้นที่ 10 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310

ประเภทธุรกิจ :

ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าพลังงานลม

โทรศัพท์ :

0-2975-9934-5

โทรสาร :

0-2975-993-6

ทุนจดทะเบียน (บาท) :

245,000,000 บาท (สองร้อยสี่ สิบห้าล้านบาท)

จานวนหุน้ ที่จาหน่ายแล้ว (หุน้ ) :

2,450,000 หุ้น (สองล้านสี่ แสนห้าหมื่นหุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (บาท) :

100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

จานวนหุน้ ที่ถือ (หุ้น) :

1,959,998 หุ้น (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิ บแปดหุน้ )

สัดส่วนการถือหุ้น (%) :

80

2.6 ชื่อบริ ษทั :

บริ ษทั สแกน อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (SFEE)

เลขทะเบียนบริ ษทั เลขที่ :

0125557005471

ที่ต้งั สานักงาน :

88/8 หมูท่ ี่ 2 ตาบลยางโทน อาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15170

ประเภทธุรกิจ :

ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

โทรศัพท์ :

036-431-802

โทรสาร :

036-431-802

ทุนจดทะเบียน (บาท) :

60,000,000 บาท (หกสิ บล้านบาท)

จานวนหุน้ ที่จาหน่ายแล้ว (หุน้ ) :

6,00,000 หุน้ (หกล้านหุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (บาท) :

10 บาท (สิบบาทถ้วน)
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จานวนหุน้ ที่ถือ (หุ้น) :

5,999,986 หุ้น (ห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิ บหกหุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น (%) :

100

2.7 ชื่อบริ ษทั :

บริ ษทั อีสเอนเนอร์จี จากัด (IS)

เลขทะเบียนบริ ษทั เลขที่ :

0305552002137

ที่ต้งั สานักงาน :

31, 32 หมู่ที่ 7 ตาบลหนองบัวตะเกียด อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสี มา
30210

ประเภทธุรกิจ :

ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ทุนจดทะเบียน (บาท) :

77,700,000 บาท (เจ็ดสิ บเจ็ดล้านเจ็ดแสนบาท)

จานวนหุน้ ที่จาหน่ายแล้ว (หุน้ ) :

777,000 หุ้น (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (บาท) :

100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

จานวนหุน้ ที่ถือ (หุ้น) :

776,998 หุ้น (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิ บแปดหุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น (%) :

100

2.8 ชื่อบริ ษทั :

บริ ษทั กรี น เอนเนอร์จี เทคโนโลยี อิน (ไทยแลนด์) จากัด (GE)

เลขทะเบียนบริ ษทั เลขที่ :

0105551098001

ที่ต้งั สานักงาน :

44/4 หมูท่ ี่ 10 ตาบลบ่อนอก อาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ 77210

ประเภทธุรกิจ :

ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ทุนจดทะเบียน (บาท) :

43,500,000 บาท (สี่ สิบสามล้านห้าแสนบาท)

จานวนหุน้ ที่จาหน่ายแล้ว (หุน้ ) :

435,000 หุ้น (สี่ แสนสามหมื่นห้าพันหุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (บาท) :

100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

จานวนหุน้ ที่ถือ (หุ้น) :

434,998 หุ้น (สี่ แสนสามหมื่นสี่ พนั เก้าร้อยเก้าสิ บแปดหุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น (%) :

100

2.9 ชื่อบริ ษทั :

บริ ษทั เจ.พี.โซล่า พาวเวอร์ จากัด (JP)

เลขทะเบียนบริ ษทั เลขที่ :

0325552000240

ที่ต้งั สานักงาน :

222 หมู่ที่ 4 ตาบลตาอ็อง อาเภอเมืองสุ รินทร์ จังหวัดสุ รินทร์ 32000

ประเภทธุรกิจ :

ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

โทรศัพท์ :

044-558-909

โทรสาร :

044-558-909

ทุนจดทะเบียน (บาท) :

80,000,000 บาท (แปดสิ บล้านบาท)

จานวนหุน้ ที่จาหน่ายแล้ว (หุน้ ) :

80,000 หุน้ (แปดหมื่นหุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (บาท) :

1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

จานวนหุน้ ที่ถือ (หุ้น) :

79,998 หุน้ (เจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิ บแปดหุ้น)
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สัดส่วนการถือหุ้น (%) :
2.10 ชื่อบริ ษทั :

100
บริ ษทั ไอเฟค (แคมโบเดีย) จากัด (“IFEC -C”)

เลขทะเบียนบริ ษทั เลขที่ :

Co, 2477 E/2014

ที่ต้งั สานักงาน :

05 c, Borey Chroy basac, Sangkat Prek pra, Khan Meanchey,
Phnom Penh, Cambodia

ประเภทธุรกิจ :

ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนและการบริ หารจัดการขยะ

ทุนจดทะเบียน (บาท) :

USD 1,000,000 (หนึ่งล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา)

จานวนหุน้ ที่จาหน่ายแล้ว (หุน้ ) :

1,000 หุ้น (หนึ่งพันหุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ :

USD 1,000 (หนึ่งพันเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา)

จานวนหุน้ ที่ถือ (หุ้น) :

1,000 หุ้น (หนึ่งพันหุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น (%) :

100

2.11 ชื่อบริ ษทั :

บริ ษทั วังการค้ารุ่ งโรจน์ จากัด (WR)

เลขทะเบียนบริ ษทั เลขที่ :

0435555000363

ที่ต้งั สานักงาน :

154 หมู่ที่ 8 ตาบลแดงใหญ่ อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

ประเภทธุรกิจ :

ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

โทรศัพท์ :

043-306-270

โทรสาร :

043-306-270

ทุนจดทะเบียน (บาท) :

30,000,000 บาท (สามสิ บล้านบาท)

จานวนหุน้ ที่จาหน่ายแล้ว (หุน้ ) :

300,000 หุ้น (สามแสนหุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (บาท) :

100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

จานวนหุน้ ที่ถือ (หุ้น) :

299,994 หุ้น (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิ บสี่ หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น (%) :

100

2.12 ชื่อบริ ษทั :

บริ ษทั ซีอาร์ โซลาร์ จากัด (CR)

เลขทะเบียนบริ ษทั เลขที่ :

0105555087747

ที่ต้งั สานักงาน :

184 หมูท่ ี่ 5 ตาบลแม่ปะ อาเภอเถิน จังหวัดลาปาง 40000

ประเภทธุรกิจ :

ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ทุนจดทะเบียน (บาท) :

130,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสามสิ บล้านบาท)

จานวนหุน้ ที่จาหน่ายแล้ว (หุน้ ) :

1,300,000 หุ้น (หนึ่งล้านสามแสนหุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (บาท) :

100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

จานวนหุน้ ที่ถือ (หุ้น) :

1,299,995 หุน้ (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิ บห้าหุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น (%) :

100
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2.13 ชื่อบริ ษทั :

บริ ษทั สมประสงค์อนิ เตอร์เนชัน่ แนล จากัด (SPS)

เลขทะเบียนบริ ษทั เลขที่ :

0435546000461

ที่ต้งั สานักงาน :

77 หมูท่ ี่ 7 ตาบลสร้างคอม อาเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 41260

ประเภทธุรกิจ :

ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ทุนจดทะเบียน (บาท) :

50,000,000 บาท (ห้าสิ บล้านบาท)

จานวนหุน้ ที่จาหน่ายแล้ว (หุน้ ) :

500,000 หุ้น (ห้าแสนหุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (บาท) :

100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

จานวนหุน้ ที่ถือ (หุ้น) :

499,998 หุ้น (สี่ แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิ บแปดหุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น (%) :

100

2.14 ชื่อบริ ษทั :

บริ ษทั ยูนิเวอร์แซล โพรไวเดอร์ จากัด (UP)

เลขทะเบียนบริ ษทั เลขที่ :

0105550059753

ที่ต้งั สานักงาน :

217, 219 หมู่ที่ 4 ตาบลหญ้าปล้อง อาเภอเมืองศรี สะเกษ จังหวัดศรี สะเกษ
33000

ประเภทธุรกิจ :

ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ทุนจดทะเบียน (บาท) :

114,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบสี่ ลา้ นบาท)

จานวนหุน้ ที่จาหน่ายแล้ว (หุน้ ) :

1,140,000 หุ้น (หนึ่งล้านสามแสนหุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (บาท) :

100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

จานวนหุน้ ที่ถือ (หุ้น) :

1,139,996 หุ้น (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิ บหกหุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น (%) :

100

2.15 ชื่อบริ ษทั :

บริ ษทั แม่สะเรี ยง โซลา จากัด (MS)

เลขทะเบียนบริ ษทั เลขที่ :

0505551004380

ที่ต้งั สานักงาน :

91 หมูท่ ี่ 3 ตาบลบ้านกาศ อาเภอแม่สะเรี ยง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110

ประเภทธุรกิจ :

ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ทุนจดทะเบียน (บาท) :

132,510,000 บาท (หนึ่งร้อยสามสิ บสองล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาท)

จานวนหุน้ ที่จาหน่ายแล้ว (หุน้ ) :

1,325,100 หุ้น (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหุน้ )

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (บาท) :

100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

จานวนหุน้ ที่ถือ (หุ้น) :

1,325,098 หุ้น (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันเก้าสิ บแปดหุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น (%) :

100

2.16 ชื่อบริ ษทั :

บริ ษทั สมภูมิโซล่าพาวเวอร์ จากัด (SPP)

เลขทะเบียนบริ ษทั เลขที่ :

0435554000670

ที่ต้งั สานักงาน :

227 หมู่ที่ 4 ตาบลหาดคา อาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
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ประเภทธุรกิจ :

ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ทุนจดทะเบียน (บาท) :

24,500,000 บาท (ยี่สิบสี่ ลา้ นห้าแสนบาท)

จานวนหุน้ ที่จาหน่ายแล้ว (หุน้ ) :

245,000 หุ้น (สองแสนสี่หมื่นห้าพันหุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (บาท) :

100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

จานวนหุน้ ที่ถือ (หุ้น) :

244,998 หุ้น (สองแสนสี่หมื่นสี่ พนั เก้าร้อยเก้าสิ บแปดหุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น (%) :

100

2.17 ชื่อบริ ษทั :

บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ โซล่า จากัด (ISOLAR)

เลขทะเบียนบริ ษทั เลขที่ :

0105558127448

ที่ต้งั สานักงาน :

33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ :

0-2168-1378-8

โทรสาร :

0-2168-1387

ประเภทธุรกิจ :

ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ทุนจดทะเบียน (บาท) :

300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท)

จานวนหุน้ ที่จาหน่ายแล้ว (หุน้ ) :

3,000,000 หุ้น (สามล้านหุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (บาท) :

100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

จานวนหุน้ ที่ถือ (หุ้น) :

2,999,997 หุ้น (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิ บเจ็ดหุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น (%) :

100

2.18 ชื่อบริ ษทั :

บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ แคป แมนเนจเม้นท์ จากัด (ICAP)

เลขทะเบียนบริ ษทั เลขที่ :

0105558104146

ที่ต้งั สานักงาน :

976/5 ถนนริ มคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุ งเทพมหานคร10310

ประเภทธุรกิจ :

Holding Company

ทุนจดทะเบียน (บาท) :

500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาท)

จานวนหุน้ ที่จาหน่ายแล้ว (หุน้ ) :

5,000,000 หุ้น (ห้าล้านหุน้ )

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (บาท) :

100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

จานวนหุน้ ที่ถือ (หุ้น) :

4,999,997 หุ้น (สี่ ลา้ นเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิ บเจ็ดหุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น (%) :

100

3. ข้อมูลของนิติบคุ คลที่บริ ษทั ย่อยถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายแล้วทั้งหมด
3.1 บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จากัด (IFEC-T) (เดิมชื่อ บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ จากัด)
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1. ชื่อบริ ษทั :

บริ ษทั คลีน ซิต้ ี จากัด (CC)

เลขทะเบียนบริ ษทั เลขที่ :

0205551012369

ประเภทธุรกิจ :

บริ หารจัดการขยะ

โทรศัพท์ :

038-345-430

โทรสาร :

038-345-430

ที่ต้งั สานักงาน :

669 หมู่ที่ 5 ตาบลเขาคันทรง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี 20110

ทุนจดทะเบียน (บาท) :

170,000,000 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิ บล้านบาท)

จานวนหุน้ ที่จาหน่ายแล้ว (หุน้ ):

1,700,000 หุ้น (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (บาท) :

100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

จานวนหุน้ ที่ถือ (หุ้น) :

1,699,998 หุ้น (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิ บแปดหุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น (%) :

100

ลงทุนในเดือนมกราคม 2558
2 ชื่อบริ ษทั :

บริ ษทั ทรู เอ็นเนอร์จี เพาเวอร์ ลพบุรี จากัด (TEPL)

เลขทะเบียนบริ ษทั เลขที่ :

073552000661

ที่ต้งั สานักงาน :

199 หมู่ที่ 11 ถนนพัฒนานิคม-วังม่วง ตาบลหนองบัว อาเภอพัฒนานิคม
จังหวัดลพบุรี 15140

ประเภทธุรกิจ :

ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าผ่านโรงไฟฟ้าชีวมวล

โทรศัพท์ :

036-494-102-3

โทรสาร :

036-494-102-3

ทุนจดทะเบียน (บาท) :

330,000,000 บาท (สามร้อยสามสิ บล้านบาท)

จานวนหุน้ ที่จาหน่ายแล้ว (หุน้ ):

3,300,000 หุ้น (สามล้านสามแสนหุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (บาท) :

100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

จานวนหุน้ ที่ถือ (หุ้น) :

3,299,998 หุ้น (สามล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิ บแปดหุน้ )

สัดส่วนการถือหุ้น (%) :

100

3 ชื่อบริ ษทั :

บริ ษทั รุ ้งเอกรยา เอ็นจิเนียริ่ ง (สระแก้ว) จากัด (RAK)

เลขทะเบียนบริ ษทั เลขที่ :

0105557149146

ที่ต้งั สานักงาน :

669 ถนนสะแกงาม แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร 10150

ประเภทธุรกิจ :

ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าผ่านโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ

ทุนจดทะเบียน (บาท) :

60,000,000 บาท (หกสิ บล้านบาท)

จานวนหุน้ ที่จาหน่ายแล้ว (หุน้ ):

600,000 หุ้น (หกแสนหุน้ )

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (บาท) :

100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
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จานวนหุน้ ที่ถือ (หุ้น) :

569,997 หุ้น (ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิ บเจ็ดหุน้ )

สัดส่วนการถือหุ้น (%) :

95.00

3.2 บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด (IWIND) (เดิมชื่อ บริ ษทั กรี น โกรท จากัด)
1. ชื่อบริ ษทั :

บริ ษทั ลมลิกอร์ จากัด (LLG)

เลขทะเบียนบริ ษทั เลขที่ :

0105550114282

ประเภทธุรกิจ :

ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าพลังงานลม

ที่ต้งั สานักงาน :

480 หมู่ที่ 5 ซอยเฉลิมพระเกียรติ 1 ถนนเลี่ยงเมืองปากพนัง ตาบลปากพนังฝั่ง
ตะวันออก อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช 80140

ทุนจดทะเบียน (บาท) :

250,000,000 บาท (สองร้อยห้าสิ บล้านบาท)

จานวนหุน้ ที่จาหน่ายแล้ว (หุน้ ):

2,500,000 หุ้น (สองล้านห้าแสนหุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (บาท) :

100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

จานวนหุน้ ที่ถือ (หุ้น) :

2,499,988 หุ้น (สองล้านสี่ แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิ บแปดหุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น (%) :

100

2. ชื่อบริ ษทั :

บริ ษทั เกาะเต่า วินด์ จากัด (KTW)

เลขทะเบียนบริ ษทั เลขที่ :

0105552068903

ประเภทธุรกิจ :

ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าพลังงานลม

ที่ต้งั สานักงาน :

538 อาคารแกรนด์ ชั้นที่ 10 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุ งเทพมหานคร 10310

ทุนจดทะเบียน (บาท) :

40,000,000 บาท (สี่ สิบล้านบาท)

จานวนหุน้ ที่จาหน่ายแล้ว (หุน้ ):

400,000 หุ้น (สี่ แสนหุน้ )

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (บาท) :

100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

จานวนหุน้ ที่ถือ (หุ้น) :

399,995 หุ้น (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิ บห้าหุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น (%) :

100

3. ชื่อบริ ษทั :

บริ ษทั สาธารณูปโภคเกาะพยาม จากัด (KPY)

เลขทะเบียนบริ ษทั เลขที่ :

0105556035465

ประเภทธุรกิจ :

ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าพลังงานลม

ที่ต้งั สานักงาน :

976/5 ถนนริ มคลองแสนแสบ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
10310

ทุนจดทะเบียน (บาท) :

1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท)

จานวนหุน้ ที่จาหน่ายแล้ว (หุน้ ):

10,000 หุน้ (หนึ่งหมื่นหุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (บาท) :

100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
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จานวนหุน้ ที่ถือ (หุ้น) :

9,997 หุ้น (เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิ บเจ็ดหุน้ )

สัดส่วนการถือหุ้น (%) :

100

3.3 บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ แคป แมนเนจเม้นท์ จากัด (ICAP)
1. ชื่อบริ ษทั :

บริ ษทั สมาร์ททรี จากัด (SMT)

เลขทะเบียนบริ ษทั เลขที่ :

0105545082858

ประเภทธุรกิจ :

วางระบบคมนาคมและสายส่งไฟฟ้า

ที่ต้งั สานักงาน :

48 ซอยร่ มเกล้า 44 ถนนร่ มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง
กรุ งเทพมหานคร 10520

ทุนจดทะเบียน (บาท) :

500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาท)

จานวนหุน้ ที่จาหน่ายแล้ว (หุน้ ):

5,000,000 หุ้น (ห้าล้านหุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (บาท) :

100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

จานวนหุน้ ที่ถือ (หุ้น) :

4,999,997 หุ้น (สี่ ลา้ นเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิ บเจ็ดหุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น (%) :

100

2. ชื่อบริ ษทั :

บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จากัด
(I-CON)

เลขทะเบียนบริ ษทั เลขที่ :

0105558127430

ประเภทธุรกิจ :

จาหน่ายเครื่ องจักรอุปกรณ์และอะไหล่ที่เกี่ยวกับการขนส่งคมนาคม

ที่ต้งั สานักงาน :

976/5 ถนนริ มคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุ งเทพมหานคร 10310

ทุนจดทะเบียน (บาท) :

100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท)

จานวนหุน้ ที่จาหน่ายแล้ว (หุน้ ):

1,000,000 หุ้น (หนึ่งล้านหุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (บาท) :

100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

จานวนหุน้ ที่ถือ (หุ้น) :

999,997 หุ้น (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิ บเจ็ดหุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น (%) :

100

3. ชื่อบริ ษทั :

บริ ษทั โรงแรมดาราเทวี จากัด (DDH)

เลขทะเบียนบริ ษทั เลขที่ :

0505545003661

ประเภทธุรกิจ :

โรงแรม รี สอร์ท ห้องชุด

ที่ต้งั สานักงาน :

51/4 หมูท่ ี่ 1 ถนนเชียงใหม่-สันกาแพง ตาบลท่าศาลา อาเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50000

ทุนจดทะเบียน (บาท) :

1,290,000,000 บาท (หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิ บล้านบาท)

จานวนหุน้ ที่จาหน่ายแล้ว (หุน้ ):

129,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้านหุ้น)
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มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (บาท) :

10 บาท (สิบบาทถ้วน)

จานวนหุน้ ที่ถือ (หุ้น) :

114,999,996 หุ้น (หนึ่งร้อยสิ บสี่ลา้ นเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิ บ
หกหุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น (%) :
4. ชื่อบริ ษทั :

89.00
บริ ษทั เอ.พี.เค. ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (APK)

เลขทะเบียนบริ ษทั เลขที่ :

0105543042522

ประเภทธุรกิจ :

ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์

ที่ต้งั สานักงาน :

51/4 หมูท่ ี่ 1 ถนนเชียงใหม่-สันกาแพง ตาบลท่าศาลา อาเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50000

ทุนจดทะเบียน (บาท) :

310,000,000 บาท (สามร้อยสิ บล้านบาท)

จานวนหุน้ ที่จาหน่ายแล้ว (หุน้ ):

3,100,000 หุ้น (สามล้านหนึ่งแสนหุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (บาท) :

100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

จานวนหุน้ ที่ถือ (หุ้น) :

3,099,996 หุ้น (สามล้านเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิ บหกหุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น (%) :

100

5. ชื่อบริ ษทั :

บริ ษทั ดาราเทวี จากัด (DV)

เลขทะเบียนบริ ษทั เลขที่ :

0505544003748

ประเภทธุรกิจ :

ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์และให้เช่าเครื่ องหมายการค้า

ที่ต้งั สานักงาน :

51/12 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงใหม่-สันกาแพง ตาบลท่าศาลา อาเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50000

ทุนจดทะเบียน (บาท) :

20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท)

จานวนหุน้ ที่จาหน่ายแล้ว (หุน้ ):

2,000,000 หุ้น (สองล้านหุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (บาท) :

10 บาท (สิ บบาทถ้วน)

จานวนหุน้ ที่ถือ (หุ้น) :

1,999,998 หุ้น (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิ บแปดหุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น (%) :

100

4. บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์ :

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงและเขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 104000
โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991

Website :

http://www.tsd.co.th
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุ้น
ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) ประกอบด้วย
กรรมการอิสระ จานวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายอภิชาติ อาภาภิรม ประธานกรรมการตรวจสอบ (2) นายวิศิษฐ์ องค์พิพฒั น์กุล และ
(3) นายชญตว์ วิทยานนท์เอกทวี (ในระหว่างปี 2559 นายชญตว์ ได้ลาออก และคณะกรรมการบริ ษทั ในขณะนั้น ได้แต่งตั้งนาย
ณัฐดนัย อินทรสุขศรี เป็ นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนตาแหน่งที่ว่าง) โดยมีนางธริ ณี วรรทนธีรัช อดีตรอง
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารฝ่ ายบัญชีการเงิน ทาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบชุดดังกล่าว ได้
มีการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง (รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ปรากฏในตารางการเข้าร่ วมประชุม
ของคณะกรรมการ ในหัวข้อการจัดการและกากับดูแลกิจการ) กรรมการตรวจสอบได้ทยอยลาออก ทาให้บริ ษทั ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ตน้ เดือนมกราคม 2560
ต่อมาในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 บริ ษทั ได้แจ้งมติของการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 6/2561 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยว่า คณะกรรมการบริ ษทั ในขณะนั้น ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจานวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) พลตรี บุญเลิศ
แจ้งนพรัตน์ เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ (2) นายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ และ (3) นายปิ ยะพงศ์ วงศ์สุวฒั น์ แต่บริ ษทั ไม่สามารถ
ดาเนินการจดทะเบียนการเข้าเป็ นกรรมการของนายปริ ยะพงศ์ได้ คณะกรรมการตรวจสอบชุดดังกล่าว ได้พิจารณาและให้
ความเห็นต่องบการเงินที่ผา่ นการตรวจสอบของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และบริ ษทั ได้นาส่งงบ
การเงินที่ผา่ นการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 28 สิ งหาคม 2560 และแบบแสดงแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2559 ต่อสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 โดยใน
วันที่ 25 สิ งหาคม 2560 คณะกรรมการบริ ษทั ขณะนั้น ได้มีมติกาหนดวันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 3/2560 เพื่ออนุมตั ิงบ
การเงินประจาปี 2559 แต่ต่อมาคณะกรรมการบริ ษทั มีการยกเลิกการจัดการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 25
กันยายน 2560
บริ ษทั ได้มีการจัดประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่
ออกก่อนครบวาระทั้งหมด ตามมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด และคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2562 เมื่อ
วันที่ 29 มีนาคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ จานวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นางสาวประนอม โฆวินวิพฒั น์ เป็ น
ประธานกรรมการตรวจสอบ (2) นายพิชิต สิ นพัฒนสกุล กรรมการตรวจสอบ และ (3) นายกุดนั่ สุ ขมุ านนท์ กรรมการ
ตรวจสอบ โดยมีว่าที่ร้อยตรี หญิงนาตยา ตรัยตรึ งตรี คูณ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อมานายกุดนั่ ได้ลาออกจาก
การเป็ นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 17 กันยายน 2562 และคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2563 เมื่อ
วันที่ 20 เมษายน 2563 มีมติแต่งตั้งนายอดุล ขาวละออ เป็ นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนตาแหน่งของนายกุดนั่
สุ ขมุ านนท์
กรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบนั ทุกท่าน มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบครบถ้วน ตามข้อกาหนดของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การดาเนินงานส่วนใหญ่ที่คณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบนั ได้ปฏิบตั ิไปแล้วนั้น สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. รายงานทางการเงิน
นับตั้งแต่คณะกรรมการตรวจสอบเข้ารับตาแหน่ง บริ ษทั ประสบปัญหาหลายด้าน รวมถึงได้ทราบข้อมูลว่า เอกสาร
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ทางบัญชีและการเงิน ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงต้นปี 2562 คณะกรรมการชุดในอดีต ยังมิได้มีการส่งมอบแต่อย่างใด เป็ น
สาเหตุประการหนึ่ง ที่ทาให้บริ ษทั ต้องใช้เวลาในการรวบรวมเอกสารทางบัญชีทางอ้อมจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น คู่คา้
หน่วยงานราชการ ธนาคาร เป็ นต้น ซึ่งทาด้วยความลาบาก ส่งผลกระทบในการสรรหาผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และการ
ออกรายงานทางการเงิน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนั บริ ษทั มีความคืบหน้าในการดาเนินการในเรื่ องดังกล่าวระดับหนึ่ง คาด
ว่า ทีมงานภายในของบริ ษทั จะสามารถทางานร่ วมกับผูส้ อบบัญชี เพื่อให้บริ ษทั สามารถออกงบการเงินที่ผา่ นการ
ตรวจสอบที่คา้ งส่งทั้งหมดได้
2. การสรรหาผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
ทราบว่า ที่ผา่ นมาบริ ษทั ต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการในบริ ษทั ย่อย เพื่อให้มีอานาจควบคุมและสั่งการ
รวมถึงการที่บริ ษทั ไม่มีเอกสารทางบัญชีและการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
และส่งผลกระทบต่อการเตรี ยมงบ
การเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ทาให้บริ ษทั ต้องใช้เวลาในการติดต่อและสรรหาผูส้ อบบัญชี มีการเจรจากับผูส้ อบบัญชีหลายราย แต่มีเพียงผูส้ อบ
บัญชีรายเดียวที่เสนอตัวเข้ามาเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และยินยอมรับเป็ นผูส้ อบบัญชีให้แก่บริ ษทั คือ บริ ษทั เอ.เอ็ม.
ที. แอสโซซิเท จากัด ทั้งนี้ การแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี จะต้องอยูท่ ี่การได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ก่อน โดย
คณะกรรมการบริ ษทั
ได้เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งให้ผสู ้ อบบัญชีบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย ตั้งแต่ปี 2560-2563 รวมเวลา 4 ปี ในคราวเดียวกัน
3. รายการที่เกี่ยวโยงกันหรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานรายการหรื อธุรกรรมที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรื อ อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อย่างเข้มงวด ตั้งแต่ได้เข้ารับตาแหน่ง โดยคานึงถึงข้อกฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบตั ิที่บริ ษทั กาหนด
ไว้ โดยยึดหลักการ โปร่ งใส ถูกต้อง และประโยชน์สูงสุ ดแก่บริ ษทั โดยจะมีการเปิ ดเผยข้อมูลรายงานที่เกี่ยวโยงกันใน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ต่อไป
บทสรุ ป
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่กาหนดไว้ ในกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยใช้ความรู ้ ความสามารถ ความระมัดระวังอย่างรอบคอบ และมีความเป็ นอิสระเพียงพอ และรายงานประเด็นที่มี
สาระสาคัญต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อย่างเหมาะสมครบถ้วน

( นางสาวประนอม โฆวินวิพฒั น์ )
ประธานกรรมการตรวจสอบ
30 มิถุนายน 2563
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) หรื อ (บริ ษทั ) มีชื่อเรี ยกเป็ นภาษาอังกฤษว่า Inter Far East
Energy Corporation Public Company Limited หรื อ IFEC เดิมชื่อ “บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จากัด (มหาชน)”
ประกอบธุรกิจ เป็ นตัวแทนจาหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่ องถ่ายเอกสารให้แก่ Konica Minolta Business Solutions Asia Pte. Ltd. (KM
BSA) ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ชื่อ Konica Minolta และได้ขยายธุรกิจด้วยการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการผลิต
กระแสไฟฟ้า จากพลังงานทดแทน ในไตรมาส 3 ปี 2556 และธุรกิจบริ หารจัดการขยะ ในไตรมาส 4 ปี 2556 ต่อมาได้จาหน่าย
ธุรกิจจาหน่ายและให้เช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 3 มิถุนายน 2557 ธุรกิจของ
บริ ษทั จึงเป็ นการบริ หารจัดการบริ ษทั ย่อย ที่ทาธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนประเภท
ต่างๆ ที่บริ ษทั เข้าลงทุนไว้ อีกทั้งได้ปรับย้ายหมวดธุรกิจจากของใช้ในครัวเรื อนและสำนักงาน เป็ นหมวดธุรกิจพลังงานและ
สาธารณูปโภค ตั้งแต่วนั ที่ 2 กรกฎาคม 2558 เป็ นต้นมา พร้อมกับได้มีการขยายการลงทุนโดยจัดตั้งบริ ษทั ย่อย เพื่อประกอบ
ธุรกิจลงทุนและบริ หารโครงการอื่น นอกเหนือจากโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เพื่อเสริ มสร้างรายได้ให้แก่บริ ษทั อีกทางหนึ่ง
นับตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 และเปลี่ยนชื่อบริ ษทั เป็ น “บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)”
หรื อ IFEC เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 และในปี 2559 บริ ษทั ได้มีการกาหนด พร้อมทั้งได้ให้ความสาคัญกับการลงทุนในธุรกิจอืน่
ที่มีศกั ยภาพเพิม่ เติมด้วย เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการวางและขยายเครื อข่ายงานคมนาคมและสายส่งไฟฟ้าและโรงแรม ภาวะ
อุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันทางธุรกิจของบริ ษทั ดังนี้
ธุรกิจผลิตและจาหน่ ายกระแสไฟฟ้า
ไฟฟ้าเป็ นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่มีความสาคัญเป็ นอย่างมาก
ทั้งในการดารงชีวิตประจาวันและระดับมหภาค
ทาง
อุตสาหกรรมและวงการแพทย์ ความต้องใช้ในการใช้ไฟฟ้ามีแนวโน้มเพิม่ สู งขึ้นทุกปี แต่จานวนผูแ้ ข่งขันในอุตสาหกรรมมี
จานวนน้อย การแข่งขันในตลาดจึงยังคงไม่รุนแรง อย่าไรก็ตาม การขยายการลงุทนในธุรกิจดังกล่าวของบริ ษทั ได้ชลอตัวลง
เพราะมีขอ้ จากัดที่เกิดขึ้นจากนโยบายของภาครัฐ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ได้มีการขยายธุรกิจในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ประเทศในกลุ่ม AEC เช่น สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พระราชาอาณาจักรกัมพูชา ฯลฯ รวมถึง ประเทศอื่นๆ เช่น ญี่ปนุ่
บังคลาเทศ เป็ นต้น พร้อมทั้งได้มีการศึกษา ตลอดจนค้นหาแหล่งพลังงานใหม่และเทคโนโลยีการเก็บสะสมพลังงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพการผลิต
ธุรกิจบริหารจัดการขยะ
เป็ นธุรกิจที่ไม่มีการแข่งขันกับผูป้ ระกอบการรายอื่นอย่างมีนยั สาคัญเช่นกัน เนื่องจากชุมชนจะเลือกบ่อขยะ ที่มีทำเลที่ต้งั อยู่
ใกล้เคียงและปริ มาณขยะมีปริ มาณมากขึ้นจากการขยายตัวของชุมชน
ธุรกิจอื่นๆ
ธันวาคม 2558 บริ ษทั เข้าลงทุนในธุรกิจโรงแรมมาตรฐานระดับสากล ที่มีศกั ยภาพทั้งด้านมูลค่าของอสังหาริ ทรัพย์ ซึ่งถือครอง
กรรมสิ ทธิ์อยูเ่ ป็ นจานวนมาก ตลอดจนมีศกั ยภาพในการเปิ ดบริ การเกี่ยวกับสุ ขภาพ (Wellness หรื อHealth Care) ในอนาคต และ
แม้ว่าธุรกิจโรงแรม จะเป็ นธุรกิจที่มีการแข่งขันสู ง แต่มีแนวโน้มที่ดีข้ นึ ตามทิศทางของธุรกิจภาคท่องเที่ยวไทย นอกจากนี้การ
เปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการส่งเสริ มการบริ การด้านสุ ขภาพ ยังเป็ นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะมีปัจจัย
เกื้อหนุนจากค่าใช้จ่ายด้านสุ ขภาพที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนของประชากร รวมถึงกระแสใส่ใจในสุ ขภาพที่มีมากขึ้น ผนวกกับ
ชื่อเสี ยงที่ดีของโรงแรม อันเป็ นที่ยอมรับของลูกค้ ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวต่างประเทศ ทาให้บริ ษทั มีความเชื่อมัน่ ว่า จะเป็ นอีก
ธุรกิจหนึ่งที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่บริ ษทั ได้
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจ
วิสัยทัศน์
เป็ นผูน้ าการผลิตกระแสไฟฟ้า ด้วยพลังงานทดแทนทุกประเภท ครอบคลุมและเข้าถึงทุกพื้นที่ เพื่อบูรณการสิ่ งแวดล้อมให้ยงั่ ยืน
พันธกิจ
1. มุ่งมัน่ ทดแทนทุกประเภทให้ได้ผลลัพธ์สูงสุ ด โดยคงไว้ซ่ ึงคุณภาพของสังคมและสิ่ งแวดล้อม
2. พัฒนาศักยภาพการผลิตกระแสไฟฟ้า ให้ครอบคลุมและเข้าถึงทุกพื้นที่ดว้ ยการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
3. สร้างงานให้คนท้องถิ่น ได้มีรายได้และปลูกจิตรักบ้านเกิด
เป้าหมายการดาเนินธุรกิจ
บริ ษทั มุ่งมัน่ ที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน โดยยึดมัน่ การทาธุรกิจที่สร้างสมดุลย์ต่อทุกภาคส่วนสร้างผลประโยชน์ที่ดีที่สุด
ให้กบผูล้ งทุน สร้างความมัน่ คงต่อพนักงานและบุคลากรในองค์กร ทำธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม ตามหลักบรรษัทภิบาล หรื อการ
กากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) หรื อ CG และบรรษัทภิบาล หรื อการมีเจตนารมณ์ที่ดี ในการแสดงความ
รับผิดชอบรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่ งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) หรื อ CSR รวมถึงมุ่งมัน่ ในการให้ความ
ร่ วมมือกับสังคมต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ
กลยุทธ์ การดาเนินธุรกิจ
บริ ษทั มีความมุ่งมัน่ ที่จะเป็ น Green Power Company ที่เป็ นผูน้ าด้านการผลิตกระแสไฟฟ้า ด้วยพลังงานทดแทนทุกประเภท
ครอบคลุมและเข้าถึงทุกพื้นที่ เพื่อบูรณการสังคมและสิ่ งแวดล้อมให้ยงั่ ยืน รวมถึงสร้างผลตอบแทนที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุ ด
แก่ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องและได้มีการกาหนดกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจได้ ดังนี้ บริ หารจัดการใช้พลังงานทดแทนทุกประเภทให้ได้
ผลลัพธ์สูงสุ ด โดยคงไว้ซ่ ึงคุณภาพของสิ่ งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนพัฒนาศักยภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าให้ครอบคลุมและ
เข้าถึงทุกพื้นที่ดว้ ยการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ เพื่อลดปริ มาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลธรรมชาติ ที่เป็ นสาเหตุสาคัญของ
การเกิดภาวะโลกร้อน ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพ การดาเนินงานอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการประกอบธุรกิจที่โปร่ งใส มีการปฎิบตั ิ
ตามกฎเกณฑ์ รวมถึงมีการกากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่ งแวดล้อม ลงทุนในกิจการ
พลังงานทดแทนที่ก่อให้เกิดรายได้ทนั ที และสะสมเพื่อป็ นส่วนหนึ่งของเงินทุน สาหรับการพัฒนาโรงไฟฟ้าและนวัตกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับการใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทน ซึ่งประกอบด้วย แสงแดด สายลม ชีวมวลและขยะชุมชน รวมถึงเข้า
ร่ วมประมูลหรื อขอใบอนุญาตในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าด้วยตนเอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความร่ วมมือกับ Strategic
Partners เพื่อสร้างช่องทางการเติบโตของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามเป้าหมายสร้างบริ การให้เป็ นเลิศแก่ลูกค้าผลิตและจาหน่ายไฟฟ้า
โดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิ ทธิ ภาพลดการสู ญเสี ยเสถียรภาพในการผลิต โดยจัดให้มีผเู ้ ชี่ยวชาญควบคุมดูแลและพัฒนาอย่าง
ใกล้ชิด มุ่งสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอานวยความสะดวก ความรวดเร็ ว ความกระตือรื อร้นในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ที่มีความโปร่ งใส ตลอดจนการให้บริ การที่ดีเลิศและเท่าเทียม ศึกษาขยายการลงทุนในธุรกิจอื่นที่มีศกั ยภาพ เพื่อ
เสริ มสร้างรายได้ให้แก่บริ ษทั
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
•

ประเภทธุรกิจของบริษัท

บริ ษทั เดิมประกอบธุรกิจเป็ นตัวแทนจาหน่ายและให้เช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร และต่อมาได้เริ่ มเข้าลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนต่างๆ ในไตรมาส 4 ปี 2556
จากนั้นเมื่อสัญญาการเป็ นตัวแทน
จาหน่ายสิ้นสุ ดลง บริ ษทั ได้ทารายการจาหน่ายไปซึ่งกิจการจาหน่ายและให้เช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557
ซึ่งเป็ นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 ทาให้บริ ษทั มีรายได้หลักจากธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพียงอย่างเดียว และประกอบธุรกิจที่มุ่งเน้นการบริ หาร
จัดการและลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่ทาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิต รวมถึงการจาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนประเภท
ต่างๆ และนับตั้งแต่ปี 2558 บริ ษทั ได้ขยายการลงทุนไปในธุรกิจอืน่ เพื่อเสริ มสร้างรายได้ให้แก่บริ ษทั โดยจัดตั้งบริ ษทั ย่อย
เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนและบริ หารโครงการอื่น นอกเหนือจากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน เช่น รับวางระบบและขยาย
เครื อข่ายระบบงานคมนาคมและสายส่งไฟฟ้า โรงแรม เป็ นต้น ทั้งนี้ บริ ษทั จัดประเภทการลงทุน ออกเป็ น 4 กลุ่ม ดังนี้
(1) โรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
(2) การบริ หารจัดการขยะ
(3) โรงแรม
(4) ธุรกิจอื่นๆ
• การตลาดและการแข่งขัน
(1) ธุรกิจโรงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
การประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้า
ถือเป็ นธุรกิจที่ไม่มีการแข่งขันทางตรงกับผูป้ ระกอบการรายใด
เนื่องจากเป็ นการจาหน่ายให้กบั ทางการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคโดยตรง ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว ประกอบกับ
ปริ มาณความต้องการใช้ไฟฟ้ามีแนวโนมสู งขึ้นทุกปี
เพราะเป็ นสิ นค้าอุปโภคบริ โภคขั้นพื้นฐานที่สาคัญที่ในชีวิต
ประจาวัน ทั้งในภาคครัวเรื อนและอุตสาหกรรม ธุรกิจของบริ ษทั จึงเป็ นอุตสาหกรรมที่ไม่มีการแข่งขันระหว่างผูผ้ ลิต
อย่างมีนยั สาคัญ
(2) ธุรกิจบริ หารจัดการขยะ
บริ ษทั รับบริ หารจัดการขยะ โดยวิธีฝังกลบ ซึ่งถือเป็ นส่วนประกอบที่จำเป็ นของระบบการจัดการขยะมูลฝอย แบบ
ครบวงจร (Integrated Solid Waste Management) ในพื้นที่ปกครอง หรื อพื้นที่ใกล้เคียงขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยคิดค่าจ้างกำจัดขยะจากน้ ำหนักของขยะที่นำมาทิ้งที่บอ่ ขยะ หรื อสถานที่ฝังกลบ (Landfill) ของบริ ษทั
นอกจากนี้บริ ษทั ยังมีรายได้อีกส่วนหนึ่ง จากการคัดแยกและจำหน่ายขยะ หรื อวัสดุเหลือใช้จากครัวเรื อน หรื อการ
นำขยะที่ฝังกลบกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ในรู ปแบบต่างๆ และเป็ นธุรกิจที่ยงั ไม่มีการแข่งขันกันอย่างมีนยั สาคัญ
เนื่องจากมีผปู ้ ระกอบการน้อยและขยะมีปริ มาณมากขึ้น
(3) ธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจของกลุ่มดาราเทวีเชียงใหม่ ที่บริ ษทั เข้าลงทุนเป็ นธุรกิจโรงแรม ที่มีศพั ยภาพและสามารถต่อยอดธุรกิจ ด้าน
สุ ขภาพ ด้วยการใช้ภูมิปัญญาไทยแบบล้านนา มาปรับปรุ ง เพื่อให้เข้ากับวิธีการดูแลสุ ขภาพของคนยุคปัจจุบนั ซึ่งคาด
ว่า จะสามารถสร้างผลตอบแทนอย่างมีศกั ยภาพในอนาคต
(4) ธุรกิจอื่น
บริ ษทั ได้ศึกษาความเป็ นไปได้และกำหนดแผนการลงทุน พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงานเป็ นกรณี
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พิเศษ และได้เข้าร่ วมกิจกรรมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กับบริ ษทั ที่ปรึ กษาในการขับ
เคลื่อนโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์
ในโรงพยาบาลของรัฐในลักษณะของการร่ วมลงทุน
(Matching Fund) โดยมีสัดส่วนการร่ วมทุนระหว่างบริ ษทั และ พพ. เท่ากับสัดส่วน 30:70 เพื่อปรับปรุ งระบบส่องสว่าง
เครื่ องปรับอากาศ เครื่ องทำความเย็น หม้อไอน้ ำ ระบบจ่ายไฟ ฯลฯ ในโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งอยูใ่ นเป้าหมายไม่ต่ากว่า
28 แห่ง และบริ ษทั คาดว่า จะสามารถยื่นข้อเสนอ และรับงานในโรงพยาบาลเป้าหมาย ไม่ต่ากว่า 5 แห่ง นอกจากนี้
ยังได้มีการศึกษาความเป็ นไปได้ได้ในการผลิตน้ าสะอาด เพื่อการบริ โภคให้กบั ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ณ
เมืองสำคัญๆ ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รวม 6 เมือง ประกอบด้วย เมืองดักโต๊ (Dak To) เมืองกอนตุม (Kon
Tum) เมืองดานัง (Danang) เมืองกว่างบิ่ง (Quang Bin) เมืองด่งฮา (Dong Ha) และเมืองลาวเบ๋ า (La Bao) ซึ่งคาดการณ์
ว่า จะสามารถขับเคลื่อนได้อย่างเป็ นทางการ ในปี 2560
•

แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่ งขันในอนาคต
- ธุรกิจผลิตและจาหน่ ายกระแสไฟฟ้า ปริ มาณการใช้พลังงาน ทั้งในส่วนของน้ ามัน ไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียน ก๊าซ
ธรรมชาติ ฯลฯ มีสัดส่ วนที่เพิ่มขึ้น อาทิ ระหว่งปี พ.ศ. 2549-2564 ได้มีการคาดการณ์ว่า ความต้องการใช้ไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยร้อยละ 5.5 หรื อ 1,500-2,000 เมกะวัตต์ต่อปี และหากพิจารณาปริ มาณการใช้ไฟฟ้าจริ ง ในปี พ.ศ. 2559 จะพบว่า มี
ความต้องการไฟฟ้า มีอตั ราเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นจริ ง กล่าวคือ ในปี พ.ศ. 2559 มีค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าสู งสุ ดของระบบ
เท่ากับ 26,618.80 เมกะวัตต์ และนับจากปี 2559 เป็ นต้นไป ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นหรื ออยูเ่ ท่ากับร้อยละ 5.6 ต่อปี
และปี 2579 ซึ่งเป็ นปี ที่สิ้นสุ ดของแผนบูรณการพลังงานระยะยาว จะมีความต้องการใช้ไฟฟ้า เท่ากับ 326,119 ล้านหน่วย
หรื อ 37,228.196 เมกะวัตต์ และนับวันปริ มาณความต้องการใช้ไฟฟ้าจะเพิ่มสู งขึ้นเป็ นลำดับ เพราะ (1) มีการขยายของ
ภาค อุตสาหกรรม ที่พ่ งึ พาการใช้ไฟฟ้ามีเพิ่มมากขึ้น (2) การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร (3) การปรับปรุ งการใช้ชีวิตที่มี
การพึ่งพาการใช้พลังงานจากกระแสไฟฟ้ามากขึ้น เป็ นต้น ประกอบกับน้ ำมันและก๊าซธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
อ่าวไทยมีปริ มาณที่ลดลง และคาดว่า จะหมดลงในระยะเวลาประมาณ 10-15 ปี ข้างหน้า กระทรวงพลังงานจึงจัดทา
ยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน (พ.ศ. 2559 2563) เพื่อใช้เป็ นกรอบในการจัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการ
ใช้ของประเทศ รวมถึงส่งเสริ มให้มีการผลิตแปรรู ปบรรจุจาหน่ายและขนส่ ง ฯลฯ ที่ปลอดภัยยัง่ ยืนและเป็ นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิง่ จักมีการส่งเสริ มให้มีสัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนที่มากขึ้น กล่าวคือ
ภายใต้แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 10 ปี พ.ศ. 2557 หรื อ Alternative Energy Development Plan
(AEDP2015) ได้กำหนดให้มี สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ร้อยละ 30 หรื อ 6,000 เมกะวัตต์ของ
การใช้พลังงานขั้นสุ ดท้าย ตามแผนนัยและแผนภูมิขา้ งต้น ซึ่งยุทธศาสตร์ดงั กล่าว สอดรับกับแผนบูรณการพลังงานระยะ
ยาว พ.ศ. 2558-2579 หรื อ Thailand Integrated Energy Blueprint (TIEB) ซึ่งประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ กับ 10 มาตรการ และ
5 แผนย่อยที่ตอ้ งสัมพันธ์และ ผสมผสานกับการสนับสนุนทางการเงินให้กบั 4 กลุ่มเศรษฐกิจ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดผล (Impact)
ที่มีนยั สาคัญ 5 ประการประกอบด้วย (1) การประหยัดหรื อการลดการใช้พลังงานและลดต้นทุนในการขนส่งน้ ำมัน (2)
การทดแทนการนำเข้าโดยการใช้พลังงานทดแทน (3) การลงทุนเพื่อสร้างโรงไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐาน (4) การสร้าง
งานและสร้างรายได้ หมุนเวียนให้กบั ภาคเกษตรกรรม และ (5) การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อสิ่ งแวดล้อม ซึ่งยุทธศาสตร์ดงั กล่าว ถือเป็ นการสร้างความมัง่ คงคุม้ ค่าและความยัง่ ยืนในการบริ หารจัดการพลังงานใน
ทุกมิติ อีกทั้งยังสอด รับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ตลอดจนทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติในระยะต่อๆ ไป พร้อมกันนี้ แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
ข้างต้น ซึ่งให้ความ สาคัญกับการ (1) ส่งเสริ มการผลิตพลังงานจากวัตถุดิบพลังงานทดแทนที่มีอยู่ อาทิ แสงอาทิตย์ ลม
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ชีวมวล ชีวภาพ น้ ำ ฯลฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด หรื อเต็มศักยภาพ (2) การพัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทน
ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม และ (3) การพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อผลประโยชน์รวมข้อมูลส่วนได้เสี ย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ชุมชนที่เกี่ยวข้อง ถือเป็ นโอกาสที่สาคัญของบริ ษทั
ซึ่งมีประสบการณ์และความพร้อมจะได้มีส่วนในการหนุนเสริ ม
นโยบายของรัฐบาลอีกโสดหนึ่งด้วย อีกทั้ง ความต้องการพลังงานจากพลังงานทดแทนของไทย มีเพิ่มมากขึ้น อาทิ
ในเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2559 มีการใช้พลังงานทดแทน เท่ากับ 910 พันตัน เทียบเท่าน้ ำมันดิบ หรื อเพิม่ ขึ้นร้อยละ 15.9
ในช่วงเดียวกันของปี 2558 นอกจากนี้ จำนวนผูเ้ ข้าแข่งขันในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ยังมี
จานวนน้อย อาทิ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 มีผไู ้ ด้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จานวน 411 ราย มี
ขนาดกาลังการผลิต รวมเพียง 2,602 เมกะวัตต์ และมีปริ มาณขายไฟตามสัญญา เท่ากับ 1,932 เมกะวัตต์ ในขณะที่ประมาณ
กาลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในอนาคต ตามแผน PDP 2010
ฉบับปรับปรุ ง ครั้งที่ 3 และ AEDP 2012-2021 เมื่อสิ้นสุ ดแผน มีจำนวน 3,940 เมกะวัตต์ และ 2,000 เมกะวัตต์ ตามลาดับ
อีกทั้ง เมื่อพิจารณาเป้าหมายของสัดส่วนการเพิ่มการใช้พลังงานทดแทน ทั้งในรู ปแบบของพลังงานไฟฟ้า ความร้อน
และเชื้อเพลิงชีวภาพ ภายใต้แผน AEDP 2015 กับความต้องการใช้ไฟฟ้า ในปี พ.ศ.2579 ตามผลการดาเนินงานและ
เป้าหมายการพัฒนาพลังงานทดแทน ดังนี้
ผลการดาเนินงาน
ประเภทพลังงานไฟฟ้ ำ

เป้าหมาย

หน่วย

2555

2556

2557

2579

พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ

1,138.00

1,341.00

1,467.00

5,588.24

เมกะวัตต์
เมกะวัตต์
เมกะวัตต์
เมกะวัตต์
เมกะวัตต์
เมกะวัตต์
เมกะวัตต์
เมกะวัตต์
เมกะวัตต์
เมกะวัตต์

2,786.00
42.72
1,959.95
193.40
101.75
111.73
376.72
-

3,788.00
47.48
2,320.78
265.23
108.80
222.71
823.46
-

4,494.00
65.72
2,451.82
311.50
142.01
224.47
1,298.51
-

19,684.40
500.00
50.00
5,570.00
600.00
376.00
680.00
3,002.00
6,000.00
2,906.40

ควำมร้อน
1 พลังงานขยะ
2 ชีวมวล
3 ก๊าซชีวภาพ
4 พลังงานแสงอาทิตย์
5 พลังงานความร้อนทางเลือกอื่น

พันตันเทียบเท่าน้ ำมันดิบ
พันตันเทียบเท่าน้ ำมันดิบ
พันตันเทียบเท่าน้ ำมันดิบ
พันตันเทียบเท่าน้ ำมันดิบ
พันตันเทียบเท่าน้ ำมันดิบ

78.20
4,346.00
458.00
3.50
-

85.00
4,694.00
495.00
4.50
-

98.10
5,144.00
528.00
5.10
-

25,088.00
495.00
22,100.00
1,283.00
1,200.00
10.00

เชื้อแพลิงชีวภาพ
1 ไบโอดีเซล
2 เอทานอล
3 น้ ำมันไพโรไลซิส
4 ก๊าซไบโอมีเทนอัด
5 เชื้อเพลิงทางงเลือกอื่น

ล้ำนลิตร/วัน
ล้ำนลิตร/วัน
ล้ำนลิตร/วัน
ตัน/วัน
พันตันเทียบเท่ำน้ ำมันดิบ

1,270.00
2.80
1.40
-

1,612.00
2.90
2.60
-

1,783.00
2.89
3.21
-

8,712.43
14.00
11.30
0.53
4,800.00
10.00

7,294.00

8,232.00

9,025.00

39,388.67

การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย (พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ)

73,316.00

75,214.00

75,804.00

131,000.00

สัดส่ วนพลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขั้นสุ ดท้าย (%)

9.95

10.94

11.91

30.00

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ขยะชุมชน
ขยะอุตส่าหกรรม
ชีวมวล
ก๊าซชีวภาพ (น้ ำเสีย/ของเสีย)
พลังงานน้ ำ ขนาดเล็ก
ก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน)
พลังงานลม
พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานน้ า ขนาดใหญ่

กำรใช้พลังงานนทดแทน(พันตันเทียบเท่าน้ ำมันดิบ)

