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หน่วย: ลา้นบาท 

Unit: Million Baht 

งบการเงินรวม 2564 2563 2562 

Consolidated Financial Statement (2021) (2020) (2019) 

งบแสดงฐานะการเงิน (Balance Sheet)    

 สินทรัพยรวม (Total Assets) 11,530 8,382 11,555 

 หน้ีสินรวม (Total Liabilities) 6,260 3,520 7,658 

 สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ (Total equity of the Company) 4,301 3,937 3,300 

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Statements of Comprehensive Income)    

 รายไดรวม (Total Revenues) 2,857 2,752 2,104 

 คาใชจายรวม (Total Expenses) 605 1,090 1,162 

 กำไรสุทธิสำหรับป-สวนของบริษัทใหญ (Net profit for the Year) 1,008 1,135 652 

งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flow)    

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (Cash Flow from operating activities) 62,815 1,008 646 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (Cash Flow from investing activities) (2,138) 4,903 (122) 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (Cash Flow from financing activities) 1,434 (3,411) (15) 

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสิ้นป (Cash and Cash equivalents at end of year) 57 950 151 

อัตราสวนทางการเงิน (Ratio)    

 อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)  1.36 0.99 0.55 

 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 114.60 89.46 75.69 

 ระยะเวลาขายสนิคาเฉลีย่ (วัน) 92.11 61.64 45.32 

 ระยะเวลาชำระหน้ี (วัน) 23.45 16.51 20.61 

 อัตรากำไรสุทธิตอรายไดรวม (%) 42.16 56.88 42.86 

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 12.10 15.70 8.14 

 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถอืหุน (เทา) 1.19 0.72 1.96 



 

หน่วย: ลา้นบาท 

Unit: Million Baht 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2564 2563 2562 

Separated Financial Statement (2021) (2020) (2019) 

งบแสดงฐานะการเงิน (Balance Sheet)    

 สินทรัพยรวม (Total Assets) 5,875 3,105 4,120 

 หน้ีสินรวม (Total Liabilities) 6,260 3,520 2,332 

 สวนของผูถือหุน (Total equity of the Company) 1,890 1,952 1,788 

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Statements of Comprehensive Income)    

 รายไดรวม (Total Revenues) 346 789 735 

 คาใชจายรวม (Total Expenses) 24 365 420 

 กำไรสุทธิสำหรับป (Net profit for the Year) 171 316 197 

งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flow)    

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (Cash Flow from operating activities) 26 135 53 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (Cash Flow from investing activities) (2,544) 1,226 (284) 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (Cash Flow from financing activities) 2,519 (1,362) 230 

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสิ้นป (Cash and Cash equivalents at end of year) 5 4 5 

อัตราสวนทางการเงิน (Ratio)    

 อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)  2.46 1.79 1.93 

 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 710.03 118.07 134.29 

 ระยะเวลาขายสนิคาเฉลีย่ (วัน) N/A 48.09 82.67 

 ระยะเวลาชำระหน้ี (วัน) 181.82 17.98 20.08 

 อัตรากำไรสุทธิตอรายไดรวม (%) 49.25 39.99 26.75 

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 3.80 8.73 5.12 

 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถอืหุน (เทา) 2.11 0.59 1.30 

 



สารจากประธานกรรมการ 
 

 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 
 

ในรอบป 2564 บริษัทมีรายไดรวม 2,856.71 ลานบาท และมีกำไรสุทธ ิ

1,204.31 ลานบาท 

 กำไรสุทธิสวนใหญไดมาจากการจำหนายเงินลงทุนในโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม (Cogeneration) ซึ่ง

บริษัทถือหุนรอยละ 50.70 ใน PPTC และรอยละ 40.96 ใน SSUT เมื่อปลายป 2563 โดยบริษัทมีภาระจายภาษีเงินได

กวา 621 ลานบาท และตนทุนทางการเงินกวา 354 ลานบาท 

 หลังจากการขายโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม บริษัทยังคงมีโรงไฟฟาพลังงานลม 4 แหง รวมกำลังการ

ผลิต 160 MW ในประเทศเวียดนาม ซึง่กำลังจะเชื่อมตอขายไฟแลวเสรจ็เร็วๆ นี้ บริษัทยังมีแผนการลงทุนในโรงไฟฟา 

ในประเทศลาว เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย อยางตอเนื่อง ซึ่งแตละโครงการคาดหวังวาจะใหผลตอบแทนไม

ต่ำกวารอยละ 12 ตอปและเปนรายไดมั่นคง และถาวรตลอดไป 

 ในป 2564 รายไดจากสิ่งพิมพและบรรจุภัณฑรวม 620 ลานบาท เพิ่มขึ้นกวา 150 ลานบาท คิดเปนรอย

ละ 31.70 จากป 2563 บริษัทตั้งเปาจะมีรายไดเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 30 ตอเนื่องอีก 2 – 3 ป สงผลใหมีกำไร

มั่นคงตอไป 

 อนึ่ง ตั้งแตป 2565 เปนตนไป บริษัทไดเปลี่ยนนโยบายจากเดิมที่เติบโตโดยการพัฒนาโครงการแลวขาย เพื่อ

ขยายฐานสินทรัพยและสวนของผูถือหุน โดยไมตองเพิ่มทุนมาก ซึ่งไดบรรลุผลประมาณหนึง่แลว ตอจากนี้ไปบริษัทจะรับรู

รายไดจากการขายไฟฟา จากโรงไฟฟาที่พัฒนาแลวเสร็จ และจะพฒันาเพิ่มเติมตอไป 

 บริษัทฯยังคงยึดมั่นและใหความสำคัญในการดำเนินธุรกิจดวยความรอบคอบโปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล 

(Corporate Governance) และกรอบความยั่งยืน (Sustainability) โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการปรับปรุงเพิ่ม

มาตรฐานของการควบคุมภายในใหมีความรัดกุม และเหมาะสมกับสถานการณที่ เปลี่ยนแปลงและเปนไปตาม

มาตรฐานสากล ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูที่มีสวนเกี่ยวของ (Stakeholders)  ในทุกภาคสวน รวมทั้งยึดมั่นใน

ความรับผิดชอบตอสังคม และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม  เพื่อสรางความยั่งยืนสูองคกร 

 EP ยังมุงรวมขับเคลื่อนไทยสูสังคมคารบอนต่ำ แกปญหาโลกรอนอยางยั่งยืน โดยกำหนดเปาหมายลดการปลอย

กาซเรือนกระจกเพื่อใหสอดรับกับนโยบายรัฐบาล บริษัทไดดำเนินการติดตั้งโซลารูฟท็อปทุกโรงงาน เพื่อชวยลดปริมาณ

การใชไฟ อีกทั้งยังไดมอบโซลารูฟท็อปใหแกโรงพยาบาลเสริมงาม จังหวัดลำปาง เพื่อลดภาระคาใชจาย โดยจะสามารถ

ประหยัดได 1 แสนบาท/ป เปนระยะเวลา 25 ป  

ทายนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณผูถือหุนทุกทาน ตลอดจนลูกคา และพันธมิตรทางธุรกิจที่ใหการ

สนับสนุนบรษิัทดวยดีตลอดมา พรอมทั้งขอบคุณพนักงานทุกทานที่ทุมเทแรงกาย แรงใจ สติปญญา และความสามารถ ใน

การปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบอยางเขมแข็ง ชวยใหธุรกิจของบริษัทสามารถกาวกระโดดตอไป โดยคาดหวังวา

ผูบริหารและพนักงานทุกทานจะชวยกันปฏิบตัิหนาที่ เพื่อสรางผลกำไรใหกับบริษัทอยางเต็มความสามารถตอไป 

 

 

 
(นายยุทธ  ชินสุภัคกุล) 

ประธานกรรมการ 



Message from the Chairman 
 

To:  The Shareholders 

 For the operation results of 2021, the Company attained total consolidated income of Baht 2,856.71 

million and net profit of Baht 1,204.31 million. 

 The net profit derived mainly from the sales of investments in cogeneration power plants held by 

the Company, namely 50.70% in PPTC and 40.96% in SSUT, at the end of 2020 after realizing financial cost of 

over Baht 354 million and tax payment of over Baht 621 million. 

 At present, the Company still owns 4 wind power plants in Vietnam, totaling 160 MW, which 

will be connecting to the power grid in very near future. The Company plans to further invest in power 

plants in Laos, Vietnam, Malaysia, Indonesia and Thailand, with aims to generate sustained return on 

investments of at least 12% per annum. 

 In 2021, total income from printing and packaging business was Baht 620 million, increased by 

Baht 150 million or 31.70% from 2020. The Company targets to increase income by 30% per year for 

the next 2-3 years in this business to achieve stable profits. 

 The Company has succeeded to a significant extent in expanding its asset base and shareholders’ 

equity with minimal capital increase by adopting the “developed and sell” strategy. From 2020 onwards, the 

Company will realign its strategy from “developed and sell” to “generating sustainable income from selling 

electricity from existing and future power plants”. 

 The Company continues to commit to the promotion and adherence of Good Corporate Governance 

together with Corporate Social Responsibility as well as commit to create long-term value-added 

Sustainability. The Company will continue to develop and improve policies, regulations and procedures 

relating to conducting business with ethics in line with the international guidelines and focuses on creating 

awareness in all levels. The Company believes that they are factors for attaining business success for the best 

interest of the shareholders as well as all stakeholders. 

 EP also aims to contribute to Thailand’s policy of low-carbon economy. In line with national policy of 

reducing CO2 emissions. The Company has installed Solar rooftops on all its plants and factories. It has also 

donated Solar rooftops to one Hospital in Lampang to help reduce carbon emissions and lower electricity 

costs by Baht 100,000 per year for 25 years. 

 Lastly, the Board of Directors wishes to thank all the shareholders, all customers and business 

alliances whom have given their full support to the Company all along. In addition, special thanks to all 

colleagues who help the Company to grow significantly and sincerely hope the management and employees 

will continue to perform their functions in order to yield better profits for the Company. 

 

 

 
    (Mr.Yuth  Chinsupakul) 

    Chairman of the Board 



                      สารจากประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

ป 2564 ยังถือเปนปที่มีความยากลำบากในการดำเนินงานอีกปหนึ่ง เปนปที่ทั่วโลกรวมถึงประเทศ

ไทยยังคงเผชิญกับความยืดเยื้อของสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งนับเปนความทา

ทายอยางยิ่งตอการประกอบธุรกิจในระยะตอไป ซึ่งจำเปนจะตองมีการจำกัดการเดินทาง การทำ

กิจกรรมตางๆ รวมทั้งจะตองมีการปรับตัวใชชีวิตในรูปแบบใหม (New Normal) ที่ตางไปจากวิถี

ชีวิตเดิม จึงทำใหบริษัทฯตองมีการปรับกลยุทธในการดำเนินงานตลอดเวลา เพื่อใหบริษัทฯยัง

สามารถรักษาความสามารถในการทำกำไรไดอยางตอเนื่อง 

ในปนี้ บริษัทฯสามารถขยายยอดขายบรรจุภัณฑไดเพิ่มขึ้นกวาเดิม โดยบริษัทฯสามารถปรับเพิ่ม

สัดสวนของการขายบรรจุภัณฑ ตอยอดขายที่ไมรวมธุรกิจพลังงาน จากรอยละ 16.70 ในป 2563 เปนรอยละ 38.70 ในป 2564 

และคาดวาสัดสวนดังกลาวจะเพิ่มเปนรอยละ 50 ในป 2565   

อยางไรก็ดี ผลจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19  ในประเทศเวียดนาม ซึ่งมีความเขมงวดในการเขาพื้นที่

กอสราง การเดินทางขามจังหวัด และหามเดินทางเขาออกประเทศ หากไมไดมีการกักตัว ทำใหบริษัทฯ ประสบปญหาความลาชา

ในการกอสรางโครงการไฟฟาพลังงานลมรวม 160 เมกะวัตตในประเทศเวียดนาม เชนเดียวกับนักลงทุนจากประเทศไทยทุกราย 

โดยคาดวา โครงการที่จังหวัด Gia Lai 100 เมกะวัตตจะสามารถเริ ่มจายไฟฟาเขาระบบไดภายในเดือนเมษายน 2565 และ

โครงการที่จังหวัด Quang Tri 60 เมกะวัตต จะสามารถเริ่มจายไฟฟาเขาระบบไดภายในเดือนมิถุนายน 2565 

 ในป 2564 บริษัทฯมีรายไดจากการดำเนินงานรวม 959.54 ลานบาท และมีสวนแบงกำไรของบริษัทรวมที่ใชวิธีสวนได

เสียอีก 227.58 ลานบาท โดยมีสัดสวนรายไดธุรกิจสิ่งพิมพและบรรจุภัณฑ ตอ ธุรกิจไฟฟา คิดเปนรอยละ 89 : 11 ซึ่งลดลงจากป

กอนรอยละ 19 ซึ่งเปนการลดลงของรายไดจากธุรกิจไฟฟาเปนหลัก จากการขายเงินลงทุนออกไปในป 2563 และการบันทึกรายได

จากโรงไฟฟาพลังงานลมที่ประเทศเวียดนาม ตองลาชาออกไป ในขณะที่ธุรกิจสิ่งพิมพและบรรจุภัณฑมีการขยายตัว รอยละ 31.56  

จากป 2563 และปลายป 2564 บริษัทฯก็ไดมีการขายเงินลงทุนโครงการผลิตไฟฟาพลังงานความรอนรวม (Co-Generation 

Power Plant) ใหแกกลุมบริษัทรวมทุน UVBGP ทำใหบริษัทมีกำไรจากการจำหนายเงินลงทุนถึง 1,897.17 ลานบาท โดยบริษัทฯ

ไดนำกำไรดังกลาว ไปเปนสวนหนึ่งของการลงทุนในโครงการไฟฟาพลังงานลมรวม 160 เมกะวัตตในประเทศเวียดนาม ซึ่งจะ

สามารถสรางรายไดและผลกำไรใหแกบริษัทฯไดเปนจำนวนมากอยางตอเนื่อง และกำลังอยูระหวางการพิจารณาโครงการลงทุน ใน

ประเทศเพื่อนบาน เชน ประเทศลาว เวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เพื่อแสวงหารายไดที่มั่นคงตอไป 

ทายนี้ ผมขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัท คณะผูบริหาร ลูกคา และพันธมิตรทางธุรกิจทุกภาคสวน ที่ใหการสนับสนุน

ดวยดีตอบริษัทฯเสมอมา  และที่สำคัญขอขอบคุณพนักงานทุกทาน ที่รวมกันปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดวยความรับผิดชอบ 

โดยคาดหวังวาผูบริหารและพนักงานทุกทานจะชวยกันปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ ยึดมั่นในความซื่อสัตย สุจริต ประพฤติ

ตนภายใตกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายของบริษัทฯอยางเครงครัด เพื่อรวมสรางองคกรที่ยั่งยืนตอไป  

 

 

 

 

                    ( นายอารักษ ์ ราษฎร์บริหาร ) 

                       ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการที�เป็นอิสระจากการบริหารงานรวมสามท่าน คือ  

1. นายชยัวฒัน์      อศัวนิทรางกรู ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

2. นางยพุาพรรณ  เอกสิทธิกลุ กรรมการตรวจสอบ 

3. นายกมล          รัตนไชย  กรรมการตรวจสอบ 

โดยมีหนา้ที�และความรับผดิชอบที�สาํคญั คือ การสอบทานใหบ้ริษทัมีรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ     

มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ดูแลให้บริษทัปฏิบติัตาม

ขอ้ กาํหนดและกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง มีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั�ง ผูส้อบ

บญัชีและค่าตอบแทน 

             ในรอบปี 2564  คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุมรวม 8 ครั� ง โดยมีประเดน็ที�เป็นสาระสาํคญั คือ 

1.   สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี รวมทั�งงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ก่อนนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซึ� งผลจากการสอบทานงบการเงินประกอบกบัคาํชี�แจงของผูส้อบบญัชี

และฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบเชื�อวา่งบการเงินดงักล่าวไดจ้ดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการบญัชีโดย 

มีความถูกตอ้ง และมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 

2. สอบทานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทโดยเฉพาะรายการที� เกี�ยวโยงกัน รายการได้มา/จาํหน่ายไปซึ� ง

สินทรัพยที์�สาํคญั และรายการอื�นที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

3. สอบทานการปฏิบติัตามระเบียบขอ้กาํหนดและกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง ตลอดจนติดตามผลการปฏิบติังานตาม

ระบบงานที�ไดมี้การปรับปรุงและพฒันาแลว้ 

4. ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน สอบทานแบบประเมินตนเอง และ

ประเมินความเสี�ยงเกี�ยวกบัมาตรการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั�น และการตรวจสอบของผูส้อบบญัชี ไดป้ระชุม

หารือกบัผูส้อบบญัชี เพื�อพิจารณาประเด็นขอ้เสนอแนะที�สาํคญั เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการดาํเนินงานและ

การควบคุมภายในให้แก่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษทัคณะกรรมการตรวจสอบเชื�อว่า ระบบการ

ควบคุมภายในของบริษทัมีความเหมาะสมและเพียงพอ ทั�งนี� รวมถึงการพิจารณาทบทวนการเปลี�ยนแปลง

นโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชั�น การรับเรื�องแจง้เบาะแส ที�คนในองค์กรมีส่วนเกี�ยวขอ้ง และตรวจสอบ

ขอ้เทจ็จริง และเสนอเรื�องเพื�อใหค้ณะกรรมการบริษทัร่วมกนัพิจารณาลงโทษหรือแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

5. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั�ง ผูส้อบบญัชี ที�มีความเป็นอิสระ และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าว

ต่อคณะกรรมการบริษทั รวมถึงเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย และ

สาํหรับรอบปีบญัชี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบริษทั ว่าเห็นสมควรเสนอ
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ต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อให้แต่งตั�ง นางสาวชวนา วิวฒัน์พนชาติ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที�  4712 หรือ     

นางสาววนัเพ็ญ  อุ่นเรือน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 7750 หรือ นางสาวพรทิพย ์อมรชัยเลิศพฒันา 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 9589 ของสาํนกังานปีติเสว ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 

6. สอบทานให้บริษทัฯ ปฎิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

7. คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานผลการปฏิบติังาน รวมทั�งขอ้เสนอแนะให้แก่คณะกรรมการบริษทั

ทราบทุกครั� งที�มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฎิบติัหนา้ที�และความรับผิดชอบครบถว้นตามที�ระบุไวใ้นกฎ

บตัรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความระมดัระวงั รอบคอบ มีความอิสระอย่าง

เพียงพอ เพื�อประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างเท่าเทียมกนั รวมทั�งมีการปฎิบติัตามกฎหมาย ขอ้กาํหนดและขอ้

ผูกพนัต่างๆ มีการเปิดเผยรายการที�เกี�ยวโยงกนัอยา่งถูกตอ้งและมีการปฎิบติังานที�สอดคลอ้งกบัระบบการกาํกบั

ดูแลกิจการที�ดีอยา่งเพียงพอ นอกจากนี�บริษทัฯมีการรายงานขอ้มูลทางการเงินดาํเนินงานอยา่งถูกตอ้ง มีระบบการ

ควบคุมภายในที�เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

    
 

          (นายชยัวฒัน์  อศัวนิทรางกรู)  

      ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

     ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะกรรมการบริษทั 

Board of Director 

 



     คณะบริหาร 

       Managements Team 



  

10 แบบ 56-1 One Report ป 2564 

บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                          สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

 

 

 

 

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

วิสัยทัศน (Vision) 
 

มุงสูการเปนผูใหบริการดานงานพิมพคุณภาพ  ที่ตอบสนองความตองการของลูกคาแบบวงจร และ

มุงมั่นนำพากลุมบริษัทใหเปนผูผลิตพลังงานไฟฟาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
 

พันธกิจ (Mission) 
 

- มุงมั่นและพัฒนาไปสูการเปนผูนำดานพลังงาน 

- กาวไปสูความเปนผูนำดานสิ่งพิมพ และบรรจุภัณฑในประเทศ 

- สรางความเชื่อมั่นในการใหบริการแกลูกคา เพื่อบรรลุความพึงพอใจสูงสุด 

- ดูแลสิ่งแวดลอม และรักษาธรรมชาติ ใหมีความสมดุลยอยางยั่งยืน 

- ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รับผิดชอบตอสังคม และชุมชน  

- ดำเนินธุรกิจดวยความโปรงใส มีคุณธรรมและจริยธรรม ตอตานการคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ 

- พัฒนาเทคโนโลยี และเครื่องจักรใหมีความทันสมัยอยูเสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน 

- ฝกอบรม และพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง 

- สรางรายไดที่มั่นคง และใหผลตอบแทนสูงสุดแกผูถือหุน 
 

เปาหมายการดำเนินการธุรกิจ 

 ธุรกิจสิ่งพิมพ 

บริษัทฯ มีความมุงมั่นในการสรางสรรคผลงาน ปรับปรุงคุณภาพงานพิมพและบรรจุภัณฑอยาง

ตอเนื่อง เพื่อความพึงพอใจของลูกคาซึ่งเปนเปาหมายสูงสุด และพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อให

บริษัทฯมีรายไดสูงขึ้น สรางความม่ันคงตอองคกร พนักงาน และสรางผลตอบแทนแกผูถือหุนในระยะยาว 

 

โดยสรุปบริษัทมีเปาหมายดำเนินธุรกิจ ดังนี้ 

1) พัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพในการทำงาน 

2) รักษาความเปนผูนำในวงการพิมพ และบรรจุภัณฑครบทุกชนิด โดยพยายามอยูในอนัดับตนๆ 

ของประเทศไทย 

3) มุงเนนสินคาที่มีคุณภาพและเพิ่มขั้นตอนเพื่อใหไดผลกำไรสูงขึ้น 

 

สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

1. โครงสรางและการดำเนินงานของกลุมบริษัท 

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
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บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                          สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

 ธุรกิจพลังงาน 

 กลุมบริษัทโรงไฟฟาของบริษัทมีเปาหมายการดำเนินธุรกิจโดยมุงมั่นไปสูการเปนผูนำดานพลังงาน

ทดแทน ที่ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สังคม และชุมชน อยางยั่งยืน ดวยความโปรงใส และเพื่อรองรับการ

เจริญเติบโตของอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนในอนาคตที่ทางภาครัฐใหการสนับสนุนและสงเสริม โดยกลุม

บริษัทมุงเนนใหไดผลผลิตสูงสุดภายใต Operation & Maintenance ที่มีประสิทธิภาพ ใชอุปกรณและ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยอยูเสมอ แสวงหาโอกาสการลงทุนในโครงการใหมๆ เพ่ือสรางรายไดที่มั่นคงตอองคกร 

พนักงาน และสรางผลตอบแทนแกผูถือหุนอยางตอเนื่อง 

 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจสิ่งพิมพ 

บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “EP”) เดิมชื่อ บริษัท โรงพิมพ

ตะวันออก จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเปนนิติบุคคลตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน จำกัด 

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2536 สำนักงานใหญตั้งอยูเลขที่ 51/29, 51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต 66 (สยามสามัคคี) 

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักเปนผูผลิตสิ่งพิมพ และดำเนิน

ธุรกิจโรงพิมพในลักษณะครบวงจร  โดยใหการบริการตั้งแตการวางแผนการผลิตจนกระทั่งเขาเลมเปน

สิ่งพิมพสำเร็จรูป ตั้งแตป 2533 จนถึงปจจุบัน และตั้งแตปลายป 2554 เปนตนมา บริษัทฯ ไดขยายธุรกิจ

เพิ่มไปในดานพลังงานทดแทน 

ในป 2560 บริษัทฯ ไดขยายธุรกิจสิ่งพิมพไปยังบรรจุภัณฑกระดาษสำหรับอาหาร ซึ่งเริ่มสรางรายได

แลวแตยังไมมากนัก  ทั้งนี้บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความถดถอยของตลาดสิ่งพิมพ เนื่องจากผูบริโภคไดหันไป

ใชเทคโนโลยีสมัยใหม และสื่อออนไลนเพิ่มมากขึ้น จึงสงผลกระทบตอธุรกิจสิ่งพิมพเปนอยางมาก หนังสือ 

นิตยสารหลายเลมปดตัว ยอดสั่งพิมพลดลง  ทำใหบริษัทฯมีรายไดจากสิ่งพิมพที่ลดลงตามไปดวย แตจาก

พฤติกรรมของผูบริโภคในยุคปจจุบันที่เปลี่ยนไปนั้น ไดมีการสั่งซื้อสินคาออนไลนเพิ่มขึ้นมาก ทำใหสิ่งพิมพ

ประเภทกลองลูกฟูก ยังเปนที่ตองการของตลาด และสามารถขยายตัวตอไปได   

ปลายป 2561 บริษัทฯ ไดเขาลงทุนในธุรกิจสิ่งพิมพเพิ่ม โดยมีเปาหมายขยายธุรกิจไปยังผลิตภัณฑ

ประเภทกลองลูกฟูก  โดยเขาซื้อหุนสามัญในบริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (“WPS”) สัดสวน 

84.50%  เนื่องจาก WPS มีพื้นที่มากสามารถขยายธุรกิจดังกลาวได  ประกอบกับบริษัทฯมีผูบริหารและ

ทีมงาน ที่มีความรู มีประสบการณ และความชำนาญงานอีกดวย    

 ในป 2562 WPS ไดขยายธุรกิจสิ่งพิมพไปยังบรรจุภัณฑกระดาษประเภทกลองลูกฟูก โดยลงทุนเพิ่ม 

ปรับปรุงอาคาร และติดตั้งเครื่องจักร Packaging ใหม ใชพลังงานทดแทนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ในการ

ติดตั้ง Solar Rooftop  และ WPS ไดเปลี่ยนชื่อบริษัทเปน บริษัท เวิลด พริ้นติ้ง แอนด แพ็คเกจจิ้ง จำกัด 

(“WPP”) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562  สามารถผลิตกลองลูกฟูกไดตั้งแตเดือน ตุลาคม 2562 เปนตนมา   



  

12 แบบ 56-1 One Report ป 2564 

บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                          สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

และเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563  WPP เปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ตะวันออกการพิมพ และบรรจุภัณฑ จํากัด 

(“EPPCO”)  

ในป 2563  บริษัทฯ แจงความประสงคตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET)  เพื่อขอยาย

หลักทรัพย EP จากกลุมอุตสาหกรรมการบริการ (Services) หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ  (Media & 

Publishing) ไปยังกลุมอุตสาหกรรมทรัพยากร (Resources) หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค 

(Energy & Utilities)  เนื่องจากบริษัทฯปรับเปลี่ยนโครงสรางธุรกิจ และมุงมั่นที่จะดำเนินธุรกิจพลังงานเปน

หลัก  โดย SET ไดพิจารณาจากโครงสรางรายได และลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กับขอมูลใน

แบบแสดงรายการขอมูล ประจำป 2562 (แบบ 56-1) และงบการเงินประจำป 2562 แลว  SET จึงปรับยาย

หลักทรัพย EP ไปยัง “กลุมอุตสาหกรรมทรัพยากร หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค” โดยมีผลตั้งแต

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เปนตนไป ตอมาในเดือน สิงหาคม 2563  บริษัทฯ ไดรวมธุรกิจสิ่งพิมพ และบรรจุ

ภัณฑ ไวภายใต EPPCO  โดยมุงหวังจะเปนผูผลิตสิ่งพิมพ และบรรจุภัณฑ ชั้นนำของประเทศไทย  และ

เชื่อมั่นวารายไดจากธุรกิจสิ่งพิมพ และบรรจุภัณฑ จะเติบโตมากขึ้นตามลำดับ  มุงเนนขยายฐานลูกคาไปยัง

กลุมลูกคาบรรจุภัณฑรายใหญใหมากขึ้น ตามพฤติกรรมของผูบริโภคในยุคปจจุบันที่หันไปใชบริการซื้อสินคา 

และสั่งอาหาร ทางสื่อออนไลนเพิ่มมากขึ้น สงผลใหตลาดมีความตองการใชบรรจุภัณฑเปนจำนวนมาก  จึง

เชื่อมั่นวาจะสามารถไดสวนแบงการตลาดดังกลาว บริษัทฯมุงมั่นพัฒนาสรางสรรคผลงานคุณภาพ เพื่อสราง

ความพึงพอใจสูงสุดแกลูกคา โดย EPPCO ไดผานการรับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP ในเดือน มกราคม 

2564  และสรางผลตอบแทนที่ดีใหแกผูถือหุนของบริษัทในระยะยาวตอไป 

 ในป 2564 บริษัทฯ ไดดำเนินการโอนกิจการบางสวนไปยัง EPPCO เพื่อใหเกิดความชัดเจนทาง

ธุรกิจ และสะดวกตอการบริหารงานมากขึ้น จึงไดดำเนินการโอนยายพนักงานที่เกี่ยวของ และโอนฐานลูกคา 

พรอมท้ังเนินการขายทรพัยสินทั้งหมดที่เกี่ยวของ สำหรับใชในการประกอบธุรกิจสิ่งพิมพ 
 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจพลังงาน 

ตามที่ภาครัฐไดมีนโยบายในการสนับสนุนการใชไฟฟาพลังงานทดแทนนั้น โดยกลุมบริษัทไดเล็งเห็น

ถึงโอกาสในการพัฒนา  และไดลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวของกับพลังงานทดแทน ซึ่งเปนธุรกิจที่มีศักยภาพในการ

เจริญเติบโตท่ีสูง และมีความเสี่ยงในการดำเนินงานต่ำ ตลอดจนสามารถสรางรายไดท่ีมั่นคงไดในระยะยาว  

โดยมีธุรกิจหลัก คือ การผลิตและจำหนายไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน โดยมีโครงการตั้งอยูใน

ประเทศไทยและตางประเทศ อีกทั้งยังรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟา Solar Rooftop ในประเทศไทยตั้งแตป 

2560 เปนตนมา และในป 2563 บริษัทไดเริ่มเขาทยอยเขาลงทุนในโครงการโรงไฟฟาพลังงานลมในประเทศ

เวียดนาม 

ปจจุบันโครงการผลิตไฟฟาที่อยูภายใตการดำเนินงานของบริษัทยอย (“กลุมบริษัทฯ”) ทั้งที่

ดำเนินการเชิงพาณิชย (“COD”) แลว และโครงการที่อยูระหวางการพัฒนาในโครงการโรงไฟฟาพลังงานลม
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บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                          สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

ในประเทศเวียดนามอีก 160.00 เมกะวัตต ซึ่งจะสามารถดำเนินการเชิงพาณิชยไดในไตรมาส 2 ป 2565 
 

โดยโครงการผลิต และจำหนายไฟฟาของกลุมบริษัทฯ สามารถแบงออกเปนประเภทตางๆ ไดดังนี้ 

1) โครงการในประเทศไทย 

 โครงการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคาอาคารพาณิชย (“Solar Rooftop”) ซึ่ง

ดำเนินโครงการโดยบริษัท เอ็ปโก กรีน พาวเวอร พลัส (“EPCOG”) โดยในปจจุบันดำเนินการจาย

ไฟฟาเชิงพาณิชยใหแกการไฟฟานครหลวง (“กฟน.”) แลวจำนวน 8 โครงการ คิดเปนกำลังการ

ผลิตไฟฟาเสนอขายตามสัดสวนการถือหุนรวม 1,509 กิโลวัตต และโครงการใหเชาระบบผลิต

ไฟฟาแบบ Solar Rooftop แกผูใชไฟฟาภาคเอกชน คิดเปนกำลังการผลิตไฟฟาเสนอขายตาม

สัดสวนการถือหุนรวม 6.43 เมกะวัตต 

2) โครงการในตางประเทศ 

 โครงการโรงไฟฟาพลังงานลม ประเทศเวียดนาม 

1. โครงการโรงไฟฟาพลังงานลมในประเทศเวียดนาม Huong Linh 3 - 4 ขนาดกำลังการผลิตรวม

สอง โครงการประมาณ 60.00 เมกะวัตต  โครงการตั้ งอยูที่ จังหวัดกวางจิ (Quang Tri) 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งคาดวาทั้งสองโครงการจะสามารถจำหนายไฟฟาเชิงพาณิชย

ไดภายในเดือนตุลาคม 2564 โดย EPVN W1 (HK) Company Limited บริษัทยอยทางออม

ของบริษัทฯ ได เขาลงนามในสัญญาซื้อขายหุนสามัญของ Huong Linh Fresh Energy 

Development Joint Stock Company แ ล ะ  Huong Linh Reproduce Energy 

Development Joint Stock Company ซึ่งผูขายจะทยอยโอนหุนสามัญตามเงื่อนไขบังคับ

กอน 5 ระยะ ทั้งนี้ปจจุบันบริษัทยอยของบริษัทฯ ไดรับการโอนหุนสามัญของบริษัททั้งสองแหง

ตามเงื่อนไขบังคับกอนระยะที่สองแลวรอยละ 65.625 ของทุนจดทะเบียนชำระแลวของทั้งสอง

บริษัท และจะดำเนินการโอนหุนสามัญเสร็จสิ้นสมบูรณเมื่อโครงการสามารถจำหนายไฟฟาเชิง

พาณิชยไดภายในไตรมาส 2 ป 2565  

2. โครงการโรงไฟฟาพลังงานลมในประเทศเวียดนาม โครงการ Che bien Tay Nguyen Wind 

Power Plant Project และ Phat Trien Mien Nui Wind Power Plant Project ซึ่งตั้งอยูที่

จังหวัด Gia Lai สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งคาดวาทั้งสองโครงการจะสามารถจำหนาย

ไฟฟาเชิงพาณิชยไดภายในเดือนตุลาคม 2564 โดย EPVN W2 (HK) Company Limited 

บริษัทยอยของบริษัทฯ ไดเขาลงนามในสัญญาซื้อขายหุนสามัญของบริษัท Chu Prong Gia Lai 
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บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                          สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

Wind Power Joint Stock Company แ ล ะ  บ ริ ษั ท  Chu Prong Gia Lai Wind Energy 

Joint Stock Company เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 โดยการเขาทำรายการดังกลาวเปนการ

เขาทำรายการเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟาพลังงานลมรวม 100 MW ในประเทศ

เวียดนาม มูลคาการซื้อขายรวมประมาณ 16,625,000 ดอลลารสหรัฐ หรือประมาณ 

518,866,250 ลานบาท ซึ่งมีเงื่อนไขการชำระและโอนหุนแบงเปน 5 ระยะตามกำหนดการ 

ทั้งนี้ปจจุบันบริษัทยอยของบริษัทฯ ไดรับการโอนหุนสามัญของบริษัททั้งสองแหงตามเงื่อนไข

บังคับกอนระยะที่สามแลวสำหรับโครงการ TN รอยละ 54 ของทุนจดทะเบียนชำระแลว และ

โครงการ MN รอยละ 60 ของทุนจดทะเบียนชำระแลว  และจะดำเนินการโอนหุนสามัญเสร็จ

สิ้นสมบูรณเมื่อโครงการสามารถจำหนายไฟฟาเชิงพาณิชยไดภายในไตรมาส 2 ป 2565  

 

โดยสรุปโครงการโรงไฟฟาของกลุมบริษัท ณ ปจจุบันม ีดังนี ้
 

โครงการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคา ขนาดกำลังการผลิตรวมประมาณ 1.51 เมกะวัตต :- 
 

ชื่อโครงการ 
ชื่อผูดำเนิน

โครงการ 
คูสัญญา 

ที่ตั้งโครงการ 
วันที่ลงนาม 

ในสัญญา 

ขนาดกำลัง 

การผลิต 

(กิโลวัตต) 

วันเริ่มจายไฟฟา 

ในเชิงพาณิชย 

(COD) 
อำเภอ จังหวัด 

KMC994 EPCOG EPCOG-กฟน. กิ่งบางเสาธง สมุทรปราการ 7 พ .ย . 56 214.8 18 ก .ย . 57 

KMC995 EPCOG EPCOG-กฟน. กิ่งบางเสาธง สมุทรปราการ 1 พ .ย . 56 214.8 18 ก .ย . 57 

KMC996 EPCOG EPCOG-กฟน. กิ่งบางเสาธง สมุทรปราการ 30 ต .ค . 56 214.8 18 ก .ย . 57 

KMC9911 EPCOG EPCOG-กฟน. กิ่งบางเสาธง สมุทรปราการ 26 พ .ย . 56 214.8 18 ก .ย . 57 

KMC9915 EPCOG EPCOG-กฟน. กิ่งบางเสาธง สมุทรปราการ 7 พ .ย . 56 214.8 18 ก .ย . 57 

EPCO B2 EPCOG EPCOG-กฟน. เขตหลักสี่ กทม. 26 พ .ย . 56 237.16 28 เม .ย . 58 

EPCO B3 EPCOG EPCOG-กฟน. เขตหลักสี่ กทม. 4 พ .ย . 56 64.68 30 เม .ย . 58 

TYT-K EPCOG EPCOG-กฟน. เขตจตุจักร กทม. 4 พ .ย . 56 129.36 10 มิ .ย . 58 

รวม 1.51 MW  

 

โครงการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคา ขนาดกำลังการผลิตรวมประมาณ  6.43 เมกะวัตต 

ตามสัญญาขายไฟฟาใหกับบุคคลภายนอก :- 
 

ชื่อโครงการ 
ชื่อผูดำเนิน

โครงการ 
คูสัญญา 

ที่ตั้งโครงการ 
วันที่ลงนาม 

ในสัญญา 

ขนาดกำลัง 

การผลิต

(กิโลวัตต) 

วันเริ่มจายไฟฟา 

ในเชิงพาณิชย 

(COD) 
อำเภอ จังหวัด 

King Pac EPCOG 
EPCOG - 

King Pac 
อ.เมือง ชลบุรี 28/11/2559 2,079.00 KW 16/03/2563 

Kilintpack EPCOG 
EPCOG - 

Kilintpack 
อ.พระสมทุรเจดีย สมุทรปราการ 19/4/2560 997.92 KW 29/09/2562 



  

15 แบบ 56-1 One Report ป 2564 

บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                          สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

ชื่อโครงการ 
ชื่อผูดำเนิน

โครงการ 
คูสัญญา 

ที่ตั้งโครงการ 
วันที่ลงนาม 

ในสัญญา 

ขนาดกำลัง 

การผลิต

(กิโลวัตต) 

วันเริ่มจายไฟฟา 

ในเชิงพาณิชย 

(COD) 
อำเภอ จังหวัด 

Sangroong EPCOG 
EPCOG - 

Sangroong 
อ.บานบึง ชลบุรี 1/7/2560 967.68 KW 07/03/2562 

Double Star EPCOG 
EPGCOG - 

Double Star 
อ.พระสมทุรเจดีย สมุทรปราการ 29/08/2561 987.36 KW 07/06/2562 

QC 

PARAWOOD 
EPCOG 

EPCOG - 

QC ARAWOOD 
อ.เมือง สมุทรสาคร 24/09/2561 399.96 KW 06/08/2563 

Top Form EPCOG 
EPCOG - 

Top Form 
อ.แมสอด ตาก 18/05/2563 999,68 KW 1/12/2563 

รวม 6.43 MW  
 

 

 

โครงการโรงไฟฟาพลังงานลมในประเทศเวียดนาม Wind Power ขนาดกำลังการผลิตรวมประมาณ 160 เมกะวัตต  
 

ชื่อโครงการ ผูดำเนินโครงการ คูสัญญา 
ที่ตั้ง

โครงการ 
FIT Price 

(USD/kWh) 

ขนาดกำลัง 
การผลิต 
(MW) 

วันเริ่มจายไฟฟา 

ในเชิงพาณิชย 
(COD) 

Huong Linh 3 Huong Linh 3 Wind Power 

Joint Stock Company 

การไฟฟาเวียดนาม 

(“EVN”) 

จังหวัด  

Quang Tri 
0.085 30 

ภายในไตรมาส 2  

ป 2565 

Huong Linh 4 Huong Linh 4 Wind Power 

Joint Stock Company 

การไฟฟาเวียดนาม 

(“EVN”) 

จังหวัด  

Quang Tri 
0.085 30 

ภายในไตรมาส 2  

ป 2565 

Che bien Tay 

Nguyen Wind Power 

Plant 

Chu Prong Gia Lai Wind 

Power Joint Stock 

Company 

การไฟฟาเวียดนาม 

(“EVN”) 

จังหวัด  

Gia Lai 0.085 50 

ภายในไตรมาส 2  

ป 2565 

Trien Mien Nui Wind 

Power Plant 

Chu Prong Gia Lai Wind 

Energy Joint Stock 

Company 

การไฟฟาเวียดนาม 

(“EVN”) 

จังหวัด  

Gia Lai 0.085 50 

ภายในไตรมาส 2  

ป 2565 

รวม 160 MW  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

16 แบบ 56-1 One Report ป 2564 

บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                          สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

งานติดตั้งระบบและควบคุม “โครงการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยท่ีติดตั้งบนหลังคา”   

ชื่อโครงการ ผูดำเนินโครงการ ที่ตั้งโครงการ 
กำลังการผลิตติดตัง้ 

(MWdc) 

วันเริ่มจายไฟฟา 

ในเชิงพาณิชย  

(COD) 

EPCO บจก.เอ็ปโก กรีน พาวเวอร พลัส เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 0.024 29 สิงหาคม 2560 

Thai-Lysaght บจก.เอ็ปโก กรีน พาวเวอร พลัส อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 0.282 1 เมษายน 2561 

NYC บจก.เอ็ปโก กรีน พาวเวอร พลัส อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 0.54 10 เมษายน 2562 

Siam Brothers บจก.เอ็ปโก กรีน พาวเวอร พลัส อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 0.97 19 สิงหาคม 2562 

Thai-Lysaght #2 บจก.เอ็ปโก กรีน พาวเวอร พลัส อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 0.09 9 ธันวาคม 2562 

WPP บจก.เอ็ปโก กรีน พาวเวอร พลัส อ.บางบอ จ.สมุทรปราการ 0.67 17 พฤษภาคม 2563 

Prima Plastic บจก.เอ็ปโก กรีน พาวเวอร พลัส อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 0.99 30 ธันวาคม 2563 

YUD บจก.เอ็ปโก กรีน พาวเวอร พลัส อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 0.94 16 สิงหาคม 2564 

Santi บจก.เอ็ปโก กรีน พาวเวอร พลัส เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 0.45 2 มีนาคม 2564 

Harn บจก.เอ็ปโก กรีน พาวเวอร พลัส เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 0.13 30 มิถุนายน 2564 

CM Frozen 1-3 บจก.เอ็ปโก กรีน พาวเวอร พลัส อ.สันทราย จ.เชียงใหม 2.47 ประมาณ มิ.ย .65 

Naturally Dew บจก.เอ็ปโก กรีน พาวเวอร พลัส อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 0.02 8 กุมภาพันธ 2564 

Soap N Scent บจก.เอ็ปโก กรีน พาวเวอร พลัส อ.เมือง จ.เชียงใหม 0.01 17 มีนาคม 2564 

Green Life บจก.เอ็ปโก กรีน พาวเวอร พลัส เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 0.20 ประมาณ มิ.ย .65 

Neastern บจก.เอ็ปโก กรีน พาวเวอร พลัส อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0.21 19 ตุลาคม 2564 

Union Paper บจก.เอ็ปโก กรีน พาวเวอร พลัส เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 0.72 ประมาณ ธ.ค.65 

Sombatchai บจก.เอ็ปโก กรีน พาวเวอร พลัส อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 0.99 ประมาณ ธ.ค.65 

Lohathai บจก.เอ็ปโก กรีน พาวเวอร พลัส อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 0.32 ประมาณ ธ.ค.65 

Some Ngam 

Hospital 

บจก.เอ็ปโก กรีน พาวเวอร พลัส อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 0.02 22 ธันวาคม 2564 

Pyramid บจก.เอ็ปโก กรีน พาวเวอร พลัส อ.เกาะคา จ.ลำปาง 0.01 ประมาณ ก.ย.65 

รวม  9.92 MWdc  

 

 

 



  

17 แบบ 56-1 One Report ป 2564 

บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                          สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

สรุปโครงการโรงไฟฟาของกลุมบริษัทที่ไดพัฒนาและจำหนายโครงการออกไปแลวในป 2564 มีดังนี ้

1. โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยซึ่งติดตั้งอยูบนพื้นดิน (“Solar Farm”) ณ ประเทศญี่ปุน 

 โครงการ Shichikashuku 1 ขนาดกำลังการผลิต 1.98 เมกะวัตต (2.48 เมกะวัตตติดตั้ง) ซึ่ง

ดำเนินการโดย Higashi Nihon Mega Solar 3 Godo  Kaisha (“GK4”) โครงการตั้งอยูในเขตพื้นที่

เมืองชิจิคะชุคุ จังหวัดมิยางิ โดยมีหนังสือแจงผลการพิจารณารับซื้อไฟฟาที่ผลิตจากพลังงาน

แสงอาทิตยใหกับทาง Tohoku Electric (TEPCO) เปนระยะเวลา 20 ป ในอัตรารับซื้อไฟฟาแบบ 

feed-in tariff (FIT) หนวยละ 21 เยน ซึ่งไดดำเนินการกอสรางแลวเสร็จ และจำหนายไฟฟาในเชิง

พาณิชยเมื่อ 23 กันยายน 2563 

  โครงการ Shichikashuku 2 ขนาดกำลังการผลิต 1.49 เมกะวัตต (2.05 เมกะวัตตติดตั้ง) ซึ่ง

ดำเนินการโดย Higashi Nihon Mega Solar 3 Godo  Kaisha (“GK4”) โครงการตั้งอยูในเขตพื้นที่

เมืองชิจิคะชุคุ จังหวัดมิยางิ  โดยมีหนังสือแจงผลการพิจารณารับซื้อไฟฟาที่ผลิตจากพลังงาน

แสงอาทิตยใหกับทาง Tohoku Electric (TEPCO) เปนระยะเวลา 20 ป ในอัตรารับซื้อไฟฟาแบบ 

feed-in tariff (FIT) หนวยละ 21 เยน ซึ่งยังไมไดดำเนินจำหนายไฟฟาในเชิงพาณิชยไดแตอยางใด 

 

โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในประเทศญี่ปุน ขนาดกำลังการผลิตรวมประมาณ 3.47 เมกะวัตต :- 

ชื่อโครงการ ผูดำเนินโครงการ คูสัญญา ที่ตั้งโครงการ 
FIT Price 

(JPY/kWh) 

ขนาดกำลัง 

การผลิต 

)MW) 

วันเริ่มจายไฟฟา 

ในเชิงพาณิชย 

(COD) 

โครงการชิจิคะชุคุ 1 Higashi GK 
Tohoku Electric 

Power Co., Inc. 

ชิจิคะชุคุ 

จังหวัดมิยางิ 
21 1.98 23 กันยายน 2563 

โครงการชิจิคะชุคุ 2 Higashi GK 
Tohoku Electric 

Power Co., Inc. 

ชิจิคะชุคุ 

จังหวัดมิยางิ 
21 1.49 ยังไม COD 

รวม 3.47 MW  

2. โครงการโรงไฟฟา Cogeneration ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทรวมของบริษัทฯ จำนวน 2 โครงการ ซึ่ง

ดำเนินโครงการโดยบริษัท เอสเอสยูที จำกัด (“SSUT”) และบริษัท พีพีทีซี จำกัด (“PPTC”) กำลังการ

ผลิตรวม 360 เมกะวัตต กำลังการผลิตไอน้ำเสนอขาย 90 ตันตอชั่วโมง คิดเปนกำลังการผลิตไฟฟา

เสนอขายตามสัดสวนการถือหุนรวม 159.14 เมกะวัตต และกำลังการผลิตไอน้ำเสนอขายตามสัดสวน

การถือหุนรวม 39.79 ตันตอชั่วโมง ทั้งหมดดำเนินการจายไฟฟาเชิงพาณิชยใหแก กฟภ. แลว 



  

18 แบบ 56-1 One Report ป 2564 

บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                          สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

โครงการพลังงานไฟฟา โดยใชพลังงานความรอนรวม (Co-Generation Combined Power Plant) 

ประกอบดวย 
 

ชื่อโครงการ 
ผูดำเนิน

โครงการ 
คูสัญญา ที่ตั้งโครงการ 

วันที่ลงนาม

ในสัญญา 

ขนาดกำลังการผลิต 

)เมกะวัตต(  

ไอน้ำ 

)ตัน/ชั่วโมง(  

วันเริ่มจายไฟฟา 

ในเชิงพาณิชย 

(COD) 

โครงการ

ลาดกระบัง 

PPTC • กฟผ. 

• ผูใชไฟฟาและผูใช

ไอน้ำในนิคม

อุตสาหกรรม 

นิคมอุตสาหกรรม

ลาดกระบัง 

กรุงเทพมหานคร 

18 ม.ค. 56 120 30 29 มี.ค. 2559 

โครงการบางป ู SSUT นิคมอุตสาหกรรมบาง

ปู 

จังหวัดสมุทรปราการ 

29 ก.ค. 56 240 60 โรงงานที่ 1 :  

29 ธ .ค . 59 

โรงงานที่ 2 : 

 3 ธ.ค. 59 

รวม  360 MW 90  

 

รายละเอียดการดำเนินธุรกิจของบริษัทยอย ณ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี ้:- 
 

บริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ / ทุนจดทะเบียน 
1. บจก .ตะวันออกการพิมพ และบรรจุ

ภัณฑ (EPPCO) 

(เดิมชื่อ: บจก.ดับบลิวพีเอส (ประเทศ

ไทย) (WPS) และ บจก .เวิลด พริ้นติ้ง 

แอนด แพ็คเกจจ้ิง (WPP)) 

- ดำเนินธุรกิจรับจางพิมพสิ่งพิมพทุกชนิด 

- ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 500 ลานบาท หุน

สามัญจำนวน 50 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 

(ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯถือหุน EPPCO ในสัดสวน 99.99%) 

2.   บมจ.อีเทอรนิตี้ พาวเวอร (ETP)  

     (เดิมชื่ อ : บจก.บ อพลอย โซล าร        

(BP) และ บมจ.อีสเทอรน พาวเวอร 

กรุป (EP)  

- ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการเขาถือหุนในบริษัทอื่น และลงทุนในธุรกิจ

พลังงานทางเลือก 

- ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 1,500 ลานบาท 

ประกอบดวยหุนสามัญจำนวน 3,000 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 

0.50  บาท 

- ทุนชำระแลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 1,200 ลานบาท 

ประกอบดวยหุนสามัญจำนวน 2,400 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 

0.50  บาท 



  

19 แบบ 56-1 One Report ป 2564 

บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                          สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

บริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ / ทุนจดทะเบียน 
3. บจก. เอ็ปโก กรีน พาวเวอร พลัส 

 (EPCOG) 
- ผลิตและจำหนายไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย  แบบ Solar 

Rooftop ขนาดกำลังการผลิตรวมประมาณ 1.51 เมกะวัตต จำนวน  

8 โครงการ โดย 5 โครงการ เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย (COD) แลว

ตั้งแต 18 กุมภาพันธ 2557 โดยโครงการสุดทาย COD เมื่อวันที่ 10 

มิถุนายน 2558 

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2563 จำนวนเงิน 100 ลานบาท 

ประกอบดวยหุนสามัญ จำนวน 100 ลานบาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 

10 บาท 

4. บจก. เอ็ปโก เอ็นเนอรย่ี 

 (EPCOE) 
- ดำเนินธุรกิจพัฒนาโครงการพลังงานและเขาถือหุนในบริษัทอื่น 

(Investment Holding Company) โดยลงทุนในโครงการโรงไฟฟา

พลังงานแสงอาทิตยในประเทศญี่ปุน โครงการ Kyotemba ขนาด 

9.99 MW (ซึ่งไดจำหนายไปแลวเมื่อเดือนตุลาคม 2563) 

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2563 จำนวนเงิน 500 ลานบาท 

ประกอบดวยหุนสามัญ จำนวน 50 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 

บาท 

5. บจก. เอป็โก เอน็จิเนียริ่ง (EE)   - ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับเหมากอสราง และการบำรุงรักษา

โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ทั้ง Solar Farm และ Solar Rooftop 

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2563 จำนวนเงิน 2 ลานบาท 

ประกอบดวยหุนสามัญ จำนวน 0.2 ลานบาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 

10 บาท 

6.  Alternative Energies Kabushi  

      Kaisha (AE-KK) 
- เขาถือหุนในบริษัทอื่น และลงทุนในธุรกิจไฟฟาในธุรกิจพัฒนา

โครงการพลังงานในตางประเทศ 

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2563 จำนวนเงิน JPY 25 ลาน 

(อัตราแลกเปลี่ยน 0.294 บาทตอเยน เทียบเทาเงินบาทประมาณ 

7.35 ลานบาท) 



  

20 แบบ 56-1 One Report ป 2564 

บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                          สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

บริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ / ทุนจดทะเบียน 
7.  Higashi Nihon Mega Solar 3 

Godo Kaisha (GK4) 
- ดำเนินโครงการ Solar Farm ในประเทศญี่ปุน จำนวน 1 โครงการ 

ภ าย ใต โค ร งส ร า งก า รล งทุ น แ บ บ  ที เค  -จี เค  โค ร งก า ร  

Shichikashuku 1-2 ขนาดกำลังการผลิตรวม 3.465 อัตรารับซื้อ

ไฟฟาแบบ FIT หนวยละ 36 เยน   โดยโครงการ Shichikashuku 1 

ไดดำเนินการจายไฟฟาเชิงพาณิชยแลวเมื่อ 23 ก.ย. 2563 และ

โครงการ Shichikashuku 2 ทั้งนี้ในป 2564 ไดดำเนินการจำหนาย

โครงการดังกลาวทั้ง 2 แหงเปนที่เรียบรอยแลว 

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2563 จำนวนเงิน JPY 50,000  

(อัตราแลกเปลี่ยน 0.294 บาท ตอเยน เทียบเทาเงินบาทประมาณ 

14,700 บาท) 

8.  EP Group (HK) Company Limited - เขาถือหุนในบริษัทอื่น และพัฒนาโครงการพลังงานในประเทศ

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน HKD 100 (อัตรา

แลกเปลี่ยน 3.9136 บาท ตอ HKD เทียบเทาเงินบาทประมาณ 

391.36 บาท) 

-  วันที่  23  ธัน วาคม  2564 เพิ่ มทุ นจดทะเบี ยน  จำนวน  HKD 

544,027,500 (อัตราแลกเปลี่ยน 4.35 บาท ตอ HKD เทียบเทาเงิน

บาทประมาณ 2,366,519,625 บาท) 

9.  EPVN W1 (HK) Company Limited - เขาถือหุนในบริษัทอื่น และพัฒนาโครงการพลังงานในประเทศ

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2563 จำนวนเงิน HKD 100 (อัตรา

แลกเปลี่ยน 3.9136 บาท ตอ HKD เทียบเทาเงินบาทประมาณ 

391.36 บาท) 

-  วั น ที่  23 ธั น วาคม  2564 เพิ่ ม ทุ น จดท ะ เบี ยน  จ ำน วน  HKD 

208,575,000 (อัตราแลกเปลี่ยน 4.35 บาท ตอ HKD เทียบเทาเงิน

บาทประมาณ 907,301,250 บาท) 



  

21 แบบ 56-1 One Report ป 2564 

บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                          สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

บริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ / ทุนจดทะเบียน 
10.  EPVN W2 (HK) Company 

Limited 
- เขาถือหุนในบริษัทอื่น และพัฒนาโครงการพลังงานในประเทศ

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

-    ทุนจดทะเบียน ณ  31 ธันวาคม 2563 จำนวนเงิน  HKD 100       

(อัตราแลกเปลี่ ยน  3.9136 บาท ตอ  HKD เที ยบ เท าเงินบาท

ประมาณ 391.36 บาท) 

-  วั น ที่  23 ธั น วาคม  2564 เพิ่ ม ทุ น จดท ะ เบี ยน  จ ำน วน  HKD 

335,452,500 (อัตราแลกเปลี่ยน 4.35 บาท ตอ HKD เทียบเทาเงิน

บาทประมาณ 1,459,218,375 บาท) 

11. Huong Linh Fresh Energy 

Development Joint Stock 

Company (NLS) 

- เขาถือหุ น ในบริษัท  Huong Linh 3 Wind Power Joint Stock 

Company ซึ่ งจัดตั้ งขึ้นในประเทศเวียดนามและเปนเจาของ

โครงการโรงไฟฟาพลังงานลม Huong Linh 3 Wind Power Plant 

Project ที่มีขนาดกำลังการผลิตเทากับ 30 เมกะวัตต โดยโครงการมี

กำหนดจำหนายไฟฟาเชิงพาณิชยไดภายในเดือนตุลาคม 2564 

- ทุนจดทะเบียน ณ 19 มิถุนายน 2563 จำนวนเงิน 150,000 ลาน 

VND 

12. Huong Linh Reproduce Energy 

Development Joint Stock 

Company (NLTT) 

- เข า ถื อ หุ น ใน บ ริ ษั ท  Huong Linh 4 Wind Power Joint Stock 

Company ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศเวียดนามและเปนเจาของโครงการ

โรงไฟฟาพลังงานลม Huong Linh 4 Wind Power Plant Project ที่มี

ขนาดกำลังการผลิตเทากับ 30 เมกะวัตต โดยโครงการมีกำหนดจำหนาย

ไฟฟาเชิงพาณิชยไดภายในเดือนตุลาคม 2564 

- ทุนจดทะเบียน ณ 19 มิถุนายน 2563 จำนวนเงิน 150,000 ลาน VND   

    

13. Huong Linh 3 Wind Power Joint 

Stock Company (HL3) 
- จัดตั้งขึ้นในประเทศเวียดนามและเปนเจาของโครงการโรงไฟฟา

พ ลั งงาน ลม  Huong Linh 3 Wind Power Plant Project ที่ มี

ขนาดกำลังการผลิตเทากับ 30 เมกะวัตต โดยโครงการมีกำหนด

จำหนายไฟฟาเชิงพาณิชยไดภายในเดือนตุลาคม 2564 

- ทุนจดทะเบียน ณ 19 มิถุนายน 2563 จำนวนเงิน 162,000 ลาน 

VND        



  

22 แบบ 56-1 One Report ป 2564 

บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                          สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

บริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ / ทุนจดทะเบียน 
14. Huong Linh 4 Wind Power Joint 

Stock Company (HL4) 

- จัดตั้งขึ้นในประเทศเวียดนามและเปนเจาของโครงการโรงไฟฟาพลังงาน

ลม Huong Linh 4 Wind Power Plant Project ที่มีขนาดกำลังการ

ผลิตเทากับ 30 เมกะวัตต โดยโครงการมีกำหนดจำหนายไฟฟาเชิง

พาณิชยไดภายในเดือนตุลาคม 2564 

- ทุนจดทะเบียน ณ 19 มิถุนายน 2563 จำนวนเงิน 144,000 ลาน VND   

  

15. Chu Prong Gia Lai Wind 

Electricity Joint Stock Company 

(DG) 

- พัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังงานลม Phat Trien Mien Nui Wind 

Power Plant Project (“โครงการ MN”) ในประเทศเวียดนาม ที่มี

ขนาดกําลังการผลิตเทากับ 50 เมกะวัตต โดยโครงการมีกำหนดจำหนาย

ไฟฟาเชิงพาณิชยไดภายในเดือนตุลาคม 2564 

-     ทุนจดทะเบียน ณ 7 สิงหาคม 2563 จำนวนเงิน 250,000 ลาน VND       

16. Chu Prong Gia Lai Wind Power 

Joint Stock Company (NLG) 

- พัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังงานลม Che bien Tay Nguyen Wind 

Power Plant Project (“โครงการ TN”) ในประเทศเวียดนาม ที่มีขนาด

กําลังการผลิตเทากับ 50 เมกะวัตต โดยโครงการมีกำหนดจำหนายไฟฟา

เชิงพาณิชยไดภายในเดือนตุลาคม 2564 

- ทุนจดทะเบียน ณ 7 สิงหาคม 2563 จำนวนเงิน 250,000 ลาน VND        
 

 

 

ประวัติความเปนมา และพัฒนาการที่สำคัญ 
 

ตามที่บริษัทฯ ไดประกอบธุรกิจหลักเปนผูผลิตสิ่งพิมพ และดำเนินธุรกิจโรงพิมพในลักษณะ

ครบวงจรโดยใหการบริการตั้งแต การวางแผนการผลิตจนกระทั่งเขาเลมเปนสิ่งพิมพสำเร็จรูป ตั้งแตป 2533  

จนกระทั่งป 2554 บริษัทฯไดขยายธุรกิจเพิ่มในการพัฒนาและลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวของกับ

พลังงานทดแทน โดยการเขาซื้อหุนสามัญ และสิทธิเรียกรอง ในสัดสวนรอยละ 100 ของบริษัท ไอเฟค กรีน 

เพาเวอร พลัส จำกัด ซึ่งเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท บอพลอย โซลาร จำกัด และเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเปน บริษัท อีส

เทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน) (EP)  ในป 2558 - 2564 EP ไดมีเพิ่มทุนจดทะเบียน สงผลให ณ 

ปจจุบัน บริษัทฯถือหุนใน EP รอยละ 81.40 

ในปลายป 2561 บริษัทฯไดขยายธุรกิจสิ่งพิมพเพิ่ม โดยการลงทุนเขาซื้อหุนสามัญ บริษัท 

ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำกัด  (WPS) ในสัดสวน 84.50%  เพื่อรองรับการขยายธุรกิจสิ่งพิมพไปยัง

ผลิตภัณฑประเภทกลองลูกฟูก  และ WPS ไดเปลี่ยนชื่อบริษัทเปน บริษัท เวิลด พริ้นติ้ง แอนด แพ็คเกจจิ้ง 

จำกัด (WPP) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 สามารถผลิตกลองลูกฟูกไดตั้งแตเดือน ตุลาคม 2562 เปนตนมา 

ตอมาเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เปลี่ยนชื่อเปนบริษัท ตะวันออกการพิมพ และบรรจุภัณฑ จำกัด 



  

23 แบบ 56-1 One Report ป 2564 

บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                          สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

(“EPPCO”) 

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 บริษัท โรงพิมพตะวันออก จำกัด (มหาชน) (“EPCO”) ไดเปลี่ยน

ชื่อเปน บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน) (“EP”) ในขณะที่บริษัทยอยของบริษัทฯ ซึ่ง

ประกอบธุรกิจพลังงานทดแทน (ชื่อเดิม EP) ไดเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท อีเทอรนิตี้ พาวเวอร จำกัด )มหาชน(  

(“ETP”) เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 

ในป 2564 บริษัทฯ ไดดำเนินการโอนกิจการบางสวนไปยัง EPPCO เพื่อใหเกิดความชัดเจนทาง

ธุรกิจ และสะดวกตอการบริหารงานมากขึ้น 
 

ตั้งแตจัดตั้งจนถึงปจจุบัน บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญดังนี้ 
 

วัน เดือน ป การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ำคญั 

10 มกราคม 2555 บริษัท โรงพิมพตะวันออก จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดเขาซื้อหุนสามัญและ

สิทธิเรียกรองของ บริษัท บอพลอย โซลาร จำกัด (BP) ในสัดสวนรอยละ 100 รวม

เปนจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 230 ลานบาท    

13 มกราคม 2555 บริษัทฯขายหุนสามัญและสิทธิเรียกรองของ บริษัท บอพลอย โซลาร จำกัด ใน

สัดสวนรอยละ 24 คิดเปนจำนวนหุนสามัญ 2,400,000 หุน ใหแกบริษัท เซลทิค 

สแควร จำกัด (“CELTIC”) รวมเปนจำนวนเงินที่เขารวมลงทุนทั้งสิ้น 65.20 ลาน

บาท 

บริษัทฯไดลงทุนในโครงการกอสรางโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกำลัง

การผลิตรวมประมาณ 10 เมกะวัตต โดยลงทุนผาน บริษัท บอพลอย โซลาร จำกัด 

(BP) ซึ่งถือหุนใน บริษัท เจเคอาร พลังงาน จำกัด (JKR) และ บริษัท อารพีวี 

พลังงาน จำกัด (RPV) ซึ่งเปนบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟาดวย

พลังงานแสงอาทิตย และไดเขาทำสัญญาซื้อขายไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาคโดย 

JKR มีขนาดกำลังการผลิตประมาณ 5 เมกะวัตต และ RPV มีขนาดกำลังการผลิต

ประมาณ 5 เมกะวัตต  



  

24 แบบ 56-1 One Report ป 2564 

บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                          สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

วัน เดือน ป การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ำคญั 

23 มกราคม 2555 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท บอพลอย โซลาร จำกัด (BP) ฐานะผูวาจาง ไดลงนามใน “สัญญาจาง

เหมากอสรางระบบผลิตพลังงานไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย” (Engineering 

Procurement and Construction Agreement : EPC) ส ำห รั บ ก ารก อ ส ร า ง

โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของ JKR และ RPV ขนาดกำลังการติดตั้งรวม 2 

โครงการ ประมาณ 10 เมกะวัตต โดยมีคูสัญญา คือ ผูรับจางเหมาโครงการซึ่งเปน

บริษัทในตางประเทศ ในฐานะผูรับจาง (ผูรับจางเหมาโครงการ เปนผูรับจางเหมา

กอสรางโรงไฟฟาใหกับ JKR และ RPV) โดยมีมูลคาตามสัญญาจางเหมา สำหรับสอง

โครงการดังกลาวเทากับ 770 ลานบาท ติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟาดวยเซลล

แสงอาทิตย กอสราง และรับประกันความเสี่ยงตางๆ ในระหวางการกอสรางจนถึง 

เมื่อโครงการสามารถเร่ิมดำเนินการจายไฟฟาเขาสูระบบของ กฟภ. ได 

24 มกราคม 2555 บริษัทฯไดรับการสนับสนุนดานสินเชื่อจาก ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไอซี

บีซี ในการกอสรางโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยใหแก BP โดยผานการลงทุนใน

โครงการของ JKR และ RPV ในมูลคาวงเงินสินเชื่อระยะยาว 735.23 ลานบาท 

วงเงินสินเชื่อระยะยาว มีกำหนดเวลาในการจายชำระคืน ภายใน 9.5 ป (รวม

ระยะเวลาปลอดการจายชำระคืนเงินตน 6 เดือน) นับจากวันที่เริ่มตนซื้อขายไฟฟา 

(COD) กับ กฟภ. 

15 ตุลาคม 2555 โรงไฟฟาบอพลอย อำเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดกำลังการผลิตรวม 

10 เมกะวัตต  ไดกอสรางแลวเสร็จ และเริ่ม เดินเครื่องเชิงพาณิชยจำหนาย

กระแสไฟฟาใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค  



  

25 แบบ 56-1 One Report ป 2564 

บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                          สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

วัน เดือน ป การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ำคญั 

26 พฤศจิกายน 

2555 

 

 

บริษัทฯอนุมัติใหบริษัทยอย คือ บริษัท เอ็ปโก กรีน พาวเวอร พลัส จำกัด 

(EPCOG) เขาซื้อหุนสามัญของ บริษัท อะควาติส เอ็นเนอรจี จำกัด (AQUATIS) ใน

สัดสวนรอยละ 100 จาก Sungen  Investments Holding Limited จำนวนเงิน 

15.00 ลานบาท โดย AQUATIS ถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.97 ในบริษัท ลพบุรี โซ

ลา จำกัด (LOPBURI) ซึ่ง LOPBURI มีสิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟาที่ปริมาณพลังงาน

ไฟฟาจากแสงอาทิตยสูงสดุ 5 เมกะวัตต 

- LOPBURI  ซื้อที่ดิน ตั้งอยูที่ ตำบลวังขอนขวาง อำเภอโคกสำโรง  จังหวัด

ลพบุรี โฉนดเลขที่ 31225, 31226, 31227, 33356, 33357 รวม 5 แปลง 

เนื้ อ ที่ ร วม  119.55 ไร  จ ำน วน เงิ น  35.00 ล าน บ าท จ าก  Sungen 

(Thailand) Company Limited 

- LOPBURI ลงนามในสัญญากอสรางโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาด

กำลังการผลิต 5 เมกะวัตต โดยวาจาง Sungen International Limited  

และ Sungen (Thailand) Company Limited เปนผูรับเหมากอสราง

โรงไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย มีมูลคาการกอสราง จำนวนเงิน 471.30 

ลานบาท  

- บริษัทฯ อนุมัติการจัดหาแหลงเงินทุน และลงนามในสัญญาสินเชื่อ เอกสาร

หลักประกัน เอกสารทางการเงินอื่น ๆ และเอกสารสัญญาตางๆ ที่เกี่ยวของ

ทั้งหมดในการจัดหาแหลงเงินทุนท่ีใชในการไดมาซึ่งสินทรัพย 



  

26 แบบ 56-1 One Report ป 2564 

บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                          สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

วัน เดือน ป การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ำคญั 

11 พฤศจิกายน 

2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่ อเปนการปรับโครงสรางธุรกิจและการถือหุนของกลุมโรงไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย คณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติให บริษัทฯเขาซื้อหุน บริษัท อะควาติส 

เอ็นเนอรจี จำกัด (AQUATIS)  จำนวน 13,999,998 หุน ราคาพาร 10.00 บาท ใน

ราคาซื้อหุนละ 11.22 บาท จาก บริษัท เอ็ปโก กรีน พาวเวอร พลัส จำกัด (EPCOG) 

รวมเปนจำนวนเงินทั้งสิ้น 157.08 ลานบาท และมีกำไรจากการจำหนายจำนวนเงิน 

2.16 ลานบาท 

และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ EPCO ครั้งที่  4/2556 เมื่อวันที่  11 

พฤศจิกายน 2556 มีมติอนุมัติให EPCOG ประกอบธุรกิจพลังงานดาน Solar Roof , 

Bio-Mass, Bio Gas, Wind และพลังงานทางเลือกอื่นๆ   

EPCOG ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยที่ติดบนหลังคา 

(“Solar PV Rooftop”) EPCOG ซึ่งไดดำเนินการยื่นแบบคำขอฯ ทั้งสิ้นจำนวน 12 

โครงการ แตไดรับการคัดเลือกจำนวน 8 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวมประมาณ 

1.5 เมกะวัตต 

10 มกราคม 2557 

 

 

 

 

 

บริษัท  เอ็ปโก  กรีน  พาวเวอร  พลัส  จำกัด (EPCOG) จัดตั้ง บริษัท  เอ็ปโก 

เอ็นเนอรยี่ จำกัด (EPCOE)  และ  EPCOE ไดมีการลงนามในสัญญาแตงตั้ง บริษัท 

พรีเมียร โซลูชั่น จำกัด เปนผูพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในประเทศ

ญี่ปุน ขนาด 23 MW ในเขตพื้นที่  คูริฮารา จังหวัดมิยากิ ประเทศญี่ปุน ซึ่งมี

ใบอนุญาตขายไฟฟาผลิตจากโซลารเซล ไมเกิน 10 MW (AC) ที่ราคา 40 เยนตอ

หนวย เปนเวลา 20 ป และ 13 MW (AC) ที่ราคา 36 เยนตอหนวยเปนเวลา 20 ป 

บนพื้นที่ขนาด 410,172 ตารางเมตร หรือ 256.36 ไร โดยมีมูลคาตามสัญญา 

607,500,000 เยน (อัตราแลกเปลี่ยน 0.32 เทียบเทาเงินบาทโดยประมาณ 194.40 

ลานบาท) ซึ่งรวมที่ดินและใบอนุญาตตางๆ ครบถวน ทั้งนี้ยังไมรวมคากอสรางซึ่งจะ

เสนอพิจารณาอนุมัติในอนาคตตอไป 

4 กุมภาพันธ 2557 โรงไฟฟาลพบุรี ขนาดกำลังการผลิต 5 เมกะวัตต ไดกอสรางแลวเสร็จ และเริ่ม

เดินเคร่ืองเชิงพาณิชยจำหนายกระแสไฟฟาใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค 

3 มีนาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติให บริษัทฯเขาซื้อหุน บริษัท บอพลอย โซลาร 

จำกัด (BP) ในสัดสวนรอยละ 24 คิดเปนมูลคารวม 137.06 ลานบาท 



  

27 แบบ 56-1 One Report ป 2564 

บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                          สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

วัน เดือน ป การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ำคญั 

11 เมษายน 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ EPCO คร้ังที่ 3/2557 เมื่อวนัที่ 11 เมษายน 

2557 ไดมีมติจดัตั้งบริษัทยอยในตางประเทศ ดังนี้  

1. Solar Power Management Co., Ltd. (HK Co.)  บริษัทตั้งอยูในประเทศ
ฮองกง ดำเนินธุรกิจเพื่อเขาถือหุนในบริษัทอื่น และลงทุนในธุรกิจไฟฟาในธุรกิจ
พัฒนาโครงการพลังงานในตางประเทศ 

2. โดย บริษัท โซลา พาวเวอร แมเนจเมนท (ประเทศไทย) จำกัด (“SPM(TH)”)  
เขาถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 (โดย EPCO ถือหุนทางออมใน SPM(TH) ใน
สัดสวนรอยละ 100 โดยถือผาน บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด 
(มหาชน) (เดิมช่ือ บริษัท บอพลอย โซลาร จำกัด)) 

3. Alternative Energies Kabushi Kaisha (Jpn Co.) บริษัทตั้งอยูในประเทศ
ญี่ปุน ดำเนินธุรกิจเพื่อเขาถือหุนในบริษัทที่ลงทุนในธุรกิจพัฒนาโครงการ
พลังงานในประเทศญี่ปุน โดย Solar Power Management Co., Ltd. (HK 
Co.)  เขาถือหุนในสัดสวนรอยละ 50  

4. Kurihara Godo Kaisha (Jpn Co.) บริษัทตั้งอยูในประเทศญี่ปุน ดำเนินธุรกิจ
พัฒนาโครงการพลังงานในประเทศญี่ปุน โดย Alternative Energies Kabushi 
Kaisha (Jpn Co.)  เขาถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 

5. AE Power Godo Kaisha (Jpn Co.) บริษัทตั้งอยูในประเทศญี่ปุน ดำเนิน
ธุรกิจพัฒนาโครงการพลังงานในประเทศญี่ปุน โดย Alternative Energies 
Kabushi Kaisha (Jpn Co.)  เขาถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 

18 กันยายน 2557 บริษัท  เอ็ปโก  กรีน  พาวเวอร  พลัส  จำกัด  (EPCOG) ไดเริ่มเดินเครื่องเชิง

พาณิชยจำหนายกระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยที่ติดบนหลังคา (“Solar PV 

Rooftop”) จำนวน 5 โครงการ ตั้งอยูที่ อ.กิ่งบางเสาธง จ.สมุทรปราการ โดยมี

ขนาดกำลังการผลิตรวม  1,071.88  กิโลวัตต ใหกับการไฟฟานครหลวง  



  

28 แบบ 56-1 One Report ป 2564 

บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                          สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

วัน เดือน ป การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ำคญั 

13 มีนาคม 2558 เพื่อเปนการจัดโครงสรางกลุมบริษัทที่ดำเนินธุรกิจพลังงาน และเพื่อเตรียมการ

ให บริษัท บอพลอย โซลาร จำกัด ยื่นจดทะเบียนเปนบริษัทรับอนุญาตในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย  คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติใหบริษัทฯขายหุนสามัญ

ทั้งหมดของ บริษัท อะควาติส เอ็นเนอรจี จำกัด (AQUATIS) จำนวน 13,999,998 

หุน ราคาพาร 10.00 บาท ในราคาขายหุนละ 11.23 บาท ขายหุนสามัญ ของบริษัท 

เอ็ปโก กรีน พาวเวอร พลัส จำกัด (EPCOG) จำนวน 9,999,997 หุน ราคาพาร 

10.00 บาท ในราคาขายหุนละ 10.00 บาท และขายหุนสามัญ ของบริษัท โซลา 

พาวเวอร แมเนจเมนท จำกัด (SPM-TH) จำนวน 9,999,997 หุน ราคาพาร 10.00 

บาท ในราคาขายหุนละ 10.00 บาท ใหแก บริษัท บอพลอย โซลาร จำกัด (BP) รวม

มูลคาขายเปนจำนวนเงินทั้งสิ้น 227.22 ลานบาท และมีกำไรจากการขายรวมเปน

จำนวนเงิน 0.14 ลานบาท 

30 เมษายน 2558 บริษัท เอ็ปโก กรีน พาวเวอร พลัส จำกัด (EPCOG) ไดเริ่มเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย

จำหนายกระแสไฟฟาจากพลงังานแสงอาทิตยที่ติดบนหลังคา (“Solar PV 

Rooftop”) เพิ่มอีกจำนวน 2 โครงการ ตั้งอยูที่ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ขนาดกำลัง

การผลิตรวม  301.84  กโิลวตัต ใหกับการไฟฟานครหลวง 

10 มิถุนายน 2558 บริษัท เอ็ปโก กรีน พาวเวอร พลัส จำกัด (EPCOG) ไดเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย

จำหนายกระแสไฟฟ าจากพลังงานแสงอาทิตยที่ ติดบนหลังคา (“Solar PV 

Rooftop”) เพิ่มอีกจำนวน 1 โครงการ ตั้งอยูที่ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ขนาดกำลัง

การผลิตรวม 129.36 กิโลวัตต  ใหกับการไฟฟานครหลวง 

9 ตุลาคม 2558,  

13 ตุลาคม 2558 

 

 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ EPCO ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 

2558 และ ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ไดมีมติอนุมัติเขาทำรายการ

ลงทุนในโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย จำนวน 5 โครงการ ไดแก โครงการ 

Kyoto, โครงการ Genbi และ โครงการ Shirakata 1-3 ที่ประเทศญี่ปุน ขนาดกำลัง

การผลิตรวม 25.326 เมกะวัตต โดยมีมูลคารวมของโครงการประมาณ 2,472.75 

ลานบาท (หรือ 8,215.12 ลานเยน อางอิงอัตราแลกเปลี่ยนที่ 0.301 บาทตอเยน) 

ถามีคาใชจายที่อาจเกิดขึ้น ประมาณวาเพิ่มขึ้นแลวไมเกินจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,500 

ลานบาท 



  

29 แบบ 56-1 One Report ป 2564 

บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                          สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

วัน เดือน ป การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ำคญั 

12 พฤศจิกายน 

2558 

 

 

 

ที่ ป ระชุมคณ ะกรรมการบริษั ทของ EPCO ครั้ งที่  7/2558 เมื่ อวันที่  12 

พฤศจิกายน 2558 ไดมีมติจัดตั้งบริษัทยอย  Kyotemba Solar Godo Kaisha (เดิม

ชื่อ Green Partner Godo Kaisha) บริษัทตั้งอยู ในประเทศญี่ปุน ดำเนินธุรกิจ

พัฒนาโครงการพลังงานในประเทศญี่ปุน โดย Alternative Energies Kabushi 

Kaisha (Jpn Co.)  เขาถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 

14 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ EPCO ครั้งที่ 8/2558 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัท 

บอพลอย โซลาร จำกัด (BP) ดำเนินการดังนี ้

1. แปรสภาพบริษัทจำกัด เปนบริษัทมหาชนจำกัด 

2. เปลี่ยนชื่อ จากเดิม บริษัท บอพลอย โซลาร จำกัด เปนบริษัท อีสเทอรน       

พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน) 

3. เปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไว จากเดิมมูลคาหุนละ 10 บาท เปนมูลคาที่ตราไว

หุนละ 0.10 บาท 

4. เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 720,000,000 บาท เปนทุนจด

ท ะ เบี ย น ให ม  900,000,000 บ าท  โด ย เป น ทุ น หุ น ส ามั ญ จ ำน วน 

9,000,000,000  หุน มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาท 

5. ใหบริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน) ออกและเสนอขายตรา

สารหนี้ระยะสั้นประเภทตั๋วแลกเงินระยะสั้นประเภทตั๋วแลกเงินระยะสั้น 

(Bill of exchange : B/E) โดยมีมูลคาคงคางไมเกิน 1,000 ลานบาท ขณะ

ใดขณะหนึ่ง 

6. ใหบริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน) ออกและเสนอขายหุนกู 

ในวงเงินไมเกิน 2,000 ลานบาท 

25 ธันวาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ EPCO ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 

2558 ไดมีมติอนุมัติใหจัดตั้งบริษัทยอย คือ บริษัท เอ็ปโก เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (EE) 

บริษัทตั้งอยูในประเทศไทย เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับเหมากอสรางและการ

บำรุงรักษาโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย โดย บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด 

(มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท บอพลอย โซลาร จำกัด)  เขาถือหุนในสัดสวนรอยละ 75 

และดำเนินจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 7 

มกราคม 2559 



  

30 แบบ 56-1 One Report ป 2564 

บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                          สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

วัน เดือน ป การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ำคญั 

10 กุมภาพันธ 2559 

 

 

 

 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ EPCO ครั้งที่ 1/2559 ไดมีมติอนุมัติเรื่อง

สำคัญดังน้ี 

1. ขยายวงเงินการออกและเสนอขายตราสารหนี้ประเภทตั๋วแลกเงินระยะสั้น 

(Bill of Exchange : B/E) ของ EPCO จากเดิมมูลคาคงคางรวมไมเกิน 500 

ลานบาท เปนมูลคาคงคางรวมไมเกิน 1,000 ลานบาท 

2. ใหจำหนายเงินลงทุนในบริษัทยอยจำนวน 3,000 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุน

ละ 0.10 บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 25 ของจำนวนหุนหลังเพิ่มทุน โดย

จัดสรรแบบเฉพาะเจาะจง ในราคาหุนละ 0.25 บาท คิดเปนมูลคา 750 ลาน

บาท 

8 มิถุนายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ EPCO ครั้งที่ 4/2559 ไดมีมติอนุมัติเรื่อง

สำคัญดังน้ี 

1. อนุมัติการเขาทำรายการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัทยอย  บริษัท อีสเทอรน 

พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน) (EP)  ในการเขาทำสัญญาซื้อขายหุน 

ระหวาง EP กับ บริษัท ปรีดา ปราโมทย จำกัด  กับ  บริษัท เอ็กซเซลลิ้งค 

จำกัด  จำนวน 3,635,800 หุน 

2. อนุมัติการเขาทำรายการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัทยอย  บริษัท อีสเทอรน 

พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน) (EP)  ในการเขาทำสัญญาซื้อขายหุน 

ระหวาง EP กับ บริษัท เอสทีซี เอ็นเนอรยี่ จำกัด  กับ บริษัท เอเพ็กซ เอ็น

เนอรยี่ โซลูชั่น  จำกัด  จำนวน 9,875,000 หุน 

3. อนุมัติการเขาทำรายการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัทยอย  บริษัท อีสเทอรน 

พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน) (EP)  ในการเขาทำสัญญาซื้อขายหุน 

ระหวาง EP กับ บริษัท เอสทีซี กรีน จำกัด   จำนวน 3,100,000 หุน 

4. อนุมัติยกเลิกการเขาทำสัญญาพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย

ประเทศญี่ ปุน  Genbi Project 10 MW และ Shirakata Project 1-3 = 

5.336 MW. รวม 4 โครงการ = 15.336 MW ของบริษัทยอยและให

นำเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน เพื่อรับทราบตอไป 



  

31 แบบ 56-1 One Report ป 2564 

บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                          สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

วัน เดือน ป การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ำคญั 

15 สิงหาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ EPCO ครั้งที่ 6/2559 ไดมีมติอนุมัติใหเขาทำ

รายการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัทยอยทางออม  บริษัท อะควาติส  เอ็นเนอรจี  

จำกัด (AQU)  ลงทุนในโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในพื้นที่ของสหกรณ

การเกษตรเมืองปราจีนบุรี จำกัด ขนาดกำลังการผลิต 5 เมกะวัตต   

18 พฤศจิกายน 

2559 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ EPCO คร้ังที่ 8/2559 ไดมีมติที่สำคัญดังนี ้

1. อนุมัติการลงทุนในโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ประเทศญี่ปุน 

Mimata Project ขนาดกำลังการผลิต 5 เมกะวัตต ของบริษัทยอย 

2. อนุมัติการลงทุนในโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ประเทศญี่ปุน 

Shichikashuku Project 1-2 ขนาดกำลังการผลิตรวม 3.465 MW ของบ.

