
  
 

หนังสือเชิญประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที� 2/2564 

ของ 
บริษัท อสีเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

 

วนัศุกร์ที� +, ธันวาคม .013 เวลา +3.99 น. 

ณ ห้องแมจิก . 

โรงแรมมิราเคลิ แกรนด์ คอนเวนชั�น 

ถนนกาํแพงเพชร 1 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี� กรุงเทพฯ 

 
เปิดรับลงทะเบียน เวลา 12.30 น. 

เพื�อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียน  
ซึ�งพมิพ์บาร์โค้ด มาแสดงต่อเจา้หนา้ที�ลงทะเบียนในวนัประชุมดว้ย 

 
 

** เพื�อป้องกนัการติดต่อของไวรัส COVID-19  บริษัทขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้น 

ที�เดินทางกลบัจากประเทศ หรือพื�นที�กลุ่มเสี�ยง หรือท่านที�มีไข้ ไอ จาม มีนํ�ามูก 

โปรดมอบฉันทะให้กรรมการอสิระเข้าร่วมประชุมแทน และผู้เข้าร่วมประชุม ควรสวมใส่หน้ากาก

อนามัยในการเข้าประชุม ทั�งนี�เพื�อความปลอดภัยของท่าน และบุคคลข้างเคียง ** 

 

งดแจกของชําร่วย เพื�อร่วมเป็นแนวทางที�หน่วยงานกํากบัดูแล ได้รณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกของชําร่วยในการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น 
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เอกสารประกอบ 

การประชุม 
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สารสนเทศการจาํหน่ายไปซึ�งสินทรัพย ์

ของ 

บริษัท อีสเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

 

ตามที�ที�ประชมุคณะกรรมการของ บรษิัท อีสเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั#งที� 8/2564 เมื�อ

วนัที� 27 ตลุาคม 2564 ไดม้ีมติให ้

 

1. บริษัท อีเทอรน์ิตี # พาวเวอร ์จาํกัด (มหาชน) (“ETP”) ซึ�งเป็นบริษัทย่อยที�บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนรอ้ยละ 

81.40 ของทนุที�ชาํระแลว้ 

2. บริษัท ตะวันออกการพิมพ์และบรรจุภัณฑ ์จาํกัด (“EPPCO”) ซึ�งเป็นบริษัทย่อยที�บริษัทฯ ถือหุน้ในสัดส่วน

รอ้ยละ 100.00 ของทนุที�ชาํระแลว้ 

3. บริษัท อีพี กรุ๊ป (ฮ่องกง) จาํกัด (“EP HK”) ซึ�งเป็นบรษิัทย่อยทางออ้มที�ถือหุน้โดยบริษัทย่อย (ETP) ซึ�งถือหุน้

ในสดัส่วนรอ้ยละ 100.00 ของทนุที�ชาํระแลว้  

 

(รวมเรียกว่า “ผูข้าย”) ดาํเนินการขายหุน้ทั#งหมดของบริษัท อีสเทอรน์ โคเจนเนอเรชั�น จาํกัด (“E-COGEN”) ที�ถือ

อยู่รวมจาํนวน 10,000,000 หุน้ (มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 100.00 บาท) หรือคิดเป็นรอ้ยละ 100.00 ของทุนที�ชาํระแลว้ ใหแ้ก่

บรษิัท ยนูิเวนเจอร ์บีจีพี จาํกดั (“UVBGP” หรือ “ผูซ้ื #อ”) ในราคาหุน้ละ 491.46 บาท เป็นจาํนวนเงินทั#งสิ #น 4,914.64 ลา้น

บาท โดยผู้ซื #อต้องชําระเงินกู้ของ E-COGEN ให้แก่ ETP จํานวนโดยประมาณ 6,419.45 ล้านบาท รวมมูลค่าทั#งสิ #น 

11,334.09 ลา้นบาท 

โดย E-COGEN เป็นบริษัทย่อยทางออ้มที�ถือหุน้โดยบริษัทฯ ในสัดส่วนรอ้ยละ 81.40 ของจาํนวนหุน้ที�ชาํระแลว้ 

ซึ�งดาํเนินธุรกิจเป็นบรษิัท Holding ที�ลงทุนในบริษัท พีพีทีซี จาํกัด (”PPTC”) ในสดัส่วนรอ้ยละ 74.50 ของทุนที�ชาํระแลว้

ของ PPTC และและบรษิัท เอสเอสยทูี จาํกดั (“SSUT”) ในสดัส่วนรอ้ยละ 100.00 ของทนุที�ชาํระแลว้ของ SSUT  

โดย PPTC และ SSUT ดาํเนินธุรกิจประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า และไอนํ#าในระบบ Cogeneration ตั#งอยู่ที�นิคม

อุตสาหกรรมลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร และนิคมอุตสาหกรรมบางป ูจงัหวดัสมทุรปราการ ตามลาํดบั  โดยมีกาํลงัการ

ผลิตไฟฟ้ารวมสงูสดุ 360 เมกะวตัต ์(“MW”) และกาํลงัการผลิตไอนํ#ารวม 90 ตนัต่อชั�วโมง 
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โดยสามารถสรุปโครงสร้างของการถือหุ้นได้ ดังนี- 

 

โครงสร้างการถือหุน้บริษทัฯ (ก่อนการเขา้ทาํรายการ) 

 
 

 

โครงสร้างการถือหุน้ของบริษทัฯ (ภายหลงัการเขา้ทาํรายการ) 
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โดยรายละเอียดของการเขา้ทาํรายการ สามารถสรุปไดด้งันี # 
 

(1) สารสนเทศตามบัญชี 1 

1. วัน เดือน ปี ที�เกดิรายการ 

การเขา้ทาํรายการของบรษิัทย่อยทั#ง 3 บริษัท ขึ #นอยู่กับความสาํเรจ็ของเงื�อนไขบงัคบัก่อนในสญัญาซื #อขายหุน้ซึ�ง

รวมถึง การจาํหน่ายไปซึ�งหุน้ของ E-COGEN จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิจากที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั#งที� 2/2564 ในวนัที� 

17 ธันวาคม 2564 โดยบรษิัทฯ คาดว่าจะดาํเนินการโอนหุน้และรบัชาํระค่าหุน้ใหแ้ลว้เสรจ็ ภายในเดือน ธันวาคม 2564 

 

2. คู่สัญญาที�เกี�ยวข้องกับการซื-อขายหุ้น E-COGEN 

ผูข้าย : บรษิัท อีพี กรุ๊ป (ฮ่องกง) จาํกดั (“EP HK”) ซึ�งเป็นบรษิัทย่อยทางออ้มที�ถือหุน้โดยบรษิัท

ย่อย 

บรษิัท อีเทอรน์ิตี # พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) (“ETP”)  

บรษิัท ตะวนัออกการพิมพแ์ละบรรจภุณัฑ ์จาํกดั (“EPPCO”) ซึ�งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ  

ผูซ้ื #อ : บรษิัท ยนูิเวนเจอร ์บีจีพี จาํกดั (“UVBGP” หรือ “ผูซ้ื #อ”)   

ลกัษณะความสมัพนัธ ์: ซึ�งเป็นบคุคลที�ไม่มีความเกี�ยวขอ้ง หรือเกี�ยวโยงกบับรษิัทฯ ผูถื้อหุน้ใหญ่ กรรมการ และ

ผูบ้รหิารของบรษิัทฯ 

จาํนวนหุน้ที�ซื #อขาย :  หุน้ E-COGEN จาํนวน 10,000,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 ของจาํนวนหุน้ที�ชาํระแลว้ 

โดยแบ่งเป็น 

- EP HK จาํนวน 4,900,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 49.00 ของจาํนวนหุน้ทั#งหมด 

- ETP จาํนวน 4,600,000 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 46.00 ของจาํนวนหุน้ทั#งหมด 

- EPPCO จาํนวน 500,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 5.00 ของจาํนวนหุน้ทั#งหมด 

มลูค่าการซื #อขายหุน้ : มลูค่าขายหุน้ 4,914.64 ลา้นบาท  

มลูค่าเงินกูท้ี�ผูซ้ื #อตอ้งชาํระใหแ้ก่ ETP โดยประมาณ 6,419.45 ลา้นบาท 

รวมมลูคา่ทั#งสิ #น 11,334.09 ลา้นบาท 

 

ขอ้มลูของ UVBGP 

ขื�อบรษิัท บรษิัท ยนูิเวนเจอร ์บีจีพี จาํกดั (“UVBGP”)   

วนัที�จดทะเบียนบรษิัท 28 เมษายน 2543 

เลขทะเบียนนิติบคุคล 0105543041526 

ลกัษณะธุรกจิ ที�ปรกึษาดา้นการเงินและการลงทนุ โดยเป็นบรษิัทรว่มทนุของระหว่างบรษิัท ยนูิเวนเจอร ์

จาํกดั (มหาชน) กบับรษิัท บี.กรมิ เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

ที�ตั#งบรษิัท 57 ชั#น 22 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

ทนุจดทะเบียน 50,000,000.00 บาท 

 

 

 

 23   



รายชื�อคณะกรรมการของ UVBGP 

รายชื�อ ตาํแหน่ง 

1. นายวรวรรต ศรีสอา้น กรรมการ 

2. นายนรรตัน ์ลิ�มนรรตัน ์ กรรมการ 

3. นายกาํพล ปญุโสณี กรรมการ 

4. นายบณัฑิต ม่วงสอนเขียว กรรมการ 

5. นายพีรเดช พฒันจนัทร ์ กรรมการ 

6. นายนพเดช กรรณสตู กรรมการ 

7. นายเชิดชาย ยิ�วเหล็ก กรรมการ 

ที�มา: หนงัสือรบัรองบริษัท ณ วนัที� 26 ตลุาคม 2564 
 

รายชื�อผูถื้อหุน้ของ UVBGP  

ลาํดับ ผู้ถือหุ้น 
จาํนวนหุ้น 

(หุน้) 

สัดส่วนการถือ

หุ้น (ร้อยละ) 

1 บรษิัท ยนูิเวนเจอร ์จาํกดั (มหาชน)1/ 2,749,999 55.00% 

2 บรษิัท บี.กรมิ เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน)2/ 2,250,000 45.00% 

3 บรษิัท เลิศรฐัการ จาํกดั 1 0.00% 

รวม 5,000,000 100.00% 

ที�มา: รายชื�อผูถ้ือหุน้ (บอจ.5) ณ วนัที� ^_ ตลุาคม ^`_b 

หมายเหต:ุ 1/ รายชื�อผูถ้ือหุน้ของบริษัท ยนูิเวนเจอร ์จาํกดั (มหาชน) 

 

ลาํดับ ผู้ถือหุ้น 
จาํนวนหุ้น 

(หุ้น) 

สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

1 บริษัท อเดลฟอส จาํกดั3/ 1,038,732,605 54.33% 

2 บริษัท สิริภกัดีธรรม จาํกดั4/ 228,800,000 11.97% 

3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จาํกดั 35,873,107 1.88 

4 

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES 

LIMITED 
26,130,923 1.37 

5 นาย บญุเกียรติ เอื #อสดุกิจ 18,374,600 0.96 

6 กองทนุเปิด บวัหลวงโครงสรา้งพื #นฐานเพื�อการเลี #ยงชีพ 15,406,700 0.80 

7 นาย วสนัต ์ธัญธีรพนัธุ ์ 12,100,000 0.63 

8 กองทนุเปิด บวัหลวงหุน้ระยะยาว 10,871,400 0.57 

9 นาย วรรธนะ เจริญนวรตัน ์ 9,500,000 0.50 

10 กองทนุเปิด บวัหลวงปัจจยั 4 หุน้ระยะยาวปันผล 7,947,500 0.41 

11 ผูถ้ือหุน้อื�น 508,189,702 26.6 

รวม 1,911,926,537 100.00% 

     ที�มา: www.univentures.co.th 

     หมายเหตุ: 3/ บริษัท อเดลฟอส จาํกัด ถือหุน้โดยนายฐาปน สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี ในสดัส่วนรอ้ยละ 50.00 ของทุนที�

ชาํระแลว้  
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     4/ บริษัท สิริภกัดีธรรม จาํกดั ถือหุน้โดยบริษัท อเดลฟิส จาํกดั ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.97 ของทนุที�ชาํระแลว้  

    (อา้งอิงจากรายงานประจาํปี ของบริษัท ยนิูเวนเจอร ์จาํกดั (มหาชน)) 

  

                    2/ รายชื�อผูถ้ือหุน้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

ลาํดับ ผู้ถือหุ้น 
จาํนวนหุ้น 

(หุ้น) 

สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

1 B. GRIMM POWER (SINGAPORE) PTE. LTD.5/ 766,002,000 29.38% 

2 นาย ฮาราลด ์ลิงค์6/ 633,399,700 24.30% 

3 บริษัท บี.กริม จอยน ์เว็นเจอร ์โฮลดิ #ง จาํกดั7/ 235,997,750 9.05% 

4 UBS AG SINGAPORE BRANCH 120,000,000 4.60% 

5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จาํกดั 112,517,460 4.32% 

6 THE BANK OF NEW YORK MELLON 40,415,466 1.55% 

7 สาํนกังานประกนัสงัคม 32,500,000 1.25% 

8 น.ส. คาโรลีนโมนิคมารีครีสตีน ลิงค ์ 28,350,000 1.09% 

9 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 23,194,949 0.89% 

10 บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 15,316,000 0.59% 

11 ผูถ้ือหุน้อื�น 599,206,675 22.99% 

รวม 2,606,900,000 100.00% 

     ที�มา: www.set.or.th 

หมายเหต:ุ 5/ เป็นบริษัทจาํกดัภายใตก้ฎหมายประเทศสิงคโ์ปร ์โดยนายฮาราลด ์ลิงค ์และนางสาวคาโรลีน โนมิคมารีครีสตีน ลิงค ์เป็นผูร้บั

ประโยชน์ (Beneficiary) B.Grimm Power (Singapore) Pte.Ltd. ถือหุ้นในชื�อตนเองจํานวน 794,002,000 หุ้น และถือหุ้น

ผ่านคสัโตเดียนชื�อ UBS AG SINGAPORE BRANCH จาํนวน 92,000,000 หุน้ 

 6/ นายฮาราลด ์ลิงค ์ถือหุน้ในชื�อตนเองจาํนวน 633,399,700 หุน้ และถือผ่านคสัโตเดียนชื�อ LGT BANK (SINGAPORE) LTD 

จาํนวน 2,000,000 หุน้ 

 7/ เป็นบริษัทจาํกดัภายใตก้ฎมายไทยถือหุน้ทางตรงและทางออ้มโดยนายฮาราลด ์ลิงค ์
 (อา้งอิงจากรายงานประจาํปี บริษัท บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน)) 

 

3. ลักษณะทั�วไปของรายการและขนาดของรายการ 

3.1  ลกัษณะทั�วไป และการคาํนวณขนาดรายการ 

บรษิัทฯ พิจารณาขายหุน้สามญัของ E-COGEN จาํนวน 10,000,000 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนการถือหุน้รอ้ยละ 100.00 

ของทุนที�ชาํระแลว้ ในราคาหุน้ละ 491.46 บาท เป็นจาํนวนเงินทั#งสิ #น 4,914.64 ลา้นบาท โดยผูซ้ื #อตอ้งชาํระเงินกูใ้หแ้ก่ 

ETP อีกจาํนวนประมาณ 6,419.45 ลา้นบาท  รวมมลูค่าทั#งสิ #น 11,334.09 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงันี # 

 

รายการ จาํนวนเงิน (ลา้นบาท) 

มลูค่าจาํหน่ายหุน้สามญัของ E-COGEN 4,914.64 

บวก ชาํระเงินกูย้ืมของ E-COGEN ใหแ้ก่ ETP  6,419.45 

มูลค่าสิ�งตอบแทนที�บริษัทฯ ได้รับ – สุทธิ 11,334.09 

 

รายการดงักล่าวถือเป็นรายการจาํหน่ายไปซึ�งสินทรพัย ์ตามประกาศรายการจาํหน่ายไปซึ�งสินทรพัย ์ตามประกาศ

รายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ�งสินทรัพย ์พิจารณาตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนที� ทจ.20/2551 เรื�อง

 25   



หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที�มีนยัสาํคญัที�เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ�งสินทรพัย ์และประกาศคณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื�อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือ

จาํหน่ายไปซึ�งสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 และที�ไดแ้ก้ไขเพิ�มเติม (“ประกาศเรื�องรายการได้มาหรือจําหน่ายไปฯ”) โดย

คาํนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2564 โดยการคาํนวณขนาดของรายการที�จะจาํหน่ายไปซึ�ง

สินทรพัยม์ีรายละเอียด ดงันี# 

� ขอ้มลูทางการเงิน  

รายละเอียด 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษัทฯ 

งบการเงินรวม 

 สิ #นสดุ ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2564  

E-COGEN 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สิ #นสดุ ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2564 

สินทรพัยร์วม 10,134.11 2,873.12  

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 0.83 -    

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 2.20 -    

หนี#สินรวม 6,023.86 1,881.44  

ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 775.13 -    

สินทรพัยท์ี�มีตวัตนสทุธิ (NTA) 3,332.08 991.68 

กาํไรสทุธิส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้บรษิัทใหญ่ 

(4 ไตรมาสล่าสดุ)1/ 
1,047.41 (8.32) 

 หมายเหต:ุ  1/ คาํนวณจากงบการเงินของระหว่างวนัที� 1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถนุายน 2564 

 

� งบการเงินรวมเสมือนของ E-COGEN เพื�อสะทอ้นผลการดาํเนินงาน โดยมีรายละเอียดดงันี # 

E-COGEN จดทะเบียนจดัตั#งบริษัทเมื�อวนัที� 28 เมษายน 2564 จึงยงัไม่มีงบการเงินที�ไดร้บัการสอบทานหรือ

ตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการจัดทาํงบการเงินของ E-COGEN เพื�อใชส้าํหรบัการ

จดัทาํงบการเงินรวมของบริษัทฯ ทั#งนี # ปัจจุบนั E-COGEN ไม่ไดป้ระกอบธุรกิจอื�น นอกจากการถือหุน้ทางตรง

และทางออ้มใน PPTC และ SSUT อย่างไรก็ดี บรษิัทไดจ้ดัเตรียมขอ้มลูทางการเงินรวมเสมือนของ E-COGEN 

สาํหรับงวด 6 เดือน สิ #นสุดวันที�  30 มิถุนายน 2564 เพื�อใช้เป็นข้อมูลประกอบการคาํนวณขนาดรายการ

จาํหน่ายไปซึ�งสินทรพัย ์ทั#งนี # ตวัเลขขอ้มลูทางการเงินดงักลา่วอาจแตกต่างจากบการเงินของ E-COGEN หาก

มีการจดัทาํและสอบทาน/ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี โดยขอ้มลูทางการเงินรวมเสมือนดงักล่าวถกูจดัเตรียมขึ #น

ภายใตส้มมติฐานที�สาํคญัดงันี# 

1. ผูบ้รหิารบรษิัทจดัทาํขอ้มลูทางการเงินเสมือนของ E-COGEN โดยอา้งอิงจากขอ้มลูทางการเงินของแต่ละ

บริษัท ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2564 ซึ�งยงัไม่มีการตรวจสอบหรือสอบทานจากผูส้อบบญัชี โดยเป็นกรณีที� 

E-COGEN ถือหุน้ใน PPTC รอ้ยละ 74.50 

2. ขอ้มลูทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรบักิจการที�ไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ 

(NPAEs) 

3. E-COGEN มีการซื #อหุน้ของ APEX STCE และ TSR ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2564 จึงไดม้ีการพิจารณา

มลูค่าตามบญัชีสทุธิ ณ สิ #นเดือน พฤษภาคม 2564 และราคาซื #อหุน้แต่ละบริษัท เพื�อคาํนวณหาส่วนเกิน

มลูค่าหุน้จากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคมุเดียวกนัในงบแสดงฐานะการเงิน 
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บาท

งบกาํไรขาดทุน

รายไดจ้ากการขาย 3,658,146,215.00    

ตน้ทนุขาย (2,853,476,009.00)

กาํไรขั�นต้น 804,670,206.00        

รายไดอื้�น 18,698,768.05          

คา่ใช้จ่ายบริหาร (46,148,690.18)

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน (193,850,551.00)

กาํไร(ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน 583,369,732.87

ตน้ทนุทางการเงิน (234,510,499.69)

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 348,859,233.18

E-COGEN

ณ 30 มถุินายน 2564

4. สมมติให้ E-COGEN ซื #อหุ้น PPTC SSUT และ TAC ณ วันที�  30 มิถุนายน 2564 จึงได้มีการพิจารณา

มลูค่าตามบญัชีสทุธิ ณ สิ #นเดือนมิถนุายน 2564 ราคาซื #อหุน้แต่ละบรษิัท เพื�อคาํนวณหาค่าความนิยม 

5. ผลการดาํเนินงานที�ปรากฏในงบกาํไรขาดทนุ เป็นผลการดาํเนินงานของ E-COGEN สาํหรบังวด 6 เดือน 

สิ #นสดุวนัที� 30 มิถุนายน 2564 โดยไม่คาํนึงถึงระยะเวลาที� E-COGEN จดัตั#งและซื #อหุน้แต่ละบริษัท เพื�อ

แสดงผลการดาํเนินงาน 6 เดือนประกอบการพิจารณาเท่านั#น 

6. E-COGEN ยงัไม่มีการจดัทาํการประเมินราคาเพื�อการปันส่วนราคาซื #อในการรวมธุรกิจ (Purchase Price 

Allocation: PPA) ดงันั#น ส่วนต่างระหว่างมลูค่าตามบญัช ีและราคาซื #อขายหุน้แต่ลบรษิัท จะเป็นค่าความ

นิยมทั#งจาํนวน 

     
 

การคาํนวณขนาดรายการตามเกณฑค์าํนวณเปรียบเทียบ (คาํนวณจากงบการเงินเสมือนของ E-COGEN) 

เกณฑ ์ การคาํนวณ มูลค่า (ร้อยละ) 

1. มลูค่าสินทรพัยท์ี�มีตวัตนสทุธิ 

(NTA) 

NTA สินทรพัยท์ี�จะจาํหน่ายไป 

NTA ของบรษิัทฯ 

ไม่สามารถคาํนวณได้1/ 

2. กาํไรสทุธิจากการดาํเนินงาน  

(4 ไตรมาสล่าสดุ) 

กาํไรสทุธิจากการดาํเนินงานของสินทรพัยท์ี�จะจาํหน่ายไป 

กาํไรสทุธิของบรษิัทฯ 

33.31  

บาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,016,692,229.57    

อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ 12,568,561,532.00  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,266,363,056.48    

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย,บริษทัร่วม -                              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 564,243,978.59        

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 14,399,168,567.07  

สินทรัพย์รวม 18,415,860,796.64  

หนี�สินหมุนเวียน 8,133,844,128.46    

หนี�สินไม่หมุนเวียน 9,934,261,686.00    

หนี�สินรวม 18,068,105,814.46  

ทนุที�ออกและชาํระแลว้ 1,000,000,000.00    

กาํไร (ขาดทุน) สะสม (8,318,250.28)

(1,216,875,262.51)

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุ้น 0.00

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 572,948,494.97

ส่วนของผู้ถือหุ้น 347,754,982.18        

E-COGEN

ณ 30 มถุินายน 2564

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นจากการรวมธุรกิจ

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั
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เกณฑ ์ การคาํนวณ มูลค่า (ร้อยละ) 

3. มลูค่ารวมของสิ�งตอบแทน มลูค่ารวมของสิ�งตอบแทนทั#งหมด 

 สินทรพัยร์วมของบรษิัทฯ 

111.84 

4. มลูค่าหุน้ทนุที�บรษิัทจด

ทะเบียนออกเพื�อชาํระค่า

สินทรพัย ์

ไม่มีการออกหุน้ใหม ่

 

 หมายเหต:ุ  1/ ไม่สามารถคาํนวณไดเ้นื�องจาก NTA ของ E-COGEN ตามขอ้มลูงบการเงินเสมือน ติดลบ 

  

ดงันั#น เมื�อพิจารณาจากเกณฑก์ารไดม้าและจาํหน่ายไปซึ�งสินทรพัยข์องบรษิัทฯ ที�คาํนวณขนาดรายการได ้คิดเป็น

รอ้ยละ 111.84 ของมลูค่ารวมของสิ�งตอบแทน (โดยอา้งอิงจากงบการเงินรวม ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2564) ทั#งนี # บริษัทฯ 

ไม่มีรายการจาํหน่ายไปซึ�งสินทรพัยเ์กิดขึ #นระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที�คณะกรรมการบริษัทฯ ดังนั#น จะมีขนาดรายการ

สูงสุดเท่ากับร้อยละ 111.84 ของมูลค่ารวมของสิ�งตอบแทน จึงเข้าข่ายเป็นรายการการจาํหน่ายไปซึ�งสินทรพัย ์

รายการประเภทที� 1 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื�อง การเปิดเผยข้อมูลและการ

ปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ�งสินทรพัย ์พ.ศ. 2547 ดงันั#น บริษัทฯ จึงมีหนา้ที�ที�จะตอ้ง

เปิดเผยสารสนเทศการทาํรายการประเภทที� 1 ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงจะตอ้งดาํเนินการจดัประชมุผู้

ถือหุน้ และขออนมุตัิจากที�ประชมุผูถื้อหุน้ โดยตอ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ที�เขา้ประชมุและมีสทิธิ

ออกเสียง โดยไม่นบัรวมผูม้ีส่วนไดเ้สีย (ทั#งนี # การเขา้ทาํรายการในครั#งนี # ไม่มีผูม้ีส่วนไดเ้สีย) และจดัใหม้ีที�ปรกึษาทางการ

เงินอิสระเพื�อใหค้วามเห็นต่อการเขา้ทาํรายการเสนอต่อผูถื้อหุน้ 

 

4. รายละเอียดของสินทรัพยท์ี�จะจาํหน่ายไป  

บรษิัทฯ จะจาํหน่ายหุน้สามญัของ E-COGEN จาํนวน 10,000,000 หุน้ ราคาหุน้ละ 491.46 บาท เป็นจาํนวนเงิน

ทั#งสิ #น 4,914.64 ลา้นบาท โดยมรีายละเอียดของ E-COGEN และบรษิัทย่อยที� E-COGEN ถือหุน้ ดงันี # 

 

4.1 ขอ้มลูบรษิัท E-COGEN (ซึ�งเป็นบรษิัทย่อยทางออ้มที�ถือหุน้โดยบรษิัทย่อยทางตรงและบรษิัทย่อยทางออ้ม) 

 

ชื�อบรษิัท บรษิัท อีสเทอรน์ โคเจนเนอเรชั�น จาํกดั 

วนัที�จดทะเบียนบรษิัท 28 เมษายน 2564 

เลขที�ทะเบียนนิติบคุคล 0105564071360 

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทที�ประกอบธุรกิจผลิตและ

จาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นรว่ม โดยถือหุน้ใน  

- PPTC ในสดัส่วนรอ้ยละ 74.50 ของจาํนวนหุน้ที�ชาํระแลว้ 

- SSUT ในสดัส่วนรอ้ยละ 100.00 ของจาํนวนหุน้ที�ชาํระแลว้ 

(การเขา้ซื #อหุน้สามญัของ TAC ในสดัส่วนรอ้ยละ 47.60 ของจาํนวน

หุน้ที�ชาํระแลว้ คาดว่าจะ Closing ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564) 
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ที�ตั#งบรษิัท 51/29, 51/61 ซอยวิภาวดีรงัสิต 66 (สยามสามคัค)ี แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี� กรุงเทพมหานคร 

ทนุที�ออกและเรียกชาํระแลว้ 1,000,000,000.00 บาท 

 

รายชื�อคณะกรรมการของ E-COGEN 

รายชื�อ ตาํแหน่ง 

1. นายยทุธ ชินสภุคักลุ กรรมการ 

2. นายอารกัษ์ ราษฎรบ์รหิาร กรรมการ 

3. นายวชัระ อชัฌากรลกัษณ ์ กรรมการ 

4. นายภมูิวฒัก ์นนัทวณิชย ์ กรรมการ 

ที�มา: หนงัสือรบัรองบริษัท ณ วนัที� 2 กนัยายน 2564 

 

รายชื�อผูถื้อหุน้ของ E-COGEN 

ลาํดับ ผู้ถือหุ้น 
จาํนวนหุ้น 

(หุน้) 

สัดส่วนการถือ

หุ้น (ร้อยละ) 

1 บรษิัท อีพี กรุ๊ป (ฮ่องกง) จาํกดั  4,900,000 49.00% 

2 บรษิัท อีเทอรน์ิตี # พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน)  4,600,000 46.00% 

3 บรษิัท ตะวนัออกการพิมพ ์และบรรจภุณัฑ ์จาํกดั     500,000 5.00% 

รวม 10,000,000 100.00% 

ที�มา: รายชื�อผูถ้ือหุน้ (บอจ.5) ณ วนัที� 27 สิงหาคม 2564 

 

ขอ้มลูทางการเงิน 

สรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาํไร(ขาดทนุ) ของ E-COGEN โดยมีรายละเอียดมีดงันี # 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ งวด 6 เดือน สิ-นสุดวนัที� 

30 มิถุนายน 2564 

สินทรพัยร์วม  2,873.12 

หนี#สินรวม  1,881.44 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 991.68 

 

งบกาํไรขาดทนุ งวด 6 เดือน สิ-นสุดวนัที� 

30 มิถุนายน 2564 

รายไดร้วม - 

ตน้ทนุขาย 0.07 

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร  - 

กาํไร (ขาดทนุ) สทุธิ (8.32) 
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4.2 ขอ้มลูบรษิัท เอสทีซี เอ็นเนอรย์ี� จาํกดั (“STCE”)  
 

ชื�อบรษิัท บรษิัท เอสทีซี เอ็นเนอรย์ี� จาํกดั 

วนัที�จดทะเบียนบรษิัท 6 กมุภาพนัธ ์2550 

เลขที�ทะเบียนนิติบคุคล 0105550013940 

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบริษัทอื�นที�ประกอบธุรกิจผลิตและ

จาํหน่ายไฟฟ้า 

ที�ตั#งบรษิัท 51/29, 51/61 ซอยวิภาวดีรงัสิต 66 (สยามสามคัค)ี แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี� กรุงเทพมหานคร 

ทนุที�ออกและเรียกชาํระแลว้ 784,476,000.00 บาท 
 

รายชื�อคณะกรรมการของ STCE 

รายชื�อ ตาํแหน่ง 

1. นายยทุธ ชินสภุคักลุ กรรมการ 

2. นายประสงค ์หาญปิยวฒันสกลุ กรรมการ 

3. นายวชัระ อชัฌากรลกัษณ ์ กรรมการ 

ที�มา: หนงัสือรบัรองบริษัท ณ วนัที� 2 กนัยายน 2564 
 

 

 

รายชื�อผูถื้อหุน้ของ STCE 

ลาํดับ ผู้ถือหุ้น 
จาํนวนหุ้น 

(หุน้) 

สัดส่วนการถือ

หุ้น (ร้อยละ) 

1 บรษิัท อีสเทอรน์ โคเจนเนอเรชั�น จาํกดั 78,447,598 100.00 

2 นายยทุธ ชินสภุคักลุ 1 0.00 

3 นายประสงค ์หาญปิยวฒันสกลุ 1 0.00 

รวม 78,447,600 100.00 

ที�มา: สาํเนาบญัชีรายชื�อผูถ้ือหุน้ (บอจ.5) ณ วนัที� 2 มิถนุายน 2564 
 

ขอ้มลูทางการเงิน 

สรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาํไร(ขาดทนุ) ของ STCE โดยมีรายละเอียด ดงันี # 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 2561 2562 2563 งวด 6 เดือน 

สิ-นสุดวนัที� 30 

มิถุนายน 2564 

สินทรพัยห์มนุเวียน  4.00 4.00 4.52 4.68 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน  834.34 834.79 835.06 835.12 

สินทรพัยร์วม  838.34 838.79 839.59 839.80 
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ 2561 2562 2563 งวด 6 เดือน 

สิ-นสุดวนัที� 30 

มิถุนายน 2564 

หนี#สินหมนุเวียน  54.42 55.44 57.26 58.15 

หนี#สินไม่หมนุเวียน  - - - - 

หนี#สินรวม  54.42 55.44 57.26 58.15 

ทนุจดทะเบียน  784.48 784.48 784.48 784.48 

ทนุจดทะเบียนชาํระแลว้  784.48 784.48 784.48 784.48 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 783.92 783.35 782.32 781.65 

 

งบกาํไรขาดทนุ 2561 2562 2563 งวด 6 เดือน 

สิ-นสุดวนัที� 30 

มิถุนายน 2564 

รายไดร้วม 0.46 0.47 0.23 0.07 

ตน้ทนุขาย  - - - - 

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร  0.76 0.69 0.81 0.50 

ตน้ทนุการเงิน 0.17 0.34 0.44 0.25 

กาํไร (ขาดทนุ) สทุธิ (0.47) (0.56) (1.03) (0.67) 

 

4.3 ขอ้มลูบรษิัท เอเพ็กซ ์เอ็นเนอยี� โซลชูั�น จาํกดั (“APEX”)  

 

ชื�อบรษิัท บรษิัท เอเพ็กซ ์เอ็นเนอยี� โซลชูั�น จาํกดั 

วนัที�จดทะเบียนบรษิัท 19 มิถนุายน 2549 

เลขที�ทะเบียนนิติบคุคล 0105549073675 

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบริษัทอื�นที�ประกอบธุรกิจผลิตและ

จาํหน่ายไฟฟ้า 

ที�ตั#งบรษิัท 51/29, 51/61 ซอยวิภาวดีรงัสิต 66 (สยามสามคัค)ี แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี� กรุงเทพมหานคร 

ทนุที�ออกและเรียกชาํระแลว้ 253,568,000.00 บาท 

 

รายชื�อคณะกรรมการของ APEX 

รายชื�อ ตาํแหน่ง 

1. นายยทุธ ชินสภุคักลุ กรรมการ 

2. นายประสงค ์หาญปิยวฒันสกลุ กรรมการ 

3. นายวชัระ อชัฌากรลกัษณ ์ กรรมการ 

ที�มา: หนงัสือรบัรองบริษัท ณ วนัที� 2 กนัยายน 2564 
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รายชื�อผูถื้อหุน้ของ APEX 

ลาํดับ ผู้ถือหุ้น 
จาํนวนหุ้น 

(หุน้) 

สัดส่วนการถือ

หุ้น (ร้อยละ) 

1 บรษิัท อีสเทอรน์ โคเจนเนอเรชั�น จาํกดั 25,356,798 100.00 

2 นายยทุธ ชินสภุคักลุ 1 0.00 

3 นายอารกัษ์ ราษฎรบ์รหิาร 1 0.00 

รวม 25,356,800 100.00 

ที�มา: สาํเนาบญัชีรายชื�อผูถ้ือหุน้ (บอจ.5) ณ วนัที� 2 มิถนุายน 2564 

 

ขอ้มลูทางการเงิน 

สรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาํไร(ขาดทนุ) ของ APEX โดยมีรายละเอียด ดงันี # 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 2561 2562 2563 งวด 6 เดือน 

สิ-นสุดวนัที� 30 

มิถุนายน 2564 

สินทรพัยห์มนุเวียน  1.28 1.28 1.29 1.30 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน  269.45 269.60 269.69 269.70 

สินทรพัยร์วม  270.73 270.88 270.98 271.00 

หนี#สินหมนุเวียน  17.82 18.44 19.22 19.66 

หนี#สินไม่หมนุเวียน  - - - - 

หนี#สินรวม  17.82 18.44 19.22 19.66 

ทนุจดทะเบียน  253.57 253.57 253.57 253.57 

ทนุจดทะเบียนชาํระแลว้  253.57 253.57 253.57 253.57 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 252.90 252.44 251.75 251.35 

 

งบกาํไรขาดทนุ 2561 2562 2563 งวด 6 เดือน 

สิ-นสุดวนัที� 30 

มิถุนายน 2564 

รายไดร้วม 0.15 0.15 0.06 0.02 

ตน้ทนุขาย  - - - - 

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร  0.49 0.46 0.56 0.31 

ตน้ทนุการเงิน 0.07 0.15 0.19 0.11 

กาํไร (ขาดทนุ) สทุธิ (0.41) (0.46) (0.69) (0.41) 
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4.4 ขอ้มลูบรษิัท แท็ค เอ็นเนอยี� จาํกดั (“TAC”)  

 

ชื�อบรษิัท บรษิัท แท็ค เอ็นเนอยี� จาํกดั 

วนัที�จดทะเบียนบรษิัท 29 ตลุาคม 2553 

เลขที�ทะเบียนนิติบคุคล 0105553134187 

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบริษัทอื�นที�ประกอบธุรกิจผลิตและ

จาํหน่ายไฟฟ้า 

ที�ตั#งบรษิัท 51/29, 51/61 ซอยวิภาวดีรงัสิต 66 (สยามสามคัค)ี แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี� กรุงเทพมหานคร 

ทนุที�ออกและเรียกชาํระแลว้ 1,990,000,000.00 บาท 

 

รายชื�อคณะกรรมการของ TAC 

รายชื�อ ตาํแหน่ง 

1. นายยทุธ ชินสภุคักลุ กรรมการ 

2. นายมิโยชิ คามิยะ กรรมการ 

3. นายวชัระ อชัฌากรลกัษณ ์ กรรมการ 

4. นายมาซามิตซ ึสดุะ กรรมการ 

ที�มา: หนงัสือรบัรองบริษัท ณ วนัที� �� กนัยายน ^`_b 

 

รายชื�อผูถื้อหุน้ของ TAC 

ลาํดับ ผู้ถือหุ้น 
จาํนวนหุ้น 

(หุน้) 