ที่มา : ปรับปรุ งจากแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579
และเมื่อพิจารณาในภาพรวม จะเห็นว่า บริ ษทั มีโอกาสที่จะขยายฐานการลงทุนและสร้างผลตอบแทนทางธุรกิจที่มนั่ คงและ
ยัง่ ยืน ตลอดจนสร้างประโยชน์สูงสุ ดกับผูถ้ ือหุน้ ได้ในระยะยาว แต่อย่างไรก็ตาม บริ ษทั จักต้องขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ให้
เป็ นไปด้วยความรอบครอบ พร้อมทั้งจักต้องมีการพัฒนาองค์ความรู ้เกี่ยวกับพลังงาน โดยการพัฒนาองค์ความรู ้เกี่ยวกับ
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พลังงาน โดยเฉพาะพลังงานทางเลือกให้มีหรื อเป็ นที่ยอมรับ และสอดรับกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล ซึ่งได้
กำหนดให้พลังงานเป็ นกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนประเทศแบบก้าวหน้า ตามแบบแบบภูมิหรื อกรอบการปฏิบตั ิงาน
- ธุรกิจบริหารจัดการขยะ
กรมควบคุมมลพิษ พบ ปี 2558 ไทยมีขยะมูลฝอย รวม 26.85 ล้านตัน โดยขยะจำนวนดังกล่าว มีการนำไปกำจัดอย่าง
ถูกต้องเพียงร้อยละ 31.06 หรื อ 8.34 ล้านตันต่อปี มีการนำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 18.40 หรื อ 4.94 ล้านตันต่อปี และ
ถูกนำไปกำจัดอย่างไม่ถูกต้อง อาทิ การเทกองในบ่อดิน การเผากลางแจ้ง หรื อการลักลอบทิ้ง ในพื้นที่รกร้าง ร้อยละ 26.63
หรื อ 7.15 ล้านตันต่อปี ตลอดจนมีขยะตกค้างในพื้นที่และกำจัดไม่ถูกต้อง ร้อยละ 23.16 หรื อ 6.22 ล้านตันต่อปี ส่วนในปี
2559 มีขยะมูลฝอย จำนวน 27.04 ล้านตัน หรื อ 74,073 ตันต่อวัน เพิม่ ขึ้นจากปี 2558 ประมาณ 190,000 ตัน หรื อร้อยละ 7
ประกอบกับขยะมูลฝอยมีแนวโน้มเพิม่ ขึ้นปี ละ 600,000 ตัน และ มีอตั ราการเกิดขยะมูลฝอย เท่ากับ 1.13 กิโลกรัม ต่อคน
ต่อวัน รัฐบาลจึงมอบหมายให้ให้มีการยกร่ างจัดทำ พร้อมทั้งคณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบแผนแม่บทการบริ หารจัดการขยะ
มูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เพื่อ (ก) เป็ นกรอบและทิศทางในการแก้ไขปัญหาการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสี ยอันตราย (ข) บูรณาการการบริ หารจัดการขยะมูลฝอยและของเสี ยอันตรายของภาครัฐ ภาค
เอกชนและภาคประชาชน รวมถึง (ค) เป็ นกลไกหนุนเสริ มให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดทำแผนปฎิบตั ิการ ใน
การจากัดขยะมูลฝอยและของเสี ยอันตราย ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริ งและสภาพปัญหา หรื อข้อจากัดที่มีอยู่ นอกจากนี้ได้
กาหนดเป้าหมายต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน อาทิเช่น กาหนดให้ อปท. มีการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนที่ตน้ ทางได้ ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 50 ในปี 2564 หรื อมีการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนอย่างถูกวิธี หรื อถูกต้อง ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 74 หรื อ 19.6 ล้านตัน
หรื อมีการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างอย่างถูกต้องได้ ร้อยละ 100 หรื อ 30.50 ล้านตัน ในปี 2562 เป็ นต้น และจากที่ทาตลอดจน
มาตราการต่างๆ ของรัฐบาล โดยเฉพาะการกาชับให้ อปท. มีการจัดเก็บรวบรวมและขนส่ง ตลอดจนการจัดให้มีศนู ย์กำจัด
ขยะมูลฝอยรวม (Cluster) ฯลฯ จึงเป็ นโอกาสสำคัญที่บริ ษทั จะเข้าไปมีบทบาทและขยายธุรกิจในด้านการบริ หารและจัดการ
ขยะแบบครบวงจร นอกเหนือไปจากการฝังกลบได้ในอนาคต รวมถึงสามารถเข้าร่ วมปฏิบตั ิงานเชิงรุ กกับหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาคประชาชนมากยิ่งขึ้น
- ธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ มีความผันแปรโดยตรงกับสภาวะเศรษฐกิจ การเมืองและการท่องเที่ยวทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อม ที่มีความเป็ นเอกลักษณ์และลักษณะความเป็ น high-end ของโรงแรม
ดาราเทวี ทำให้มีความโดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน โดยโรงแรมมีฐานะลูกค้าระดับ high-end ซึ่งมีกาลังซื้อสู ง
จึงไม่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนมากนัก อีกทั้งลูกค้าของโรงแรมยังเหมาะสมสาหรับการขายโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์ในอนาคต ประกอบกับทรัพย์สินของโรงแรมดาราเทวี เป็ นทรัพย์สินที่มีศกั ยภาพและยังพัฒนาเป็ น
โครงการอสังหาริ มทรัพย์ที่สามารถขายได้ราคาสู งกว่าราคาท้องตลาด ซึ่งถือเป็ นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริ ษทั อย่างมี
นัยสาคัญ นอกจากนี้ยงั สามารถเพิม่ หรื อปรับเปลี่ยนรู ปแบบการบริ การให้เป็ นอย่างอื่น อาทิเช่น ศูนย์การแพทย์ หรื อคลีนิก
เฉพาะทาง (Specialized Medicaland Healthcare Center) ที่สามารถให้การวินิฉยั บำบัดและรักษา รวมถึงการพักฟื้ นของ
กลุ่มเป้าหมายระดับบน หรื อกลุ่มบุคคลที่มีความพร้อมเป็ นกรณี พิเศษเป็ นต้น
ทั้งนี้ การลงทุนในกิจการในโรงแรมดาราเทวีหรื อธุรกิจด้านโรงแรมและธุรกิจพัฒนอสัหาริ มทรัพย์ ต้องเงินลงทุนที่สูง
การพัฒนาโครงการอสังหารริ มทรัพย์ในอนาคต บริ ษทั อาจเลือกการร่ วมลงทุน เพื่อลดภาระการใช้เงินลงทุนที่สูงดังกล่าว
- ธุรกิจอื่น
(1) การรณรงค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
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กระทรวงพลังงาน คาดการณ์ความต้องการใช้ไฟสู งสุ ด (Peak) ในปี 2559 จะอยูท่ ี่ระดับ 28,300-29,000 เมกะวัตต์
จึงได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนประหยัดพลังงาน อาทิ การปิ ดไฟดวงที่ไม่ใช้การปรับ แอร์ที่ 25 องศา ถอดปลัก
เมื่อเลิกใช้ ฯลฯ หรื อการเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟ เป็ นเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่มีประสิทธิภาพสู ง อาทิ การ
เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED เบอร์ 5 การใช้เครื่ องปรับอากาศ เบอร์ 5 ฯลฯ นับแต่ ปี 2556 และพบว่า เป็ นกิจกรรมการ
ณรงค์ประสบความสาเร็ จและได้รับการตอบรับจากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงภาคครัวเรื อนเป็ น
อย่างดี
และจากการที่รัฐบาลได้ให้ความสาคัญ
ในการอนุรักษ์และการประหยัดพลังงาน
รวมถึงมีการ
ส่งเสริ มและผลักดันการอนุรักษ์พลังงาน ตามแผนปฏิบตั ิการอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2558-2579) หรื อ Energy
Efficiency Plan (EEP 2015) ซึ่งกำหนดให้มีการ (ก) บังคับใช้มาตรฐานอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน/อาคารควบคุม (ข)
บังคับมาตรฐานอาคารก่อสร้างใหม่ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (ค) กาหนดมาตรฐานและติดฉลากอุปกรณ์
เครื่ องจักรและวัสดุ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (ง) บังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอนุรักษ์พลังงานสาหรับและจาหน่าย (จ)
ช่วยเหลือและอุดหนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน (ฉ) ส่งเสริ มการใช้แสงสว่าง เพื่ออนุรักษ์พลังงาน
และ (ช) อนุรักษ์พลังงานภาคขนส่ง เพื่อให้เกิดการลดใช้พลังงาน รวม 558,600 ktoe หรื อคิดเป็ นมูลค่า รวม 8.5 ล้าน
บาท จากทุกภาคส่วน ซึ่งประกอบด้วย ภาคอุตสาหกรรม ภาคอาคารธุรกิจ ภาคที่อยูอ่ าศัยและภาครัฐ จึงถือเป็ นโอกาส
ของบริ ษทั
ในการที่จะขยายธุรกิจที่มีส่วนกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน อาทิ การปรับเปลี่ยนระบบ
แสงสว่าง และการปรับเปลี่ยนเครื่ องปรับอากาศ การติดตั้งระบบบริ หารจัดการพลังงาน ฯลฯ ให้กบั หน่วยงานภาครัฐ
ซึ่งถือเป็ นกลุ่มเป้าหมายหลักของบริ ษทั หรื อภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเป็ นรู ปธรรมในอนาคต
(2) ปริ มาณและความต้องการน้ าสะอาด
สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม มีการศึกษามาในปี พ.ศ. 2554 และพบว่า ครัวเรื อนในสาธาณรัฐสังคมเวียดนาม (เวียดนาม)
ในภาพรวม หรื อร้อยละ 77 สามารถเข้าถึงบริ การน้ าสะอาด แต่อย่างไรก็ตาม การ เข้าถึงบริ การน้ าสะอาด
จะผันแปรหรื อแตกต่างกันเป็ นรายภูมิภาค เช่น ครัวเรื อนในบริ เวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ ำโขง (Mekong River Delta)
ยังมีโอกาสเข้าถึงน้ าสะอาดในสัดส่วนที่นอ้ ยกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 47 เมื่อเปรี ยบเทียบกับ ครัวเรื อนในสามเหลี่ยมปาก
แม่น้ ำแดง (Red River Delta) ซึ่งมีโอกาสเข้าถึงบริ การน้ าสะอาดได้ ถึงร้อยละ 94 ของ ครัวเรื อนทั้งหมดในพื้นที่
จึงเป็ นผลให้รัฐบาลได้กำหนดที่จะจัดหา หรื อบริ หารจัดการให้ครัวเรื อนในชนบทและใน เมืองร้อยละ 75 และเข้าถึง
บริ การน้ าสะอาดในปี 2563 หรื อมีประชาชน ประมาณ 3.7 ล้านคนต่อปี สามารถเข้าถึงน้ ำสะอาดตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่รัฐบาลกำหนดหรื ออีกนัยหนึ่ง เวียดนามมีความจำเป็ นที่จะต้องทุ่มงบประมาณ เพื่อการนี้ เท่ากับ 1.44 พันล้าน
เหรี ยญดอลลลาร์สหรัฐต่อปี ประกอบกับรัฐบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอ หรื อมีงบประมาณเพื่อการนี้ได้ เพียงปี ละ
797 ล้านเหรี ยญสหรัฐ รวมถึงยังต้องใช้งบประมาณการบริ หารและซ่อมบำรุ งปี ละ 245 ล้านเหรี ยญสหรัฐ ธนาคารโลก
(World Bank) จึงเสนอให้รัฐบาลเชิญชวนให้ภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีส่วนร่ วมในการผลักดัน
นโยบายของรัฐ อีกทั้งยังหนุนเสริ มให้มีการแก้ไขและปรับปรุ งระเบียบ ตลอดจนวิธีปฏิบตั ิ ให้คล่องตัว ยิง่ ขึ้น ซึ่งทา
หน้าที่และข้อเสนอแนะของธนาคารโลก ถือเป็ นโอกาสที่ดีของบริ ษทั ที่จะขยายธุรกิจหรื อการผลิตและการบริ การน้ า
สะอาดให้แก่กลุ่มเป้าหมายของรัฐบาล โดยเฉพาะชุมชนชานเมือง ซึ่งรายรอบเมืองใหญ่หรื อพื้นที่และชุมชน ชนบท
หรื อชุมชนในพื้นที่ที่ห่างไกล หรื อธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น การบาบัดน้ าเสี ย (Wastewater Treatment) การบริ หารจัดการ
แหล่งน้ า (Water Resource Management) การบริ โภคการบริ หารจัดการด้านสุ ขาภิบาล (Sanitation) เป็ นต้น
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ปัจจัยความเสี่ยง
•

ปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจผลิตและจาหน่ ายไฟฟ้า
ปัจจัยเสี่ ยงสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าของบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้
(1) ความเสี่ ยงด้านความเข้มของแสงอาทิตย์กบั ความเร็ วลม
ประสิ ทธิภาพการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขึ้นอยูก่ บั ความเข้มของแสงอาทิตย์ กรณี ที่มีเมฆปกคลุม หรื อฝนตก
มาก ก็จะส่งผลให้ระดับการผลิตกระแสไฟฟ้าของบริ ษทั ลดลง บริ ษทั จึงได้ทาการศึกษาและเลือกเข้าลงทุนในโครงการ
ที่มีทาเลที่ต้งั ที่มีความเข้มของแสงอาทิตย์ อยูใ่ นเกณฑ์สูงตลอดทั้งปี คือประมาณ 5.00 - 5.50 กิโลวัตต์ชวั่ โมงต่อตาราง
เมตรต่อวัน เพื่อทำให้เกิดผลผลิตอย่างต่อเนื่อง กรณี โรงไฟฟ้าพลังงานลม บริ ษทั ได้ทาการศึกษาความเป็ นไปได้ของ
โครงการตลอดแนวชายฝั่งทะเลในจังหวัดนครศรี ธรรมราช เพื่อให้ได้ทำเลที่ต้งั ที่เหมาะสมที่สุดและผลิตกระแสไฟฟ้า
ได้ประสิ ทธิผลสู งสุ ด
(2) ความเสี่ ยงจากภัยธรรมชาติต่างๆ
ภัยธรรมชาติต่างๆ อาทิเช่น แผ่นดินไหว น้ ำท่วมและพายุ เป็ นต้น จะก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อโครงการ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งเป็ นอุปกรณ์หลัก อาจเกิดความเสี ยหายจนมาสามารถใช้งานได้ ทำให้การผลิตหยุด
ชะงักและมีตน้ ทุนสู งในการซ่อมแซมในการเข้าลงทุนของบริ ษทั บริ ษทั ได้พิจารณาถึงทำเลที่ต้งั ของโครงการเกี่ยวกับ
ระดับความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ ความแข็งแรงของโครงสร้าง ระบบป้องกันฟ้าผ่า รวมถึงระยะทางถึงสายส่งของ
การไฟฟ้า เพื่อลดการลดความสุ ญเสี ยพลังงาน (Yield Loss) ที่จะเกิดขึ้น ในการส่งไฟฟ้าเข้าสู่ระบบด้วย
(3) ความเสี่ ยงจากนโยบายและการสนับสนุนจากภาครัฐ
นโยบายและการสนับสนุนจากภาครัฐ มีบทบาทต่อความสาคัญอย่างยิ่งต่อความยัง่ ยืน ในการพัฒนาพลังงานแสง
อาทิตย์และพลังงานทดแทนต่างๆ เพื่อผลักดันให้เกิดการลงทุนในโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ตาม
แผนพัฒนาพลังานทดแทน หากนโยบายของภาครัฐเปลี่ยนแปลงไป จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อการหยุดชะงักของ
การพัฒนาโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทนอืน่ ๆ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั มุง่ มัน่ ที่
จะพัฒนาการผลิตกระแสไฟฟ้าจากทุกแหล่งพลังงานทดแทนให้มีคณ
ุ ภาพที่ดี เพื่อเป็ นทางเลือกอีกทางหนึ่งของการ
ผลิตพลังงานที่ยงั่ ยืนและเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
(4) ความเสี่ ยงจากการชำรุ ดบกพร่ องของอุปกรณ์ความเสื่ อมของแผงเซลแสงอาทิตย์ และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ มีผล
กระทบ โดยตรงต่อปริ มาณกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ บริ ษทั ตระหนักถึงข้อเท็จจริ งดังกล่าว จึงได้จดั ให้มีผเู ้ ชี่ยวชาญและ
เจ้าหน้าที่ดูแลบารุ งรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เพือ่ รักษารายได้ของบริ ษทั ให้อยูร่ ะดับสู งสุ ด
(5) ความเสี่ ยงด้านวัตถุดิบของโรงไฟฟ้าชีวมวล
โรงไฟฟ้าชีวมวลมีความเสี่ ยงในเรื่ องของราคาวัตถุดิบของวัตถุดิบ ตลอดจนการบริ หารจัดการโรงไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าได้
อย่างสม่าเสมอและมีประสิ ทธิภาพซึ่งบริ ษทั ได้จดั ให้มีการเตรี ยมการจัดซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าอย่างเพียงพอและเก็บรักษา
อย่างเหมาะสม

•

ปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจบริหารจัดการขยะ
(1) ความเสี่ ยงด้านอนามัยสิ่ งแวดล้อม
สถานที่ฝังกลบขยะมักจะมีโอกาสสร้างความเดือดร้อนราคาญ ให้แก่ชุมชนได้มาก ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั จึงอยู่
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ในพื้นฐานความมุ่งมัน่ ที่จะไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่างๆ ต่อประชาชน จัดให้มีการคัดแยกประเภทก่อนฝัง โดยมูลฝอย
ทัว่ ไปจากบ้านเรื อน จะถูกรวบรวมโดยรถบรรทุกขยะของเทศบาลและเข้าสู่ ข้นั ตอนคัดแยกประเภทมูลฝอยไม่สามารถ
ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้อีก จะถูกนำไปยังหลุมฝังกลบ เพื่อให้เกิดการย่อยสลายตามธรรมชาติ นอกจากนี้ บริ ษทั ยัง
จัดให้มีการกำจัดกลิ่น เพื่อไม่สร้างความเดือดร้อนราคาญ ตลอดจนได้ทาการปลูกต้นไม้ เพื่อสร้างทัศนียภาพและ
สิ่ งแวดล้อมที่ดี
(2) ความเสี่ ยงด้านอัคคีภยั
ก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นเป็ นเชื้อเพลิงชั้นดี ซึ่งเมื่อเกิดความร้อนสะสมมากๆ จะทาให้ปะทุติดไฟได้เองและเป็ นสาเหตุของ
ไฟไหม้บ่อขยะ ทั้งนี้การเกิดไฟไหม้หลุมฝังกลบขยะ สามารถพบเห็นได้ในทัว่ โลก แม้กระทัง่ ในประเทศสหรัฐอเมริ กา
หรื อประเทศอังกฤษ ซึ่งมีมาตรการและเทคโนโลยีฝังกลบที่ดีกว่าประเทศไทย อย่างไรก็ตามบริ ษทั ได้จดั ให้มีเจ้าหน้าที่
ที่เฝ้าระวังตลอดเวลาและมีบ่อน้ ำอยูใ่ นบริ เวณโครงการ เพื่อความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่ง
•

ปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจโรงแรม
-

ความเสี่ ยงด้านแข่งขันในตลาด
ธุรกิจโรงแรมเป็ นธุรกิจที่มีคู่แข่งในตลาดค่อนข้างมาก แต่เนื่องจากโรงแรมดาราเทวี มีความเป็ นเอกลักษณ์ ในด้าน
ของสถาปัตยกรรม บรรยายกาศและการบริ การที่เป็ นจุดขายที่โดดเด่น มีกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างจาก โรงแรมส่วนใหญ่
จึงทำให้อตั ราการแข่งขันไม่สูงนัก อีกทั้งธุรกิจโรงแรมเป็ นธุรกิจที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ในเรื่ องของการ
ส่งเสริ มการท่องเที่ยวอีกด้วย

-

ความเสี่ ยงด้านสภาพภูมิศาสตร์อาการศแห้งแล้ง หมอกควัน
เนื่องจากโรงแรมตั้งอยูในเขตภาคเหนือ ซึ่งอยูใ่ นพื้นที่ที่ประสบปัญหาสภาพภูมิอากาศแห้งแล้งและหมอก ควันจากไฟ
ป่ า ในช่วงฤดูแล้งของทุกปี ซึ่งเป็ นปัญหาที่ท้งั ภาครัฐและประชาชนในพื้นที่ให้ความร่ วมมือ เพื่อป้องกันและแกัไขมา
โดยตลอด แต่ปัญหาดังกล่าวยังอยูในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบกับการดาเนินกิจการ จึงจัดเป็ นความเสี่ ยงที่ยอมรับได้

•

ปัจจัยความเสี่ยงด้ านคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั มีการประเมินความเสี่ ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นต่อองค์กรและเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมย์ของบริ ษทั ที่มงุ่ มัน่
เป็ นแนวร่ วมภาคปฏิบตั ิในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รับชัน่ บริ ษทั ได้กำหนดเป็ นนโยบาย ระเบียบ วิธีปฏิบตั ิ ซึ่ง ได้รับความ
เห็นชอบจากมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั
และได้สื่อสารให้พนักงานทุกระดับ เป็ นแนวทางในการดาเนินงาน
ตลอดจนมีการกำหนดขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและรายการเบิกจ่ายต่างๆ เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่า มีการปฏิบตั ิตามนโยบาย
ดังกล่าวโดยเคร่ งครัด
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ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
(1) จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
1.1 หลักทรัพย์ของบริ ษทั
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีทนุ จดทะเบียน 2,691,819,598 บาท ( สองพันหกร้อยเก้าสิ บเอ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่น
เก้าพันห้าร้อยเก้าสิ บแปดบาทถ้วน) แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ จำนวน 2,691,819,598 หุ้น (สองพันหกร้อยเก้าสิ บเอ็ดล้าน
แปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิ บแปดหุน้ ) มีทุนจดทะเบียนเรี ยกชาระแล้ว จานวน 1,983,927,367 บาท
(หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิ บสามล้านเก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิ บเจ็ดบาทถ้วน) แบ่งเป็ นหุน้ สำมัญ จำนวน
1,983,927,367 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิ บสามล้านเก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิ บเจ็ดบาทถ้วน) มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
1.2 ใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริ ษทั
บริ ษทั ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ครั้งที่ 1 (IFEC-W1) จำนวนไม่เกิน
458,766,911 หน่วย ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 โดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดง
สิ ทธิสามารถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริ ษทั ได้ ดังนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิ ครั้งที่ 1 ในวันทำการสุ ดท้ายของเดือน
พฤศจิกายน 2557 (ตรงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557) กำหนดการใช้สิทธิ ครั้งที่ 2 ในวันทำการสุ ดท้ายของเดือน
พฤศจิกายน 2558 และครั้งสุ ดท้ายจะสามารถใช้สิทธิได้ ในวันที่ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อายุครบ 3 ปี (ตรงกับวันทีั ่ 23
กุมภาพันธ์ 2560) หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันทาการของบริ ษทั ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิเป็ นวันทำการสุ ดท้ายก่อน
หน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดงั กล่าว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีใบสำคัญแสดงสิ ทธิ์ (IFEC-W1) คงเหลือ จานวน 38,156,860 หน่วย ต่อมาบริ ษทั มี
การที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ได้มีมติให้บริ ษทั ได้ออกและเสนอขาย
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ครั้งที่ 1 (IFEC-W2) จำนวนไม่เกิน 456,153,173 หน่วย ให้แก่
ผูถ้ ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย เมื่อวันที่ 29 มิถนุ ายน
2558 โดยผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริ ษทั ได้ ดังนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิ ครั้งที่1
ในวันทาการสุ ดท้ายของเดือนพฤษภาคม 2559 (ตรงกับวันทีั ่ 31 พฤษภาคม 2559) กำหนดการใช้สิทธิ ครั้งที่ 2 ในวันทำ
การสุ ดท้ายของเดือนพฤษภาคม 2560 (ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม 2560) และครั้งสุ ดท้ายจะสามารถใช้สิทธิได้ในวันทำ
การสุ ดท้ายที่ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ (IFEC-W2) มีอายุครบ
1.3 หุ้นกู้
เมื่อวันที่5 พฤศจิกายน 2558 บริ ษทั ได้ออกหุ้นกูช้ นิดระบุชื่อผูถ้ ือไม่ดอ้ ยสิ ทธิไม่มีประกันและไม่มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ้นอายุ
หุ้นกู้ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.40 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560
มูลค่ารวม 3,000 ล้านบาท ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ กู้ เมื่อวันที่ 8 สิ งหาคม 2560 บริ ษทั นำเสนอรายละเอียดแนวทางการ
ชำระหนี้ โดยจะปรับโครงสร้างหนี้ตวั แลกเงินและหุ้นกูท้ ้้งั หมดเป็ นหุ้นกูร้ ะยะยาว ในวันที่ 30 มกราคม 2561 ดังนี้
1) ตัว๋ แลกเงินที่ผิดนัดชาระหนี้แล้ว จำนวน 2,130 ล้านบาท บริ ษทั จะออกหุ้นกู้ ระยะเวลา 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
7.5 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
2) ตัว๋ แลกเงินที่ยงั ไม่ถึงกำหนดชำระ จำนวน 1,086 ล้านบาท บริ ษทั จะชำระคืนเงินต้น ในอัตราร้อยละ 60 และจะออก
หุ้นกู้ จำนวน 434.4 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อ ปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
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3) หุ้นกู้ จำนวน 3,000 ล้านบาท บริ ษทั จะชำระคืนเงินต้นในอัตราร้อยละ 60 และจะออกหุ้นกู้ จำนวน 1,200
ล้านบาท ระยะเวลา 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
(2) ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งที่ถือหุน้ สู งสุ ด 10 รายแรก ตามบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุ้น ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักโอนหุ้น ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 มีดงั ต่อไปนี้
ลาดับ

รายชื่ อ

จานวนหุ้น

ร้ อยละของหุ้นที่เรียกชารแล้ว

1

นายทวิช เตชะนาวากุล

202,616,800

10.21

2

นายอภิศกั ดิ์ เทพผดุงพร

82,591,302

4.16

3

นางกนกวรรณ พรทรัพย์อนันต์

71,997,900

3.63

4

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

57,881,638

2.92

5

นายอนันต์ ตันตสิ รินทร์

49,526,600

2.50

6

บจก.ไทยเอ็นวีดีอาร์

42,666,962

2.15

7

CHASE NOMINEES LIMITED

19,777,600

1.00

8

นายแชมป์ ศรี โชคชัย

16,804,538

0.85

9

นายเอี่ยม อาชวกุลเทพ

15,300,000

0.77

10

นายทวี กุลเลิศประเสริ ฐ

14,690,468

0.74

อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูถ้ ือหุ้นที่มีอยูเ่ ดิม ตามนัยข้างต้น และเป็ นผลให้บริ ษทั อินเตอร์
ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) มีรายชื่อผูถ้ ือหุ้นที่ถือหุ้นสู งสุ ด 10 รายแรก ตามบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุ้น ณ
วันปิ ดสมุดทะเบียนพักโอนหุน้ วันที่ 20 เมษายน 2560 มีดงั ต่อไปนี้
ลาดับ

รายชื่อ

จานวนหุน้

ร้อยละของหุ้นที่เรี ยกชาระแล้ว

1

นายทวิช เตชะนาวากุล

202,616,800

10.03

2

นายอภิศกั ดิ์ เทพผดุงพร

86,834,395

4.30

3

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

57,881,638

2.86

4

นายอนันต์ ตันตสิ รินทร์

51,422,600

2.54

5

บจก.ไทยเอ็นวีดีอาร์

42,653,459

2.11

6

นางกนกวรรณ พรทรัพย์อนันต์

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 ศรี โชคชัย

16,804,538

0.83

10

นางจิดาภา กันตสุ สิระ

16,550,000

0.82
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(3) ข้ อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย
3.1 บริ ษทั ถือหุ้นทางตรง
(1) บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล จากัด (IFEC-T) (ชื่อเดิม “บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ จากัด” (IFEE))
มีรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สัดส่วนการถือหุ้น
ลาดับ

รายชื่อผูถ้ ือหุ้น

1

บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่

2

ผูถ้ ือหุ้นรายย่อยอื่น จานวน 3 ราย

จานวนหุน้

(ร้อยละ)

59,999,997

100.00

3

น้อยกว่า 0.01

(2) บริ ษทั ซันพาร์ค จากัด (SP) มีรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สัดส่วนการถือหุ้น
ลาดับ

รายชื่อผูถ้ ือหุ้น

1

บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่

2

ผูถ้ ือหุ้นรายย่อยอื่น จานวน 3 ราย

จานวนหุน้

(ร้อยละ)

299,995

100.00

6

น้อยกว่า 0.01

(3) บริ ษทั ซันพาร์ค 2 จากัด (SP2) มีรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สัดส่วนการถือหุ้น
ลาดับ

รายชื่อผูถ้ ือหุ้น

1

บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่

2

ผูถ้ ือหุ้นรายย่อยอื่น จานวน 4 ราย

จานวนหุน้

(ร้อยละ)

419,996

100.00

4

น้อยกว่า 0.01

(4) บริ ษทั วี.โอ.เน็ต ไบโอดีเซล จากัด (VON) มีรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สัดส่วนการถือหุ้น
ลาดับ

รายชื่อผูถ้ ือหุ้น

1

บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่

2

ผูถ้ ือหุ้นรายย่อยอื่น จานวน 4 ราย

จานวนหุน้

(ร้อยละ)

199,996

100.00

4

น้อยกว่า 0.01

(5) บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด (IWIN) (ชื่อเดิม “บริ ษทั กรี น โกรท จากัด” (GG)) ถือหุ้น
ร้อยละ 80 มีรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สัดส่วนการถือหุ้น
ลาดับ

รายชื่อผูถ้ ือหุ้น

1

บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่

2

นายสุ เมธ สุ ทธภักติ

3

ผูถ้ ือหุ้นรายย่อยอื่น จานวน 2 ราย

จานวนหุน้

(ร้อยละ)

1,959,998

80.00

490,000

20.00

2

น้อยกว่า 0.01
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(6) บริ ษทั สแกน อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (SFEE) เป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 100 มีรายชื่อ
และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สัดส่วนการถือหุ้น
ลาดับ

รายชื่อผูถ้ ือหุ้น

1

บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่

2

ผูถ้ ือหุ้นรายย่อยอื่น จานวน 14 ราย

จานวนหุน้

(ร้อยละ)

31,499,986

100.00

14

น้อยกว่า 0.01

(7) บริ ษทั อีสเอนเนอร์จี จากัด (IS) มีรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สัดส่วนการถือหุ้น
ลาดับ

รายชื่อผูถ้ ือหุ้น

1

บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่

2

ผูถ้ ือหุ้นรายย่อยอื่น จานวน 2 ราย

จานวนหุน้

(ร้อยละ)

776,998

100.00

2

น้อยกว่า 0.01

(8) บริ ษทั กรี น เอ็นเนอร์จี เทคโนโลยี อิน (ไทยแลนด์) จากัด (GE) มีรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
สัดส่วนการถือหุ้น
ลาดับ

รายชื่อผูถ้ ือหุ้น

1

บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่

2

ผูถ้ ือหุ้นรายย่อยอื่น จานวน 2 ราย

จานวนหุน้

(ร้อยละ)

434,998

100.00

2

น้อยกว่า 0.01

(9) บริ ษทั เจ.พี.โซล่า พาวเวอร์ จากัด (JP) มีรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สัดส่วนการถือหุ้น
ลาดับ

รายชื่อผูถ้ ือหุ้น

1

บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่

2

ผูถ้ ือหุ้นรายย่อยอื่น จานวน 2 ราย

จานวนหุน้

(ร้อยละ)

79,998

100.00

2

น้อยกว่า 0.01

(10) บริ ษทั ไอเฟค (แคมโบเดีย) จากัด (IFEC-C) มีรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สัดส่วนการถือหุ้น
ลาดับ
1

รายชื่อผูถ้ ือหุ้น
บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่

จานวนหุน้

(ร้อยละ)

1,000

100.00

(11) บริ ษทั วังการค้ารุ่ งโรจน์ จากัด (WR) มีรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สัดส่วนการถือหุ้น
ลาดับ

รายชื่อผูถ้ ือหุ้น

1

บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่

2

ผูถ้ ือหุ้นรายย่อยอื่น จานวน 6 ราย

จานวนหุน้

(ร้อยละ)

299,994

100.00

6

น้อยกว่า 0.01
35

(12) บริ ษทั ซีอาร์ โซลาร์ จากัด (CR) มีรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สัดส่วนการถือหุ้น
ลาดับ

รายชื่อผูถ้ ือหุ้น

1

บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่

2

ผูถ้ ือหุ้นรายย่อยอื่น จานวน 5 ราย

จานวนหุน้

(ร้อยละ)

1,299,995

100.00

5

น้อยกว่า 0.01

(13) บริ ษทั สมประสงค์อนิ เตอร์เนชัน่ แนล จากัด (SPS) มีรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สัดส่วนการถือหุ้น
ลาดับ

รายชื่อผูถ้ ือหุ้น

1

บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่

2

ผูถ้ ือหุ้นรายย่อยอื่น จานวน 2 ราย

จานวนหุน้

(ร้อยละ)

499,998

100.00

2

น้อยกว่า 0.01

(14) บริ ษทั ยูนิเวอร์แซล โพรไวเดอร์ จากัด (UP) มีรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สัดส่วนการถือหุ้น
ลาดับ

รายชื่อผูถ้ ือหุ้น

1

บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่

2

ผูถ้ ือหุ้นรายย่อยอื่น จานวน 4 ราย

จานวนหุน้

(ร้อยละ)

1,139,996

100.00

4

น้อยกว่า 0.01

(15) บริ ษทั แม่สะเรี ยง โซล่าร์ จากัด (MS) มีรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สัดส่วนการถือหุ้น
ลาดับ

รายชื่อผูถ้ ือหุ้น

1

บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่

2

ผูถ้ ือหุ้นรายย่อยอื่น จานวน 2 ราย

จานวนหุน้

(ร้อยละ)

1,325,098

100.00

2

น้อยกว่า 0.01

(16) บริ ษทั สมภูมิโซล่าพาวเวอร์ จากัด (SPP) มีรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สัดส่วนการถือหุ้น
ลาดับ

รายชื่อผูถ้ ือหุ้น

1

บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่

2

ผูถ้ ือหุ้นรายย่อยอื่น จานวน 2 ราย

จานวนหุน้

(ร้อยละ)

244,998

100.00

2

น้อยกว่า 0.01

(17) บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ โซล่าร์ จากัด (ISOLAR) มีรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สัดส่วนการถือหุ้น
ลาดับ

รายชื่อผูถ้ ือหุ้น

1

บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่

2

ผูถ้ ือหุ้นรายย่อยอื่น จานวน 3 ราย

จานวนหุน้

(ร้อยละ)

2,999,997

100.00

3

น้อยกว่า 0.01
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(18) บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ แคป แมนเนจเม้นท์ จากัด (ICAP) มีรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
สัดส่วนการถือหุ้น
ลาดับ

รายชื่อผูถ้ ือหุ้น

1

บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่

2

ผูถ้ ือหุ้นรายย่อยอื่น จานวน 3 ราย

จานวนหุน้

(ร้อยละ)

4,999,997

100.00

3

น้อยกว่า 0.01

3.2 บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จากัด (IFEC-T) เป็ นผูถ้ ือหุ้น
(1) บริ ษทั คลีน ซิต้ ี จากัด (CC) มีรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สัดส่วนการถือหุ้น
ลาดับ

รายชื่อผูถ้ ือหุ้น

1

บจก. อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์

2

ผูถ้ ือหุ้นรายย่อยอื่น จานวน 2 ราย

จานวนหุน้

(ร้อยละ)

1,699,998

100.00

2

น้อยกว่า 0.01

(2) บริ ษทั ทรู เอ็นเนอร์จี เพาเวอร์ ลพบุรี จากัด (TEPL) มีรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สัดส่วนการถือหุ้น
ลาดับ

รายชื่อผูถ้ ือหุ้น

1

บจก. อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์

2

ผูถ้ ือหุ้นรายย่อยอื่น จานวน 2 ราย

จานวนหุน้

(ร้อยละ)

3,299,998

100.00

2

น้อยกว่า 0.01

(3) บริ ษทั รุ ้งเอกรยา เอ็นจิเนียริ่ ง (สระแก้ว) จากัด (RAK) มีรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สัดส่วนการถือหุ้น
ลาดับ

รายชื่อผูถ้ ือหุ้น

1

บจก. อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์

2

ผูถ้ ือหุ้นรายย่อยอื่น จานวน 7 ราย

จานวนหุน้

(ร้อยละ)

569,997

95.00

30,003

5

3.3 บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด (IWIND) เป็ นผูถ้ ือหุ้น
(1) บริ ษทั ลมลิกอร์ จากัด (LLG) มีรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สัดส่วนการถือหุ้น
ลาดับ

รายชื่อผูถ้ ือหุ้น

1

บจก. อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชัน่ แนล

2

ผูถ้ ือหุ้นรายย่อยอื่น จานวน 12 ราย

จานวนหุน้

(ร้อยละ)

2,499,988

100.00

12

น้อยกว่า 0.01
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- บริ ษทั เกาะเต่า วินด์ จากัด (KTW) มีรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สัดส่วนการถือหุ้น
ลาดับ
รายชื่อผูถ้ ือหุ้น
จานวนหุน้
(ร้อยละ)
1

บจก. อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชัน่ แนล

2

ผูถ้ ือหุ้นรายย่อยอื่น จานวน 5 ราย

399,995

100.00

5

น้อยกว่า 0.01

(3) บริ ษทั สาธารณูปโภคเกาะพยาม จากัด (KPY) มีรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สัดส่วนการถือหุ้น
ลาดับ
รายชื่อผูถ้ ือหุ้น
จานวนหุน้
(ร้อยละ)
1

บจก. อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชัน่ แนล

2

ผูถ้ ือหุ้นรายย่อยอื่น จานวน 3 ราย

9,997

100.00

3

น้อยกว่า 0.01

3.4 บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ แคป แมนเนจเม้นท์ จากัด (ICAP) เป็ นผูถ้ ือหุ้น
(1) บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จากัด (I-CON) มีรายชื่อและสัดส่ วนการถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สัดส่วนการถือหุ้น
ลาดับ
รายชื่อผูถ้ ือหุ้น
จานวนหุน้
(ร้อยละ)
1

บจก. อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ แคป แมนเนจเม้นท์

2

ผูถ้ ือหุ้นรายย่อยอื่น จานวน 3 ราย

999,997

100.00

3

น้อยกว่า 0.01

(2) บริ ษทั โรงแรมดาราเทวี จากัด (DDH) มีรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สัดส่วนการถือหุ้น
ลาดับ
รายชื่อผูถ้ ือหุ้น
จานวนหุน้
(ร้อยละ)
1

บจก. อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ แคป แมนเนจเม้นท์

2

ผูถ้ ือหุ้นรายย่อยอื่น จานวน 5 ราย

114,999,996

89.15

1,400,004

10.85

(3) บริ ษทั เอ.พี.เค. ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (APK) มีรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สัดส่วนการถือหุ้น
ลาดับ
รายชื่อผูถ้ ือหุ้น
จานวนหุน้
(ร้อยละ)
1

บจก. อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ แคป แมนเนจเม้นท์

2

ผูถ้ ือหุ้นรายย่อยอื่น จานวน 4 ราย

3,099,996

100.00

4

น้อยกว่า 0.01

(4) บริ ษทั ดาราเทวี จากัด (DV) มีรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ลาดับ

รายชื่อผูถ้ ือหุ้น

1

บจก. อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ แคป แมนเนจเม้นท์

2

ผูถ้ ือหุ้นรายย่อยอื่น จานวน 2 ราย

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)

จานวนหุน้
1,999,998

100.00

2

น้อยกว่า 0.01
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(4) บริ ษทั สมาร์ททรี จากัด (SMT) มีรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ลาดับ

รายชื่อผูถ้ ือหุ้น

1

บจก. อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ แคป แมนเนจเม้นท์

2

ผูถ้ ือหุ้นรายย่อยอื่น จานวน 2 ราย

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)

จานวนหุน้
4,999,997

100.00

3

น้อยกว่า 0.01
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นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ดังนี้ “บริ ษทั มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุ ทธิหลังจาก
การหักภาษีและเงินสารองตามกฎหมายในแต่ละปี ของงบการเงินโดยจะจ่ายในปี ถัดไป อย่างไรก็ตามการพิจารณาการจ่ายเงินปัน
ผลดังกล่าวจะขึ้นอยูก่ บั แผนการลงทุนของบริ ษทั ฯ กระแสเงินสด รวมทั้งความจาเป็ นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต”
กล่าวคือ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยูก่ บั แผนการลงทุน ความจาเป็ นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต เมื่อ
คณะกรรมการบริ ษทั มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจาปี แล้วจะต้องนาเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น เว้นแต่เป็ นการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริ ษทั มีอานาจอนุมตั ิให้จ่ายเงินปันผลได้แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นทราบ
ในการประชุมคราวต่อไป
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โครงสร้ างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประกอบด้วย คณะกรรมการบริ ษทั และคณะอนุกรรมการย่อย รวม 3 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ รวมถึงคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
หรื อตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
รวมถึงต้องเป็ นไปตามข้อบังคับบริ ษทั ที่กำหนดไว้ ดังนี้ มีคณะกรรมการของบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่นอ้ ย
กว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
•

กรรมการต้องเป็ นบุคคลธรรมดาและต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
(1) บรรลุนิติภาวะ
(2) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
(3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทาโดยทุจริ ต
(4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรื อปลดออกจากราชการ หรื อองค์กรหรื อหน่วยงานของรัฐฐานทุจริ ตต่อหน้าที่
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นอกจากนั้นคณะกรรมการของบริ ษทั จะต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ซึ่งกำหนดไว้ ดังนี้
(1) มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
(2) มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน ซึ่งต้องมีความเป็ นอิสระ
(3) ผูท้ ี่เป็ นกรรมการตรวจสอบ (ต้องแต่งตั้งจากผูท้ ี่เป็ นกรรมการของบริ ษทั เท่านั้น) อย่างน้อย 3 คน โดยอย่างน้อย 1 คน
ต้องมีความรู ้และประสบการณ์ในการสอบทานความเชื่อถือของงบการเงิน
ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริ ษทั ตามหนังสื อรับรอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประกอบด้วย คณะกรรมการบริ ษทั รวม 9 คน ซึ่งประกอบด้วย (1) กรรมการที่มิได้เป็ นผูบ้ ริ หาร จานวน 5 คน และในจำนวน
ดังกล่าว มีกรรมการอิสระ รวมอยูจ่ ำนวน 3 คน รวมถึง (2) กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร จานวน 4 คน
ในปี 2559 คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
ลาดับ

รายชื่อ

1.

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

2.

นายสิ ทธิชยั พรทรัพย์อนันต์

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง วันที่ลาออก/หมดวาระ

ประธานกรรมการ

29 เมษายน 2559

รองประธานกรรมการ

29 เมษายน 2559

9 ธันวาคม 2559

3 เมษายน 2557

30 พฤศจิกายน 2559

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

3 เมษายน 2557

11 มกราคม 2560

กรรมการตรวจสอบ

29 เมษายน 2559

26 กรกฎาคม 2559

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

3.

นายอภิชาติ อาภาภิรม

ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

4.

นายวิศิษฐ์ องค์พิพฒั น์กุล

5.

นายชญตว์ วิทยานนท์เอกทวี

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

6.

นายแชมป์ ศรี โชคชัย

กรรมการ

6 พฤษภาคม 2557

9 ธันวาคม 2559

7.

นายฐนวัฒน์ จันทร์สุวรรณ

กรรมการ

6 มีนาคม 2558

30 พฤศจิกายน 2559

8.

นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์

กรรมการ

6 มีนาคม 2558

-

9.

นายบรรจง อรชุนกะ

กรรมการ

6 มีนาคม 2558

24 พฤศจิกายน 2559

10.

นายณัฐดนัย อินทรสุ ขศรี

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 26 กรกฎาคม 2559

11 มกราคม 2560

อนึ่ง มีการจัดประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 และมีการเลือกตั้งกรรมการใหม่ทดแทนกรรมการที่ขอลาออก
จึงเป็ นผลให้ ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) มีองค์ประกอบครบถ้วน
ตามข้อบังคับบริ ษทั
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ลาดับ

รายชื่อ

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

วันที่ลาออก

ประธานกรรมการ

29 เมษายน 2559

-

1.

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

2.

นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์

กรรมการ

6 มีนาคม 2558

-

3.

นายวิศิษฐ์ องค์พิพฒั น์กุล

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

3 เมษายน 2557

11 มกราคม 2560

4.

นายณัฐดนัย อินทรสุ ขศรี

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 26 กรกฎาคม 2559 11 มกราคม 2560

5.

พลตรี บุญเลิศ แจ้งนพรัตน์

กรรมการ

3 เมษายน 2560

-

6.

นายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ

กรรมการ

3 เมษายน 2560

-

7.

นายทวิช เตชะนาวากุล

กรรมการ

3 เมษายน 2560

-

8.

รศ.ประนอม โฆวินวิพฒั น์

กรรมการ

3 เมษายน 2560

-

9.

นายสมชาย สกุลสุ รรัตน์

กรรมการ

3 เมษายน 2560

-

10.

พลตารวจเอกสุ นทร ซ้ายขวัญ

กรรมการ

3 เมษายน 2560

-

11.

นายปริ ญญา วิญญูรัตน์

กรรมการ

3 เมษายน 2560

-

กรรมการบริ ษทั ได้เข้ารับการอบรม ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ดังนี้
Director

Financial

Successful

Role of the

Advanced

Director

Certification

Statements

Formulation

Chairman

Audit

Accreditation

Program (DCP)

for

Committee

Program (DAP)

รายชื่อ

Execution of Program (RCP)

Directors (FSD) Strategy (SFE)

1. นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

/

2. นายสิ ทธิชยั พรทรัพย์อนันต์

/

/

/

Program (AACP)

/

/

3. นายอภิชาติ อาภาภิรม
4. นายวิศิษฐ์ องค์พิพฒั นกุล

/

5. นายชญตว์ วิทยานนท์เอกทวี

/

/
/

6. นายแชมป์ ศรี โชคชัย

/

7. นายฐนวัฒน์ จันทร์สุวรรณ *

/

8. นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน

/

9. นายบรรจง อรชุนกะ
หมายเหตุ * หลักสู ตรCompany Secretary Program (CSP)
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ในปี 2559 การเข้าร่ วมประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบริษัท
ลาดับ

รายชื่อ

1.

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

2.

นายสิ ทธิชยั พรทรัพย์อนันต์

ตาแหน่ง

จานวนครั้งของ จานวนครั้งที่เข้า
การประชุม

ร่ วมการประชุม

ประธานกรรมการ

12

10

รองประธานกรรมการ

12

10

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ

3.

นายอภิชาติ อาภาภิรม

ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

12

12

4.

นายวิศิษฐ์ องค์พิพฒั นกุล

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

12

12

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

6

4

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

5.

นายชญวต์ วิทยานนท์เอกทวี

6.

นายแชมป์ ศรี โชคชัย

กรรมการ

12

12

7.

นายฐนวัฒน์ จันทร์สุวรรณ

กรรมการ

12

11

8.

นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์

กรรมการ

12

11

9.

นายบรรจง อรชุนกะ

กรรมการ

12

12

10.

นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

5

5

2. กรรมการตรวจสอบ
ลาดับ

รายชื่อ

ตาแหน่ง

จานวนครั้งของ จานวนครั้งที่เข้า
การประชุม

ร่ วมการประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

8

7

1.

นายอภิชาติ อาภาภิรม

2.

นายวิศิษฐ์ องค์พิพฒั นกุล

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

8

8

3.

นายชญตว์ วิทยานนท์เอกทวี

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

4

4

4.

นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

4

4
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3. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ลาดับ

รายชื่อ

ตาแหน่ง

จานวนครั้งของ

จานวนครั้งที่เข้า

การประชุม

ร่ วมการประชุม

1.

นายอภิชาติ อาภาภิรม

ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

1

1

2.

นายสิ ทธิชยั พรทรัพย์อนันต์

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

1

1

3.

นายชญตว์ วิทยานนท์เอกทวี

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

1

1

ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 การเข้าร่ วมประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั มีรายละเอียดดังต่อไป (ส่วนคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการสรรและกำหนดค่าตอบแทนไม่มีการประชุม)
1. คณะกรรมการบริษัท
ลาดับ

รายชื่อ

ตาแหน่ง

จานวนครั้งของ

จานวนครั้งที่เข้า

การประชุม

ร่ วมการประชุม

ประธานกรรมการ

5

5

1.

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

2.

นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์

กรรมการ

5

5

3.

นายวิศิษฐ์ องค์พิพฒั นกุล

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

2

1

4.

นายณัฐดนัย อินทรสุ ขศรี

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

2

1

5.

พลตรี บุญเลิศ แจ้งนพรัตน์

กรรมการ

3

3

6.

นายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ

กรรมการ

3

3

7.

นายทวิช เตชะนาวากุล

กรรมการ

3

2

8.

รศ.ประนอม โฆวินวิพฒั น์

กรรมการ

3

2

9.

นายสมชาย สกุลสุ รรัตน์

กรรมการ

3

2

10.

พลตารวจเอกสุ นทร ซ้ายขวัญ

กรรมการ

3

2

11.

นายปริ ญญา วิญญูรัตน์

กรรมการ

3

2

อานาจหน้ าที่
1. กำหนดนโยบายและดูแลการดาเนินงานของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของกรรมการบริ ษทั
ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย
2. พิจารณาอนุมตั ิและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรื อคณะกรรมการอื่นๆ เสนอ
3. ควบคุมกากับดูแลการบริ หารและจัดการของคณะกรรมการบริ หาร ให้เป็ นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
4. แต่งตั้งกรรมการบริ หาร กรรมการตรวจสอบและ/หรื อกรรมการอื่นๆ เมื่อจาเป็ นในการดูแลจัดการเฉพาะกิจการ เพื่อ
ประโยชน์ของบริ ษทั
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5. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรื อหลายคนหรื อบุคคลอืน่ ใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ
6. พิจารณากาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั
7. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมติจากผูถ้ ือหุ้น
8. กากับดูแลและพัฒนาระบบการบริ หารความเสี่ ยง
เป็ นไปตามนโยบายของบริ ษทั

รวมทั้งการกากับดูแลพัฒนาบรรษัทภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชัน่ ให้

9. อุทิศตนและเวลาเพื่อบริ ษทั โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อผูห้ นึ่งผูใ้ ดและไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็ นการขัดแย้ง
หรื อแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริ ษทั
10. ปฏิบตั ิตตามหลักบรรษัทภิบาล และข้อพึงปฏิบตั ิที่ดี สาหรับกรรมการบริ ษทั จดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและสำนักสานักวานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาหลักทรัพย์
11. ดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิ ทธิอย่างเป็ นธรรม
กรรมการผู้มีอานาจผูกพันบริษัท อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ได้กำหนดให้ “กรรมกำรสองคนลงลำยมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั ” เป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจกระทา
การลงนามผูกพันบริ ษทั
การแต่ งตั้งและการถอดถอนกรรมการบริษัท
การแต่งตั้งกรรมกการต้องมีความโปร่ งใสและชัดเจน โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นผูเ้ ริ่ มสรรหาและ
เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริ ษทั พร้อมประวัติสำหรับการคัดเลือก เมื่อได้รายชื่อแล้ว
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จะเป็ นผูเ้ สนอรายชื่อต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณานำเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
เพื่อลงมติแต่งตั้งเป็ นกรรมการต่อไป หลักเกณฑ์การแต่งตั้งเป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ดังนี้
•

ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็ นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็ นอัตรา ถ้าจำนวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการ
ที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้จบั ฉลากกันว่า ผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ
ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดนั้น เป็ นผูอ้ อกจำกตำแหน่งกรรมกการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับ
เลือกตั้งใหม่ได้
ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสี ยง
(2) ผูถ้ ือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้งั หมด ตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่ที่ประชุม
ผูถ้ ือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจานวน
กรรมการที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด

กรณีการถอดถอนกรรมการบริษทั
• นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ

(1) ตาย
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(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายหรื อข้อบังคับนี้
(4) ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นลงมติให้ออก
(5) ศาลมีคาสั่งให้ออก
• กรณี กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่ง ให้ยื่นหนังสื อลาออกต่อบริ ษทั การลาออกมีผลนับตั้งแต่วนั ที่หนังสื อลาออกไป

ถึงบริ ษทั
• กรณี ที่ตาแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและ

ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็ นกรรมการแทนตาแหน่งกรรมการที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการ
ได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนกรรมการที่ยงั
เหลืออยูท่ ี่ประชุมผูถ้ ือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสี ยง
ไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนผูถ้ ือหุ้นซึ่ งมาประชุม และมีสิทธิออกเสี ยงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนหุ้นที่ถือ โดยผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
คณะกรรมการของบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีขอ้ กำหนดและรายนามกรรมการผูม้ ีอานาจกระทาการลงนามผูกพันบริ ษทั ย่อย ซึ่งปรากฎตามหนังสื อ
รับรองบริ ษทั ดังนี้
(1) บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จากัด (IFEC-T) เดิมเรี ยกว่า “บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ จากัด”
(IFEE) มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

2

นายสิ ทธิชยั พรทรัพย์อนันต์

กรรมการ

ข้อกาหนด :

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

(2) บริ ษทั ซันพาร์ค จากัด (SP) มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ
1
ข้อกาหนด :

ชื่อ-สกุล
นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

ตาแหน่ง
กรรมการ

กรรมการหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอยูเ่ ดิม ตามนัยข้างต้น และเป็ นผลให้บริ ษทั ซันพาร์ค จากัด
มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
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ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

2

นายสุ กิจ อังสุ วรรณ

กรรมการ

3

นายสุ วิทย์ วรรณะศิริสุข

กรรมการ

ข้อกาหนด :

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

(3) บริ ษทั ซันพาร์ค 2 จากัด (SP2) มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ
1
ข้อกาหนด :

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

กรรมการหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอยูเ่ ดิม ตามนัยข้างต้น และเป็ นผลให้ บริ ษทั ซันพาร์ค 2 จากัด
มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

2

นายสุ กิจ อังสุ วรรณ

กรรมการ

3

นายสุ วิทย์ วรรณะศิริสุข

กรรมการ

ข้อกาหนด :

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

(4) บริ ษทั วี.โอ.เน็ต ไบโอดีเซล เอเซีย จำกัด (VON) มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ
1
ข้อกาหนด :

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

กรรมการหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอยูเ่ ดิม ตามนัยข้างต้น และเป็ นผลให้บริ ษทั วี.โอ.เน็ต
ไบโอดีเซล เอเซีย จากัด มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

2

นายสุ กิจ อังสุ วรรณ

กรรมการ

3

นายสุ วิทย์ วรรณะศิริสุข

กรรมการ

ข้อกาหนด :

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

(5) บริ ษทั สแกน อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ จากัด ((SIFEE) มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ
1
ข้อกาหนด :

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

กรรมการหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริ ษทั
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อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอยูเ่ ดิม ตามนัยข้างต้น และเป็ นผลให้บริ ษทั สแกน อินเตอร์
ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ จากัด มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

2

นายสุ กิจ อังสุ วรรณ

กรรมการ

3

นายสุ วิทย์ วรรณะศิริสุข

กรรมการ

ข้อกาหนด :

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

(6) บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด (IWIND) เดิมเรี ยกว่า บริ ษทั กรี น โกรท จากัด(GG) มีรายนาม
กรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
1

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

2

นายสุ เมธ สุ ทธภักติ

กรรมการ

ข้อกาหนด :

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

(7) บริ ษทั กรี น เอนเนอร์จีเทคโนโลยี อิน (ไทยแลนด์) จากัด (GE) มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
1

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

ข้อกาหนด :

ตาแหน่ง
กรรมการ

กรรมการหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอยูเ่ ดิม ตามนัยข้างต้น และเป็ นผลให้บริ ษทั กรี น เอนเนอร์จี
เทคโนโลยี อิน (ไทยแลนด์) จากัด มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
1

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

2

นายสุ กิจ อังสุ วรรณ

กรรมการ

3

นายสุ วิทย์ วรรณะศิริสุข

กรรมการ

ข้อกาหนด :

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

(8) บริ ษทั เจ.พี.โซล่า พาวเวอร์ จากัด (JP) มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

2

นายวีรศักดิ์ พรรณสวัสดิ์

กรรมการ

ข้อกาหนด :

กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริ ษทั
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อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอยูเ่ ดิม ตามนัยข้างต้น และเป็ นผลให้บริ ษทั เจ.พี.โซล่า
พาวเวอร์ จากัด มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

2

นายสุ กิจ อังสุ วรรณ

กรรมการ

3

นายสุ วิทย์ วรรณะศิริสุข

กรรมการ

ข้อกาหนด :

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

(9) บริ ษทั คลีนซิต้ ี จากัด (CC) มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ
1
ข้อกาหนด :

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

กรรมการหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอยูเ่ ดิม ตามนัยข้างต้น และเป็ นผลให้บริ ษทั คลีนซิต้ ี จากัด
มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

2

นายสุ กิจ อังสุ วรรณ

กรรมการ

3

นายสุ วิทย์ วรรณะศิริสุข

กรรมการ

ข้อกาหนด :

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

(10) บริ ษทั อีสเอนเนอร์จี จากัด (ISE) มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

ข้อกาหนด :

กรรมการหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอยูเ่ ดิม ตามนัยข้างต้น และเป็ นผลให้บริ ษทั อีสเอนเนอร์จี
จากัด มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

2

นายสุ กิจ อังสุ วรรณ

กรรมการ

3

นายสุ วิทย์ วรรณะศิริสุข

กรรมการ

ข้อกาหนด :

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั
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(11) บริ ษทั ไอเฟค (แคมโบเดีย) จากัด (IFEC-C) มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

2

นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์

กรรมการ

ข้อกาหนด :

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

(12) บริ ษทั วังการค้ารุ่ งโรจน์ จากัด (WRK) มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ
1
ข้อกาหนด :

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

กรรมการหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอยูเ่ ดิม ตามนัยข้างต้น และเป็ นผลให้บริ ษทั วังการค้า
รุ่ งโรจน์ จากัด มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

2

นายสุ กิจ อังสุ วรรณ

กรรมการ

3

นายสุ วิทย์ วรรณะศิริสุข

กรรมการ

ข้อกาหนด :

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

(13) บริ ษทั ทรู เอ็นเนอร์จี เพาเวอร์ ลพบุรี จากัด (TPL) มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ
1
ข้อกาหนด :

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

กรรมการหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอยูเ่ ดิม ตามนัยข้างต้น และเป็ นผลให้บริ ษทั ทรู เอ็นเนอร์จี
เพาเวอร์ ลพบุรี จากัด มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

2

นายสุ กิจ อังสุ วรรณ

กรรมการ

3

นายสุ วิทย์ วรรณะศิริสุข

กรรมการ

ข้อกาหนด :

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

(14) บริ ษทั ซีอาร์ โซลาร์ จากัด (CR) มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ
1
ข้อกาหนด :

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

กรรมการหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริ ษทั
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อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอยูเ่ ดิม ตามนัยข้างต้น และเป็ นผลให้บริ ษทั ซีอาร์ โซลาร์
จากัด มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

2

นายสุ กิจ อังสุ วรรณ

กรรมการ

3

นายสุ วิทย์ วรรณะศิริสุข

กรรมการ

ข้อกาหนด :

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

(15) บริ ษทั สมประสงค์อนิ เตอร์เนชัน่ แนล จากัด (SPT)) มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ
1
ข้อกาหนด :

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

กรรมการหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอยูเ่ ดิม ตามนัยข้างต้น และเป็ นผลให้บริ ษทั สมประสงค์
อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

2

นายสุ กิจ อังสุ วรรณ

กรรมการ

3

นายสุ วิทย์ วรรณะศิริสุข

กรรมการ

ข้อกาหนด :

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

(16) บริ ษทั ลมลิกอร์ จากัด (LLG) เดิมเรี ยกว่า บริ ษทั เอสซีจี วินด์ เอ็นเนอร์ยี จากัด (SGC) มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

2

นายสุ เมธสุ ทธภักติ

กรรมการ

3
4

นายกุมารเรซัน ซานดราเซคาราน
นายศิวะคูมาร์ เวนูโกปาล

กรรมการ
กรรมการ

ข้อกาหนด :

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์ หรื อนายสิทธิชยั พรทรัพย์อนันต์ และนายสุเมธ สุทธิภกั ติ สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อ
ร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอยูเ่ ดิม ตามนัยข้างต้น และเป็ นผลให้บริ ษทั ลมลิกอร์ จากัด
มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

2

นายสุ เมธ สุ ทธภักติ

กรรมการ

ข้อกาหนด :

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์ และนายสุ เมธ สุ ทธิภกั ติ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกันและ ประทับตราสาคัญของบริ ษทั
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(17) บริ ษทั ยูนิเวอร์แซล โพรไวเดอร์ จากัด (UP) มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

2

นายซึง วู นัม

กรรมการ

3

นายซอน วู ลี

กรรมการ

ข้อกาหนด :