ยอย 

21 พฤศจิกายน 

2559 

โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในประเทศญี่ปุน โครงการ Kyoto  ไดเริ่มเดินเคร่ือง

เชิงพาณิชยจำหนายกระแสไฟฟา ขนาดกำลังการผลิต 9.99 เมกะวัตต 

14 ธันวาคม 2559 

 

 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ EPCO ครั้งที่ 9/2559 ไดมีมติที่ใหเขาทำ

รายการไดมาซึ่งสินทรัพยของ EP การเขาทำสัญญาซื้อขายหุนบริษัท ทัศนศิริ จำกัด   

ระหวาง  บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท พีพีจีอาร 

จำกัด   จำนวน 3,099,998 หุน ในมูลคาหุนละ 164.33 บาท รวมเปนจำนวนเงิน 

509,422,671.34 บาท  คิดเปนรอยละ 50 ของทุนจดทะเบียน 

19 มกราคม 2560 AEKK ไดทำสัญญาซื้อหุนของ Higashi Nihon Mega Solar 3 Godo Kaisha 

(GK4) ในประเทศญี่ปุนในสัดสวนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียน เปนเงิน 50,000 

เยน จากผูถือหุนเดิมมูลคาตามสัญญา 410.42 ลานเยน ซึ่ง GK4 เปนผูไดรับสิทธิใน

การพัฒนาโครงการโรงงานไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย จำนวน 2 โครงการ สัญญา

ดังกลาวไดรวมสิทธิในการผลิตไฟฟา และใบอนุญาตตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ

กอสรางโครงการไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย (Fit) มูลคา 314.37 ลานเยน (คิดเปน 

95.44 ลานบาท) รวมถึงสิทธิในท่ีดินมูลคา 96 ลานเยน (คิดเปน 95.44 ลานบาท)  

23 มกราคม 2560 AE-KK ไดโอนหุนทั้งหมดของ GK3 ใหแก Kyotamba Solar Holding Ippan 

Shadan Houjin เพื่อใหเปนไปตามโครงสรางทางกฎหมายของประเทศญ่ีปุน 



  

32 แบบ 56-1 One Report ป 2564 

บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                          สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

วัน เดือน ป การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ำคญั 

1 กุมภาพันธ 2560 โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในประเทศญี่ปุน โครงการ Kyoto  ไดเริ่มเดินเคร่ือง

เชิงพาณิชยจำหนายกระแสไฟฟา ขนาดกำลังการผลิต 9.99 เมกะวัตต 

21 กุมภาพันธ 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ EPCO ครั้งที่ 1/2560 ไดมีมติอนุมัติเรื่อง

สำคัญดังน้ี 

1. อนุมัติให EP เขาทำสัญญาซื้อขายหุนใน บจก.ทัศนศิริ เพิ่มเติมจากผูถือหุน

เดิมอีก จำนวน 3,099,998 หุน โดยที่มูลคาตามสัญญา 509.42 ลานบาท 

ภายหลังการซื้อหุน สัดสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวคิดเปนรอยละ 99.99 

และสัดสวนการถือหุนทางออมในบจก.เอสเอสยูที คิดเปนรอยละ 20 ของ

ทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกลาว 

2. อนุมัติให EP เขาทำสัญญาซื้อขายหุนใน บจก. เอสทีซี เอ็นเนอรยี่ จำกัด 

(STCE) จำนวน 78,447,600 หุน ในราคาหุนละ 16.433 บาท เปนเงิน 

1,289.13 ลานบาท คิดเปนสัดสวนการถือหุนรอยละ 99.99 ของทุนจด

ทะเบียนในบริษัทดังกลาว เพื่อเขาเปนผูถือหุนทางออมในบจก. แทค เอ็น

เนอยี่ (TAC) คิดเปนรอยละ 39.60 ของทุนจดทะเบียน และเพื่อเขาเปนผูถือ

หุนทางออมในบริษัท เอสเอสยูที จำกัด (SSUT) เพิ่มอีกรอยละ 15.84 ของ

ทุนจดทะเบียน และเขาเปนผูถือหุนทางออมในบริษัท พีพีทีซี จำกัด (PPTC) 

รอยละ 19.80 ของทุนจดทะเบียน 

3. อนุมัติให EP เขาทำสัญญาซื้อขายหุนในบจก.เอเพ็กซ เอ็นเนอยี่ โซลูชั่น 

(APEX) จำนวน 20,602,400 หุน ในราคาหุนละ 16.433 บาท เปนเงิน 

338.56 ลานบาท คิดเปนสัดสวนการถือหุนรอยละ 81.25 ของทุนจด

ทะเบียนในบริษัทดังกลาว เพื่อเขาเปนผูถือหุนทางออมในบริษัท แทค เอ็น

เนอยี่ จำกัด (TAC) คิดเปนรอยละ 10.40 ของทุนจดทะเบียน และเพื่อเขา

เปนผูถือหุนทางออมในบริษัท เอสเอสยูที จำกัด (SSUT) เพิ่มอีกรอยละ 

4.16 ของทุนจดทะเบียน และเขาเปนผูถือหุนทางออมในบริษัท พีพีทีซี 

จำกัด (PPTC) รอยละ 5.20 ของทุนจดทะเบียน 

4. อนุมัติ ให  EP เขาทำสัญญาซื้อขายหุนในบจก.พีพีทีซี  (PPTC) จำนวน 

3,635,800 หุน ในราคาหุนละ 142.33 บาท เปนเงิน 517.49 ลานบาท 

ภายหลังการซื้อหุน EP  มีสัดสวนการถือหุนทางตรงในบริษัทดังกลาวคิดเปน

รอยละ 24.50  และสัดสวนการถือหุนทางออมผาน บริษัท แทค เอ็นเนอยี่ 

จำกัด (TAC) คิดเปนรอยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนในบริษัทดังกลาว 



  

33 แบบ 56-1 One Report ป 2564 

บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                          สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

วัน เดือน ป การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ำคญั 

15 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ EPCO ครั้งที่ 5/2560 ไดมีมติอนุมัติเรื่อง

สำคัญดังน้ี 

1. อนุมัติให EP ซื้อหุนทั้งหมดในบริษัท เอ็ปโก เอ็นเนอรยี่ จำกัด จากบริษัท 

เอ็ปโก กรีน พาวเวอร พลัส จำกัด จำนวน 19,999,997 หุน ในราคาทุน 

รวมเปนเงิน 119.99 ลานบาท สัดสวนการถือหุนคิดเปนรอยละ 99.99 ของ

ทุนจดทะเบียนในบริษัทดังกลาว เพื่อจัดโครงสรางการถือหุนใหมใหเกิด

ความชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ 

2. อนุมัติให  SPM-TH จำหนายเงินลงทุนในหุนสามัญทั้ งหมดของ Solar 

Power Management Co., Ltd. (HK Co.) “SPM-HK” จ ำ น ว น 

4,007,500 หุน ในราคาหุนละ 1.05 ดอลลารฮองกง รวมเปนเงิน 4.21 ลาน

ดอลลารฮองกง เพื่อปรับโครงสรางการจัดการใหม ใหสอดคลองกับการ

บริหารงานของกลุม 

28 มิถุนายน 2560 

 

 

 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ EPCO ครั้งที่ 6/2560 มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ 

ลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงินโดยผูถือหุน (Equity Contribution and 

Shareholders Support Agreement) ในฐานะเปนผูสนับสนุนหลักใหม  (The 

New Major Sponsor) และบริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน) 

(“EP” หรือ “บริษัทยอย”) ในฐานะผูถือหุนใหม (The New Shareholder) เพื่อ

ประกอบสัญญาเงินกู (Facility Agreement) ของบริษัท พีพีทีซี จำกัด (“PPTC” 

หรือ “บริษัทรวมทางตรงและบริษัทรวมออม”) ในสัดสวนรอยละ 49.50 โดยจะตอง

มีการจัดทำสัญญาเพิ่มเติม ภายใตสัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญาสินเช่ือ ครั้งท่ี 3 

11 กันยายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ EPCO ครั้งที่ 8/2560 มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ 

ลงนามในสัญญาSponsor Undertaking ในฐานะเปนผูสนับสนุนโครงการ  เพื่อ

ประกอบสัญญาเงินกูของบริษัทยอยทางออมในประเทศญี่ปุน [Alternative 

Energies Kabushiki Kaisha (Jpn Co.) (“AEKK”) 



  

34 แบบ 56-1 One Report ป 2564 

บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                          สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

วัน เดือน ป การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ำคญั 

18 ตุลาคม 2560 

 

 

 

ไดมีการยกเลิก TK Agreement ระหวาง EPCO-E กับ GK3 ฉบับลงวันที่  1 

เมษายน 2559 และไดทำสัญญาใหม เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 แทนฉบับเดิม ซึ่ง

เนื้อหาหลักคือการเปลี่ยนแปลงสัดสวนผลตอบแทน จากเดิมคือสัดสวนรอยละ 97 : 

3 เปนรอยละ 98 : 2 และสัดสวนการจายเงินลงทุนจากเดิม 648.95 ลานเยน (ซึ่ง

จายชำระเงินลงทุนแลวจำนวน 50 ลานเยน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559) เปน 931 

ลานเยน ทั้งนี้ EPCO-E ไดรับคืนเงินลงทุนจาก GK3 ตามสัญญาฉบับเดิมที่ยกเลิก 

จำนวน 50 ลานเยน และจายเงินลงทุนตามสัดสวนของสัญญาฉบับใหมจำนวน 931 

ลานเยน 

5 กุมภาพันธ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ EPCO ครั้งที่ 1/2561 มีมติอนุมัติแผนการ

เสนอขายหุนสามัญของบริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน) (EP) ตอ

ประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก (IPO)  และแผนการนำหุนของ EP จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย (Spin Off) โดยจำนวนหุนสามัญที่ออกใหมที่จะเสนอ

ขายตอประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรกของ EP จะมีสัดสวนรอยละ 20 ของหุนที่

จำหนายไดแลวทั้งหมดของ EP ภายหลังการเพิ่มทุน และบริษัทฯ  จะยังคงเปนผูถือ

หุนที่มีอำนาจควบคุมใน EP ในสัดสวนรอยละ 60 ของทุนจดทะเบียนภายหลังการ

เพิ่มทุน 

6 มีนาคม 2561 EP ไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไว จากเดิม 12,000,000,000 หุน 

มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท เปน 2,400,000,000 หุน มูลคาหุนละ 0.50 บาท 

และเพิ่มทุนหุนสามัญอีกจำนวน 600,000,000 หุน รวมเปนทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 

3,000,000,000 หุ น  มู ล ค าที่ ต ร า ไว หุ น ล ะ  0.50 บ าท  เป น ทุ น ช ำระ แ ล ว 

2,400,000,000 หุ น  มู ลค าหุ น ละ  0.50 บ าท  รวม เป นทุ น ชำระแล วทั้ งสิ้ น 

1,200,000,000 บาท 



  

35 แบบ 56-1 One Report ป 2564 

บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                          สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

วัน เดือน ป การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ำคญั 

19 กันยายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ EPCO ครั้งที่ 10/2561 ไดมีมติอนุมัติให 

บริษัท โซลา พาวเวอร แมเนจเมนท (ประเทศไทย) (SPM)  เขาลงนามในสัญญาซื้อ

ขายหุน Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company (PKS) ที่ เรียกชำระ

แลว และสัญญาพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ที่จังหวัดฟูเยี้ยน 

สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม จำนวน 2 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 99.216 เม

กะวัตต โดย PKS มีสิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟาใหกับ Electricity of Vietnam 

(EVN) ระยะเวลา 25 ป ในอัตรารับซื้อไฟฟา (FIT) ที่ 0.0935 USD ตอหนวย (หรือ

ประมาณ 3.07 บาท อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ 32.7873 บาท/1 USD อางอิงจาก

ธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่ 18 กันยายน 2561) เปนระยะเวลา 20 ป และอีก 

5 ปสุดทาย อัตรารับซื้อไฟฟาเปนไปตามราคาตลาด  

1 ตุลาคม 2561 โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในประเทศญี่ปุน โครงการ Kurihara I  ไดเริ่ม

เดินเคร่ืองเชิงพาณิชยจำหนายกระแสไฟฟา ขนาดกำลังการผลิต 9.52 เมกะวัตต 

31 ตุลาคม 2561 

 

 

 

 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ EPCO ครั้งที่ 11/2561 ไดมีมติอนุมัติให     

Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company (PKS) ด ำ เนิ น ก า รล งทุ น

กอสรางโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ที่จังหวัดฟูเยี้ยน สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม 

(“โครงการ PKS”) จำนวน 2 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 99.216 เมกะวัตต 

และอนุมัติให บริษัท โซลา พาวเวอร แมเนจเมนท (ประเทศไทย) (SPM) เขาทำ

บันทึกขอตกลงลงทุนรวมกันในโครงการ PKS โดย SPM ถือหุนในสัดสวนรอยละ 65 

กับบริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด ซิสเต็มส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (CSS) ในสัดสวน

รอยละ 25 และหุนสวนที่เหลือโดย Nam Viet Hung Investment Corporation) 

(NVH) และกรรมการ   1 ทานของ NVH ถือหุนรวมกันในสัดสวนรอยละ 10 

ทั้งนี้โครงการโรงไฟฟาดังกลาวไดจำหนายไปเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 

2562 



  

36 แบบ 56-1 One Report ป 2564 

บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                          สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

วัน เดือน ป การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ำคญั 

12 ธันวาคม 2561 

              - 

13 สิงหาคม 2562 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ EPCO คร้ังที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 

2561 ไดมีมติอนุมัติใหเขาลงทุนซื้อหุนสามัญ บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) 

จำกัด (WPS) ซึ่งเปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพิมพหนังสือ และวารสาร

ตางๆ  จำนวน 42,250,000 หุน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 84.50 โดยซื้อจาก 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จำกัด (มหาชน) (NMG) ในราคาหุนละ 9.645 บาท 

เปนเงิน 407.50 ลานบาท และไดรับโอนหุน WPS เรียบรอยแลวเมื่อวันที่  18 

ธันวาคม 2561 จึงสงผลให WPS เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ  

ที่ ป ระชุมคณ ะกรรมการบริษั ทของ EPCO ครั้ งที่  5/2562 เมื่ อวันที่  10 

กรกฎาคม 2562 ไดมีมติอนุมัติใหเขาลงทุนซื้อหุนสามัญ WPS เพิ่มอีกจำนวน 

7,500,000 หุน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 15.00 โดยซื้อจากผูถือหุนเดิม รวม

จำนวน 5 ราย  ในราคาหุนละ 9.645 บาท (เทาเดิม)  เปนเงิน 72.34 ลานบาท และ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ EPCO ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 13  สิงหาคม 

2562 ไดมีมติอนุมัติใหเขาลงทุนซื้อหุนสามัญ WPS เพิ่มอีกจำนวน 250,000 หุน 

หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.50 โดยซื้อจาก บมจ.อัมรินทร พริ้นติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง 

ในราคาหุนละ 9.645 บาท (เทาเดิม)  เปนเงิน 2.41 ลานบาท  โดยไดรับโอนหุน 

WPS เรียบรอยแลว  รวมถือหุนใน WPS สัดสวนรอยละ 100   

และเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 WPS ไดเปลี่ยนชื่อบริษัทเปน บริษัท เวิลด พริ้นติ้ง 

แอนด แพ็คเกจจิ้ง จำกัด (WPP)  และสามารถผลิตกลองลูกฟูกไดตั้งแตเดือน ตุลาคม 

2562 เปนตนมา 

10 – 11 มิถุนายน 

2562 

โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่จังหวัดฟูเยี้ยน สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม 

(“โครงการ PKS”) จำนวน 2 โครงการ ไดเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยจำหนาย

กระแสไฟฟา ขนาดกำลังการผลิตรวม 99.216 เมกะวัตต  โดยกลุมบริษัทไดจำหนาย

โครงการนี้ไปแลว เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562   



  

37 แบบ 56-1 One Report ป 2564 

บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                          สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

วัน เดือน ป การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ำคญั 

6 กันยายน 2562 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ EPCO ครั้งที่ 7/2562  เมื่อวันที่ 6 กันยายน 

2562  ไดมีมติอนุมัติเร่ืองสำคัญดังน้ี 

1.  อนุมัติให EP ขายหุน จำนวนรอยละ 100 ของหุนทั้งหมดของ บริษัท โซลาร 

พาวเวอร แมเนจเมนท (ประเทศไทย) จำกัด (SPM) โดย SPM ถือหุนรอยละ 

65 ของหุนทั้งหมดใน Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company 

(PKS)  โดยดำเนินการขายหุนและหนี้ของ SPM ใหกับ บมจ.บีจี คอนเทน

เนอร กลาส (BGC)  มูลคาประมาณ 1,259 ลานบาท  

2. อนุมัติให EP จัดตั้งบริษัทยอยในฮองกง เพิ่มอีกจำนวน 2 แหง   ไดแก        

EPVN W1 (HK) Company Limited แ ล ะ  EPVN W2 (HK) Company 

Limited  โดย EP ถือหุนรอยละ 100  เพื่อเปนการปรับโครงสรางการถือหุน

ในบริษัทยอยในตางประเทศ และรองรับแผนธุรกิจในการลงทุน รวมถึงการ

ขยายการลงทุนในตางประเทศในอนาคต  

25 พฤศจิกายน 

2562 

โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในประเทศญี่ปุน โครงการ Kurihara II  ไดเริ่ม

เดินเคร่ืองเชิงพาณิชยจำหนายกระแสไฟฟา ขนาดกำลังการผลิต 12.24 เมกะวัตต 

 

27 ธันวาคม 2562 EP จำหนายโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ที่จังหวัดฟูเยี้ยน สาธารณรัฐ

สังคมเวียดนาม จำนวน 2 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 99.216 เมกะวัตต โดย

ดำเนินการโอนหุนและหนี้ของ SPM ใหแกผูซื้อ ( BGC)  เรียบรอยแลว 

 

13 เมษายน 2563 บริษัทยอย ดำเนินการเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด 

(มหาชน) เปน บริษัท อีเทอรนิตี้ พาวเวอร จำกัด (มหาชน) (“ETP”) 

22 เมษายน 2563 บริษัทฯ ดำเนินการเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท โรงพิมพตะวันออก จำกัด (มหาชน) 

(“EPCO”) เปน บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน) (“EP”) 

12 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ ไดรับการอนุมัติเปลี่ยนหมวดธุรกิจ จาก สื่อและสิ่งพิมพ เปน พลังงาน

และสาธารณูปโภค 



  

38 แบบ 56-1 One Report ป 2564 

บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                          สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

วัน เดือน ป การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ำคญั 

19 มิถุนายน 2563 EPVN W1 (HK) Company Limited บริษัทยอยทางออมของบริษัทฯ เขาลง

นามในสัญญาซื้อขายหุน ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 สำหรับการซื้อหุนทั้งหมดใน

บริษัท Huong Linh Fresh Energy Development Joint Stock Company และ

เขาลงนามในสัญญาซื้อขายหุน ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 สำหรับการซื้อหุนทั้งหมด

ใ น บ ริ ษั ท  Huong Linh Reproduce Energy Development Joint Stock 

Company โดยการเขาทำรายการดังกลาวเปนการเขาทำรายการเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิ

ในสัญญาซื้อขายไฟฟาพลังงานลมรวม 60 MW ในประเทศเวียดนาม มูลคาการซื้อ

ขายรวมประมาณ 9,600,000 ดอลลารสหรัฐ หรือประมาณ 300,672,000 ลานบาท 

ซึ่งมีเงื่อนไขการชำระและโอนหุนแบงเปน 5 ระยะตามกำหนดการ โดยระยะที่ 5 จะ

ไดรับการโอนหุนครบรอยละ 100.00 ภายในเดือนตุลาคม 2564  

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดจายเงินคาซื้อขายหุนในระยะที่ 1 สำหรับทั้ง 2 บริษัท รวมเปน

จำนวน 3,000,000 ดอลลารสหรัฐ ครบเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 

และไดรับหุนบริษัทในสัดสวนบริษัทรอยละ 31.25 ของทุนจดทะเบียนชำระแลวของ

ทั้งสองบริษัท 

30 มิถุนายน 2563  บริษัทฯ เขาซื้อหุนสามัญทางตรง จํานวน 4,754,398 หุน มูลคา หุนละ 18.9298 

บาท รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 90,000,000.00 บาท ในสัดสวนรอยละ 18.75 ของ

บริษัท เอ เพ็กซ เอ็นเนอรยี่ โซลูชั่น จํากัด (“APEX”) ทำใหบริษัทฯ ถือหุนใน APEX 

รอยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแลว เพื่อใหไดมาซึ่งหุนทางออมใน บริษัท 

แทค เอ็นเนอรยี่ จำกัด (“TAC”) จำนวน 477,600 หุน คิดเปนรอยละ 2.40 เพื่อให

ไดมาซึ่งการถือหุนทางออมใน บริษัท พีพีทีซี จำกัด (“PPTC”) จำนวน 178,080 หุน 

คิดเปนรอยละ 1.20 และเพื่อใหไดมาซึ่งการถือหุนทางออมใน บริษัท เอสเอสยูที 

จำกัด (“SSUT”) จำนวน 280,224 หุน คิดเปนรอยละ 0.96 ของทุนจดทะเบียน

ชำระแลว 
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บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                          สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

วัน เดือน ป การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ำคญั 

31 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯ เขาลงนามในสัญญาซื้อขายหุนกับบริษัท บีซีพีจี จำกัด  )มหาชน(  

(“BCPG”) โดยบริษัทฯ จะขายหุน RPV ทั้งหมดรอยละ 100.00 ของจำนวนหุน

ทั้งหมดของ RPV ใหแก บริษัท บีซีพีจี จำกัด )มหาชน(  มูลคาท้ังสิ้นประมาณ 871.00 

ลานบาท พรอมทั้งบริษัทที่ RPV ถือหุนทางตรงและทางออมใน 4 บริษัท ไดแก บจก. 

เจเคอาร พลังงาน (“JKR”) บจก. อะควาติส เอ็นเนอรจี (“AQUATIS”) บจก. ลพบุรี 

โซลา (“LOPBURI”) บจก. ปราจีน โซลา (“PS”) ซึ่งแตละบริษัทประกอบธุรกิจ

โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยขนาดกำลังการผลิตบริษัทละ 5.00 เมกะวัตต รวม

ทั้งสิ้น 20.00 เมกะวัตต ทั้งนี้กลุมบริษัทไดโอนหุนสามัญของ RPV แลวเมื่อวันที่ 11 

สิงหาคม 2563 และไดรับชำระเงินงวดแรกจำนวน 601.00 ลานบาทแลว และจะ

ไดรับชำระงวดที่สองในเดือนสิงหาคม 2563 

7 สิงหาคม 2563 EPVN W2 (HK) Company Limited บริษัทยอยทางออมของบริษัทฯ เขาลง

นามในสัญญาซื้อขายหุนลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 สำหรับการซื้อหุนสามัญรอยละ 

90.00 ในบริษัท Chu Prong Gia Lai Wind Power Joint Stock Company และ

เขาลงนามในสัญญาซื้อขายหุนลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 สำหรับการซื้อหุนทั้งหมด

ร อ ย ล ะ  100.00 ใน บ ริ ษั ท  Chu Prong Gia Lai Wind Energy Joint Stock 

Company โดยทั้งสองโดยการเขาทำรายการดังกลาวเปนการเขาทำรายการเพื่อให

ไดมาซึ่งสิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟาพลังงานลมรวม 100 MW ในประเทศเวียดนาม 

มูลค าการซื้ อขายรวมประมาณ  16,625,000 ดอลลารสหรัฐ หรือประมาณ 

518,866,250 ลานบาท ซึ่งมีเงื่อนไขการชำระและโอนหุนแบงเปน 5 ระยะตาม

กำหนดการ และจะเสร็จสิ้นสมบูรณเมื่อโครงการสามารถจำหนายไฟฟาเชิงพาณิชย

ไดภายในเดือนตุลาคม 2564 

28 กันยายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2563 มีมติอนุมัติให EP 

Group ซึ่งเปนบริษัทยอยทางออมของบริษัทฯ ดำเนินการจำหนายโครงการไฟฟาที่

ประเทศญี่ปุน 2 โครงการ ไดแก โครงการ Kurihara 1 ขนาด 11.68 เมกะวัตต และ 

Kurihara2 จำนวน 17.25 เมกะวัตต และอนุมัติให  EPCOE ซึ่งเปนบริษัทยอย

ทางออมของบริษัทฯ จำหนายโครงการไฟฟาที่ประเทศญี่ปุน 1 โครงการ คือ 

โครงการ Kyoto ขนาด 9.99 เมกะวัตต 
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บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                          สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

วัน เดือน ป การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ำคญั 

11 พฤศจิกายน 

2563 

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 มีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจด

ทะเบี ยนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่ วไป  (General Mandate) จำนวน 

552,942,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 1,026,076,686 บาท เปนทุน

จดทะเบียนจํานวน 1,579,018,686 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 

552,942,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนและการจัดสรร ดังนี้ 

1) จัดสรรเพื่อเสนอขายแกผูถือหุนเดมิ (Right Offering) 276,471,000 หุน 

2) จัดสรรเพื่อเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป (Public Offering) 184,314,000 

หุน 

3) จั ด ส รร เพื่ อ เสน อ ขาย ให แ ก บุ ค ค ล ใน วงจ ำกั ด  (Private Placement) 

92,157,000 หุน 

25 กุมภาพันธ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 มีมติอนุมัติให EP เขา

ซื้อหุนสามัญของ ETP จากบริษัท แมกซ เมทัล คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

(“MAX”) ในราคาหุนละ 3.69 บาท เปนจำนวนเงินทั้งสิ่น 566,599,500 บาท โดย

หลังจากที่รับโอนหุนเรียบรอยแลว จะสงผลใหบริษัทฯ ถือหุนใน ETP จากเดิมใน

สัดสวนรอยละ 75 เปนรอยละ 81.40 

19 มีนาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ ETP ครั้งที่ 2/2564 มีมติอนุมัติให Higashi 

Nihon Mega Solar 3  Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GK4” ) จำหน าย โรงไฟ ฟ า

พลังงานแสงอาทิตยโครงการ Shichikashuku Project 1 และ Project 2 มูลคาตาม

สัญญาซื้อขายจำนวน 586.85 ลานเยน และ 171 ลานเยน ตามลำดับ โดย GK4 ได

จำหนายสินทรัพยของโครงการ Shichikashuku Project 1 แลวเมื่อวันที่  30 

มีนาคม 2564 และไดจำหนายสินทรัพยของโครงการ Shichikashuku Project 2 

แลวเมื่อวันท่ี 10 กันยายน 2564 

28 เมษายน 2564 จัดตั้งบริษัทยอยแหงใหม ชื่อ บริษัท อีสเทอรน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (“E-

COGEN”) โดยเปนบริษัทยอยของ ETP โดย ETP ถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 และ

มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจการผลิตและจำหนาย

ไฟฟาโครงการโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม 
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บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                          สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

วัน เดือน ป การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ำคญั 

31 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2564 มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญ

ดังนี้ 

1. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ E-COGEN จำนวน 999.00 ลานบาท รวมเปน

ทุนจดทะเบียนทั้งหมด 1,000.00 ลานบาท โดยแบงเปนหุนสามัญ 10.00 ลาน

หุน มูลคาหุนละ 100.00 บาท เพื่อปรับโครงสรางของกลุมบริษัทฯ 

2. อนุมัติให E-COGEN เขาซื้อหุนสามัญของ SSUT จากผูขาย 2 ราย จำนวน 

11,676,000 หุน คิดเปนรอยละ 40.00 ของจำนวนหุนทั้งหมดที่ชำระแลว รวม

มูลคาท้ังสิ้น 2,107,793,760.00 บาท 

22 กรกฎาคม 2564 บริษัทยอย ดำเนินการเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท เวิลด พร้ินติ้ง แอนด แพ็คเกจจิ้ง 

จำกัด เปน บริษัท ตะวันออกการพิมพ และบรรจุภัณฑ จำกัด (“EPPCO”) 

27 ตุลาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2564 มีมติอนุมัติการ

จำหนายไปซึ่งสินทรัพยของหุนทั้งหมดของ E-COGEN จำนวน 10.00 ลานหุน ราคา

หุนละ 491.46 บาท เปนจำนวนท้ังสิ้น 4,914.64 ลานบาท 

28 ธันวาคม 2564 โอนกิจการบางสวนของบริษัทฯ ให EPPCO เพื่อใหเกิดความชัดเจนทางธุรกิจ 

และสะดวกตอการบริหารงานมากขึ้น  
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บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                          สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

การใชเงินที่ไดจากการระดมทุน 

การใชเงินที่ไดจากการเสนอขายหุนกู ครั้งที่ 1/2564  

การใชเงิน จำนวนเงินทีใ่ช 

(ลานบาท) 

ระยะเวลาที่ใชเงิน รายละเอียด/ความคืบหนาของการใชเงิน/

เหตุผลและมาตรการดำเนินการกรณีใชเงนิ

ไมเปนไปตามวตัถุประสงค 

1. เพื่อชำระคืนหุนกู 496.80 ภายใน 5 เม.ย. 2564 ชำระคืนหุ นกู  EP214A ของ ETP ซึ่ ง เป น

บริษัทยอยของบริษัทฯ ที่ครบกำหนดในวันที่ 

5 เม.ย. 2564 

2. เพื่อการลงทุนในธุรกิจ 903.20 ภายในป 2564 นำไปใชลงทุนในโครงการโรงไฟฟาพลังงานลม

ที่ ป ร ะ เท ศ เวี ย ด น า ม  ซึ่ ง เป น ไป ต า ม

วัตถุประสงค 

3. เ พื่ อ เ ป น เ งิ น ทุ น

หมุนเวียนในกิจการ 

100.00 ภายในป 2564 ไดใชเปนเงินทุนหมุนเวียนตามวัตถุประสงค 

 

การใชเงินที่ไดจากการเสนอขายหุนกู ครั้งที่ 2/2564  

การใชเงิน จำนวนเงินทีใ่ช 

(ลานบาท) 

ระยะเวลาที่ใชเงิน รายละเอียด/ความคืบหนาของการใชเงิน/

เหตุผลและมาตรการดำเนินการกรณีใชเงนิ

ไมเปนไปตามวตัถุประสงค 

1. เพื่อชำระคืนหุนกู 500.00 ภายใน 23 ก.ย. 2564 ชำระคืนหุ นกู  EP219A ของ ETP ซึ่ งเปน

บริษัทยอยของบริษัทฯ ที่ครบกำหนดในวันที่ 

5 เม.ย. 2564 

2. เพื่อการลงทุนในธุรกิจ 1,000 ภายในป 2564 นำไปใชลงทุนในโครงการโรงไฟฟาพลังงานลม

ที่ ป ร ะ เท ศ เวี ย ด น า ม  ซึ่ ง เป น ไป ต า ม

วัตถุประสงค 

ทั้งนี้ ขอกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใชบังคับ ใชบังคับและตีความตามกฎหมายไทย 
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บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                                สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด )มหาชน(  (“บริษัทฯ” หรือ “EP”) เดิมชื่อ บริษัท โรง

พิมพตะวันออก จำกัด (มหาชน) กอตั้งข้ึน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2533 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2536 โดยบริษัทประกอบธุรกิจหลักประเภทรับจางพิมพ เปนผูผลิต

สิ่งพิมพที่ดำเนินธุรกิจโรงพิมพ โดยใหบริการแบบครบวงจร เริ่มตั้งแตวางแผนการผลิต รับจัดทำตนฉบับ จัด

หนา ออกแบบ แยกสี ถายภาพขาวดำ ทำเพลท ทำปรูพ พิมพออฟเซตทั้งระบบปอนแผนและปอนมวน พับ 

เขาเลม ไสกาว จนกระทั่งเขาเลมเปนสิ่งพิมพสำเร็จรูป หรือตามแนวคิดแบบ One Stop Printing Facility  

ตอมาบริษัทฯไดขยายธุรกิจเพิ่มในดานพลังงานทดแทน ตั้งแตปลายป 2554 ขยายธุรกิจสิ่งพิมพประเภทบรรจุ

ภัณฑกระดาษสำหรับอาหารในป 2560 และขยายธุรกิจสิ่งพิมพประเภทกลองลูกฟูกเพิ่ม โดยเริ่มผลิตไดตั้งแต

เดือนตุลาคม 2562 เปนตนมา 

ปจจุบัน EP ประกอบธุรกิจเขาลงทุนโดยถือหุ นในบริษัทอื ่น (Holding Company) โดยมี

ประเภทของธุรกิจที่บริษัทเขาลงทุนดังนี้  

1) ธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน ประเภทพลังงานแสงอาทิตยเปนหลักทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ โรงไฟฟาพลังงานลมในตางประเทศ และมีการลงทุนในบริษัทรวม ซึ่ง

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟาและไอน้ำ โดยโรงไฟฟาแบบพลังงานความรอนรวม (Co-

generation) ลงทุนผาน บริษัท อีเทอรนิตี้ พาวเวอร จำกัด (มหาชน)  (“ETP”) โดย ณ 31 ธันวาคม 

2564 บริษัทฯ ถือหุนอยูในสัดสวนรอยละ 81.40 ของจำนวนหุนทั้งหมดของ ETP  

2) ธุรกิจใหบริการผลิตสิ่งพิมพแบบครบวงจร (One Stop Printing Facility) ตั้งแตวางแผนการผลิต 

รับจัดทำตนฉบับ จัดหนา ออกแบบ แยกสี ถายภาพขาวดำ ทำเพลท ทำปรูพ พิมพออฟเซตทั้งระบบ

ปอนแผนและปอนมวน พับ เขาเลม ไสกาว จนกระทั่งเขาเลมเปนสิ่งพิมพสำเร็จรูป และใหบริการ

ผลิตสิ่งพิมพประเภทบรรจุภัณฑกระดาษสำหรับอาหาร รวมถึงใหบริการผลิตสิ่งพิมพที่เปนบรรจุ

ภัณฑประเภทกลองลูกฟูก โดยเขาลงทุนผานบริษัท เวิลด พริ้นติ้ง แอนด แพ็คเกจจิ้ง จำกัด ซึ่งเมื่อ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 บริษัท เวิลด พริ้นติ้ง แอนด แพ็คเกจจิ้ง จำกัด ไดดำเนินการจดทะเบียน

เปลี ่ยนแปลงชื ่อเปน บริษัท ตะวันออกการพิมพ และบรรจุภัณฑ จำกัด (EPPCO) โดย ณ 31 

ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ถือหุนอยูในสัดสวนรอยละ 99.99 ของจำนวนหุนทั้งหมด 

 

 

 

 

 

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 



 

44 แบบ 56-1 One Report ป 2564 

บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                                สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

โครงสรางรายไดของบริษัทฯ และบริษัทยอย ตามงบการเงินรวม ตั้งแตป 2562 – 2564 
                                                                                                                             

หนวย :  พันบาท 

 

 

การประกอบธุรกิจสิ่งพิมพ และบรรจุภัณฑ 

 

ลักษณะผลิตภัณฑ และบริการ 

บริษัทฯทำการผลิตตามแบบ และคำสั่งซื้อของลูกคา ซึ่งสามารถแบงตามวัตถุประสงคของงาน ได

ดังนี้ :- 

1. งานพิมพเพื ่อการศึกษา การสื่อสารและการบันเทิง เชน การพิมพหนังสือ สมุดตำราเรียน 

วารสาร ตาง ๆ ทั้งรายวัน รายสัปดาห รายเดือน ตลอดจนนิตยสารเพื่อความรูและความบันเทิง 

2. งานพิมพเพื่อการโฆษณา เชน โปสเตอร ใบปลิว ฯลฯ 

3. งานพิมพสำหรับการผลิตหนังสือพิมพรายวันหรือรายสัปดาห แบบปอนกระดาษมวน  

 

งานพิมพดังกลาวสามารถจัดแบงตามประเภทของผลิตภัณฑ โดยแบงเปนประเภท หนังสือพิมพ, 

นิตยสาร, หนังสือ, ปฎิทิน, โบวชัวร, แค็ตตาล็อก และอ่ืนๆ โดยมีโครงสรางรายละเอียดของรายได ดังนี ้:- 

 

 

 

 

โครงสรางรายได (หนวย : ลานบาท) 2564 2563 2562 

รายไดจากการขายและบริการ :    

- ธุรกิจสิง่พิมพและบรรจุภัณฑ 619.79 471.11 578.05 

- ธุรกิจไฟฟา 80.12 673.63 952.22 

รายไดจากการขายและบริการ  1,144.74 1,530.27 

รายไดอื่น :    

  ดอกเบี้ยรับ 3.00 1.41 4.97  

  กำไรจากการขายเงินลงทุน 1,897.17 1,567.17 543.01  

  รายไดเงินปนผล - - 0.01  

  อื่นๆ 256.63 38.44 25.46  

รายไดรวม 2,856.71 2,751.76 2,103.73  



 

45 แบบ 56-1 One Report ป 2564 

บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                                สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

โครงสรางรายได                                                                                                                       
หนวย :  พันบาท 

 ประเภทสิ่งพิมพ  ป 2564  %  ป 2563  %  ป 2562  % 

ในประเทศ:-             

หนังสือพิมพ 54,467 8.79 78,210 16.60 179,293 31.02 
นิตยสาร 22,712 3.66 25,623 5.44 45,788 7.92 
หนังสือ 206,602 33.33 186,598 39.61 216,588 37.47 
โบวชัวร, แคตตาล็อก อืน่ๆ 77,548 12.51 88,684 18.82 86,970 15.05 

ปฏิทิน 18,564 3.00 13,115 2.78 16,729 2.89 
บรรจุภณัฑ 239,904 38.71 78,510 16.67 13,239 2.29 

รวม – ในประเทศ 619,797 100.00 470,740 99.92 558,608 96.64 

ตางประเทศ:-       

หนังสือพิมพ - - - - 1,946 0.34 

หนังสือ - - - - 17,497 3.03 

โบวชัวร, แคตตาล็อก อื่นๆ - - - - - - 

ปฏิทิน - - 364 0.08 - - 

บรรจุภณัฑ - - - - - - 

รวม – ตางประเทศ - - 364 0.08 19,443 3.36 

รวมทั้งสิ้น 619,797 100.00 471,104 100.00 578,051 100.00 
 

 

การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 

 

ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ 

 บริษัท ตะวันออกการพิมพ และบรรจุภัณฑ จำกัด (“EPPCO”) รับพิมพงานทุกชนิดบนกระดาษ 

รวมถึงการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑตางๆ ทั้งในประเทศ และตางประเทศ สามารถแบงตามประเภทของ

ผลิตภัณฑ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้:- 

 

1)  ประเภทหนังสือพิมพ 

 EPPCO เปนผูผลิตเพียงบริษัทเดียวในประเทศไทย ที่ใหบริการพิมพหนังสือพิมพ โดยที่ไมมีหัว

หนังสือเปนของบริษัท จึงเปนจุดเดนในการใหบริการพิมพหนังสือพิมพ หนังสือพิมพรายวันที่บริษัทใหการ



 

46 แบบ 56-1 One Report ป 2564 

บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                                สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

บริการ เชน หนังสือพิมพผูจัดการรายวัน, หนังสือพิมพทันหุนรายวัน, หนังสือพิมพตางประเทศ เชน Nikkei 

Newspaper, หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ เปนตน  

 

2)  ประเภทนิตยสารรายเดือน, รายปกษ และรายสัปดาห 

 บริษัทฯไดใหบริการพิมพนิตยสารแกบริษัทเจาของหนังสือหลายบริษัท โดยเปนนิตยสารรายเดือน, 

รายปกษ และรายสัปดาห  อาทิเชน  นิตยสาร อ.ส.ท. รายเดือน,  LIPS รายเดือน, ธรรมลีลารายเดือน เปน

ตน  เนื่องจากสื่ออิเล็คทรอนิคสสมัยใหม หรือ Social Media ตางๆที่เขามามีบทบาทในยุคปจจุบัน ทำให

นิตยสารหลายฉบับตองลดจำนวนพิมพ และบางฉบับก็ปดตัวลง  จึงสงผลใหบริษัทฯมียอดสิ่งพิมพประเภทนี้

ลดลง 

 

3)  ประเภทหนังสือ, คูมือ และพ็อกเก็ตบุค 

 ในปนี้ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศยังคงชะลอตัว  ธุรกิจตางๆยังคงดำเนินไปได  บริษัทฯสามารถ

สรางลูกคารายใหม  และยังคงรักษาฐานลูกคาเดิมไวได  โดยมุงเนนไปยังลูกคากลุมเปาหมายที่มีศักยภาพสูง  

เพื่อเพิ่มมูลคางานพิมพ  และจากการที่ภาครัฐใหการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนนั้น ทำใหบริษัทฯสามารถ

รักษายอดสิ่งพิมพประเภทหนังสือเรียนไวได  และบริษัทฯยังคงไดรับการสนับสนุนจากลูกคาประเทศเพื่อน

บาน เปนงานสิ่งพิมพแบบเรียนกระทรวงศึกษาธิการลาวเชนเคย  สำหรับงานพิมพประเภทหนังสือคูมือ

เครื่องใชไฟฟา และกลองถายรูป อาทิเชน คูมือ FUJITSU, คูมือรถยนต ฯลฯ  บริษัทฯยังสามารถรักษา

ยอดขายสิ่งพิมพประเภทนี้ไวได    

 

4)  ประเภทโบชัวร แค็ตตาล็อก อื่นๆ  

 จากนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหมที่เขามามีบทบาทสำคัญในยุคปจจุบัน ลูกคาของบริษัทฯบาง

ราย เปลี่ยนชองทางการนำเสนอผลิตภัณฑเปนแบบดิจิทัลคอนเทนตผานชองทางเว็บไซต, ผานชองทาง

อิเลคทรอนิกส หรือทาง Social Media ตางๆ  แตบริษัทฯยังสามารถรักษายอดขายสิ่งพิมพประเภทนี้ได 

เนื่องจากไดรับการสนับสนุนจากฐานลูกคาเดิมไวได 

 

5)  ประเภทปฏิทิน และไดอารี่ 

 บริษัทฯ ยังสามารถรักษาฐานลูกคาเดิม และสรางลูกคาใหมไดสำหรับงานพิมพประเภทปฏิทิน และ

ไดอารี่ เพราะแตละบริษัทยังตองสั่งพิมพเพื่อสำหรับแจกในชวงปลายป   ทำใหบริษัทฯสามารถรักษายอด

สิ่งพิมพประเภทนี้ได โดยมียอดขายเพิ่มขึ้นไมมากนัก 
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บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                                สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

6)  ธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ 

 บริษัทฯ ไดเริ่มเขาสูธุรกิจบรรจุภัณฑ (Packaging) ที่ทำจากกระดาษ ตั้งแตป 2562 เพราะตระหนัก

ถึงการหดตัวในอัตราเรงของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ และธุรกิจบรรจุภัณฑก็มีสัญญานการเจริญเติบโตอยางชัดเจน 

ปจจุบัน บริษัทฯ รับออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑที่ทำจากกระดาษทุกประเภท เชน แกวรอนแกวเย็น Food 

Grade ถวย จาน ชาม ถาดอาหาร Food Grade กลองขนม กลองอาหาร Food Grade รวมไปถึงกลอง

กระดาษลูกฟูกทุกประเภท โดยในชวง 3 ปที่ผานมา รายไดจากบรรจุภัณฑของบริษัทฯ  ไดเติบโตเพิ่มขึ้น

อยางกาวกระโดดทุกป และในป 2564 บริษัทฯมีสัดสวนรายไดจากบรรจุภัณฑตอรายไดทั้งหมด เพิ่มขึ้นเปน

รอยละ 38.71 

  

 

ลักษณะของลูกคา 

ลักษณะลูกคาสำคัญของบริษัทโดยแบงเปนสิ่งพิมพ และบรรจุภัณฑไดดังนี้ 

ประเภทงานสิ่งพิมพ 

1. ลูกคาที่มีการเซ็นสัญญาระยะเวลามากกวา 1 ปขึ้นไป  มียอดขายประมาณรอยละ 15 ของยอดขาย ป 

2564 

2. ลูกคาที่มีการเซ็นสัญญาระยะเวลา 1 ปโดยตอสัญญาทุกป มียอดขายประมาณรอยละ 5 ของยอดขาย 

ป 2564 

3. ลูกคาที่มีการสงงานเปนประจำ โดยไมมีการเซ็นสัญญา แตมีใบสั่งซื้อ มียอดขายประมาณรอยละ 73 

ของยอดขาย ป 2564 

4. ลูกคาใหม และลูกคาทั่วไป มียอดขายประมาณรอยละ 7 ของยอดขาย ป 2564 

 

ประเภทงานบรรจุภัณฑ 

1. ลูกคาที่มีการเซ็นสัญญาระยะเวลามากกวา 1 ปขึ้นไป  มียอดขายประมาณรอยละ 11 ของยอดขาย ป 

2564 

2. ลูกคาที่มีการเซ็นสัญญาระยะเวลา1ปโดยตอสัญญาทุกป มียอดขายประมาณรอยละ 23 ของยอดขาย 

ป 2564 

3. ลูกคาที่มีการสงงานเปนประจำ โดยไมมีการเซ็นสัญญา แตมีใบสั่งซื้อ มียอดขายประมาณรอยละ 26 

ของยอดขาย ป 2564 

4. ลูกคาใหม และลูกคาทั่วไป มียอดขายประมาณรอยละ 40 ของยอดขาย ป 2564 

 

 



 

48 แบบ 56-1 One Report ป 2564 
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 บริษัทฯคาดวารายไดจากธุรกิจสิ่งพิมพและบรรจุภัณฑ จะสามารถเจริญเติบโตไดอีกมาก จากธุรกิจ

บรรจุภัณฑเปนหลัก ซึ่งจะสวนทางกับธุรกิจสิ่งพิมพที่มีการหดตัวในอัตราเรงมาอยางตอเนื่อง โดยในป 2564  

บริษัทฯ มีรายไดจากธุรกิจสิ่งพิมพ 379.890 ลานบาท ลดลงจากป 2562 ที่มีรายไดจากธุรกิจสิ่งพิมพถึง 

564.812 ลานบาท ในขณะที่รายไดจากธุรกิจบรรจุภัณฑ เพิ่มขึ้นจาก 13.239 ลานบาท ในป 2562 มาเปน 

239.910 ลานบาทในป 2564 และในป 2565 คาดวาจะมีอัตราการเจริญเติบโตไมนอยกวารอยละ 30 

 

การตลาดและภาวะการแขงขัน 

 ในป 2564 แนวโนมภาพรวมธุรกิจสิ่งพิมพ และบรรจุภัณฑคาดการณวาในชวงตนปเศรษฐกิจมีการ

ขยายตัวที่ดี มีทิศทางฟนตัวดีขึ้น แตชวงครึ่งหลังของปมีความยอตัวลงบาง ทั้งนี้ในสวนของธุรกิจสิ่งพิมพนั้น

ยังคงประสบปญหา และไดรับแรงกดดันจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผูบริโภค ในการติดตามขอมูลขาวสาร

ผานสื่อออนไลนที่ยังคงเติบโตอยางตอเนื่อง  ปจจัยดังกลาวจึงสงผลกระทบตอธุรกิจสิ่งพิมพเพราะมีการ

แขงขันกับเทคโนโลยีสมัยใหม และภาวะการขายโฆษณาของสื่อออนไลน มีเพียงตลาดทางดานบรรจุภัณฑที่

คาดวาจะเติบโตประมาณรอยละ 10 โดยไดรับปจจัยหนุนจากภาวะเศรษฐกิจภายในและตางประเทศที่มี

ทิศทางฟนตัวดีขึ้น  อีกทั้งความตองการของผูบริโภคในยุคดิจิทัลที่ยังคงเติบโตอยางตอเนื่อง การผลิตบรรจุ

ภัณฑในยุคปจจุบันมีนวัตกรรมใหมๆ ใชเทคโนโลยีระดับสูง  เชน  กลองกระดาษที่มีน้ำหนักเบา  สะดวกและ

ลดตนทุนในการขนสง สามารถใชบรรจุสินคาที่มีความหลากหลาย ตรงกับความตองการใชจากพฤติกรรมของ

ผูบริโภคในยุคปจจุบัน ที่ตองการความสะดวกรวดเร็ว ซึ่งหันมาเลือกซื้อสินคาออนไลนมากขึ้น และมีแนวโนม

ขยายตัวตอเนื่อง ทำใหตลาดสิ่งพิมพประเภทบรรจุภัณฑมีแนวโนมเติบโตตามไปดวย ดังนั้นบริษัทจึงตอง

ปรับตัว เพื่อชิงสวนแบงการตลาดบรรจุภัณฑ โดยจะขยายธุรกิจไปยังผลิตภัณฑประเภทกลองลูกฟูกภายในป 

2564 เพื่อสรางยอดขายใหเพิ่มขึ้นตอไป  

1) ตลาดหนังสือพิมพ 

 เนื่องในป 2564 มีการปรับราคากระดาษหนังสือพิมพสูงขึ้น ประกอบกับสถานการณการแพรระบาด

ของไวรัสโคโรนา (COVID 19) สงผลตองบโฆษณาทำใหลูกคาลดจำนวนยอดสั่งพิมพลงมาก บางฉบับตองปด

หัวหนังสือพิมพไป  ทำใหในป 2564 บริษัทฯมีรายไดจากงานหนังสือพิมพลดลงอยางมาก และคาดวาในป 

2565 รายไดจากหนังสือพิมพจะปรับตัวลดลงอยางตอเนื่องประมาณรอยละ 30 จากป 2564 

 

2) ตลาดสิ่งพิมพสำหรับธุรกิจขายตรง 

 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไทยชะลอตัว ทำใหมีคนสนใจหันไปทำธุรกิจสวนตัวเพิ่มขึ้น แตทำใหธุรกิจ

ขายตรงมีการขยายตัวไมมาก และบริษัทมียอดขายใหกับบริษัทขายตรง คิดเปนรอยละ 12 ของยอดขายป 

2564 และคาดวาธุรกิจขายตรงจะเพิ่มยอดขายไดอีกไมมากนัก เนื่องจากธุรกิจขายตรงเริ่มหันไปใชสื่อดาน
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อิเล็คทรอนิคส โฆษณาผาน Website , Social Media ตางๆเพื่อสื่อสารโดยตรงถึงผูบริโภคเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้

บริษัทจะพยายามรักษาสวนแบงการตลาดอัตรารอยละ 10 - 15 ในป 2565 

 

3) ตลาดสิ่งพิมพสำหรับธุรกิจขายปลีก และขายสงขนาดใหญ 

ตลาดสิ่งพิมพสำหรับธุรกิจขายปลีกและขายสงขนาดใหญมีการปรับวิธีโฆษณาสินคาโดยการใชสื่อ

ผสมผสานสื่อออนไลน และออฟไลนเขาดวยกัน เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคในยุคปจจัน ทำใหมี

การปรับตัวในดานสิ่งพิมพ โดยบริษัทขนาดใหญ ธุรกิจขายปลีกและขายสง เปลี่ยนวิธีจากพิมพใบปลิวจำนวน

มาก ไปลงโฆษณาทางดานหนังสือพิมพรายวัน และลงโฆษณาทางดานสื่อออนไลนเพิ่มมากขึ้น โดยประมาณ

งานพิมพลดลง 

 

4) ตลาดสิ่งพิมพเพื่อการศึกษา 

 ในป 2564 บริษัทฯ มียอดขายสิ่งพิมพเพื่อการศึกษา ประมาณรอยละ 40 ของยอดขาย  ซึ่งแบบ

ตำราเรียนตางๆ รัฐบาลยังคงสงเสริมเพื่อนักเรียนเรียนฟรีตอเนื่อง โดยรัฐเปนผูชำระคาตำราเรียน ทำให

บริษัทที่เปนผูจัดพิมพมีการขยายตัวมากและเปนตลาดที่ใหญมาก แตปญหา คือ มีระยะเวลาการผลิตที่สั้น

มาก บริษัทฯจึงไดพยายามหาตลาดสิ่งพิมพ เพื่อการศึกษาทั้งในประเทศ และตางประเทศ เชน หนังสือเรียน

กระทรวงศึกษาธิการลาว   

 

5) ตลาดสิ่งพิมพนิตยสาร 

 ในป 2564 บริษัทฯ มียอดขายนิตยสารลดลงไปมาก  เนื่องจากสื่ออิเล็คทรอนิคสสมัยใหม หรือ 

Social Media ตางๆที่เขามามีบทบาทในยุคปจจุบัน  ทำใหพฤติกรรมของผูอานเริ่มหันไปใชบริการทางสื่อ

ออนไลนเพิ่มขึ้น  อีกทั้งในป 2564 ยังคงประสบปญหาสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID 

19) ดวย ยิ่งสงผลใหนิตยสารหลายฉบับไมมียอดโฆษณา ทำใหลดยอดจำนวนสั่งพิมพลง และหลายฉบับก็ปด

ตัวลงถาวร  อยางไรก็ตามบริษัทฯจะพยายามหาลูกคาใหมที่จัดทำนิตยสารเพื่อความรู ความบันเทิงใหเพิ่ม

มากขึ้น โดยในป 2564 บริษัทมียอดขายสิ่งพิมพประเภทนิตยสารประมาณ 30 ลานบาท 

 

6) ตลาดสิ่งพิมพประเภทคูมือ 

 ในป 2564 ประสบปญหาสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID 19) สงผลใหภาค

การสงออกชะลอตัวอยางมาก  ลูกคาไมสามารถสงออกไดในชวงระยะเวลาหนึ่ง  และเริ่มฟนตัวในชวงปลายป 

ทำใหงานประเภทคูมือมีการฟนตัวอยางชาๆ  โดยในป 2564 บริษัทมียอดขายประเภทคูมือประมาณ 40 ลาน

บาท  และคาดวาในป 2565 หากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID 19) ดีขึ้น และภาค
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การสงออกสามารถสงออกไดตามปกติ  บริษัทฯจะมียอดขายประเภทคู มือสูงขึ ้นตอไป  โดยบริษัทฯ

วางเปาหมายยอดขายประเภทคูมือเพ่ิมข้ึนประมาณรอยละ 10 จากป 2564  

 

7) ตลาดบรรจุภัณฑ 

ในป 2564 ปริมาณการผลิตและจำหนายบรรจุภัณฑกระดาษขยายตัวดีเมื่อเทียบกับปกอน โดยมี

ปริมาณ การผลิตรวม 2,358,066 ตัน และปริมาณการจำหนายรวมประมาณ 2,440,758 ตัน ขยายตัวถึงรอย

ละ 6.39 และ 10.89 ตามลำดับเมื่อเทียบกับปกอน จากการขยายตัวของสินคาเครื่องใชไฟฟากลุม work 

from home และ การขยายตัวของการขายผานระบบออนไลนที่ตองใชบรรจุภัณฑกระดาษ มูลคาการนำเขา

บรรจุภัณฑกระดาษ ในป 2564 มีมูลคารวม 7,485 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 19.88 สวนมูลคาการสงออก

นั้น ขยายตัวรอยละ 26.05 โดยมีมูลคาการสงออกรวม 9,480 ลานบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 1,959 ลานบาท 

เมื่อเทียบกับปกอน 

 

สภาวะตลาดและแนวโนมการเติบโต, การแขงขัน และปจจัยภายนอกที่กระทบตออุตสาหกรรมการพิมพ 

จากภาวะทั่วไปในป 2563 การพิมพยังคงซบเซาอยู จากผลกระทบของการแพรระบาดของไวรัสโคโร

นา (COVID 19) แตบริษัทคาดการณวาในป 2564 หากสถานการณดีขึ ้น และมีวัคซีนปองกัน จะทำให

เศรษฐกิจนาจะทรงตัว และคาดหวังวาภาคธุรกิจการสงออกจะเติบโตเพียงเล็กนอยจากป 2563  

ทั้งนี้ไดบริษัทฯไดขยายไปสูตลาดบรรจุภัณฑ โดยตั้งแต เดือน ตุลาคม 2562 เปนตนมา บริษัทยอย 

(EPPCO)  เริ่มผลิตกลองลูกฟูก จึงเชื่อมั่นวาจะเปนการเพิ่มศักยะภาพของกลุมบริษัทใหมีการเติบโตที่ยั่งยืน

ตอไป ซึ่งจะทำใหรายไดสิ่งพิมพเติบโตขึ้นในป 2563 ไมนอยกวารอยละ 50  

ในป 2565 ปริมาณการผลิตและจำหนายบรรจุภัณฑคาดวาจะขยายตัวจากป 2564 อยางไนก็ตาม 

ภาวะ เศรษฐกิจนาจะเริ่มฟนตัวจากเขาถึงวัคซีนในการปองกันโรคโควิด-19 อยางเต็มรูปแบบ ความเขมงวด

สำหรับมาตรการ ลดใชพลาสติก เชน ถุงพลาสติก ฟลมหอแบบตาง ๆ ฉลาก หลอดดูด และสินคาในรูปแบบ

แบงบริโภคขนาดเล็ก (single serve) ที่ใชบรรจุภัณฑพลาสติกจะเริ ่มชัดเจนมากขึ้นอีกครั้ง การบริโภค

ภายในประเทศ รวมทั้งปจจัยหนุนจาก การทองเที่ยวภายในประเทศท่ีนาจะกลับมาฟนตัว คาดวาจะสนับสนุน

การขยายตัวของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑไดดี ในชวงตอไป 
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การผลิตหรือการจัดหาผลิตภัณฑเพื่อจำหนาย 

 

บริษัท ตะวันออกการพิมพ และบรรจุภัณฑ จํากัด (“EPPCO”) 

 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ เลขที่ 51/29, 51/61 ซอยวิภาวดรีังสิต 66 (สยามสามัคคี) 
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่  

กรุงเทพมหานคร 10210 

โทร.   0-2551-0541-44 

โทรสาร   0-2551-0532 , 0-2552-0905 

ที่ตั้งสาขา 00001   เลขที่ 167/5 หมูที่ 4 ถนนบางนา-ตราด  

ตำบลบางบอ อำเภอบางบอ 

จังหวัดสมุทรปราการ  10560 

โทร.   0-2313-4404-6  

  โทรสาร  0-2313-4445 

 

ก)  กำลังการผลิต และปริมาณการผลิต 

  

กำลังการผลิตและปริมาณการผลิตสิ่งพิมพ 

รายการ 
หนวย 

ตอป 

2564 2563 2562 2561 

กำลังการ

ผลิต 

ปริมาณ

การผลิต 

กำลังการ

ผลิต 

ปริมาณ

การผลิต 

กำลังการ

ผลิต 

ปริมาณ

การผลิต 

กำลังการ

ผลิต 

ปริมาณ

การผลิต 

1. หนังสือพิมพ  พันฉบับ 30,500 9,000 30,500 9,000 30,500 15,000 30,500 15,000 

2. หนังสือปกออน เย็บลวด พันเลม 25,000 20,000 25,000 20,000 25,000 20,000 25,000 20,000 

3. หนังสือปกออน ไสกาว พันเลม 27,000 11,000 27,000 11,000 27,000 10,000 27,000 10,000 

4. หนังสือปกแข็ง พันเลม 3,000 100 3,000 100 3,000 150 3,000 150 

5. ใบปลิวแผนพับ พันชิ้น 170,000 90,000 170,000 90,000 170,000 90,000 170,000 90,000 

6. บรรจุภัณฑ พันชิ้น 150,000 90,000 150,000 90,000 150,000 15,000 - - 

 

ข) อัตราการใชกำลังการผลิต 

                  เนื่องจากธุรกิจการพิมพยังเปนธุรกิจบริการซึ่งจะขึ้นอยูกับฤดูกาล และโอกาสพิเศษตาง ๆ ใน

รอบป จึงทำใหการใชกำลังการผลิตไมสม่ำเสมอและคาดการณลำบาก เพราะบางชวงในฤดูกาลกำลังการผลิต
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บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                                สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

ไมเพียงพอ แตบางชวงเวลาก็มีกำลังการผลิตเกินงานที่มีอยู ซึ่งถาเฉลี่ยการใชกำลังการผลิต จะประมาณ 

80% ตอป โดยการพิมพมวนของหนังสือพิมพ และแบบตำราเรียนยังสามารถรับงานไดอีกมาก  

สำหรับบรรจุภัณฑเพิ่งเริ่มผลิตกลองลูกฟูกไดในเดือน ตุลาคม 2562 เปนตนมา โดยป 2563 - 

2564 กำลังการผลิตบรรจุภัณฑ จะประมาณ 60% 

ค) อัตราเพิ่มของปริมาณการผลิตตามจำนวนหนวย 

                  อัตราเพิ่มของปริมาณการผลิต บริษัทฯ ยังสามารถจะพิมพ เชน หนังสือพิมพไดอีกมากกวา 2 

ลานฉบับตอเดือน แตเนื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ และผลกระทบการจากแพรระบาดของไวรัลโคโรนา 

(COVID 19) จึงไมมีงานเพียงพอ 

ง) จำนวนกะท่ีผลิตได จำนวนกะท่ีผลิตจริง 

                 จำนวนกะที่ทำงานอยู 2 กะ โดยจำนวนกะที่ผลิตไดจริง 2 กะ   

 

วัตถุดิบและผูจำหนายวัตถุดิบ (Supplier) 

 

วัตถุดิบ 

         วัตถุดิบหลักของบริษัทฯ  ประกอบดวย กระดาษ, เพลท, หมึก, น้ำยาเคม ีตาง ๆ  

 

แหลงที่มาของวัตถุดิบ 

-  กระดาษ  มาจากทั้งในประเทศ และตางประเทศ 

-  เพลท มาจากผูแทนจำหนายในประเทศ 

-  หมึก มาจากผูแทนจำหนายในประเทศ 

-  น้ำยาเคมีตาง ๆ    มาจากผูแทนจำหนายในประเทศ 

 

 ตนทุนวัตถุดิบที่มากกวา 45% คือกระดาษ เปนวัตถุดิบที่ใชในการผลิต ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงราคา

ตามสภาวะเศรษฐกิจ 

 

สภาพปญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบ  

              ในป 2564 ราคาเยื่อกระดาษปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กนอย  ทำใหราคากระดาษในประเทศมีการปรับตัว

สูงขึ้น และในป 2565 คาดวาราคากระดาษจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก อยางไรก็ตามบริษัทฯไดวางแผนการซื้อ

กระดาษไวลวงหนาอยางสม่ำเสมอเพื่อใหไมสงผลกระทบดังกลาว     



 

53 แบบ 56-1 One Report ป 2564 

บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                                สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

ผูจำหนายวัตถุดิบ (Supplier) 

                ในประเทศ   

ผูจำหนายกระดาษ ประกอบดวย : - 

1. บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร  จำกัด 6. บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร จำกัด 

2. บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร มิลล จำกัด 7. บริษัท อี.พี.ซี.คอรปอเรชั่น จำกัด 

3. บริษัท กฤษณะมงคล จำกัด 8. บริษัท ไทยฟา เปเปอร จำกัด 

4. บริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย จำกัด 9. บริษัท แอล พี นครธน จำกัด 

5. บริษัท สยามคราฟทอุตสาหกรรม จำกัด 10. บริษัท อินเตอร แปซิฟค เปเปอร จำกัด 

 ผูจำหนายหมึกพิมพ ประกอบดวย :- 

1. บริษัท เนชั่นไวด จำกัด 5. บริษัท เฉลิมชัยชาญ จำกัด 

2. บริษัท เอ็ม.ดี.แมชชีนเนอรี่ แอนด ซัพพลาย จำกัด 6. บริษัท พาโนรามา อิ้งค จำกัด 

3. บริษัท โพลีเมอรอะไบดิ้ง จำกัด 7. บริษัท โตโยอิ๊งค จำกัด (ประเทศไทย) 

4. บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ จำกัด 8. บริษัท ดีไอซี กราฟฟค (ประเทศไทย) จำกัด 

           ผูจำหนายเพลท ,เคมีภัณฑ และอื่นๆ ประกอบดวย :- 

1. บริษัท ทีเอฟซี พลัส จำกัด 6. หางหุนสวนจำกัด โพลี พอส 

2. บริษัท แอ็คชั่น ฟูเอล จำกัด 7. บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด 

3. บริษัท รัตนาลามิเนท แอนด ฟอยลแสตมปปง จำกัด 8. บริษัท เคพีเค คิวพลัส จำกัด 

4. บริษัท ศรีไพรวัลยรุงเรือง จำกัด 9. บริษัท พีโอเอฟ แปซิฟค จำกัด 

5. บริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียล เคมิคัล จำกัด  
 

                ตางประเทศ  

            ผูจำหนายกระดาษ ประกอบดวย :- 

1. PT. INDAH KIAT PULP AND PAPER Tbk. 6. HANGZHOU SINOSEA PAPER CO., LTD. 

2. HONG KONG PAPER SOURCES CO., LTD. 7. PAPER AUSTRALIA PTY LTD. 

3. GOLDEN EAST TRADING (HONG KONG) CO., LTD. 8. LIONS PAPER AND BOARD (M) SDN BHD 

4. NP TRADING CO., LTD. 9. MOORIM P AND P CO., LTD. 

5. HEINZEL SALES WILFRIED HEINZEL AG 10. PT. SURYA PAMENANG 

 

 

ในการจัดหาวัตถุดิบของบริษัทฯ 3 ปที่ผานมา ไมมีการจัดหาจากรายใด > 30% ติดตอกัน 
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บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                                สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

การประกอบธุรกิจโรงไฟฟา 

 

ตามที่ภาครัฐไดมีนโยบายในการสนับสนุนการใชไฟฟาพลังงานทดแทนนั้น โดยกลุมบริษัทไดเล็งเห็น

ถึงโอกาสในการพัฒนา และไดลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวของกับพลังงานทดแทน  ซึ่งเปนธุรกิจที่มีศักยภาพในการ

เจริญเติบโตท่ีสูง และมีความเสี่ยงในการดำเนินงานต่ำ ตลอดจนสามารถสรางรายไดท่ีมั่นคงไดในระยะยาว  

โดยมีธุรกิจหลัก คือ การผลิตและจำหนายไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน โดยมีโครงการตั้งอยูใน

ประเทศไทยและตางประเทศ อีกทั้งยังรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟา Solar Rooftop ในประเทศไทยตั้งแตป 

2560 เปนตนมา และในป 2563 บริษัทไดเริ่มเขาทยอยเขาลงทุนในโครงการโรงไฟฟาพลังงานลมในประเทศ

เวียดนาม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โครงการผลิตไฟฟาที่อยูภายใตการดำเนินงานของบริษัทยอยและบริษัท

รวม (“กลุมบริษัทฯ”) ที่ดำเนินการเชิงพาณิชย (“COD”) แลว คิดเปนกำลังการผลิตไฟฟาตามสัดสวนการถือ

หุนรวม 1,509 กิโลวัตต และโครงการใหเชาระบบผลิตไฟฟาแบบ Solar Rooftop แกผูใชไฟฟาภาคเอกชน 

คิดเปนกำลังการผลิตไฟฟาเสนอขายตามสัดสวนการถือหุนรวม 6.43 เมกะวัตต 

โดยยังไมรวมโครงการพลังงานลม ซึ่งอยูระหวางการลงทุนพัฒนาโครงการ จำนวน 160 เมกะวัตต  

 

โครงสรางรายไดของธุรกิจโรงไฟฟา 
 

โครงสรางรายไดสามารถจำแนกไดดังตอไปนี ้
โครงสรางรายได )ลานบาท(  

 ดำเนินการโดย ป 2562 รอยละ ป 2563 รอยละ ป 2564 รอยละ 

รายไดจากการจำหนายไฟฟา 

 โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในประเทศไทย 

- โครงการบอพลอย1 

- โครงการบอพลอย2 

- โครงลพบุร ี 

- โครงการปราจีน  

- Solar rooftop  

 โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในประเทศญี่ปุน 

- โครงการเกียวโต 

- โครงการคูริฮารา 1 

- โครงการคูริฮารา 2 

- โครงการชิจิคะชุคุ 1 

- โครงการชิจิคะชุคุ 2 

 

 

RPV/1 

JKR/1 

LS/1 

PS/1 

EPCOG 

 
Kyotamba GK/3 

AE Power GK/3 

Kurihara GK/3 

Higashi GK 

Higashi GK 

 

 

 

29.13 

28.57 

32.23 

40.21 

19.78 

 
113.72 

146.30 

 13.77 

- 

- 

 

 

 

  3.06% 

  3.00% 

  3.38% 

  4.22% 

  2.08% 

 
 11.94% 

  15.36% 

  1.45% 

- 

- 

 

 

 

16.88 

17.64 

18.68 

25.27 

27.29 

 
103.85 

119.88 

156.16 

3.58 

- 

 

 

 

2.51% 

2.62% 

2.77% 

3.75% 

4.05% 

 
15.42% 

17.80% 

2.18% 

0.53% 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

27.88 

 
- 

- 

- 

2.77 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

34.80% 

 
- 

- 

- 

3.46% 

- 
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บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                                สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

โครงสรางรายได )ลานบาท(  

 ดำเนินการโดย ป 2562 รอยละ ป 2563 รอยละ ป 2564 รอยละ 

 โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในประเทศ

เวียดนาม 

- โครงการเวียดนาม 1,2 

 
 

PKS/2 

 

 
237.44 

 

 
  24.94% 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

รวมรายไดจากการจำหนายไฟฟา  661.15   69.43% 489.23 72.63% 30.65 38.26% 

รายไดจากคาบริการ 

- รายไดคารับเหมากอสรางและบำรุงรักษา 

- รายไดคารับเหมากอสรางและบำรุงรักษา 

 

EE 

EPCOG 

 

  74.64 

- 

  

   7.84% 

- 

 

55.32 

- 

 

8.21% 

- 

 

0.01 

49.45 

 

0.01% 

61.73% 

รวมรายไดจากคาบริการ    74.64    4.84% 55.32 8.21% 49.46 61.74% 

รวมรายไดจากการขายและบริการ  735.79 77.27% 544.55 80.84% 80.11 100.00% 

รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (Adder) 

- โครงการบอพลอย1 

- โครงการบอพลอย 2 

- โครงลพบุร ี 

- โครงการปราจีน  

 

RPV/1 

JKR/1 

LS/1 

PS/1 

 

69.82 

68.85 

77.76 

- 

 

  7.33% 

  7.23% 

  8.17% 

- 

 

40.96 

42.72 

45.41 

- 

 

6.08% 

6.34% 

6.74% 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

รวมรายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (Adder)  216.43 22.73% 129.09 5.61% - - 

รวม  952.22 100.00% 673.63 100.00% - - 
 

หมายเหตุ 1. บริษัทฯ ไดจำหนายหุนสามัญของ RPV พรอมทั้งบริษัทภายใต RPV ไดแก JKR LS PS ซึ่งมีโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทติย

ในประเทศไทยจำนวน 4 โรงขนาด 20.00 เมกะวัตต เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ทำใหในอนาคตบริษัทจะไมมีรายไดการขายไฟ

จากโครงการดังกลาว และไมมีรายไดจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (Adder) สำหรับ 3 โครงการ  

2. โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในประเทศเวียดนามขนาดกำลังการผลิตเสนอขาย 99.216 เมกะวัตต ไดเริ่มจำหนายไฟฟา

เชิงพาณิชย ชวงเดือนมถิุนายน 2562 บริษัทฯ จึงมีรายไดคาขายไฟฟาโครงการดังกลาวในป 2562 อยางไรก็ตามบริษัทฯ ได

จำหนายหุนสามัญและโครงการโรงไฟฟาทั้ง 2 โครงการดังกลาวชวงธันวาคม 2562 ทำใหบริษัทฯ รับรูกำไรจากการขายเงินลงทุน

ในป 2562 

3. บริษัทฯ ไดจำหนายโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในประเทศญี่ปุนในประเทศญี่ปุน 3 โครงการ ไดแก คูริฮารา 1 คูริฮารา 

2 และเกียวโต เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 และไดรับชำระเงินเรียบรอยในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ใหในอนาคตบริษัทจะไมมีรายได

การขายไฟจากโครงการดังกลาว 

 

กลุมบริษัทมีรายไดจากการขายและบริการ และรายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนสัดสวนสำคัญของ

กลุมบริษัท ซึ่งรายไดจากการขายและบริการประกอบดวย รายไดจากการจำหนายไฟฟา และ รายไดคา

รับเหมากอสรางและบำรุงรักษา Solar Rooftop ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

1. รายไดจากการจำหนายไฟฟา 

 กลุมบริษัทมีรายไดจากโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในประเทศไทย โดยไดลงนามในสัญญา

ซื้อขายไฟฟา (PPA) กับ กฟภ. สำหรับการซื้อขายไฟฟาของโรงไฟฟาบอพลอย 2 โครงการ จำนวน 10 เมกะ

วัตต โรงไฟฟาลพบุรี จำนวน 5 เมกะวัตต และ โรงไฟฟาปราจีนบุรี จำนวน 5 เมกะวัตต รวม 4 โครงการ เปน
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บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                                สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

จำนวน 20 เมกะวัตต โดยสัญญามีระยะเวลา 5 ป ตออายุครั้งละ 5 ป โดยอัตโนมัติ รวมเปนระยะเวลา 25 ป 

และมีผลบังคับใชจนกวาผูผลิตไฟฟายื่นหนังสือขอยกเลิกสัญญา อยางไรก็ตามกลุมบริษัทไดมีมติจำหนาย 4 

โครงการดังกลาว เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 และไดโอนหุนสามัญแลวเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ทำให

ในอนาคตกลุมบริษัทจะไมมีรายไดจากโรงไฟฟาในประเทศไทย 4 โรงดังกลาว อยางไรก็ตามกลุมบริษัทยังคงมี

รายไดจากโครงการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคาอาคารพาณิชย (“Solar Rooftop”) ใน

ประเทศไทยโดยในปจจุบันดำเนินการจายไฟฟาเชิงพาณิชยใหแกการไฟฟานครหลวง (“กฟน.”) แลวคิดเปน

กำลังการผลิตไฟฟาเสนอขายตามสัดสวนการถือหุนรวม 1,509 กิโลวัตต  และ โครงการผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคาตามสัญญาขายไฟฟาใหกับบุคคลภายนอกขนาดกำลังการผลิตรวมประมาณ  

6.43 เมกะวัตต 

สำหรับโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที ่ประเทศญี่ปุ นนั้น บริษัทฯ ไดจำหนาย โครงการเกียวโต 

โครงการคูริฮารา1 และโครงการคูริฮารา 2 รวมกำลังการผลิตเสนอขายประมาณ 31.75 เมกะวัตตต รวมถึง 

โครงการ ชิจิคะชุคุ1 และโครงการชิจิคะชุคุ2 รวมกำลังการผลิตเสนอขาย 3.47 เมกะวัตต ซึ่งทั้งหมดได

ดำเนินการจายไฟฟาเชิงพาณิชยแลว ทำใหในอนาคตกลุมบริษัทจะไมมีรายไดจากโรงไฟฟาในประเทศญี่ปุน 

และเวียดนามดังกลาว  

ทั้งนี้บริษัทฯ อยูระหวางการพัฒนาโครงการไฟฟาพลังงานลมที่ประเทศเวียดนามกำลังการผลิต

รวมประมาณ 160.00 เมกะวัตต จะสามารถดำเนินการจำหนายไฟฟาเชิงพาณิชยไดภายในไตรมาส 2 ป 

2565  
 

2. รายไดคารับเหมากอสรางและบำรุงรักษา 

 กลุมบริษัทฯ เริ่มมีการรับรูรายไดประเภทนี้ในชวงไตรมาสที่ 4 ของป 2560 เปนตนมา ภายใตการ

ดำเนินการของ บริษัท เอ็ปโก เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (EE) ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับเหมากอสราง และการ

บำรุงรักษาโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ทั้ง Solar Farm และ Solar Roof 
 

3. รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (สวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา (Adder) 

 โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ถือเปนพลังงานหมุนเวียนรูปแบบหนึ่ง ที่ไดรับการสงเสริมจากภาครัฐ 

โดยไดรับสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟาในอัตรา 8 บาทตอกิโลวัตตชั่วโมง เปนระยะเวลา 10 ป นับจากวันเริ่มซื้อ

ขายไฟฟา สำหรับโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในประเทศไทยจำนวน 3 โรง กำลังการผลิตรวม 

15.00 เมกะวัตตของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทไดมีมติจำหนาย 3 โครงการดังกลาว เมื่อวันที่ 31 

กรกฎาคม 2563 และไดโอนหุนสามัญแลวเมื ่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ทำใหกลุ มบริษัทไมมีรายไดเงิน

อุดหนุนจากรัฐบาลหรือสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา (Adder) ดังกลาวอีกตอไป 
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บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                                สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

ลักษณะผลิตภัณฑ 

 

 บริษัทยอยทางตรงและทางออม ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน 

ประเภทพลังงานแสงอาทิตยเปนหลัก โดยมีโครงการตั้งอยูในประเทศไทยและตางประเทศ และยังมีการ

ประกอบกิจการรับติดตั้งระบบผลิตไฟฟา Solar Rooftop ในประเทศไทยตั้งแตป 2560 และในป 2563 กลุม

บริษัทไดประกาศเขาลงทุนในโครงการโรงไฟฟาพลังงานลมในประเทศเวียดนาม นอกจากนี้ ยังมีบริษัทรวม

ของบริษัทฯ ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟาประเภทโรงไฟฟา Cogeneration 

โครงการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ประเภท Solar Rooftop ในประเทศไทย 

ปจจุบัน EPCOG ซึ่งเปนบริษัทยอยทางออมที่ถือหุนโดยบริษัทยอย ซึ่ง EP ถือหุนในสัดสวนรอยละ 

99.99 ดำเนินโครงการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยประเภท Solar Rooftop ในประเทศไทย ซึ่งดำเนินการ

เชิงพาณิชยแลว รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ กำลังการผลิตไฟฟาตามสัญญารวม 1,509 กิโลวัตต ซึ่งประกอบดวย

สัญญาที่ EPCOG เขาทำกับ กฟน.จำนวน 8 ฉบับ (บางโครงการประกอบดวยสัญญาซื้อขายไฟฟาหลายฉบับ 

โปรดพิจารณาหมายเหตุประกอบตารางดานลาง) โดยที่ทุกสัญญาดังกลาวมีอายุ 25 ป ทั้งนี้ ทั้ง 3 โครงการ 

(ประกอบดวยสัญญาซื้อขายไฟฟา 8 ฉบับ) ดังกลาวไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับกิจการผลิต

ไฟฟาจาก Solar Rooftop ภายใตบัตรสงเสริมการลงทุน (BOI) เปนระยะเวลา 8 ปนับจากวันที่เริ่มมีรายได

จากการประกอบกิจการดังกลาว และสำหรับโครงการกิ่งบางเสาธง (ประกอบดวยสัญญาซื้อขายไฟฟา 5 

ฉบับ) ยังไดรับการลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ไดจากการลงทุนในอัตรารอยละ 50 ของ

อัตราปกติเปนระยะเวลาอีก 5 ปหลังจากพนชวงเวลาที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล สำหรับรายละเอียด

ของแตละโครงการที่จำหนายไฟฟาใหแกภาครัฐเปนไปตามตารางดานลาง 

โครงการ 
เจาของ

โครงการ 
คูสัญญา 

ที่ตั้งโครงการ กำลังการผลิต

เสนอขาย (kW) 

วันเริ่มจายไฟฟาในเชิงพาณิชย 

(Commercial Operation 

Date) อำเภอ / เขต จังหวัด 

โครงการหลักส่ี (1) EPCOG กฟน. หลักสี่ กทม. 301.84 28 และ 30 เมษายน 2558 

โครงการกิ่งบางเสาธง (2) EPCOG กฟน. กิ่งบางเสาธง สมุทรปราการ 1,078.00 18 กันยายน 2557 

โครงการจตุจักร EPCOG กฟน. จตุจักร กทม. 129.36  10 มิถุนายน 2558 

หมายเหตุ:  

(1) โครงการหลักส่ีประกอบดวยสัญญาซื้อขายไฟฟา 2 สัญญา ขนาด 237.16 กิโลวัตต และ 64.68 กิโลวัตต โดย COD ณ วันที ่28 เมษายน 2558 

และ 30 เมษายน 2558 ตามลำดับ 

(2) โครงการกิ่งบางเสาธงประกอบดวยสัญญาซื้อขายไฟฟา 5 สัญญา ขนาด 215.60 กิโลวัตต เทากันทุกสัญญา โดย COD ณ วันที่ 18 กันยายน 

2557 พรอมกันทุกสัญญา  
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นอกจากนี้ EPCOG ยังดำเนินกิจการผลิตและจำหนายไฟฟาจากระบบ Solar Rooftop ใหแกผูใช

ไฟฟาภาคเอกชน จำนวน 6 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวมประมาณ  6.43 เมกะวัตต ซึ่งเดินเครื่องเชิง

พาณิชยจำหนายกระแสไฟฟา แลว 5 โครงการ อยูระหวางการดำเนินการอีกจำนวน 1 โครงการ  โดยสัญญา

ซื้อขายไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยดังกลาวมีระยะเวลา 15 ป ถึง 25 ป 

ภาพโครงการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยประเภท Solar Rooftop 
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ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟา Solar Rooftop 

ในป 2560 กลุมบริษัทฯ ไดเริ่มดำเนินธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟา Solar Rooftop ผาน 

EPCOG และ EE ซึ่งบริษัทฯ ถือหุนรอยละ 99.99 และ 99.00 ตามลำดับ กลุมบริษัทฯ มีกลุมลูกคาเปาหมาย

ไดแก โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารพาณิชย โดยกลุมบริษัทฯ จะใหบริการออกแบบ จัดหาวัสดุอุปกรณ 

และติดตั้งระบบผลิตไฟฟาใหแกลูกคา นอกจากนี้ อาจใหบริการดูแลและบำรุงรักษาภายหลังการ COD ตาม

ระยะเวลาท่ีกำหนดในสัญญา 

สำหรับ EPCOG ไดดำเนินการรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟา Solar Rooftop ใหแกลูกคาแลวเสร็จ

แลวทั้งสิ้น 15 โครงการ รวมกำลังการผลิตติดตั้ง 5.21 เมกะวัตต และมีโครงการที่ลงนามในสัญญาวาจาง

แลวแตยังดำเนินการติดตั้งไมแลวเสร็จ 8 โครงการ รวมกำลังการผลิตติดตั้ง 4.71 เมกะวัตต 

สำหรับ EE มีโครงการรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟา Solar Rooftop ที่ลงนามในสัญญาวาจาง

แลวแตยังดำเนินการติดตั้งไมแลวเสร็จ 5 โครงการ รวมกำลังการผลิตติดตั้ง 89.17 กิโลวัตต 

 

โรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม (Cogeneration) 

กลุมบริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทรวม 2 บริษัทซึ่งดำเนินกิจการโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม โดย

มีรายละเอียดดังนี้ 

 

โครงการ 
เจาของ

โครงการ 
คูสัญญา ที่ตั้งโครงการ 

กำลังการผลิต

ไฟฟาเสนอ

ขาย (MW) 

กำลังการผลิตไอ

น้ำเสนอขาย   

)ตันตอชัว่โมง(  

วันเริ่มจายไฟฟาในเชิง

พาณิชย (Commercial 

Operation Date) 

วันสิ้นสุดสัญญา 

ซื้อขายไฟฟา 

โครงการ

ลาดกระบัง 

PPTC • กฟผ. 