สัดส่วนการถือ

หุ้น (ร้อยละ) 

1 บรษิัท อีสเทอรน์ โคเจนเนอเรชั�น จาํกดั* 9,472,400 47.60 

2 บรษิัท เอสทีซี เอ็นเนอรย์ี� จาํกดั 7,880,400 39.60 

3 บรษิัท เอเพ็กซ ์เอ็นเนอยี� โซลชูั�น จาํกดั 2,547,200 12.80 

รวม 19,900,000 100.00 

หมายเหต:ุ *การเขา้ซื #อหุน้สามญัของ TAC ในสดัส่วนรอ้ยละ 47.60 ของจาํนวนหุน้ที�ชาํระแลว้ คาดว่าจะ Closing ภายในเดือน พฤศจิกายน 

2564 
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ขอ้มลูทางการเงิน 

สรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาํไร(ขาดทนุ) ของ TAC โดยมีรายละเอียด ดงันี # 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 2561 2562 2563 งวด 6 เดือน 

สิ-นสุดวนัที� 30 

มิถุนายน 2564 

สินทรพัยห์มนุเวียน  12.86 9.71 9.58 9.54 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน  1,909.60 1,909.60 1,909.60 1,909.60 

สินทรพัยร์วม  1,922.46 1,919.31 1,919.18 1,919.14 

หนี#สินหมนุเวียน  10.70 9.48 10.32 10.76 

หนี#สินไม่หมนุเวียน  - - - - 

หนี#สินรวม  10.70 9.48 10.32 10.76 

ทนุจดทะเบียน  1,990.00 1,990.00 1,990.00 1,990.00 

ทนุจดทะเบียนชาํระแลว้  1,990.00 1,990.00 1,990.00 1,990.00 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,911.77 1,909.83 1,908.86 1,908.37 

 

งบกาํไรขาดทนุ 2561 2562 2563 งวด 6 เดือน 

สิ-นสุดวนัที� 30 

มิถุนายน 2564 

รายไดร้วม 0.01 1.15 0.00 0.00 

ตน้ทนุขาย  - - - - 

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร  4.74 3.08 0.92 0.46 

ตน้ทนุการเงิน - - 0.05 0.03 

กาํไร (ขาดทนุ) สทุธิ (4.73) (1.93) (0.97) (0.49) 

 

4.5 ขอ้มลูบรษิัท ทศันศ์ิร ิจาํกดั (“THATSIRI”)  

 

ชื�อบรษิัท บรษิัท ทศันศ์ิร ิจาํกดั 

วนัที�จดทะเบียนบรษิัท 31 มกราคม 2554 

เลขที�ทะเบียนนิติบคุคล 0105554015025 

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบริษัทอื�นที�ประกอบธุรกิจผลิตและ

จาํหน่ายไฟฟ้า 

ที�ตั#งบรษิัท 51/29, 51/61 ซอยวิภาวดีรงัสิต 66 (สยามสามคัค)ี แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี� กรุงเทพมหานคร 

ทนุที�ออกและเรียกชาํระแลว้ 620,000,000.00 บาท 
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รายชื�อคณะกรรมการของ THATSIRI 

รายชื�อ ตาํแหน่ง 

1. นายยทุธ ชินสภุคักลุ กรรมการ 

2. นายประสงค ์หาญปิยวฒันสกลุ กรรมการ 

3. นายธนา พฒุรงัษี กรรมการ 

4. นายวชัระ อชัฌากรลกัษณ ์ กรรมการ 

ที�มา: หนงัสือรบัรองบริษัท ณ วนัที� 13 กนัยายน 2564 

 

รายชื�อผูถื้อหุน้ของ THATSIRI 

ลาํดับ ผู้ถือหุ้น 
จาํนวนหุ้น 

(หุน้) 

สัดส่วนการถือ

หุ้น (ร้อยละ) 

1 บรษิัท อีสเทอรน์ โคเจนเนอเรชั�น จาํกดั 6,199,998 100.00 

2 นายประสงค ์หาญปิยวฒันสกลุ 1 0.00 

3 นายยทุธ ชินสภุคักลุ 1 0.00 

รวม 6,200,000 100.00 

ที�มา: สาํเนาบญัชีรายชื�อผูถ้ือหุน้ (บอจ.5) ณ วนัที� 6 กรกฎาคม 2564 

 

 

ขอ้มลูทางการเงิน 

สรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาํไร(ขาดทนุ) ของ THATSIRI โดยมีรายละเอียด ดงันี # 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 2561 2562 2563 งวด 6 เดือน 

สิ-นสุดวนัที� 30 

มิถุนายน 2564 

สินทรพัยห์มนุเวียน  26.04 26.36 11.44 11.34 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน  612.00 612.00 612.00 612.00 

สินทรพัยร์วม  638.04 638.36 623.45 623.34 

หนี#สินหมนุเวียน  14.91 14.97 0.02 0.10 

หนี#สินไม่หมนุเวียน  - - - - 

หนี#สินรวม  14.91 14.97 0.02 0.10 

ทนุจดทะเบียน  620.00 620.00 620.00 620.00 

ทนุจดทะเบียนชาํระแลว้  620.00 620.00 620.00 620.00 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 623.14 623.39 623.42 623.24 
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งบกาํไรขาดทนุ 2561 2562 2563 งวด 6 เดือน 

สิ-นสุดวนัที� 30 

มิถุนายน 2564 

รายไดร้วม 0.37 0.87 0.62 0.11 

ตน้ทนุขาย  - - - - 

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร  0.56 0.55 0.58 0.30 

ตน้ทนุการเงิน 0.03 0.07 0.01 - 

กาํไร (ขาดทนุ) สทุธิ (0.22) 0.25 0.04 (0.18) 

 

4.6 ขอ้มลูบรษิัท พีพีทีซี จาํกดั (“PPTC”) (ซึ�งเป็นบรษิัทย่อยทางออ้มที�ถือหุน้โดยบรษิัทย่อยทางออ้ม) 

 

ชื�อบรษิัท บรษิัท พีพีทีซี จาํกดั 

วนัที�จดทะเบียนบรษิัท 4 กนัยายน 2552 

เลขที�ทะเบียนนิติบคุคล 0105552092405 

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าและไอนํ#าร่วมกันในระบบ Cogeneration 

มีกาํลังการผลิตรวมสูงสุด 120 เมกะวัตต ์(“MW”) และ 30 ตันต่อ

ชั� ว โมง  ตามลําดับ  ตั#งอยู่ ที� นิ คมอุตสาหกรรมลาดก ระ บัง 

กรุงเทพมหานคร  

 

ที�ตั#งบรษิัท 888 อาคารไอทาวเวอร ์ชั#น 9 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร 

กรุงเทพมหานคร 

ทนุที�ออกและเรียกชาํระแลว้ 1,484,000,000.00 บาท 

 

ลกัษณะธุรกิจ 

 ดาํเนินการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความรอ้นร่วมขนาดกาํลังการผลิตไฟฟ้าเสนอขาย 120 เมกะวัตต ์และ

กาํลงัการผลิตไอนํ#า 30 ตนัต่อชั�วโมง โครงการลาดกระบงัใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเชื #อเพลิงหลกัในการผลิต มีสญัญาซื#อขาย

ไฟฟ้ากับ กฟผ. จาํนวน 90 เมกะวัตต ์เป็นระยะเวลา 25 ปี นอกจากนี # โครงการลาดกระบังมีสัญญาซื#อขายไฟฟ้าและ

สญัญาซื#อขายไอนํ#ากบัลกูคา้ซึ�งเป็นโรงงานอตุสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั ทั#งนี # PPTC ไดร้บัการยกเวน้

ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลสาํหรบักิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซและไอนํ#าภายใตบ้ตัรส่งเสรมิการลงทนุ (BOI) เป็นระยะเวลา 8 ปี (ปี 

2559 – 2567)  นบัจากวนัที�เริ�มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการดงักล่าว 

 

รายชื�อคณะกรรมการของ PPTC 

รายชื�อ ตาํแหน่ง 

1. นายมิโยชิ คามิยะ กรรมการ 

2. นายสาคร สขุศรวีงศ ์ กรรมการ 

3. นายศิรธิชั โรจนพฤกษ ์ กรรมการ 
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รายชื�อ ตาํแหน่ง 

4. นายยทุธ ชินสภุคักลุ กรรมการ 

5. นายธนา พฒุรงัสี กรรมการ 

6. นายอารกัษ์ ราษฎรบ์รหิาร กรรมการ 

7. นายวชัระ อชัฌากรลกัษณ ์ กรรมการ 

8. นายมาซามิตซ ึสดุะ กรรมการ 

ที�มา: หนงัสือรบัรองบริษัท ณ วนัที� ^_ ตลุาคม ^`_b 

 

รายชื�อผูถื้อหุน้ของ PPTC 

ลาํดับ ผู้ถือหุ้น 
จาํนวนหุ้น 

(หุน้) 

สัดส่วนการถือ

หุ้น (ร้อยละ) 

1 บรษิัท แทค เอ็นเนอยี� จาํกดั 7,420,000 50.00 

2 บรษิัท ปรีดาปราโมทย ์จาํกดั 3,784,200 25.50 

3 บรษิัท อีสเทอรน์ โคเจนเนอเรชั�น จาํกดั  3,635,800 24.50 

รวม 14,840,000 100.00 

ที�มา: สาํเนาบญัชีรายชื�อผูถ้ือหุน้ (บอจ.5) ณ วนัที� 14 ตลุาคม 2564 

 

ขอ้มลูทางการเงิน 

สรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาํไร(ขาดทนุ) ของ PPTC ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรบักิจการที�มี

ส่วนไดเ้สียสาธารณะ (PAEs)  โดยมีรายละเอียด ดงันี # 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 2561 2562 2563 งวด 6 เดือน 

สิ-นสุดวนัที� 30 

มิถุนายน 2564 

สินทรพัยห์มนุเวียน   1,019.91   1,195.58   1,364.01  1,578.15 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน   4,792.07   4,625.05   4,546.91   4,424.16  

สินทรพัยร์วม   5,811.98   5,820.63   5,910.92   6,002.30  

หนี#สินหมนุเวียน   534.54   553.04   511.03  526.18 

หนี#สินไม่หมนุเวียน   3,595.02   3,257.64   3,356.37   3,229.27  

หนี#สินรวม   4,129.56   3,810.67   3,867.40   3,755.45  

ทนุจดทะเบียน  1,484.00 1,484.00 1,484.00 1,484.00 

ทนุจดทะเบียนชาํระแลว้  1,484.00 1,484.00 1,484.00 1,484.00 

ส่วนของผูถื้อหุน้  1,682.42   2,009.96   2,043.52  2,246.86 
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งบกาํไรขาดทนุ 2561 2562 2563 งวด 6 เดือน 

สิ-นสุดวนัที� 30 

มิถุนายน 2564 

รายไดร้วม 2,465.43 2,540.20 2,609.99 1,295.91 

ตน้ทนุขาย   2,037.31 2,162.97  2,050.54 991.65 

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร   39.33  42.78  37.20 16.61 

ตน้ทนุการเงิน  230.68  217.32  195.43 86.71 

กาํไร (ขาดทนุ) สทุธิ 180.61 327.54 309.87 143.45 

 

รายละเอียดสินทรพัยห์ลกั 

ประเภทสินทรัพย ์ รายละเอียด มูลค่าตามบัญชี  

ณ 31 ธนัวาคม 2563 

1. อาคาร 1. อาคารโรงไฟฟ้า 

2. อาคารสาํนกังาน 

3. สถานีย่อยและระบบส่ง 

4. สถานีก๊าซ 

957.53 ลา้นบาท 

2. เครื�องจกัร และ

อปุกรณ ์

มีเครื�องจกัรที�สาํคญั ไดแ้ก่ 

1. เครื�องผลิตไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ (Gas Turbine Generation) 

2. เครื�องกาํเนิดไฟฟ้า (Generator) 

3. เครื�องนาํความรอ้นที�เหลือกลบัมาใชใ้หม่ (Heat Recovery 

Steam Generator) 

4. เครื�องผลิตไฟฟ้าแบบกงัหนัไอนํ#า (Steam Turbine Generator) 

2,927.38 ลา้นบาท 

 

4.7 ขอ้มลูบรษิัท เอสเอสยทูี จาํกดั (“SSUT”) (ซึ�งเป็นบรษิัทย่อยทางออ้มที�ถือหุน้โดยบรษิัทย่อยทางออ้ม) 

 

ชื�อบรษิัท บรษิัท เอสเอสยทูี จาํกดั 

วนัที�จดทะเบียนบรษิัท 19 มีนาคม 2553 

เลขที�ทะเบียนนิติบคุคล 0105553039664 

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าและไอนํ#าร่วมกันในระบบ Cogeneration 

มีกาํลังการผลิตรวมสูงสุด 240 เมกะวัตต ์(“MW”) และ 60 ตันต่อ

ชั� ว โมง ตามลําดับ  ตั#งอยู่ที� นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัด

สมทุรปราการ 

ที�ตั#งบรษิัท 888 ชั#น 9 อาคารไอทาวเวอร ์ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร 

กรุงเทพมหานคร  

ทนุที�ออกและเรียกชาํระแลว้ 2,919,000,000 บาท 
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ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ 

ดาํเนินการโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นรว่มจาํนวน 2 โรง ขนาดกาํลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขายต่อโรง 120 เมกะวตัต ์

และกาํลงัการผลิตไอนํ#าต่อโรง 30 ตนัต่อชั�วโมง คิดเป็นกาํลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขายรวม 240 เมกะวตัต ์และกาํลงัการ

ผลิตไอนํ#ารวม 60 ตันต่อ โครงการบางปใูชก๊้าซธรรมชาติเป็นเชื #อเพลิงหลักในการผลิต มีสัญญาซื#อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. 

จาํนวน 90 เมกะวัตต ์รวม 180 เมกะวัตต ์เป็นระยะเวลา 25 ปี นอกจากนี # โครงการบางปูมีสัญญาซื#อขายไฟฟ้าและ

สญัญาซื#อขายไอนํ#ากบัลกูคา้ซึ�งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู ทั#งนี # SSUT ไดร้บัการยกเวน้ภาษี

เงินไดน้ิติบุคคลสาํหรบักิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซและไอนํ#าภายใตบ้ัตรส่งเสริมการลงทุน  (BOI) เป็นระยะเวลา 8 ปี (ปี 

2559 – 2567)  นบัจากวนัที�เริ�มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการดงักล่าว  

 

รายชื�อคณะกรรมการของ SSUT 

รายชื�อ ตาํแหน่ง 

1. นายประสงค ์หาญปิยวฒันสกลุ กรรมการ 

2. นายภมูิวฒัก ์นนัทวณิชย ์ กรรมการ 

3. นายยทุธ ชินสภุคักลุ กรรมการ 

4. นายอารกัษ์ ราษฎรบ์รหิาร กรรมการ 

5. นายวชัระ อชัฌากรลกัษณ ์ กรรมการ 

6. นายศิรธิชั โรจพฤกษ ์ กรรมการ 

7. นายมิโยชิ คามิยะ กรรมการ 

8. นายมาซามิตซ ึสดุะ กรรมการ 

ที�มา: หนงัสือรบัรองบริษัท ณ วนัที� 26 ตลุาคม 2564 

 

รายชื�อผูถื้อหุน้ของ SSUT 

ลาํดับ ผู้ถือหุ้น 
จาํนวนหุ้น 

(หุน้) 

สัดส่วนการถือ

หุ้น (ร้อยละ) 

1 บรษิัท แทค เอ็นเนอยี� จาํกดั  11,676,000  40.00 

2 บรษิัท อีสเทอรน์ โคเจนเนอเรชั�น จาํกดั 11,676,000 40.00 

3 บรษิัท ทศันศ์ิร ิจาํกดั  5,838,000  20.00 

รวม 29,190,000 100.00 

ที�มา: สาํเนาบญัชีรายชื�อผูถ้ือหุน้ (บอจ.5) ณ วนัที� 14 ตลุาคม 2564 
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ขอ้มลูทางการเงิน 

สรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาํไร(ขาดทนุ) ของ SSUT ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรบักิจการที�มี

ส่วนไดเ้สียสาธารณะ (PAEs) โดยมีรายละเอียด ดงันี # 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 2561 2562 2563 งวด 6 เดือน 

สิ-นสุดวนัที� 30 

มิถุนายน 2564 

สินทรพัยห์มนุเวียน  1,652.84 2,094.16 2,028.64 2,411.67 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน  9,772.64 9,614.11 9,484.96 9,244.96 

สินทรพัยร์วม  11,425.48 11,708.27 11,513.60 11,656.63 

หนี#สินหมนุเวียน  1,098.81 1,101.90 1,091.63 1,101.38 

หนี#สินไม่หมนุเวียน  7,270.59 6,977.24 6,847.37 6,704.99 

หนี#สินรวม  8,369.41 8,079.14 7,939.01 7,806.37 

ทนุจดทะเบียน  2,919.00  2,919.00  2,919.00  2,919.00 

ทนุจดทะเบียนชาํระแลว้  2,919.00  2,919.00  2,919.00  2,919.00 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 3,056.07 3,629.13 3,574.59 3,850.26 

 

งบกาํไรขาดทนุ 2561 2562 2563 งวด 6 เดือน 

สิ-นสุดวนัที� 30 

มิถุนายน 2564 

รายไดร้วม 4,535,49 4,765.35 4,122.27 2,362.27 

ตน้ทนุขาย  3,754.98  3,972.85  3,520.35  1,861.82 

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร  79.72  68.72  57.92 27.90 

ตน้ทนุการเงิน 356.54  338.44  313.29  139.16 

กาํไร (ขาดทนุ) สทุธิ 383.53  573.06  201.87  215.44 

 

รายละเอียดสินทรพัยห์ลกั 

ประเภทสินทรัพย ์ รายละเอียด มูลค่าตามบัญชี  

ณ 31 ธนัวาคม 2563 

1. อาคาร 1. อาคารโรงไฟฟ้า 

2. อาคารสาํนกังาน 

3. สถานีย่อยและระบบส่ง 

4. สถานีก๊าซ 

3,004.37 ลา้นบาท 

2. เครื�องจกัร และ

อปุกรณ ์

มีเครื�องจกัรที�สาํคญั ไดแ้ก่ 

1. เครื�องผลิตไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ (Gas Turbine Generation) 

2. เครื�องกาํเนิดไฟฟ้า (Generator) 

5,578.37 ลา้นบาท 
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ประเภทสินทรัพย ์ รายละเอียด มูลค่าตามบัญชี  

ณ 31 ธนัวาคม 2563 

3. เครื�องนาํความรอ้นที�เหลือกลบัมาใชใ้หม่ (Heat Recovery 

Steam Generator) 

4. เครื�องผลิตไฟฟ้าแบบกงัหนัไอนํ#า (Steam Turbine Generator) 

 

5. มูลค่ารวมของสิ�งตอบแทน 

มลูค่ารวมของสิ�งตอบแทนที�บรษิัทฯ จะไดร้บัจากการจาํหน่ายหุน้สามญัของ E-COGEN ในสดัส่วนรอ้ยละ 100.00 

ของทุนที�ชาํระแลว้ทั#งหมด เท่ากับหุน้ละ 491.46 บาท เป็นจาํนวนเงินทั#งสิ #น 4,914.64 ลา้นบาท โดยผูซ้ื #อตอ้งชาํระเงินกู้

ใหแ้ก่ ETP อีกจาํนวนประมาณ 6,419.45 ลา้นบาท ดงันั#น บริษัทฯ จะไดร้บัเงินสดสทุธิจากการเขา้ทาํรายการ รวมมลูค่า

ทั#งสิ #น 11,334.09 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดงันี # 

รายการ จาํนวนเงิน (ลา้นบาท) 

มลูค่าจาํหน่ายหุน้สามญัของ E-COGEN 4,914.64  

บวก ชาํระเงินกูย้ืมของ E-COGEN ใหแ้ก่ ETP 6,419.45  

มูลค่าสิ�งตอบแทนที�บริษัทฯ ได้รับ – สุทธิ 11,334.09  

 

โดยผูซ้ื #อจะชาํระค่าหุน้สามัญของ E-COGEN เต็มจาํนวนใหแ้ก่ผูข้าย ณ วันที�การซื #อขายเสร็จสมบูรณ์ ภายใน

เดือนธันวาคม 2564 

 

6. มูลค่าของสินทรัพยท์ี�จาํหน่ายไป 

หุน้สามญัของ E-COGEN จาํนวน จาํนวน 10,000,000 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 100.00 บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 

100.00 ของทนุที�ชาํระแลว้ ที�ราคาหุน้ละ 491.46 บาท เป็นจาํนวนเงินทั#งสิ #น 4,914.64 ลา้นบาท และไดเ้งินเพื�อชาํระเงินกู้

ใหแ้ก่ ETP อีก จาํนวนประมาณ 6,419.45 ลา้นบาท รวมมลูค่าทั#งสิ #น 11,334.09 ลา้นบาท โดย E-COGEN มีเงินลงทนุใน

โรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นรว่ม 2 แห่ง คือ PPTC และ SSUT ในสดัส่วนรอ้ยละ 74.50 และรอ้ยละ 100.00 ของจาํนวนหุน้

ที�ชาํระแลว้ของแต่ละบรษิัท ตามลาํดบั 

 

7. เกณฑท์ี�ใช้ในการกาํหนดมูลค่าสิ�งตอบแทน 

เกณฑท์ี�ใชใ้นการกาํหนดมลูค่าของสิ�งตอบแทนสาํหรบัการซื #อหุน้สามญัของ E-COGEN กาํหนดขึ #นจากการเจรจา

ต่อรอง และตกลงร่วมกันระหว่างผูซ้ื #อและผูข้าย และอา้งอิงจากมลูค่าการลงทุน โดยบริษัทฯ พิจารณาแลว้เห็นว่า มลูค่า

การซื #อขายหุน้สามญัดงักล่าวมีความเหมาะสม  

 

8. ผลประโยชนท์ี�คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ 

บริษัทฯ จะสามารถรบัรูก้าํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในครั#งนี # และไดร้บัเงินสดจากการจาํหน่ายหุน้สามญัของ 

E-COGEN ส่งผลใหบ้รษิัทฯ มีสภาพคล่องมากยิ�งขึ #น สามารถบรหิารจดัการใหเ้กิดประโยชนแ์ก่บรษิัทฯ เช่น ใชเ้ป็นเงินทนุ

ในการดาํเนินโครงการเดิม โครงการใหม่ และชาํระเงินกูย้ืม เป็นตน้ รวมถึงบรษิัทฯ จะไม่มีความเสี�ยงเกี�ยวกบัขอ้พิพาททาง
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กฎหมายของ PPTC และ SSUT ซึ�งมีการฟ้องรอ้งของ PPTC จาํนวน 1,622.23 ลา้นบาท และ SSUT จาํนวน 4,282.09 

ลา้นบาท  รวมทั#งสิ #นประมาณ 5,904.32 ลา้นบาท 

 

L. ความเสี�ยงในการเข้าทาํรายการ 

� ความเสี�ยงจากการที�ไม่สามารถบรรลเุงื�อนไขบงัคบัก่อนของสญัญาซื#อขายหุน้ ซึ�งอาจมีผลใหบ้ริษัทฯ ตอ้งชาํระ

เงินจาํนวน 1,000.00 ลา้นบาท 

� ความเสี�ยงจากการตอ้งรอการดาํเนินการโอนหุน้ของ TAC จากผูข้าย ซึ�งปัจจุบนัอยู่ระหว่างดาํเนินการ และคาด

ว่าจะเสรจ็สมบรูณภ์ายในเดือนพฤศจิกายน 2564 

 

10. แผนการใช้เงนิที�ได้รับจากการจาํหน่าย 

บริษัทฯ จะนาํเงินที�ไดร้ับจากการจาํหน่ายหุ้นสามัญของ E-COGEN ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ โดยมี

รายละเอียด ดงันี# 

1. เพื�อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนของกลุ่มบรษิัทฯ และ/หรือ 

2. เพื�อใชเ้ป็นเงินทนุเพื�อรองรบัการขยายธุรกิจโครงการพลงังานไฟฟ้าในต่างประเทศ 

3. ชาํระคืนเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 

  

11. เงื�อนไขในการเข้าทาํรายการ 

� เนื�องจากในการเขา้ทาํรายการในครั#งนี # เขา้ข่ายเป็นรายการการจาํหน่ายไปซึ�งสินทรพัย ์รายการประเภทที� � ตาม

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื�อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบริษัท

จดทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ดังนั#น บริษัทฯ จึงมีหน้าที�ที�จะตอ้งเปิดเผย

สารสนเทศการทาํรายการประเภทที� 1 ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงจะตอ้งดาํเนินการจดัประชมุผู้

ถือหุน้ และขออนมุตัิจากที�ประชมุผูถื้อหุน้ โดยตอ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ที�เขา้ประชุม

และมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นบัรวมผูม้ีส่วนไดเ้สีย และจดัใหม้ีที�ปรกึษาทางการเงินอิสระเพื�อใหค้วามเห็นต่อการ

เขา้ทาํรายการเสนอต่อผูถื้อหุน้ 

� ในการเข้าทาํรายการในครั#งนี # จะเกิดขึ #นต่อเมื�อเงื�อนไขบังคับก่อนตามที�ผู้ซื #อ และผู้ขาย จะตกลงร่วมกันใน

เอกสารที�เกี�ยวขอ้งกบัรายการดงักล่าวเสรจ็สมบรูณ ์โดยมีเงื�อนไขบงัคบัก่อนที�สาํคญัสามารถสรุปไดด้งันี # 

– บริษัทฯ และผูซ้ื #อ ไดร้บัการอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที�ประชุมผูถื้อหุน้ รวมทั#งอนุมติ

เรื�องต่างๆ ที�จาํเป็น และ/หรือ ที�เกี�ยวขอ้งกบัรายการดงักล่าว 

– E-COGEN และบริษัทย่อย ไดร้บัคาํยินยอมเป็นหนังสือจากผูถื้อหุน้ทุกฝ่ายตามสัญญาระหว่างผูถื้อ

หุน้ ของ PPTC, SSUT และ TAC 

– E-COGEN และบริษัทย่อย ไดร้บัความยินยอมจากสถาบันการเงินผูใ้หสิ้นเชื�อในการเขา้ทาํรายการ

ดงักล่าว 

– ETP และบรษิัทย่อย จะชาํระเงินคืนเจา้หนี#ใหค้รบ 
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12. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี�ยวกับการตกลงเข้าทาํรายการ 

ที�ประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ ครั#งที� 8/2564 เมื�อวนัที� 27 ตลุาคม 2564 ไดพ้ิจารณาราคาขายหุน้ เงื�อนไขต่างๆ 

ขอ้ตกลง รวมถึงผลประโยชนแ์ละความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้ง มีความเห็นว่า การขายหุน้สามญัของ E-COGEN  ราคาขายหุน้ 

รวมทั#งเงื�อนไขตา่งๆ ขอ้ตกลง มคีวามสมเหตสุมผล และเป็นประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัทฯ และคณะกรรมการบรษิัทฯ จึงมีมติ

เห็นชอบการขายหุน้สามญัของ E-COGEN ในสดัส่วนรอ้ยละ 100.00 ของทนุจดทะเบยีนที�เกี�ยวขอ้ง 

  

13. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษทัฯ ที�แตกต่างจากความเหน็ของ

คณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเช่นเดียวกันกับคณะกรรมการบริษัทฯ และไม่มีกรรมการบริษัทท่านใดมี

ความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบรษิัทฯ 

 

(2) สารสนเทศตามบัญชี 2 

1. ข้อมูลเบื-องตน้ 

ชื�อบรษิัท : บรษิัท อีสเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ” หรือ “EP”) 

Eastern Power Group Public Company Limited 

เดิมชื�อ บรษิัท โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน)  

ที�ตั#งสาํนกังานใหญ่    : เลขที� 51/29, 51/61 ซอยวิภาวดรีงัสิต 66 (สยามสามคัคี) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี� 

กรุงเทพมหานคร 10210 

โทรศพัท ์ : 0-2551-0541-4 

โทรสาร : 0-2552-0905, 0-2551-0532 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจ 2 ส่วนหลกั คือ 

1) เป็นผูผ้ลิตสิ�งพิมพท์ี�ดาํเนินธุรกิจโรงพิมพใ์นลกัษณะครบวงจร ตั#งแตว่างแผนการผลิตจนกระ

ทงัเขา้เล่มเป็นสิ�งพิมพส์าํเรจ็รูป และ 

2) การผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีนทั#งในและต่างประเทศ นอกจากนี# บรษิัทฯ มี

การลงทนุในบรษิัทรว่ม ซึ�งประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํ#า แบบพลงังานความ

รอ้นรว่ม (Cogeneration) 

3) ธุรกจิสิ�งพิมพไ์ปยงับรรจภุณัฑก์ระดาษสาํหรบัอาหาร 

เลขทะเบียนบรษิัท : 0107536000838 

เว็บไซต ์ : www.epco.co.th 

ทนุจดทะเบียน : 1,492,011,297.00 บาท 

ทนุที�ชาํระแลว้ : 932,507,097.00 บาท 

มลูค่าหุน้ที�ตราไวต้่อหุน้ : 1.00 บาท 
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ข้อมูลบริษทัย่อย 

1. บรษิัท ตะวนัออกการพิมพ ์และบรรจภุณัฑ ์จาํกดั ("EPPCO") (เดิมชื�อ บรษิัท เวิลด ์พริ #นติ #ง แอนด ์แพ็คเกจจิ #ง จาํกดั  

("WPP")) 

ที�ตั#งสาํนกังานใหญ่    : เลขที� 51/29, 51/61 ซอยวิภาวดรีงัสิต 66 (สยามสามคัคี) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี� 

กรุงเทพมหานคร 10210 

โทรศพัท ์ : 0-2551-0541-4 

โทรสาร : 0-2552-0905, 0-2551-0532 

ประเภทธุรกิจ : ดาํเนินธุรกิจรบัจา้งพมิพสิ์�งพิมพท์กุชนิด 

เลขทะเบียนบรษิัท : 0115548002146 

ทนุจดทะเบียน : 500,000,000 บาท  

มลูค่าหุน้ที�ตราไวต้่อหุน้ : 10.00 บาท 

 

 

2. บรษิัท อีเทอรน์ิตี # พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) (“ETP”) (เดิมชื�อ บรษิัท อีสเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ("EP"))  

ที�ตั#งสาํนกังานใหญ่    : เลขที� 51/29, 51/61 ซอยวิภาวดรีงัสิต 66 (สยามสามคัคี) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี� 

กรุงเทพมหานคร 10210 

โทรศพัท ์ : 0-2551-0541-4 

โทรสาร : 0-2552-0905, 0-2551-0532 

ประเภทธุรกิจ : ดาํเนินธุรกิจเกี�ยวกบัการเขา้ถือหุน้ในบรษิัทอื�น และลงทนุในธุรกิจพลงังานทางเลือก 

เลขทะเบียนบรษิัท : 0107559000028 

ทนุจดทะเบียน : 1,500,000,000 บาท 

มลูค่าหุน้ที�ตราไวต้่อหุน้ : 0.50 บาท 

 

3. บรษิัท เอ็ปโก ้กรีน พาวเวอร ์พลสั จาํกดั (“EPCOG”) 

ที�ตั#งสาํนกังานใหญ่    : เลขที� 51/29, 51/61 ซอยวิภาวดรีงัสิต 66 (สยามสามคัคี) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี� 

กรุงเทพมหานคร 10210 

โทรศพัท ์ : 0-2551-0541-4 

โทรสาร : 0-2552-0905, 0-2551-0532 

ประเภทธุรกิจ : ดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์แบบ Solar Rooftop ขนาดกาํลงั

การผลิตรวมประมาณ 1.51 เมกะวตัต ์

เลขทะเบียนบรษิัท : 0105554152855 

ทนุจดทะเบียน : 100,000,000 บาท  

มลูค่าหุน้ที�ตราไวต้่อหุน้ : 10.00 บาท 
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4. บรษิัท เอ็ปโก ้เอ็นเนอรย์ี� จาํกดั (“EPCOE”) 

ที�ตั#งสาํนกังานใหญ่    : เลขที� 51/29, 51/61 ซอยวิภาวดรีงัสิต 66 (สยามสามคัคี) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี� 

กรุงเทพมหานคร 10210 

โทรศพัท ์ : 0-2551-0541-4 

โทรสาร : 0-2552-0905, 0-2551-0532 

ประเภทธุรกิจ : ดาํเนินธุรกิจพฒันาโครงการพลงังานและเขา้ถือหุน้ในบรษิัทอื�น (Investment Holding 

Company) 

เลขทะเบียนบรษิัท : 0105557003079 

ทนุจดทะเบียน : 500,000,000 บาท  

มลูค่าหุน้ที�ตราไวต้่อหุน้ : 10.00 บาท 

 

5. บรษิัท เอ็ปโก ้เอ็นจิเนียริ�ง จาํกดั (“EE)” 

ที�ตั#งสาํนกังานใหญ่    : เลขที� 51/29, 51/61 ซอยวิภาวดรีงัสิต 66 (สยามสามคัคี) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี� 

กรุงเทพมหานคร 10210 

โทรศพัท ์ : 0-2551-0541-4 

โทรสาร : 0-2552-0905, 0-2551-0532 

ประเภทธุรกิจ : ดาํเนินธุรกิจเกี�ยวกบัการรบัเหมาก่อสรา้ง และการบาํรุงรกัษาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ทั#ง 

Solar Farm และ Solar Roof 

เลขทะเบียนบรษิัท : 0105559002541 

ทนุจดทะเบียน : 2,000,000 บาท  

มลูค่าหุน้ที�ตราไวต้่อหุน้ : 10.00 บาท 

 

6. บรษิัท ทศันศ์ิร ิจาํกดั (“THAT SIRI”) 

ที�ตั#งสาํนกังานใหญ่    : เลขที� 51/29, 51/61 ซอยวิภาวดรีงัสิต 66 (สยามสามคัคี) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี� 

กรุงเทพมหานคร 10210 

โทรศพัท ์ : 0-2551-0541-4 

โทรสาร : 0-2552-0905, 0-2551-0532 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบรษิัทที�ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานความ

รอ้นรว่ม 

เลขทะเบียนบรษิัท : 0105554015025 

ทนุจดทะเบียน : 620,000,000 บาท  

มลูค่าหุน้ที�ตราไวต้่อหุน้ : 100.00 บาท 
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7. บรษิัท เอสทีซี เอ็นเนอรย์ี� จาํกดั (“STCE”) 

ที�ตั#งสาํนกังานใหญ่    : เลขที� 51/29, 51/61 ซอยวิภาวดรีงัสิต 66 (สยามสามคัคี) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี� 

กรุงเทพมหานคร 10210 

โทรศพัท ์ : 0-2551-0541-4 

โทรสาร : 0-2552-0905, 0-2551-0532 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบรษิัทที�ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานความ

รอ้นรว่ม 

เลขทะเบียนบรษิัท : 0105550013940 

ทนุจดทะเบียน : 784,476,000 บาท  

มลูค่าหุน้ที�ตราไวต้่อหุน้ : 10.00 บาท 

 

8. บรษิัท เอเพ็กซ ์เอ็นเนอยี� โซลชูั�น จาํกดั (“APEX”) 

ที�ตั#งสาํนกังานใหญ่    : เลขที� 51/29, 51/61 ซอยวิภาวดรีงัสิต 66 (สยามสามคัคี) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี� 

กรุงเทพมหานคร 10210 

โทรศพัท ์ : 0-2551-0541-4 

โทรสาร : 0-2552-0905, 0-2551-0532 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบรษิัทที�ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานความ

รอ้นรว่ม 

เลขทะเบียนบรษิัท : 0105549073675 

ทนุจดทะเบียน : 253,568,000 บาท  

มลูค่าหุน้ที�ตราไวต้่อหุน้ : 10.00 บาท 

 

9. บรษิัท แทค เอ็นเนอยี� จาํกดั (“TAC”) 

ที�ตั#งสาํนกังานใหญ่    : เลขที� 51/29, 51/61 ซอยวิภาวดรีงัสิต 66 (สยามสามคัคี) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี� 

กรุงเทพมหานคร 10210 

โทรศพัท ์ : 0-2551-0541-4 

โทรสาร : 0-2552-0905, 0-2551-0532 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบรษิัทที�ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานความ

รอ้นรว่ม 

เลขทะเบียนบรษิัท : 0105553134187 

ทนุจดทะเบียน : 1,990,000,000 บาท  

มลูค่าหุน้ที�ตราไวต้่อหุน้ : 100.00 บาท 
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10. บรษิัท เอสเอสยทูี จาํกดั (“SSUT”) 

ที�ตั#งสาํนกังานใหญ่    : 888 อาคาร ไอ ทาวเวอร ์ชั#น 9 ถนนวิภาวดี-รงัสิต แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

10900 

โทรศพัท ์ : 0-2554-9222 

โทรสาร : 0-2554-9111 

ประเภทธุรกิจ : ดาํเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าระบบ Co-generation กาํลงัการผลิตสงูสดุ �^� เมกกะวตัต ์และไอนํ#า

กาํลงัการผลิตสงูสดุรวมประมาณ �� ตนัต่อชั�วโมง จาํนวน ^ โรงไฟฟ้า รวมเป็นกาํลงัการผลิต

สงูสดุ ^b� MW และไอนํ#ากาํลงัการผลิตสงูสดุรวมประมาณ _� ตนั ต่อชั�วโมง 

เลขทะเบียนบรษิัท : 0105553039664 

ทนุจดทะเบียน : 2,919,000,000 บาท  

มลูค่าหุน้ที�ตราไวต้่อหุน้ : 100.00 บาท 

 