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์ นายสิทธิชยั พรทรัพย์อนันต์ นายฐนวัฒน์ จันทร์สุวรรณ

สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อ

ร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอยูเ่ ดิม ตามนัยข้างต้น และเป็ นผลให้บริ ษทั ยูนิเวอร์แซล
โพรไวเดอร์ จากัด มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

2

นายสุ กิจ อังสุ วรรณ

กรรมการ

3

นายสุ วิทย์ วรรณะศิริสุข

กรรมการ

4

นายซึง วู นัม

กรรมการ

5

นายซอน วู ลี

กรรมการ

ข้อกาหนด :

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์ นายสุกิจ อังสุวรรณ นายสุ วิทย์ วรรณะศิริสุข กรรมการสอง ในสามคนนี้
ลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

(18) บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ โซล่าร์ จากัด (GPS) มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ
1
ข้อกาหนด :

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

กรรมการหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอยูเ่ ดิม ตามนัยข้างต้น และเป็ นผลให้บริ ษทั กรี น เพาเวอร์
โซล่าร์ จากัด มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

2

นายสุ กิจ อังสุ วรรณ

กรรมการ

3

นายสุ วิทย์ วรรณะศิริสุข

กรรมการ

ข้อกาหนด :

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

(19) บริ ษทั กรี นโซล่าร์ ฟาร์ม จากัด (GSF) มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ
1
ข้อกาหนด :

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

กรรมการหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริ ษทั
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อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอยูเ่ ดิม ตามนัยข้างต้น และเป็ นผลให้บริ ษทั กรี น โซล่าร์
ฟาร์ม จากัด มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

2

นายสุ กิจ อังสุ วรรณ

กรรมการ

3

นายสุ วิทย์ วรรณะศิริสุข

กรรมการ

ข้อกาหนด :

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

(20) บริ ษทั เจ.พี.มัง่ คัง่ จากัด (JPM) มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ
1
ข้อกาหนด :

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

กรรมการหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอยูเ่ ดิม ตามนัยข้างต้น และเป็ นผลให้บริ ษทั เจ.พี.มัง่ คัง่
จากัด มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

2

นายสุ กิจ อังสุ วรรณ

กรรมการ

3

นายสุ วิทย์ วรรณะศิริสุข

กรรมการ

ข้อกาหนด :

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

(21) บริ ษทั เกาะเต่า วินด์ จากัด (KTW) มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

2

นายสุ เมธ สุ ทธภักติ

กรรมการ

ข้อกาหนด :

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

(22) บริ ษทั ซัน ลาร์โซ จากัด (SLS) มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ
1
ข้อกาหนด :

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

กรรมการหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอยูเ่ ดิม ตามนัยข้างต้น และเป็ นผลให้บริ ษทั ซัน ลาร์โซ
จากัด มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
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ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

2

นายสุ กิจ อังสุ วรรณ

กรรมการ

3

นายสุ วิทย์ วรรณะศิริสุข

กรรมการ

ข้อกาหนด :

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

(23) บริ ษทั ซัน รี นิวเอเบิ้ล จากัด (SRA) มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ
1
ข้อกาหนด :

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

กรรมการหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอยูเ่ ดิม ตามนัยข้างต้น และเป็ นผลให้บริ ษทั ซัน รี นิวเอเบิล้
จากัด มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

2

นายสุ กิจ อังสุ วรรณ

กรรมการ

3

นายสุ วิทย์ วรรณะศิริสุข

กรรมการ

ข้อกาหนด :

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

(24) บริ ษทั วังรุ่ งโรจน์ จากัด (WRR) มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ
1
ข้อกาหนด :

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

กรรมการหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอยูเ่ ดิม ตามนัยข้างต้น และเป็ นผลให้บริ ษทั วังรุ่ งโรจน์
จากัด มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

2

นายสุ กิจ อังสุ วรรณ

กรรมการ

3

นายสุ วิทย์ วรรณะศิริสุข

กรรมการ

ข้อกาหนด :

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

(25) บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ โซล่าร์ จากัด (ISOLAR) มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ
1
ข้อกาหนด :

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

กรรมการหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริ ษทั
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อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอยูเ่ ดิม ตามนัยข้างต้น และเป็ นผลให้บริ ษทั อินเตอร์
ฟาร์อีสท์ โซล่าร์ จากัด มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

2

นายสุ กิจ อังสุ วรรณ

กรรมการ

3

นายสุ วิทย์ วรรณะศิริสุข

กรรมการ

ข้อกาหนด :

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

(26) บริ ษทั วี.โอ.โซล่าร์ จากัด (VOS) มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ
1
ข้อกาหนด :

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

กรรมการหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอยูเ่ ดิม ตามนัยข้างต้น และเป็ นผลให้บริ ษทั วี.โอ.โซล่าร์
จากัด มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

2

นายสุ กิจ อังสุ วรรณ

กรรมการ

3

นายสุ วิทย์ วรรณะศิริสุข

กรรมการ

ข้อกาหนด :

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

(27) บริ ษทั อีส เพาเวอร์ กรี น จากัด (ISP) มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ
1
ข้อกาหนด :

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

กรรมการหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอยูเ่ ดิม ตามนัยข้างต้น และเป็ นผลให้บริ ษทั อีส เพาเวอร์
กรี น จากัด มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

2

นายสุ กิจ อังสุ วรรณ

กรรมการ

3

นายสุ วิทย์ วรรณะศิริสุข

กรรมการ

ข้อกาหนด :

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั
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(28) บริ ษทั อีส ซัน ฟาร์ม จากัด (ISF) มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ
1
ข้อกาหนด :

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

กรรมการหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอยูเ่ ดิม ตามนัยข้างต้น และเป็ นผลให้บริ ษทั อีส ซัน ฟาร์ม
จากัด มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

2

นายสุ กิจ อังสุ วรรณ

กรรมการ

3

นายสุ วิทย์ วรรณะศิริสุข

กรรมการ

ข้อกาหนด :

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

(29) บริ ษทั สมประสงค์ มารวย จากัด (SMR) มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ
1
ข้อกาหนด :

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

กรรมการหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอยูเ่ ดิม ตามนัยข้างต้น และเป็ นผลให้บริ ษทั สมประสงค์
มารวย จากัด มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

2

นายสุ กิจ อังสุ วรรณ

กรรมการ

3

นายสุ วิทย์ วรรณะศิริสุข

กรรมการ

ข้อกาหนด :

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

(30) บริ ษทั สมประสงค์ มาเลิศ จากัด (SML) มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ
1
ข้อกาหนด :

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

กรรมการหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอยูเ่ ดิม ตามนัยข้างต้น และเป็ นผลให้บริ ษทั สมประสงค์
มาเลิศ จากัด มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
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ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

2

นายสุ กิจ อังสุ วรรณ

กรรมการ

3

นายสุ วิทย์ วรรณะศิริสุข

กรรมการ

ข้อกาหนด :

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

(31) บริ ษทั สแกน เพาเวอร์ จากัด (SPW) มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ
1
ข้อกาหนด :

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

กรรมการหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอยูเ่ ดิม ตามนัยข้างต้น และเป็ นผลให้บริ ษทั สแกน เพาเวอร์
จากัด มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

2

นายสุ กิจ อังสุ วรรณ

กรรมการ

3

นายสุ วิทย์ วรรณะศิริสุข

กรรมการ

ข้อกาหนด :

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

(32) บริ ษทั สแกน สมมาตร จากัด (SSM) มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ
1
ข้อกาหนด :

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

กรรมการหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอยูเ่ ดิม ตามนัยข้างต้น และเป็ นผลให้บริ ษทั สแกน
สมมาตร จากัด มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

2

นายสุ กิจ อังสุ วรรณ

กรรมการ

3

นายสุ วิทย์ วรรณะศิริสุข

กรรมการ

ข้อกาหนด :

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

(33) บริ ษทั ยูโซล่าร์ จากัด (USL) มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ
1
ข้อกาหนด :

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

กรรมการหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

58

อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอยูเ่ ดิม ตามนัยข้างต้น และเป็ นผลให้บริ ษทั ยูโซล่าร์ จากัด
มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

2

นายสุ กิจ อังสุ วรรณ

กรรมการ

3

นายสุ วิทย์ วรรณะศิริสุข

กรรมการ

ข้อกาหนด :

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

(34) บริ ษทั ยูรีนิวเอเบิ้ล จากัด (URA) มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ
1
ข้อกาหนด :

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

กรรมการหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอยูเ่ ดิม ตามนัยข้างต้น และเป็ นผลให้บริ ษทั ยูรีนิวเอเบิ้ล
จากัด มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

2

นายสุ กิจ อังสุ วรรณ

กรรมการ

3

นายสุ วิทย์ วรรณะศิริสุข

กรรมการ

ข้อกาหนด :

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

(35) บริ ษทั แม่สะเรี ยง สวนแสง จากัด (MSS) มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ
1
ข้อกาหนด :

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

กรรมการหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอยูเ่ ดิม ตามนัยข้างต้น และเป็ นผลให้บริ ษทั แม่สะเรี ยง
สวนแสง จากัด มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

2

นายสุ กิจ อังสุ วรรณ

กรรมการ

3

นายสุ วิทย์ วรรณะศิริสุข

กรรมการ

ข้อกาหนด :

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

(36) บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ (I-CON) เดิมเรี ยกว่า บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทรดดิง้ จากัด
(ITRADE) มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
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ลาดับ
1
ข้อกาหนด :

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

กรรมการหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอยูเ่ ดิม ตามนัยข้างต้น และเป็ นผลให้บริ ษทั อินเตอร์
ฟาร์อีสท์ เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จากัด มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

2

นายสุ กิจ อังสุ วรรณ

กรรมการ

3

นายสุ วิทย์ วรรณะศิริสุข

กรรมการ

ข้อกาหนด :

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

(37) บริ ษทั แม่สะเรี ยง โซลา จากัด (MS) มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ
1
ข้อกาหนด :

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

กรรมการหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอยูเ่ ดิม ตามนัยข้างต้น และเป็ นผลให้บริ ษทั แม่สะเรี ยง
โซลา จากัด มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

2

นายสุ กิจ อังสุ วรรณ

กรรมการ

3

นายสุ วิทย์ วรรณะศิริสุข

กรรมการ

ข้อกาหนด :

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

(38) บริ ษทั รุ ้งเอกรยา เอ็นจิเนียริ่ ง (สระแก้ว) จากัด (RAK) มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

2

นายธนฑีระพัฒน์ พุกพันธ์

กรรมการ

ข้อกาหนด :

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอยูเ่ ดิม ตามนัยข้างต้น และเป็ นผลให้บริ ษทั รุ ้งเอกรยา
เอ็นจิเนียริ่ ง (สระแก้ว) จากัด มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
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ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

2

นายสุ กิจ อังสุ วรรณ

กรรมการ

3

นายสุ วิทย์ วรรณะศิริสุข

กรรมการ

4

นายธนวัน พุกพันธ์

กรรมการ

ข้อกาหนด :

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

(39) บริ ษทั สมาร์ททรี จากัด (SMT) มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

2

นางสาววิลิปดา ศุภางคเสน

กรรมการ

ข้อกาหนด :

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอยูเ่ ดิม ตามนัยข้างต้น และเป็ นผลให้บริ ษทั สมาร์ททรี
จากัด มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

2

นายสุ กิจ อังสุ วรรณ

กรรมการ

3

นายสุ วิทย์ วรรณะศิริสุข

กรรมการ

4

นางสาววิลิปดา ศุภางคเสน

กรรมการ

ข้อกาหนด :

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

(40) บริ ษทั สาธารณูปโภคเกาะพยาม จากัด (KPY) มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

2

นายสุ เมธ สุ ทธภักติ

กรรมการ

ข้อกาหนด :

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

(41) บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ แคป แมนเนจเม้นท์ จากัด (ICAP) มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ
1
ข้อกาหนด :

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

กรรมการหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอยูเ่ ดิม ตามนัยข้างต้น และเป็ นผลให้บริ ษทั อินเตอร์
ฟาร์อีสท์ แคป แมนเนจเม้นท์ จากัด มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
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ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

2

นายสุ กิจ อังสุ วรรณ

กรรมการ

3

นายสุ วิทย์ วรรณะศิริสุข

กรรมการ

ข้อกาหนด :

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

(42) บริ ษทั โรงแรมดาราเทวี จากัด (DDVH) มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

2

นายสิ ทธิชยั พรทรัพย์อนันต์

กรรมการ

3

นายฐนวัฒน์ จันทร์สุวรรณ

กรรมการ

ข้อกาหนด :

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

(43) บริ ษทั เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (APK) มีกรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

2

นายสิ ทธิชยั พรทรัพย์อนันต์

กรรมการ

3

นายฐนวัฒน์ จันทร์สุวรรณ

กรรมการ

ข้อกาหนด :

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

(44) บริ ษทั ดาราเทวี จากัด (DDV) มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

2

นายสิ ทธิชยั พรทรัพย์อนันต์

กรรมการ

3

นายฐนวัฒน์ จันทร์สุวรรณ

กรรมการ

ข้อกาหนด :

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

(45) บริ ษทั สมภูมิโซล่าพาวเวอร์ จากัด (SPP) มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
ลาดับ
1
ข้อกาหนด :

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

กรรมการหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอยูเ่ ดิม ตามนัยข้างต้น และเป็ นผลให้บริ ษทั สมภูมิโซล่า
พาวเวอร์ จากัด มีรายนามกรรมการ ประกอบด้วย
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ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

กรรมการ

2

นายสุ กิจ อังสุ วรรณ

กรรมการ

3

นายสุ วิทย์ วรรณะศิริสุข

กรรมการ

ข้อกาหนด :

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

คณะกรรมการบริหาร
ในปี 2559 คณะกรรมการบริ หาร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ลาดับ

รายชื่อ

1.

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

2.

ตาแหน่ง

วันที่ลาออก/พ้นตาแหน่ง

ประธานกรรมการบริ หาร

-

นายสิ ทธิชยั พรทรัพย์อนันต์

ประธานกรรมการบริ หาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

9 ธันวาคม 2559

3.

นายฐนวัฒน์ จันทร์สุวรรณ

กรรมการบริ หาร/รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริ หารงานทัว่ ไป

30 พฤศจิกายน 2559

4.

นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์

กรรมการบริ หาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารงานฝ่ ายปฎิบตั ิการ

-

5.

นางธริ ณี วรรทนธีรัช

กรรมการบริ หาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารงานฝ่ ายบัญชีการเงิน

25 พฤศจิกายน 2559

6.

นายสุ วิทย์ วรรณะศิริสุข

กรรมการบริ หาร

-

7.

นายสุ พจน์ อาวาส

กรรมการบริ หาร

-

อนึ่ง ณ วันที่30 เมษายน 2560 มีการปรับปรุ ง ตลอดจนแก้ไขอานาจกรรมการ รวมถึงเปลี่ยนแปลงกรรมการบริ หารที่มีอยูเ่ ดิม ตาม
นัยข้างต้น และเป็ นผลให้บริ ษทั อินเตอร์ ฟำร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) มีคณะกรรมการบริ หาร ตาม
รายละเอียดดังนี้
ลาดับ

รายชื่อ

1.

นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

4.

นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์

6.

นายสุ วิทย์ วรรณะศิริสุข

7.

นายสุ พจน์ อาวาส

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริ หาร

วันที่ลาออก/พ้นตาแหน่ง
-

กรรมการบริ หาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารงานฝ่ ายปฎิบตั ิการ

-

กรรมการบริ หาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารงานฝ่ ายบัญชีการเงิน

-

กรรมการบริ หารและที่ปรึ กษา

-

หน้ าที่คณะกรรมการบริหาร
1. กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์โครงสร้างการบริ หาร วัตถุประสงค์และเป้าหมายระยะยาว ในการขับเคลื่อนกิจการของ
บริ ษทั ให้สอดคล้องหรื อเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขัน รวมทั้งเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิ
2. กำหนดวิธีหรื อแผนปฏิบตั ิการ ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการของบริ ษทั เพื่อมอบหมายให้ฝ่ายจัดการ
ไปดำเนินการ ทั้งนี้ การบริ หารกิจการดังกล่าว จักต้องเป็ นไปตามนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรื อคำสั่งที่
คณะกรรมการบริ ษทั กำหนด นอกจากนี้ให้คณะกรรมการบริ หารมีหน้าที่ในการพิจารณากลัน่ กรองเรื่ องต่างๆ ที่จะนำเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ หรื อให้ความเห็นชอบ ยกเว้น งานหรื อกิจการที่อยูใ่ นหน้าที่รับผิดและ/หรื อ
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อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริ ษทั ประกาศกำหนดให้เป็ นผูพ้ จิ ารณา หรื อกลัน่ กรองเพื่อ
นาเสนอคณะกรรมกการบริ ษทั โดยตรง
3. กำหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ รวมถึงแผนงานและโครงการธุรกิจประจำปี รวมถึงงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเสนอ ต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
4. กลัน่ กรองและอนุมตั ินโยบายและแผนการดาเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารเสนอ เพื่อ
นำเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั และกากับดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ให้เป็ นไปตามนโยบายที่ได้รับด้วยความ
รอบคอบ มีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิผลสู งสุ ด
5. กำหนด พิจารณา อนุมตั ิประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง กรอบหรื อแนวทางในการบริ หารกิจการ หรื อการ
ประกอบธุรกิจของบริ ษทั หรื อการดาเนินการต่างๆ อันมีผลผูกพันบริ ษทั แต่จะต้องไม่ขดั หรื อแย้งกับวัตถุประสงค์ หรื อ
พันธกิจของบริ ษทั
6. ศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนในโครงการต่างๆ พร้อมทั้งมีอานาจในการพิจารณาอนุมตั ิให้บริ ษทั ลงทุนหรื อร่ วมลงทุน
กับบุคคล นิติบคุ คลหรื อคณะบุคคลอื่นๆ ในรู ปแบบต่างๆ วงเงินที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ รวมถึงการลงทุนใน
ลักษณะอื่นๆ เช่น การเข้าซื้อหุน้ แลกเปลี่ยนหุ้นกับนิติบุคคลอืน่ ตามที่เห็นสมควร รวมถึงการทำนิติกรรมที่เกี่ยวกับเรื่ อง
ดังกล่าวจนแล้วเสร็ จและรายงานให้แก่คณะกรรมการทราบด้วย
7. อนุมตั ิและดาเนินกิจการต่างๆ อันเป็ นปกติธุรกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เป็ นรายกรณี ภายใต้วงเงินหรื องบประมาณ
ประจาปี ตามที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั แต่จกั ต้องรายงานผลการอนุมตั ิดงั กล่าว ให้ ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั รับทราบ ในการประชุมครั้งถัดไปจากวันที่อนุมตั ิ โดยในการดาเนินการใดๆ ดังกล่าว คณะกรรมการบริ หารมีอานาจ
ในการอนุมตั ิค่าใช้จ่ายหรื อการจัดซื้อหรื อจัดจ้างหรื อเช่าหรื อเช่าซื้อ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานและการลงทุนของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยทั้งที่เกี่ยวข้องกับ และงานสนับสนุน รวมถึงสามารถอนุมตั ิการกูห้ รื อ การขอสิ นเชื่อกับสถาบันการเงิน เพื่อ
การประกอบธุรกรรมตามปกติของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ตลอดจนอนุมตั ิการกูห้ รื อ ให้กยู้ ืมแก่บริ ษทั ย่อย ภายในวงเงิน
ที่คณะกรรมการบริ ษทั กำหนดและต้อง ไม่เกิน 100 ล้านบาท
8. แต่งตั้งคณะทางานและ/หรื อบุคคลใดๆ เพื่อทำหน้าที่กลัน่ กรองงานเรื่ องประเด็นหรื อข้อมูลที่นำเสนอต่อ คณะกรรมการ
บริ หาร หรื อดาเนินการต่างๆ อันเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริ หารหรื อ เพื่อดำเนินการอื่นใด
แทน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หารก็ได้ แล้วแต่สถานการณ์น้ นั ๆ จักต้องเป็ นกิจการที่อยูภ่ ายในขอบเขต
แห่งอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริ หารเท่านั้น
9. แต่งตั้งหรื อว่าจ้างที่ปรึ กษาหรื อคณะที่ปรึ กษา และให้มีอานาจกาหนดค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ สิ่ งอำนวยความ
สะดวก และค่าใช้จ่ายอื่นของที่ปรึ กษาหรื อคณะที่ปรึ กษาตามความเหมาะสม
10. กากับตรวจสอบและติดตามผลการดาเนินกิจการของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามนโยบายและแผนงานหรื อโครงการที่ได้รับอนุมตั ิ
รวมถึงหนุนเสริ มให้การขับเคลื่อนกิจการต่างๆ ของบริ ษทั เป็ นไปด้วยความสะดวกคล่องตัว โปร่ งใส มีประสิ ทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลสู งสุ ด รวมถึงเป็ นประโยชน์และสามารถสร้างความมัน่ ใจ ตลอดจนความน่าเชื่อถือให้กบั ผูม้ ีส่วนได้เสี ย
11. กากับดูแลการปฎิบตั ิงานและกาหนดอานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริ หารรวมถึงผูบ้ ริ หารที่ได้รับอนุมตั ิให้ปฏิบตั ิ งาน
เฉพาะด้าน
12. จัดทาและรายงานผลการปฏิบตั ิงานให้คณะกรรมการบริ หารทราบเป็ นประจา หรื อตามที่ร้องขอหรื อตามที่หน่วยงานกากับ
กาหนด
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13. จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ เพื่อเป็ นแนวที่พึงประสงค์ สาหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน
รวมถึงบริ ษทั ย่อยและนาเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมติ
14. ทบทวนหลักการปฏิบตั ิงานการกากับดูแลกิจการที่ดีและการบริ หารความเสี่ ยงอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สอดรับกับแนวทาง
ปฏิบตั ิ หรื อข้อเสนอแนะของหน่วยงานหรื อกลไกกากับดูแล พร้อมทั้งเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
15. จัดทาและทบทวนหรื อปรับปรุ งกฎบัตรคณะกรรมการบริ หารให้ทนั สมัย
พร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของบริ ษทั

16. ปฏิบตั ิหน้าที่ต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
หน้ าที่คณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั มีการายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยเพียงอย่างเพียงพอ
โดยประสานงานกับผูส้ อบบัญชี
ภายนอกและผูบ้ ริ หารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจาปี คณะกรรมการตรวจสอบ อาจ
เสนอแนะให้ผสู ้ อบบัญชีสอบทานหรื อตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่า จาเป็ นและเป็ นเรื่ องสาคัญในระหว่างการตรวจสอบ
บัญชีของบริ ษทั ก็ได้
2. สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายใน ที่มีความเหมาะสมและมีประสิ ทธิผล โดยสอบ
ทานร่ วมกับผูส้ อบบัญชีภายนอกและผูต้ รวจสอบภายใน (ถ้ามี)
3. สอบทานการปฎิบตั ิของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลัก
ทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี โดยคำนึงถึง
ความน่าเชื่อถือความเพียงพอของทรัพยาก รและปริ มาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีน้ นั ๆ รวมถึง
ประสบการณ์ของบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั
5. พิจารณาเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ในกรณี ที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความ
ถูกต้องและครบถ้วน
6. ปฎิบตั ิการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย และการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวน นโยบายการบริ หาร
ทางการเงิน และการบริ หารความเสี่ ยงทบทวนการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบ้ ริ หารทบทวนร่ วมกับผูบ้ ริ หาร
ของบริ ษทั ในรายงานสาคัญที่ตอ้ งเสนอต่อสาธารณชนตามกฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ าย
การเงิน เป็ นต้น
7. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจำปี ของบริ ษทั
ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนาม โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานดังกล่าว ควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
7.1 ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริ ษทั ถึงความถูกต้องครบถ้วน เป็ น
ที่เชื่อถือได้
7.2. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
7.3. เหตุผลที่เชื่อว่า ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั เหมาะสมที่จะได้รับแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
7.4. ความเห็นเกี่ยวกับการปฎิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
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7.5 รายการอื่นที่เห็นว่า ผูถ้ ือหุ้นและผูล้ งทุนทัว่ ไป ควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษทั
หน้ าที่คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์หรื อกระบวนการและวิธีการสรรหากรรมการ รวมถึงผูม้ ีอานาจในการบริ หารกิจการของบริ ษทั
นับแต่ผจู ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไป หรื อเทียบเท่า รวมถึงคณะทางานพิเศษต่างๆ ที่คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการชุดย่อย
แต่งตั้ง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ
2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรื อระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ในคณะกรรมการชุดย่อยและผูม้ ีอำนาจในการบริ หารกิจการของบริ ษทั ให้ คณะกรรมการบริ ษทั
พิจารณาอนุมตั ิหรื อให้ความเห็นชอบ
3. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมหรื อมีความรู ้ ประสบการณ์ ทักษะ หรื อความเชี่ยวชาญ และ ชำนาญการ
เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริ ษทั เป็ นกรรมการ เพื่อทดแทนกรรมการที่พน้ จำกตำแหน่ง โดยเหตุอื่น (นอกจากการออก
จากตาแหน่งตามวาระ) เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้ง ทดแทน ตำแหน่งที่ว่างลงและให้มีวาระการดารง
ตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยูข่ องผูท้ ี่ตนแทน
4. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยชุดย่อย มีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับกิจการของ
บริ ษทั รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพหรื อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกรรมการและกรรมการ
ชุดย่อย จักต้องเป็ นบุคคลที่มีความรู ้ควาสามารถ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ ประสบการณ์หรื อความชานาญเฉพาะทางที่
เกี่ยวข้องกับกิจการของบริ ษทั
5. กำหนด ตลอดจนจัดทำโครงสร้าง จำนวน รู ปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท ทั้งที่เป็ นตัวเงิน และมิใช่
ตัวเงินที่เหมาะสม ให้แก่ประธานกรรมการ กรรมการบริ ษทั และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย โดยการทบทวนความ
เหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ ในปัจจุบนั เทียบเคียงกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริ ษทั อื่นที่อยู่ ในอุตสาหกรรมการ
เดียวกัน และบริ ษทั จดทะเบียนอืน่ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ใกล้เคียงกัน
เพื่อจูงใจและรักษาไว้ ซึ่งกรรมการที่มีคุณประโยชน์กบั บริ ษทั และนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้ความเห็นชอบ
หรื อนำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแล้วแต่กรณี
6. กำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่เหมาะสมให้แก่ผมู ้ ีอานาจ ในการบริ หารกิจการของบริ ษทั นับแต่ผจู ้ ดั การฝ่ าย
หรื อเทียบเท่าขึ้นไป เพื่อเป็ นแนวทางในการพิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่พึงมีพึงได้ พร้อมทั้งเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิ
7. กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารหรื อ เทียบเท่า เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั และให้เป็ นแนวทางในการพิจารณาประเมินผลงาน โดยคณะกรรมการบริ ษทั พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการประเมิน
ผลงานของผูบ้ ริ หารระดับสู งอื่นๆ นับแต่ผจู ้ ดั การฝ่ าย หรื อเทียบเท่าขึ้นไป เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการพิจารณาปรับ
ผลตอบแทนประจาปี โดยคานึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้อง
8. กำกับดูแลให้มีการวางแผน และดาเนินการสรรหาผูส้ ื บทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ของผูบ้ ริ หารนับแต่ผจู ้ ดั การฝ่ าย
หรื อเทียบเท่าขึ้นไป
9. เปิ ดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกาหนดค่าตอบแทนและตอบแทนและค่าตอบแทนในรู ปแบบต่างๆ รวมถึงจัดทารายการการ
กำหนดค่าตอบแทน ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไว้ในประจาปี
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10. รายงานผลการปฏิบตั ิหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นอย่างน้อยปี ละครั้ง
11. จัดทำและพิจารณา ตลอดจนปรับปรุ งหรื อทบทวนหรื อแก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ให้ทนั สมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของบริ ษทั พร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
12. ปฏิบตั ิงานต่างๆ เกี่ยวกับการสรรหาและกำหนดคค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายและ/หรื อการอื่นตามที่
ระบุไว้ตามกฎหมายหรื อ ข้อกำหนดของทางราชการ
ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีผบู ้ ริ หารระดับสู ง จำนวน 2 คน โดยมีรายชื่อดังนี้
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1

นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารงานปฏิบตั ิการ

2

นางประภาวัลย์ เจนสัญญายุทธ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารงานบัญชีและการเงิน

อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการปรับปรุ ง ตลอดจนแก้ไขอานาจหน้าที่ รวมถึงเปลี่ยนแปลงผูบ้ ริ หารระดับสู งที่มีอยูเ่ ดิม ตาม
นัยข้างต้น และเป็ นผลให้บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) มีรายงานผูบ้ ริ หารระดับสู ง รวมถึง
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามรายละเอียด ดังนี้
ลาดับ

ชื่อ- สกุล

ตำแหน่ง

1.

นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

2.

นายสุ วิทย์ วรรณะศิริสุข

รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารงานบัญชีการเงิน

3.

นายศุภกร แย้มงามเหลือ

รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารงานปฏิบตั ิการทัว่ ไป

อานาจและความรับผิดชอบของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร (CEO)
1. ควบคุม ดูแลการดาเนินงานกิจการทัว่ ไปหรื อบริ หารงานทัว่ ไปของบริ ษทั เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์
วัตถุประสงค์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในเรื่ องเกี่ยวกับการดาเนินงานตามธุรกิจปกติของบริ ษทั

ซึ่งอยูภ่ ายใต้

2. กากับติดตาม ดูแลนโยบายและแผนงานต่างๆ ให้ฝ่ายบริ หารปฏิบตั ิงานที่คณะกรรมการบริ ษทั หรื อคณะกรรมการบริ หาร
มอบหมาย รวมถึงงบประมาณที่ได้ขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อคณะผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ให้สาเร็ จลุล่วง
3. มีอำนาจออกคาสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริ ษทั และเพื่อ
รักษาวินยั ในการทางานในองค์กร
4. มีอำนาจอนุมตั ิจดั ทำนิติกรรมสัญญาใดๆ ที่ผกู พันบริ ษทั และ/หรื อที่มิใช่ปกติวิสัยของธุรกิจ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน
จำนวน 10 ล้านบาท
5. ปฎิบตั ิงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้การอนุมตั ิรายการของประธานเจ้าหน้าที่บริ หารงานข้างต้น จะไม่รวมถึงการอนุมตั ิรายการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารมี
ส่วนได้ส่วนเสี ยหรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย รวมทั้งรายการที่กาหนด
ให้ตอ้ งขอความเห็นชอบจากผูถ้ ือหุ้นในการทารายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ที่สำคัญของบริ ษทั
และ/หรื อบริ ษทั ย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
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อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของรองประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารงานทั่วไป
1. การบริ หารภายในองค์กรของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รวมถึงแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง การกาหนดค่าจ้าง
ค่าตอบแทน โบนัส สวัสดิการพนักงาน ให้เหมาะสมกับสภาพประเพณี และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น
พรบ.คุม้ ครองแรงงานฯ ในตำแหน่งงานที่ต่ำกว่าระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายลงมา ทั้งนี้ รวมถึงมีอานาจในการลงโทษพนักงาน
โดยออกคำสั่งด้วยการตักเตือน ด้วยวาจาหรื อเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน เสนอให้ออก เลิกจ้าง และไล่ออก
2. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทางาน เพื่อดำเนินกิจการหรื อบริ หารงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
3. ประเมินความพร้อมของกำลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย กำหนดแผนสร้างความพร้อมของกำลัง
คน โดยพัฒนาพนักงานหรื อสรรหาพนักงาน เพื่อเตรี ยมทดแทนคนที่ลาออก สร้างแผนสรรหาพนักงานและพัฒนาอบรม
พนักงานไว้ได้ล่วงหน้า คัดเลือก ประเมินผลงานและประเมินศักยภาพพนักงาน เพื่อพิจารณาความเหมาะสม ใช้เครื่ องมือ
ทดสอบและประเมินบุคลากร เพื่อวิเคราะห์ศกั ยภาพของพนักงาน
4. พิจารณาอนุมตั ิหรื อรับทราบกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบริ หารงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ที่เห็นว่า จำเป็ นหรื อสมควร
เป็ นการเร่ งด่วนเพื่อแก้ปัญหาได้ ซึ่งหากไม่ดำเนินการแล้ว จะเกิดความเสี ยหายแก่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และให้รายงานต่อ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารหรื อคณะกรรมการบริ หารหรื อคณะกรรมการบริ ษทั ทราบ
5. มีอานาจพิจารณากลัน่ กรองหรื ออนุมตั ิการว่าจ้างที่ปรึ กษา การจัดซื้อจัดจ้าง ตามกฏระเบียบ และข้อบังคับของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย
6. บริ หารงานกากับดูแลสั่งการและประสานงานอันเกี่ยวกับงานด้านธุรการ ด้านบุคลากรและสวัสดิการ ด้านจัดซื้อจัดจ้าง
ครุ ภณั ฑ์ ด้านบริ หารจัดการสานักงาน อาทิเช่น งานอาคาร ยานพาหนะ เป็ นต้น ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงงานอื่นใดที่
เกี่ยวกับการบริ หารจัดการภายในองค์กรของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
7. พิจารณาอนุมตั ิรายจ่ายการที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานในตาแหน่ง
บริ ษทั ย่อย

ภายใต้คาสั่งหรื อประกาศขององค์กรทั้งบริ ษทั และ

8. ปฎิบตั ิงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของรองประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารงานบัญชี-การเงิน
1. พิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำปี รวมทั้งควบคุมการใช้หรื อการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ให้เป็ นไปตามแผนงานโครงการและกิจกรรมที่ได้รับอนุมตั ิ
2. พิจารณากลัน่ กรองหรื ออนุมตั ิการใช้จ่ายในการดาเนินการธุรกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ธุรกรรมทางการเงิน ปรับปรุ งหนี้
และตัดหนี้สูญ ตามอานาจที่กาหนด รวมถึงอนุมตั ิการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้ กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หารหรื อคณะกรรมการบริ ษทั และพิจารณาการกูย้ ืมเงิน การจัดหา
วงเงินสิ นเชื่อ หรื อการขอสิ นเชื่อต่างๆ ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ภายในวงเงินที่กำหนด โดยจะต้องนำเสนอขออนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบริ หารหรื อคณะกรรมการบริ ษทั
3. ดำเนินการตามคาสั่ง และติดตามงานที่มีความสาคัญของคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ หาร ประธานกรรมการ
บริ หาร และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารตามที่ได้รับมอบหมาย
4. พิจารณาอนุมตั ิหรื อรับทราบกิจการอื่นๆ เกี่ยวกับการบริ หารงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ที่เห็นว่าจำเป็ น หรื อสมควรเป็ น
การเร่ งด่วนเพื่อแก้ปัญหา ซึ่งหากไม่ดำเนินการแล้วจะเกิดความเสี ยหายแก่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และให้รายงานต่อประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร คณะกรรมการบริ หารหรื อกรรมการบริ ษทั ทราบ
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5. กำหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางการบริ หารความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีและการเงิน
ธุรกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยให้เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ

ซึ่งมีผลตต่อการดำเนิน

6. กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์แผนงาน วิธีการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายการเงินและการบัญชีโดยยึดพันธกิจ และเป้าหมายของ
บริ ษทั เป็ นหลัก
7. จัดทำระบบข้อมูลด้านการเงินและการบัญชีลงในระบบคอมพิวเตอร์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. ควบคุมบัญชียอดรับ-จ่ายของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
9. ควบคุมการบริ หารเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างมีประสิ ทธิภาพ
10. จัดทาเอกสารแสดงสถานะทางการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
รับทราบ

เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริ ษทั หรื อกรรมการบริ หาร

11. กำกับดูแลการจัดทางบการเงิน
12. ควบคุมดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่งและ/หรื อประกาศ
ของบริ ษทั
13. จัดให้มีระบบและปฎิบตั ิตามนโยบาย ตลอดจนกลยุทธในการบริ หารความเสี่ ยง การปฏิบตั ิตามเกณฑ์ และการกากับกิจการ
ที่ดีอย่างต่อเนื่อง
14. ปฎิบตั ิงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของรองประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารงานปฎิบตั ิการ
1. จัดทายุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ในการพัฒนาธุรกิจและการลงทุนในภาพรวม ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริ ษทั หรื อ
เป้าหมายทางธุรกิจของบริ ษทั รวมถึงทิศทางและแนวโน้มของธุรกิจ
2. กำหนดและจัดทำแผนการพัฒนาธุรกิจ ตลอดจนแผนการดำเนินงาน แผนงบประมาณ แผนการลงทุนและอัตรากำลัง
รวมถึงแผนการบริ หารเชิงประจักษ์ เพื่อให้บริ ษทั เป็ นผูน้ าในด้านการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนทุกประเภท อีกทั้ง
ครอบคลุมและเข้าถึงทุกพื้นที่
3. กำกับดูแลให้มีการศึกษาและพัฒนาความรู ้ ตลอดจนติดตามข้อมูลข้อสารหรื อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและองค์ความรู ้
ใหม่ๆ เพื่อใช้ประกอบหรื ออ้างอิงในการขับเคลื่อนภารกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
4. จัดกิจกรรมเพื่อสังคมหรื อกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ความรู ้และสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันระหว่างบริ ษทั ชุมชนหรื อผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสี ยในกิจการหรื อการลงทุนของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยตามที่กฎหมายกาหนด
5. กำกับดูแลให้มีการสอบทาน หรื อขอต่อ หรื อขอรับใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเอื้ออานวยให้บริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยสามารถปฎิบตั ิงานได้ดว้ ยความสะดวกและคล่องตัว
6. ศึกษาความเป็ นไปได้ทางวิศวกรรม ทางเทคโนโลยี และการลงทุนของโครงการต่างๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายหรื อ
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารหรื อคณะกรรมการบริ ษทั แล้วแต่กรณี
7. กากับดูแลให้มีการกาหนดหรื อวางแผนการผลิตไฟฟ้า การตรวจสภาพเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ตลอดจนการซ่อมบำรุ งรักษา
อย่างสม่าเสมอต่อเนื่อง
8. ติดตามผลการปฏิบตั ิงานและกากับดูแลให้มีการจัดทารายงานทรัพย์สิน และรายงานความก้าวหน้าของงานทุกประเภทให้
เป็ นไปตามวิธีการและกรอบเวลาที่กาหนด
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9. กำกับดูแลให้การปฏิบตั ิงานของบริ ษทั เป็ นไปตามมาตรฐานหรื อระบบคุณภาพต่างๆ เช่น ISO90001 หรื อ ISO14000
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันหรื อเสริ มสร้างความเชื่อมัน่ ตลอดจนชื่อเสี ยงและเกียรติคุณของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
10. จัดให้มีระบบและปฎิบตั ินโยบาย ตลอดจนกลยุทธ์ในการบริ หารความเสี่ ยง การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์และการกากับกิจการ
ที่ดีอย่างต่อเนื่อง
11. ควบคุมดูแลการดาเนินงานของหน่วยงานในสังกัด ให้ปฎิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่งและ/หรื อประกาศของ
บริ ษทั
12. ให้คำปรึ กษาในการปฏิบตั ิงานหรื อให้ความร่ วมมือในการแก้ขอ้ จากัดต่างๆ แก่หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย
13. ประสานงานหรื อปฏิบตั ิงานร่ วมกับหน่วยงานภาครัฐและ/หรื อภาคเอกชน เพื่ออานวยการให้กิจการต่างๆ ของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย ดาเนินไปด้วยดีและมีประสิ ทธิภาพหรื อเกิดประสิ ทธิผลสู งสุ ด
14. ปฎิบตั ิงานอื่นตามที่มอบหมาย
อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1. กำกับดูแลให้บริ ษทั ตลอดจนอำนวยการให้กรรมการ อนุกรรมการหรื อคณะทางาน (ถ้ามี) ของบริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ข้อบังคับหรื อข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
2. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ข้อกาหนดหรื อกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กรรมการและผูบ้ ริ หารหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง สมควรจะได้
รับทราบและถือปฏิบตั ิ
3. จัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั คณะผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
4. จัดทำข้อกำหนด พร้อมทั้งสอบทานความถูกต้องต้องครบถ้วนของคุณสมบัติของบุคคลวาระการดำรงตำแหน่งของบุคคลที่
จะมีการแต่งตั้งหรื อได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ อนุกรรมการหรื อคณะทางาน (ถ้ามี) ให้เป็ นไปบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
5. เตรี ยมความพร้อมเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ในการเข้าสู่ตาแหน่ง พร้อมทั้งจัดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร คณะทางานและ ผูเ้ กี่ยวข้อง
(ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศ การอบรม การศึกษาดูงาน ในหลักสู ตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่
6. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี ของคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการอิสระ และคณะอนุกรรมการหรื อ
คณะทางาน (ถ้ามี) ตามที่ได้รับแต่งตั้ง
7. เปิ ดเผยข้อมูลที่เชื่อถือได้ว่า มีกรรมการหรื อพนักงานหรื อลูกจ้างหรื อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย มีการสมคบคิดหรื อกระทำการ
ฉ้อโกงหรื อกระทำการที่อาจก่อให้เกิดการฉ้อโกง ต่อคณะกรรมการบริ ษทั หรื อกลไกหรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมาย
บัญญัติไว้
8. ติดต่อกับผูถ้ ือหุ้นและกรรมการโดยปราศจากความลาเอียง ความกลัว และอคติ
9. ประสานและ/หรื อติดต่อหรื ออำนวยการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ได้รับมอบหมายหรื อมีความจาเป็ นที่จกั ต้องปฏิบตั ิงานหรื อ
ขับเคลื่อนภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริ ษทั ปฏิบตั ิงานได้โดยสะดวกและคล่องตัวหรื อให้ เป็ นไปตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย
10. เป็ นตัวแทนในการแสดงความคิดเห็นในการประชุมและต้องไม่กีดกันการแสดงความคิดเห็นของตัวแทนหรื อผูม้ ีส่วนได้
เสี ย ด้วยอคติโดยใช้อานาจหน้าที่ในตำแหน่งของตน
11. เป็ นตัวแทนของบริ ษทั ในการให้คำปรึ กษาหรื อแนะนำกิจการของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ตามที่ได้รับมอบหมาย
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12. จัดทำและจัดเก็บรักษาเอกสารสาคัญของบริ ษทั ซึ่งอาจมีหรื อประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
12.1. ทะเบียนกรรมการ
12.2. หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปี หนังสื อนัดประชุม
ผูถ้ ือหุ้น และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ้น
12.3. รายงานการมีส่วนได้เสี ย ที่รายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
12.4. เอกสารอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุน ประกาศกาหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้วยด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรื อตามที่กฎหมายอื่นกำหนดให้ตอ้ งยื่นส่งต่อนายทะเบียน
13. ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่มอบหมาย
อนึ่ง นายฐนวัฒน์จนั ทร์สุวรรณ รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปและเลขานุการบริ ษทั ได้ยนื่ หนังสื อลาออก เมื่อวันที่ 1
ธันวาคม 2559 และที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร ครั้งที่ 20/2559 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 จึงได้มีมติและแต่งตั้งให้นาย
ศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารงานปฏิบตั ิการ ทำหน้าที่รักษาการเลขานุการบริ ษทั แทนนายฐนวัฒน์
จันทร์สุวรรณ และมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2559 เป็ นต้นไป
ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
ในปี 2559 กระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร ได้ผา่ นการพิจารณาอย่างรอบครอบ จากที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั เปรี ยบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันกับบริ ษทั รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ โดยมี
รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังนี้
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2559
ค่าตอบแทน

ค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนรวม

(15,000 บาท/ครั้ง)

(บาท)

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

บริ ษทั

ตรวจสอบ

1. นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

/

-

10

150,000.-

2. นายสิ ทธิชยั พรทรัพย์อนันต์

/

-

10

150,000.-

3. นายอภิชาติ อาภาภิรม *

/

12

380,000.-

4. นายวิศิษฐ์ องค์พิพฒั นกุล **

/

-

12

360,000.-

5. นายชญตว์ วิทยานนท์เอกทวี **

/

-

9

60,000.-

6. นายณัฐดนัย อินทรสุ ขศรี **

/

5

75,000.-

7. นายแชมป์ ศรี โชคชัย

/

-

12

180,000.-

8. นายฐนวัฒน์ จันทร์สุวรรณ

/

-

12

180,000.-

9. นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์

/

-

11

165,000.-

/

-

12

185,714.-

รายชื่อกรรมการ

10. นายบรรจง อรชุนกะ

รวม
* ประธานกรรมการตรวจสอบ ** กรรมการตรวจสอบ

1,885,714.71

หมายเหตุ
1.1 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในปี 2559
เป็ นจำนวนเงินทั้งสิ้น 560,000 บาท ได้แก่ นายอภิชาติ อาภาภิรม เป็ นเงิน 200,000.- บาท นายวิศิษฐ์ องค์พิพฒั นกุล เป็ นเงิน
บาท 180,000 และนายชญตว์ วิทยานนท์เอกทวี เป็ นเงิน 180,000 บาท
1.2 กรรมการ ลาดับที่ 1-2 และอันดับที่ 7-8 เป็ นกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนใน
ฐานะกรรมการของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
1.3 ค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในปี 2559 : -ไม่มี1.4 ค่าตอบแทนสำหรับผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ในปี 2559 : จานวน 7 ราย ซึ่งบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้จ่ายค่าตอบแทน รวมเป็ นเงิน
ทั้งสิ้น 34,813,932 บาท ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส ในรอบปี 2559
1.5 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในปี 2559 จานวน 12 ครั้ง แต่กรรมการ ลำดับที่ 3 ลาดับที่ 4 ลาดับที่ 5 ลาดับที่ 6
จะได้รับเบี้ยประชุมแตกต่างจากกรรมการรายอื่น เนื่องจากบริ ษทั ได้นำค่าตอบแทนค้างจ่าย ในปี 2558 มาจ่ายสมทบให้กบั
กรรมการดังกล่าว ในปี 2559
2. ค่าตอบแทนอื่น
ปี 2559 บริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริ หารกองทุนโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จากัด
ประกอบด้วย เงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็ นรายเดือน ในอัตราร้อยละที่พนักงานกำหนด และเงินที่บริ ษทั จ่ายสบทบให้ตาม
ข้อกำหนดของบริ ษทั ซึ่งพนักงานจะได้ผลประโยชน์ดงั กล่าว เมื่อพ้นสภาพจากการเป็ นพนักงาน ยกเว้น กรณี เลิกจ้างโดย
ไม่จ่ายค่าชดเชย

72

อนึ่ง นายวิศิษฐ์องค์พิพฒั นกุล และนายณัฐดนัย อินทรสุ ขศรี ได้ลาออก เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 และมีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการชุดใหม่ ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 และเป็ นผลให้มีคณะกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกทดแทน
กรรมการลาออก จำนวน 7 คน ประกอบกับบริ ษทั ได้มีการขับเคลื่อนภารกิจตามปกติและมีการประชุมต่อเนื่องรวม 5 ครั้ง
จำแนกเป็ น (ก) ประชุมปกติ จำนวน 4 ครั้ง และ (ข) ประชุมฉุกเฉิน จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 และ ณ วันที่ 30
เมษายน 2560 มีการประชุม ตลอดจนค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ดังนี้
ค่าตอบแทน

ค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนรวม

(15,000 บาท/ครั้ง)

(บาท)