• ผูใชไฟฟาและผูใชไอน้ำใน

นิคมอุตสาหกรรม 

นิคมอุตสาหกรรม

ลาดกระบัง 

กรุงเทพมหานคร 

120 30 29 มีนาคม 2559 28 มีนาคม 2584 

โครงการ

บางปู 

SSUT • กฟผ. 

• ผูใชไฟฟาและผูใชไอน้ำใน

นิคมอุตสาหกรรม 

นิคมอุตสาหกรรม

บางปู 

จังหวัด

สมุทรปราการ 

240 60 โรงที่ 1: 4 ธันวาคม 2559 

โรงที่ 2: 29 ธันวาคม 

2559 

3 ธันวาคม 2584 

28 ธันวาคม 2584 

 

ทั้งนี้กลุมบริษัท ไดดำเนินการขายหุนในโครงการโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม ไปเมื่อวันที่ 20 

ธันวาคม 2564 
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(ก). โครงการลาดกระบัง 

โครงการลาดกระบังดำเนินการโดย PPTC ซึ่งเปนบริษัทรวมที่บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 49.50 เปน

โครงการโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมขนาดกำลังการผลิตไฟฟาเสนอขาย 120 เมกะวัตต และกำลังการ

ผลิตไอน้ำ 30 ตันตอชั่วโมง (หากคิดตามสัดสวนการถือหุน กำลังการผลิตไฟฟาเสนอขายเทากับ 59.40 เมกะ

วัตต กำลังการผลิตไอน้ำเทากับ 14.85 ตันตอชั่วโมง) โครงการลาดกระบังใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงหลัก

ในการผลิต มีสัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ. จำนวน  90 เมกะวัตต เปนระยะเวลา 25 ป นอกจากนี้ โครงการ

ลาดกระบังมีสัญญาซื้อขายไฟฟาและสัญญาซื้อขายไอน้ำกับลูกคาซึ่งเปนโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคม

อุตสาหกรรมลาดกระบัง 

(ข). โครงการบางป ู

โครงการบางปูดำเนินการโดย SSUT ซึ่งเปนบริษัทรวมที่บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 40.00 ประกอบดวย

โรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมจำนวน 2 โรง ขนาดกำลังการผลิตไฟฟาเสนอขายตอโรง 120 เมกะวัตต และ

กำลังการผลิตไอน้ำตอโรง 30 ตันตอชั่วโมง คิดเปนกำลังการผลิตไฟฟาเสนอขายรวม 240 เมกะวัตต และ

กำลังการผลิตไอน้ำรวม 60 ตันตอชั่วโมง (หากคิดตามสัดสวนการถือหุน กำลังการผลิตไฟฟาเสนอขายรวม

เทากับ 96 เมกะวัตต กำลังการผลิตไอน้ำรวมเทากับ 24 ตันตอชั่วโมง) โครงการบางปูใชกาซธรรมชาติเปน

เชื้อเพลิงหลักในการผลิต มีสัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ. โรงละ 90 เมกะวัตต รวม 180 เมกะวัตต เปน

ระยะเวลา 25 ป นอกจากนี้ โครงการบางปูมีสัญญาซื้อขายไฟฟาและสัญญาซื้อขายไอน้ำกับลูกคาซึ่งเปน

โรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางป ู

 

โรงไฟฟาพลังงานลมท่ีประเทศเวียดนาม 

 ปจจุบัน กลุมบริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัท 4 บริษัทซึ่งอยูระหวางการพัฒนาโครงการโรงไฟฟา

พลังงานลมที่ประเทศเวียดนาม โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 

ชื่อโครงการ ผูดำเนินโครงการ คูสัญญา 
ที่ตั้ง

โครงการ 
FIT Price 

(USD/kWh) 

ขนาด
กำลัง 

การผลิต 
(MW) 

วันเริ่มจายไฟฟา 

ในเชิงพาณิชย  
(COD) 

วันสิ้นสุดสัญญา 

ซื้อขายไฟฟา 

Huong Linh 3 Huong Linh 3 Wind 

Power Joint Stock 

Company 

การไฟฟาเวียดนาม 

(“EVN”) 

จังหวัด  

Quang Tri 

0.085 30 ภายในไตรมาส 

2/2565 

ระยะเวลา 20 ป นับ

จากวันที่ SCOD 

Huong Linh 4 Huong Linh 4 Wind 

Power Joint Stock 

Company 

การไฟฟาเวียดนาม 

(“EVN”) 

จังหวัด  

Quang Tri 

0.085 30 ภายในไตรมาส 

2/2565 

ระยะเวลา 20 ป นับ

จากวันที่ SCOD 
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ชื่อโครงการ ผูดำเนินโครงการ คูสัญญา 
ที่ตั้ง

โครงการ 
FIT Price 

(USD/kWh) 

ขนาด
กำลัง 

การผลิต 
(MW) 

วันเริ่มจายไฟฟา 

ในเชิงพาณิชย  
(COD) 

วันสิ้นสุดสัญญา 

ซื้อขายไฟฟา 

Che bien Tay 

Nguyen Wind 

Power Plant 

Chu Prong Gia Lai Wind 

Power Joint Stock 

Company 

การไฟฟาเวียดนาม 

(“EVN”) 

จังหวัด  

Gia Lai 

0.085 50 ภายในไตรมาส 

2/2565 

ระยะเวลา 20 ป นับ

จากวันที่ SCOD 

Trien Mien Nui 

Wind Power Plant 

Chu Prong Gia Lai Wind 

Energy Joint Stock 

Company 

การไฟฟาเวียดนาม 

(“EVN”) 

จังหวัด  

Gia Lai 

0.085 50 ภายในไตรมาส 

2/2565 

ระยะเวลา 20 ป นับ

จากวันที่ SCOD 

รวม 160.00   

 

(ก.) โครงการ Huong Linh 3 

 โครงการ Huong Linh 3 ดำเนินการโดย Huong Linh 3 Wind Power Joint Stock Company ซึ่ง

ถือหุนโดย Huong Linh Fresh Energy Development Joint Stock Company รอยละ 99.80 โดยบริษัท

เขาทำรายการไดมาซึ่งหุนสามัญของ Huong Linh Fresh Energy Development Joint Stock Company 

โดยจะไดรับหุนสามัญครบรอยละ 100.00 ภายในเดือนตุลาคม 2564 โดยโครงการดังกลาวเปนโครงการ

โรงไฟฟาพลังงานลมขนาดกำลังการผลิต 30.00 เมกะวัตต ซึ่งอยูที่เขตจังหวดั Quang Tri ประเทศสาธารณรฐั

สังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งไดรับอนุมัติใหรวมโครงการเขาอยูในแผนแมบทกำหนดทิศทางพลังงานไฟฟา (PPDP 

approval) ของป 2563 ถึง 2573 และไดรับการยอมรับที่จะรับซื้อขายไฟฟาจากโครงการในเบื้องตนจาก 

Vietnam Electricity (“EVN”) โดยไดลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟา (Power Purchase Agreement) กับ 

EVN แลวในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 มีระยะเวลาซื้อขายไฟฟา 20 ป ในอัตรารับซื้อไฟฟา (Feed in Tariff 

หรือ FIT) ที่ 0.085 ดอลลารสหรัฐ ตอหนวย (หรอืประมาณ 2.67 บาท อัตราแลกเปลี่ยนที่ 31.39 บาทตอ 1 

ดอลลารสหรัฐ อางอิงจากธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563) โดยโครงการดังกลาวมี

กำหนดการจำหนายไฟฟาเชิงพาริชย (COD) ภายในเดือนตุลาคม 2564 

(ข.) โครงการ Huong Linh 4 

 โครงการ Huong Linh 4 ดำเนินการโดย Huong Linh 4 Wind Power Joint Stock Company ซึ่ง

ถือหุนโดย Huong Linh Fresh Energy Development Joint Stock Company รอยละ 99.80 โดยบริษัท

เขาทำรายการไดมาซึ่งหุนสามัญของ Huong Linh Reproduce Energy Development Joint Stock 

Company โดยจะไดรับหุนสามัญครบรอยละ 100.00 ภายในเดือนตุลาคม 2564 โดยโครงการดังกลาวเปน

โครงการโรงไฟฟาพลังงานลมขนาดกำลังการผลิต 30.00 เมกะวัตต ซึ่งอยูที่เขตจังหวัด Quang Tri ประเทศ

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งไดรับอนุมัติใหรวมโครงการเขาอยูในแผนแมบทกำหนดทิศทางพลังงาน

ไฟฟา (PPDP approval) ของป 2563 ถึง 2573 และไดรับการยอมรับที่จะรับซื้อขายไฟฟาจากโครงการใน

เบื้องตนจาก Vietnam Electricity (“EVN”) โดยไดลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟา (Power Purchase 
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Agreement) กับ EVN แลวในวันท่ี 27 มกราคม 2564 มีระยะเวลาซื้อขายไฟฟา 20 ป ในอัตรารับซื้อไฟฟา 

(Feed in Tariff หรอื FIT) ที่ 0.085 ดอลลารสหรัฐ ตอหนวย (หรือประมาณ 2.67 บาท อัตราแลกเปลี่ยนที่ 

31.39 บาทตอ 1 ดอลลารสหรัฐ อางอิงจากธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563) โดยโครงการ

ดังกลาวมีกำหนดการจำหนายไฟฟาเชิงพาริชย (COD) ภายในเดือนตุลาคม 2564 

(ค.) โครงการ Che bien Tay Nguyen Wind Power Plant (โครงการ TN) 

 โครงการ TN ดำเนินการโดย Chu Prong Gia Lai Wind Power Joint Stock โดยบริษัทเขาทำ

รายการไดมาซึ่งหุนสามัญของ Chu Prong Gia Lai Wind Power Joint Stock โดยจะไดรับหุนสามัญครบ

รอยละ 90.00 ภายในเดือนตุลาคม 2564 โดยโครงการดังกลาวเปนโครงการโรงไฟฟาพลังงานลมขนาดกำลัง

การผลิต 50.00 เมกะวัตต ซึ่งอยูที่เขตจังหวัด Gia Lai ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งไดรับอนุมตัิ

ใหรวมโครงการเขาอยูในแผนแมบทกำหนดทิศทางพลังงานไฟฟา (PPDP approval) ของป 2563 ถึง 2573 

และไดรับการยอมรับที่จะรับซื้อขายไฟฟาจากโครงการในเบื้องตนจาก Vietnam Electricity (“EVN”) โดยได

ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟา (Power Purchase Agreement) กับ EVN แลวในวันที ่ 1 ธันวาคม 2563 มี

ระยะเวลาซื้อขายไฟฟา 20 ป ในอัตรารับซื้อไฟฟา (Feed in Tariff หรือ FIT) ที่ 0.085 ดอลลารสหรัฐ ตอ

หนวย (Feed in Tariff หรือ FIT) ที่ 0.085 ดอลลารสหรัฐ ตอหนวย (หรือประมาณ 2.66 บาท อัตรา

แลกเปลี่ยนที่ 31.32  บาทตอ 1 ดอลลารสหรัฐ อางอิงจากธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2563) 

โดยโครงการดังกลาวมีกำหนดการจำหนายไฟฟาเชิงพาริชย (COD) ภายในเดือนตุลาคม 2564 

(ง.) โครงการ Trien Mien Nui Wind Power Plant (โครงการ MN) 

 โครงการ MN ดำเนินการโดย Chu Prong Gia Lai Wind Energy Joint Stock Company โดยบริษัท

เขาทำรายการไดมาซึ่งหุนสามัญของ Chu Prong Gia Lai Wind Energy Joint Stock Company โดยจะ

ไดรับหุนสามัญครบรอยละ 100.00 ภายในเดือนตุลาคม 2564 โดยโครงการดังกลาวเปนโครงการโรงไฟฟา

พลังงานลมขนาดกำลงัการผลิต 50.00 เมกะวัตต ซึ่งอยูที่เขตจังหวัด Gia Lai ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม ซึ่งไดรับอนุมัติใหรวมโครงการเขาอยูในแผนแมบทกำหนดทิศทางพลังงานไฟฟา (PPDP approval) 

ของป 2563 ถึง 2573 และไดรับการยอมรับที่จะรับซื้อขายไฟฟาจากโครงการในเบื้องตนจาก Vietnam 

Electricity (“EVN”) โดยไดลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟา (Power Purchase Agreement) กับ EVN แลวใน

วันที ่ 1 ธันวาคม 2563 มีระยะเวลาซื้อขายไฟฟา 20 ป ในอัตรารับซื้อไฟฟา (Feed in Tariff หรือ FIT) ที ่

0.085 ดอลลารสหรัฐ ตอหนวย (Feed in Tariff หรือ FIT) ที่ 0.085 ดอลลารสหรัฐ ตอหนวย (หรือประมาณ 

2.66 บาท อัตราแลกเปลี่ยนที่ 31.32  บาทตอ 1 ดอลลารสหรัฐ อางอิงจากธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่ 

6 สิงหาคม 2563) โดยโครงการดังกลาวมีกำหนดการจำหนายไฟฟาเชิงพาริชย (COD) ภายในเดือนตุลาคม 

2564 
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กระบวนการผลิตไฟฟา 

โครงการ Solar Rooftop 

โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย โดยมีการประกอบกิจการในประเทศ ประเภท Solar Rooftop ซึ่งเปน

การผลิตไฟฟาเพื่อใชภายในอาคารพาณิชย โดยกระบวนการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยทุกประเภทที่

กลาวมานี้มีอุปกรณหลักและกระบวนการผลิตไฟฟา ดังนี ้

อุปกรณหลัก 

1. แผงเซลลแสงอาทิตย (Solar Module) เปนอุปกรณเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยเปนกระแสไฟฟา

ตรง (DC Current) โดยเทคโนโลยีของแผงเซลลแสงอาทิตยแบงออกเปน 3 ประเภท คือ  

- ซิลิคอนผลึกเดี่ยว (Monocrystalline Silicon) มีลักษณะเปนแผนซิลิคอนแข็งและบางมาก 

เซลลแสงอาทิตยประเภทผลึกซิลิคอน ผลิตจากแทงผลึกซิลิคอนที่เกิดจากการหลอมละลาย

ซิลิคอนบริสุทธิ์ โดยแผงเซลลแสงอาทิตยประเภทนี้มีประสิทธิภาพตอพื้นที่สูง อยางไรก็ตาม 

ตนทุนในการผลิตแผงเซลลแสงอาทิตยประเภทนี้คอนขางสูง 

- โพลีคริสตัลไลน (Polycrystalline Silicon) ผลิตโดยการนำเอาซิลิคอนเหลวมาเทใสแมพิมพ

ที่เปนสี่เหลี่ยม กอนที่จะนำมาตัดเปนแผนบาง แผงเซลลแสงอาทิตยประเภทนี้นี้ใชปริมาณ

ซิลิคอนในการผลิตนอยกวาประเภทซิลิคอนผลึกเดี ่ยว ราคาจึงถูกกวา ดังนั ้น หากไมมี

ขอจำกัดในดานพื้นที่ การใชแผงเซลลแสงอาทิตยประเภทนี้คุมคาการลงทุนกวาประเภทผลึก

เด่ียว 

- ฟลมบาง (Thin Film) หลักการคือการนำสารที ่สามารถแปลงพลังงานแสงอาทิตยเปน

กระแสไฟฟามาฉาบเปนฟลมหรือชั้นบางๆ ซอนกันหลายๆ ชั้น ดานประสิทธิภาพในการใช

งานนั้นต่ำกวาแผงเซลลแสงอาทิตยประเภทซิลิคอนผลึกเดี่ยวและประเภทโพลีคริสตัลไลน  

2. ตูรวมสายไฟฟากระแสตรง (DC Combiner Box) เปนอุปกรณสำหรับรวมกระแสไฟฟาที่ผลิตได

จากแผงเซลลแสงอาทิตยเพื่อสงกระแสไฟฟาที่รวมไดไปยังอินเวอรเตอร นอกจากนี้ภายในตูรวม

สายไฟฟากระแสตรงยังติดตั้งอุปกรณตัดตอนและอุปกรณปองกัน เชน Surge Protection และ 

Fuse เปนตน 

3. อินเวอรเตอร (Inverter) เปนอุปกรณแปลงกระแสไฟฟาจากกระแสตรงเปนกระแสสลับแรงดันต่ำ 

เพราะระบบไฟฟาโดยสวนใหญมักใชกระแสไฟสลับในการใชงาน โดยอินเวอรเตอรในระบบเซลล

แสงอาทิตยแบบเชื ่อมตอกับระบบจำหนาย (Grid-connected) สามารถแบงได 2 ประเภท 

ขึ้นอยูกับลักษณะการใชงาน คอื 



 

64 แบบ 56-1 One Report ป 2564 

บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                                สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

- อินเวอรเตอรชนิดเซนทรัล (Central Inverter) เปนอินเวอรเตอรขนาดใหญ มีขนาดตั้งแต 

100 ถึง 2,500 กิโลวัตต อินเวอรเตอรชนิดนี้นิยมนำมาใชสำหรับ Solar Farm ซึ่งมีกำลังการ

ผลิตสูง เนื่องจากมีความสะดวกในการติดต้ังกับระบบขนาดใหญ และสะดวกตอการดูแลรักษา  

- อินเวอรเตอรชนิดสตริง (String Inverter) เปนอินเวอรเตอรขนาดเล็ก มีขนาดตั้งแต 2 ถึง 60 

กิโลวัตต อินเวอรเตอรชนิดนี ้นิยมนำมาใชสำหรับ Solar rooftop เนื ่องจากมีขนาดเล็ก 

สามารถติดต้ังในพื้นที่จำกัด และสะดวกในการดูแลรักษา 

4. ตูรวมสายไฟฟากระแสสลับ (AC Combiner Box) เปนอุปกรณสำหรับรวมไฟฟากระแสสลับที่

แปลงมาจากอินเวอรเตอรเพื่อสงกระแสไฟฟาไปการใชงานที่ตองการตอไป  

5. หมอแปลงไฟฟา (Transformer) เปนอุปกรณแปลงแรงดันไฟฟาใหเปนแรงดันที ่ต องการ 

โดยทั่วไปจะติดตั้งหมอแปลงสำหรับกรณีที่ตองการขายไฟฟาใหกับผูรับซื้อไฟฟาในระบบจำหนาย 

ดังนั้นจึงตองแปลงแรงดันใหตรงกับระบบจำหนาย 

6. สวิตซเกียร (Switch Gear) เปนอุปกรณซึ่งทำหนาที่ตัดตอและเชื่อมตอระหวางระบบภายในและ

ระบบโครงขาย  

กระบวนการผลิตไฟฟา 

1. พลังงานแสงอาทิตยที่ตกกระทบกับแผงเซลลแสงอาทิตยจะถูกแปลงเปนไฟฟากระแสตรง โดย

การนำแผงเซลลแสงอาทิตยมาตออนุกรมกันในแตละชุดสตริงจะทำใหไดแรงดันไฟฟาเพิ่มขึ้นตาม

ตองการ โดยจำนวนแผงเซลลแสงอาทิตยที่นำมาตออนุกรมกันในแตละสตริงจะขึ้นอยูกับขนาด

อินเวอรเตอรที่ใช  

2. สายไฟฟาจากแตละสตริง จะไปตอรวมกันที่ตูรวมสายไฟฟากระแสตรง เพื่อรวมกระแสไฟฟาเขา

ดวยกัน แลวสงไปยังอินเวอรเตอรตอไป  

3. เมื่อไฟฟากระแสตรงเขาสูอินเวอรเตอร อินเวอรเตอรจะทำการเปลี่ยนไฟฟากระแสตรงเปนไฟฟา

กระแสสลับ และปรับคาทางไฟฟา (เชน แรงดัน, เฟส, ฮารโมนิค, ความถี่, แรงดันกระเพื่อม, การ

ปองกันสภาวะไอสแลนดด ิ ้ง เปนตน) ใหตรงตามที ่ผ ู ควบคุมระบบจำหนายกำหนด ซึ่ง

อินเวอรเตอรที่นำมาใชงานจะผานการทดสอบจากผูควบคุมระบบจำหนาย 

4. จากนั้นไฟฟากระแสสลับที่ผลิตไดจะถูกสงใหแกผูรับซื้อไฟฟา โดยสามารถแบงออก 2 ประเภท 

ดังนี้ 

4.1 สำหรับกรณีที่จำหนายไฟฟาใหกับผูรับซื้อในระบบจำหนาย กระแสไฟฟาที่ผลิตไดจะตอง

ผานหมอแปลงไฟฟาเพื่อแปลงแรงดันใหตรงกับระบบจำหนาย กอนที่จะถูกสงผานมิเตอรวัด

คาพลังงานไฟฟา และสงผานเขาระบบสายสงของระบบจำหนายนั้นๆ ตอไป 
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สำหรับโครงการ Solar Rooftop ที่ผลิตไฟฟาสำหรับใชเองภายในอาคารพาณิชย ไฟฟากระแสสลับที่

ไดจากแตละอินเวอรเตอรจะมารวมกันที่ตูรวมสายไฟฟากระแสสลับ (AC Combiner Box) เพื่อรวมกระแส 

กอนถูกนำไปเชื่อมเขากับตูจายกระแสไฟฟาหลักของอาคาร ระบบควบคุมของอินเวอรเตอรจะทำหนาที่

จัดการใหระบบไฟฟานำเอาพลังงานไฟฟาที่ไดจากอินเวอรเตอรไปใชกอน และหากความตองการพลังงาน

ไฟฟามีมากกวาที่ระบบเซลลแสงอาทิตยผลิตได ระบบไฟฟาจึงจะรับเอาพลังงานไฟฟาจากตูจายกระแสไฟฟา

หลัก ซึ่งรับไฟฟามาจากภายนอกมาใชตอไป 

 

แผนภาพแสดงกระบวนการผลิตไฟฟาของโครงการ Solar Farm และโครงการ Solar Rooftop 

         กรณีขายไฟฟาใหแกอาคารพาณิชย 
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โครงการโรงไฟฟา Cogeneration 

โรงไฟฟา Cogeneration ของบริษัทรวมของบริษัทฯ มีข้ันตอนการผลิตไฟฟาดังนี้ 

1. ในขั ้นแรกการผลิตไฟฟาจะเปนการผลิตโดยหนวยผลิตไฟฟากังหันกาซ (Gas Turbine 

Generation) ซึ ่งประกอบดวย เครื ่องกังหันกาซ (Gas Turbine) และเครื ่องกำเนิดไฟฟา 

(Generator) โดยกระบวนการผลิตกระแสไฟฟาเริ่มตนจากอัดอากาศใหมีความดันสูงแลวนำไป

ผสมกับกาซธรรมชาติในหองเผาไหม โดยมีระบบจุดไฟ (Ignition) สรางประกายไฟทำใหเกิดการ

เผาไหม เมื่อสวนผสมระหวางกาซธรรมชาติและอากาศเกิดการเผาไหมแลวจะกลายเปนกาซรอน

ที่มีการขยายตัวและถูกนำไปขับดันใบพัด (blade) ของเครื่องกังหันกาซ โดยใบพัดดังกลาวจะ

เชื่อมติดอยูกับแกนเพลาจึงทำใหเพลาหมุนและเกิดแรงบิด ซึ่งที่ปลายเพลาอีกดานหนึ่งจะเชื่อม

ติดอยูกับเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟาและฉุดใหโรเตอรของเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟาหมุนตาม

แกนเพลาและเหนี่ยวนำทำใหเกิดกระแสไฟฟาขึ้น  

2. กาซรอนที่ผานการขับดันใบพัดของกังหันกาซแลว จะยังมีอุณหภูมิและพลังงานเหลืออยูคอนขาง

สูง (ประมาณ 500-600 องศาเซลเซียส) ดังนั้นกาซรอนดังกลาวจะถูกสงเขาสูหนวยผลิตไอน้ำโดย

การนำความรอนที่เหลือกลับมาใชใหม (Heat Recovery Steam Generator หรือ “HRSG”) 

เพื่อถายเทพลังงานความรอนใหกับน้ำปราศจากแรธาตุ จนทำใหน้ำปราศจากแรธาตุกลายเปนไอ

น้ำแรงดันสูง และเมื่อกาซรอนถายเทพลังงานใหกับน้ำปราศจากแรธาตุแลวจะมีอุณหภูมิลดลง

กอนถูกระบายออกปลองของ HRSG  

3. ไอน้ำแรงดันสูงที่ถูกระบายออกจากจาก HRSG จะถูกแบงเปน 2 สวน สวนหนึ่งจำหนายใหกับ

โรงงานอื่นๆ ที่อยูภายในนิคมอุตสาหกรรม และอีกสวนหนึ่งจะถูกรวบรวมเขาสูหนวยผลิตไฟฟา

กังหันไอน้ำ (Steam Turbine Generator) ซึ่งประกอบดวยเครื่องกังหันไอน้ำ (steam turbine) 

และเครื่องกำเนิดไฟฟา (Generator) โดยไอน้ำจะถูกสงเขาไปหมุนเครื่องกังหันไอน้ำที่มีเพลา

เชื่อมตออยูกับเครื่องกำเนิดไฟฟาทำใหโรเตอรหมุน และเกิดการเหนี่ยวนำเกิดเปนกระแสไฟฟา

ขึ ้น สำหรับไอน้ำที ่ผ านการผลิตกระแสไฟฟาจากหนวยผลิตไฟฟากังหันไอน้ำแลว จะถูก

แลกเปลี่ยนความรอนกับน้ำจากหอหลอเย็น เพื่อควบแนนไอน้ำใหกลายเปนน้ำกอนหมุนเวียน

กลับไปใชใน HRSG ตอไป  
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แผนภาพแสดงกระบวนการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟา Cogeneration 

 

โครงการโรงไฟฟาพลังงานลม 

 การนำลมมาใชประโยชนจะตองอาศัยเครื่องจักรกลสำคัญ คือ “กังหันลม” ในการเปลี่ยน พลังงาน

จลนจากการเคลื่อนที่ของลม เปนพลังงานกลกอนนำไปใชประโยชน ที่สำคัญพลังงานลม ใชไมมีวันหมด และ

กระบวนการผลิตไฟฟาจากลมยังไมปลอยของเสียที่เปนอันตรายตอ สภาพแวดลอมแตการใชพลังงานลมเพื่อ

การผลิตไฟฟาความเร็วลมจะตองสม่ำเสมอ หรือกำลังลม เฉลี่ยทั้งปควรไมนอยกวาระดับ 6.4 – 7.0 เมตรตอ

วินาที ที่ความสูง 50 เมตร ถึงจะสามารถ ผลิตไฟฟาจากกังหันลมไดดี โดยทั่วไปกังหันลมแบงออกเปน 2 ชนิด 

ตามแกนหมุนของกังหันลม ไดแก 

1. กังหันลมแกนหมุนแนวตั้ง (Vertical Axis Wind Turbine) เปนกังหันลมที่มีแกนหมุน และใบพัดตั้ง

ฉากกับการเคล่ือนที่ของลมในแนวราบ 

2. กังหันลมแกนหมุนแนวนอน (Horizontal Axis Wind Turbine) เปนกังหันลมที่มีแกนหมุนขนานกับ

การเคล่ือนที่ของลมในแนวราบ โดยมีใบพัดเปนตัวตั้งฉากรับแรงลม 

ทั้งนี้กลุมบริษัทบริษัทใชกังหันลมแบบแนวแกนนอน (Horizontal Axis Turbine (HAWT)) เปนกังหันลมที่มี

แกนหมุนขนานกับทิศทางของลมโดยมีใบพัดเปนตัวตั้งฉากรับแรงลม มีอุปกรณควบคุมกังหันใหหันไปตาม
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ทิศทางของกระแสลม เรียกวาหางเสือ โดยพื้นที่ที่โครงการโรงไฟฟาพลังงานลมของกลุมบริษัทตั้งอยูใน

ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

จังหวัด Quang Tri มีความเร็วลมเฉลี่ยตอป 7.15 เมตรตอวินาที และจังหวัด 6.8 เมตรตอวินาท ี

กระบวนการผลิตไฟฟา 

 เมื่อมีลมพัดผานใบกังหัน พลังงานจลนที่เกิดจากลมจะทำใหใบพัดของกังหันเกิดการหมุน และไดเปน

พลังงานกลออกมา พลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเปนพลังงานไฟฟา โดยเครื่อง

กำเนิดไฟฟา (Generator) ที่เชื่อมตออยูกับแกนหมุนของกังหันลม จายกระแสไฟฟาผานระบบควบคุมไฟฟา 

และจายกระแสไฟฟาเขาสูระบบตอไป โดยปริมาณไฟฟาที่ผลิตไดจะขึ้นอยูกับความเร็วของลม ความยาวของ

ใบพัด และสถานที่ติดต้ังกังหันลม 

 

สวนประกอบของกังหันลมเพ่ือผลิตไฟฟา 

 
1. แกนหมุนใบพัด (Rotor Blade) ทำหนาท่ีรับแรงลม ซึ่งแกนหมุนประกอบดวย 

1.1 ดุมแกนหมุน (Rotor Hub) เปนตัวครอบแกนหมุนที่อยูสวนหนาสุด มีรูปรางเปนวงรีคลายไข 

เพื่อการลูลม 
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1.2 ใบพัด (Blade) ยึดติดกับแกนหมุน ทำหนาท่ีรับพลังงานจลนจากการเคลื่อนที่ ของลม และหมุน

แกนหมุนเพื่อสงถายกำลังไปยังเพลาแกนหมุนหลัก กังหันลมขนาด 3 ใบพัด จัดวาดีที่สุดในการ

กวาดรับแรงลมและนิยมใชกันแพรหลายมากที่สุด 

1.3 จุดปรับหมุนใบ (Pitch) อยูระหวางรอยตอของใบกับแกนหมุน ทำหนาที่ปรับใบพัดใหมีความ

พรอมและเหมาะสมกับความเร็วลม 

2. หองเครื่อง (Nacelle) มีลักษณะคลายกลองใสของขนาดใหญที่ถูกออกแบบเพื่อปองกันสภาพ

อากาศภายนอกใหกับอุปกรณที่อยูภายใน ซึ่งไดแก 

2.1 เพลาแกนหมุนหลัก )Main Shaft หรือ Low Speed Shaft) ทำหนาที ่รับแรงจากแกนหมุน

ใบพัด และสงผานเขาสูหองปรับเปล่ียนทดรอบกำลัง 

2.2 หองทดรอบกำลัง )Gear Box) เปนตัวควบคุมปรับเปลี่ยนทดรอบการหมุนและถายแรงของ

เพลาแกนหมุนหลักที่มีความเร็วรอบต่ำ ไปยังเพลาแกนหมุนเล็กของเครื่องกำเนิดไฟฟาเพื่อใหมี

ความเร็วรอบสูงขึ้น และมีความเร็วสม่ำเสมอ 

2.3 เพลาแกนหมุนเล็ก )Shall Shaft หรือ High Speed Shaft) ทำหนาที่รับแรงที่มีความเร็วรอบ

สูงของหองทดรอบกำลังเพื่อหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟา 

2.4 เครื่องกำเนิดไฟฟา )Generator) ทำหนาท่ีแปลงพลังงานกลที่ไดรับเปนพลังงานไฟฟา 

2.5 เบรก )Brake) เปนระบบกลไกเพื่อใชควบคุมและยึดการหยุดหมุนอยางสิ้นเชิงของใบพัดและ

เพลาแกนหมุนของกังหันลม เมื่อตองการใหกังหันลมหยุดหมุนและในระหวางการซอมบำรุง 

2.6 ระบบควบคุมไฟฟา )Controller System) เป นระบบควบคุมการทำงานและการจ าย

กระแสไฟฟาออกสูระบบโดยคอมพิวเตอร 

2.7 ระบบระบายความรอน )Cooking ) เพื่อระบายความรอนจากการทำงานตอเนื่องตลอดเวลา

ของหองทดรอบกำลังและเครื่องกำเนิดไฟฟา อาจระบายดวยลมหรือน้ำขึ้นกับการออกแบบ 

2.8 เครื่องวัดความเร็วและทิศทางลม )Anemometer and Wired Vane) เปนสวนเดียวที่ติดตั้งอยู

นอกหองเครื่อง ซึ่งไดรับการเชื่อมตอสายสัญญานเขาสูระบบคอมพิวเตอรเพื่อวัดความเร็วและ

ทิศทางลม 

3. เสา (Tower) เปนตัวรับสวนที่เปนชุดแกนหมุนใบพัดและตัวหองเครื่องที่อยูดานบน 

4. ฐานราก เปนสวนที่รับน้ำหนักของชุดกังหันลม 
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การบริหารจัดการ ตรวจสอบ ซอมบำรุง และติดตามการดำเนินงาน 

โครงการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ประเภท Solar Rooftop ในประเทศไทย 

การบริหารจัดการ ตรวจสอบ ซอมบำรุง และติดตามการดำเนินงาน โครงการผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย ประเภท Solar Rooftop ในประเทศไทย เปนไปในลักษณะใกลเคียงกับโรงไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย ประเภท Solar Farm ในประเทศไทย โดยมีการวาจาง EE ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ใหทำ

หนาท่ีดังกลาว เชนเดียวกับโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ประเภท Solar Farm ในประเทศไทย  

โรงไฟฟา Cogeneration 

PPTC และ SSUT ไดมีการบริหารจัดการโรงไฟฟาโดยจัดใหมีวิศวกรและเจาหนาที่ที่มีความรูความ

ชำนาญและฝมือดีประจำที่โรงไฟฟา Cogeneration ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อควบคุมการเดินเครื่องและ

คอยติดตามใหโรงไฟฟาสามารถเดินเครื่องเพื่อจายไฟฟาใหกับลูกคาไดอยางราบรื่น อีกทั้งมีการติดตอ

ประสานงานกับการไฟฟาสวนทองถิ่นและลูกคาภายในนิคมอุตสาหกรรมเกี่ยวกับแผนการเดินเครื่อง แผนการ

หยุดจายไฟฟา แผนการซอมบำรุง และการรับสงขอมูลขาวสารตางๆ ที่เกี ่ยวของกับกิจการโรงไฟฟาทั้ง

ทางตรงและทางออม และมีการจัดทำรายงานบันทึกขอมูลรายวันและรายเดือน เพื่อรายงานขอมูลการ

เดินเครื่องแกบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ สามารถติดตามการดำเนินงานของโรงไฟฟาผานระบบออนไลน 

PPTC และ SSUT ยังมีวิศวกรฝายซอมบำรุงที่มีความรูความสามารถเพื่อบำรุงรักษาเครื่องจักรและ

อุปกรณในระบบการผลิตไฟฟาใหอยูในสภาพดีพรอมใชงานอยูเสมอ โดยจะปฏิบัติตามคำแนะนำ ทั้งวิธีการ

และระยะเวลาที่เหมาะสม ตามที่ระบุไวในคูมือการใชงานและบำรุงรักษาโดยผูผลิต ผูขายอุปกรณ หรือ

ผูรับเหมางานติดตั้ง และมีระบบการสื่อสารที่สามารถรองรับเหตุการณผิดปกติตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให

วิศวกรฝายซอมบำรุงเขามาตรวจสอบและแกไขไดทันทวงที รวมถึงการวางแผนงานการบำรุงรักษาโรงไฟฟา

และอุปกรณตางๆ ทั้งรายเดือนและรายป เพื่อใหการดำเนินงานโรงไฟฟาเปนไปอยางราบรื่น 

นอกจากนี้ PPTC และ SSUT ไดมีการทำสัญญาบำรุงรักษาเครื ่องกังหันกาซในระยะยาวกับทาง

บริษัทผูผลิตซึ่งมีความเชี่ยวชาญและความชำนาญในระบบอุปกรณเครื่องกังหันกาซ อีกทั้งยังมีบริการ

สนับสนุนขอมูลทางโทรศัพทสำหรับเครื่องกังหันกาซตลอด 24 ชั่วโมง ทำใหมั่นใจถึงเสถียรภาพของอุปกรณ

หลักของโรงไฟฟา ในสวนของระบบสายสงไฟฟาสำหรับลูกคาภายในนิคมอุตสาหกรรมนั้น PPTC และ SSUT 

ไดวาจางผู ใหบริการภายนอกเขามาดูแลตรวจสอบระบบดังกลาวใหพรอมใชงานอยู เสมอ ซึ ่งชวยเพิ่ม

เสถียรภาพของระบบสายสงไฟฟาดังกลาว และเขามาซอมแซมแกไขเม่ือมีเหตุการณฉุกเฉินไดทันทวงที 
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โรงไฟฟาพลังงานลม 

 บริษัทฯ ไดวาจางบริษัทที่ปรึกษาวิศวกรรม (Technical Advisor) ที่มีประสบการณในโรงไฟฟา

พล ั งงานลมท ั ่ ว โลกรวมถ ึ ง ในเว ียดนาม มาทำหน  าท ี ่ ให คำปร ึกษา รวมท ั ้ งออก Engineering 

Requirement เพื่อกำหนดคุณภาพ Specification ของเครื่องมือ อุปกรณเครื่องจักร การกอสรางฐานรากใน

การติดตั้ง กังหันลม สถานียอย และสายสง ใหกับผูรับเหมาเพื่อใหเสนอราคา ผลิตภัณฑและบริการใหไดตาม

มาตรฐานที่กำหนดไว   โดยที่ผูรับเหมา มีหนาที่จัดหา นำเขา อุปกรณ เครื่องจักร ตามที่ไดตกลงไว  ในสัญญา

การกอสราง ผู รับเหมาตองวาง เอกสารค้ำประกันการกอสรางใหแลวเสร็จตามสัญญา (performance 

bond) และวางหนังสือค้ำประกันผลงานการทำงาน ประมาณรอยละ 10-15 ของมูลคางาน  

 ทางบริษัทที่ปรึกษาวิศวกรรมมีหนาที่ชวยกำหนด ขั้นตอน รูปแบบ ระยะเวลาในการจัดการและ

บำรุงรักษาโรงไฟฟา เพื่อใหไดโรงไฟฟาสามารถจายไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพที่สุด รวมทั้งชวยตรวจสอบ

สัญญาบำรุงรักษา (O&M agreement) ดวย   

 สัญญาบำรุงรักษามี 2 สัญญา คือ สัญญาที่ 1 กับผูผลิตกังหันลม wind turbines supplier ในการ

ดูแลรักษากังหันลม เปลี่ยน ซอมบำรุง อุปกรณที่เกี่ยวของ ใน 5 ปแรก และตอสัญญาไดทุกๆ 5 ป จนครบอายุ

สัญญารับซื ้อไฟฟา 20 ป โดยผู ผลิตกังหันลมมีการรับประกันอัตราการใชงานของกังหันไวที ่ร อยละ 

95 ดวย และสัญญาที่ 2 ทำกับผูรับเหมาในการดูแล ตรวจเช็คระบบตางๆ ในสถานียอย substation และสาย

สง transmission line ที่เชื่อมตอเขากับสถานีภาครัฐ 

 บริษัทที่ปรึกษาวิศวกรรมตางประเทศเปนตัวแทนของบริษัท (owner engineer) มาควบคุมงานของ

ผูรับเหมา เพื่อใหปฎิบัติตามมาตราฐานการกอสรางสากลและในประเทศเวียดนาม  รวมทั้งจัดสงเจาหนาที่มา

ประจำอยูที่โครงการตั้งแตเริ่มกอสรางจนแลวเสร็จ พรอมทั้งจัดทำรายงาน แจงความคืบหนาของการกอสราง

ใหกับบริษัทเปนระยะๆ 

 

การตลาดและภาวะการแขงขัน 

 

กลยุทธการแขงขัน 

การดำเนินการธุรกิจที่มีอยูในปจจุบัน 

ธุรกิจที่กลุมบริษัทฯ ดำเนินการอยูในปจจุบัน จะเปนธุรกิจที่เกี่ยวของกับการผลิตไฟฟาจากพลังงาน

แสงอาทิตยเปนหลัก นอกจากนี ้กลุ มบริษัทฯ ยังมีการลงทุนในบริษัทรวมซึ ่งดำเนินกิจการโรงไฟฟา 

Cogeneration โดยบริษัทฯ ติดตามการดำเนินงานของโรงไฟฟา Cogeneration ดังกลาวอยางใกลชิด 
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ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยถือไดวาเปนธุรกิจที่ไมมีการแขงขันทางตรงกับผูประกอบการรายใด 

เนื่องจากการจำหนายไฟฟาใหกับภาครัฐนั้น ผูประกอบการจะตองไดรับอนุญาตใหผลิตและจำหนายไฟฟา

ตามราคาและเงื่อนไขท่ีไดรับจากภาครัฐเทานั้น 

สำหรับธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟา Solar Rooftop และธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟาจาก

ระบบ Solar Rooftop บริษัทฯ อาจตองแขงขันกับผูประกอบการรายอื่นอยูบางในการเขาไปเสนอบริการ

ใหแกลูกคาแตละราย 

ดวยลักษณะของธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยดังกลาว กลุมบริษัทฯ ไดกำหนดกลยุทธหลัก

สำหรับธุรกิจ โดยมุงเนนเพื่อใหประสบความสำเร็จ และมีการเจริญเติบโตของผลการดำเนินงาน ดังนี้  

1. การเลือกใชเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟา 

กลุมบริษัทฯ มีการพิจารณาเลือกแผงโซลาเซลล อุปกรณตางๆ และเทคโนโลยีที ่ทันสมัย มี

ประสิทธิภาพ สำหรับใชในการกอสรางโรงไฟฟา เพื่อใหโรงไฟฟามีปริมาณการผลิตไฟฟาที่เปนไปตามขนาด

กำลังการผลิตที่กำหนด โดยที่กลุมบริษัทฯ คัดเลือกผูผลิตและจำหนายแผงเซลลแสงอาทิตยที่มีความสามารถ

ในกระบวนการผลิตครบถวนทุกขั้นตอน ตั้งแตเริ ่มตนจนกระทั่งเสร็จกระบวนการผลิตแผง อีกทั้งยังมี

หนวยงานวิจัยและการพัฒนาเปนของตนเอง โดยไมจำเปนตองวาจางผูอื่นในบางขั้นตอนการผลิต ทั้งนี้ กลุม

บริษัทฯ จะเปรียบเทียบระหวางผูผลิตแตละราย และคัดเลือกผูผลิตที่มีแผงโซลารเซลล อุปกรณตางๆ ที่มี

คุณภาพ และเทคโนโลยีทันสมัยมีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟา และเสนอราคาท่ีเหมาะสมใหแกกลุมบริษัท 

2.   การเลือกตำแหนงที่ตั้งโครงการที่เหมาะสม 

สำหรับโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย กลุมบริษัทฯ มีกลยุทธในการเลือกทำเลที่ตั้ง

โครงการ โดยพิจารณาจากปจจัยดังนี้ 

• ตั้งอยูในพื้นที่ท่ีมีความเขมแสงอาทิตยเฉลี่ยรายปในระดับสูง 

• ตั ้งอยู ในพื ้นที ่ที ่สามารถบริหารจัดการความเสี ่ยงจากภัยธรรมชาติไดภายในตนทุนที่

เหมาะสม 

• ตั้งอยูในพื้นที่ที่สภาพเหมาะแวดลอมและสภาพทางภูมิศาสตรเหมาะสม ตนทุนการปรับ

สภาพพ้ืนที่เพ่ือกอสรางโรงไฟฟา อยูในระดับท่ียอมรับได 

3. การมีทีมงานดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) ของกลุมบริษัทฯ เอง เพื่อดูแลโครงการ 

Solar Farm และ Solar Rooftop ในประเทศไทยในระยะยาว 

โดยปกติแลวโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย เปนโรงไฟฟาประเภทที่ตองการบุคลากรในการดำเนินการ

โรงไฟฟาจำนวนไมมาก เนื่องจากการขั้นตอนการดำเนินการโรงไฟฟาไมซับซอน อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทฯ 

ไดใหความสำคัญกับการดำเนินงานและการบำรุงรักษาโรงไฟฟาอยางมาก เพื่อใหโรงไฟฟาของกลุมบริษัทฯ 
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สามารถผลิตไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพและมั่นคงสม่ำเสมอ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดวาจาง EE ซึ่งเปนบริษัท

ยอยของบริษัทฯ เพื่อใหบริการการปฏิบัติการเดินเครื่อง บำรุงรักษาและบริหารจัดการ Solar Farm และ 

Solar Rooftop ในประเทศไทยของกลุมบริษัทฯ  

โดย EE จะสงทีมงาน ซึ่งประกอบไปดวยวิศวกรและเจาหนาที่ซึ่งมีความรูและความชำนาญ มาประจำ

ที่โรงไฟฟาของกลุมบริษัทฯ ทุกวัน เพื่อควบคุมการดำเนินงานใหราบรื่นและเปนไปตามหลักวิศวกรรมที่ดี 

บำรุงรักษาอุปกรณเครื่องจักรใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ อีกทั้ง ตอบสนองตอขอบกพรองตางๆ ที่เกิดขึ้น อยาง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ทั ้งนี้ ที ่ผ านมาโครงการ Solar Farm และ Solar Rooftop ของกลุ มบริษัทฯ สามารถผลิตและ

จำหนายไฟฟาใหแก กฟภ. และ กฟน. อยางคอนขางมั่นคงและตอเนื่อง โดยไมไดมีเหตุการณที่ทำใหหยุดการ

ผลิตไฟฟาเปนระยะเวลานานอยางมีนัยสำคัญ โดยไมไดวางแผนไวกอน 

สำหรับโครงการ Solar Farm ในประเทศญี่ปุน ไดมีการวาจางผูใหบริการการปฏิบัติการเดินเครื่อง 

บำรุงรักษา (O&M) ในทองที่ ซึ ่งเปนผูมีความรูความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวระบบไฟฟาใน

ประเทศญี่ปุ น ซึ่งทางบริษัทฯ จะไดรับรายงานการดำเนินงานรายสัปดาหและรายเดือน อีกทั้ง บริษัทฯ 

สามารถติดตามการผลิตของโรงไฟฟาผานทางระบบออนไลนไดอีกดวย 

 

 กลยุทธการเติบโตทางธุรกิจ 

1. มุงเนนการเปนผูผลิตไฟฟาและจำหนายใหแกผูใชไฟฟาภาคเอกชน 

จากการที่ตนทุนของระบบผลิตไฟฟา Solar Rooftop ลดต่ำลงอยางตอเนื่อง จึงทำใหระบบ Solar 

Rooftop มีความคุมคาที่จะนำมาผลิตไฟฟาสำหรับใชในภาคเอกชนมากขึ้น กลุมบริษัทฯ จึงมีแนวคิดที่จะ

ขยายธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบ Solar Rooftop ใหแกลูกคาเอกชน และธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟาจาก

ระบบ Solar Rooftop เพื่อจำหนายใหแกลูกคาเอกชน 

สำหรับธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบ Solar Rooftop กลุมบริษัทฯ มุงเนนการใหบริการที่ครบวงจร (one 

stop services) เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกลูกคา โดยขอบเขตการใหบริการของกลุมบริษัทฯ ไดแก การ

กำหนดขนาดกำลังการผลิตไฟฟาที่ควรติดตั้ง การดำเนินการติดตอประสานงานกับหนวยงานกำกับดูแลเพื่อ

ขอใบอนุญาตที ่จำเปน ออกแบบระบบ Solar Rooftop แนะนำและจัดหาสินเชื ่อ ติดตั ้งระบบ Solar 

Rooftop รวมถึงบำรุงรักษาระบบ Solar Rooftop ภายหลังจากที่เริ่มใชงานไปแลว 

สำหรับธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟาจากระบบ Solar Rooftop กลุมบริษัทฯ จะมุงเนนหาลูกคาที่มี

ศักยภาพที่จะจายคาไฟฟาตลอดระยะเวลาของสัญญา โดยพิจารณาจากฐานะการเงินและความนาเชื่อถือของ

ลูกคา เนื่องจากสัญญาซื้อขายไฟฟากับลูกคาภาคเอกชนเปนสัญญาระยะยาว ซึ่งหากสัญญาถูกยกเลิกกอน

กำหนด กลุมบริษัทฯ อาจไดรับคาไฟฟาไมคุมคากับตนทุนคาติดตั้งระบบ Solar Rooftop ที่ไดลงไป และ
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ระบบดังกลาวอาจไมสามารถจำหนายไฟฟาใหแกลูกคารายอื่นได เนื่องจากติดตั้งอยูบนหลังคาอาคารของ

ลูกคารายเดิมที่ทำสัญญาดวย 

2. การขยายการลงทุนในตางประเทศ 

กลุมบริษัทฯ มีเปาหมายที่จะขยายธุรกิจพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานไฟฟา ในตางประเทศ โดยเฉพาะ 

กัมพูชา ลาว พมา เวียดนาม (CLMV) ซึ่งเปนกลุมประเทศที่ยังมีความตองการไฟฟาอีกมาก อีกทั้งการลงทุน

กอสรางโรงไฟฟาในกลุมประเทศดังกลาวมีตนทุนไมสูงมากนัก 

3. การเติบโตโดยการเขาซื้อกิจการ 

เพื่อใหกลุมบริษัทฯ สามารถเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟาจำหนายไดอยางรวดเร็ว นอกเหนือจากการเขา

ประมูลโครงการโดยตรงจากภาครัฐแลว กลุมบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเขาซื้อกิจการทั้งหมดหรือบางสวนใน

โครงการผลิตไฟฟาทั้งในประเทศและตางประเทศ ทั้งที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชยแลว อยูระหวางกอสราง 

หรืออยูระหวางการพัฒนา โดยกลุมบริษัทฯ มีกระบวนการในการพิจารณาการลงทุนซื้อกิจการในโครงการ

ใหมที่มุงเนนผลประโยชนสูงสุดของกลุมบริษัทฯ และผูถือหุนเปนสำคัญ กระบวนการดังกลาวมีขั้นตอนที่

สำคัญดังนี้  

1) วิเคราะหประเภทและลักษณะของกิจการ วาสอดคลองกับความเชี่ยวชาญและเปาหมาย

ของ กลุมบริษัทฯ หรือไม  

2) ดำเนินการศึกษาความเปนไปไดในการลงทุน  

3) ประเมินผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ เปรียบเทียบกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุน 

4) ตรวจสอบสถานะกิจการที่จะเขาซื้อ เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน 

5) สำหรับการลงทุนในโครงการในตางประเทศ บริษัทฯ จะพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปจจัย

ความเสี่ยงของแตละประเทศ ความไมแนนอนของนโยบายภาครัฐ ขอจำกัดดานกฎหมาย 

อัตราภาษี รวมถึงความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน 

 

การจัดจำหนายและกลุมลูกคาเปาหมาย 

กลุมลูกคาเปาหมายของธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยในประเทศไทย ไดแก

หนวยงานทางดานไฟฟาของภาครัฐ โดยจำหนายไฟฟาใหแก กฟภ., กฟน. และลูกคาภาคเอกชน (สำหรับ

โครงการประเภท Solar Rooftop) 

สำหรับธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟา Solar Rooftop กลุมบริษัทฯ จะมุงเนนหาลูกคาซึ่งเปน

เจาของโรงงานอุตสาหกรรมหรืออาคารพาณิชยซึ่งมีลักษณะโครงสรางหลังคาเหมาะแกการติดตั้งระบบ Solar 

Rooftop และมีความตองการใชไฟฟาในโรงงานหรืออาคารพอสมควร 
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สำหรับธุรกิจโรงไฟฟา Cogeneration ซึ่งเปนธุรกิจของบริษัทรวมของบริษัทฯ จะจำหนายไฟฟาใหแก 

กฟภ. นอกจากนี้ยังมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมเดียวกับที่โรงไฟฟาตั้งอยูเปนกลุมลูกคา

เปาหมาย สำหรับการจำหนายไฟฟาและไอน้ำอีกดวย 

 

การกำหนดราคา 

• ธุรกิจโรงไฟฟา ราคาจะเปนไปตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟา และสัญญาซื้อขายไอน้ำ 

• ธุรกิจรับเหมาติดตั้ง Solar Rooftop กลุมบริษัทฯ จะกำหนดราคาโดยพิจารณาจากตนทุนวัสดุ

อุปกรณ  และตนทุนการติดตั้ง แลวบวกเพิ่มดวยอัตรากำไร 

 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขันในประเทศไทย 

1. โครงสรางอุตสาหกรรมไฟฟาในประเทศไทย1 

                             แผนภาพแสดงโครงสรางอุตสาหกรรมไฟฟาในประเทศไทย 

 
 

1 ที�มา (�) กฟผ. (�) คณะกรรมการกาํกบักจิการพลงังาน (�) สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 
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ระบบผลิตไฟฟา 

ผูผลิตไฟฟาของประเทศไทยไดแก กฟผ. และ ผูผลิตไฟฟาเอกชน โดย กฟผ. จำหนายไฟฟาเกือบ

ทั้งหมดที่ผลิตและซื้อจากผูผลิตไฟฟาเอกชนและประเทศเพื่อนบานใหแกรัฐวิสาหกิจ 2 แหง ไดแก กฟน. และ 

กฟภ. เพื่อจำหนายใหแกผูใชไฟฟารายยอย ลูกคาธุรกิจ ลูกคาอุตสาหกรรมทั่วประเทศ และประเทศเพื่อน

บาน ไดแก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศมาเลเซีย โดยผูผลิตไฟฟาอิสระ (IPP) จะ

จำหนายไฟฟาใหกับ กฟผ. เทานั้น ในขณะที่ไฟฟาบางสวนที่ผลิตจากผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) และ ผูผลิต

ไฟฟาขนาดเล็กมาก (VSPP) สามารถจำหนายไฟฟาใหกับลูกคาอุตสาหกรรมโดยตรง โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 

2561 มีกำลังผลิตไฟฟาในระบบของ กฟผ. รวมทั้งสิ้น 42,449.25 เมกะวัตต (ไมรวมผูผลิตไฟฟาขนาดเล็ก

มาก) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

  โรงไฟฟาของ กฟผ. จะเปนโรงไฟฟาพลังงานความรอน พลังงานความรอนรวม และพลังน้ำ 

เปนหลัก โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โรงไฟฟาของกฟผ. มีกำลังการผลิต 15,130  เมกะวัตต คิด

เปนรอยละ 31 ของกำลังการผลิตรวมในระบบของ กฟผ. 

2) ผูผลิตไฟฟาอิสระ (Independent Power Producer : IPP) 

  ผูผลิตไฟฟาอิสระเปนผูผลิตที่พัฒนาโครงการโรงไฟฟาขนาดใหญเพื่อการผลิตไฟฟาเชิง

พาณิชย โดยมีกำลังผลิตไฟฟาที่ขายเขาระบบไมต่ำกวา 90 เมกะวัตต โดยมีกฟผ. เปนผูรับซื้อไฟฟาที่

ผลิตไดท้ังหมดภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟาระยะยาว 25 ป โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผูผลิตไฟฟา

อิสระมีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 14,949 เมกะวัตต คิดเปนรอยละ 30 ของกำลังการผลิตรวมในระบบ

ของ กฟผ. 

3) ผูผลิตไฟฟารายเล็ก (Small Power Producer : SPP)  

  ผูผลิตไฟฟาที่ดำเนินโครงการผลิตไฟฟาโดยใชระบบการผลิตพลังงานความรอน และไฟฟา

รวมกัน (Cogeneration) หรือการผลิตไฟฟา โดยใชพลังงานนอกรูปแบบ กากหรือเศษวัสดุเหลือใช

เปนเชื้อเพลิง โครงการ SPP แตละโครงการ จะจำหนายไฟฟาให กฟผ. มากกวา 10 เมกะวัตต แตไม

เกิน 90 เมกะวัตต (MW) แตเนื่องจาก SPP แตละแหงสามารถขายไฟฟาใหผูบริโภค ที่อยูในบริเวณ

ใกลเคียงไดโดยตรง กำลังการผลิตของ SPP มักจะอยูในระดับ 120-150 MW โครงการ SPP บาง

โครงการมีขนาดใกลเคียงกับโครงการ IPP แตใชรูปแบบการผลิตเปนระบบ Cogeneration โดย ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผูผลิตไฟฟารายเล็กมีกำลังการผลิตตามสัญญารวม 9,498 เมกะวัตต คิดเปน

รอยละ 19 ของกำลังการผลิตรวมในระบบของ กฟผ.   
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4) ไฟฟาท่ีนำเขาจากตางประเทศ 

  นอกจากการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาในประเทศ 4 กลุมขางตนแลว กฟผ. ยังรับซื้อไฟฟา

จากผูผลิตไฟฟาในประเทศเพื่อบาน อาทิ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เปนตน โดย ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2562 ผูผลิตไฟฟาจากตางประเทศมีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 5,721 เมกะวัตต คิดเปน

รอยละ 12 ของกำลังการผลิตรวมในระบบของ กฟผ. 

5) ผูผลิตไฟฟารายเล็กมาก (Very Small Power Producer : VSPP) 

  สำหรับ ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก จะจำหนายไฟฟาเขาระบบของ กฟน. หรือ กฟภ. ไมเกิน 

10 เมกะวัตตตอสัญญา โดยมีเงื่อนไขวาตองใชระบบ Cogeneration หรือใชพลังงานหมุนเวียน ทั้งนี้ 

ผูผลิตไฟฟารายเล็กมากไมไดรวมอยูในระบบของ กฟผ. โดยมีกำลังการผลิตตามสัญญารวม 4,007      

เมกะวัตต (ขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2562) 

ระบบสงไฟฟา 

กฟผ. ดำเนินการจัดสงไฟฟาที่ผลิตจากโรงไฟฟาของ กฟผ. และที่รับซื้อจากผูผลิตไฟฟารายอื่นผาน

ระบบสงไฟฟาของ กฟผ. ซึ่งมีโครงขายครอบคลุมทั่วประเทศ โดยระดับแรงดันหลักไดแก 500 กิโลโวลต 230 

กิโลโวลต และ 115 กิโลโวลต เพื่อจำหนายไฟฟาใหแก กฟน. กฟภ. และผูใชไฟฟาที่รับซื้อโดยตรง นอกจากนี้ 

กฟผ. ยังจำหนายไฟฟาใหการไฟฟาของประเทศเพื่อนบานดวย ไดแก สปป.ลาว ดวยระบบสงไฟฟาแรงดัน 

115 กิโลโวลต และ 22 กิโลโวลต และมาเลเซียดวยระบบไฟฟาแรงสูงกระแสตรง (HVDC) 300 กิโลโวลต  

ระบบจำหนายไฟฟา 

กฟน. และ กฟภ. ทำหนาท่ีจำหนายไฟฟาใหกับผูบริโภคในประเทศ โดย กฟน. รับผิดชอบการจำหนาย

ไฟฟาใหแกผูใชไฟฟาในเขตนครหลวง ไดแก กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ขณะที่ กฟภ. จะ

ทำการจำหนายไฟฟาใหแกผูใชไฟฟารายยอยและลูกคาอุตสาหกรรมในจังหวัดอื่น ๆ ที่ไมใชเขตบริการของ 

กฟน. และไฟฟาบางสวน กฟผ. ทำการจำหนายตรงใหกับผูใชไฟฟารายใหญบางรายและผูใชไฟฟาที่อยูใน

ประเทศใกลเคียง นอกจากนี้ผูผลิตไฟฟาเอกชนบางรายมีเครือขายไฟฟาของตนเองที่สงไฟฟาใหกับลูกคา

อุตสาหกรรมโดยตรง 

โดยในเดือนมีนาคม 2561 กฟผ. ไดจำหนายไฟฟารวมทั้งสิ้น 16,678.97 ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง โดย

จำหนายให กฟน. 4,763.45 ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง (คิดเปนรอยละ 28.56 ของการจำหนายไฟฟาทั้งหมด) 

จำหนายให กฟภ. 11,712.70 ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง (คิดเปนรอยละ 70.23 ของการจำหนายไฟฟาทั้งหมด) 

จำหนายตรงใหผูใชไฟฟา 116.78 ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง (คิดเปนรอยละ 0.70 ของการจำหนายไฟฟาทั้งหมด) 

และจำหนายใหผูใชไฟฟาที่อยูในประเทศใกลเคียง 86.04 ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง (คิดเปนรอยละ 0.51 ของการ

จำหนายไฟฟาทั้งหมด) 



 

78 แบบ 56-1 One Report ป 2564 

บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                                สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

2. ความตองการใชไฟฟาในประเทศไทย 

ที่มา: กฟผ. 

โดยภาพรวมแลวความตองการใชไฟฟาในระบบในชวงป 2550 ถึง 2559 เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยคิด

เปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยรอยละ 3.06 ตอป 

ทั้งนี้ ความตองการพลังไฟฟาสูงสุดของระบบในเดือนมีนาคม 2561 เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 

2561 เวลา 19.24 น. มีคาเทากับ 27,313.90 เมกะวัตต เพิ่มขึ้น 962.10 เมกะวัตต หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.65 

จากเดือนกุมภาพันธ 2561 ในขณะที่ความตองการพลังไฟฟาสูงสุดของระบบเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 

2559 เวลา 22.28 น. มีคาเทากับ 29,618.80 เมกะวัตต 

สำหรับแนวโนมในอนาคต แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 

(PDP2015) ไดประมาณการวาความตองการใชไฟฟาจะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ตั้งแตป 2561 ถึงป 2579 โดย

คิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยรอยละ 2.40 ตอป ดังนี ้

แผนภาพแสดงประมาณการความตองการใชไฟฟาตั้งแตป 2561 ถึง 2579 

 

ที่มา: แผน PDP2015 
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3. แนวโนมอุตสาหกรรมผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย 

แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) ที ่ไดรับความเห็นชอบจากที ่ประชุม

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (“กพช.”) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ไดมีการตั้งเปาหมายที่จะ

เพิ่มสัดสวนการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนจากรอยละ 8 ของปริมาณความตองการไฟฟารวมของประเทศ

ในป 2558 เปนรอยละ 20 ของปริมาณความตองการไฟฟารวมของประเทศในป 2579 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ตารางแสดงกำลังการผลิตติตต้ัง (เมกะวัตต) ของพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกในป 2557 

และเปาหมายในป 2579 ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 

 

เชื้อเพลิง แสงอาทิตย พลังลม พลังน้ำ ขยะ ชีวมวล กาซชีวภาพ พืชพลังงาน รวม 

ป 2557 1,298.5 224.5 3,048.4 65.7 2,541.8 311.5 - 7,490.4 

ป 2579 6,000.0 3,002.0 3,282.4 500.0 5,570.0 600.0 680.0 19,634.4 

เพิ่มขึ้น 4,701.5 2,777.5 234.0 434.3 3,028.2 288.5 680.0 12,144.0 

ตามเปาหมายที่กำหนดไวกำลังการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกจะเพิ่มขึ้นอีก

มาก โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตยที่จะเพ่ิมขึ้นถึง 4,701.5 เมกะวัตต 

นอกจากนี้ รายงานที่จัดทำโดยองคกรพลังงานหมุนเวียนนานาชาติ (International Renewable 

Energy Agency - IRENA) ระบุวา ไฟฟาที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนมีแนวโนมราคาถูกกวาไฟฟาที่ผลิตจาก

เชื้อเพลิงฟอสซิล เนื่องจากมีการพัฒนาเทคโนโลยี ประกอบกับการสงเสริมของรัฐบาลประเทศตางๆ และ

โครงการที ่ไดร ับการพัฒนาเปนรูปธรรม จนสงผลใหตนทุนพลังงานหมุนเวียนของโลกลดต่ำลงเปน

ประวัติการณ โดยในป 2563 อาจมีแนวโนมถูกกวาเชื้อเพลิงฟอสซิล (ที่มา: กฟผ.) 

จึงเปนไปไดวาในอนาคตการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนอาจเขามาแทนที่การผลิตไฟฟาจาก

เชื้อเพลิงฟอสซิลไดมากขึ้น เนื่องจากภาครัฐอาจสามารถซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนไดใน

ราคาท่ีไมแตกตางจากการซื้อจากผูผลิตไฟฟาจากพลังงานฟอสซิล 
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4. แนวโนมอุตสาหกรรมของผูผลิตไฟฟารายเล็ก (Small Power Producer หรือ “SPP”) ซึ่ง

ใชระบบ cogeneration 

ระบบ cogeneration คือระบบที่ใหกำเนิดพลังงานไฟฟา และมีการใชประโยชนจากพลังงานความ

รอนในขณะเดียวกัน โดยอาศัยเชื้อเพลิงแหลงเดียวกัน จึงเปนระบบที่มีประสิทธิภาพสูงกวาระบบที่ผลิตไฟฟา

อยางเดียว  

ผูผลิตไฟฟาแบบ SPP หมายถึงโรงไฟฟาท่ีมีสัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ. 10 ถึง 90 เมกะวัตต อยางไร

ก็ตาม SPP สวนมากมักจะมีกำลังการผลิตไฟฟาติดตั้ง 120 ถึง 150 เมกะวัตต เพื่อจำหนายไฟฟาสวนหนึ่ง

ใหแกผูใชไฟฟาภาคเอกชนในบริเวณใกลเคียง โดยตั้งแตป 2535 เปนตนมาภาครัฐไดมีนโยบายรับซื้อไฟฟา

จาก SPP ที่ผลิตไฟฟาดวยระบบ cogeneration เพื ่อสงเสริมการใชพลังงานพลอยไดและพลังงานนอก

รูปแบบใหเกิดประโยชน อีกทั้งเพื่อสงเสริมใหผูผลิตไฟฟารายเล็กเขามามีสวนรวมในการผลิตไฟฟามากขึ้น

เพื่อลดภาระการลงทุนของรัฐบาล 

นอกจากนี้ SPP ยังเปนประโยชนแกผูใชไฟฟาภาคเอกชนในบริเวณใกลเคียง เนื่องจาก SPP มักจะ

จำหนายไฟฟาใหแกลูกคากลุมดังกลาวในราคาที่มีสวนลดจากราคาที่ลูกคาซื้อจากภาครัฐตามปรกต ิ

ตามแผน PDP2015 ไดมีการกำหนดแนวทางที่จะดำเนินกับ SPP ระบบ cogeneration ที่จะสิ้นอายุ

สัญญาในชวงป 2560 ถึง 2568 ดังนี้  

1. กลุมที่จะสิ้นสุดอายุสัญญาในชวงป 2560 ถึง 2561 

เห็นควรใหไดรับการตออายุสัญญาเดิมออกไปอีก 3 ถึง 5 ป โดยรับซื้อไฟฟาสวนที่

เหลือขายใหกับลูกคาในนิคมอุตสาหกรรมเขาสูระบบของ กฟผ. ใหนอยที่สุด ดวยสัญญาที่เปน

ธรรม เนื่องจาก SPP กลุมนี้ไมสามารถกอสรางโรงไฟฟาใหมในพื้นที่เดิมหรือพื้นที่ใกลเคียงไดทัน

ภายในระยะ 2 ถึง 3 ป ทั้งนี้จะตองมีการปรับปรุงอัตรารับซื้อไฟฟาใหมใหความเหมาะสมและ

เปนธรรมตอผูใชไฟฟา โดยใหสะทอนตนทุนที่เกิดขึ้นจริงจากการเดินโรงไฟฟาเทานั้น โดยกำหนด

ราคารับซื้อไฟฟาไมใหสูงกวาราคาที่รับซื้อจากผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (IPP) และมีอายุสัญญา

ไมเกิน 20 ป และเมื่อส้ินสุดการขยายสัญญาแลว ใหดำเนินการกอสรางโรงไฟฟาใหม  

2. กลุมที่จะสิ้นสุดอายุสัญญาในชวงป 2562 ถึง 2568 

เห็นควรใหกอสรางโรงไฟฟาใหมในพื้นที่เดิมหรือพื้นที่ใกลเคียง เฉพาะโรงไฟฟาที่มี

สถานที่ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม หรือกลุมโรงงานขนาดใหญที่มีการใชไฟฟา

และไอน้ำหรือน้ำเย็นปริมาณมากเทานั้น โดยโรงไฟฟาใหมจะตองมีขนาดกำลังการผลิตเหมาะสม

กับปริมาณความตองการใชไอน้ำของลูกคาในนิคมอุตสาหกรรม โดยมีอายุสัญญาไมเกิน 20 ป 

และกำหนดราคารับซื้อไฟฟาไมใหสูงกวาท่ีรับซื้อจากผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (IPP) และรับซื้อ

ไฟฟาสวนที่เหลือจากการขายใหกับลูกคาในนิคมอุตสาหกรรมเขาสูระบบของ กฟผ. ในปริมาณที่
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นอยที่สุดไมเกินรอยละ 20 ของกำลังการผลิตตามสัญญาเดิมที่เคยขายเขาระบบ ดวยสัญญาที่

เหมาะสมและเปนธรรม ทั้งนี้ จะตองมีการปรับปรุงระบบใหมีความรัดกุมสามารถกำกับดูแล

โรงไฟฟา SPP ระบบ cogeneration ใหดำเนินการผลิตไฟฟาและไอน้ำเปนไปตามวัตถุประสงค

ของการผลิตไฟฟาดวยระบบ cogeneration โดยมีประสิทธิภาพการใชเชื้อเพลิงปฐมภูมิสูงกวา

โรงไฟฟาซึ่งมีการกอสรางใหม และมีการผลิตไฟฟาอยางเดียว 

5. แนวโนมการแขงขันในอุตสาหกรรม solar rooftop สำหรับผูใชไฟฟาภาคเอกชนในประเทศ

ไทย 

ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบ solar rooftop และธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟาจากระบบ solar rooftop 

ใหแกผูใชไฟฟาภาคเอกชน เปนธุรกิจที่ยังมีโอกาสในการเติบโตอีกมาก เนื่องจากจำนวนผูใชไฟฟาภาคเอกชน

ที่มีการใชไฟฟาจาก solar rooftop นับยังเปนสัดสวนที่ไมมาก ซึ่งผูใชไฟฟาภาคเอกชนมีแนวโนมจะหันมาให

ไฟฟาจากระบบ solar rooftop มากขึ ้น เนื ่องจากตนทุนการติดตั ้งระบบ solar rooftop ที ่ลดลงอยาง

ตอเนื่อง โดยในธุรกิจดังกลาวกลุมบริษัทฯ ถือวามีความนาเชื่อถือดวยทุนจดทะเบียนจำนวน 1,200 ลานบาท 

(กอนการเพิ่มทุนเพื่อ IPO) และจากการที่มี EPCO ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เปนบริษัทแม 

อีกทั้ง บริษัทฯ เองก็อยูในระหวางยื่นขออนุญาตจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขันในประเทศเวียดนาม 

ปจจุบัน ประเทศเวียดนามเปนหนึ่งในประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจมากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย 

โดยมี GDP ขยายตัวถึงรอยละ 6 - 7 ในชวง 5 ปที่ผานมา โดยมีการขยายตัวทั้งในดานการสงออกและการ

บริโภคภายในประเทศ ทำใหความตองการใชพลังงานไฟฟาในเวียดนามมีเพิ่มมากขึ้นดวยเชนกัน 

โดยในป 2559 รัฐบาลเวียดนามไดประกาศแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาแหงชาติฉบับที่ 7 ฉบับปรับปรุง 

(PDP 7 Revised) ซึ ่งมุ งเนนการสรางความมั ่นคง เพิ ่มประสิทธิภาพดานพลังงาน การพัฒนาพลังงาน

หมุนเวียน และเปดเสรีตลาดพลังงาน โดยปจจุบัน ระบบของกิจการไฟฟาในประเทศเวียดนามอยูระหวางการ

ปฏิรูปเพ่ือพัฒนาไปสูตลาดการซื้อขายไฟฟาแบบขายสง ทั้งนี้ PDP 7 Revised มีรายละเอียดที่นาสนใจดังนี ้

 เพิ่มปริมาณไฟฟาในประเทศโดยเพิ่มการผลิตและการนำเขา เพื่อรองรับการเติบโตของประเทศ 

โดยอางอิง GDP ที่เติบโตรอยละ 7 ในชวงป 2559-2573 

 เพิ่มการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเปนรอยละ 7 ในป 2563 (จากเดิมรอยละ 4.5 ใน PDP7) และ

มากกวารอยละ 10 ในป 2573 (จากรอยละ 6 ใน PDP 7) 

 เพิ่มและพัฒนาระบบสายสงของประเทศ ใหมีความยืดหยุนมากขึ้นรวมถึงพัฒนาระบบควบคุม

อัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและจายไฟฟาของประเทศ 
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 เรงพัฒนาระบบการจายไฟฟาไปยังพื้นที่ชนบท เพื่อใหชาวเวียดนามเกือบทั้งประเทศสามารถ

เขาถึงไฟฟาไดในป 2563 

แนวโนมการใชไฟฟาและประมาณการความตองการใชไฟฟา 

ในป 2562 ภาพรวมของประเทศเวียดนาม ไดมีโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยจายไฟเขามาในระบบ 

4,600 เมกะวัตต และ EVN ใชโรงไฟฟาดีเซล 2,000 เมกะวัตต เพื่อปรับสมดุลของระบบโครงขายไฟฟา

แหงชาติ (National Grid) 

มีการคาดการณวาในชวงป 2563 ถึง 2565 อาจจะมีการขาดแคลนพลังงานไฟฟามากขึ้น เนื่องจากมี

โครงการโรงไฟฟากอสรางลาชากวากำหนดถึง 20,000 เมกะวัตต ซึ ่งทำใหรัฐบาลเวียดนามไดเปดให

ภาคเอกชนและนักลงทุนตางชาติเขามาลงทุนมากข้ึน 

จากประกาศลาสุดของ EVN ประเทศเวียดนาม มีความตองการไฟฟาสูงสุด (Peak Demand) ในเดือน

พฤศจิกายน 2562 ที่ประมาณ 35,100 เมกะวัตต ซึ่งเพิ่มขึ้นจากความตองการพลังไฟฟาสูงสุดป 2561 ที่ 

34,462 เมกะวัตต และไดมีการสรางสถานีไฟฟา (Substation) ขนาด 220 กิโลโวลต และ 500 กิโลโวลต 

และสายสง เพื่อรองรับการขยายตัวของโรงไฟฟาในทุกๆ ประเภท โดยในป 2562 ประเทศเวียดนามมีกำลัง

การผลิตไฟฟามากกวา 54,880 เมกะวัตต ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2561 ที่ 47,768 เมกะวัตต ซึ่งในชวง 10 เดือน

แรกของป 2562 ไดมีกำลังการใชไฟฟาทั้งประเทศรวมทั้งสิ้น 200,977 กิกะวัตต-ชั่วโมง เพิ่มขึ้นรอยละ 10 

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2561 ซึ่งนับวามีขนาดใหญเปนอันดับ 2 ของกลุมประเทศอาเซียนและเปน

อันดับที่ 23 ของโลก ขณะที่ใน PDP 7 Revised ประเทศเวียดนามไดจัดทำแผนเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟาเปน 

60,000 เมกะวัตต ในป 2563 และ 129,500 เมกะวัตต ในป 2573 เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยเฉพาะความตองการไฟฟาในหมวดอุตสาหกรรม การกอสราง และการขนสง 
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ประเภท 
กำลังในการผลิต (MW) % Percentage 

2016-2020 2021-2025 2026-2030 2016-2020 2021-2025 2026-2030 

พลังงานน้ำ 18,060 20,362 21,886 30.1% 21.1% 16.9% 

ถานหิน และ กาซธรรมชาต ิ 34,560 62,629 74,204 57.6% 64.9% 57.3% 

พลังงานทดแทน (พลังงานลม, 

พลังงานสงอาทิตย,ชีวมวล และ

พลังงานน้ำ) 

5,940 12,063 27,195 9.9% 12.5% 21.0% 

จากการนำเขา 1,440 1,448 1,554 2.4% 1.5% 1.2% 

พลังงานนิวเคลียร - - 4,662 0.0% 0.0% 3.6% 

รวม 60,000 96,500 129,500 100.0% 100.0% 100.0% 

ปจจุบัน ประเทศเวียดนามพึ่งพาพลังงานน้ำและถานหินเปนหลัก โดยมีสัดสวนตามกำลังการผลิตไฟฟา 

คิดเปนรอยละ 40 และ 38 ตามลำดับ ตามมาดวยโรงไฟฟากาซและน้ำมันรอยละ 19 ขณะที่พลังงาน

หมุนเวียนมีไมถึงรอยละ 1 ซึ่งใน PDP 7 Revised ประเทศเวียดนามวางแผนที่จะเพิ่มการผลิตไฟฟาจาก

พลังงานหมุนเวียนมากกวารอยละ 21 ในป 2573 โดยมุงเนนไปที่การผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย 

พลังงานลม และพลังงานชีวมวล 
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นโยบายพลังงานหมุนเวียน 

ภายใต PDP 7 Revised ประเทศเวียดนามใหความสำคัญกับการพัฒนาพลังงานจากพลังงาน

หมุนเวียนเปนพิเศษ เนื่องจากศักยภาพในการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนของประเทศเวียดนามมี

คอนขางสูง ดวยภูมิประเทศท่ีอยูในบริเวณเสนศูนยสูตรและทางฝงตะวันออกติดชายฝงทะเล ทำใหมีศักยภาพ

ในการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย 843,000 กิกะวัตต-ชั ่วโมงตอป และมีศักยภาพในการพัฒนา

โรงไฟฟาพลังงานลมที่กำลังการผลิตรวม 21,520 เมกะวัตต ซึ่งปจจุบันเวียดนามไดวางแผนวาภายในป 2573 

จะสามารถพัฒนาโรงไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยกำลังการผลิตรวมที่ 12,000 เมกะวัตต โรงไฟฟาพลังงาน

ลมกำลังการผลิตรวมที่ 6,000 เมกะวัตต และโรงไฟฟาพลังงานชีวมวลกำลังการผลิตรวมที่ 3,281 เมกะวัตต 

ดังนั้น ในชวงเวลา 2 ปที่ผานมา ประเทศเวียดนาม ไดประกาศปรับอัตราคาไฟฟาสำหรับพลังงาน

หมุนเวียนในแตละประเภท ซึ่งเปนอัตราคาไฟฟาในรูปแบบ Feed-in-Tariff (FiT) ที่จะขายไฟฟาใหแก EVN 

ภายใตสัญญาระยะยาว เพื่อลดการพึ่งพาการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล ทั้งนี้ ประเภทการผลิตไฟฟาและอัตราคา

ไฟฟาท่ีไดรับความสนใจจากนักลงทุนเปนพิเศษมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ประเภทเชื้อเพลิง อัตราคาไฟฟา (USD cent/kWh) หมายเหต ุ

พลังงานแสงอาทิตย 9.35 COD ภายในมถินุายน 2562 

พลังงานลม   

- Wind On-shore 8.50 COD ภายในพฤศจิกายน 2564 

- Wind Off-shore 9.80 COD ภายในพฤศจิกายน 2564 

พลังงานชีวมวล 5.50  

พลังงานแสงอาทิตยทุนลอยน้ำ 7.69  

พลังงานแสงอาทิตย 7.09 COD หลังมิถุนายน 2562 

 

การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ 

การจัดหาที่ตั้งโครงการ 

โครงการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ประเภท Solar Rooftop ในประเทศไทย 

สำหรับการจัดหาที่ตั้งโครงการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ประเภท Solar Rooftop ในประเทศ

ไทย บริษัทฯ จะพิจารณาถึงปจจัยดังตอไปนี ้

1. ขอมูลบริษัทเจาของอาคารพาณิชย 

การติดตั้งโซลาเซลลเปนการลงทุนติดตั้งบนหลังคาของบริษัทนั้นๆ ดังนั้นตองดูถึงความมั่นคงและ

ความนาเชื่อถือของบริษัทดังกลาว รวมถึง บริษัทนั้นๆ ควรมีปริมาณการใชไฟฟามากกวา 100,000 หนวย/
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เดือน และมีการคิดคาไฟแบบ TOU (Time of use) เพราะการคิดคาไฟแบบ TOD (Time of Date) คือคิด

คาไฟฟาราคาคงที่ทุกเวลา ซึ่งจะมีคาใชไฟฟาท่ีถูกอยูแลว 

2. สภาพหลังคา 

อายุการใชงานของหลังคาไมควรมากกวา 15 ป และสามารถรองรับน้ำหนักของแผงและอุปกรณติดตั้ง

ของโซลาเซลลไดอยางนอยประมาณ 20 กิโลกรัม/ตารางเมตร ประเภทของหลังคาควรเปน Metal Sheet ซึ่ง

งายตอการติดตั้ง รวมถึงความชันของหลังคาไมควรชันมากกวา 30 องศา เพื่อใหสะดวกตอการติดตั้งและการ

บำรุงรักษา 

3. สถานที่ต้ัง 

อาคารที ่จะติดตั ้งไมควรอยู ใกลสิ ่งปลูกสรางที ่สูงกวา เพราะอาจทำใหเกิดเงาบังบนแผงเซลล

แสงอาทิตย 

โรงไฟฟาพลังงานลม 

สำหรับการจัดหาที่ตั ้งโครงการสำหรับโรงไฟฟาพลังงานพลังงานลม บริษัทฯ จะพิจารณาถึงอัตรา

ผลตอบแทนภายในของโครงการและผูถือหุนเปนหลัก โดยจะตองมีอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการและ

สวนของผูถือหุนมากกวารอยละ 10 และรอยละ 15 ขึ้นไป ตามลำดับ โดยจะตองคำนึงถึงปจจัยทั้งในแง

รายได ไดแก คาความเร็วลมที่ชวยทำใหกังหันไฟฟาหมุนเพื่อผลิตไฟฟา และคาใชจายในการลงทุน อาทิ 

ความพรอมของสภาพที่ดินตอการกอสราง ระยะหางจากจุดเชื่อมตอสายสง คาเชาหรือราคาที่ดินของที่ตั้ง

โครงการ 

การจัดจางผูรับเหมากอสราง 

โครงการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ประเภท Solar Rooftop ในประเทศไทย 

ในการพิจารณาผูรับเหมากอสรางสำหรับโครงการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ประเภท Solar 

Rooftop ในประเทศไทย บริษัทฯ จะพิจารณาถึงปจจัยดังนี้ 

1. ประสบการณและความเชี่ยวชาญ 

พิจารณาวาผูรับเหมาตองมีประสบการณและความชำนาญในดานการติดตั้งระบบโซลารเซลล พรอม

ทั้งมีทีมวิศวกรทั้งดานไฟฟากำลังและดานโยธา ระดับสามัญขึ้นไป และดานเครื่องกลระดับภาคีขึ้นไป และ

พิจารณาถึงความสามารถในการสงมอบงานไดตรงเวลา อีกทั้ง พิจารณาถึงคุณภาพงานที่สรางเสร็จแลว ไม

เคยมีประวัติเปนผูละทิ้งงาน รวมถึงพิจารณาความผิดพลาดในอดีตที่เกิดขึ้นดวย 
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2. ความมั่นคง 

ผูรับเหมาตองเปนนิติบุคคลที่มีการจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย มีสถานะการเงินที่มั่นคง โดยกอน

การจัดจางผูรับเหมา บริษัทฯ จะพิจารณาจากทุนจดทะเบียนของผูรับเหมานั้นๆ ดวย 

3. ปริมาณงานที่ผูรับเหมารับผิดชอบอยู 

ผูรับเหมาที่มีปริมาณงานในมือมาก อาจไมมีทรัพยากรมากพอในการรับงานเพิ่ม หรือในกรณีที่มีการ

วาจางผูรับเหมารายเดียวหลายโครงการ งานกอสรางอาจเกิดปญหาได หากผูรับเหมารายนั้นเกิดปญหาใดๆ 

ขึ้นมา 

4. การประกวดราคา 

บริษัทฯ จะพิจารณาถึงราคารวม ราคาตอรายการ และราคาตอหนวย พรอมท้ังพิจารณาคุณภาพของ

อุปกรณและชิ้นงานที่ผูรับเหมาเสนอ จะตองอยูในระดับมาตรฐานที่ยอมรับได 

โรงไฟฟาพลังงานลม 

ในการพิจารณาผูรับเหมากอสรางสำหรับโรงไฟฟาพลังงานลม บริษัทฯ จะพิจารณาถึงปจจัยดังนี้ 

1. ประสบการณและความเชี่ยวชาญ 

พิจารณาวาผูรับเหมาตองมีประสบการณและความชำนาญในดานการติดตั้งระบบกังหันไฟฟาพลังงาน

ลม พรอมทั้งมีชื่อเสียงและเปนที่รูจักในกลุมอุตสาหกรรมโรงไฟฟาพลังงานลม และพิจารณาถึงความสามารถ

ในการสงมอบงานไดตรงเวลา อีกทั้ง พิจารณาถึงคุณภาพงานที่สรางเสร็จแลว คุณภาพของอุปกรณที่ใช การ

รับประกัน และผูรับเหมาดังกลาวจะตองไมเคยมีประวัติเปนผูละทิ้งงาน รวมถึงพิจารณาความผิดพลาดใน

อดีตท่ีเกิดข้ึนดวย 

2. ความพรอมในดานเงินทุนสำหรับการกอสราง 

ผูรับเหมาตองเปนนิติบุคคลที่มีการจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย โดยกอนการจัดจางผูรับเหมา 

บริษัทฯ จะพิจารณาจากทุนจดทะเบียน และงบการเงินทั้งงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด โดย

พิจารณาสภาพคลองทางการเงิน ความสามารถในการบริหารเงิน อัตราสวนหนี้สินตอทุน วงเงินสินเชื่อจาก

สถาบันทางการเงิน ของผูรับเหมารายนั้นๆ นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงปริมาณงานในมือของผูรับเหมารายนั้นๆ 

นอกจากนี้ ผู รับเหมาจะตองวางเอกสารค้ำประกันการกอสรางใหแลวเสร็จตามสัญญา (performance 

bond) และวางหนังสือค้ำประกันผลงานการทำงาน ประมาณรอยละ 10-15 ของมูลคางาน เพื่อปองกัน

ปญหาผูรับเหมาละทิ้งงานกอสราง 

3. การประกวดราคา 

บริษัทฯ จะพิจารณาถึงราคารวม ราคาตอรายการ และราคาตอหนวย พรอมทั้งพิจารณาคุณภาพของ

อุปกรณและชิ้นงานที่ผูรับเหมาเสนอ จะตองอยูในระดับมาตรฐานตามที่บริษัทกำหนดไว 
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การจัดหาเครื่องจักรอุปกรณ 

การจัดหาแผงโซลารเซลล 

บริษัทฯ จะคัดเลือกผูผลิตจากกลุมผูผลิตแผงโซลารเซลลที่มีคุณภาพดีและนาเชื่อถือ โดยในการจัดซื้อ

แตละครั้ง จะเชิญใหผูผลิตหลายรายเสนอราคาแผงโซลารเซลลมา เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ราคา 

บริการหลังการขาย และการรับประกันคุณภาพ นอกจากนี้บริษัทฯ จะพิจารณาถึงกำลังการผลิตของผูผลิตที่

เหลืออยูในขณะนั้นดวย เพื่อลดความเสี่ยงจากการไดรับสินคาชากวากำหนด 

การจัดหาเครื่องแปลงกระแสไฟฟา (Inverter) 

ในการจัดซื้อเครื่องแปลงกระแสไฟฟา ซึ่งถือวาเปนอุปกรณที่สำคัญในกระบวนการผลิตไฟฟา บริษัทฯ 

จะพิจารณาถึงปจจัยดังตอไปนี ้

- เปนผูผลิตที่อยูในรายชื่อผูผลิตของ กฟน. หรือ กฟภ. 

- เปนผูผลิตรายใหญในตลาดโลก 

- มีบริการหลังการขายท่ีรวดเร็วและเชื่อถือได 

- มีการรับประกันสินคาหลังการขายอยางนอย 5 ป 

การจัดหาอุปกรณไฟฟาอื่น 

บริษัทฯ จะพิจารณาซื้ออุปกรณไฟฟาอ่ืน โดยพิจารณาถึงปจจัยดังตอไปนี ้

- ผูผลิตไดรับมาตรฐานระหวางประเทศหรือมาตรฐานในประเทศ 

- เปนผูผลิตที่มีชื่อเสียงและไดรับการยอมรับในอุตสาหกรรรม 

- สำหรับอุปกรณบางประเภท บริษัทฯ จะใชผลิตภัณฑที่ไดมาตราฐานจากยุโรปหรืออเมริกา

เทานั้น เชน อุปกรณกระแสตรง, สายไฟฟากระแสตรง และอุปกรณตอสายไฟฟา 

การจัดหาอุปกรณยึดแผงโซลารเซลล 

บริษัทฯ จะพิจารณาซื้ออุปกรณยึดแผงโซลารเซลล โดยพิจารณาถึงปจจัยดังตอไปนี ้

- วัสดุที่ใชตองไดมาตรฐาน 

- มีขอมูลทางวิศวกรรมรองรับ 

 

 

 

 



 

88 แบบ 56-1 One Report ป 2564 

บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                                สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

การจัดจางผูบริหารจัดการและบำรุงรักษาโรงไฟฟา (Operation and Maintenance) 

โครงการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยประเภท Solar Rooftop ในประเทศไทย 

บริษัทยอยของบริษัทฯ ซึ่งประกอบกิจการโครงการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยประเภท Solar 

Rooftop ในประเทศไทย ไดทำสัญญาจางปฏิบัติการเดินเครื ่อง บำรุงรักษา และบริหารจัดการ (O&M 

Contract) กับ EE ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ เปนระยะเวลา 3 ป และเมื่อครบกำหนดอายุสัญญา หากไม

มีการบอกเลิกสัญญาจากฝายใดฝายหนึ่ง จะมีการตอสัญญาอัตโนมัติออกไปอีกคราวละ 3 ป โดยที่ผานมา EE 

ปฏิบัติหนาที่ไดตามเกณฑมาตราฐานที่ยอมรับได 

โรงไฟฟาพลังงานลม 

บริษัทยอยของบริษัทฯ ซึ่งประกอบกิจการโรงไฟฟาพลังงานลมที่ประเทศเวียดนาม ไดจัดทำสัญญา

บำรุงรักษาจำนวน 2 สัญญา คือ สัญญาที่ 1 กับผูผลิตกังหันลม wind turbines supplier ในการดูแลรักษา

กังหันลม เปลี่ยน ซอมบำรุง อุปกรณที่เกี่ยวของใน 5 ปแรก และตอสัญญาไดทุกๆ 5 ป จนครบอายุสัญญารับ

ซื้อไฟฟา 20 ป โดยผูผลิตกังหันลมมีการรับประกันอัตราการใชงานของกังหันไวที่รอยละ 95 ดวย และสัญญา

ที่ 2 ทำกับผูรับเหมาในการดูแล ตรวจเช็คระบบตางๆ ในสถานียอย substation และสายสง transmission 

line ที่เชื ่อมตอเขากับสถานีภาครัฐ และบริษัทยอยของบริษัทฯ ไดมีการจางบริษัทที่ปรึกษาวิศวกรรม

ตางประเทศเปนตัวแทนของบริษัท (owner engineer) มาควบคุมงานของผูรับเหมา เพื่อใหปฎิบัติตาม

มาตราฐานการกอสรางสากลและในประเทศเวียดนาม  รวมทั้งจัดสงเจาหนาที่มาประจำอยูที่โครงการตั้งแต

เริ่มกอสรางจนแลวเสร็จ พรอมท้ังจัดทำรายงาน แจงความคืบหนาของการกอสรางใหกับบริษัทเปนระยะๆ 

การจัดหาวัตถุดิบกาซ สำหรับการผลิตไฟฟาและไอน้ำของโรงไฟฟา Cogeneration 

โรงไฟฟา Cogeneration ของ PPTC และ SSUT ใชกาซธรรมชาติเพื่อเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา

และไอน้ำ ซึ่งในการจัดหากาซของ PPTC และ SSUT ไดเขาทำสัญญาซื้อขายกาซ กับ ปตท. เปนระยะเวลา 

25 ป นับจากวันที่ PPTC และ/หรือ SSUT เริ่มใชกาซเพื่อคา ทั้งนี้หากเกิดกรณีที่ ปตท. ไมสามารถสงกาซใน

แตละปไดครบตามปริมาณที่กำหนดในสัญญา ซึ่งเทากับปริมาณกาซที่ PPTC หรือ SSUT มีความผูกพันตอง

ใชเพื่อผลิตไฟฟาเพื่อจำหนายใหแก กฟผ. โดยมิไดเกิดจากสาเหตุที่ไดรับยกเวนตามที่ระบในสัญญาแลวนั้น 

ปตท. จะชดเชยคาเสียหายของปริมาณกาซที่ ปตท. ไมสามารถสงไดครบในราคาเทากับผลตางของราคากาซ

และราคาน้ำมันดีเซล อยางไรก็ตาม ความรับผิดชอบ ปตท. จะไมเกินกวาคาตอบแทนในการจัดหา/การตลาด

กาซ (Margin) ตามที่ระบุในสัญญา 

ราคาของกาซ 

ราคากาซประกอบดวยราคาเนื้อกาซและราคาคาผานทอ โดยราคาเนื้อกาซจะปรับเปลี่ยนตามราคา

เฉลี่ยของเนื้อกาซที่ ปตท. รับซื้อจากผูผลิต/ผูขาย ในแตละเดือน สำหรับอัตราคาผานทอ จะเปนอัตรา

เดียวกับที่ ปตท. เรียกเก็บจาก กฟผ. 
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คุณภาพของกาซ 

มีการกำหนดคุณภาพของกาซไวในสัญญาซื้อขายกาซ ทั้งนี้หากกาซมีคุณภาพไมเปนไปตามที่ระบุใน

สัญญา PPTC และ/หรือ SSUT มีสิทธิในการปฏิเสธไมรับซื้อกาซดังกลาว 

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

ประเภทรายงานดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยที่ตองจัดทำ โดยจำแนกตามประเภทของโรงไฟฟา

และขนาดกำลังการผลิตติดต้ังสามารถสรุปไดดังนี้ 

กำลังการผลิตติดตัง้ 
ประเภทโรงไฟฟา 

พลังความรอน ไมมีการเผาไหมเชื้อเพลิง 

10 เมกะวัตต ขึ้นไป EIA / EHIA CoP 

5 -10 เมกะวัตต CoP + ESA CoP + ESA 

1,000 กิโลโวลตแอมแปร ขึ้นไป CoP CoP 

ที่มา: คูมือการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟา – ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟา ระบบจำหนายไฟฟา และจำหนายไฟฟา โดยสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ฝายใบอนุญาต 

สำหรับโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยประเภท Solar Rooftop ในประเทศไทย ซึ ่งเปด

ดำเนินการเชิงพาณิชยแลว มีกำลังการผลิตของแตละโครงการอยูในระดับตั้งแต 1,000 กิโลโวลตแอมแปรขึ้น

ไป แตไมถึง 5 เมกะวัตต จึงตองดำเนินการตามประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice (CoP)) 

มาตรการปองกัน แกไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเทานั้น  
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บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                                สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

ขอมูลทั่วไปของบริษัทยอย 

 

บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน) (EP) (เดิม : บริษัท โรงพิมพตะวันออก จำกัด 

(มหาชน) (EPCO)) ไดลงทุนในบริษัทยอยทั้งทางตรง และทางออม ปจจุบันมีบริษัทยอย  ดังนี้  

 

1. บริษัท ตะวันออกการพิมพ และบรรจุภัณฑ จำกัด (เดิม : บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำกัด 

(WPS) และ บริษัท เวิลด พร้ินติ้ง แอนด แพ็คเกจจิ้ง จำกัด (WPP)) 
 

ขอมูลทั่วไป          

    บริษัท ตะวันออกการพิมพ และบรรจุภัณฑ จำกัด (EPPCO) ในฐานะบริษัทยอยโดยตรง ซึ่ง EP 

ถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99%  (EP (เดิม: EPCO) ซื้อหุนสามัญ EPPCO (เดิม: WPP) จาก บริษัท เนชั่น 

มัลติมีเดีย กรุป จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 และสวนที่เหลือทั้งหมดจากผูถือหุนรายยอย 

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2562 และ 30 ส.ค. 2562) กอตั้งเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2548 ดวยทุนจดทะเบียน 500 

ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ จำนวน 50,000,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท ชำระเต็มมูลคา ประกอบ

กิจการโรงพิมพ รับพิมพสิ่งพิมพทุกชนิด และใหบริการผลิตสิ่งพิมพประเภทบรรจุภัณฑกระดาษ สำหรับ

อาหาร รวมถึงใหบริการผลิตสิ่งพิมพที่เปนบรรจุภัณฑประเภทกลองลูกฟูก ตั้งอยูที่ อำเภอบางบอ จังหวัด

สมุทรปราการ โดยมีผูถือหุน ดังนี้ 

 

รายชื่อผูถือหุน ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2564 

 

ลำดบั รายชื่อผูถือหุน จำนวนหุน รอยละ 

1 บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน) 49,999,998 99.99 

2 นายยุทธ ชินสุภคักุล 1 0.00 

3 นายวีระ เหลาวทิวัส 1 0.00 

รวม 50,000,000 100.00 

 

คณะกรรมการบริษัทมีดังนี้:- 

1. นายยุทธ            ชินสุภัคกุล 4. นายอารักษ ราษฎรบริหาร 

2. นายธิติพันธ พิสุทธิ์ธนกาญจนา 5. นางอาภรณ ปรัชญาทิพยสกุล 

3. นางกนกอร จันทนคร 6. นายวรวิทย จารุศรีบุญชัย 
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บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                                สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

ผูมีอำนาจลงนามของบริษัท :- 

จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและ

ประทับตราสำคัญของบริษัท 

 

โครงสรางรายได                                                                                                                        

   หนวย :  พันบาท 

 ป 2564 % ป 2563 % ป 2562 % 

รายไดจากการขายและบริการ   619,455 78.79 213,993 97.24 165,170 93.31 

กำไรจากการจำหนายเงินลงทุน 164,106 20.87 - - - - 

รายไดอืน่  2,622 0.34 6,071 2.76 11,834 6.69 

รวม 786,183 100.00 220,064 100.00 177,004 100.00 

 

2. บริษัท อีเทอรนิตี้ พาวเวอร จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ: บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด 

(มหาชน) และบริษัท บอพลอย โซลาร จำกัด) 
 

ขอมูลทั่วไป                                                                                                                        

 บริษัท อีเทอรนิตี้ พาวเวอร จำกัด (มหาชน)  (ETP) (โดยเปลี่ยนชื่อ และแปรสภาพเปนบริษัท

มหาชน เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559) ในฐานะบริษัทยอยโดยตรง ซึ่ง EP ถือหุนอัตรารอยละ 81.40 EP ซื้อหุน

สามัญเพิ่มในสัดสวนรอยละ 6.40 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 จากบมจ.แมกซ เมทัล คอรปอเรชั่น) กอตั้งเมื่อ

วันที ่ 21 กันยายน 2553 ดวยทุนจดทะเบียนเริ ่มแรก 50,000,000 บาท แบงเปนหุ นสามัญ จำนวน 

5,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท และไดจดทะเบียนเพิ่มทุนและเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนเรื่อยมา โดยมีทุน

จดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2559  ทั้งสิ้นจำนวน 12,000,000,000 หุน มูลคาหุนละ 0.10 บาท รวมเปนทุน

จดทะเบียนทั้งสิ้น จำนวน 1,200,000,000 บาท  

เม ื ่อว ันท ี ่  6 ม ีนาคม 2561  EP ได จดทะเบ ียนเปล ี ่ยนแปลงม ูลค าห ุ นท ี ่ตราไว   จากเดิม 

12,000,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท เปน 2,400,000,000 หุน มูลคาหุนละ 0.50 บาท และ

เพิ่มทุนหุนสามัญอีกจำนวน 600,000,000 หุน รวมเปนทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 3,000,000,000 หุน มูลคาที่

ตราไวหุนละ 0.50 บาท เปนทุนชำระแลว 2,400,000,000 หุน มูลคาหุนละ 0.50 บาท รวมเปนทุนชำระแลว

ทั้งสิ้น 1,200,000,000 บาท โดยมีรายชื่อผูถือหุนดังนี้ 
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บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                                สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

 รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2564 

 

ลำดบั รายชื่อผูถือหุน จำนวนหุน รอยละ 

1 บมจ. อสีเทอรน พาวเวอร กรุป 1,953,549,920 81.40 

2 Clean Power (HK) Company Limited 123,900,000 5.16 

3 นายนิวตัน แจงอรยิวงศ 84,000,000 3.50 

4 นางสาวฐานตุรา สื่อวรีะชัย 50,000,000 2.08 

5 นางอรพิน พิพัฒนวิไลกลุ 49,000,000 2.04 

6 นายยุทธ ชินสุภคักุล 20,000,020 0.83 

7 นางจิตธาดา เปาอินทร 20,000,000 0.83 

8 นายอยทุธ พจนอนนัต 12,000,000 0.50 

9 นายสาคร สุขศรวีงศ 10,000,000 0.42 

10   นางอรวรรณ เล็กรุงเรืองกิจ 10,000,000 0.42 

รวมผูถอืหุน 10 อันดบั 2,302,449,920 95.94 

ผูถือหุนรายอืน่ 97,550,080 4.06 

จำนวนหุนทั้งสิน้ 2,400,000,000 100.00 

 

 คณะกรรมการบริษัท มีดังนี:้- 

1. นายยุทธ            ชินสุภัคกุล 

2. นายประสงค  หาญปยวัฒนสกุล 

3. นายสุกิจ  เลิศอัศวรัตน 

4. นายภูมิวัฒก นันทวณิชย 

5. นายอารักษ ราษฎรบริหาร 

 

 ผูมีอำนาจลงนามของบริษัท :- 

จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและ

ประทับตราสำคัญของบริษัท 
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บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                                สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

โครงสรางรายได                                                                                                                       

หนวย :  พันบาท 

 ป 2564 % ป 2563 % ป 2562 % 

รายไดเงินปนผล - - 328,221 50.30 64,210 8.83 

รายไดคาการจัดการ 5,520 0.31 12,320 1.89 26,957 3.71 

ดอกเบี้ยรับ, อื่น ๆ 293,556 16.70 49,901 7.65 40,697 5.60 

กำไรจากการขายเงินลงทุน 1,458,445 82.98 262,059 40.16 595,314 81.86 

รวม 1,757,521 100.00 652,501 100.00 727,178 100.00 

 

3.  บริษัท เอ็ปโก กรีน พาวเวอร พลัส จำกัด 
 

ขอมูลทั่วไป      

 บริษัท เอ็ปโก กรีน พาวเวอร พลัส จำกัด (EPCOG) ในฐานะบริษัทยอยทางออมที่ถือหุนโดย

บริษัทยอย ซึ ่ง ETP ถือหุ นอัตรารอยละ 99.99 กอตั ้งเมื ่อวันที ่ 9 ธันวาคม 2554  ดวยทุนจดทะเบียน 

100,000,000 บาท แบงเปนหุ นสามัญ จำนวน 10,000,000 หุ น มูลคาหุ นละ 10 บาท ชำระเต็มมูลคา  

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย  ปลายป 2556 ไดเริ่มลงทุนในโครงการผลิต

ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Roof) จำนวน 8 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 

1.5 เมกะวัตต  ซึ่งเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยจำหนายกระแสไฟฟาใหกับการไฟฟานครหลวงแลว และจำนวน 

6 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวมประมาณ  6.43 เมกะวัตต เปนโครงการที่จำหนายไฟฟาระบบ Solar 

Rooftop ใหแกผูใชไฟฟาภาคเอกชน เดินเครื่องเชิงพาณิชยจำหนายกระแสไฟฟาแลวทั้งหมด 6 โครงการ 

โดยมีผูถือหุน ดังนี้  

 

รายชื่อผูถือหุน ณ วันที่  20 สิงหาคม 2564 

 

ลำดบั รายชื่อผูถือหุน จำนวนหุน รอยละ 

1 บริษัท อีเทอรนิตี้ พาวเวอร จำกัด 9,999,997 99.99 

2 นายยุทธ   ชินสุภคักุล 1 - 

3 นางสุมาลี        อองจรติ 1 - 

4 นางชวนพิศ        ฉายเหมือนวงศ 1 - 

รวม 10,000,000 100.00 
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บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                                สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

คณะกรรมการบริษัท มีดังนี:้- 

1. นายยุทธ               ชินสุภัคกุล 2. นางประสงค                 หาญปยวัฒนกุล 

3. นายสุกิจ  เลิศอัศวรัตน 4. นายภูมิวัฒก                นันทวณิชย 

 

ผูมีอำนาจลงนามของบริษัท :- 

จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกัน และ

ประทับตราสำคัญของบริษัท 

 

โครงสรางรายได                                                                                                                        

หนวย :  พันบาท 
 ป 2564 % ป 2563 % ป 2562 % 

รายไดจากการขายไฟฟา (Solar Rooftop)   27,883 34.25 27,286 32.45 19,776 20.37 

รายไดจากการขายสินคาและบรกิาร 417 0.51 5,790 6.89 819 0.84 

รายไดคากอสราง 46,524 57.15 48,316 57.46 71,591 73.74 

รายไดคา O&M และบรหิารจัดการ 2,512 3.09 1,207 1.44 282 0.30 

รายไดอืน่ 4,072 5.00 1,483 1.76 4,612 4.75 

รวม 81,408 100.00 84,082 100.00 97,080 100.00 

 

 

4.  บริษัท เอ็ปโก เอ็นเนอรยี่ จำกัด 
 

ขอมูลทั่วไป                                                                                                                        

บริษัท เอ็ปโก เอ็นเนอรยี่ จำกัด (EPCOE)  ในฐานะบริษัทยอยทางออมที่ถือหุนโดยบริษัทยอย โดย 

EP ถือหุ นใน EE สัดสวนรอยละ 99.99 กอตั้งเมื ่อวันที ่ 8 มกราคม 2557 ดวยทุนจดทะเบียนเริ ่มแรก 

10,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ จำนวน 1 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท ตอมาไดจดทะเบียนเพิ่มทุน 

ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ จำนวน 50,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 

บาท ชำระเต็มมลูคา ประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการพลังงานและถือหุนในบริษัทอื่น โดยมีผูถือหุนดังนี้  
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บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                                สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

รายชื่อผูถือหุน ณ วันที่  31 ธันวาคม 2564 

 

ลำดบั รายชื่อผูถือหุน จำนวนหุน รอยละ 

1 บริษัท อีเทอรนิตี้ พาวเวอร จำกัด (มหาชน) 49,999,997 99.99 

2 นายยุทธ   ชินสุภคักุล 2 - 

3 นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ 1 - 

รวม 50,000,000 100.00 

 

คณะกรรมการบริษัท มีดังนี:้- 

1. นายยุทธ  ชินสุภัคกุล 

2. นายสุกิจ  เลิศอัศวรัตน 

3. นายภูมิวัฒก  นันทวณิชย 

 

ผูมีอำนาจลงนามของบริษัท :- 

จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและ

ประทับตราสำคัญของบริษัท 

 

โครงสรางรายได                                                                                                                  

หนวย :  พันบาท 

 ป 2564 % ป 2563 % ป 2562 % 

รายไดจากการขายไฟฟา  - - - - - - 

รายไดเงินปนผล - - 16,469 10.10 13,954 99.95 

กำไรจากการขายเงินลงทุน - - 141,403 86.74 - - 

รายไดอืน่ 6,022 100.00 5,158 3.16 7 0.05 

รวม 6,022 100.00 163,030 100.00 13,961 100.00 

 

5.  บริษัท เอ็ปโก เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
 

ขอมูลทั่วไป                                                                                                                        

บริษัท เอ็ปโก เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (EE) ในฐานะบริษัทยอยทางออมที่ถือหุนโดยบริษัทยอย โดย EP 

สัดสวนรอยละ 99.99 กอตั้งเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 ดวยทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท แบงเปนหุน
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บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                                สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

สามัญ จำนวน 200,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท ชำระเต็มมูลคา ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการรับเหมา

กอสรางและการบำรุงรักษาโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย  โดยมีผูถือหุนดังนี้   

 

รายชื่อผูถือหุน ณ วันที่  31 ธันวาคม 2564 

 

ลำดบั รายชื่อผูถือหุน จำนวนหุน รอยละ 

1 บริษัท อีเทอรนิตี้ พาวเวอร จำกัด (มหาชน) 199,980 99.99 

2 นายยุทธ ชินสุภคักุล 19 0.01 

3 นางสุมาลี อองจรติ 1 - 

รวม 200,000 100.00 

 

คณะกรรมการบริษัท มีดังนี:้- 

1. นายยุทธ ชินสุภัคกุล 

2. นางสาวลัดดาวัลย  สุวะประดับ 

3. นายสุกิจ เลิศอัศวรัตน 

4. นายภูมิวัฒก นันทวณิชย 

 

ผูมีอำนาจลงนามของบริษัท :- 

จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและ

ประทับตราสำคัญของบริษัท 

 

โครงสรางรายได                                                                                                                  

หนวย :  พันบาท 
 ป 2564 % ป 2563 % ป 2562 % 

รายไดคาปฏิบัตกิารเดินเครื่อง 

บำรุงรักษาและบริหารจัดการ 1,801 92.31 11,581 95.02 13,721 85.86 

รายไดคาบริการ/ขาย และคากอสราง 10 0.51 10 0.08 1,949 12.20 

รายไดอืน่ 140 7.18 597 4.90 309 1.94 

รวม 1,951 100.00 12,188 100.00 15,980 100.00 

 

 

 



 

97 แบบ 56-1 One Report ป 2564 

บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                                สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

6.  EP Group (HK) Company Limited 
 

ขอมูลทั่วไป 

     EP Group (HK) Company Limited (EP-HK) ในฐานะบริษัทยอย ของบริษัท อีเทอรนิตี้ พาวเวอร 

จำกัด (มหาชน) (ETP) โดย EP ถือหุนรอยละ 81.40 ของทุนจดทะเบียน กอตั้งเม่ือวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 

โดยมีทุนจดทะเบียน จำนวนเงิน 100 ดอลลาร ฮองกง แบงเปนหุนสามัญจำนวน 100 หุน ราคามูลคาหุนละ 

1 ดอลลาร ฮองกง  มีทุนชำระแลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เปนจำนวนเงิน 100 ดอลลาร ฮองกง แบงเปน

หุนสามัญจำนวน 100 หุน ราคามูลคาหุนละ 1 ดอลลาร ฮองกง  (อัตราแลกเปลี่ยนธนาคารแหงประเทศไทย 

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 จำนวน 4.0111 บาท/1 ดอลลาร ฮองกง  เทียบเทาเงินบาทประมาณ 401.11 

บาท) และเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ETP ไดเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 544,027,500 ดอลลาร ฮองกง 

เปนหุนสามัญจำนวน 544,027,500 หุน ราคามูลคาหุนละ 1 ดอลลาร ฮองกง (อัตราแลกเปลี่ยนธนาคารแหง

ประเทศไทย ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564 จำนวน 4.35 บาท/1 ดอลลาร ฮองกง  เทียบเทาเงินบาทประมาณ 

2,366,519,625 บาท) รวมเปนหุนสามัญ 544,027,600 หุน โดยประกอบธุรกิจการเขาถือหุนในบริษัทอื่น

และพัฒนาโครงการพลังงานในประเทศสาธารณรัฐสังคมนยิมเวียดนาม 

 

รายชื่อผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ลำดบั รายชื่อผูถือหุน จำนวนหุน รอยละ 

1 บริษัท อีเทอรนิตี้ พาวเวอร จำกัด (มหาชน) 544,027,600 100 

รวม 544,027,600 100 

 

คณะกรรมการบริษัท มีดังนี:้- 

1. นายยุทธ   ชินสุภัคกุล 

2. นายอารักษ        ราษฎรบริหาร 

3. Mr.Tran Minh Tien 

 

ผูมีอำนาจลงนามของบริษัท :- 

จำนวนหรือกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได คือ นายยุทธ ชินสุภัคกุล หรือ นายอารักษ ราษฎร

บริหาร คนใดคนหนึ่งลงนามผูกพันบริษัท 
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บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                                สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

โครงสรางรายได       

                               หนวย :  พันบาท 

 

 

7.  Alternative Energies Kabushi Kaisha 
 

ขอมูลทั่วไป                                                                                                                        

Alternative Energies Kabushi Kaisha (AE-KK) ในฐานะบริษัทยอยทางออมที่ถือหุนโดยบริษัท

ยอยทางออม โดย EP Group (HK) ถือหุนใน AE-KK สัดสวนรอยละ 100 กอตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 

2556 ดวยทุนจดทะเบียน JPY 1,000,000 และจดทะเบียนเพิ่มทุนในป 2560 จำนวน JPY 24,000,000 

ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน JPY 25,000,000 (อัตราแลกเปลี่ยน 0.294 เทียบเทาเงินบาทโดยประมาณ 7.35 

ลานบาท) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟาในธุรกิจพัฒนาโครงการพลังงานในตางประเทศ 

และการเขาถือหุนในบริษัทอื่น 

 

คณะกรรมการบริษัท มีดังนี:้- 

1. นายยุทธ ชินสุภัคกุล 

2. นายสุกิจ เลิศอัศวรัตน 

3. Mr.Hiroshi Yamada 

 

 

ผูมีอำนาจลงนามของบริษัท :- 

จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและ

ประทับตราสำคัญของบริษัท 

 

 

 ป 2564 % ป 2563 % ป 2562  

รายไดจากการขายและบริการ - - - - - - 

กำไรจากการขายเงินลงทุน 1,866 97.60 1,442 98.10   

รายไดอืน่ 46 2.40 28 1.90 - - 

รวม 1,912 100.00 1,470 100.00 - - 
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บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                                สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

โครงสรางรายได                                                                                                                  

      หนวย :  พันบาท 

 ป 2564 % ป 2563 % ป 2562 % 

รายไดจากการขายและบริการ - - 7,623 35.18 - - 

กำไรจากการจำหนายเงินลงทนุ - - 11,728 54.13 - - 

รายไดอืน่ 222 100.00 2,317 10.69 10,024 100.00 

รวม 222 100.00 21,668 100.00 10,024 100.00 

 

8.  Higashi Nihon Mega Solar 3 Godo Kaisha 

 

ขอมูลทั่วไป                                                                                                                        

Higashi Nihon Mega Solar 3 Godo Kaisha (GK4) ในฐานะบริษัทยอยทางออม โดย Alternative Energies 

Kabushi Kaisha (AE-KK) ถือหุนใน GK4 สัดสวนรอยละ 100 กอตั้งเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 โดยมีทุนจด

ทะเบียน JPY 50,000 (อัตราแลกเปลี่ยน 0.294 บาท ตอเยน เทียบเทาเงินบาทประมาณ 14,700 บาท) 

ประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการพลังงานในประเทศญี่ปุน และการเขาถือหุนในบริษัทอื่น  

 

คณะกรรมการบริษัท มีดังนี:้- 

1. นายยุทธ  ชินสุภัคกุล 

2. นายสุกิจ  เลิศอัศวรัตน 

3. Mr.Hiroshi Yamada 

 

ผูมีอำนาจลงนามของบริษัท :- 

จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและ

ประทับตราสำคัญของบริษัท 

 

โครงสรางรายได        

หนวย :  พันบาท 

 ป 2564 % ป 2563 % ป 2562 % 

รายไดจากการขายและบริการ 2,771 73.33 3,576 99.20 - - 

รายไดอืน่ 1,008 26.67 29 0.80 0.057 100.00 

รวม 3,779 100.00 3,605 100.00 0.057 100.00 
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บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                                สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

9.  EPVN W1 (HK) Company Limited 
 

ขอมูลทั่วไป  

     EPVN W1 (HK) Company Limited (EPVN-W1)ในฐานะบริษัทยอยทางออม โดย EP Group (HK)  

สัดสวนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียน กอตั้งเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยมีทุนจดทะเบียน จำนวนเงิน 

100 ดอลลาร ฮองกง แบงเปนหุนสามัญจำนวน 100 หุน ราคามูลคาหุนละ 1 ดอลลาร ฮองกง  มีทุนชำระ

แลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เปนจำนวนเงิน 100 ดอลลาร ฮองกง แบงเปนหุนสามัญจำนวน 100 หุน 

ราคามูลคาหุนละ 1 ดอลลาร ฮองกง  (อัตราแลกเปลี่ยนธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 

จำนวน 3.9136 บาท/1 ดอลลาร ฮองกง  เทียบเทาเงินบาทประมาณ 391.36 บาท) และเมื ่อวันที ่ 23 

ธันวาคม 2564 ETP ไดเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 208,575,000 ดอลลาร ฮองกง เปนหุนสามัญจำนวน 

208,575,000 หุน ราคามูลคาหุนละ 1 ดอลลาร ฮองกง (อัตราแลกเปลี่ยนธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่ 

23 ธันวาคม 2564 จำนวน 4.35 บาท/1 ดอลลาร ฮองกง  เทียบเทาเงินบาทประมาณ 907,301,250 บาท) 

รวมเปนหุนสามัญ 208,575,100 หุน โดยประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการพลังงานในประเทศสาธารณรัฐสังคม

นิยมเวียดนาม 

รายชื่อผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ลำดบั รายชื่อผูถือหุน จำนวนหุน รอยละ 

1 EP Group (HK) Company Limited 208,575,100 100 

รวม 208,575,100 100 

 

คณะกรรมการบริษัท มีดังนี:้- 

1. นายยุทธ   ชินสุภัคกุล 

2. นายอารักษ        ราษฎรบริหาร 

3. Mr.Tran Minh Tien 
 

ผูมีอำนาจลงนามของบริษัท :- 

จำนวนหรือกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได คือ นายยุทธ ชินสุภัคกุล หรือ นายอารักษ ราษฎร

บริหาร คนใดคนหนึ่งลงนามผูกพันบริษัท 

โครงสรางรายได        

หนวย :  พันบาท 

 ป 2564 % ป 2563 % ป 2562 % 

ดอกเบีย้รับ 44,834 100.00 126 100.00 - - 

รวม 44,834 100.00 126 100.00 - - 



 

101 แบบ 56-1 One Report ป 2564 

บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                                สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

10.  EPVN W2 (HK) Company Limited 
 

ขอมูลทั่วไป  

     EPVN W2 (HK) Company Limited (EPVN-W2)ในฐานะบริษัทยอยทางออม โดย EP Group (HK)  

สัดสวนรอยละ 100  ของทุนจดทะเบียน กอตั้งเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยมีทุนจดทะเบียน จำนวนเงิน 

100 ดอลลาร ฮองกง แบงเปนหุนสามัญจำนวน 100 หุน ราคามูลคาหุนละ 1 ดอลลาร ฮองกง  มีทุนชำระ

แลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เปนจำนวนเงิน 100 ดอลลาร ฮองกง แบงเปนหุนสามัญจำนวน 100 หุน 

ราคามูลคาหุนละ 1 ดอลลาร ฮองกง  (อัตราแลกเปลี่ยนธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 

จำนวน 3.9136 บาท/1 ดอลลาร ฮองกง  เทียบเทาเงินบาทประมาณ 391.36 บาท) และเมื ่อวันที ่ 23 

ธันวาคม 2564 ETP ไดเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 335,452,500 ดอลลาร ฮองกง เปนหุนสามัญจำนวน 

335,452,500 หุน ราคามูลคาหุนละ 1 ดอลลาร ฮองกง (อัตราแลกเปลี่ยนธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่ 

23 ธันวาคม 2564 จำนวน 4.35 บาท/1 ดอลลาร ฮองกง  เทียบเทาเงินบาทประมาณ 1,459,218,375 บาท) 

รวมเปนหุนสามัญ 208,575,100 หุน โดยประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการพลังงานในประเทศสาธารณรัฐสังคม

นิยมเวียดนาม 

รายชื่อผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ลำดบั รายชื่อผูถือหุน จำนวนหุน รอยละ 

1 EP Group (HK) Company Limited 335,452,600 100 

รวม 335,452,600 100 

 

คณะกรรมการบริษัท มีดังนี:้- 

1. นายยุทธ   ชินสุภัคกุล 

2. นายอารักษ        ราษฎรบริหาร 

3. Mr.Tran Minh Tien 
 

ผูมีอำนาจลงนามของบริษัท :- 

จำนวนหรือกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได คือ นายยุทธ ชินสุภัคกุล หรือ นายอารักษ ราษฎร

บริหาร คนใดคนหนึ่งลงนามผูกพันบริษัท 
 

โครงสรางรายได        

หนวย :  พันบาท 

 ป 2564 % ป 2563 % ป 2562 % 

ดอกเบีย้รับ 58,085 100.00 256 100.00 - - 

รวม 58,085 100.00 256 100.00 - - 
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บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                                สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

11. Huong Linh Fresh Energy Development Joint Stock Company 
 

ขอมูลทั่วไป                                                                                                                        

 Huong Linh Fresh Energy Development Joint Stock Company (NLS) ในฐานะบริษัทยอย

ทางออมที่ถือหุนโดยบริษัทยอยทางออม โดย EPVN W1 (HK) ถือหุนรอยละ 65.625 กอตั้งเมื่อวันที่ 18 

พฤษภาคม 2563 โดยมีทุนจดทะเบียน จำนวนเงิน 150,000,000,000 VND แบงเปนหุนสามัญ จำนวน 

1,500,000 หุน มูลคาหุนละ 100,000 VND โดยประกอบธุรกิจใหบริการที่ปรึกษาดานการจัดการธุรกิจ 

ยกเวนดานการเงิน บัญชี และกฎหมาย และการกอสรางที่อยูอาศัย 

 

รายชื่อผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ลำดับ รายชื่อผูถือหุน จำนวนหุน รอยละ 

1 EPVN W1 (HK) Limited 984,375 65.625 

2 Mai Van Hue 485,625 32.375 

3 Tan Hoan Cau Corporation Joint Stock Company 30,000 2.00 

รวม 1,500,000 100 

 

คณะกรรมการบริษัท มีดังนี:้- 

1. Mr. Mai Van Hue  

2. Mr. Tran Thi Ha My 

3. Mr.Tran Minh Tien 

 

โครงสรางรายได        

หนวย :  พันบาท 

 ป 2564 % ป 2563 % 

ดอกเบีย้รับ 38,300 98.30 125 100.00 

รายไดอืน่ 661 1.70 - - 

รวม 38,961 100.00 125 100.00 
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บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                                สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

12.  Huong Linh Reproduce Energy Development Joint Stock Company 
 

ขอมูลทั่วไป                                                                                                                        

 Huong Linh Reproduce Energy Development Joint Stock Company ( NLTT)  ใ น ฐ า น ะ

บริษัทรวมที่ถือหุนโดยบริษัทยอยทางออม โดย EPVN W1 (HK) ถือหุนรอยละ 31.25 กอตั้งเมื่อวันที่ 18 

พฤษภาคม 2563 มีทุนจดทะเบียน จำนวนเงิน 150,000,000,000 VND แบงเปน 150,000 หุน มูลคาหุนละ 

100,000 VND โดยประกอบธุรกิจผลิตไฟฟา 

 

รายชื่อผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ลำดบั รายชื่อผูถือหุน จำนวนหุน รอยละ 

1 EPVN W1 (HK) Limited 984,375 65.625 

2 Mai Van Hue 485,625 32.375 

3 Tan Hoan Cau Corporation Joint Stock 

Company 

30,000 2.00 

รวม 1,500,000 100 

 

คณะกรรมการบริษัท มีดังนี:้- 

1. Mr. Mai Van Hue  

2. Mr. Tran Thi Ha My 

3. Mr.Tran Minh Tien 
 

โครงสรางรายได        

หนวย :  พันบาท 

 ป 2564 % ป 2563 % 

ดอกเบีย้รับ 24,811 100.00 - - 

รวม 24,811 100.00 - - 

 

13.  Huong Linh 3 Wind Power Joint Stock Company 
 

ขอมูลทั่วไป                                                                                                                        

 Huong Linh 3 Wind Power Joint Stock Company (HL3) ในฐานะบริษัทยอยทางออมที่ถือหุน

โดยบริษัทยอยทางออม โดย Huong Linh Fresh Energy Development Joint Stock Company ถือหุน
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บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                                สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

รอยละ 99.80 กอตั้งเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2560 โดยมีทุนจดทะเบียน จำนวนเงิน 162,000,000,000 VND 

แบงเปนหุนสามัญ 1,620,000 หุน มูลคาหุนละ 100,000 VND โดยประกอบธุรกิจผลิตไฟฟา 

 

รายชื่อผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ลำดบั รายชื่อผูถือหุน จำนวนหุน รอยละ 

1 Huong Linh Fresh Energy Development Joint Stock Company 1,616,760 99.80 

2 Nguyen Trung Thanh 1,620 0.10 

3 Tran Thi Hai Chau 1,620 0.10 

รวม 1,620,000 100 

 

คณะกรรมการบริษัท มีดังนี:้- 

1. Mr. Ma The Toan  

2. Mr. Yuth Chinsupakul 

3. Ms. Tran Thi Ha My 

 

โครงสรางรายได        

หนวย :  พันบาท 

 ป 2564 % ป 2563 % 

รายไดอืน่ 948 100.00 - - 

รวม 948 100.00 - - 

 

 

14.  Huong Linh 4 Wind Power Joint Stock Company 
 

ขอมูลทั่วไป                                                                                                                        

Huong Linh 4 Wind Power Joint Stock Company (HL4) ในฐานะบริษัทรวมที่ถือหุนโดยบริษัท

รวมทางออม โดย Huong Linh Reproduce Energy Development Joint Stock Company ถือหุนรอย

ละ 99.80 กอตั ้งเมื ่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 โดยมีทุนจดทะเบียน จำนวนเงิน 144,000,000,000 VND 

แบงเปนหุนสามัญ 1,440,000 หุน มูลคาหุนละ 100,000 VND โดยประกอบธุรกิจผลิตไฟฟา 
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บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                                สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

รายชื่อผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ลำดบั รายชื่อผูถือหุน จำนวนหุน รอยละ 

1 Huong Linh Reproduce Energy Development Joint Stock 

Company 

1,437,120 99.80 

2 Nguyen Trung Thanh 1,440 0.10 

3 Tran Thi Hai Chau 1,440 0.10 

รวม 1,440,000 100 

 

คณะกรรมการบริษัท มีดังนี:้- 

1. Mr. Pham Ngoc Khanh  

2. Ms. Nguyen Thi Ngoc Minh 

3. Mr. Yuth Chinsupakul 

 

โครงสรางรายได        

 ป 2563 และป 2564 ยังไมมีรายได 

 

15.  Chu Prong Gia Lai Wind Electricity Joint Stock Company 
 

ขอมูลทั่วไป                                                                                                                        

Chu Prong Gia Lai Wind Electricity Joint Stock Company (DG) ในฐานะบริษัทรวมที่ถือหุน

โดยบริษัทยอยทางออม โดย EPVN W2 (HK) ถือหุนรอยละ 30 กอตั้งเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 โดยมีทุน

จดทะเบียน จำนวนเงิน 25,000,000,000 VND ประกอบดวยหุนสามัญ 2,500,000 หุน มูลคาหุนละ 10,000 

VND โดยประกอบธุรกิจผลิตไฟฟา 

 

รายชื่อผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ลำดบั รายชื่อผูถือหุน จำนวนหุน รอยละ 

1 EPVN W2 (HK) Company Limited 48,553,000 99.74 

2 Mien Nui Gia Lai Development and Trading JSC 25,000 0.05 

3 Nguyen Thi Sen 100,000 0.21 

รวม 48,678,000 100 
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บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                                สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

คณะกรรมการบริษัท มีดังนี:้- 

1. Ms. Nquyen Thi Sen  

2. Mr. Yuth Chinsupakul 

3. Ms. Le Thi Giang Ha 

 

โครงสรางรายได        

 ป 2563 และป 2564 ยังไมมีรายได 

 

16.  Chu Prong Gia Lai Wind Power Joint Stock Company 
 

ขอมูลทั่วไป                                                                                                                        

Chu Prong Gia Lai Wind Power Joint Stock Company ในฐานะบริษัทรวมที่ถือหุนโดยบริษัท

ยอยทางออม โดย EPVN W2 (HK)  ถือหุนรอยละ 27 กอตั้งเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 โดยมีทุนจดทะเบียน 

จำนวนเงิน 25,000,000 VND ประกอบดวยหุ นสามัญ 2,500,000 หุ น มูลคาหุ นละ 10,000 VND โดย

ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟา 

 

รายชื่อผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25634 

ลำดบั รายชื่อผูถือหุน จำนวนหุน รอยละ 

1 EPVN W2 (HK) Company Limited 48,516,822 99.67 

2 Tay Nguyen Trading and Processing Limited Company 112,500 0.23 

3 Tran Minh Tien 48,678 0.10 

รวม 48,678,000 100 

คณะกรรมการบริษัท มีดังนี:้- 

1. Mr. Pham Ngoc Khanh  

2. Ms. Nguyen Thi Ngoc Minh 

3. Mr. Yuth Chinsupakul 

 

โครงสรางรายได        

 ป 2563 และป 2564 ยังไมมีรายได 
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บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                               สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

 
 

 

 

1. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯและบริษัทยอย มีทรัพยสินถาวรหลักท่ีใชในการประกอบธุรกิจ ดังนี้ 

ประเภทลักษณะทรัพยสิน 
ลักษณะ

กรรมสทิธิ ์

เจาของ

กรรมสทิธิ ์

มูลคาสุทธ ิ

(ลานบาท) 
ภาระผูกพัน 

วงเงิน  

(ลานบาท) 

ธุรกิจสิ่งพิมพ 

1. ที่ดิน 

  ที่ดิน 2 แปลง 11 โฉนด รวมเนื้อที่ 6.3.45 ไร 

  ทีต่ั้ง - สำนักงานใหญ (หลักสี่) เปนเจาของ EPPCO 192.15 KBANK 77.50 

2. ที่ดิน และสวนปรับปรุงที่ดิน 

  ที่ดิน 2 แปลง 2 โฉนด รวมเนื้อที่ 23.3.32 ไร 

   ที่ตั้ง - สาขา (บางบอ) เปนเจาของ EPPCO 83.95 KBANK 422.50 

3. อาคาร1 

     อาคาร 3 หลัง ดังนี:้- 

 - อาคาร 1 มี 3 ชั้น เปนโรงงาน 

   - อาคาร 2 มี 2 ชั้น เปนโรงงาน 

   - อาคาร 3 มี 5 ชั้น แบงเปน 

สำนักงาน 2 ชั้น และโรงงาน 3 ชั้น ซึ่งทั้งหมด 

ตั้งอยูที่ - สำนักงานใหญ (หลักสี่) 

เปนเจาของ EPPCO 50.22 KBANK 150.00 

4. อาคารและสิ่งปลูกสราง 

     อาคาร 2 หลัง ดังนี:้- 

 - อาคารโรงงาน และสำนักงานสูง 4 ชั้น 

   - อาคารโกดังเก็บสินคาชั้นเดียว  

  ซึ่งทั้งหมดตั้งอยูที่ - สาขา (บางบอ) 

เปนเจาของ EPPCO 127.33 KBANK 422.50 

5. เครื่องจักรและอุปกรณ 

    ที่ตั้ง – สำนกังานใหญ (หลักสี่) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   เครือ่งจักรและอุปกรณ เปนเจาของ EPPCO 1.14 
ไมมีภาระ

ผูกพัน 
ไมม ี

   เครือ่งจักรและอุปกรณ เปนเจาของ EPPCO 221.53 KBANK 90.00 

    เครือ่งจักรและอุปกรณ 3 เครื่อง เปนเจาของ EPPCO 23.68 TMB 100.00 

    ที่ตั้ง - สาขา (บางบอ)      

    เครือ่งจักรและอุปกรณ เปนเจาของ EPPCO 212.21 KBANK 422.50 

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 
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บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                               สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

ประเภทลักษณะทรัพยสิน 
ลักษณะ

กรรมสทิธิ ์

เจาของ

กรรมสทิธิ ์

มูลคาสุทธ ิ

(ลานบาท) 
ภาระผูกพัน 

วงเงิน  

(ลานบาท) 

    เครือ่งจักรและอุปกรณอื่นๆ เปนเจาของ EPPCO 34.52 
ไมมีภาระ

ผูกพัน 
ไมม ี

6. เครื่องมือเครือ่งใช เปนเจาของ EPPCO 4.42 
ไมมีภาระ

ผูกพัน 
ไมม ี

7. เครื่องใชและเครื่องตกแตง เปนเจาของ EPPCO 1.85 
ไมมีภาระ

ผูกพัน 
ไมม ี

8. ระบบผลิตไฟฟาโซลารูฟทอ็ป เปนเจาของ EPPCO 17.54 KBANK 15.84 

9. ยานพาหนะ เปนเจาของ EPPCO 3.80 
ไมมีภาระ

ผูกพัน 
ไมม ี

กลุมธุรกิจพลังงาน 

1. โรงไฟฟา        

โครงการโรงไฟฟาในประเทศเวยีดนาม  

(งานระหวางกอสราง) 
 เปนเจาของ HL3 944.76 

ไมมีภาระ

ผูกพัน 
ไมม ี

  เปนเจาของ HL4 821.03 
ไมมีภาระ

ผูกพัน 
ไมม ี

  เปนเจาของ NLG 1,607.87 
ไมมีภาระ

ผูกพัน 
ไมม ี

  เปนเจาของ DG 1,841.13 
ไมมีภาระ

ผูกพัน 
ไมม ี

Solar Rooftop      

EPCOG  เปนเจาของ EPCO-G 177.88 KBANK กับ 

TMB 

586.00 

4. อาคารและสิ่งปลูกสราง เปนเจาของ ETP 0.29 ไมมีภาระ

ผูกพัน 
ไมม ี

5. เครื่องมือเครือ่งใช และเครือ่งตกแตงและ 

   อุปกรณสำนักงาน 

เปนเจาของ ETP 0.22 ไมมีภาระ

ผูกพัน 

ไมม ี

6. ยานพาหนะ เปนเจาของ ETP 2.63 ไมมีภาระ

ผูกพัน 
ไมม ี

 

2. สินทรัพยไมมีตัวตน 

ณ วันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีรายการสินทรัพยไมมีตัวตนสุทธิเทากับ 0.81 ลานบาท ของ 

EPCO-G  คือ สิทธิจากการใชระบบสายสงกระแสไฟฟา เกิดจากการจายคาสิทธิการใชระบบสายสงกระแสไฟฟา

เพื่อการจำหนายกระแสไฟฟาสำหรับโครงการในประเทศไทย 

 



 

109 แบบ 56-1 One Report ป 2564 

บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                                สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

 
 

 

 

1.3 โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท 
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หลักทรัพยของบริษัท   

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,492,011,297 หุน ทุนชำระแลวจำนวน 932,507,097 หุน โดย

แบงออกเปนหุนสามัญจำนวน 932,507,097  หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ดังนั้น จำนวนหุนที่มีสิทธิออก

เสียงจำนวนเทากับ  932,507,097  หุน 

 

โครงสรางการถือหุน 

ผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ณ วันปดสมุดทะเบียน วันท่ี 14 มีนาคม 2565 ดังนี ้ 

ลำดับ รายชื่อ จำนวนหุน % 

1 บริษัท อควา คอรเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 369,383,491 39.61 

2 กลุมชินสุภัคกุล ประกอบดวย:- 240,076,767 25.75 

 นาย    ยุทธ         ชินสุภัคกุล 134,527,088 14..43 

 น.ส.    มาลินี       ชินสุภัคกุล 40,027,497 4.29 

 นาย    ยอด         ชินสุภัคกุล 27,107,680 2.91 

 นาง    มาริสา       ณ นคร 23,300,634 2.50 

 นาย    ยุทธชัย      ชินสุภัคกุล 13,870,788 1.49 

 นาง    มาลีรัตน     ชินสุภัคกุล 1,035,980 0.11 

 นาย    เด็ด          ชินสุภัคกุล 107,100 0.01 

 นาง    พิไลลักษณ  ชินสุภัคกุล 100,000 0.01 

3 น.ส.   อรอร อัครเศรณี 17,586,500 1.89 

4 น.ส.   จิราพัชร ไชยวรรณา 15,807,476 1.70 

5 กลุมอัจฉราวรรณ ประกอบดวย:- 14,789,668 1.59 

 นาง   ภาวนา อัจฉราวรรณ 12,330,156 1.32 

 นาย   วัลลภ อัจฉราวรรณ 2,459,512 0.26 

6 กลุมศรเลิศล้ำวาณิช ประกอบดวย:- 11,737,800 1.26 

 นาย   มงคล ศรเลิศล้ำวาณิช 11,120,000 1.19 

 น.ส.   ทัศนีย ศรเลิศล้ำวาณิช 314,750 0.03 

 

 

 

1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแลว 
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บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                               สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

   โครงสรางการถือหุน (ตอ) 

ผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ณ วันปดสมุดทะเบียน วันท่ี 14 มีนาคม 2565 ดังนี ้ 

 

ลำดับ รายชื่อ จำนวนหุน % 

6 กลุมศรเลิศล้ำวาณิช ประกอบดวย:- (ตอ)   

 น.ส.   จันทนา ศรเลิศล้ำวาณิช 191,000 0.02 

 นาง    นฤมล ศรเลิศล้ำวาณิช 50,019 0.01 

 นาย   เจริญ ศรเลิศล้ำวาณิช 31,200 0.00 

 น.ส.   ธัญลักษณ ศรเลิศล้ำวาณิช 30,831 0.00 

7 นาง  นลิน คุณจักร 9,275,000 0.99 

8 นาย  กำพล วิระเทพสุภรณ 7,395,400 0.79 

9 กลุมเกียรติศิริขจร ประกอบดวย:- 7,127,297 0.76 

 นาย   พิศิษฏ เกียรติศิริขจร 4,207,500 0.45 

 นาย   พงศธรรศ เกียรติศิริขจร 2,000,000 0.21 

 นาย   พิพัฒน เกียรติศิริขจร 919,797 0.10 

10 บริษัท ไบโอ อีควอไลซ จำกัด 7,102,500 0.76 

 

 

 รายชื่อผูถือหุนจาก : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด 
1/   บริษัท อควา คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจบริการดานสื่อโฆษณาที่ครบวงจร 
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บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                               สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

 
 

 

 

หุนกู 

ในป 2564 บริษัทฯ มีการออกและเสนอขายหุนกู ชนดิระบุชื่อผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน 

มีผูแทนผูถือหุนกู ทั้งสิ้น จำนวน 3,000 ลานบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มียอดหุนกูคงคาง

ทั้งหมด 3,000 ลานบาท ตามรายละเอียดดังนี ้

 

หุนกู 
มูลคา 

(ลานบาท) 

อัตราดอกเบี้ย 

(รอยละตอป) 

อายุหุนกู 

(ป) 

วันครบกำหนด 

ไถถอนหุนกู 

EP234A 730.00 5.50 2 1 เมษายน 2566 

EP23OA 770.00 5.60 2.5 1 ตุลาคม 2566 

EP229A 750.00 5.00 1 17 กันยายน 2565 

EP239A 750.00 5.25 2 17 กันยายน 2566 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 การออกหลักทรัพยอื่น 
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บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                                สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

 
 

 

 

บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมต่ำกวารอยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี โดยขึ้นอยู
กับภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ   

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว มีกำไร
สุทธิประจำป 2564 และมีกำไรสะสมท่ียังไมไดจัดสรร ดังนี้ : - 

 

รายการ จำนวนหุนสามัญ จำนวนเงิน (บาท) มูลคาตอหุน 

กำไรสุทธิ ป 2564 932,507,097 

 

170,532,110.51 

 

0.183 

 

กำไรสะสมยังไมไดจัดสรร  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

932,507,097 

 

249,401,390.95 

 

0.267 

 

ทำใหบริษัทฯ มีกำไรสะสมสำหรับการจัดสรรในการประชุมสามัญผูถือหุนครั ้งนี้ โดยเสนอให

จายเงินปนผลในรูปของเงินสด 

 

เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 31 

ธันวาคม 2564 โดยจายปนผลในรูปของเงินสด อัตราหุนละ 0.25 บาท จำนวน 932,507,097 หุน เปนจำนวน

เงิน 233,126,774.25 ลานบาท 

 

ทั้งนี้อัตราการจายเงินปนผลดังกลาวเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ และ เงินปน

ผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด  

 

โดยผูถือหุนประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได ดังนี้ :- 

 -  อัตราหุนละ  0.0671 บาท  เครดิตภาษีไดอัตรารอยละ 20 

 -  อัตราหุนละ 0.1829 บาท ไมสามารถเครดิตภาษีได เนื่องจากเปนสวนของ 

     ผลกำไรที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 

 

 

 

 

 

1.6 นโยบายการจายเงนิปนผล 
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บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                                สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

 

ขอมูลเปรียบเทียบการจายเงินปนผลในปท่ีผานมา 

หมายเหตุ * ในป 2564 บริษัทฯ ไมไดจายเงินปนผลระหวางกาล 

 

กำหนดใหวันที่ 28 เมษายน 2565 เปนวันใหสิทธิผูถือหุนในการรับเงินปนผล  (“Record Date”)  

โดยใหจายเงินปนผลดังกลาวแกผูถือหุนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ตองขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือ

หุนกอน 

 

 

 

 

 

รายละเอียด 

การจายเงินปนผล 

ป 2564 

(ท่ีเสนอพิจารณา) 

ป 2563 

 

ป 2562 

 

 กำไรสุทธิ   170.53 ลานบาท 315.53 ลานบาท 196.59 ลานบาท 

 จำนวนหุนสามัญที่ชำระแลว 932,507,097 หุน 932,507,097 หุน 921,572,840 หุน 

 เงินปนผลประจำป 

 โดยจายเปน  –  เงินสด 

 

0.25 บาท/หุน * 

 

0.25 บาท/หุน 

 

  0.20 บาท/หุน 

 เงินปนผลจายทั้งสิ้นประมาณ 233.13  ลานบาท 233.13  ลานบาท 184.31  ลานบาท 

 สัดสวนการจายเงินปนผล 

 เทียบกับกำไรสุทธิ 
136.71% 73.88% 93.76% 
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บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                             สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

 

 

 
บริษัทฯ ไดกำหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของกลุมบริษัทฯ เพื่อใหการดำเนินธุรกิจ

เปนไปตามเปาหมายทางธุรกิจที่ไดกำหนด ภายใตสถานการณการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง 

วิกฤติการณทางการเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งนโยบายในการบริหารความเสี่ยงไดมี

การกำหนดมาตรการในการปองกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที ่สำคัญของกลุ มบริษัทฯ โดย

คณะกรรมการของบริษัทฯ ทำหนาที ่กำกับดูแลและติดตามการบริหารจัดการความเสี ่ยงตามกรอบ

แผนงานที่ไดมีการกำหนดไว ทั้งนี้ เพื่อลดโอกาสที่ความเสี่ยงจะเกิดขึ้นจริง หรือลดความเสียหายกรณี

ความเสี่ยงเกิดขึ้นจริง และ/หรือใหไดมาซึ่งโอกาสทางธุรกิจและทำใหกลุมบริษัทฯ สามารถบรรลุเปาหมาย

ทางธุรกิจที่ไดกำหนดไวเพื่อใหการบริหารความเสี่ยงของกลุมบริษัทฯ เปนไปตามนโยบายดังกลาวกลุม

บริษัทฯ จึงไดกำหนดกรอบและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 

1. กลุมบริษัทฯ จะจัดใหมีระบบและกระบวนการในการบริหารจดัการความเสี่ยงในระดับองคกร

และระดับปฏิบัติการ รวมถึงการบริหารจดัการความเสี่ยงดานการดำเนินงาน การลงทุน ความ

ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือความเสี่ยงที่

สำคัญอื่นใดที่สงผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจของกลุมบริษัทฯ โดยรวม 

2. กลุมบริษัทฯ ใหความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจสงผลตอ: 

2.1 การบรรลุวัตถุประสงคหรือกลยุทธของกลุมบริษัทฯ 

2.2 วัตถุประสงคตามแผนการดำเนินงานและการลงทุน 

2.3 นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงเฉพาะดานและการบริหารจัดการความเสี่ยงใน

ภาพรวม โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการทางธุรกิจ เพื่อเปนเครื่องมือและ

กลไกในการบริหารจัดการความเสี่ยงในแตดานและความเสี่ยงในภาพรวมใหอยูในระดับ

กรอบเปาหมาย (Risk Appetite) หรือเบี่ยงเบนไมเกินกวาระดับที่กลุมบริษัทฯ กำหนด

และยอมรับได (Risk Tolerance) 

3. คณะกรรมการของบริษัทฯ มีหนาที่ในการกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกลุม

บริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบาย รวมถึงการใหคำปรึกษาและความเห็นในระบบและกระบวนการ

บริหารความเสี่ยงในระดับองคกรและความเสี่ยงเฉพาะดาน  

4. ฝายจัดการมีอำนาจหนาที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงองคกรในภาพรวมและกำกับดูแลการ

บริหารจัดการในแตละความเสี่ยงตามหนาที่ความรับผิดชอบ หรือตามที่คณะกรรมการของ

บริษัทฯ มอบหมายและกำหนด 

สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง 
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5. ฝายจัดการมีหนาที่รายงานผลการดำเนินงานดานบริหารความเสี่ยงองคกรตอคณะกรรมการ

ของบริษัทฯ เพื่อใหความเห็นชอบหรือเสนอแนะ อยางสม่ำเสมอหรือตามความจำเปนเรงดวน 

6. ผูบริหารในทุกหนวยงานของกลุมบริษัทฯ มีหนาที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับ

องคกรและในระดับปฏิบัติการที่อยูภายใตความรับผิดชอบหรือตามที่ฝายจัดการมอบหมาย 

รวมทั ้งจัดใหมีการรายงานผลดำเนินการในรูปแบบและแนวทางตามที ่ฝายจัดการ หรือ

หนวยงานบริหารความเสี่ยงองคกรและระบบการควบคุมภายในไดกำหนด 

7. หนวยงานบริหารความเสี ่ยงองคกรและระบบการควบคุมภายในมีหนาที ่ใหคำปรึกษา 

ขอเสนอแนะ และ/หรือ กำหนดแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการวิเคราะห 

และ/หรือ ใหความเห็นตอผลการบริหารความเสี่ยง ทั้งในระดับองคกรและระดับปฏิบัติการ 

และรายงานการบริหารความเสี่ยงในระดับองคกรตอฝายจัดการ คณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยง ทั้งนี้เพื่อรายงานตอคณะกรรมการของบริษัทฯ อยางสม่ำเสมอหรือตามความจำเปน

เรงดวน 

8. พนักงานทุกคนมีหนาที่ปฏิบัติตามระบบการบริหารความเสี่ยง ทั้งในระดับองคกรและระดับ

ปฏิบัติการ ตามที่กลุมบริษัทฯ ฝายจัดการ หรือหนวยงานบริหารความเสี่ยงองคกรและระบบ

การควบคุมภายในไดกำหนด 

 

 

 
ปจจัยความเสี่ยงธุรกิจสิ่งพิมพ 
 

1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคารายใหญ 

ปจจุบันรายไดหลักทั้งหมดของบริษัทมาจากธุรกิจรับจางพิมพ  โดยบริษัทเปนผูผลิตสิ่งพิมพใน

ลักษณะการใหบริการดานการพิมพครบวงจร ไดรับมาตรฐาน ISO 9001-2008  และมีลูกคารายใหญ ซึ่ง

รายแรก 5 ราย มีสัดสวนรายไดกวารอยละ 50 ของรายไดรวมของบริษัท ซึ่งนับเปนความเสี่ยงอยางมาก 

หากบริษัทตองเสียลูกคารายใหญรายใดรายหนึ่งใหกับคูแขง จะสงกระทบตอรายไดอาจจะลดลงอยางมี

นัยสำคัญ อยางไรก็ดี บริษัทมีความสัมพันธอันดีกับลูกคารายใหญดังกลาวมาเปนระยะเวลามากกวา 10 ป 

โดยตลอดระยะเวลาท่ีผานมาบริษัทไดรับงานพิมพจากลูกคารายใหญอยางตอเนื่อง สามารถสรางลูกคาราย

ใหม และรักษาฐานลูกคาเดิมไวได โดยมุงเนนไปยังลูกคากลุมเปาหมายที่มีศักยภาพสูง เพื่อเพิ่มมูลคางาน

พิมพ อีกทั้งบริษัทสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดเปนอยางดี ทั้งในดานคุณภาพ ราคา การ

สงมอบงานตรงตามกำหนดเวลา ตลอดจนการใหบริการทั้งกอนและหลังการพิมพงานอยางมีประสิทธิภาพ  

ทำใหลูกคาพึงพอใจและมีความเชื่อมั่นตอบริษัท   

2.2 ปจจัยความเสี่ยงตอการดำเนินธุรกิจของบริษัท 
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2. ความเสี่ยงในเรื่องราคาวัตถุดิบ และความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 

ในการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ จำเปนตองมีการสำรองวัตถุดิบใหเพียงพอตอความ

ตองการของลูกคา วัตถุดิบหลักของบริษัทฯ คือกระดาษ ซึ่งคิดเปนตนทุนประมาณรอยละ 40 - 45 ของ

ยอดขาย ซึ่งราคากระดาษจะเปลี่ยนแปลงตามสภาวะเศรษฐกิจ โดยในป 2564 ราคาเยื่อกระดาษปรับตัว

เพิ่มขึ้น ทำใหราคากระดาษในประเทศมีการปรับตัวสูงขึ้น จากประสบการณในธุรกิจสิ่งพิมพของฝาย

บริหาร ประกอบกับไดติดตามราคากระดาษอยางใกลชิด มีการควบคุมการใชกระดาษอยางเครงครัด ทำให

บริษัทฯสามารถควบคุมตนทุนของกระดาษไวได  และบริษัทไดนำเขากระดาษจากตางประเทศโดยตรง  ซึ่ง

ตนทุนกระดาษจะต่ำกวาการซื้อกระดาษภายในประเทศ  โดยสัดสวนการซื้อกระดาษระหวางกระดาษ

นำเขาจากตางประเทศ และการซื้อกระดาษภายในประเทศ คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 63 ตอ 37   

อยางไรก็ดี ทีมผูบริหารซึ่งมีประสบการณในธุรกิจสิ่งพิมพมานานกวา 20 ป ไดมีการวิเคราะห

สถานการณและติดตามภาวะตลาดของวัตถุดิบในตลาดโลกและตลาดในประเทศอยางสม่ำเสมอ เพื่อ

วางแผนในการสั่งซื้อ และวิธีปองกันความเสี่ยงโดยบริษัทอาจจำเปนตองสต็อก วัตถุดิบสำหรับลูกคาที่มี

สัญญาไวและลูกคาประจำสวนหนึ่งเพื่อสามารถรักษาราคาวัตถุดิบที่ไดตกลงกับลูกคาไว พรอมกับชี้แจงให

ลูกคาทราบและเขาใจถึงสถานการณของวัตถุดิบ รวมถึงความจำเปนในการปรับราคา ตองพยายามปรับ

ราคาขายข้ึนตามราคาวัตถุดิบที่เพ่ิมข้ึน 

 

3. ความเสี่ยงดานความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ 

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจสิ่งพิมพ และลูกคาของบริษัทฯ สวนมากจะดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับหนังสือ 

นิตยสาร แผนพับ ใบปลิว ปฏิทิน ฯลฯ ดังนั้นรายไดสวนใหญมาจากการขายหนังสือ และโฆษณา ถาให

จัดเปนประเภทสินคาก็เปนสินคาที่ไมจำเปนตอการดำรงชีพ ซึ่งถาในชวงเศรษฐกิจตกต่ำก็จะสงผลกระทบ

ตอลูกคาของบริษัทฯ และการจายชำระหนี้ของลูกคา แตบริษัทฯ มีนโยบายในการใหเครดิตแกลูกคาบริษัท

ฯ จะพิจารณาจากชื่อเสียง สถานะทางการเงิน ประวัติการชำระเงิน และสภาพธุรกิจของลูกคา โดยวาง

เงื่อนไขในการชำระเงินอยูระหวาง 30 - 90 วัน หรืออาจตองเก็บเงินลวงหนาในกรณีที่เปนลูกคารายใหม 

บริษัทฯ ไดกำหนดนโยบายและวางระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมสินเชื่อ การติดตามและเรงรัดการ

ชำระหนี้จากลูกคา ทั้งนี้บริษัทฯ ไดวางนโยบายการตั้งสำรองหนี้สูญที่คาดวาจะเกิดขึ้น ภายใตมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 วาดวยเรื่องของ เครื่องมือทางการเงิน (TFRS9) โดยนักคณิตศาสตรที่มี

ประสบการณในทุกๆ ไตรมาส บริษัทฯจะทบทวนบัญชีลูกหนี้และจะพิจารณาตั้งสำรองหนี้สูญตาม

ขอเท็จจริงที่ปรากฎ 
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4. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบหลักคือกระดาษซึ่งนำเขาจากตางประเทศ และจายชำระหนี้เครื่องจักรที่เปน

เงินตราตางประเทศบริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของคาเงินบาท โดยจะชำระคาสินคาเปน 

USD เปนการเปด L/C และทำทรัสตรีซีท (Trust Receipt) ระยะเวลา 180 วัน อยางไรก็ตาม บริษัทจะ

เลือกชำระเงินในชวงเวลาที่เห็นวาอัตราแลกเปลี่ยนเปนอัตราที่เหมาะสม หรือทำสัญญาซื้อขายเงินตรา

ตางประเทศลวงหนา เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 

5. ความเสี่ยงดานการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 

ตามที่ทราบในโลกปจจุบัน มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม ๆ ซึ่งมีสวนเกี่ยวของในการพิมพ โดย

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ทำใหการทำตนฉบับของการพิมพดีขึ้น และเร็วขึ้น แตบางเทคโนโลยี เชน สื่อ 

INTERNET, E-BOOK และ MAGAZINE ONLINE มีผลกระทบกับธุรกิจการพิมพบาง และมีผลกระทบมาก

ในประเทศที่มีการพัฒนาสูง เชน อเมริกา และประเทศในยุโรป ในอเมริกาทำใหบริษัทดานหนังสือพิมพ

ตองปดตัวไป และหนังสือพิมพระดับใหญตองปรับลดบุคลากรเพื่อลดคาใชจายลง เพื่อใหธุรกิจยังคง

ดำเนินการได สวนในประเทศไทย เริ่มนำเทคโนโลยีใหมเขามาแลวโดยสำนักพิมพ MAGAZINE ชั้นนำใน

ประเทศไดลดจำนวนพิมพหนังสือ MAGAZINE ลงและใชงบบางสวนไปทำ Electronic Magazine (E-

Magazine) โดยปจจุบันบริษัท ยังไมไดรับผลกระทบมากนัก อยางไรก็ตามบริษัท ไดพยายามดูแลอยาง

ใกลชิดและศึกษาเพื่อพัฒนาไปสูเทคโนโลยีใหม ๆ และเตรียมเทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อรองรับความตองการ

ของลูกคา 

 

6. ความเสี่ยงจากการควบคุมและมีอิทธิพลในการบริหารงานโดยผูถือหุนรายใหญ 

ปจจุบัน บริษัท อควา คอรเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปนผูถือหุนใหญในบริษัทฯ โดยถือหุนคิด

เปนรอยละ 39.61 ของหุนสามัญที่จำหนายไดแลวของบริษัท ซึ่งการที่บริษัทฯ มีผูถือหุนจำนวนรอยละ 

39.61  ทำใหในกรณีที่บริษัทฯ มีการประชุมผูถือหุนและตองขอมติสำคัญโดยใชคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของ

ผูถือหุนที่มาประชุม หรือมติพิเศษ ผูถือหุนใหญอาจจะไมลงมติในเรื่องดังกลาว ซึ่งสงผลกระทบในการ