11. บรษิัท พีพีทีซี จาํกดั (“PPTC”) 

ที�ตั#งสาํนกังานใหญ่    : 888 อาคาร ไอ ทาวเวอร ์ชั#น 9 ถนนวิภาวดี-รงัสิต แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

10900 

โทรศพัท ์ : 0-2554-9222 

โทรสาร : 0-2554-9111 

ประเภทธุรกิจ : ดาํเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าระบบ Co-generation กาํลงัการผลิตสงูสดุ 120 เมกะวตัต ์และไอนํ#า

กาํลงัการผลิตสงูสดุรวมประมาณ 30 ตนัต่อชั�วโมง 

เลขทะเบียนบรษิัท : 0105552092405 

ทนุจดทะเบียน : 1,484,000,000 บาท  

มลูค่าหุน้ที�ตราไวต้่อหุน้ : 100.00 บาท 

 

12. Alternative Energies Kabushi Kaisha (“AE-KK”) 

สถานะบรษิัท    : บรษิัทย่อยทางออ้ม 

ประเภทธุรกิจ : เขา้ถือหุน้ในบรษิัทอื�น และลงทนุในธุรกิจไฟฟ้าในธุรกจิพฒันาโครงการพลงังานในต่างประเทศ 

ทนุจดทะเบียน : 7,350,000 บาท 

 

13. Higashi Nihon Mega Solar 3 Godo Kaisha (“GK4”) 

สถานะบรษิัท    : บรษิัทย่อยทางออ้ม 

ประเภทธุรกิจ : ดาํเนินโครงการ Solar Farm ในประเทศญี�ปุ่ น จาํนวน 1 โครงการ ภายใตโ้ครงสรา้งการลงทนุ

แบบ จีเค-ทีเค โครงการ Shichikashuku 1-2 ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 3.465 เมกะวตัต ์

ทนุจดทะเบียน : 14,700 บาท  
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14. EP Group (HK) Company Limited 

สถานะบรษิัท    : บรษิัทย่อยทางออ้ม 

ประเภทธุรกิจ : เขา้ถือหุน้ในบรษิัทอื�น และพฒันาโครงการพลงังานในประเทศสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม

และประเทศญี�ปุ่ น 

ทนุจดทะเบียน : 100 ดอลลารฮ์่องกง 

 

15. EPVN W1 (HK) Company Limited 

สถานะบรษิัท    : บรษิัทย่อยทางออ้ม 

ประเภทธุรกิจ : เขา้ถือหุน้ในบรษิัทอื�น และพฒันาโครงการพลงังานในประเทศสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม 

ทนุจดทะเบียน : 100 ดอลลารฮ์่องกง 

 

16. EPVN W2 (HK) Company Limited 

สถานะบรษิัท    : บรษิัทย่อยทางออ้ม 

ประเภทธุรกิจ : เขา้ถือหุน้ในบรษิัทอื�น และพฒันาโครงการพลงังานในประเทศสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม 

ทนุจดทะเบียน : 100 ดอลลารฮ์่องกง 

 

17. Huong Linh Fresh Energy Development Joint Stock Company (HL3) 

สถานะบรษิัท    : บรษิัทย่อยทางออ้ม 

ประเภทธุรกิจ : เขา้ถือหุน้ในบรษิัท Huong Linh 3 Wind Power Joint Stock Company ซึ�งจดัตั#งขึ #นในประเทศ

เวียดนามและเป็นเจา้ของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม Huong Linh 3 Wind Power Plant 

Project ที�มีขนาดกาํลงัการผลิตเท่ากบั 30 เมกะวตัต ์โดยโครงการมีกาํหนดจาํหน่ายไฟฟ้าเชงิ

พาณิชยไ์ดภ้ายในเดือนตลุาคม 2564 

ทนุจดทะเบียน : 150,000 ลา้นดงเวียดนาม 

 

18. Huong Linh Reproduce Energy Development Joint Stock Company (HL4) 

สถานะบรษิัท    : บรษิัทย่อยทางออ้ม 

ประเภทธุรกิจ : เขา้ถือหุน้ในบรษิัท Huong Linh 4 Wind Power Joint Stock Company ซึ�งจดัตั#งขึ #นในประเทศ

เวียดนามและเป็นเจา้ของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม Huong Linh 4 Wind Power Plant 

Project ที�มีขนาดกาํลงัการผลิตเท่ากบั 30 เมกะวตัต ์โดยโครงการมีกาํหนดจาํหน่ายไฟฟ้าเชงิ

พาณิชยไ์ดภ้ายในเดือนตลุาคม 2564 

ทนุจดทะเบียน : 144,000 ลา้นดงเวียดนาม 

 

19. Chu Prong Gia Lai Wind Power Joint Stock Company (TN) 

สถานะบรษิัท    : บรษิัทย่อยทางออ้ม 
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ประเภทธุรกิจ : พฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม Che bien Tay Nguyen Wind Power Plant Project 

(“โครงการ TN”) ในประเทศเวียดนาม ที�มีขนาดกาํลงัการผลิตเท่ากบั 50 เมกะวตัต ์โดยโครงการ

มีกาํหนดจาํหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชยไ์ดภ้ายในเดือนตลุาคม 2564 

ทนุจดทะเบียน : 250,000 ลา้นดงเวียดนาม 

 

20. Chu Prong Gia Lai Wind Electricity Joint Stock Company (MN) 

สถานะบรษิัท    : บรษิัทย่อยทางออ้ม 

ประเภทธุรกิจ : พฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม Phat Trien Mien Nui Wind Power Plant Project 

(“โครงการ MN”) ในประเทศเวียดนาม ที�มีขนาดกาํลงัการผลิตเทา่กบั 50 เมกะวตัต ์โดย

โครงการมีกาํหนดจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยไ์ดภ้ายในเดือนตลุาคม 2564 

ทนุจดทะเบียน : 250,000 ลา้นดงเวียดนาม 

 

2. ข้อมูลการประกอบธุรกิจ 

2.1 ประวัติความเป็นมา 

บรษิัท อีสเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ” หรือ “EP”) เดิมชื�อ บรษิัท โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั

มหาชน มีตวัย่อวา่ EPCO จดทะเบียนเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยต์ั#งแต่ปี 2536 โดยเปลี�ยนชื�อเป็น EP ใน 

เดือนเมษายน 2563 และยา้ยจากหมวดธุรกิจสื�อและสิ�งพมิพ ์ (Media & Publishing) เป็นหมวดธุรกิจพลงังานและ 

สาธารณปูโภค (Energy & Utilities) ในเดือนมิถนุายน 2563 บรษิัทฯ ดาํเนินธุรกิจรบัจา้งพมิพแ์บบครบวงจร ตั#งแตว่าง

แผนการผลิต รบัจดัทาํตน้ฉบบั จดัหนา้ ออกแบบ ทาํเพลท พิมพอ์อฟเซต เขา้เล่ม ไสกาว จนกระทั�งเขา้เล่มเป็นสิ�งพิมพ์

สาํเรจ็รูป (One Stop Printing Facility) โดยในช่วงปลายปี 2554 บรษิัทฯ เริ�มลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน ในโครงการ

ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยห์ลายโครงการในประเทศไทย ประเทศญี�ปุ่ น และประเทศเวยีดนาม รวมทั#งลงทนุใน

โรงไฟฟ้าแบบพลงังานความรอ้นรว่ม (Cogeneration)  

 

2.2 ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

2.2.1 การประกอบธุรกิจสิ�งพิมพ ์และบรรจภุณัฑ ์

บรษิัท อีสเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) รบัพิมพง์านทกุชนิดบนกระดาษ ทั#งในประเทศ และ 

ต่างประเทศ สามารถแบง่ตามประเภทของผลิตภณัฑ ์โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี# 

1) ประเภทหนงัสือพิมพ ์ 

บรษิัทฯ เป็นผูผ้ลิตเพียงบรษิัทเดียวในประเทศไทย ที�ใหบ้รกิารพิมพห์นงัสือพิมพ ์โดยที�ไม่มีหวัหนงัสือเป็นของ

บรษิัท จึงเป็นจดุเด่นในการใหบ้รกิารพิมพห์นงัสือพิมพ ์ หนงัสือพิมพร์ายวนัที�บรษิัทใหก้ารบรกิาร เช่น 

หนงัสือพิมพผ์ูจ้ดัการรายวนั, หนงัสือพิมพท์นัหุน้รายวนั, หนงัสือพิมพต์่างประเทศ เช่น Nikkei Newspaper, 

หนงัสือพิมพฐ์านเศรษฐกจิ เป็นตน้ 

2) ประเภทนิตยสารรายเดือน, รายปักษ์ และรายสปัดาห ์

บรษิัทฯ ไดใ้หบ้รกิารพิมพน์ิตยสารแก่บรษิัทเจา้ของหนงัสือหลายบรษิัท  โดยเป็นนิตยสารรายเดือน, รายปักษ ์

และรายสปัดาห ์อาทเิช่น นิตยสาร อ.ส.ท. รายเดือน, LIPS รายเดอืน, ธรรมลีลารายเดือน เป็นตน้เนื�องจากสื�อ
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อิเล็คทรอนิคสส์มยัใหม่ หรือ Social Media ต่างๆที�เขา้มามีบทบาทในยคุปัจจบุนั ทาํใหน้ิตยสารหลายฉบบั

ตอ้งลดจาํนวนพมิพ ์และบางฉบบัก็ปิดตวัลง จึงส่งผลใหบ้รษิัทฯ มียอดสิ�งพมิพป์ระเภทนี#ลดลง 

3) ประเภทหนงัสือ, คู่มือ และพ็อกเก็ตบุ๊ค 

ในปีนี #ภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศยงัคงชะลอตวั   ธุรกิจตา่งๆ ยงัคงดาํเนินไปได ้  บรษิัทฯ สามารถสรา้ง

ลกูคา้รายใหม่ และยงัคงรกัษาฐานลกูคา้เดมิไวไ้ด ้ โดยมุ่งเนน้ไปยงัลกูคา้กลุ่มเป้าหมายที�มีศกัยภาพสงูเพื�อ

เพิ�มมลูคา่งานพิมพ ์ และจากการที�ภาครฐัใหก้ารสนบัสนนุสื�อการเรียนการสอนนั#น ทาํใหบ้รษิัทฯ สามารถ

รกัษายอดสิ�งพมิพป์ระเภทหนงัสือเรียนไวไ้ด ้ และบรษิัทฯ ยงัคงไดร้บัการสนบัสนนุจากลกูคา้ประเทศเพื�อน

บา้น เป็นงานสิ�งพิมพแ์บบเรียนกระทรวงศกึษาธิการลาวเช่นเคย สาํหรบังานพิมพป์ระเภทหนงัสือคู่มือ

เครื�องใชไ้ฟฟ้า และกลอ้งถ่ายรูป อาทิเช่น คู่มือ FUJITSU, คู่มือรถยนต ์ ฯลฯ บรษิัทฯ ยงัสามารถรกัษา

ยอดขายสิ�งพิมพป์ระเภทนี#ไวไ้ด ้

4) ประเภทโบชวัร ์แค็ตตาล็อก อื�นๆ 

จากนวตักรรมและเทคโนโลยีสมยัใหมท่ี�เขา้มามีบทบาทสาํคญัในยคุปัจจบุนั ลกูคา้ของบรษิัทฯ บางราย 

เปลี�ยนช่องทางการนาํเสนอผลิตภณัฑเ์ป็นแบบดิจิทลัคอนเทนตผ่์านช่องทางเว็บไซต,์ ผ่านช่องทาง

อิเลคทรอนิกส ์ หรือทาง Social Media ต่างๆ แต่บรษิัทฯ ยงัสามารถรกัษายอดขายสิ�งพิมพป์ระเภทนี #ได้

เนื�องจากไดร้บัการสนบัสนนุจากฐานลกูคา้เดิมไวไ้ด ้

5) ประเภทปฏิทนิ และไดอารี� 

บรษิัทฯ ยงัสามารถรกัษาฐานลกูคา้เดิม และสรา้งลกูคา้ใหม่ไดส้าํหรบังานพิมพป์ระเภทปฏิทิน และไดอารี� 

เพราะแต่ละบรษิัทยงัตอ้งสั�งพิมพเ์พื�อสาํหรบัแจกในชว่งปลายปี ทาํใหบ้รษิัทฯ สามารถรกัษายอดสิ�งพิมพ์

ประเภทนี#ได ้โดยมียอดขายเพิ�มขึ #นไม่มากนกั 

2.2.2 การประกอบธุรกิจบรรจภุณัฑ ์

บรษิัทฯ ประกอบธุรกิจบรรจภุณัฑ ์โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

– บรรจุภัณฑ์กระดาษสาํหรับอาหาร และกล่อง offset ทั�วไป  เช่น กล่อง, ถาด, แก้ว, ถ้วย, ชาม (สาํหรบั

อาหาร) เป็นตน้ 

– บรรจภุณัฑป์ระเภท corrugate, offset เช่น กล่องลกูฟกู, กล่อง inner offset, Sheet board เป็นตน้ 

 

2.2.3 การประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้า 

ตามที�ภาครฐัไดม้ีนโยบายในการสนบัสนนุการใชไ้ฟฟ้าพลงังานทดแทนนั#น โดยกลุ่มบรษิัทไดเ้ล็งเห็นถึงโอกาสใน

การพฒันา และไดล้งทนุในธุรกจิที�เกี�ยวขอ้งกบัพลงังานทดแทน ซึ�งเป็นธุรกจิที�มีศกัยภาพในการเจริญเติบโตที�สงู และมี

ความเสี�ยงในการดาํเนินงานตํ�า ตลอดจนสามารถสรา้งรายไดท้ี�มั�นคงไดใ้นระยะยาว 

โดยมีธุรกิจหลกั คือ การผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียน ประเภทพลงังานแสงอาทิตยโ์ดยบรษิัทฯ 

มีนโยบายจะเขา้ลงทนุ พฒันา และบรหิารโรงไฟฟ้าทั#งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการรบัเหมาตดิตั#งระบบผลิต

ไฟฟ้า นอกจากนี # บรษิัทฯ มีการลงทนุในบรษิัทรว่ม ซึ�งประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํ#า โดยโรงไฟฟ้าแบบ

พลงังานความรอ้นรว่ม (“Cogeneration”) บรษิัทไดเ้ริ�มทยอยเขา้ลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมในประเทศ

เวียดนาม 
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ปัจจบุนัโครงการผลิตไฟฟ้าที�อยูภ่ายใตก้ารดาํเนินงานของบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่ม (“กลุ่มบรษิัทฯ”) ทั#งที�

ดาํเนินการเชิงพาณิชย ์(“COD”) แลว้ และโครงการที�อยู่ระหว่างการพฒันา คิดเป็นกาํลงัการผลิตไฟฟ้าตามสดัส่วนการถือ

หุน้รวม 170.48 เมกะวตัต ์และกาํลงัการผลิตไอนํ#าตามสดัส่วนการถือหุน้รวม 39.79 ตนัต่อชั�วโมง โดยแบ่งเป็นโครงการที� 

COD แลว้ คิดเป็นกาํลงัการผลิตไฟฟ้าตามสดัส่วนการถือหุน้รวม 169.02 เมกะวตัต ์ และกาํลงัการผลิตไอนํ#าตามสดัส่วน

การถือหุน้รวม 39.79 ตนัต่อชั�วโมง และโครงการที�อยู่ระหว่างการพฒันา 1 โครงการ คิดเป็นกาํลงัการผลิตไฟฟ้าตาม

สดัส่วนการถือหุน้รวม 1.46 เมกะวตัต ์ โดยยงัไม่รวมโครงการพลงังานลม ซึ�งอยู่ระหว่างการลงทนุพฒันาโครงการ จาํนวน 

160 เมกะวตัต ์

1) โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ประเภท Solar Farm ในประเทศไทย 

ปัจจบุนักลุ่มบรษิัทฯ มีโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยป์ระเภท Solar Farm ในประเทศไทยที�ดาํเนินการเชงิ

พาณิชยแ์ลว้ รวมทั#งสิ #น 4 โครงการ มีกาํลงัการผลิตไฟฟา้เสนอขายรวมทั#งสิ #น 20 เมกะวตัต ์ (กาํลงัการผลิต

ติดตั#งรวมประมาณ 23 เมกะวตัต)์ ปัจจบุนัไดจ้าํหน่ายโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท์ั#ง 4 โครงการ ไป

แลว้เมื�อวนัที� 31 กรกฎาคม 2563 เป็นจาํนวนเงิน 871.00 ลา้นบาท ซึ�งบรษิัทฯ ไดร้บัชาํระแลว้จาํนวน 721.00 

ลา้นบาทในเดือนสิงหาคมและกนัยายน 2563 และจะรบัชาํระจาํนวน 150.00 ลา้นบาทในปี 2565 

2) โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ประเภท Solar Rooftop ในประเทศไทย 

ปัจจบุนั EPCOG ซึ�งเป็นบรษิัทย่อยโดยออ้มที�ถือหุน้โดยบรษิัทยอ่ย ซึ�ง EP  ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 

ดาํเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยป์ระเภท Solar Rooftop ในประเทศไทย ซึ�งดาํเนินการเชงิ

พาณิชยแ์ลว้ รวมทั#งสิ #น 3 โครงการ กาํลงัการผลิตไฟฟ้าตามสญัญารวม 1,505 กิโลวตัต ์นอกจากนี# EPCOG ยงั

ดาํเนินกิจการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากระบบ Solar Rooftop ใหแ้ก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้าภาคเอกชน จาํนวน 5 โครงการ 

ขนาดกาํลงัการผลิตรวมประมาณ 5.37 เมกะวตัต ์ ซึ�งเดินเครื�องเชิงพาณิชยจ์าํหน่ายกระแสไฟฟ้าแลว้ 44 

โครงการและอยู่ระหว่างการดาํเนินการอีก จาํนวน 1 โครงการ โดยสญัญาซื #อขายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์

ดงักล่าวมีระยะเวลา 15 ปี ถึง 25 ปี 

3) โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ประเภท Solar Farm ในประเทศญี�ปุ่ น 

ปัจจบุนับรษิัทฯ มีการลงทนุโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ ประเภท Solar Farm ในประเทศญี�ปุ่ น

จาํนวน 5 โครงการ สาํหรบัโครงการที�อยู่ระหว่างการพฒันา ซึ�งไดแ้ก่ โครงการชิจิคะชคุ ุ 1 โครงการชิจคิะชคุ ุ2 

และโครงการครูฮิารา่ 2 โครงสรา้งการลงทนุจะเป็นรูปแบบการถือหุน้ตามปกติ อย่างไรกต็าม สาํหรบัโครงการ

เกียวโต ซึ�ง COD ไปแลว้ และมีการดาํเนินการผ่าน Kyotamba GK ไดม้ีการปรบัโครงสรา้งการลงทนุเป็นแบบ 

จีเค-ทีเค ตามกฏหมายของประเทศญี�ปุ่ นปัจจบุนั กลุ่มบรษิัทฯ มีโครงการ Solar Farm ในประเทศญี�ปุ่ นที�

ดาํเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ 3 โครงการ กาํลงัการผลิตไฟฟา้ตามสญัญา 31.75 เมกะวตัต ์ และที�อยู่ระหว่าง

ก่อสรา้ง 2 โครงการ กาํลงัการผลิตไฟฟ้าตามสญัญารวมประมาณ 3.465 เมกะวตัต ์ปัจจบุนัโครงการผลิตไฟฟ้า

จากพลงังานแสงอาทิตย ์โครงการ Kyotamba โครงการ Kurihara 1 และโครงการ Kurihara 2 อยูร่ะหว่างการ

จาํหน่าย ซึ�งคาดวา่การจาํหน่ายจะแลว้เสรจ็ภายในเดือนตลุาคม 2563 

4) โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ประเภท Solar Farm ในประเทศเวียดนาม 

ปัจจบุนับรษิัทฯ มีการลงทนุโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์  ประเภท  Solar  Farm ที�จงัหวดัฟเูยี #ยน 

สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม จาํนวน 2 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตติดตั#งรวม 99.216 เมกะวตัต ์ โดย

สญัญาซื#อขายไฟฟ้า มีระยะเวลาขายไฟฟ้าใหก้บั Electricity of Vietnam (“EVN”) เป็นเวลา 20 ปี ปัจจบุนักลุ่ม
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บรษิัทฯ ไดม้ีการจาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าที�ประเทศเวยีดนามไปแลว้เมื�อวนัที� 27 ธันวาคม 2562 ซึ�งกลุ่ม

บรษิัทฯ มีกาํไรจากการจาํหน่ายโรงไฟฟ้าดงักล่าว จาํนวนเงิน 543.01 ลา้นบาท 

5) ธุรกิจรบัเหมาติดตั#งระบบผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop 

ในปี 2560 กลุ่มบรษิัทฯ ไดเ้ริ�มดาํเนินธุรกจิรบัเหมาติดตั#งระบบผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop ผ่าน EPCOG และ 

EE ซึ�งบรษิัทฯ ถือหุน้รอ้ยละ 99.99 และ 99.00 ตามลาํดบั กลุ่มบรษิัทฯ มีกลุ่มลกูคา้เป้าหมายไดแ้ก่ โรงงาน

อตุสาหกรรม และอาคารพาณิชย ์ โดยกลุ่มบรษิัทฯ จะใหบ้รกิารออกแบบ จดัหาวสัดอุปุกรณ ์ และติดตั#งระบบ

ผลิตไฟฟ้าใหแ้ก่ลกูคา้ นอกจากนี# อาจใหบ้รกิารดแูลและบาํรุงรกัษาภายหลงัการ COD ตามระยะเวลาที�

กาํหนดในสญัญา 

สาํหรบั EPCOG ไดด้าํเนินการรบัเหมาติดตั#งระบบผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop ใหแ้ก่ลกูคา้แลว้เสรจ็แลว้

ทั#งสิ #น 12 โครงการ รวมกาํลงัการผลิตติดตั#ง 8.45 เมกะวตัต ์และมีโครงการที�ลงนามในสญัญาว่าจา้งแลว้แต่ยงั

ดาํเนินการตดิตั#งไมแ่ลว้เสรจ็ 1 โครงการ รวมกาํลงัการผลิตติดตั#ง 0.34 เมกะวตัต ์

สาํหรบั EE มีโครงการรบัเหมาติดตั#งระบบผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop ที�ลงนามในสญัญาวา่จา้ง

แลว้แต่ยงัดาํเนินการติดตั#งไม่แลว้เสรจ็ 5 โครงการ รวมกาํลงัการผลิตติดตั#ง 3.18 เมกะวตัต ์

6) โรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นรว่ม (Cogeneration) 

ปัจจบุนั กลุ่มบรษิัทฯ มีการลงทนุในบรษิัทรว่ม 2 บรษิัทซึ�งดาํเนนิกิจการโรงไฟฟา้พลงังานความรอ้นรว่ม ไดแ้ก่ 

โครงการลาดกระบงั และโครงการบางป ูขนาดกาํลงัการผลิตเสนอขายรวม 360 เมกะวตัต ์

7) โครงการโรงไฟฟ้าพลงังามลม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมในประเทศเวียดนาม Huong Linh 3 - 4 ขนาดกาํลงัการผลิตรวมสอง

โครงการประมาณ 60.00 เมกะวตัต ์ โครงการตั#งอยู่ที�จงัหวดั Quang Tri สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม ซึ�ง

คาดว่าทั#งสองโครงการจะสามารถจาํหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชยไ์ดภ้ายในเดือนตลุาคม ̂ `_b โดย EPVN W1 (HK) 

Company Limited บรษิัทย่อยทางออ้มของบรษิัทฯ ไดเ้ขา้ลงนามในสญัญาซื #อขายหุน้สามญัของ Huong Linh 

Fresh Energy Development Joint Stock Company และ Huong Linh Reproduce Energy Development 

Joint Stock Company  

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมในประเทศเวียดนาม โครงการ Che bien Tay Nguyen Wind Power 

Plant Project และ Phat Trien Mien Nui Wind Power Plant Project ซึ�งตั#งอยู่ที�จงัหวดั Gia Lai สาธารณรฐั

สงัคมนิยมเวียดนาม ซึ�งคาดวา่ทั#งสองโครงการจะสามารถจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยไ์ดภ้ายในเดือนตลุาคม 

2564 โดย EPVN W2 (HK) Company Limited บรษิัทย่อยของบรษิัทฯ ไดเ้ขา้ลงนามในสญัญาซื #อขายหุน้

สามญัของบรษิัท Chu Prong Gia Lai Wind Power Joint Stock Company และ บรษิัท Chu Prong Gia Lai 

Wind Energy Joint Stock Company เมื�อวนัที 7 สิงหาคม 2563 โดยการเขา้ทาํรายการดงักลา่วเป็นการเขา้ทาํ

รายการเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งสิทธิในสญัญาซื#อขายไฟฟ้าพลงังานลมรวม 100 MW ในประเทศเวียดนาม
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2.3 โครงสร้างการถือหุน้ของบริษัทฯ 

 

ก่อนการเขา้ทาํรายการ 
 

 
 

ภายหลังการเข้าทาํรายการ 
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2.4 โครงสร้างรายได ้

 บริษัทฯ และบรษิัทย่อย มีโครงสรา้งรายไดจ้ากการขายและบริการแยกตามประเภทผลิตภณัฑแ์ละบริการ ดงันี #   

  

ประเภทรายได ้
2561 2562 2563 

งวด _ เดือน สิ #นสดุ

วนัที� �� มิถนุายน 

2564 

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 

1. ธุรกิจสิ�งพิมพ:์ 427.89 36.12 578.05 27.48 471.11 17.05 339.58 57.61 

2. ธุรกิจโรงไฟฟ้า: 559.38 47.22 952.22 45.26 673.63 24.38 39.76 6.75 

รายไดร้วม 987.27 83.34 1,530.27 72.74 1,144.74 41.43 379.35 64.36 

 

ดอกเบี #ยรบั 2.03 0.17 4.97 0.24 8.27 0.30 0.46 0.08 

กาํไรจากการซื #อในราคาตํ�ากว่ามลูค่ายตุิธรรม 130.98 11.06 -  - - - - - 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทนุ - - 543.01 25.81 1,567.17 56.72 - - 

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน - - - - - - - - 

รายไดเ้งินปันผล 0.04 0.00  0.01 0.00 - - - - 

กลบัรายการค่าเผื�อหนี#สนิจากภาระคํ#าประกนั - - - - - - 46.21 7.84 

อื�นๆ 64.35 5.43 25.46 1.21 43.03 1.56 163.39 27.72 

รวมรายไดท้ั#งหมด 1,184.67 100.00 2,103.73 100.00 2,763.22 100.00 589.41 100.00 

ที�มา : รายงานประจาํปี 2563 ของบริษัทฯ                                

 

3. ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทฯ 

3.1 ผู้ถือหุน้ 

ลาํดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1 บรษิัท อควา คอรเ์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน)1/ 369,383,491 39.61 

2 กลุ่มชินสภุคักลุ   234,688,267   25.17  

 นาย ยทุธ ชินสภุคักุล  130,386,988   13.98  
 นางสาว มาลิน ี ชินสภุคักุล  40,027,497   4.29  
 นาย ยอด  ชินสภุคักุล  27,107,680   2.91  
 นาง มาริสา ณ นคร  23,300,634   2.50  
 นาย ยทุธชยั  ชินสภุคักุล  12,622,388   1.35  
 นาง มาลีรตัน ์ ชินสภุคักุล  1,035,980   0.11  
 นาย เดด็ ชินสภุคักุล  107,100   0.01  

 
นาง พไิลลกัษณ ์ชินสภุคักุล 
 

 100,000   0.01  
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ลาํดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

3 กลุ่มอจัฉราวรรณ  14,789,668   1.59  

 นาง ภาวนา  อจัฉราวรรณ  12,330,156   1.32  
 นาย วลัลภ  อจัฉราวรรณ  2,459,512   0.26  

4 นางสาว จิราพชัร ไชยวรรณา  14,678,576   1.57  
5 กลุ่มศรเลิศลํ#าวาณิช   12,068,900   1.29  

 นาย มงคล  ศรเลิศลํ$าวาณิช  11,485,000   1.23  
 นางสาว ทศันยี์  ศรเลิศลํ$าวาณิช  313,750   0.03  
 นางสาว จนัทนา  ศรเลิศลํ$าวาณิช  167,000   0.02  
 นาง นฤมล  ศรเลิศลํ$าวาณิช  42,019   0.00  
 นางสาว ธญัลกัษณ์  ศรเลิศลํ$าวาณิช  30,831   0.00  
 นาย เจริญ  ศรเลิศลํ$าวาณิช  30,300   0.00  

6 บรษิัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จาํกดั 10,876,617 1.17 

7 นาง นลิน  คณุจกัร 8,375,000 0.90 

8 นาย กาํพล วิระเทพสภุรณ ์ 7,395,400 0.79 
9 บรษิัท มิลลิเมด พรอ็พเพอรต์ี #ส ์จาํกดั2/ 7,231,200 0.78 

10 กลุ่มเกียรติศิรขิจร  7,127,297   0.76  

 นาย พศิษิฏ์ เกียรตศิริิขจร  4,207,500   0.45  
 นาย พงศธ์รรศ เกียรตศิริิขจร  2,000,000   0.21  
 นาย พพิฒัน ์เกียรตศิริิขจร  919,797   0.10  

รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดบั 686,614,416 73.63 

ผู้ถือหุ้นรายอื�น 245,892,681 26.37 

จาํนวนหุ้นทั-งสิ-น 932,507,097 100.00 

ที�มา: สมดุทะเบียนหุน้ของบริษัท ณ วนัที� 25 ตลุาคม 2564 

หมายเหต:ุ 1/ บริษัท อควา คอรป์อเรชั�น จาํกดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจบริการดา้นสื�อโฆษณาที�ครบวงจร และลงทนุในบริษัทอื�น 

2/ บริษัท มิลลิเมด พรอ็พเพอรต์ี #ส ์จาํกัด ประกอบธุรกิจการเลี #ยงสตัวป์ระเภทอื�นๆ 

 

รายชื�อผูถื้อหุน้ของ บรษิัท อควา คอรป์อเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 

ลาํดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1 นาย ปกรณ ์มงคลธาดา 575,301,500 12.53 

2 นาย กาํพล วิระเทพสภุรณ ์ 317,995,400 6.92 

3 นาง จนัทิรา ลือสกลุ 229,000,201 4.99 

4 นาย สรุนาท วงศช์นะภยั 141,000,000 3.07 

5 บรษิัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จาํกดั 89,728,347 1.95 
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ลาํดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

6 นาย เจรญิชยั แสงทองอรา่ม 85,650,000 1.86 

7 นาย ศิรวิฒัน ์วงศจ์ารุกร 80,000,000 1.74 

8 นาย ชนินทร ์ศิลปีชีวะ 74,000,000 1.61 

9 น.ส. สภุตัรา แปงการยิา 68,696,400 1.50 

10 นาย สนุทร สิมะวรา 51,000,000 1.11 

รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดบั 1,712,371,848 37.28 

ที�มา: ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัที� 29 กนัยายน 2564 

 

3.2 คณะกรรมการบริษทัฯ 

รายชื�อคณะกรรมการของบรษิัทฯ  

ลาํดับ ชื�อ ตาํแหน่ง 

1 นาย ยทุธ ชินสภุคักลุ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบรหิาร 

2 นาย อารกัษ์  ราษฎรบ์รหิาร ประธานเจา้หนา้ที�บรหิารและกรรมการ 

3 นาย แดน  ชินสภุคักลุ กรรมการ 

4 นาย ประสงค ์ หาญปิยวฒันสกลุ กรรมการ 

5 นางสาวเรวดี หวานชิด กรรมการ 

6 นาย ชยัวฒัน ์ อศัวินทรางกรู ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  

7 นาย กมล รตันไชย กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

8 นาง ยพุาพรรณ  เอกสิทธิกลุ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

9 นาย สมชาย ควูิจิตรสวุรรณ กรรมการอิสระ 

ที�มา : ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัที� 27 ตลุาคม 2564 

 

4. สรุปรายการสาํคัญในงบการเงนิ 

4.1 งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

รายการ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบการเงินรวม 

2561 2562 2563 งวด 6 เดือน 

สิ #นสดุวนัที� 30 

มิถนุายน 

2563 

งวด _ เดือน 

สิ #นสดุวนัที� �� 

มิถนุายน 

2564 

สินทรพัย ์        

สินทรพัยห์มนุเวียน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  307.57   151.07   949.68  161.36 172.83 

เงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ#าประกนั  25.67   25.43   -   17.88 0.32 

สินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอื�น  280.00    625.98   62.86  24.77 0.16 
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รายการ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบการเงินรวม 

2561 2562 2563 งวด 6 เดือน 

สิ #นสดุวนัที� 30 

มิถนุายน 

2563 

งวด _ เดือน 

สิ #นสดุวนัที� �� 

มิถนุายน 

2564 

ลกูหนี#การคา้และลกูหนี #หมนุเวียนอื�น - สทุธิ  659.23   371.75   153.11  495.20 299.25 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่างานก่อสรา้งโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานลม - - - - 622.89 

สินทรพัยท์ี�เกิดจากสญัญา  -    6.11   11.32  9.77 5.87 

ส่วนของสินทรพัยท์ี�ครบกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี      

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัรว่มทางออ้ม  9.37   9.37   9.37  9.37 9.37 

เงินใหกู้ย้ืมแก่พนกังาน  2.14   2.57   3.64  3.49 3.16 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั#นแก่บริษัทที�เกี�ยวขอ้งกนั  -    -    584.27  0.50 0.50 

สินคา้คงเหลือ – สทุธิ  119.31   106.29   134.49  106.14 155.44 

เงินปันผลคา้งรบั  -    -    -   - - 

สินทรพัยข์องกลุ่มที�จะจาํหน่าย      

ที�จดัประเภทไวเ้พื�อขายจากการดาํเนินงานที�ยกเลิก - - - - 63.88 

สินทรพัยห์มนุเวียนอื�น 

 

 140.71 

  

 284.78  

 

 225.47  

 

22.44 

 

600.30 

 

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน  1,544.00   1,583.35   2,134.20  850.93 1,933.99 

 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน        

เงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ#าประกนั  89.23   152.78   90.19  90.09 90.26 

ลกูหนี#จากการจาํหนา่ยเงินลงทนุ  -    -    150.00  - 150.00 

เงินลงทนุระยะยาว -   -    -   - - 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ - - - - - 

สินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอื�น  0.34    0.35   0.33  0.30 0.35 

เงินลงทนุในบริษัทย่อย  -    -    -   - - 

เงินลงทนุในบริษัทรว่ม  3,602.01   3,992.40   4,233.82  3,977.92 4,245.96 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัรว่มทางออ้ม  -    -    -   - - 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่พนกังาน - สทุธิ  2.13   2.73   4.40  4.21 3.51 

ที�ดิน อาคารและอปุกรณ ์- สทุธิ  4,573.02   5,118.98   1,545.81  5,046.39 3,269.48 

สินทรพัยส์ิทธิการใช ้- สทุธิ  -    -    32.33  51.24 22.68 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สทุธิ  634.65   588.13   158.24  574.50 0.83 

เงินลงทนุในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานลม - - - - 384.90 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  -    -    2.30  - 2.20 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื�น – สทุธิ 

 

 153.96 

  

 116.70 

  

 30.33 

  

86.93 

 

29.96 

 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน  9,055.34   9,972.07   6,247.76  9,831.60 8,200.13 

รวมสินทรพัย ์  10,599.33   11,555.42   8,381.96  10,682.52 10,134.11 
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รายการ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบการเงินรวม 

2561 2562 2563 งวด 6 เดือน 

สิ #นสดุวนัที� 30 

มิถนุายน 

2563 

งวด _ เดือน 

สิ #นสดุวนัที� �� 

มิถนุายน 

2564 

หนี#สินและสว่นของผูถ้ือหุน้        

หนี #สิน        

หนี #สินหมนุเวียน        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั#นจากสถาบนัการเงิน  321.05   180.97   72.83  320.86 2,111.19 

ตั�วแลกเงินขายลด  460.00   270.00   -   90.00 90.00 

เจา้หนี #การคา้และเจา้หนี #หมนุเวียนอื�น  247.88   180.07   159.53  169.17 253.98 

หนี#สินที�เกิดจากสญัญา – หมนุเวียน  -    13.86   4.43  7.09 7.10 

หนี#สินตามสญัญาเช่าที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี      

     เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  332.82   364.45   108.60  970.64 108.02 

     เงินกูย้ืมระยะยาวจากบริษัทอื�น  28.51   26.65   -   27.70 - 

     หนี #สินตามสญัญาเช่า  -    -    1.16  1.46 1.44 

     หุน้กู ้  884.70   1,583.50   1,700.90  2,192.60 500.00 

เงินกูย้ืมระยะสั#นจากบคุคลที�เกี�ยวขอ้งกนั - - - - - 

เงินกูย้ืมระยะสั#นจากบคุคลและบริษัทอื�น  79.94   79.94   65.07  134.14 138.22 

ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลคา้งจ่าย  0.97   51.54   20.41  61.74 25.71 

ประมาณการหนี #สินหมนุเวียนสาํหรบัผลประโยชนพ์นกังาน   2.57   3.08   4.12  3.62 1.54 

เจา้หนี #ค่าหุน้  -    27.49   0.15  107.63 -  

เงินปันผลคา้งจ่าย  1.18   60.55   0.96  0.99 -  

หนี #สินหมนุเวียนอื�น  35.42   22.89   20.69  41.48 38.20 

รวมหนี#สินหมนุเวียน  2,395.04   2,864.97   2,158.85  4,129.10 3,275.38 

หนี#สินไม่หมนุเวียน      

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน – สทุธิ  2,502.51   2,953.07   358.10  2,394.37 314.78 