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

บริ ษทั

ตรวจสอบ

1. นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์

/

-

5/5

75,000.-

2. นายศุภนันท์ฤทธิไพโรจน์

/

-

5/5

75,000.-

3. นายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ

/

-

3/5

45,000.-

4. พลตรี บุญเลิศแจ้งนพรัตน์

/

-

3/5

45,000.-

5. นายทวิช เตชะนาวากุล

/

-

2/5

30,000.-

6. รศ.ประนอม โฆวินวิพฒั น์

/

-

2/5

30,000.-

7. นายสมชาย สกุลสุ รรัตน์

/

-

2/5

30,000.-

8. พลตตารวจเอกสุ นทร ซ้ายขวัญ

/

-

2/5

30,000.-

9. นายปริ ญญาวิญญูรัตน์

/

-

2/5

30,000.-

รายชื่อกรรมการ

รวม

390,000.-

บุคลากร
บุคลากรที่มีคุณภาพเป็ นทรัพยากรที่สำคัญต่อการเจริ ญเติบโตของบริ ษทั บริ ษทั จึงมุ่งเน้นให้พนักงานได้รับการพัฒนาควบคู่ไป
กับเทคโนโลยี เพื่อให้มีความรู ้ความสามารถ ทันสมัยและมีส่วนร่ วมในการพัฒนาบริ ษทั สังคมและสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
ผลตอบแทนพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีพนักงานคงเหลือทั้งสิ้น จำนวน 636 คน
ข้ อพิพาทด้ านแรงงานที่สาคัญในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2557-2559)
-ไม่มีการพัฒนาบุคลากร
ด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ให้ได้ใช้ความรู ้ความสามารถได้อย่างเต็มที่ บริ ษทั จึงมีนโยบาย
ให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการกำหนดแผนงานให้สอดคล้องกับเป้าหมาของบริ ษทั เพื่อกำหนดเป็ นแผนธุรกิจและงบประมาณ
ที่เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนสร้างเสริ มให้พนักงานมีทศั นคติที่ดี มีส่วนร่ วมในการพัฒนาบริ ษทั ควบคู่กบั การดูแลสังคม
ชุมชนและสิ่ งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) นอกจากนี้ บริ ษทั ยังยึดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate
Governance) การต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่ เป็ นกรอบให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานยึดถือปฏิบตั ิอีก การพัฒนาความรู ้ความสามารถ
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ของพนักงานนั้น นอกจากวิธี On the job training แล้ว บริ ษทั ยังจัดให้มีการอบรมต่างๆ ที่จำเป็ น เช่น มาตรฐานบัญชีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงและการอบรมระบบเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น
นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริ ษทั เป็ นไปอย่างมีคุณภาพ บริ ษทั ได้จดั ให้มีการอบรมหลักสู ตรต่างๆ แก่ผบู ้ ริ หารและ
พนักงานด้านข้อกำหนด ISO 9001: 2008 และการประยุกต์ใช้กบั งานของบริ ษทั รวมถึงการลงมือปฏิบตั ิในการจัดทำระบบ
คุณภาพ จัดทำเอกสาร กำหนดกระบวนการที่จำเป็ นสำหรับระบบบริ หารคุณภาพ เพื่อให้สามารถบรรลุผลตามเป้าหมายและ
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การกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กำหนดให้การกากับดูแลกิจการที่ดี เป็ นนโยบายที่สำคัญของบริ ษทั โดยบริ ษทั ได้มงุ่ มัน่ ที่จะให้การกากับ
ดูแลกิจการเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีมุ่งสู่มาตรฐานสากล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาคส่วน
บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยต่างๆ มีส่วนร่ วมกับริ ษทั โดยสามารถเสนอแนะ แนะนำความคิดความเห็นต่างๆ ผ่านทาง
อีเมลของบริ ษทั www.ifec.co.th ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ซึ่งข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการรวบรวม
กลัน่ กรอง
เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ต่อไป
บริ ษทั มีเจตนารมณ์มุ่งมัน่ ที่จะส่งเสริ มให้บริ ษทั เป็ นองค์กรที่มี
ประสิ ทธิภาพ ในการดำเนินธุรกิจและมีธรรมาภิบาลที่ดี รวมถึงมีการกากับกิจการที่ดีและการบริ หารงานที่ดีมีคุณธรรมในการ
ดำเนินธุรกิจ ปราศจากคอร์รัปชัน่ มีความโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดา้ นการกากับดูแลกิจการ
ที่ดีบริ ษทั ได้จดั ทำนโยบายต่างๆ ขึ้น เช่น นโยบายการกากับกิจการที่ดีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย, นโยบบายจริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย, นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ (Anti Coruption), นโยบายจรรยาบรรณ
และข้อพึงปฏิบตั ิในการทางาน (Code of Conduct) (สาหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน เป็ นต้น) ทั้งนี้ นโยบายต่างๆ
ข้างต้นนี้ บริ ษทั ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่ออนุมตั ิและกำหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ลงนามรับทราบ
และนำไปปฎิบตั ิแล้ว คณะกรรมการบริ ษทั ยังได้ส่งต่อนโยบายดังกล่าวไปยังคณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกฝ่ าย
ได้ร่วมกันลงนามรับทราบและยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานเช่นเดียวกัน
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
ที่ผา่ นมาบริ ษทั ได้ตระหนักและให้ความสาคัญในการกากับดูแลกิจการที่ดีและธรรมาภิบาลโดยตลอด ควบคู่กบั การพัฒนาสังคม
และสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่ดี ยึดหลักการบริ หารงาน ด้วยความซื่อสัตย์
สุ จริ ต เพื่อสร้างความมัน่ คงอย่างมีเสถียรภาพดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งบริ ษทั ได้จดั ตั้ง คณะกรรมการ
ชุดย่อย เพื่อช่วยกากับดูแลด้านต่างๆ รวมถึงการบริ หารความเสี่ ยงที่มีนยั สาคัญ ในการดำเนินธุรกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นต้น
ซึ่งคณะกรรมการย่อย จะกากับดูแลให้เป็ นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริ ษทั และได้
สื่ อสารส่งมอบนโยบาย ได้จดั ทำเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เรี ยบร้อยแล้ว ไปยังบริ ษทั ย่อย
ทุกแห่ง เพื่อให้มีการดาเนินงานเป็ นมาตรฐานอันเดียวกัน
นโยบายการกากับกิจการที่ดีประกอบด้วย หลักการและแนวปฏิบตั ิในการกากับกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หารและ
พนักงาน ยึดถือเป็ นหลักปฏิบตั ิสรุ ปได้ ดังนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
บริ ษทั และคณะกรรมการบริ ษทั ได้ตระหนักและเคารพต่อสิ ทธิของผูถ้ ือหุ้นทุกรายว่า ย่อมมีสิทธิในฐานะเจ้าของบริ ษทั และ
ย่อมได้รับสิ ทธิพ้นื ฐานในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั เท่าเทียมกัน ตามข้อบังคับของบริ ษทั และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อาทิเช่น สิ ทธิในการเสนอวาระก่อนการประชุมผูถ้ ือหุน้ สิ ทธิในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้น สิ ทธิในการออกเสี ยงสิ ทธิใน
การมอบฉันทะสิ ทธิในการเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการ ในการประชุมสามัญ ผูถ้ ือหุ้น
ในคราวเดียวกัน สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกำไร เป็ นต้น นอกจากนั้นบริ ษทั อานวยความสะดวกให้แก่ ผูถ้ ือหุ้นในการ
ใช้สิทธิออกเสี ยง เช่น การกำหนดรายละเอียดในหนังสื อนัดประชุมการกำหนดแบบฟอร์ม หนังสื อ มอบฉันทะในลักษณะ
ที่ให้สิทธิแก่ผถู ้ ือหุ้น ในการกำหนดทิศทางการออกเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะสิ ทธิตดั สิ นใจเรื่ องที่สาคัญต่างๆ ที่อาจมี
ผลกระทบกับบริ ษทั เช่น การเพิม่ ทุนการซื้อ ขาย โอนกิจการทั้งหมดหรื อบางส่วน เป็ นต้น การประชุมผูถ้ ือหุ้น จึงถือเป็ น
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เวทีสาคัญสาหรับผูถ้ ือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น ซักถามและลงมติตดั สิ นใจดำเนินการหรื อไม่ดำเนินการผูถ้ ือหุ้น จึงมี
สิ ทธิ โดยชอบที่จะเข้าร่ วมประชุม มีเวลาเพียงพอสาหรับการพิจารณาและรับททราบผลการลงมติ บริ ษทั กำหนดให้มีการ
ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น ปี ละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วนั สิ้นสุ ดรอบปี บัญชีของบริ ษทั และในกรณี ที่มีความ
จำเป็ นเร่ งด่วน ต้องเสนอวาระเป็ นกรณี พิเศษ ซึ่งเป็ นเรื่ องที่กระทบหรื อเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ้นหรื อเกี่ยวข้อง
กับเงื่อนไขหรื อกฎเกณฑ์กฎหมายที่ใช้บงั คับที่ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ แล้ว บริ ษทั จะเรี ยกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น
เป็ นกรณี ๆ ไป
ก่อนการประชุม
บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้น มีสิทธิเสนอวาระที่ตอ้ งการนาเข้าที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น หรื อการเสนอเพื่อเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นในคราวเดียวกัน โดยบริ ษทั ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีเสนอวาระการประชุมมายังบริ ษทั ล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้า
สามารถเสนอผ่าน เว็บไซต์ของบริ ษทั (www.ifec.co.th) และบริ ษทั ก็ได้นำข้อมูลหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ้นที่มีรายละเอียด
บนเปิ ดเผยไว้ ใน เว็บไซต์ของบริ ษทั ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้า 30 วัน และได้ทำการจัดส่งหนังสื อเชิญประชุม
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ทุกราย ที่มีรายชื่อปรากกฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ้น ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ้น และมอบหมายให้บริ ษทั
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งป็ นนายทะเบียนหุ้นของบริ ษทั เป็ นผูจ้ ดั ส่งหนังสื อเชิญประชุม ให้แก่
ผูถ้ ือหุ้นล่วงหน้า 14 วัน ก่อนวัน ประชุมผูถ้ ือหุน้ และเปิ ดเผยในเว็บไซต์ของบริ ษทั (www.ifec.co.th) ล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน เพื่อให้ ผูถ้ ือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าและมีเวลาเพียงพอ ในการเตรี ยมตัวและศึกษาข้อมูลดังกล่าว
ก่อนเข้าร่ วมประชุม โดยหนังสื อเชิญ ประชุมผูถ้ ือหุ้น ประกอบด้วย แผนที่ของสถานที่จดั ประชุม รายละเอียดข้อมูลของ
แต่ละวาระการประชุม รายงานประจำปี รายละเอียดของกรรมการและผูส้ อบบัญชี ข้อบังคับและข้อกำหนดในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการประชุม รวมถึงเอกสารประกอบ การประชุมผูถ้ ือหุ้น เอกสารที่ใช้ในการมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ
ไว้ชดั เจน รวมถึงจัดให้มีกรรมการอิสระทาหน้าที่ เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะแทนผูถ้ ือหุ้น ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ้นประสงค์จะให้ผอู ้ นื่ มา
ประชุมแทน โดยสามารถเลือกมอบฉันทะให้บคุ คลใดบุคคลหนึ่งหรื อกรรมการอิสระของบริ ษทั ซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ย
ในการประชุมดังกล่าวก็ได้ นอกจากนี้ผถู ้ ือหุน้ ยังสามารถดาวน์โหลดหนังสื อมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซด์ของบริ ษทั ได้
อีกด้วย และได้ประกาศเรื่ องคาบอกกล่าวเรี ยกประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี ในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 3
วันและก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
วันประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษทั เปิ ดให้ผถู ้ ือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมได้ ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชัว่ โมง และได้อำนวย
ความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุ้นก่อนการประชุม เช่น ได้จดั เตรี ยมสถานที่ในการประชุม โดยคำนึงถึงความสะดวกต่อการเดินทาง
ของผูถ้ ือหุ้นที่จะเข้าประชุม
อีกทั้งจัดให้มีบุคลากรต้อนรับและรับลงทะเบียนในจำนวนที่เหมาะสมพร้อมอุปกรณ์เทคโนโลยี ที่จำเป็ นอย่างเพียงพอ เพือ่
ใช้ในการประชุม เช่น โปรแกรมการนับคะแนนเสี ยงและบัตรลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระให้แก่ผถู ้ ือหุ้น รวมถึงมีอากร
แสตมป์ เตรี ยมไว้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุ้นที่รับมอบฉันทะมา ซึ่งบริ ษทั เตรี ยมไว้ให้ในทุกๆ ปี ก่อนเริ่ มการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกครั้ง บริ ษทั จะมีการประกาศแจ้งจำนวน/สัดส่วนผูถ้ ือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผูถ้ ือหุ้น ที่ได้รับ มอบฉันทะ
มาและชี้แจงวิธีปฏิบตั ิในการลงคะแนนเสี ยงและนับคะแนนเสี ยง และเปิ ดเผยผลการนับคะแนนเสี ยง อย่างชัดเจน โปร่ งใส
วาระการประชุมจะเรี ยงตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสื อเชิญประชุม (ไม่มีการสลับวาระ) หรื อไม่มีการเพิ่มวาระ เพื่อพิจารณา
เรื่ องอื่น นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสื อเชิญประชุมฯ (ไม่มีวาระจร)
รวมถึงการเปิ ดโอกาสให้ ผูถ้ ือหุน้ มีส่วนร่ วม
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ในระหว่างการประชุม คือ ให้สามารถซักถาม/แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และบริ ษทั ยินดีที่จะตอบ ทุกคาถามที่ผถู ้ ือหุน้
ต้องการทราบและน้อมรับคาเสนอแนะของผูถ้ ือหุน้ เพื่อบริ ษทั จะได้นำไปปรับปรุ งให้ดียิ่งขึ้น เพราะเห็นว่า ทุกๆ คำแนะนำ
ที่ผเู ้ ข้าประชุมเสนอนั้น ยอมเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ไม่มากก็นอ้ ย ในการประชุมทุกครั้ง จะมีการ บันทึกรายงานการประชุม
อย่างถูกต้องครบถ้วน และสรุ ปด้วย การลงมติพร้อมกับนับคะแนนเสี ยง
การประชุมผูถ้ ือหุ้นที่ผา่ นมา ประกอบด้วย คณะกรรมการบริ ษทั กรรรมการตรวจสอบ กรรมการบริ หารและผูบ้ ริ หารระดับ
สู ง ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ รวมถึงที่ปรึ กษากฎหมายที่ทาหน้าที่ในการตรวจสอบการลงคะแนนเสี ยง หรื อ
หากเกิดมีกรณี การโต้แย้งในระหว่างการประชุมผูถ้ ือหุ้น จะได้ช้ ีแจงให้ทราบที่ผา่ นมา คณะกรรมกการบริ ษทั ให้ความสำคัญ
ต่อการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นอย่างยิง่ โดยให้ถือเป็ นหน้าที่ที่จะต้องเข้าประชุมทุกครั้ง หากไม่ติดภารกิจสำคัญ
ภายหลังการประชุม
ได้มีการแจ้งมติของที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ผ่านระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ทนั ตาม
กำหนด และสามารถจัดส่งรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี ที่มีสาระสำคัญครบถ้วน ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ภายใน 14 วันหลังการประชุม และเผยแพร่ รายงานการประชุมในเว็บไซต์บริ ษทั (www.ifec.co.th) ได้ทนั
ภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รับทราบอย่างรวดเร็ ว
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่ าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
บริ ษทั ได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบตั ิที่เท่าเทียมกันต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกราย โดยคำนึงถึงสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ เป็ นสำคัญ ไม่ว่าจะเป็ น
ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ผถู ้ ือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบันหรื อผูถ้ ือหุ้นต่างประเทศ ตลอดจนไม่คำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ
ศาสนา ความเชื่อ ความเห็นทางการเมือง เป็ นต้น
(2.1) บริ ษทั ได้รักษาสิ ทธิของผูถ้ ือหุ้นและปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดทำและเผยแพร่ ขอ้ มูลสำหรับ
ผูถ้ ือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(2.2) บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นเสนอวาระที่ตอ้ งการจะนาเข้าที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น หรื อการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้า
ดารงตำแหน่งกรรมการ ต่อคณะกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นในคราวเดียวกัน โดยบริ ษทั ได้แจ้งต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือ่ ให้มีเสนอวาระการประชุมมายังบริ ษทั ล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้
ทราบล่วงหน้าและสามารถเสนอผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั (www.ifec.co.th) ได้
(2.3) กรณี ผถู ้ ือหุ้นจะสามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยเหตุไม่สะดวกใดๆ
ผูถ้ ือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้กรรมการ
ตรวจสอบ หรื อกรรมการอิสระหรื อบุคคลอืน่ ใดๆ เข้าร่ วมประชุมและลงคะแนนเสี ยงแทน โดยบริ ษทั สนับสนุน
ให้ผถู ือหุ้นใช้หนังสื อมอบฉันทะ โดยการจัดส่งหนังสื อมอบฉันทะทั้งแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามประกาศ
ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ กำหนดไว้ ผูร้ ับมอบฉันทะที่ถูกต้องตามกฎหมายและได้ยื่นหนังสือ
มอบฉันทะให้แก่บริ ษทั ในที่ประชุมแล้ว
ย่อมมีสิทธิเข้าร่ วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกับผูถ้ ือหุ้นทุกประการ
ผูถ้ ือหุ้นมีสิทธิได้รับประวัติและข้อมูลการทางานของกรรมการอิสระแต่ละท่านอย่างครบถ้วนเหมาะสม ในการ
พิจารณา
(2.4) จัดให้มีบตั รลงคะแนนเสี ยงในทุกวาระ กรณี ที่ผถู ้ ือหุ้นคัดค้านหรื องดออกเสี ยง
(2.5) สำหรับวาระแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั จะจัดให้มีบตั รลงคะแนนแก่ผถู ้ ือหุ้น เพื่อให้ผถู ้ ือหุ้นได้สิทธิในการพิจารณา
แต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
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คณะกรรมการบริ ษทั ได้กำหนดมาตรการป้องกันมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อ ผลประโยชน์
แห่งตนเองหรื อผูอ้ ื่นโดยมิชอบ ซึ่งเป็ นการเอาเปรี ยบผูถ้ ือหุน้ อื่น บริ ษทั ถือว่า กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน จะต้อง
รับผิดชอบ ในการเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริ ษทั อย่างเคร่ งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อ
สาธารณะและมีผลกระทบต่อกิจการหรื อราคาหลักทรัพย์ โดยที่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร รวมถึงผูท้ ี่เกี่ยวข้อง (คู่สมรสและบุตร
ที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผูบ้ ริ หาร) จะไม่ใช้โอกาสที่ได้จากการเป็ นกรรมการผูบ้ ริ หารหรื อพนักงาน ในการ
แสวงหาประโยชน์ส่วนตน และในการทำธุรกิจที่แข่งขันหรื อเกี่ยวเนื่องกับบริ ษทั รวมถึงจะไม่ใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์
ของตนในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั และไม่เปิ ดเผยข้อมูลอันเป็ นความลับของบริ ษทั ต่อคูแ่ ข่งขันทางธุรกิจ แม้พน้
สภาพการเป็ นกรรมการผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษทั ไปแล้วก็ตาม
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กำหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หารและผูด้ ำรง ตำแหน่งระดับบริ หาร 4 ลำดับแรก นับต่อจากผูบ้ ริ หาร
สู งสุ ดลงมา และผูด้ ำรง ตำแหน่งระดับบริ หารลาดับที่ 4 ทุกราย ผูด้ ำรงตำแหน่งสู งกว่าหรื อเท่าเทียบ ผูจ้ ดั กการฝ่ ายบัญชี และ
การเงิน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ รายงานการมีส่วนได้เสี ยให้เป็ นไป ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพ.ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนภายใน 1 เดือนนับจำกวันที่รับตำแหน่ง หรื อภายใน 1
เดือนนับจากวันสิ้นไตรมาสหรื อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากรายงานที่ได้เคยรายงานครั้งล่าสุ ด
บริ ษทั ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการทารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรื อรายการที่เกี่ยวข้องกัน และจะกำหนด
ราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับรายการรกับบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั โดยรวม และหากธุรกรรมใดที่มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั ริ ษทั ผูม้ ีส่วนได้เสี ย ในรายการดังกล่าว จะต้องไม่มีสิทธิออกเสี ยงในการพิจารณาอนุมตั ิหรื อ
ตัดสิ นใจธุรกรรมนั้น
3. บทบาทต่ อผู้มีส่วนได้ เสีย (Roles of Stakeholders)
บริ ษทั ตระหนักดีว่า ความสัมพันธ์และความร่ วมมือที่ดีระหว่างบริ ษทั กับผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาคส่วน ไม่ว่าผูถ้ ือหุ้น กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร พนักงาน เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่คา้ ตลอดถึงในระดับชุมชน ระดับประเทศ เป็ นปัจจัยที่ส่งเสริ มให้บริ ษทั สามารถ
เจริ ญเติบโตได้อย่างยัง่ ยืน แม้วา่ ความต้องการของแต่ละฝ่ ายจะมีความต้องการและผลประโยชน์ที่แตกต่างกันก็ตาม ดังนั้น
การที่จะปฏิบตั ิต่อกันแต่ละฝ่ าย ย่อมต้องกำหนดเป็ นนโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการที่เหมาะสมและชัดเจน โดยต้อง
ยึดมัน่ ต่อความรับผิดชอบที่มีต่อผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทุกฝ่ าย
ทั้งนี้บริ ษทั มีความมุ่งมัน่ ที่จะดานินธุรกิจอย่างโปร่ งใส
มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาคส่วนและคำนึงถึงสังคมและสิ่ งแวดล้อม จึงมีการกำหนดนโยบายและ
แนวทางปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยหลายกลุ่มไว้ ดังต่อไปนี้
(3.1) การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้
•

บริ ษทั ให้ความสำคัญขั้นพื้นฐานและเคารพต่อสิ ทธิของผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เช่น สิ ทธิในความเป็ นเจ้าของ
หรื อ สิ ทธิในการซื้อขาย หรื อโอนหุ้น หรื อสิ ทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของบริ ษทั โดยผ่านช่องทางต่างๆ
เพียงพอ ในเวลาอันสมควร หรื อสิ ทธิในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนหรื อสิทธิในการมอบ
ฉันทะให้บคุ คลอื่นเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน หรื อสิ ทธิในการรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้า
ร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ หรื อสิ ทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผูถ้ ือหุ้นหรื อสิ ทธิในการ
แต่งตั้งหรื อถอดถอนคณะกรรมการหรื อสิ ทธิในการออกคะแนนเสียง ลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทน
ผูส้ อบบัญชีหรื อสิ ทธิในการรับเงินปันผล เป็ นต้น ทั้งนี้เพื่อเปิ ดเผยข้อมูลให้เกิดความโปร่ งใส ถูกต้องเป็ นธรรม
เชื่อถือได้และเท่าเทียมกัน
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•

รายงานให้ผถู ้ ือหุ้นทราบถึงสถานภาพขององค์กรอย่างสม่าเสมอและครบถ้วนตามความเป็ นจริ ง เปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับผลประกอบการอย่างถูกต้องตามความจริ ง รวมทั้งรายงานฐานะการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่าง
เหมาะสมตามหลักสากลnอันเป็ นที่ยอมรับของตลาดเงินทุนในประเทศและต่างประเทศ

•

รายงานให้ผถู ้ ือหุ้นทราบถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั้งในด้านบวกและลบ
ด้วยเหตุผลสนับสนุนอย่าง
เพียงพอบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีนโยบายที่จะบันทึกรายการทางบัญชีอย่างถูกต้องครบถ้วนเป็ นไปตามมาตรฐาน
การบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการตรวจสอบจากผูต้ รวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ
และผูส้ อบบัญชีอิสระของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย

(3.2) กำรปฏิบตั ิต่อพนักงำน
•

บริ ษทั ตระหนักดีว่า พนักงานเป็ นปัจจัยแห่งความก้าวหน้าของบริ ษทั และเป็ นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งของ
บริ ษทั ดังนั้น บริ ษทั พร้อมให้การสนับสนุนการพัฒนาพนักงานทุกคนให้มีความรู ้ความสามารถมากขึ้น โดย
กำหนดให้มีการดูแลและปฏิบตั ิตอ่ พนักงานโดยเท่าเทียมกันอย่างเสมอภาค เช่น จัดให้มีสวัสดิการประกันชีวิต
และประกันสุ ขภาพกับบริ ษทั เอไอเอ จากัด การตรวจสุ ขภาพประจำปี แก่พนักงานทุกปี อย่างต่อเนื่อง นอกเหนือ
จากสิ ทธิที่พนักงานได้รับจากการเป็ นผูป้ ระกันตนกับสานักงานประกันสังคม นอกจากนี้บริ ษทั ยึดมัน่ ที่จะให้
พนักงานมีความมัน่ คงในอนาคต โดย การจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน ซึ่งในปี 2559 บริ ษทั
ได้เลือกบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนทิสโก้ จากัด เป็ นผูด้ ูแลสวัสดิการดังกล่าวให้แก่พนักงาน โดยมีสัดส่วน
การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ คือ พนักงานจ่ายอัตราร้อยละ 5 และบริ ษทั ช่วยสมทบการออมดังกล่าวให้แก่
พนักงาน ในอัตราร้อยละ 5 เช่นเดียวกัน นอกจากสวัสดิการดังกล่าวข้างต้นนี้ บริ ษทั ยังจัดให้การพัฒนความรู ้
ความสามารถแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดให้มีการอบรมภายในบริ ษทั ด้านระบบคุณภาพ การส่ง
พนักงานเข้าอบรมตามหลักสู ตร ของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เป็ นต้น เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทางานให้แก่พนักงาน

•

ให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อพนักงาน

•

ดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมในการทางาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน

•

การแต่งตั้งและโยกย้ายพนักงาน รวมถึงการให้รางวัลและลงโทษ
บริ ษทั ได้กระทาด้วยความ
สุ จริ ตและตั้งอยูบ่ น พื้นฐานความรู ้ความสามารถและความเหมาะสมของของพนักงานเป็ นหลัก

•

ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู ้ความสามารถและทักษะของพนักงานโดยให้โอกาสอย่างทัว่ ถึงและสม่าเสมอ

•

ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่ งครัด

(3.3) กำรปฏิบตั ิต่อลูกค้า
•

ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามหรื อสู งกว่าความคาดหมายของลูกค้า ภายใต้เงื่อนไขที่เป็ นธรรม

•

รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ วและจัดให้มีระบบและช่องทางให้ลูกค้าร้องเรี ยนเกี่ยวกับ
คุณภาพของสิ นค้าและบริ การได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
(3.4) กำรปฏิบตั ิต่อคูค่ า้ และ/หรื อเจ้าหนี้
•

•

ปฏิบตั ิต่อลูกค้ ำและ/หรื อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรมและตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่
เป็ นธรรมทั้งสองฝ่ าย
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•

ปฏิบตั ิตามสัญญาหรื อเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันอย่างเคร่ งครัด กรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อใด
ข้อหนึ่ง ต้องรี บแจ้งคูค่ า้ และ/หรื อเจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

•

ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ พึงละเว้นการเรี ยก รับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตในการค้ากับคู่คา้
และ /หรื อเจ้าหนี้

•

หากมีขอ้ มูลว่า มีการเรี ยก รับหรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตเกิดขึ้น พึงเปิ ดเผยรายละเอียดต่อคู่คา้ และ/
หรื อเจ้าหนี้และร่ วมกันแก้ไขปัญหาโดยความยุติธรรมและรวดเร็ ว

•

รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและตรงเวลาให้แก่เจ้าหนี้อย่างสม่าเสมอ

•

บริ ษทั ประสงค์ที่จะให้การจัดหาสิ นค้าและบริ การเป็ นไปอย่างมีมาตรฐานและมีจริ ยธรรมโดยดำเนินการ
ภายใต้ หลักการ ดังนี้
-

มีการแข่งขันจากผูเ้ สนอราคาและการคัดเลือกอย่างเหมาะสมและเที่ยงธรรม

- มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่คา้
-

จัดทารู ปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็ นสากล

-

จัดให้มีระบบการจัดการและการติดตามการปฏิบตั ิตามสัญญา เพื่อให้มนั่ ใจว่า มีการปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
ของสัญญาอย่างครบถ้วน เพื่อป้องกันการทุจริ ตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา

บริ ษทั มุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยงั่ ยืนกับคูค่ า้ ที่มีวตั ถุประสงค์ชดั เจน ในเรื่ องคุณภาพทางด้าน
เทคนิค คุณค่าของสิ นค้าและบริ การที่คคู่ วรกับมูลค่าเงินและมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน บริ ษทั ไม่มีนโยบายให้
กรรมการและพนักงานรับผลประโยชน์ใดๆ เป็ นส่วนตัวจากคู่คา้
(3.5) กำรปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทำงกำรค้า
ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้กติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่
สุ จริ ตหรื อไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสิ นจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็ นต้นไป ไม่ทำลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้า
ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
(3.6) กำรปฏิบตั ิดำ้ นควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่ งแวดล้อม
ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อม ส่งเสริ มและสนับสนุนใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและคุม้ ค่า มีมาตรการประหยัดพลังงานและส่งเสริ มกระบวนการนำทรัพยากรกลับมา
ใช้ใหม่ ตลอดกระบวนการทาธุรกิจ จัดให้มีระบบการทางานที่มงุ่ เน้นให้เกิดความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่
ทำงานอย่างเหมาะสม เช่น การมีระบบป้องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างปฏิบตั ิงาน การรจัดสถานที่ทำงานให้
สะอาดและถูกสุ ขลักษณะ เพื่อให้บคุ ลากรตลอดจนผูเ้ ข้ามาในบริ ษทั ทุกคนปลอดภัยจากอันตราย จากอุบตั ิเหตุและ
โรคภัย กำหนดให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานต้องเอาใจใส่อย่างจริ งจังต่อกิจกรรมทั้งปวง ที่จะเสริ มสร้างคุณภาพด้านความ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อมปฏิบตั ิงาน ด้วยจิตสานึกถึงความปลอดภัยและคานึงถึงสิ่ งแวดล้อม
ตลอดเวลาเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการดาเนินงานของบริ ษทั และสื่ อสารกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อมให้พนักงานและผูเ้ กี่ยวข้องรับทรายอย่างต่อเนื่อง
(3.7) ควำมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและส่วนรวม
รับผิดชอบและยึดมัน่ ในการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม

ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี ทอ้ งถิ่นที่องค์กรตั้งอยูด่ ำเนิน
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กิจกรรม เพื่อร่ วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชนและสิ่ งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริ ษทั ตั้งอยูม่ ีคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ นึ ทั้งที่ดำเนินการเองและร่ วมมือกับภาครัฐและชุมชน ป้องกันอุบตั ิเหตุและควบคุมการปล่อยของเสี ยให้อยูใ่ น
ระดับต่า ตามมาตรฐานที่ยอมรับได้ตอบสนองอย่างรวดเร็ วและอย่างมีประสิ ทธิ ภาพต่อเหตุการณ์ ที่มีผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อมและชุมชนอันเนื่องมาจากการดาเนิงานของบริ ษทั โดยให้ความร่ วมมืออย่างเต็มที่กบั เจ้าหน้าที่ภาครัฐและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ที่คำนึงถึงประโยชน์และความยัง่ ยืนของชุมชนและสังคมเป็ นสาคัญ
จะส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชุมชนและหน่วยงานภาคสังคมในการร่ วมประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ความ
ร่ วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพี่อการพัฒนาชีวิตความเป็ นอยูข่ องชุมชนอย่างสม่าเสมอ จะกำหนดให้มีการวางแผนและ
มาตรการป้องกันแก้ไข เมื่อเกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและชุมชน อันเนื่องมาจากการดาเนินงานของบริ ษทั จัด
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
โดยการมีส่วนร่ วมของพนักงานและส่งเสริ มให้พนักงานร่ วมปฏิบตั ิตนเป็ น
พลเมืองดีของสังคมและมีจิตอาสาส่งเสริ ม ทานุบารุ งศาสนาและอนุรักษ์วฒั นธรรมขบมเนียมและประเพณี อนั ดีงาม
ของท้องถิ่น
ข้ อพิพาทที่สาคัญของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพาทใดๆ ที่มีนยั สำคัญกับผูม้ ีส่วนได้เสี ย
4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
บริ ษทั ตระหนักว่า ข้อมูลของบริ ษทั ในทุกด้านล้วนอาจส่งผลต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทั้งสิ้น ดังนั้น
บริ ษทั จึงต้องเปิ ดเผยข้อมูลให้มีสาระสาคัญครบถ้วนเพียงพอและเชื่อถือได้ทนั เวลาและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ ง เนื่องจากบริ ษทั
เห็นว่า การเปิ ดเผยข้อมูลถือเป็ นดัชนีช้ ีวดั ความโปร่ งใสในการดำเนินงานอย่างหนึ่ง ซึ่งการเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส
ถือเป็ นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมัน่ ต่อผูถ้ ือหุ้น นักลงทุน บริ ษทั จึงให้ความสำคัญกับการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นอย่างมาก
และพยายามเพิ่มช่องทาง ในการให้ขอ้ มูลตลอดเวลาโดยการจัดทำข้อมูลข่าวสารของบริ ษทั เผยแพร่ ต่อผูถ้ ือหุ้น นักลงทุน
นักวิเคราะห์และผูส้ นใจทัว่ ไปผ่านหลายๆ ช่องทาง อาทิเช่น จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์หรื อผูร้ ับผิดชอบงานเกี่ยวกับ
“ผูล้ งทุนสัมพันธ์” เพื่อทาหน้าที่สื่อสารกับผูล้ งทุนและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง มีการเผยแพร่ ผา่ นข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและเว็บไซด์ของบริ ษทั เป็ นต้น โดยบริ ษทั ดำเนินการดังต่อไปนี้
(4.1) เปิ ดเผยสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็ นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่การเงินอย่างเพียงพอเชื่อถือได้และทันเวลา เพื่อให้
ผูถ้ ือหุ้นและผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้รับข้อมูลสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามที่กฏหมายกาหนด และตามข้อบังคับของ
บริ ษทั จดทะเบียนและปรับปรุ งข้อมูลบนเว็บไซต์ให้มีความครบถ้วนอย่างสม่ำเสมอรวดเร็ ว ทันสถานการณ์ เพื่อให้
แน่ใจว่า ผูถ้ ือหุน้ สามารถค้นหาข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิม่ เติม และติดต่อกับหน่วยงานที่รับผิดชอบการให้
ข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพ
(4.2) ให้ความสาคัญในเรื่ องการบริ หารความสัมพันธ์กบั ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อ
ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร การดำเนินงานและผลงานของบริ ษทั ที่เป็ นประโยชน์แก่ผถู ้ ือหุ้น นักลงทุน
พนักงาน ผูท้ ี่เกี่ยวข้องและสาธารณชนสม่ำเสมอและมีประสิ ทธิภาพ ขจัดความเข้าใจที่ผิด รวมถึงเป็ นศูนย์กลางใน
การดำเนินกิจกรรมต่างๆ กับนักลงทุนสถาบันการเงิน นักวิเคราะห์และผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ในเชิงรุ ก เพื่อให้เป็ นไปตาม
แนวปฏิบตั ิขององค์กร ส่งเสริ มให้มีช่องทางในการสื่ อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง รวมถึงเปิ ด
โอกาส ให้สามารถซักถามตลอดจนรับทราบข้อมูลสารสนเทศของบริ ษทั ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น การจัด Road
Show การประชุมร่ วมกับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ เป็ นต้น ด้วยการเปิ ดช่องทางการติดต่อที่สะดวก รวดเร็ ว และ
เข้าถึงได้ง่าย
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(4.3) จัดทำงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชี พร้อมทั้งรายงานประจำปี ของ
คณะกรรมการ เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
(4.4) จัดทำรายงานการประเมินฐานะและแนวโน้มของบริ ษทั ในรายงานประจำปี โดยสรุ ปที่เข้าใจได้ง่าย รายงานอธิบายถึง
ความรับผิดชอบของตนในการจัดทารายการทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบั รายงานของผูส้ อบบัญชี รายงานทางการ
บริ หารที่จำเป็ นเพื่อการวิเคราะห์ในรู ปแบบต่างๆ นอกเหนือจากรายงานทางการเงินและรายงานตรวจสอบ รายงานการ
เข้าร่ วมประชุมของกรรมการและ/หรื อกรรมการย่อย โดยเปรี ยบเทียบกับจานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั และ/หรื อคณะกรรมการบริ ษทั ย่อยในแต่ละปี
(4.5) คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ หาร รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริ ษทั ตามกฎเกณฑ์ของ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
คณะกรรมการบริ ษทั มีบทบาทสำคัญยิ่งในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุ ดให้แก่บริ ษทั มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ตอ่ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย

เป็ นผูท้ ี่กำหนดนโยบาย กำกับ ดูแลการบริ หารและการดำเนินงาน

ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมายหมาย พันธกิจ ที่กำหนดไว้คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูม้ ีภาวะผูน้ ำ มีความรู ้ วิสัยทัศน์
มีความเป็ นอิสระในการตัดสิ นใจที่อยูบ่ นพื้นฐาน เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ้นโดยรวมเป็ นสำคัญ เป็ นผูม้ ีความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์แก่บริ ษทั ได้เป็ นอย่างดี

มีความทุ่มเทและอุทิศเวลาและปฏิบตั ิงานอย่าง

เต็มที่ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ทั้งนี้ เพื่อให้บริ ษทั แข็งแกร่ งและเติบโตอย่างยัง่ ยืน
คณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งจากผูถ้ ือหุ้น เพื่อกำกับดูแลแนวทางดาเนินงานของบริ ษทั โดยแต่งตั้งฝ่ ายบริ หาร เพื่อ
รับผิดชอบการดำเนินธุรกิจ แต่งตั้งคณะกรรมการย่อย เพื่อรับผิดชอบเฉพาะเรื่ องที่ได้รับมอบหมายและแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั รวมทั้งแต่งตั้งเลขานุการบริ ษทั เพื่อรับผิดชอบการดาเนินการประชุมและการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ตามข้อบังคับ
ของบริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั มีอำนาจหน้าที่ตดั สิ นใจและดูแลการดำเนินงานของบริ ษทั เว้นแต่ เรื่ องดังต่อไปนี้ ซึ่ง
คณะกรรมการต้องแจ้งหรื อได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นก่อนดำเนินการ
1. เรื่ องที่กฎหมายกำหนดให้ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิจากมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
2. การประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั
3. รายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ให้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
และวิธีการตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กำหนดไว้สำหรับเรื่ องนั้นๆ
โครงสร้ างของคณะกรรมการและการจัดการ
บริ ษทั มีคณะกรรมการบริ ษทั ในจำนวนที่เหมาะสม เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจและเป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั และเพื่อให้
มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ
นอกเหนือจากมีคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ตั้ง
คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั โดยกำหนด
ขอบเขต อานาจหน้าทีของคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร นอกจากนี้บริ ษทั ได้กำหนดให้ประธาน
กรรมการบริ ษทั และประธานกรรมการบริ หาร ไม่เป็ นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริ หาร เพือ่ ให้เกิดการถ่วงดุลสามารถ
สอบทานการบริ หารงานได้และไม่มีคนใดคนหนึ่งมีอานาจโดยไม่จากัด
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คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วย คณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 3 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร
และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งสรุ ปสำระสำคัญของบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบไว้ดงั ต่อไปนี้
หน้ าที่คณะกรรมการบริหาร
1. กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ โครงสร้างการบริ หาร วัตถุประสงค์และเป้าหมายระยะยาวในการขับเคลื่อน รวมทั้งกิจการ
ของบริ ษทั ให้สอดคล้องหรื อเหมะสมกับภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขัน
2. คณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิกำหนดวิธีหรื อแผนปฏิบตั การ ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริ ษทั เพื่อ
มอบมายให้ฝ่ายจัดการไปดำเนินการ ทั้งนี้การบริ หารกิจการดังกล่าว จักต้องเป็ นไปตามนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
หรื อคาสั่งที่คณะกรรมการบริ ษทั กำหนด นอกจากนี้ให้คณะกรรมการบริ หารมีหน้าที่ในการพิจารณากลัน่ กรองเรื่ องต่างๆ
ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิหรื อให้ความเห็นชอบ ยกเว้น งานหรื อกิจการที่อยูใ่ นหน้าที่
รับผิดชอบและ/หรื ออานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริ ษทั
3. ประกาศกำหนดให้เป็ นผูพ้ ิจารณา หรื อกลันกรองเพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั โดยตรงกำหนดทิศทาง และเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ รวมถึง แผนงานและโครงการธุรกิจประจำปี รวมถึงงบประมาณ รายจ่ายในภาพรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
4. กลัน่ กรองและอนุมตั ินโยบายและแผนการดาเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่ที่บริ หารเสนอ เพื่อ
นำเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั และกำกับดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารดาเนินการให้เป็ นไปตามนโยบายที่ได้รับด้วย
ความรอบคอบมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิผลสู งสุ ด
5. กำหนด พิจารณาและอนุมตั ิประกาศ คาสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง กรอบ หรื อแนวทางในการบริ หารกิจการ หรื อ
การประกอบธุรกิจของบริ ษทั หรื อการดาเนินต่างๆ อันมีผลผูกพันบริ ษทั แต่จกั ต้องไม่ขดั หรื อแย้งกับวัตถุประสงค์
หรื อพันธกิจของบริ ษทั
6. ศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนโครงการต่างๆ พร้อมทั้งมีอานาจในการพิจารณาอนุมตั ิให้บริ ษทั ลงทุนหรื อร่ วมลงทุน
กับบุคคล นิติบุคคล หรื อคณะบุคคลอื่นๆ ในรู ปแบบต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบริ ษทั รวมถึงการลงทุนในลักษณะอื่นๆ เช่น การเข้าซื้อหุ้น แลกเปลี่ยนหุน้ กับนิติบคุ คลอื่นตามที่เห็นสมควร
รวมถึงการทำนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องดังกล่าวจนแล้วเสร็ จและรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบ
7. อนุมตั ิและดำเนินกิจการต่างๆ อันเป็ นปกติธุรกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเป็ นรายกรณี ภายใต้วงเงิน หรื องบประมาณ
ประจำปี ตามที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั แต่จกั ต้องรายงานผลการอนุมตั ิดงั กล่าว ให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั รับทราบในการประชุมครั้งถัดไป จากวันที่อนุมตั ิโดยในการดำเนินการใดๆ ดังกล่าว คณะกรรมการบริ หารมีอำนาจ
ในการอนุมตั ิค่าใช้จ่ายหรื อการจัดซื้อหรื อจัดจ้างหรื อเช่าหรื อเช่าซื้อ
ที่เกี่ยวกับการดาเนินงานและการลงทุนของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและงานสนับสนุน รวมถึงสามารถอนุมตั ิการกูห้ รื อการขอสิ นเชื่อกับสถาบันการเงิน
เพื่อการประกอบธุรกรรมตามปกติของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ตลอดจนอนุมตั ิการกูห้ รื อให้กยู้ ืมเงินจากบริ ษทั ย่อยภายใน
วงเงินที่คณะกรรมการบริ ษทั กำหนดและต้องไม่เกิน 100 ล้านบาท
8. แต่งตั้งคณะทำงานและ/หรื อบุคคลใดๆ เพื่อทาหน้าที่กลัน่ กรองงาน เรื่ องประเด็นหรื อข้อมูลที่นำเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ หารหรื อดำเนินการต่างๆ อันเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริ หารหรื อเพื่อดาเนินการอื่นใด แทน
ตามที่ได้รับมอบหมายจากกคณะกรรมการบริ หารได้แต่การณ์น้ นั ๆ
จักต้องเป็ นกิจการรที่อยูภ่ ายในขอบเขตแห่งอานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริ หารเท่านั้น
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9. แต่งตั้งหรื อว่าจ้างบริ ษทั หรื อคณะที่ปรึ กษาและให้มีอำนาจกำหนดค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ สิ่ งอำนวยความ
สะดวกและค่าใช้จ่ายอื่นของที่ปรึ กษาหรื อคณะที่ปรึ กษาตามความเหมาะสม
10. กำกับ ตรวจสอบ และติดตามผลการดาเนินกิจการของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามนโยบายและแผนงาน หรื อโครงการที่ได้รับ
อนุมตั ิไว้ รวมถึงหนุนเสริ มให้การขับเคลื่อนกิจการต่างๆ ของบริ ษทั เป็ นไป ด้วยความสะดวก คล่องตัวโปร่ งใส มี
ประสิ ทธิภาพ และเกิดประสิ ทธิผลสู งสุ ด รวมถึงเป็ นประโยชน์และสามารถสร้างความมัน่ ใจ ตลอดจนความน่าเชื่อถือ
เชื่อถือให้กบั ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
11. กำกับดูแลการปฏิบตั ิงานและกำหนดอานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร รวมถึงผูบ้ ริ หาร ที่ได้รับอนุมตั ิให้ปฏิบตั ิ
งานเฉพาะด้าน
12. จัดทาและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน ให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบเป็ นประจา หรื อตามที่ร้องขอ หรื อตามที่หน่วยงานกากับ
กาหนด
13. จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยายบรรณในการดาเนินธุรกิจ เพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิที่พึงประสงค์ สำหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หารและ
พนักงาน รวมถึงบริ ษทั ย่อย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
14. ทบทวนหลักการปฏิบตั ิงาน การกากับดูแลกิจการที่ดีและการบริ หารความเสี่ ยงอย่างสม่าเสอ เพื่อให้สอดรับกับแนวทาง
ปฏิบตั ิ หรื อ ข้อเสนอแนะของน่วยงาน หรื อ กลไกกากับดูแล พร้อมนำเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
15. จัดทาและทบทวนหรื อปรับปรุ งกฎบัตรคณะกรรมการบริ หาร
พร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

ให้ทนั สมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของบริ ษทั

16. ปฏิบตั ิหน้าที่ต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูู งสุ ด
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริ ษทั และ
1. คณะกรรมการ ประกอบด้วย คณะกรรมการของบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งกว่าหนึ่ง (1/2)
ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร และต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยสาม (3) คน
2. กรรมการแต่ละคน ต้องมาจากผูท้ รงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพ ที่จำเป็ นในการบริ หารกิจการของบริ ษทั ไม่ว่าจะเป็ น
ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นกฎหมาย, ด้านบัญชีและการเงินหรื อด้านวิศวกรรม เป็ นต้น
3. กรรมการแต่ละคนต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด และข้อบังคับของบริ ษทั
รวมถึงตามกฎ ระเบียบ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
4. การแต่งตั้งกรรมการต้องมีความโปร่ งใสและชัดเจน โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการอิสระ จำนวน 2 คน จากจำนวนคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ทั้งหมด 3 คน มีหน้าที่รับผิดชอบใน
การพิจารณาคัดเลือกและกลัน่ กรองบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับ
การแต่งตั้งกรรมการต้องมีความโปร่ งใสและชัดเจน โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการอิสระ จำนวน 2 คน จากจำนวนคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ทั้งหมด 3 คน มีหน้าที่รับผิดชอบใน
การพิจารณาคัดเลือกและกลัน่ กรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริ ษทั และเป็ นผูเ้ สนอชื่อผูท้ ี่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมพร้อมประวัติ เพื่อให้ได้กรรมการและมีความหลากหลาย ซึ่งพิจารณาจากโครงสร้าง ขนาดและองค์ประกอบ ของ
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คณะกรรมการโดยจานวนที่เสนอจะเท่ากับจำนวน กรรมการที่ครบวาระ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อ
เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จากนั้นจะนำเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นผูเ้ ลือกตั้ง
กรรมการตามหลักเกณฑ์ต่อไป อย่างไรก็ตามผูถ้ ือหุ้นทุกรายมีสิทธิ ในการนาเสนอผูเ้ ข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการได้
โดยเสนอผ่านเว็บไซด์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ้นทุกราย สามาถเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั โดยผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยง
เท่ากับหนึ่งหุ้น ต่อหนึ่งเสี ยงและผูถ้ ือหุ้นแต่ละคน จะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้งั หมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคน
เป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใด ไม่ได้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมา
จะเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บคุ คล ซึ่ง
ได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุม
ผูถ้ ือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
กรณี ที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่น นอกเหนือจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็ นกรรมการแทน ในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พน้ จากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็ น
กรรมการแทน จะอยูใ่ นตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการซึ่งแทนตน ทั้งนี้มติการแต่งตั้งบุคคล
เข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่ มีการเปิ ดเผย
ประวัติของกรรมการทุกราย ในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และในเว็บไซต์ของบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั
ตระหนักถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการที่มีต่อบริ ษทั และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
จึงได้กำหนดให้กรรมการแต่ละคนไม่ควรดำรงตำแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียนเกิน 5 บริ ษทั ทั้งนี้ เพื่อต้องการให้กรรมการ
แต่ละคนได้มีเวลาเพียงพอและสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และมีประสิ ทธิภาพ
ตามหลักการกากับดูแลกิจการ
ที่ดีสำหรับบริ ษทั จดทะเบียนด้วย
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถึง กรรมการบริ ษทั ที่มีความเป็ นอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดไว้ การสรรหา
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั เป็ นหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและนาเสนอคณะกรรมการ
บริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ประกอบด้วย กรรมการ อย่างน้อยจานวน 3 คน โดยทุกคน
ต้องเป็ นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 1 คน ต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้ดา้ นบัญชีและการเงิน
บริ ษทั ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเท่ากับหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ปัจจุบนั กรรมการอิสระของบริ ษทั
มีคุณสมบัติเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนด ดังนี้
(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของผูข้ ออนุญาต บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
ผูห้ ุ้นถือรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุญาต ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการ
อิสระรายนั้นๆ ด้วย
(ข) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจา หรื อผูม้ ีอานาจ
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ควบคุมของผูข้ ออนุญาต บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อย ลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ้นใหญ่ หรื อของผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของผูข้ ออนุญาต เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อ
สานักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึ งกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่ ปรึ กษาของส่ วน
ราชการ ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุญาต
(ค) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ น
ผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุญาตหรื อบริ ษทั ย่อย
(ง) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผูข้ ออนุญาต บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของผูข้ ออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคย
เป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มีนยั หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ของผูข้ ออนุญาต ในลักษณะ ที่อาจเป็ นการขัดขวาง การใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับผูข้ ออนุญาต บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุญาต
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้
เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับสิ นทรัพย์ หรื อบริ การ หรื อการให้หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรื อ
ให้กยู้ ืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ผขู ้ ออนุญาต
หรื อคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสามของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิของผูข้ ออนุญาต หรื อตั้งแต่
ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้ว แต่จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ดงั กล่าว ให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่า
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันโดย
อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(จ) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของผูข้ ออนุญาต บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม
ของผูข้ ออนุญาตและไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุมหรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งผูส้ อบบัญชีของผูข้ อ
อนุญาต บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
(ฉ) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมาย หรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน
ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากผูข้ ออนุญาต บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุญาตและไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้น
ด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
(ช) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น
ซึ่งเป็ นผูเ้ กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่

เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของผูข้ ออนุญาต ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้

(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของผูข้ ออนุญาต หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่
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เป็ นหุ้นส่ วนที่มีนยั ในห้างหุ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือน
ประจา หรื อถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของผูข้ ออนุญาต หรื อบริ ษทั ย่อย
(ฌ) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของผูข้ ออนุญาต ภายหลังได้รับ
การแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) และ (ฌ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการ ให้ตดั สิ นใจในการดาเนินกิจการของผูข้ ออนุญาต บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับ
เดียวกัน ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุญาต โดยมีการตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ (collective
decision) ได้
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริ ษทั ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั โดยมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่า 3
คน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร หรื อกรรมการอิสระ อย่างน้อย 2 คน และให้คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้ง
กรรมการอิสระคนหนึ่ง เป็ นประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะต้องมีความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม มีความเข้าใจถึงคุณสมบัติ
และหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองเป็ นอย่างดี ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สามารถแต่งตั้งพนักงาน
ของบริ ษทั 1 คน ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควร
ซึ่งประกอบด้วย กรรมการบริ ษทั จำนวนหนึ่งและอาจประกอบด้วยบุคคลอื่นใดคนหนึ่งหรื อหลายคน ซึ่งดารงตาแหน่งเป็ น
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั หรื อเป็ นบุคคลภายนอกก็ได้ และให้คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งกรรมการบริ หารที่เป็ นกรรมการบริ ษทั คนหนึ่ง
เป็ นประธานกรรมการบริ หาร กรรมการบริ หารจะต้องมีความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม มีความเข้าใจถึง
คุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองเป็ นอย่างดี และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ หาร
สามารถแต่งตั้งพนักงานของบริ ษทั 1 คน ทาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริ หาร
ความเป็ นอิสระของกรรมการ
กรรมการต้องมีอิสระในการวินิจฉัยแสดงความคิดเห็นและออกเสียงในกิจการที่คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ตดั สิ นใจ
การ
ตัดสิ นใจของคณะกรรมการ ต้องไม่ตกอยูภ่ ายใต้ภาวะกดดันจากหน้าที่การงาน หรื อครอบครัวหรื อมีส่วนได้ ส่วนเสี ยในเรื่ องนั้น
เพราะอาจทำให้เกิดการบิดเบือนการตัดสิ นใจให้ตดั สิ นเข้าจ้างตนเอง คนใกล้ชิดหรื อเพื่อ ประโยชน์ของตนเองหรื อบุคคลอืน่
ดังนั้น ความเป็ นอิสระของกรรมการ จึงเป็ นเรื่ องที่บริ ษทั ให้ความสำคัญเป็ นอย่างมาก เพื่อปกป้องผลประโยชน์ ของผูถ้ ือหุ้น
และบริ ษทั เป็ นสาคัญ
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
บริ ษทั จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยจัดให้มีการบรรยายสรุ ป เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบแผนธุรกิจ วิสัยทัศน์
พันธกิจของบริ ษทั ผลิตภัณฑ์และบริ การ โครงสร้างทุนและผูถ้ ือหุ้น โครงสร้างองค์กรและประเด็นกฎหมายที่สำคัญที่ควรทราบ
สำหรับการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการบริ ษทั จดทะเบียน นำเสนอข้อมูลต่อกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ทุกครั้งที่เข้ารับหน้าที่
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การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริ ษทั ได้ส่งเสริ มให้มีการให้ความรู ้แก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องในการบริ หาร การกากับดูแลกิจการของบริ ษทั เพื่อให้มีการพัฒนาปรับปรุ ง
งานอย่างมีประสิ ทธิภาพ เช่น การอบรมหลักสู ตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) และการเข้า
ร่ วมประชุมสัมมนาที่การพัฒนาประสิ ทธิภาพของคณะกรรมการบริ ษทั อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัด ให้คณะกรรมการได้ดูงาน
จากองค์กรอื่นตามความเหมาะสมที่เป็ นประโยชน์มาประยุกต์ใช้กบั ธุรกิจของบริ ษทั
การสรรหาผู้บริหารระดับสูู งสุ ด/การสื บทอดตาแหน่ ง
ในการสรรหาผูม้ าดำรงตำแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ด เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน จะเป็ นผูพ้ ิจารณาเบื้องต้นในการกลัน่ กรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู ้ความสามารถ
ทักษะและประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริ ษทั และมีความเข้าใจในธุรกิจของ บริ ษทั เป็ นอย่างดี สามารถ
บริ หารงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์เป้าหมาย ที่คณะกรรมการบริ ษทั กำหนดไว้ได้ และนำเสนอ ต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา
อนุมตั ิต่อไป นอกจากนี้บริ ษทั ได้มีการวางแผนองค์กรให้มีความชัดเจน มีการกำหนด กระบวนการทำแผนการสื บทอดตำแหน่ง
โดยบริ ษทั ได้กำหนดตำแหน่งงานหลักขอบเขตหน้าที่งานและความสามารถของตำแหน่งงานหลัก เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการ
สรรหาและคัดเลือกบุคคล มีการกำหนดแผนฝึ กอบรม และพัฒนาบุคคลภายใน เพื่อเป็ นการเตรี ยมผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ดอีกทาง
หนึ่ง รวมถึงมีระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานและศักยภาพผูท้ ี่จะสื บทอดตำแหน่งดังกล่าว เพื่อให้บริ ษทั ประสบความสาเร็จ
อย่างยัง่ ยืนตามเป้าหมายที่วางไว้
การแยกตาแหน่ งประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
เพื่อให้การแบ่งแยกหน้าที่การกาหนดนโยบายของบริ ษทั และการทางานประจาออกจากกัน
รวมถึงการบริ หารงานอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ บริ ษทั จึงกำหนดให้ปประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เป็ นคนละบุคคลกัน
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
บริ ษทั จัดให้มีการประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อย ปี ละ 1 ครั้ง เพื่อช่วยให้มีการพิจารณาทบทวน
ผลงาน ปัญหาและอุสรรคในปี ที่ผา่ นมา เพื่อให้การทางานของคณะกรรมการมีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น และจัดให้มีการประเมิน
ตนเองเรื่ องการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ปี ละ 1 ครั้ง เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการประเมินว่า บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิหรื อ
ยังไม่ปฏิบตั ิในเรื่ องใดบ้ ำง
การกากับดูแลกิจการการดาเนินงานของบริษัทย่อย
กลไกการกากับดูแลบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั คือ ส่งกรรมการและผูบ้ ริ หารเข้าเป็ นกรรมการและผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ย่อย เพื่อติดตาม
ควบคุมดูแลการดาเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้กระบวนการทางานในมิติต่างๆ ของบริ ษทั ในกลุ่มของบริ ษทั มีความสอดคล้อง
และประสานเป็ นหนึ่งเดียวกัน ในทิศทางเดียวกันและสนับสนุนการทาธุรกิจซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์สูงสุ ดตามพันธกิจ
และแผนงาน รวมถึงการสื่ อสาร ส่งมอบนโยบาย ระเบียบวิธีปฎิบตั ิต่างๆ และคู่มือเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้แก่บริ ษทั ย่อย เพื่อให้
การดาเนินงานเป็ นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ ที่ผา่ นมาการเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสี ยงแต่งตั้งบุคคลเป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วมดาเนินการโดยฝ่ ายจัดการ แต่บริ ษทั ได้กาหนดระเบียบปฏิบตั ิมีผลบังคับใช้ต้งั แต่ปี 2558 ให้การเสนอชื่อและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงดังกล่าวต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ด้วย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อยหรื อ
บริ ษทั ร่ วม มีหน้าที่ดำเนินการเพือ่ ประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมนั้นๆ และบริ ษทั ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับ
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แต่งตั้งนั้นต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ก่อนที่จะไปลงมติหรื อใช้สิทธิออกเสี ยงในเรื่ องสำคัญในระดับเดียวกับที่
ต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั หากเป็ นการดาเนินการโดยบริ ษทั เอง ทั้งนี้การส่งกรรมการเพื่อเป็ นตัวแทนในบริ ษทั
ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวเป็ นไปตามสัดส่วนของการถือหุ้นของบริ ษทั
นอกจากนี้ในกรณี เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั กำหนดระเบียบให้บคุ คลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริ ษทั นั้น ต้องดูแลให้บริ ษทั ย่อยมีขอ้ บังคับ
ในเรื่ องการทารายการเกี่ยวโยง

การได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ หรื อการทารายการสำคัญอื่นใดของบริ ษทั ดังกล่าวให้

ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเเปิ ดเผยข้อมูลและการทารายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของ
บริ ษทั รวมถึงต้องกากับดูแลให้มีการจัดเกับข้อมูลและการบันทึกบัญชีของบริ ษทั ย่อยให้บริ ษทั สามารถตรวจสอบและรวบรวม
มาจัดทางบการเงินได้ทนั กำหนดด้วย
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การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั มีการดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายในตามหลักกากับดูแลกิจการที่ดี
โดยได้กำหนดไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรในนโยบาย
จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบตั ิในการทางาน
สาหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน (CodeofConduct) ซึ่งจะมอบให้แก่
กรรมการผูบ้ ริ หารและพนักงานเมื่อแรกเข้าทางาน โดยสรุ ปนโยบายสำคัญดังนี้
1. บริ ษทั ได้กำหนดให้กรรมการผูบ้ ริ หารและพนักงาน ลงนามรับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวข้องกับของสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ที่กำหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หาร มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน
นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้แจ้งให้เลขานุการบริ ษทั รับทราบ เพื่อจัดทาการบันทึก
เปลี่ยนแปลงและสรุ ปจานวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริ หารเป็ นรายบุคคล เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั
ทราบในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากนั้นยังได้แจ้งบทลงโทษ หากมีการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้อกำหนดดังกล่าวด้วย
2. บริ ษทั มีขอ้ กำหนดห้ามนำข้อมูลงบการเงิน หรื อข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั ที่ทราบเปิ ดเผยแก่
บุคคลภายนอกหรื อผูท้ ี่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องและห้ามทาการซื้อขายหลักทรัพย์ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ขอ้ มูลงบการเงินหรื อ
ข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั
หรื อกลุ่มบริ ษทั จะเผยแพร่ ต่อสาธารณชนและต้องไม่ซ้ือขาย
หลักทรัพย์ของบริ ษทั จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชัว่ โมงนับแต่ได้มีการเปิ ดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว การไม่
ปฏิบตั ิ ตามข้อกำหนดดังกล่าว ถือเป็ นการกระทำผิดวินยั ของบริ ษทั หากกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานที่ได้ล่วงรู ้ขอ้ มูล
ภายในที่สำคัญคนใดกระทำผิดวินยั จะได้รับโทษตั้งแต่การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการ
เลิกจ้าง ทั้งนี้แนวดังกล่าวได้ผา่ นการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว
3. ระบบควบคุมและตรวจสอบภายในและรายงานทางการเงิน
ฝ่ ายจัดการของบริ ษทั ให้ความสำคัญต่อการจัดทรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันต่อเวลาทั้งงบรายปี และราย
ไตรมาส ซึ่งจัดทาตามมาตรฐานบัญชีที่เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
3.2. จัดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิ ภาพ เพื่อให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานและ
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้การตรวจสอบของผูต้ รวจสอบภายในและการสอบทานของกรรมการตรวจสอบ
3.3. ปฏิบตั ิตามหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ตและอย่างสุ ดความสามารถและดาเนินการใดๆ ด้วยความเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุ้น
ทุกราย
4. วิธีการดูแลและป้องกันในการนาข้อมูลภายในของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรื อผูอ้ นื่ ดังนี้
4.1. จากัดการรับรู ้ขอ้ มูลภายในเฉพาะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานหรื อบุคคลภายในที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตามความจาเป็ น
และกำหนดอานาจหน้าที่แก่บุคลากรผูม้ ีอานาจเปิ ดเผยสารสนเทศของบริ ษทั ให้ชดั เจน
4.2. กำหนดกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางด้านระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศของบริ ษทั อย่างเข้มงวด
ทั้งนี้บริ ษทั ยังได้กำหนดบทลงโทษ สำหรับกรณี ที่มีการฝ่ าฝื นในการนำข้อมูลภายในของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตน โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาจนถึงขั้นให้ออกจากงาน
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นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
บริ ษทั ตระหนักถึงความสำคัญของการบริ หารจัดการองค์กรที่ดี ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้มีการเติบโตและขยายธุรกิจ
อย่างมีเสถียรภาพสถานะทางการเงินที่มนั่ นคงและสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือหุ้นในระดับที่เหมาะสม ดังนั้น บริ ษทั
จึงเห็นควร ให้มีการนาระบบการบริ หารความเสี่ ยงมาปฏิบตั ิ โดยมีกรอบการดาเนินงานและขั้นตอนการบริ หารความเสี่ ยงที่
สอดคล้องกับ หลักเกณฑ์ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission (COSO) ซึ่ง
มาตรฐานสากลให้ผเู ้ กี่ยวข้องมีความเข้าใจหลักการบริ หารความเสี่ ยงและนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม คณะกรรมการ
บริ ษทั จึงกำหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร ดังนี้
1. บริ ษทั ดำเนินธุรกิจภายใต้ความเสี่ ยงที่ยอมรับได้เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษทั และตอบสนองต่อความคาดหวังของ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ย โดยกำหนดให้การบริ หารความเสี่ ยง เป็ นส่วนหนึ่งของการจัดทำแผนธุรกิจประจำปี การบริ หารงานและการ
ตัดสิ นใจประจำวัน รวมถึงกระบวนการบริ หารโครงการต่างๆ
2. กำหนดให้การบริ หารความเสี่ ยง เป็ นความรับผิดของพนักงานในทุกระดับชั้น ที่ตอ้ งตระหนักถึงความเสี่ ยงที่มีในการ
ปฏิบตั ิงานในหน่วยงานของตนและองค์กร และต้องให้ความสำคัญในการบริ หารความเสี่ ยงด้านต่างๆ ให้อยูใ่ นระดับที่
เพียงพอและเหมาะสม
3. กำหนดให้ทุกหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบประเมินความเสี่ ยง กำหนดตัวชี้วดั ความเสี่ ยง แนวทางป้องกันและบรรเทาความ
เสี่ ยง หรื อความสู ญเสี ยที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงติดตามและประเมินผลการบริ หารความเสี่ ยงอย่างสม่าเสมอ พร้อมทั้งจัดทำ
รายงานที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ ยง ตามกรอบการดาเนินงานและขั้นตอนการบริ หารความเสี่ ยง
4. เมื่อพนักงานพบเห็นหรื อรับทราบความเสี่ ยงที่จะผลกระทบต่อบริ ษทั จะต้องรายงานความเสี่ ยงนั้นให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องรับทราบ
ทันที เพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ ยงนั้นต่อไป
5. มุ่งส่งเสริ มสนับสนุนและให้ความรู ้ความเข้าใจ
ในกระบวนการและแนวทางการบริ หารความเสี่ ยงแก่ผบู ้ ริ หารและ
พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ นการปลูกฝังสร้างนิสัยให้บุคลากรทุกระดับ ได้ตระหนักถึงความสาคัญและความมีส่วนร่ วม
รับผิดชอบในการดำเนินการด้านบริ หารความเสี่ ยงขององค์กร ให้เป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่นำไปสู่ การสร้างมูลค่าเพิ่ม
(Value Creation)
นโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น (Anti Corruption)
บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการกากับกิจการที่ดี มุ่งสู่การบริ หาร
จัดการที่มีประสิ ทธิภาพ มีคุณธรรม โปร่ งใส โดยคำนึงถึงการสร้างประโยชน์สูงสุ ดให้แก่ผถู ้ ือหุ้น ผูม้ ีส่วนได้เสี ย และผูท้ ี่
เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมทางการค้า ดังนั้น บริ ษทั จึงกำหนดให้บริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และบริ ษทั อื่นที่มีอานาจในการ
ควบคุมปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ทุกรู ปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็ นการนาเสนอ
การให้คามัน่ สัญญา การขอ การเรี ยกร้อง การให้ หรื อรับสิ นบบนการกระทำ หรื อพฤติกรรมที่ส่อไปในทางคอร์รัปชัน่ ในทุก
ท้องถิ่นที่บริ ษทั ดำเนินกิจการอยู่
2. บริ ษทั จะสื่ อสารประชาสัมพันธ์ท้งั ภายในและภายนอกอกองค์กร เพื่อเสริ มสร้างให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ และความร่ วมมือ
ที่จะยับยั้งผูท้ ี่ตอ้ งการกระทาคอร์รัปชัน่ ต่อบริ ษทั
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3. บริ ษทั จะจัดทำกระบวนการติดตามและสอบทานอย่างสม่าเสมอ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและ

4. บริ ษทั จะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองพนักงานที่ปฏิเสธหรื อแจ้งเรื่ องคอร์รัปชัน่ จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินยั ตาม
ระเบียบที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ลงนามแสดงเจตนรมณ์ใน “แนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริ ต” เพื่อแสดงถึงความตั้งใจและมุ่งมันในการต่อต้านคอร์รัปชัน่ อันเป็ นการพัฒนาองค์กรสู่ความยัง่ ยืน
แนวปฏิบัตกิ ารต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กำหนดแนวปฏิบตั ิและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน่ โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญครอบคลุมมิติต่างๆ อย่าง
ครบถ้วน เพื่อให้เกิดการปฏิบตั ิที่มีประสิทธิ ภาพ สำหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนให้เป็ นหลักการที่พึงยึดถือ
และเป็ นหน้าที่รับผิดชอบปฏิบตั ิ ที่จะต้องเป็ นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร เพื่อป้องกันการทุจริ ตในการปฏิบตั ิงาน รวมถึงการให้
และการรับสิ นบนทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. คำนิยามการต่อต้านการคอร์รัปชัน่
คอร์รัปชัน่ (Corruption) หมายถึง การติดสิ นบน ไม่ว่าจะอยูใ่ นรู ปแบบใดๆ โดยการเสนอให้สัญญามอบให้ ให้คามัน่
เรี ยกร้อง หรื อรับซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐั หน่วยงานของ รัฐ หน่วยงาน
ของเอกชนหรื อผูม้ ีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรื อทางอ้อมเพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่อนั เป็ น
การให้ได้มาหรื อรักษาไว้ซ่ ึงธุรกิหรื อเเนะนำธุรกิจให้กบั บริ ษทั โดยเฉพาะ หรื อเพื่อให้ได้มาหรื อรักษาไว้ซ่ ึงผลประโยชน์
อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็ นกรณี ที่กฎหมายระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณี ทอ้ งถิ่น
หรื อจารี ตทางการค้าให้กระทำได้
2. รู ปแบบของการคอร์รัปชัน่ ประกอบด้วย
2.1. การช่วยเหลือทางการเมือง หมายยถึง การให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินนหรื อในรู ปแบบอื่น เช่น การให้ สิ่ งของ
บริ การ การโฆษณาส่งเสริ ม หรื อสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเข้าชมงานที่จดั ขึ้น เพื่อระดมทุนหรื อบริ จาค
เงินให้แก่องค์กร ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง การเปิ ดโอกาสให้พนักงานลาหยุด โดยไม่รับค่าจ้างหรื อ
เป็ นตัวแทนบริ ษทั เข้าร่ วมกิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์ทางการเมือง เป็ นต้น
ทั้งนี้ บริ ษทั มีนโยบายเป็ นกลางทางการเมือง ให้การสนับสนุนการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน มีสิทธิและเสรี ภาพทางการเมืองตามกฎหมาย และจะไม่ดำเนินการ
ใดๆ ที่จะกระทบกับชื่อเสี ยงและธุรกิจของบริ ษทั ฯ
2.2 การบริ จาคเพื่อการกุศล เป็ นกิจกรรมที่บริ ษทั มีเป้าหมายอย่างชัดเจน ที่จะให้การช่วยเหลือสนับสนุนชุมชนและสังคม
เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดความเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยการบริ จาคเพื่อการกุศลทุก
รายการ จะต้องนาไปในสาธารณกุศล มีเอกสารหลักฐานชัดเจน เป็ นไปตามระเบียบปฏิบตั ิของบริ ษทั ฯ ที่กาหนดไว้
เนื่องจากการบริ จาคเป็ นการใช้จ่ายที่ไม่มีผลตอบแทนที่มีตวั ตน อาจใช้เป็ นเส้นทางสาหรับคอร์รัปชัน่ ได้
2.3 เงินสนับสนุน (Sponsorships) หมายถึง เงินใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ตราสิ นค้า หรื อชื่อเสี ยงของบริ ษทั
เงินสนับสนุน อาจถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวข้องกับการให้สินบน บริ ษทั จึงต้องกาหนดนโยบายหลักเกณฑ์การอนุมตั ิ ผูม้ ี
อานาจในการอนุมตั ิการสอบทานและการประเมินผลเงินสนับสนุน ได้มีการใช้จ่ายออกไปอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง
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เพื่อให้เงินสนับสนุนนั้น เกิดประโยชน์ต่อกิจกรรมนั้นๆ หรื อต่อสังคมอย่างแท้จริ ง
2.4 ค่าของขวัญ ค่าบริ การต้อนรับ (Hospitality) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็ นช่องทางที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ ยงต่อการคอร์รัปชัน่
เพราะการให้หรื อการรับอาจจะเข้าข่ายการติดสิ นบนและสร้างความสนิทสนม เพื่อนำไปสู่ความร่ วมมือในธุรกิจ ดังนั้น
บริ ษทั ต้องจัดทานโยบายและหลักเกณฑ์ เพื่อสื่ อสารให้พนักงานเข้าใจและระมัดระวัง ในการปฏิบตั ิโดยการให้หรื อ
การรับของขวัญ ค่าบริ การต้อนรับ และค่าบริ การอื่นๆ ของพนักงาน ต้องไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจใน การปฏิบตั ิดว้ ย
ความลาเอียงหรื อเป็ นผลประโยชน์ที่ขดั กัน
3. การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรี ยน
คณะกรรมกการบริ ษทั จัดให้มีช่องช่องทางในการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรี ยน ทั้งจากภายในและภายนอกบริ ษทั เกี่ยวกับ
การกระทาใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ ในการปฎิบตั ิหน้าที่หรื อมีพฤติกรรมที่อาจส่อไปทางการทุจริ ต ประพฤติ
มิชอบของบุคคลในองค์กรทุกระดับและผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่นๆ รวมทั้งมีกลไกในการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส เพื่อให้การดูแล
ผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ เรื่ องที่จะรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรี ยน
1. การกระทาที่ผิดกฎหมาย การคอร์รัปชัน่ การกระทาผิดระเบียบบริ ษทั หรื อการกระทาที่ผิดจรรยาบรรณของการปฎิบตั ิ
หน้าที่ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
2. เรื่ องที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อผลประโยชน์โดยชอบ หรื อชื่อเสี ยงของบริ ษทั
3. เรื่ องของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในที่บกพร่ องอย่างมีนยั สาคัญ ทั้งนี้ ทุกเบาะแสและข้อร้องเรี ยนจะ
ถูกตรวจสอบและหาข้อเท็จจริ งในขั้นตั้น หากมีขอ้ มูลและหลักฐานประกอบ จะมีการดาเนินการตามขั้นตอนเป็ นลาดับ
ซึ่งบริ ษทั ได้มีการกาหนดไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ช่องทางการแจ้งแบะแสและข้อร้องเรี ยน
ทางโทรศัพท์หมายเลข : สานักเลขานุการ 02-168-1378-86 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์: ifecgroup99@gmail.com
ทางจดหมาย :

คณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้น 29
ถนนพระราม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310
การทบทวนและปรับปรุงนโยบายนโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น (ANTI CORUPTION)
คณะกรรมการบริ ษทั จะทาการทบทวนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ (ANTI CORUPTION) เป็ นประจาทุกปี และจะเสนอแนะการ
แกไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดบัญชี ปี 2559 ให้แก่บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท
จากัด ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ดังนี้
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ในรอบปี บัญชี 2559 ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยแยกเป็ น ดังนี้ งบไตรมาส รวมเป็ นเงิน
4,704,000.- บาท งบการเงินประจาปี รวมเป็ นเงิน 5,796,000.-บาท รวมเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้น 10,500,000.- บาท
2. ค่าบริ การอื่น (Non-Audit Fee) -ไม่มี93

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)
บริ ษทั กำหนดระเบียบปฏิบตั ิในทุกกระบวนการผลิตและการบริ การ (CSR in Process) เพื่อช่วยลดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสังคม
และสภาพแวดล้อม นอกจากนี้บริ ษทั ยังมีกิจกรรมที่ร่วมกับชุมชน เพื่อเป็ นการพัฒนาชีวิตความเป็ นอยูข่ องคนในชุมชนให้ดียงิ่ ขึ้น
(CSR after Process)
แนวทางการดาเนินงานด้ านCSR ของบริษัท
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
บริ ษทั มุ่งมัน่ ในการดาเนินธุรกิจอย่างโปร่ งใส ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ต มีคุณธรรม จรรยาบรรณและปฏิบตั ิต่อ
ต่อผูถ้ ือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายยย่อยโดยเสมอภาค รวมถึงการกากับการดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน เพือ่ สร้างความเท่าเทียมกัน
ทุกฝ่ ายโดยเฉพาะคู่คา้ ซึ่งบริ ษทั ได้กำหนดนโยบายระเบียบปฏิบตั ิและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างชัดเจน เพื่อให้มนั่ ใจได้
ว่า คู่คา้ ทุกรายได้รับการปฏิบตั ิอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม มีโอการที่เท่าเทียมกันในแข่งขันทางธุรกิจ ด้วยคุณภาพและ
ราคาของสิ นค้าอย่างโปร่ งใส ในการทำสัญญากับคู่คา้ บริ ษทั กำหนดเงื่อนไขบนพื้นฐานของความเป็ นธรรม ไม่เอาเปรี ยบ
และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาหรื อข้อตกลงโดยเคร่ งครัด
2. การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
บริ ษทั ให้ความสำคัญกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริ ตทุกรู ปแบบ โดยร่ วมกันสร้างมาตรฐานทางวัฒนธรรมทางธุรกิจ
ที่สูงขึ้น บริ ษทั จึงได้จดั ทำนโยบายยต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรซึ่งได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
บริ ษทั และสื่ อสารให้กรรมการผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกระดับรับทราบ และยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิรายละเอียด
ดังนี้
หน้าที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกาหนดนโยบาย

และกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านทุจริ ต

คอร์รัปชัน่ ที่มีประสิ ทธิภาพ เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่า ฝ่ ายบริ หารได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่ และ
ปลูกฝังจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
แนวทางการปฏิบตั ิดา้ นการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
1) จัดให้มีการกากับดูแลการควบคุมภายในที่ดีมีการประเมินความเสี่ ยงที่มีนยั สำคัญ มีกิจกรรมควบคุมและการแบ่งแยกหน้าที่
งานที่เหมาะสม และมีระบบสารสนเทศที่เพียงพอน่าเชื่อถือและติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างสม่าเสมอ
2) กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานที่กระทำคอร์รัปชัน่ เป็ นการกระทำผิดจรรยาบรรณบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ซึ่งจะต้องได้รับ
การพิจารณาทางวินยั ตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้รวมถึงโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
3) บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองพนักงานที่ปฏิเสธ หรื อเเจ้งเรื่ องคอร์รัปชัน่ โดยใช้มาตรการคุม้ ครอง
ผูร้ ้องเรี ยนตามที่กำหนดไว้ใน Whistleblower Policy บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีนโยบายที่จะไม่ลดตำแหน่งลงโทษ หรื อให้ผล
ทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน่ แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสู ญเสี ยโอการทางธุรกิจก็ตาม
4) บริ ษทั ได้กำหนดนโยบายการรับแจ้งข้อมูลหรื อข้อร้องเรี ยนไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร กรณี พบเหตุการณ์การกระทำที่ส่อถึง
94

การทุจริ ตหรื อประพฤติมิชอบของบุคคล รวมถึงบริ ษทั ผูแ้ จ้งแบะแสสามารถแจ้งแบะแส หรื อข้อร้องเรี ยนมาได้ ทางอีเมลล์
ifecgroup99@gmail.com หรื อทางโทรศัพท์ 02-1681-37802-86 หรื อทางไปรษณี ย ์ มายังคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้น 29
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310 ทั้งนี้ เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
ผูแ้ จ้งเบาะแส บริ ษทั มีกลไกในการคุม้ ครอง ผูแ้ จ้งเบาะแส โดยให้ถือเป็ นนโยบายเก็บความลับข้อมูลของผูแ้ จ้งเบาะแส
5) มีการจัดอบรมให้ความรู ้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน เรื่ องการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณและการกากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริ ษทั รวมถึงการสื่ อสารอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมส่งเสริ มการกำกับดูแลกิจการเป็ นประจำทุกปี โดยมุ่งเน้นการรักษา
มาตรฐานและพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสร้างให้การกากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนกำหนด
แนวการติดตามและประเมินผลอย่างเป็ นรู ปธรรม
6) คณะกรรมการบริ ษทั ได้กำหนดนโยบายด้านการต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่ รวมถึงกำหนดบทลงโทษกรณี ที่ฝ่าฝื นไว้ เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรในคู่มือจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบตั ิในการทางานของบริ ษทั นอกจากนี้พนักงานทุกระดับจะต้องปฏิบตั ิ
ด้วยความระมัดระวังในเรื่ องการให้ มอบ หรื อรับของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ต้องเป็ นไปตามที่กำหนดในจรรยาบรรณ ของ
บริ ษทั การให้เงินบริ จาค หรื อเงินสนับสนุนต้องเป็ นไปอย่างโปร่ งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมัน่ ใจว่า เงินบริ จาค
หรื อเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้ เพื่อเป็ นข้ออ้างในการติดสิ นบนและห้ามให้หรื อรับสิ นบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด
ในการดาเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และการติดต่อกับภาครัฐ จะต้องเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ซื่อสัตย์ ตลอดจนต้อง
ดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดของนโยบายและการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับทุจริ คอร์รัปชัน่ ได้เปิ ดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั www.ifec.co.th ภายใต้ใต้หวั ข้อ การกำกับดูแลกิจการ
บริ ษทั ยังได้จดั ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมหลักสู ตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ซึ่งจัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย และโครงการอบรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็ นการแสดงเจตนารมณ์ว่า บริ ษทั มี
ความมุ่งมัน่ ที่จะต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ทุกรู ปแบบในสังคม
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต (Collective AntiCorruption : CAC) เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 และได้รับการรรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาให้เข้าเป็ นสมาชิกแนว
ร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558
3. การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษทั มุ่งมัน่ ในการตั้งโรงผลิตไฟฟ้าให้ครอบคลุมและเข้าถึงทุกพื้นที่ท้งั พื้นที่ห่างไกลและในถิ่นทุรกันดาร เช่น บนเกาะ
บนดอยสู ง เพื่อให้ประชาชนในทุกพื้นที่ได้มีโอกาสใช้ไฟฟ้าอย่างทัว่ ถึงและในราคาที่เหมาะสม เพราะประชาชนทุกคนใน
ทุกพื้นที่มีสิทธิที่จะได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ นึ ทั้งด้านชีวิตความเป็ นอยูก่ ารศึกษาการแพทย์การสื่ อสาร
ซึ่งการพัฒนาต่างๆ เหล่านี้ จะไปถึงได้ หากมีไฟฟ้า เพราะไฟฟ้าสามารถเข้าถึงได้ ตามช่องทางต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์
อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์โทรทัศน์ เมื่อคนในชุมชนมีโอกาสรับรู ้ขา่ วสารและข้อมูลต่างที่เป็ นประโยชน์ รวดเร็ ว ถูกต้อง
ครบถ้วน ก็สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ นึ ได้ อีกทั้ง บริ ษทั ยังดำเนินธุรกิจด้วยการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
ด้วยความเป็ นธรรมเสมอภาคและด้วยความเคารพต่อชีวิตและศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ของทุกคน ไม่มีการกีดกันในเรื่ องของ
เพศ เชื้อชาติ ศาสนา รวมถึงไม่ละเมิดสิ ทธิข้นั พื้นบานใดๆ ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ซึ่งนับเป็ นรากฐานการบริ หารและ
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พัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมถึงการสร้างมนุษยสัมพันธ์ อันมีความเชื่อมโยงกับกิจการในลักษณะทำให้มีคุณภาพและคุณค่า
สู งขึ้น และเปิ ดโอกาสให้มีการร้องเรี ยนได้อย่างอิสระ หากมีการกระทำที่อาจเป็ นการละเมิดสิ ทธิมนุษยชน เพื่อให้บริ ษทั ได้
ทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขผ่านเวบไซด์ของบริ ษทั
4. การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
-

บริ ษทั ให้ความสำคัญกับการปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรม ให้ความเคารพและปฏิบตั ิตามกฎหมาย แรงงาน
และกฎหมายที่ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด เริ่ มตั้งแต่ข้นั ตอนการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน ซึ่งบริ ษทั จะพิจารณาจาก
ความรู ้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตาแหน่ง ไม่นาความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ ความ
คิดเห็นทางการเมืองมาเป็ นปัจจัยในการพิจารณาตัดสิ นการจ้างงาน

-

มีการพัฒนาศักยภาพของพนักงานโดยการจัดให้มีการอบรมความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับการทางานทั้งภายในองค์กรเอง และ
จากองค์กรภายนอก เป็ นการเพิ่มความรู ้และพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เพื่อให้มีความก้าวหน้าในการประกอบ
วิชาชีพในอนาคต

-

จัดให้มีระบบควบคุมด้านความปลอดภัยในการทางาน มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการทางาน เช่น รองเท้า
นิรภัย หมวกนิรภัย ถุงมือป้องกันกระแสไฟฟ้า หน้ากากป้องกันสารพิษ แว่นตำกันฝุ่ น อุปกรณ์ครอบหู ป้องกันเสี ยงดัง
มีการอบรมให้ความรู ้เรื่ องการทางานอย่างปลอดภัย

-

จัดสถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมให้เหมาะะสม สะดวกปลอดภัยต่อการปฏิบตั ิงานและสนับสนุนเครื่ องมืออุปกรณ์
ต่างๆ เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด

-

มีการรประกันภัยแบบกลุ่มให้กบั พนักงานทุกคนทั้งของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เพื่อเป็ นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของ
พนักงานนส่วนของค่ารักษาพยาบาลที่ไม่สามารถเบิกจากประกันสังคมได้
และเป็ นการอานวยความสะดวกเมื่อ
พนักงานเจ็บป่ วย เพราะสามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาล และยังได้ทาประกันชีวิตให้กบั พนักงานทุกคน เพื่อ
เป็ นหลักประกันให้กบั ครอบครัวของพนักงาน กรณี เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น

-

มีการจ้างงานที่เป็ นธรรม ค่าตอบแทนต่างๆ และการเลื่อนขั้นพิจารณาจากความสามารถและผลงาน

5. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค/ลูกค้ ำ
-

การให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของลูกค้า และการสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าเป็ นหลักการที่สำคัญอีกหลักการ
หนึ่งในการดำเนินธุรกิจของบริ ษทั ในด้านธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน บริ ษทั ได้มุ่งเน้นการ
ควบคุมดูแลการผลิตกระแสไฟฟ้าให้มีคุณภาพ คือ ไม่มีปัญหาในกระบวนการผลิตสามารถทาการผลิตและส่งมอบ ให้
ลูกค้า ซึ่งก็คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้อย่างต่อเนื่องตามปริ มาณที่ได้ตกลงไว้ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผูบ้ ริ โภค
ซึ่งก็คือประชาชน ตลอดจนไม่สร้างมลพิษจากกระบวนการผลิตที่จะส่งผลต่อชุมชน ทั้งนี้ บริ ษทั ได้มงุ่ มัน่ ในการ
พัฒนาการบริ หารจัดการระบบการทางาน จนได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริ หารงานคุณภาพ ISO9001

-

สำหรับธุรกิจบริ หารจัดการขยะ บริ ษทั มีการรบริ หารจัดการพื้นที่ทิ้งขยะให้เพียงพอ ต่อการรองรับขยะจากชุมชนเพื่อ
ไม่ให้เกิดปัญหาขยะล้นเมือง และจากการที่ปริ มาณขยะมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริ ษทั จึงมีแผนที่จะเปิ ดโรง
ผลิตไฟฟ้าพลังงานขยะในพื้นที่ทงิ้ ขยะ เป็ นการช่วยลดปริ มาณขยะอีกทาง หนึ่ง เพื่อให้มีพ้นื ที่เพียงพอที่จะรองรับขยะ
จากชุมชนได้มากขึ้น และยังเป็ นการผลิตกระแสไฟฟ้า
เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าที่มีมากขึ้นตามความ
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เจริ ญของชุมชนได้อีกด้วย โดยในบริ เวณพื้นที่ทิ้งขยะ ได้มีการจัดการให้มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยสะดวกต่อลูกค้า
ในการนาขยะมาทิง้ ในพื้นที่มีการวางระบบกำจัดน้ ำเสี ยและกลิ่นเหม็นที่เกิดจากขยะที่ได้มาตรฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดผลกระทบต่อชุมชน
อีกทั้งยังได้เตรี ยมแหล่งน้ ำและจัดเส้นทางการจราจรภายในพื้นที่ให้มีความพร้อมในการ
รองรับกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้บ่อขยะ ซึ่งเป็ นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ ถึงแม้จะมีโอกาสเกิดขึ้นเพียง
เล็กน้อยและมีการปลูกต้นไม้รอบพื้นที่โครงการ เพื่อสร้างทัศนียภาพที่ดีแก่ชุมชนอีกด้วย
6. การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
ธุรกิจการผลิตกระแสไฟฟ้า ด้วยพลังงานทดแทนเป็ นการผลิตกระแสไฟฟ้าจากทรัพยากรธรรมชาติมีอยูแ่ ล้ว และสามารถ
เกิดขึ้นใหม่ได้ เช่น แสงแดด ลม จึงเป็ นกระบวนการผลิตที่ไม่ทำลายสิ่ งแวดล้อมและมีความยัง่ ยืนสู ง เพราะเป็ นการ
ใช้ทรัพยากรที่ไม่หมดไป ส่วนการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลและขยะ ซึ่งจะมีของเสี ยเกิดขึ้นจากขบวนการผลิตนั้น บริ ษทั
ได้เลือกใช้เทคโนโลยีที่สร้างสรรค์และทันสมัย เพื่อให้สามารถผลิตไฟฟ้า โดยส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อยที่สุดและใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิภาพมากที่สุด เช่น การเลือกใช้เตาเผาที่เหมาะกับวัตถุดิบที่เหมาะกับวัตถุดิบและที่มีอตั ราการเผา
ไหม้สูง เพื่อลดปริ มาณควันและปริ มาณจากาการเผาไหม้ให้เหลือน้อยที่สุด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมบริ เวณ
เลียบชายฝั่งปากพนัง บริ ษทั ได้ทาการอนุรักษ์พนั ธุ์ไม้ของท้องถิ่นและขึ้นทะเบียนพันธุ์ไม้ดงั กล่าว เพื่อรักษาทรัพยากร
ของท้องถิ่นให้คงอยู่ ในการดาเนินงานของธุรกิจการบริ หารจัดการบ่อขยะ บริ ษทั ดูแลเรื่ องการฝังกลบขยะ โดยมีการจากัด
น้ าเสี ย การกำจัดกลิ่นของขยะอย่างมีระบบและได้มาตรฐานปลูกต้นไม้รอบพื้นที่
โครงการเพื่อเป็ นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่ วมลดปัญหามลพิษและช่วยรักษาสิ่ งแวดล้อมอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ บริ ษทั ได้เลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีคุณสมบัติเหมะสมกับการใช้งาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ยาวนานและมีระบบควบคุมให้มีการ
ดูแลรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่ องมือทุกชิ้นอย่างสม่าเสมอ เพื่อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ทุกชิ้น เป็ นการลดปริ มาณ
ขยะที่เกิดจากการเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
7.

การร่ วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม
จากการที่บริ ษทั ดำเนินการตั้งโรงผลิตไฟฟฟ้าให้ครอบคลุมและเข้าถึงทุกพื้นที่ท้งั พื้นที่ห่างไกล และในถิ่นทุรกันดาร เช่น
บนเกาะบนดอยสู ง ซึ่งส่งผลให้ประชาชนในทุกพื้นที่ได้มีโอกาสในการใช้ไฟฟ้า ชุมชนมีการพัฒนาเจริ ญก้าวหน้าขึ้น
มีคุณภาพชีวิตให้ดีข้ นึ สามารถติดต่อสื่ อสาร ศึกษาหาความรู ้ และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ วและถูกต้องโรงไฟฟ้า
ที่บริ ษทั ดำเนินการในพื้นที่ต่างๆ ได้มีการจ้างคนในท้องถิ่นมาเป็ นพนักงาน
เป็ นการสร้างรายได้ให้คนในชุมชน ทำให้
ประชาชนมีงานทำโดยไม่ตอ้ งเข้ ำมาทางานในเมืองใหญ่ซ่ ึงเป็ นการสร้างความเข้มแข็งให้ สังคมชนบทอีกทางหนึ่งเนื่องจาก
คนในครอบครัวได้อยูร่ ่ วมกัน และยังช่วยลดปัญหาความแออัดของชุมชนเมืองได้อีกด้วย เมื่อคนในชุมชนมีรายได้ดีข้ นึ
เศรษฐกิจภายในชุมชนก็ดีข้ นึ อีกทั้งทุกพื้นที่ที่บริ ษทั ไปตั้งโรงไฟฟ้า บริ ษทั ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าและ
เสี ยภาษีให้กบั ภาครัฐเพื่อนำเงินไปใช้ในการบำรุ งท้องที่น้ นั ๆ อีกด้วย พื้นที่ในบริ เวณโครงการกังหันลมปากพนัง บริ ษทั
ได้จดั ให้เป็ นสวนสาธารณะเพื่อเป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้ รวมถึงให้คนในชุมชนได้ใช้เป็ นพื้นที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อน
ใจและบริ ษทั ได้วางแผนงานให้ความร่ วมมือกับชุมชนและหน่วยยงานราชการ เช่น กรมอุทกศาสตร์ ศูนย์เตือนภัยพิบตั ิ
แห่งชาติ เพื่อให้สามารถส่งข้อมูลค่ากำลังลมและคลื่น ในกระบวนการผลิตของบริ ษทั ที่เป็ นประโยชน ในการวางแผน
ป้องกันภัยพิบตั ิแก่ชุมชนและให้ความร่ วมมือในการติดตั้งเครื่ องแสดงข้อมูลระดับของลมและคลื่น
เพื่อเตือนภัยให้กบั
ชุมชนอีกด้วย กิจการบริ หารจัดการขยะที่บริ ษทั ดำเนินการเป็ นส่วนหนึ่งในการช่วยกำจัดขยะ ซึ่งนับวันจะมีจำนวนมากขึ้น
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เรื่ อยๆ และมีแนวโน้วที่จะเพิ่มปริ มาณมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามความเจริ ญของชุมชน ซึ่งหากไม่มีการบริ หารจัดการที่ดี
จะก่อให้เกิดปัญหาขยะล้นเมือง และทำให้เกิดปัญหามลภาวะตามมากิจการโรงแรมของบริ ษทั คือ โรงแรมดาราเทวี
เชียงใหม่ ซึ่งเป็ นโรงแรมหรู ระดับ 5 ดาว มีรูปแบบสถาปัตยกรรมการก่อสร้างล้านนาโบราณ มุ่งเน้นการแสดงออก ถึง
ความเป็ น เอกลักษณ์ของไทยให้แขกที่มาเยือนได้ชื่มจึงได้จดั กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้แขกได้สัมผัสความเป็ นไทย เช่น มีศนู ย์
หัตถกรรมที่ให้บริ การและนำเสนอศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและประวัติศาสตร์ทอ้ งถิ่น ด้วยสถาปัตยกรรมหมู่บา้ นของชาว
เหนือที่จำลองวิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวบ้านพร้อมกิจกรรมที่หมุนเวียนสับเปลี่ยนอยูเ่ สมอ นอกจากนี้ลูกค้าของโรงแรม
ยังสามารถสัมผัสและเรี ยนรู ้วิถีชีวิต ตลอดจนกิจกรรมพื้นบ้านต่างๆ เช่น การตาและฝัดขาวแบบดั้งเดิม การทาตุง เครื่ อง
จักสาน การจัดดอกไม้ สไตล์พ้ืนบ้าน ฯลฯ ได้อย่างใกล้ชิดโดยมีพนักงานที่สามารถให้ คำอธิบายคอยดูแลและตอบคาถาม
เรื่ องต่างๆ เกี่ยวกับวิถีในอดีต มีศูนย์กิจกรรมเด็กตั้งอยูใ่ นพื้นที่บา้ นไทยอายุกว่า 100 ปี นำเสนอกิจกรรมสันทนาการสร้าง
เสริ มความรู ้แบบไทย เช่น กิจกรรมราไทย มวยไทย การปั้นดินเหนียว ศิลปะการตกแต่งและวาดรู ป การทำกระดาษสา และ
การละเล่นพื้นเมืองง่ายๆ ตลอดจนการฝึ กโยคะ สาหรับเด็ก พร้อมกิจกรรม ทำนำและสัมผัสชีวิตเกษตรกร มีโรงละคร
กลางแจ้งสถาปัตยกรรม ที่จำลองกำแพงอิฐโบราณของเมืองเชียงใหม่ เป็ น โรงมหรสพ ที่ใช้จดั การแสดงศิลป วัฒนธรรม
พื้นบ้านของล้านนาและของไทย และยังมีร้านค้าที่ขายสิ นค้าพื้นเมือง ที่ผลิตในท้องถิ่น เช่น ของตกแต่งและประดับบ้าน ผ้า
ไหม ผ้าฝ้าย ของที่ระลึก ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ มีส่วนช่วยในการรอนุรักษ์และเผยแพร่ วัฒนธรรมไทยให้ชาวต่างประเทศ
และคนรุ่ นหลังได้เรี ยนรู ้อีกทั้งยังเป็ นการเสริ มสร้างเศรษฐกิจในชุมชนให้เติบโตสร้างงานสร้างรายได้ให้คนท้องถิ่นอีก ด้วย
8. การถ่ายทอดทอดนวัตกรรม
บริ ษทั มีการถ่ายทอดและเผยแพร่ นวัตกรรม ซึ่งได้จากการดาเนินงานเกี่ยวกับกับความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อมและ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ย ตามขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ และบริ ษทั ได้พยายามนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพ
ในการทางานช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชนและสิ่ งแวดล้อมในรู ปแบบต่างๆ ดังนี้
การผลิตไฟฟ้าด้ วยพลังงานแสงอาทิตย์
-

ใช้เซลล์แสงอาทิตย์ ชนิด thin film ซึ่งสามารถผลิตไฟได้มากกว่าเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด

-

ใช้อุปกรณ์ควบคุมการปรับเปลี่ยนองศาของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้หนั แผงตามทิศทางของดวงอาทิตย์ เพื่อให้สามารถ
รับแสงอาทิตย์ได้มากขึ้น ทำให้ผลิตไฟได้มากขึ้น

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม
-

เลือกใช้กงั หันลมรุ่ นที่สามารถถอดถอดประกอบได้ ซึ่งสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย ติดตั้งและซ่อมบำรุ ง โดยสามารถถอด
เปลี่ยนเฉพาะชิ้นส่วนที่ชำรุ ดได้

-

เลือกใช้กงั หันลมที่มีเทคโนโลยีทนั สมัย ลดการเกิดเสี ยงรบกวนเหลือเพียง 10 เดซิเบล ซึ่งน้อยกว่ากังหันแบบเดิมที่ใช้
โดยทัว่ ไป

-

สี ที่ใช้ทำใบพัด เป็ นสี คุณภาพพิเศษที่สามารถปรับเปลี่ยนสี ได้ ช่วยไม่ให้เกิดปัญหาการสะท้อนกระทบสายตาของ
ผูม้ องเห็นอีกทั้ง ส่วนปลายของใบพัดยังมีการไล่ระดับสี ช่วยให้นกที่บินเข้ามาใกล้สามารถมองเห็นได้ ชัดเจนยิ่งขึ้น
ป้องกันการบาดเจ็บของนกที่เกิดจากการบินชนใบพัด

-

เลือกใช้กงั หันลมที่มีเทคโนโลยีทนั สมัย ทำให้สามารถปรับทิศทางของกังหันลมตามทิศทางของกระแสลม เพื่อให้
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สามารถรับลมได้ดี จึงทาให้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้น
-

บริ ษทั มีระบบเตือนภัยสำหรับโครงการและชุมชนโดยรอบ
โดยได้สร้างสถานีเตือนภัยพิบตั ิข้ นึ ทั้งหมด 9 สถานี
ครอบคลุมพื้นที่อำเภอบางพระะและปากพนัง และได้รับความร่ วมมือจากศูนย์เตือนภัยพิบตั ิแห่งชาติ ในการอบรมให้
ความรู ้แก่เจ้าหน้าที่ให้สามารถระวังภัยให้กบั ชุมชนตลอด 24 ชัว่ โมง

-

การก่อสร้างโครงการกังหันลมเลียบชายฝั่งทะเล แต่เดิมมักมีปัญหาการกัดเซาะค่อนข้างสู ง บริ ษทั จึงนำเทคโนโลยีการ
ก่อสร้างแนวป้องกันชายฝั่งมาใช้ในการก่อสร้างโครงการเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง และสามารถเพิ่มพื้นที่หาก
ทรายให้กลับคืนมา

การผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะ
-

ติดตั้งเครื่ องคัดแยกขยะที่มีประสิ ทธิภาพ ทำให้สามารถแยกประเภทของขยะที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ดา้ นอืน่ ออก
จากขยะที่ตอ้ งการการนามาเผา จึงช่วยลดปริ มาณขยะที่จะนำเข้าเตาเผา ช่วยลดพลังงานที่ใช้ในการเผาขยะ และยังทำให้
การเผาไหม้มีประสิทธิ ภาพสู งขึ้น

การทบทวนนโยบายความรับผิดชอบต่ อสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
เพื่อให้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยัง่ ยืนและแนวทางในการปฏิบตั ิงานเป็ นปัจจุบนั
บริ ษทั
กำหนดให้มีการทบทวนนโยบายความรับผิดชอบได้ต่อสังคม เพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยัง่ ยืน รวมถึงนโยบายการต่อต้านการ
ทุจริ ตคอร์รัปชัน่ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง หรื อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริ ษทั ให้ความสาคัญต่อการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยวางระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุม
ทุกกิจกรรมและอย่างเหมาะสมสมเพียงพอกับการดาเนินธุรกิจ เพือ่ เพิ่มประสิ ทธิภาพในการดาเนินงาน มี การรายงานทางการเงิน
การบัญชีและรายงานอื่นๆ ที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้และมีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิน
ธุรกิจโดยเคร่ งครัด
บริ ษทั มอบหมายให้คณะกรรมการบริ หาร ทำหน้าที่กากับดูแลความเสี่ ยง และการควบคุมภายในควบคู่กบั คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งทำหน้าที่สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในในที่ดี
นอกจากบริ ษทั ได้ดาเนินการให้บริ ษทั พีแอนด์ แอล
อินเทอร์ นอล ออดิท จากัด ซึ่งเป็ นผูต้ รวจสอบอิสระ ทาหน้าที่สอบทานประสิ ทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย และรายงานผลเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริ ษทั ในภาพรวมต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการ
บริ ษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้าที่ในการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในเป็ นประจำทุกปี ซึ่ง
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ในด้านต่างๆ
ตามกรอบแนวทางปฏิบตั ิดา้ นการควบคุมภายในและการ
ควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี่ ยงของ TheCommittee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
(COSO) 5 องค์ประกอบ คือ
1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ (ก) การแสดงถึงความยึดมัน่ ในคุณค่าของความ
ซื่อตรงและจริ ยธรรม (ข) ความเป็ นอิสระของกรรมการจากฝ่ ายบริ หารและทำหน้าที่กำกับดูแล และพัฒนาการดำเนินการ
ด้านการควบคุมภายใน (ค) โครงสร้างสายการรายงานการกาหนดอานาจในการสั่งการและความรับผิดชอบ (ง) ความมุ่งมัน่
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ในกการจูงใจมุ่งพัฒนาและการรักษาบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถ

และ (จ) การกำหนดให้บคุ ลากรมีหน้าที่และ

รับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
2) การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ (ก) การกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชดั เจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถ
ระบุและประเมินความต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ข) การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทัว่ ทั้งองค์กร (ค) การพิจารณาโอกาสที่จะเกิดทุจริ ต และ (ง) ความสามาถในการระบุและ
ประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
3) มาตรการการควบคุม Control( Activities) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ (ก) มาตรการควบคุมที่ลดความเสี่ ยงที่จะไม่บรรลุวตั ถุประสงค์
ขององค์กรให้อยูในระดับที่ยอมรับได้ (ข) การเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทัว่ ไป ด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วย
สนับสนุน
4) การบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร และ (ค) การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่ งที่หวังขั้นตอนการ
ปฏิบตั ิเพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบตั ิได้
5) ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล (Information & Communication) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ (ก) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมี
คุณภาพเพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้ (ข) การสื่ อสารข้อมูล ภายในองค์กร
ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และควบผิดชอบต่อการควบคุมภายใน
ที่จำเป็ นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถ
ดาเนินไปได้ตามที่วางไว้และ (ค) องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ที่เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผละกระทบต่อการ
ควบคุมภายใน
5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ (ก) การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มนั่ ใจ
ได้ว่า การควบคุมภายในยังดาเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม และ (ข) การประเมินและสื่ อสารข้อบกพร่ องของการควบคุม
ภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผูบ้ ริ หารระดับสู งและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
ความเห็นของคณะกรรมกรบริษทั เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 โดยมีกรรมการตรวจสอบ ทั้ง 3 ท่านเข้า
ร่ วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริ ษทั ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ ายบริ หารและ
ตรวจสอบจากฝ่ ายบริ หาร ที่ฝ่ายบริ หารจัดทำและรายงานของผูต้ รวจสอบภายในอิสระแล้ว สรุ ปได้ว่า จากการประเมินระบบการ
ควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี่ ยงของบริ ษทั ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การ
ประเมินความเสี่ ยงการควบคุมการปฏิบตั ิงาน ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูลและระบบการติดตาม คณะกรรมการ
มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริ ษทั ได้จดั ให้มีบคุ ลากรอย่างเพียงพอที่จะ
ดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายใน ในเรื่ องการติดตามควบคุมดูแลการดาเนินงานของ
บริ ษทั ย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย จากการที่กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารนาไปใช้โดยมิชอบ หรื อโดย
ไม่มีอานาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้อย่างเพียงพอ สำหรับการควบคุมภายใน
ในหัวข้ออืน่ คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริ ษทั มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน
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หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่1/2559 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ได้แต่งตั้งบริ ษทั พีแอนด์แอล อิน เทอร์นอล
ออดิท จากัด ซึ่งบริ ษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จากัด ได้มอบหมายให้นางสาวสุ กลั ยา มโนเลิศ ตำแหน่ง Internal Audit
Supervisor เป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในการปฏิบตั ิหน้าที่ผตู ้ รวจสอบภายในของบริ ษทั
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาคุณสมบัติของบริ ษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จากัด และนางสาวสุ กัลยา มโนเลิศ
แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าว เนื่องจากมีความเป็ นอิสระมีประสบการณ์การตรวจสอบระบบ
การควบคุมภายในการบริ หารความเสี่ ยงและงานบัญชี การเงินในการดาเนินธุรกิจที่หลากหลาย รวมถึงธุรกิจพลังงานที่มี
ลักษณะเดียวกับบริ ษทั มาเป็ นระยะเวลา 9 ปี และเคยเข้ารับการอบรมในหลักสู ตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานด้านตรวจสอบ
ภายใน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูพ้ ิจารณา ประเมินผลการปฏิบตั ิงานดังกล่าว เนื่องจากการแต่งตั้ง ถอดถอน
โยกย้าย ผูท้ าหน้าที่ หัวหน้างานตรวจสอบภายในหรื อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง อยูใ่ นอานาจอนุมตั ิของคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริ ษทั
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผูต้ รวจสอบภายใน ตามรายละเอียดดังนี้
ชื่อบริ ษทั ตรวจสอบภายใน

:

บริ ษทั พี แอนด์ แอล อินเทอร์นอล ออดิท จากัด

ชื่อหัวหน้าผูต้ รวจสอบภายใน :

นางสาวเพียงอุมา คงแก้ว

ตำแหน่ง

:

Internal Audit Supervisor

คุณวุฒิทางการศึกษา

:

บัญชีบณ
ั ฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประสบการณ์การทางาน

:

7 ปี

การฝึ กอบรมที่เกี่ยวข้อง

:

โครงการหลักสู ตรประกาศนียบัตรผูต้ รวจสอบภายในของ
ประเทศไทย - CPIAT (รุ่ นที่38)

การดำรงตำแหน่งกรรมกำรสำคัญที่เกี่ยวข้อง :

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร

-ไม่มี-

:

งานกากับดูแลการปฎิบตั ิงานของบริษัท (Compliance)
บริ ษทั ได้กำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริ ษทั และกฎระเบียบ ด้านการเป็ น
บริ ษทั จดทะเบียน ประกอบด้วย
-

สำนักเลขานุการบริ ษทั รับผิดชอบดูแลติดดามให้กลุ่มบริ ษทั คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หารและทุกหน่วยงานปฏิบตั ิตามกฏ
ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็ นศูนย์กลางในการรวบรวม ติดตามข้อมูล เพื่อให้บคุ คลและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดาเนินการได้อย่างถูกต้อง

-

สานักงานกฏหมายรับผิดชอบกากับดูแลด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
รวมทั้งกฎหมาย ด้านการเป็ น
บริ ษทั จดทะเบียน กฎหมายด้านสิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพือ่ ให้การดำเนินธุรกิจของ
บริ ษทั เป็ นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
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รายการระหว่างกัน
ในการประกอบธุรกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่ผา่ นมา บริ ษทั ได้ดูแลให้การ
เข้าทารายการดังกล่าวอย่างสมเหตุสมผล ซึ่งเป็ นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ
คณะกรรมการตลาดทุน นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบ ยังทำหน้าที่พจิ ารณาสอบทานการทารายการที่เกี่ยวโยงที่ตอ้ ง
ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษทั ตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนแล้วว่า รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้น เป็ นรายการที่เป็ นไปเพื่อการดำเนินธุรกิจปกติหรื อสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของบริ ษทั และเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าทัว่ ไป ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริ ษทั และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทา
ผลประโยชน์ ปี 2559 ทั้งนี้ ข้อมูลรายละเอียดรายการระหว่างกันได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 8. และ 9.
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีรายการระหว่างกัน ดังต่อไปนี้
1. รายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน
1.1 ตามที่ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 อนุมตั ิออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญออกใหม่ของบริ ษทั คือ ใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญ ของบริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่
คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) หรื อ (IFEC-W2) ดังนั้น บริ ษทั จึงได้จดั จ้างที่ปรึ กษาทางการเงิน โดยที่ปรึ กษามีความ
เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั คือ มีกรรมการร่ วมกัน ซึ่งการจัดจ้างดังกล่าว พิจารณาจากศักยภาพ ความพร้อม และเงื่อนไข
ราคาของผูร้ ับจ้าง ประกอบกับในระหว่างที่ประชุมพิจารณาในเรื่ องดังกล่าว กรรมการที่มีความเกี่ยวข้องกับรายการนี้
ได้ออกในระหว่างที่ประชุม การพิจารณาในเรื่ องดังกล่าว โดยไม่ร่วมในการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความ
โปร่ งใส รายการนี้บริ ษทั ได้พจิ ารณาบนเงื่อนไขเดียวกันกับรายอื่นๆ ซึ่งการพิจารณาดังกล่าว เป็ นไปตามเงื่อนไข
การค้าปกติทวั่ ไป ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ใดๆ เป็ นการดาเนินธุรกิจปกติของบริ ษทั โดยในปี 2558 บริ ษทั มีการทา
รายการกับนิติบุคคลรายดังกล่าว จานวน 1.15 บาท
1.2 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด (IWIND) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย
ของบริ ษทั ได้เข้าทารายการซื้อขายหุ้นสามัญของบริ ษทั สาธารณูปโภคเกาะพยาม จากัด (KPY) โดยผูข้ าย คือ นายสุ เมธ
สุ ทธภักติ ซึ่งถือหุ้นใน KPY สัดส่วนร้อยละ 99.98 ผูข้ าย เป็ นผูถ้ ือหุ้นใน IWIND ร้อยละ 20.00 และเป็ นผูบ้ ริ หารของ
IWIND ซึ่งถือเป็ นบุคคลเกี่ยวโยงของบริ ษทั ย่อย เป็ นรายการเกี่ยวโยงขนาดเล็ก (มีขนาดรายการมูลค่าเท่ากับ 1 ล้าน
บาท) ทั้งนี้ ผูข้ ายไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริ ษทั หรื อผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริ ษทั
2. รายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย
2.1 ณ วันที่31 ธันวาคม2559 บริ ษทั ให้กยู้ ืมเงินแก่บริ ษทั ย่อย 14 แห่ง จำนวน 4,947.27 ล้านบาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 6 ต่อปี กำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม
2.2 การเรี ยกเก็บค่าให้บริ การบริ หารจัดการกับบริ ษทั ในกลุ่ม ปี 2559 IFEC เรี ยกเก็บค่าให้บริ การบริ หารจัดการจากบริ ษทั
อื่นๆ ในกลุ่ม จานวน 30 ล้านบาท
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัตกิ ารทารายการระหว่างกัน
บริ ษทั ยึดหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต โปร่ งใสและยุติธรรม ดังนั้น การทำข้อตกลงหรื อข้อผูกพันใดๆ ทางธุรกิจ
102

กับบุคคลภายนอก หรื อการเข้าทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ซ่ ึงกันและกัน บริ ษทั จะ
ปฏิบตั ิตามหลักการเดียวกัน ไม่มีกนั เลือกปฏิบตั ิ โดยบริ ษทั ได้กำหนดขั้นตอนการดาเนินงาน ผูม้ ีอานาจอนุมตั ิและวงเงินการ
อนุมตั ิของผูบ้ ริ หารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนเฉพาะเรื่ อง ตามแต่กรณี โดยธุรกรรมทั้งหมดสะท้อนสภาวะสถานการณ์ ในช่วง
เวลาที่ประกอบธุรกรรม การกำหนดเกณฑ์/ขั้นตอนดังกล่าว บริ ษทั กระทาอย่างเปิ ดเผย โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั
เป็ นหลัก นอกจากนั้นบริ ษทั ยังมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน การรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิหรื อเพื่อทราบเป็ นปกติประจำ ทั้งนี้ บริ ษทั จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจจะมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดต่อสาธารณะ ตามหลักเกณฑ์วิธีการและการเปิ ดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั
จดทะเบียน ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริ ษทั ได้ถือปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวอย่างเคร่ งครัด
นโยบายหรื อแนวโน้ มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
กรณี เกิดรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต จะต้องเป็ นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจ
ตามปกติมีการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ เช่นเดียวกับการทารายการค้าปกติ คือ เป็ นธรรมและสมเหตุสมผลเช่นเดียว กับเงื่อนไขของ
รายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริ ษทั กับบุคคลภายนอกทัว่ ไป ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ สำหรับนโยบายการกาหนดราคาซื้อขาย
ผลิตภัณฑ์ระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันจะกาหนดจากราคาเชิงพาณิ ชย์ตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกัน ที่กาหนดให้กบั
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และบริ ษทั จะเปิ ดเผยชนิดและมูลค่าของรายการระหว่างกันของบริ ษทั กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ภายใต้ประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยที่ใช้บงั คับกับรายการ
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การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
ผลการดาเนินงานเปรียบเทียบ
1. ภำพรวมผลกำรดาเนินงาน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย: ล้านบาท
งบการเงินรวม
2559

เพิ่ม (ลด)

2558

ร้อยละ

(ปรับปรุ งใหม่)
รายได้จากการขาย ให้เช่าและบริ การ

1, 074.78

521.68

553.10

106.02

979.18

295.94

683.24

130.87

กำไรขั้นต้น

95.60

225.74

(130.14)

57.65

รายได้อื่น

849.75

656.03

193.72

29.53

2,465.34

411.35

2,053.99

499.34

423.87

139.23

284.64

204.45

2,889.21

550.57

2,338.63

424.77

(1,943.86)

331.20

(2,275.06)

686.93

54.13

(9.90)

64.03

647.04

กำไร (ทุน) สุทธิสำหรับงวด

(1,889.73)

321.30

(2,211.03)

688.15

กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่

(1,899.84)

334.8

(2,234.70)

667.36

ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

(3.66)

(8.45)

-

(1,903.50)

326.41

(2,229.91)

ต้นทุนขาย ต้นทุนการให้เช่าและบริ การ

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายรวม
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายเงินภาษีได้
ภาษีเงินได้

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

683.61
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งบกาไรขาดทนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2558

เพิ่ม (ลด)

ร้อยละ

(ปรับปรุ งใหม่)
รายได้จากการขาย ให้เช่าและบริ การ

30.00

21.60

8.40

38.89

-

-

-

-

กำไรขั้นต้น

30.00

21.60

8.40

38.89

รายได้อื่น

393.67

298.58

95.08

31.85

1,812.61

235.69

1,576.92

669.07

281.49

80.90

(200.60)

247.97

ค่าใช้จ่ายรวม

2,094.10

316.58

1,777.52

561.47

กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้

(1,670.43)

3.60

(1,674.03)

46,505.21

1.17

(34.02)

35.19

103.44

ต้นทุนขาย ต้นทุนการให้เช่าและบริ การ

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน

ภาษีเงินได้
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี

(1,669.26)

(30.42)

(1,638.84)

5,386.50

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

(1,671.26)

(30.51)

(1,640.75)

5,377.98
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ภาพรวมผลการดาเนินงาน
ปี 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีรายได้จากการขายและบริ การ จานวน 1,074.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนจำนวน 553.10 ล้าน
บาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยะ 106.02 และมีขาดทุนสุ ทธิ จานวน 1,889.73 ล้านบาท ลดลงจำกปี ก่อน จำนวน 2,211.03 ล้านบาท หรื อ
ลดลงร้อยละ 688.15
1. รายได้ จาการขายและให้ บริการ จานวน 1,074.78 ล้านบาท ประกอบด้ วย
-

ธุรกิจพลังงานทดแทนและบริ หารจัดการขยะ จานวน 580.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน จำนวน 125.68 ล้านบาท หรื อ
ร้อยละ 27.65 เนื่องจาก ในปี 2559 มีกำรลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพิ่มจานวน 10.0 เมกะวัตต์ ชีวมวล 6.8
เมกะวัตต์ และจากพลังงานลม 10.0 เมกะวัตต์

-

ธุรกิจโรงแรม ซึ่งบริ ษทั ได้เข้าซื้อตั้งแต่วนั ที่15 ธันวาคม 2558 มีรายได้จากการดาเนินงาน ปี 2559 เป็ นจานวนเงิน 494.63
ล้านบาท รายได้อื่นของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ปี 2559 มีจานวน รวม 849.75 ล้านบาท เพิ่มจากปี ก่อน จำนวน 193.72 ล้าน
บาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.53 ประกอบด้วย กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ของธุรกิจโรงแรม จำนวน 813.47 ล้านบาท
รายได้อื่นของบริ ษทั ย่อย จานวน 27.47 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงิน จำนวน 8.81 ล้านบาท กำไรขั้นต้น
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีจานวนกาไรขั้นต้นในปี 2559 จานวน 95.60 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน จำนวน 130.14 ล้านบาท
หรื อร้อยละ57.65 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานและต้นทุนทางการเงิน ในปี 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานและต้นทุนทางการเงิน รวมจานวน 2,889.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี ก่อน จำนวน 2,338.64 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 424.77 สาเหตุจากต้นทุนทางการเงิน เพิ่มขึ้น จำนวน 284.64 ล้านบาท ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินมัดจาโครงการ จำนวน
621.15 ล้านบาท ค่าเผื่อด้อยค่าการลงทุน 938.06 ล้านบาท ค่าเผือ่ การด้อยค่าเงินให้กยู้ ืม จานวน 150.10 ล้านบาท และ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานที่เกิดจากธุรกิจด้านโรงแรม ปี 2559 เกิดขึ้นเต็มปี แต่ในปี 2558 มีค่าใช้จ่ายในการดานินงาน
ไม่เต็มปี ซึ่งได้เข้าซื้อตั้งแต่วนั ที่15 ธันวาคม 2558 ขาดทุนสุ ทธิ ปี 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีขาดทุนสุทธิ จานวน
1,889.73 ล้านบาท

รายการที่สาคัญ ประกอบด้วย
-

ธุรกิจลงทุน (Holding) ลงทุนในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ มีผลขาดทุนสุ ทธิ จานวน 1,617.15 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน
จำนวน 1,748.41 ล้านบาท หรื อร้อยละ 1,332.05

-

ธุรกิจลงทุน (Holding) ลงทุนในธุรกิจพลังงานชีวมวลและบริ หารจัดการขยะ มีผลขาดทุนสุ ทธิ จำนวน 596.85 ล้านบาท
ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปี ก่อน จำนวน 517.01 ล้านบาท หรื อร้อยละ64.52

-

ธุรกิจผลิตและจาหน่ายพลังงานลม มีผลขาดทุนสุ ทธิ จานวน 38.86 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจากปี ก่อน จำนวน 12.65 ล้าน
บาทหรื อร้อยละ24.55

-

ธุรกิจโรงแรม มีผลกำไรสุ ทธิ จำนวน 1,756.92 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็ นกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ เป็ นจำนวน
1,855.48 ล้านบาท

-

ธุรกิจอื่นๆ มีผลขาดทุนสุ ทธิ จำนวน 1,004.95 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มจากปี ก่อน จำนวน 988.97 ล้านบาทหรื อร้อยละ
6,187.11
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-

ณ 31 ธันวาคม 2559 มีผลขาดทุนเพิ่มเติม จากการปรับปรุ งรายการการลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามวิธีส่วนได้เสี ย จำนวน 388.83
ล้านบาท
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ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
สรุ ปรายงานของผูส้ อบบัญชี ในรอบ 2 ปี ที่ผา่ นมา
•

รายงานของผูส้ อบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ผูส้ อบบัญชี :

นายจิโรจ ศิริโรโรจน์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113
บริ ษทั กริ นทร์ออดิท จากัด

ความเห็นของผูส้ อบบัญชี :

•

ไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ที่กล่าวข้างต้นได้ และไม่สามารถหาหลักฐานการสอบ
บัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ
เพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่องบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าว

รายงานของผูส้ อบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ผูส้ อบบัญชี :

นายจิโรจ ศิริโรโรจน์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113
บริ ษทั กริ นทร์ออดิท จากัด

ความเห็นของผูส้ อบบัญชี :

งบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแสดงฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน
และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรสาระสาคัญ ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท บริษัท อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
การไม่ แสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้รับการว่าจ้างให้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ของบริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เอ็นเนอร์ ยี่
คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั ) และของเฉพาะบริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ ปอเรชัน่
จากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) ตามลาดับ ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 งบกาไรขาดทุนรวมและงบกาไรขาดทุนเฉพาะกิ จการ งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ้นเฉพาะ
กิ จ การ และงบกระแสเงิ น สดรวมและงบกระแสเงิ น สดเฉพาะกิ จ การ ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน เดี ย วกัน รวมถึ ง หมายเหตุ ซ่ ึ ง
ประกอบด้วยสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญและเรื่ องอื่น ๆ
ข้าพเจ้าไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ที่กล่าวข้างต้นได้
เนื่ องจากเรื่ องที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็นมีนัยสาคั ญ ข้าพเจ้าไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชี ที่
เหมาะสมอย่างเพียงพอ เพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าว
เกณฑ์ ในการไม่ แสดงความเห็น
ความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญเกี่ยวกับยอดคงเหลือของบัญชีเจ้าหนี้ตามแผนฟื้ นฟูกิจการ
ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 25 งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 แสดงเจ้าหนี้ตาม
แผนฟื้ นฟูกิจการของเจ้าหนี้รายหนึ่ง จานวน 595 ล้านบาท โดยข้าพเจ้าได้รับตอบกลับหนังสื อยืนยันยอดจากเจ้าหนี้ดงั กล่าวแล้ว
ยืนยันยอดว่าบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่งเป็ นหนี้ จานวน 595 ล้านบาท อย่างไรก็ดี ในปี 2560 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้ยื่นฟ้อง
จาเลยกับพวกรวม 5 คน ต่อศาลแพ่ง ในความผิดฐานฉ้อฉล ละเมิ ดและขอให้เพิกถอนจานอง รวมทั้งเรี ยกคืนเงินที่จ่ายคืน
จานวน 355 ล้านบาท (เป็ นจานวนเงินที่บริ ษทั ย่อยจ่ายชาระให้เจ้าหนี้ดงั กล่าวไปแล้ว) พร้อมดอกเบี้ย โดยคดีดงั กล่าวอยูร่ ะหว่าง
การพิจารณาของศาล ซึ่ งจะต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินคดี จึงจะได้ขอ้ สรุ ปในคดี (หมายเหตุ 37.6.3) และข้าพเจ้าได้อ่านงบ
การเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของเจ้าหนี้ ดงั กล่าว (งบการเงินงวดล่าสุ ดที่เจ้าหนี้ ดงั กล่าวยื่นต่อกระทรวง
พาณิ ชย์) พบว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ไม่ปรากฎยอดคงเหลือที่บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เป็ นลูกหนี้ในงบแสดงฐานะการเงิน
ของเจ้าหนี้ ดงั กล่าว ข้าพเจ้าไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบใดๆ เพื่อให้ได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ
เกี่ยวกับความถูกต้องของยอดคงเหลือของบัญชีเจ้าหนี้ตามแผนฟื้ นฟูกิจการ ที่บนั ทึกไว้ในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 จานวน 595 ล้านบาท ได้
เนื่องจากมีความไม่แน่นอนอย่างมีสาระสาคัญซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ข้อสรุ ปในคดี ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถระบุได้ว่า อาจมีรายการปรับปรุ ง
ใดๆ ที่จาเป็ นต่อบัญชีเจ้าหนี้ตามแผนฟื้ นฟูกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่บนั ทึกไว้แล้วนั้นได้
ความไม่ แน่ นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานต่ อเนื่อง
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 1.2 ซึ่ งระบุว่า กลุ่มบริ ษทั มีผลขาดทุนสุ ทธิ จานวน 1,889.73 ล้านบาท
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ ณ วันเดียวกัน กลุ่มบริ ษทั มีหนี้ สินหมุนเวียนสู งกว่าสิ นทรัพย์หมุนเวียน จานวน
6,057.24 ล้านบาท นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั มีการผิดนัดชาระหนี้ตวั๋ แลกเงิน (เจ้าหนี้บางส่วนมีการฟ้องร้องต่อศาลแล้ว ตามหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 37.7.1) เนื่องจากปัญหาการขาดสภาพคล่อง ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 37.1
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และตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 24 บริ ษทั ได้เรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ้นกู้ เมื่อวันที่ 8 สิ งหาคม 2560 โดยบริ ษทั
ได้เ สนอแผนการจ่า ยช าระหนี้ แ ก่ เจ้า หนี้ แ ล้ว ขณะนี้ อยู่ร ะหว่ า งขั้นตอนเจรจากับ เจ้า หนี้ เป็ นรายๆ ต่ อ ไป เหตุ ก ารณ์ หรื อ
สถานการณ์ดงั กล่าวตลอดจนเรื่ องอื่นที่กล่าวถึง ในหมายเหตุ ข้อ 1.2 แสดงให้เห็นว่า มีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญซึ่ งอาจ
เป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญเกี่ ยวกับความสมารถในการดาเนิ นงานต่อเนื่ องของกลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ ความเห็นของ
ข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่ องนี้
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ที่เน้ น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 37.7 ซึ่ งอธิ บายเกี่ยวกับคดีความที่บริ ษทั ถูกฟ้องร้อง ทั้งนี้ความเห็นของ
ข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่ องนี้
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่า จาเป็ นเพื่อให้สามารถ
จัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั ในการดาเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี
สาหรับการดาเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั หรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถ
ดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จากการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเรื่ องที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็น ข้าพเจ้าไม่สามารถหา
หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการดังกล่าวได้
ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ที่กาหนดโดยสภา
วิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้า
ได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้

(นายจิโรจ ศิริโรโรจน์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5113
บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จากัด
กรุ งเทพมหานคร
25 สิ งหาคม 2560
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บริษัท อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เอ็นเนอร์ ยี่คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย : บำท)

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2558

ตรวจสอบแล้ว

ตรวจสอบแล้ว

หมายเหตุ

(ปรับปรุ งใหม่)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อนื่

6 ,8

300,165,340

1,905,261,171

213,389

-

232,696,371

594,023,266

เงินให้กยู้ ืมระยะสั้้ นแก่บริ ษทั และบุคคลอื่น

7

-

15,920,438

เงินให้กยู้ ืมระยะสั้้ นแก่บริ ษทั ย่อย

9

-

-

59,504,768

17,845,014

7,822,705

7,822,705

169,518,588

128,729,227

769,921,161

2,669,601,82
148,750,982

สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพือ่ ขาย

10

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากที่ติดภาระค้ าประกัน

11

167,796,542

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

12

-

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

13

1,359,255

1,154,065

ต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย

14

303,319,999

129,376,210

-

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

15

268,096,862

35,918,511

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

16

9,003,790,296

8,194,497,089

106,207,566

58,489,841

721,348,920

1,115,151,700

สิ นทรัพย์ที่ยงั ไม่ใช้ในการดาเนินงาน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

17

111

ค่าความนิยม

716,973,586

1,572,113,843

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

18

23,135,684

159,370,298

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

19

548,172,349

1,180,757,281

11,860,201,059

12,595,579,820

12,630,122,220

15,265,181,641

รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสั้้ นจากสถาบันการเงิน

20

2,740,109,414

2,976,510,572

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อนื่

8

327,718,751

243,590,062

เจ้ ำหนี้ตามแผนฟื้ นฟูกิจการ

25

595,000,000

1,679,255,404

เงินกูยืมระยะยาวส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี

23

905,115,266

222,404,731

7,537,549

8,860,218

3,000,000,000

-

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
หุ้นกูส้ ่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี

24

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะสั้้นจากบริ ษทั และบุคคลอื่น

21

756,877

-

562,192,686

42,389,591

เงินกูย้ ืมระยะสั้้ นจากบริ ษทั ย่อย
เงินวางประกัน

-

-

100,000,000

-

-

3,293,407

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

44,624,980

35,140,327

รวมหนี้สินหมุนเวียน

8,283,055,523

5,211,444,32

22

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาว

23

หุ้นกู้

24

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

18

53

2,970,226
-

824,430,978
3,000,000,000

2,687,605

10,015,569

26,277,133

15,151,345

493,353,689

747,487,959
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หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

5,336,123

28,714,108

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

1,060,624,776

4,625,799,959

รวมหนี้สิน

9,343,680,299

9,837,244,271

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 2,691,819,598 หุน้
(ปี 2558: หุ้นสามัญ 2,691,819,598 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

27

2,691,819,598

2,691,819,598

ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 1,983,927,367 หุน้
(ปี 2558: หุ้นสามัญ 1,983,927,367 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

1,983,927,367

1,983,927,367

16,110,971

16,110,971

2,853,240,924

2,853,240,924

44,372,803

44,372,803

จัดสรรเพื่อสารองอื่น

4,000,000

4,000,000

ส่วนที่ยงั ไม่ได้จดั สรร

(1,668,943,474)

457,655,331

(6,070,278)

5,179,217

3,226,638,313

5,364,486,613

59,803,608

63,450,757

3,286,441,921

5,427,937,370

12,630,122,220

15,265,181,641

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืน
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กำไรสะสม
จัดสรรเพื่อทุนสารองตามกฎหมาย

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้นส่วนที่เป็ นบริ ษทั ใหญ่
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
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บริษัท อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เอ็นเนอร์ ยี่คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย : บำท)

งบการเงินรวม
2559

2558
(ปรับปรุ งใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้

(1,943,862,615)

331,193,705

21,233,578

(368,550)

621,145,052

-

ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์

1,134,510,939

-

กำไรจากการจาหน่ายเงินลงทุน

-

(2,566,637)

กำไรจากการต่อรอง

-

(84,482,786)

33,999,422

504,529

463,753,564

160,537,738

-

(193,032,798)

93,333,470

63,149,326

841,527

-

ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณ

9,363,942

11,378,667

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน

-

-

กาไรจากการปรับโครงสร้างหนี้

(813,470,296)

(320,972,507)

(3,647,148)

-

รายการปรับกระทบกำไรเป็ นเงินสดสุ ทธิได้มาจาก
(ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญ (โอนกลับ)
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินมัดจำค่าซื้อ
เงินลงทุน

ขาดทุนจากการตัดบัญชีตดั บัญชีสินทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคา
(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ายสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
ค่าตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
(กาไร) ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ส่วนแบ่งกาไรที่เป็ นของส่วนที่เสี ย
ที่ไม่มีอานาจควบคุม
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ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

423,864,834

139,225,326

41,066,269

104,566,013

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

334,748,870

(46,146,575)

สิ นค้าคงเหลือ

(41,659,754)

(39,919,396)

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(40,789,362)

(47,007,916)

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

117,065,697

-

61,259,459

49,822,760

100,000,000

-

7,057,446

(4,398,828)

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

(23,377,985)

(8,316,760)

เงินสดรับจากการดาเนินงาน

555,370,640

8,599,298

(317,909,984)

(139,225,326)

จ่ายภาษีเงินได้

(2,954,826)

(11,943,074)

เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรม

234,505,830

(142,569,102)

(19,045,560)

(104,927,855)

เพื่อซื้อบริ ษทั ย่อย

-

-

สุ ทธิจากเงินสดที่มีอยูใ่ นบริ ษทั ย่อย

-

(4,326,230,740)

เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง

15,920,438

-

(213,389)

-

เงินสดจ่ายเพื่อให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย

-

-

เงินสดรับจากเงินให้กยู้ ืมบริ ษทั อื่น

-

330,487,672

เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุน

-

2,707,982

(232,178,351)

-

กาไรจากกิจกรรมดาเนินงานก่อนการ
เปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้สิน
ดาเนินงานสิ นทรัพย์ดาเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)

หนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
รับเงินวางประกัน
เจ้าหนี้อื่นและหนี้สินหมุนเวียนอื่น

จ่ายดอกบี้ย

ดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากติดภาระค้ าประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเงินสด

เงินลงทุนชัว่ คราวเพิม่ ขึ้น

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
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เงินสดจ่ายเพื่อต้นทุนพัฒนาโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย

(101,699,786)

-

-

(958,301,897)

(508,204,041)

-

-

(58,489,841)

(47,717,725)

(1,081,761,494)

(1,007,830,815)

(126,510,717)

(453,300)

285,245,534

เงินสดรับจากการจาหน่ายทรัพย์สิน

-

285,245,534

เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(1,901,422,529)

(6,037,781,356)

(240,000,000)

1,719,826,741

523,689,682

(115,172,700)

-

-

391,249,783

(165,834,432)

-

3,000,000,000

(238,013,279)

(17,379,077)

(8,650,632)

(2,449,212)

(355,000,000)

(358,488,904)

-

854,980,804

-

8,000,000

73,275,554

4,923,483,220

(11,454,686)

5,195,326

(1,605,095,831)

(1,251,671,912)

เงินสดจ่ายเงินมัดจาเพื่อซื้อสิ นทรัพย์
เงินสดจ่ายเงินมัดจาโครงการ
เงินปันผลรับ
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และ
สิ นทรัพย์ที่ยงั ไม่ใช้ในการดาเนินงาน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย

เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกูย้ ืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
เงินปันผลจ่าย
เงินสดจ่ายชาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายชาระหนี้เจ้าหนี้ตามแผนฟื้ นฟูกิจการ
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- สุ ทธิจากต้นทุนการทารายการ
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมการจัดหาเงิน
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนการแปลงค่างบการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) -สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
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ณ วันต้นงวด

1,905,261,171

3,156,933,083

300,165,340

1,905261,171

เงินสดและรายการเที่ยบเท่ าเงินสด
ณ วันปลายงวด

117

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เอ็นเนอร์ ยี่คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย :บำท)

งบการเงินรวม
2559
หมายเหตุ

2558
(ปรับปรุ งใหม่)

รายได้
รายได้จากการขาย

29

551,788,413

454,477,089

รายได้จากการให้เช่าและให้บริ การ

29

522,990,675

67,203,935

813,470,296

-

36,279,592

656,026,725

1,924,528,976

1,177,707,749

ต้นทุนขาย

535,202,953

252,901,058

ต้นทุนการให้เช่าและให้บริ การ

443,979,570

43,041,933

58,584,728

5,268,348

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

2,406,759,506

406,077,379

รวมค่าใช้ จ่าย

3,444,526,757

707,288,718

(1,519,997,781)

470,419,031

(423,864,834)

(139,225,326)

(1,943,862,615)

331,193,705

รายได้อื่น
- กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
- รายได้อื่นๆ
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการขาย

กาไร (ขาดทุน) ก่อนต้ นทุนทางการเงิน
และค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้ จ่ายภาษี
เงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

28

54,130,112

(9,895,176)

กาไร (ขาดทุน) สุุ ทธิสาหรับปี

29

(1,889,732,503)

321,298,529

รายการที่ไม่ ต้องถูกจัดประเภท
รายการใหม่
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เข้ าไปไว้ในกาไรหรื อ
ขาดทุนในภายหลัง
\กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตาม

(2,518,723)

-

205,190

(83,754)

(11,454,687)

5,195,326

(1,903,500,723)

326,410,101

(1,886,066,803)

329,745,159

(3,665,700)

(8,446,630)

(1,889,732,503)

321,298,529

(1,899,835,023)

334,856,731

(3,665,700)

(8,446,630)

(1,903,500,723)

326,410,101

(0.9507)

0.1866

1,983,927,367

1,767,222,599

(0.7709)

0.1821

หลักการคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รายการที่อาจถูกจัดประเภท
รายการใหม่
เข้ าไปไว้ในกาไรหรื อ
ขาดทุนในภายหลัง
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจาก
การแปลงค่างบการเงิน
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ รวมสาหรับปี
การแบ่งปันกาไร
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

การแบ่งปันกาไรเบ็ดเสร็จ
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้น
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยน้าหนัก (หุ้น)
กาไร (ขาดทน) ต่ อหุ้นปรับลด (บาทต่ อหุ้น)
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1. ข้ อมูลทั่วไป
1.1 ข้ อมูลทั่วไปของบริษัท
บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั มหาชนจากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั
มหาชนจากัด โดยมีที่ต้งั สานักงานใหญ่ คือ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขต
ห้วยขวาง กรุ งเทพฯ 10320
กลุ่มบริ ษทั ดาเนินธุรกิจ ดังนี้
1) การจาหน่ายและให้เช่าเครื่ องใช้สานักงาน โดยเฉพาะเครื่ องถ่ายเอกสาร และเครื่ องพิมพ์สาเนาอัตโนมัติ รวมถึง
บริ การซ่อมบารุ งที่เกี่ยวข้อง บริ ษทั ได้รับแต่งตั้งให้เป็ นผูจ้ ดั จาหน่ายเครื่ องถ่ายเอกสาร รวมทั้งอุปกรณ์อะไหล่และ
วัสดุสิ้นเปลืองภายใต้เครื่ องหมายการค้าของ Konica Minolta แต่เพียงผูเ้ ดียวในประเทศไทย ตามสัญญา Exclusive
Distributorship และบริ ษทั ได้จาหน่ายสิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้แล้วเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557
2) ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
3) บริ หารจัดการขยะ
4) กิจการโรงแรม
5) อื่นๆ
1.2 ข้ อสมมติฐานทางการบัญชี
กลุ่มบริ ษทั มีผลขาดทุนสุ ทธิ จานวน 1,889.73 ล้านบาท สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ ณ วันเดียวกัน
กลุ่มบริ ษทั มีหนี้สินหมุนเวียนสู งกว่าสิ นทรัพย์หมุนเวียน จานวน 6,057.24 ล้านบาท นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั มีการผิดนัด
ชาระหนี้ตวั๋ แลกเงิน (เจ้าหนี้บางส่วนมีการฟ้องร้องต่อศาลแล้ว ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 37.7.1) เนื่องจาก
ปั ญหาการขาดสภาพคล่อง ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 37.1 และตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 24 บริ ษทั ได้เรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ้นกูเ้ มื่อวันที่ 8 สิ งหาคม 2560 โดยบริ ษทั ได้เสนอแผนการจ่าย
ชาระหนี้ แก่เจ้าหนี้ แล้ว ขณะนี้ อยู่ระหว่างขั้นตอนเจรจากับเจ้าหนี้ เป็ นรายๆ ต่อไป ปั จจัยเหล่านี้ ช้ ี ให้เห็ นความไม่
แน่นอนอย่างเป็ นสาระสาคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดาเนินงานต่อเนื่องของบริ ษทั งบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จัดทาขึ้นตามข้อสมมติฐานว่าบริ ษทั จะดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น งบการเงินนี้จึงไม่ได้
รวมรายการปรับปรุ งเกี่ยวกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนและการจัดประเภทของสิ นทรัพย์หรื อจานวนเงินและการจัด
ประเภทหนี้สินซึ่งอาจจาเป็ นถ้าบริ ษทั ไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
2. เกณฑ์ การจัดทางบการเงิน
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ
งบการเงิ น นี้ จัด ท าขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ ง การตี ค วามและแนวปฏิ บัติ ท างการบัญ ชี ที่
ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี ”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงิน บริ ษทั ได้จดั ทางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
ซึ่งได้นาเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินเพื่อใช้ในประเทศ
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สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 ในเบื้องต้นการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและ
ปรับปรุ งใหม่น้ นั มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ในบางเรื่ องการเปลี่ยนแปลงนี้ ไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงิน
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ขา้ งต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุ ง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับ อื่นๆ ซึ งมี ผลบังคับสาหรั บรอบระยะเวลาบัญ ชี ที่ เริ่ มในหรื อหลัง วันที่ 1
มกราคม 2560 เป็ นต้นไป และไม่ได้มีการนามาใช้สาหรับการจัดทางบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
ออกและปรับปรุ งใหม่ที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 36
(ข) สกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานและนาเสนองบการเงิน
งบการเงินนี้จดั ทาและแสดงหน่วยเงินตราเป็ นเงินบาทซึ่งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ข้อมูลทาง
การเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็ นหลักบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็ นอย่างอื่น
(ค) การใช้ วิจารณญาณและการประมาณการ
ในการจัดทางบการเงินนี้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้วิจารณญาณการประมาณและ
ข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการกาหนดนโยบายการบัญชี และการรายงานจานวนเงินที่เกี่ยวกับ
สิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ในการจัดทางบการเงินผูบ้ ริ หารได้มีการใช้วิจารณญาณอย่างมีนยั สาคัญในการถือปฏิบตั ิตามนโยบายการบัญชีของ
กลุ่มบริ ษทั และแหล่งข้อมูลสาคัญของความไม่แน่นอนในการประมาณการ ซึ่ งถือปฏิบตั ิเช่นเดียวกันในการจัดทางบ
การเงินสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
3. เกณฑ์ การจัดทางบการเงินรวม
งบการเงินรวมนี้ได้จดั ทาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”) รายละเอียดบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั มีดงั นี้
ชื่อบริ ษทั
ประเภทกิจการ
ถือหุ้นในอัตราร้อยละ
บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จากัด (IFEC-T)

ธุรกิจลงทุน
(Holding) ในธุรกิจ
พลังงานทดแทน
และบริ หาร
จัดการขยะ

99.99

บริ ษทั กรี น เอนเนอร์จี เทคโนโลยี อิน (ไทยแลนด์) จากัด (GE)

ผลิตและจาหน่าย
พลังงาน

99.99

บริ หารจัดการ
ขยะ

99.99

บริ ษทั คลีน ซิต้ ี จากัด
(ถือหุ้นโดย IFEC-T)
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ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั ซันพาร์ค จากัด (SP)
บริ ษทั ซันพาร์ค 2 จากัด (SP2)
บริ ษทั วี. โอ. เน็ต ไบโอดีเซล เอเซีย จากัด (VON)

ประเภทกิจการ
ผลิตและจาหน่าย
พลังงาน

ถือหุ้นในอัตราร้อยละ
99.99

ผลิตและจาหน่าย
พลังงาน

99.99

ผลิตและ

99.99

จาหน่ายพลังงาน
บริ ษทั สแกน อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (SIFEE)

ผลิตและจาหน่าย
พลังงาน

99.99

บริ ษ ัท อิ น เตอร์ ฟาร์ อี ส ท์ วิ น ด์ อิ น เตอร์ เ นชั่น แนล จ ากัด (IWIND)

ผลิตและจาหน่าย
พลังงาน

80.00

บริ ษทั อีสเอนเนอร์จี จากัด (IS)

ผลิตและจาหน่าย
พลังงาน

99.99

บริ ษทั วังการค้ารุ่ งโรจน์ จากัด (WR)

ผลิตและ
จาหน่ายพลังงาน

99.99

บริ ษทั ทรู เอ็นเนอร์จี เพาเวอร์ ลพบุรี จากัด (TEPL)

ผลิตและ
จาหน่ายพลังงาน

99.99

บริ ษทั ซีอาร์ โซลาร์ จากัด (CR)

ผลิตและ
จาหน่ายพลังงาน

99.99

บริ ษทั ไอเฟค (แคมโบเดีย) จากัด (IFEC-C)

ผลิตและจาหน่าย
พลังงาน

100.00

บริ ษทั สมประสงค์อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด (SPS)

ผลิตและจาหน่าย
พลังงาน

99.99

บริ ษทั ลมลิกอร์ จากัด (LLG)
(ถือหุ้นโดย IWIND)

ผลิตและจาหน่าย
พลังงาน

99.99

บริ ษทั ยูนิเวอร์แซล โพรไวเดอร์ จากัด (UP)

ผลิตและจาหน่าย
พลังงาน

99.99

บริ ษทั รุ ้งเอกรยา เอ็นจิเนียริ่ ง (สระแก้ว) จากัด (RA)

ผลิตและจาหน่าย
พลังงาน

95.00

(ถือหุ้นโดย IFEC-T)

(ถือหุ้นโดย IFEC-T)
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ชื่อบริ ษทั

ประเภทกิจการ

ถือหุ้นในอัตราร้อยละ

ผลิตและจาหน่าย
พลังงาน

99.99

วางระบบและ
ขยายเครื อข่าย
ระบบงาน
คมนาคมและ
สายส่งไฟฟ้า

99.99

บริ ษทั แม่สะเรี ยง โซลา จากัด (MS)

ผลิตและจาหน่าย
พลังงาน

99.99

บริ ษทั เกาะเต่า วินด์ จากัด (KTW)

ผลิตและจาหน่าย
พลังงาน

99.99

ผลิตและจาหน่าย
พลังงาน

99.99

โรงแรมรี สอร์ท
และห้องชุด
ภายใต้ชื่อ
“โรงแรมดารา
เทวี เชียงใหม่”

99.99

ให้เช่า
อสังหาริ มทรัพย์
ทุกประเภท

99.99

ให้เช่า
เครื่ องหมาย
การค้า ภายใต้ชื่อ
“โรงแรมดารา
เทวี เชียงใหม่”

99.99

บริ ษทั สมภูมิโซล่าพาวเวอร์ จากัด (SPP)

ผลิตและจาหน่าย
พลังงาน

99.99

บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ โซล่าร์ จากัด*

ผลิตและจาหน่าย
พลังงาน

99.99

บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ แคป แมนเนจเม้นท์ จากัด
บริ ษทั สมาร์ททรี จากัด (SMT)
(ถือหุ้นโดย ICAP)

(ถือหุ้นโดย IWIND)
บริ ษทั สาธารณูปโภคเกาะพยาม จากัด (KPY)
(ถือหุ้นโดย IWIND)
บริ ษทั โรงแรมดาราเทวี จากัด (DDV)
(ถือหุ้นโดย ICAP และAPK)

บริ ษทั เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (APK)
(ถือหุ้นโดย ICAP)
บริ ษทั ดาราเทวี จากัด (DV)
(ถือหุ้นโดย ICAP)

(“ICAP”)
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ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จากัด*
(ถือหุ้นโดย ICAP)
บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ โซล่าร์ จากัด*
(ถือหุ้นโดย GE)
บริ ษทั กรี น โซล่าร์ ฟาร์ม จากัด*
(ถือหุ้นโดย GE)
บริ ษทั เจ.พี. มัง่ คัง่ จากัด*
(ถือหุ้นโดย JP)
บริ ษทั ซัน ลาร์โซ จากัด*
(ถือหุ้นโดย SP)
บริ ษทั ซัน รี นิวเอเบิ้ล จากัด*
(ถือหุ้นโดย SP2)
บริ ษทั วังรุ่ งโรจน์ จากัด*
(ถือหุ้นโดย WR)
บริ ษทั วี.โอ. โซล่าร์ จากัด*
(ถือหุ้นโดย VON)
บริ ษทั อีส เพาเวอร์ กรี น จากัด*
(ถือหุ้นโดย IS)
บริ ษทั อีส ซัน ฟาร์ม จากัด*
(ถือหุ้นโดย IS)
บริ ษทั สมประสงค์ มารวย จากัด*
(ถือหุ้นโดย SPS)
บริ ษทั สมประสงค์ มาเลิศ จากัด*
(ถือหุ้นโดย SPS)
บริ ษทั สแกน เพาเวอร์ จากัด*
(ถือหุ้นโดย SIFEE)
บริ ษทั สแกน สมมาตร จากัด*
(ถือหุ้นโดย SIFEE)

ประเภทกิจการ

ถือหุ้นในอัตราร้อยละ

ขายปลีกและ
ให้บริ การ

99.99

ผลิตและจาหน่าย
พลังงาน

99.99

ผลิตและจาหน่าย
พลังงาน

99.99

ผลิตและจาหน่าย
พลังงาน

99.99

ผลิตและจาหน่าย
พลังงาน

99.99

ผลิตและจาหน่าย
พลังงาน

99.99

ผลิตและจาหน่าย
พลังงาน

99.99

ผลิตและจาหน่าย
พลังงาน

99.99

ผลิตและจาหน่าย
พลังงาน

99.99

ผลิตและจาหน่าย
พลังงาน

99.99

ผลิตและจาหน่าย
พลังงาน

99.99

ผลิตและจาหน่าย
พลังงาน

99.99

ผลิตและจาหน่าย
พลังงาน

99.99

ผลิตและจาหน่าย
พลังงาน

99.99
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ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ยู โซล่าร์ จากัด*
(ถือหุ้นโดย UP)
บริ ษทั ยู รี นิวเอเบิ้ล จากัด*
(ถือหุ้นโดย UP)
บริ ษทั แม่สะเรี ยง สวนแสง จากัด*
(ถือหุ้นโดย MS)
Monthon Dynasty Co., Ltd.*

(ถือหุ้นโดย IFEC-C)

ประเภทกิจการ

ถือหุ้นในอัตราร้อยละ

ผลิตและจาหน่าย
พลังงาน

99.99

ผลิตและจาหน่าย
พลังงาน

99.99

ผลิตและจาหน่าย
พลังงาน

99.99

ผลิตและจาหน่าย
พลังงาน

49.00

* จัดตั้งขึ้นใหม่และยังไม่ได้เริ่ มดาเนินพาณิ ชยกิจ
รายการบัญชีที่สาคัญระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่รวมในงบการเงินรวมได้หกั กลบลบกันแล้ว
“บริ ษท
ั ” หมายถึง บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) “กลุ่มบริ ษทั ” หมายถึง บริ ษทั อินเตอร์
ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยดังกล่าวข้างต้น
4. นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง
ซึ่งถึงกาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จากัดในการเบิกใช้
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอ้ จากัดในการใช้ได้แสดงไว้แยกต่างหากในบัญชี “เงินฝากที่ติดภาระค้ าประกัน” ภายใต้
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
4.2 เงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนอื่น
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมและเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึ่งกลุ่มบริ ษทั ถือเป็ น
หลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรมซึ่ งอ้างอิงจากราคาเสนอซื้ อ ณ วันสิ้ นปี ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย กลุ่มบริ ษทั บันทึกผลจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรั พย์ดงั กล่าวเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
จนกระทัง่ จาหน่ายหลักทรัพย์จึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่านั้นในกาไรหรื อขาดทุน
เงินลงทุนอื่น ประกอบด้วย เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด และเงินลงทุนระยะ
ยาวในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด เงินลงทุนดังกล่าวแสดงในราคาทุนสุ ทธิ จากการด้อยค่า (ถ้ามี) และราคาทุน
ตัดจาหน่าย บริ ษทั จะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวในกาไรหรื อขาดทุน ถ้ามูลค่ายุติธรรมของเงิน
ลงทุนต่ากว่ามูลค่าตามบัญชี
4.3 ลูกหนีก้ ารค้า
ลูกหนี้การค้าแสดงด้วยมูลค่าที่จะได้รับ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี หนี้
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สู ญ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระหว่ า งปี ตัด เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยทัน ที ที่ เ กิ ด ขึ้ น บริ ษัท ประมาณค่ า เผื่ อ หนี้ สงสั ย จะสู ญ โดยอาศัย
การประเมิ น ผลของฝ่ ายบริ ห ารเกี่ ย วกับ ความสู ญ เสี ย ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น จากยอดลู ก หนี้ ที่ ค งค้า งอยู่ ณ วัน สิ้ น ปี
การประเมินผลดังกล่าวได้คานึงถึงประสบการณ์การชาระเงินในอดีตและปัจจัยอย่างอื่น ซึ่งรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงใน
ส่ วนประกอบและปริ มาณของลูกหนี้ ความสัมพันธ์ของยอดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญต่อยอดลูกหนี้ ตลอดจนสภาวะทาง
เศรษฐกิจภายในประเทศ
4.4 สินค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า ราคาทุนของสิ นค้าคานวณโดย วิธี
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ต้นทุนในการซื้ อประกอบด้วยราคาซื้ อ และค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อสิ นค้านั้น เช่น
ค่าภาษี อากร ค่าขนส่งหักด้วยส่วนลดและเงินที่ได้รับคืนจากการซื้อสิ นค้า มูลค่าที่จะได้รับประมาณจากราคาที่คาดว่า
จะขายได้ต ามปกติ ข องธุ รกิ จหัก ด้ว ยค่า ใช้จ่า ยที่ จาเป็ นเพื่อ ให้สิ น ค้า นั้นส าเร็ จรู ป และค่า ใช้จ่ายในการขายบริ ษทั
มีการพิจารณาค่าเผื่อการลดมูลค่าสาหรับสิ นค้าเก่า ล้าสมัย หรื อเสื่ อมคุณภาพ
4.5 สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรื อกลุ่มสิ นทรัพย์ที่ยกเลิกซึ่งประกอบด้วยสิ นทรัพย์และหนี้สิน) ที่คาดว่ามูลค่าตามบัญชีที่จะ
ได้รับคืนส่วนใหญ่มาจากการขายมากกว่ามาจากการใช้สินทรัพย์น้ นั ต่อไป
จัดเป็ นประเภทสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
สิ นทรัพย์ (หรื อส่ วนประกอบของกลุ่มสิ นทรัพย์ที่ยกเลิก) วัดมูลค่าด้วยจานวนที่ต่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกบั มูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนในการขายผลขาดทุนจากการด้อยค่าสาหรับกลุ่มสิ นทรัพย์ที่ยกเลิกนาไปปันส่ วนให้กบั ค่าความนิยมเป็ น
ลาดับแรก แล้วจึงปันส่วนให้กบั ยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินตามสัดส่ วน ยกเว้นไม่ปันส่ วนรายการขาดทุนให้กบั
สิ นค้าคงเหลือ สิ นทรัพย์ทางการเงิน และอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่ งสิ นทรัพย์เหล่านี้วดั มูลค่าด้วยเกณฑ์ที่แตกต่าง
กันตามนโยบายการบัญชีของบริ ษทั ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสาหรับการลดมูลค่าในครั้งแรกและผลกาไรและขาดทุนจาก
การวัดมูลค่าในภายหลังรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน ผลกาไรรับรู ้ไม่เกินยอดผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมที่เคยรับรู ้
4.6 เงินลงทุน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยหมายถึงบริ ษทั ที่บริ ษทั ใหญ่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งทางตรงและทางอ้อมมากกว่ากึ่งหนึ่งของสิ ทธิ ในการออก
เสี ยงทั้งหมด หรื อมีอานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดาเนินงานของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้ถูก
นามารวมในการจัดทางบการเงิน โดยเริ่ มตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ใหญ่มีอานาจควบคุม จนถึงวันที่บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้ขาย
ออกไป รายการและยอดคงเหลือระหว่างกลุ่มบริ ษทั ตลอดจนกาไรขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นได้ตดั ออกจากงบการเงินรวม
นี้ แล้ว นโยบายการบัญชี สาหรับบริ ษทั ย่อยจะเปลี่ยนแปลงเพื่อใช้นโยบายบัญชี เดียวกับกลุ่มบริ ษทั ในการจัดทางบ
การเงินรวม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วิธีราคาทุน
หลักทรัพย์เผื่อขาย
เงิ นลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม บริ ษทั บันทึ กการเปลี่ ยนแปลงมูลค่าเงิ นลงทุนดังกล่าวเป็ นรายการแยก
ต่างหากในส่วนของผูถ้ ือหุ้นจนกระทัง่ จาหน่ายเงินลงทุนบริ ษทั จึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่านั้นในงบกาไรขาดทุน
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มูลค่ายุติธรรมของหลักทรั พย์ในความต้องการของตลาดคานวณจากราคาเสนอซื้ อล่าสุ ดของตลาดหลักทรัพ ย์แห่ ง
ประเทศไทย ณ วันที่รายงาน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่นที่เป็ นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาทุนสุ ทธิ จาก
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า (ถ้ามี)
4.7 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนได้แก่อสังหาริ มทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรื อจากมูลค่าที่
เพิ่มขึ้นหรื อทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรื อใช้ในการผลิตหรื อจัดหาสิ นค้าหรื อให้บริ การหรื อ
ใช้ในการบริ หารงาน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่ งอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างที่กิจการก่อสร้างเอง
รวมถึงต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรงและต้นทุนทางตรงอื่นเพื่อให้อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งานและรวมถึงต้นทุนการกูย้ ืม
ค่าเสื่ อมราคาจะบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน ซึ่งคานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสิ นทรัพย์แต่
ละรายการ ยกเว้น อสังหาริ มทรั พย์เ พื่อ การลงทุนประเภทที่ ดิน ซึ่ งมี อายุการใช้งานไม่จากัด อสังหาริ มทรั พ ย์เ พื่ อ
การลงทุน ประเภทอาคารและสิ่ งปลูกสร้างมีอายุการใช้งานประมาณ 20 ปี
4.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน แสดงด้วยราคาทุน สาหรับอาคาร และอุปกรณ์ รับรู ้เมื่อเริ่ มแรกตามราคาทุนหักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสม
ในกรณี ที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนซึ่งคานวณจากมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิด
ในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง หรื อจานวนที่จะได้รับจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์หักด้วยต้นทุนจากการ
จาหน่ายสิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่จานวนใดจะสู งกว่า ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ค่าเสื่ อมราคาคานวณโดยวิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์แต่ละชนิด ตามอายุการใช้งานโดยประมาณ
ของสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ดินซึ่งมีอายุการใช้งานไม่จากัด
อาคาร

20-25 ปี

เครื่ องตกแต่ง และอุปกรณ์สานักงาน

5-15 ปี

ยานพาหนะ

5-10 ปี

เครื่ องถ่ายเอกสารให้เช่า คานวนค่าเสื่ อมราคาโดยวิธีผลรวมจานวนปี (Sum-of-the-years-digits) เป็ นเวลา 3 - 5 ปี
กาไรขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์กาหนดขึ้นจากราคาตามบัญชี และได้รวมอยู่ในการคานวณกาไร
จากการดาเนินงาน
4.9 สัญญาเช่ าระยะยาว - กรณีบริษัทเป็ นผู้ให้ เช่ า
สิ นทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าดาเนินงานรวมแสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงินในส่วนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
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ภายใต้ชื่อ เครื่ องถ่ายเอกสารให้เช่าและตัดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์โดยวิธีผลรวมจานวน
ปี (Sum-of-the years-digits) รายได้ค่าเช่ารับรู ้ดว้ ยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า
4.10 สินทรัพย์ไม่ มีตัวตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ ายสะสมบริ ษทั ตัดจาหน่ ายสาหรับสิ นทรั พย์ดงั กล่าวโดย
วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ (5-10 ปี )
มูลค่าส่ วนเพิ่มราคารับซื้ อไฟฟ้า แสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจาหน่าย กลุ่มบริ ษทั ตัดจาหน่ายสาหรับสิ นทรัพย์ดงั กล่าว
โดยวิธีเส้นตรงตามอายุที่เหลือของสัญญา
4.11 ค่าความนิยม
ค่าความนิยมแสดงถึงส่วนของต้นทุนการได้มาที่มีมูลค่าสู งกว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่กลุ่มบริ ษทั มีในส่วนแบ่ง
ในสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ซ้ื อบริ ษ ทั ย่อย ค่าความนิ ยมที่เกิดจากการซื้ อบริ ษทั ย่อยแสดงเป็ นรายการ
แยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม
ค่าความนิยมที่รับรู ้จะต้องถูกทดสอบการด้อยค่าทุกปี และแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม ค่าเผื่อการ
ด้อยค่าของค่าความนิยมที่รับรู ้แล้วจะไม่มีการกลับรายการ ทั้งนี้มูลค่าคงเหลือตามบัญชีของค่าความนิยมจะถูกรวมคานวณ
ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อมีการขายบริ ษทั ย่อย
ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิ ยม ค่าความนิยมจะถูกปั นส่ วนไปยังหน่ วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด โดยที่
หน่วยนั้นอาจจะเป็ นหน่วยเดียวหรื อหลายหน่ วยรวมกันซึ่ งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากค่าความนิ ยมที่เกิดจากการ
รวมธุรกิจ
4.12 การด้ อยค่าของสินทรัพย์
กลุ่มบริ ษทั ได้สอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์และสิ นทรัพย์อื่นเมื่อมีเหตุการณ์หรื อการเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ์ที่เป็ นข้อบ่งชี้ว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีจานวนต่ากว่ามูลค่า สิ นทรัพย์ที่บนั ทึกบัญชี
ไว้โดยบริ ษทั จะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าเป็ นค่าใช้จ่ายและจะบันทึกกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สิ นทรัพย์เป็ นรายได้เมื่อมูลค่าของสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืนสู งกว่ามูลค่าที่บนั ทึกบัญชีไว้ ทั้งนี้จานวนผลขาดทุนที่
กลับรายการนี้ตอ้ งไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี (สุ ทธิ จากค่าเสื่ อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง) ที่ควรจะเป็ นหาก
บริ ษทั ไม่เคยรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในงวดก่อนๆ
4.13 การบัญชีสาหรับสัญญาเช่ าระยะยาว - กรณีที่บริษัทเป็ นผู้เช่ า
สัญญาเช่าสิ นทรัพย์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญา
เช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่า หรื อมูลค่าปั จจุบนั
สุ ทธิ ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ากว่า โดยจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายจะปั นส่ วน ระหว่าง
หนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อตั ราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยู่โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระ
ผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้ สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกาไร
ขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้งานของ
สิ นทรัพย์ที่เช่า
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สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสิ นทรัพย์โดยที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ตกอยู่กบั ผูใ้ ห้เช่า
จัดเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน เงินที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดาเนินงาน (สุ ทธิ จากสิ่ งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผูใ้ ห้เช่า)
จะบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
4.14 ประมาณการหนีส้ ิน
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ของภาระผูกพันในปั จจุบนั ตามกฎหมายหรื อ
จากการอนุมานอันเป็ นผลสื บเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่ งผลให้ตอ้ งเกิดการไหลออก
ของทรัพยากรเพื่อจ่ายชาระภาระผูกพันและจานวนที่ตอ้ งจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ รายจ่ายที่จะได้รับ
คืนบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์แยกต่างหากก็ต่อเมื่อการได้รับคืนคาดว่าจะได้รับอย่างแน่ นอนเมื่อได้จ่ายชาระประมาณการ
หนี้สินไปแล้ว
4.15 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
กลุ่มบริ ษทั และพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่าย
สะสมและเงินที่กลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสิ นทรัพย์
ของกลุ่มบริ ษทั เงินที่กลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
กลุ่มบริ ษทั มีภาระสาหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ถือ
ว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสาหรับพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั คานวณหนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่
ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระ ได้ทาการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลกาไรหรื อ ขาดทุ น จากการประมาณการตามหลักคณิ ต ศาสตร์ ประกัน ภัย (Actuarial gains and losses) สาหรั บ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกาไรหรื อขาดทุน
หนี้ สินของโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประกอบด้วย มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันตาม
โครงการผลประโยชน์ หักด้วย ต้นทุนบริ การในอดีตที่ยงั ไม่ได้รับรู ้ และผลกาไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่ยงั ไม่ได้รับรู ้
4.16 การรับรู้รายได้
บริ ษทั รับรู ้รายได้จากการขายและบริ การเมื่อส่ งมอบสิ นค้าและลูกค้ายอมรับสิ นค้านั้น หรื อเมื่อได้ให้บริ การแก่ลูกค้า
แล้ว รายได้จากการขายเป็ นจานวนที่สุทธิจากภาษีขายและส่วนลด
กาไรขั้นต้นจากการขายตามสัญญาเช่าซื้อรับรู ้เป็ นรายได้ท้งั จานวนในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการให้เช่าซื้อ
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ดอกเบี้ยรับจากการขายตามสัญญาเช่าซื้อรับรู ้ตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง (Effective Interest Rate)
เงินปันผลรับบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนในวันที่บริ ษทั มีสิทธิได้รับเงินปันผล
รายได้ดอกเบี้ยรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
4.17 รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
บริ ษทั แปลงค่ารายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นให้เป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ
และแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินให้เป็ นเงิน
บาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กาไรและขาดทุนที่เกิดจากรับหรื อจ่ายชาระที่เป็ นเงินตราต่างประเทศและที่เกิด
จากการแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินดังกล่าว ได้บนั ทึกทันทีในกาไรหรื อขาดทุน
4.18 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคานวณจากกาไรทาง
ภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สิน ณ
วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ แต่รับรู ้สินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจานวนเท่าที่มี
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั จะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้
หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ทุกสิ้ นรอบระยะเวลารายงานและจะทาการ
ปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า บริ ษทั จะไม่มีกาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้
บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุ้น
4.19 กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคานวณ โดยการหารกาไรสาหรับปี ด้วยจานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญที่
ออกอยูใ่ นระหว่างปี โดยไม่รวมหุ้นสามัญซื้อคืน
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ปรับลดคานวณ โดยการหารกาไร (ขาดทุน) สุ ทธิส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นสามัญ ด้วยจานวน
หุ้นสามัญ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ซึ่งออกจาหน่ายและเรี ยกชาระในระหว่างปี ปรับปรุ งด้วยผลกระทบจากสิ ทธิที่จะเลือก
ซื้อหุ้น
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4.20 เครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ และ
เงินฝากประจาที่ติดภาระค้ าประกัน หนี้สินทางการเงินที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้า
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและเจ้าหนี้อื่น และภาษีเงินได้คา้ งจ่าย นโยบายการบัญชีเฉพาะสาหรับ
รายการแต่ละรายการได้เปิ ดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
4.21 การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ
ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ในเรื่ องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจานวนเงินที่แสดง
ในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบ งบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่
ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาคัญมีดงั นี้
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
กลุ่มบริ ษทั ใช้หลักเกณฑ์การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้ประกอบกับการประเมินสถานภาพทางการเงินปัจจุบนั ของลูกหนี้
เป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญโดยมีการกาหนดช่วงอายุลูกหนี้และสถานภาพของลูกหนี้ ไว้
เป็ นเกณฑ์ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ที่มีอายุหนี้คา้ งชาระ
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้าจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจและตามสภาพปัจจุบนั ของสิ นค้า
คงเหลือเป็ นเกณฑ์มูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับหมายถึง มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากการขาย หักด้วยต้นทุนส่ วนเพิ่มจากการ
ทาต่อเพื่อให้สินค้านั้นสาเร็ จรู ป หรื อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทาให้สินค้านั้นพร้อมขายได้ในราคาที่คาดว่าจะได้รับ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ในการคานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องทาการประมาณอายุการให้ประโยชน์และ
มูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หาก
มีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น
นอกจากนี้ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องทบทวนการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุน
จากการด้อยค่า หากคาดว่ามูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืนต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์น้ นั ในการนี้ ฝ่ายบริ หาร
จาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจ
ในการประเมิ น เงื่ อ นไขและรายละเอี ย ดของสั ญ ญาเพื่ อ พิ จ ารณาว่ าบริ ษ ัทฯ ได้โ อนหรื อ รั บ โอนความเสี่ ย งและ
ผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้อง
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อาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่นอัตราคิดลดอัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคตอัตรามรณะ และอัตรา
การเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงานเป็ นต้น
การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
บริ ษทั ฯ ใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สิน ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
กาหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้น กรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง หรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายใน
ตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯ จะใช้วิธีราคาทุนหรื อวิธีมูลค่าทดแทนในการวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์และหนี้สินดังกล่าว
แทน
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ในการนาเทคนิคการวัดมูลค่ายุติธรรมข้างต้นมาใช้ กิจการจะต้องพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่ องมูลค่า
ยุติธรรม กาหนดลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่า
ยุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อทางอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

บริ ษทั ได้เปิ ดเผยวิธีการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการที่กล่าวข้างต้นไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้างต้น
4.22 บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั หมายถึงบุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมบริ ษทั ถูกควบคุมโดยบริ ษทั
ไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ที่ทาหน้าที่ถือหุ้น
บริ ษทั ย่อย และกิจการที่เป็ นบริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึง
บริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ งถือหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อมและมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญกับ
บริ ษทั ผูบ้ ริ หารสาคัญ กรรมการหรื อ พนักงานของบริ ษ ัท ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว
และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั แต่ละรายการ บริ ษทั คานึงถึงเนื้อหา
ของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
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5. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
2559
เงินสดในมือ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2559

2558

2,855,125

2,435,696

130,486

170,604

27,821,747

33,330,741

1,069,617

11,532,812

256,283,965

1,809,175,907

16,738,330

526,979,532

13,204,503

60,318,827

-

40,000,000

300,165,340

1,905,261,171

17,938,433

578,682,948

เงินฝากสถาบันการเงิน
กระแสรายวัน
ออมทรัพย์
ประจาและอืน่ ๆ
รวม

6. ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2559

2558

ลูกหนี้การค้า

152,952,048

136,134,016

10,023,004

22,723,009

หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ

(27,299,074)

(6,182,261)

(4,037,569)

(4,568,576)

125,652,974

129,951,755

5,985,435

18,154,433

2,096,624

2,096,624

2,096,624

2,096,624

(2,096,624)

(2,096,624)

(2,096,624)

(2,096,624)

-

-

-

-

ลูกหนี้การค้า – สุ ทธิ

125,652,974

129,951,755

5,985,435

18,154,433

บวก : ลูกหนี้อื่น

107,043,397

464,071,511

643,808,241

698,205,005

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อนื่ – สุ ทธิ

232,696,371

594,023,266

649,793,676

716,359,438

ลูกหนี้การค้า – เช่าซื้อ
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
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ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าแสดงแยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
2559
ยังไม่ครบกาหนดชาระ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2559

2558

92,935,771

102,057,477

907,717

11,109,032

น้อยกว่า 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

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

หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ

(29,395,698)

(8,278,885)

(6,134,193)

(6,665,200)

สุ ทธิ

125,652,974

129,951,755

5,985,435

18,154,433

เกินกาหนดชาระ

มากกว่า 12 เดือน
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ยอดคงเหลือของลูกหนี้อนื่ ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

57,605,927

63,055,700

57,605,927

63,055,700

-

-

29,689,767

-

เงินทดรองจ่าย

20,702,264

240,438,018

304,280,342

520,330,972

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

20,291,947

103,738,756

9,250,879

61,611,239

1,631,014

1,116,817

-

194,500

14,213

7,031,670

238,308,671

34,827,052

5,993,726

13,614,409

4,672,655

18,185,542

เงินค้ าประกันสัญญา

247,220

3,787,269

-

-

อื่นๆ

557,086

31,288,872

-

-

รวม

107,043,397

464,071,511

643,808,241

698,205,005

เงินมัดจาโครงการ
ลูกหนี้บริ ษทั ในเครื อ

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า
ดอกเบี้ยค้างรับ
ลูกหนี้อื่น

7. เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้นแก่บริษัทและบุคคลอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งมีเงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กรรมการท่านเดิมของบริ ษทั นั้น จานวนเงิน 72.91 ล้าน
บาท โดยได้รับชาระคืนบางส่วนเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 จานวน 45.91 ล้านบาท และวันที่ 28 ตุลาคม 2558 จานวน 13 ล้าน
บาทและชาระในวันที่ 27 มกราคม 2559 จานวน 7 ล้านบาท และชาระส่วนที่เหลือจานวน 7 ล้านบาทในวันที่ 31 มีนาคม 2559
8. รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
8.1 ลักษณะความสัมพันธ์ และนโยบายในการกาหนดราคา
ชื่ อบริษัท

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทรี นีต้ ี จากัด

กรรมการร่ วมกัน
นโยบายราคา

รายได้จากการให้เช่าและให้บริ การ

ราคาที่ตกลงร่ วมกันตามสัญญา

เงินให้กยู้ ืม

อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 2 - 6 ต่อปี

การค้ าประกัน

ไม่คิดค่าธรรมเนียม
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8.2 ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั ฯมีรายการยอดคงเหลือที่มีสาระสาคัญกับบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ
2558 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2559

2558

ลูกหนีอ้ ื่น
บริ ษทั ย่อย

-

-

29,689,767

10,940,321

-

-

296,055,666

513,915,397

-

-

4,947,271,399

4,117,165,266

-

-

238,308,671

34,577,395

-

-

293,996,805

11,520,472

-

-

230,000,000

260,000,000

-

-

7,212,568

4,017,534

เงินทดรองจ่ าย
บริ ษทั ย่อย
เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
(หมายเหตุ 9)
บริ ษทั ย่อย
ดอกเบีย้ ค้างรับ
บริ ษทั ย่อย
เจ้ าหนีอ้ ื่น
บริ ษทั ย่อย
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
บริ ษทั ย่อย
ดอกเบีย้ ค้างจ่ าย
บริ ษทั ย่อย
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8.3 รายได้ และค่าใช้ จ่ายกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
รายการบัญชีที่มีสาระสาคัญกับบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
มีดงั ต่อไปนี้
(หน่ วย : บาท)

งบการเงินรวม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2559

2558

รายได้ จากการให้ เช่ าและให้ บริการ
บริ ษทั ย่อย

-

-

30,000,000

21,600,000

-

-

281,025,344

69,606,683

-

-

580,000

350,473

-

-

106,000,000

-

-

-

9,769,945

7,568,219

-

-

-

1,150,000

ดอกเบีย้ รับ
บริ ษทั ย่อย
รายได้ อื่น
บริ ษทั ย่อย
เงินปันผลรับ
บริ ษทั ย่อย
ดอกเบีย้ จ่ าย
บริ ษทั ย่อย
รายการหักส่ วนเกินมูลค่าหุ้น
- ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

8.4 การคา้ ประกัน
บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันจากการค้ าประกันวงเงินกูย้ ืมระยะสั้นของบริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ วินด์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
จากัด จากสถาบันการเงิน จานวน 150 ล้านบาท โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการค้ าประกันระหว่างกัน
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9. เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั มีเงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย 13 แห่ ง จานวนเงิน 5,097.37 ล้านบาท และ
4,117.17 ล้านบาท ตามลาดับ โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี และมีกาหนดจ่ายชาระคืนเมื่อทวงถาม
รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปี มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2559

2558

ยอดต้นปี

-

-

4,117,165,266

521,975,044

ให้กยู้ ืม

-

-

1,123,500,000

3,633,401,360

รับชาระคืน

-

-

(143,294,446)

(38,211,138)

ขาดทุนจากการด้อยค่า

-

-

(150,099,421)

-

ยอดปลายปี

-

-

4,947,271,399

4,117,165,266

10. สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปี มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
2559
ยอดต้นปี
จาหน่ายในระหว่างปี
ยอดปลายปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2559

2558

7,822,705

145,035,442

7,822,705

145,035,442

-

137,212,737

-

137,212,737

7,822,705

7,822,705

7,822,705

7,822,705

ในปี 2558 บริ ษทั ได้ทาการขายที่ดิน ทาให้บริ ษทั มีกาไรจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์-สุทธิ จานวน 193,032,797 บาท
11. เงินฝากที่ติดภาระคา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ฯ มีเงินฝากสถาบันการเงินจานวนเงิน 167.80 ล้านบาท และจานวนเงิน
0.30 ล้านบาท ตามลาดับ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ฯมีเงินฝากสถาบันการเงินจานวนเงิน
148.75 ล้านบาท และจานวนเงิน 90.70 ล้านบาท ตามลาดับ ได้นาไปเป็ นหลักทรัพย์เพื่อค้ าประกันการขายสิ นค้าและให้เช่า
ต่อลูกค้าและ หน่วยงานราชการค้ าประกันการใช้บตั รน้ ามัน และค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อจากสถาบันการเงินตามหมายเหตุ
21 และ 23
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12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

ชื่อ

ประเภทธุรกิจ

บจ. อิ น เ ตอร์ ฟาร์ อี ส ท์ เ ทอมอ ล
พาวเวอร์

ธุรกิจลงทุน (Holding)
ในธุรกิจพลังงาน
ทดแทนและบริ หาร
จัดการขยะ
ผลิตและจาหน่าย
พลังงาน
ผลิตและจาหน่าย
พลังงาน
ผลิตและจาหน่าย
พลังงาน
ผลิตและจาหน่าย
พลังงาน
ผลิตและจาหน่าย
พลังงาน
ผลิตและจาหน่าย
พลังงาน
ผลิตและจาหน่าย
พลังงาน
ผลิตและจาหน่าย
พลังงาน
ผลิตและจาหน่าย
พลังงาน
ผลิตและจาหน่าย
พลังงาน
ผลิตและจาหน่าย
พลังงาน
ผลิตและจาหน่าย
พลังงาน
ผลิตและจาหน่าย
พลังงาน
ผลิตและจาหน่าย
พลังงาน
ผลิตและจาหน่าย
พลังงาน
ผลิตและจาหน่าย
พลังงาน

บจ.ซันพาร์ค
บจ.ซันพาร์ค 2
บจ.วี. โอ. เน็ต ไบโอดีเซล เอเซีย
บ จ . ส แ ก น อิ น เ ต อ ร์ ฟ า ร์ อี ส ท์
เอ็นเนอร์ยี่

บจ.อิ น เตอร์ ฟาร์ อี ส ท์ วิ น ด์ อิ น เตอร์
เนชัน่ แนล
บจ.ไอเฟค (แคมโบเดีย)
บจ.กรี น เอนเนอร์ จี เทคโนโลยี อิ น
(ไทยแลนด์)
บจ.เจ.พี.โซล่า พาวเวอร์
บจ.อีสเอนเนอร์จี
บจ.วังการค้ารุ่ งโรจน์
บจ.ซีอาร์ โซลาร์
บจ. สมประสงค์อินเตอร์เนชัน่ แนล
บจ. ยูนิเวอร์แซล โพรไวเดอร์ จากัด
บจ. อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ แคป แมนเนจเม้นท์

บจ. แม่สะเรี ยง โซลา
บจ. อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ โซล่าร์

ทุนจดทะเบียน
(บาท)

ทุนชาระแล้ว
(บาท)

สัดส่วนเงิน
ลงทุน
(ร้อยละ)

วิธีราคาทุน (บาท)
2559

2558

600,000,000

600,000,000

99.99

599,999,970

599,999,970

30,000,000

30,000,000

99.99

49,000,000

49,000,000

42,000,000

42,000,000

99.99

49,000,000

49,000,000

20,000,000

20,000,000

99.99

49,859,000

49,859,000

315,000,000

315,000,000

99.99

513,688,009

258,688,009

245,000,000

245,000,000

80.00

305,687,200

305,687,200

1 ล้านดอลล่าร์
สหรัฐ
43,500,000

1 ล้านดอลล่าร์
สหรัฐ
43,500,000

100.00

33,000,000

33,000,000

99.99

100,000,000

100,000,000

80,000,000

80,000,000

99.99

400,000,000

400,000,000

77,700,000

77,700,000

99.99

227,912,812

227,912,812

30,000,000

30,000,000

99.99

101,000,000

101,000,000

130,000,000

130,000,000

99.99

155,000,000

155,000,000

50,000,000

50,000,000

99.99

139,732,856

139,732,856

114,000,000

114,000,000

99.99

270,000,000

270,000,000

500,000,000

500,000,000

99.99

500,000,000

500,000,000

132,510,000

132,510,000

99.99

326,078,884

326,078,884

300,000,000

300,000,000

99.99

300,000,000

300,000,000
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บจ. สมภูมิโซล่าพาวเวอร์