ดำเนินงานของกิจการและอำนาจตัดสินใจในดานตางๆ ในเรื่องที่เปนสาระสำคัญ เชน การเพิ่มทุนการซื้อ

หรือขายกิจการ  การรวมกิจการ รายการที่เกี่ยวโยง การขอเพิกถอนหลักทรัพยของบริษัทจากการเปน

บริษัทจดทะเบียน และนโยบายการจายเงินปนผล  ดังนั้น บริษัทฯจึงมีความเสี่ยงจากการที่ตองขอมติ

พิเศษในการประชุมผูถือหุน อยางไรก็ตาม จากโครงสรางการจัดการซึ่งประกอบดวยกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบไปดวยบุคลากรที่มีความรูความสามารถ 

จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ทาน มีกรรมการที่เปนตัวแทนผูถือหุนใหญ จำนวน 1 ทาน และมีการ

แตงตั้งบุคคลภายนอกที่เปนอิสระเขารวมในคณะกรรมการจำนวน 4 ทาน โดยกรรมการอิสระทั้ง 4 ทาน
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รับหนาที ่เปนคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ทาน และพิจารณาใหความเห็นเกี ่ยวกับความ

สมเหตุสมผลในการทำรายการระหวางกัน กอนนำเสนอตอคณะกรรมการและที่ประชุมผูถือหุน  

 

7. ความเสี่ยงจากการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระจายไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย

นั่น สงผลกระทบทั้งทางดานเศรษฐกิจและการใชชีวิตประจำวัน และการทำงานที่ตองเปลี่ยนแปลงไปเพื่อ

ควบคุมการแพรระบาดของเชื้อไวรัส 

 

 

 

 

1. ปจจัยความเสี่ยงโดยทั่วไปอันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟาจากพลังงานลมใน

ประเทศเวียดนาม 

1.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงการไฟฟาเวียดนามซึ่งเปนลูกคารายใหญรายเดียว 

โครงการโรงไฟฟาพลังงานลมในประเทศเวียดนามของกลุมบริษัทนั้น มีลูกคาเปนภาครัฐเพียง

รายเดียว คือ การไฟฟาเวียดนาม (Vietnam Electricity (“EVN”)) ซึ ่งทั ้งหมดเปนผูรับซื ้อไฟฟาตาม

สัญญาซื้อขายไฟฟา (Power Purchase Agreement: PPA) ที่เกี่ยวของ ดังนั้น หากถูกบอกเลิกสัญญาซื้อ

ขายไฟฟาดังกลาว จะสงผลตอผลการดำเนินงานอยางมีนัยสำคัญ อยางไรก็ดี กลุมบริษัทจะการควบคุม

และติดตามการปฏิบัติงานตอเนื่อง ใหเปนไปตามขอกำหนดของสัญญาซื้อขายไฟฟา รวมถึงปฏิบัติตาม

มาตรฐานสากลในการดำเนินกิจการโรงไฟฟาและขอกำหนดทางเทคนิคอื่นๆ ที่เกี่ยวของ นอกจากนี้กลุม

บริษัทยังไดวาจางฝายกฎหมายที่มีความชำนาญทั้งในประเทศไทย และประเทศเวียดนามเพื่อลดความเสี่ยง

ในการทำผิดเงื่อนไขและรักษาผลประโยชนของกลุมบริษัท 

อยางไรก็ดีประเทศเวียดนามเปนหนึ่งในประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากที่สุดใน

ภูมิภาคเอเชีย โดยมีผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ขยายตัวถึงรอยละ 6-7 ในชวง 5 ปที่ผานมา 

ทำใหประเทศเวียดนามมีความตองการใชไฟฟาที่จะเติบโตอยางตอเนื่องซึ่งสอดคลองกับการเติบโตของ

นิคมอุตสาหกรรมในเวียดนามเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ รัฐบาลเวียดนามจึงมีนโยบายสนับสนุน

โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับการความตองการไฟฟาและการเติบโต

ทางเศรษฐกิจ โดยในป 2559 รัฐบาลเวียดนามไดประกาศแผนการพัฒนากำลังการผลิตไฟฟาแหงชาติฉบับ

ที่ 7 ฉบับปรับปรุง (PDP 7 Revised) ซึ่งมุงเนนการสรางความมั่นคง เพิ่มประสิทธิภาพดานพลังงาน การ

พัฒนาพลังงานหมุนเวียน และเปดเสรีตลาดพลังงาน ดังนั้น กลุมบริษัทเชื่อวาหนวยงานรัฐของประเทศ

ปจจัยความเสี่ยงธรุกิจโรงไฟฟา 
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เวียดนามจะไมบอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟากอนกำหนด นอกจากนี้กลุมบริษัทมีนโยบายในการหาโอกาส

การลงทุนในโครงการโรงไฟฟาใหม ๆ ทั้งในประเทศไทยและในตางประเทศเพิ่มเติม อยางตอเนื่อง เพื่อลด

การพึ่งพิงรายไดจากโครงการโรงไฟฟาท่ีมีอยูเดิม 

 

1.2 ความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ และนโยบายที่เก่ียวของกับธุรกิจพลังงาน

และไฟฟาในประเทศเวียดนาม 

หากรัฐบาลและหนวยงานราชการมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่เกี่ยวกับกิจการพลังงานของ

ประเทศเวียดนาม เชน แผนการพัฒนากำลังการผลิตไฟฟาแหงชาติ (PDP) รวมถึงขอกำหนดและขั้นตอน

ตางๆ เกี ่ยวกับการขออนุญาตซื ้อขายไฟฟา หรือปรับปรุง ยกเลิกเงื ่อนไขในการรับซื ้อไฟฟา การ

เปลี่ยนแปลงดังกลาวจะสงผลกระทบตอสัญญาซื้อขายไฟฟาของกลุมบริษัท อันจะสงผลกระทบตอผลการ

ดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุมบริษัท  

อยางไรก็ดีรัฐบาลเวียดนามมีการกำหนดนโยบายแผนการพัฒนากำลังการผลิตไฟฟาแหงชาติ 

(PDP) อยางเปนรูปธรรมและมีความชัดเจนตอนโยบาย นอกจากนี้ยังมีการคาดการณวาในชวงป 2563-

2565 อาจจะมีการขาดแคลนพลังงานไฟฟามากขึ้นเนื่องจากมีโครงการโรงไฟฟากอสรางลาชากวากำหนด

ถึง 20,000 เมกะวัตต ทำใหรัฐบาลเวียดนามไดเปดโอกาสในการลงทุนแกภาคเอกชนและนักลงทุนตางชาติ

มากขึ้น ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายของรัฐบาลเวียดนามจึงคาดวาไมนาจะสงผลเชิงลบตอ

การลงทุนของภาคเอกชนและนักลงทุนตางชาติซึ่งรัฐบาลไดสงเสริมการลงทุนในโครงการโรงไฟฟาพลังงาน

ทางเลือกเพื่อใหกำลังการผลิตไฟฟาเพียงพอตอการรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม 

ดังเชน เมื่อวันที่ 10 ก.ย .2561 นายกรัฐมนตรีเวียดนามไดอนุมัติคำส่ังหมายเลข 39 มีสาระสำคัญ คือ การ

ปรับ FiT พลังงานลมจาก 7.8 cent/ kWh เปน 8.5 cent/ kWh และ 9.8 cent/ kWh สำหรับการผลิต

บนชายฝงและนอกชายฝง ตามลำดับ โดยตองเปนโครงการที่ COD กอนวันที่ 1 พ .ย .2564 ปรับใหสัญญา

ซื้อขายพลังงาน )PPA) เปนระยะเวลา 20 ป ซึ่งไดรับการอนุมัติโดยนายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ยังสั่งการให

กระทรวงอุตสาหกรรมและการคาศึกษาและเสนอกลไกพิเศษในการพัฒนาและผลิตอุปกรณดานพลังงาน

ลมและเพิ่มสัดสวนการใชชิ้นสวนและอุปกรณดังกลาวภายในเวียดนามดวย 

1.3 ความเสี่ยงดานกฎหมายในประเทศเวียดนาม 

กฎหมายที่สำคัญที่เกี่ยวของกับโครงการผลิตไฟฟาพลังงานลม มี 2 ฉบับ Decision 39/2018 

ที่ไดประกาศราคารับซื้อคาไฟฟาจากโครงการลมบนบก onshore wind และบนทะเล onshore wind ที่

ราคาคงที่ เทียบเทากับ 8.5 และ 9.8 USD cents ตอหนวย เปนระยะเวลา 20 ปนับจากวันที่เริ่มเชื่อมตอ

และจายไฟฟาเขาสู การไฟฟาเวียดนาม Vietnam Electricity (EVN) สำหรับโครงการที่สามารถเชื่อมตอ

และจายไฟฟาภายใน 1 พฤศจิกายน 2564  Circular 2/2019 ซึ่งจัดทำขอกำหนดและเงื่อนไขตางๆ ที่ตอง

ปฏิบัติเพื่อใหได สัญญาซื้อขายไฟฟา Power Purchase Agreement (PPA) และการอนุมัติการเชื่อมตอ
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ไฟฟา Commercial Operation Date (COD) Agreement กับทางภาครัฐ ทางบริษัทไดใหความสำคัญ

กับการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกำหนดตางๆ ไดมีการวาจางบริษัทที่ปรึกษาทางดานกฎหมายทองถิ่น ที่

มีประสบการณในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังงานทดแทน เพื่อใหติดตาม รายงานการเปลี่ยนแปลง

ดานกฎระเบียบและนโยบายอยางใกลชิดรวมทั้งเสนอแนวทางการปฏิบัติเพื่อใหสามารถพัฒนาโครงการได

บรรลุตามระยะเวลาที่กำหนดอยางถูกตอง  รวมทั้งมีเจาหนาที่ทองถิ่นในการประสานงานกับหนวยงาน

ภาครัฐอีกดวย เนื่องดวย สถานการณ Covid-19 ที่ยังไมนาไววางใจในปจจุบันทางผูพัฒนาโครงการ

โรงไฟฟาพลังงานลมบางกลุมไดรวมกันสงหนังสือใหแกภาครัฐฯ เพื่อใหพิจารณาเลื่อนวันสุดทายในการ

เชื่อมตอและจายไฟฟาเขาสูระบบ (COD) จากวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ออกไปอีก 2 ป    

1.4 ความเสี่ยงดานการบังคับใชสัญญา 

ทางบริษัทไดตระหนักถึงความเสี่ยงของการพัฒนาโครงการใหแลวเสร็จตามที่กฎหมายกำหนด

ไว โดยที่การไดมาซึ่งเอกสารและใบอนุญาตตางๆ ที่เปนหนาที่ของผูขายนั้น เปนปจจัยสำคัญอันดับแรกตอ

ความสำเร็จในการพัฒนาโครงการ  ดังนั้นบริษัทไดวาจางบริษัทที่ปรึกษาทางดานกฎหมายทองถิ่น และ

ตางประเทศที่มีประสบการณในเวียดนาม ทำการเจรจาเงื่อนไขตางๆ กับผูขาย รวมถึงรางสัญญาซื้อขาย

หุน Share Purchase Agreement (SPA)  ซึ่งไดมีการกำหนดเงื่อนไขการซื้อหุนและชำระเงินขึ้นอยูกับ

ความสำเร็จของผูขายในการไดมาซึ่งเอกสารตางๆในโครงการซึ่งไดรับอนุมัติจากภาครัฐตามที่ไดตกลงไว 

(project milestone)  รวมถึงใสเงื่อนไขที่สำคัญอื่นๆ เพื่อใหสัญญาผูกมัดรัดกุม สามารถบังคับในทาง

ปฏิบัติไดโดยที่ไมขัดกับกฎหมายของประเทศเวียดนาม 

ในกรณีที่ผูขายไมสามารถปฏิบัติตาม project milestone ไดตามเงื่อนไขที่กำหนดไว และ

อาจเปนเหตุทำใหโครงการลาชาไมสามารถทำการกอสรางไดตามแผนงาน  ในสัญญาซื้อขายหุน ทางบริษัท

มีสิทธิในการบังคับใหผูขายรับซื้อหุนที่บริษัทไดซื้อมาคืนกลับทั้งหมดในราคาที่ไมต่ำกวามูลคาที่บริษัทได

ลงทุนไปกอนหนานั้น    

1.5 ความเสี่ยงดานความนาเชื่อถือของผูรับซื้อไฟฟา 

ถาเปรียบเทียบการไฟฟาของไทย EGAT การไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาค กับ การ

ไฟฟาเวียดนาม EVN ทางบริษัทฯ เองยอมรับวา ความนาเชื่อถือของการไฟฟาประเทศไทย สูงกวา EVN 

แตถาพิจารณาถึงศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม ซึ่งมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ดวยอัตราการเติบโตของประชากรและอุตสาหกรรมมากกวาประเทศไทย รวมถึงการเติบโตของมูลคาการ

ลงทุนจากนักลงทุนตางประเทศเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยมีคาเฉลี่ยอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวม

ในประเทศ (GDP) ลาสุดที่รอยละ 6.6 รัฐบาลเวียดนามมีแผนเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟาตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจฉบับที่ 7 เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและปริมาณการใชไฟฟาที่เพิ่มขึ้น โดยจะเพิ่ม

กำลังการผลิตไฟฟารวมจาก 60,000 เมกะวัตต ในป 2563 เปน 96,500 เมกะวัตต ในป 2568 และ  
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129,500 เมกะวัตต ในป 2573  และเพิ่มสัดสวนการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นจาก 10% ในป 

2563 เปน 21% ภายในป 2573 

นอกจากนี้ จากการที่บริษัทฯ ไดประสบความสำเร็จในการพัฒนาโครงการไฟฟาจากพลังงาน

แสงอาทิตย ซึ่งไดรับการเชื่อมตอไฟฟา Commercial Operation Date ไปแลวเมื่อเดือนมิถุนายน 2562 

แลวนั้น  ทางโครงการไดรับรายไดคาไฟฟาจาก EVN อยางตอเนื่องครบถวน ทางบริษัทมีความเชื่อมั่นวา

ทาง EVN มีความสามารถในการชำระคาไฟฟาตามอัตรารับซื้อไฟฟา (Feed-in-Tariff) ที่ตกลงไวตาม

ระยะเวลาท่ีตกลงในสัญญาซื้อขายไฟฟา 

1.6 ความเสี่ยงของการรับซื้อไฟฟาไมเต็มจำนวน (curtailment)     

บริษัทฯ ไดพิจารณาความเสี่ยงนี้ ตั ้งแตเริ ่มทำการคัดเลือกโครงการลมที่จะลงทุน โดยได

พิจารณาถึง โครงสรางพื้นฐานที่ภาครัฐไดจัดเตรียมไว รวมถึงปริมาณการรับไฟฟาของสถานียอยและสาย

สง เพื่อรองรับปริมาณไฟฟาที่จะเชื่อมตอจากโครงการลมที่บริษัทจะลงทุน ภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟา 

Power Purchase Agreement (PPA) ใน Circular 2/2019 นั ้นไดกำหนดใหทางการไฟฟาเวียดนาม 

EVN ใหมีหนาที่รับซื้อปริมาณไฟฟาทั้งหมดที่โครงการลมไดเชื่อมตอเขาสูระบบไฟฟาภาครัฐฯ  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดวาจางบริษัทที่ปรึกษาทางเทคนิคอิสระ มาทำการประเมินความสามารถ

ของภาครัฐฯ ในการรับซื้อไฟฟาจากโครงการที่เราลงทุน ตลอดจนไดจางที่ปรึกษาอาวุโสชาวเวียดนามใน

การติดตอกับหนวยงานราชการจังหวัด รวมถึงเจาหนาที่ระดับสูงของการไฟฟาเวียดนาม เพ่ือติดตาม

ขาวสารและรายงานใหบริษัทรับทราบอยางตอเนื่อง 

1.7 ความเสี่ยงดานการกอสรางเนื่องจากมีความซับซอนมากกวาในการเลือกเทคโนโลยีทีใ่ช

และการออกแบบโครงการ 

บริษัทฯ ไดใหความสำคัญกับเรื่องนี้เปนอยางมาก โดยไดทำการคัดสรรเลือกผูรับเหมางาน

กอสรางอยางรอบคอบและถี่ถวน โดยคำนึงถึงปจจัยตางๆ รวมถึง ประสบการณในการกอสรางโรงไฟฟา

พลังงานลม และพลังงานทดแทนประเภทอื่นๆ ทั้งในเวียดนามและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก  ความมั่นคง

ทางดานการเงิน  ความนาเชื่อถือ และความพรอมของบุคลากร เครื่องจักร อุปกรณตางๆ ที่มีในประเทศ

เวียดนาม ตลอดจนความสัมพันธอันดีและยาวนานกับหนวยงานภาครัฐของเวียดนามที่เกี่ยวของ  เพื่อให

สามารถกอสรางไดตามแบบทางเทคนิค technical design ที่ไดรับการอนุมัติตามเวลาที่กำหนดเพื่อความ

มั่นใจของทางบริษัทฯ วาทางผูรับเหมาจะสามารถกอสรางตามที่ตกลงไว  บริษัทฯ ไดวาจางบริษัทที่

ปรึกษาวิศวกรรมตางประเทศ ที่มีประสบการณในโรงไฟฟาพลังงานลมทั่วโลกรวมถึงในเวียดนาม มาทำ

หนาที่ใหคำปรึกษา เชน การออกแบบ การวางตำแหนงกังหันลม และพิจารณาความเหมาะสมของราคา

กอสราง เปนตน  รวมทั้งเปนตัวแทนของบริษัท (owner engineer) มาควบคุมงานของผูรับเหมา เพื่อให

ปฏิบัติตามมาตราฐานการกอสรางสากลและในประเทศเวียดนาม   
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1.8 ความเสี่ยงจากอัตราคาไฟฟาที่ลดลงของโรงไฟฟาพลังงานลมที่เวียดนาม 

โครงการโรงไฟฟาพลังงานลมในประเทศเวียดนาม ตามเงื่อนไข PPA บริษัทจะตองดำเนินการ

กอสรางและสามารถดำเนินการจายไฟฟาเชิงพาณิชยใหแกการไฟฟาเวียดนาม (EVN) ไดในเดือนตุลาคม 

2564 ซึ่งจะไดรับอัตราคาไฟฟาแบบคงที่เปนระยะเวลา 20 ปที่อัตรา 8.5 เซนตตอกิโลวัตต-ชั่วโมง โดย

อัตราคาไฟฟาดังกลาวเปนอัตราที่รัฐบาลเวียดนามกำหนดใหสำหรับโครงการโรงไฟฟาพลังงานลมบนบกที่

เปดดำเนินการเชิงพาณิชยกอนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 แตเนื่องจากปจจุบัน โครงการโรงไฟฟาพลังงาน

ลมในประเทศเวียดนามของบริษัทอยูระหวางการดำเนินการกอสรางซึ่งบริษัทคาดการวาจะสามารถ

ดำเนินการจายไฟฟาเชิงพาณิชยใหแกการไฟฟาเวียดนาม (EVN) ไดในเดือนเมษายน2565 สองโครงการ 

ขนาดกำลังการผลิตรวม100MW  และอีกสองโครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม60MWในเดือนมิถุนายน

2565  ซึ่งรัฐบาลเวียดนามยังไมไดกำหนดอัตราการรับซื้อไฟฟา   

อยางไรก็ตาม ปจจุบัน ทางMOIT ไดมีเสนอรางในการคิดอัตราการรับซื้อไฟฟาสำหรับโครงการ

ที่ไมสามารถCODไดทันวันที่31ตุลาคม2021 มาแลว3ราง โดยใจความหลักคือการกำหนดสูตรวิธีคิดอัตรา

การรับซื้อไฟเพื่อเปนกรอบในการเจรจาเพื่อกำหนดอัตรารับซื้อลงในสัญญา ซึ่งสูตรดังกลาวไดใหผูลงทุน

นำเอาตนทุนและคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงมาใชในการคำนวณดวย ซึ่งนาจะเปนประโยชนตอผูลงทุน   

มีการคาดการณวาทางรัฐบาลเวียดนามจะสรุปวิธีและกำหนดอัตราการรับซื้อภายในไตรมาส2 

ของป2565 

1.9 ความเสี่ยงจากกระบวนการผลิตและการดำเนินการ 

กังหันลม Wind Turbine ถือเปนเครื่องจักร อุปกรณที่สำคัญที่สุดในโรงไฟฟาพลังงานลม  

ความลาชาของการผลิตและการสงมอบกังหันลมเปนปจจัยหลักที่อาจทำใหการกอสรางลาชาได บริษัทฯ 

ไดมีการติดตอเจรจากับผูผลิตกังหันลมโดยตรงเพื่อใหมั่นใจวาจะสามารถผลิตกังหันใหแลวเสร็จ และขนสง

มาใหตามเวลาที่กำหนด และลดความเสี่ยงใหนอยที่สุดเพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินการการ บริษัทฯ 

จางบริษัทที่ปรึกษาวิศวกรรมที่มีประสบการณมาทำหนาที่ควบคุมงานของผูรับเหมาใหเปนไปตามแผนงาน 

โดยปรึกษา จัดสงเจาหนาที่มาประจำอยูที่โครงการตั้งแตเริ่มกอสรางจนแลวเสร็จ พรอมทั้งจัดทำรายงาน

ความคืบหนาของการกอสรางใหบริษัทเปนระยะๆ 

1.10 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงดานสภาพภูมิอากาศ 

การลงทุนในโครงการพลังงานทดแทน เชน พลังงานลม และ พลังงานแสงอาทิตย ลวนแต

พึ่งพาแหลงพลังงานจากธรรมชาติ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงหรือความผันผวนของสภาพภูมิอากาศ เชน 

ความแรงของลม ความเขมของแสงอาทิตย การเกิดภัยพิบัติตางๆ ลวนสงผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจ

โรงไฟฟาพลังงานทดแทน ดังนั้นการเขาลงทุนในโรงไฟฟาพลังงานลมของกลุมบริษัทในประเทศเวียดนาม

จึงพึ่งพาความแรงและความสม่ำเสมอของลมในประเทศเวียดนามเปนอยางมาก  
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อยางไรก็ดีประเทศเวียดนามนั้นมีลักษณะทางภูมิศาสตรที่ติดกับทะเลตามแนวพื้นที่ของ

ประเทศที่ทอดยาวจากเหนือถึงใต และมีพื้นที่ราบสูงสลับเขาจึงทำใหมีลมตลอดทั้งป โดย Global Wind 

Atlas ไดประเมินวามากกวารอยละ 39.00 ของพื้นที่ในประเทสเวียดนามมีคาเฉลี่ยความเร็วลมตอปสูงกวา 

6 m/s ที่ระดับความสูง 65 เมตร และพื้นที่กวารอยละ 8.00 ของประเทศมีคาเฉลี่ยความเร็วลมตอปสูง

กวา 7 m/s ทำใหประเทศเวียดนามมีศักยภาพในการผลิตไฟฟาพลังงานลมสูงถึง 512 กิกะวัตตและ 110 

กิกะวัตต ตามลำดับ 

2. ความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการใหม 

2.1 ความเสี่ยงจากผลตอบแทนจากการลงทุนอาจไมเปนไปตามท่ีคาดการณ 

กลุมบริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหนายกระแสไฟฟาทั้งในประเทศไทย

และในตางประเทศเพิ่มเติมในอนาคต ทำใหกลุมบริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการดังกลาว

อาจไมเปนไปตามที่คาดการณ และ/หรือ สูญเสียโอกาสในการลงทุนในโครงการอื่น และ/หรือสูญเสียเงิน

ลงทุนในโครงการดังกลาว ทั้งนี้ กอนการเขาลงทุนโครงการใดๆ กลุมบริษัทฯ ไดมีการศึกษาความเปนไปได

ของโครงการ รวมถึงประมาณการรายได กำไรและผลตอบแทนของโครงการดังกลาวบนสมมติฐานตางๆ 

หากปจจัยที่สงผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอการพัฒนาและดำเนินโครงการเปลี่ยนแปลงไป อาจทำให

ผลตอบแทนที่บริษัทฯ ไดรับจริงจากการลงทุนในโครงการ ไมเปนไปตามที่คาดการณไว และ/หรือ สูญเสีย

โอกาสในการลงทุนในโครงการอื่น และ/หรือสูญเสียเงินลงทุนในโครงการดังกลาว ทั้งนี้ ปจจัยสำคัญที่อาจ

สงผลใหผลตอบแทนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงไมเปนไปตามที่คาดการณ และ/หรือ สูญเสียโอกาสในการ

ลงทุนในโครงการอื่น และ/หรือสูญเสียเงินลงทุนในโครงการ ไดแก 

(1)  เงินลงทุนในโครงการสูงกวาที่คาดการณไว เนื่องจากตนทุนที่ดินสูงกวาที่คาดการณ และ/

หรือราคาการจัดจางผูรับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ และ/หรือ ผูรับเหมา สูงกวาท่ีคาดการณไว เปนตน 

(2)  กลุมบริษัทฯ มีขอจำกัดในการจัดหาท่ีดิน และ/หรือ ขออนุญาตเชื่อมโยงกับโครงขาย

ไฟฟา (Grid Connection) สงผลใหสูญเสียโอกาสในการลงทุนในโครงการอื่น และ/หรือสูญเสียเงินลงทุน 

(3)  การพัฒนาและกอสรางโครงการลาชากวาที่กำหนดหรือที่คาดการณไว 

(4)  ผลประกอบการของโครงการไมเปนไปตามที่คาดการณไว เนื่องจาก 

 ปริมาณพลังงานไฟฟาที่ผลิตได และ/หรือ จำหนายได ต่ำกวาที่ประมาณการไว 

 ตนทุน คาใชจายในการดำเนินงาน และคาใชจายในการบริหารจัดการโครงการแตกตาง

จากที่ประมาณการไว  

อยางไรก็ดี บริษัทฯ มีขั้นตอนการดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน โดยมีขั้นตอนที่

สำคัญดังนี้ 

(1)  ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาและดำเนินโครงการ (Due Diligence) ทั้งในดานเทคนิค 

การเงินและกฎหมาย เพื่อประเมินความเปนไปไดและเหมาะสมในการเขาดำเนินโครงการ  
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(2)  คำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน โดยการวิเคราะหความออนไหวของโครงการ 

(Sensitivity Analysis) เพื่อศึกษาถึงผลกระทบทางการเงินและผลตอบแทน ในกรณีที่ปจจัยที่สำคัญอันจะ

มีผลกระทบตออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการ มีการเปลี่ยนแปลงไปจากสมมติฐานที่กำหนด 

ทั้งนี้ ขอมูลจากการศึกษาขางตน จะถูกนำเสนอตามลำดับขั้น เพื่อพิจารณาอนุมัติกอนการทำ

โครงการจริง 

2.2 ความเสี่ยงจากการจัดหาเงินลงทุนสำหรับใชในการพัฒนาและดำเนินโครงการผลิตและ

จำหนายกระแสไฟฟา 

ในการลงทุนเพื่อพัฒนาและกอสรางโครงการโรงไฟฟา เงินลงทุนจะประกอบไปดวยเงินกูยืม

จากธนาคารพาณิชยและเงินเพิ่มทุนของผูถือหุน หากกลุมบริษัทฯ ไมสามารถจัดหาเงินทุนทั้งสวนเงินกูยืม

และสวนของทุนเพื่อมาใชในการพัฒนาและดำเนินโครงการ โดยมีตนทุนทางการเงินในระดับที่เหมาะสม 

จะสงผลใหการลงทุนในอนาคตไมเปนไปตามแผนที่วางไว อยางไรก็ดี บริษัทฯ มีความสัมพันธที่ดีกับ

ธนาคารพาณิชยหลายแหง โดยบริษัทฯ จะดำเนินการและพิจารณาปจจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดขอเสนอ

ทางการเงินจากธนาคารพาณิชยที่มีความเหมาะสมที่สุดในการพัฒนาและดำเนินโครงการ 

2.3 ความเสี่ยงจากการจัดหาท่ีดินสำหรับใชในการประกอบธุรกิจผลิตและจำหนาย

กระแสไฟฟา 

ในการพัฒนาและกอสรางโครงการโรงไฟฟา บริษัทฯ ตองจัดหาที่ดินเพื่อการพัฒนาและ

กอสรางโครงการ ดังนั้นกลุมบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากการจัดหาที่ดินในพื้นที่ที่เหมาะสมอันมีขนาด

เพียงพอและสอดคลองกับแผนการลงทุน และ/หรือ ความเสี่ยงจากตนทุนการไดมาซึ่งที่ดินสูงกวาที่

คาดการณไว ซึ ่งจะสงผลใหการลงทุนของกลุมบริษัทฯ ลาชา และโรงไฟฟาของกลุมบริษัทฯ อาจไม

สามารถเปดดำเนินการเชิงพาณิชยไดทันตามที่กำหนดในสัญญา PPA อยางไรก็ดี กลุ มบริษัทฯ จะ

ดำเนินการเพื่อจัดหาและรวบรวมที่ดินตามหลักเกณฑที่กำหนด เพื่อใหสามารถจัดหาที่ดินที่มีคุณภาพตอ

การประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟาในระดับราคาที่เหมาะสม โดยในการดำเนินการเพื่อจัดหาที่ดิน 

บริษัทฯ จะมีการศึกษาและพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และดำเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑที่

เกี่ยวของ 

2.4 ความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในตางประเทศ 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะพัฒนา กอสรางและดำเนินโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยใน

ประเทศไทย ประเทศญี่ปุนและในประเทศอื่น ๆ ที่มีความเหมาะสมและมีศักยภาพทางธุรกิจ ดังนั้น ในการ

พัฒนาและดำเนินโครงการในตางประเทศ บริษัทฯ จะมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย และนโยบายของภาครัฐที่เกี่ยวของกับธุรกิจไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย

ในประเทศที่บริษัทฯ เขาลงทุน รวมถึงความเสี่ยงดานการเงินที่อาจสงผลกระทบในทางลบตอผลการ
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ดำเนินงานของทางกลุมบริษัทฯ เชน ความเสี่ยงดานเงินเฟอ ขอจำกัดในการแลกเปลี่ยนเงินตราและความ

ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เปนตน นอกจากนี้กลุม บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการไมสามารถจัดหา

บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในตางประเทศได

ทันตามกำหนด 

อยางไรก็ดี บริษัทฯ มีการศึกษาขอมูลและพิจารณาความเปนไปไดในการลงทุนในโครงการ

โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในหลาย ๆ ประเทศ เพื่อกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ และมีการเตรียมความ

พรอมในการบริหารจัดการโครงการ โดยจัดจางที่ปรึกษาในระหวางการพัฒนาโครงการ และมีนโยบายใน

การสรรหาและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาและดำเนินโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยทั้ง

ในประเทศไทยและในตางประเทศ 

3. ความเสี่ยงดานการบริหารจัดการ 

3.1 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอาจสงผลกระทบตอธุรกิจของกลุมบริษัทฯ โดยเครื่องมือ

หรือโครงการผลิตไฟฟาของกลุมบริษัทฯ อาจมีความสามารถในการแขงขันลดลงหรือ

ลาสมัย 

ความสำเร็จในอนาคตของกลุมบริษัทฯ สวนหนึ่งขึ้นอยูกับความสามารถของกลุมบริษัทฯ ใน

การตอบสนองตอความกาวหนาทางเทคโนโลยี รวมถึงมาตรฐานและวิธีปฏิบัติของอุตสาหกรรมการผลิต

ไฟฟาที่เกิดขึ้นใหมไดอยางคุมคาและทันเวลา เนื่องจากราคาตนทุนคาเชื้อเพลิงที่สูงทำใหโรงไฟฟาหรือ

เครื่องมืออุปกรณยุคใหมซึ่งมีอัตราการใชเชื้อเพลิงต่ำกวามีความสามารถในการแขงขันมากกวาโรงไฟฟา

แบบเดิม ซึ่งอาจทำใหกลุมบริษัทฯ ตองมีคาใชจายเพื่อการลงทุนเพื่อปรับปรุงเทคโนโลยีใหดีขึ้น นอกจากนี้ 

การผลิตไฟฟาพลังงานทางเลือกที่เกิดขึ้นโดยอาศัยความกาวหนาทางเทคโนโลยีทั้งในปจจุบันหรือใน

อนาคต เชน พลังงานลมและเครื่องกำเนิดไฟฟาขนาดเล็ก อาจกอใหเกิดแหลงกำเนิดไฟฟาทางเลือก ดังนั้น 

หากบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอย และ/หรือ บริษัทรวม ไมสามารถปรับตัวตามสภาวะตลาด ความ

ตองการของลูกคา หรือเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน

และผลการดำเนินงานของกลุมบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบในทางลบ 

3.2 ความเสี่ยงจากสถานการณโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) อาจสงผลกระทบตอการขยายการ

ลงทุนโครงการโรงไฟฟาของบริษัทฯ ในตางประเทศ เนื่องจากขอจำกัดในการเดินทาง ขอจำกัดในการ

ประสานงานติดตอกับหนวยงานราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงมาตรการควบคุมโรคระบาดจาก

รัฐบาลในประเทศนั้นๆ ที่อาจสงผลตอการกอสรางโรงไฟฟา การขนสงอุปกรณเครื่องจักรที่ใชในโรงไฟฟา 

ซึ่งทำใหการดำเนินการลาชาไปจากที่คาดการณไว 

3.3 ความเสี่ยงจากการท่ีบริษัทไดจำหนายโรงไฟฟาที่ดำเนินการแลวออกไป 
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ในป 2564 บริษัทฯ ไดจำหนายเงินลงทุนในบริษัทรวมทางออม 2 บริษัท คือ บริษัท พีพีทีซี 

จำกัด (PPTC) และบริษัท เอสเอสยูที จำกัด (SSUT) ใหแกบริษัท ยูนิเวนเจอร บีจีพี จำกัด (UVBGP) โดย

ตามเงื ่อนไขสัญญาซื้อขายหุน UVBGP จะหักเงินสำรองของคดีพิพาทระหวาง PPTC และ SSUT กับ

ผูรับเหมาโครงการเปนจำนวน 403.08 ลานบาท และหักคา Potential Leakage จำนวน 33.74 ลานบาท 

ซึ่งบริษัทฯ บันทึกรายการดังกลาวไวในสินทรัพยหมุนเวียนอื่น และต้ังคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวา

จะเกิดขึ้นดวยจำนวนเดียวกัน ซึ่งผูบริหารของบริษัทฯเห็นวา หากคดีพิพาทถึงที่สุดตามคำตัดสินของคณะ

อนุญาโตตุลาการ ผลเสียหายจะไมเกินจำนวนที่ไดหักสำรองไว ในสวนของรายละเอียดของคดี ไดมีการ

เปดเผยขอมูลเพิ ่มเติมไวในสวน 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน ขอ 5.3 ขอพิพาททาง

กฎหมาย 

4. ความเสี่ยงดานการเงิน 

4.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 

กลุมบริษัทฯ มีการทำสัญญาเงินกูกับธนาคารพาณิชยอยูหลายสัญญา ซึ่งสัญญาเงินกูเหลานี้มี

เงื่อนไขที่แตกตางกัน โดยสัญญาเงินกูเหลานี้เกือบทั้งหมดมีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว ทำใหบริษัทฯ และ

บริษัทยอยมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยที่อาจสงผลกระทบตอตนทุนทางการเงินของ

ทางกลุม หากอัตราดอกเบี้ยอางอิง (Reference Rate) มีการปรับตัวเพิ่มข้ึน   

บริษัทฯ ไดมีมาตรการลดความเสี่ยงนี้  โดยมีการใชสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest 

Rate Swap) สำหรับสัญญาเงินกูในบางสัญญา และมีการติดตามแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

ดอกเบี้ยอยางใกลชิด เพื่อใหวางแผนทางการเงินไดอยางเหมาะสม อยางไรก็ดี บริษัทฯ ไดประเมินวาอัตรา

ดอกเบี้ยในอนาคตอันใกลนี้จะยังมีการเปลี่ยนแปลงไมมากนักจากในระดับปจจุบัน เนื่องจากรัฐบาลไทย

และรัฐบาลในหลายๆ ประเทศทั่วโลก (รวมถึงรัฐบาลญี่ปุ น) จะยังใชนโยบายการเงินแบบขยายตัว 

(Expansionary Monetary Policy)  โดยการควบคุมอัตราดอกเบี้ยนโยบายใหอยูในระดับที่เหมาะสม 

เพื่อสงเสริมใหเศรษฐกิจระดับมหภาคของแตละประเทศมีการเจริญเติบโตอยางมีเสถียรภาพในระยะยาว 

4.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

กลุ มบริษัท มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจไฟฟาพลังงานทดแทนทั ้งในประเทศไทยและ

ตางประเทศ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2564 มีการลงทุนและดำเนินโครงการโรงไฟฟา

พลังงานทดแทนในประเทศไทยและตางประเทศ ซึ่งทำใหมีรายไดเปนเงินตราตางประเทศบางสวน ดังนั้น 

กลุมบริษัทจึงมีความเสี่ยงหากอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนอยางมีนัยสำคัญ โดยถาเงินบาทไทยมี

แนวโนมแข็งคา จะสงผลกระทบทำใหรายไดจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยใน

ประเทศญี่ปุนซึ่งอยูในรูปเงินปนผล ลดลงเมื่อมีการแปลงคาเปนเงินบาท รวมถึงในอนาคตบริษัทฯ จะมี

รายไดจากโครงการโรงไฟฟาพลังงานลมในประเทศเวียดนามขนาด 160 เมกะวัตต ซึ่งมีกำหนดจายไฟฟา
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เชิงพาณิชยภายในไตรมาส 2/2565 ก็จะมีผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศเชนเดียวกัน 

ในปจจุบัน กลุมบริษัทยังไมไดมีการใชสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Swap) 

เพื ่อปองกันความเสี ่ยงจากอัตราแลกเปลี ่ยน แตอยางใด แตกำลังอยู ระหวางการพิจารณาที่จะเอา 

Currency Swap มาใชในอนาคตอันใกลนี้ โดยจะมีการพิจารณาถึงความจำเปนและความเหมาะสมในการ

นำเครื่องมือทางการเงินประเภทนี้มาใชสนับสนุนการดำเนินกิจการของทางกลุม 

4.3 ความเสี่ยงดานการดำรงอัตราสวนหนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุน  

บริษัทฯ มีหนาที่ตองดำรงไวซึ่งอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (D/E Ratio) ในอัตราสวน

ไมเกิน 3.25 เทา ณ วันสิ้นงวดบัญชีของแตละไตรมาส หรือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีในแตละปของ

บริษัทตลอดอายุของหุนกู ทั้งนี้การคำนวณอัตราสวนดังกลาวใหคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัท ตาม

รายละเอียดและคำจำกัดความที่ปรากฏตามขอ 7.3 ของขอกำหนดสิทธิ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

บริษัทฯ มีอัตราสวนดังกลาวเทากับ 0.95 เทา 

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทยังไมมีกรณีผิดและยังไมมีเหตุผิดนัด และสถานะของ

บริษัทยังเปนไปตามเงื่อนไขที่มีไวกับธนาคารและเจาหนี้ตางๆ นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะรักษา

สัดสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนรวม และ โครงสรางเงินทุนใหอยูในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งพยายาม

รักษาความสัมพันธที่ดีและเพิ่มพันธมิตรกับสถาบันการเงินตางๆ อีกดวย 

4.4 ความเสี่ยงดานสภาพคลองทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ 

สำหรับป 2564 บริษัทฯ มีสภาพคลองทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ปรับตัวดี 

เนื่องจากในป 2564 บริษัทฯ ยังคงมีกำไรจากการขายเงินลงทุนจำนวน 1,897.17 ลานบาท จากการที่ 

ETP บริษัทยอยของบริษัทฯ ไดจำหนายโครงการโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม (Co-Generation 

Combined Power Plant) ทั้งหมด จึงสงผลใหป 2564 บริษัทฯ มีสภาพคลองทางการเงินดีขึ้นจากป 

2563 โดยสังเกตไดจากอัตราสวนทางการเงินดังตอไปนี ้
อัตราสวนทางการเงิน หนวย 2562 2563 2564 

อัตราสวนสภาพคลอง เทา 0.55 0.99 1.36 

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเรว็ เทา 0.52 0.93 1.31 

อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ียที่ครบกำหนดภายใน 1 ป ตอหนี้สินที่มีภาระ

ดอกเบี้ยทั้งหมด 

รอยละ 35.00 61.64 92.11 

อัตราหนี้สินสุทธิตอกำไรกอนดอกเบ้ียจาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคาและคา

ตัดจำหนาย  

เทา 5.82 1.15 1.27 

อัตราสวนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (Debt Service Coverage 

Ratio : DSCR) 

เทา 0.42 0.86 0.70 
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อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาอัตราสวนสภาพคลองของป 2564 บริษัทฯ มีอัตราสวนสภาพคลอง 

1.36 เทา และมีอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วเทากับ 1.31 เทา จะเห็นไดวาบริษัทฯ ยังมีสินทรัพย

หมุนเวียนต่ำกวาหนี้สินหมุนเวียนอยู  

ในขณะที่ป 2564 บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินสุทธิตอกำไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คา

เสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย และอัตราสวนความสามารถในการชำระภาระผูกพันเทากับ 1.27 เทา และ 

0.70 เทา ตามลำดับ แสดงใหเห็นวา ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไดแก กำไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงิน

ได คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย อาจไมเพียงพอตอการชำระดอกเบี้ยจายและภาระหนี้สินที่มีภาระ

ดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ป จึงแสดงใหเห็นวาบริษัทฯ ยังคงมีความเสี่ยงดานสภาพคลองทางการเงิน

และความสามารถในการชำระหนี้ หากบริษัทฯ ไมสามารถจัดหาแหลงเงินทุนเพื่อมาชำระหนี้สินที่กำลังจะ

ใกลครบกำหนดชำระได 

นอกจากนี้ การจำหนายโรงไฟฟาออกไปในป 2563 และป 2564 จะสงผลใหบริษัทฯ มีผลการ

ดำเนินงานและกระแสเงินสดจากการดำเนินงานลดลงอยางมีนัยสำคัญในป 2565 ในชวงระยะเวลากอนที่

โรงไฟฟาพลังงานลมที่ประเทศเวียดนามขนาด 160.00 เมกะวัตต จะเริ ่มจำหนายไฟฟาเชิงพาณิชย

ประมาณไตรมาส 2/2565 ในขณะที่หนี้สินของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากการลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟา

พลังงานลมดังกลาว 

 

5 ความเสี่ยงของหุนกู 

5.1 ความเสี่ยงดานเครดิต (Credit Risk)  

ความเสี่ยงดานเครดิตหมายถึง ความเสี่ยงที่ผูถือหุนกูอาจจะไมไดรับชำระดอกเบี้ยหรือเงินตน 

ในกรณีที่ธุรกิจและผลการดำเนินงานของผูออกหุนกูไมเปนไปตามที่คาดหมาย หรือทรัพยสินของผูออกหุน

กู มีไมเพียงพอตอการชำระหนี้ ดังนั้น กอนการตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนควรพิจารณาฐานะการเงินและ

ความสามารถในการชำระหนี้ของผูออกหุนกูจากขอมูลที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวน ในการประเมินความเสี่ยง

ดานเครดิตของหุนกู ผูลงทุนสามารถดูการจัดอันดับความนาเชื่อถือ ของผูออกหุนกูที่จัดทำโดยสถาบันจัด

อันดับความนาเชื่อถือประกอบการตัดสินใจลงทุนได ถาการจัดอันดับความนาเชื่อถือของผูออกหุนกูต่ำ 

แสดงวาความเสี่ยงดานเครดิตของหุนกูหรือผูออกหุนกูสูง ผลตอบแทนที่ผูลงทุนไดรับควรจะสูงดวยเพื่อ

ชดเชยความเสี่ยงที่สูงของหุนกูดังกลาว  

อยางไรก็ตาม การจัดอันดับความนาเชื่อถือมิไดเปนการใหคำแนะนำใหซื้อ ขาย หรือถือครอง

หุนกูที่เสนอขายแตอยางใด และการจัดอันดับความนาเชื่อถืออาจมีการยกเลิกหรือ เปลี่ยนแปลงไดตลอด

อายุของหุนกู ผูลงทุนควรติดตามขอมูลขาวสารของบริษัทผูออกหุนกูรวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการ

จัดอันดับความนาเชื่อถือ ไดจากเว็บไซตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือที่เกี่ยวของ หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  
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5.2 ความเสี่ยงดานราคา (Price Risk)  

ราคาตลาดของหุนกูนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ ยกตัวอยางเชน 

ระดับอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงิน นโยบายของธนาคารแหงประเทศไทย สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อัตรา

เงินเฟอ อายุของหุนกูหรืออุปสงคสวนเกินหรือสวนขาดของหุนกู ดังนั้น ผูถือหุนกูอาจไดรับผลกระทบจาก

ความผันผวนของราคาหุนกู ในกรณีที่มีการซื้อขายตราสารกอนครบกำหนดไถถอน อาทิ เมื่อผูถือหุนกู

ตองการขายหุนกูกอนวันครบกำหนดไถถอนหุนกู  หุนกูอาจขายไดต่ำกวามูลคาที่ตราไวหรือราคาที่ซื้อมา 

ซึ่งเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลาวคือ หากอัตราดอกเบี้ยของตลาดสูงขึ้น 

ราคาหุนกูจะลดลง ทั้งนี้ โดยทั่วไปราคาของหุนกูที ่มีอายุคงเหลือยาวกวาจะไดรับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาดมากกวา 

5.3 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity  Risk)  

เมื่อผูถือหุนกูประสงคจะขายหุนกูในตลาดรองกอนครบกำหนดไถถอนหุนกู  ผูถือหุนกูอาจไม

สามารถขายหุนกูไดทันทีในราคาที่ตนเองตองการ เนื่องจากการซื้อขายเปลี่ยนมือของตราสารในตลาดรอง

อาจมีไมมาก  ทั้งนี้  หากบริษัทไมไดนำหุนกูไปซื้อขายในตลาดตราสารหนี้ (BEX) ผูถือหุนกูสามารถซื้อขาย

หุนกูในตลาดรองไดกับธนาคารพาณิชย บริษัทหลักทรัพย ผู คาตราสารหนี้ หรือนิติบุคคลอื่นใด ที่มี

ใบอนุญาตคาหลักทรัพยอันเปนตราสารแหงหนี้ นอกจากนี้ ผูถือหุนกูจะไมสามารถขายหุนกูใหแกบุคคล

ใดๆโดยทั่วไปได เนื่องจากบริษัทไดจดขอจำกัดการโอนไวกับสำนักงาน ก.ล.ต. ใหจำกัดการโอนหุนกูเฉพาะ

ภายในกลุมนักลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผูลงทุนรายใหญ ตามความหมายในประกาศคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตรา

สารหนี้ทุกประเภท 
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 บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน) มีนโยบายดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม  

(Corporate Social Responsibilities : CSR)  ดวยความตระหนักและใหความสำคัญในการสนับสนุนการ

ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ รวมทั้งใสใจดูแลสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง โดยยึดหลักการดำเนิน

ธุรกิจที่โปรงใส ตรวจสอบได มีจริยธรรม เคารพตอสิทธิมนุษยชน และผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย  เชน      

ผูถือหุน พนักงาน ชุมชนที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู ลูกคา คูคา และหนวยงานภาครัฐตลอดจนถึงสังคมและ

ประเทศชาต ิ

 บริษัทฯ มุงมั่นพัฒนาธุรกิจสิ่งพิมพ และธุรกิจโรงไฟฟา รวมถึงธุรกิจพลังงานทดแทนตางๆ โดยควบคู

ไปกับความรับผิดชอบตอสังคม และปฏิบัติตามขอกำหนดกฎหมาย หรือขอกำหนดอื่นๆ รวมทั้งแนวปฏิบัติ

สากลที่เกี่ยวของ เพื่อพัฒนาสรางรากฐานของความรับผิดชอบอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยมีนโยบายความ

รับผิดชอบตอสังคม ดังตอไปนี ้

 

การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม  

 บริษัทฯ มีความมุงมั่นในการดำเนินธุรกิจอยางเปนธรรม และมีจริยธรรม ดวยความสุจริต โปรงใส และ

สามารถตรวจสอบได  สงเสริมการแขงขันทางการคาอยางเสรี หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจกอใหเกิดความ

ขัดแยงทางผลประโยชน และใสใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม  

การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น   

บริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครัด และไดกำหนดรูปแบบและ

แนวปฏิบัติในดานตางๆ เพื่อปองการการทุจริตคอรรัปชั่น  และจัดใหมีการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

โดยเฉพาะงานขาย การตลาด และการจัดซื้อ  บริษัทฯ ไมสนับสนุนการใหสินบนในทุกรูปแบบ ทุก

กิจกรรมที่อยูภายใตการดูแลรวมถึงการควบคุม เรื่องการบริจาคเพื่อการกุศล  การใหของขวัญทาง

ธุรกิจ และการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ จะตองมีความโปรงใส  

บริษัทฯ มีเจตนารมณในการดำเนินธุรกิจอยางโปรงใส มีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความ

รับผิดชอบตอสังคม และผูมีสวนไดเสียทุกกลุมตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ในป 2558 บริษัทฯ ได

ประกาศเจตนารมณและไดเขารวมโครงการ “แนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการตอตานการ

ทุจริต” โดยไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 

2558  ซึ่ง CAC ไดรับรองบริษัทฯเปนสมาชิกของแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตาน

การทุจริต เปนที่เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2561 และในป 2563 บริษัทฯไดขยายแนว

สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

ความรับผิดชอบตอสังคม  (Corporate Social Responsibilities : CSR)   

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยนื 
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รวมปฏิบัติในการตอตานการคอรรัปชัน ไปยังบริษัทคูคาเพื่อสรางมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่

โปรงใส โดยมีบริษัทคูคาเขารวมโครงการหลายราย 

ทั้งนี้ในป 2564 บริษัทฯ ไดดำเนินการตออายุการรับรองไปอีก 3 ป โดยบริษัทฯ ไดผาน

การรับรองเปนที่เรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 และจะครบกำหนดอีกครั้งในวันที่ 30 

มีนาคม 2567 

 

นโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

บริษัทฯไดจัดทำนโยบายการตอตานคอรรัปชั่น รวมถึงแนวปฏิบัติและขอกำหนดในการ

ดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติใหชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ ปองกันการมีสวน

เกี่ยวของกับการทุจริตและคอรรัปชั่นที่อาจเกิดข้ึนกับธุรกิจของบริษัทฯในทุกรูปแบบ 

กรรมการบริษัท  ผูบริหาร และพนักงาน ลูกจางของบริษัท ตองปฏิบัติตามนโยบายตอตาน

ทุจริตและคอรรัปชั่น ตลอดจนจรรยาบรรณทางธุรกิจ อยางเครงครัด ไมวาจะเขาไปเกี่ยวของกับการ

ทุจริตท้ังทางตรง หรือทางออม โดยกำหนดนโยบายการตอตานคอรรัปชั่น รวมถึงแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ไมทำพฤติกรรมใด ที่แสดงใหเห็นวาเปนการรับสินบน หรือติดสินบน แกผูมีสวนไดเสียในเรื่องที่

ตนทำหนาที่รับผิดชอบทั้งโดยตรง หรือโดยออม เพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนในทางมิชอบ ตอง

ปฏิบัติดังนี้ 

1.1 ไมรับ หรือ ใหของขวัญ ของที่ระลึก ที่เปน เงินสด เช็ค พันธบัตร หุน ทองคำ อัญมณี 

อสังหาริมทรัพย หรือ สิ่งของในทำนองเดียวกัน กับผูมีสวนเกี่ยวของที่ตนไดเขาไปติดตอ

ประสานงาน ทั้งในหนวยงานราชการ และหนวยงานเอกชน 

1.2 ไมรับทรัพยสิน สิ่งของ ของขวัญ ของกำนัลใดๆ หรือประโยชนอื่น อันเปนการชักนำใหเกิด

การละเวนการปฏิบัติหนาที่ของตน ทั้งนี้กอนการรับของที่ระลึกควรตรวจสอบใหแนใจวาได

ปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท โดยสิ่งของ หรือของขวัญที่ใหแกกันใน

หนาท่ีการงานควรมีราคาไมมากและเหมาะสมในแตละโอกาส 

1.3 ไมใหทรัพยสิน สิ่งของ ของขวัญ หรือของกำนัลใดๆ หรือประโยชนอื่น เพื่อจูงใจในการ

ตัดสินใจ หรือมีผลทำใหผูรับไมปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางการคาเชนเดียวกันกับคูคารายอื่น 

ทั้งนี้การใหสิ่งของตามโอกาสหรือวาระตางๆ ตองมีมูลคาไมมากจนเกินปกติวิสัย 

1.4 ไมเปนตัวกลางในการเสนอ เงิน ทรัพยสิน สิ่งของ หรือประโยชนอื่นใดกับผูที่เกี่ยวของกับ

ธุรกิจ หนวยงานราชการ หรือองคกรใดๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไมควรได หรือทำให

เจาหนาที่ของรัฐ ละเวนการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบขอบังคับ และขอปฏิบัติทางกฎหมาย

ตามที่กำหนดไว 

2. ในการจัดซื้อจัดจางตองดำเนินการตามระเบียบของบริษัททีม่ีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได 
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3. การใชจายสำหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และการใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตาม

สัญญาทางธุรกิจสามารถกระทำได แตตองใชจายอยางสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได 

4. ในการบริจาคเพื่อการกุศล ตองปฏิบัติดังนี้ 

4.1 การใชเงิน หรือ ทรัพยสินของบริษัท เพื่อบริจาคการกุศล ตองกระทำในนามบริษัทเทานั้น 

โดยการบริจาคเพื ่อการกุศล ตองเปน มูลนิธิ องคกรสาธารณะกุศล วัด โรงพยาบาล 

สถานพยาบาลหรือองคกรเพื่อประโยชนตอสังคม ที่มีใบรับรอง หรือเชื่อถือได สามารถ

ตรวจสอบได และดำเนินการผานขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท 

4.2 การบริจาคเพื่อการกุศล ในนามสวนตัวพึงกระทำได แตตองไมเกี่ยวของ หรือทำใหเกิดขอ

สงสัยไดวาเปนการกระทำที่ทุจริต เพื่อหวังผลประโยชนใด 

5. ในการใหเงินสนับสนุน ตองปฏิบัติดังนี้ 

5.1 การใชเงิน หรือ ทรัพยสินของบริษัท เพื่อสนับสนุนโครงการ ตองระบุชื่อในนามบริษัทเทานั้น

โดยเงินสนับสนุนที่จายไป ตองมีวัตถุประสงคเพื่อธุรกิจ ภาพลักษณที่ดี และชื่อเสียงของ

บริษัท ทั้งนี้การเบิกจายตองระบุวัตถุประสงคที่ชัดเจน และมีหลักฐานที่ตรวจสอบได และ

ดำเนินการผานข้ันตอนตามระเบียบของบริษัท 

6. ไมกระทำการอันใดที่เกี่ยวของกับการเมืองภายในบริษัท และไมใชทรัพยากรใดของบริษัท เพื่อ

ดำเนินการดังกลาว ทั้งนี้บริษัทเปนองคกรที่ยึดมั่นในความเปนกลางทางการเมือง สนับสนุนการ

ปฏิบัติตามกฎหมาย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมถึงไมมีแนวทางในการใหการ

ชวยเหลือทางการเมืองแกพรรคการเมืองใด ไมวาจะโดยทางตรง หรือทางออม 

7. หากพบเห็นการกระทำที่เขาขายการคอรรัปชั่น หรือสอไปในทางทุจริต ที่มีผลเกี่ยวของกับบริษัท 

ทั้งทางตรง หรือทางออม ตองไมละเลย หรือเพิกเฉยตอพฤติกรรมดังกลาว ควรแจงใหประธาน

เจาหนาที่บริหาร และ/หรือกรรมการผูจัดการทราบทันที หรือแจงผานชองทางการแจงเบาะแส 

ตามที่ไดกำหนดไวในนโยบายนี้ 

8. กรรมการ และผูบริหารตองตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร ใหความรู ใหคำปรึกษา เพื่อ

สรางความเขาใจใหแกผูใตบังคับบัญชา เกี่ยวกับการตอตานการทุจริต เพื่อใหพนักงานไดปฏิบัติให

เปนไปตามนโยบายการตอตานทุจริตฉบับนี้ รวมถึงเปนแบบอยางที่ดี ในเรื่องการมีความซื่อสัตย 

จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

 

ชองทางการรับแจงเบาะแส หรือรองเรียนการคอรรัปชั่น 

คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูพิจารณารับเรื่องแจง

เบาะแส ขอรองเรียนการกระทำที่อาจทำใหเกิดความสงสัยไดวาเปนการทุจริตคอรรัปชั่น ที่เกิดขึ้นกับ

บริษัท โดยทางตรง หรือทางออม โดยผานชองทางการรับเรื่องที่ไดกำหนดไวในนโยบายฉบับนี้  โดยผู
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รองเรียนจะตองระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจงเบาะแส หรือขอรองเรียน พรอมชื่อ ที่อยู และ

หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได และสงมายังชองทางรับเรื่อง ดังนี้ 

1.  แจงผานชองทาง จดหมาย ถึง  

 ประธานกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการตรวจสอบ  

 บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน) 

 ที่อยู 51/29, 51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต 66 (สยามสามัคคี) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่  

 กรุงเทพฯ 10210 

2. แจงผานชองทาง อีเมลของคณะกรรมการตรวจสอบ ที ่chaiwat@prospectconsult.co.th หรือ 

3.  แจงผานชองทาง อีเมลของประธานเจาหนาที่บริหาร ที ่arak2021@epco.co.th หรือ 

4.  แจงผานชองทาง อีเมลของเลขานุการบริษัท ที่ epcoacc@truemail.co.th หรือ ทางโทรศัพท 

หมายเลข 0-2522-6938 หรือ 0-2551-0541-4 ตอ 474 

5.  แจงผานชองทาง กลองรับแจงเบาะแส ที่ฝายบุคคลกำหนดติดต้ังไว 

 

  ทั้งนี้หากผูแจงเบาะแส หรือผูรองเรียน มีขอรองเรียน กรรมการ หรือกรรมการผูจัดการขอให

ทานสงเรื ่องรองเรียนมายังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงบุคคลที่สามารถแจงเบาะแส หรือขอ

รองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต คือ ผูมีสวนไดเสียทุกกลุมของบริษัทไดแก ผูถือหุน ลูกคา คูแขงทางการคา 

เจาหนี้ ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผูบริหารและพนักงานของบริษัท “ทั้งนี้ไมวาทานจะแจงดวยวิธีใด

ดังกลาวขางตน ทางบริษัทจะรักษาความลับของทาน” 

 

  ทั ้งนี้เลขานุการบริษัท ในฐานะผู ปฏิบัติงานสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบในการ

ดำเนินการดานการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั ่น ไดผานการอบรมหลักสูตร Anti-

Corruption: The Practical Guide (ACPG)  ซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

หรือ IOD โดยหลักสูตรดังกลาวเปนหลักสูตรที่ครอบคลุมการวางระบบ กระบวนการและขั้นตอนตางๆ 

ในการปองกันการทุจริต เพื่อนำมาเปนแนวทางสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการปองกันการทุจริต

คอรรัปชั่นของบริษัทฯ 

 

  ทั้งนี้ในป 2564 บริษัทไมพบการรายงาน หรือการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชั่นที่

เกี่ยวของกับบริษัทแตอยางใด 
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การเคารพสิทธิมนุษยชน 

 บริษัทฯ ใหความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน สนับสนุนและเคารพในการปกปองสิทธิมนุษยชน 

เพื่อสงเสริมการเคารพตอสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของทุกชนชั้น โดยการไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลหนึ่ง

บุคคลใด เนื่องจากความเหมือนหรือความแตกตาง ไมวาจะเปนทางรูปลักษณ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ การศึกษา 

รวมถึงไมสงเสริมใหพนักงานมีการกระทพอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน   

 

การปฏิบัติแรงงานอยางเปนธรรม 

 บริษัทฯ มีการกำกับดูแลใหคาจางแรงงานอยูในระดับที ่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมของไทย การ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสราง และการจัดระเบียบองคกรจะดำเนินการอยางรับผิดชอบ รวมทั้งปฏิบัติตาม

กฎหมายอยางเครงครัด และบริษัทฯ ไดจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อใหพนักงานมีสวนรวมในการ

บริหารงานดานสวัสดิการ เปนสื่อกลางใหความชวยเหลือในเรื่องสวัสดิการตางๆ มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยง

ชีพ เพื่อสรางหลักประกันใหกับพนักงาน จัดใหมีการตรวจสุขภาพแกพนักงานเปนประจำทุกป และมีการ

ตรวจสอบดานความปลอดภัยของสถานที่ทำงานอยางสม่ำเสมอ ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร ถัง

ดับเพลิง ตลอดจนจัดใหมีการฝกซอมดับเพลิงเบื้องตนเปนประจำทุกๆ ป และสำหรับพนักงานเขาใหมจะจัด

อบรมเกี่ยวกับคูมือการปฏิบัติงานของเครื่องจักร เพื่อใหพนักงานสามารถใชงานไดอยางถูกตองและปลอดภัย 

 สวนของโครงการโรงไฟฟา บริษัทไดจัดทำมาตรการปองกันแกไขผลกระทบดานความปลอดภัย เพื่อ

เปนการปองกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผูปฏิบัติงานทั้งในระยะกอสราง และระยะดำเนินงาน ซึ่ง

รวมไปถึงการปฏิบัติงานในที่ที่มีความรอนบริเวณแผงเซลลแสงอาทิตยซึ่งตองสัมผัสกับความรอน โดยทางบริษัท

ไดจัดเตรียมชุดปองกันอันตรายสวนบุคคลที่จำเปนไดแก ชุดแวนตาลดแสงและถุงมือหนัง เพื่อลดผลกระทบตอ

สุขภาพของพนักงาน 

 

นโยบายการพัฒนาและดูแลพนกังาน 

1. การจางงาน คาตอบแทนและสวัสดิการ โดยในแตละป บริษัทไดดำเนินการสงพนักงานไปอบรม

หลักสูตรตางๆ เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญในการทำงาน โดยในป 2563 - 2564  ไดสงพนักงานไปอบรมหลักสูตร

ดังตอไปนี ้

1.1 หลักสูตร “พัฒนาทักษะการบริหารสำหรับผูนำรุนใหม” สำหรับหัวหนางาน 

1.2 หลักสูตร “การทดสอบบรรจุภัณฑกระดาษ” สำหรับแผนก QA เพื่อเพิ่มประสิทธิภายในการ

ทำงาน 

1 . 3  ห ล ั ก ส ู ต ร  “Chain of Custody for Forest” ส ำ ห ร ั บ ก า ร ท ำ ร ะ บ บ  FSC (The Forest 

Stewardship Council หรือ องคการจัดการดานปาไม)  
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2. เพื่อใหเปนไปตามพ.ร.บ.สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ซึ่งกำหนดไววากิจการที่

มีลูกจางตั้งแต 100 คนขึ้นไป ใหรับคนพิการเขาทำงานในสัดสวน ลูกจางที่ไมใชคนพิการ 100 คน ตอคนพิการ 

1 คน ซึ่งปจจบุันบริษัทยอยที่ดำเนินธุรกจิสิ่งพิมพ มีพนักงาน ณ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 381 คน โดยรวม

คนพิการแลว จำนวน 4 คน  
 

3. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานทรัพยากรบุคคล เพราะพนักงานคือกลไกในการ

ขับเคลื่อน ใหสามารถดำเนินธุรกิจไดอยางราบรื่น นอกเหนือจากวันหยุดตามกฎหมายแลว บริษัทยังไดกำหนด

สวัสดิการของบริษัทใหกับพนักงาน มีดังนี้ 

หมวด สวัสดิการดานสุขภาพและการรักษาพยาบาล 

1. ประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ แบบกลุม 

2. ตรวจสุขภาพประจำป 

3. คาทันตกรรม 

4. บริษัทฯจัดเตรียมปจจัยในการปฐมพยาบาล หองรักษาพยาบาล โดยมีพยาบาลประจำเพ่ือ

ชวยเหลือพนักงานเม่ือประสบอันตรายหรือเจ็บปวย 

หมวด สวัสดิการเงินชวยเหลือทางสังคม 

1. เงินของขวัญบุตร 

2. ของขวัญสมรส 

3. เงินชวยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต หรือสูญเสียบิดา มารดา คูสมรส หรือบุตร 

4. ทุนชวยเหลือการศึกษานักเรียน นิสิต และนักศึกษาของบุตรพนักงาน 

หมวด สวัสดิการเพื่อตอบแทนความทุมเทในการทำงาน 

1. โบนัสประจำป 

2. รางวัลพนักงานดีเดนประจำป 

3. เบี้ยขยันรายเดือน 

หมวด สวัสดิการอื่นๆ 

1. กองทุนเงินกูพนักงาน 

2. บริการรถรับ – สง พนักงาน 

3. หองอาหารภายในบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯไดจัดเตรียมสถานที่สำหรับรับประทานอาหาร เพ่ืออำนวย

ความสะดวกใหแกพนักงาน ในราคายอยเยาว 
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ความรับผิดชอบตอลูกคาหรือผูบริโภค 

 บริษัทฯ มุงเนนการผลิตสิ่งพิมพที่มีคุณภาพ เนนการใหบริการเพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับลูกคา 

เนนการรักษาคุณภาพและพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพอยางตอเนื่อง ยึดมั่นการตรงตอเวลาในการสง

มอบสินคา  รักษาความลับของลูกคา โดยไมนำไปใชเปนประโยชนของตนเองหรือผูที ่เกี ่ยวของโดยมิชอบ  

เปดรับขอรองเรียนตางๆ จากลูกคาที ่อาจเกิดขึ ้นจากการผลิต หรือการใหบริการ   ทั ้งนี้เพื่อนำไปแกไข

ขอผิดพลาด หรือขอบกพรองตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยมุงเนนการรักษาความสัมพันธที่ยั่งยืน  และบริษัทไดรับ

การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 

 

ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม 

 บริษัทฯ ไดใหความสำคัญดานสิ่งแวดลอม โดยปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานทางดานสิ่งแวดลอม

อยางเครงครัด จัดระบบภายในเพื่อขจัดปญหาสิ่งแวดลอมอยางมีระบบและประสิทธิภาพ เชน จากการที่บริษัท

ฯ เปนผูผลิตสิ่งพิมพตางๆ บริษัทฯจะใชวัตถุดิบที่ไมกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม พรอมทั้งไดจัดทำระบบบอ

บำบัดน้ำเสียขึ้นภายในบริษัท โดยไมปลอยน้ำเสียลงในทอระบายน้ำ โดยมีรายละเอียดกิจกรรมอื่นดังนี้  

1. การกำจัดของเสียและวัสดุที่ไมใชแลว 

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี ่ยวของกับการกำจัดของเสียภายในโรงงาน เพื่อลดผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมอันเนื่องมากจากการกำจัดของเสีย โดยมุงเนนการลดปริมาณการเกิดของเสียและสงกำจัดทิ้งให

เหลือนอยที่สุด โดยมีรายละเอียดการกำจัดของเสีย 3 ป ดังตอไปนี้ 

รายการ 
ปริมาณ (กโิลกรัม) 

2562 2563 2564 

1. ภาชนะปนเปอน 1,060 9,380 10,580 

2. เศษผาปนเปอน 31,090 31,970 45,965 

3. น้ำยาลางหมกึพิมพ - 280 60 

4. เศษกระดาษ 87,325 129,212 114,039 

5. วัสดอุื่นๆ 70 190 155 

รวม 119,545 171,032 170,799 

2. การลดปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) จากการติดต้ังระบบโซลารูฟท็อป 

ตามที่บริษัทยอย ไดดำเนินธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟา Solar Rooftop นั้น มีขอมูลการลด

ประมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ดังนี้ 
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Project 
Capacity  

(kWp) 

2021 2020 2019 

Energy 

Yield  

(kWh) 

CO2 

Avoided  

(t) 

Standard 

Coal  

Saved (t) 

Energy 

Yield  

(kWh) 

CO2 

Avoided  

(t) 

Standard 

Coal  

Saved (t) 

Energy 

Yield  

(kWh) 

CO2 

Avoided  

(t) 

Standard 

Coal  

Saved (t) 

Double Star 987.36 1,056,401.35 558.84 666.97 940,494.00 497.52 593.79 705,837.20 373.39 445.64 

Klintpack 997.92 386,886.00 204.66 244.26 1,093,389.00 578.40 690.32 585,652.40 309.81 369.76 

Sang Roong 967.92 889,673.74 470.64 561.71 1,147,067.00 606.80 724.21 1,265,414.00 669.40 798.93 

Kingpac 2,079.00 1,939,860.00 1,026.19 1,224.75 1,965,754.00 1,039.88 1,241.10 - - - 

WPP 673.20 542,923.09 287.21 342.78 420,664.00 222.53 265.59 93,806.94 49.62 59.23 

QC Parawood 399.96 231,885.35 122.67 146.40 122,503.54 64.80 77.34 - - - 

Top Form 999.68 1,046,897.99 553.81 660.97 113,304.72 59.94 71.54 - - - 

Total 7,105.04 6,094,527.52 3,224.01 3,847.85 5,803,176.26 3,009.94 3,592.37 2,650,710.54 1,402.23 1,673.56 

Remark: คา emission factor ที่นำมาคำนวนอางอิงจากองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) หรือ อบก. ป2565 

 

3. การลดปริมาณการใชไฟจากการติดต้ังระบบโซลารูฟท็อป 

เพื่อเปนการลดปริมาณการใชไฟฟาในการดำเนินธุรกิจสิ่งพิมพของบริษัทยอย จึงไดดำเนินการติดตั้ง 

โซลา รูฟท็อป ณ สถานประกอบการทั้ง 2 แหง คือที่สำนักงานใหญ ตั้งอยูเขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และที่สาขา 

ตั้งอยูที่ตำบลบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีขอมูลดังนี้ 
 

Project 
Capacity  

(kWp) 

2021 2020 2019 

Energy Yield  

(kWh) 

Electricity 

Saving 

(Baht) 

Energy Yield  

(kWh) 

Electricity 

Saving 

(Baht) 

Energy Yield  

(kWh) 

Electricity 

Saving 

(Baht) 

EPPCO (สนญ.) 