หนี#สินตามสญัญาเช่า – สทุธิ  -    -    30.74  47.43 23.55 

หนี#สินที�เกิดจากสญัญา – ไม่หมนุเวียน  -    3.94   4.63  4.46 4.71 

หุน้กู ้– สทุธิ  2,292.70   1,700.90   845.26  500.00 2,334.27 

หนี#สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัช ี  43.86   34.83   -   27.45 - 

ประมาณการหนี #สินไม่หมนุเวียนสาํหรบัผลประโยชนพ์นกังาน – 

สทุธิ  37.50   46.83   48.37  48.88 47.99 

ค่าเผื�อหนี#สินจากภาระคํ#าประกนั  46.21   46.21   46.21  46.21 - 

หนี #สินอนพุนัธท์างการเงิน  -    -    22.23  57.54 17.14 

หนี#สินไม่หมนุเวียนอื�น 

 

 1.24 

  

 7.28 

  

 5.99 

  

4.65 

 

6.04 

 

รวมหนี#สินไม่หมนุเวียน  4,924.02   4,793.06   1,361.54  3,130.98 2,748.48 

รวมหนี#สิน  7,319.07   7,658.04   3,520.39  7,260.08 6,023.86 
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รายการ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบการเงินรวม 

2561 2562 2563 งวด 6 เดือน 

สิ #นสดุวนัที� 30 

มิถนุายน 

2563 

งวด _ เดือน 

สิ #นสดุวนัที� �� 

มิถนุายน 

2564 

ส่วนของผูถ้ือหุน้        

ทนุจดทะเบียน      

     หุน้สามญั 1,492,011,297 หุน้ ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2564 

และ 1,579,018,686 หุน้ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 มลูค่าหุน้

ละ 1.00 บาท  1,045.04   1,026.08   1,579.02  1,026.08 1,492.01 

ทนุที�ออกจาํหน่ายและเรียกชาํระแลว้      

หุน้สามญั 932,507,097 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1.00 บาท  921.57   921.57   932.51  921.57 932.51 

ส่วนเกินมลูคา่หุน้สามญั  561.85   561.85   603.20  561.85 603.20 

ส่วนเกินทนุหุน้ทนุซื #อคืน   6.02   6.02   6.02  6.02 6.02 

กาํไรสะสม      

      จดัสรรแลว้ – ทนุสาํรองตามกฎหมาย  92.16   92.16   93.25  92.16 93.25 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  536.95   1,096.80   2,003.73  997.31 1,815.23 

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถ้ือหุน้  454.79   621.12   298.52  283.08 (115.09) 

รวมส่วนของบริษัทใหญ ่  2,573.33   3,299.52   3,937.22  2,861.98 3,335.11 

ส่วนไดเ้สยีที�ไม่มีอาํนาจควบคมุ  706.93   597.87   924.36  560.46 775.13 

รวมส่วนของผูถ้ือหุน้  3,280.27   3,897.39   4,861.57  3,422.44 4,110.25 

รวมหนี#สินและส่วนของผูถ้ือหุน้  10,599.33   11,555.42   8,381.96  10,682.52 10,134.11 

 

 

4.2 งบกาํไรขาดทุน  

รายการ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบการเงินรวม 

2561 2562 2563 งวด _ เดือน 

สิ #นสดุวนัที� 

�� มิถนุายน 

2563 

งวด _ เดือน 

สิ #นสดุวนัที� 

�� มิถนุายน 

2564 

รายได ้        

รายไดจ้ากการขายและบริการ  779.64  1,313.84  1,015.66  601.42 379.35 

รายไดอื้�น      

รายไดเ้งินอดุหนนุจากรฐับาล  207.63   216.43   129.09  105.88 - 

ดอกเบี #ยรบั  2.03   4.97   8.27  0.71 0.46 

กาํไรจากการซื #อในราคาตํ�ากว่ามลูค่ายตุิธรรม  130.98   -    -   - - 

กาํไรจากการขายเงินลงทนุ  -    543.01  1,567.17  - - 

กาํไรจากการจาํหน่ายทรพัยส์ิน  -    3.90   1.21  - - 

รายไดเ้งินปันผล  0.04   0.01   -   - - 
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รายการ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบการเงินรวม 

2561 2562 2563 งวด _ เดือน 

สิ #นสดุวนัที� 

�� มิถนุายน 

2563 

งวด _ เดือน 

สิ #นสดุวนัที� 

�� มิถนุายน 

2564 

กลบัรายการค่าเผื�อหนี #สนิจากภาระคํ#าประกนั     46.21 

อื�นๆ  64.35   21.57   41.82  49.17 163.39 

รวมรายได ้ 1,184.66  2,103.73  2,763.22  757.19 589.41 

 

ค่าใชจ้่าย  
  

  

ตน้ทนุขายและบริการ 571.10 908.41  712.94  387.52 307.23 

ค่าใชจ้่ายในการขาย  21.51   29.72   30.31  13.50 18.38 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 156.00 224.31  358.55  128.80 148.45 

ขาดทนุจากการจาํหน่ายสินทรพัย ์ - - - - - 

ค่าเผื�อผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยข์องกลุ่มที�จะจาํหน่ายที�จดั

ประเภทไวเ้พื�อขายจากการดาํเนินงานที�ยกเลิก - - - - - 

รวมค่าใชจ้่าย 748.61  1,162.44  1,101.80  529.81 547.75 

กาํไร(ขาดทนุ)จากกิจกรรมดาํเนินงาน  436.05   941.29  1,661.42  227.37 41.66 

ตน้ทนุทางการเงิน (246.48) (360.71) (280.91) (142.51) (121.56) 

ส่วนแบ่งผลกาํไร (ขาดทนุ) ของบริษัทรว่มที�ใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย  240.45   390.39   239.28  124.14 160.72 

กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได ้  430.02   970.96  1,619.79  209.00 80.82 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้  (21.33)  (69.23)  (54.68) (31.15) (37.40) 

กาํไร(ขาดทนุ)สาํหรบัปี  408.69   901.73  1,565.11  177.85 43.42 

กาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื�น      

รายการที�จะถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั:      

ผลตา่งจากการแปลงค่างบการเงินในหน่วยงานต่างประเทศ  (51.32)  137.68  (151.03) (110.01) (86.90) 

ผลขาดทนุจากเครื�องมือป้องกนัความเสี�ยงกระแสเงินสด – สทุธิจาก

ภาษี    - - 

ส่วนแบ่งขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื�นของบริษัทรว่มที�ใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย  -    -    (40.46) (72.61) 55.03 

รายการที�จะไม่ถกูบนัทึกในสว่นของกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั:      

ผลกาํไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูค่าใหม่ของผลประโยชนพ์นกังานที�

กาํหนดไว ้- สทุธิจากภาษี  -    4.34   1.13  - - 

รวมกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื�นสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษีเงินได ้  (51.32)  142.02  (190.36) (182.62) (31.87) 

กาํไรเบ็ดเสรจ็รวมสาํหรบังวด  357.37  1,043.75  1,374.75  (4.77) 11.55 

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทนุ)      

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่  342.77   651.72  1,135.31  132.45 44.56 

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคมุ  65.92   250.01   429.80  45.39 (1.13) 

กาํไรสทุธิสาํหรบังวด  408.69   901.73  1,565.11  177.85 43.42 
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รายการ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบการเงินรวม 

2561 2562 2563 งวด _ เดือน 

สิ #นสดุวนัที� 

�� มิถนุายน 

2563 

งวด _ เดือน 

สิ #นสดุวนัที� 

�� มิถนุายน 

2564 

การแบ่งปันกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวม      

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่  291.46   793.74   956.29  (30.70) (1.00) 

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคมุ  65.92   250.01   418.46  25.93 12.55 

กาํไรเบ็ดเสรจ็รวมสาํหรบังวด  357.37  1,043.75  1,374.75  (4.77) 11.55 

กาํไรต่อหุน้ขั#นพื #นฐาน (บาท:หุน้)      

กาํไรสทุธิสว่นที�เป็นของบริษัทใหญ่ 0.41 0.71 1.23 - - 

 

4.3 งบกระแสเงนิสด 

รายการ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม  

2561 2562 2563 งวด _ เดือน 

สิ #นสดุวนัที� �� 

มิถนุายน 

2563 

งวด _ เดือน 

สิ #นสดุวนัที� �� 

มิถนุายน 

2564 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง 

ในสินทรัพยแ์ละหนี-สินดาํเนินงาน 

 500.65   512.16   488.74  487.23 129.90 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน  230.75   646.10   1,007.86  551.00 (621.78) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน  (1,405.16)  (122.08)  4,902.74  621.81 (2,204.04) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน  1,240.19   (14.53)  (3,411.48) (991.42) 2,061.81 

ผลตา่งจากการแปลงค่างบการเงิน  (51.32)  137.68   (151.03) (110.01) (86.90) 

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ #นจริงของเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด 

 -    -    (0.27) 0.34 - 

ส่วนเพิ�มจากการเปลี�ยนแปลงสดัสว่นเงินลงทนุในบริษัทรว่ม  -    -    (2.92) (2.92) 235.84 

ส่วนไดเ้สยีที�ไม่มีอาํนาจควบคมุของบรษิัทย่อย -  (299.08)  (87.15) (58.51) (161.78) 

เงินสดรบัจากการลงทนุในบริษทัย่อย  134.04   - - - - 

สินทรพัยส์ทุธิที�ลดลงจากการขายเงินลงทนุ  -    (522.52)  (1,459.15) - - 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ�มขึ-น (ลดลง)   148.51   (174.43)  798.60  10.29 (776.85) 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี  159.06   325.50   151.07  151.07 949.68 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี  307.57   151.07   949.68  161.36 172.83 
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4.4 อัตราสว่นทางการเงนิที�สาํคัญ 

 อตัราส่วนทางการเงิน หน่วย 2561 2562 2563 

งวด _ เดือน 

สิ #นสดุวนัที� �� 

มิถนุายน 

2564 

อัตราส่วนสภาพคล่อง  (Liquidity Ratio)           

1.อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.64 0.55 0.99  0.59  

2.อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ เท่า 0.59 0.52 0.93  0.54  

3.อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.12 0.25 0.40  (0.25) 

4.อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนี #การคา้ เท่า 3.40 4.82 4.08  15.54  

5.ระยะเวลาเก็บหนี #ถั�วเฉลี�ย วนั 107.45 75.69 89.46  23.49  

6.อตัราหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ เท่า 5.50 8.05 5.92  6.88  

7.ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี�ย วนั 66.41 45.32 61.64  53.02  

8.อตัราหมนุเวียนเจา้หนี #การคา้  เท่า 12.77 17.71 22.10  25.01  

9.ระยะเวลาชาํระหนี # วนั 28.58 20.61 16.51  14.59  

10.วงจรเงินสด วนั 145.29 100.40 134.58  61.92  

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability Ratio) 

1.อตัราส่วนกาํไรขั#นตน้  % 42.15 40.64 37.72 22.55 

2.อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน % 36.81 44.74 60.13 56.86 

3.อตัรากาํไรสทุธิ  % 34.50 42.86 56.64 55.12 

4.อตัราส่วนผลตอบแทนผูถ้ือหุน้  % 14.21 25.13 37.40 51.56 

 

1.อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรพัย ์ % 4.28 8.14 15.70 36.53 

3.อตัราการหมนุของสินทรพัย ์ เท่า 0.12 0.19 0.28 0.36 

อัตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio) 

1.อตัราส่วนหนี #สินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้  เท่า 2.23 1.96 0.72 1.47 

2.อตัราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบี #ยตอ่ส่วนของผูถ้ือหุน้ เท่า 2.68 2.17 0.80 1.68 

 

5. คาํอธิบายผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิ 

5.1 ผลการดาํเนินงาน 

5.1.1. รายได ้

 ปี 2561 รายไดจ้ากการขายและบรกิารจาํนวนเงิน 987.27 ลา้นบาทโดยเพิ�มขึ #น 56.39 ลา้นบาทคิดเป็นรอ้ย

ละ 6.06 ซึ�งเป็นรายไดจ้ากสิ�งพมิพล์ดลง 17.04 ลา้นบาทคิดเป็นรอ้ยละ 3.83    และรายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้า

เพิ�มขึ #น73.43 ลา้นบาทคิดเป็นรอ้ยละ 15.11 โดยเพิ�มขึ #นจากโรงไฟฟ้า Kurihara Phase 1 ขนาดกาํลงัการผลิตจาํนวน

10 เมกะวตัตไ์ดเ้ริ�มเดินเครื�องเชิงพาณิชย ์(COD) เมื�อวนัที� 1 ตลุาคม 2561 จาํนวน 26.26 ลา้นบาทและจากการรบัรู ้

รายไดจ้ากก่อสรา้งโรงไฟฟ้า Solar Rooftop จาํนวน 56.47 ลา้นบาท 

 ปี 2562 บรษิัทฯ มีรายไดจ้ากการขายและบรกิารเท่ากบั 1,530.27 ลา้นบาท (นบัรวมรายไดเ้งินอดุหนนุจาก

รฐับาล) โดยเพิ�มขึ #น 543.00 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ #นรอ้ยละ 55.00 เมื�อเทียบกบัปี 2561 ซึ�งเป็นผลมาจากการเพิ�มขึ #นของ
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รายไดธุ้รกจิสิ�งพิมพจ์าํนวน 150.16 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ #นรอ้ยละ 35.09 เมื�อเทียบกบัปี 2561 โดยการเพิ�มขึ #นของ

รายไดม้าจากบรษิัท เวิลด ์พริ #นติ #ง แอนด ์แพ็คเกจจิ #ง จาํกดั (“WPP) (เดมิชื�อ บรษิัท ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั 

(“WPS”) และเมื�อวนัที� 22 กรกฎาคม 2563 WPP ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปลี�ยนแปลงชื�อเป็น บรษิัท ตะวนัออกการ

พิมพ ์และบรรจภุณัฑ ์จาํกดั (EPPCO)) เป็นบรษิัทย่อย ที�บรษิัทฯ ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 เมื�อวนัที� 18 ธ.ค.

2561 และปี 2562 WPP มีรายไดจ้ากสิ�งพิมพ ์ จาํนวน 165.17 ลา้นบาท ในส่วนของรายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้า

เพิ�มขึ #น 392.84 ลา้นบาท เพิ�มขึ #นรอ้ยละ 70.23 เมื�อเทียบกบัปี 2561 โดยเพิ�มขึ #นจากรายไดข้องโรงไฟฟ้าที�ประเทศ

เวยีดนาม จาํนวน 237.44 ลา้นบาท ที�มีขนาดกาํลงัการผลิต รวม 99.22 เมกะวตัต ์ที�เริ�มจาํหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์

(COD) เมื�อวนัที� 10 และ 11 มิถนุายน 2562 และรายไดข้องโรงไฟฟ้าที�ประเทศญี�ปุ่ นจาํนวน 127.59 ลา้นบาท จาก

โรงไฟฟ้า Kurihara 1 ขนาดกาํลงัการผลิต 9.52 เมกะวตัต ์ที� COD เมื�อวนัที� 1 ตลุาคม 2561 และโครงการ Kurihara 

2 ขนาดกาํลงัการผลิต 17.25 เมกะวตัต ์ที� COD เมื�อวนัที� 25 พฤศจิกายน 2562 และรายไดข้องโรงไฟฟ้าในประเทศ

ไทย (นบัรวมรายไดเ้งินอดุหนนุจากรฐับาล) จาํนวน 27.80 ลา้นบาท ที�เพิ�มขึ #นจากธุรกิจการก่อสรา้ง Solar Rooftop 

แบบ Turnkey จาํนวน 12.85 ลา้นบาท และแบบ Leasing จาํนวน 6.51 ลา้นบาท 

 ปี 2563 บรษิัทฯ มีรายไดจ้ากการขายและบรกิารจาํนวน 1,144.74 ลา้นบาท (นบัรวมรายไดเ้งิน อดุหนนุจาก

รฐับาล) ลดลง 385.53 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 25.19 เมื�อเทียบกบัปี 2562 ซึ�งเป็นผลมาจากรายไดธุ้รกจิสิ�งพิมพ์

ลดลงจาํนวน 106.94 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 18.50 เมื�อเทียบกบัปี 2562 โดยส่วนใหญ่เกิดจากรายไดร้บัจา้งพิมพ์

หนงัสือพิมพล์ดลงจากการที�หนงัสือพิมพห์ลายฉบบัปิดตวัลง และรายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟา้ลดลงจาํนวน 278.59 

ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 29.26 เมื�อเทยีบกบัปี 2562 โดยรายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้าที�ลดลง เป็นผลมาจากการที�

บรษิัท อีเทอรน์ิตี # พาวเวอร ์ จาํกดั (มหาชน) (ETP) ซึ�งเป็นบรษิทัย่อยที�บรษิัทฯ ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 75.00 ของ

จาํนวนหุน้ทั#งหมด ไดจ้าํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศเวยีดนามเมื�อสิ #นปี 2562 และ

จาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทยรวม 4 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 20 เมกะวตัต ์

ซึ�งประกอบดว้ย โรงไฟฟ้าที�บ่อพลอย 2 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 10 เมกะวตัตโ์รงไฟฟา้ลพบรุี ขนาดกาํลงั

การผลิตรวม 5 เมกะวตัต ์และโรงไฟฟ้าปราจีนบรุี ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 5 เมกะวตัต ์ไปเมื�อวนัที� 10 สิงหาคม 2563 

และจาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้า พลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญี�ปุ่ นจาํนวน 3 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 

31.75 เมกะวตัต ์ ในไตรมาส 3-4 ปี 2563 ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้า Kurihara 1 ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 9.52 เมกะวตัต ์

โรงไฟฟ้า Kurihara 2 ขนาด กาํลงัการผลิตรวม 12.24 เมกะวตัต,์ และโรงไฟฟ้า Kyoto ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 9.99 

เมกะวตัต ์

 งวด 6 เดือน สิ #นสดุวนัที� 30 มิถนุายน 2564  บรษิัทฯมีรายไดจ้ากการขายและบรกิาร 379.35 ลา้นบาท โดย

ลดลง 327.95 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 46.37 เมื�อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นผลมาจากรายได้

ธุรกิจสิ�งพิมพแ์ละบรรจุภณัฑเ์พิ�มขึ #น 80.97 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 31.31 เนื�องจากมียอดขายจากงานบรรจุภณัฑ์

เพิ�มมากขึ #น ซึ�งเป็นไปตามแผนงานของบรษิัทฯ ที�ไดว้างไว ้แต่มีรายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้าลดลง 408.91 ลา้นบาท 

คิดเป็นรอ้ยละ 91.13 เนื�องมาจากบรษิัทฯ ไดจ้าํหน่ายโรงไฟฟ้า Solar farm ในประเทศไทย และในประเทศญี�ปุ่ น รวม 

65 เมกะวตัต ์เมื�อปี 2563 ซึ�งไดร้บัรูผ้ลกาํไรไปแลว้ รายไดจ้ากธุรกิจไฟฟ้าในปัจจบุันจึงมาจาก Solar rooftop เท่านั#น 
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ทั#งนี #บริษัทฯ ระหว่างการก่อสรา้งโครงการไฟฟ้าพลงังานลม ณ ประเทศเวียดนาม รวม 160 เมกะวตัต ์ซึ�งคาดว่าจะ

สามารถ COD ไดบ้างส่วนตั#งแต่เดือนกนัยายน 2564 เป็นตน้ไป 

 

5.1.2. ตน้ทนุขายและบรกิาร 

 ปี 2561 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มีตน้ทนุขายและบรกิาร จาํนวน 571.10 ลา้นบาท แบง่เป็นตน้ทนุสิ�งพิมพ ์

จาํนวน 330.66 ลา้นบาท ตน้ทนุโรงไฟฟ้า จาํนวน 240.44 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 57.85 ของรายไดจ้ากการขายและ

บรกิาร เพิ�มขึ #นจากปี 2560 จาํนวน 60.96 ลา้นบาท ซึ�งเกิดจากตน้ทนุสิ�งพิมพท์ี�ลดลง จาํนวน 1.41 ลา้นบาท สาเหตุ

มาจากยอดขายที�ลดลง จาํนวน 25.27 ลา้นบาท และตน้ทนุโรงไฟฟ้าที�เพิ�มขึ #น จาํนวน 66.84 ลา้นบาท เนื�องมาจากมี

ตน้ทนุเพิ�มขึ #นจากโรงไฟฟ้า Kurihara Phase 1 จาํนวน 13.26 ลา้นบาท และจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตยท์ี�ติดตั#งบนหลงัคา จาํนวน 49.15 ลา้นบาท 

 ปี 2562 บรษิัทฯ มีตน้ทนุขายและบรกิารเทา่กบั 908.41 ลา้นบาท เพิ�มขึ #น 337.31 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ #นรอ้ย

ละ 59.06 เมื�อเทียบกบัปี 2561 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากตน้ทนุสิ�งพิมพเ์พิ�มขึ #น 170.42 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ #นรอ้ยละ 

51.54 เมื�อเทียบกบัปี 2561 โดยมีตน้ทนุสิ�งพิมพท์ี�เพิ�มขึ #นจาํนวน 155.07 ลา้นบาท ที�บรษิัทฯ เริ�มรบัรู ้ รายไดแ้ละ

ค่าใชจ้า่ยตามที�เขา้มาเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ เมื�อวนัที� 18 ธันวาคม 2561 และตน้ทนุโรงไฟฟ้าเพิ�มขึ #น 166.89 

ลา้นบาท เพิ�มขึ #นจากโรงไฟฟ้าที�ประเทศเวียดนามจาํนวน 105.61 ลา้นบาท ที� COD เมื�อวนัที� 10, 11 มิถนุายน 2562 

และจากโรงไฟฟ้าญี�ปุ่ นจาํนวน 71.27 ลา้นบาท เนื�องจากโครงการ Kurihara 1 ขนาดกาํลงัการผลิต 9.52 เมกะวตัต ์

ดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟา้ (COD) เมื�อวนัที� 1 ตลุาคม 2561 และโครงการ Kurihara 2 ขนาดกาํลงัการผลิต 

17.25 เมกะวตัต ์COD เมื�อวนัที� 25 พฤศจิกายน 2562 

 ปี 2563 บรษิัทฯ มตีน้ทนุขายและบรกิารเทา่กบั 712.94 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 195.47 ลา้นบาท หรือลดลง

รอ้ยละ 21.52 เมื�อเทียบกบัปี 2562 โดยมีสาเหตจุากตน้ทนุสิ�งพมิพท์ี�ลดลงจาํนวน 90.61 ลา้นบาท จากยอดขายที�

ลดลง และตน้ทนุโรงไฟฟ้าลดลง 104.87 ลา้นบาท เนื�องจาก ETP บรษิัทย่อยของบรษิัทฯ มีการจาํหน่ายโครงการ

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศเวียดนามไปเมื�อสิ #นปี 2562 และจาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตยใ์นประเทศไทยรวม 4 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 20 เมกะวตัต ์ ซึ�ง ประกอบดว้ย โรงไฟฟ้าที�บ่อ

พลอย 2 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 10 เมกะวตัต ์โรงไฟฟ้าลพบรุี ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 5 เมกะวตัต ์และ

โรงไฟฟ้าปราจีนบรุี ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 5 เมกะวตัต ์ ไปเมื�อวนัที� 10 สิงหาคม 2563 และจาํหน่ายโครงการ

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศญี�ปุ่ นจาํนวน 3 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 31.75 เมกะวตัต ์ ในไตร

มาส 3-4 ปี 2563 ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้า Kurihara 1 ขนาดกาํลงัการผลิต รวม 9.52 เมกะวตัต ์โรงไฟฟ้า Kurihara 2 ขนาด

กาํลงัการผลิตรวม 12.24 เมกะวตัต ์และโรงไฟฟ้า Kyoto ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 9.99 เมกะวตัต ์

 งวด 6 เดือน สิ #นสดุวนัที� 30 มถินุายน 2564 บรษิัทฯ มีตน้ทนุขายและบรกิารเท่ากบัจาํนวน 307.23 ลา้นบาท 

โดยลดลง 80.29 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 20.72 เมื�อเทียบกบัชว่งเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซึ�งเป็นตน้ทนุสิ�งพิมพแ์ละ

บรรจภุณัฑเ์พิ�มขึ #น 81.24 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 39.49 จากยอดขายงานบรรจภุณัฑท์ี�เพิ�มมากขึ #น และตน้ทนุ

โรงไฟฟ้าลดลง 161.54 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 88.86 จากการจาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์น

ประเทศไทยและประเทศญี�ปุ่ น 
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5.1.3. รายไดอ้ื�นๆ 

 รายไดอ้ื�นของบรษิัทฯ ประกอบดว้ย 1) รายไดด้อกเบี #ยรบั เป็นรายไดข้องดอกเบี#ยจากเงินลงทนุชั�วคราวของ

บรษิัทที�ลงทนุในกองทนุเปิดของบรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุแห่งหนึ�ง 2) กาํไรจากการซื #อในราคาตํ�ากว่ามลูค่า

ยตุิธรรม 3) กาํไรจากการขายเงนิลงทนุ และ 4) รายไดอ้ื�นๆ ซึ�งไดแ้ก่ กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน รายไดจ้ากการขาย

คารบ์อนเครดิตของโรงไฟฟ้าของบรษิัท ค่าแนะนาํโครงการโรงไฟฟ้าที�ประเทศเวียดนาม ใหแ้ก่ บมจ. คอมมวินิเคชั�น 

แอนด ์ซิสเตม็ส ์โซลชูั�น (CSS) เป็นตน้ 

 ปี 2561 บรษิัทและบรษิัทย่อย มีรายไดอ้ื�นๆ จาํนวน 197.36 ลา้นบาท ประกอบดว้ย กาํไรจากการซื #อใน 

ราคาตํ�ากวา่มลูค่ายตุิธรรม จาํนวน 130.98 ลา้นบาท และมีกาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน เพิ�มขึ #น จาํนวน 39.81 ลา้น

บาท 

 ปี 2562 บรษิัทฯ มีรายไดอ้ื�นเท่ากบั 573.45 ลา้นบาท เพิ�มขึ #น 376.06 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ #นรอ้ยละ 190.51 

เมื�อเทยีบกบัปี 2561 ที�มีรายไดอ้ื�นเท่ากบั 197.39 ลา้นบาท โดยมีสาเหตหุลกัจากกาํไรจากการขายเงิน ลงทนุจาํนวน 

543.01 ลา้นบาท เนื�องจาก ETP บรษิัทย่อยของบรษิัทฯ มกีารจาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ XTI - 

XT2 จาํนวน 2 โครงการ ที�จงัหวดัฟเูยี #ยน ประเทศเวียดนาม ขนาดกาํลงัการผลิต รวม 99.22 เมกะวตัตใ์นไตรมาสที� 4 

ของปี 2562 จงึมกีารรบัรูก้าํไรจากการขายโรงไฟฟ้าดงักลา่วจาํนวน 543.01 ลา้นบาท 

 ปี 2563 บรษิัทฯ มีรายไดอ้ื�นเท่ากบั 1,618.47 ลา้นบาท เพิ�มขึ #น 1,045.02 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ #น รอ้ยละ 

182.23 เมื�อเทียบกบัปี 2562 ที�มรีายไดอ้ื�นเท่ากบั 573.45 ลา้นบาท โดยมีสาเหตหุลกัจากกาํไรจากการขายเงินลงทนุ

จาํนวน 1,567.17 ลา้นบาท จากการจาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทยรวม 4 โครงการ 

ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 20 เมกะวตัต ์ซึ�งประกอบดว้ย โรงไฟฟ้าที�บ่อพลอย 2 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 10 

เมกะวตัต,์ โรงไฟฟ้าลพบรุี ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 5 เมกะวตัต ์และโรงไฟฟ้าปราจีนบรุี ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 5 เม

กะวตัต ์ไปเมื�อวนัที� 10 สิงหาคม 2563 และจาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศญี�ปุ่ นจาํนวน 3 

โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 31.75 เมกะวตัต ์ในไตรมาส 3-4 ปี 2563 ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้า Kurihara 1 ขนาดกาํลงั

การผลิตรวม 9.52 เมกะวตัต ์  โรงไฟฟ้า Kurihara 2 ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 12.24 เมกะวตัต ์และโรงไฟฟ้า Kyoto 

ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 9.99 เมกะวตัต ์

 งวด 6 เดือน สิ #นสดุวนัที� 30 มิถนุายน 2564 บรษิัทฯ มีรายไดอ้ื�นๆ เท่ากบั 210.06 ลา้นบาท โดยเพิ�มขึ #น  

160.17 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 321.05 เมื�อเทียบกบัชว่งเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซึ�งประกอบไปดว้ยรายการ (1) โอน

กลบัรายการค่าเผื�อหนี#สินจากภาระคํ#าประกนั จาํนวน 46.21 ลา้นบาท จากธุรกจิสิ�งพิมพ ์ (2) กาํไรจากอตัรา

แลกเปลี�ยนที�ยงัไมเ่กดิขึ #นจรงิ จาํนวน 152.42 ลา้นบาท จากธุรกิจโรงไฟฟ้า (3) รายไดอ้ื�น จาํนวน 11.43 ลา้นบาท 

 

5.1.4. กาํไรขั#นตน้และอตัรากาํไรขั#นตน้ 

ปี 2561 กาํไรจากการซื #อในราคาตํ�ากวา่มลูคา่ยตุธิรรมเพิ�มขึ #นจาํนวน 130.98 ลา้นบาทเพิ�มขึ #นจากการที�

บรษิัทฯไดล้งทนุในหุน้สามญัของบรษิัทดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดัจาํนวน 42,250,000 หุน้ในราคาหุน้ละ

9.645 บาทมลูคา่ 407.50 ลา้นบาทคิดเป็นสดัส่วนการถือหุน้รอ้ยละ 84.50 โดยสินทรพัยส์ทุธิที�บรษิัทฯไดร้บัมามี

มลูค่ามากกวา่จาํนวนเงินที�บรษิทัฯจ่ายซื #อบรษิัทฯย่อยดงักล่าว 
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ปี 2562 บรษิัทฯ มีกาํไรขั#นตน้เท่ากบั 621.86 ลา้นบาท หรือคดิเป็นอตัรากาํไรขั#นตน้เท่ากบัรอ้ยละ 40.64 

เพิ�มขึ #นจาํนวน 205.69 ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัปี 2561 ที�มีกาํไรขั#นตน้เท่ากบั 416.17 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรากาํไร

ขั#นตน้เท่ากบัรอ้ยละ 42.15 

ปี 2563 บรษิัทฯ มีกาํไรขั#นตน้เท่ากบั 431.81 ลา้นบาท หรือคดิเป็นอตัรากาํไรขั#นตน้เท่ากบัรอ้ยละ 37.72 

ลดลงจาํนวน 190.06 ลา้นบาท เมื�อเทยีบกบัปี 2562 ที�มกีาํไรขั#นตน้เท่ากบั 621.86 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรากาํไร

ขั#นตน้เท่ากบัรอ้ยละ 40.64 โดยมีสาเหตหุลกัจากการจาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท์ั#งในประเทศ

และต่างประเทศออกไปตามที�ไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ ซึ�งเป็นธุรกิจที�มีกาํไรขั#นตน้ที�ค่อนขา้งสงู 

งวด 6 เดือน สิ #นสดุวนัที� 30 มิถนุายน 2564 บรษิัทฯ มีกาํไรขั#นตน้เท่ากบั 72.13 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรา

กาํไรขั#นตน้เทา่กบัรอ้ยละ 19.01 ลดลงจาํนวน 247.65 ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัชว่งเวลาเดียวกนัของปีก่อนที�มกีาํไร

ขั#นตน้เท่ากบั 319.78 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรากาํไรขั#นตน้เท่ากบัรอ้ยละ 45.21 โดยมีสาเหตหุลกัจากการจาํหน่าย

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทยและญี�ปุ่ นออกไป ส่งผลใหร้ายไดจ้ากการธุรกิจไฟฟ้าลดลง และ

ไม่มีรายไดเ้งินอดุหนนุจากรฐับาล 

 

5.1.5. ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 

ปี 2561 ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิารจาํนวนเงิน 177.51 ลา้นบาทลดลงจากปีที�ผ่านมาจาํนวนเงิน 6.33 

ลา้นบาทคิดเป็นรอ้ยละ 3.44 

 ปี 2562 บรษิัทฯ มีคา่ใชจ้่ายในการขายเท่ากบั 29.72 ลา้นบาท เพิ�มขึ #น 8.21 ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัปี 2561 

ที�มีค่าใชจ้่ายในการขายเท่ากบั 21.51 ลา้นบาท โดยมีสาเหตหุลกัจากค่านายหนา้ในการจดัหาโครงการโซลา่รรู์ฟท๊อป 

เพิ�มขึ #นจาํนวน 2.29 ลา้นบาท และบรษิัทฯ มีคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารเท่ากบั 224.31 ลา้นบาท เพิ�มขึ #น 68.32 ลา้นบาท 

หรือ เพิ�มขึ #นรอ้ยละ 43.79 เมื�อเทยีบกบัปี 2561 ที�มคี่าใชจ้่ายในการบรหิารเท่ากบั 156.00 ลา้นบาท โดยมีสาเหตหุลกั

จากการที�บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมีการปรบัเพิ�มของภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน ในส่วนอตัราค่าชดเชยใหก้บั

ลกูจา้งที�ทาํงานตั#งแต่ 20 ปีขึ #นไป จากเดิม 300 วนั เป็น 400 วนั จาํนวน 11.59 ลา้นบาท และจากการปรบัผลขาดทนุ

จากอตัราแลกเปลี�ยนจาํนวน 25.88 ลา้นบาท และค่าใชจ้า่ยในการบรหิารของโครงการโรงไฟฟ้า เวียดนามจาํนวน 

12.70 ลา้นบาท 

ปี 2563 บรษิัทฯ มีคา่ใชจ้่ายในการขายเท่ากบั 30.31 ลา้นบาท เพิ�มขึ #น 0.59 ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัปี 2562 

ที�มีค่าใชจ้่ายในการขายเท่ากบั 29.72 ลา้นบาท โดยมีสาเหตหุลกัจากการเพิ�มขึ #นของค่าใชจ้่ายในการขายของธุรกจิ

สิ�งพิมพ ์และบรษิัทฯ มีคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารเท่ากบั 358.55 ลา้นบาท เพิ�มขึ #น 134.23 ลา้นบาท หรือ เพิ�มขึ #นรอ้ยละ 

59.84 เมื�อเทียบกบัปี 2562 ที�มคี่าใชจ้า่ยในการบรหิารเท่ากบั 224.31 ลา้นบาท โดยมีสาเหตหุลกัจากค่าใชจ้่ายใน

การบรหิารของธุรกิจสิ�งพิมพท์ี�เพิ�มขึ #นจาํนวน 66.52 ลา้นบาท จากการตั#งสาํรองค่าเผื�อหนี#สงสยัจะสญูจาํนวน 52.17 

ลา้นบาท ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 9 เรื�อง เครื�องมือทางการเงิน (TFRS 9) โดยกาํหนดใหก้ิจการ

ต่างๆ ตอ้งปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าวกบังบการเงินสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�ม

ตั#งแตว่นัที� 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป และค่าใชจ้่ายจากโรงไฟฟ้า เพิ�มขึ #นจาํนวน 67.71 ลา้นบาท จากการลงทนุใน

โรงไฟฟ้าโครงการใหม่ที�ประเทศเวียดนาม 
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งวด 6 เดือน สิ #นสดุวนัที� 30 มิถนุายน 2564 บรษิัทฯ มีคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร จาํนวน 240.52 ลา้น

บาท เพิ�มขึ #น 98.23 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 69.04 เมื�อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซึ�งเป็นค่าใชจ้่ายจาก

สิ�งพิมพแ์ละบรรจภุณัฑเ์พิ�มขึ #น 1.26 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 2.46 และมีค่าใชจ้่ายขายและบรหิารจากโรงไฟฟา้

เพิ�มขึ #น 96.97 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 106.43 เนื�องจากโรงไฟฟ้ารบัรูผ้ลขาดทนุจากการจาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญี�ปุ่ นโครงการ Shichikashuku 1 จาํนวน 42.15 ลา้นบาท รบัรูผ้ลขาดทนุจากการดอ้ย

ค่าของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญี�ปุ่ นโครงการ Shichikashuku 2 จาํนวน 29.70 ลา้นบาท 

และมีค่าใชจ้่ายที�ปรกึษากฎหมาย จาํนวน 4.90 ลา้นบาท ค่าธรรมเนียมในการขอสินเชื�อ จาํนวน 15.75 ลา้นบาท และ

รบัรูผ้ลขาดทนุจากอตัราแลกเปลี�ยนทางบญัชี จาํนวน 66.13 ลา้นบาท 

 

5.1.6. ตน้ทนุทางการเงิน 

ปี 2561 บรษิัทและบรษิัทย่อย มตีน้ทนุทางการเงิน จาํนวน 246.48 ลา้นบาท ซึ�งเพิ�มขึ #นจากปี 2560 จาํนวน 

35.70 ลา้นบาท ซึ�งเพิ�มขึ #นจากออกหุน้กู ้ จาํนวน 14.31 ลา้นบาท ของธุรกิจสิ�งพมิพ ์ และดอกเบี#ยจากการก่อสรา้ง

โครงการโรงไฟฟ้า Kurihara 1 และ Kurihara 2 จาํนวน 15.93 ลา้นบาท ของธุรกิจโรงไฟฟ้า 

ปี 2562 จาํนวน 360.71 ลา้นบาท เพิ�มขึ #น 114.23 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 46.34 เมื�อเทียบกบัช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน โดยมีส่วนที�เพิ�มขึ #นจากสิ�งพิมพ ์ จาํนวน 27.58 ลา้นบาท เนื�องมาจากการกูเ้งินมาเพื�อลงทนุใน