ผลิตและจาหน่าย
พลังงาน

24,500,000

24,500,000

99.99

78,637,925

78,637,925

รวม 4,198,596,656 3,943,596,656
ค่าเผื่อด้อยค่า – เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (938,059,794)
สุทธิ 3,260,536,862 3,943,596,656

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 บริ ษทั ได้ลงทุนในหุน้ สามัญของบริ ษทั วังการค้ารุ่ งโรจน์ จากัด จานวน 299,998 หุน้ ในราคาหุน้
ละ 336.67 บาท รวมเป็ นจานวนเงิน 101 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 บริ ษทั ได้ลงทุนในหุน้ สามัญของบริ ษทั ซีอาร์ โซลาร์ จากัด จานวน 1,299,998 หุ้น ในราคาหุ้น
ละ 119.23 บาท รวมเป็ นจานวนเงิน 155 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 บริ ษทั ได้ลงทุนในหุน้ สามัญ จานวน 460,800 หุน้ และหุ้นบุริมสิทธิ์ จานวน 39,200 หุ้น ของบริ ษทั
สมประสงค์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด ในราคาหุน้ ละ 257.56 บาท และ 21.91 บาท ตามลาดับ รวมเป็ นจานวนเงิน 139.73
ล้านบาท ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 บริ ษทั ได้ลงทุนในหุ้นสามัญ จานวน 1,139,998 หุ้น ของบริ ษทั ยูนิเวอร์ เซล โพรไวเดอร์ จากัด
ในราคาหุ้นละ 236.84 บาท รวมเป็ นจานวนเงิน 270 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 บริ ษทั ได้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อยใหม่แห่งหนึ่งชื่อ บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ แคป แมนเนจเม้นท์ จากัด
โดยบริ ษทั ถือหุ้นสามัญ จานวน 4,999,998 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนและบริ หารโครงการอื่น
นอกเหนื อจากโรงไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทนในสัดส่ วนร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้วของบริ ษทั ย่อย
ดังกล่าว โดยบริ ษทั ฯจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ต่อกระทรวงพาณิ ชย์ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558
เมื่อวันที่ 6 สิ งหาคม 2558 บริ ษทั ได้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อยใหม่แห่งหนึ่งชื่อ บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ โซล่าร์ จากัด โดยบริ ษทั ถือ
หุ้นสามัญ จานวน 2,999,997 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท เพื่อประกอบโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในสัดส่ วนร้อยละ
99.99 ของทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้วของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว โดยบริ ษทั ฯจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ต่อกระทรวงพาณิ ชย์ใน
วันที่ 6 สิ งหาคม 2558
เมื่อวันที่ 7 สิ งหาคม 2558 บริ ษทั ได้ลงทุนในหุ้นสามัญ จานวน 1,325,098 หุ้น ของบริ ษทั แม่สะเรี ยง โซลา จากัด ในราคา
หุ้นละ 246.08 บาท รวมเป็ นจานวนเงิน 326.08 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ได้ลงทุนในหุ้นสามัญ จานวน 205,800 หุ้น และหุ้นบุริมสิ ทธิ์ จานวน 39,200 หุ้น ของ
บริ ษทั สมภูมิโซล่าพาวเวอร์ จากัด ในราคาหุ้นละ 204.12 บาท และ 934.47 บาท ตามลาดับ รวมเป็ นจานวนเงิน 78.64 ล้าน
บาท ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
ในปี 2558 บริ ษทั ได้จ่ายชาระเงินเพิ่มทุนในบริ ษทั ย่อยจานวน 3 แห่ง ดังนี้
1. บริ ษทั สมประสงค์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด เพิ่มทุนจากเดิม 24.50 ล้านบาทเป็ น 50 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่
จานวน 255,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็ น 25.50 ล้านบาท ซึ่งได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์
แล้วเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ทั้งนี้บริ ษทั ได้ลงทุนเพิม่ ในหุ้นสามัญเพิม่ ทุนทั้งหมดของบริ ษทั ย่อยนี้
2. บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จากัด เพิ่มทุนจากเดิม 350 ล้านบาทเป็ น 600 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญ
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ใหม่จานวน 25 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็ น 250 ล้านบาท ซึ่งได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์
แล้วเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ทั้งนี้บริ ษทั ได้ลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดของบริ ษทั ย่อยนี้ โดยบริ ษทั ย่อย
นี้ได้นาเงินไปเพิ่มทุนให้กบั บริ ษทั ย่อยอื่น ๆ ได้แก่ บริ ษทั คลีน ซิ ต้ ี จากัด และบริ ษทั ทรู เอ็นเนอร์ จี เพาเวอร์ ลพบุรี
จากัด เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กบั บริ ษทั ดังกล่าว
3. บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด เพิ่มทุนจากเดิม 225 ล้านบาทเป็ น 245 ล้านบาท โดยออกหุ้น
สามัญใหม่จานวน 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็ น 20 ล้านบาท ซึ่งได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวง
พาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้บริ ษทั ได้ลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดของบริ ษทั ย่อยนี้
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 บริ ษทั สแกน อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ จากัด เพิ่มทุนจากเดิม 60 ล้านบาทเป็ น 315 ล้าน
บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จานวน 25,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็ น 255 ล้านบาท ซึ่ งได้จดทะเบี ยนเพิ่มทุน
ดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ทั้งนี้บริ ษทั ได้ลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดของ
บริ ษทั ย่อยนี้
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับบริ ษทั อื่นแห่งหนึ่งเพื่อเข้าตรวจสอบสถานะของ บริ ษทั
วี. โอ. เน็ต ไบโอดีเซล เอเซี ย จากัด , บริ ษทั วังการค้ารุ่ งโรจน์ จากัด , บริ ษทั สมประสงค์อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด และ
บริ ษทั สมภูมิโซล่าพาวเวอร์ จากัด (ดูหมายเหตุ 22)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ภายใต้สัญญาเงินกูย้ ืมของบริ ษทั บริ ษทั ได้นาใบหุ้นสามัญของบริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล
พาวเวอร์จากัด จานวน 5 ล้านหุ้น ไปวางเป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันสาหรับเงินกูย้ ืมระยะสั้นของบริ ษทั (ดูหมายเหตุ 21) และ
บริ ษ ัท ได้นาใบหุ้น สามัญ ของบริ ษ ัท อิ น เตอร์ ฟาร์ อี สท์ แคป แมนเนจเม้น ท์ จ ากัด จ านวน 2.55 ล้านหุ้ น ไปวางเป็ น
หลักทรัพย์ค้ าประกันสาหรับตัว๋ แลกเงินของบริ ษทั จานวนเงิน 100 ล้านบาท
13. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
ราคาทุน/
ราคาทุนตัด
จาหน่าย
เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารทุนในความต้องการของตลาด

2558

มูลค่ายุติธรรม

ราคาทุน/
ราคาทุนตัด
จาหน่าย

มูลค่ายุติธรรม

หน่วยลงทุน

436,471
270,213

142,368
1,216,887

436,471
270,213

128,131
1,025,934

รวม

706,684

1,359,255

706,684

1,154,065

บวก: กาไร(ขาดทุน)ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง

652,571

-

447,381

-

1,359,255

1,359,255

1,154,065

1,154,065

รวมเงินลงทุนเผื่อขาย
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14. สินทรัพย์ไม่ มีตัวตน
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2559

2558

เครื่ องหมายการค้า

290,350,000

290,350,000

-

-

มูลค่าส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า

708,855,321

708,855,321

-

-

(181,089,002)

(77,182,302)

-

-

818,116,319

922,023,019

-

-

204,155,211

193,128,681

120,329,481

120,360,346

(300,922,610)

-

-

-

721,348,920

1,115,151,700

120,329,481

120,360,346

หัก ค่าตัดจ่ายสะสม
สุ ทธิ
อื่นๆ
หัก ขาดทุนจากการด้อยค่า

15. ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

1,226,839

1,333,040

1,226,839

1,333,040

133,358

133,358

133,358

133,358

19,376,141

156,780,240

-

-

2,399,346

1,123,660

2,399,346

1,123,660

23,135,684

159,370,298

3,759,543

2,590,058

ส่วนเพิ่มจากการตีราคาสิ นทรัพย์ ณ วันซื้อ

493,353,689

747,487,959

-

-

หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี – สุ ทธิ

495,353,689

747,487,959

-

-

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัย
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
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16. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ในระหว่างปี ปัจจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีสาระสาคัญในบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
เครื่ องตกแต่ง และ
อุปกรณ์สานักงาน

ที่ดิน

อาคาร

1,328,990,180
-

4,018,511,624
(1,093,980,661)

1,237,800,044
(833,463,769)

70,620,690
(23,877,285)

3,887,697,740
(791,254,701)

393,453,227
-

10,937,073,505
(2,742,576,416)

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

1,328,990,180
300,454,332
(59,914,496)

2,924,530,963
60,965,825
81,490,652

404,336,275
18,441,396
6,285,600

46,743,405
7,447,704
-

3,096,443,039
26,024,978
167,505,458

393,453,227
594,496,580
410,091,975
(296,583,179)

8,194,497,089
1,007,830,815
410,091,975
(101,215,965)

-

-

(1,121,278)

(439,245)

-

(3,466,936)

(5,027,459)

(1,363,750)

(178,983,419)

(72,846,030)

(11,291,917)

(199,268,448)

-

(463,753,564)

-

-

-

-

(38,632,595)

-

(38,632,595)

มูลค่ าตามบัญชี ณ วันที่ 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
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม

1,569,530,016
(1,363,750)

4,160,968,101
(1,272,964,080)

1,261,405,762
(906,309,799)

77,629,149
(35,169,202)

4,081,228,176
(990,523,149)

1,097,991,667
-

12,248,752,871
(3,206,329,980)

-

-

-

-

(38,632,595)

-

(38,632,595)

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 1 มกราคม 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
สุ ทธิ
มูลค่ าตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ซื้อเพิ่มระหว่างปี
รับโอนจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า
โอนเข้า (ออก)
จาหน่ายและตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ระหว่าง
ปี
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ด้อยค่าสิ นทรัพย์

ด้อยค่าสิ นทรัพย์
สุ ทธิ

ยานพาหนะ

งานระหว่างก่อสร้างและ
สิ นทรัพย์ระหว่างทาง

เครื่ องจักร

รวม
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(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดิน

อาคาร

เครื่ องตกแต่ง และ
อุปกรณ์สานักงาน

ยานพาหนะ

งานระหว่างก่อสร้างและ
สิ นทรัพย์ระหว่างทาง

เครื่ องจักร

รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม

4,260,000
-

57,963,785
(1,183,096)

14,832,503
(11,959,551)

3,000,000
(14,795)

-

56,097,032
-

136,153,320
(13,157,442)

สุ ทธิ

4,260,000

56,780,689

2,872,952

2,985,205

-

56,097,032

122,995,878

มูลค่ าตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ซื้อเพิ่มระหว่างปี
รับโอนจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า
โอนเข้า (ออก)
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี

4,260,000
-

56,780,689
27,255,799
(1,000,000)
(4,908,157)

2,872,952
13,728,969
(3,067,315)

2,985,205
3,103,000
(1,024,198)

-

56,097,032
410,091,975
1,000,000
-

122,995,878
44,087,768
410,091,975
(8,999,670)

มูลค่ าตามบัญชี ณ วันที่ 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
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม

4,260,000
-

84,219,584
(6,091,253)

28,561,472
(15,026,866)

6,103,000
(1,038,993)

-

467,189,007
-

590,333,063
(22,157,112)

สุ ทธิ

4,260,000

78,128,331

13,534,606

5,064,007

-

467,189,007

568,175,951

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จานองเพื่อเป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกูย้ ืมและวงเงินสิ นเชื่อได้รับจากสถาบันการเงิน
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560 บริ ษทั ได้ทาสัญญาให้เช่าสิ นทรัพย์โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กบั บริ ษทั ไอเฟค (แคมโบเดีย) จากัด (“บริ ษทั ย่อย”) โดยสัญญาดังกล่าวมีอายุ 1 ปี และมีมูลค่าสัญญารวม
ทั้งสิ้น 1,200 ดอล์ล่าร์สหรัฐ
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17. สินทรัพย์ไม่ มีตัวตน
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2559

2558

เครื่ องหมายการค้า

290,350,000

290,350,000

-

-

มูลค่าส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า

708,855,321

708,855,321

-

-

(181,089,002)

(77,182,302)

-

-

818,116,319

922,023,019

-

-

204,155,211

193,128,681

120,329,481

120,360,346

(300,922,610)

-

-

-

721,348,920

1,115,151,700

120,329,481

120,360,346

หัก ค่าตัดจ่ายสะสม
สุ ทธิ
อื่นๆ
หัก ขาดทุนจากการด้อยค่า

18. ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

1,226,839

1,333,040

1,226,839

1,333,040

133,358

133,358

133,358

133,358

19,376,141

156,780,240

-

-

2,399,346

1,123,660

2,399,346

1,123,660

23,135,684

159,370,298

3,759,543

2,590,058

ส่วนเพิ่มจากการตีราคาสิ นทรัพย์ ณ วันซื้อ

493,353,689

747,487,959

-

-

หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี – สุ ทธิ

495,353,689

747,487,959

-

-

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัย
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
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19. สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียนอื่น
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
2559
เงินมัดจา
เงินประกัน
เงินมัดจาค่าซื้อเงินลงทุน
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2559

2558

อื่นๆ

14,319,259
9,537,961
523,365,284
949,845

79,925,636
9,184,580
245,000,000
6,995,554
839,651,511
-

4,257,166
7,538,565
385,856,521
-

9,925,636
60,000
245,000,000
5,720,240
795,948,496
-

รวม

548,172,349

1,180,757,281

397,652,252

1,056,654,372

ยอดคงเหลือของเงินมัดจาค่าซื้อเงินลงทุน มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
2559
บริ ษทั สุ วรรณภพรุ่ งเรื องทรัพย์ จากัด (1)
บริ ษทั พีพีแอนด์เอ็น เพาเวอร์ซนั (2015) จากัด(2)
บริ ษทั ภูพานเทคโนโลยี จากัด (3)
บริ ษทั ไออีซี แม่ระมาด จากัด (4)
Green Future Kabushiki Kaisha (5)
Takasugi Investment Kabushiki Kaisha (6)
บริ ษทั ไฟเบอร์วนั จากัด และ บริ ษทั ดิจิตอล
คอร์ปอเรชัน่ จากัด (7)
บริ ษทั ยูทิลิต้ ี วอเตอร์ จากัด (8)
รวม
ค่าเผื่อด้อยค่า – เงินมัดจาค่าซื้อเงินลงทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2559

2558

55,000,000
75,000,000
123,000,000
10,000,000
88,502,505
33,659,825

20,000,000
75,000,000
100,000,000
50,000,000
-

55,000,000
75,000,000
123,000,000
10,000,000
88,502,505
33,659,825

20,000,000
75,000,000
100,000,000
50,000,000
-

100,000,000
135,982,722

-

-

-

621,145,052
(621,145,052)

245,000,000
-

385,162,330
(385,162,330)

245,000,000
-

-

245,000,000

-

245,000,000

เงินมัดจาค่าซื้อเงินลงทุน – สุ ทธิ
(1) เงินมัดจาค่าซื้อเงินลงทุนบริษัท สุ วรรณภพรุ่งเรื องทรัพย์ จากัด

ที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ของบริ ษทั ได้มีมติอนุ มตั ิให้บริ ษทั ลงนามในบันทึกข้อตกลงในการ
ตรวจสอบสถานะของบริ ษทั และโครงการ ก่อนที่จะตกลงเข้าทาสัญญาซื้อขายหุ้นกับบุคคลหนึ่งของบริ ษทั สุ วรรณภพ
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รุ่ งเรื องทรัพย์ จากัด ซึ่ งประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีมูลค่าราคาซื้ อขายรวม
ไม่เกิน 140 ล้านบาท หักด้วย (1) หนี้ของบริ ษทั (2) ความรับผิดและความชารุ ดบกพร่ องของโครงการ ณ วันซื้อขายหุ้น และ
(3) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการ ภายใต้ขอ้ กาหนดและเงื่อนไขที่สาคัญ ดังต่อไปนี้
•

โครงการต้องเริ่ มจาหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิ ชย์ก่อนการซื้อขายหุ้น

•

บริ ษทั พอใจต่อผลการตรวจสอบสถานะของบริ ษทั และโครงการ และได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการ หรื อ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น (แล้วแต่กรณี ) ในการเข้าทาธุรกรรมแล้ว
บริ ษทั ได้จ่ายชาระเงินมัดจา เพื่อเป็ นหลักประกันในการดาเนินการตรวจสอบสถานะของบริ ษทั และโครงการ จานวน
18 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการทดสอบการเชื่ อมโยงไฟฟ้าเข้าระบบ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของมูลค่าซื้ อขายหุ้นจานวน
2 ล้านบาท ตามเงื่อนไขของสัญญา
ที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ของบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ลงนามในบันทึกแนบท้าย
ข้อตกลงกับบริ ษทั แห่งหนึ่ง โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายตกลงให้แก้ไขในบันทึกข้อตกลงที่สาคัญ ดังนี้

•

ปรับราคาซื้ อขายหุ้นจากเดิม จานวน 140 ล้านบาท เป็ นจานวน 165 ล้านบาท หักด้วย (1) หนี้ของบริ ษทั (2) ความรับ
ผิดและความชารุ ดบกพร่ องของโครงการ ณ วันซื้ อขายหุ้น และ (3) ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานโครงการ เนื่ องจาก
บริ ษทั สุ วรรณภพรุ่ งเรื องทรัพย์ จากัด มีค่าดาเนินการอุทธรณ์คาสั่งยุติสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
ด้วยเคยปรากฏว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เพราะบริ ษทั ไม่สามารถขายไฟฟ้าได้ทนั กาหนด

•

ผูข้ ายประสงค์ให้บริ ษทั จ่ายชาระเงินมัดจาเพิ่มอีก จานวน 35 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีภาระผูกพันในขั้นตอนซื้ อขายหุ้นขั้นสุ ดท้ายตามบันทึกข้อตกลง จานวน 110 ล้าน
บาท เมื่อผลการตรวจสอบสถานะของบริ ษทั และโครงการเป็ นที่พึงพอใจ

(2) เงินมัดจาค่าซื้อเงินลงทุนบริษัท พีพแี อนด์ เอ็น เพาเวอร์ ซัน (2015) จากัด
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ของบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ลงนามในบันทึกข้อตกลง
ในการตรวจสอบสถานะและโครงการของบริ ษทั พีพี แอนด์ เอ็น เพาเวอร์ซนั (2015) จากัด ก่อนที่จะตกลงเข้าทาสัญญาซื้ อ
ขายหุ้นกับบริ ษทั ที แอนด์ เอส อินเตอร์ โปรดักส์ ไลฟ์ จากัด ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ โดยมีมูลค่าราคาซื้ อขายรวมไม่เกิน 175 ล้านบาท หักด้วย (1) หนี้ ของบริ ษทั (2) ความรับผิดและความชารุ ด
บกพร่ องของโครงการ ณ วันซื้อขายหุ้น ภายใต้ขอ้ กาหนดและเงื่อนไขที่สาคัญ ดังต่อไปนี้
•

โครงการต้องเริ่ มจาหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิ ชย์ก่อนการซื้อขายหุ้น

•

บริ ษทั พอใจต่อผลการตรวจสอบสถานะของบริ ษทั และโครงการ และได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการ หรื อ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น (แล้วแต่กรณี ) ในการเข้าทาธุรกรรมแล้ว
บริ ษทั ได้จ่ายชาระเงินมัดจา เพื่อเป็ นหลักประกันในการดาเนินการตรวจสอบสถานะของบริ ษทั และโครงการ จานวน 75
ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันในขั้นตอนซื้ อขายหุ้นขั้นสุ ดท้าย ตามบันทึกข้อตกลง จานวน 100
ล้านบาท เมื่อผลการตรวจสอบสถานะของบริ ษทั และโครงการเป็ นที่พึงพอใจ
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(3) เงินมัดจาค่าซื้อเงินลงทุนบริษัท ภูพานเทคโนโลยี จากัด
ที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิ ตย์ของบริ ษทั ภูพานเทคโนโลยี จากัด โดยบริ ษทั ได้ลงนามในบันทึ กข้อตกลงในการตรวจสอบสถานะและ
โครงการดังกล่าวก่อนที่จะตกลงเข้าทาสัญญาซื้ อขายหุ้นบุคคลหนึ่งของบริ ษทั ภูพานเทคโนโลยี จากัด มีมูลค่าราคาซื้ อขาย
รวมไม่เกิน 155 ล้านบาท หักด้วยหนี้ ความรับผิด ความชารุ ดบกพร่ องและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่บริ ษทั ฯ ได้ชาระไป เนื่องด้วย
การซ่อมแซมบารุ งโรงไฟฟ้า เพื่อให้โรงไฟฟ้าสามารถดาเนินการผลิตได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ ณ วันซื้ อขายหุ้นที่ซ้ือขาย
ภายใต้ขอ้ กาหนดและเงื่อนไขที่สาคัญ ดังต่อไปนี้
•

ผูซ้ ้ือพอใจต่อผลการตรวจสอบสถานะของบริ ษทั และได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการ หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
(แล้วแต่กรณี ) ในการเข้าทาธุรกรรมแล้ว

•

ที่ดินที่โรงไฟฟ้าตั้งอยูต่ อ้ งไม่อยูภ่ ายใต้การจานองหรื อภาระผูกพันใดๆ เว้นแต่สัญญาเช่า

•

สัญญาเช่าที่ดิน ซึ่ งบริ ษทั เป็ นผูเ้ ช่าและมีระยะเวลาการเช่า 30 ปี หรื อระยะเวลาอื่นใดที่คู่สัญญาได้ตกลงกันได้รับการ
จดทะเบียนการเช่าอย่างถูกต้องต่อสานักงานที่ดินที่เกี่ยวข้อง

•

โรงไฟฟ้าดาเนินการผลิตได้อย่างเต็มประสิ ทธิภาพ
บริ ษทั ได้จ่ายชาระเงินมัดจา เพื่อเป็ นหลักประกันในการดาเนินการตรวจสอบสถานะของบริ ษทั และโครงการ จานวน
100 ล้านบาท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 ของบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิชาระเงินมัดจาเพิ่ม เพื่อดาเนินการ
ต่างๆ รวมถึงการเช่าที่ดินของโครงการ เป็ นระยะเวลา 30 ปี เป็ นจานวนเงิน 23 ล้านบาท โดยเป็ นส่ วนหนึ่งของราคา
ซื้ อขายหุ้น และบริ ษทั ฯ ได้รับจานาหุ้นของบริ ษทั ดังกล่าว จานวน 599,997 หุ้น จานวนหุ้นคิดเป็ นร้อยละ99.99 ของ
ทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้วของบริ ษทั ดังกล่าว เพื่อเป็ นหลักประกันการวางเงินมัดจา รวมจานวนเงิน 123 ล้าน
บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีภาระผูกพันในขั้นตอนซื้ อขายหุ้นขั้นสุ ดท้าย ตามบันทึกข้อตกลง จานวน 32 ล้าน
บาท เมื่อผลการตรวจสอบสถานะของบริ ษทั และโครงการเป็ นที่พึงพอใจ

(4) เงินมัดจาค่าซื้อเงินลงทุนบริษัท ไออีซี แม่ ระมาด จากัด
ที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ของบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯ ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ของบริ ษทั ไออีซี แม่ระมาด จากัด โดยบริ ษทั ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงในการตรวจสอบสถานะ และ
โครงการดังกล่าว ก่อนที่จะตกลงเข้าทาสัญญาซื้อขายหุ้นบริ ษทั แห่งหนึ่ง ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ไออีซี แม่ระมาด จากัด
และบริ ษทั ได้จ่ายชาระเงินมัดจา เพื่อเป็ นหลักประกันในการดาเนินการตรวจสอบสถานะของบริ ษทั และโครงการ จานวน
50 ล้านบาท
ที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ของบริ ษทั ฯ ได้มีมติอนุมตั ิขอเงินมัดจาคืน เนื่องจากผลการตรวจสอบ
สถานะของบริ ษทั และโครงการไม่เป็ นที่พึงพอใจ โดยบริ ษทั ได้รับเงินมัดจาคืนจากผูข้ ายแล้ว เป็ นจานวนเงิน 40 ล้านบาท
คงเหลืออีก 10 ล้านบาท
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(5) เงินมัดจาค่าซื้อเงินลงทุน Green Future Kabushiki Kaisha
ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ที่ประเทศญี่ปุ่น จานวน 6 โครงการ ซึ่ งมีขนาดกาลังการผลิตรวม 10.96 เมกะวัตต์ (กาลังการผลิตติดตั้ง 12.87
เมกะวัตต์)
เมื่ อ วัน ที่ 14 มี น าคม 2559 บริ ษ ัท ฯ ได้ล งนามในหนังสื อ แสดงเจตจ านง (Letter of intent) กับ Green Future Kabushiki
Kaisha มีมูลค่าโครงการ รวมจานวนเงิน 4,321.82 ล้านเยน โดยจ่ายชาระเงินมัดจามูลค่า ณ วันที่ลงนาม จานวนเงิน 178.89
ล้านเยน (193.20 ล้านเยน รวม Consumption Tax) หรื อจานวนเงิน 55.56 ล้านบาท (60 ล้านบาท รวม Consumption Tax)
ที่ ประชุ มคณะกรรมการ เมื่ อวันที่ 25 เมษายน 2559 ของบริ ษทั ได้มีมติ อนุ มัติให้บริ ษทั ฯ ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์โครงการที่ 1 ซึ่ งตั้งอยู่ที่เมือง คูจูกุริ (Kujuguri) จังหวัดชิ บะ (Chiba) ประเทศญี่ปุ่น มีข นาดกาลังการ
ผลิต 1.50 เมกะวัตต์ (กาลังการผลิตติดตั้ง 1.70 เมกะวัตต์) โดยจ่ายชาระเงินมัดจาเป็ นจานวนเงิน 81.45 ล้านเยน (87.97 ล้าน
เยน รวม Consumption Tax) หรื อ จานวนเงิน 26.39 ล้านบาท (28.50 ล้านบาท รวม Consumption Tax )
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีภาระผูกพันในการชาระเงินมัดจาตามหนังสื อแสดงเจตจานง (Letter of intent) กับ Green
Future Kabushiki Kaisha คงเหลือจานวน 4,061.48 ล้านเยน
(6) เงินมัดจาค่าซื้อเงินลงทุน Takasugi Investment Kabushiki Kaisha
ที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ของบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีขนาดกาลังการผลิต รวม 2.15 เมกะวัตต์
เมื่ อ วัน ที่ 14 ตุ ล าคม 2559 บริ ษั ท ได้ ล งนามใน Development agreement for noune project กั บ Takasugi Investment
Kabushiki Kaisha มีมูลค่าเงินมัดจา รวมจานวนเงิน 283.57 ล้านเยน โดยบริ ษทั ได้จ่ายชาระเงินมัดจา งวดที่ 1 เป็ นจานวน
เงิน 98.51 ล้านเยนหรื อจานวนเงิน 33.66 ล้านบาท คงเหลือเงินมัดจา เป็ นจานวนเงิน 185.06 ล้านเยน
(7) เงินมัดจาค่าซื้อเงินลงทุนบริษัท ไฟเบอร์ วัน จากัด และ บริษัท ดิจิตอล คอร์ ปอเรชั่น จากัด
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 ของบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ แคป แมน
เนจเม้นท์ จากัด ลงทุนในโครงการให้บริ การโครงข่ายดิจิตอลแบบรวมศูนย์ดว้ ยใยแก้วนาแสง ของบริ ษทั ไฟเบอร์วนั จากัด
และ บริ ษทั ดิจิตอล คอร์ ปอเรชั่น จากัด โดยบริ ษทั ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงในการตรวจสอบสถานะและโครงการ
ดังกล่าวก่อนที่จะตกลงเข้าทาสัญญาซื้ อขายหุ้นกับบริ ษทั ไฟเบอร์ วนั จากัด มูลค่าโครงการ รวมจานวนเงิน 400 ล้านบาท
และบริ ษทั ได้จ่ายชาระเงินมัดจา งวดที่ 1 จานวน 50 ล้านบาทและรับจานาหุ้นของบริ ษทั ดิจิตอล คอร์ปอเรชัน่ จากัด จานวน
เงิน 500,000 หุ้น จานวนหุ้นคิดเป็ นร้อยละ100 ของทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้วของบริ ษทั ดังกล่าว เพื่อเป็ นหลักประกัน
ในการดาเนินการตรวจสอบสถานะของบริ ษทั และโครงการ
ต่อมาเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์
แคป แมนเนจเม้นท์ จากัด จ่ายชาระเงินมัดจา งวดที่ 2 จานวนเงิน 50 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ แคป แมนเนจเม้นท์ จากัด ส่ งหนังสื อขอคืนเงินมัดจา เนื่องจากผลการ
ตรวจสอบสถานะของบริ ษทั และโครงการไม่เป็ นที่พึงพอใจ
149

(8) เงินมัดจาค่าซื้อเงินลงทุนบริษัท ยูทิลิตี้ วอเตอร์ จากัด
ที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ของบริ ษทั ฯ ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เอ็นจิเนียริ่ ง
แอนด์ คอนสตรัคชั่น จากัด ลงทุนในโครงการผลิตน้ าประปาของบริ ษทั ยูทิลิต้ ี วอเตอร์ จากัด โดยบริ ษทั ได้ลงนามใน
บันทึกข้อตกลงในการตรวจสอบสถานะและโครงการดังกล่าว ก่อนที่จะตกลงเข้าทาสัญญาซื้ อขายหุ้นกับบริ ษทั แห่งหนึ่ง
ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ยูทิลิต้ ี วอเตอร์ จากัด มูลค่าโครงการ รวมจานวนเงิน 150 ล้านบาทและบริ ษทั ได้จ่ายชาระเงินมัด
จางวดที่ 1 จานวน 100 ล้านบาท
ต่อมาในไตรมาส 4 ปี 2559 บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เอ็นจิเนี ยริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จากัด ได้จ่ายเงินมัดจา งวดที่ 2
จานวน 36 ล้านบาท และมีภาระผูกพันในขั้นตอนซื้อขายหุ้นขั้นสุ ดท้ายตามบันทึกข้อตกลงจานวน 14 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริ ษทั ได้รับรู ้ ค่าเผื่อด้อยค่าเงิ นมัดจาค่าซื้ อเงิ นลงทุนทั้งจานวนทุกโครงการ เนื่ องจาก
โครงการไม่มีความคืบหน้าที่เป็ นสาระสาคัญ
20. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

ตัว๋ แลกเงิน
เงินกู้
หัก ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า

2,720,000,000
40,000,000
(19,890,586)

2,996,392,521
(19,881,949)

2,570,000,000
40,000,000
(16,903,018)

2,400,000,000
(19,881,949)

รวม

2,740,109,414

2,976,510,572

2,593,096,982

2,380,118,051

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริ ษทั มีวงเงินสิ นเชื่อระยะสั้นเพื่อการค้าจากสถาบันการเงินในวงเงินสู งสุ ด รวม 4,200 ล้าน
บาท วงเงินสิ นเชื่อเพื่อการค้าดังกล่าว เป็ นตัว๋ แลกเงิน โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 3 ต่อปี และเงินกู้ จานวนเงิน 40 ล้านบาท
โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ MLR (BBL) + 1 ต่อปี เงินกูย้ ืมนี้ค้ าประกัน โดยการจานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง
21. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทและบุคคลอื่น
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
2559
ตัว๋ แลกเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2559

2558

506,000,000

-

506,000,000

-

เงินกู้

60,079,273

42,389,591

60,000,000

-

หัก ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า

(3,886,587)

-

(3,886,587)

-

รวม

562,192,686

42,389,591

562,113,413
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีเงินกู้ จานวน 60 ล้านบาท แบ่งเป็ นเงินกูย้ ืมจากบุคคลอื่น จานวน 10 ล้านบาท โดยไม่คิด
อัตราดอกเบี้ย และเงินกูย้ ืมจากบริ ษทั อื่น จานวน 50 ล้านบาทโดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ต่อปี ซึ่งเงินกูย้ ืมจากบริ ษทั อื่นนี้
ค้ าประกัน โดยการจานาหุ้นที่บริ ษทั ถือในบริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จากัด จานวน 5,000,000 หุ้น (มูลค่าหุ้น
ละ 10 บาท)
22. เงินวางประกัน
ที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 มีมติเห็นชอบให้บริ ษทั อื่นแห่ งหนึ่งเข้ามาตรวจสอบสถานะของบริ ษทั
ย่อย 4 แห่ ง (บริ ษทั วี. โอ. เน็ต ไบโอดีเซล เอเซี ย จากัด บริ ษทั วังการค้ารุ่ งโรจน์ จากัด บริ ษทั สมประสงค์อินเตอร์ เนชัน่
แนล จากัด และบริ ษทั สมภูมิโซล่าพาวเวอร์ จากัด) ในโครงการผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ก่ อนที่ จะตัดสิ นใจจะขายเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่าว และ เมื่ อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ได้ลงนามในบันทึก
ข้อตกลงกับบริ ษทั อื่นแห่ งหนึ่ง ซึ่ งภายใต้ขอ้ ตกลงดังกล่าว ได้รับเงินประกัน จานวน 100 ล้านบาท และให้ถือเงินประกัน
ดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของการชาระราคาซื้อขายหุ้น หากมีการตกลงซื้อขายกันต่อไป ทั้งนี้ มีระยะเวลาภายใน 90 วันนับจาก
วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลง
23. เงินกู้ยืมระยะยาว
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

เงินกูย้ ืมระยะยาว

1,438,085,492

1,046,835,709

-

-

หัก ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

(905,115,266)

(222,404,731)

-

-

532,970,226

824,430,978

-

-

สุ ทธิ

2559

2558

ในวันที่ 18 มกราคม 2559 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งได้ทาสัญญากูเ้ งินกับธนาคารแห่ งหนึ่ง จานวนรวม 605 ล้านบาท มีกาหนด
ชาระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็ นงวดรายเดือน เดือนละ 13.25-20 ล้านบาท รวม 36 งวดปี โดยมีอตั ราดอกเบี้ยในอัตรา
Prime Rate (ณ วันที่ทาสัญญา คือ ร้อยละ 6.5 ต่อปี ) ค้ าประกันโดยบริ ษทั จดจานองที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง และจานอง
เครื่ องจักรและอุปกรณ์เป็ นประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ย่อย 9 แห่ง มีสัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาวกับธนาคาร จานวนรวม 663.65 ล้านบาท มีกาหนด
ชาระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็ นงวดรายเดือน เดือนละ 10.88 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ย ปี ที่ 1 : MLR - 1.25% ต่อปี
ปี ที่ 2 : MLR - 1.00% ต่อปี ปี ที่ 3 : MLR -0.50% ต่อปี ปี ที่ 4 เป็ นต้นไป : MLR ต่อปี ค้ าประกันโดย จดจานองที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง จานาแผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์เป็ นประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ย่อย 1 แห่ง มีสัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาวกับธนาคาร จานวนรวม 147.56 ล้านบาท มีกาหนด
ชาระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็ นงวดรายเดือน เดือนละ 2.08 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ย ปี ที่ 1 : MLR - 1.50% ต่อปี ปี
ที่ 2 : MLR - 0.75% ต่อปี ปี ที่ 3 เป็ นต้นไป : MLR ต่อปี ค้ าประกัน โดยบรรษัทประกันสิ นเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
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(บสย.) และจดจานองที่ดินและจานาเครื่ องจักรพร้อมอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ย่อย 1 แห่ง มีสัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาวกับธนาคาร จานวนรวม 21.87 ล้านบาท โดยมีอตั รา
ดอกเบี้ย MLR ต่อปี ค้ าประกันโดยจดจานองที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง ซึ่ งบริ ษทั ย่อยได้ผิดนัดชาระเงินกูย้ ืมระยะยาวโดย
ธนาคารดังกล่าวได้ดาเนิ นการยื่นฟ้ องและบังคับจานองที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 14
กรกฎาคม 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ย่อย 2 แห่ ง (บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ วินด์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด
และ บริ ษทั สแกน อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ จากัด) ไม่สามารถดารงอัตราส่วนทางการเงินอัตราหนึ่งซึ่งกาหนดไว้เป็ น
เงื่อนไขของสัญญาเงินกูไ้ ด้ดงั นั้น ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินของกลุ่มบริ ษทั ฯ จึงจัดประเภทเงินกูย้ ืมของบริ ษทั ย่อย
2 แห่งดังกล่าวทั้งหมด เป็ นเงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี เนื่องจากผูใ้ ห้กมู้ ีสิทธิเรี ยกเงินกูย้ ืมคืนได้ทนั ที
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ย่อย 12 แห่ ง มีสัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาวกับธนาคาร จานวนรวม 1,046.84 ล้านบาท มี
กาหนดชาระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็ นงวดรายเดือน เดือนละ 18.53 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ย ปี ที่ 1 : MLR 1.25% ต่อปี ปี ที่ 2 : MLR - 1.00% ต่อปี ปี ที่ 3 : MLR -0.50% ต่อปี ปี ที่ 4 เป็ นต้นไป : MLR ต่อปี ค้ าประกันโดยบริ ษทั
หรื อ บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จากัด จดจานองที่ดินและสิ่ งปลูกสร้ าง จานาแผงโซลาร์ เซลล์และ
อุปกรณ์เป็ นประกัน เป็ นต้น
24. หุ้นกู้
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
หุ้นกู้
หัก ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ

2558

3,000,000,000
(3,000,000,000)

3,000,000,000
-

-

3,000,000,000

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 บริ ษทั ได้ออกหุ้นกูช้ นิดระบุชื่อผูถ้ ือ ไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีประกันและไม่มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู้ อายุ
หุ้นกู้ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.40 ต่อปี ชาระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ครบกาหนดไถ่ถอนวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560
มูลค่ารวม 3,000 ล้านบาท
ในที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นกู้ เมื่อวันที่ 8 สิ งหาคม 2560 บริ ษทั นาเสนอรายละเอียดแนวทางการชาระหนี้ โดยจะปรับโครงสร้าง
หนี้ตวั๋ แลกเงินและหุ้นกูท้ ้งั หมด เป็ นหุ้นกูร้ ะยะยาวใน วันที่ 30 มกราคม 2561 ดังนี้
1. ตัว๋ แลกเงินที่ผิดนัดชาระหนี้แล้ว จานวน 2,130 ล้านบาท บริ ษทั จะออกหุ้นกูร้ ะยะเวลา 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5
ต่อปี ชาระดอกเบี้ยทุก 3เดือน
2. ตัว๋ แลกเงินที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ จานวน 1,086 ล้านบาท บริ ษทั จะชาระคืนเงินต้นในอัตราร้อยละ 60 และจะออก
หุ้นกู้ จานวน 434.4 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ชาระดอกเบี้ยทุก 3เดือน
3. หุ้นกู้ จานวน 3,000 ล้านบาท บริ ษทั จะชาระคืนเงินต้นในอัตราร้อยละ 60 และจะออกหุ้นกู้ จานวน 1,200 ล้านบาท
ระยะเวลา 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ชาระดอกเบี้ยทุก 3เดือน
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25. เจ้ าหนีต้ ามแผนฟื้ นฟูกิจการ
บริ ษทั โรงแรมดาราเทวี จากัด (โรงแรมดาราเทวี) ได้ยื่นคาร้องขอฟื้ นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง (ศาล) และศาลได้มีคาสั่งให้ฟ้ื นฟูกิจการ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 โดย ณ วันที่ 15
ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีมูลหนี้ตามแผนฟื้ นฟูกิจการ ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

กลุ่ม
เจ้าหนี้

มูลค่ายุติธรรมของหนี้
ณ วันที่ 15 ธันวาคม
2558
ชื่อเจ้าหนี้

หนี้ขอรับตามแผน

ดอกเบี้ยตามแผน

รวม

1

Global one

996.76

169.25

1,166.01

1,010.93

2

IFEC-T
เจ้าหนี้อื่น
สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง

666.26
13.30
1.09

113.88
2.27
0.19

780.14
15.57
1.28

676.38
15.20
1.25

รวมกลุ่ม2

680.65

116.34

796.99

692.83

Global one
IFEC-T
รวมกลุ่ม3

549.21
369.72

80.51
54.20

629.72
423.92

486.60
325.52

918.93

134.71

1,053.64

812.12

Global one
IFEC-T
เจ้าหนี้อื่น
รวมกลุ่ม4

330.46
236.68
571.20

39.75
28.47
68.71

370.21
265.15
639.91

180.47
129.78
525.77

1,138.34

136.93

1,275.27

836.02

781.95

-

781.95

138.49

4,516.63

557.23

5,073.86

3,490.39

3

4

7

เจ้าหนี้อื่น
รวมทั้งสิ้น

ส่ วนของหนี้ที่กลุ่ม
กลุ่มบริ ษทั ซื้อหนี้
คืนแล้ว
/

/

/

ส่ วนของหนี้ที่
โรงแรมดาราเทวี
จ่ายคืนแล้ว

ยอดหนี้คงเหลือ
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558

ยอดหนี้คงเหลือ
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559

/*

1,010.93

546.46

/*
/
/

1.25

-

1.25

-

486.60
-

29.54
-

486.60

29.54

180.47
-

19.00
-

180.47

19.00

-

-

1,679.25

595.00

/*
/*
/*
/*
/
/

หมายเหตุ : /* : ชาระบางส่วน
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บริ ษทั บันทึกมูลค่ายุติธรรมของเจ้าหนี้ดงั กล่าวข้างต้นไว้ในงบการเงินรวม ณ วันซื้ อกิจการ โดยใช้รายงานของที่ปรึ กษา
ทางการเงินอิสระ ซึ่งใช้วิธีตามความสามารถในการชาระหนี้ในระยะเวลา 10 ปี (discount cash flow) ซึ่งเป็ นมูลค่ายุติธรรม
อยูใ่ นระดับ 3 ของลาดับชั้นมูลค่ายุติธรรม (หมายเหตุ 4.21) เนื่องจากใช้ขอ้ สมมติฐานที่สาคัญจากข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกต
ได้ เช่น ประมาณการกาไรในอนาคต เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม ราคาประเมินของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระต่ากว่ามูลหนี้ตามคาสั่ง
ศาลในแผนฟื้ นฟูกิจการ โดยไตรมาสที่ 1 ปี 2559 และไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ได้บนั ทึกดอกเบี้ยสาหรับหนี้ดงั กล่าว จานวน 34.28
ล้านบาท และ 20.92 ล้านบาท ที่คานวณตามอัตราคิดลด (ร้อยละ 7 ต่อปี ) และแสดงไว้ภายใต้หัวข้อต้นทุนทางการเงินในงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งได้ซ้ือหนี้ของโรงแรมดาราเทวีจากเจ้าหนี้สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง โดยการ
โอนสิ ทธิ เรี ยกร้องในหนี้ท้งั หมด รวมถึงสิ ทธิ เรี ยกร้องหรื อผลประโยชน์ๆ ตามคาขอรับชาระหนี้และทรัพย์หลักประกันที่
เกี่ยวข้อง ในราคา 860 ล้านบาท บริ ษทั ไม่ได้บนั ทึกกาไรจากการปรับโครงสร้างในกรณี น้ ี และบันทึกลดยอดค่าความนิยมที่
เกิดขึ้น ณ วันที่ซ้ือกิจการ
ในระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั โรงแรมดาราเทวี จากัด ได้จ่ายชาระคืนแก่เจ้าหนี้อื่น
ในจานวน 358.49 ล้านบาท ซึ่ งมีมูลค่ายุติธรรมของหนี้สิน ณ วันที่ซ้ื อกิจการ จานวน 679.46 ล้านบาท ดังนั้นจึงมีกาไรจาก
การปรับโครงสร้างหนี้ในงบการเงินรวมสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็ นเงินรวมทั้งสิ้น 320.97 ล้านบาท
ต่อมาเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ศาลมีคาสั่งเห็นชอบด้วยข้อเสนอแก้ไขแผน โดยบริ ษทั โรงแรมดาราเทวี จากัด จะต้องจ่าย
ชาระเจ้าหนี้ที่สาคัญ ดังนี้
1. บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์โกลบอลวัน จากัด (เจ้าหนี้กลุ่มที่ 1 3 และ 4) จะได้รับการชาระภาระหนี้เงินต้นคงค้างจานวน
950.00ล้านบาท โดยชาระงวดแรกจานวน 300 ล้านบาท ภายใน 60 วันนับจากวันที่ศาลมีคาสั่งเห็นชอบด้วยข้อเสนอ
ขอแก้ไขแผนและภาระหนี้เงินต้นคงค้างส่ วนที่เหลือจะได้รับชาระภายในเดือนธันวาคม 2559 โดยไม่มีดอกเบี้ย โดย
เจ้าหนี้ อาจขยายเวลาออกไปได้เป็ นไม่เกินเดือนธันวาคม 2560 ทั้งนี้ จะมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MLR ต่อปี
นับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้นไปจนกว่าชาระหนี้ครบถ้วน
2. บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จากัด (เจ้าหนี้ กลุ่มที่ 2 3 และ 4 ) จะได้รับการชาระภาระหนี้เงินต้นและ
ดอกเบี้ยคงค้างจานวน 860 ล้านบาท โดยชาระงวดแรกในอัตราร้อยละ 5 ของภาระหนี้ดงั กล่าวข้างต้น ภายใน 60 วัน
นับจากวันที่ศาลมีคาสั่งเห็นชอบด้วยข้อเสนอแก้ไขแผนและภาระหนี้เงินต้นคงค้างส่ วนที่เหลือจะได้รับชาระภายใน
เดือนธันวาคม 2559 โดยไม่มีดอกเบี้ย โดยเจ้าหนี้อาจขยายเวลาออกไปได้เป็ นไม่เกินเดือนธันวาคม 2560 ทั้งนี้จะมีการ
คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี นับตั้งแต่วนั ที่ 15 ธันวาคม 2558 เป็ นต้นไปจนกว่าชาระหนี้ครบถ้วน
3. เจ้าหนี้สถาบันการเงินแห่ งหนึ่ง (เจ้าหนี้กลุ่มที่ 2) จะได้รับการชาระภาระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยคงค้างจานวน 1.09
ล้านบาท โดยชาระงวดแรกในอัตราร้ อยละ 5 ของภาระหนี้ ดงั กล่าวข้างต้น ภายใน 60 วันนับจากวันที่ศาลมีคาสั่ง
เห็นชอบด้วยข้อเสนอขอแก้ไขแผนและภาระหนี้เงินต้นคงค้างส่ วนที่เหลือจะได้รับชาระภายในเดือนธันวาคม 2559
โดยเจ้าหนี้ อาจขยายเวลาออกไปได้เป็ นไม่เกินเดือนธันวาคม 2560 โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MLR-3.5 ต่อปี
นับตั้งแต่วนั ที่ศาลมีคาสัง่ ให้ฟ้ื นฟูกิจการจนถึงวันที่ศาลมีคาสัง่ เห็นชอบด้วยข้อเสนอขอแก้ไขแผน และหลังจากนั้นคิด
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี จนกว่าจะชาระหนี้ครบถ้วน
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ภายใต้เงื่อนไขของข้อเสนอขอแก้ไขแผนที่กาหนดให้ได้รับการปลดหนี้ท้ งั จานวนจากเจ้าหนี้ทนั ทีที่ได้มีการชาระหนี้เงิน
ต้นงวดแรกให้แก่เจ้าหนี้ เป็ นเงินจานวนรวมทั้งสิ้ น 344.09 ล้านบาทครบถ้วนแล้ว ภายใน 60 วันนับจากวันที่ศาลมีคาสั่ง
เห็นชอบด้วยข้อเสนอขอแก้ไขแผน โดยบริ ษทั ได้ชาระงวดแรกตามแผนใหม่แล้วในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ดังนั้น ซึ่งจะทาให้
บริ ษทั ฯมีกาไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ที่จะบันทึกในงบการเงินรวมในงวดที่มีการจ่ายเงินงวดแรก เป็ นจานวน 782.26
ล้านบาท
หนี้ สินดังกล่าวข้างต้น ค้ าประกันโดยการจานองที่ ดินและสิ่ งปลูก สร้ างตามที่ ปรากฎในบัญชี ต้นทุน โครงการพัฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย (หมายเหตุ 14) อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน (หมายเหตุ 15) และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมาย
เหตุ 16)
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 บริ ษทั ย่อยได้จ่ายชาระคืนเงินกูใ้ ห้แก่เจ้าหนี้ เป็ นเงิน 30 ล้านบาท และในไตรมาส 4 ปี 2559 ชาระ
หนี้เพิ่มอีก 25 ล้านบาท
เมื่ อวันที่ 23 สิ งหาคม 2559 ศาลล้มละลายกลางได้มีคาสั่งยกเลิ ก แผนฟื้ นฟู กิจการของบริ ษทั โรงแรมดาราเทวี จากัด
เนื่องจากได้ดาเนินการสาเร็ จตามแผนแล้ว
26. ใบสาคัญแสดงสิทธิและกาไรต่ อหุ้น
ก. ใบสาคัญแสดงสิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2 (IFEC-W2) ของบริ ษทั ฯ ได้รับอนุญาตให้เริ่ มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยได้ต้งั แต่วนั ที่ 28 กรกฎาคม 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเภทของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

: ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ้นสามัญของบริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์
เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ("IFEC-W2")

ชนิดของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

: ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือ และโอนเปลี่ยนมือได้

จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่เสนอขาย

: ไม่เกิน 456,153,173 หน่วย

ราคาเสนอขายต่อหน่วย

: 0.00 บาท (ศูนย์บาท)

อายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

: 3 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

วิธีการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

: จัด สรรให้ แ ก่ ผูถ้ ื อ หุ้ น เดิ ม ของบริ ษ ัท ตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น (Right
Offering) โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่ วน 4 หุ้นสามัญเดิ มต่อใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ 1 หน่วย รวมจานวนไม่เกิน 456,153,173 หน่วย กรณี มีเศษ
ของใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ เ หลื อ จากการคานวณตามอัตราส่ วนการ
จัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าว ให้ตดั เศษดังกล่าวทิ้งทั้งจานวน

บริ ษทั จัดสรรใบสาคัญสิ ทธิ (IFEC-W2) จานวน 456,086,420 หน่วย แล้ว เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558
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ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 (IFEC-W1) ของบริ ษทั ฯ ได้รับอนุญาตให้เริ่ มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยได้ ตั้งแต่วนั ที่ 10 มีนาคม 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเภทของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

: ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ้นสามัญของบริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์
เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ("IFEC-W1")

ชนิดของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

: ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือ และโอนเปลี่ยนมือได้

จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่เสนอขาย

: ไม่เกิน 458,766,911 หน่วย

ราคาเสนอขายต่อหน่วย

: 0.00 บาท (ศูนย์บาท)

อายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

: 3 ปี (วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ คือ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่
ครบกาหนดคือ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560) และผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
สามารถใช้สิทธิ ซ้ือหุ้นสามัญของบริ ษทั ได้ ดังนี้ วันกาหนดการใช้สิทธิ
ครั้งที่ 1 ในวันทาการสุ ดท้ายของเดือนพฤศจิกายน 2557 (ตรงกับวันที่
28 พฤศจิกายน 2557) กาหนดการใช้สิทธิ ครั้งที่ 2 ในวันทาการสุ ดท้าย
ของเดือนพฤศจิกายน 2558 และครั้งสุ ดท้ายจะสามารถใช้สิทธิ ได้ใน
วันที่ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (IFEC-WI) มีอายุครบ 3 ปี (ตรงกับวันที่ 23
กุมภาพันธ์ 2560) หาก วันดังกล่าวไม่ตรงกับวันทาการของบริ ษทั ให้
เลื่อนวันกาหนดใช้สิทธิ เป็ น วันทาการสุ ดท้ายก่อนหน้าวันกาหนดการ
ใช้สิทธิดงั กล่าว

วิธีการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

: จัด สรรให้ แ ก่ ผูถ้ ื อ หุ้ น เดิ ม ของบริ ษ ัท ตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น (Right
Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่ วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ 1 หน่วย รวมจานวนไม่เกิน 458,766,911 หน่วย กรณี มีเศษ
ของใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ เ หลื อ จากการคานวณตามอัตราส่ วนการ
จัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าว ให้ตดั เศษดังกล่าวทิง้ ทั้งจานวน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีใบสาคัญสิ ทธิคงเหลือ (IFEC-W1) จานวน 38,156,860 หน่วย
ข. กาไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้น
กาไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นสามัญด้วยจานวนหุ้น
สามัญ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักซึ่งออกและเรี ยกชาระในระหว่างปี
กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นปรับลด
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดคานวณโดยการหารกาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นสามัญด้วยจานวนหุ้น
สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ซึ่ งออกจาหน่ายและเรี ยกชาระในระหว่างปี ปรับปรุ งด้วยผลกระทบจากสิ ทธิ ที่จะเลือกซื้อ
หุ้น
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กาไรต่อหุ้นปรับลดสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2559

2558

กาไร(ขาดทุน)สุ ทธิที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นสามัญ (ล้านบาท)

(1,886.07)

329.74

(1,671.26)

(30.42)

จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักระหว่างปี (ล้านหุ้น)

1,983.93

1,767.22

1,983.93

1,767.22

กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น)

(0.7709)

0.1821

(0.6823)

(0.0167)

27. ทุนสารองตามกฎหมายและเงินปันผลจ่ าย
ก. ทุนสารองตามกฎหมาย
บริ ษทั ได้จดั สรรสารองตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ
ประจาปี หักด้วยขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าสารองจะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั สารอง
ตามกฎหมาย ไม่สามารถนามาจ่ายปันผลได้
ข. เงินปันผลจ่ าย
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ้น ประจาปี 2559 ในวันที่ 29 เมษายน 2559 ผูถ้ ือหุ้นมีมติอนุ มตั ิ การจ่ายเงินปั นผลสาหรั บ
ผลการดาเนินงานสิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คิดเป็ นจานวนเงิน 238.01 ล้านบาท โดยคิดเป็ นเงินปันผลในอัตราหุ้น
ละ0.12 บาท และกาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559
ตามมติที่การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558 ในวันที่ 30 เมษายน 2558 ผูถ้ ือหุ้นมีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลสาหรับ
ผลการดาเนินงานสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คิดเป็ นจานวนเงิน 104.25 ล้านบาท โดยคิดเป็ นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ
0.06 บาท โดยจ่ายเป็ นหุ้นสามัญบางส่วนและเงินสดบางส่วนดังนี้
-

จ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญ จานวนไม่เกิน 86,886,319 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในอัตรา 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้น
ปั นผล รวมมูลค่าทั้งสิ้ นไม่เกิน 86.89 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นมูลค่า 0.05 บาทต่อหุ้น ในกรณี ที่มีเศษของหุ้น บริ ษทั ฯจะ
จ่ายปันผลในส่วนที่เป็ นเศษดังกล่าวเป็ นเงินสดแทน ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท และ

-

จ่ายเงินปันผลบางส่วนเป็ นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท หรื อคิดเป็ นจานวนเงิน 17.38 ล้านบาทและกาหนดจ่ายหุ้น
ปันผลและเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558
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28. ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2559

2558

ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคล

(1,737,003)

1,582,576

-

-

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว

(52,393,109)

8,312,600 (1,169,485) 34,024,581

ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ที่แสดงอยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(54,130,112)

9,895,176 (1,169,485) 34,024,581

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริ ง
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
กาไรก่อนภาษีเงินได้
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้

2559

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

(1,94,863)
20

(388,773)

2558
334,258

20

66,852

ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนามาคานวณภาษี

578,388

5,419

รายได้ที่ได้รับยกเว้นในการคานวณภาษี

(149,745)

(66,848)

กาไรจากสิ ทธิประโยชน์จากการส่งเสริ มการลงทุน

(24,121)

(21,042)

ผลแตกต่างชัว่ คราวที่รับรู ้และกลับรายการ

222,704

(26,679)

(302,108)

54,232

9,525

(2,039)

ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้บนั ทึกเป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
การใช้ผลขาดทุนทางภาษีที่ผา่ นมาซึ่งยังไม่รับรู ้
รวม

3

(54,130)

9,875

3
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(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
กาไรก่อนภาษีเงินได้
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้

2559

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

(1,670,432)
20

(334,086)

2558
3,600

20

720

ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนามาคานวณภาษี

296,591

1,968

รายได้ที่ได้รับยกเว้นในการคานวณภาษี

(291)

(266)

36,617

31,602

ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้บนั ทึกเป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
รวม

0

(1,169)

945

34,024

การลดอัตราภาษีเงินได้ นิติบคุ คล
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 42 พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2559 ให้ลดอัตราภาษีเงินได้
นิติบุคคลเป็ นอัตราร้อยละ 20 ของกาไรสุ ทธิสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป
29. การนาเสนอข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่วนงานดาเนินงานที่นาเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ที่ผมู ้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนินงาน
ได้รับและสอบทานอย่างสม่าเสมอ เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วนงานและประเมินผลการ
ดาเนินงานของส่วนงาน
กลุ่มบริ ษทั ประกอบธุ รกิ จการจาหน่ ายและให้เช่ าเครื่ องใช้สานักงานโดยเฉพาะเครื่ องถ่ายเอกสาร เครื่ องพิมพ์สาเนา
อัตโนมัติ รวมถึงบริ การซ่อมบารุ งที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจลงทุน และผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดย
ดาเนินธุรกิจในส่วนงานหลักทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย รายการบัญชีตามส่วนงานแยกเป็ น 4 ประเภท ดังนี้
ก. ธุรกิจลงทุน (Holding) ลงทุนในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์
ข. ธุรกิจลงทุน (Holding) ลงทุนในธุรกิจพลังงานชีวมวลและบริ หารจัดการขยะ
ค. ธุรกิจผลิตและจาหน่ายพลังงานลม
ง. ธุรกิจโรงแรม (อยูใ่ นงบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่ 15 ธันวาคม 2558)
จ. ธุรกิจอื่นๆ
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รายได้ และกาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงานจาแนกตามส่วนงานสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
ก.
รายได้จากการขายและ
การให้บริ การ
กาไร (ขาดทุน) จากส่วน
งาน

ข.