              

23.52  

             

28,489.80  

           

102,135.93  

             

22,073.00  

             

79,131.71  

             

25,608.00  

             

91,804.68  

EPPCO (สาขา) 

            

673.20  

           

542,923.09  

        

1,946,379.28  

           

420,664.00  

        

1,508,080.44  

             

93,806.94  

           

336,297.88  

Total 

         

696.72  

        

571,412.89  

     

2,048,515.21  

        

442,737.00  

     

1,587,212.15  

        

119,414.94  

        

428,102.56  

Remark: คำนวณจากคาไฟ on peak 4.1839 บาท/kWh และ off peak 2.6037 บาท/kWh 

4. มุงเนนการดำเนินธุรกิจที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ในป 2564 สำหรับธุรกิจสิ่งพิมพนั้น บริษัทฯ ได

เร ิ ่มดำเนินการขอรับการรับรอง Forest Stewardship council (“FSC”)  โดย FSC คือ องคกรระหวาง

ประเทศ ที่รวมกลุมสมาชิกที่มาจากหลากหลายหนวยงาน เชน หนวยงานดานสิ่งแววลอม ดานสังคม กลุมผูผลิต

ซื้อขายผลิตภัณฑที่ทำจากไม และกลุมผูทำสวนปา จากทั่วโลกที่มุงเนนในการปรับปรุงพื้นที่สวนปาอนุรักษ และ

ลดการตัดไมทำลายปาธรรมชาติและปาอนุรักษ 

 บริษัทฯมุงม่ันที่จะไมเขาไปมีสวนรวม หรือ สงเสริมสนับสนุนกิจกรรม ดังนี้ 

• ลักลอบตัดไมทำลายปาธรรมชาติ 

• ละเมิดสิทธิมนุษยชน และขนบธรรมเนียมประเพณี 
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• ทำลายพื้นที่อนุรักษ 

• ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปาธรรมชาติมาทำการเกษตร 

• ใชพืช GMO 

• ละเมิดกฎหมายแรงงาน 

โดยบริษัทฯไดผานการตรวจสอบในไตรมาส 1/2565 เรียบรอยแลว และอยูระหวางรอใบรับรอง FSC  

ทั้งนี้เพื่อรวมเปนสวนหนึ่งในการสนับสนุนการดูแลปาไมอยางยั่งยืน  อีกทั้งผลิตภัณฑของบริษัทฯสามารถติด

สลากที่แสดงสัญลักษณ FSC ไดตอไป 

5. สุขอนามัยและสภาพแวดลอมในที่ทำงาน 

บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสภาพแวดลอมในการทำงานใหมีความปลอดภัยตอชีวิต 

สุขภาพ ของพนักงานอยูเสมอ โดยดำเนินการตามมาตรการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม 

เพื่อปองกันการสูญเสียจากอุบัติเหตุ ปองกันการบาดเจ็บ และการเจ็บปวยอันเนื่องมาจากการทำงาน โดย

บริษัทจัดใหมีการอบรมดับเพลิง และฝกซอมอพยพหนีไฟ ปละ 1 ครั้งเปนประจำทุกป ทั้งนี้ในป 2564 บริษัทฯ

มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงานดังนี ้
 

ประเภทของอบุตัิเหต ุ จำนวนครั้ง จำนวนวันที่หยดุงาน 

วัสดุพังหลนทับ 1 1 

วัตถุหนีบ/ดึง 3 3 

สัมผัสสารเคมี 1 1 

รวม 5 5 
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กิจกรรมอื่นๆเพื่อประโยชนตอสังคม 

1.  บริษัทฯ รวมกับบริษัท อีไอเอ็มซี คอนสตรัคชั่น จำกัด มอบโซลารูฟท็อปใหกับ โรงพยาบาลเสริมงาม 

ตำบลทุงงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง โดยการติดตั้งระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย เพื่อสราง

ความมั ่นคงดานพลังงานไฟฟา เพิ ่มความสามารถในการใหบริการทางการแพทย และลดภาระ

คาใชจายดานกระแสไฟฟาใหกับโรงพยาบาล ซึ่งสามารถประหยัดไฟฟาได 100,000 บาทตอป เปน

ระยะเวลา 25 ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. โครงการ “อาสาปนน้ำใจสูนอง” 

บริษัทรวมกับคณะผูบริหาร, พนักงาน รวมถึงลูกคาและคูคา ในการรวมกันบริจาคสิ่งของ อุปกรณดาน

การศึกษา อุปกรณกีฬา เครื่องมือทางการเกษตร ยารักษาโรค ขาวสารอาหารแหง ทุนอาหารกลางวัน 

ตลอดจนสิ่งของเครื ่องใชตางๆ เปนประจำทุกๆ ป โดยบริษัทจะสงตัวแทน หรืออาสาสมัครเพื่อ

ดำเนินการมอบสิ่งของตางๆ ใหดวยตนเอง 

 

สรุปผูที่มีสวนไดเสีย 

 บริษัทฯ ใหความสำคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมที่เกี่ยวของดังนี้ 

1. พนักงานและลูกจาง   

บริษัทฯ ไดปฏิบัติตอพนักงานและลูกจาง อยางเปนธรรม โดยการใหผลตอบแทนและสวัสดิการที่

เหมาะสม 

2. คูคา และ/หรือ ลูกหนี้ และ/หรือ เจาหนี ้ 

บริษัทฯปฏิบัติตอคูคาและ/หรือ ลูกหนี้ และ/หรือ เจาหนี้ อยางเปนธรรม เปนไปตามเงื่อนไขทางการ

คา และ/หรือ ขอตกลงในสัญญาที่ทำรวมกัน 
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บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                             สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจ และผลการดำเนินงาน 

3. ลูกคา  

บริษัทฯ ผลิตสินคาที่มีคุณภาพ และตอบสนองความตองการของลูกคา โดยใหความสำคัญกับการ

บริการ และความตรงตอเวลาควบคูกันไป 

4. คูแขง  

บริษัทฯประพฤติตามกติกาการแขงขันท่ีดี และหลีกเลี่ยงวิธีการไมสุจริตเพื่อทำลายคูแขง 

5. ผูมีสวนไดเสียทางธุรกิจ  

บริษัทฯ ไดกำหนดขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการไดมา / จำหนายไปซึ่งสินทรัพยที่

สำคัญ รายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน รวมถึงรายการอื่นใดที่อาจมีผลกระทบอยางมี

นัยสำคัญตอบริษัทฯ ไวอยางชัดเจนและเปนไปตามหลักเกณฑที่เกี ่ยวของ เพื่อปองกันความขัดแยงทาง

ผลประโยชน 

6. ผูถือหุน  

บริษัทฯ ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริตและเปนธรรม โดยคำนึงถึงผูถือหุนทุกรายและเพื่อ

ผลประโยชนของกลุมผูท่ีเกี่ยวของโดยรวม 

 

7. สังคมและสวนรวม  

บริษัทฯ คำนึงถึงผลประโยชนสวนรวมและไมกระทำการใด ๆ ที่จะมีผลเสียหายตอชื่อเสียงของประเทศ 

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและประโยชนสาธารณะ 
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บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                     สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

 

 

 

 

 

งบการเงิน 

สรุปรายงานการสอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา (2562 – 2564) 

 

สรุปรายงานการสอบงบการเงินในรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 รายงานของผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขวา งบการเงินแสดงฐานะการเงินรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  ผลการดำเนินงานรวมและเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและเฉพาะ

กิจการ สำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน  โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และมีความเปนอิสระจากกลุมบริษัทตามขอกำหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพที่กำหนด

โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ในสวนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการ ไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเปนไปตามขอกำหนดเหลานี้ 

และเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับเพียงพอและเหมาสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็น โดย

ไดกำหนดเรื่องสำคัญในการตรวจสอบดังนี้ 
 
 

1. การดอยคาเงินลงทุน 

 ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2.2.1 กลุมบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยเปน

จำนวนมาก ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินกำหนดใหบริษัทฯ ตองพิจารณาการตั้งคาเผื่อการดอยคา

ของเงินลงทุน ในการพิจารณาการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาว บริษัทฯ ตองใชดุลยพินิจที่

สำคัญของฝายบริหารที่เกี่ยวของกับการคาดการณ ผลการดำเนินงานในอนาคตและการประเมินแผนงานใน

อนาคตของบริษัทยอย รวมถึงการกำหนดอัตราคิดลดและสมมติฐานที่สำคัญ ซึ่งทำใหเกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับ

มูลคาคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย ผูสอบบัญชีจึงพิจารณาวาเรื่องดอยคาเงินลงทุนเปนเรื่อง

สำคัญในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบที่สำคัญ คือ  

 ทำความเขาใจและประเมินขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทำแผนและคาดการณกระแสเงินสดในอนาคต 

โดยการทำความเขาใจในกระบวนการที่ทำใหไดมาซึ่งตัวเลขดังกลาวเปรียบเทียบขอสมมติฐานดังกลาว

กับแหลงขอมูลภายนอกและภายในของบริษัทฯ 

สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

4. การวิเคราะหและคำอธิบายของฝายจัดการ 

4.1 ขอมูลทางการเงินที่สำคัญ 
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 เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใชดุลย

พินิจของฝายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตดังกลาว  

 ทำความเขาใจและประเมินอัตราคิดลด พิจารณาขอบเขตและความเปนไปไดของการเปลี่ยนแปลงในขอ

สมมติฐานที่สำคัญที่อาจเกิดขึ้น และทำการวิเคราะหผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของขอสมมติฐาน

ดังกลาวตอมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนสำหรับเงินลงทุนดังกลาว 

2. การขายเงินลงทุน 

 ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2.2.2.5.1 ในระหวางป บริษัทยอยแหงหนึ่งของ

บริษัทฯ ไดมีการขายเงินลงทุนในบริษัทยอยของบริษัทยอยแหงนั้นทั้งจำนวน และบันทึกกำไรจากการขาย

เงินลงทุนดังกลาวในงบการเงินรวมจำนวน 543.01 ลานบาท เนื่องจากมูลคาของรายการขายเงินลงทุน

ดังกลาวมีสาระสำคัญ จึงพิจารณาวารายการขายเงินลงทุนดังกลาวเปนเรื่องสำคัญตอการตรวจสอบของ

ผูสอบบัญช ี 

วิธีการตรวจสอบที่สำคัญ คือ  

 สอบถามผูบริหารเพื่อใหไดมาซึ่งความเขาใจและวัตถุประสงคเกี่ยวกับการจำหนายเงินลงทุนในบริษัท

ยอย ตลอดจนการอนุมัติการจำหนายเงินลงทุนดังกลาว 

 สอบทานขอตกลงและเงื่อนไขในสัญญาขายเงินลงทุน 

 สำหรับการสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทยอย ผูสอบบัญชีพิจารณาเอกสารทางกฎหมายที่

เกี่ยวของกับการขายเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวและขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งการปฏิบัติตาม

ขอกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของ 

 ตรวจสอบเกณฑในการพิจารณามูลคาผลตอบแทนจากเงินลงทุนกับราคาท่ีระบุในสัญญาขายเงินลงทุน 

 พิจารณาความเพียงพอของการเปดเผยขอมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

 

สรุปรายงานการสอบงบการเงินในรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 รายงานของผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขวา งบการเงินแสดงฐานะการเงินรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  ผลการดำเนินงานรวมและเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและเฉพาะ

กิจการ สำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน  โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และมีความเปนอิสระจากกลุมบริษัทตามขอกำหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพที่กำหนด

โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ในสวนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการ ไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเปนไปตามขอกำหนดเหลานี้ 

และเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับเพียงพอและเหมาสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็น โดย

ไดกำหนดเรื่องสำคัญในการตรวจสอบดังนี้ 
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1. การดอยคาเงินลงทุน 

 ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2.2 กลุมบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยเปน

จำนวนมาก ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินกำหนดใหบริษัทฯ ตองพิจารณาการตั้งคาเผื่อการดอยคา

ของเงินลงทุน ในการพิจารณาการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาว บริษัทฯ ตองใชดุลยพินิจที่

สำคัญของฝายบริหารที่เกี่ยวของกับการคาดการณ ผลการดำเนินงานในอนาคตและการประเมินแผนงานใน

อนาคตของบริษัทยอย รวมถึงการกำหนดอัตราคิดลดและสมมติฐานที่สำคัญ ซึ่งทำใหเกิดความเสี่ยง

เกี่ยวกับมูลคาคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย ผูสอบบัญชีจึงพิจารณาวาเรื่องดอยคาเงิน

ลงทุนเปนเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบที่สำคัญ คือ  

 ทำความเขาใจและประเมินขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทำแผนและคาดการณกระแสเงินสดในอนาคต 

โดยการทำความเขาใจในกระบวนการที่ทำใหไดมาซึ่งตัวเลขดังกลาวเปรียบเทียบขอสมมติฐานดังกลาว

กับแหลงขอมูลภายนอกและภายในของบริษัทฯ 

 เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใชดุลย

พินิจของฝายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตดังกลาว  

 ทำความเขาใจและประเมินอัตราคิดลด พิจารณาขอบเขตและความเปนไปไดของการเปลี่ยนแปลงในขอ

สมมติฐานที่สำคัญที่อาจเกิดขึ้น และทำการวิเคราะหผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของขอสมมติฐาน

ดังกลาวตอมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนสำหรับเงินลงทุนดังกลาว 

2. การซื้อเงินลงทุน 

 ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2.2.1.4.4, 2.2.1.4.5 และ 2.2.1.6 กลุมบริษัท

มีการลงทุนในบริษัทตางๆ อยางตอเนื่อง อันเปนรายการไดมาซึ่งทรัพยสินที่มีสาระสำคัญที่เกิดขึ้นใน

ระหวางป 2563 ทั้งนี้ผูบริหารตองทำความเขาใจและตองใชดุลยพินิจเขามาเกี่ยวของในการพิจารณารับรู

รายการระหวางการบันทึกบัญชีเงินลงทุนตามวิธีซื ้อสำหรับการรวมธุรกิจ หรือการซื้อสินทรัพยซึ ่งไม

กอใหเกิดธุรกิจ รวมทั้งความซับซอนในเรื่องของสัญญาตางๆ ขอกฎหมายที่เกี่ยวของและนโยบายบัญชีที่

แตกตางกัน ผูสอบบัญชีจึงพิจารณาวาการบันทึกบัญชีสำหรับการซื้อเงินลงทุนเปนเรื ่องสำคัญในการ

ตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบที่สำคัญ คือ  

 สอบถามฝายบริหารถึงลักษณะและวัตถุประสงคในการเขาทำรายการซื้อขายหุน 

 อานสัญญาซื้อขายหุนและสัญญาที่เกี่ยวของ เพื่อทำความเขาใจถึงขอกำหนดและเงื่อนไขที่สำคัญ 

 การประเมินอำนาจการควบคุมในบริษัทที่ถูกลงทุน 
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 ประเมินความเหมาะสมของการใชดุลยพินิจของผูบริหารในการกำหนดขอสมมติที่ใชในการกำหนด

ราคาซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย 

 ประเมินความเหมาะสมในการระบุสินทรัพยที่ไดมาและหนี้สินที่รับมาทั้งหมดรวมถึงสิ่งตอบแทนในการ

ซื้อซึ่งจัดทำโดยกลุมบริษัท 

 ประเมินความรู ความสามารถ และความเที่ยงธรรมของผูประเมินอิสระภายนอก รวมถึงความเหมาะสม

ของขอสมมติฐานและวิธีการวัดมูลคาที่ใชในการประเมินมลูคา 

 สอบทานการแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของ 

3. การจำหนายเงินลงทุน 

 ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2.2.1.5 และ 2.2.1.7 ในระหวางป บริษัทยอย

และบริษัทยอยทางออมของบริษัทฯ ไดมีการจำหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย และบันทึกกำไรจากการขาย

เงินลงทุนดังกลาวในงบการเงินรวมจำนวน 1,567.17 ลานบาท เนื่องจากมูลคาของรายการขายเงินลงทุน

ดังกลาวมีสาระสำคัญ จึงพิจารณาวารายการขายเงินลงทุนดังกลาวเปนเรื่องสำคัญตอการตรวจสอบของ

ผูสอบบัญชี  

วิธีการตรวจสอบท่ีสำคัญ คือ  

 สอบถามผูบริหารเพื่อใหไดมาซึ่งความเขาใจและวัตถุประสงคเกี่ยวกับการจำหนายเงินลงทุนในบริษัท

ยอย ตลอดจนการอนุมัติการจำหนายเงินลงทุนดังกลาว 

 สอบทานขอตกลงและเงื่อนไขในสัญญาขายเงินลงทุน 

 สำหรับการสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทยอย ผูสอบบัญชีพิจารณาเอกสารทางกฎหมายที่

เกี่ยวของกับการขายเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวและขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งการปฏิบัติตาม

ขอกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของ 

 ตรวจสอบเกณฑในการพิจารณามูลคาผลตอบแทนจากเงินลงทุนกับราคาท่ีระบุในสัญญาขายเงินลงทุน 

 พิจารณาความเพียงพอของการเปดเผยขอมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

สรุปรายงานการสอบงบการเงินในรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 รายงานของผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขวา งบการเงินแสดงฐานะการเงินรวม ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงานรวมและเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ 

สำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน  โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมี

ความเปนอิสระจากกลุมบริษัทตามขอกำหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพ

บัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ในสวนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเปนไปตามขอกำหนดเหลานี้ และเชื่อวาหลักฐานการ
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สอบบัญชีที่ไดรับเพียงพอและเหมาสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็น โดยไดกำหนดเร่ืองสำคัญในการ

ตรวจสอบดังน้ี 

1. การดอยคาเงินลงทุน 

ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2.2 กลุมบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยเปน

จำนวนมาก ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินกำหนดใหบริษัทฯ ตองพิจารณาการตั้งคาเผื่อการดอยคาของ

เงินลงทุน ในการพิจารณาการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาว บริษัทฯ ตองใชดุลยพินิจที่สำคัญ

ของฝายบริหารที่เกี่ยวของกับการคาดการณ ผลการดำเนินงานในอนาคตและการประเมินแผนงานในอนาคต

ของบริษัทยอย รวมถึงการกำหนดอัตราคิดลดและสมมติฐานที่สำคัญ ซึ่งทำใหเกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลคา 

คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย ดังนั้นขาพเจาจึงพิจารณาวาเปนเร่ืองสำคัญในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบท่ีสำคัญ คือ  

• ทำความเขาใจและประเมินขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทำแผนและคาดการณกระแสเงินสดในอนาคต โดย

การทำความเขาใจในกระบวนการที่ทำใหไดมาซึ่งตัวเลขดังกลาวเปรียบเทียบขอสมมติฐานดังกลาวกับ

แหลงขอมูลภายนอกและภายในของกลุมบริษัท 

• เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใชดุลย

พินิจของฝายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตดังกลาว  

• ทำความเขาใจและประเมินอัตราคิดลด พิจารณาขอบเขตและความเปนไปไดของการเปลี่ยนแปลงในขอ

สมมติฐานที่สำคัญที่อาจเกิดขึ้น และทำการวิเคราะหผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของขอสมมติฐาน

ดังกลาวตอมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนสำหรับเงินลงทุนดังกลาว 

 

2. การจำหนายเงินลงทุน 

ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2.2.4 ในระหวางป บริษัทยอยทางตรงและบริษัท

ยอยทางออมของบริษัทฯ ไดมีการจำหนายเงินลงทุนในบริษัทยอยทางออม และบันทึกกำไรจากการขายเงิน

ลงทุนดังกลาวในงบการเงินรวมจำนวน 1,897.17 ลานบาท เนื่องจากมูลคาของรายการขายเงินลงทุนดังกลาว

มีสาระสำคัญ ดังนั้นขาพเจาจึงพิจารณาวาเปนเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบท่ีสำคัญ คือ 

• สอบถามผูบริหารเพื่อใหไดมาซึ่งความเขาใจและวัตถุประสงคเกี่ยวกับการจำหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย

ทางออม ตลอดจนการอนุมัติการจำหนายเงินลงทุนดังกลาว 

• สอบทานขอตกลงและเงื่อนไขในสัญญาขายเงินลงทุน 

• สอบทานรายการทีเ่กี่ยวของกับการจำหนายเงินลงทุน 

• สอบทานการแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของ 



 

147 แบบ 56-1 One Report ป 2564 

บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                     สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

• สำหรับการสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทยอยทางออม ขาพเจาพิจารณาเอกสารทางกฎหมายที่

เกี่ยวของกับการขายเงินลงทุนในบริษัทยอยทางออมดังกลาวและขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งการปฏิบัติ

ตามขอกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของ 

• ตรวจสอบเกณฑในการพิจารณามูลคาผลตอบแทนจากเงินลงทุนกับราคาที่ระบุในสัญญาขายเงินลงทุน 

• พิจารณาความเพียงพอของการเปดเผยขอมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

3. รายการกับบุคคลและกิจการที่เกีย่วของกัน 

ตามที่เปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5 บริษัทฯ และกลุมบริษัทมีรายการบัญชีระหวาง

กันกับ บริษัทยอย บริษัทรวม บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกันเปนจำนวนหลายรายการและเปนจำนวนเงินที่มี

นัยสำคัญในงบการเงิน จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการบันทึกและความเหมาะสมของรายการกับบุคคลและกิจการ

ที่เกี่ยวของกันดังกลาว นอกจากนี้ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกันเพื่อใหเกิดความเขาใจใน

ลักษณะของความสัมพันธและรายการที่ทำกับบุคคลและกิจการที่เกี ่ยวของกันอาจจะไมเพียงพอ ดังนั้น

ขาพเจาจึงพิจารณาเปนเร่ืองสำคัญในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบท่ีสำคัญ คือ 

• ทำความเขาใจและประเมินวิธีการควบคุมของกลุมบริษัทในการระบุ บันทึก และเปดเผยรายการบุคคล

และกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

• เปรียบเทียบรายชื่อและขอมูลของบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกันที่ไดรับจากผูบริหารกับหลักฐานทั้งจาก

ภายในและภายนอก รวมถึงสัญญาตางๆ ที่เกี่ยวของ และขอมูลอื่นเพื่อประเมินวากิจการและรายการกับ

บุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวของกันไดถูกบันทึกอยางเหมาะสมและเปดเผยอยางเพียงพอแลว 

• วิเคราะหเปรียบเทียบรายการที่ผิดปกติอยางเปนสาระสำคัญ 

ขอมูลและเหตุการณที่เนน 

ผูสอบบัญชีขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2.2.4 และขอ 39.3 ถึงขอ 39.5 วาในระหวางป

บริษัทยอยทางตรงในประเทศไทย 2 แหง และบริษัทยอยทางออมในประเทศฮองกง 1 แหง (รวมเรียกวา

ผูขาย) ไดรวมกันจำหนายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท อีสเทอรน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (“E-COGEN”) ใหแก

บริษัท ยูนิเวนเจอร บีจีพี จำกัด (“UVBGP”) ตามรายละเอียดที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว

นั้น โดยกอนการจำหนายเงินลงทุนใน E-COGEN ผูขายตองดำเนินการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับกอนใหแลว

เสร็จตามสัญญาซื้อขายหุน E-COGEN การดำเนินการนี้ในไตรมาสที่ 2 และในไตรมาสที่ 3 ผูขายไดมีการทำ

สัญญาบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการจำหนายหุน E-COGEN ประกอบดวยสัญญาจายคาดำเนินการใหไดมาซึ่งหุน 

สัญญาดำเนินการขายหุน และหนังสือขอตกลงบริการนายหนา ซึ่งกลุมบริษัทไมไดเปดเผยรายละเอียด

เกี่ยวกับการทำสัญญาดังกลาวขางตน และภาระผูกพันจากการทำสัญญามากอนในการนำเสนองบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และสำหรับงวดเกาเดือน
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สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และผูสอบบัญชีไมไดรับทราบในระหวางการสอบทานงบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการทั้ง 2 ไตรมาส ทั้งนี้การตรวจสอบงบการเงินรวมของกลุมบริษัทและงบการเงินเฉพาะ

กิจการประจำปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผูสอบบัญชีไดรับทราบสัญญาที่สำคัญซึ่งกลุมบริษัทไมเคย

เปดเผยมากอน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

• เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 EP-HK ไดทำสัญญา “Business Service Agreement” กับ TPI โดย 

EP-HK ตกลงวาจาง TPI ใหดำเนินการติดตอประสานงานและตอรองเพื่อใหไดมาซึ่งหุน SSUT 

• เมื ่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 EP-HK ไดทำสัญญา “Agency Service Agreement” กับ Planet 

Energy Holdings Pte. Ltd. (“PEH”) โดย EP-HK แตงตั้ง PEH ใหเปนตัวแทนดำเนินการใหไดราคา

ซื้อและเงื่อนไขที่ดีท่ีสุดในการไดมาซึ่งหุนบริษัท แทค เอ็นเนอยี ่จำกัด (“TAC”) 

• เมื่อวันเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ETP ไดทำหนังสือขอตกลงบริการนายหนาในการขายหุนทั้งหมด

ของ E-COGEN  (Engagement Letter for Brokerage Service for Sale of All Shares in Eastern 

Cogeneration Co., Ltd.) กับบริษัท สกาย อาย เทค จำกัด ในการดำเนินการจัดหาผูซื้อหรือนักลงทนุ

มาซื้อหุนทั้งหมดของ E-COGEN 

ผูสอบบัญชียังขอใหสังเกตอีกวา EP-HK มีการทำสัญญาบริการจัดหาโครงการ (Project Acquisition 

Service Agreement) กับ TPI เพื่อจัดหาโครงการพลังงานไฟฟาหมุนเวียนในประเทศเวียดนาม และไดจาย

คาตอบแทนลวงหนาไปแลวโดยบันทึกไวเปนเงินจายลวงหนาตามรายละเอียดที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินขอ 39.3 และภายหลังมีการจัดทำสัญญา “Set-off and Termination Agreement” ตามที่กลาว

ไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 39.4 เพื่อหักกลบคาตอบแทนจายตามสัญญาบริการจัดหาโครงการ 

(Project Acquisition Service Agreement) กับภาระคาตอบแทนตามสัญญาบริการทางธุรกิจ (Business 

Service Agreement) ซึ ่งบริษัทยอยในตางประเทศไมมีการจายชำระคาบริการตามสัญญาแตอยางใด 

ตลอดจนมีการทำสัญญาโอนสิทธิ (Assignment Agreement) ระหวาง ETP บริษัท สกาย อาย เทค จำกัด 

(ผูโอน) และบริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำกัด (ผูรับโอน) ซึ่งเปนบริษัทที่มีความเกี่ยวของกัน โดยผูโอนไดตกลง

โอนสิทธิการรับคานายหนาตามหนังสือขอตกลงขางตนใหกับผูรับโอน ทั้งหมดคิดเปนจำนวนเงิน 113 ลาน

บาท 

ทั้งนี้ผูสอบบัญชีไดแจงแกคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเกี่ยวกับการไมเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสัญญา

บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการจำหนายหุน E-COGEN การทำรายการหักกลบลบหนี้ระหวางกัน และการจายคา

นายหนาตามสัญญาโอนสิทธิ (Assignment Agreement) ใหบริษัทที่มีความเกี่ยวของกันแลวในการประชุม

รวมกับคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที ่14 กุมภาพันธ 2565 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2565 ตามที่เปดเผยใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 41.1 ซึ่งเปนเหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน คณะกรรมการมีมติ

รับทราบประเด็นสำคัญที่ผูตรวจสอบบัญชีไดแจงใหคณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมรวมกัน และ

ให ETP ยกเลิกการจายเงินใหบริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำกัด และให ETP เรียกเงินคืนจากบริษัท คมชัดลึก 

มีเดีย จำกัดตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 
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บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                     สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

 

1,000,000.00 1,000,000.00 

ปี 2562

ปี 2564 ปี 2563 (จดัประเภทใหม่) ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562

สินทรพัย์หมุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 56.98           949.68         151.07         5.31             4.06             4.51             

เงนิฝากธนาคารท ี�ตดิภาระคํ�าประกนั -              -              25.43           -              -              -              

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวยีนอื�น - สุทธิ 109.48         153.11         371.75         8.63             82.95           131.90         

ลูกหนี�จากการจําหน่ายเงนิลงทุน 150.00         -              -              -              -              -              

ลูกหนี�ค่าทรพัย์สิน -              -              -              245.06         212.74         -              

เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานลม 397.38         -              -              

สินทรพัย์ท ี�เกดิจากสัญญา 16.58           11.32           6.11             -              -              -              

ส่วนของสินทรพัย์ท ี�ครบกาํหนดรบัชาํระภายในหนึ�งปี

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่บรษิทัร่วมทางอ้อม -              9.37             9.37             -              -              -              

เงนิให้กู้ยมืแก่พนกังาน 3.01             3.64             2.57             0.22             0.28             2.19             

เงนิให้กู้ยมืระยะสั �นแก่บรษิทัท ี�เก ี�ยวข้องกนั -              584.27         -              147.50         958.47         1,383.20       

สินค้าคงเหลอื - สุทธิ 167.70         134.49         106.29         -              -              76.66           

เงนิปันผลค้างรบั -              -              -              -              -              180.00         

สินทรพัย์ทางการเงนิหมุนเวยีนอื�น 3,364.70       62.86           625.98         3,359.20       38.31           534.07         

สินทรพัย์ทางการเงินหมุนเวียนที�ไม่ใช่เงินสดที�เป็นหลกัประกนั 56.49           

สินทรพัย์หมุนเวยีนอื�น 577.82         225.47         284.78         0.07             150.11         0.36             

รวมสินทรพัย์หมุนเวียน 4,900.13       2,134.20       1,583.35       3,765.98       1,446.93       2,312.89       

สินทรพัย์ไม่หมุนเวียน

สินทรพัย์ทางการเงนิไม่หมุนเวยีนอื�น 0.36             0.33             0.35             0.36             0.33             0.35             

ลูกหนี�จากการจําหน่ายเงนิลงทุน -              150.00         -              -              -              -              

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย -              -              -              2,098.81       1,532.21       1,532.21       

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม -              4,233.82       3,992.40       -              -              -              

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่พนกังาน - สุทธิ 3.07             4.40             2.73             0.52             0.43             1.95             

ท ี�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 6,253.34       1,545.81       5,118.98       0.00             100.67         243.30         

สินทรพัย์สิทธกิารใช้ - สุทธิ 22.54           32.33           -              -              -              -              

สินทรพัย์ไม่มตีวัตน - สุทธิ 0.81             158.24         588.13         -              -              -              

เงนิลงทุนในโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานลม 326.09         

สินทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี -              2.30             -              3.81             6.17             7.88             

สินทรพัย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที�ไม่ใช่เงินสดที�เป็นหลกัประกนั -              90.19           152.78         -              -              -              

สินทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื�น - สุทธิ 23.61           30.33           116.70         5.30             18.49           21.39           

รวมสินทรพัย์ไม่หมุนเวียน 6,629.81       6,247.76       9,972.07       2,108.80       1,658.31       1,807.07       

รวมสินทรพัย์ 11,529.94     8,381.96       11,555.42     5,874.78       3,105.24       4,119.96       

สินทรพัย์

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม
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ปี 2562

ปี 2564 ปี 2563 (จดัประเภทใหม่) ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562

หนี�สินหมุนเวียน

เงนิเบกิเกินบญัชแีละเงนิกู้ยมืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 819.58         72.83           180.97         -              4.74             15.76           

ต ั �วแลกเงนิขายลด -              -              270.00         -              -              270.00         

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวยีนอื�น 738.40         160.64         180.07         8.66             16.72           45.65           

หนี�สินท ี�เกดิจากสัญญา - หมุนเวยีน 2.41             4.43             13.86           -              -              -              

ส่วนของหนี�สินท ี�ครบกาํหนดจ่ายชาํระภายในหนึ�งปี

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 128.17         108.60         364.45         70.68           70.68           80.49           

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากบรษิทัอื�น -              -              26.65           -              -              -              

หนี�สินตามสัญญาเช่า 1.34             1.16             -              -              -              -              

หุ้นกู้ 1,594.32       1,700.90       1,583.50       744.70         704.10         775.00         

เงนิกู้ยมืระยะสั �นจากบุคคลและบรษิทัอื�น -              65.07           79.94           676.44         -              -              

ภาษเีงนิได้นติบุิคคลค้างจ่าย 282.93         20.41           51.54           21.16           0.26             -              

ประมาณการหนี�สินหมุนเวยีนสําหรบัผลประโยชน์พนกังาน 2.10             4.12             3.08             1.45             3.64             2.21             

เจ้าหนี�ค่าหุ้น -              -              27.49           -              -              -              

เงนิปันผลค้างจ่าย -              -              60.55           -              -              0.55             

หนี�สินหมุนเวยีนอื�น 39.20           20.69           22.89           8.29             6.78             10.13           

รวมหนี�สินหมุนเวียน 3,608.44       2,158.85       2,864.97       1,531.39       806.92         1,199.77       

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ - สุทธิ 297.86         358.10         2,953.07       202.46         273.14         345.75         

หนี�สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ 23.38           30.74           -              -              -              -              

หนี�สินท ี�เกดิจากสัญญา - ไม่หมุนเวยีน 5.92             4.63             3.94             -              -              -              

หุ้นกู้ - สุทธิ 2,233.78       845.26         1,700.90       2,233.78       -              704.10         

หนี�สินภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 23.02           -              34.83           -              -              -              

ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียนสาํหรบัผลประโยชน์พนักงาน 48.56           48.37           46.83           5.09             5.62             35.67           

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

หนี�สินอนุพนัธ์ทางการเงนิ 12.50           22.23           -              12.50 21.16 -              

หนี�สินไม่หมุนเวยีนอื�น 6.06             5.99             7.28             0.03             0.06             0.06             

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 2,651.09       1,361.54       4,793.06       2,453.86       346.19         1,131.79       

รวมหนี�สิน 6,259.53       3,520.39       7,658.04       3,985.25       1,153.12       2,331.56       

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม

หนี�สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน  (ต่อ)
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ปี 2562

ปี 2564 ปี 2563 (จดัประเภทใหม่) ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรอืนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั 1,579,018,686 หุ้น ในปี 2563 

และ 1,026,076,686 หุ้น ในปี 2562 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,492.01       1,579.02       1,026.08       1,492.01       1,579.02       1,026.08       

ทุนท ี�ออกและเรยีกชาํระเตม็มูลค่าแล้ว

หุ้นสามญั 932,507,097 หุ้น ในปี 2563

และ 921,572,840 หุ้น ในปี 2562 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 932.51         932.51         921.57         932.51         932.51         921.57         

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามญั 603.20         603.20         561.85         603.20         603.20         561.85         

ส่วนเกนิทุนหุ้นทุนซื�อคนื 6.02             6.02             6.02             6.02             6.02             6.02             

กําไรสะสม

จดัสรรแล้ว - ทุนสํารองตามกฏหมาย 93.25           93.25           92.16           93.25           93.25           92.16           

ยงัไม่ได้จดัสรร 2,619.91       2,003.73       1,096.80       249.40         312.00         201.44         

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถอืหุ้น 45.70           298.52         621.12         5.16             5.16             5.36             

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 4,300.57       3,937.22       3,299.52       1,889.53       1,952.12       1,788.40       

ส่วนได้เสียท ี�ไม่มอํีานาจควบคุม 969.83         924.36         597.87         -              -              -              

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 5,270.41       4,861.57       3,897.39       1,889.53       1,952.12       1,788.40       

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 11,529.94     8,381.96       11,555.42     5,874.78       3,105.24       4,119.96       

หนี�สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ)

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม

งบการเงนิรวม

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน  (ต่อ)
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บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปี สิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม
######### 1,000,000.00     

ปี 2562

ปี 2564 ปี 2563 (จดัประเภทใหม่) ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562

รายได้

รายได้จากการขายและบรกิาร 699.91       1,015.66          1,313.84          24.84         350.79       433.02       

รายได้อื�น

รายได้เงนิอุดหนุนจากรฐับาล -            129.09            216.43            -            -            -            

รายได้เงนิปันผล -            -                 0.01                -            270.00       180.01       

ดอกเบี�ยรบั 3.00           1.41                4.97                120.87       86.85         111.60       

กาํไรจากการจําหน่ายเงนิลงทุน 1,897.17     1,567.17          543.01            -            -            -            

กาํไรจากการจําหน่ายทรพัย์สิน -            1.21                3.90                135.78       51.78         3.97           

กลบัรายการค่าเผื�อหนี�สินจากภาระคํ�าประกนั 46.21         -                 -                 46.21         -            -            

กาํไรจากอัตราแลกเปลี�ยน 188.26       13.62              -                 0.02           -            -            

อื�นๆ 22.15         23.61              21.57              18.49         29.57         6.31           

รวมรายได้ 2,856.71     2,751.76          2,103.73          346.22       789.00       734.92       

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายและบรกิาร 598.78       712.94            908.41            6.30           290.91       362.09       

ต้นทุนในการจดัจําหน่าย 36.56         30.31              29.72              -            15.06         20.76         

ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร 178.79       347.02            224.31            17.89         59.17         37.00         

ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรพัย์ 90.40         -                 -                 -            -            -            

รวมค่าใช้จ่าย 904.52       1,090.27          1,162.44          24.19         365.14       419.85       

กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,952.18     1,661.49          941.29            322.03       423.85       315.06       

ต้นทุนทางการเงนิ (354.35)      (280.91)           (360.71)           (124.42)      (90.46)        (113.91)      

ส่วนแบ่งกาํไรของบรษิทัร่วมท ี�ใช้วธิส่ีวนได้เสีย 227.58       239.28            390.39            -            -            -            

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 1,825.41     1,619.86          970.96            197.62       333.39       201.15       

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ (621.10)      (54.68)             (69.23)             (27.09)        (17.86)        (4.56)          

กาํไรสทุธิสาํหรบัปี * 1,204.31     1,565.19          901.73            170.53       315.53       196.59       

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื�น

รายการท ี �จะถูกบันทกึในส่วนของกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั :

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิในหน่วยงานต่างประเทศ (114.11)      (151.03)           137.68            -            -            -            

ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นของบรษิัทร่วมที�ใช้วธิส่ีวนได้เสยี 88.57         (40.46)             -                 -            -            -            

รายการท ี �จะไม่ถูกบันทกึในส่วนของกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั :

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังาน 

ท ี�กาํหนดไว้ - สุทธจิากภาษี 1.06                -                 -            (0.21)          0.95           

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื�นสาํหรบัปี - สทุธิจากภาษี (25.54)        (190.43)           137.68            -            (0.21)          0.95           

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 1,178.77     1,374.75          1,039.42          170.53       315.33       197.54       

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หน่วย : ล้านบาท



 

153 แบบ 56-1 One Report ป 2564 
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บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)

สาํหรบัปี สิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม
######### 1,000,000.00     

ปี 2562

ปี 2564 ปี 2563 (จดัประเภทใหม่) ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562

การแบ่งกาํไร

ส่วนท ี�เป็นของบรษิทัใหญ่ 1,007.51     1,135.39          651.72            

ส่วนท ี�เป็นของส่วนได้เสียท ี�ไม่มอํีานาจควบคุม 196.80       429.80            250.01            

กาํไรสทุธิสาํหรบัปี 1,204.31     1,565.19          901.73            

การแบ่งกาํไรเบด็เสรจ็รวม

ส่วนท ี�เป็นของบรษิทัใหญ่ 962.05       956.29            789.40            

ส่วนท ี�เป็นของส่วนได้เสียท ี�ไม่มอํีานาจควบคุม 216.72       418.46            250.01            

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 1,178.77     1,374.75          1,039.42          

กาํไรต่อหุ้นขั �นพื�นฐาน (บาท : หุ้น)

กาํไรสุทธส่ิวนท ี�เป็นของบรษิทัใหญ่ 1.08 1.23 0.71 0.18 0.34 0.21

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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1,000,000.00 1,000,000.00 

ปี 2562

ปี 2564 ปี 2563 (จดัประเภทใหม่) ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 1,825.41       1,619.86       970.96          197.62          333.39          201.15          

รายการปรบัปรุงกระทบกาํไรสุทธเิป็นเงนิสดรบั (จ่าย) 

จากกจิกรรมดาํเนนิงาน :

หนี�สูญ 17.19           0.54             2.34             13.07           0.54             -               

ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดติท ี�คาดว่าจะเกดิข ึ�น 1.15             70.75           6.78             -               13.53           3.43             

กลบัรายการค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดติท ี�คาดว่าจะเกดิข ึ�น (34.22)          (5.53)            (0.53)            (30.55)          (5.45)            -               

กลบัรายการค่าเผื�อสินค้าล้าสมยัเสื�อมสภาพ (1.72)            (2.35)            (1.89)            -               (0.66)            -               

กาํไรจากการจําหน่ายสินทรพัย์ทางการเงนิหมุนเวยีนอื�น (0.22)            (2.11)            (0.35)            (0.17)            (1.98)            (0.26)            

ขาดทุน (กาํไร) จากการวดัมูลค่ายุตธิรรม

สินทรพัย์ทางการเงนิหมุนเวยีนอื�นท ี�ยงัไม่เกดิข ึ�น (0.15)            0.04             0.05             (0.18)            0.06             0.05             

ภาษถูีกหกั ณ ท ี�จ่ายไม่ขอคนื 0.49             4.83             0.12             0.49             0.37             -               

ขาดทุน (กาํไร) จากการวดัมูลค่ายุตธิรรม

สินทรพัย์ทางการเงนิไม่หมุนเวยีนอื�นท ี�ยงัไม่เกดิข ึ�น (0.03)            0.02             (0.01)            (0.03)            0.02             (0.01)            

กาํไรจากการจําหน่ายเงนิลงทุน (1,897.17)      (1,567.17)      (543.01)         -               -               -               

ส่วนแบ่งกาํไรของบรษิทัร่วมท ี�ใช้วธิส่ีวนได้เสีย (227.58)         (239.28)         (390.39)         -               -               -               

ค่าเสื�อมราคาและค่าใช้จ่ายตดัจ่าย 85.58           252.51          263.00          1.86             22.17           24.60           

กลบัรายการค่าเผื�อการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ (0.23)            (0.49)            (0.27)            (0.23)            (0.49)            (0.27)            

ขาดทุน (กําไร) จากการจาํหน่ายสนิทรพัย์ถาวร และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 90.40           (1.21)            1.96             (135.78)         (51.78)          (3.97)            

ตดัจําหน่ายสินทรพัย์เป็นค่าใช้จ่าย 0.61             14.26           0.05             0.00             0.12             0.00             

ขาดทุน (กาํไร) จากอัตราแลกเปลี�ยนท ี�ยงัไม่เกดิข ึ�น 3.46             111.84          (110.55)         -               (0.05)            (0.20)            

ตดัจําหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ 12.81           1.47             -               8.46             -               -               

ประมาณการหนี�สินสําหรบัผลประโยชน์พนกังาน 4.31             9.55             19.78           0.98             2.88             14.29           

กลบัรายการค่าเผื�อหนี�สินจากภาระคํ�าประกนั (46.21)          -               -               (46.21)          -               -               

กาํไรจากการวดัมูลค่ายุตธิรรมของหนี�สินอนุพนัธ์ทางการเงนิ (9.74)            (24.79)          -               (8.66)            (3.30)            -               

กลบัรายการเงนิปันผลค้างจ่าย -               -               (0.81)            -               -               (0.81)            

รายได้เงนิปันผล -               -               -               -               (270.00)         (180.00)         

รายได้ดอกเบี�ย (3.00)            (1.41)            (1.82)            (120.87)         (86.85)          (111.60)         

ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ย 298.94          248.13          296.75          115.93          90.15           106.45          

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรพัย์

   และหนี�สินดาํเนินงาน 120.10          489.43          512.16          (4.29)            42.65           52.87           

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปี สิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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ปี 2562

ปี 2564 ปี 2563 (จดัประเภทใหม)่ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562

สินทรพัย์ดาํเนนิงานลดลง (เพิ�มข ึ�น) :

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวยีนอื�น 61.45           264.39          167.57          32.66           86.80           3.03             

สินทรพัย์ท ี�เกดิจากสัญญา (5.26)            (5.21)            7.37             -               -               -               

สินค้าคงเหลอื (31.44)          (25.86)          14.91           -               77.32           10.69           

สินทรพัย์หมุนเวยีนอื�น (58.86)          59.31           42.93           0.04             0.25             (0.18)            

สินทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื�น 3.50             (8.17)            52.35           0.01             0.00             0.14             

หนี�สินดาํเนนิงานเพิ�มข ึ�น (ลดลง) :

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวยีนอื�น 8.28             247.86          (111.51)         (9.20)            (28.37)          5.99             

หนี�สินท ี�เกดิจากสัญญา (0.73)            (8.74)            6.03             -               -               -               

หนี�สินหมุนเวยีนอื�น 18.24           17.55           (12.53)          1.51             (3.35)            (0.38)            

หนี�สินไม่หมุนเวยีนอื�น 0.07             (0.05)            -               (0.03)            -               -               

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานท ี�จ่ายจรงิ (6.13)            (5.76)            (4.36)            (3.70)            (31.75)          (4.36)            

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 109.22          1,024.76       674.91          16.99           143.56          67.79           

จ่ายภาษเีงนิได้นติบุิคคล (61.28)          (43.58)          (28.81)          (3.82)            (10.96)          (14.34)          

รบัคนืภาษเีงนิได้นติบุิคคล 14.88           26.68           -               12.70           2.53             -               

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 62.81           1,007.86       646.10          25.87           135.13          53.44           

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปี สิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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ปี 2562

ปี 2564 ปี 2563 (จดัประเภทใหม่) ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิฝากธนาคารตดิภาระคํ�าประกนั (เพิ�มข ึ�น) ลดลง (56.49) 62.60 (60.13) -               -               -               

สินทรพัย์ทางการเงนิหมุนเวยีนอื�นตดิภาระคํ�าประกนัเพิ�มข ึ�น -               -               (23.95)          -               -               -               

เงนิสดจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้างโครงการผลติไฟฟ้าพลงังานลม (187.72) -               -               -               -               -               

เงนิสดจ่ายจากเงนิให้กู้ยมืระยะสั �นแก่บรษิทัท ี�เก ี�ยวข้องกนั (25.00)          (587.27)         -               (4,701.40)      (1,787.81)      (1,324.13)      

เงนิสดรบัชาํระจากเงนิให้กู้ยมืระยะสั �นแก่บรษิทัท ี�เก ี�ยวข้องกนั 25.00           -               -               5,739.29       2,196.86       1,291.36       

เงนิสดจ่ายจากเงนิให้กู้ยมืแก่พนกังาน (2.71)            (8.35)            (4.65)            (0.58)            (5.27)            (2.81)            

เงนิสดรบัชาํระจากเงนิให้กู้ยมืแก่พนกังาน 4.65             5.61             3.62             0.55             2.78             2.94             

เงนิสดจ่ายซื�อสินทรพัย์ทางการเงนิหมุนเวยีนอื�น (4,857.60)      (1,915.51)      (818.86)         (4,766.30)      (1,813.90)      (605.80)         

เงนิสดรบัจากการจําหน่ายสินทรพัย์ทางการเงนิหมุนเวยีนอื�น 1,555.97       2,450.06       476.02          1,445.77       2,311.59       323.48          

เงนิสดจ่ายซื�อเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (416.60)         (388.26)         -               (416.60)         -               (74.75)          

เงนิสดจ่ายซื�อเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทางอ้อม (419.06)         -               -               -               -               -               

เงนิสดรบัจากการจําหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทางอ้อม 10,897.27     5,893.87       1,070.15       -               -               -               

เงนิสดจ่ายซื�อเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมทางอ้อม (3,992.80)      -               -               -               -               -               

เงนิสดจ่ายซื�อสินทรพัย์ถาวร (4,873.25)      (482.59)         (821.35)         (5.55)            (26.40)          (9.58)            

เงนิสดรบัจากการจําหน่ายสินทรพัย์ถาวร 100.77          47.80           32.22           0.28             0.30             3.99             

เงนิสดรบัจากการจําหน่ายสินทรพัย์ไม่มตีวัตน 107.97          -               -               -               -               -               

เงนิสดรบัจากการรบัคนืค่าระบบสายส่งไฟฟ้า -               1.55             23.04           -               -               -               

เงนิมดัจําจ่ายค่าหุ้น -               (150.00)         -               -               (150.00)         -               

เจ้าหนี�ค่าหุ้นเพิ�มข ึ�น -               (27.34)          -               -               -               -               

เงนิสดจ่ายชาํระหนี�สินตามสัญญาเช่า (1.20)            (1.05)            -               -               -               -               

เงนิสดรบัชาํระจากเงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่บรษิทัร่วมทางอ้อม -               -               -               -               -               

เงนิปันผลรบั -               -               -               -               450.00          -               

ดอกเบี�ยรบั 3.05             1.62             1.82             160.89          48.07           111.79          

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (2,137.75)      4,902.74       (122.08)         (2,543.66)      1,226.20       (283.52)         

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปี สิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



 

157 แบบ 56-1 One Report ป 2564 

บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                     สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

ปี 2562

ปี 2564 ปี 2563 (จดัประเภทใหม่) ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิกู้ยมืระยะสั �นจากสถาบันการเงนิลดลง 743.01          (106.16)         (137.22)         (4.74)            (10.97)          (40.21)          

เงนิสดรบัจากการออกตั �วแลกเงนิขายลด 824.00          90.00           1,130.00       590.00          40.00           1,130.00       

เงนิสดจ่ายชาํระตั �วแลกเงนิขายลด (824.00)         (360.00)         (1,320.00)      (590.00)         (310.00)         (1,320.00)      

เงนิสดรบัจากเงนิกู้ยมืระยะสั �นจากบุคคลและบรษิัทที�เกี�ยวข้องกัน 305.44          57.20           85.00           936.34          180.20          470.99          

เงนิสดจ่ายชําระเงนิกู้ยมืระยะสั �นจากบุคคลและบรษิัทที�เกี�ยวข้องกัน (305.44)         (57.20)          (85.00)          (259.90)         (180.20)         (470.99)         

เงนิสดรบัจากเงนิกู้ยมืระยะสั �นจากบุคคลอื�น -               -               -               170.00          -               -               

เงนิสดจ่ายชาํระเงนิกู้ยมืระยะสั �นจากบุคคลอื�น -               (14.87)          -               (170.00)         -               -               

เงนิสดรบัจากเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 71.10           159.80          937.32          -               -               74.75           

เงนิสดจ่ายชาํระเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ (111.77)         (1,875.43)      (348.79)         (70.68)          (82.42)          (81.66)          

เงนิสดจ่ายชาํระเงนิกู้ยมืระยะยาวจากบรษิทัอื�น -               (26.65)          (0.52)            -               -               -               

เงนิสดรบัจากการออกหุ้นกู้ 2,970.03       843.79          991.70          2,970.03       -               991.70          

เงนิสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ (1,700.90)      (1,583.50)      (884.70)         (704.10)         (775.00)         (328.00)         

เงนิสดรบัจากการเพิ�มทุน -               52.28           -               -               52.28           -               

เงนิปันผลจ่าย (232.67)         (333.90)         (92.74) (232.67)         (183.95)         (91.98)          

จ่ายดอกเบี�ย (304.76)         (256.85)         (289.58)         (115.25)         (91.72)          (104.39)         

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 1,434.03       (3,411.48)      (14.53)          2,519.03       (1,361.77)      230.21          

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (114.11)         (151.03)         137.68          -               -               -               

ส่วนเพิ�มจากการเปลี�ยนแปลงสดัส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย (203.60)         (1,459.15)      (522.52)         

ส่วนเพิ�มจากการเปลี�ยนแปลงสดัส่วนเงินลงทุนในบริษัทร่วม -               (2.92)            -               -               -               -               

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษัทย่อย 65.92           (87.15)          (299.08)         -               -               -               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) (892.70)         798.87          (174.43)         1.24             (0.45)            0.13             

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง

ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -               (0.27)            -               -               -               -               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี 949.68          151.07          325.50          4.06             4.51             4.38             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิ�นปี 56.98           949.68          151.07          5.31             4.06             4.51             

สาํหรบัปี สิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)



 

158 แบบ 56-1 One Report ป 2564 

บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                     สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

อัตราสวนทางการเงินที่สำคัญ สำหรับงบการเงินรวม ของ บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป  จำกัด 

(มหาชน) สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 2564 

อัตราสวนทางการเงินที่สำคัญ หนวย 

31 ธันวาคม  

(ตรวจสอบแลว) 

2564 2563 2562 

อัตราสวนสภาพคลอง     

อัตราสวนสภาพคลอง เทา 1.36 0.99  0.55  

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 1.31 0.93  0.52  

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด เทา 0.02 0.40  0.25  

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา  เทา 3.19 4.08  4.82  

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย  วัน 114.60 89.46  75.69  

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ  เทา 3.96 5.92  8.05  

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย  วัน 92.11 61.64  45.32  

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้การคา  เทา 15.57 22.10  17.71  

ระยะเวลาชำระหนี ้ วัน 23.45 16.51  20.61  

Cash Cycle วัน 183.25 134.58  100.40  

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทำกำไร     

อัตรากำไรขั้นตน รอยละ 14.45 37.72 40.64 

อัตรากำไรจากการดำเนินงาน รอยละ 68.34 60.38 44.74 

อัตรากำไรสุทธ ิ รอยละ 42.16 56.88 42.86 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน รอยละ 23.77 35.74 25.13 

อัตราสวนประสิทธิภาพในการดำเนินงาน       

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย รอยละ 12.10 15.70 8.14 

อัตราการหมุนของสินทรัพย เทา 0.29 0.28 0.19 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน       

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทา 1.19 0.72 1.96 

อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุน เทา 1.18 0.80 1.84 

อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุน 

(ตามขอกำหนดสิทธ)ิ 

เทา 0.95 0.45 1.80 

อัตราหน้ีสินสุทธิตอกำไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คา

เสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย (Net Debt to EBITDA) 

เทา 1.27 1.15 5.82 

อัตราสวนความสามารถการชำระดอกเบี ้ย (Interest 

Coverage ratio : ICR) 

เทา 5.75 6.81  3.34  

อัตราสวนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (Debt 

Service Coverage Ratio : DSCR) 

เทา 0.70 0.86  0.42  



 

159 แบบ 56-1 One Report ป 2564 

บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                     สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

ขอมูลแสดงรายได ตนทุน และกำไรขั้นตน แยกตามประเภทธุรกิจ 

รายการ 

(หนวย : ลานบาท)  

ป 2564 ป 2563 ป 2562 

ธุรกิจ

สิ่งพิมพ 

ธุรกิจ

ไฟฟา 

ธุรกิจ

สิ่งพิมพ 

ธุรกิจ

สิ่งพิมพ 

ธุรกิจ

สิ่งพิมพ 
ธุรกิจไฟฟา 

รายไดจากการขาย 619.80 80.11 471.11 544.55 427.89 351.75 

รายไดเงินอุดหนุนจาก

รัฐบาล 

- - - 129.09 - 207.63 

รวมรายได 619.80 80.11 471.11 673.63 427.89 559.38 

ตนทุนขาย 545.64 53.14 410.47 302.46 330.66 240.44 

กำไรขั้นตน 74.16 26.97 60.64 371.17 97.23 318.94 

อัตราตนทุนตอยอดขาย 88.03% 66.33 87.13% 44.90% 77.28% 42.98% 

อัตรากำไรข้ันตน 11.97% 33.67% 12.87% 55.10% 22.72% 57.02% 

 

สรุปโครงสรางรายได 

โครงสรางรายได (หนวย : ลานบาท) 2564 2563 2562 

รายไดจากการขายและบริการ :    

- ธุรกิจสิง่พิมพ 619.80 471.11 578.05 

- ธุรกิจไฟฟา 80.11 673.63 952.22 

รายไดจากการขายและบริการ 699.91 1,144.74 1,530.27 

รายไดอื่น :    

  ดอกเบี้ยรับ 3.00 8.27 4.97  

  กำไรจากการซื้อในราคาต่ำกวามูลคายุติธรรม - - -  

  กำไรจากการขายเงินลงทุน 1,897.17 1,567.17 543.01  

  รายไดเงินปนผล - - 0.01  

  อื่นๆ 256.63 43.03 25.46  

รายไดรวม 2,856.71 2,763.22 2,103.73  
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บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                     สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

1. รายไดจากการขายและบริการ (รวมรายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล) 

ในป 2562 บริษัทฯ มีรายไดจากการขายและบริการเทากับ 1,530.27 ลานบาท (นับรวมรายไดเงิน

อุดหนุนจากรัฐบาล) โดยเพิ่มขึ้น 543.00 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 55.00 เมื่อเทียบกับป 2561 ซึ่ง

เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายไดธุรกิจสิ่งพิมพจำนวน 150.16 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 35.09 

เมื่อเทียบกับป 2561 โดยการเพิ่มขึ้นของรายไดมาจากบริษัท เวิลด พริ้นติ้ง แอนด แพ็คเกจจิ้ง จำกัด 

(“WPP”) (เดิมชื่อ บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (“WPS”) และเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 

WPP ไดดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อเปน บริษัท ตะวันออกการพิมพ และบรรจุภัณฑ จำกัด 

(EPPCO)) เปนบริษัทยอย ที่บริษัทฯ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 เมื่อวันที่ 18 ธ  .ค  2561 และป 2562 

WPP มีรายไดจากสิ่งพิมพ จำนวน 165.17 ลานบาท ในสวนของรายไดจากการจำหนายไฟฟาเพิ่มขึ้น 

392.84 ลานบาท เพิ่มขึ ้นรอยละ 70.23 เมื ่อเทียบกับป 2561 โดยเพิ่มขึ ้นจากรายไดของโรงไฟฟาที่

ประเทศเวียดนามจำนวน 237.44 ลานบาท ที่มีขนาดกำลังการผลิตรวม 99.22 เมกะวัตต ที่เริ่มจำหนาย

ไฟฟาเชิงพาณิชย (COD) เมื่อวันที่ 10 และ 11 มิถุนายน 2562 และรายไดของโรงไฟฟาที่ประเทศญี่ปุน

จำนวน 127.59 ลานบาท จากโรงไฟฟา Kurihara 1 ขนาดกำลังการผลิต 9.52 เมกะวัตต ที่ COD เมื่อ

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 และโครงการ Kurihara 2 ขนาดกำลังการผลิต 17.25 เมกะวัตต ที่ COD เมื่อวันที่ 

25 พฤศจิกายน 2562 และรายไดของโรงไฟฟาในประเทศไทย (นับรวมรายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล) 

จำนวน 27.80 ลานบาท ที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจการกอสราง Solar Rooftop แบบ Turnkey จำนวน 12.85 

ลานบาท และแบบ Leasing จำนวน 6.51 ลานบาท 

ป 2563 บริษัทฯ มีรายไดจากการขายและบริการจำนวน 1,144.74 ลานบาท (นับรวมรายไดเงิน

อุดหนุนจากรัฐบาล) ลดลง 385.53 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 25.19 เมื่อเทียบกับป 2562 ซึ่งเปนผลมา

จากรายไดธุรกิจสิ่งพิมพลดลงจำนวน 106.94 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 18.50 เมื่อเทียบกับป 2562 

โดยสวนใหญเกิดจากรายไดรับจางพิมพหนังสือพิมพลดลงจากการที่หนังสือพิมพหลายฉบับปดตัวลง และ

รายไดจากการจำหนายไฟฟาลดลงจำนวน 278.59 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 29.26 เมื่อเทียบกับป 

2562 โดยรายไดจากการจำหนายไฟฟาที่ลดลง เปนผลมาจากการที่บริษัท อีเทอรนิตี้ พาวเวอร จำกัด 

(มหาชน) (ETP) ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 75.00 ของจำนวนหุนทั้งหมด ได

จำหนายโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในประเทศเวียดนามเมื่อสิ้นป 2562 และจำหนายโครงการ

โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในประเทศไทยรวม 4 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 20 เมกะวัตต ซึ่ง

ประกอบดวย โรงไฟฟาที่บอพลอย 2 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 10 เมกะวัตต ,โรงไฟฟาลพบุรี 

ขนาดกำลังการผลิตรวม 5 เมกะวัตต และโรงไฟฟาปราจีนบุรี ขนาดกำลังการผลิตรวม 5 เมกะวัตต ไปเม่ือ

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 และจำหนายโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในประเทศญี่ปุนจำนวน 3 

โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 31.75 เมกะวัตต ในไตรมาส 3-4 ป 2563 ไดแก โรงไฟฟา Kurihara 1 

ขนาดกำลังการผลิตรวม 9.52 เมกะวัตต , โรงไฟฟา Kurihara 2 ขนาดกำลังการผลิตรวม 12.24 เมกะ

วัตต, และโรงไฟฟา Kyoto ขนาดกำลังการผลิตรวม 9.99 เมกะวัตต 
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บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                     สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

สำหรับป 2564 มีรายไดรวม 2,856.71 ลานบาท เพิ่มขึ้น 104.95 ลานบาท หรือรอยละ 3.81 เมื่อ

เทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน โดยมีรายไดจากการดำเนินงานจำนวน 699.91 ลานบาท ซึ่งเปนผล

มาจากรายไดธุรกิจสิ่งพิมพและบรรจุภัณฑ เพิ่มขึ้น จำนวน 148.69 ลานบาท คิดเปนรอยละ 31.56 

เนื่องจากมียอดขายจากงานบรรจุภัณฑเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเปนไปตามแผนงานของบริษัทที่ไดวางไว แตมี

รายไดจากการจำหนายไฟฟาลดลง 593.52 ลานบาท คิดเปนรอยละ 88.11 เนื่องมาจากบริษัทไดจำหนาย

โรงไฟฟา Solar farm ในประเทศไทย และในประเทศญี่ปุน รวม 65 เมกะวัตต เมื่อป 2563 ซึ่งไดรับรูผล

กำไรไปแลว ดังนั้นรายไดจากธุรกิจไฟฟาในปจจุบันจึงมาจาก Solar rooftop เทานั้น ทั้งนี้บริษัทอยู

ระหวางการกอสรางโครงการไฟฟาพลังงานลม ณ ประเทศเวียดนาม รวม 160 เมกะวัตต ซึ่งคาดการณวา

จะสามารถรับรูรายไดภายในครึ่งปแรกของป 2565 

 

2. ตนทุนขายและบริการ  

ป 2562 บริษัทฯ มีตนทุนขายและบริการเทากับ 908.41 ลานบาท เพิ่มขึ้น 337.31 ลานบาท หรือ

เพิ่มขึ้นรอยละ 59.06 เมื่อเทียบกับป 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากตนทุนสิ่งพิมพเพิ่มขึ้น 170.42 ลาน

บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 51.54 เมื่อเทียบกับป 2561 โดยมีตนทุนสิ่งพิมพที่เพิ่มขึ้นจำนวน 155 .07 ลาน

บาท ที่บริษัทฯ เริ่มรับรูรายไดและคาใชจายตามที่เขามาเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 

2561 เและตนทุนโรงไฟฟาเพิ่มขึ้น 166.89 ลานบาท เพิ่มขี้นจากโรงไฟฟาที่ประเทศเวียดนามจำนวน 

105.61 ลานบาท ที่ COD เมื่อวันที่ 10, 11 มิถุนายน 2562 และจากโรงไฟฟาญี่ปุนจำนวน 71.27 ลาน

บาท เนื่องจากโครงการ Kurihara 1 ขนาดกำลังการผลิต 9.52 เมกะวัตต ดำเนินการผลิตและจำหนาย

ไฟฟา (COD) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 และโครงการ Kurihara 2 ขนาดกำลังการผลิต 17.25 เมกะวัตต 

COD เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 

ป 2563 บริษัทมีตนทุนขายและบริการเทากับ 712.94 ลานบาท ลดลงจำนวน 195.47 ลานบาท 

หรือลดลงรอยละ 21.52 เมื่อเทียบกับป 2562 โดยมีสาเหตุจากตนทุนสิ่งพิมพที่ลดลงจำนวน 90.61 ลาน

บาท จากยอดขายที่ลดลง และตนทุนโรงไฟฟาลดลง 104.87 ลานบาท เนื่องจาก ETP บริษัทยอยของ

บริษัทฯ มีการจำหนายโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในประเทศเวียดนามไปเมื่อสิ้นป 2562 และ

จำหนายโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในประเทศไทยรวม 4 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 

20 เมกะวัตต ซึ่งประกอบดวย โรงไฟฟาที่บอพลอย 2 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 10 เมกะวัตต ,

โรงไฟฟาลพบุรี ขนาดกำลังการผลิตรวม 5 เมกะวัตต และโรงไฟฟาปราจีนบุรี ขนาดกำลังการผลิตรวม 5 

เมกะวัตต ไปเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 และจำหนายโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในประเทศ

ญี่ปุ นจำนวน 3 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 31.75 เมกะวัตต ในไตรมาส 3-4 ป 2563 ไดแก 

โรงไฟฟา Kurihara 1 ขนาดกำลังการผลิตรวม 9.52 เมกะวัตต , โรงไฟฟา Kurihara 2 ขนาดกำลังการ

ผลิตรวม 12.24 เมกะวัตต, และโรงไฟฟา Kyoto ขนาดกำลังการผลิตรวม 9.99 เมกะวัตต  
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ป 2564 บริษัทฯ มีตนทุนขายและบริการเทากับ 598.78 ลานบาท โดยลดลง 114.16 ลานบาท คิด

เปนรอยละ 16.01 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน ซึ่งเปนตนทุนสิ่งพิมพและบรรจุภัณฑเพิ่มขึ้น 

135.16 ลานบาท คิดเปนรอยละ 32.93 จากยอดขายงานบรรจุภัณฑที่เพิ่มมากขึ้น และตนทุนโรงไฟฟา

ลดลง 249.32 ลานบาท คิดเปนรอยละ 82.43 ซึ่งลดลงจากการจําหนายโครงการโรงไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตยในประเทศไทยและประเทศญี่ปุน 

 
โครงสรางตนทนุขายและบริการ 

(หนวย : ลานบาท) 
2564 2563 2562 

ตนทุนขายและบริการ : 598.78 712.94 908.41 

- ธุรกิจสิ่งพิมพ 545.64 410.47 501.08 

- ธุรกิจไฟฟา 53.14 302.46 407.33 

 

3. รายไดอื่น 

รายไดอื่นของบริษัทฯ ประกอบดวย 1) รายไดดอกเบี้ยรับ เปนรายไดของดอกเบี้ยจากเงินลงทุน

ชั่วคราวของบริษัทที่ลงทุนในกองทุนเปดของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนแหงหนึ่ง 2) กำไรจากการซื้อ

ในราคาต่ำกวามูลคายุติธรรม 3) กำไรจากการขายเงินลงทุน และ 4) รายไดอื่นๆ ซึ่งไดแก กำไรจากอัตรา

แลกเปลี่ยน, รายไดจากการขายคารบอนเครดิตของโรงไฟฟาของบริษัท, คาแนะนำโครงการโรงไฟฟาที่

ประเทศเวียดนามใหแกบมจ. คอมมิวนิเคชั่น แอนด ซิสเต็มส โซลูชั่น (CSS) เปนตน 

ในป 2562 บริษัทฯ มีรายไดอื่นเทากับ 573.45 ลานบาท เพิ่มขึ้น 376.06 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น

รอยละ 190.51 เมื่อเทียบกับป 2561 ที่มีรายไดอื่นเทากับ 197.39 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักจากกำไร

จากการขายเงินลงทุนจำนวน 543.01 ลานบาท เนื่องจาก ETP บริษัทยอยของบริษัทฯ มีการจำหนาย

โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย XT1 - XT2 จำนวน 2 โครงการ ที่จังหวัดฟูเยี้ยน ประเทศเวียดนาม 

ขนาดกำลังการผลิตรวม 99.22 เมกะวัตตในไตรมาสที่ 4 ของป 2562 จึงมีการรับรูกำไรจากการขาย

โรงไฟฟาดังกลาวจำนวน 543.01 ลานบาท 

ป 2563 บริษัทฯ มีรายไดอื่นเทากับ 1,607.02 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,033.56 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น

รอยละ 180.23 เมื่อเทียบกับป 2562 ที่มีรายไดอื่นเทากับ 573.45 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักจากกำไร

จากการขายเงินลงทุนจำนวน 1,567.17 ลานบาท จากการจำหนายโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย

ในประเทศไทยรวม 4 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 20 เมกะวัตต ซึ่งประกอบดวย โรงไฟฟาที่บอ

พลอย 2 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 10 เมกะวัตต, โรงไฟฟาลพบุรี ขนาดกำลังการผลิตรวม 5 เม

กะวัตต และโรงไฟฟาปราจีนบุรี ขนาดกำลังการผลิตรวม 5 เมกะวัตต ไปเม่ือวันที่ 10 สิงหาคม 2563 และ

จำหนายโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในประเทศญี่ปุนจำนวน 3 โครงการ ขนาดกำลังการผลิต

รวม 31.75 เมกะวัตต ในไตรมาส 3-4 ป 2563 ไดแก โรงไฟฟา Kurihara 1 ขนาดกำลังการผลิตรวม 9.52 
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เมกะวัตต , โรงไฟฟา Kurihara 2 ขนาดกำลังการผลิตรวม 12.24 เมกะวัตต, และโรงไฟฟา Kyoto ขนาด

กำลังการผลิตรวม 9.99 เมกะวัตต 

สำหรับป 2564 บริษัทฯ มีรายไดอื่นๆ เทากับ 2,156.79 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้น 549.78 ลานบาท 

คิดเปนรอยละ 34.21 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน ซึ่งประกอบไปดวยรายการ (1) โอนกลับ

รายการคาเผื่อหนี้สินจากภาระค้ำประกัน จำนวน 46.21 ลานบาท จากธุรกิจสิ่งพิมพ (2) กำไรจากอัตรา

แลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง จำนวน 174.65 ลานบาท จากธุรกิจโรงไฟฟา (3) รายไดอื่นลดลง จำนวน 

1.08 ลานบาท 

นอกจากนี้ในป 2564 บริษัทฯไดมีการขายโรงไฟฟาพลังงานความรอนทั้งหมด ใหแกผูซื้อ ทำใหมี

กำไรจากการจำหนายเงินลงทุนทั้งสิ้น 1,897.17 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2563 ที่มีกำไรจากการจำหนาย

เงินลงทุนเชนเดียวกัน โดยเพิ่มขึ้น 330.00 ลานบาท คิดเปนรอยละ 21.06 

 

4. กำไรข้ันตน 

ป 2562 บริษัทฯ มีกำไรข้ันตนเทากับ 621.86 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรากำไรขั้นตนเทากับรอยละ 

40.64 เพิ่มขึ้นจำนวน 205.69 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2561 ที่มีกำไรขั้นตนเทากับ 416.17 ลานบาท 

หรือคิดเปนอัตรากำไรขั้นตนเทากับรอยละ 42.15  

ป 2563 บริษัทฯ มีกำไรข้ันตนเทากับ 431.81 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรากำไรขั้นตนเทากับรอยละ 

37.72 ลดลงจำนวน 190.06 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2562 ที่มีกำไรขั้นตนเทากับ 621.86 ลานบาท หรือ

คิดเปนอัตรากำไรขั้นตนเทากับรอยละ 40.64 โดยมีสาเหตุหลักจากการจำหนายโครงการโรงไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตยทั้งในประเทศและตางประเทศออกไปตามที่ไดกลาวไปแลวขางตน ซึ่งเปนธุรกิจที่มีกำไรขั้นตน

ที่คอนขางสูง 

สำหรับป 2564 บริษัทฯ มีกําไรขั้นตนเทากับ 101.13 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรากําไรขั้นตน

เทากับรอยละ 14.45 ลดลงจำนวน 330.67 ลานบาท เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอนที่มีกําไร

ขั้นตนเทากับ 431.80 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรากําไรขั้นตนเทากับรอยละ 37.72 โดยมีสาเหตุหลักจาก

การจําหนายโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในประเทศไทยและญี่ปุนออกไป สงผลใหรายไดจาก

การธุรกิจไฟฟาลดลง และไมมีรายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

 

5. คาใชจายในการขาย (ตนทุนในการจัดจำหนาย)  

ในป 2562 บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายเทากับ 29.72 ลานบาท เพิ่มขึ้น 8.21 ลานบาท เมื่อ

เทียบกับป 2561 ที่มีคาใชจายในการขายเทากับ 21.51 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักจากคานายหนาในการ

จัดหาโครงการโซลารรูฟเพิ่มข้ึนจำนวน 2.29 ลานบาท  
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ป 2563 บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายเทากับ 30.31 ลานบาท เพิ่มขึ้น 0.59 ลานบาท เมื่อเทียบ

กับป 2562 ที่มีคาใชจายในการขายเทากับ 29.72 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจาย

ในการขายของธุรกิจสิ่งพิมพ 

สำหรับป 2564 บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายเทากับ 36.56 ลานบาท เพิ่มขึ้น 6.24 ลานบาท เมื่อ

เทียบกับป 2563 ที่มีคาใชจายในการขายเทากับ 30.31 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของ

คาใชจายในการขายของธุรกิจสิ่งพิมพ 

 

6. คาใชจายในการบริหาร 

ในป 2562 บริษัทฯ มีคาใชจายในการบริหารเทากับ 224.31 ลานบาท เพิ่มขึ้น 68.32 ลานบาท 

หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 43.79 เมื่อเทียบกับป 2561 ที่มีคาใชจายในการบริหารเทากับ 156.00 ลานบาท โดย

มีสาเหตุหลักจากการที่บริษัทฯ และบริษัทยอยมีการปรับเพิ่มของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ใน

สวนอัตราคาชดเชยใหกับลูกจางที่ทำงานตั้งแต 20 ปขึ้นไป จากเดิม 300 วัน เปน 400 วัน จำนวน 11.59 

ลานบาท และจากการปรับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 25.88 ลานบาท และคาใชจายในการ

บริหารของโครงการโรงไฟฟาเวียดนามจำนวน 12.70 ลานบาท 

สำหรับป 2563 บริษัทฯ มีคาใชจายในการบริหารเทากับ 358.55 ลานบาท เพิ่มขึ้น 134.23 ลาน

บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 59.84 เมื่อเทียบกับป 2562 ที่มีคาใชจายในการบริหารเทากับ 224.31 ลานบาท 

โดยมีสาเหตุหลักจากคาใชจายในการบริหารของธุรกิจสิ่งพิมพที่เพิ่มขึ้นจำนวน 66.52 ลานบาท จากการ

ตั้งสำรองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 52.17 ลานบาท ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) โดยกำหนดใหกิจการตางๆ ตองปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับดังกลาวกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 เปนตน

ไป และคาใชจายจากโรงไฟฟาเพิ่มขึ้นจำนวน 67.71 ลานบาท จากการลงทุนในโรงไฟฟาโครงการใหมที่

ประเทศเวียดนาม 

สำหรับป 2564 บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและบริหาร จำนวน 215.35 ลานบาท ลดลง 

161.99 ลานบาท คิดเปนรอยละ 42.93 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน ซึ่งเปนคาใชจายจาก

สิ่งพิมพและบรรจุภัณฑลดลง 77.65 ลานบาท คิดเปนรอยละ 45.11 และมีคาใชจายขายและบริหารจาก

โรงไฟฟาลดลง 84.33 ลานบาท คิดเปนรอยละ 41.10 และโรงไฟฟารับรูผลขาดทุนจากการจําหนาย

โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในประเทศญี่ปุนโครงการ Shichikashuku 1 และ 2 จำนวน 90.40 

ลานบาท ซึ่งโครงการดังกลาวยังไมเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย (COD) 

 

7. ตนทุนทางการเงิน  

ในป 2562 จำนวน  360.71 ลานบาท เพิ่มขึ้น 114.23 ลานบาท คิดเปนรอยละ 46.34 เมื่อเทียบ

กับชวงเวลาเดียวกันของปกอน โดยมีสวนที่เพิ่มขึ้นจากสิ่งพิมพ จำนวน 27.58 ลานบาท เนื่องมาจากการกู
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เงินมาเพื่อลงทุนในธุรกิจสิ่งพิมพแพ็กเกจจิ้ง และเพิ่มขึ้นจากโรงไฟฟา 86.65 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการ

กูยืมเงินธนาคารเพื่อกอสรางโครงการโรงไฟฟาประเทศญี่ปุน จำนวนเงิน 26.25 ลานบาท และกูยืมเงินมา

เพื่อกอสรางโครงการโรงไฟฟาประเทศเวียดนาม จำนวน 60.40 ลานบาท 

ป 2563 บริษัทฯ มีตนทุนทางการเงินเทากับ 280.91 ลานบาท ลดลง 79.80 ลานบาท หรือลดลง

รอยละ 22.12 เมื่อเทียบกับป 2562 ที่มีตนทุนทางการเงินเทากับ 360.71 ลานบาท โดยลดลงจากธุรกิจ

สิ่งพิมพจำนวน 19.85 ลานบาท และลดลงจากธุรกิจโรงไฟฟา 59.95 ลานบาท ซึ่งลดลงจากการจายคืน

เงินกูในสวนของโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่ไดจำหนายไปแลวตามที่กลาวไวขางตน 

สำหรับป 2564 บริษัทมีตนทุนทางการเงิน จำนวน 354.35 ลานบาท เพิ่มขึ้น 73.45 ลานบาท คิด

เปนรอยละ 26.15 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน โดยมีสวนที่เพิ่มขึ้นจากสิ่งพิมพ 38.03 ลาน

บาท คิดเปนรอยละ 40.36 และสวนที่เพิ่มขึ้นจากโรงไฟฟา จำนวน 35.42 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 

18.97 เนื่องจากบริษัทฯไดออกและเสนอขายหุนกู ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 1,500 ลานบาท เมื่อวันที่ 1 

เมษายน 2564 และครั้งที่ 2/2564 จำนวน 1,500 ลานบาท เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 เพื่อใชในการ

พัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังงานลมในประเทศเวียดนาม และเพิ่มขึ้นจากคาธรรมเนียมและดอกเบี้ยจาก

การขอสินเชื่อของบริษัทยอย (ETP) เพื่อใชในการซื้อหุนโรงไฟฟาฯ SSUT และ TAC Energy จากผูถือหุน

เดิม 

 

8. สวนแบงกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทรวมที่ใชวิธิสวนไดเสีย  

ในป 2562 สวนแบงกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวมจากโรงไฟฟาใชพลังงานความรอน

รวม (Cogeneration Combined Power Plant) ของบริษัทยอย บริษัทฯ รับรูผลกำไรจากเงินลงทุนใน

บริษัทรวม จำนวน 390.39 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2561 เทากับ 240.45 ลานบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 

149.94 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 62.36 เนื่องมาจากการผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้นและ

ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น 

ป 2563 สวนแบงกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวมจากโรงไฟฟาใชพลังงานความรอนรวม 

(Cogeneration Combined Power Plant) ของบริษัทยอย บริษัทฯ รับรูผลกำไรจากเงินลงทุนในบริษัท

รวม จำนวน 239.28 ลานบาท ลดลง 151.11 ลานบาท คิดเปนรอยละ 38.71 โดยผลการดำเนินงานลดลง

จำนวน 269.92 ลานบาท เนื่องจาก SSUT ครบกำหนดตรวจสอบและซอมบำรุงในชวงเดือน กรกฎาคม – 

กันยายน 2563 ประกอบลูกคานิคมอุตสาหกรรมของ SSUT และ PPTC ไดรับผลกระทบจาก COVID-19 

ทำใหจำนวนไฟฟาที่ขายใหแก IU ลดลง อีกทั้งในป กอน PPTC ไดรับเงินชดเชยคาความเสียหายจาก

บริษัทประกัน จำนวน 126.51 ลานบาท จึงสงผลใหรับรูผลกำไรจากบริษัทรวมลดลง และจากการรับรูผล

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 118.81 ลานบาท 

สำหรับป 2564 สวนแบงกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวมจากโรงไฟฟาใชพลังงานความ

รอนรวม (Co-Generation Combined Power Plant) ของบริษัทยอย บริษัทฯ รับรู ผลกำไรจากเงิน
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ลงทุนในบริษัทรวม จำนวน 227.58 ลานบาท ลดลง 11.70 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.89 เมื่อเทียบกับ

ชวงเวลาเดียวกันของปกอน โดยเกิดจาก (1) จากผลการดําเนินงาน จำนวน 358.31 ลานบาท เพิ่มขึ้น

จำนวน 115.78 ลานบาท คิดเปนรอยละ 47.74 (2) จากการรับรับรูผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 

จำนวน 130.73 ลานบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 127.48 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3,922.46 ซึ่งเปนผลขาดทุนที่

ยังไมเกิดขึ้นจริง  แตทั้งนี้ในวันที่ 20 ธ.ค.2564 กลุมบริษัท ไดมีการจำหนายเงินลงทุนในบริษัทรวมไปแลว 

และมีกำไรจากการจำหนายเงินลงทุน จำนวน 1,897.17 ลานบาท 

 

9. กำไรสุทธิ – สวนที่เปนของบริษัทใหญ 

ป 2562 บริษัทและบริษัทยอย มีกำไรสุทธิ 651.72 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2561 จำนวน 308.95 

ลานบาท โดยแบงเปนกำไรจากธุรกิจสิ่งพิมพเพิ่มขึ้น 2.17 ลานบาท และกำไรจากธุรกิจโรงไฟฟาเพิ่มขึ้น 

306.78 ลานบาท เนื่องจากมีกำไรจากการขายเงินลงทุน จำนวน 543.01 ลานบาท และรับรูสวนแบงกำไร

จากเงินลงทุน เพิ่มขึ้น 149.94 ลานบาท 

ในป 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเทากับ 1,135.31 ลานบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 483.59 ลานบาท เมื่อ

เทียบกับป 2562 ที่มีกำไรสุทธิเทากับ 651.72 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากกำไรจากการขายเงิน

ลงทุนจำนวน 1,567.17 ลานบาท และตนทุนทางการเงินลดลงจำนวน 79.80 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจาก

การที่ ETP ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ไดจำหนายโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในประเทศไทย

รวม 4 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 20 เมกะวัตต ซึ่งประกอบดวย โรงไฟฟาที่บอพลอย 2 โครงการ 

ขนาดกำลังการผลิตรวม 10 เมกะวัตต ,โรงไฟฟาลพบุรี ขนาดกำลังการผลิตรวม 5 เมกะวัตต และ

โรงไฟฟาปราจีนบุรี ขนาดกำลังการผลิตรวม 5 เมกะวัตต ไปเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 และจำหนาย

โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในประเทศญี่ปุนจำนวน 3 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 31.75 

เมกะวัตต ในไตรมาส 3-4 ป 2563 ไดแก โรงไฟฟา Kurihara 1 ขนาดกำลังการผลิตรวม 9.52 เมกะวัตต , 

โรงไฟฟา Kurihara 2 ขนาดกำลังการผลิตรวม 12.24 เมกะวัตต, และโรงไฟฟา Kyoto ขนาดกำลังการ

ผลิตรวม 9.99 เมกะวัตต 

สำหรับป 2564 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิเทากับ 1,007.51 ลานบาท ลดลงจำนวน 126.88 ลานบาท 

เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน ที่มีกำไรสุทธิเทากับ 1,135.38 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักจาก

การจําหนายโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในประเทศไทยและญี่ปุนออกไป สงผลใหรายไดจาก

การธุรกิจไฟฟาลดลง และไมมีรายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ทั้งนี้บริษัทฯ มีคาใชจายภาษีเงินได 621.10 

ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2563 จำนวน 566.42 ลานบาท เนื่องจากกำไรจากการจำหนายเงินลงทุน 
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การวิเคราะหฐานะทางการเงิน 

 

สินทรัพยรวม 

 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย

รวมจำนวน  11,555.42 ลานบาท 8,381.96 ลานบาท และ 11,529.94 ลานบาท ตามลำดับ โดย ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2563 กลุมบริษัทมีสินทรัพยรวมลดลง 3,173.46 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 27.42 เมื่อ

เทียบกับสิ้นป 2562 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุมบริษัทมีสินทรัพยรวมเพิ่มขึ้น 3,147.97 ลาน

บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 37.56 เมื่อเทียบกับสิ้นป 2563 ซึ่งสามารถจําแนกรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง

ไดดังตอไปนี้ 

สินทรัพยรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้นจากสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561 จำนวน 956.09 ลานบาท เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นและลดลงของสินทรัพยหมุนเวียนและ

ไมหมุนเวียน ไดแก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง จำนวน 156.50 ลานบาท เงินลงทุนชั่วคราว

เพิ่มขึ้น จำนวน 343.15 ลานบาท  ลูกหนี้การคาและลูกหนี้การคาหมุนเวียนอื่นลดลง จำนวน 281.37 

ลานบาท   สินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น จำนวน 13.02 ลานบาท สินทรัพยหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 144.07 ลาน

บาท เนื่องจากมีเงินประกันของการขายโรงไฟฟาประเทศเวียดนาม จำนวนเงิน 188.85 ลานบาท  เงิน

ฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น จำนวน 63.32  เงินลงทุนในบริษัทรวมเพิ่มขึ้น จำนวน 390.39 

ลานบาท เพิ่มขึ้นจากผการดำเนินงานป 2562   ที่ดิน อาคารและอุปกรณเพิ่มขึ้น จำนวน 545.96 ลาน

บาท เพิ่มขึ้นจากการกอสรางโครงการโรงไฟฟาประเทศญี่ปุน จำนวนเงิน 821.35 ลานบาท ลดลงจากการ

ขายสินทรัพย จำนวน 32.22 ลานบาท คาเสื่อมราคา จำนวน 239.51 ลานบาท สินทรัพยไมมีตัวตนลดลง 

จำนวน 46.52 ลานบาท ลดลงจากการตัดจาย จำนวน 23.49 ลานบาท ลดลงจากการรับคืนคาสิทธิการใช

สายสงกระแสไฟฟา จำนวน 23.04 ลานบาท และสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นลดลงจำนวน 37.26 ลานบาท 

สินทรัพยรวมของบริษัทฯ ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2563 ลดลงจากสินทรัพยรวม ณ วันที ่ 31 

ธันวาคม 2562 จำนวน 3,173.46 ลานบาท เนื ่องมาจากการลดลงของสินทรัพยหมุนเวียนและไม

หมุนเวียน ไดแก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นจำนวน 798.60 ลานบาท จากการจำหนาย

โครงการโรงไฟฟาในประเทศไทยและประเทศญี่ปุนของกลุมบริษัท การลดลงของสินทรัพยทางการเงิน

หมุนเวียนอื่นจำนวน 563.12 ลานบาท จากการจำหนายเงินลงทุนชั่วคราวประเภทเพื่อคาออกไป เงินให

กูยืมระยะสั้นแกบริษัทที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น 584.27 ลานบาท  ซึ่งเปนการใหกูยืมแกบริษัทรวมทางออม

จำนวน 3 แหง โดยทำสัญญากูยืมแบบไมมีหลักประกัน ครบกำหนดภายใน 1 ป คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 

2 และ 6 ตอป ที่ดินอาคารและอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน ลดลง จำนวน 3,573.16 ลานบาท และ

ลดลง 429.88 ลานบาท ตามลำดับ เนื่องมาจากการจำหนายโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยใน

ประเทศไทย 4 โครงการ และในประเทศญี่ปุน 3 โครงการ ของกลุมบริษัทตามที่ไดกลาวไปแลวขางตน 
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บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                     สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมของบริษัทฯ จำนวน 11,529.94 ลานบาท 

เพิ่มขึ้นจากป 2563 จำนวน 3,147.97 ลานบาท โดยมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินจายลวงหนาคา

งานกอสรางโครงการผลิตไฟฟาพลังงานลม 397.38 ลานบาท การลดลงของเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัท

ที่เกี่ยวของกัน จำนวน 584.27 ลานบาท การเพิ่มข้ึนของสินทรัพยหมุนเวียนอื่น จำนวน 352.35 ลานบาท 

การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ– สุทธิ จำนวน 4,707.537 ลานบาท และการเพิ่มขึ้นของเงิน

ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานลม จำนวน 326.09 ลานบาท การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยทาง

การเงินหมุนเวียนอื่น จำนวน 3,301.84 ลานบาท ซึ่งเกิดจากการจำหนายเงินลงทุนในบริษัทรวม ลดลง

จำนวน 4,233.82 ลานบาท 

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด จำนวน 151.07 ลาน

บาท ลดลง 156.50 ลานบาท เมื่อเทียบกับสิ้นป 2561 ทั้งนี้ในสวนเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดที่

ลดลง เนื่องจากใชเปนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการดำเนินงานของกลุมบริษัท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด จำนวน 949.68 ลาน

บาท เพิ่มขึ้น 798.60 ลานบาท เมื่อเทียบกับสิ้นป 2562 จากการจำหนายโครงการโรงไฟฟาในประเทศ

ไทยและประเทศญี่ปุนของกลุมบริษัทตามที่ไดกลาวไปแลวขางตน  และการลดลงของสินทรัพยทางการเงิน

หมุนเวียนอื่นจำนวน 563.12 ลานบาท จากการขายเงินลงทุนชั่วคราวประเภทหลักทรัพยเพื่อคา โดยขาย

ออกเพื่อนำเงินไปจายชำระหนี้ เชน ตั๋วแลกเงิน และใชเงินหมุนเวียนในกลุมบริษัท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด จำนวน 56.98 ลาน

บาท ลดลง 892.70 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2563 ทั้งนี้ในสวนเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดที่ลดลง 

เนื่องจากใชเปนเงินทุนหมุนเวียนเพือ่การดำเนินงานของกลุมบริษัท 

 สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น 

 ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่นเทากับ 625.98 ลานบาท 

เพิ่มขึ้น 345.99 ลานบาท เมื่อเทียบกับสิ้นป 2561 ซึ่งเปนการบริหารเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวของ

บริษัทฯ เพื่อนำเงินไปลงทุนหรือสรางผลตอบแทนที่ดีกวา 

 ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่นเทากับ 62.86 ลานบาท ลดลง 

563.12 ลานบาท เมื่อเทียบกับสิ้นป 2562 จากการจำหนายเงินลงทุนชั่วคราวประเภทหลักทรัพยเพื่อคา 

โดยขายออกเพ่ือนำเงินไปจายชำระหนี้ เชน ตั๋วแลกเงิน และใชเงินหมุนเวียนในกลุมบริษัท 

 ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่นเทากับ 3,364.70 ลานบาท 

เพิ่มขึ้น 3,301.84 ลานบาท เมื่อเทียบกับสิ้นป 2563 ซึ่งเปนการบริหารเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวของ

บริษัทฯ เพื่อนำเงินไปลงทุนหรือสรางผลตอบแทนที่ดีกวา 

 



 

169 แบบ 56-1 One Report ป 2564 

บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                     สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-สุทธิ 

ลูกหนี้การคา - สุทธ ิ  

(หนวย : ลานบาท) 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 

อายุหนี้คางชำระ    

ยังไมถึงกำหนดชำระ 81.95 104.77 201.28 

คางชำระ    

 ไมเกิน 3 เดือน 23.02 13.58 23.07 

 มากกวา 3 – 6 เดือน 2.56 8.00 12.50 

 มากกวา 6 – 12 เดือน 5.91 43.16 12.80 

 มากกวา 12 เดือน 80.24 62.98 65.65 

รวม 193.68 232.48 315.30 

หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (89.69) (109.42) (57.55) 