ธุรกิจสิ�งพิมพแ์พก็เกจจิ #ง และเพิ�มขึ #นจากโรงไฟฟ้า 86.65 ลา้นบาท ซึ�งเพิ�มขึ #นจากการกูย้ืมเงินธนาคารเพื�อก่อสรา้ง

โครงการโรงไฟฟ้าประเทศญี�ปุ่ น จาํนวนเงิน 26.25 ลา้นบาท และกูย้ืมเงินมาเพื�อก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้าประเทศ

เวยีดนาม จาํนวน 60.40 ลา้นบาท 

ปี 2563 บรษิัทฯ มตีน้ทนุทางการเงินเท่ากบั 280.91 ลา้นบาท ลดลง 79.80 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 

22.12 เมื�อเทียบกบัปี 2562 ที�มีตน้ทนุทางการเงินเท่ากบั 360.71 ลา้นบาท โดยลดลงจากธุรกิจสิ�งพิมพ ์จาํนวน 19.85 

ลา้นบาท และลดลงจากธุรกิจโรงไฟฟ้า 59.95 ลา้นบาท ซึ�งลดลงจากการจ่ายคืนเงินกูใ้นส่วนของโครงการโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตยท์ี�ไดจ้าํหน่ายไปแลว้ตามที�กล่าวไวข้า้งตน้ 

งวด 6 เดือน สิ #นสดุวนัที� 30 มิถนุายน 2564 บรษิัทฯ มีตน้ทนุทางการเงิน จาํนวน 121.56 ลา้นบาท ลดลง 

20.95 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 14.70 เมื�อเทียบกบัชว่งเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยมีส่วนที�ลดลงจากธุรกิจสิ�งพิมพ์

และบรรจภุณัฑจ์าํนวน 8.72 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 15.85 และลดลงจากธุรกิจโรงไฟฟ้า จาํนวน 12.23 ลา้นบาท 

คิดเป็นรอ้ยละ 13.98 เนื�องจากมกีารจา่ยคืนหุน้กูท้ี�ครบกาํหนด และจากการจ่ายคืนเงินกูใ้นส่วนของโครงการ

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

 

5.1.7. กาํไรสทุธิ – ส่วนที�เป็นของบรษิัทใหญ่ 

ปี 2561 บรษิัทและบรษิัทย่อย มีกาํไรสทุธิ 342.77 ลา้นบาท เพิ�มขึ #นจากปี 2560 จาํนวน 136.35 ลา้นบาท 

โดยแบ่งเป็นกาํไรจากธุรกจิสิ�งพิมพเ์พิ�มขึ #น 120.20 ลา้นบาท เนื�องจากมกีาํไรจากการซื #อในราคาตํ�ากวา่มลูค่า

ยตุิธรรม จาํนวน 130.98 ลา้นบาท และกาํไรจากธุรกจิโรงไฟฟ้าเพิ�มขึ #น จาํนวน 16.15 ลา้นบาท โดยมีรายไดจ้ากการ

จาํหน่ายไฟฟ้าเพิ�มขึ #น และรบัรูส่้วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทนุในบริษัทรว่ม 
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ปี 2562 บรษิัทและบรษิัทย่อย มีกาํไรสทุธิ 651.72 ลา้นบาท เพิ�มขึ #นจากปี 2561 จาํนวน 308.95 ลา้นบาท 

โดยแบ่งเป็นกาํไรจากธุรกจิสิ�งพิมพเ์พิ�มขึ #น 2.17 ลา้นบาท และกาํไรจากธุรกิจโรงไฟฟ้าเพิ�มขึ #น 306.78 ลา้นบาท 

เนื�องจากมีกาํไรจากการขายเงินลงทนุ จาํนวน 543.01 ลา้นบาท และรบัรูส่้วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทนุ เพิ�มขึ #น 149.94 

ลา้นบาท 

ปี 2563 บรษิัทฯ มีกาํไรสทุธิเท่ากบั 1,135.31 ลา้นบาท เพิ�มขึ #นจาํนวน 483.59 ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัปี 

2562 ที�มีกาํไรสทุธิเท่ากบั 651.72 ลา้นบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจากกาํไรจากการขายเงินลงทนุ จาํนวน 1,567.17 

ลา้นบาท และตน้ทนุทางการเงินลดลงจาํนวน 79.80 ลา้นบาท ซึ�งเป็นผลมาจากการที� ETP ซึ�งเป็นบรษิัทย่อยที�บรษิัท

ฯ ไดจ้าํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทยรวม 4 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 20 เมกะ

วตัต ์ซึ�งประกอบดว้ย โรงไฟฟ้าที�บ่อพลอย 2 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิต รวม 10 เมกะวตัต ์โรงไฟฟ้าลพบรุี ขนาด

กาํลงัการผลิตรวม 5 เมกะวตัต ์และโรงไฟฟ้าปราจีนบรุี ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 5 เมกะวตัต ์ไปเมื�อวนัที� 10 สิงหาคม 

2563 และจาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ ในประเทศญี�ปุ่ นจาํนวน 3 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิต

รวม 31.75 เมกะวตัต ์ในไตรมาส 3-4 ปี 2563 ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้า Kurihara 1 ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 9.52 เมกะวตัต ์

โรงไฟฟ้า Kurihara 2 ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 12.24 เมกะวตัต ์และโรงไฟฟ้า Kyoto ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 9.99 

เมกะวตัต ์

งวด 6 เดือน สิ #นสดุวนัที� 30 มิถนุายน 2564 บรษิัทฯ มีกาํไรสทุธิเทา่กบั 44.56 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 87.90 

ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ที�มกีาํไรสทุธิเท่ากบั 132.45 ลา้นบาท โดยมีสาเหตหุลกัจากการ

จาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทยและญี�ปุ่ นออกไป ส่งผลใหร้ายไดจ้ากการธุรกิจไฟฟ้า

ลดลง และไม่มีรายไดเ้งินอดุหนนุจากรฐับาล 

 

5.1.8. ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบรษิัทรว่มที�ใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 

ปี 2561 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบรษิัทรว่มจากโรงไฟฟ้าใชพ้ลงังานความรอ้นรว่ม 

(Cogeneration Combined Power Plant) ของบรษิัทย่อยส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม บรษิัทฯ รบัรูผ้ล

กาํไรจากเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม จาํนวนจาํนวน 240.45 ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัปี 2560 เทา่กบั 196.23 ลา้นบาท 

เพิ�มขึ #นจาํนวน 44.22 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 22.53 

ปี 2562 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบรษิัทรว่มจากโรงไฟฟ้าใชพ้ลงังานความรอ้นรว่ม 

(Cogeneration Combined Power Plant) ของบรษิัทย่อย บรษิทัฯ รบัรูผ้ลกาํไรจากเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม จาํนวน 

390.39 ลา้นบาท เมื�อเทยีบกบัปี 2561 เทา่กบั 240.45 ลา้นบาท เพิ�มขึ #นจาํนวน 149.94 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 

62.36 เนื�องมาจากการผลกาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนที�เพิ�มขึ #นและผลการดาํเนินงานที�ดีขึ #น 

ปี 2563 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบรษิัทรว่มจากโรงไฟฟ้าใชพ้ลงังานความรอ้นรว่ม 

(Cogeneration Combined Power Plant) ของบรษิัทย่อย บรษิทัฯ รบัรูผ้ลกาํไรจากเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม จาํนวน 

239.28 ลา้นบาท ลดลง 151.11 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 38.71 โดยผลการดาํเนินงานลดลงจาํนวน 269.92 ลา้นบาท 

เนื�องจาก SSUT ครบกาํหนดตรวจสอบและซ่อมบาํรุงในชว่งเดือน กรกฎาคม – กนัยายน 2563 ประกอบลกูคา้นคิม

อตุสาหกรรมของ SSUT และ PPTC ไดร้บัผลกระทบจาก COVID-19 ทาํใหจ้าํนวนไฟฟ้าที�ขายใหแ้ก่ IU ลดลง อีกทั#ง
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ในปี ก่อน PPTC ไดร้บัเงินชดเชยค่าความเสียหายจากบรษิัทประกนั จาํนวน 126.51 ลา้นบาท จึงส่งผลใหร้บัรูผ้ลกาํไร

จากบรษิัทรว่มลดลง และจากการรบัรูผ้ลขาดทนุจากอตัราแลกเปลี�ยน จาํนวน 118.81 ลา้นบาท 

งวด 6 เดือน สิ #นสดุวนัที� 30 มิถนุายน 2564 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบรษิัทรว่มจาก

โรงไฟฟ้าใชพ้ลงังานความรอ้นรว่ม (Co-Generation Combined Power Plant) ของบรษิัทย่อย บรษิัทฯ รบัรูผ้ลกาํไร

จากเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม จาํนวน 160.72 ลา้นบาท เพิ�มขึ #น 36.58 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 29.47 เมื�อเทียบกบั

ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยเกิดจาก (1) จากผลการดาํเนินงาน จาํนวน 244.33 ลา้นบาท เพิ�มขึ #นจาํนวน 83.54 

ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 51.96 (2) จากการรบัรบัรูผ้ลขาดทนุจากอตัราแลกเปลี�ยน จาํนวน 83.61 ลา้นบาท เพิ�มขึ #น

จาํนวน 46.96 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 128.13 ซึ�งเป็นผลขาดทนุที�ยงัไม่เกิดขึ #นจรงิ 

 

5.2 ฐานะทางการเงนิ 

5.2.1 สินทรพัย ์

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2563 บรษิัทฯ มีสินทรพัยร์วม จาํนวน 

10,599.33 ลา้นบาท 11,555.42 ลา้นบาท และ 8,381.96 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่ม

บรษิัทมีสินทรพัยร์วมเพิ�มขึ #น 956.09 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ #นรอ้ยละ 9.02 เมื�อเทียบกบัสิ #นปี 2561 และ ณ วนัที� 31 

ธันวาคม 2563 กลุ่มบรษิัทมีสินทรพัยร์วมลดลง 3,173.46 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 27.46 เมื�อเทียบกบัสิ #นปี 2562 

ซึ�งสามารถจาํแนกรายละเอียดการเปลี�ยนแปลงไดด้งัต่อไปนี# 

สินทรพัยร์วมของบรษิัทฯ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 เพิ�มขึ #นจากสินทรพัยร์วม ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 

จาํนวน 2,091.59 ลา้นบาท เนื�องมาจากการเพิ�มขึ #นและลดลงของสินทรพัยห์มนุเวียนและไม่หมนุเวียน ไดแ้ก่ เงินสด

และรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ #น จาํนวน 166.44 ลา้นบาท เงินลงทนุชั�วคราวเพิ�มขึ #น จาํนวน 231.87 ลา้นบาท 

ลกูหนี #การคา้และลกูหนี #การคา้หมนุเวยีนอื�นเพิ�มขึ #น จาํนวน 182.66 ลา้นบาท เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บรษิัทรว่ม

ทางออ้มที�ครบกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปีลดลง จาํนวน 66.41 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือเพิ�มขึ #น จาํนวน 30.79 ลา้น

บาท งานระหว่างก่อสรา้ง - สญัญาเช่าทางการเงินเพิ�มขึ #น จาํนวน 6.28 ลา้นบาท สินทรพัยห์มนุเวยีนอื�นเพิ�มขึ #น 

105.56 ลา้นบาท เงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ#าประกนัลดลง จาํนวน 10.60 ลา้นบาท เงินลงทนุในบรษิัทรว่มและ

กิจการที�ควบคมุรว่มกนัเพิ�มขึ #น จาํนวน 245.16 ลา้นบาท ที�ดิน อาคารและอปุกรณ ์ เพิ�มขึ #น จาํนวน 1,183.09 ลา้น

บาท สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนลดลง จาํนวน 6.20 ลา้นบาท และสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื�นเพิ�มขึ #นจาํนวน 32.64 ลา้นบาท 

สินทรพัยร์วมของบรษิัทฯ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 เพิ�มขึ #นจากสินทรพัยร์วม ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 

จาํนวน 956.09 ลา้นบาท เนื�องมาจากการเพิ�มขึ #นและลดลงของสินทรพัยห์มนุเวียนและไม่หมนุเวยีน ไดแ้ก่ เงินสด

และรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง จาํนวน 156.50 ลา้นบาท เงนิลงทนุชั�วคราวเพิ�มขึ #น จาํนวน 343.15 ลา้นบาท 

ลกูหนี#การคา้และลกูหนี #การคา้หมนุเวยีนอื�นลดลง จาํนวน 281.37 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือเพิ�มขึ #น จาํนวน 13.02 ลา้น

บาท สินทรพัยห์มนุเวียนอื�นเพิ�มขึ #น 144.07 ลา้นบาท เนื�องจากมีเงินประกนัของการขายโรงไฟฟ้าประเทศเวยีดนาม 

จาํนวนเงิน 188.85 ลา้นบาท เงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ#าประกนัเพิ�มขึ #น จาํนวน 63.32 เงินลงทนุในบรษิัทรว่ม

เพิ�มขึ #น จาํนวน 390.39 ลา้นบาท เพิ�มขึ #นจากผลการดาํเนินงานปี 2562 ที�ดิน อาคารและอปุกรณเ์พิ�มขึ #น จาํนวน 

545.96 ลา้นบาท เพิ�มขึ #นจากการก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้าประเทศญี�ปุ่ น จาํนวนเงิน 821.35 ลา้นบาท ลดลงจากการ
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ขายสินทรพัย ์ จาํนวน 32.22 ลา้นบาท ค่าเสื�อมราคา จาํนวน 239.51 ลา้นบาท สินทรพัยไ์ม่มตีวัตนลดลง จาํนวน 

46.52 ลา้นบาท ลดลงจากการตดัจา่ย จาํนวน 23.49 ลา้น บาท ลดลงจากการรบัคืนคา่สิทธิการใชส้ายส่ง

กระแสไฟฟ้า จาํนวน 23.04 ลา้นบาท และสินทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนอื�นลดลงจาํนวน 37.26 ลา้นบาท 

สินทรพัยร์วมของบรษิัทฯ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 ลดลงจากสินทรพัยร์วม ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 

จาํนวน 3,173.46 ลา้นบาท เนื�องมาจากการลดลงของสินทรพัยห์มนุเวยีนและไม่หมนุเวียน ไดแ้ก่ เงินสด และรายการ

เทียบเทา่เงินสดเพิ�มขึ #นจาํนวน 798.60 ลา้นบาท จากการจาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศไทยและประเทศญี�ปุ่ น

ของกลุ่มบรษิัท การลดลงของสินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอื�นจาํนวน 563.12 ลา้นบาท จากการจาํหน่ายเงินลงทนุ

ชั�วคราวประเภทเพื�อคา้ออกไป เงินใหกู้ย้ืมระยะสั#นแก่บรษิัทที�เกี�ยวขอ้งกนั เพิ�มขึ #น 584.27 ลา้นบาท ซึ�งเป็นการให้

กูย้ืมแก่บรษิัทรว่มทางออ้มจาํนวน 3 แห่ง โดยทาํสญัญากูย้ืมแบบไม่มีหลกัประกนั ครบกาํหนดภายใน 1 ปี คิดอตัรา

ดอกเบี #ยรอ้ยละ 2 และ 6 ต่อปี ที�ดินอาคารและอปุกรณ ์และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนลดลง จาํนวน 3,573.16 ลา้นบาท และ

ลดลง 429.88 ลา้นบาท ตามลาํดบั เนื�องมาจากการจาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทย 4 

โครงการ และในประเทศญี�ปุ่ น 3 โครงการ ของกลุ่มบรษิัทตามที�ไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ 

ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2564 บรษิทัฯ มีสินทรพัยร์วมของบรษิัทฯ จาํนวน 10,134.11 ลา้นบาท เพิ�มขึ #นจากปี 

2563 จาํนวน 1,752.15 ลา้นบาท โดยมีสาเหตมุาจากการเพิ�มขึ #นของเงินจา่ยล่วงหนา้คา่งานก่อสรา้งโครงการผลิต

ไฟฟ้าพลงังานลม 622.89 ลา้นบาท การลดลงของเงินใหกู้ย้ืมระยะสั#นแก่บรษิัทที�เกี�ยวขอ้งกนั จาํนวน 583.77 ลา้น

บาท การเพิ�มขึ #นของสินทรพัยห์มนุเวียนอื�น จาํนวน 374.83 ลา้นบาท การเพิ�มขึ #นของที�ดิน อาคารและอปุกรณ–์ สทุธิ 

จาํนวน 1,723.67 ลา้นบาท และการเพิ�มขึ #นของเงินลงทนุในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานลม จาํนวน 384.90 ลา้น

บาท 

  

5.2.2 หนี#สินรวม 

หนี#สินรวมของบรษิัทฯ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 เพิ�มขึ #นจากหนี #สินรวม ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 จาํนวน 

1,284.25 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ #นรอ้ยละ 21.28 ทั#งนี #เป็นผลมาจากการเพิ�มขึ #นและลดลงของหนี#สินหมนุเวยีน ไดแ้ก่ เงิน

เบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั#นจากสถาบนัการเงิน เพิ�มขึ #น 30.05 ลา้นบาท ตั�วแลกเงิน เพิ�มขึ #น 80.00 ลา้นบาท 

เงินกูย้ืมระยะสั#นจากบคุคลและบรษิัทอื�น ลดลง 78.96 ลา้นบาท ส่วนของหนี #สินที�ครบกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 

ลดลง 49.97 ลา้นบาท ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลคา้งจา่ย ลดลง 9.25 ลา้นบาท และ หนี#สินไม่หมนุเวียน ไดแ้ก่ เงินกูย้มื

ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน เพิ�มขึ #น 1,089.90 ลา้นบาท 

หนี#สินรวมของบรษิัทฯ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 เพิ�มขึ #นจากหนี #สินรวม ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 จาํนวน 

338.67 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ #นรอ้ยละ 4.63 ทั#งนี #เป็นผลมาจากการเพิ�มขึ #นและลดลงของหนี#สินหมนุเวียน ไดแ้ก่ เงิน

เบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั#นจากสถาบนัการเงิน ลดลง 140.08 ลา้นบาท ตั�วแลกเงินขายลด ลดลง 190 ลา้น

บาท เจา้หนี#การคา้และเจา้หนี#หมนุเวยีนอื�น ลดลง 22.53 ลา้นบาท ส่วนของหนี #สินที�ครบกาํหนดจา่ยชาํระภายในหนึ�ง

ปี เพิ�มขึ #น 729.09 ลา้นบาท เนื�องมาจากการกูย้ืมเงินเพื�อก่อสรา้งโรงไฟฟ้าที�ประเทศญี�ปุ่ น ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลคา้ง

จ่าย เพิ�มขึ #น 50.57 ลา้นบาท เนื�องจากบรษิัทย่อยมีกาํไรจากการขายเงินลงทนุในโครงการเวียดนาม จาํนวนเงิน 

543.01 ลา้นบาท ตอ้งเสียภาษีเงนิไดน้ิติบคุคลเพิ�มเงินปันผลคา้งจ่าย เพิ�มขึ #น 59.36 ลา้นบาท และส่วนของหนี #สินไม่
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หมนุเวยีน ไดแ้ก่ เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน เพิ�มขึ #น 450.56 ลา้นบาท เนื�องมาจากการกูย้ืมเงินเพื�อลงทนุ

ในธุรกิจแพค็เกจจิ #ง หุน้กู ้ลดลง 591.80 ลา้นบาท 

หนี#สินรวมของบรษิัทฯ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 ลดลงจากหนี #สินรวม ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2552 จาํนวน 

4,137.65 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 54.03 โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก 1) การลดลงจากเงินเบิกเกนิบญัชี และเงินกูยื้ม

ระยะสั#นจากสถาบนัการเงินจาํนวน 108.14 ลา้นบาท และ 2) การลดลงของตั�วแลกเงินขายลด จาํนวน 270.00 ลา้น

บาท 3) การลดลงจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินที�ครบกาํหนดชาํระใน 1 ปี จาํนวน 255.86 ลา้นบาท 4) 

การลดลงของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน-สทุธิจาํนวน 2,594.97 ลา้น บาท และ 5) การลดลงของหุน้กู-้สทุธิ

จาํนวน 855.64 ลา้นบาท 

หนี#สินรวมของบรษิัทฯ วนัที� 30 มิถนุายน 2564 ของบรษิัทฯ มีจาํนวน 6,023.86 ลา้นบาท เพิ�มขึ #นจากปี 

2563 จาํนวน 2,503.47 ลา้นบาท โดยมีสาเหตหุลกัจากการเพิ�มขึ #นของเงินเบกิเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั#นจาก

สถาบนัการเงิน จาํนวน 2,038.36 ลา้นบาท และการเพิ�มขึ #นของหนี#สินตามสญัญาเช่าที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 

- หุน้กู ้จาํนวน 288.10 ลา้นบาท 

 

5.2.3 ส่วนของผูถื้อหุน้ 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 บรษิัทฯ มีทนุจดทะเบียน 1,045.04 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั จาํนวน 

1,045,038,462 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท โดยเป็นทนุที�ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้จาํนวน 921.57 ลา้นบาท 

แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 921,572,840 หุน้ โดยมีมลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท และมีส่วนของผูถื้อหุน้เทา่กบั 

3,280.27 ลา้นบาท 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 บรษิัทฯ มีทนุจดทะเบียน 1,026.08 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั จาํนวน 

1,026,076,686 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท โดยเป็นทนุที�ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้จาํนวน 921.57 ลา้นบาท 

แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 921,572,840 หุน้ โดยมีมลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท และมีส่วนของผูถื้อหุน้เทา่กบั 

3,897.39 ลา้นบาท เพิ�มขึ #นจาํนวน 617.12 ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัสิ #นปี 2561 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ�มขึ #นของ

กาํไรสะสมของบรษิัทฯ จาํนวน 559.56 ลา้นบาท 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 บรษิัทฯ มีทนุจดทะเบียน 1,579.02 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั จาํนวน 

1,579,018,686 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท โดยเป็นทนุที�ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้จาํนวน 932.51 ลา้นบาท 

แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 932,507,097 หุน้ โดยมีมลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท และมีส่วนของผูถื้อหุน้เทา่กบั 

4,861.57 ลา้นบาท เพิ�มขึ #นจาํนวน 964.19 ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัสิ #นปี 2562 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ�มขึ #นของ

กาํไรสะสมของบรษิัทฯ จาํนวน 908.31 ลา้นบาท 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ วนัที� 30 มิถนุายน 2564 บรษิัทฯ มทีนุจดทะเบียน  1,492.01  ลา้นบาท 

ประกอบดว้ยหุน้สามญั จาํนวน 1,492,011,297 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท โดยเป็นทนุที�ออกจาํหน่ายและ

ชาํระแลว้จาํนวน  932.51  ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน  932,507,097 หุน้ โดยมีมลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 1.00 

บาท และมีส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 4,110.25  ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 751.32 ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัปี 2563 โดยมี

สาเหตหุลกัมาจากการลดลงจากกาํไรสะสมที�ยงัไม่ไดจ้ดัสรร จาํนวน 188.50 ลา้นบาท การลดลงขององคป์ระกอบ
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อื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ จาํนวน 413.61 ลา้นบาท และการลดลงของส่วนไดเ้สียที�ไมม่ีอาํนาจควบคมุ จาํนวน 149.23 

ลา้นบาท 

 

5.3 การวิเคราะหง์บกระแสเงนิสด 

5.3.1 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนนิงาน 

ปี 2561 - 2563 บรษิัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงานจาํนวน 230.75 ลา้นบาท 646.10 

ลา้นบาท และ 1,007.86 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยมีกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงใน สินทรพัยแ์ละ

หนี#สินดาํเนินงานเท่ากบั 500.65 ลา้นบาท 512.16 ลา้นบาท และ 488.74 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดย บรษิัทฯ มีกระแส

เงินสดจากการดาํเนินงานเป็นบวกตลอดในช่วงปี 2561 - 2563 

 บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน  สาํหรบังวดบญัชีสิ #นสดุวันที� 30 มิถุนายน 

2564 เท่ากับ (621.78) ล้านบาท โดยมีกําไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี #สิน

ดาํเนินงานเท่ากบั 129.90 ลา้นบาท 

 

5.3.2 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ 

ปี 2561 บรษิัทฯ ไดม้ีการลงซื #อหุน้ WPS จาํนวน 407.50 ลา้นบาท และบรษิัทย่อย ไดม้ีการ และเงิน ลงทนุ

ในการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าที�ประเทศญี�ปุ่ น โครงการ Kurihara 1 และ Kurihara 2 จาํนวนเงิน 799.97 ลา้นบาท 

ปี 2562 บรษิัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุจาํนวน 122.08 ลา้นบาท ซึ�งส่วนใหญ่เป็นผลมา

จากการลงทนุเพิ�มเติมในการก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้า Kurihara 2 ที�ประเทศญี�ปุ่ นเป็นจาํนวน 706.93 ลา้นบาท และ

ลงทนุในธุรกิจแพ็คเกจจิ #งจาํนวน 88.96 ลา้นบาท ในขณะที�บรษิัทฯ มีเงินสดรบัจากการจาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้า

ประเทศเวียดนามจาํนวน 1,070.15 ลา้นบาท และนาํเงินสดส่วนเกินไปลงทนุในสินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอื�น

จาํนวน 818.86 ลา้นบาท 

ปี 2563 บรษิัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิไดม้าจากกจิกรรมลงทนุจาํนวน 4,902.74 ลา้นบาท ซึ�งส่วนใหญ่เป็นผล

มาจากเงินสดรบัจากการจาํหน่ายเงินลงทนุในบรษิัทย่อยทางออ้มจาํนวน 5,893.87 ลา้นบาท จากการจาํหน่าย

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทยรวม 4 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 20 เมกะวตัต ์ ไปเมื�อ

วนัที� 10 สิงหาคม 2563 และจาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญี�ปุ่ น จาํนวน 3 โครงการ 

ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 31.75 เมกะวตัต ์ในไตรมาส 3-4 ปี 2563 ตามที�ไดก้ล่าวไปแลว้ ขา้งตน้ 

บรษิัทฯ มีเงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทนุ สาํหรบังวดบญัชีสิ #นสดุวนัที� วนัที� 30 มิถนุายน 

2564 เท่ากบั  (2,204.04) ลา้นบาท ซึ�งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากเงินสดจ่ายซื #อสินทรพัยถ์าวร จาํนวน  1,774.61 ลา้น

บาท 

5.3.3 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

ปี 2561 บรษิัทฯ ไดอ้อกตั�วแลกเงนิระยะสั#น (Bill of Exchange : B/E ) เพิ�ม จาํนวน 80 ลา้นบาท และบรษิัท

ย่อยไดกู้ย้มืเงินจากสถาบนัการเงนิเพื�อก่อสรา้งโรงไฟฟา้ในประเทศญี�ปุ่ น จาํนวน 664.14 ลา้นบาท และกูย้มืเงิน
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สินเชื�อเพิ�มเตมิของ JKR, RPV และ ลพบรุี โซล่าร ์จาํนวนเงิน 300.00 ลา้นบาท เพื�อนาํไปลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าที�

ประเทศเวียดนาม 

ปี 2562 บรษิัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิใชไ้ปจากกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน (14.53) ลา้นบาท เป็นผลจากการที�

บริษัทฯ ไดช้าํระตั�วแลกเงินระยะสั#น (Bill of Exchange : B/E) จาํนวน 190.00 ลา้นบาท ชาํระคืนหุน้กู ้884.70 ลา้น

บาท และออกหุน้กูเ้พิ�มจาํนวนเงนิ 991.70 ลา้นบาท กูเ้งินระยะยาวเพิ�มเพื�อลงทนุในธุรกิจบรรจภุณัฑ ์จาํนวน 169.79 

ลา้นบาท กูย้ืมเงินเพื�อก่อสรา้งโรงไฟฟ้าที�ประเทศญี�ปุ่ น จาํนวน 756.36 ลา้นบาท กูย้ืมเงินเพื�อลงทุนในธุรกิจ Solar 

Rooftop จาํนวนเงิน 11.17 ลา้นบาท จ่ายชาํระคืนเงินตน้ของเงินกู้ยืมระยะยาว จาํนวน 348.79 ลา้นบาท จ่าย

ดอกเบี #ยจาํนวนเงิน 289.58 ลา้นบาท 

ปี 2563 บรษิัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิใชไ้ปจากกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 3,411.48 ลา้นบาท ส่วน ใหญ่เป็น

ผลมาจากการที�บริษัทฯ ไดร้ับเงินจากการจาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทยรวม b 

โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 20 เมกะวตัต ์และจาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญี�ปุ่ น

จาํนวน 3 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 31.75 เมกะวตัต ์ไปในช่วงไตรมาส 3-4 ปี 2563 ตามที�ไดก้ล่าวไปแลว้

ขา้งตน้ และนาํเงินสดที�ไดร้บัดงักล่าวมาชาํระคนืเงนิกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิเป็นจาํนวนกว่า 1,875.43 ลา้น

บาท และใช้ในการไถ่ถอนหุ้นกูเ้พิ�มเติมเป็นจาํนวน 1,583.50 ลา้นบาท และนาํไปชาํระคืนตั�วแลกเงินขายลดอีก

จาํนวน 360.00 ลา้นบาท 

บรษิัทฯ มีเงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน สาํหรบังวดบญัชีสิ #นสดุวนัที� 30 มิถนุายน 2564 

เท่ากับ 2,061.81 ลา้นบาท เป็นผลจากเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั#นจากสถาบนัการเงิน จาํนวน  2,035.57  

ล้านบาท เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ จํานวน  1,485.19  ล้านบาท เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ จํานวน 

(1,200.90) ลา้นบาท 

 

5.4 อัตราส่วนทางการเงนิที�สาํคัญ 

5.4.1 อตัราส่วนสภาพคล่อง 

ปี 2561 บริษัทมีสินทรพัยห์มนุเวียนเพิ�มขึ #นจาํนวน 656.43 ลา้นบาท โดยเพิ�มขึ #นจากการลงทุนในโรงพิมพ ์

WPS จาํนวน 204.87 ลา้นบาท และจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าประเทศเวียดนาม จาํนวน 416.08 ลา้นบาท 

และหนี #สินหมนุเวียนเพิ�มขึ #น จาํนวน 1,083.55 ลา้นบาท โดยเพิ�มขึ #นจากการลงทุนในโรงพิมพ ์WPS จาํนวน 72.16 

ลา้นบาท สาเหตุหลกัของหนี #สินหมนุเวียนที�เพิ�มขึ #นมาจากตั�วแลกเงิน และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน – 

ส่วนที�ครบกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี เพิ�มขึ #น ส่งผลใหอ้ตัราส่วนสภาพคล่องของบรษิัท ลดลงอย่างมาก เมื�อเทียบกบั

ปี 2560 

ปี 2562 บริษัทฯ มีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 0.55 เท่า อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็วเท่ากับ 0.52 เท่า 

ลดลงเมื�อเทียบกบัปี 2561 ที�มีอตัราส่วนสภาพคลอ่งเท่ากบั 0.64 เท่า อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็เท่ากบั 0.59 เทา่ 

โดยมีสาเหตุหลักจากการที�บริษัทฯ มีหนี #สินหมุนเวียนเพิ�มขึ #น 469.93 ลา้นบาท จากการเพิ�มขึ #นของหุ้นกู้ที�ครบ

กาํหนดชาํระภายใน 1 ปี เป็นส่วนใหญ่ ในขณะที�สินทรพัยห์มนุเวียนของบริษัทฯ เพิ�มขึ #นเพียง 39.35 ลา้นบาท จาก

การเพิ�มขึ #นของสินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอื�นเป็นหลกั 
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ปี 2563 บริษัทฯ มีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 0.99 เท่า อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็วเท่ากับ 0.93 เท่า 

เพิ�มขึ #นเมื�อเทียบกบัสิ #นปี 2562 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ�มขึ #นของสินทรพัยห์มนุเวียน จาํนวน 550.85 ลา้นบาท 

เนื�องมาจากการเพิ�มขึ #นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จาํนวน 798.60 ลา้นบาท และจากการจาํหน่าย

โครงการโรงไฟฟ้าในประเทศไทยและประเทศญี�ปุ่ นตามที�ไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ 

งวด 6 เดือน สิ #นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 0.59 เท่า อัตราส่วน

สภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 0.54 เท่า โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ�มขึ #นของสินทรัพยห์มุนเวียนรวม จาํนวน 

1,752.15 ลา้นบาท โดยเป็นการเพิ�มขึ #นของเงินจ่ายล่วงหนา้ค่างานก่อสรา้งโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม 622.89 

ล้านบาท การลดลงของเงินให้กู้ยืมระยะสั#นแก่บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน จํานวน  583.77 ล้านบาท การเพิ�มขึ #นของ

สินทรพัยห์มนุเวียนอื�น จาํนวน 374.83 ลา้นบาท การเพิ�มขึ #นของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์– สทุธิ จาํนวน 1,723.67 

ลา้นบาท และการเพิ�มขึ #นของเงินลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานลม จาํนวน 384.90 ลา้นบาท ในขณะที�มี

การเพิ�มของหนี#หมนุเวียนรวม จาํนวน 2,503.48 ลา้นบาท โดยเป็นการเพิ�มขึ #นของเงินเบิกเกินบญัชีและเงนิกูย้ืมระยะ

สั#นจากสถาบนัการเงิน จาํนวน 2,038.36 ลา้นบาท การลดลงของหนี#สินตามสญัญาเช่าที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�ง

ปี - หุน้กู ้จาํนวน 1,200.90 ลา้นบาท และการเพิ�มขึ #นของหุน้กู ้-สทุธิ จาํนวน 1,489.01 ลา้นบาท 

 

5.4.2 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร 

ปี 2561 จากผลการดาํเนินงานที�ผ่านมาจะเห็นไดว้่า บริษัทฯ มีผลการประกอบการและความสามารถใน

การทาํกาํไรที�อยู่ในเกณฑท์ี�ดี บริษัทฯ มีอัตรากาํไรขั#นตน้ เท่ากับรอ้ยละ 42.15 และอัตรากาํไรสุทธิเท่ากับ รอ้ยละ 

24.17 เนื�องจากบรษิัทฯ มีรายไดจ้ากโรงไฟฟ้า Kurihara � ในประเทศญี�ปุ่ นที� COD เมื�อวนัที� 1 ตลุาคม 2561 

ปี 2562 บริษัทฯ มีอัตรากาํไรขั#นตน้อยู่ที�รอ้ยละ 40.64 อัตรากาํไรจากการดาํเนินงานอยู่ที�รอ้ยละ 44.74 

และอตัรากาํไรสทุธิอยู่ที�รอ้ยละ 42.86 เนื�องจากบริษัทฯ มีรายไดเ้พิ�มขึ #นจากโครงการโรงไฟฟ้าที�ประเทศเวียดนาม

ขนาดกาํลังการผลิตรวม 99.22 เมกะวัตต ์ที�เริ�มจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(COD) เมื�อวันที� 10 และ 11 มิถุนายน 

2562 และ จากโรงไฟฟ้า Kurihara � ขนาดกาํลังการผลิต 9.52 เมกะวัตต ์ที� COD เมื�อวันที� 1 ตุลาคม 2561 และ

โครงการ Kurihara 2 ขนาดกาํลังการผลิต 17.25 เมกะวัตต ์ที� COD เมื�อวันที� 25 พฤศจิกายน 2562 ประกอบกับ

บริษัทฯ มีกาํไรจากการขายเงินลงทุนจาํนวน 543.01 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุจากการที� ETP บริษัท ย่อยของบริษัทฯ 

ไดจ้าํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์XT1 - XT^ จาํนวน 2 โครงการ ที�จงัหวดัฟเูยี #ยน ประเทศเวียดนาม 

ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 99.22 เมกะวตัตใ์นไตรมาสที� 4 ของปี 2562 จึงมีการรบัรูก้าํไรจากการขายโรงไฟฟ้าดงักล่าว

จาํนวน 543.01 ลา้นบาท 

ปี 2563 บริษัทฯ มีอัตรากาํไรขั#นตน้อยู่ที�รอ้ยละ 37.72 อัตรากาํไรจากการดาํเนินงานอยู่ที�รอ้ยละ 60.13 

และอตัรากาํไรสทุธิอยู่ที�รอ้ยละ 56.64 เนื�องจากบรษิัทฯ มีกาํไรจากการขายเงินลงทนุจาํนวน 1,567.17 ลา้นบาท โดย

มีสาเหตุมาจากการที� ETP บริษัทย่อยของบริษัทฯ ไดจ้าํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทย

รวม 4 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 20 เมกะวตัต ์ไปเมื�อวนัที� 10 สิงหาคม 2563 และจาํหน่ายโครงการโรงไฟฟา้

พลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญี�ปุ่ นจาํนวน 3 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 31.75 เมกะวตัต ์ไปในช่วงไตรมาส 

3-4 ปี 2563 
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งวด 6 เดือน สิ #นสดุวนัที� 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ มีอตัรากาํไรขั#นตน้อยู่ที�รอ้ยละ 22.55 อตัรากาํไรจาก

การดาํเนินงานอยู่ที�รอ้ยละ 56.86 และอตัรากาํไรสทุธิอยู่ที�รอ้ยละ 55.12 เนื�องจากบรษิัทฯ จาํหน่ายโครงการโรงไฟฟา้

พลังงานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทยและประเทศญี�ปุ่ น เมื�อปลายปี 2563 ทาํใหบ้ริษัทฯ ไม่มีรายไดเ้งินอุดหนุนจาก