ค.

ง.

จ.

รวม

การตัดบัญชี
รายการระหว่างกัน

รวม

416,471,038

91,875,813

104,843,501

494,624,736

-

1,107,815,088

(33,036,000)

1,074,779,088

(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)

รายได้ และกาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงานจาแนกตามส่วนงานสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
ก.
รายได้จากการขายและ
การ ให้บริ การ
กาไร(ขาดทุน)จากส่วน
งาน

ข.

ค.

ง.

จ.

รวม

การตัดบัญชีรายการ
ระหว่างกัน

รวม

360,180,614

124,469,665

16,947,209

41,683,536

-

543,281,024

(21,600,000)

521,681,024

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. ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สาคัญสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ได้แก่
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2559

2558

ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย

465,519,272

160,537,738

9,417,035

1,725,067

หนี้สงสัยจะสู ญ

643,832,042

-

384,631,323

-

2,608,774

2,440,714

2,608,774

2,440,714

38,632,594

-

-

-

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

300,922,610

-

-

-

ค่าความนิยม

855,140,257

-

-

-

เงินลงทุน

-

-

938,059,794

-

เงินให้กยู้ ืม

-

-

150,099,421

-

337,289,888

153,987,166

101,419,066

99,303,482

ผลตอบแทนกรรมการ
ขาดทุนจากการด้อยค่า
สิ นทรัพย์ถาวร

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
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31. การซื้อธุรกิจ
กลุ่มการซื้อกิจการที่มีค่าความนิยม
1. กลุ่มพลังงานแสงอาทิตย์
รายละเอียดของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิที่เกิดจากการซื้อกิจการใหม่มีดงั ต่อไปนี้
บาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

28,559,265

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อนื่

39,037,145

เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั และบุคคลอื่น

5,190,000

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

2,977,083

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อนื่
เงินกูย้ ืมระยะยาวส่วนที่ครบกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาว

1,612,710,177
379,720,000
37,275,257
(100,800,649)
(89,372,593)
(320,165,512)
(3,346,974)
(510,090,304)

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

(87,629,942)

สิ นทรัพย์สุทธิที่ได้มา

994,062,953

ค่าความนิยม

607,988,174

สิ่ งตอบแทนที่จ่ายเพื่อซื้อบริ ษทั ย่อย
หัก : เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่มีอยู่ในบริ ษทั ย่อยที่ซ้ื อมา
สิ่ งตอบแทนทีจ่ ่ายเพื่อซื้ อบริ ษทั ย่อยสุ ทธิ จากเงินสดที่ได้มา

1,602,051,127
(28,559,265)
1,573,491,862
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2. กลุ่มพลังงานลม
รายละเอียดของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิที่เกิดจากการซื้อกิจการใหม่มีดงั ต่อไปนี้
บาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

3,409,428

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อนื่

1,425,460

เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั และบุคคลอื่น

275,660,000

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

2,577,770

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

70,995,144

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

33,596,329

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

3,299,252

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อนื่

(1,219,119)

เงินกูย้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั อื่น

(39,429,897)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

(697,412)

เงินกูย้ ืมระยะยาว

(896,820)

สิ นทรัพย์สุทธิที่ได้มา
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
สิ นทรัพย์สุทธิที่ได้มา
ค่าความนิยม

348,720,135
6,916,037
341,804,098
74,195,902

สิ่ งตอบแทนที่จ่ายเพื่อซื้อบริ ษทั ย่อย

416,000,000

หัก : เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่มีอยู่ในบริ ษทั ย่อยที่ซ้ื อมา

(3,409,428)

สิ่ งตอบแทนทีจ่ ่ายเพื่อซื้ อบริ ษทั ย่อยสุ ทธิ จากเงินสดที่ได้มา

412,590,572
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3. กลุ่มพลังงานชีวมวลและบริหารจัดการขยะ
รายละเอียดของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิที่เกิดจากการซื้อกิจการใหม่มีดงั ต่อไปนี้
บาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

13,503,407

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อนื่

23,178,572

เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั และบุคคลอื่น

23,700,000

สิ นค้าคงเหลือ

2,772,268

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

20,796,360

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

438,892,802

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

16,332,316

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

60,684,224

เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(21,013,690)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อนื่

(8,495,547)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

(5,413,701)

เงินกูย้ ืมระยะยาว

(249,534,697)

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

(19,483,990)

สิ นทรัพย์สุทธิที่ได้มา

295,918,324

ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

2,981,349

สิ นทรัพย์สุทธิที่ได้มา

292,936,975

ค่าความนิยม

307,399,227

สิ่ งตอบแทนที่จ่ายเพื่อซื้อบริ ษทั ย่อย

600,336,202

หัก : เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่มีอยู่ในบริ ษทั ย่อยที่ซ้ื อมา

(13,503,407)

สิ่ งตอบแทนทีจ่ ่ายเพื่อซื้ อบริ ษทั ย่อยสุ ทธิ จากเงินสดที่ได้มา

586,832,795
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4. กลุ่มโรงแรม
รายละเอียดของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิที่เกิดจากการซื้อกิจการใหม่มีดงั ต่อไปนี้
บาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

25,189,755

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อนื่

73,816,517

เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั และบุคคลอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพือ่ ขาย

5,048,199
10,364,209
129,376,210

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

12,325,382

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

35,918,511

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

4,372,152,659

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

290,350,000

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

141,967,416

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

6,987,335

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อนื่

(94,894,793)

เจ้าหนี้ตามแผนฟื้ นฟูกิจการ

(2,358,716,815)

เงินกูย้ ืมระยะยาวส่วนที่ครบกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

(24,113,924)

เงินกูย้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั อื่น

(42,310,318)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

(24,247,862)

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

(578,153,477)

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

(37,030,868)

สิ นทรัพย์สุทธิที่ได้มา

1,944,028,136

ค่าความนิยม
สิ่ งตอบแทนที่จ่ายเพื่อซื้อบริ ษทั ย่อย
หัก : เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่มีอยู่ในบริ ษทั ย่อยที่ซ้ื อมา
สิ่ งตอบแทนทีจ่ ่ายเพื่อซื้ อบริ ษทั ย่อยสุ ทธิ จากเงินสดที่ได้มา

575,971,864
2,520,000,000
(25,189,755)
2,494,810,245
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5. กลุ่มอื่น ๆ
รายละเอียดของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิที่เกิดจากการซื้อกิจการใหม่มีดงั ต่อไปนี้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อนื่
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อนื่
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์สุทธิที่ได้มา
ค่าความนิยม
สิ่ งตอบแทนที่จ่ายเพื่อซื้อบริ ษทั ย่อย
หัก : เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่มีอยู่ในบริ ษทั ย่อยที่ซ้ื อมา
สิ่ งตอบแทนทีจ่ ่ายเพื่อซื้ อบริ ษทั ย่อยสุ ทธิ จากเงินสดที่ได้มา

บาท
8,059,666
2,096
761,973
952,298
364,490
(2,097)
(777,103)
9,361,323
638,677
10,000,000
(8,059,666)
1,940,334

กลุ่มการซื้อกิจการที่มีค่าความนิยมติดลบ
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 บริ ษทั ฯ ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษทั วังการค้ารุ่ งโรจน์ จากัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของ
หุ้นที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว บริ ษทั วังการค้ารุ่ งโรจน์ จากัด ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลัง งาน
แสงอาทิตย์ และ จดทะเบียนในประเทศไทย บริ ษทั ฯ ได้จ่ายสิ่ งตอบแทนที่ใช้ในการซื้อเป็ นเงินสดจานวน 101 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 บริ ษทั ฯ ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษทั ซี. อาร์. โซล่า จากัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้น
ที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว บริ ษทั ซี. อาร์. โซล่า จากัด ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
และจดทะเบียนในประเทศไทย บริ ษทั ฯ ได้จ่ายสิ่ งตอบแทนที่ใช้ในการซื้อเป็ นเงินสดจานวน 155 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 บริ ษทั ฯ ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษทั ยูนิเวอร์แซล โพรไวเดอร์ จากัด ในสัดส่วนร้อยละ
99.99 ของหุ้นที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว บริ ษทั ยูนิเวอร์แซล โพรไวเดอร์ จากัด ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และจดทะเบียนในประเทศไทย บริ ษทั ฯ ได้จ่ายสิ่ งตอบแทนที่ใช้ในการซื้อเป็ นเงินสด
จานวน 270 ล้านบาท
ในปี 2558 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีกาไรจากการต่อรองรวมทั้งสิ้น 84.48 ล้านบาท
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีเงินลงทุนในหุน้ สามัญของบริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หารได้แต่งตั้งผูป้ ระเมินราคาอิสระ เพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรม
ดังกล่าว ณ วันที่งบการเงินรวมนี้ได้รับการอนุมตั ิ บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้ดาเนินการให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่ได้มา ณ วันซื้อกิจการของบริ ษทั ย่อยเสร็ จแล้วหลายแห่ง ซึ่งอยูภ่ ายในระยะเวลาในการวัดมูลค่าสิ บ
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สองเดือนนับจากวันที่ซ้ือกิจการตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 และบริ ษทั ฯ ได้ทาการ
ปรับปรุ งย้อนหลังมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือกิจการ สาหรับส่วนที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็ จนั้น และส่วนที่ยงั ประเมินมูลค่า
ยุติธรรมไม่แล้วเสร็ จ 1 แห่ง กลุ่มบริ ษทั ฯ จะดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ บสองเดือน นับจากวันที่ซ้ือกิจการ ดังนั้น อาจมี
การปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาเป็ นมูลค่าประมาณการ ณ วันที่ซ้ือธุรกิจเพิ่มเติมที่ดนิ
อาคาร เครื่ องจักรและอุปกรณ์ ณ วันซื้อ วัดมูลค่ายุติธรรมในระดับที่ 2 ซึ่งเป็ นการใช้ขอ้ มูลอืน่ ที่สามารถสังเกตได้ของ
สิ นทรัพย์ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อทางอ้อม และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนและเจ้าหนี้ตามแผนฟื้ นฟูกิจการ ณ วันซื้อวัด
มูลค่ายุติธรรมในระดับชั้นที่ 3 เนื่องจากใช้ขอ้ สมมติฐานที่สาคัญจากข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ประมาณการกาไรใน
อนาคต เป็ นต้น
ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม ซึ่งปัจจัยหลักที่มีผลต่อการขาดทุนดังกล่าว
เกิดจากการลดลงของรายได้ที่เคยคาดการณ์ไว้อย่างมีสาระสาคัญ เนื่องจากปัจจัยภายนอกต่างๆ ตลอดจนภาวะการณ์
โดยรวม ดังนี้
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
2559

2558

หัก การด้อยค่าของค่าความนิยม

1,572,113,843
(855,140,257)

1,572,113,843
-

สุ ทธิ

716,973,586

1,572,113,843

ค่าความนิยม

การปรับปรุงย้อนหลังงบการเงินปี ก่อนของเงินลงทุนในบริษัทต่ างๆ
การปรับปรุ งย้อนหลังดังกล่าวมีผลกระทบต่อรายการใน
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อนื่
สิ นค้าคงเหลือ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าความนิยม
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อนื่
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กาไรสะสม

5,667,492
(41,286,380)
33,307,445
375,087,244
(352,690,728)
15,507,186
(2,451,256)
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งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กาไรจากการต่อรองเพิ่มขึ้น
ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น
ภาษีเงินได้ (ลดลง)
กาไรขาดทุนสุ ทธิเพิ่มขึ้น

3,064,070
(612,814)
(2,451,256)

ในปัจจุบนั กลุ่มบริ ษทั ฯ อยูใ่ นระหว่างการขยายธุรกิจโดยเข้าไปลงทุนในธุรกิจผลิตและจาหน่ายพลังงานหลายโครงการ
32. เครื่ องมือทางการเงิน
ก)

นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
บริ ษทั มีความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในตลาดและความ
เสี่ ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา บริ ษทั ไม่ได้ใช้ตราสารอนุ พนั ธ์ทางการเงิน บริ ษทั จะพิจารณาเลือกใช้
เครื่ องมือ และอนุพนั ธ์ทางการเงินเพื่อบริ หารความเสี่ ยงตามความเหมาะสม และบริ ษทั ไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรม
ตราสารอนุพนั ธ์ ทางการเงินเพื่อการเก็งกาไรหรื อเพื่อการค้า

ข)

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อ
ผลการดาเนิ นงานและกระแสเงินสดของกิจการ บริ ษทั ฯ มีค วามเสี่ ย งจากอัตราดอกเบี้ ย เนื่ องจากมีเงินฝากกับ
สถาบันการเงิน และเงินกูย้ ืมระยะสั้นและระยะยาว อย่างไรก็ตาม เงินกูย้ ืมระยะยาวของบริ ษทั ฯ คิดดอกเบี้ยในอัตราที่
ผันแปรกับอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด ซึ่ งบริ ษทั ฯ เชื่อว่าความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตจะไม่ส่งผล
กระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ บริ ษทั ฯ มิได้ใช้ตราสารอนุพนั ธ์ทาง
การเงินอื่นเพื่อป้องกันความเสี่ ยงดังกล่าว

ค)

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ไม่ได้ใช้สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ ยงการนาเข้าสิ นค้าจากต่างประเทศ

ง)

ความเสี่ยงด้ านสินเชื่ อ
การบริ หารความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า ในปัจจุบนั บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการให้สินเชื่อที่
ระมัดระวังและมีฐานของลูกค้าที่หลากหลาย ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายอย่างเป็ นสาระสาคัญ
จากการเก็บหนี้จากลูกหนี้นอกเหนือจากจานวนที่ได้ต้งั ค่าเผื่อหนี้สูญไว้ในบัญชีแล้ว

จ)

มูลค่ายุติธรรม
เนื่องจากสิ นทรัพย์ทางการเงินส่วนใหญ่จดั อยูใ่ นประเภทระยะสั้นและเงินกูย้ ืมระยะยาวมีอตั ราดอกเบี้ยที่ผนั แปรตาม
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อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด ดังนั้น มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่ าไม่
แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสาคัญ
33. สิทธิพเิ ศษที่ได้ รับจากการส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั มีบริ ษทั ย่อยที่ได้รับสิ ทธิ พิเศษที่ได้รับจากการส่ งเสริ มการลงทุนสาหรับ ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
2559

รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รวม

กิจการที่ได้รับ
การส่งเสริ ม

กิจการที่ไม่ได้
รับการส่งเสริ ม

551,788,413

1,836,000

1,671,659
553,460,072

2558
กิจการที่ได้รับ
การส่งเสริ ม

กิจการที่ไม่ได้รับ
การส่งเสริ ม

553,624,413

434,727,918

14,169,924

448,897,842

4,403,189

6,074,848

1,006,090

14,621,070

15,627,160

6,239,189

559,699,261

435,734,008

28,790,994

464,525,002

รวม

รวม

34. ภาระผูกพันและหนีส้ ินที่อาจจะเกิดขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นดังนี้
34.1 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าและสัญญาบริ การ โดยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายดังต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาหนดชาระ
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 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีหนังสื อค้ าประกันที่ออกโดยธนาคาร เพื่อค้ าประกันการขายสิ นค้าและให้เช่าต่อลูกค้าและหน่วยงาน
ราชการเป็ นจานวน 167.80 ล้านบาท
34.3 บริ ษทั มีภาระผูกพันต้องจ่ายค่าที่ปรึ กษาในการดาเนิ นการขอรับใบอนุ ญาตโครงการผลิ ตไฟฟ้ าจากแสงอาทิตย์
(PPA) ที่ประเทศกัมพูชา ให้ บริ ษทั KP Business & Consult (Cambodia) Company Limited คงเหลือจานวน 109,000
USD เมื่อได้รับอนุญาตให้ขายไฟฟ้าในประเทศกัมพูชาได้
34.4 กลุ่มบริ ษทั มี ภาระผูกพันตามสัญญาเกี่ ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุน คงเหลื อจานวน 233.30 ล้านบาท และสัญญาจัดซื้ อ
โปรแกรมเพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงาน โดยมีเงื่อนไขว่ากรรมสิ ทธิใน source code เป็ นของบริ ษทั คงเหลือจานวน 0.16
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ล้านเหรี ยญดอลล่าร์สหรัฐ
34.5 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่งได้ทาสัญญาซื้ อขายหุ้นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม (SAMDAL WIND FARM) ในประเทศ
เกาหลีใต้ เป็ นเงิน 16 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
34.6 บริ ษทั ย่อย 2 แห่งมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
โครงการที่ 1
ชื่อ

บริ ษทั ซีอาร์ โซลาร์ จากัด

เอกสารตอบรับจาหน่ายไฟฟ้า

เลขที่ MEA 01 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

ที่ต้งั โครงการ

พื้นที่บริ เวณ อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ผูซ้ ้ือไฟฟ้า

การไฟฟ้านครหลวง

กาลังการผลิตติดตั้งรวม

0.95 เมกะวัตต์

บัตรส่งเสริ มการลงทุน (BOI)

อยูร่ ะหว่างดาเนินการขอรับการส่งเสริ มการลงทุน

รู ปแบบค่าไฟฟ้า

5.66 บาท (Feed-in Tariff)

วันที่จะเริ่ มดาเนินการขายไฟฟ้าเชิงพาณิ ชย์ (SCOD)

ภายในไตรมาส 4 ของปี 2559

โครงการที่ 2
ชื่อ

บริ ษทั สแกน อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ จากัด

เอกสารตอบรับจาหน่ายไฟฟ้า

เลขที่ MEA 03 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559

ที่ต้งั โครงการ

พื้นที่บริ เวณ อาเภอหนองจอก จังหวัดกรุ งเทพมหานคร

ผูซ้ ้ือไฟฟ้า

การไฟฟ้านครหลวง

กาลังการผลิตติดตั้งรวม

5.00 เมกะวัตต์

บัตรส่งเสริ มการลงทุน (BOI)

อยูร่ ะหว่างดาเนินการขอรับการส่งเสริ มการลงทุน

รู ปแบบค่าไฟฟ้า

5.66 บาท (Feed-in Tariff)

วัน ที่ จ ะเริ่ ม ด าเนิ น การขายไฟฟ้ า เชิ ง พาณิ ช ย์ ภายในไตรมาส 4 ของปี 2559
(SCOD)
ในการนี้ บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้ทาสัญญาดาเนินการโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบการติดตั้งบน
พื้นดินสาหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2558 ใช้สิทธิ ขายไฟฟ้าของสหกรณ์ 2 แห่ ง (เจ้าของ
โครงการ) ภายใต้สัญญา บริ ษทั ย่อยทั้งสองแห่งจะได้รับให้ดาเนินการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้ง
บนพื้นดินตามสิ ทธิ ขายไฟฟ้ าของเจ้าของโครงการเป็ นระยะเวลา 25 ปี นับแต่วนั ที่จ่ายไฟฟ้ าเข้าระบบเชิ งพาณิ ชย์
โดยบริ ษทั ย่อยทั้งสองตกลงที่จะให้ค่าใช้สิทธิในการขายไฟฟ้าตามจานวนที่ระบุไว้ในสัญญาหรื อจานวนร้อยละ 5169

10 ของยอดขายในแต่ละเดือน/ปี และตกลงที่จะจ่ายค่าตกลงในการทาสัญญาและเงื่อนไขอื่นตามที่ระบุไว้ในสัญญา
และเจ้าของโครงการยินยอมให้สิทธิ บริ ษทั ย่อยดาเนินการต่อได้ โดยทั้งสองฝ่ ายตกลงเงื่อนไขตามความเหมาะสม
ของโครงการภายใต้เงื่อนไขของสัญญา มีขอ้ ตกลงร่ วมกันที่สาคัญ อาทิเช่น บริ ษทั ย่อย ตกลงว่าภายหลังสิ้ นสุ ดตาม
โครงการแล้ว จะทาการรื้ อถอนสิ่ งปลูกสร้างหรื อจัดการขยะและกากของเสี ยออกไปโดยทันที และให้เป็ นไปตามที่
กฎหมายกาหนด และเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายในการดาเนินการทั้งสิ้ น บริ ษทั ย่อยตกลงว่า จะไม่โอนสิ ทธิ ที่ได้รับนี้ให้
บุคคลอื่นเป็ นผูด้ าเนินการแทนตลอดอายุสัญญา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
และเจ้าของโครงการ และกรณี เ กิ ด เหตุสุด วิ สัย อันส่ ง ผลกระทบต่ อ โครงการ โดยไม่ สามารถด าเนิ น การตาม
วัตถุประสงค์ของคู่สัญญาได้ ให้มีผลเลิกสัญญาต่ อกัน โดยต่างฝ่ ายต่างไม่สามารถเรี ยกร้องความเสี ยหายต่อกันได้
เป็ นต้น
ตามที่บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้ทาสัญญาซื้ อขายไฟฟ้า กับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ตามสัญญาลงวันที่ 26 สิ งหาคม
2559 ที่กาหนดให้ตอ้ งจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิ ชย์ (SCOD) ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 สาหรับโครงการแห่ง
หนึ่ ง โดยเมื่ อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้มีหนังสื อถึ ง กฟน. เพื่อขอขยายกาหนดวัน SCOD
ออกไป เป็ นวันที่ 31 มีนาคม 2560 เนื่องจากเหตุสุดวิสัยตามเงื่ อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาซื้ อขายไฟฟ้า ต่อมาเมื่อ
วันที่ 31 มกราคม 2560 กฟน. ได้มีหนังสื อถึงบริ ษทั ย่อยดังกล่าวว่าแจ้งยกเลิกสัญญาซื้ อขายไฟฟ้า โดยให้เหตุผลว่า
เหตุในการขอขยายวัน SCOD ของบริ ษทั ไม่เข้าข่ายเหตุสุดวิสัย ดังนั้นเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 บริ ษทั ดังกล่าวได้
ยื่นหนังสื อขออุทธรณ์ การยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับประธานกรรมการกากับกิจการพลังงาน
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้รับเอกสารแจ้งจากสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายกาหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิ ชย์ (SCOD) ของโครงการจากเดิมกาหนดวัน SCOD
ภายในเดือนธันวาคม 2559 เป็ นภายในเดือนสิ งหาคม 2560
34.7 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งมีภาระผูกพันจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าคงเหลือ เป็ นจานวนเงิน 26.20 ล้านบาท
34.8 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งมีภาระผูกพัน สาหรับการดาเนินงานโครงการพลังงานลม เป็ นจานวนเงิน 45 ล้านหยวน
35. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาคัญของกลุ่มบริ ษทั ฯ คือ การจัดให้มีซ่ ึงโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการ
ดารงไว้ ซึ่งความสามารถในการดารงธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบการเงินรวมแสดงอัตราส่ วนหนี้สินต่อทุนเป็ น 2.84:1 (งบการเงินเฉพาะกิจการ: อัตราส่ วน
หนี้สินต่อทุน 2.12:1)
36. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ ได้ ใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่หลายฉบับได้มีการประกาศและยังไม่มีผลบังคับใช้ และไม่ได้นามาใช้
ในการจัดทางบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่เหล่านี้ อาจเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของ
กลุ่มบริ ษทั และถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีแผน
ที่จะนามาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้มาใช้ก่อนวันถือปฏิบตั ิ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่ อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559)

การนาเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2559)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2559)

ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2559)

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559)

การรายงานทางการเงินระหว่างกาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2559)

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุ ง 2559)

เกษตรกรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2559)

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพือ่ ขายและ
การดาเนินงานที่ยกเลิก

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)

งบการเงินรวม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2559)

การร่ วมการงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559)

การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสี ยในกิจการอื่น

กลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินในเบื้องต้นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินรวมหรื องบการเงินเฉพาะกิจการ จากการถือปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่เหล่านี้ ซึ่งคาดว่า ไม่มีผลกระทบที่มีสาระสาคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือ
ปฏิบตั ิ
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37. เหตุการณ์ หลังวันที่ในงบการเงิน
37.1 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีหนี้ตวั๋ แลกเงินที่ผิดนัดชาระภายหลังวันที่ในงบการเงิน จานวน 2,130 ล้านบาท ดังนี้
37.1.1

ตัว่ แลกเงิน - สถาบันการเงิน
เลขที่ตั๋ว

มูลค่ าหน้ าตั๋ว
(บาท)

วันที่ออกตั๋ว

วันที่ตั๋วครบ
กาหนด

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 ตัว่ แลกเงิน - บุคคลอื่น

เลขที่ตั๋ว

มูลค่ าหน้ าตั๋ว
(บาท)

วันที่ออกตั๋ว

วันที่ตั๋วครบ
กาหนด

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

การผิดนัดชาระตัว๋ แลกเงินภายหลังวันที่ในงบการเงินที่รวมกันเกินกว่า 300 ล้านบาท อาจเป็ นเหตุทาให้ผถู ้ ือหุ้นกูม้ ี
สิ ทธิเรี ยกชาระหุ้นกูก้ ่อนกาหนดได้ทนั ที
37.2

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯเข้าทาสัญญาซื้อขาย
หุ้นและหนี้ในบริ ษทั วี. โอ. เน็ต ไบโอดีเซล เอเซีย จากัด (“บริ ษทั ย่อย”) ให้กบั บริ ษทั วินเทจ วิศวกรรม จากัด
(มหาชน) บริ ษทั และคู่สัญญาได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นและหนี้เรี ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 โดย
บริ ษทั ได้ขายหุ้นที่ถืออยูใ่ นจานวน 199,996 หุ้น และผูถ้ ือหุ้นรายอื่นของบริ ษทั ย่อย จานวน 1 หุ้น รวมจานวน
199,997 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจานวนหุน้ ทั้งหมดของบริ ษทั ย่อยและ รวมไปถึงหุ้นที่บริ ษทั ย่อยถือหุ้นใน
บริ ษทั ย่อยคือ บริ ษทั วี.โอ.โซล่าร์จากัด จานวนร้อยละ 99.99 ของจานวนหุน้ ทั้งหมดของบริ ษทั วี.โอ.โซล่าร์จากัด
รวมราคาซื้อขายตามสัญญาทั้งสิ้นไม่เกิน 26.81 ล้านบาท และโอนหนี้ที่บริ ษทั ฯ เป็ นเจ้าหนี้บริ ษทั ย่อยมูลค่า 100.01
ล้านบาท ในราคาโอนสิ ทธิ จานวน 100 ล้านบาท รวมมูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น 126.81 ล้านบาท

37.3

บริ ษทั ย่อย 3 แห่ ง (บริ ษทั อีสเอนเนอร์ จี จากัด, บริ ษทั เจ.พี.โซล่า พาวเวอร์ จากัด และบริ ษทั ยูนิเวอร์ แซล โพรไว
เดอร์ จากัด ) ได้ผิดเงื่ อนไขการปฏิ บตั ิตามสัญญาเงิ นกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงิ น ในปี 2560 ซึ่ งมี โอกาสที่
สถาบันการเงินมีสิทธิ เรี ยกชาระคืนเงินต้นคงเหลือทั้งหมด ซึ่ งเงินต้น ณ 31 ธันวาคม 2559 ของบริ ษทั ย่อยทั้ง 3
แห่งดังกล่าว มีจานวนเงินรวม 308.43 ล้านบาท

37.4

บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่งทาสัญญาจะซื้ อจะขายที่ดิน เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 จานวนเงินทั้งสิ้ น 29.82 ล้านบาท ซึ่ ง
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้วางเงินมัดจาบางส่ วน จานวน 5 ล้านบาท เงินค่าที่ดินส่ วนที่เหลือ 24.82 ล้านบาท บริ ษทั จะ
ทาการชาระให้แก่ผจู ้ ะขาย ในวันที่ดาเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิ ทธิ์ที่ดิน (วันที่ 19 กันยายน 2560)

37.5

บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่งได้ทาสัญญาเกี่ยวกับการลงทุนในโครงการพลังงานลม มูลค่าตามสัญญา จานวน 288.79 ล้าน
บาท และสัญญาที่เป็ นสกุลเงินต่างประเทศจานวน 0.29 ล้านเหรี ยญดอล์ล่าร์สหรัฐ

37.6

คดีที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยฟ้องร้องภายหลังวันที่ในงบการเงิน มีดงั นี้
37.6.1 บริ ษทั ได้ยื่นฟ้องนายสิ ทธิ ชัย พรทรัพย์อนันต์ กับพวกในกรณี การซื้ อที่ดินพร้อมอาคารสานักงาน 7 ชั้น
เป็ นทุนทรัพย์จานวน 56.52 ล้านบาท ขณะนี้อยูใ่ นระหว่างการสื บพยานโจทก์ ซึ่งศาลจะได้พิจารณา
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พิ พ ากษาคดี ดัง กล่ าว โดยไม่ มี ผ ลกระทบต่อ ฐานะทางการเงิ นของบริ ษทั เพราะเป็ นการเรี ย กร้ องให้
กรรมการของบริ ษทั ชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่บริ ษทั มิใช่บริ ษทั ถูกเรี ยกร้องแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตาม คดีน้ ี
ยังต้องพิจารณาในประเด็นต่างๆ ซึ่ งจะต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินคดี สาหรับคดีน้ ีคดีอยู่ระหว่างการ
นัดสื บพยานของศาล ศาลจะนัดทาการสื บพยานโจทก์และจาเลย ในวันที่ 12-14 ,19-21 ธันวาคม 2560
37.6.2 บริ ษทั ได้ยื่นฟ้ องนายสิ ทธิ ชัย พรทรัพย์อนันต์ กับพวก ในกรณี การขายที่ดินบ้านโพธิ์ ให้แก่บริ ษทั ไลท์
คอร์ปอเรชัน่ จากัด กับพวก เป็ นทุนทรัพย์จานวน 16.22 ล้านบาท ขณะนี้อยูใ่ นระหว่างการสื บพยานโจทก์
ซึ่ งศาลจะได้พิจารณาพิพากษาคดีดงั กล่าว โดยไม่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริ ษทั เพราะเป็ น
การเรี ยกร้องให้กรรมการของบริ ษ ัทชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่บริ ษทั มิใช่บริ ษทั ถูกเรี ยกร้องแต่อย่างใด แต่
อย่างไรก็ตามคดีน้ ียงั ต้องพิจารณาในประเด็นต่างๆ ซึ่ งจะต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินคดี สาหรับคดีน้ ี
คดีอยู่ระหว่างการนัดสื บพยานของศาล ศาลจะนัดทาการสื บพยานโจทก์และจาเลย ในวันที่ 23-25 ,29-31
สิ งหาคม 2560
37.6.3 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ยื่นฟ้ องนายสิ ทธิ ชัย พรทรัพย์อนันต์ กับพวกรวม 5 คนในความผิดฐานฉ้อฉล
ละเมิดและขอให้เพิกถอนจานอง รวมทั้งเรี ยกคืนเงินที่จ่ายคืน จานวน 355 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย ซึ่ งคดี
ดังกล่าวอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาล ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินคดี จึงจะได้ขอ้ สรุ ปในคดี
ซึ่งจะเกี่ยวกับการเรี ยกเงินคืนและปลดภาระจานองที่ดินของบริ ษทั โรงแรมดาราเทวี จากัดและบริ ษทั ย่อย
ที่เกี่ยวข้อง พร้อมเรี ยกทรัพย์คืน เป็ นเงินจานวน 355 ล้านบาทคืนจากบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ โกลบอลวัน
จากัด และนายสิ ทธิ ชยั พรทรัพย์อนันต์ กับพวกในคดีดงั กล่าวด้วย ปั จจุบนั คดีดงั กล่าวได้โอนไปยังศาล
ล้มละลายกลางเพื่อพิจารณาคดี ศาลล้มละลายกลางจะนัดพร้อมครั้งแรกในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
37.6.4 บริ ษทั โรงแรมดาราเทวี จากัด (“บริ ษทั ย่อย”) เป็ นโจทก์ยื่นฟ้องบริ ษทั คีรีมายา สปา แอนด์ รี สอร์ท จากัด
เป็ นจาเลย โดยโจทก์ฟ้องว่า จาเลยแจ้งให้เจ้าพนักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคตัดไฟฟ้าและขอยกเลิกมิเตอร์
ไฟฟ้าที่เป็ นชื่อของจาเลย แต่ที่จริ งโจทก์เป็ นผูใ้ ช้ไฟฟ้าในโรงแรมและเป็ นผูช้ าระค่าประกันการใช้ไฟฟ้า
ทั้งหมดมาตั้งแต่เดิม โจทก์เพียงใช้ชื่อจาเลยเป็ นผูท้ าสัญญาใช้ไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฯ เท่านั้น การที่จาเลยขอ
ยกเลิกมิเตอร์ ไฟฟ้ าอย่างกะทันหัน ทาให้โรงแรมไม่สามารถใช้กระแสไฟฟ้ าได้ อันเป็ นการละเมิดต่อ
โจทก์ทาให้โจทก์ได้รับความเสี ยหาย ขอให้จาเลยระงับการขอยกเลิกมิเตอร์ และเปลี่ยนชื่อมิเตอร์ เป็ นชื่ อ
โจทก์ คดีน้ ีเป็ นการฟ้องให้ทานิติกรรม เป็ นคดีไม่มีทุนทรัพย์ ศาลให้โจทก์วางเงินประกันความเสี ยหาย
จานวน 50,000 บาท แนวโน้มของคดี โจทก์มีหลักฐานการชาระค่าไฟฟ้าและใบเสร็ จรับเงินค่าประกันการ
ใช้ไฟฟ้ า จึงพิสูจน์ได้ว่าโจทก์เป็ นเจ้าของมิเตอร์ คดีน่าจะชนะจาเลย ศาลนัดสื บพยานโจทก์วนั ที่ 10-11
ตุลาคม 2560 และสื บจาเลยวันที่ 12 ตุลาคม 2560
37.6.5 บริ ษทั โรงแรมดาราเทวี จากัด (“บริ ษทั ย่อย”) เป็ นโจทก์ยื่นฟ้องบริ ษทั เชียงใหม่ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ
จากัด จาเลย โดยโจทก์ฟ้องว่า จาเลยแจ้งให้เจ้าพนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคตัดไฟฟ้ าและขอยกเลิ ก
มิเตอร์ ไฟฟ้าที่เป็ นชื่อของจาเลย แต่ที่จริ งโจทก์เป็ นผูใ้ ช้ไฟฟ้าในโรงแรมและเป็ นผูช้ าระค่าประกันการใช้
ไฟฟ้าทั้งหมดมาตั้งแต่เดิม โจทก์เพียงใช้ชื่อจาเลยเป็ นผูท้ าสัญญาใช้ไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฯ เท่านั้น การที่
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จาเลยขอยกเลิกมิ เตอร์ ไฟฟ้ าอย่างกะทันหัน ทาให้โรงแรมไม่สามารถใช้กระแสไฟฟ้ าได้ อันเป็ นการ
ละเมิดต่อโจทก์ทาให้โจทก์ได้รับความเสี ยหาย ขอให้จาเลยระงับการขอยกเลิกมิเตอร์และเปลี่ยนชื่อมิเตอร์
เป็ นชื่อโจทก์ คดีน้ ีเป็ นการฟ้องให้ทานิติกรรม เป็ นคดีไม่มีทุนทรัพย์ ศาลให้โจทก์วางเงินประกันจานวน
50,000 บาท แนวโน้มของคดีโจทก์มีหลักฐานการชาระค่าไฟฟ้าและใบเสร็ จรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า
จึงพิสูจน์ได้ว่าโจทก์เป็ นเจ้าของมิเตอร์ คดีน่าจะชนะจาเลย ศาลนัดสื บพยานโจทก์วนั ที่ 23-24 กุมภาพันธ์
2561 และสื บจาเลยวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
37.7

คดีที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยถูกฟ้องร้องภายหลังวันที่ในงบการเงิน มีดงั นี้
37.7.1 บริ ษทั ถูกฟ้ องร้องโดยกลุ่มกองทุนเปิ ดโซล่าริ สตราสารหนี้พรี วิเลจฯ และกองทุนเปิ ดซี ไอเอ็มบี -พริ นซิ
เพิล เอ็นแฮนซ์รีเทิร์นฯ ในข้อหาผิดนัดชาระหนี้ตามตัว๋ แลกเงิน ซึ่งบริ ษทั ได้ยื่นคาให้การต่อสู ้คดีโดยมีท้ งั
ประเด็นข้อเท็จจริ งและข้อกฎหมายเกี่ยวกับการสลักหลักตัว๋ แลกเงินอันเป็ นประเด็นเกี่ยวกับผูท้ รงตัว๋ แลก
เงิ นซึ่ งเป็ นประเด็นข้อกฎหมายอันเป็ นข้อต่อสู ้ที่ทาให้บริ ษทั สามารถชนะคดี ได้แต่ในการด าเนิ น คดี
ดังกล่าวจาเป็ นจะต้องใช้ระยะเวลา ซึ่ งในประเด็นข้อกฎหมายดังกล่ าวสามารถอุทธรณ์หรื อฎีกาได้ เงิน
ตามตัว๋ แลกเงินที่โจทก์เรี ยกร้องจึงต้องรอจนกว่าศาลฎีกาจะพิจารณาพิพากษาหรื อคดีถึงที่สุดขณะนี้บริ ษทั
จึงยังไม่ตอ้ งชาระเงินดังกล่าวในขณะนี้ สาหรับคดีในกลุ่มนี้คดีอยู่ระหว่างการนัดสื บพยานของศาล ศาล
จะนัด ท าการสื บ พยานโจทก์ และจ าเลย แต่ ล ะคดี อ ยู่ใ นช่ ว งระหว่ างเดื อ นกัน ยายน 2560 ถึ ง เดื อ น
กุมภาพันธ์ 2561
37.7.2 บริ ษทั ถูกฟ้ องร้องโดยบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ โกลบอลวัน จากัด และตระกูลสุ วรรณมงคล ในข้อหา
ละเมิ ด เรี ย กค่ าเสี ย หายในกรณี การแถลงข่ า วของกรรมการบริ ษ ัท ซึ่ ง เป็ นการแถลงข่ า วเกี่ ย วกับ การ
ตรวจสอบและฟ้องร้องกรรมการที่กระทาการฉ้อฉล กินหัวคิวและชาระหนี้ปลอมหรื อชาระหนี้ที่ไม่มีอยู่
จริ งอันเป็ นการแถลงข่าวเพื่อปกป้องสิ ทธิ ของตนตามครรลองครองธรรม เพื่อป้องกันส่ วนได้เสี ยของตน
โดยสุ จริ ต ซึ่ งบริ ษทั ได้ให้การต่อสู ้คดีไม่ตอ้ งรับผิดตามฟ้องของโจทก์ซ่ ึ งคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณา
ของศาล จึงไม่มีเหตุที่บริ ษทั จะต้องชาระเงินตามฟ้องในขณะนี้แต่น่าจะต้องรอจนกว่าศาลจะพิพากษาถึง
ที่สุดในศาลฎีกาซึ่ งน่าจะใช้เวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี นับตั้งแต่บดั นี้และไม่แน่ว่าบริ ษทั จะต้องรับผิดหรื อไม่จึง
ไม่มีความเสี่ ยงใด ๆ ในคดีในกลุ่มนี้ สาหรับคดีในกลุ่มนี้คดีอยู่ระหว่างการนัดสื บพยานของศาล ศาลจะ
นัดทาการสื บพยานโจทก์และจาเลย แต่ละคดีอยูใ่ นช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม 2560
37.7.3 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับคดีแรงงานที่ลูกจ้างได้ยื่นฟ้องเรี ยกค่าชดเชยและการเลิกจ้างไม่
เป็ นธรรม จานวน 7 สานวน จานวน 25 คน ต่อศาลแรงงานกลาง เป็ นคดีแรงงานซึ่ งบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ได้ยื่นคาให้การต่อสู ้คดีและมีเหตุเลิกจ้างพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รวมจานวน 25 คนรวมเป็ น
เงินที่ลูกจ้างเรี ยกร้อง จานวน 8,143,393.85 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ฟ้อง และ
เรี ยกร้ องจานวน 10,038,542.65 บาทพร้ อมดอกเบี้ ยอัตราร้ อยละ 15 ต่อปี นับแต่วนั ฟ้ อง ซึ่ งคดี อยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาคดีและบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่ได้ตกลงหรื อประนีประนอมยอมความกับพนักงานที่
ฟ้องคดีดงั กล่าวและในคดีของศาลแรงงานก็จาเป็ นต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาคดีของศาลและคดี
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สามารถอุทธรณ์ไปยังศาลฎีกาได้ จึงไม่เป็ นเหตุที่บริ ษทั ต้องจ่ายเงินค่าชดเชยหรื อสิ นจ้างแทนการบอก
กล่าวล่วงหน้าหรื อค่าเสี ยหายจากการเลิกจ้างไม่เป็ นธรรม ซึ่ งศาลจะไม่ให้นายจ้างจ่ายเต็มตามฟ้ อง คดี
ส่ วนใหญ่ยงั อยู่ระหว่างการนัดพิจารณาเพื่อกาหนดประเด็นข้อพิพาทก่อนการสื บพยานโจทก์และจาเลย
ในช่วงระหว่างเดือนสิ งหาคม ถึง กันยายน 2560 และบางคดีศาลได้กาหนดวันนัดสื บพยานโจทก์และ
จาเลยไปแล้ว โดยศาลจะนัดทาการสื บพยานโจทก์และจาเลย อยู่ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือน
กุมภาพันธ์ 2560
นอกจากนั้นในบรรดาลูกจ้างที่ฟ้องบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยซึ่ งบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีขอ้ ต่อสู ้ไม่ตอ้ งจ่าย
ค่าชดเชยหรื อสิ นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าเสี ยหายจากการเลิกจ้างไม่เป็ นธรรมแล้ว บริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยยังได้ดาเนินการฟ้องเรี ยกค่าเสี ยหายจากการกระทาของลูกจ้าง จานวนไม่น้อยกว่า 12 คน
ซึ่งอยูใ่ นระหว่างการดาเนินการ
37.7.4 บริ ษทั ทรู เอ็นเนอร์จี เพาเวอร์ จากัด (“บริ ษทั ย่อย”) ถูกฟ้องเป็ นจาเลยให้ชาระเงินค่าสิ นค้า เป็ นจานวนเงิน
129,985.20 บาท แต่ต่อมาโจทก์และจาเลยสามารถตกลงกันได้ จึงทาสัญญาประนีประนอมยอมความไว้
ต่อศาล ตกลงผ่อนชาระจานวน 6 งวด จากยอด 129,985.20 บาท โดยไม่มีดอกเบี้ยจนกว่าจะชาระเสร็ จ
คดีน้ ีจึงยุติแล้ว
37.7.5 บริ ษทั ถูกฟ้ องร้องโดยบุคคลหนึ่ ง ในข้อหาผิดสัญญานายหน้า ทุนทรัพย์พิพาท 19,517,476.50 บาท ซึ่ ง
บริ ษทั ได้ยื่นอุทธรณ์และคาร้องขอทุเลาการบังคับคดี และศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาแก้คาพิพากษาของศาล
ชั้นต้นโดยให้ชาระเงินจานวน 15,885,664 บาท คดีน้ ีบริ ษทั ได้เตรี ยมฎีกา เพื่อยื่นต่อศาลในประเด็นที่ศาล
อุทธรณ์ยงั ไม่ได้พิจารณาในประเด็นไม่ความสมบูรณ์ของสัญญานายหน้าที่กาหนดไว้ โจทก์ในคดีดงั กล่าว
จึงไม่ได้ปฏิบตั ิตามสัญญาให้ครบถ้วน จึงไม่มีสิทธิได้รับค่านายหน้า ส่วนเงินส่วนเกิน ก็เป็ นเงินตอบแทน
จากการคิดราคาค่าที่ดินส่ วนเกิน ซึ่ งเป็ นเงินตอบแทนจากค่านายหน้าเมื่อสัญญานายหน้าไม่มีผลบังคับ
ผูกพัน เงินตอบแทนส่ วนเกินย่อมไม่มีผลผูกพันเช่นกัน อีกทั้งสัญญานายหน้าได้ล่วงเลยระยะเวลาในการ
จัดการขายที่ดินแล้วโดยไม่มีการขยายระยะเวลาออกไปจึงถือว่า สัญญานายหน้าสิ้นสุ ดแล้ว ทั้งค่านายหน้า
และค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวโจทก์ในคดีดงั กล่าวจึงไม่มีสิทธิ นอกจากนั้นราคาที่นายหน้าอ้างว่า ได้นา
ที่ดินไปขายได้จานวนสู งกว่าที่กาหนด โดยศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาแก้คาพิพากษาศาลอุทธรณ์ไว้บางส่ วน
แล้ว บริ ษทั จึงยังไม่ตอ้ งชาระเงินตามที่ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ซึ่งขณะนี้ยงั อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของ
ศาลฎีกาโดยคดีน้ ีอนั เป็ นผลให้คดีของบริ ษทั สามารถชนะคดีได้
37.7.6 สถาบันอนุ ญาโตตุลาการ บริ ษทั ที เอ็ม ดีไซน์ จากัด ยื่นข้อเรี ยกร้องให้บริ ษทั โรงแรมดาราเทวี จากัด
(“บริ ษทั ย่อย”) ชาระเงินค่าออกแบบสถาปั ตย์ในโครงการคอนโดมิเนียมและส่ วนต่อเติมในวงเงินจานวน
12 ล้านบาท ซึ่ ง คดี ดัง กล่ าวบริ ษ ัท โรงแรมดาราเทวี จ ากัด ได้ยื่ น ค าคัด ค้านและข้อ เรี ย กร้ อ งแย้ง ต่ อ
สานักงานอนุญาโตตุลาการแล้ว โดยได้ให้การปฏิเสธไม่ตอ้ งรับผิดตามข้อเรี ยกร้องเนื่องจากผูร้ ับจ้างไม่ได้
ดาเนิ นการตามสัญญาจ้างและเป็ นฝ่ ายผิดสัญญาหรื อใบเสนอราคาในการทางาน โดยไม่มีการทาสัญญา
ว่าจ้างแต่ได้จ่ายไปในเรื่ องการร้องขอของบริ ษทั ซึ่งได้ดาเนินการก่อนที่ผบู ้ ริ หารปัจจุบนั เข้ามารับผิดชอบ
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อีกทั้งคดีดงั กล่าวเกิดขึ้นในปี พ.ศ.2555 จนถึงปั จจุบนั เกินกว่า 2 ปี แล้ว คดีจึงขาดอายุความ นอกจากนั้น
บริ ษทั โรงแรมดาราเทวี จากัด ได้เรี ยกเงินคืนจากที่ได้ทดรองจ่ายไปจานวน 10 ล้านบาทพร้อมค่าเสี ยหาย
จากการปฏิบตั ิผิดสัญญาของบริ ษทั ดังกล่าว โดยได้ยื่นข้อเรี ยกร้องแย้งไปพร้อมคาคัดค้านต่อสานักงาน
อนุ ญาโตตุลาการไว้แล้ว คาดว่า คดีดงั กล่าว บริ ษทั โรงแรมดาราเทวี จากัด ไม่น่าจะต้องรับผิดตามข้อ
เรี ยกร้องของบริ ษทั ที เอ็ม ดีไซน์ จากัดแต่อย่างใด ส่ วนค่าเสี ยหายที่บริ ษทั โรงแรมดาราเทวี จากัดจะ
ได้รับหรื อไม่เพียงใดก็แล้วแต่คณะอนุญาโตตุลาการจะพิจารณากาหนดต่อไป สาหรับคดีบริ ษทั โรงแรม
ดาราเทวี จากัดได้ทาการยื่นคาค้านและข้อเรี ยกร้องแย้งไปแล้ว โดยอยูร่ ะหว่างการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ
หลังจากนั้น จึงจะทาการนัดหมายเพื่อพิจารณาคดีต่อไป
37.7.7 บริ ษทั โรงแรมดาราเทวี จากัด (“บริ ษทั ย่อย”) ถูกฟ้องร้อง โดยบริ ษทั บี.เค.โฮมเฟอร์นิชชิ่ง จากัด โดยคดีน้ ี
โจทก์ฟ้องว่า จาเลยได้จา้ งโจทก์ตกแต่งภายในห้องอาหารอิตาเลี่ยน โจทก์ได้ทางานที่จา้ งเสร็ จสิ้ นแล้ว
จาเลยชาระค่าจ้างมาเพียงบางส่ วน คงเหลือค้างชาระ จานวน 636,025 บาท ทวงถามแล้ว ไม่ชาระจึงฟ้อง
คดีต่อศาล ให้ชาระหนี้พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 614,802 บาท นับถัดจากวันฟ้อง
( 17 พฤษภาคม 2560) เป็ นต้นไปจนกว่าจะชาระเสร็ จ แนวทางคดีน้ ี จาเลยต่อสู ้ว่า ได้ชาระหนี้ แก่โจทก์
เสร็ จสิ้ นแล้ว ยอดหนี้ที่โจทก์นามาฟ้องเป็ นงานที่จาเลยมิได้ยินยอมรับการส่ งมอบ เพราะไม่ถูกต้องตาม
แบบ โจทก์จึงไม่มีสิทธิ นายอดหนี้ดงั กล่าวมาฟ้องจาเลยอีก แนวโน้มถ้าโจทก์พิสูจน์ได้ว่า ได้ทางานและ
ส่งมอบแก่จาเลยจริ ง จาเลยก็อาจรับผิดชอบไม่เกินร้อยละห้าสิ บของยอดหนี้ตามฟ้อง และค่าขึ้นศาลกับค่า
ทนายความตามคาสั่งศาลไม่เกิน 15,000 บาท
37.7.8 บริ ษทั เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (“บริ ษทั ย่อย”) ถูกฟ้องร้อง โดยธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) คดี
ดังกล่าว เป็ นหนี้ตามสัญญากูย้ ืมเงินและจานอง มีการผิดนัด ต่อมาได้ตกลงทาสัญญาปรับปรุ งโครงสร้าง
หนี้ แต่ผิดนัด ธนาคารจึงยื่นฟ้ องและบังคับจานอง จานวน 23,000,000 บาท แนวโน้มของคดีต่อสู ้เรื่ อง
ดอกเบี้ย เพื่อขอลดดอกเบี้ยระหว่างผิดนัด หากเจรจาได้ก็อาจทาสัญญาประนีประนอมยอมความกันและ
ผ่อนชาระเป็ นงวดๆ ไป ศาลนัดไกล่เกลี่ ย ให้การและสื บพยานโจทก์ ในวันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา
09.00 น.
37.7.9 บริ ษ ัท โรงแรมดาราเทวี จ ากัด (“บริ ษ ัท ย่อ ย”) ถู ก ฟ้ อ งร้ อ ง โดยบุ ค คลหนึ่ ง ข้อ หาผิ ด สั ญ ญาซื้ อ ขาย
กรรมสิ ทธิ์ ห้องชุด บ้านสิ ริสาทร (สวนพลู) ทุนทรัพย์ที่เรี ยกร้อง 2,600,000 บาท นั้น เกี่ยวกับคดีน้ ีโจทก์
อ้างว่า ได้ทาสัญญาซื้อกรรมสิ ทธิ์ห้องชุดจากจาเลย ราคา 2,600,000 บาท ชาระเงินครบถ้วนแล้ว แต่จาเลย
ไม่โอนกรรมสิ ทธิ์ในห้องชุดให้โจทก์ อันเป็ นการผิดสัญญา จึงฟ้องเรี ยกร้องให้จาเลยโอนห้องชุด บ้านสิ ริ
สาทร (สวนพลู) เลขที่ 33/15 ชั้นที่ 3 อาคารที่ 1 เนื้อที่ 53 ตารางเมตร จานวน 1 ห้อง ให้แก่โจทก์ แนวโน้ม
คดีน้ ี จาเลยมีหลักฐานว่า ฝ่ ายโจทก์เป็ นฝ่ ายผิดนัดชาระหนี้ จาเลยจึงขอใช้สิทธิเลิกสัญญาและรับเงินมัดจา
ที่วางไว้ท้ งั หมด และไม่ตอ้ งโอนกรรมสิ ทธิ์ ห้องชุดดังกล่าวแก่โจทก์ คดีมีทางชนะ ศาลนัดพิจารณาคดี
วันที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.
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37.7.10 บริ ษทั เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (“บริ ษทั ย่อย”) ถูกฟ้องร้อง โดย นางสาวน้ าพราว สุ วรรณมงคล เรื่ อง
ผิดสัญญาตัว๋ สัญญาใช้เงิน ทุนทรัพย์ที่เรี ยกร้อง จานวน 17,072,381 บาท ศาลนัดไกล่เกลี่ยให้การแก้ขอ้ หา
แห่งคดีและสื บพยานโจทก์ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น.
ที่มาของหนี้ ดงั กล่าวเกิดจากการที่นางสาวน้ าพราว สุ วรรณมงคล โจทก์ อ้างว่า ในช่วงระหว่าง ปี พ.ศ.
2545-2548 ซึ่งขณะนั้นนางสาวน้ าพราว สุ วรรณมงคล เป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว โดย
ได้กยู้ ืมเงินนางสาวน้ าพราว สุ วรรณมงคล หลายครั้ง เพื่อนาไปใช้จ่ายในกิจการของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว แต่
ละครั้งที่กูย้ ืมได้ออกตัว๋ สัญญาใช้เงินประเภทใช้เงิน เมื่อทวงถาม มอบให้ไ ว้ เพื่อเป็ นการชาระหนี้ ซึ่ ง
จานวนหนี้เมื่อคิดจนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เป็ นเงินจานวน 15,555,700.85 บาท และในวันดังกล่าวได้
ออกตัว๋ สัญญาใช้เงินไว้ให้แก่นางสาวน้ าพราว สุ วรรณมงคล เป็ นตัว๋ สัญญาใช้เงินเลขที่ 2558/001 ลงวันที่
15 ธันวาคม 2558 สัญญาจะจ่ายเงินแก่นางสาวน้ าพราว สุ วรรณมงคล จานวน 15,555,700.85 บาท เมื่อ
ทวงถาม และหากผิดนัดยินยอมให้คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.5 ต่อปี จากต้นเงินดังกล่าว ต่อมาได้มีการ
ทวงถามให้ชาระหนี้ตามตัว๋ สัญญาใช้เงิน แต่มีการผิดนัด โจทก์จึงฟ้องคดีน้ ี
37.7.11 บริ ษทั วิภนัย จากัด ได้มีหนังสื อบอกกล่าวมายังบริ ษทั โรงแรมดาราเทวี จากัด (“บริ ษทั ย่อย”) เมื่อวันที่ 12
มิถุนายน 2560 โดย อ้างว่าให้ทาสัญญาปรับปรุ งตกแต่งบริ ษทั ย่อย และได้ดาเนินการไปบางส่ วนแล้ว คิด
เป็ นมูลค่าเงินทั้งสิ น 48,785,061.60 บาท และทางบริ ษทั ย่อยได้ชาระเงินไปแล้วบางส่ วน คงเหลือจานวน
12,311,250.25 บาท และขอให้ชาระส่ วนที่เหลือภายใน 20 มิถุนายน 2560 แต่บริ ษทั ย่อยดังกล่าวเห็นว่า
ภาระหนิ้สินที่เหลือมิได้เป็ นหนี้จริ ง จึงไม่ได้ทาการชาระดังกล่าว
37.8

ผูใ้ ห้เช่าทรัพย์สินที่ใช้ในกิจการดาราเทวีร้ื อถอนทรัพย์สินให้เช่าเหล่านั้นออกไปในปี 2560 บริ ษทั อยู่ระหว่างการ
ประเมินความเสี ยหายต่อทรัพย์สินของบริ ษทั โรงแรมดาราเทวี จากัด ด้วย เพื่อนามาปรับปรุ งบัญชี ในปี 2560
ต่อไป

38. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 25 สิ งหาคม 2560 แล้ว
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