รวมลูกหนี้การคา – สุทธิ 103.98 123.06 257.75 

 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีลูกหนี้การคาสุทธิ จำนวน 257.76 ลานบาท ลดลง 7.95 

ลานบาท เมื่อเทียบกับสิ้นป 2561 จากการลดลงของลูกหนี้การคาจำนวน 4.03 ลานบาท  และการตั้ง

สำรองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น 3.92 ลานบาท เนื่องจากเปนการตั้งสำรองจากอายุลูกหนี้คางชำระ

ของยอดหนี้ซึ่งมีประกอบหลายรายและเปนยอดเงินไมมาก 

 ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีลูกหนี้การคาสุทธิ จำนวน 123.06 ลานบาท ลดลง 134.70 ลาน

บาท เมื่อเทียบกับสิ้นป 2562 จากการลดลงของลูกหนี้การคาจำนวน 69.49 ลานบาท เนื่องจากยอดขาย

ที่ลดลงจากธุรกิจสิ่งพิมพ และลูกหนี้คาไฟของโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่ประเทศไทยและ

ประเทศญี่ปุนที่กลุมบริษัทไดจำหนายออกไป  อีกทั้งการตั้งสำรองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น 65.21 

ลานบาท เนื่องจาก เปนการตั้งสำรองตามการคำนวณตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) ซึ่งคำนวณจากอายุการคางชำระของยอดหนี้ 

ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีลูกหนี้การคาสุทธิ จำนวน 103.98 ลานบาท ลดลง 19.08 ลาน

บาท เมื่อเทียบกับสิ้นป 2563 จากการลดลงของลูกหนี้การคาจำนวน 38.80 ลานบาท เนื่องจากการโอน

กลับการตั้งสำรองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญบางสวน ตามการคำนวณตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) ซึ่งคำนวณจากอายุการคางชำระของยอดหนี้ 
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บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                     สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ 

(หนวย : ลานบาท) 
31 ธันวาคม 

2564 

31 ธันวาคม 

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

ลูกหนี้การคา-สุทธิ 103.98 123.06 257.75 

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น    

ลูกหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน - - 0.15 

ลูกหนี้อื่น – บริษัทอ่ืน 2.02 3.19 101.39 

คาใชจายจายลวงหนา 3.33 1.21 11.63 

เงินทดรองจาย 0.15 25.33 0.55 

ดอกเบี้ยคางรับ – บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน - 0.28 - 

ดอกเบี้ยคางรับ – บริษัทอ่ืน - 0.04 0.27 

รวมลูกหนี้อื่น 5.49 30.05 114.00 

รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น สุทธ ิ 109.48 153.11 371.75 

 

 ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ประกอบดวย ลูกหนี้อื่น คาใชจายจายลวงหนา เงินทดรองจาย ดอกเบี้ยคาง

รับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีลูกหนี้หมุนเวียนอื่นจำนวน 114.00 ลานบาท ลดลง 

279.52 ลานบาท เมื่อเทียบกับสิ้นป 2561 จากการลดลงของคาใชจายจายลวงหนาจำนวน 373.84 ลาน

บาท ซึ่งสวนใหญเปนเงินจายลวงหนาเพื่อการกอสรางโรงไฟฟาเวียดนาม และจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้

อื่นที่มิใชบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกันจำนวน 96.44 ลานบาท จากการไดรับคืนภาษีมูลคาเพิ่มจาก

โครงการโรงไฟฟาท่ีประเทศญี่ปุน จำนวนเงิน 88.12 ลานบาท เปนหลัก 

 สำหรับ ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีลูกหนี้หมุนเวียนอื่นจำนวน 30.05 ลานบาท ลดลง 

83.95 ลานบาท เมื่อเทียบกับสิ้นป 2562 จากการลดลงของลูกหนี้อื่นที่มิใชบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน

เปนหลัก เนื่องจากการจำหนายเงินลงทุนของบริษัทกลุมอารพีวี และบริษัทในประเทศญี่ปุน 

 สำหรับ ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีลูกหนี้หมุนเวียนอื่นจำนวน 5.49 ลานบาท ลดลง 24.56 

ลานบาท เมื่อเทียบกับสิ้นป 2563 จากการลดลงของลูกหนี้อื่นที่มิใชบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกันเปน

หลัก เนื่องจากการจำหนายเงินลงทุนของบริษัทกลุมโรงไฟฟา 

 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่นของบริษัทฯ ประกอบดวย ลูกหนี้กรมสรรพากร (ไดแก Consumption 

Tax ที่ประเทศญี่ปุน, เวียดนาม และภาษีมูลคาเพิ่ม รวมถึงภาษีหัก ณ ที่จาย ในประเทศไทย) เงินมัดจำและ

เงินประกัน คาใชจายจายลวงหนา และอื่นๆ 
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บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                     สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพยหมุนเวียนอื่นเทากับ 284.78 ลานบาท เพิ่มขึ้น 

144.07 ลานบาท เมื่อเทียบกับสิ้นป 2561 จากการลดลงของคาใชจายจายลวงหนาจำนวน 6.02 ลานบาท 

เนื่องจากตัดจายเงินคาเบี้ยประกัน และจากการเพิ่มขึ้นของเงินมัดจำและเงินประกันจำนวน 152.10 ลาน

บาท ซึ่งเปนผลมาจากเงินประกันตามสัญญาซื้อขายหุนทั้งหมดของบริษัท โซลา พาวเวอร แมเนจเมนท 

(ประเทศไทย) จำกัด (“SPM-TH”) ระหวางกลุมบริษัทกับบริษัท บีจี คอนเทนเนอร กลาส จำกัด (มหาชน) 

(“BGC”) โดยเงินประกันดังกลาวเกิดจากการตกลงกันระหวางกลุมบริษัทและ BGC วา ใหกันเงินคาซื้อ-

ขายประมาณรอยละ 15 ของราคาซื้อขายหุนและหนี้ จนกวาบริษัทผูรับเหมากอสรางของโครงการที่จะขาย

จะดำเนินการกอสรางและซอมแซมบางสวนใหแลวเสร็จ คิดเปนจำนวนเงิน 188.85 ลานบาท โดยในไตร

มาสที่ 2 ของป 2563 กลุมบริษัทไดรับเงินประกันดังกลาวแลวทั้งจำนวน 

สำหรับ ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพยหมุนเวียนอืน่เทากับ 225.47 ลานบาท ลดลง 

59.31 ลานบาท เมื่อเทียบกับสิ้นป 2562 จากการลดลงของลูกหนี้กรมสรรพากรจำนวน 38.89 ลานบาท 

เนื่องจากบริษัทมีการทำเรื่องขอคืน Consumption Tax ที่ประเทศญี่ปุน ที่ดำเนินเรื่องไดปละ 1 ครั้ง ตาม

กฎหมายที่ประเทศญี่ปุน และการลดลงของเงินมัดจำและเงินประกันจำนวน 22.96 ลานบาท จากการ

ลดลงของเงินประกันตามสัญญาซื้อขายหุนทั้งหมดของบริษัท โซลา พาวเวอร แมเนจเมนท (ประเทศไทย) 

จำกัด (“SPM-TH”) ระหวางบริษัทกับบริษัท บีจี คอนเทนเนอร กลาส จำกัด (มหาชน) (“BGC”) จำนวน 

188.85 ลานบาท เนื่องจากบริษัทไดรับชำระคาหุนดังกลาวจาก BGC เปนที่เรียบรอยแลวในไตรมาสที่ 2 

ของป 2563 ในขณะที่เดือนพฤศจิกายน 2563 บริษัทฯ มีการจายเงินมัดจำคาหุนของบริษัท อีเทอรนิตี ้

พาวเวอร จำกัด (มหาชน) (ETP) จำนวน 150.00 ลานบาท เพื่อดำเนินการซื้อหุน ETP จากผูถือหุนเดมิ

จำนวน 153,550,000 หุน ในราคาหุนละ 3.69 บาท เปนจำนวนเงินทั้งสิ้น 566.60 ลานบาท โดยคาดวา

จะดำเนินการซื้อขายแลวเสร็จในป 2564 

ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียนอื่นเทากับ 577.82 ลานบาท เพิ่มข้ึน 352.35 

ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2563 โดยเพิ่มขึ้นจากจำนวนเงินมัดจำและ Consumption Tax จากโรงไฟฟา

พลังงานลม ประเทศเวียดนาม 

 ลูกหนี้จากการจำหนายเงินลงทุน 

ณ 31 ธันวาคม 2563 และ 2564 บริษัทฯ มีลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนจำนวน 150.00 ลานบาท 

เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสิ้นป 2561 - 2562 ที่ไมมีรายการดังกลาว ซึ่งเกดิจากการจำหนายโครงการโรงไฟฟา

พลังงานแสงอาทิตยในประเทศไทยรวม 4 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 20 เมกะวัตต ซึ่งประกอบดวย 

โรงไฟฟาที่บอพลอย 2 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 10 เมกะวัตต, โรงไฟฟาลพบุรี ขนาดกำลังการ

ผลิตรวม 5 เมกะวัตต และโรงไฟฟาปราจีนบุรี ขนาดกำลังการผลิตรวม 5 เมกะวัตต ไปเม่ือวันที่ 10 

สิงหาคม 2563 โดยกลุมบริษัทจะไดรับชำระงวดสุดทายจากรายการดังกลาวเมื่อวันที ่17 ตุลาคม 2565 ซึ่ง
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บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                     สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

เปนไปตามสัญญาซื้อ-ขายหุนสามัญของบริษัท อารพีวี พลังงาน จำกัด (RPV) ระหวางกลุมบริษัทกับบริษัท 

บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (BCPG) ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 

ทั้งนี้ในป 2563 ลูกหนี้จากการจำหนายเงินลงทุนไดถูกจัดประเภทไวใน สินทรัพยไมหมุนเวียน แต

ในป 2564 ไดถูกจัดประเภทไวในสินทรัพยหมุนเวียน 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ สุทธิ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิจำนวน 5,118.98 ลานบาท 

เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสิ้นป 2561 จำนวน 545.96 ลานบาท จากการซื้อโรงพิมพแพ็คเก็จจิ้ง จำนวน 1 

บริษัท คือ บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (WPS) (เปลี่ยนชื่อเปน บริษัท เวิลด พริ้นติ้ง แอนด 

แพ็คเกจจิ้ง จำกัด (WPP) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 และปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ตะวันออกการ

พิมพ และบรรจุภัณฑ จำกัด (EPPCO) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563) 

 ณ วันที่ ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิจำนวน 1,545.81 ลาน

บาท ลดลงเมื่อเทียบกับสิ้นป 2562 จำนวน 3,573.16 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจากการจำหนายโครงการ

โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในประเทศไทยรวม 4 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 20 เมกะวัตต และ

การจำหนายโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในประเทศญี่ปุนจำนวน 3 โครงการ ขนาดกำลังการ

ผลิตรวม 31.75 เมกะวัตต ในไตรมาส 3-4 ป 2563 ตามที่ไดกลาวไปแลวขางตน 

พิมพ และบรรจุภัณฑ จำกัด (EPPCO) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563) 

 ณ วันที่ ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิจำนวน 6,253.34 ลาน

บาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสิ้นป 2563 จำนวน 4,707.53 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจากโครงการไฟฟาพลังงาน

ลม ณ ประเทศเวียดนาม รวม 160 เมกะวัตต ซึ่งคาดการณวาจะสามารถรับรูรายไดภายในครึ่งปแรกของ

ป 2565 

 สินทรัพยไมมีตัวตน 

 ในป 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพยไมมีตัวตน จำนวน 588.13 ลานบาท โดยลดลงจากป 2561 

จำนวน 46.52 ลานบาท ลดลงมาจากการตัดจายคาสิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟา จำนวนเงิน 23.48 ลาน

บาท และจากการรับคืนคาสิทธิการใชสายสงกระแสไฟฟา จำนวนเงิน 23.04 ลานบาท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธิจำนวน 158.24 ลานบาท ลดลง

เมื ่อเทียบกับสิ ้นป 2562 จำนวน 429.88 ลานบาท ซึ ่งเปนผลมาจากการจำหนายโครงการโรงไฟฟา

พลังงานแสงอาทิตยในประเทศไทยรวม 4 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 20 เมกะวัตต และการ

จำหนายโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในประเทศญี่ปุนจำนวน 3 โครงการ ขนาดกำลังการผลิต

รวม 31.75 เมกะวัตต ในไตรมาส 3-4 ป 2563 ตามที่ไดกลาวไปแลวขางตน 
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บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                     สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธิ จำนวน 22.54 ลานบาท โดย

ลดลงจากป 2563 จำนวน 157.44 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจากการจำหนายโครงการโรงไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตยในประเทศญี่ปุน โครงการชิจิคะชุคุ 2 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 

 

การวิเคราะหแหลงที่มาของเงินทุน 

หนี้สินรวม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีหนี้สิน

รวมจำนวน 7,658.04 ลานบาท 3,520.39 ลานบาท และ 6,259.53 ลานบาท ตามลำดับ โดย ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมลดลง 4,137.65 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 54.03 เมื่อเทียบกับสิ้น

ป 2562 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 2,739.14 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น

รอยละ 77.81 เมื่อเทียบกับสิ้นป 2563 ซึ่งสามารถจำแนกรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงไดดังตอไปนี้  

 หนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้นจากหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2561 จำนวน 338.67 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.63 ทั้งนี้เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นและลดลงของ

หนี้สินหมุนเวียน ไดแก  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ลดลง 140.08 ลาน

บาท ตั๋วแลกเงินขายลด ลดลง  190 ลานบาท เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น ลดลง 22.53 ลาน

บาท สวนของหนี้สินที่ครบกำหนดจายชำระภายในหนึ่งป เพิ่มขึ้น 729.09 ลานบาท เนื่องมาจากการกูยืม

เงินเพื่อกอสรางโรงไฟฟาที่ประเทศญี่ปุน ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย เพิ่มขึ้น 50.57 ลานบาท เนื่องจาก

บริษัทยอยมีกำไรจากการขายเงินลงทุนในโครงการเวียดนาม จำนวนเงิน 543.01 ลานบาท ตองเสียภาษี

เงินไดนิติบุคคลเพิ่ม เงินปนผลคางจาย เพิ่มขึ้น 59.36 ลานบาท และสวนของหนี้สินไมหมุนเวียน ไดแก 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น 450.56 ลานบาท เนื่องมาจากการกูยืมเงินเพื่อลงทุนใน

ธุรกิจแพ็คเกจจิ้ง และหุนกู ลดลง 591.80 ลานบาท  

 หนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลดลงจากหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2562 จำนวน 4,137.65 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 54.03 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 1) การลดลงจากเงิน

เบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 108.14 ลานบาท และ 2) การลดลงของตั๋ว

แลกเงินขายลดจำนวน 270.00 ลานบาท 3) การลดลงจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ครบ

กำหนดชำระใน 1 ปจำนวน 255.86 ลานบาท  4) การลดลงของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน-

สุทธิจำนวน 2,594.97 ลานบาท และ 5) การลดลงของหุนกู-สุทธิจำนวน 855.64 ลานบาท โดยในระหวาง

ป 2563 บริษัทฯ มีการออกหุนกู 1 ครั้ง มูลคารวม 852.50 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.50 ตอป 

และมีการไถถอนหุนกูระหวางป จำนวน 1,583.50 ลานบาท 
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บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                     สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

 หนี้สินรวมของบริษัทฯ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ มีจำนวน 6,259.53 ลานบาท 

เพิ่มขึ้นจากป 2563 จำนวน 2,860.86 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของเงินเบิกเกินบัญชี

และเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จำนวน 746.76 ลานบาท และการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคาและ

เจาหนี้หมุนเวียนอื่น จำนวน 577.76 ลานบาท ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้คาภาษีอากร จำนวน 284.13 

ลานบาท และเพิ่มขึ้นจากเจาหนี้งานกอสรางโครงการพลังงานลมที่เวียดนาม จำนวนเงิน 225.50 ลาน

บาท การเพิ่มขึ้นจากการออกหุนกู จำนวน 1,281.94 ลานบาท จากการออกและเสนอขายหุนกูของบริษัท

ฯ และบริษัทยอย โดยในระหวางป 2564 บริษัทฯ มีการออกและเสนอขายหุนกู 4 ครั้ง มูลคารวม 3,000 

ลานบาท โดยอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.00 – 5.60 ตอป 

 

 ทั้งนี้ รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่มีสาระสำคัญตอฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2564  มีดังนี้ 

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเทากับ 180.97 ลาน

บาท ลดลง 140.08 ลานบาท เมื่อเทียบกับสิ้นป 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการชำระคืนตั๋วสัญญาใช

เงินสถาบันการเงินระยะส้ันของโครงการรับเหมากอสรางโครงการโซลารูฟ จำนวน 111.95 ลานบาท 

 สำหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเทากับ 72.83 

ลานบาท ลดลง 108.14 ลานบาท เมื ่อเทียบกับสิ ้นป 2562 โดยมีสาเหตุหลักจากการเปลี ่ยนจาก

เจาหนี้ทรัสรีซีสตที่ครบกำหนดชำระ เขาเปนเงินกูยืมสถาบันการเงินตามสัญญาสินเชื่อจำนวน 159.80 

ลานบาท และเพิ่มขึ้นจากเจาหนี้ทรัสรีซีสตโครงการโรงไฟฟาญี่ปุนชิจิคะชุคุ 1 และ 2 จำนวนเงิน 26.78 

ลานบาท 

 สำหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีเงินกู ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเทากับ 

819.58 ลานบาท เพิ่มขึ้น 746.76 ลานบาท เมื่อเทียบกับสิ้นป 2563 โดยมีสาเหตุหลักจากตั๋วสัญญาใช

เงินของบริษัทยอย จำนวน 750 ลานบาท 

 เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  และสวนของหนี้สินที่ถึงกำหนดชำระใน 1 ป 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินรวมทั้งสิ้น 3,317.52 

ลานบาท โดยแบงเปนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดชำระในหนึ่งปเทากับ 364.45 

ลานบาท และเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสุทธิเทากับ 2,953.07 ลานบาท เพิ่มขึ้น 482.18 ลาน

บาท เมื่อเทียบกับสิ้นป 2561 เนื่องจากบริษัทมีการกูยืมจากโครงการโซลารูฟลิสซิ่ง จำนวนเงิน 12.95 

ลานบาท และกูเงินเพิ่มของโครงการโรงไฟฟาญี่ปุน Kurihara 2 จำนวนเงิน 756.36 ลานบาท โครงการ

โรงไฟฟาในไทย 4 โครงการ จำนวนเงิน 194.28 ลานบาท โครงการโรงไฟฟา Kyotemba ที่ประเทศญี่ปุน 

จำนวนเงิน 49.01 ลานบาท ลดลงจากการปรับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินกูยืมจำนวนเงิน 108.12 ลานบาท
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 สำหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินรวมทั้งสิ้น 

466.70 ลานบาท โดยแบงเปนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดชำระในหนึ่งปเทากับ 

108.60 ลานบาท และเงินกู ย ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสุทธิเทากับ 358.10 ลานบาท ลดลง 

2,850.83 ลานบาท เมื่อเทียบกับสิ้นป 2562 โดยลดลงมากเปนผลมาจากการจำหนายโครงการโรงไฟฟา

พลังงานแสงอาทิตยในประเทศไทยรวม 4 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 20 เมกะวัตต ซึ่ง

ประกอบดวย โรงไฟฟาที่บอพลอย 2 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 10 เมกะวัตต ,โรงไฟฟาลพบุรี 

ขนาดกำลังการผลิตรวม 5 เมกะวัตต และโรงไฟฟาปราจีนบุรี ขนาดกำลังการผลิตรวม 5 เมกะวัตต ไปเม่ือ

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 และจำหนายโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในประเทศญี่ปุนจำนวน 3 

โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 31.75 เมกะวัตต ในไตรมาส 3-4 ป 2563 ตามที่ไดกลาวไปแลวขางตน 

 สำหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินรวมทั้งสิ้น 

426.02 ลานบาท โดยแบงเปนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดชำระในหนึ่งปเทากับ 

128.17 ลานบาท และเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสุทธิเทากับ 297.86 ลานบาท ลดลง 40.67 

ลานบาท เมื่อเทียบกับสิ้นป 2563 โดยลดลงจากการชำระหนี้ตามปกติของกิจการ 

สวนของผูถือหุน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,026.08 ลานบาท ประกอบดวยหุนสามญั

จำนวน 1,026,076,686 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท โดยเปนทุนที่ออกจำหนายและชำระแลว

จำนวน 921.57 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจำนวน 921,572,840 หุน โดยมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 

บาท และมีสวนของผูถือหุนเทากับ 3,897.39 ลานบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 617.12 ลานบาท เมื่อเทียบกับสิ้น

ป 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มข้ึนของกำไรสะสมของบริษัทฯ จำนวน 559.56 ลานบาท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,579.02 ลานบาท ประกอบดวยหุนสามัญ

จำนวน 1,579,018,686 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท โดยเปนทุนที่ออกจำหนายและชำระแลว

จำนวน 932.51 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจำนวน 932,507,097 หุน โดยมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 

บาท และมีสวนของผูถือหุนเทากับ 4,861.57 ลานบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 964.19 ลานบาท เมื่อเทียบกับสิ้น

ป 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสะสมของบริษัทฯ จำนวน 908.31 ลานบาท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน  1,492.01  ลานบาท ประกอบดวยหุน

สามัญ จำนวน 1,492,011,297 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท โดยเปนทุนที่ออกจําหนายและชําระ

แลวจำนวน  932.51  ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจำนวน  932,507,097 หุน โดยมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 

1.00 บาท และมีสวนของผูถือหุนเทากับ 4,300.57  ลานบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 363.36 ลานบาท เมื่อเทียบ

กับป 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นจากกำไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร จำนวน 616.10 ลานบาท 

การลดลงขององคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน จำนวน 252.75 ลานบาท และการเพิ่มขึ้นของสวนได

เสียที่ไมมีอำนาจควบคุม จำนวน 45.47 ลานบาท 
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วิเคราะหสภาพคลอง 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 

 ในป 2562 - 2564 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 646.10 

ลานบาท 1,007.86 ลานบาท และ 62.81 ลานบาท ตามลำดับ โดยมีกำไรจากการดำเนินงานกอนการ

เปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดำเนินงานเทากับ 512.16 ลานบาท และ 489.43  ลานบาท และ 

120.10 ลานบาท ตามลำดับ โดยบริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเปนบวกตลอดในชวงป  

2562 - 2564  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

 ป 2562 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน (122.08) ลานบาท ซึ่งสวน

ใหญเปนผลมาจากการลงทุนเพิ่มเติมในการกอสรางโครงการโรงไฟฟา Kurihara 2 ที่ประเทศญี่ปุนเปน

จำนวน (706.93) ลานบาท และลงทุนในธุรกิจแพ็คเกจจิ้งจำนวน (88.96) ลานบาท ในขณะที่บริษัทฯ มี

เงินสดรับจากการจำหนายโครงการโรงไฟฟาประเทศเวียดนามจำนวน 1,070.15 ลานบาท และนำเงินสด

สวนเกินไปลงทุนในสินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่นจำนวน (818.86) ลานบาท 

 ป 2563 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 4,902.74 ลานบาท ซึ่งสวน

ใหญเปนผลมาจากเงินสดรับจากการจำหนายเงินลงทุนในบริษัทยอยทางออมจำนวน 5,893.87 ลานบาท 

จากการจำหนายโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในประเทศไทยรวม 4 โครงการ ขนาดกำลังการ

ผลิตรวม 20 เมกะวัตต ไปเม่ือวันที่ 10 สิงหาคม 2563 และจำหนายโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย

ในประเทศญี่ปุนจำนวน 3 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 31.75 เมกะวัตต ในไตรมาส 3-4 ป 2563 

ตามที่ไดกลาวไปแลวขางตน 

 สำหรับป 2564 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุจำนวน  (2,137.75) ลาน

บาท ซึ่งสวนใหญ มาจากกระแสเงินสดรับจากการจำหนายเงินลงทุนในบริษัทรวม จำนวนเงิน 10,897.27 

ลานบาท, เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในบริษัทรวมทางออม จำนวน 3,992.80 ลานบาท และเงินสดจายซื้อ

สินทรัพยถาวร จำนวน  4,873.25 ลานบาท และนำเงินไปฝากไวในสินทรัพยทางการเงินจำนวน 3,301.63 

ลานบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

 ป 2562 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไปจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน (14.53) ลานบาท เปน

ผลจากการที่บริษัทฯ ไดชำระตั๋วแลกเงินระยะสั้น (Bill of Exchange : B/E ) จำนวน 190.00 ลานบาท 

ชำระคืนหุนกู 884.70 ลานบาท และออกหุนกูเพิ่มจำนวนเงิน 991.70 ลานบาท กูเงินระยะยาวเพิ่มเพื่อ
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ลงทุนในธุรกิจบรรจุภัณฑ จำนวน 169.79 ลานบาท กูยืมเงินเพื่อกอสรางโรงไฟฟาที่ประเทศญี่ปุน จำนวน 

756.36 ลานบาท กูยืมเงินเพื่อลงทุนในธุรกิจ Solar Rooftop จำนวนเงิน 11.17 ลานบาท จายชำระคืน

เงินตนของเงินกูยืมระยะยาว จำนวน 348.79 ลานบาท จายดอกเบี้ยจำนวนเงิน 289.58 ลานบาท 

 ป 2563 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไปจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน (3,411.48) ลานบาท 

สวนใหญเปนผลมาจากการที่บริษัทฯ ไดรับเงินจากการจำหนายโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยใน

ประเทศไทยรวม 4 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 20 เมกะวัตต และจำหนายโครงการโรงไฟฟา

พลังงานแสงอาทิตยในประเทศญี่ปุนจำนวน 3 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 31.75 เมกะวัตต ไป

ในชวงไตรมาส 3-4 ป 2563 ตามที่ไดกลาวไปแลวขางตน และนำเงินสดที่ไดรับดังกลาวมาชำระคืนเงิน

กูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเปนจำนวนกวา 1,875.43 ลานบาท และใชในการไถถอนหุนกูเพิ่มเติม

เปนจำนวน 1,583.50 ลานบาท และนำไปชำระคืนตั๋วแลกเงินขายลดอีกจำนวน 360.00 ลานบาท 

 สำหรับป 2564 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 1,434.03 

ลานบาท เปนผลจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จำนวน  743.01  ลาน

บาท เงินสดรับจากการออกหุนกู จำนวน  2,970.03  ลานบาท เงินสดจายจากการไถถอนหุนกู จำนวน 

(1,700.90) ลานบาท 

อัตราสวนทางการเงินที่สำคัญ 

อัตราสวนสภาพคลอง 

 ป 2562 บริษัทฯ มีอัตราสวนสภาพคลองเทากับ 0.55 เทา อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วเทากับ 

0.52 เทา ลดลงเมื่อเทียบกับป 2561 ที่มีอัตราสวนสภาพคลองเทากับ 0.64 เทา อัตราสวนสภาพคลอง

หมุนเร็วเทากับ 0.59 เทา โดยมีสาเหตุหลักจากการที่บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 469.93 ลานบาท 

จากการเพิ่มขึ้นของหุนกูที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปเปนสวนใหญ ในขณะที่สินทรัพยหมุนเวียนของ

บริษัทฯ เพิ่มขึ้นเพียง 39.35 ลานบาท จากการเพิม่ข้ึนของสินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่นเปนหลัก 

 สำหรับป 2563 บริษัทฯ มีอัตราสวนสภาพคลองเทากับ 0.99 เทา อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว

เทากับ 0.93 เทา เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสิ้นป 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย

หมุนเวียนจำนวน 550.85 ลานบาท เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

จำนวน 798.60 ลานบาท และจากการจำหนายโครงการโรงไฟฟาในประเทศไทยและประเทศญี่ปุนตามที่

ไดกลาวไปแลวขางตน 

 สำหรับงวดป 2564 บริษัทฯ มีอัตราสวนสภาพคลองเทากับ 1.36 เทา อัตราสวนสภาพคลองหมุน

เร็วเทากับ 1.31 เทา โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยหมุนเวียนรวม จำนวน 2,765.93 

ลานบาท โดยเปนการเพิ่มขึ้นของเงินจายลวงหนาคางานกอสรางโครงการผลิตไฟฟาพลังงานลม 397.37 

ลานบาท การลดลงของเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน จำนวน 584.27 ลานบาท การเพิ่มขึ้น

ของสินทรัพยหมุนเวียนอื่น จำนวน 352.35 ลานบาท การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น 
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บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                     สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

จำนวน 3,301.84 ลานบาท การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ– สุทธิ จำนวน 4,707.53 ลานบาท 

และการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานลม จำนวน 326.09 ลานบาท ในขณะที่มี

การเพิ่มของหนี้หมุนเวียนรวม จำนวน 1,449.59 ลานบาท โดยเปนการเพิ่มขึ้นของเงินเบิกเกินบัญชีและ

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จำนวน 746.76 ลานบาท การเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคาและเจาหนี้

หมุนเวียนอื่น จำนวน 577.76 ลานบาท การเพิ่มข้ึนของภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย จำนวน 282.93 ลาน

บาท การลดลงของหนี้สินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป - หุนกู จำนวน 106.58 ลานบาท และการ

เพิ่มขึ้นของหุนกู -สุทธิ จำนวน 1,388.52 ลานบาท  

อัตราสวนความสามารถในการทำกำไร 

 อัตรากำไรข้ันตน อัตรากำไรจากการดำเนินงาน และอัตรากำไรสุทธิ 

 ป 2562 บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นตนอยูที่รอยละ 40.64 อัตรากำไรจากการดำเนินงานอยูที่รอยละ 

44.74 และอัตรากำไรสุทธิอยูที่รอยละ 42.86 เนื่องจากบริษัทฯ มีรายไดเพิ่มขึ้นจากโครงการโรงไฟฟาที่

ประเทศเวียดนามขนาดกำลังการผลิตรวม 99.22 เมกะวัตต ที่เริ่มจำหนายไฟฟาเชิงพาณิชย (COD) เมื่อ

วันที่ 10 และ 11 มิถุนายน 2562 และ จากโรงไฟฟา Kurihara 1 ขนาดกำลังการผลิต 9.52 เมกะวัตต ที่ 

COD เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 และโครงการ Kurihara 2 ขนาดกำลังการผลิต 17.25 เมกะวัตต ที่ COD 

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ประกอบกับบริษัทฯ มีกำไรจากการขายเงินลงทุนจำนวน 543.01 ลาน

บาท โดยมีสาเหตุจากการที่ ETP บริษัทยอยของบริษัทฯ ไดจำหนายโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 

XT1 - XT2 จำนวน 2 โครงการ ที่จังหวัดฟูเยี้ยน ประเทศเวียดนาม ขนาดกำลังการผลิตรวม 99.22 เมกะ

วัตตในไตรมาสท่ี 4 ของป 2562 จึงมกีารรับรูกำไรจากการขายโรงไฟฟาดังกลาวจำนวน 543.01 ลานบาท 

 สำหรับป 2563 บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นตนอยูที่รอยละ 37.72 อัตรากำไรจากการดำเนินงานอยู

ที่รอยละ 60.13 และอัตรากำไรสุทธิอยูที่รอยละ 56.64 เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรจากการขายเงินลงทุน

จำนวน 1,567.17 ลานบาท โดยมีสาเหตุมาจากการที่ ETP บริษัทยอยของบริษัทฯ ไดจำหนายโครงการ

โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในประเทศไทยรวม 4 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 20 เมกะวัตต ไป

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 และจำหนายโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในประเทศญี่ปุนจำนวน 3 

โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 31.75 เมกะวัตต ไปในชวงไตรมาส 3-4 ป 2563  

 สำหรับป 2564 บริษัทฯ มีอัตรากําไรขั้นตนอยูที่รอยละ 14.45 อัตรากําไรจากการดําเนินงานอยู

ที่รอยละ 68.34 และอัตรากําไรสุทธิอยูที่รอยละ 42.16 เนื่องจากบริษัทฯ จำหนายโครงการโรงไฟฟา

พลังงานแสงอาทิตยในประเทศไทยและประเทศญี่ปุน เมื่อปลายป 2563 ทำใหบริษัทฯ ไมมีรายไดเงิน

อุดหนุนจากรัฐบาล และกำไรจากการขายเงินลงทุน เนื่องจากมีการรับรูรายไดในป 2563 แลว แตในเดือน

ธันวาคม 2564 กลุมบริษัทไดมีการจำหนายโครงการโรงไฟฟาโคเจน ทำใหบริษัทฯ มีกำไรจากการ

จำหนายโรงไฟฟา จำนวน 1,897.17 ลานบาท 
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บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                     สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 

 อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพย และอัตราการหมุนของสินทรัพย 

 ป 2562 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยอยูที่รอยละ 8.14 และอัตราการหมุนเวียนของ

สินทรัพยอยูที่ 0.19 เทา เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป 2561 เนื่องจากในป 2562 บริษัทฯ มีรายไดเพิ่มขึ้นจาก

โครงการโรงไฟฟาที่ประเทศเวียดนามขนาดกำลังการผลิตรวม 99.22 เมกะวัตต ที่เริ่มจำหนายไฟฟาเชิง

พาณิชย (COD) เมื่อวันที่ 10 และ 11 มิถุนายน 2562 และ จากโรงไฟฟา Kurihara 1 ขนาดกำลังการผลิต 

9.52 เมกะวัตต ที่ COD เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 และโครงการ Kurihara 2 ขนาดกำลังการผลิต 17.25 

เมกะวัตต ที่ COD เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ประกอบกับบริษัทฯ มีกำไรจากการขายเงินลงทุน

จำนวน 543.01 ลานบาท โดยมีสาเหตุจากการที่ ETP บริษัทยอยของบริษัทฯ ไดจำหนายโครงการ

โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย XT1 – XT2 จำนวน 2 โครงการ ที่จังหวัดฟูเยี้ยน ประเทศเวียดนาม ขนาด

กำลังการผลิตรวม 99.22 เมกะวัตตในไตรมาสที่ 4 ของป 2562 จึงมีการรับรูกำไรจากการขายโรงไฟฟา

ดังกลาวจำนวน 543.01 ลานบาท จึงสงผลใหในป 2562 บริษัทฯ มีรายไดรวมเพิ่มขึ้น 919.06 ลานบาท 

และมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 493.04 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2561 ในขณะที่ป 2562 สินทรัพยรวมของบริษัท

ฯ เพิ่มข้ึน 956.09 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนเพียงรอยละ 9.02 เมื่อเทียบกับป 2561 

 สำหรับป 2563 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยอยูที่รอยละ 15.70 และอัตราการ

หมุนเวียนของสินทรัพยอยูที่ 0.28 เทา เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป 2562 เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรจากการขาย

เงินลงทุนจำนวน 1,567.17 ลานบาท และตนทุนทางการเงินลดลง 79.80 ลานบาท จากการที่ ETP บริษัท

ยอยของบริษัทฯ ไดจำหนายโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในประเทศไทยรวม 4 โครงการ ขนาด

กำลังการผลิตรวม 20 เมกะวัตต ไปเม่ือวันที่ 10 สิงหาคม 2563 และจำหนายโครงการโรงไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตยในประเทศญี่ปุนจำนวน 3 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 31.75 เมกะวัตต ไปในชวงไตร

มาส 3-4 ป 2563 จึงสงผลใหป 2563 บริษัทฯ มีรายไดรวมเพิ่มขึ้น 659.49 ลานบาท และมีกำไรสุทธิ

เพิ่มขึ้น 663.38 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2562 ในขณะที่ ณ 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพยรวมของบริษัทฯ 

ลดลงจำนวน 3,173.46 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 27.46 เมื่อเทียบกับป 2562 

 สำหรับป 2564 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยอยูที่รอยละ 12.10 และอัตราการ

หมุนเวียนของสินทรัพยอยูที ่0.29 เทา ลดลงเม่ือเทียบป 2563 เนื่องจากในป 2564 กลุมบริษัทอยูระหวาง

การกอสรางโครงการลม จำนวน 4 โครงการ 160 เมกะวัตต และยังไมได COD ดังนั้นจึงยังไมรายไดในการ

ขายไฟฟาในป 2564 โดยบริษัทคาดวาจะสามารถ จำหนายกระแสไฟฟาไดภายในเดือนมิถุนายน 2565 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน 

 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 

ป 2562 บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนอยูที่ 1.96 เทา ลดลงเมื่อเทียบกับป 2561 

ที่มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนอยูที่ 2.23 เทา เนื่องจากป 2562 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุน
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บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                     สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

เทากับ 3,897.39 ลานบาท เพิ่มขึ้น 617.12 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2561 จากการเพิ่มขึ้นของกำไร

สะสมจำนวน 559.56 ลานบาท ในขณะที่หนี้สินรวมของบริษัทฯ ในป 2562 มีคาเทากับ 7,658.04 ลาน

บาท เพิ่มขึ้น 338.97 ลานบาท  

ป 2563 บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนอยูที่ 0.72 ลดลงเมื่อเทียบกับป 2562 

เนื่องจาก ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนเทากับ 4,861.57 ลานบาท เพิ่มขึ้น 964.19 

ลานบาท เมื ่อเทียบกับป 2562 ในขณะที่หนี ้สินรวมของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2563 มีคาเทากับ 

3,520.39 ลานบาท ลดลง 4,137.65 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2562 เนื่องจากในป 2563 บริษัทฯ มีกำไร

จากการขายเงินลงทุนจำนวน 1,567.17 ลานบาท และตนทุนทางการเงินลดลง 79.80 ลานบาท จากการ

ที่ ETP บริษัทยอยของบริษัทฯ ไดจำหนายโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในประเทศไทยรวม 4 

โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 20 เมกะวัตต ไปเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 และจำหนายโครงการ

โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในประเทศญี่ปุนจำนวน 3 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 31.75 เมกะ

วัตต ไปในชวงไตรมาส 3-4 ป 2563 ซึ่งรายการดังกลาวสงผลใหป 2563 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมที่ลดลง 

และมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด และกำไรสุทธิ รวมถึงสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้น 

สำหรับป 2564 บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนอยูที่ 1.19 เทา เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบป 

2563 เนื่องจากบริษัทฯ มีหนี้สินเทากับ 6,259.53 ลานบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 2,739.14 ลานบาท เนื่องจาก

ในป 2564 บริษัทมีการออกหุนกูเพิ่มขึ้นจำนวน 1,269.13 ลานบาท มีการขอสินเชื่อเพื่อกอสรางโครงการ

พลังงานลมที่เวียดนาม จำนวน 750.00 ลานบาท มีภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย จำนวน 282.93 ลาน

บาท มีเจาหนี้คากอสรางเพิ่มขึ้น จำนวน 285.13 ลานบาท มีสวนของผูถือหุนเทากับ 5,270.41 ลานบาท 

เพิ่มขึ้นจำนวน 408.84 ลานบาท และมีอัตราสวนหนี้สินมีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุนอยูที ่2.46 เทา 

เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบป 2563 โดยมีรวมหนี้สินและสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้น จำนวน 3,147.97 ลานบาท 

 อัตราสวนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย และอัตราสวนความสามารถในการชำระภาระ

ผูกพัน 

ป 2562 บริษัทฯ มีอัตราสวนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยเทากับ 3.34 เทา และอัตราสวน

ความสามารถในการชำระภาระผูกพันเทากับ 0.42 เทา เพิ่มขึ ้นเมื ่อเทียบกับป 2561 ที่มีอัตราสวน

ความสามารถในการชำระดอกเบี้ยเทากับ 2.43 เทา และอัตราสวนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน

เทากับ 0.28 เทา เนื่องจากในป 2562 บริษัทฯ มีกำไรกอนดอกเบี้ยและภาษี และคาเสื่อมราคาและคาตัด

จำหนายเพิ่มข้ึน 604.87 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 100.91 เมื่อเทียบกับป 2561 จึงสงผลใหอัตราสวน

ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย และอัตราสวนความสามารถในการชำระภาระผูกพันเพิ่มขึ้น 

ป 2563 บริษัทฯ มีอัตราสวนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยเทากับ 6.81 เทา และอัตราสวน

ความสามารถในการชำระภาระผูกพันเทากับ 0.86 เทา เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป 2562 เนื่องจากป 2563 

บริษัทฯ มีกำไรกอนดอกเบี้ยและภาษี และคาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนายเพิ่มขึ้น 709.64 ลานบาท หรือ
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บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                     สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

เพิ่มขึ้นรอยละ 58.93 เมื่อเทียบกับป 2562 ประกอบกับ ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีหนี้สินที่มีภาระ

ดอกเบี้ยที่ครบกำหนดชำระใน 1 ป ลดลงจำนวน 556.95 ลานบาท จึงสงผลใหอัตราสวนความสามารถใน

การชำระดอกเบี้ย และอัตราสวนความสามารถในการชำระภาระผูกพันเพิ่มขึ้น 

สำหรับป 2564 บริษัทฯ มีอัตราสวนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยเทากับ 5.75 เทา และ

อัตราสวนความสามารถในการชำระภาระผูกพันเทากับ 0.70 เทา ลดลงเมื่อเทียบกับป 2563 เนื่องจากป 

2564 บริษัทฯ มีกำไรกอนดอกเบี้ยและภาษี และคาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนายเพิ่มขึ้น 123.76 ลาน

บาท และมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดชำระใน 1 ป เพิ่มขึ้น 19.57 ลานบาท จึงสงผลให

อัตราสวนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย และอัตราสวนความสามารถในการชำระภาระผูกพันลดลง 
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    ชื่อบริษัท  บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ: บมจ.โรงพิมพตะวันออก)  

ชื่อยอ                     EP 

เลขทะเบียนบริษัท   0107536000838 

ประเภทธุรกิจ   บริษัทประกอบธุรกิจเขาลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีประเภทของ

ธุรกิจทีบ่ริษัทเขาลงทุนดังนี ้

1) ธุรกิจผลิตสิ่งพิมพที่ดำเนินธุรกิจโรงพิมพในลักษณะครบวงจร ตั้งแตวางแผนการผลิต

จนกระทั่งเขาเลมเปนสิ ่งพิมพสำเร็จรูป และธุรกิจสิ ่งพิมพเกี ่ยวกับบรรจุภัณฑ

กระดาษสำหรับอาหาร และประเภทกลองลูกฟูก 

2) ธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟาพลังงานหมุนเวียนทั้งในและตางประเทศ นอกจากนี้ 

บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทรวม ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟา และไอ

น้ำ แบบพลังงานความรอนรวม (Cogeneration) 

สถานที่ตั้ง   51/29,  51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต 66 (สยามสามัคคี) แขวงตลาดบางเขน  

เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

โทรศัพท   0-2551-0541-4 โทรสาร 0-2552-0905, 0-2551-0532 

เว็บไซต www.epco.co.th 

ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2564 หุนสามัญ 1,492,011,297 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท รวม 

1,492,011,297 บาท 

ทุนชำระแลว ณ 31 ธันวาคม 2564 หุนสามัญ 932,507,097 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท รวม 

932,507,097 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 ขอมูลทั่วไป 

5. ขอมูลทั่วไปและขอมูลสำคัญอื่น 

สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 
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ขอมูลบุคคลอางอิง 

 

นายทะเบียนหุน:  บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด 
ที่ตั้ง:  ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท: 0-2009-9999 
เว็บไซต: www.set.or.th/tsd 

 

ผูสอบบัญชี   สำนักงานปติเสว ี
ที่ตั้ง:  เลขที่ 8/4 ชั้น 1,3 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท: 0-2941-3584-6, 0-2941-3656-7 
โทรสาร: 0-2941-3658  
E-mail:  webmaster@pitisevi.com  
เว็บไซต: www.pitisevi.com 

5.2 ขอมูลสำคัญอื่น 
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บริษัทรวมทางออม : บริษัท พีพีทีซี จำกัด “PPTC” 

 ขอพิพาทหมายเลขดำที่ 93/2561  ระหวาง บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) (“TTCL”)  และบริษัท     

โกลบอล นิว เอ็นเนอรยี จำกัด (“GNE”) ในฐานะผูเรียกรอง และ PPTC ในฐานะผูคัดคาน ทุนทรัพย 867.66 ลาน

บาท ขอหาผิดสัญญา เรียกคาเสียหายยื่นคำเสนอขอพิพาท เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ตอมาฝายผูคัดคานไดยื่น

คำคัดคานคำเสนอขอพิพาทและขอเรียกรองแยง ใหผูเรียกรองรับผิดเปนเงินจำนวน 1,622.23 ลานบาท ผูเสนอขอ

พิพาทและผูเรียกรองตางฝายตางจัดทำคำคัดคานขอเรียกรองแยงและยื่นตอคณะอนุญาโตตุลาการแลว ตอมาเมื่อ

วันที่ 15 เมษายน 2563 ผูเรียกรองยื่นคำรองขอคุมครองชั่วคราวระหวางพิจารณา  โดยขอใหคณะอนุญาโตตุลาการ

พิจารณาและมีคำสั่งหาม   ผูคัดคานเรียกใหธนาคาร มิซูโฮ จำกัด  สาขากรุงเทพมหานคร  ชำระเงินตามหนังสือค้ำ

ประกันการปฏิบัติตามสัญญาและหนังสือค้ำประกันการชำระเงินลวงหนา  คณะอนุญาโตตุลาการนัดพิจารณาคำรอง

ขอคุมครองชั่วคราวในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ในวันเดียวกัน คูพิพาททั้งสองฝายไดตกลงกันโดยมิไดมีการไต

สวน โดยฝายผูคัดคานไดตกลงที่จะไมใชสิทธิเรียกรองตามหนังสือค้ำประกันสัญญาในขอพิพาท และฝายผูเรียกรอง

ตกลงเสียคาธรรมเนียมการตออายุหนังสือค้ำประกันเพื่อใหมีผลใชบังคับตามเงื่อนไขหนังสือค้ำประกันเดิมจนกวาจะ

มีคำชี้ขาด 

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ผูเรียกรองไดยื่นคำเสนอขอพิพาทตอสถาบันอนุญาโตตุลาการ หมายเลขดำที่ 

61/2563 ระหวาง TTCL และ GNE ในฐานะผูเรียกรอง และ PPTC ในฐานะผูคัดคาน ทุนทรัพย 20.61 ลานบาท 

โดยเรียกรองใหผูคัดคานชำระคาธรรมเนียมการออกหลักประกันการชำระเงินลวงหนา และหลักประกันการปฏิบัติ

ตามสัญญาที่เกิดขึ้นภายหลังจากการยื่นขอเรียกรองขอพิพาทหมายเลขดำที่ 93/2561 จนกวาผูคัดคานจะคืน

หลักประกันทั้งหมดใหแกผูเรียกรอง และยื่นคำรองขอใหรวมพิจารณาขอพิพาทดังกลาวกับขอพิพาทหมายเลขดำที่ 

93/2561 

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ผูคัดคานไดยื่นคำคัดคานการขอรวมพิจารณาคดีตอสถาบันอนุญาโตตุลาการ 

โดยขอใหอนุญาโตตุลาการยกคำรองของผูเรียกรองทั้งสอง ที่ขอใหรวมพิจารณาขอพิพาทหมายเลขดำที่ 61/2563 

เขากับขอพิพาทหมายเลขดำที่ 93/2561 ตอมาผูคัดคานไดยื่นคำคัดคาน คำเสนอขอพิพาทหมายเลขดำที่ 61/2563 

ฉบับลงวันที่ 24 ตุลาคม 2563 ตอสถาบันอนุญาโตตุลาการ โดยใหการปฏิเสธคำเสนอขอพิพาทฉบับลงวันที่           

1 กันยายน 2563 ทุกขอกลาวหา 

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 สถาบันอนุญาโตตุลาการมีคำสั่งใหรวมกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ

ในขอพิพาทหมายเลขดำที่ 61/2563 เขากับขอพิพาทหมายเลขดำที่ 93/2561 และพิจารณาขอพิพาทหมายเลขดำ

ที่ 93/2561 เปนหลัก 

5.3 ขอพิพาททางกฎหมาย 
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เมื ่อว ันที ่ 19 กุมภาพันธ 2564 คณะอนุญาโตตุลาการไดทำการสืบพยานเสร็จสิ ้นแลว โดยคณะ

อนุญาโตตุลาการไดกำหนดใหยื ่นคำแถลงการณปดคดี และรอการชี้ขาดไปพรอมกับขอพิพาทหมายเลขดำที่ 

94/2561 และขอพิพาทหมายเลขดำท่ี 62/2563  

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 สถาบันอนุญาโตตุลาการมีคำสั่งใหรวมกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ

ในขอพิพาทหมายเลขดำที่ 61 /2563 เขากับขอพิพาทหมายเลขดำที่ 93 /2561 และพิจารณาขอพิพาทหมายเลขดำ

ที่ 93/2561 เปนหลัก 

ปจจุบันคณะอนุญาโตตุลาการไดทำการสืบพยานเสร็จสิ้นแลวเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2564 โดยอยูระหวาง

ออกคำวินิจฉัยในขอพิพาทดังกลาว 

 

บริษัทรวมทางออม : บริษัท เอสเอสยูที จำกัด “SSUT” 

 ขอพิพาทหมายเลขดำที่ 94/2561 ระหวาง TTCL และ GNE ในฐานะผูเรียกรอง และ SSUT ในฐานะผู

คัดคาน ทุนทรัพย 1,601.60 ลานบาท ขอหาผิดสัญญา เรียกคาเสียหายยื่นคำเสนอขอพิพาท เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 

2561 ตอมาฝายผูคัดคานไดยื่นคำคัดคานคำเสนอขอพิพาทและขอเรียกรองแยงใหผูเรียกรองรับผิดเปนเงินจำนวน 

4,282.09 ลานบาท ผูเสนอขอพิพาทจัดทำคำคัดคานขอเรียกรองแยงและยื่นตอคณะอนุญาโตตุลาการแลว และผู

เรียกรองไดจัดทำคำใหการคัดคานขอเรียกรองแยงแลว คณะอนุญาโตตุลาการนัดพรอมครั ้งที ่ 4 เมื ่อวันที่             

6 กุมภาพันธ 2563 คณะอนุญาโตตุลาการไดกำหนดประเด็นขอพิพาทหนาที่นำสืบ โดยใหจัดทำและสงคำเบิกความ

ของพยาน คำแปลเอกสาร และบัญชีระบุพยาน ใหอนุญาโตตุลาการในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 และนัดสืบพยานฝาย

ผูเรียกรองและฝายผูคัดคาน นัดแรกวันที่ 10 กันยายน 2564 

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 ผูเรียกรองยื่นคำรองขอคุมครองชั่วคราวระหวางพิจารณา โดยขอใหคณะ

อนุญาโตตุลาการพิจารณาและมีคำสั่งหามผูคัดคานเรียกใหธนาคาร มิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพมหานคร และ

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ชำระเงินตามหนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาและหนังสือค้ำประกันการ

ชำระเงินลวงหนา คณะอนุญาโตตุลาการนัดพิจารณาคำรองขอคุมครองชั่วคราวในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้

ในวันเดียวกัน คูพิพาททั้งสองฝายไดตกลงกันโดยมิไดมีการไตสวน โดยฝายผูคัดคานไดตกลงที่จะไมใชสิทธิเรียกรอง

ตามหนังสือค้ำประกันสัญญาในขอพิพาทจำนวน 11 ฉบับ และฝายผูเรียกรองตกลงเสียคาธรรมเนียมการตออายุ

หนังสือค้ำประกันเพื่อใหมีผลใชบังคับตามเงื่อนไขหนังสือค้ำประกันเดิมจนกวาจะมีคำชี้ขาด 

เมื ่อวันที ่ 1 กันยายน 2563 TTCL และ GNE ในฐานะผู เรียกรองไดยื ่นคำเสนอขอพิพาทตอสถาบัน

อนุญาโตตุลาการ หมายเลขดำที่ 62/2563 ทุนทรัพย 39.70 ลานบาท โดยเรียกรอง SSUT ในฐานะผูคัดคานให

ชำระคาธรรมเนียมการออกหลักประกันการชำระเงินลวงหนา และหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาที่เกิดขึ้น

ภายหลังจากการยื่นขอเรียกรองขอพิพาทหมายเลขดำที่ 94/2561 จนกวาผูคัดคานจะคืนหลักประกันทั้งหมดใหแก

ผูเรียกรอง และยื่นคำรองขอใหรวมพิจารณาขอพิพาทดังกลาวกับขอพิพาทหมายเลขดำท่ี 94/2561 
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เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ผูคัดคานไดยื่นคำคัดคานการขอรวมพิจารณาคดีตอสถาบันอนุญาโตตุลาการ 

โดยขอใหอนุญาโตตุลาการยกคำรองของผูเรียกรองทั้งสอง ที่ขอใหรวมพิจารณาขอพิพาทหมายเลขดำที่ 62/2563 

เขากับขอพิพาทหมายเลขดำที่ 94/2561 ตอมาผูคัดคานไดยื่นคำคัดคานคำเสนอขอพิพาทหมายเลขดำที่ 62/2563 

ฉบับลงวันที่ 24 ตุลาคม 2563 ตอสถาบันอนุญาโตตุลาการ โดยใหการปฏิเสธคำเสนอขอพิพาทฉบับลงวันที่          

1 กันยายน 2563   ทุกขอกลาวหา 

เม ื ่อว ันท ี ่  6 พฤศจ ิกายน 2563 สถาบ ันอน ุญาโตต ุลาการม ีคำส ั ่ งใหรวมกระบวนพิจารณาชั้น

อนุญาโตตุลาการในขอพิพาทหมายเลขดำที่ 62/2563 เขากับขอพิพาทหมายเลขดำที่ 94/2561 และพิจารณาขอ

พิพาทหมายเลขดำที่ 94/2561 เปนหลัก 

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 สถาบันอนุญาโตตุลาการมีคำสั่งขยายระยะเวลายื่นบันทึกคำใหการพยาน 

บัญชีระบุพยาน และพยานหลักฐานพรอมคำแปลของคูพิพาททั้งสองฝายจนถึงวันที่ 3 กันยายน 2564 โดยใหผู

เรียกรองเริ่มตนสืบพยานนัดแรกในวันที่ 5 ตุลาคม 2564 สวนฝายผูคัดคานใหสืบพยานตามวันนัดที่ไดกำหนดไวเดิม 

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 คณะอนุญาโตตุลาการไดทำการสืบพยานฝายผูเรียกรองเสร็จสิ้นแลว และจะเริ่มตน

สืบพยานฝายผูคัดคานนัดแรกในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 11 มกราคม 2565 
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EP ไมมีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยของประเทศอื่น 

 

 

 

 

 
 

นายทะเบียนหุนกูและตัวแทนชำระเงิน   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 

    1222 ถนนพระรามที่ 3 

    แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

    โทรศัพท 0-2296-5715 โทรสาร 0-2683-1298 

5.4 ตลาดรอง 

5.5 สถาบันการเงินที่ตดิตอประจำ
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คณะกรรมการบริษัทไดรวมกันกำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งเปนไปตามขอ

พึงปฏิบัติที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย และกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งจะสามารถสรุปไดดังนี้ 

 

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ กำหนดแนวนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการดังนี้ 

1. ใหความเปนธรรมตอผูถือหุนและปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

2. จัดโครงสรางคณะกรรมการแบงตามหนาที่ ความรับผิดชอบ โดยนอกจากคณะกรรมการบริษัท

แลว อาจมีการแตงตั้งคณะกรรมการคณะอื่นได นอกจากนี้ ใหมีการกำหนดบทบาท หนาที่ และ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแตละคณะอยางชัดเจน 

3. ดำเนินธุรกิจดวยความโปรงใส และใหความสำคัญตอการเปดเผยขอมูลอยางชัดเจนและเพียงพอ

ในเวลาที่เหมาะสม 

4. ดำเนินธุรกิจดวยความระมัดระวัง  โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานความเสี่ยง  ใหมีการประเมิน วาง    

กลยุทธแกไข และติดตามบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสมและสม่ำเสมอ 

5. สรางสำนึกในการปฏิบัติงานอยางมีจริยธรรมและถูกตองชอบธรรมใหแกผูบริหารและพนักงาน 

 

บริษัทฯ ไดดำเนินนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดย

แบงออกเปน 5 หมวด ไดแก 

1. สิทธิของผูถือหุน 

2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

3. สิทธิของผูมีสวนไดเสีย 

4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 

1.  สิทธิของผูถือหุน 

บริษัทฯ ใหความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิของผูถือหุนทุกๆคน อยางเทาเทียมกัน โดยผูถือหุนมีสิทธิในการ

รับทราบขอมูลผลการดำเนินงานและนโยบายการบริหารงาน มีสิทธิในการรับสวนแบงกำไรและสิทธิการเขา

รวมประชุมผูถือหุน นอกจากนี้ ผูถือหุนทุกรายยังไดรับสิทธิอยางเทาเทียมตามที่กำหนดไวในขอบังคับของ

บริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวของ และเพื่อเปนการใหความมั่นใจวาผูถือหุนทุกรายมีสิทธิเทาเทียมกัน บริษัทฯ 

สวนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการที่ด ี

6. นโยบายการกำกบัดูแลกิจการ 



  

189 แบบ 56-1 One Report ป 2564 
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ไดจัดใหมีกระบวนการประชุมผูถือหุนที่โปรงใสและมีประสิทธิภาพ มีมาตรการดูแลการใชขอมูลภายใน มีการ

ควบคุมและดูแลการทำรายการระหวางกันรวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลที่เพียงพอ 

ในการประชุมผูถือหุนทุกคราว บริษัทฯจะจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการ

ประชุมในวาระตาง ๆ อยางเพียงพอใหผูถือหุนทราบในทันทีที่แลวเสร็จ หรือจัดสงหนังสือเชิญลวงหนาไม

นอยกวา 14 วัน กอนวันประชุมผูถือหุน หนังสือเชิญประชุมจะแจงรายละเอียดใหผู ถือหุน นำเอกสาร

หลักฐานที่จำเปนมาใหครบถวนในวันประชุมผูถือหุน เพื่อรักษาสิทธิในการเขารวมประชุมของผูถือหุน สวนใน

วันประชุม ผูถือหุนสามารถลงทะเบียนเขาประชุมลวงหนาไดกอนการประชุม 1 ชั่วโมง 

การประชุมผู ถือหุ นทุกครั ้ง ผู ถือหุ นที ่ไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเองสามารถแตงตั้ง

กรรมการอิสระอยางนอย 1 ทานเปนผูรับมอบอำนาจเขารวมประชุมแทนซึ่งไดแจงขอความไวในหนังสือเชิญ

ประชุม พรอมทั้งมีการเสนอใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

เขารวมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได 

นอกจากนี้ บริษัทฯยังไดอำนวยความสะดวกใหแกผู ถือหุ นในการมารวมประชุมผู ถือหุ น โดย

จัดเตรียมหองประชุมที่เขาถึงไดสะดวกและมีขนาดเหมาะสมรองรับผูเขารวมประชุมไดอยางเพียงพอ และใน

กรณีที่ผูถือหุนไมสามารถมารวมประชุมดวยตนเอง ก็สามารถมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุมและลงมติแทนได 

โดยการแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่สงไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน 

ในการประชุมผูถือหุน บริษัทฯ ไดกำหนดใหกรรมการบริษัททุกทาน โดยเฉพาะอยางยิ่งประธาน

กรรมการบริษัท และประธานกรรมการชุดยอยเขารวมประชุมเพื ่อตอบคำถามตอที ่ประชุมทุกคราว 

นอกจากนี้ ในการประชุมผูถือหุนทุกครั้งจะมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเปนกรรมการอิสระรวมอยูดวย โดย

ประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากประธานที่ประชุมมีหนาที่จัดสรรเวลาใหอยางเหมาะสม 

สงเสริมใหมีการแสดงความเห็นและซักถามในที่ประชุม เปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเทาเทียมกันในการ

ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ ใหแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ รวมทั้งมีการบันทึก

ประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่สำคัญไวในรายงานการประชุม 

ในป 2564 บริษัทฯไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2564 เมื่อวันที่  19 เมษายน 2564 

ณ โรงแรมเอบีนา เฮาส หองชนกนันท เลขที่ 73/39 ซอยวิภาวดี 64 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตบางเขน กรุงเทพฯ  

มีกรรมการเขารวมจำนวน 9 ทาน ดังนี้ :- 

นายยุทธ ชินสุภัคกุล               ตำแหนง  ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร 

นายอารักษ ราษฎรบริหาร      ” กรรมการบริหาร/ประธานเจาหนาที่บริหาร 

นายประสงค หาญปยวัฒนสกุล       ” กรรมการบริหาร 

นายแดน ชินสุภัคกุล           ” ประธานกรรมการสรรหา /ประธานพิจารณาการลงทุน 

นายชัยวัฒน อัศวินทรางกูร       ” ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล      ” กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
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นายกมล รัตนไชย          ” กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

นายสมชาย คูวิจิตรสุวรร       ” กรรมการอิสระ 

นางสาวเรวด ี หวานชิด       ” กรรมการ 

 

 ซึ่งมีการพิจารณาลงคะแนนเสียงเรียงลำดับตามวาระที่กำหนดไว และไดรับความเห็นชอบจากผูถือ

หุนทุกวาระ 

 

2.  การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามแนวทางที่ดีตอสิทธิของผูถือหุนอยางครบถวน โดยเฉพาะการดำเนินการใหผู

ถือหุนสวนนอยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่ผูถือหุนสวนนอยเห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเปนกรรมการ และ

เสนอในวาระการประชุมสามัญผูถือหุน  

ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถมารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทฯเปดโอกาสใหผูอื่นมาประชุมและออกเสียงลง

มติแทนได โดยการแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่สงไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน พรอมทั้งมี

การเสนอใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ เขารวมประชุมและ

ลงคะแนนเสียงแทนได 

บริษัทฯ มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผูถือหุน เพื่อใชในการลงคะแนนเสียงกรณีที่ผูถือหุนไมเห็นดวย 

หรืองดออกเสียง ในแตละวาระของการประชุมสามัญผูถือหุน 

การประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2564 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ไมมีการเปลี่ยนลำดับระเบียบ

วาระและไมมีการขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไมไดกำหนดไวในที่ประชุมอยางใด 

 

3.  สิทธิของผูมีสวนไดเสีย 

บริษัทฯ ใหความสำคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมที่เกี่ยวของดังนี้ 

3.1 ผูถือหุน 

 ปฏิบัติหนาที ่ดวยความซื่อสัตย สุจริตและเปนธรรม โดยคำนึงถึงผู ถือหุ นทุกรายและเพื่อ

ผลประโยชนของกลุมผูท่ีเกี่ยวของโดยรวม 

 บริหารกิจการของบริษัทฯ ใหมีความเจริญกาวหนา มั่นคง และกอใหเกิดผลตอบแทนที่ดีใหแกผู

ถือหุน 

 จัดการดูแลไมใหทรัพยสินใด ๆ ของบริษัทฯ สูญคาหรือสูญเสียไปโดยเปลาประโยชน  

 เปดเผยขอมูลและสารสนเทศทั ้งการเงินและไมใชทางการเงินที ่เกี ่ยวกับธุรกิจและผล

ประกอบการของบริษัทฯ ที่ถูกตองครบถวน สม่ำเสมอ ทันเวลา และแสดงใหเห็นถึงสถานภาพ

ของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แทจริงของบริษัทฯ 
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3.2 คูคา และ/หรือ ลูกหนี้ และ/หรือ เจาหนี้ 

 ปฏิบัติตอคูคา และ/หรือ ลูกหนี้ และ/หรือ เจาหนี้ อยางเปนธรรม บนพื้นฐานของการไดรับ

ผลตอบแทนที่เปนธรรมทั้งสองฝาย 

 หลีกเลี่ยงสถานการณที่ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน การปฏิบัติตามพันธสัญญา และ

การปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานและกฏหมายที่เกี่ยวของ และคำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย 

ความเปนธรรมและการเก็บรักษาขอมูลของลูกคา 

 การจัดใหมีกระบวนการจัดซื้อจัดจางและเงื่อนไขสัญญาหรือขอตกลงที่เปนธรรม 

 ใหขอมูลที่เปนจริง รายงานที่ถูกตอง การเจรจาแกปญหาตั้งอยูบนพื้นฐานของความสัมพันธทาง

ธุรกิจ 

 การติดตามและดูแลใหบริษัทฯ มีการพิจารณาและตัดสินใจในดานการดำเนินงานและการเงิน

เปนไปอยางสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงความเปนธรรมตอผูมีสวนไดเสีย มีการประกอบธุรกิจ

ดวยความระมัดระวัง และมีการปฏิบัติตามขอกำหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง 

เพียงพอและมีความเหมาะสม 

3.3 ลูกคา 

มีทัศนคติทีด่ี และใหความสำคัญตอลูกคา ปฏิบัติตอลูกคาดวยความเต็มใจ กระตือรือรน มี

น้ำใจ และรักษาความลับของลูกคา โดยไมนำไปใชเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบ 

รวมทั้งปฏิบัติตอลูกคาทุกคนอยางเปนธรรม 
 

3.4 คูแขง 

 ไมทำลายชื่อเสียงของคูแขงขันทางการคาดวยการกลาวหาในทางรายและปราศจากขอมูลความ

จริง 

 ประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบการแขงขันที่ด ี

 ไมเขาถึงสารสนเทศที่เปนความลับของคูแขงดวยวิธีการที่ไมสุจริตหรือดวยวิธีการอื่นใดที่ไม

เหมาะสม 

3.5 ผูมีสวนไดเสียทางธุรกิจ 

บริษัทฯ ไดกำหนดขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการไดมา / จำหนายไปซึ่ง

สินทรัพยที่สำคัญ รายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน รวมถึงรายการอื่นใดที่อาจ

มีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอบริษัทฯ ไวอยางชัดเจนและเปนไปตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของ เพื่อ

ปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน 
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3.6 พนักงานและลูกจาง 

 บริษัทฯ ตระหนักเปนอยางยิ ่งถึงความสำคัญของพนักงานและลูกจาง และเพื ่อใหบรรลุ

เปาหมายที่ตั ้งไวของบริษัทฯ ไดสรรหาและวาจางบุคลากรที่มีความรู  ความสามารถและ

ประสบการณ เพื่อเขามาปฏิบัติงานและสัมพันธกับความตองการและการเติบโตของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ ไดปฏิบัติตอพนักงานและลูกจาง อยางเปนธรรม โดยการใหผลตอบแทนและสวัสดิการ

ที่เหมาะสม 

 บริษัทฯ ใหความสำคัญตอการพัฒนาบุคลากร โดยไดจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรภายในที่ชัดเจน 

สงเสริมใหพนักงานทุกระดับชั้นใหไดรับการฝกฝนอบรมเพื่อพัฒนาความรู รวมทั้งการจางงาน

ในเงื่อนไขท่ียุติธรรม เหมาะสมกับสภาวะตลาดและสอดคลองกับกฎหมายแรงงาน 

3.7 สังคมและสวนรวม 

 การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑและขอกำหนดที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 คำนึงถึงผลประโยชนสวนรวมและไมกระทำการใด ๆ ที่จะมีผลเสียหายตอชื่อเสียงของประเทศ 

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและประโยชนสาธารณะ 

 ไมกระทำการชวยเหลือ สนับสนุน หรือยอมเปนเครื่องมือที่จะทำใหเกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติ

ตามกฎหมาย 

 ใหการสนับสนุนการอนุรักษสิ่งแวดลอม และใหความรวมมือกับพนักงาน ลูกคา หนวยงาน

ภาครัฐและเอกชน รวมถึงสาธารณชนทั่วไป เพื่อสรางภาพลักษณและความเขาใจอันดีตอการ

จัดการสิ่งแวดลอมของทางบริษัท 

 การนำความรูและประสบการณทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการที่สามารถสรางเสริมประโยชนตอ

ชุมชนไดอยางเปนรูปธรรม 

 กำหนดนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อใหมั่นใจวาการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได

คำนึงถึงปจจัยดานสิ่งแวดลอมและสังคม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 

4.  การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

บริษัทฯไดใหความสำคัญกับการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส ทั่วถึงและทันเวลา 

และเทาเทียมทั้งขอมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และขอมูลอื่นใด เพื่อใหนักลงทุนและผูที่เกี่ยวของทั้งที่

เปนผูถือหุนและผูที่สนใจจะถือหุนในอนาคตไดใชประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยผานชองทางและสื่อการ

เผยแพร ข อม ูลต างๆ ของตลาดหลักทร ัพย แห งประเทศไทย ตลอดจนผานเว ็บไซตของบร ิษ ัทที่  

www.epco.co.th พรอมทั้งมีหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ ทำหนาที่สื ่อสาร ประชาสัมพันธขอมูลที่เปน

ประโยชนใหแกผูถือหุน นักลงทุน และผูท่ีสนใจ สามารถติดตอขอขอมูลตางๆ จากหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ

ไดท่ี  
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หมายเลขโทรศัพท :   02-551-0541-4 ตอ 474, 02-522-6938  

หรือ Email :       epcoacc@truemail.co.th  

 

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

5.1 ภาวะผูนำและวิสัยทัศน  

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีสวนรวมในการกำหนดวิสัยทัศน นโยบาย ทิศทางการดำเนินงานของ

บริษัทฯ และมีความเปนอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และผูถือหุนโดยรวมตลอดจน

กำกับดูแลฝายจัดการดำเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล มีการแบงแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการ  กับฝายบริหาร และ

แบงแยกหนาที่ระหวางคณะกรรมการกับผูถือหุนอยางชัดเจน รวมทั้งดูแลใหมีกระบวนการประเมินความมี

ประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน ระบบกำกับดูแลกิจการ การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง 

การรายงานทางการเงิน และคณะกรรมการไดจัดใหมีกลไกในการกำกับดูแลติดตาม และประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของฝายบริหารใหบรรลุตามนโยบายที่คณะกรรมการไดกำหนดไว ตลอดจนการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเองเปนประจำ มีกรรมการบริษัทที่ผานการอบรมหลักสูตรของสถาบัน

กรรมการบรษิัทไทย 

 

หนาท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่

ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตย สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ 

2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับดูแลใหฝายบริหารดำเนินการ

เปนไปตามนโยบายที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลคาใหสูงสุดใหแก

บริษัทฯ และผูถือหุน 

3. ทบทวนและใหความเห็นชอบในการดำเนินการใดๆ ที่กฎหมายกำหนด 

4. กำหนดวิสัยทัศนของกิจการ และรับผิดชอบตอผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

โดยใหมีความต้ังใจและความระมัดระวัง 

5. จัดใหมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได รวมทั้งดูแลใหมีระบบการ

ในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล การบริหารจัดการความเสี่ยงการรายงานทางการเงิน และการติดตามผล 

6. ดูแลไมใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ 

7. กำกับดูแลกิจการใหมีการปฏิบัติงานอยางมีจริยธรรม 
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วาระดำรงตำแหนงของกรรมการ 

บริษัทฯ กำหนดเปนนโยบายใหกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหนงติดตอกันไดไมเกิน 3 ป 

กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหนงอยูในคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน หรือคณะกรรมการสรรหา แลวแต

กรณี จะมีวาระการดำรงตำแหนงในคณะกรรมการแตละคณะเทาวาระท่ีกรรมการอิสระแตละทานมีอยู 

 

การดำรงตำแหนงกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอื่น 

โดยที่หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไดเสนอแนะใหกรรมการรายใดรายหนึ่งควรดำรงตำแหนง

กรรมการบริษัทจดทะเบียนไมเกิน 5 บริษัท ปรากฏวาในป 2564 ไมมีกรรมการทานใดดำรงตำแหนง

กรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท 

 

5.2  ความขัดแยงทางผลประโยชน       

เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการไดดูแลอยางรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจ

มีความขัดแยงทางผลประโยชน โดยกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันกอนทำ

รายการไวเปนลายลักษณอักษร รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไมใหผูบริหาร และผูเกี่ยวของนำ

ขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชเพื่อประโยชนสวนตน ในเรื่องรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนและ

รายการที ่เกี ่ยวโยงกัน คณะกรรมการไดพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบทุกครั ้ง โดยคำนึงถึง

ผลประโยชนสูงสุดของบริษัทฯเปนสำคัญ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ โดยราคา 

และเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก และไดเปดเผยรายละเอียดมูลคารายการ คูสัญญา เหตุผล 

ความจำเปน ไวในรายงานงบการเงิน รายงานประจำป และแบบ 56-1 

 

5.3  จริยธรรมธุรกิจ 

บริษัทฯ กำหนดปรัชญาและจรรยาบรรณธุรกิจไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน ใหกรรมการ 

ผูบริหาร และพนักงาน ทุกระดับ ยึดถือและนำไปปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ตาม

ภารกิจของบริษัทฯ เปนไปดวยความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติตอบริษัทฯ และผูมีสวนได

เสียทุกกลุม รวมทั้งสาธารณชน และสังคม รวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไวดวย 

บริษัทฯมีเจตนารมณที่จะดำเนินธุรกิจและบริหารงานอยางมีคุณธรรม  จริยธรรม  และปฎิบัติตาม

กฏหมาย ตลอดจนมีความรับผิดชอบตอเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม  โดยยึดหลักความซื่อสัตย  ความ

ยุติธรรม โปรงใสเปนสำคัญมาโดยตลอด  และมุงเนนการสรางประโยชนที่ดีแกผูถือหุน  และผูมีสวนไดสวน

เสียโดยรวม  เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติที่ดี  บริษัทฯจึงไดกำหนดจรรณยาบรรณเพื่อใหผูบริหาร และพนักงาน

พึงปฏิบัติ  อันสงผลใหเกิดภาพพจนที่ดีตอบริษัทฯ และไดรับความเชื่อมั่นจากสังคม 
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1. แนวทางในการประกอบธุรกิจ 

 บริษัทฯ พึงดําเนินธุรกิจใหถูกตองตามกฎหมายและไมดําเนินธุรกิจกับผูดําเนินธุรกิจที่ผิด

กฎหมาย ตลอดจนสงเสริมใหพนักงานยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย 

 บริษัทฯ บริหารงานดวยความซื ่อตรง รวมทั ้งการบันทึกบัญชีที ่ถูกตอง การเสนอและใช

งบประมาณอยางชัดเจนและประหยัด รวมถึงการประเมินโครงการลงทุนตางๆ อยางซื่อตรง 

ถูกตอง โปรงใส และมีหลักการ 

 บริษัทฯ เชื่อมั่นวาการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน ตองมีความซื่อตรง  มีจริยธรรมและคุณธรรมเปน

แนวทางในการดำเนินงาน 

 เคารพและสนับสนุนกิจกรรม/ธุรกรรม ที่ถูกตองตามกฎหมายและจริยธรรมขององคกร 

2. การรักษาผลประโยชนของผูถือหุน 

 บริษัทฯ เคารพสิทธิของผู ถือหุ นในการรับทราบขอมูลที่จำเปนเพื ่อใชในการประเมินการ

บริหารงานของบริษัท พรอมเปดเผยขอมูลที่ถูกตองตามความจริง และรายงานฐานะทางการ

เงินของบริษัทตอผูถือหุนอยางสม่ำเสมอตามหลักสากลอันเปนที่ยอมรับของตลาดเงินทุน

ตางประเทศท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกำหนด 

 บริษัทฯ จะเคารพและรักษาสิทธิตางของผูถือหุนดวยความสุจริต โปรงใส และเปนธรรม 

 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะบันทึกรายการทางบัญชีอยางถูกตองครบถวนเปนไปตามมาตราฐานการ

บัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวของ  โดยผานการตรวจสอบจากผูตรวจสอบภายใน  ผูสอบบัญชี

ภายนอกและคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. การปฏิบัติตอคูแขงทางการคา 

 บริษัทฯ ไมแสวงหาขอมูล  ความลับทางการคาของคูแขงดวยวิธีการที่ไมสุจริต 

 บริษัทฯ พึงดำเนินธุรกิจ และแขงขันทางการตลาดอยางเปนธรรม ไมใหรายและซ้ำเติมคูแขงขัน 

 บริษัทฯ คำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตยในการดำเนินธุรกิจ และผลประโยชนรวมกับ

คูคา 

 บริษัทฯ สงเสริมการแขงขันที่เสมอภาค มีความเปนธรรม และยึดถือกติกาการแขงขันอยาง

เครงครัด 

4. ความขัดแยงทางผลประโยชน 

 บริษัทฯ หามบุคคลใดๆใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนสวนตัวหรือแกบุคคลภายนอกโดยเฉพาะ

ขอมูลที่ยังไมไดเปดเผยตอสาธารณะ  ตามกฏระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

และกฏหมายที่เกี่ยวของ 
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 หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับองคกร หรือมีผลกระทบ

ใดๆที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 

 การที่พนักงานนำขอมูลที่เปนความลับของบริษัทไปเปดเผยแกบุคคลใดๆในระหวางที่อยูในการ

จางงานของบริษัท หรือออกจากการเปนพนักงานของบริษัทแลว โดยไมไดรับอนุญาตอยาง

ถูกตอง ถือวาเปนการขัดแยงทางผลประโยชนอยางหนึ่ง 

 ระมัดระวังเรื่องความสัมพันธสวนตัวกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน รวมทั้ง

ความสัมพันธหรือธุรกิจสวนตัวกับเพื่อนพนักงานดวยกันที่มีผลประโยชนเขามาเกี่ยวของ หรือ

อาจมีผลกระทบตอบรรยากาศในการปฏิบัติงาน 

5. การปฏิบัติตอลูกคา 

 ไมรับสิ่งของ หรือเรียกรองผลประโยชนใดๆ ที่สอถึงการกระทำไมสุจริตตอลูกคา 

 สงมอบสินคาและบริการ ใหตรงตามขอกำหนดของลูกคา 

 รักษามาตราฐานและภาพลักษณของสินคา  เพ่ือสรางความพึงพอใจแกลูกคา 

 ยินดีรับขอติชมหรือรองเรียนจากลูกคา  เพื่อเปนการปรังปรุงแกไขใหดี หรือเพื่อใหตรงกับความ

ตองการของลูกคา 

6. การปฏิบัติตอพนักงาน 

 บริษัทฯ ยึดถือเสมอวาพนักงานทุกคนเปนทรัพยากรอันมีคา และสำคัญยิ่ง 

 บริษัทฯ ใหความสำคัญตอการพัฒนาทักษะ ความรู และความสามารถของพนักงานอยางทั่วถึง 

พรอมท้ังมีแผนในการจะใหสือทอดในตำแหนงที่สำคัญ 

 บริษัทฯ เคารพในสิทธิมนุษยชนและความเปนธรรมตอพนักงานทุกคนโดยไมเลือกปฏิบัต ิ

 บริษัทฯ มีการใหผลตอบแทนพนักงานและสวัสดิการตางๆซึ่งอยูบนพื้นฐานความยุติธรรม 

 

7. รับผิดชอบตอสังคม ชวยเหลือสังคม 

 บริษัทฯ พึงดำเนินธุรกิจที่ไมขัดตอขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม หรือไมมีผลกระทบตอ

สังคม 

 บริษัทฯ จัดกิจกรรมสนับสนุนชวยเหลือสังคมหรือชุมชน  ตลอดใสใจผลกระทบรอบขาง

มากกวาที่กฏหมายกำหนด 

 ปลูกฝงจิตสำนึกเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ตอพนักงานในทุกระดับของ

องคกรอยางตอเนื่อง 
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8. สรางคานิยมท่ีคำนึงผลประโยชนขององคกรมากกวาบุคคล 

 บริษัทฯ สงเสริมใหพนักงานทุกคนคำนึงถึงผลประโยชนขององคกร หรือสวนรวมมากกวาสวน

ตน  เชน ใชทรัพยสินขององคกรอยางทะนุถนอม  และประหยัดการใชขอมูลภายในของบริษัท

ของแตละหนวยงานเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกร  

 ไมเขาไปเกี่ยวของในกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดความบั่นทอนตอการปฏิบัติหนาที่อยางเปนกลาง 

รวมไปถึงการกระทำหรือความสัมพันธที่ขัดตอผลประโยชนขององคกร 

9. การดูแลรักษาทรัพยสินและขอมูลสารสนเทศ 

 ปกปองดูแลทรัพยของบริษัทมิใหเสียหาย  สูญหาย  และใชใหเกิดประโยชนสูงสุด  รวมทั้งการ

ดูแลรักษาเปนไปอยางเหมาะสม 

 รักษาความปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศ  และไมเปดเผยรหัสผานที่เขาถึงขอมูลบริษัทใหแก