รฐับาล และกาํไรจากการขายเงินลงทนุ เนื�องจากมีการรบัรูร้ายไดใ้นปี 2563 แลว้ 

 

5.4.3 อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

ปี 2561  จากผลประกอบการในช่วงที�ผ่านมาเนื�องจากบริษัทฯ มีการลงทุนเพิ�มในส่วนของธุรกิจโรงไฟฟ้า 

ในส่วนของสินทรพัยถ์าวรที�เพิ�มขึ #น ส่งผลใหอ้ตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน ไดแ้ก่ อตัราตอบแทนจาก

สินทรพัย ์อตัราตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร และอตัราหมนุเวียนของสินทรพัยล์ดลง รอ้ยละ 3.59 รอ้ยละ 3.59 และ 

0.12 เท่าตามลาํดับ เนื�องจากการเพิ�มขึ #นของสินทรพัยถ์าวรในส่วนของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และผลการ

ดาํเนินงานของส่วนธุรกิจโรงไฟฟ้า 

ปี 2562 บริษัทฯ มีอตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยอ์ยู่ที�รอ้ยละ 8.14 และอตัราการหมนุเวียนของสินทรพัย์

อยู่ที� 0.19 เท่า เพิ�มขึ #นเมื�อเทียบกับปี 2561 เนื�องจากในปี 2562 บริษัทฯ มีรายไดเ้พิ�มขึ #นจากโครงการ โรงไฟฟ้าที�

ประเทศเวียดนามขนาดกาํลงัการผลิตรวม 99.22 เมกะวตัต ์ที�เริ�มจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(COD) เมื�อวนัที� 10 และ 

11 มิถุนายน 2562 และจากโรงไฟฟ้า Kurihara 1 ขนาดกาํลงัการผลิต 9.52 เมกะวตัต ์ที� COD เมื�อวนัที� � ตุลาคม 

^`_� และโครงการ Kurihara ^ ขนาดกาํลังการผลิต ��.^` เมกะวัตต ์ที� COD เมื�อวันที� ^` พฤศจิกายน ^`_^ 

ประกอบกับบริษัทฯ มีกาํไรจากการขายเงินลงทุนจาํนวน `b�.�� ลา้นบาท โดยมีสาเหตุจาก การที� ETP บริษัทย่อย

ของบริษัทฯ ไดจ้าํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์XT1 - XT^ จาํนวน ^ โครงการ ที�จังหวัดฟูเยี #ยน 

ประเทศเวียดนาม ขนาดกาํลงัการผลิตรวม ��.^^ เมกะวตัตใ์นไตรมาสที� b ของปี ^`_^ จึงมีการรบัรูก้าํไรจากการ

ขายโรงไฟฟ้าดงักล่าวจาํนวน `b�.�� ลา้นบาท จึงส่งผลใหใ้นปี ^`_^ บรษิัทฯ มีรายไดร้วมเพิ�มขึ #น ���.�_ ลา้นบาท 

และมีกาํไรสทุธิเพิ�มขึ #น b��.�b ลา้นบาท เมื�อเทียบกับปี ^`_� ในขณะที�ปี ^`_^ สินทรพัยร์วมของบริษัทฯ เพิ�มขึ #น 

�`_.�� ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ #นเพียงรอ้ยละ �.�^ เมื�อเทียบกบัปี ^`_� 

ปี ^`_� บรษิัทฯ มีอตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยอ์ยู่ที�รอ้ยละ �`.�� และอตัราการหมนุเวียน ของสินทรพัย์

อยู่ที� �.^� เท่า เพิ�มขึ #นเมื�อเทียบกับปี ^`_^ เนื�องจากบรษิัทฯ มีกาํไรจากการขายเงินลงทนุจาํนวน �,`_�.�� ลา้นบาท 

และตน้ทนุทางการเงินลดลง ��.�� ลา้นบาท จากการที� ETP บรษิัทย่อยของบรษิัทฯ ไดจ้าํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทยรวม b โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตรวม ^� เมกะวตัต ์ ไปเมื�อวนัที� �� สิงหาคม 

^`_� และจาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญี�ปุ่ น จาํนวน � โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิต

รวม ��.�` เมกะวตัต ์ไปในชว่งไตรมาส �-b ปี ^`_� จึงส่งผลใหปี้ ^`_� บรษิัทฯ มีรายไดร้วมเพิ�มขึ #น _`�.b� ลา้น

บาท และมีกาํไรสทุธิเพิ�มขึ #น __�.�� ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัปี ^`_^ ในขณะที� ณ �� ธันวาคม ^`_� สินทรพัยร์วมของ

บรษิัทฯ ลดลงจาํนวน �,���.b_ ลา้นบาท หรือลดลง รอ้ยละ ^�.b_ เมื�อเทียบกบัปี ^`_^ 

งวด 6 เดือน สิ #นสดุวนัที� 30 มิถนุายน 2564 บรษิัทฯ มีอตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยอ์ยู่ที�รอ้ยละ 36.53 

และอตัราการหมนุเวียนของสินทรพัยอ์ยู่ที� 0.36 เท่า เพิ�มขึ #นเมื�อเทียบปี 2563 เนื�องจากมีการจาํหน่ายโครงการ

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศไทยและประเทศญี�ปุ่ นไปในปี 2563 
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5.4.4 อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน 

 ปี 2561 บรษิัทฯ ยงัคงมีอตัราส่วนหนี #สินต่อทนุสงู ไม่ลดลงจากปี 2560 เนื�องจากบรษิัทฯ มกีารกูย้มืเงิน

จากสถาบนัการเงินเพิ�มขึ #น เพื�อดาํเนินการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์โครงการ Kurihara 1 และ Kurihara 

2 ที�ประเทศญี�ปุ่ น และโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท์ี�ประเทศเวียดนาม 

ปี 2562 บรษิัทฯ มีอตัราส่วนหนี #สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้อยู่ที� 1.96 เท่า ลดลงเมื�อเทียบกบัปี 2561 ที�ม ี

อตัราส่วนหนี #สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้อยู่ที� 2.23 เท่า เนื�องจากปี 2562 บรษิัทฯ มีส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 3,897.39 ลา้น

บาท เพิ�มขึ #น 617.12 ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัปี 2561 จากการเพิ�มขึ #นของกาํไรสะสมจาํนวน 559.56 ลา้นบาท ในขณะ

ที�หนี#สินรวมของบรษิัทฯ ในปี 2562 มีคา่เทา่กบั 7,658.04 ลา้นบาท เพิ�มขึ #น 338.97 ลา้นบาท 

ปี 2563 บรษิัทฯ มีอตัราส่วนหนี #สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้อยู่ที� 0.72 ลดลงเมื�อเทียบกบัปี 2562 เนื�องจาก ณ 31 

ธันวาคม 2563 บรษิัทฯ มีส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 4,861.57 ลา้นบาท เพิ�มขึ #น 964.19 ลา้นบาท เมื�อเทียบ กบัปี 2562 

ในขณะที�หนี#สินรวมของบรษิัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2563 มคี่าเทา่กบั 3,520.39 ลา้นบาท ลดลง4,137.65 ลา้นบาท เมื�อ

เทียบกบัปี 2562 เนื�องจากในปี 2563 บรษิัทฯ มีกาํไรจากการขายเงินลงทนุจาํนวน 1,567.17 ลา้นบาท และตน้ทนุ

ทางการเงินลดลง 79.80 ลา้นบาท จากการที� ETP บรษิัทย่อยของบรษิัทฯ ไดจ้าํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตยใ์นประเทศไทยรวม 4 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 20 เมกะวตัต ์ไปเมื�อวนัที� 10 สิงหาคม 2563 และ

จาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญี�ปุ่ น จาํนวน 3 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 31.75 เม

กะวตัต ์ไปในช่วงไตรมาส 3-4 ปี 2563 ซึ�งรายการ ดงักลา่วส่งผลใหปี้ 2563 บรษิัทฯ มีหนี #สินรวมที�ลดลง และมีเงินสด

และรายการเทียบเท่าเงินสด และกาํไรสทุธิ รวมถงึส่วนของผูถื้อหุน้เพิ�มขึ #น 

งวด 6 เดือน สิ #นสดุวนัที� 30 มิถนุายน 2564 บรษิัทฯ มีอตัราส่วนหนี #สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้อยู่ที� 1.47 เท่า 

เพิ�มขึ #นเมื�อเทียบปี 2563 เนื�องจากบรษิัทฯ มีสว่นของผูถื้อหุน้เท่ากบั 4,110.25 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 751.33 ลา้น

บาท และมีอตัราส่วนหนี #สินมีภาระดอกเบี #ยต่อส่วนของผูถื้อหุน้อยู่ที� 1.68 เท่า เพิ�มขึ #นเมื�อเทียบปี 2563 โดยมีรวม

หนี#สินและส่วนของผูถื้อหุน้เพิ�มขึ #น จาํนวน 1,752.15 ลา้นบาท 

6. ผลกระทบจากการสถานการณโ์ควิค-19 

จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรน่า (COVID - 19) ที�ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจเอกชนในวงกวา้ง ณ ปัจจบุนั

นั#น  จากคาํสั�ง Lock Down ที�รฐับาลไดป้ระกาศหา้มออกจากเคหสถานในช่วงเวลาที�กาํหนด และธุรกิจต่างๆ มีการใหพ้นกังาน

ทาํงานจากที�บา้น (Work From Home) เพื�อลดการติดเชื #อจากการแพรโ่รคระบาด และปัจจบุนัสถานการณโ์ควดิ-19 มีทิศทางที�

ดีขึ #นทั#งในประเทศและต่างประเทศ โดยรฐับาลไดม้ีการปลด Lock Down และการเปิดประเทศเพื�อรบันักท่องเที�ยว บริษัทฯ 

ไม่ไดร้บัผลกระทบทางตรงอย่างมีนยัสาํคญั 

โดยในส่วนของธุรกิจสิ�งพิมพไ์ดร้บัผลกระทบ คือ ลกูคา้หลายรายลดยอดงานพิมพล์ง แต่เป็นผลดีต่องานแพคเกจจิ #ง  ซึ�ง

ปัจจบุนัผูบ้รโิภคปรบัเปลี�ยนวิถีใหม่แบบ New Normal จึงมีการสั�งของที�มีบรกิารส่งถึงบา้น (Home Delivery) เพิ�มมากขึ #น  โดย

จะช่วยส่งผลใหบ้รษิัทฯ มียอดขายงานบรรจภุณัฑเ์พิ�มมากขึ #นเป็นเท่าตวั 

ในส่วนของธุรกิจไฟฟ้า  บริษัทฯ ไดข้ายไฟฟ้าให้กับหน่วยงานของภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ และลูกคา้ที�อยู่ในเขตนิคม

อุตสาหกรรมลาดกระบงัและบางป ู ซึ�งลกูคา้ส่วนใหญ่เป็นบริษัทที�ผลิตสินคา้สาํหรบัอุปโภคบริโภคในประเทศไทย ไม่ใช่โซน
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อุตสาหกรรมเพื�อการส่งออกโดยเฉพาะ  จึงไม่ไดร้บัผลกระทบมากนกั   และปัจจุบนับริษัทฯ อยู่ระหว่างการก่อสรา้งโรงไฟฟ้า

พลงังานลมในประเทศเวียดนาม จึงส่งผลใหบ้ริษัทฯ ไม่สามารถเดินทางไปดูความคืบหนา้ของโครงการได ้แต่ใชก้ารติดตาม

ความคืบหนา้ผ่านทางอีเมลห์รือการประชุม อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไดว้่าจา้งผูร้บัเหมาที�มีประสบการณใ์นการก่อสรา้ง และ

ว่าจา้งวิศวกรผูเ้ชี�ยวชาญในการดแูลแทนบรษิัทฯ จึงไม่ไดร้บัผลกระทบดงักล่าว 

7. ภาวะอุตสาหกรรม 

ธุรกิจสิ�งพิมพแ์ละบรรจภุณัฑ ์

ในปี 2564 มีแนวโนม้คาดการณว์่า ในช่วงตน้ปีเศรษฐกจิมกีารขยายตวัที�ด ี มีทิศทางฟื#นตวัดีขึ #น แต่ช่วงครึ�งหลงัของปี มี

ความย่อตวัลงบา้ง ทั#งนี # ในส่วนของธุรกิจสิ�งพมิพน์ั#นยงัคงประสบปัญหา และไดร้บัแรงกดดนัจากพฤติกรรมทที�เปลี�ยนไปไปของ

ผูบ้รโิภค ในการติดตามขอ้มลูข่าวสารผ่านสื�อออนไลนท์ี�ยงัคงเติบโตอย่างต่อเนื�อง ปัจจยัดงักล่าวจึงส่งผลกระทบต่อธุรกิจ

สิ�งพิมพ ์เพราะมีการแข่งขนักบัเทคโนโลยีสมยัใหม่ และภาวะการขายโฆษณาของสื�อออนไลน ์มีเพยีงตลาดทางดา้นบรรจภุณัฑ์

ที�คาดว่าจะเติบโตประมาณรอ้ยละ 10 โดยไดร้บัปัจจยัหนนุจากภาวะเศรษฐกิจภายในและต่างประเทศที�มีทิศทางฟื#นตวัดขีึ #น 

อีกทั#งความตอ้งการของผูบ้รโิภคในยคุดิจิทลัที�ยงัคงเติบโตอย่างต่อเนื�อง การผลิตบรรจภุณัฑใ์นยคุปัจจบุนัมีนวตักรรมใหม่ๆ ใช้

เทคโนโลยีระดบัสงู เช่น กล่องกระดาษที�มีนํ#าหนกัเบา สะดวกและลดตน้ทนุในการขนส่ง สามารถใชบ้รรจสิุนคา้ที�มีความ

หลากหลาย ตรงกบัความตอ้งการใชจ้ากพฤติกรรมของผูบ้รโิภคในยคุปัจจบุนั ที�ตอ้งการความสะดวกรวดเรว็ ซึ�งหนัมาเลือกซื #อ

สินคา้ออนไลนม์ากขึ #น และมีแนวโนม้ขยายตวัต่อเนื�อง ทาํใหต้ลาดสิ�งพมิพป์ระเภทบรรจภุณัฑม์ีแนวโนม้เติบโตตามไปดว้ย 

ดงันั#นบรษิัทจึงตอ้งปรบัตวั เพื�อชงิส่วนแบ่งการตลาดบรรจภุณัฑ ์โดยจะขยายธุรกิจไปยงัผลิตภณัฑป์ระเภทกล่องลกูฟกูภายใน

ปี 2564 เพื�อสรา้งยอดขายใหเ้พิ�มขึ #นต่อไป 

ปี 2564 คาดว่า ผลิตภณัฑก์ระดาษที�ใชผ้ลิตกล่องบรรจภุณัฑ ์ จะขยายตวัเพิ�มขึ #นจะขยายตวัเพิ�มขึ #นตามการบรโิภคใน

ประเทศ และตามการขยายตวัในกลุ่มอาหาร ขณะเดยีวกนับรรจภุณัฑก์ระดาษในยคุ New Normal จะขยายตวัค่อนขา้งมาก

แบบกา้วกระโดด และยงัไดอ้านสิงสต์ามการใชง้านสาํหรบัรบั-ส่งสินคา้ทางออนไลน ์ ในขณะที�การส่งออกจะขยายตวัต่อเนื�อง

ในกลุ่มเยื�อกระดาษ ส่วนกลุ่มหนงัสือและสิ�งพิมพจ์ะยงัหดตวัต่อเนื�อง 

 

ที�มา: https://www.mreport.co.th/news/industry-movement/319-Thai-industrial-trend-2021-Q2 ลงวนัที� 8 มิถนุายน 2564 

 

ธุรกิจอตุสาหกรรมไฟฟ้า 

จากสถานการณท์ี�ผ่านมา การใชไ้ฟฟ้าของไทยปี 2563 อยู่ที� 187,046 กิกะวตัต-์ชั�วโมง หดตวัลง 3.1% จากปี 2562 ผล

จากการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ทาํใหค้วามตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในภาคธุรกิจและภาคอตุสาหกรรมหดตวัมากสดุเป็น

ประวตัิการณท์ี� 10.5% และ 4.6% ตามลาํดบั โดยธุรกิจที�มกีารใชไ้ฟฟ้าลดลงมากส่วนใหญ่เกี�ยวเนื�องกบัภาคท่องเที�ยว ไดแ้ก่ 

โรงแรม ภตัตาคาร หา้งสรรพสินคา้ อพารท์เมน้ทแ์ละเกสตเ์ฮา้ส ์ ส่วนภาคอตุสาหกรรมที�ใชไ้ฟฟ้าลดลงมากที�สดุ ไดแ้ก่ กลุ่ม

อตุสาหกรรมสิ�งทอ กลุ่มยานยนต ์กลุ่มเหล็กและโลหะพื#นฐาน และเคมีภณัฑ ์อย่างไรก็ตาม การใชไ้ฟฟ้าในภาคครวัเรือนเพิ�มขึ #น 

7.4% จากมาตรการ Work From_Home (WFH) โดยเฉพาะช่วงไตรมาส 2/2563 ดา้นการใชไ้ฟฟ้าสงูสดุ (Peak demand) อยู่ที� 

28.636.7 เมกะวตัต ์ลดลง 7.2% จากปี 2562 ซึ�งทาํสถิติสงูสดุเป็นประวตัิการณท์ี� 30,853.2 เมกะวตัต ์

ทิศทางการเติบโตของธุรกิจผลิตไฟฟ้าขึ #นอยู่กบั 
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� ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในประเทศ ซึ�งผนัแปรตามภาวะเศรษฐกจิ โดยอตัราการเติบโตเฉลี�ยของความตอ้งการใช้

ไฟฟ้าอยู่ที�ประมาณ 0.9-1.1 เท่าของอตัราการเติบโตทางเศรษฐกจิ เมื�อพจิารณาแยกตามภาคเศรษฐกจิ พบวา่

ปี 2563 ภาคอตุสาหกรรม ภาคครวัเรือน ภาคธุรกจิ และภาคอื�นๆ มีการใชไ้ฟฟ้าคิดเป็นสดัสว่น 43.9%  28.3%  

23.5% และ 4.3% ของปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าทั#งประเทศ ตามลาํดบั โดยอตุสาหกรรมอาหารมีการใชไ้ฟฟ้ามาก

ที�สดุ รองลงมา ไดแ้ก่ อตุสาหกรรมเหล็กและโลหะพื#นฐาน  อิเล็กทรอนิกส ์ ยานยนต ์และพลาสติก สาํหรบัภาค

บรกิารที�มีการใชไ้ฟฟ้ามากที�สดุ ไดแ้ก่ อพารท์เมน้ทแ์ละเกสตเ์ฮา้ส ์หา้งสรรพสินคา้ โรงแรม ขายปลีกและขายส่ง 

ตามลาํดบั 

� นโยบายภาครฐั ไดแ้ก่ (1) แผนพฒันากาํลงัการผลิตไฟฟ้าของประเทศ (Power Development Plan: PDP) และ

แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan: AEDP) ซึ�ง

กาํหนดกาํลงัการผลิตไฟฟ้าสาํหรบัโรงไฟฟ้าแต่ละประเภท[1] (2) นโยบายดา้นราคารบัซื #อไฟฟ้าที�ผลิตจาก

พลงังานหมนุเวยีน ซึ�งมีตน้ทนุการผลิตสงูกวา่การผลิตไฟฟ้าจากเชื #อเพลงิฟอสซิล (ก๊าซธรรมชาต ิถ่านหิน และ

นํ#ามนั) โดยปัจจบุนัราคารบัซื #ออยู่ภายใตร้ะบบ Feed-in Tariff[2] (FiT) จากเดิมที�ใชร้ะบบ Adder[3] (Box 1) 

และ (3) แผนพฒันาโครงขา่ยสายส่งไฟฟ้าเพื�อรองรบักาํลงัการผลิตที�เพิ�มขึ #น โดยเฉพาะจากโรงไฟฟ้าพลงังาน

หมนุเวยีน 

ปี 2564-2566 ธรุกจิผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนมีแนวโนม้เติบโตดีตามความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในประเทศที�คาดวา่จะขยายตวั

เฉลี�ย 2.8-3.8% ต่อปี 

 

 
 

รวมถึงนโยบายสนบัสนนุการลงทนุภาครฐัตามแผนพฒันากาํลงัการผลิตไฟฟ้าและแผนพฒันาพลงังานทดแทนและ

พลงังานทางเลือก โดยกลุ่มโรงไฟฟ้าที�คาดวา่จะมีการลงทนุขยายตวัเรง่ขึ #น ไดแ้ก่ โครงการพลงังานแสงอาทิตยต์ิดตั#งบนหลงัคา

ภาคประชาชน โรงไฟฟ้าเชื #อเพลงิชีวมวล (โรงไฟฟ้าชมุชนและโรงไฟฟ้าชีวมวลประชารฐัภาคใต)้ ก๊าซชวีภาพ (โรงไฟฟ้าชมุชน) 

และขยะเนื�องจากเป็นกลุม่เป้าหมายที�ภาครฐัมีแผนรบัซื #อไฟฟ้าในปี 2564-2567 อีกทั#งเป็นกลุ่มที�มีศกัยภาพการแข่งขนัทั#งดา้น
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ตน้ทนุและแหล่งวตัถดุิบ ดา้นการแข่งขนัของธุรกิจมแีนวโนม้รุนแรงขึ #น จากการขยายการลงทนุตอ่เนื�องของผูป้ระกอบการราย

ใหญ่ และการลงทนุผลิตไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีนจากผูป้ระกอบการรายใหม่ ส่งผลใหร้ายไดข้องธุรกิจโดยรวมเติบโตในระดบั

ปานกลาง อย่างไรก็ตาม การแขง่ขนัของธุรกิจมีแนวโนม้รุนแรงขึ #น จากการเขา้มาของผูผ้ลิตไฟฟ้าในกลุ่มพลงังานหมุนเวยีน จึง

อาจกดดนัรายไดข้องธุรกิจอยู่บา้ง 

 

ที�มา: วิจยักรุงศรี แนวโนม้ธุรกจิ/อตุสาหกรรม ธุรกจิผลิตไฟฟ้า ฉบบัวนัที� 30 เมษายน 2564 

 

8. หนี-สินที�อาจเกิดขึ-นในภายหน้า 

8.1 ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2564 และวนัที� 31 ธันวาคม 2563 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยทางตรงแห่งหนึ�งมีภาระผกูพนัตอ้ง

จ่ายตามสญัญาซื #อเครื�องจกัร และสญัญาก่อสรา้งส่วนปรบัปรุงอาคาร ดงันี # 

     งบการเงินรวม 

      30 มิ.ย. 64 31 ธ.ค. 63 

หน่วย : บาท 1,310,747.66 - 

หน่วย : เยน 140,000,000.00 - 

หน่วย : ดอลลารส์หรฐั 21,850.00 159,850.00 

 

8.2 ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2564 และวนัที� 31 ธันวาคม 2563 บรษิัทยอ่ยทางออ้ม 4 แห่งในประเทศเวยีดนาม มีภาระ

ผกูพนัที�จะตอ้งจ่ายตามสญัญากอ่สรา้งโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานลมเป็นจาํนวนเงิน 104.47 ลา้นดอลลารส์หรฐั 

และ 28.76 ลา้นดอลลารส์หรฐั ตามลาํดบั 

8.3 ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2564 และวนัที� 31 ธันวาคม 2563 บรษิัทยอ่ยทางออ้มแห่งหนึ�งในประเทศไทย มีภาระผกูพนัที�

จะตอ้งจ่ายลงทนุระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยต์ามสญัญาในอนาคตเป็นจาํนวน 2.34 ลา้นบาท และ 

6.44 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

8.4 ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2564 และวนัที� 31 ธันวาคม 2563 บรษิัทยอ่ยทางตรงแห่งหนึ�งมีภาระผกูพนัที�จะตอ้งจ่ายชาํระ

ค่าที�ปรกึษาดา้นวิศวกรรม ในการตรวจสอบและการดาํเนินการงานก่อสรา้งโครงการพลงังานลมในประเทศเวียดนาม 

จาํนวนเงินรวม 5.20 ลา้นบาท และ 6.40 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

8.5 ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2564 บรษิทัย่อยทางตรงแหง่หนึ�งมีภาระผกูพนัที�จะตอ้งจ่ายตามสญัญาบรกิารวดัประสิทธิภาพ

กาํลงัผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงงานพลงังานลมในประเทศเวยีดนาม เป็นจาํนวนเงิน 0.06 ลา้นดอลลารส์หรฐั 

8.6 ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2564 บรษิทัย่อยทางออ้มแห่งหนึ�งในประเทศฮ่องกง มีภาระผกูพนัในอนาคตจากสญัญาบรกิาร

จดัหาโครงการพลงังานไฟฟ้าในประเทศเวียดนาม เป็นจาํนวนเงนิ 0.58 ลา้นดอลลารส์หรฐั 

8.7 ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2564 และวนัที� 31 ธันวาคม 2563 บรษิัทยอ่ยทางออ้ม 2 แห่งในประเทศฮ่องกง มีภาระผกูพนั

ตอ้งจา่ยชาํระคา่หุน้ตามสญัญาซื #อขายหุน้ จาํนวน 4 ฉบบั จาํนวนเงินรวม 4.13 ลา้นดอลลารส์หรฐั และ 16.59 ลา้น

ดอลลารส์หรฐั ตามลาํดบั 
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8.8 บรษิัทย่อยทางออ้มแหง่หนึ�งในประเทศไทย ไดท้าํสญัญาซื #อขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในโครงการผลติ

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท์ี�ติดบนหลงัคา (Solar PV Rooftop) จาํนวน 8 แห่ง โดยมีกาํลงัการผลิตรวม 1,509.20 

กิโลวตัต ์สญัญาดงักลา่วมีระยะเวลา 25 ปี 

8.9 ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2564 และ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 บรษิัทยอ่ยทางออ้มแห่งหนึ�งในประเทศไทย ไดท้าํสญัญา

ติดตั#งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาของบรษิัทเอกชน จาํนวน 6 แห่ง เป็นระยะเวลา 10 ปี ถึง 

25 ปี นบัตั#งแต่เริ�มเดินเครื�องเชงิพาณิชยจ์าํหน่ายไฟฟ้า โดยไดร้บัค่าพลงังานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทิตยใ์นอตัราที�ตกลงรว่มกนัในสญัญา 

8.10 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยทางตรงแห่งหนึ�ง ไดท้าํสญัญาเช่าเครื�องถา่ยเอกสาร มีระยะเวลาการเช่า 3 ปี ถึง 4 ปี โดยมี

ภาระผกูพนัที�จะตอ้งจา่ยคา่เช่าในอนาคตดงันี # 

     หน่วย : บาท 

     งบการเงินรวม 

      30 มิ.ย. 64 31 ธ.ค. 63 

จาํนวนเงินขั#นตํ�าที�ตอ้งจา่ยทั#งสิ #นตามสญัญาเชา่   

   จ่ายชาํระภายใน 1 ปี 228,000.00 228,000.00 

   จ่ายชาํระมากกว่า 1 ปี แต่ไมเ่กิน 5 ปี 104,000.00 218,000.00 

 

8.11 กลุ่มบรษิัทมีหนี#สินที�อาจจะเกิดขึ #นอยู่กบัธนาคารหลายแห่ง ดงันี # 

     หน่วย : ลา้นบาท 

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

      30 มิ.ย. 64 31 ธ.ค. 63 30 มิ.ย. 64 31 ธ.ค. 63 

เลตเตอรอ์อฟเครดติ     

บรษิัทย่อย 9.92 17.18 - - 

บรษิัทย่อยทางออ้ม - 5.06 - - 

รวม 9.92 22.24 - - 

หนงัสือคํ#าประกนัต่างๆ     

บรษิัท 0.09 35.60 0.09 35.60 

บรษิัทย่อย 7.44 7.54 - - 

บรษิัทย่อยทางออ้ม 117.01 117.01 - - 

รวม 124.54 160.15 0.09 35.60 

8.12 กลุ่มบรษิัทมีภาระผกูพนัจากการเขา้ประกนัวงเงินสินเชื�อระหว่างกนั ตามรายละเอียดที�กล่าวในหมายเหตปุระกอบ

ขอ้มลูการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ขอ้ 5.3.1 
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8.13 ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2564 บรษิทัย่อยทางตรงแหง่หนึ�งมีหนี #สินที�อาจจะเกิดขึ #นจากการเขา้คํ#าประกนัสญัญาซื #อขาย

เงินลงทนุในหุน้ใหแ้ก่บรษิัทย่อยทางออ้มแหง่หนึ�ง โดยมีมลูคา่การคํ#าประกนัตั#งแต่ 1 ลา้นเยน ขึ #นไปแต่ไม่เกินรอ้ยละ 

30 ของราคาซื #อขาย โดยการคํ#าประกนัดงักลา่วจะสิ #นสดุลง ณ วนัที� 30 กนัยายน 2564 

 

9. คดีหรือข้อเรียกร้องที�มีสาระสาํคัญ 

บริษัทร่วมทางอ้อม : บริษัท พีพีทซีี จาํกัด “PPTC” 

 ขอ้พิพาทหมายเลขดาํที� 93/2561 ระหว่าง บริษัท ทีทีซีแอล จาํกัด (มหาชน) (“TTCL”) และบริษัท โกลบอล นิว เอ็น

เนอรย์ี จาํกัด (“GNE”) ในฐานะผูเ้รียกรอ้ง และ PPTC ในฐานะผูค้ดัคา้น ทุนทรพัย ์867.66 ลา้นบาท ขอ้หาผิดสัญญา เรียก

ค่าเสียหายยื�นคาํเสนอขอ้พิพาท เมื�อวนัที� 25 ธันวาคม 2561 ต่อมาฝ่ายผูค้ดัคา้นไดย้ื�นคาํคดัคา้นคาํเสนอ      ขอ้พิพาทและขอ้

เรียกรอ้งแยง้ ใหผู้เ้รียกรอ้งรบัผิดเป็นเงินจาํนวน 1,622.23 ลา้นบาท ผูเ้สนอขอ้พิพาทและผูเ้รียกรอ้งต่างฝ่ายต่างจัดทาํคาํ

คัดคา้นข้อเรียกรอ้งแยง้และยื�นต่อคณะอนุญาโตตุลาการแลว้  ต่อมาเมื�อวันที�  15 เมษายน 2563 ผู้เรียกรอ้งยื�นคาํรอ้งขอ

คุม้ครองชั�วคราวระหว่างพิจารณา โดยขอใหค้ณะอนุญาโตตุลาการพิจารณาและมีคาํสั�งหา้มผู้คดัคา้นเรียกใหธ้นาคาร มิซูโฮ 

จาํกัด สาขากรุงเทพมหานคร ชาํระเงินตามหนังสือคํ#าประกันการปฏิบัติตามสัญญาและหนังสือคํ#าประกันการชาํระเงิน

ล่วงหน้า คณะอนุญาโตตุลาการนัดพิจารณาคาํรอ้งขอคุม้ครองชั�วคราวในวันที�  18 พฤษภาคม 2563 ทั#งนี #ในวันเดียวกัน 

คู่พิพาททั#งสองฝ่ายไดต้กลงกันโดยมิไดม้ีการไต่สวน โดยฝ่ายผูค้ดัคา้นไดต้กลงที�จะไม่ใชสิ้ทธิเรียกรอ้งตามหนงัสือคํ#าประกนั

สญัญาในขอ้พิพาท และฝ่ายผูเ้รียกรอ้งตกลงเสียค่าธรรมเนียมการต่ออายุหนงัสือคํ#าประกันเพื�อใหม้ีผลใชบ้งัคบัตามเงื�อนไข

หนงัสือคํ#าประกนัเดิมจนกว่าจะมีคาํชี #ขาด 

เมื�อวนัที� 1 กันยายน 2563 ผูเ้รียกรอ้งไดย้ื�นคาํเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ หมายเลขดาํที� 61/2563 

ระหว่าง TTCL และ GNE ในฐานะผู้เรียกรอ้ง และ PPTC ในฐานะผู้คัดคา้น ทุนทรัพย ์20.61 ลา้นบาท โดยเรียกรอ้งให้ผู้

คดัคา้นชาํระค่าธรรมเนียมการออกหลกัประกนัการชาํระเงินล่วงหนา้ และหลกัประกนัการปฏิบตัิตามสญัญาที�เกิดขึ #นภายหลงั

จากการยื�นขอ้เรียกรอ้งขอ้พิพาทหมายเลขดาํที� 93/2561 จนกว่าผูค้ดัคา้นจะคืนหลกัประกนัทั#งหมดใหแ้ก่ผูเ้รียกรอ้ง และยื�นคาํ

รอ้งขอใหร้วมพิจารณาขอ้พิพาทดงักล่าวกบัขอ้พิพาทหมายเลขดาํที� 93/2561 

เมื�อวนัที� 25 กนัยายน 2563 ผูค้ดัคา้นไดย้ื�นคาํคดัคา้นการขอรวมพิจารณาคดีต่อสถาบนัอนญุาโตตลุาการ โดยขอให้

อนุญาโตตุลาการยกคาํรอ้งของผู้เรียกรอ้งทั#งสอง ที�ขอให้รวมพิจารณาขอ้พิพาทหมายเลขดาํที�  61/2563 เข้ากับขอ้พิพาท

หมายเลขดาํที� 93/2561 ต่อมาผูค้ดัคา้นไดย้ื�นคาํคดัคา้น คาํเสนอขอ้พิพาทหมายเลขดาํที� 61/2563 ฉบบัลงวนัที� 24 ตุลาคม 

2563 ต่อสถาบนัอนญุาโตตลุาการ โดยใหก้ารปฏิเสธคาํเสนอขอ้พิพาทฉบบัลงวนัที� 1 กนัยายน 2563 ทกุขอ้กล่าวหา 

เมื�อวนัที� 2 พฤศจิกายน 2563 สถาบนัอนุญาโตตุลาการมีคาํสั�งใหร้วมกระบวนพิจารณาชั#นอนุญาโตตุลาการในขอ้

พิพาทหมายเลขดาํที� 61/2563 เขา้กับขอ้พิพาทหมายเลขดาํที� 93/2561 และพิจารณาขอ้พิพาทหมายเลขดาํที�  93/2561 เป็น

หลกั 

ปัจจุบันคณะอนุญาโตตุลาการได้ทําการสืบพยานเสร็จสิ #นแล้วเมื�อวันที�  19 กุมภาพันธ์  2564 โดยคณะ

อนญุาโตตลุาการไดก้าํหนดใหย้ื�นคาํแถลงการณปิ์ดคดี และรอการชี #ขาดไปพรอ้มกับขอ้พิพาทหมายเลขดาํที� 94/2561 และขอ้

พิพาทหมายเลขดาํที� 62/2563 
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บริษัทร่วมทางอ้อม : บริษัท เอสเอสยูท ีจาํกัด “SSUT” 

ขอ้พิพาทหมายเลขดาํที�  94/2561 ระหว่าง TTCL และ GNE ในฐานะผูเ้รียกรอ้ง และ SSUT ในฐานะผูค้ัดคา้น ทุน

ทรพัย ์1,601.60 ลา้นบาท ขอ้หาผิดสัญญา เรียกค่าเสียหายยื�นคาํเสนอขอ้พิพาท เมื�อวันที� 25 ธันวาคม 2561 ต่อมาฝ่ายผู้

คดัคา้นไดย้ื�นคาํคดัคา้นคาํเสนอขอ้พิพาทและขอ้เรียกรอ้งแยง้ใหผู้เ้รียกรอ้งรบัผิดเป็นเงนิจาํนวน 4,282.09 ลา้นบาท ผูเ้สนอขอ้

พิพาทจัดทาํคาํคัดคา้นขอ้เรียกรอ้งแยง้และยื�นต่อคณะอนุญาโตตุลาการแลว้  และผูเ้รียกรอ้งไดจ้ัดทาํคาํใหก้ารคัดคา้นข้อ

เรียกรอ้งแยง้แลว้ คณะอนุญาโตตุลาการนัดพรอ้มครั#งที�  4 เมื�อวันที� 6 กุมภาพันธ์ 2563 คณะอนุญาโตตุลาการไดก้าํหนด

ประเด็นข้อพิพาทหน้าที�นําสืบ โดยให้จัดทําและส่งคําเบิกความของพยาน คําแปลเอกสาร และบัญชีระบุพยาน ให้

อนญุาโตตลุาการในวนัที� 4 สิงหาคม 2564 และนดัสืบพยานฝ่ายผูเ้รียกรอ้งและฝ่ายผูค้ดัคา้น นดัแรกวนัที� 10 กนัยายน 2564 

เมื�อวันที�  15 เมษายน 2563 ผู้เรียกร้องยื�นคําร้องขอคุ้มครองชั� วคราวระหว่างพิจารณา  โดยขอให้คณะ

อนุญาโตตุลาการพิจารณาและมีคาํสั�งหา้มผูค้ดัคา้นเรียกใหธ้นาคาร มิซูโฮ จาํกัด สาขากรุงเทพมหานคร และธนาคารกสิกร

ไทย จาํกัด (มหาชน) ชาํระเงินตามหนงัสือคํ#าประกนัการปฏิบตัิตามสญัญาและหนงัสือคํ#าประกันการชาํระเงินล่วงหนา้ คณะ

อนุญาโตตุลาการนดัพิจารณาคาํรอ้งขอคุม้ครองชั�วคราวในวนัที�  18 พฤษภาคม 2563 ทั#งนี #ในวนัเดียวกนั คู่พิพาททั#งสองฝ่าย

ไดต้กลงกันโดยมิไดม้ีการไต่สวน โดยฝ่ายผูค้ดัคา้นไดต้กลงที�จะไม่ใชสิ้ทธิเรียกรอ้งตามหนงัสือคํ#าประกันสญัญาในขอ้พิพาท

จาํนวน 11 ฉบับ และฝ่ายผูเ้รียกรอ้งตกลงเสียค่าธรรมเนียมการต่ออายุหนังสือคํ#าประกันเพื�อใหม้ีผลใชบ้ังคับตามเงื�อนไข

หนงัสือคํ#าประกนัเดิมจนกว่าจะมีคาํชี #ขาด 

เมื�อวนัที� 1 กันยายน 2563 TTCL และ GNE ในฐานะผูเ้รียกรอ้งไดย้ื�นคาํเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตลุาการ 

หมายเลขดาํที�  62/2563 ทุนทรัพย์ 39.70 ลา้นบาท โดยเรียกรอ้ง SSUT ในฐานะผู้คัดคา้นให้ชาํระค่าธรรมเนียมการออก

หลกัประกันการชาํระเงินล่วงหนา้ และหลกัประกันการปฏิบัติตามสญัญาที�เกิดขึ #นภายหลงัจากการยื�นขอ้เรียกรอ้งขอ้พิพาท

หมายเลขดาํที� 94/2561 จนกว่าผูค้ดัคา้นจะคืนหลกัประกนัทั#งหมดใหแ้ก่ผูเ้รียกรอ้ง และยื�นคาํรอ้งขอใหร้วมพิจารณาขอ้พิพาท

ดงักล่าวกบัขอ้พิพาทหมายเลขดาํที� 94/2561 

เมื�อวนัที� 25 กนัยายน 2563 ผูค้ดัคา้นไดย้ื�นคาํคดัคา้นการขอรวมพิจารณาคดีต่อสถาบนัอนญุาโตตลุาการ โดยขอให้

อนุญาโตตุลาการยกคาํรอ้งของผู้เรียกรอ้งทั#งสอง ที�ขอให้รวมพิจารณาขอ้พิพาทหมายเลขดาํที�  62/2563 เข้ากับขอ้พิพาท

หมายเลขดาํที� 94/2561 ต่อมาผูค้ัดคา้นไดย้ื�นคาํคัดคา้นคาํเสนอขอ้พิพาทหมายเลขดาํที� 62/2563 ฉบับลงวันที� 24 ตุลาคม 

2563 ต่อสถาบนัอนญุาโตตลุาการ โดยใหก้ารปฏิเสธคาํเสนอขอ้พิพาทฉบบัลงวนัที� 1 กนัยายน 2563   ทกุขอ้กล่าวหา 

เมื�อวนัที� 6 พฤศจิกายน 2563 สถาบนัอนุญาโตตุลาการมีคาํสั�งใหร้วมกระบวนพิจารณาชั#นอนุญาโตตุลาการในขอ้

พิพาทหมายเลขดาํที� 62/2563 เขา้กับขอ้พิพาทหมายเลขดาํที� 94/2561 และพิจารณาขอ้พิพาทหมายเลขดาํที�  94/2561 เป็น

หลกั 

เมื�อวนัที� 30 กรกฎาคม 2564 สถาบนัอนุญาโตตุลาการมีคาํสั�งขยายระยะเวลายื�นบนัทึกคาํใหก้ารพยาน บญัชีระบุ

พยาน และพยานหลกัฐานพรอ้มคาํแปลของคู่พิพาททั#งสองฝ่ายจนถึงวนัที� 3 กนัยายน 2564 โดยใหผู้เ้รียกรอ้งเริ�มตน้สืบพยาน

นดัแรกในวนัที� 5 ตลุาคม 2564 ส่วนฝ่ายผูค้ดัคา้นใหสื้บพยานตามวนันดัที�ไดก้าํหนดไวเ้ดิม 

ปัจจบุนั SSUT อยู่ระหว่างจดัทาํคาํเบิกความพยานและจดัเตรียมเอกสารสาํหรบัอา้งอิงเป็นพยานหลกัฐานเพื�อยืนยนั

ต่อสถาบนัอนญุาโตตลุาการในวนัที� 3 กนัยายน 2564 และใชสื้บพยานนดัแรกวนัที� 5 ตลุาคม 2564 
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ที�ปรกึษากฎหมายของบริษัทร่วมทางออ้มยงัไม่สามารถประเมินความรบัผิดและมลูค่าความสญูเสียที�อาจเกิดขึ #นใน

คดีได ้ปัจจบุนัคดีความอยู่ระหว่างกระบวนการในชั#นอนญุาโตตุลาการ ซึ�งคาดว่าจะยื�นคาํแถลงการณปิ์ดคดีและนดัลงนามใน

คาํชี #ขาดภายในไตรมาสที� 1 ปี 2565 ทั#งนี # หากขอ้พิพาทยงัไม่สามารถตกลงกนัได ้อาจมีการยื�นอทุธรณต์่อศาลต่อไป ซึ�ง PPTC 

และ SSUT คาดว่าอาจจะตอ้งใชเ้วลาในการตดัสินขอ้พิพาทอีกประมาณ 5 - 6 ปี 

 

10. รายการที�เกี�ยวข้องกันระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น 

บรษิัทฯ มีเงินกูย้ืมระยะสั#นจากบคุคลที�เกี�ยวขอ้งกนั โดยมีรายละเอียดดงันี # 

รายการเคลื�อนไหวของเงินกูย้มืระยะสั#นจากบคุคลและบรษิัทที�เกี�ยวขอ้งกนั มรีายละเอียดดงันี # 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงินรวม 

   รายการเคลื�อนไหวระหว่างงวด 

   1 ม.ค. 64 เพิ�มขึ #น (ลดลง) 30 มิ.ย. 64 

บรษิัทที�เกี�ยวขอ้งกนั - 84,000,000.00 (84,000,000.00) - 

กรรมการ - 140,644,364.29 (67,500,000.00) 73,144,364.29 

รวม - 224,644,364.29 (151,500,000.00) 73,144,364.29 

 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   รายการเคลื�อนไหวระหว่างงวด 

   1 ม.ค. 64 เพิ�มขึ #น (ลดลง) 30 มิ.ย. 64 

กรรมการ - 87,500,000.00 25,500,000.00 62,000,000.00 

บรษิัทที�เกี�ยวขอ้งกนั 

เงินกูย้ืมดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการกูย้ืมจากบรษิัทที�เกี�ยวขอ้งกนัแห่งหนึ�ง ในรูปตั�วสญัญาใชเ้งิน ครบกาํหนดเมื�อทวงถาม คิดอตัรา

ดอกเบี #ยรอ้ยละ 7 ต่อปี 

กรรมการ 

เงินกูย้ืมดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการกูย้ืมจากกรรมการ ในรูปตั�วสญัญาใชเ้งิน ครบกาํหนดเมื�อทวงถาม ไม่มีหลกัประกัน และไม่มี

การคิดดอกเบี#ยระหว่างกนั 

 

11. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ที�มีต่อสารสนเทศในเอกสารที�ส่งให้ผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการเป็นผูร้บัผิดชอบต่อสารสนเทศที�ปรากฏในเอกสารฉบบันี# โดยคณะกรรมการของบรษิทัฯ พิจารณาแลว้

เห็นว่าขอ้มลูสารสนเทศฉบบันี# มีความถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญัอย่างพอเพียงต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุน้ ไม่มีขอ้ความ

อันเป็นเท็จ และไม่มีการละเวน้ขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระสาํคัญ ซึ�งจาํเป็นตอ้งมีหรือตอ้งระบุไวใ้นสารสนเทศนี# ตลอดจนไม่มี

ขอ้ความที�ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิดแต่อย่างใด 
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12. คุณสมบัติของที�ปรึกษาทางการเงนิอิสระที�ให้ความเหน็เกี�ยวกับการทาํรายการ 

12.1 คณุสมบตัิของที�ปรกึษาทางการเงินอิสระ 

12.1.1. การถือหุน้และความสมัพนัธข์องที�ปรกึษาทางการเงินอิสระกบับรษิัทฯ 

-ไม่มี- 

12.1.2. คาํยินยอมของที�ปรกึษาทางการเงินใหเ้ผยแพรค่วามเห็น 

บรษิัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  

12.1.3. วนัที�ใหค้วามเห็น 

วนัที� 5 พฤศจกิายน 2564 

   

12.2 คณุสมบตัิของผูป้ระเมินราคาทรพัยสิ์นอิสระ 

12.3.1. การถือหุน้และความสมัพนัธข์องผูป้ระเมินราคาทรพัยสิ์นอิสระกบับรษิัทฯ 

-ไม่มี- 

12.3.2. คาํยินยอมของผูป้ระเมินราคาทรพัยสิ์นอิสระใหเ้ผยแพรร่ายงาน 

บรษิัท ชารเ์ตอร ์แวลเูอชั�น แอนด ์คอนซลัแตนท ์จาํกดั (“CHARTER”) และบรษิัท เอเชี�ยน เอ็นจิเนียริ�ง แวลู

เอชั�น จาํกัด (“ASIAN”) ซึ�งเป็นผูป้ระเมินราคาทรพัยสิ์นอิสระยินยอมใหเ้ผยแพร่รายงาน ซึ�งจัดทาํโดยมี

วตัถปุระสงคส์าธารณะ 

12.3.3. วนัที�ออกรายงาน 

บรษิัท ชารเ์ตอร ์แวลเูอชั�น แอนด ์คอนซลัแตนท ์จาํกดั (“CHARTER”) ออกรายงานวนัที� 28 มถินุายน 

2564 

บรษิัท เอเชี�ยน เอ็นจิเนียริ�ง แวลเูอชั�น จาํกดั (“ASIAN”)  ออกรายงานวนัที� 21 มิถนุายน 2564 

 

13. สรุปสาระของสัญญาที�สาํคัญของรายการจาํหน่ายไปซึ�งทรัพยส์ิน ในช่วง 2 ปีที�ผ่านมา 

-ไม่มี- 

 

14. ข้อมูลอื�นที�อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสาํคัญ 

-ไม่มี- 

 

15. แบบหนังสือมอบฉันทะที�ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนได้ พร้อมเสนอชื�อกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ราย

เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

รายละเอียดแบบมอบฉนัทะและขอ้มลูกรรมการตรวจสอบที�บรษิัทเสนอชื�อใหผู้ถื้อหุน้มอบฉันทะ ปรากฎตามเอกสาร

ประกอบการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั#งที� 2/2564 (สิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 6 และสิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 7) 

 

 84   



บริษัทฯขอรับรองว่า  ข้อความในสารสนเทศฉบับนี #ถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ ไดจ้ัดทาํขึ #นดว้ยความ

รอบคอบและระมดัระวงั โดยยึดถือผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้เป็นสาํคญั 

 

จึงเรียนมาเพื�อทราบ 

 

     ขอแสดงความนบัถือ  
 

  -อารกัษ์  ราษฎร์บริหาร- 
 

      ( นายอารกัษ์  ราษฎรบ์รหิาร ) 

      ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร 

  

 85   



เอกสารแนบ 

สรุปสาระสาํคัญของสัญญาซื-อขายหุน้ทั-งหมดของบริษทั อสีเทอรน์ โคเจนเนอเรชั�น จาํกดั 

 

หัวข้อ สรุปสาระสาํคัญ 

คู่สัญญา คู่สญัญาในสญัญาซื #อขายหุน้ 

(1) บรษิัท ยนูิเวนเจอร ์บีจีพี จาํกดั ("UVBGP" หรือ "ผูซ้ื #อ") 

(2) บรษิัท อีเทอรน์ิตี # พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) ("ETP") 

(3) บรษิัท ตะวนัออกการพิมพ ์และบรรจภุณัฑ ์จาํกดั ("EPPCO") 

(4) EP Group (HK) Company Limited ("EP HK") 

(5) บรษิัท อีสเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ("EP") 

(ต่อไปนี#จะเรียก ETP, EPPCO และ EP HK รวมกนัว่า "ผูข้าย") 

ทั#งนี # EP ซึ�งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่และผูม้ีอาํนาจควบคมุของผูข้าย ไดเ้ขา้ลงนามในสญัญาซื #อขายหุน้โดยมี

หนา้ที�หลกั คือ ดาํเนินการใหผู้ข้ายปฏิบตัิการชาํระหนี #ตามสัญญาซื#อขายหุน้อย่างครบถว้นและถูกตอ้ง  

(เงินกูย้ืม E-COGEN ชาํระคืนแก่ ETP)  และรบัผิดร่วมกับผูข้ายในฐานะลูกหนี#ร่วมในกรณีที�ผูข้ายผิด

สญัญาซื #อขายหุน้ 

หุ้นที�ซื-อขาย หุน้ทั#งหมดใน E-COGEN ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 10,000,000 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

ซึ�งไดช้าํระเป็นเงินแลว้จนเต็มมลูค่า 

ราคาซื-อขายหุ้น ราคาซื #อขายทั#งหมดไม่เกิน 12,400 ลา้นบาท และจะมีการปรบัลดราคาซื #อขายลงในกรณีดงันี #  

(ก) หาก E-COGEN ถือหุน้ทางตรงหรือทางออ้มในบรษิทั พีพีทีซี จาํกดั ("PPTC") รวมกนัไดน้อ้ยกว่ารอ้ย

ละ 100.00 ซึ�งราคาซื #อขายจะถูกปรบัลดลงตามอัตราที�กาํหนดไว ้ทั#งนี # กรณีที� E-COGEN ถือหุน้

ทางตรงหรือทางอ้อมใน PPTC รวมกันไดร้อ้ยละ 74.50 ซึ�งเป็นจาํนวนหุ้นขั#นตํ�าที�กาํหนดไว้เป็น

เงื�อนไขบงัคบัก่อนของการเขา้ทาํรายการ ราคาซื #อขายจะถกูปรบัลดลง เหลือไม่เกิน ��,334.09 ลา้น

บาท  

ภายหลงัจากการปรบัลดราคาซื #อขายตามขอ้ (ก) ขา้งตน้ (หากมี) จะมีการปรบัลดราคาซื #อขายเป็น

จาํนวนเงินเท่ากับจาํนวนเงินกูแ้ละดอกเบี#ยคงคา้งของหนี#เงินกูท้ี� E-COGEN กูย้ืมเงินจาก ETP ณ 

วนัที�มีการทาํรายการซื #อขายหุน้ (โดยคาดว่า E-COGEN จะมีเงินกูย้ืมและดอกเบี #ยคงคา้งกบั ETP ณ 

วนัทาํรายการ ประมาณ _,419.45 ลา้นบาท ณ วนัทาํรายการ )  

หมายเหต ุผูซ้ื #อจะดาํเนินการให ้E-COGEN ชาํระหนี #เงินกูด้งักล่าวขา้งตน้ใหแ้ก่ ETP ภายใน 3 วนัทาํ

การนบัแต่วนัที�มีการทาํรายการซื #อขายหุน้  

(ข) การปรบัลดราคาซื #อขายหรือการหกัราคาซื #อขายเอาไวบ้างส่วนตามที�กาํหนดไวใ้นสญัญาซื #อขายหุน้ 

เช่น การไม่ปฏิบตัิตามสญัญาซื #อขายหุน้ของผูข้าย หรือเมื�อเกิดเหตกุารณต์ามที�กาํหนดไวใ้นสญัญา

ซื #อขายหุน้ 
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หัวข้อ สรุปสาระสาํคัญ 

การทาํรายการ

ซื-อขายหุ้น 

การซื #อขายหุน้ทั#งหมดของ E-COGEN ตามสญัญาซื #อขายหุน้ขึ #นอยู่กบัความสาํเรจ็ของเงื�อนไขบงัคบัก่อน 

โดยสญัญาซื #อขายหุน้กาํหนดใหคู้่สญัญาทาํรายการซื #อขายหุน้ดงักล่าวก่อนหรือภายในวนัที� �� ธันวาคม 

^`_b ("วนัทาํรายการซื #อขายหุน้") 

เงื�อนไข 

บังคับกอ่น 

การซื #อขายหุน้ E-COGEN ขึ #นอยู่กับความสาํเรจ็ของเงื�อนไขบงัคบัก่อนตามที�กาํหนดไวใ้นสญัญาซื #อขาย

หุน้ ซึ�งมีเงื�อนไขบงัคบัก่อนที�สาํคญั สรุปดงันี # 

(ก) E-COGEN เขา้ถือหุน้ทางตรงหรือทางออ้มใน PPTC รวมกันไดใ้นสดัส่วนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 74.50 

ของหุน้ทั#งหมดของ PPTC และ E-COGEN ไดเ้ขา้ถือหุน้ทางตรงหรือทางออ้มในบริษัท เอสเอสยูที 

จาํกดั ("SSUT") รวมกนัไดใ้นสดัส่วนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 100.00 ของหุน้ทั#งหมดของ SSUT 

(ข) ที�ประชุมผู้ถือหุ้นของ UV ที�ประชุมผู้ถือหุ้นของ UVBGP และที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ 

BGRIM อนมุตัิการเขา้ทาํรายการตามสญัญาซื #อขายหุน้ 

(ค) ที�ประชมุคณะกรรมการบรษิัท และ/หรือที�ประชมุผูถื้อหุน้ของผูข้ายและ EP อนมุตัิการเขา้ทาํรายการ

ตามสญัญาซื #อขายหุน้ 

(ง) เจา้หนี#ตามสญัญาเงินกูข้อง PPTC และ SSUT ยินยอมใหม้ีการทาํรายการตามสญัญาซื #อขายหุน้ 

ข้อกาํหนดและ

เงื�อนไขอื�นๆ 
(ก) ในกรณีที�มีการเลิกสญัญาซื #อขายหุน้เนื�องจากผูข้ายเป็นฝ่ายผิดสญัญาหรือไม่สามารถบรรลเุงื�อนไข

บังคับก่อนบางประการตามที�กาํหนดไวใ้นสัญญาซื#อขายหุ้น ผูข้ายจะตอ้งชาํระเงิน (Break Fee) 

จาํนวน �,��� ลา้นบาท ใหแ้ก่ผูซ้ื #อ 

(ข) ในกรณีที�มีการเลิกสญัญาซื#อขายหุน้เนื�องจากผูซ้ื #อเป็นฝ่ายผิดสัญญาหรือไม่สามารถบรรลเุงื�อนไข

บังคับก่อนบางประการตามที�กาํหนดไว้ในสัญญาซื#อขายหุ้น ผู้ซื #อจะตอ้งชาํระเงิน (Break Fee) 

จาํนวน 1,000  ลา้นบาทใหแ้ก่ผูข้าย 
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ข้อบงัคับ 

ของ 

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

หมวดที� 5. การประชุมผู้ถือหุ้น   (หน้า 7 ถึง 10 ของข้อบังคับบริษทั) 
 

 ขอ้ ?@. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายในกาํหนดสี�เดือนนบั

แต่วนัสิBนสุดรอบปีบญัชีของบริษทั 

  การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื�นนอกจากที�กล่าวแลว้ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามญั” คณะกรรมการเรียก

ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื�อใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื�อผูถื้อหุ้นคนหนึ�งหรือหลายคนซึ�งถือหุ้นนบั

รวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (EF) ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดท้ัBงหมดอาจร้องขอเป็นหนังสือให้คณะกรรมการเรียก

ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเมื�อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเรื�องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชัดเจนในหนงัสือดงักล่าว

ดว้ย ในกรณีเช่นนีB ให้คณะกรรมการจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายในสี�สิบห้า (GH) วนั นบัแต่วนัที�ไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อ

หุ้น 

  ในกรณีที�คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุ้นทัBงหลาย

ซึ�งเขา้ชื�อกนัหรือผูถื้อหุ้นคนอื�นๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุ้นตามที�บงัคบัไวน้ัBน จะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในสี�สิบห้า (45) วนั 

นบัแต่วนัครบกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนีB ให้ถือว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุ้นที�คณะกรรมการเรียกประชุม 

โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจาํเป็นที�เกิดจากการจดัให้มีการประชุมและอาํนวยความสะดวกตามสมควร 

  ในกรณีที�ปรากฎว่าการประชุมผูถื้อหุ้นที�เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคสามครัB งใด 

จาํนวนผูถื้อหุ้นซึ� งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้ 38 ผูถื้อหุ้นตามวรรคสามตอ้งร่วมกัน

รับผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายที�เกิดจากการจดัให้มีการประชุมในครัBงนัBนให้แก่บริษทั 

 ขอ้ ?L. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทาํหนังสือนัดประชุมระบุสถานที� วนัเวลาระเบียบ

วาระการประชุม และเรื�องที�จะเสนอต่อที�ประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเรื�องที�จะเสนอ

เพื�อทราบ เพื�ออนุมติั หรือเพื�อพิจารณา  แลว้ต่อกรณี รวมทัBงความเห็นของคณะกรรมการในเรื�องดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อ

หุ้นที�มีชื�อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทัและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม และ

โฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสามวนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่า ? วนั 

  ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที�ไดรั้บมอบหมายเป็นผูก้าํหนด วนั เวลา และสถานที�ที�ประชุมผูถื้อหุ้น 

ซึ� งสถานที�ที�จะใช้เป็นที�ประชุมผูถื้อหุ้นนัBนต้องอยู่ในท้องที�อนัเป็นที�ตัBงของสํานักงานใหญ่ หรือสํานักงานสาขา หรือ

จงัหวดัใกลเ้คียงกบัที�ตัBงสํานกังานใหญ่ หรือสํานกังานสาขา หรือจงัหวดัอื�น หรือสถานที�ที�อื�นตามที�คณะกรรมการเห็นว่า

เหมาะสม 

 ขอ้ ?O. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจากผถืูอหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่ายี�สิบ

ห้าคน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ�งหนึ�งของจาํนวนผูถื้อหุ้นทัBงหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ�งในสามของจาํนวน

หุ้นที�จาํหน่ายไดท้ัBงหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

 ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นครัB งใดเมื�อล่วงเลยเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ�งชั�วโมงจาํนวนผูถื้อหุ้นซึ� งมาเขา้

ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามที�กาํหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นนัBนไดเ้รียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้การ

ประชุมเป็นอนัระงบัไป หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นครัB งนัBนมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการ

นดัประชุมใหม่และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัB งหลงันีB ไม่

บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม 
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  ในการประชุมผูถื้อหุ้นให้ประธานกรรมการนั�งเป็นประธานที�ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่

สามารถเขา้ร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าที�ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน 

ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ได ้ก็ให้ที�ประชุมเลือกผูถื้อ

หุ้นคนหนึ�งซึ�งไดเ้ขา้ร่วมประชุมขึBนเป็นประธานในที�ประชุม   

ขอ้ ?Q. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื�นเขา้ประชุม และออกเสียงแทนตนในที�

ประชุมได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวนัที�และลงลายมือชื�อของผูถื้อหุ้นที�มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามที�นาย

ทะเบียนกาํหนด  

 หนงัสือมอบฉนัทะนี�จะตอ้งมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผูที้�ประธานกรรมการกาํหนดในที�ประชุมก่อนเขา้

ประชุม 

 ขอ้ GF. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ� งหุ้นมีเสียงหนึ� งเสียง การออกเสียงลงคะแนน ให้กระทาํโด ย

เปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที�ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลบั ก็ให้ลงคะแนนลบั ส่วนวิธิการออก

เสียงลงคะแนนลบันัBนให้เป็นไปตามที�ประธานในที�ประชุมกาํหนด 

 มติของที�ประชุมผูถื้อหุ้นนัBนให้ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนีB  

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน ถา้มี

คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึBนอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชีBขาด 

(2)  ในกรณีดงัต่อไปนีB  ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวนเสียงทัBงหมดของผูถื้อหุ้นซึ� งมา

ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทัBงหมดหรือบางส่วนที�สาํคญัให้บคุคล  และ/หรือนิติบคุคลอื�น 

(ข) การซืBอหรือรับโอนกิจการของบคุคล และ/หรือ นิติบคุคลอื�นของบริษทั 

(ค) การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเกี�ยวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทัBงหมดหรือบางส่วนที�สาํคญั 

(ง) การมอบหมายใหบุ้คคล และ/หรือ นิติบุคคลอื�นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั 

(จ) การรวมกิจการ กบับุคคล และ/หรือ นิติบุคคลอื�น โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

(ฉ) การแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบั 

(ช) การเพิ�ม การลดทุน ของบริษทั หรือการออกหุ้นกู ้

(ฎ) การควบ หรือเลิกบริษทั 

 ขอ้ GE. ห้ามมิให้บริษทัให้กูยื้มเงินหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินใด ๆ อนัจะก่อให้เกิดความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ระหว่างบริษทั หรือบริษทัย่อยกบับริษทัใหญ่ บริษทัร่วม หรือบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้กบับริษทั เว้นแต่จะ

ไดรั้บความเห็นชอบจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไมน้้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวนเสียงทัBงหมดของผูถื้อหุ้นที�มา

ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 ภายใต้ข้อบังคับนีB  ค ําว่า “บริษัทย่อย” “บริษัทใหญ่” “บริษัทร่วม” และ “บุคคลที�อาจมีความขัดแยง้” ให้มี

ความหมายเช่นเดียวกนักบับทนิยามของคาํกล่าวที�กาํหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์�บงัคบัใช้

อยูใ่นขณะนัBน 

ขอ้ GS. กิจการอนัที�ประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํมีดงันีB  

 (1)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการที�เสนอต่อที�ประชุมแสดงถึงผลการดาํเนินงานของบริษทัใน

รอบปีที�ผา่นมา 

(2)  พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัสิBนสุดรอบปีบญัชีของบริษทั 

(3)   พิจารณาจดัสรรเงินกาํไร 
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(4)  เลือกตัBงกรรมการ แทนกรรมการที�ออกตามวาระ 

(5)   แต่งตัBงผูส้อบบญัชี และกาํหนดจาํนวนค่าตรวจสอบบญัชี 

(6)  กิจการอื�นๆ 

 ขอ้ G?. ในการประชุมใหญ่ครัBงใด เฉพาะผูถื้อหุ้นที�ไดรั้บการจดทะเบียนแลว้โดยถูกตอ้งและไดรั้บชาํระเงินค่า

หุ้นที�ไดเ้รียกเก็บเรียบร้อยแลว้เทา่นัBนที�จะมีสิทธิออกเสียงในปัญหาใด ๆ ดว้ยตนเอง หรือโดยผูรั้บมอบฉนัทะ 



สิ�งที�ส่งมาดว้ย ลาํดบัที� 5 
 

 

ข้อปฏิบัติสําหรับการประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัท อสีเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

 

เพื�อให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื� อง ข้อพึงปฏิบัติ

สาํหรับการจดัประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียน  ประธานกรรมการจึงไดจ้ดัทาํขอ้ปฏิบติัสาํหรับใชใ้นการประชุมผู ้

ถือหุ้นในปี 2550 และการประชุมผูถื้อหุ้นในปีต่อ ๆ ไป เพื�อให้การประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย โปร่งใส 

และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 

ข้อปฏิบัติฉบับนีB เป็นเพียงแนวทางให้ผูถื้อหุ้นได้ปฏิบัติตามได้ถูกต้องเท่านัBน ข้อปฏิบัติฉบับนีB จึงไม่มี

ผลกระทบต่อการดาํเนินการใด ๆ ซึ�งไดก้ระทาํตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และมติของที�ประชุมผูถื้อหุ้น 

 

ขอ้ E ในขอ้ปฏิบติัฉบบันีB  เวน้แต่ขอ้ความจะแสดงให้เห็นเป็นอยา่งอื�น 

 “ผูถื้อหุ้น” หมายความถึง ผูถื้อหุ้นของบริษทัและให้หมายความรวมถึงผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นที�เป็นนิ ติ

บุคคล และผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุ้นดว้ย 

 “ประธาน” หมายความถึง ประธานที�ประชุมผูถื้อหุ้น 

 “ที�ประชุม” หรือ “ประชุม” หมายความถึง ที�ประชุมผูถื้อหุ้น หรือประชุมผูถื้อหุ้นแลว้แต่กรณี 

 “วนัปิดสมุดทะเบียน” หมายความถึง วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื�อกาํหนดสิทธิของผูถื้อหุ้น

ในการเขา้ประชุม 
 

ขอ้ S ภายใตบ้งัคบัของขอ้ ? ขอ้ G และ ขอ้ @ ผูถื้อหุ้นทุกรายที�มีชื�อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัปิด

สมุดทะเบียนมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม แมว่้าจะมีส่วนไดเ้สียในวาระที�จะพิจารณาโดยที�ประชุมก็ตาม 
 

ขอ้ ? ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแสดงหลกัฐานตามที�ระบุไวใ้นเอกสารแนบต่อประธานหรือผูที้�ประธาน

มอบหมายก่อนเขา้ประชุม 

ผูถื้อหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลใดเข้าประชุมและออกเสียงในที�ประชุมแทนตนก็ได ้โดยกรอก

ขอ้ความและลงลายมือชื�อผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที�ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญ

ประชุมพร้อมแนบเอกสารอื�นตามที�ระบุในเอกสารแนบแลว้มอบให้ประธานหรือผูที้�ประธานมอบหมายก่อนเขา้ประชุม 
 

ขอ้ G ก่อนกําหนดเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั�วโมง บริษัทจะจัดให้มีการตรวจสอบเอกสารและการ

ลงทะเบียน ณ สถานที�ประชุม เพื�อตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกตอ้งของหลกัฐานหรือเอกสารตามขอ้ ? 
 

ขอ้ H องค์ประชุมของที�ประชุมจะต้องประกอบไปด้วยผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า SH คน

หรือไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ� งของจาํนวนผูถื้อหุ้นทัBงหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า E ใน ? ของจาํนวนหุ้นที�

จาํหน่ายไดท้ัBงหมด 

 ก่อนเริ�มประชุม ประธานจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบถึงจาํนวนผูถื้อหุ้นที�เขา้ประชุมและจาํนวนหุ้นที�ถือ

โดยผูถื้อหุ้นที�เขา้ประชุม รวมทัBงไดอ่้านสาระสาํคญัของขอ้ปฏิบติัสาํหรับการประชุมให้ที�ประชุมทราบแลว้ 
 

ขอ้ @ การลงมติในที�ประชุมให้หนึ� งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ� งเสียง แต่ผูถื้อหุ้นซึ� งมีส่ วนไดเ้สียเป็นพิเศษใน

วาระใดไม่มีสิทธิลงมติในวาระนัBน นอกจากการออกเสียงเพื�อเลือกตัBงกรรมการ 
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 ก่อนการลงมติ ประธานจะแจง้ให้ที�ประชุมรับทราบว่าผูถื้อหุ้นคนใดเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษใน

วาระนัBน ๆ (ถา้มี) และจาํนวนหุ้นซึ� งถือโดยผูถื้อหุ้นดงักล่าว และขอให้ผูถื้อหุ้นดงักล่าวงดออกเสียงในวาระนัBน หากว่า

คณะกรรมการไดท้ราบถึงความมีส่วนไดเ้สียในขอ้นีB  

 ให้นาํความในวรรคสองมาใชโ้ดยอนุโลมกบัผูถื้อหุน้ซึ�งตามขอ้บงัคบัหรือประกาศของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยถือว่ามีส่วนไดเ้สียในวาระนัBนดว้ย 
 

ขอ้ L มติของที�ประชุมผูถื้อหุ้นนัBนให้ถือตามเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นที�มาประชุมและสิทธิออกเสียง เวน้แต่

กฎหมายหรือขอ้บงัคบัของบริษทัจะกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื�น 

 ก่อนการลงมติ ประธานจะแจง้ให้ที�ประชุมทราบถึงคะแนนเสียงที�การลงมติในวาระใดที�ตามกฎหมาย 

หรือขอ้บงัคบัของบริษทัตอ้งการคะแนนเสียงมากกว่ากึ�งหนึ�งของผูถื้อหุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 ความในวรรคสองให้นาํมาใชโ้ดยอนุโลมกบัมติซึ�งตอ้งการคะแนนเสียงเป็นพิเศษตามขอ้บงัคบัหรือ

ประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ขอ้ O ในการลงมติในที�ประชุม ประธานจะแจง้ต่อที�ประชุมว่าให้ลงมติโดยวิธีเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุ้นไม่นอ้ย

กว่าห้าคนร้องขอให้ใชวิ้ธีการลงคะแนนลบัในวาระใด ให้ประธานจดัให้มีการลงคะแนนโดยบตัรลงคะแนนตามแบบที�

บริษทัฯ กาํหนด 

 ในการลงคะแนนโดยบตัรลงคะแนน ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจะไดรั้บบตัรลงคะแนน โดยก่อน

ลงคะแนนให้ประธานอธิบายให้ที�ประชุมทราบถึงวิธีการลงคะแนน เมื�อผูถื้อหุ้นไดล้งคะแนนแลว้ ประธานหรือผูที้�

ประธานมอบหมายจะรวบรวมบตัรลงคะแนนและนบัคะแนนเสียง เมื�อทราบผลการลงคะแนนแลว้ ให้ประธานประกาศ

ผลการลงคะแนนโดยระบุถึงจาํนวนรายจาํนวนหุน้ที�ลงมติเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง หากมีบตัรลงคะแนนที�

เป็นโมฆะ ให้ประธานชีBแจงให้ที�ประชุมทราบ 

 

 ขอ้ปฏิบติัฉบบันีB ให้ใชใ้นการประชุมผูถื้อหุ้นตัBงแต่ปี 2550  เป็นตน้ไป และอาจมีการแกไ้ขปรับปรุงใน

ภายหลงัเพื�อให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ที�เปลี�ยนไปและเพื�อใหเ้กิดผลประโยชน์สูงสูดกบัการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ 

 

    นายยทุธ   ชินสุภคักุล 

  ประธานกรรมการบริหาร 

  12 เมษายน 2550 
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หลกัฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม 
 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแสดงเอกสารดงัต่อไปนีBแลว้แต่กรณีก่อนเขา้ร่วมประชุม 
 

1. ผูถื้อหุ้นที�เป็นบุคคลธรรมดา 

 E.E กรณีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมดว้ยตนเอง ไดแ้ก่ เอกสารที�ส่วนราชการออกให้ซึ�งปรากฏรูปถ่ายของผูถื้อหุ้นและ

ไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจาํตวัประชาชน ใบขบัขี� หรือหนงัสือเดินทาง 

 1.2  กรณีผูถื้อหุ้นมอบฉนัทะให้ผูรั้บฉนัทะเขา้ประชุม 

  (ก)  หนังสือมอบอาํนาจตามแบบที�แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ� งได้กรอกข้อความถูกต้อง

ครบถว้น และลงลายมือชื�อผูม้อบฉนัทะและผูรั้บฉนัทะ 

  (ข) สาํเนาภาพถ่ายเอกสารที�ส่วนราชการออกให้ของผูถื้อหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม E.E ขา้งตน้ และผู ้

มอบฉนัทะไดล้งชื�อรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

  (ค) เอกสารที�ส่วนราชการออกให้ของผูรั้บฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม E.E ขา้งตน้ 
 

2.  ผูถื้อหุ้นที�เป็นนิติบุคคล 

 2.1  กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง เวน้แต่จะเป็นกรณีตามข้อ S.S ต้องแสดงหลักฐาน 

ดงัต่อไปนีB  

  (ก) เอกสารที�ส่วนราชการออกให้ของผูแ้ทนโดยมีรายละเอียดตามขอ้ E.E ขา้งตน้ 

  (ข) สําเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นซึ� งรับรองสําเนาถูกตอ้งโดย

ผูแ้ทนนิติบุคคล และมีขอ้ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ทนผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอาํนาจกระทาํการแทน 

 2.2  กรณีผูถื้อหุ้นมอบฉนัทะให้ผูรั้บฉนัทะเขา้ประชุม 

  (ก) หนังสือมอบอาํนาจตามแบบที�แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ� งได้กรอกข้อความถูกต้อง

ครบถว้นและลงลายมือชื�อผูม้อบอาํนาจและผูรั้บมอบอาํนาจ 

  (ข) สําเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นซึ� งรับรองสําเนาถูกตอ้งโดย

ผูแ้ทนนิติบุคคล และมีขอ้ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซึ�งลงนามในหนงัสือมอบอาํนาจมี

อาํนาจกระทาํการเช่นนัBน 

  (ค) เอกสารที�ส่วนราชการออกให้ของผูรั้บฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามขอ้ E.E ขา้งตน้ 
 

3. ผูถื้อหุ้นซึ�งมิไดมี้สัญชาติไทยหรือซึ�งเป็นนิติบุคคลที�จดัตัBงขึBนตามกฎหมายต่างประเทศ 

ให้นาํความในขอ้ E และขอ้ S มาใชบ้งัคับโดยอนุโลมกบัผูถื้อหุ้นหรือผูเ้ขา้ร่วมประชุมซึ�งมิไดมี้สัญชาติ

ไทยหรือซึ�งเป็นนิติบุคคลที�จดัตัBงขึBนตามกฎหมายต่างประเทศแลว้แต่กรณี ทัBงนีB  ภายใตบ้งัคบัดงัต่อไปนีB  

  (ก) หนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนัBนอาจจะเป็นเอกสารที�ออกโดยส่วนราชการของประเทศที�นิติ

บุคคลนัBนตัBงอยู ่หรือโดยเจา้หนา้ที�ของนิติบุคคลนัBนก็ได ้ทัBงนีB  จะตอ้งมีรายละเอียดเกี�ยวกบัชื�อนิติ

บุคคลผูมี้อาํนาจลงลายมือชื�อผกูพนันิติบุคคลและเงื�อนไขหรือขอ้จาํกดัอาํนาจในการลงลายมือชื�อ 

ที�ตัBงสาํนกังานใหญ่ 

  (ข) เอกสารที�มิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมดว้ย และ

ให้ผูแ้ทนนิติบุคคลนัBนรับรองความถูกตอ้งของคาํแปล 
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ข้อมูลกรรมการอสิระ  

ที�เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 
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ข้อมูลของกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
 

 

นายชัยวัฒน์  อัศวินทรางกูร 

 

ตําแหน่ง 

 

 

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

อายุ 68 ปี 

การศึกษา 

และการอบรม 

-  Master of Education Curriculum and Teaching Methodology                     

      Beijing Languages and Cultural University 

-    Bachelor of Arts in Chinese Languages (Trade & Economics) 

      Beijing Languages and Cultural University 

- เนติบณัฑิตไทย สาํนกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 

-    ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-  ปริญญาตรี นิติศาสตร์  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

-  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

 DAP รุ่น 24/2004, DCP รุ่น 81/2006, ACP รุ่น 12/2006 

ตําแหน่งอื�น 

ในปัจจุบัน 

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

พ.ศ. 2556 - ปัจจุบนั     บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป 

                                     บลจ. เมอร์ชั�น พาร์ทเนอร์ จาํกดั 

พ.ศ. 2550 - ปัจจุบนั     บมจ. หลกัทรัพยเ์มอร์ชั�น พาร์ทเนอร์ 

พ.ศ. 2548 - ปัจจุบนั     บมจ. ยู ซิตีB  

พ.ศ. 2547 - ปัจจุบนั     บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท ์ แอนด ์ลีส 

                                     บมจ. ซินเทค็ คอนสตคัชั�น 

กรรมการ 

2555 - ปัจจุบนั บจก. อมาทารา อะ เดสทิเนชั�น สปา 

2549 - ปัจจุบนั บจก. รีสอร์ท โฮลดิBง 

2548 - ปัจจุบนั บจก. โบ๊ทเฮา้ส์ หวัหิน 

2547 - ปัจจุบนั บจก. อนัดามนั ลองบีช รีสอร์ท 

2546 - ปัจจุบนั บจก. เชียงใหม่ ฮ็อทสปริง 

2532 - ปัจจุบนั บจก. เอม็เจแอล อินเตอร์ เทรด   
 

Executive Partner 

 พ.ศ.2540 - ปัจจุบนั    บจก. พรอสเพค คอนซลัติBง 

 

 95   



 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย ลาํดบัที� 6 
 

 

การดํารงตําแหน่ง 

กรรมการในบริษัท วนัที� 14 มีนาคม 2549  – ปัจจุบนั 

 

การถือหุ้นในบริษัท 

 

ไม่มี 

 

วาระที�มีส่วนได้เสีย

พเิศษในครั�งนี� 

 

 

ไม่มี 

 

ที�อยู่ 

 

51/29,51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต66  (สยามสามคัคี) แขวงตลาดบางเขน  

เขตหลกัสี� กรุงเทพฯ 10210 

 

การเข้าร่วมประชุม   ในรอบปีที�ผา่นมา 
 

1. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2563 จาํนวน 11/11 ครัB ง 

2. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2563 จาํนวน 6/6 ครัB ง 

3. เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2563 จาํนวน 1/1 ครัB ง 

4. เขา้ร่วมการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2563 จาํนวน  - /1 ครัB ง 
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ข้อมูลของกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
 

 

นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล 

 

ตําแหน่ง 

 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

อายุ 54 ปี  
 

การศึกษา 

และการอบรม 

-    Certified Public Accountant (CPA) 

-    Master in Accounting, Thammasat University 

- English Courses, University of Tennessee 

-  Higher Certification in Auditing, Thammasat University 

-  BA (Accounting) 2nd Honor, Thammasat University 

- Risk Management Program for Corporate leaders 9/2017 

- Director Accreditation Program (DAP) by IOD 

- Company Secretary Program (CSP) by IOD 

- Permanent member of Federation of Accounting Profession 
 

ตําแหน่งอื�น 

ในปัจจุบัน 

2561 - ปัจจบุนั         กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี�ยง / รองประธาน                     

เจา้หนา้ที�บริหารกลุ่มธุรกิจการเงินและบญัชี/ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี  

(รักษาการ) 

                                 บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชั�น กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

2560 - ปัจจบุนั         ผูส้อบบญัชี 

                              บริษทั สิทธิกุล แอสโซซิเอทส์ จาํกดั 

การดํารงตําแหน่ง 

กรรมการในบริษัท 

 

วนัที�  4  พฤษภาคม  2561 – ปัจจบุนั 
 

การถือหุ้นในบริษัท 
 

ไม่มี 
 

วาระที�มีส่วนได้เสียพเิศษ 

ในครั�งนี� 

 

 

ไม่มี 

ที�อยู่ 51/29,51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต66  (สยามสามคัคี) แขวงตลาดบางเขน  

เขตหลกัสี� กรุงเทพฯ 10210 

 

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที�ผา่น 

1.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี SH@? จาํนวน EF/EE ครัB ง 

2.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี SH@? จาํนวน @/@ ครัB ง 

3.  เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ในปี SH@? จาํนวน E/E ครัB ง 

4.  เขา้ร่วมการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ในปี SH@? จาํนวน E/E ครัB ง 
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ข้อมูลของกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
 

 

นายกมล  รัตนไชย 
 

ตําแหน่ง 
 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

(เขา้ดาํรงตาํแหน่งเมื�อวนัที� 14 พฤษภาคม 2563) 
 

อายุ  55 ปี  
 

การศึกษา 

และการอบรม 

 

 

 

 

-  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

-  ปริญญาตรี บญัชี  มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

-   ผูต้รวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA) 

    The Institute of Internal Auditors USA. 

-  หลกัสูตร Director Accreditation Program (2551)  : IOD 

-  หลกัสูตรAudit Committee  Program (2552)  : IOD 

-  หลกัสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy  (2555):IOD              

-  หลกัสูตร How to Measure the Success of Corporate Strategy  

     (2556) : IOD 

-  หลกัสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide รุ่นที� 21/2015 (2558) : IOD 

 - หลกัสูตร Director Certification Program รุ่นที� 215/2016 (2559) : IOD 
 

ตําแหน่งอื�น 

ในปัจจุบัน 

 

2554 - ปัจจุบนั 

  

2553 - ปัจจุบนั           

          

 

SHHO–ปัจจุบนั 

 
 

 

- กรรมการอิสระ 

        บมจ.ศรีราชาคอนสตรัคชั�น 

- กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

     กรรมการสรรหา และกาํหนดค่าตอบแทน 

        บมจ.แมท็ชิ�ง แมก็ซิไมซ์ โซลูชั�น 

-    รองประธานเจา้หนา้ที�บริหาร สายงานตรวจสอบภายใน 

        บจก. เคพีเอ็น อะคาเดมี 

 
การดํารงตําแหน่ง

กรรมการในบริษัท 

 

วนัที�  14  พฤษภาคม 2563  – ปัจจุบนั 
 

การถือหุ้นในบริษัท 

 

ไม่มี 
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วาระที�มีส่วนได้เสีย

พเิศษในครั�งนี� 

 

 

ไม่มี 
 

 ที�อยู่ 51/29,51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต66  (สยามสามคัคี) แขวงตลาดบางเขน  

เขตหลกัสี� กรุงเทพฯ 10210 

 

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที�ผา่น 

 1.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2563 จาํนวน 7/9 ครัB ง 

 2.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2563 จาํนวน 3/3 ครัB ง 

 3.  เขา้ร่วมการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ในปี 2563 จาํนวน 1/1 ครัB ง 
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คํานิยามของ กรรมการอสิระ 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ E ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทัBงหมดของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น

รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ทัB งนีB  ได้นับรวมการถือหุ้นของผูที้�เกี�ยวขอ้งของกรรมการ

ตรวจสอบรายนัBน ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที�ปรึกษาที�ไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผู ้

มีอาํนาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัที�ยื�น

คาํขออนุญาตต่อสํานกังาน ก.ล.ต.  ทัBงนีB  ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที�กรรมการตรวจสอบเคย

เป็นขา้ราชการ หรือที�ปรึกษาของส่วนราชการที�เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ 

3. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที�เป็นบิดา มารดา คู่

สมรส พี�นอ้ง และบุตร รวมทัBงคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื�น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจ

ควบคุม หรือบุคคลที�จะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือ

บริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัBงไม่เป็น

หรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นที�มีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้�มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัย่อย 

บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว

มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัที�ยื�นคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม

ของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที�มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี ซึ�งมีผูส้อบ

บญัชีของบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู ่ เวน้แต่จะได้

พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกวา่สองปีก่อนวนัที�ยื�นคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ� งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหรือที�ปรึกษา

ทางการเงิน ซึ� งไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทั ร่วม ผูถื้อหุ้นราย

ใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ รวมทัBงไม่เป็นผูถื้อหุน้ที�มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู ้

ให้บริการทางวิชาชีพนัBนดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัที�

ยื�นคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. 

7. ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บแต่งตัBงขึBนเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อ

หุน้ซึ�งเป็นผูที้�เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่  

8. ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที�มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที�

ปรึกษาที�รับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ�งของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทัBงหมดของบริษทั

คุณสมบัติกรรมการอสิระของบริษัท 
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อื�นซึ� งประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทั

ยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ และ

บริษทัยอ่ย 

10. ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทั

ยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้ใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ 

11. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั เฉพาะที�เป็นบริษทัจดทะเบียน 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

  คณะกรรมการตรวจสอบ  มีจาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 
 

ชื�อ – นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นายชยัวฒัน์     อศัวินทรางกูร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

2 นายกมล           รัตนไชย กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

3 นางยพุาพรรณ เอกสิทธิกุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 

หมายเหตุฯ   กรรมการตรวจสอบทัBง 3 ท่าน เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์เพียงพอที�จะทาํ   

       หนา้ที�ในการสอบทานความน่าเชื�อถือของงบการเงิน และไม่มีส่วนไดเ้สียในบริษทั 

 

อาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(1) สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 

(2) สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

audit) ที�เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน

ใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัBงโยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงาน

อื�นใดที�รับผิดชอบเกี�ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

(3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย ์และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

(4) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัBงบุคคลซึ�งมีความเป็นอิสระเพื�อทาํหน้าที�เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และเสนอ

ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัBงเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม

ดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัB ง 
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(5) พิจารณานโยบาย และสอบทานแบบประเมินตนเองเกี�ยวกับมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั�น ตาม

โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั�น ใหมี้ความเหมาะสมกบัรูปแบบ

ธุรกิจ สภาพแวดลอ้มของบริษทั วฒันธรรมองคก์ร และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื�ออนุมติั 

(6)  พิจารณาทบทวนความเหมาะสม ของการเปลี�ยนแปลงนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั�นที�ได้รับจาก

ประธานเจา้หน้าบริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ  ผูบ้ริหาร และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื�อ

อนุมติั 

(7)  สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี�ยงเกี�ยวกับการทุจริต

คอร์รัปชั�น ตามที�ฝ่ายตรวจสอบภายในไดเ้สนอ เพื�อให้มั�นใจว่าระบบดงักล่าว มีความเสี�ยงที�จะทาํให้เกิด

โอกาสการคอร์รัปชั�นที�มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานของบริษทันอ้ยที�สุด และมีความ

เหมาะสม กบัรูปแบบธุรกิจของบริษทั 

(8)  รับเรื�องแจง้เบาะแสการกระทาํคอร์รัปชั�น ที�คนในองคก์รมีส่วนเกี�ยวขอ้ง และตรวจสอบขอ้เท็จจริงตามที�

ไดรั้บแจง้ และเสนอเรื�องใหค้ณะกรรมการบริษทัร่วมกนัพิจารณาลงโทษ หรือแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

(9)  พิจารณารายการที�เกี�ยวโยงกนั รายการไดม้า / จาํหน่ายไปซึ� งสินทรัพยที์�สําคญั และรายการอื�นใดที�อาจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

และกฏหมายที�เกี�ยวขอ้ง ทัBงนีB  เพื�อให้มั�นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ

บริษทัฯ 

(10) จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัซึ� งรายงานดงักล่าว

ตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลดงัต่อไปนีB  

(ก)  ความเห็นเกี�ยวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นที�เชื�อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 

(ข)  ความเห็นเกี�ยวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 

(ค)  ความเห็นเกี�ยวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตล

หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

(ง)  ความเห็นเกี�ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

(จ)  ความเห็นเกี�ยวกบัรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ฉ)  จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ท่าน 

(ช)  ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมที�คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหน้าที�ตามกฎบตัร  

(charter) 

(ซ)  รายการอื�นที�เห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทั�วไปควรทราบภายใตข้อบเขตหน้าที�และความรับผิดชอบที�

ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

(11) ปฏิบติัการอื�นใดตามที�คณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

(12) ในการปฏิบัติหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทํา

ดังต่อไปนีB  ซึ� งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ให้
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คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษทัฯ เพื�อดาํเนินการปรับปรุงและแกไ้ขภายใน

เวลาที�คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

1. รายการที�เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

2. การทุจริตหรือมีสิ�งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที�สาํคญัในระบบควบคุมภายใน 

3. การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย หรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

หากคณะกรรมการของบริษทัฯ หรือผูบ้ริหารไม่ดาํเนินการให้มีการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาตาม

วรรคหนึ�ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ�งอาจรายงานวา่มีรายการหรือการกระทาํตามวรรคหนึ�งต่อ

สาํนกังาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย ลาํดบัที� 7 
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แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. (แบบที�กาํหนดรายการต่างๆ ที�จะมอบฉนัทะที�ละเอียดชดัเจนตายตวั) 
 

หนังสือมอบฉันทะ 

PROXY FROM 

( Form B. <with specific details> ) 

 

       เขียนที� (Made at)………………………… 

       วนัที� (Dated)……………………………… 
 

(E)  ขา้พเจา้ ........................................................... สัญชาติ ............................... อยูบ่า้นเลขที� .................................  

       I/We                                                                 nationality                           residing/located at NO 

ถนน.......................................... ตาํบล/แขวง .......................................... อาํเภอ/เขต ............................................... 

Road                                           Tambol/Kwaeng                                    Amphur/Khet  

จงัหวดั............................................ รหสัไปรษณีย ์...................... 

Province                                           Postal Code 
 

(2)  เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

       Being a shareholder of Eastern Power Group Public Company Limited 

โดยถือหุ้นจาํนวนทัBงสิBนรวม.............................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..............................เสียง ดงันีB  

holding                                                              shares in total which are entitled to cast                votes as follows  

       หุ้นสามญั....................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...................................เสียง 

        Ordinary shares                                         shares in total which are entitled to cast                         votes ; 
 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้

       I/We wish to appoint 

       (1)  ……………………………………..……………….อาย.ุ..................ปี อยูบ่า้นเลขที�................................. 

                                                                                                  Age          Years, residing/located at NO 

ถนน........................................ ตาํบล/แขวง.......................................... อาํเภอ/เขต.................................................. 

Road                                         Tambol/Kwaeng                                   Amphur/Khet 

จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย.์........................ หรือ 

Province                                   Postal Code                             or 

       (2)  ……………………………………..……………….อาย.ุ..................ปี อยูบ่า้นเลขที�................................. 

                                                                                                  Age          Years, residing/located at NO 

ถนน........................................ ตาํบล/แขวง.......................................... อาํเภอ/เขต.................................................. 

Road                                         Tambol/Kwaeng                                   Amphur/Khet 

จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย.์........................ หรือ 

Province                                   Postal Code                             or 

       (3)  ……………………………………..……………….อาย.ุ..................ปี อยูบ่า้นเลขที�................................. 

                                                                                                  Age          Years, residing/located at NO 

ถนน........................................ ตาํบล/แขวง.......................................... อาํเภอ/เขต.................................................. 

Road                                         Tambol/Kwaeng                                   Amphur/Khet 

จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย.์......................      

Province                                   Postal Code           

 

Duty Stamp 
Baht 20 

ติดอากรแสตมป์ 
SF บาท 

 หนา้ที� 1 ของ 5 หนา้ 
 105   



 หนา้ที� 2 ของ 5 หนา้ 

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุม

วิสามัญผูถื้อหุ้น ครัB งที�  2/2564 ในวนัที�  17 ธันวาคม 2564  เวลา 14.00 น.  ณ  โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั�น 

ห้องแมจิก 2 เลขที� 99 ถนนกาํแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน  เขตหลกัสี�   กรุงเทพมหานคร  หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั 

เวลา   และสถานที�อื�นดว้ย 
As/my/our proxy to attend and vote for me Extraordinary general meeting of shareholders No.2/2021 to be held on 
December 17, 2021 at 2:00 p.m. At the Miracle Grand Convention Hotel, Magic 2 Room, No. 99, Kamphaeng Phet 6 
road, Talat Bang Ken, Laksi, Bangkok such other date, time and place as may be adjourned. 
 

(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัBงนีB  ดงันีB  

        I/We authorize my/our proxy to cast the votes on my/our behalf at the above meeting in the following manners. 
 

วาระที�  1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที� 1/2564  เมื�อวันที� 4 สิงหาคม 2564 

1st Agenda Re : To acknowledge the Minutes of the Extraordinary General Meeting of shareholders 

No.1/2021, held on August 4, 2021. 
 

  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
  (a)   The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.  

  (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีB  
        (b)   The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

 
 

          เห็นดว้ย.......................เสียง       ไม่เห็นดว้ย.......................เสียง       งดออกเสียง………….……..เสียง                    
          Approve                       votes              Disapprove                     votes              Abstain                                 votes 
 
 

วาระที�  2 พจิารณาอนุมัติการเข้าทํารายการจําหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์ของบริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อมในการ

ขายหุ้นทั�งหมดของ บริษัท อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชั�น จํากัด (“E-COGEN”) 

2nd Agenda    Re : To consider and approve the disposal of asset of direct and indirect subsidiaries in selling 

all shares of Eastern Cogeneration Company Limited (“E-COGEN”). 
 

  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
  (a)   The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.  

  (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีB  
        (b)   The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

 

          เห็นดว้ย.......................เสียง       ไม่เห็นดว้ย.......................เสียง       งดออกเสียง………………..เสียง                    
          Approve                       votes              Disapprove                     votes              Abstain                                votes 
 

วาระที�  3  เรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 

3rd Agenda To consider other matters (if any) 
 

  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

  (a)   The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.  

  (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีB  

        (b)   The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
 

          เห็นดว้ย.......................เสียง       ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง       งดออกเสียง………..…………..เสียง                    
          Approve                       votes              Disapprove                       votes            Abstain                                      votes 
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(1) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนีBให้ถือว่าการ

ลงคะแนนเสียงนัBนไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 

The  proxy’s voting for any agenda that is not consistent with the intention specified under this proxy shall be 

deemed invalid and shall not be considered as my voting as the shareholder. 
 

(2) ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน  หรือ

ในกรณีที�ที�ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไวข้า้งตน้    รวมถึงกรณีที�มีการ

แกไ้ขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมขอ้เทจ็จริงประการใด  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้

ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

If  I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or if there is any other agenda 

considered in the Meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any 

fact, the proxy shall be authorized to consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems 

appropriate. 

กิจการใดที�ผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที�ผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที�ขา้พเจา้

ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

Any act performed by the proxy during the meeting except the proxy’s voting that is not consistent with my 

intention as specified under this proxy, shall be deemed to have been done by me/us in all respects. 
 
 
 
 

    ลงชื�อ/Signed        ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

          (        ) 
 
 

    ลงชื�อ/Signed         ผูรั้บมอบฉนัทะ/Grantee 

          (        ) 

 

 ลงชื�อ/Signed                                                             ผูรั้บมอบฉนัทะ/Grantee 

          (         ) 

 

 ลงชื�อ/Signed          ผูรั้บมอบฉนัทะ/Grantee 

          (          ) 
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หมายเหต ุ

Remarks: 

 

1. ผูถื้อหุ้นที�มอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียง 

ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้ 

A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may  

not be divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes. 

2. วาระเลือกตัBงกรรมการสามารถเลือกตัBงกรรมการทัBงชุด หรือเลือกตัBงกรรมการเป็นรายบุคคล 

With respect to the agenda appointing directors, it is optional to elect all or any of the proposed 
directors. 

3. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที�ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุ 

เพิ�มเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแบบ 

If the matters to be considered are more than those specified above, the proxy grantor may apply the 

Annex to Proxy Form B as attached. 
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

Attachment to Proxy Form (Form B.) 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

The proxy is granted by a shareholder of Eastern Power Group Public Company Limited 
 

 ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครัB งที� 2/2564 ในวนัที�  17 ธันวาคม 2564  เวลา 14.00 น.  ณ  โรงแรมมิราเคิล 

แกรนด ์คอนเวนชั�น ห้องแมจิก 2 เลขที� 99 ถนนกาํแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน  เขตหลกัสี�  กรุงเทพมหานคร  หรือจะ

พึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

  For  the  Extraordinary General Meeting  of  Shareholders  No.2/2021  to held  on  December 17, 2021 at 
2:00 p.m. At the Miracle Grand Convention Hotel, Magic 2 Room, No. 99, Kamphaeng Phet 6 road, Talat Bang Ken, 
Laksi,  Bangkok or such other date, time and place as may be adjourned. 
 

วาระที�....................................เรื�อง....................................................................................................................................... 
Agenda ...................................Re: ......................................................................................................................................... 

เห็นดว้ย..............................เสียง   ไม่เห็นดว้ย............................เสียง  งดออกเสียง..............................เสียง 

      Approve with                            votes               Disapprove                                  votes         Abstain with                                    votes 

วาระที�....................................เรื�อง....................................................................................................................................... 
Agenda ...................................Re: ......................................................................................................................................... 

เห็นดว้ย..............................เสียง   ไม่เห็นดว้ย............................เสียง  งดออกเสียง..............................เสียง 

      Approve with                            votes               Disapprove                                  votes         Abstain with                                    votes 

วาระที�....................................เรื�อง....................................................................................................................................... 
Agenda ...................................Re: ......................................................................................................................................... 

เห็นดว้ย..............................เสียง   ไม่เห็นดว้ย............................เสียง  งดออกเสียง..............................เสียง 

      Approve with                            votes               Disapprove                                  votes         Abstain with                                    votes 

วาระที�....................................เรื�อง....................................................................................................................................... 
Agenda ...................................Re: ......................................................................................................................................... 

เห็นดว้ย..............................เสียง   ไม่เห็นดว้ย............................เสียง  งดออกเสียง..............................เสียง 

      Approve with                            votes               Disapprove                                  votes         Abstain with                                    votes 

วาระที�....................................เรื�อง....................................................................................................................................... 
Agenda ...................................Re: ......................................................................................................................................... 

เห็นดว้ย..............................เสียง   ไม่เห็นดว้ย............................เสียง  งดออกเสียง..............................เสียง 

      Approve with                            votes               Disapprove                                  votes         Abstain with                                    votes 

วาระที�....................................เรื�อง....................................................................................................................................... 
Agenda ...................................Re: ......................................................................................................................................... 

เห็นดว้ย..............................เสียง   ไม่เห็นดว้ย............................เสียง  งดออกเสียง..............................เสียง 

      Approve with                            votes               Disapprove                                  votes         Abstain with                                    votes 
 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่า รายการในใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถูกตอ้งบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 

I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 

 
 

  ลงชื�อ / Signed         ผูม้อบฉนัทะ / Grantor  

                             (          )  

วนัที� / Date  
 

  ลงชื�อ / Signed          ผูรั้บมอบฉนัทะ / Grantee  

                             (          )  

วนัที� / Date  

 หนา้ที� 5 ของ 5 หนา้ 
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Shareholder’s Registration No.
เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์

เรียน
To

Address
บ้านเลขท่ี

โดยผู้ถือหลักทรัพย์จำนวนทั้งส้ินรวม
Holding the total amount of shares/units

หุ้น/หน่วย

หุ้น/หน่วย
shares/units

หุ้นสามัญ
Ordinary share

หุ้น/หน่วย
Preferred share
หุ้นบุริมสิทธิ

shares/units

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์

โดยมีวาระการประชุมตามแนบท้าย

Attachment

https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocu
ment.do?symbol=EP&date=211217

ส่ิงที่ส่งมาด้วย

The meeting agenda is attachment

Nationality
สัญชาติ

Subject
วันที่

เอกสารประกอบการประชุม ฯลฯ
Details of meeting document

Date

Company / Securities Information

บบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
EASTERN POWER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Notice of Meeting
หนังสือเชิญประชุม

เร่ือง กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
Schedule of Extra-General Meeting  of Shareholders

 30 พฤศจิกายน 2564

Meeting Date   :    Friday, December 17, 2021 at 14:00 hrs.
วันที่ประชุม    :   วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 14:00 น.

สถานที่ประชุม   :   โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องแมจิก 2 เลขที่ 99 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพ.
Meeting Venue :   Miracle Grand Convention Hotel,Magic 2 Room,No. 99,Kamphaeng Phet 6 rd.,Talat Bang Ken,Laksi,Bangkok.

ของ      บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
of            EASTERN POWER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

which the identification (ID) number
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน........................................................ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น

attend the above mentioned meeting.

ลงชื่อ............................................................ผู้เข้าประชุม
Sign Meeting Attendee

ข้าพเจ้า..........................................................................................เป็น[  ]ผู้ถือหลักทรัพย์ [  ]หรือผู้รับมอบฉันทะ
I/We am/are shareholder or proxy of a shareholder

( ........................................................... )

เพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำเอกสารฉบับนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม
สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์ที่มาประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ) ฉบับจริง
พร้อมกับแบบฟอร์มลงทะเบียน
ท่านสามารถค้นหารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นกรรมการในเร่ืองดังกล่าว รวมท้ังส่ิงที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมอ่ืนๆ ผ่าน QR
Code หรือ URL https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=EP&date=211217 หรือ ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
เว็บไซต์: www.epco.co.th / โทร 02-551-0541-4 ต่อ 470 / email : account@epco.co.th
สอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ที่ SET Contact Center เว็บไซต์ : www.set.or.th/contactcenter / โทร 02 009 9999
For your convenience, shareholders or proxies wishing to attend the meeting, kindly present this document to a registration staff at the meeting for registration.
For shareholders who will attend the meeting by themselves, the original of identification card or driving license or government official identification card or
passport (in case of foreign shareholders) must be presented together with the Registration Form.
The details of Meeting document is available online by scanning QR Code on this form or at URL
https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=EP&date=211217
You can also contact the issuer for the annual report
Website : www.epco.co.th /Tel. +66 2-551-0541-4 Ext. 470 / email : account@epco.co.th
For further information please contact SET Contact Center Website : www.set.or.th/contactcenter /Tel. +662 009 9999

ความเห็นคณะกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
หนังสือเชิญประชุม

EASTERN POWER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
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บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
EASTERN POWER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Notice of Meeting
หนังสือเชิญประชุม

โดยมีวาระการประชุมและความเห็นคณะกรรมการอย่างย่อดังน้ี

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2564  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 25641
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อมในการขายหุ้นทั้งหมดของ E-
COGEN

2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่
าว

(นายยุทธ ชินสุภัคกุล)

ประธานกรรมการ

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
หนังสือเชิญประชุม

EASTERN POWER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
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Summary of the meeting and the opinion of board of directors

To acknowledge the Minutes of the Extraordinary General Meeting of shareholders No.1/2021 held on
August 4, 2021.

1

Opinion of
board of directors

The Board of Directors deems it appropriate to certify the minutes of the
meeting.

To consider and approve the disposal of asset of direct and indirect subsidiaries in selling all shares of
E-COGEN

2

Opinion of
board of directors

The Board of Directors deems it appropriate to propose to the shareholders'
meeting to consider and approve the said transaction.

(Mr.Yuth Chinsupakul)

Chairman

EASTERN POWER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Notice of Meeting

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
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Opinion of
board of directors

Opinion of
board of directors

EASTERN POWER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Notice of Meeting

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย ลาํดบัที� 9 

 

 

 

 

แนวปฏิบัติ  

เพื�อป้องกนัการติดต่อของ 

โรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 

(COVID-19) 
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ขั้นตอนการใช้ QR Code 
 

  ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ใน
ฐานะนายทะเบียนหลกัทรัพย ์ไดพ้ฒันาระบบเพื่อให้บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ส่งเอกสารรายงาน
ประจ าปี, สารสนเทศการไดม้าจ าหน่ายไป และเอกสารอ่ืนๆ ในรูปแบบ QR Code เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถเรียกดู
ขอ้มูลไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว โดยผูถื้อหุน้สามารถดาวน์โหลดขอ้มูลผา่น QR Code ตามขั้นตอน ดงัน้ี 
   
ระบบปฎิบัติการ iOS (ส าหรับผู้ใช้ iPhone, iPad) 
1. เปิดกลอ้งในอุปกรณ์ 
2. สแกน โดยหนักลอ้งถ่ายรูปส่องไปท่ี QR Code 
3. หนา้จอจะมีขอ้ความแจง้เตือน ปรากฎขึ้นมาดา้นบน ใหก้ดเพื่อดูขอ้มูลรายงานประจ า 

*ในกรณีท่ีไม่มีการแจ้งเตือนใดๆปรากฎขึ้นมา สามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชั่นอ่ืนๆ เช่น QR 
Code Reader, Facebook หรือ Line 
 

ระบบปฎิบัติการอ่ืน 
 ดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน่ อ่ืนๆ เช่น Code Reader, Facebook หรือ Line 

 
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line 
1. เขา้แอปพลิเคชัน่ Line จากนั้นเลือก Add Friend (เพิ่มเพื่อน) เลือก QR Code แลว้สแกนเพื่อดูรายงานประจ าปี, 

สารสนเทศการไดม้าจ าหน่ายไป และเอกสารอ่ืนๆ 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ล าดบัท่ี 10 
 

แนวปฏิบัติส ำหรับผู้ถือหุ้นในกำรเข้ำร่วมประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2564 
เพ่ือป้องกันกำรติดต่อของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ (COVID-19) 

 

เรียน  ท่ำนผู้ถือหุ้น บริษัท อีสเทอร์น พำวเวอร์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
           

สืบเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 และเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม 
บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ตระหนักถึงความอนัตรายร้ายแรงของโรคติดเช้ือไวรัส
ดงักล่าว  จึงขอความร่วมมือจากผูถื้อหุน้ และผูรั้บมอบฉนัทะ ดงัต่อไปน้ี 

1. บริษทัขอความร่วมมือท่านผูถื้อหุน้ท่ีอยูใ่นกลุ่มเส่ียง เช่น เดินทางกลบัจากประเทศกลุ่มเส่ียง ตามประกาศ
ของกระทรวงสาธารณสุข ประกาศเป็นเขตโรคติดต่ออนัตราย และเขา้มาในประเทศไทย  หรือ มีไข ้ มี
อาการเก่ียวกบัทางเดินหายใจ อาทิ ไอ เจ็บคอ จาม มีน ้ามูก เป็นตน้  โดยขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณามอบฉนัทะ
ให้กรรมการอิสระเขา้ร่วมประชุม แทนการเขา้ประชุมดว้ยตนเอง และโปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะให้แก่
บริษทัล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 

 

2. บริษทัได้จดัให้มีจุดคดักรอง พร้อมอุปกรณ์ป้องกันต่าง  ๆ  บริเวณด้านหน้าห้องประชุม กรณีที่พบผู้ มี
ควำมเส่ียง บริษัทขอสงวนสิทธิในกำรเข้ำไปในพื้นที่จัดประชุม โดยท่ำนสำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำร
อิสระของบริษัท หรือผู้อ่ืน เข้ำร่วมประชุมแทนได้ 

 

ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภยั และเพื่อป้องกนัการติดต่อของไวรัส COVID-19 ของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน  บริษทั
ขอความร่วมมือใหทุ้กท่านปฏิบติัตามขอ้ก าหนดท่ีระบุดงัต่อไปน้ี 

- ควรงดเขา้ร่วมประชุม หากท่านมีอาการป่วยของโรคระบบทางเดินหายใจ  COVID-19 หรือหากพบวา่เร่ิม
มีอาการไข ้ ไอ จาม มีน ้ามูก  

- หากท่านสังเกตเห็นผูร่้วมประชุมมีอาการผิดปกติ ควรแนะน าใหผู้มี้อาการ ติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ณ 
จุดตรวจคดักรอง หรือ จุดลงทะเบียนทนัที 

- ผูเ้ข้าร่วมประชุมควรเตรียมหน้ากากอนามัย และสวมใส่ตลอดเวลาท่ีเข้าร่วมการประชุม เพื่อความ
ปลอดภยัของท่าน และบุคคลขา้งเคียง 

- บริษทัขอใหค้ าแนะน าแก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ควรลา้งมือดว้ยสบู่ หรือ แอลกอฮอลเ์จลทั้งก่อน 
และหลงัการเขา้ร่วมประชุม   และก่อนออกจากสถานท่ีจดัการประชุม 
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ขั้นตอนการใช้ QR Code 
 

  ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ใน
ฐานะนายทะเบียนหลกัทรัพย ์ไดพ้ฒันาระบบเพื่อให้บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ส่งเอกสารรายงาน
ประจ าปี, สารสนเทศการไดม้าจ าหน่ายไป และเอกสารอ่ืนๆ ในรูปแบบ QR Code เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถเรียกดู
ขอ้มูลไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว โดยผูถื้อหุน้สามารถดาวน์โหลดขอ้มูลผา่น QR Code ตามขั้นตอน ดงัน้ี 
   
ระบบปฎิบัติการ iOS (ส าหรับผู้ใช้ iPhone, iPad) 
1. เปิดกลอ้งในอุปกรณ์ 
2. สแกน โดยหนักลอ้งถ่ายรูปส่องไปท่ี QR Code 
3. หนา้จอจะมีขอ้ความแจง้เตือน ปรากฎขึ้นมาดา้นบน ใหก้ดเพื่อดูขอ้มูลรายงานประจ า 

*ในกรณีท่ีไม่มีการแจ้งเตือนใดๆปรากฎขึ้นมา สามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชั่นอ่ืนๆ เช่น QR 
Code Reader, Facebook หรือ Line 
 

ระบบปฎิบัติการอ่ืน 
 ดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน่ อ่ืนๆ เช่น Code Reader, Facebook หรือ Line 

 
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line 
1. เขา้แอปพลิเคชัน่ Line จากนั้นเลือก Add Friend (เพิ่มเพื่อน) เลือก QR Code แลว้สแกนเพื่อดูรายงานประจ าปี, 

สารสนเทศการไดม้าจ าหน่ายไป และเอกสารอ่ืนๆ 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ล าดบัท่ี 10 
 

แนวปฏิบัติส ำหรับผู้ถือหุ้นในกำรเข้ำร่วมประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2564 
เพ่ือป้องกันกำรติดต่อของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ (COVID-19) 

 

เรียน  ท่ำนผู้ถือหุ้น บริษัท อีสเทอร์น พำวเวอร์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
           

สืบเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 และเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม 
บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ตระหนักถึงความอนัตรายร้ายแรงของโรคติดเช้ือไวรัส
ดงักล่าว  จึงขอความร่วมมือจากผูถื้อหุน้ และผูรั้บมอบฉนัทะ ดงัต่อไปน้ี 

1. บริษทัขอความร่วมมือท่านผูถื้อหุน้ท่ีอยูใ่นกลุ่มเส่ียง เช่น เดินทางกลบัจากประเทศกลุ่มเส่ียง ตามประกาศ
ของกระทรวงสาธารณสุข ประกาศเป็นเขตโรคติดต่ออนัตราย และเขา้มาในประเทศไทย  หรือ มีไข ้ มี
อาการเก่ียวกบัทางเดินหายใจ อาทิ ไอ เจ็บคอ จาม มีน ้ามูก เป็นตน้  โดยขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณามอบฉนัทะ
ให้กรรมการอิสระเขา้ร่วมประชุม แทนการเขา้ประชุมดว้ยตนเอง และโปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะให้แก่
บริษทัล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 

 

2. บริษทัได้จดัให้มีจุดคดักรอง พร้อมอุปกรณ์ป้องกันต่าง  ๆ  บริเวณด้านหน้าห้องประชุม กรณีที่พบผู้ มี
ควำมเส่ียง บริษัทขอสงวนสิทธิในกำรเข้ำไปในพื้นที่จัดประชุม โดยท่ำนสำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำร
อิสระของบริษัท หรือผู้อ่ืน เข้ำร่วมประชุมแทนได้ 

 

ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภยั และเพื่อป้องกนัการติดต่อของไวรัส COVID-19 ของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน  บริษทั
ขอความร่วมมือใหทุ้กท่านปฏิบติัตามขอ้ก าหนดท่ีระบุดงัต่อไปน้ี 

- ควรงดเขา้ร่วมประชุม หากท่านมีอาการป่วยของโรคระบบทางเดินหายใจ  COVID-19 หรือหากพบวา่เร่ิม
มีอาการไข ้ ไอ จาม มีน ้ามูก  

- หากท่านสังเกตเห็นผูร่้วมประชุมมีอาการผิดปกติ ควรแนะน าใหผู้มี้อาการ ติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ณ 
จุดตรวจคดักรอง หรือ จุดลงทะเบียนทนัที 

- ผูเ้ข้าร่วมประชุมควรเตรียมหน้ากากอนามัย และสวมใส่ตลอดเวลาท่ีเข้าร่วมการประชุม เพื่อความ
ปลอดภยัของท่าน และบุคคลขา้งเคียง 

- บริษทัขอใหค้ าแนะน าแก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ควรลา้งมือดว้ยสบู่ หรือ แอลกอฮอลเ์จลทั้งก่อน 
และหลงัการเขา้ร่วมประชุม   และก่อนออกจากสถานท่ีจดัการประชุม 
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