ผูอื่น 

 ใชทรัพยสินของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัท  รวมถึงไมนำ

ทรัพยสินของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตน 

10. การปฏิบัติตอคูสัญญา 

 เจรจาและทำสัญญาดวยความเปนธรรม ไมเอาเปรียบคูสัญญา คำนึงถึงชื่อเสียงและภาพพจน

ของบริษัทเสมอ 

 มุงหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคูสัญญา ในเรื่องของคุณคาสินคาและ

บริการ ที่คูควรกับมูลคาเงิน คุณภาพทางดานเทคนิคและมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน 

 ไมใชขอมูลที่ไดจากการจัดซื้อจัดหา มาใชเพื่อประโยชนสวนตนและหรือบุคคลอื่น 

 รักษาความลับของคูสัญญาในการดำเนินธุรกิจ  ไมดำเนินธุรกิจโดยมิชอบระหวางคูสัญญา ไม

ติดสินบนหรือจัดสิ่งของใหผูอื่น โดยหวังผลประโยชนทางธุรกิจ 

 

5.4  การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 

การแตงตั้งคณะกรรมการบริษัทเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนเปนไปตาม

ขอตกลงของผู ถือหุ นที ่กำหนดใหกรรมการบริษัทฯ เปนตัวแทนจากผูถือหุ น ซึ ่งตามขอบังคับบริษัทฯ 

กำหนดใหคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 ทาน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการจำนวน 9 คน เปนกรรมการที่ไมไดเปนลูกจางของบริษัทฯ 

และบริษัทยอย จำนวน 7 คน โดยเปนกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ทาน หรือคิดเปน 1 ใน 3 ของจำนวน

กรรมการทั้งหมด 
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5.5  การรวมหรือแยกตำแหนง 

ในปจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ไมเปนบุคคลเดียวกับประธานเจาหนาที่บริหาร ไมเปน

ลูกจางของบริษัทฯ ดังนั้นจึงมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่อยางเต็มที่ และการที่นายยุทธ  ชินสุภัคกุล 

ดำรงตำแหนงประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารควบคู กันไปนั ้น เปนไปเพื่อ

ประโยชนในการดำเนินธุรกิจเปนสำคัญ อยางไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทไดกำหนดบทบาทและหนาที่ของ

ทั้งสองตำแหนงดังกลาวแยกไวอยางชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง

ประกอบดวยกรรมการที ่มีความเปนอิสระจำนวน 4 ทาน ทำหนาที ่ในการถวงดุลและตรวจทานการ

บริหารงานของบริษัทอีกดวย 

 

5.6  การพัฒนากรรมการและผูบริหาร  

คณะกรรมการบริษัทเปนผูกำหนดและมีสวนรวมในวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจ 

และ งบประมาณของบริษัทฯ รวมถึงการกำกับดูแลใหฝายบริหารดำเนินการใหเปนไปตามเปาหมายของแผน

ธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทฯ ยังไดจัดใหมีการประชุม

ถายทอดแผนธุรกิจไปยังผูบริหารและพนักงานใหเกิดความเขาใจรวมกันอยางตอเนื่องรวมทั้งจัดใหมีระบบการ

ควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยงที่ดี นอกจากนั้นกรรมการบริษัททั้งหมดผาน

การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แลว  

 

5.7  การสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูง  

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน มีหนาที ่ในการสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติที่

เหมาะสมมาดำรงตำแหนงกรรมการและผูบริหารระดับสูง โดยพิจารณาจากความรู ความสามารถ และ

ประสบการณการทำงานในอดีตท่ีสามารถตอบสนองความตองการของตำแหนงที่สรรหา  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคำนึงถึงสิทธิของผูถือหุนและการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเปนธรรมและเทาเทียม

กัน ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนรายยอย นักลงทุนสถาบัน หรือผูถือหุนตางประเทศ และเปดโอกาส

ใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการในการประชุม

สามัญผูถือหุน ผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซตของบริษัทฯ 

(www.epco.co.th)  

ในป 2564 กระบวนการคัดเลือกผูดำรงตำแหนงกรรมการของบริษัท ผานการพิจารณาเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทรวมกัน โดยพิจารณาคุณสมบัติ

ตามที่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกำหนดไว  

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน ยังมีหนาที่ในการทบทวนและกลั่นกรอง

การแตงตั ้งผู บริหารระดับสูง อันไดแก ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู จ ัดการเพื ่อนำเสนอให
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คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ในการสรรหา คัดเลือก และแตงตั้งกรรมการและผูบริหารดังกลาว 

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน และผูบริหารของบริษัทที่เกี่ยวของไดดำเนินการโดยปราศจาก

การเลือกปฏิบัต ิ

 

5.8  การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทยอยหรือบริษัทรวม  

ในฐานะบริษัทแมของกลุมธุรกิจ บริษัทฯตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารจัดการบริษัทในกลุม

ใหดำเนินธุรกิจไปในทิศทางที่สอดประสานกับนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อใหการประกอบ

ธุรกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงไดมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและกำหนด

คาตอบแทนของบริษัทเปนผูมีอำนาจ ในการพิจารณาเสนอแตงตั้งผู บริหารที่มีความสามารถและความ

เชี่ยวชาญในธุรกิจตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเขาดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทยอยและรวมกำหนด

นโยบายและแนวทางการบริหารจัดการบริษัทในกลุมใหสอดคลองกัน ซึ่งในป 2560 บริษัทฯไดสงตัวแทนของ

บริษัทไปเปนกรรมการและผูบริหารของบริษัทยอย 

 

5.9  การปองกันการมีสวนเกี่ยวของกับการคอรรัปชั่น  

บริษัทฯ มีเจตนารมณในการดำเนินธุรกิจอยางโปรงใส มีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบตอ

สังคม และผูมีสวนไดเสียทุกกลุมตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี  ในป 2558 บริษัทฯ ไดประกาศเจตนารมณและ

ไดเขารวมโครงการ “แนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการตอตานการทุจริต”  โดยไดรับอนุมัติจากที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2558  

บริษัทฯ ไดจัดทำนโยบายการตอตานคอรรัปชั่น รวมถึงแนวปฏิบัติและขอกำหนดในการดำเนินการที่

เหมาะสม เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติใหชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ ปองกันการมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริต

และคอรรัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจของบริษัทฯในทุกรูปแบบ 

บริษัทฯ ไดการรับรองเปนสมาชิกของแนวรวมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต 

เปนที่เรียบรอยแลว ตั้งแตวันที่ 12 กุมภาพันธ 2561 และในป 2563 บริษัทฯไดขยายแนวรวมปฏิบัติในการ

ตอตานการคอรรัปชัน ไปยังบริษัทคูคาเพื่อสรางมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่โปรงใส โดยมีบริษัทคูคาเขา

รวมโครงการหลายราย 

ทั้งนี้ในป 2564 บริษัทฯ ไดดำเนินการตออายุการรับรองไปอีก 3 ป โดยบริษัทฯ ไดผานการรับรอง

เปนที่เรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 และจะครบกำหนดอีกครั้งในวันที่ 30 มีนาคม 2567 
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การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

บริษัทฯ ใหความสำคัญกับการเปดเผยขอมูลและโปรงใสในการเปดเผยสารสนเทศทางการเงิน   และ

อื่น ๆ  ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ เพื่อความถูกตอง ครบถวน เพียงพอ เชื่อถือได และ

ทันเวลา ใหกับผูถือหุน และนักลงทุน ตลอดจนบุคคลทั่วไป บริษัทจึงดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในของบริษัทฯ 

โดยมีมาตรการปองกันขอมูลภายใน บริษัทไดกำหนดเปนขอปฏิบัติไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ ถือวา

เปนความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่จะตองเก็บรักษาขอมูลความลับของบริษัทฯ อยาง

เครงครัด โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลภายในที่ยังไมไดเปดเผยตอสาธารณะ หรือขอมูลที่มีผลกระทบตอการ

ดำเนินธุรกิจหรือราคาหุน ซึ ่งมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการนำขอมูลของบริษัทฯ ไปใชเพื่อ

ประโยชนสวนตน รวมทั้งเพ่ือการซื้อขายหลักทรัพย ดังนี ้

1. ใหความรูแกกรรมการรวมทั้งผูบริหารฝายตางๆ เกี่ยวกับหนาที่ที่ตองรายงานการถือครอง

หลักทรัพยของตน คู สมรส และบุตรที ่ย ังไมบรรลุนิติภาวะ และบทกำหนดโทษตาม

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และตามขอกำหนดของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2. บริษัทฯ กำหนดใหกรรมการ และผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย

ตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหง

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และจัดสงสำเนารายงานนี้

ใหแกบริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่สงรายงานตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย 

3. บริษัทฯ จะดำเนินการสงหนังสือเวียนแจงใหผูบริหารทราบวา ผูบริหารที่ไดรับขอมูลภายใน

ที่เปนสาระสำคัญ ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยจะตองระงับการซื้อขาย

หลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวง 1 เดือน กอนที่งบการเงินหรือขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอ

สาธารณชน และหามเปดเผยขอมูลที่เปนสาระสำคัญนั้นตอบุคคลอื่น โดยบริษัทฯ ไดวาง

มาตรการลงโทษสำหรับกรณีที ่ผู บริหารฝาฝนนโยบายการนำขอมูลภายในไปใช โดย

บทลงโทษจะขึ้นอยูกับความรุนแรงของการนำขอมูลภายในไปใช เริ่มจาก การตักเตือนดวย

วาจา ดวยลายลักษณอักษร และออกจากงาน ตามลำดับ 

4. บริษัทฯ ไดกำหนดในขอบังคับเกี่ยวกับการทำงานของพนักงาน สำหรับการไมเปดเผยหรือ

ใชประโยชนจากขาวสารใด ๆ ที่เปนความลับของบริษัทฯ การระมัดระวังรักษาขอมูลใหเปน

ความลับ และการไมใชตำแหนงหนาที่ในบริษัทฯ หรือขอมูลที่ไดรับระหวางการปฏิบัติงาน

ในบริษัทฯ ไปแสวงหาผลประโยชนในทางมิชอบ หรือทำใหประโยชนของบริษัทฯลดลง โดย

บริษัทฯจะใชบทลงโทษสูงสุดหากพบวาพนักงานไดใชขอมูลภายใน หรือมีความประพฤติที่

สอไปในทางที่จะทำใหบริษัทฯ ไดรับความเสื่อมเสียหรือเสียหาย 
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คณะกรรมการของบริษัทประกอบดวย คณะกรรมการ 6 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท, 

คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน โดยมีรายชื่อและขอบเขตอำนาจ

หนาท่ีดังนี้ 

 

1.  คณะกรรมการบริษัท 

 

     คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ทาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบดวย 

กรรมการผูมีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของ

บริษัทฯ  

 

อำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจและหนาที่จัดการบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค

และขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมาย ดวยความสุจริต และ

ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ รวมทั้งกำหนด เปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและ

งบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมกำกับดูแลการบริหาร และการจัดการของคณะกรรมการบริหารใหเปนไป

ตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย เวนแตในเรื่องดังตอไปนี้ซึ่งคณะกรรมการตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผู

ชื่อ – นามสกุล ตำแหนง 

1 นายยุทธ   ชินสุภัคกุล ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

2 นายอารักษ   ราษฎรบริหาร กรรมการบริหาร และประธานเจาหนาที่บริหาร 

3 นายแดน   ชินสุภัคกุล กรรมการ 

4 นายประสงค   หาญปยวัฒนสกุล กรรมการบริหาร 

5 นายชัยวัฒน   อัศวินทรางกูร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

6 นางยุพาพรรณ   เอกสิทธิกุล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

7 นายกมล          รัตนไชย กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

8 นายสมชาย       คูวิจิตรสุวรรณ กรรมการอิสระ 

9 นายปกรณ        มงคลธาดา กรรมการ 

สวนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการที่ด ี

7. โครงสรางการกำกับดูแลกิจการ และขอมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ  

คณะอนุกรรมการ ผูบริหาร พนักงานและอ่ืนๆ 
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ถือหุนกอนการดำเนินการ ไดแก เรื่องที่กฎหมายกำหนดใหตองไดรับมติอนุมัติของที่ประชุมผูถือหุน เชน 

การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางสวนที่สำคัญ

ใหแกบุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัทฯ การแกไขหนังสือบริคณห

สนธิหรือขอบังคับ รวมถึงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อและขายสินทรัพยที่สำคัญตามกฎเกณฑ

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือตามที่หนวยงานราชการอื่น ๆ กำหนด 

 

กรรมการอิสระ  

คณะกรรมการบริษัทชุดปจจุบันประกอบดวยกรรมการอิสระ 4 ทาน ซึ่งนับเปน 1 ใน 3 ของ

จำนวนกรรมการทั้งหมด  

 

คำนิยามของ กรรมการอิสระ 

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม 

ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ไดนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของ

กรรมการตรวจสอบรายนั้น ๆ ดวย 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจำ 

หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุนราย

ใหญ หรือของผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไม

นอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคำขออนุญาตตอสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไม

รวมถึงกรณีที่กรรมการตรวจสอบเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการที่เปนผูถือหุน

รายใหญหรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ 

3. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปนบิดา มารดา 

คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของกรรมการรายอ่ืน ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมี

อำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหารหรือผูมีอำนาจควบคุมของ

บริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี

อำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน 

รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอำนาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับ

บริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพน

จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคำขออนุญาตตอสำนักงาน ก.ล.ต. 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจ

ควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของสำนักงานสอบ
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บัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท

ฯ สังกัดอยู  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคำขอ

อนุญาตตอสำนักงาน ก.ล.ต. 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่

ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม 

ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ รวมทั้งไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม 

หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไม

นอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคำขออนุญาตตอสำนักงาน ก.ล.ต. 

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ  ผูถือหุนรายใหญ หรือ

ผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ  

8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ

บริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน 

ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจำนวนหุนที่มีสิทธิ

ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัย

กับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ 

และบริษัทยอย 

10. ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการใหตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ 

บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุนใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ 

11. ไมเปนกรรมการของบริษัทยอย หรือบริษัทยอยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน 

 

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ  มีจำนวน 3 ทาน ประกอบดวย 

 

ชื่อ – นามสกุล ตำแหนง 

1 นายชัยวัฒน        อัศวินทรางกูร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

2 นางยุพาพรรณ    เอกสิทธิกุล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

3 นายกมล             รัตนไชย กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
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หมายเหตุฯ   กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ทาน เปนผูมีความรู ความสามารถ และมีประสบการณเพียง

พอที่จะทำหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน และไมมีสวนไดเสียใน

บริษัท 

 

อำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 

2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ

ภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงาน

ตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั ้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนา

หนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทำหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 

และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการ

เขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณานโยบาย และสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น ตาม

โครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น ใหมีความเหมาะสมกับ

รูปแบบธุรกิจ สภาพแวดลอมของบริษัท วัฒนธรรมองคกร และนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท

เพื่ออนุมัติ 

6. พิจารณาทบทวนความเหมาะสม ของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการตอตานการคอรรัปชั่นที่ไดรับ

จากประธานเจาหนาบริหาร และ/หรือกรรมการผูจัดการ  ผูบริหาร และนำเสนอตอคณะกรรมการ

บริษัท เพื่ออนุมัต ิ

7. สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการ

ทุจริตคอรรัปชั่น ตามที่ฝายตรวจสอบภายในไดเสนอ เพื่อใหมั่นใจวาระบบดังกลาว มีความเสี่ยงที่

จะทำใหเกิดโอกาสการคอรรัปชั่นที่มีผลกระทบตอฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท

นอยที่สุด และมีความเหมาะสม กับรูปแบบธุรกิจของบริษัท 

8. รับเรื่องแจงเบาะแสการกระทำคอรรัปชั่น ที่คนในองคกรมีสวนเกี่ยวของ และตรวจสอบขอเท็จจริง

ตามที่ไดรับแจง และเสนอเรื่องใหคณะกรรมการบริษัทรวมกันพิจารณาลงโทษ หรือแกไขปญหา

ดังกลาว 

9. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการไดมา / จำหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สำคัญ และรายการอื่นใดที่

อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
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ประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปน

ประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ 

10. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจำปของบริษัท ซึ่งรายงาน

ดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี ้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนด

ของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนของบริษัทฯ 

(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบ

แตละทาน 

(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎ

บัตร (charter) 

(ซ) รายการอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความ

รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ 

11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

12. ในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทำ

ดังตอไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 

ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงและ

แกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

(1) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

(2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน 

(3) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผูบริหารไมดำเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาตาม

วรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานวามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งตอ

สำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบทุกทานเปนกรรมการที่มีความเปนอิสระ ไมไดเปนเจาหนาที่หรือ

ลูกจางของบริษัทฯ และในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบดังที่กลาวมานี้ คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอบุคคลภายนอก  

 

3.  คณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมการบริหาร  มีจำนวน 3 ทาน ประกอบดวย 

 

 

อำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

1. กำหนดนโยบาย วางแผน ทิศทาง กลยุทธการดำเนินธุรกิจ แผนการเงิน งบประมาณการดำเนินงาน

และการลงทุน รวมถึงการบริหารงานดานอื่น ๆ ของกลุมบริษัทเพื่อใหสอดคลองกับสภาพทาง

เศรษฐกิจและสภาวะการแขงขันในตลาด เพื่อนำเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อ

พิจารณาและอนุมัติ   

2. พิจารณาและศึกษาความเปนไปไดสำหรับโครงการขยายธุรกิจและโครงการลงทุนใหม ๆ รวมถึง

ศึกษา พิจารณาและอนุมัติการเขารวมประมูลงาน ตลอดจนการเขาดำเนินโครงการตาง ๆ ของกลุม

บริษัท ตามที่เห็นสมควรและเปนประโยชนตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามกรอบนโยบายที่

คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดพิจารณาและอนุมัต ิ

3. กำกับดูแลและติดตามการดำเนินการตามนโยบายและแนวทางการบริหารตาง ๆ ของบริษัทฯ ที่ได

กำหนดไวใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีความเหมาะสมตอสภาพการดำเนิน

ธุรกิจและสภาวะการแขงขันในตลาด รวมถึงรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตอที่ประชุม

คณะกรรมการของบริษัทฯ อยางสม่ำเสมอ 

4. ใหคำแนะนำ คำปรึกษา รวมถึงกำหนดแนวนโยบายและขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบ

ของประธานเจาหนาที่บริหาร / กรรมการผูจัดการ ผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ และคณะทำงาน

ชุดตาง ๆ ของกลุมบริษัท เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

5. พิจารณาอนุมัติใหอำนาจตาง ๆ ตามที่จำเปนและมีความเหมาะสม ที่เกี่ยวของกับการบริหารและ

ดำเนินกิจการของบริษัทฯ แกผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ และคณะทำงานของบริษัทฯ ตาม

กฎระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ กำหนด 

ชื่อ – นามสกุล ตำแหนง 

1 นายยุทธ   ชินสุภัคกุล ประธานกรรมการบริหาร 

2 นายอารักษ   ราษฎรบริหาร กรรมการบริหาร 

3 นายประสงค   หาญปยวัฒนสกุล กรรมการบริหาร 
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6. พิจารณาและอนุมัติการใชจายเงินเพื่อการบริหารและดำเนินกิจการตาง ๆ ที่มีความจำเปนและเปน

ประโยชนตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในสวนที่เกินกวาอำนาจหรือเกินกวาวงเงินอนุมัติของ

ประธานเจาหนาที ่บริหาร / กรรมการผู จัดการ ทั ้งนี ้ ใหเปนไปตามขอบเขตอำนาจอนุมัติที่

ประกาศใช ณ ขณะนั้น และกำหนดใหรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการดังกลาวใหคณะกรรมการของ

บริษัทฯ ไดรับทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกนับจากวันที่พิจารณาอนุมัติใหมี

การดำเนินการดังกลาว 

7. ดำเนินการอื่น ๆ ตามนโยบายที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ 

8. ใหมีอำนาจในการมอบอำนาจชวง และ/หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได 

โดยการมอบอำนาจชวง และ/หรือ การมอบหมายดังกลาว ใหอยูภายใตขอบเขตแหงการมอบ

อำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ใหไว และ/หรือเปนไปตามระเบียบ ขอกำหนด หรือคำสั ่งที่

คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดกำหนดไว ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริหาร จะตองไมมีลักษณะเปนการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจชวงที ่ทำให

คณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่

ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามที่นิยามไวในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 

หรือประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ) อาจมีสวนไดเสีย 

หรืออาจไดรับประโยชนในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ 

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจชวงใหพนักงานระดับบริหารของบริษัทมีอำนาจในการ

กระทำการเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร หรือมอบ

อำนาจใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนผูมีอำนาจกระทำการแทนบริษัทเปนการทั่วไป ในการลงนามเอกสาร  

นิติกรรมสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวของในการดำเนินงานอันเปนธุรกรรมทางการคาโดยปกติ รวมถึงการติดตอกับ

หนวยงานราชการไทย 

อนึ ่ง การอนุม ัต ิรายการใดๆ ขางตน จะตองไมม ีล ักษณะเปนการอนุม ัต ิรายการที ่ทำให

คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมี

ความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด (ตามขอบังคับบริษัทฯ และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกำหนด) ทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่

เปนไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตชัดเจน 

 

4.  คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน มีจำนวน 3 ทาน ประกอบดวย   
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ชื่อ – นามสกุล ตำแหนง 

1 นายแดน   ชินสุภัคกุล ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน 

2 นายกมล   รัตนไชย กรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน 

3 นายสมชาย       คูวิจิตรสุวรรณ กรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน 

 

 

อำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบ

ดังตอไปนี ้

1. ดานการสรรหา 

1.1 พิจารณาความเหมาะสมของโครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการของบริษัทฯ 

1.2 กำหนดหลักเกณฑในการสรรหาและคุณสมบัติบุคลากรเพื่อดำรงตำแหนงกรรมการของ

บริษัทฯ ประธานเจาหนาที่บริหาร / กรรมการผูจัดการ รวมถึงผูบริหารระดับสูง*ของบริษัทฯ 

1.3 สอบทานขอมูลของบุคลากรที่จะไดรับการแตงตั ้งใหทำหนาที่กรรมการของกลุมบริษัท 

เพื่อใหแนใจวามีคุณสมบัติเปนไปตามขอกำหนดของกฏหมายและหลักเกณฑที่เกี่ยวกับการ

ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กำหนดกอนนำเสนอชื่อใหที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู

ถือหุนของบริษัทฯ (แลวแตกรณี) พิจารณาอนุมัติและแตงตั้ง แลวแตกรณ ี

1.4 สอบทานขอมูลของบุคลากรที่จะไดรับการแตงตั้งใหทำหนาที่ผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ 

เพื่อใหแนใจวามีคุณสมบัติเปนตามขอกำหนดของกฎหมายและหลักเกณฑที่เกี่ยวกับการ

ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กำหนดกอนนำเสนอชื่อใหที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได

พิจารณาอนุมัติและแตงตั้ง  

     * ผูบริหารระดับสูง หมายถึง ประธานเจาหนาที่บริหารหรือผูดำรงตำแหนงระดับบริหาร 4 

รายแรกนับตอจากประธานเจาหนาที่บริหารลงมา ผูซึ่งดำรงตำแหนงเทียบเทากับผูดำรง

ตำแหนงระดับบริหารรายที่4 ทุกรายและใหหมายความรวมถึง ผูดำรงตำแหนงระดับบริหาร

ในสายงานบัญชีหรือการเงินดวย 

2. ดานการพิจารณาคาตอบแทน 

2.1 กำหนดนโยบายคาตอบแทนที่เปนธรรมและสมเหตุสมผล สำหรับคณะกรรมการของบริษัทฯ 

คณะกรรมการชุดยอยชุดตางๆ ของบริษัทฯ ที่ไดรับการแตงตั ้งโดยคณะกรรมการของ

บริษัทฯคณะกรรมการของบริษัทยอย รวมถึงผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ 

2.2 กำหนดคาตอบแทน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส และผลประโยชนอื่นๆ ทั้งที่เปน

ตัวเงินและไมเปนตัวเงิน สำหรับคณะกรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการชุดยอยชุดตางๆ 
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ของบริษัทฯ ที่ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการของบริษัทยอย 

รวมถึงผูบริหารระดับสูงของกลุมบริษัท และนำเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ หรือ

คณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติ (แลวแตกรณี) 

2.3 ประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงพิจารณากำหนดคาตอบแทนและผลประโยชนตอบแทน

อื่นๆ (ทั ้งที ่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) สำหรับประธานเจาหนาที่บริหาร/ กรรมการ

ผูจัดการของบริษัทฯ 

2.4 คณะกรรมการของบริษัทฯ อาจมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

พิจารณาและดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวของกับคาตอบแทนและผลประโยชนตอบแทนอื่นๆ 

(ทั้งที ่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) ของผูบริหารระดับสูงของกลุมบริษัท เพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคของบริษัทฯ ในเรื่องดังนี้ 

1)  เพื่อกำหนดนโยบายแผนบริหารจัดการดานทรัพยากรบุคคลสำหรับผูบริหารระดับสูงของ

กลุมบริษัท ใหเปนไปในแนวทางเดียวกับเปาหมายทางธุรกิจของบริษัทฯ 

2)  เพื่อสรางความมั่นใจวาคาตอบแทนรวมถึงผลประโยชนตางๆ สำหรับผูบริหารระดับสูง

ของกลุมบริษัท อยูในระดับที่สามารถแขงขันกับผูประกอบธุรกิจรายอื่นในอุตสาหกรรม

เดียวกันได 

3)  เพื่อรักษาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในตำแหนงผูบริหารระดับสูงไวกับบริษัทฯ 

 

5.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 3 ทาน ประกอบดวย   

 

ชื่อ – นามสกุล ตำแหนง 

1 นายยุทธ    ชินสุภัคกุล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

2 นายอารักษ        ราษฎรบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง 

3 นายชัยวัฒน       อัศวินทรางกูร กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

อำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

 กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี ่ยงโดยรวมของกลุ มบริษัท เพื ่อนำเสนอ

คณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติและทำการทบทวนตามความเหมาะสม 

1. กำหนดกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของกลุมบริษัท ใหสอดคลองกับนโยบายการ

บริหารความเสี่ยงของกลุมบริษัท เพื่อใหสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลใหการบริหารจัดการ
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ความเสี่ยงของกลุมบริษัทอยูในระดับที่เหมาะสมและสอดคลองกับกลยุทธของกลุมบริษัทรวมถึง

การทบทวนตามความเหมาะสมและจำเปน 

2. กำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุมบริษัท ภายใตกรอบ

แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ 

3. สนับสนุนและพัฒนาแนวทางการบริหารความเสี่ยงเพื่อใหการบริหารความเสี่ยงมีการดำเนินงานทั่ว

ทั้งกลุมบริษัท 

4. รายงานผลการดำเนินงานตอคณะกรรมการของบริษัทฯ อยางสม่ำเสมอเกี่ยวกับสถานะความเสี่ยง

ของกลุมบริษัท การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

และพิจารณาปรับปรุงแกไข เพื่อใหการดำเนินงานของกลุมบริษัทบรรลุตามนโยบายและกลยุทธที่

กำหนด 

 

6.  คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน  มีจำนวน 3 ทาน ประกอบดวย   

 

ชื่อ – นามสกุล ตำแหนง 

1 นายแดน   ชินสุภัคกุล ประธานกรรมการพิจารณาการลงทุน 

2 นายอารักษ   ราษฎรบริหาร กรรมการพิจารณาการลงทุน 

3 นางยุพาพรรณ    เอกสิทธิกุล กรรมการพิจารณาการลงทุน 

 

อำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน  

1. กำหนดกลยุทธการลงทุน แผนการลงทุน รวมถึงงบประมาณการลงทุนประจำปอันเกี่ยวเนื่องกับการ

ลงทุนในธุรกิจหลักของบริษัทฯ (CAPEX Investments) เพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการของบริษัทฯ 

และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ (แลวแตกรณี) เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามขอกำหนดและ

หลักเกณฑที่เกี่ยวของ 

2. กำหนดนโยบายการบริหารและการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั ้น (Short-Term Investments) 

กรอบหลักเกณฑ และระเบียบการบริหารและการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้นของกลุมบริษัท เพื่อ

นำเสนอตอคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติ เพื่อใชในการดำเนินงานการลงทุน

ของบริษัทฯ 

3. พิจารณาสอบทานขอเสนอการเขาซื้อกิจการ การเขาลงทุน และการขายสินทรัพย รวมทั้งการจัดหา

แหลงเงินทุนที่มีความเพียงพอและเหมาะสม สำหรับการลงทุนในธุรกิจหลักของบริษัทฯ 
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4. พิจารณาสอบทานการดำเนินการดานการลงทุนในธุรกิจหลักและการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น

ของบริษัทฯ  

5. กำกับ ดูแลและติดตามการลงทุนในธุรกิจหลักและการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้นของบริษัทฯ ให

อยูภายใตกรอบการบริหารจัดการการลงทุนและความเสี่ยงที่กำหนด 

6. พิจารณาและอนุมัติการดำเนินการที่จำเปนและเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในธุรกิจหลักและการลงทุน

ในเง ินลงทุนระยะสั ้นของบริษ ัทฯ ตามนโยบายแนวทางการปฏิบ ัต ิและอำนาจหนาที ่  ที่

คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดกำหนด  

7. พิจารณาเรื่องอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ   

8. ใหมีอำนาจในการมอบอำนาจชวง และ/หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได 

โดยการมอบอำนาจชวง และ/หรือ การมอบหมายดังกลาว ใหอยูภายใตขอบเขตแหงการมอบ

อำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ใหไว และ/หรือเปนไปตามระเบียบ ขอกำหนด หรือคำสั ่งที่

คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดกำหนดไว ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการลงทุนจะตองไมม ีล ักษณะเปนการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจชวงที ่ทำให

คณะกรรมการลงทุน หรือผูรับมอบอำนาจจากคณะกรรมการลงทุน สามารถอนุมัติรายการที่ตนเอง

หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามที่นิยามไวในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือ

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ) อาจมีสวนไดเสีย หรือ

อาจไดรับประโยชนในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ 

 

ผูบริหาร 

ผูบริหาร ณ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบดวย 

 

ชื่อ – นามสกุล ตำแหนง 

1 นายอารักษ   ราษฎรบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร 

2 นางอาภรณ   ปรัชญาทิพยสกุล ผูอำนวยการฝายการตลาด 

3 นายวรวิทย        จารุศรีบุญชัย ผูจัดการโรงงาน 

4 นางกนกอร จันทนคร ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท 

5 นายธิติพันธ  พิสุทธิ์ธนกาญจนา ผูจัดการแผนกบุคคลและธุรการ 
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อำนาจหนาท่ีของประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

1. มีอำนาจควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนด

ไว และรายงานผลการดำเนินงานตอคณะกรรมการบริหาร 

2. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปที่ฝายบริหารจัดทำเพื่อนำเสนอใหคณะกรรมการบริหาร

พิจารณาอนุมัติ รวมทั้งควบคุมการใชจายงบประมาณประจำปของแตละหนวยงาน 

3. พิจารณาประเมินการดำเนินงานของบริษัทฯ อยางสม่ำเสมอ เพื่อปองกันความเสี่ยงจากปจจัยตางๆ  

ไมวาจากภายในหรือภายนอกบริษัทฯ 

4. มีอำนาจสั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายหรือ

ผลประโยชนของบริษัทฯ 

5. พิจารณาการเขาทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และสัญญาตางๆ ซึ่งเปนผลประโยชนใน

กิจการของบริษัทฯ รวมทั ้งกำหนดขั ้นตอนและวิธีการจัดทำสัญญาดังกลาวโดยใหนำเสนอ

กรรมการบริหารและกรรมการบริษัทเพื่อทราบดวย 

6. พิจารณาการนำสิทธิและทรัพยสินของบริษัทฯ ไปกอภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท หางราน หรือ

สถาบันการเงิน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารอนุมัติ 

7. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ การเสนอจายเงินปนผลระหวางกาลหรือเงินปนผล

ประจำป เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารอนุมัต ิ

8. ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามการใหอำนาจจากคณะกรรมการ

บริษัท ซึ่งอยูภายใตนโยบายของคณะกรรมการ 

 

ทั้งนี้ อำนาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหารดังกลาวขางตน จะไมรวมถึงอำนาจที่ทำให

ประธานเจาหนาที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรือ

อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด (ตามขอบังคับบริษัทและตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพยและ ตลาดหลักทรัพยกำหนด) ทำกับบริษัทฯ ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามปกติ

ธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตชัดเจน 

 

การสรรหากรรมการและผูบริหาร 

คณะกรรมการสรรหา เปนผูทำหนาที่สรรหากรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือทดแทน

ตำแหนงที่วางลงดวยเหตุอื่น ขั้นตอนการดำเนินการประกอบดวย 

1. ทบทวนพิจารณาทบทวนโครงสรางและองคประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ 

เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับคณะกรรมการบริษัท 



 

213 แบบ 56-1 One Report ป 2564 

บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                                               สวนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการที่ดี 

2. ทบทวนคุณสมบัติทั ่วไป คุณสมบัติเฉพาะ คุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกำหนดเพิ่มเติม

หลักเกณฑในการสรรหาและคัดเลือกเพื่อใหตรงกับสถานการณและความตองการของบริษัทฯ  

และใหเปนไปตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อผานการพิจารณาสรรหาแลว 

คณะอนุกรรมการสรรหาจะนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหความเห็นชอบ และเสนอตอที่ประชุม

สามัญผูถือหุน เพื่อลงมติแตงตั้งเปนกรรมการแทนตอไป 

 

สำหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเขาดำรงตำแหนงผู บริหาร คณะกรรมการสรรหา จัดใหมี

แผนการสืบทอดตำแหนงที่ครอบคลุมตำแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร และผูบริหารระดับสูง เพื่อให

มั่นใจวาบริษัทฯ มีผูบริหารที่มีความรู ความสามารถ สามารถสืบทอดตำแหนงที่สำคัญตอไปในอนาคต 
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คณะกรรมการบรษิทั 

ประธาน 

 

ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 

 

ผูจ้ดัการโรงงาน 

ผช. ผจก. โรงงาน 

 

แผนกเตรยีมพมิพ ์

 

แผนกพมิพ ์

 

แผนกสาํเรจ็รปู 

 

แผนกวศิวกรรม 

แผนกวางแผน&
ควบคมุการผลติ 

 

จดัซื�อ
กระดาษ 

ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 

 

แผนกการตลาด ต.ป.ท. 

 

แผนกการตลาดใน ป.ท. 

 

แผนกบรกิารการตลาด 

ผูอ้าํนวยการ 
ฝ่ายการตลาด 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี
และการเงนิ 

ผูจ้ดัการแผนก
บุคคลและธุรการ 

ผูจ้ดัการแผนก 
สโตรแ์ละจดัสง่ 

 

แผนกประเมนิ
ราคา 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 

เลขานุการบรษิทั 
 

โครงสร้างการจัดการ  

Management structure 
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คาตอบแทนของผูบริหารของบริษัท 

1.  คาตอบแทนผูบริหารของบริษัท 

ผูบริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 5 ทาน  ประกอบดวย :- 

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ตำแหนง 

1 นายอารักษ  ราษฎรบริหาร กรรมการบริหารและประธานเจาหนาที่บริหาร 

2 นางอาภรณ  ปรัชญาทิพยสกุล ผูอำนวยการฝายการตลาด 

3 นายวรวิทย  จารุศรีบุญชัย ผูจัดการโรงงาน 

4 นางกนกอร  จันทนคร ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 

5 นายธิติพันธ  พิสุทธิ์ธนกาญจนา ผูจัดการแผนกบุคคลและธุรการ 
 

นโยบายการจายคาตอบแทน 

บริษัทฯจายคาตอบแทนผูบริหารในรูปของเงินเดือน และผลตอบแทนอื่น เชน โบนัส เงินสมทบกองทุน

สำรองเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ยังไมรวมผลประโยชนพนักงานหลังจากออกจากงาน โดยสรุปไดดังนี้ :- 
     หนวย :  บาท 

คาตอบแทนผูบริหาร ป 2564 ป 2563 

เงินเดือน 6,681,000 7,850,400 

โบนัส 612,600 751,000 

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, อื่น ๆ 326,310 497,790 

รวม 7,619,910 9,099,190 
 

 

 

 

2.  ขอมูลเกี่ยวกับพนักงาน 

ตามที่บริษัทฯไดดำเนินการโอนยายกิจการบางสวนที่เกี ่ยวของกับงานพิมพไปใหบริษัทยอย 

EPPCO ดังนั้นบุคลากรของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวนทั้งสิ ้น 18 ราย และ ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2563  มีจำนวนทั้งสิ้น 267 ราย  

บริษัทฯ จายคาตอบแทนพนักงานเปน เง ินเดือน คาลวงเวลา โบนัส เง ินสมทบกองทุน

ประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่น ทั้งนี้ยังไมรวมผลประโยชนพนักงาน

หลังจากออกจากงาน โดยสรุปไดดังนี้:- 
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     หนวย :  บาท 

คาตอบแทน ป 2564 ป 2563 

เงินเดือน 3,143,164 65,245,472 

โบนัส 429,640 5,458,920 

คาลวงเวลา 83,270 8,694,697 

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,อื่น ๆ 526,710 11,141,749 

รวม 4,182,784 90,540,838 

 

ทั้งนี้บุคลากรของบริษัทยอย ในสวนธุรกิจสิ่งพิมพหลังจากโอนยายกิจการ ณ 31 ธันวาคม 2564 

จำนวน 381 ราย และ ณ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 346 ราย มคีาตอบแทนโดยสรุปไดดังนี:้- 
     หนวย :  บาท 

คาตอบแทน ป 2564 ป 2563 

เงินเดือน 80,193,185 44,444,721 

โบนัส 5,994,910 5,909,460 

คาลวงเวลา 20,246,855 8,258,707 

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,อื่น ๆ 12,044,758 6,357,126 

รวม 118,479,708 64,970,014 

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

 บริษัทตระหนักในคุณคาของบุคลากร และเชื่อมั่นวา บุคลากรเปนปจจัยที่สำคัญที่สุดในการ

ประกอบธุรกิจ จึงใหความสำคัญในการดูแลพนักงานใหไดรับการสงเสริมและพัฒนาอยางตอเนื่อง ไดรับ

ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม และไดรับโอกาสในการกาวหนาในอาชีพ ดังนี้ 

1. บริษัทฯ กำหนดแผนการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งจัดสรรงบประมาณที่พอเพียงเพื่อให

พนักงานจะไดรับโอกาสในการเพิ่มพูนความรู ความสามารถ และพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ทั้ง

ในสวนของความสามารถหลักขององคกร ความสามารถในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบตลอดจน

ความสามารถในเชิงบริหาร เพื่อสรางคุณคาตอพนักงานและบริษัท และความเปนเลิศในธุรกิจ  

2. บริษัทฯ ใหความสำคัญในการจัดสิ่งแวดลอมในการทำงานใหเหมาะสม โดยคำนึงถึงอนามัย          

ความปลอดภัย โดยจัดตั ้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ ่งแวดลอม เพื่อ

ดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและอนามัยที่ดี บริษัทจัดใหมีการตรวจสอบความปลอดภัยของ

สถานที่ทำงานอยางสม่ำเสมอ และจัดเครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณ ดานความปลอดภัยตางๆ 

ใหแกพนักงาน และดูแลใหพนักงานใชเครื่องมือปองกันอุบัติภัยอยางเครงครัด  



 

217 แบบ 56-1 One Report ป 2564 

บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                                               สวนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการที่ดี 

3. บริษัทฯ สงเสริมใหพนักงานมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง เชน รณรงคใหงดสูบบุหรี่ และสูบได

เฉพาะสถานที่ที่จัดเตรียมไวใหเทานั้น, รณรงคใหมีการออกกำลังกาย, จัดหาอุปกรณ/เครื่องใช 

เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน และจัดใหมีการตรวจสุขภาพแกพนักงานเปนประจำทุกๆป

เสมอมา 

4. บริษัทฯ จัดใหมีคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อรวมปรึกษาหารือ และใหขอเสนอแนะในการจัด

สวัสดิการที่เปนประโยชนตอพนักงาน เชน คาเบี้ยขยัน, คาฌาปนกิจบุพการี และคูสมรส เปนตน  

5. บริษัทฯ ไดจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใหแกพนักงาน เริ่มตั้งแตงวดเดือนกันยายน 2546 เปนตน

มา โดยพนักงานจะจายเงินสะสมในอัตรารอยละ 3-5 ของคาจางทุกๆ เดือน ในขณะที่บริษัทฯ จะ

จายเงินสมทบในอัตราเทากันกับที ่พนักงานจายเงินสะสม เงินกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพนี ้ได

มอบหมายใหสถาบันการเงินแหงหนึ่งเปนผูจัดการกองทุน เพื่อประโยชนแกพนักงานโดยเฉพาะ 

 

ขอมูลสำคัญอื่นๆ 
รายชื่อบุคคลที่ไดรับมอบหมาย 

1. เลขานุการบริษัท 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแตงตั ้ง นางกนกอร จันทนคร ดำรงตำแหนงเลขานุการ

คณะกรรมการ โดยมีขอบเขต อำนาจหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้  

1. เพื่อทำหนาที่เปนที่ปรึกษาใหคำแนะนำแกกรรมการในดานการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ

หนาท่ีความรับผิดชอบตางๆ ของกรรมการ  

2. จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผูถือหุน รายงานประจำป  

3. จัดประชุมคณะอนุกรรมการตาง ๆ   

4. จัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด   

และเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง โดยเลขานุการคณะกรรมการที่คณะกรรมการ

แตงตั้งขึ้น เปนผูที่คณะกรรมการ เห็นวามีความเหมาะสม มีความรู ความสามารถ ที่จะชวยใหคำแนะนำ

แกกรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ตลอดจนดานบรรษัทภิบาลไดอยาง

ถูกตอง  

ทั้งนี้เพื่อเปนการพัฒนาความรูของเลขานุการบริษัทอยางสม่ำเสมอ บริษัทจึงจัดใหเลขานุการ

บริษัทเขารวมอบรมหลักสูตรตางๆ ดังนี้ 
 

- หลักสูตร เปรียบเทียบประเด็นหลักมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับธุรกิจ PAEs / 

NPAEs / SMEs 

-  หลักสูตร การดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนภายใตการกำกับดูแลโดยมี ESG รวมถึงแนวทางใน

การบริหารงานดานการเงินของบริษัทในปจจุบันและแนวโนมสำหรับอนาคต 
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-  หลักสูตร ตรวจสอบความพรอมใหมั่นใจกอน PDPA มีผลบังคับใช 

 

2. ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญช ี

บริษัทฯ มอบหมายให นางกนกอร จันทรคร ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน เปนผูรับผิดชอบ

โดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี ตั ้งแต 1 มกราคม 2557 โดยมีรายละเอียดประวัติปรากฎใน

เอกสารแนบ 1 

 

3. ผูไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ 

บริษัทฯ มอบหมายให นางกนกอร จันทนคร เปนผูรับผิดชอบ กรณีที่นักลงทุนและผูเกี่ยวของมี

ขอสงสัยและตองการสอบถาม สามารถติดตอไดที่ โทร. 02-522-6938 หรือ Email: ir@epco.co.th 

 

คาตอบแทนผูสอบบัญชปีระจำป 2564 
 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2564 ไดอนุมัติแตงตั้งสำนักงานปติ

เสวี เปนผูสอบบัญชีประจำป 2564 และอนุมัติจายคาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ประจำป 

2564 โดยคาตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมทั้งสิ้น 5.36 ลานบาท ทั้งนี้

บริษัทที่เปนสำนักงานสอบบัญชีและผูสอบบัญชีไมมีความสัมพันธและ/หรือสวนไดเสียกับบริษัท บริษัท

ยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูท่ีเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด 

 

คาสอบบัญชีประจำป 2564 

1. คาสอบบัญชีงบการเงิน และคาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวมเปน

เงินจำนวน 1.69 ลานบาท 

2. คาสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทยอย และคาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทยอยใน

ประเทศไทย จำนวน 9 บริษัท รวมเปนเงินจำนวน 3.67 ลานบาท 

 

คาบริการอื่นนอกเหนือจากคาสอบบัญชี (Non-Audit Fee) 

 บริษัทและบริษัทยอยจายคาบริการดานบัญชีอื่น จำนวน 0.26 ลานบาท ใหแกสำนักงานสอบ

บัญชีดังกลาว 
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การเขารวมประชุมและการจายคาตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 

 ใน ป 2564 คณะกรรมการบริษัทจัดการประชุมจำนวน 10 ครั้ง โดยสามารถสรุปการเขารวมประชุม

ของคณะกรรมการบริษัทไดดังตอไปนี ้
 

ชื่อ-นามสกุล 
คณะกรรมการ 

บริษัท 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

บริหาร 

คณะกรรมการ 

สรรหา และ

พิจารณา

คาตอบแทน 

คณะกรรมการ 

บริหาร 

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ 

พิจารณาการ

ลงทุน 

1. นายยุทธ  ชินสุภัคกุล 10/10  7/7  1/1  

2. นายอารักษ  ราษฎรบริหาร 10/10  7/7  1/1 4/4 

3. นายแดน  ชินสุภัคกุล 9/10   2/2  4/4 

4. นายประสงค หาญปยวัฒนสกุล 10/10  7/7    

5. นายชัยวัฒน  อัศวินทรางกูร 9/10 8/8   1/1  

6. นางยุพาพรรณ   เอกสิทธิกุล 9/10 8/8    4/4 

7. นายกมล  รัตนไชย  10/10 8/8  2/2   

8. นายสมชาย  คูวิจิตรสุวรรณ  9/10   2/2   

9. นายปกรณ มงคลธาดา 

(แตงตั้งเมื่อ 12 พ.ย. 64) 

0/1      

10. นางสาวเรวดี  หวานชิด 

(ลาออกเมื่อวันที่ 9 พ.ย. 64) 

8/8      

 

การประชุมของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเปดโอกาสใหกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร ไดประชุมระหวางกันเองเพื่อ

เปดโอกาสใหอภิปรายปญหาตาง ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และเรื่องที่อยูในความสนใจ โดยไมมีฝาย

บริหารรวมดวย และรายงานผลใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบ  

 

การประเมนิผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการกำหนดใหมีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานอยางนอยปละ 1 ครั้ง ทั้งใน

รูปแบบของการประเมินตนเองรายบุคคล หรือรายบุคคล และการประเมินผลตนเองรายคณะ เพื่อใชเปน

กรอบในการตรวจสอบและแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานในหนาที่ของคณะกรรมการ โดยผลการประเมินการ

ปฏิบัติงานของกรรมการนั้น ฝายบริหารจะสรุปผลใหคณะกรรมการรับทราบ  และเผยแพรผลสรุปการ

ประเมินคณะกรรมการในแตละราย 

สวนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการที่ด ี

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญดานการกำกับดูแลกิจการ 
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 คณะกรรมการไดจัดใหมีบรรทัดฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอยางมีหลักเกณฑ และทำการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกบับรรทัดฐานเปนระยะๆ ตามที่กำหนด 

คาตอบแทนของคณะกรรมการของบริษัท 

1. คาตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน เปนผูพิจารณากำหนดคาตอบแทนที่จำเปนและเหมาะสมที่เปน

ตัวเงิน ใหแก กรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย โดยนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่

ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจำป คาตอบแทนรวม ที่เปนตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูป

ของเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ เปนจำนวนเงินทั้งสิ ้น 5,400,833.33 บาท ทั้งนี้บริษัทไมไดจาย

คาตอบแทนอื่น นอกเหนือจากคาเบี้ยประชุมฯ และคาบำเหน็จกรรมการ โดยมรีายละเอียด ดังนี้ 
                              หนวย :  บาท 

ชื่อ-นามสกุล 
คณะกรรมการ 

บริษัท 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

บริหาร 

บำเหนจ็ 

กรรมการ 
รวม 

1.  นายยุทธ         ชินสุภัคกุล 235,500 - 253,500 425,000 914,000 

2.  นายอารักษ      ราษฎรบริหาร 235,500 - 253,500 200,000 689,000 

3.  นายแดน         ชินสุภัคกุล 235,000 - - 150,000 385,500 

4.  นายประสงค    หายปยวัฒนสกุล 235,500 - 253,500 80,000 569,000 

5.  นายชัยวัฒน     อัศวินทรางกูร 235,500 301,500 - 150,000 687,000 

6.  นางยุพาพรรณ  เอกสิทธิกุล 235,500 196,500 - 120,000 552,000 

7.  นายกมล         รัตนไชย 235,500 196,500 - 90,000 522,000 

8.  นายสมชาย      คูวิจิตรสุวรรณ 235,500 - - 85,000 320,500 

9.  นายปกรณ       มงคลธาดา3 - - - - - 

กรรมการที่ลาออกระหวางป 2564      

1.  นายวีระ          เหลาวิทวัส1 55,500 - 60,000 - 115,500 

2.  นางสาวเรวดี    หวานชิด2 210,833.33 - - - 210,833.33 

 เลขานุการบริษัท      

1.  นางกนกอร      จันทนคร 235,500   200,000 435,500 

รวม 2,385,833.33 694,500 820,500 1,500,000 5,400,833.33 

1 – นายวีระ เหลาวิทวัส ลาออกจากตำแหนง เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 64 

2 – นางสาวเรวดี หวานชิด ลาออกจากตำแหนง เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 64 

3 – นายปกรณ มงคลธาดา เขาดำรงตำแหนง เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 64 
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หมายเหตุ : เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 เปนตนมาท่ีประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติคาเบี้ยประชุม ดังนี้:- 

1. เบี้ยประชุมกรรมการ  20,000  บาท/เดือน 

2. เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ 43,500  บาท/ครั้ง 

3. เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 28,500  บาท/ครั้ง 

4. เบี้ยประชุมกรรมการบริหาร 21,500  บาท/เดือน 

5. บำเหน็จกรรมการ จายวงเงินไมเกิน 1,500,000 บาท  ของกำไรสุทธิในป 2563 
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 คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบการควบคุมภายใจที่ดี และถือหนาที่

สำคัญที่จะตองดำเนินการ เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบที่ดี บริษัทฯ

ไดวาจางผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน คือ บริษัท เจอาร บิสสิเนส แอดไวซอรี่ จำกัด เพื่อ

ตรวจสอบและจัดทำระบบตรวจสอบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2565 มีความเห็นวาระบบการควบคุมภายนของบริษัทฯ มีความ

เหมาะสมและเพียงพอ ในดานตางๆ ตามกรอบแนวทางปฎิบัติดานการควบคุมภายใน และการบริหารความ

เ สี่ ย ง ข อ ง  The Committee of sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO) 5 

องคประกอบ ซึ่งสรุปไดดังนี้ 

1. สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment) 

 ป 2564 กำหนดเปาหมายและแผนการดำเนินงานประจำเพื ่อใหทุกฝายงานปฏิบัติใหบรรลุ

เปาหมายที่กำหนด โดยการปฏิบัติหนาที่ประจำวันและการตัดสินใจในเรื่องตางๆ ตามนโยบายและขั้นตอน

การทำงานและอำนาจอนุมัติที่กำหนด ป 2564 แผนกบุคคลไดกำหนดแผนงานการปฐมนิเทศพนักงานใหม 

โดยมีเนื้อหาครอบคลุม จริยธรรมและขอพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายการตอตานคอรรัปชั่น วิธีการ

ปฏิบัติงานและบทลงโทษ พรอมการประเมินผลการอบรมและพนักงานลงนามรับทราบเปนไปตามแผนงานที่

กำหนดอยางตอเนื ่อง นอกจากนี้ คู มือจริยธรรมและขอพึงปฏิบัติในการทำงาน และมาตรการตอตาน

คอรรัปชั่น ยังไดติดบอรดประกาศ  รวมทั้งมีการสื่อสารผานเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อใหบุคคลภายนอกให

รับทราบอีกดวย 

นอกจากนี้ยังไดเผยแพรจรรยาบรรณทางทางธุรกิจใหพนักงานและบุคคลภายนอกผานเว็บไซตบริษัท

ไดรับทราบอยางชัดเจน นอกจากการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณธุรกิจยังไดกำหนดไวในแผนการตรวจสอบ

ประจำป 2564 ตามแตละกระบวนการที่เขาทำการตรวจสอบของหนวยงานตรวจสอบภายใน  บริษัทฯได

กำหนดใหผูบังคับบัญชาตามลำดับชั้นรับผิดชอบกำกับดูแลและสงเสริมใหพนักงานใน บังคับบัญชาปฏิบัติ

แนวทางที่กำหนด ในป 2564 ไมมีเหตุการณที่กระทำผิดตอความซื่อตรง ทั้งนี้บริษัทฯไดรับมติใหตออายุการ

รับรองเปนสมาชิกของแนวรวมตอตานคอรรัปชั่นของภาคเอกชนไทย “CAC”  ที่ครบกำหนดกอนหนา โดยมี

อายุ 3 ป ตั้งแตวันที่ 31 มีนาคม 2564 ครบกำหนดอายุการรับรองในวันที่ 30 มีนาคม 2567  

บริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท หนาที่ของกรรมการผูจัดการ    

และคณะกรรมการชุดยอยตางๆโดยมีการสงวนสิทธิ อำนาจเฉพาะของคณะกรรมการแตละชุด ซึ่งแยก

บทบาทหนาที่ไวตางหากจากฝายบริหารอยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร (คณะกรรมการบริษัทมี

สวนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการที่ด ี

9. การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน 

9.1 การควบคุมภายใน 
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กรรมการอิสระจำนวน 4 ทาน โดยกรรมการอิสระเปนผูมีความรูดานกฎหมาย บัญชี รวมถึงประสบการณ

ทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ไมมีความสัมพันธกับผูบริหารและการถือครองหุนบริษัท คณะกรรมการ

มอบหมายใหคณะกรรมการฝายบริหารดำเนินการจัดทำเปาหมายและแผนการดำเนินธุรกิจประจำป 2564

เพื่อเสนออนุมัติ รวมทั้งใหมี การรายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงในการประชุม BOD สม่ำเสมอ 

2. การบริหารความเสีย่ง (Risk Management) 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดอนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงใหฝายงานตางๆ

ถือปฏิบัติ นอกจากนี้แผนการบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติงานดานการตอตานคอรรัปชั่นตอภาครัฐได

กำหนดใหผูตรวจสอบภายในอิสระเปนผูตรวจประเมินและรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทกำหนดใหผูบริหารสายงานและพนักงานรวมรับผิดชอบความเสี่ยงในสายงานตนเอง   

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดกำหนดมาตรการและแผนงานในการจัดการความเสี่ยง ดวยการ

ยอมรับความเสี่ยง การลดความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ตลอดจนการรวมรับความเสี่ยงใหเหมาะสม

ตามสภาพแวดลอมของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง 

บริษัทฯมีการเพิ่มผลิตภัณฑใหมเมื่อป 2563 และมีการกำหนดมาตรการควบคุมภายในตอธุรกิจที่

เพียงพอ สำหรับในป 2564 บริษัทฯยังไมมีการเพิ่ม/เปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจ ทั้งนี้หากในอนาคตมี

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจฝายบริหารจะประเมินผลกระทบในดาน ตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นอยาง

รอบคอบและเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามขั้นตอนที่กำหนด 

3. การควบคุมการปฎิบัติงาน (Control Activities : CA) 

บริษัทฯจัดใหมีแผนงานและงบประมาณประจำป และกำหนดใหมีการประชุมรวมกันระหวางฝาย

บริหารและผูบริหารฝายงานตาง ๆ เพื่อติดตามและประเมินความคืบหนาในการดำเนินการตามที่กำหนด  ใน

กรณีที่มีปจจัยเสี่ยงหรือเหตุการณที่สงผลกระทบตอการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว จะกำหนดแนวทาง/

มาตรการที่เหมาะสมในการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกลาว ตลอดจนการติดตามประเมินความคืบหนาใน

การจัดการความเสี่ยงอยางสม่ำเสมอ กำหนดใหการควบคุมภายในมีเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของแตละ

หนวยงานไมวาจะเปนการควบคุมแบบ Manual เชน การปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด  การ

ควบคุมแบบ Automated เชน การเขาบริเวณพื้นที่สำคัญ การเขาถึงขอมูลโดยผานระบบงานสารสนเทศ  

รวมถึงการควบคุมแบบปองกันและติดตาม เชน การกำหนดขอบเขตอำนาจหนาที่และวงเงินอำนาจอนุมัติใน

แตละระดับและการแบงแยกหนาที่ในแตละฝายงาน บริษัทเลือกใชโปรแกรม CD Organza  ในการบันทึก

ขอมูลและประมวลผลเพื่อออกรายงานทางการเงินตางๆ โดยมอบหมายใหมีเจาหนาที่ที่มีความรูความชำนาญ

ดานสารสนเทศเปนผูควบคุมท่ัวไปในการปฏิบัติงานทั้งในดานเครือขาย อุปกรณคอมพิวเตอรและฐานขอมูล 

บริษัทไมมีหองควบคุมแมขายคอมพิวเตอร มีการควบคุมโดยใชโปรแกรมงานที่รับผิดชอบกำหนดให

เฉพาะผูปฏิบัติงาน ตามลำดับความรับผิดชอบ ผูบันทึก ผูอนุมัติ ผูแกไข  เชน โปรแกรมสำเร็จรูปดานงาน

บุคคล โปรแกรมสำเร็จรูปดานบัญชี อยางไรก็ตามบริษัทมีกำหนดนโยบายดานความปลอดภัยสารสนเทศเพื่อ

ควบคุมการเขาถึง การรักษาความลับและการใชสารสนเทศ รวมถึงบทลงโทษของผูไมมีสิทธิ์เขาถึงขอมูล  
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บริษัทวาจางผูใหบริการดานคอมพิวเตอรภายนอกเปนผูบำรุงดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอรประจำปเพื่อให

สามารถใชงานไดตลอดเวลา 

4. สารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information & Communication : IC) 

บริษัทไดกำหนดขั้นตอนการนำขอมูลทั้งภายในและภายนอกไปใชในการดำเนินงาน โดยกำหนดใหมี

ระบบการตรวจทานความถูกตองสมบูรณของขอมูลกอนนำไปใช บริษัทมีการระบุชื่อเอกสาร/ขอมูลที่จัดสง

พรอมกับวาระการประชุมใหกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยรับทราบ โดยสงใหกรรมการทราบ

กอนลวงหนา 7 วันกอนการจัดประชุม ในป 2564 มีการรายงานขอบกพรองของผูตรวจสอบภายใน ซึ่งไดรับ

การปรับปรุงแกไขทันที บริษัทกำหนดชองทางการสื่อสารของพนักงานภายในบริษัท โดยพนักงานสามารถ

แจงขอมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉอฉลหรือทุจริตภายในบริษัท ผานชองทางกลองรับแจงเบาะแสที่ฝาย

บุคคลติดตั้งไว รวมถึงจดหมายถึงประธานกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการตรวจสอบตามที่อยูของบริษัท 

หรืออีเมลของคณะกรรมการตรวจสอบ หรืออีเมลประธานเจาหนาที่บริหาร หรืออีเมลเลขานุการบริษัท หรือ

ทางโทรศัพทสายดวน 0-2522-6938  โดยรายละเอียดผูแจงเบาะแสและขอรองเรียนจะถูกจัดเก็บรักษาไว

เปนความลับของบริษัทเพื่อคุมครองไมใหเกิดผลกระทบตอผูรองเรียน  ในป 2564 ไมพบวามีขอรองเรียนใน

ชองทางการสื่อสารที่บริษัทกำหนดแตอยางใด บริษัทกำหนดชองทางการสื่อสารพิเศษใหบุคคลภายนอก แจง

ขอมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉอฉลหรือทุจริต ผานชองทางจดหมายถึงประธานกรรมการตรวจสอบ/

คณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่อยูของบริษัท หรืออีเมลของคณะกรรมการตรวจสอบ หรืออีเมลประธาน

เจาหนาที่บริหาร หรืออีเมลเลขานุการบริษัท หรือทางโทรศัพทสายดวน 0-2522-6938 

5. การติดตาม (Monitoring Activities : MA) 

บริษัทมีกระบวนการติดตามการปฏิบัติของพนักงานที่ไมเปนไปตามจริยธรรมและขอพึงปฏิบัติในการ

ทำงานขอหามที่บริษัทกำหนด โดยผูบังคับบัญชาเปนผูติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานในสายการบังคับ

บัญชา และผูตรวจสอบภายในจะตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและกระบวนการตาง ๆ อยางสม่ำเสมอ 

เพื่อใหมั่นใจวาระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผลในการตอตานการคอรรัปชั่น ทั้งนี้จะรายงานใหฝาย

บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบไดรับทราบ ผูตรวจสอบภายในฯ จะติดตามความคืบหนาผลการปรับปรุง

แกไขขอพกพรองรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส 
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 รายการระหวางกันกับบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยมีมูลคา

สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ป 2563 และ ป 2564 มีดังนี้ 

 

บริษัททีเ่กี่ยวของกัน ความสัมพันธกบับริษทัฯ ลักษณะรายการ 
ป 2563 ป 2564 

ลานบาท 

บจก.ตะวันออกการพิมพ  บริษัทยอย รายไดคาการจัดการ 17.04 18.00 

และบรรจุภัณฑ  รายไดคาเชา 3.25 7.80 

  ดอกเบี้ยรับและรายไดอื่นๆ 0.66 13.67 

  ซื้อวัตถดุิบและคชจ.ในการผลิต 20.53 6.31 

  คาจางพมิพและคาจางอืน่ๆ 7.63 0.19 

  ดอกเบี้ยจาย 1.38 - 

  ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น-สุทธ ิ 10.13 - 

  ลูกหนี้คาทรัพยสิน1 212.74 245.06 

  ลูกหนี้เงินทดรองจาย 0.13 - 

  เงินใหกูยืม-สุทธ ิ   91.94 147.50 

  ดอกเบี้ยคางรับ 0.66 - 

  เงินลงทุนในบริษัท 482.25 482.25 

  เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น-สุทธิ 4.97 0.15 

  เจาหนี้เงินทดรองรับ 2.67 0.10 

บมจ.อีเทอรนิตี้ พาวเวอร บริษัทยอย รายไดคาเชา 0.36 0.36 

  รายไดอืน่ 2.85 - 

  ดอกเบี้ยรับ 85.91 107.17 

  รายไดเงนิปนผล 270.00 - 

  ดอกเบี้ยจาย - 0.09 

  เงินลงทุนในบริษัท 1,049.96 1,049.96 

  เงินใหกูยืม-สุทธ ิ 866.53 - 

  ดอกเบี้ยคางรับ 39.35 - 

  เงินกูยืม-สุทธิ - 676.44 

  ดอกเบี้ยคางจาย - 0.09 

  เจาหนี้เงินทดรองรับ 0.01 - 

บจก.เอป็โก กรีน พาวเวอร บริษัทยอย รายไดคาเชา 0.25 0.25 

พลัส  ลูกหนี้อื่น 0.02 0.02 

  เจาหนี้อืน่ 0.06 0.46 

9.2 รายการระหวางกนั 
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บริษัททีเ่กี่ยวของกัน ความสัมพันธกบับริษทัฯ ลักษณะรายการ 
ป 2563 ป 2564 

ลานบาท 

บจก.เอป็โก เอน็จิเนียริ่ง บริษัทยอย รายไดคาเชา 0.30 0.30 

บมจ. อควา คอรเปอเรชั่น ผูถือหุนรายใหญและม ี รายไดคาจางพิมพ 0.05 - 

 กรรมการรวมกัน ดอกเบี้ยจายตั๋วแลกเงิน 0.42 - 

บมจ.แมเนเจอร มีเดีย กรุป กรรมการรวมกัน ลูกหนี้การคา 13.34 - 

  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (13.34) - 

 หมายเหตุ 1) เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ไดดำเนินการโอนกิจการไปใหแกบริษัทยอย EPPCO ซึ่งไดดำเนินการ

โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ โดยมูลคาในการโอนที่ดินและอาคารมาจากราคาประเมินของบริษัทประเมินแหงหน่ึง และมูลคาใน

การโอนอุปกรณอื่นๆ บริษัทฯใชมูลคาทางบัญชี ณ วันที ่30 กันยายน 2564 

 

ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน 

 รายการระหวางกันของบริษัทฯ สำหรับป 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 นั้นเปนรายการที่เปนไปเพือ่

การดำเนินธุรกิจตามปกติ ตามราคาตลาด และเปนไปตามรายละเอียดท่ีระบุในสัญญาการดำเนินงาน ของบริษทัฯ

และบริษัทยอย  

 

นโยบายเกี่ยวกับการทำรายการระหวางกันในอนาคต 

 ในการเขาทำรายการระหวางกันในอนาคต คาดวาจะเปนรายการที่เกิดขึ้นเปนปกติ โดยหลักการกำหนด

ราคาระหวางกัน จะดำเนินการตามหลักเกณฑและแนวทางในการปฏิบัติใหเปนไปตามลักการคาโดยทั่วไป โดย

อางอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสม และยุติธรรม สมเหตุสมผล และคำนึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯเปน

สำคัญ ทั้งนี้กรณีการทำรายการระหวางกันที่สำคัญตองไดรับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ 



  

227 แบบ 56-1 One Report ป 2564 

บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                                                                 สวนที่ 3 งบการเงิน 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯ ประจำปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2564 ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใชนโยบายการบัญชีที่มีความเหมาะสม ตามหลักความระมัดระวัง 

และถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ มีความถูกตองและมีการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอยาง

เพียงพอ 

เพื่อใหการดำเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส และนาเชื่อถือ คณะกรรมการบริษัท ได

แตงตั ้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน ที ่ไม ไดดำรงตำแหนงใน

คณะกรรมการบริหารเปนผูรับผิดชอบสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน  เพื่อใหความมั่นใจ

อยางสมเหตุสมผลวา การบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตองครบถวนและเพียงพอที่จะดำรง และรักษาไว

ซึ ่งทรัพยสินของบริษัทฯ รวมทั้งปองกันการทุจริตและการดำเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสำคัญ โดย

คณะกรรมการตรวจสอบไดแสดงความเห็นดังกลาวไวในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไวใน

รายงานประจำป/แบบ 56-1 One Report นี้แลว 

ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีของบริษัทไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขวางบการเงินของบริษัท แสดงฐานะ

การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงาน และงบกระแสเงินสด สำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน มี

ความถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 

 

 

 

      (นายยุทธ ชินสุภัคกุล)    (นายอารักษ ราษฎรบริหาร) 

        ประธานกรรมการ       ประธานเจาหนาที่บริหาร 

  

 

สวนที่ 3 งบการเงิน 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงนิ 

















บริษทั อีสเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

หมายเหตุ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 6 56,975,940.23        949,675,687.68      5,305,025.69          4,063,037.15          

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้หมนุเวยีนอืน่ - สุทธิ 5.2 และ 7 109,477,798.40      153,109,199.63      8,625,919.00          82,953,812.28        

ลูกหนี้จากการจ าหน่ายเงนิลงทุน 2.2.13 150,000,000.00      -                       -                       -                       

ลูกหนี้ค่าทรพัยส์นิ 5.2 และ 39.1 -                       -                       245,062,729.87      212,738,758.58      

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสรา้งโครงการผลติไฟฟ้าพลงังานลม 397,375,829.67      -                       -                       -                       

สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา 16,581,313.77        11,317,871.51        -                       -                       

ส่วนของสนิทรพัยท์ีค่รบก าหนดรบัช าระภายในหนึ่งปี

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัร่วมทางออ้ม 5.2 -                       9,371,018.65          -                       -                       

เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 3,009,901.19          3,638,311.51          220,128.71            276,043.95            

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5.2 -                       584,270,922.73      147,499,780.12      958,473,058.34      

สนิคา้คงเหลอื - สุทธิ 8 167,702,590.35      134,492,216.92      -                       -                       

สนิทรพัยท์างการเงนิหมนุเวยีนอืน่ 9 และ 35.6 3,364,696,518.16    62,858,272.40        3,359,195,562.98    38,313,466.32        

สนิทรพัยท์างการเงนิหมนุเวยีนทีไ่มใ่ช่เงนิสดทีเ่ป็นหลกัประกนั 10 56,488,503.30        -                       -                       -                       

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 11 577,820,464.97      225,468,284.86      70,469.71              150,110,860.95      

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 4,900,128,860.04    2,134,201,785.89    3,765,979,616.08    1,446,929,037.57    

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

สนิทรพัยท์างการเงนิไมห่มนุเวยีนอืน่ 35.6 357,065.00            328,945.00            357,065.00            328,945.00            

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 12 -                       -                       2,098,809,150.71    1,532,209,650.71    

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 13 -                       4,233,823,530.31    -                       -                       

ลูกหนี้จากการจ าหน่ายเงนิลงทุน 2.2.13 -                       150,000,000.00      -                       -                       

เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน - สุทธิ 3,065,733.35          4,400,776.86          518,101.76            433,544.99            

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 14 และ 39.1 และ 39.2 6,253,342,448.76    1,545,814,434.19    2,622.13                100,670,994.55      

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธิ 15.1 22,536,085.00        32,328,025.68        -                       -                       

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธิ 16 และ 39.2 807,582.87            158,244,809.99      -                       -                       

เงนิลงทุนในโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานลม 2.2.5 และ 2.2.6 326,092,209.16      -                       -                       -                       

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 17.1 -                       2,301,941.34          3,813,456.91          6,173,794.20          

สนิทรพัยท์างการเงนิไมห่มนุเวยีนทีไ่มใ่ช่เงนิสดทีเ่ป็นหลกัประกนั 10 -                       90,185,964.20        -                       -                       

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ - สุทธิ 23,607,060.78        30,332,773.16        5,297,366.72          18,494,213.47        

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 6,629,808,184.92    6,247,761,200.73    2,108,797,763.23    1,658,311,142.92    

รวมสินทรพัย์ 11,529,937,044.96  8,381,962,986.62    5,874,777,379.31    3,105,240,180.49    

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

หน้า 1 จาก 103

หน่วย : บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

สินทรพัย์



หมายเหตุ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563

หน้ีสินหมุนเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 18 819,584,380.12      72,827,465.29        -                       4,739,075.98          

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมนุเวยีนอืน่ 5.2 และ 19 738,398,230.73      160,636,566.48      8,658,788.97          16,720,115.63        

หนี้สนิหมนุเวยีนทีเ่กดิจากสญัญา 2,406,554.88          4,429,194.66          -                       -                       

ส่วนของหนี้สนิทีค่รบก าหนดจ่ายช าระภายในหนึ่งปี

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 20 128,165,265.99      108,596,385.73      70,680,000.00        70,680,000.00        

หนี้สนิตามสญัญาเช่า 15.2 1,336,713.75          1,164,017.73          -                       -                       

หุน้กู้ 21 1,594,317,589.07    1,700,900,000.00    744,703,419.22      704,100,000.00      

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5.2 -                       -                       676,443,020.12      -                       

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลอืน่ -                       65,074,624.60        -                       -                       

ภาษเีงนิไดน้ติบุิคคลคา้งจ่าย 282,927,252.11      20,411,981.69        21,159,633.40        256,632.80            

ประมาณการหนี้สนิหมนุเวยีนส าหรบัผลประโยชน์พนกังาน 22 2,103,636.63          4,117,722.91          1,453,438.78          3,644,556.57          

หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 39,200,718.98        20,693,441.42        8,290,884.57          6,782,916.77          

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 3,608,440,342.26    2,158,851,400.51    1,531,389,185.06    806,923,297.75      

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สุทธิ 20 297,859,494.56      358,102,760.58      202,457,480.71      273,137,480.71      

หนี้สนิตามสญัญาเช่า - สุทธิ 15.2 23,384,953.48        30,741,122.65        -                       -                       

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนทีเ่กดิจากสญัญา 5,915,032.18          4,627,143.63          -                       -                       

หุน้กู ้- สุทธิ 21 2,233,784,545.34    845,261,574.88      2,233,784,545.34    -                       

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 17.1 23,023,811.87        -                       -                       -                       

ประมาณการหนี้สนิไมห่มนุเวยีนส าหรบัผลประโยชน์พนกังาน 22 48,560,901.70        48,366,205.84        5,087,543.24          5,617,760.94          

ค่าเผือ่หนี้สนิจากภาระค า้ประกนั 23 -                       46,213,539.72        -                       46,213,539.72        

หนี้สนิอนุพนัธท์างการเงนิ 35.6 12,498,307.45        22,233,955.34        12,498,307.45        21,160,120.12        

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่ 5.2 6,064,166.00          5,991,625.00          30,000.00              63,000.00              

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 2,651,091,212.58    1,361,537,927.64    2,453,857,876.74    346,191,901.49      

รวมหน้ีสิน 6,259,531,554.84    3,520,389,328.15    3,985,247,061.80    1,153,115,199.24    

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรอืนหุน้ 24

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญั 1,492,011,297 หุน้ ในปี 2564 และ 

1,579,018,686 หุน้ ในปี 2563 มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 1,492,011,297.00    1,579,018,686.00    1,492,011,297.00    1,579,018,686.00    

ทุนทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้

หุน้สามญั 932,507,097 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 932,507,097.00      932,507,097.00      932,507,097.00      932,507,097.00      

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 25 603,196,451.67      603,196,451.67      603,196,451.67      603,196,451.67      

ส่วนเกนิทุนหุน้ทุนซือ้คนื 6,017,138.90          6,017,138.90          6,017,138.90          6,017,138.90          

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนส ารองตามกฏหมาย 26 93,250,709.70        93,250,709.70        93,250,709.70        93,250,709.70        

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 2,619,905,019.21    2,003,801,591.43    249,401,390.95      311,996,054.69      

องคป์ระกอบอืน่ของส่วนของผูถ้อืหุน้ 45,697,963.86        298,444,124.74      5,157,529.29          5,157,529.29          

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 4,300,574,380.34    3,937,217,113.44    1,889,530,317.51    1,952,124,981.25    

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 969,831,109.78      924,356,545.03      -                       -                       

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 5,270,405,490.12    4,861,573,658.47    1,889,530,317.51    1,952,124,981.25    

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 11,529,937,044.96  8,381,962,986.62    5,874,777,379.31    3,105,240,180.49    

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้ หน้า 2 จาก 103

หน้ีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น

บริษทั อีสเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั อีสเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็

ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 699,914,162.04      1,015,656,024.01   24,842,838.06       350,792,203.32      

รายไดอ้ืน่

รายไดเ้งนิอุดหนุนจากรฐับาล -                      129,087,118.20      -                      -                      

รายไดเ้งนิปันผล -                      -                      -                      269,999,988.00      

ดอกเบีย้รบั 2,998,979.46         1,406,872.75         120,873,746.10      86,852,693.63       

ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุน 1,897,165,856.00   1,567,170,160.06   -                      -                      

ก าไรจากการจ าหน่ายสนิทรพัย์ -                      1,213,534.59         135,784,254.45      51,777,716.25       

กลบัรายการค่าเผือ่หนี้สนิจากภาระค า้ประกนั 46,213,539.72       -                      46,213,539.72       -                      

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 188,264,455.70      13,618,052.79       21,089.16             -                      

อืน่ๆ 22,149,417.13       23,607,245.96       18,487,977.78       29,574,903.67       

รวมรายได้ 2,856,706,410.05   2,751,759,008.36   346,223,445.27      788,997,504.87      

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบรกิาร 598,776,024.37      712,935,452.94      6,297,874.50         290,913,914.28      

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 36,556,384.52       30,313,454.15       -                      15,060,852.44       

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 178,787,443.91      347,017,043.10      17,890,848.56       59,168,592.73       

ขาดทุนจากการจ าหน่ายสนิทรพัย์ 90,403,766.08       -                      -                      -                      

รวมค่าใช้จ่าย 904,523,618.88      1,090,265,950.19   24,188,723.06       365,143,359.45      

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,952,182,791.17   1,661,493,058.17   322,034,722.21      423,854,145.42      

ตน้ทุนทางการเงนิ (354,354,535.58)     (280,907,298.75)     (124,417,610.58)     (90,460,893.52)      

ส่วนแบ่งก าไรของบรษิทัร่วมทีใ่ชว้ธิสี่วนไดเ้สยี 227,582,021.26      239,278,260.61      -                      -                      

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 1,825,410,276.85   1,619,864,020.03   197,617,111.63      333,393,251.90      

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได้ (621,104,058.76)     (54,678,169.66)      (27,085,001.12)      (17,860,436.37)      

ก าไรสทุธิส าหรบัปี * 1,204,306,218.09   1,565,185,850.37   170,532,110.51      315,532,815.53      

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อ่ืน

รายการทีจ่ะถกูบนัทกึในส่วนของก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั :

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิในหน่วยงานต่างประเทศ (114,109,850.06)     (151,032,775.90)     -                      -                      

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืน่ของบรษิทัร่วมทีใ่ชว้ธิสี่วนไดเ้สยี 88,573,330.72       (40,459,325.12)      -                      -                      

รายการทีจ่ะไมถ่กูบนัทกึในส่วนของก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั :

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าใหมข่องผลประโยชน์พนกังาน 

ทีก่ าหนดไว ้- สุทธจิากภาษี -                      1,059,421.29         -                      (205,008.13)          

รวมขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืนส าหรบัปี - สทุธิจากภาษี (25,536,519.34)      (190,432,679.73)     -                      (205,008.13)          

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 1,178,769,698.75   1,374,753,170.64   170,532,110.51      315,327,807.40      

* กลุ่มบรษิทัมสี่วนงานจากการด าเนนิงานทีย่กเลกิดงันี้

1. จากการจ าหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทางออ้มตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.2.4, 2.2.13 และ 2.2.14

2. จากการปรบัโครงสรา้งธุรกจิสิง่พมิพ ์ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 39.1

3. จากการจ าหน่ายส่วนงานผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยใ์นต่างประเทศ ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 39.2 

ทัง้นี้รายละเอยีดของผลการด าเนนิงานของส่วนการด าเนนิงานทีย่กเลกิไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 30.1

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

หน้า 3 จาก 103

5.1

30.1

13

17.3

17.3.2

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม

หมายเหตุ

5.1

28

5.1 และ 12

5.1

2.2.4 และ 2.2.13 และ 2.2.14

39.1

23

5.1

5.1

5.1

13



บริษทั อีสเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)

ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563

การแบ่งก าไร

ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 1,007,508,394.66   1,135,385,414.89   

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 196,797,823.43      429,800,435.48      

ก าไรสทุธิส าหรบัปี 1,204,306,218.09   1,565,185,850.37   

การแบ่งก าไรเบด็เสรจ็รวม

ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 962,046,021.88      956,293,485.78      

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 216,723,676.87      418,459,684.86      

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 1,178,769,698.75   1,374,753,170.64   

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท : หุ้น)

ก าไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 31 1.08 1.23 0.18 0.34 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

หน้า 4 จาก 103

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม



บริษทั อีสเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

การแปลงค่า ก าไร (ขาดทุน) ผลก าไรจาก ผลก าไร (ขาดทุน)

จดัสรรแลว้ งบการเงนิ จากการเปลีย่นแปลง การวดัมลูค่าใหม่ จากเครื่องมอื รวม รวม

ทุนทีอ่อกและ ส่วนเกนิมลูค่า ส่วนเกนิมลูค่า ทุนส ารอง ในหน่วยงาน สดัส่วนการถอืหุน้ ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ ของผลประโยชน์ ป้องกนัความเสีย่ง องคป์ระกอบอื่น ส่วนของผูถ้อืหุน้ ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มี รวม

หมายเหตุ เรยีกช าระแลว้ หุน้สามญั หุน้ทุนซือ้คนื ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ต่างประเทศ ในบรษิทัยอ่ย ของบรษิทัยอ่ย พนกังาน กระแสเงนิสด ของส่วนของผูถ้อืหุน้ ของบรษิทัใหญ่ อ านาจควบคุม ส่วนของผูถ้อืหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 921,572,840.00    561,848,558.82    6,017,138.90   92,157,284.00     1,049,167,519.83      164,824,134.76      (2,412,809.17)        450,000,000.00    8,711,821.43    (195,392,574.78)     425,730,572.24      3,056,493,913.79            593,042,659.63      3,649,536,573.42      

โอนกลบัผลขาดทุนจากเครื่องมอืป้องกนัความเสีย่ง

เนื่องจากการจ าหน่ายธุรกจิ -                    -                    -                -                    4,656,650.41           -                      -                      -                    -                 -                      -                      4,656,650.41                  -                      4,656,650.41           

รายการกบัผูถ้อืหุน้ทีบ่นัทกึโดยตรงเขา้ส่วนของผูถ้อืหุน้

เงนิทุนทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหุน้และการจดัการส่วนทุนใหผู้ถ้อืหุน้ :

จ าหน่ายหุน้เพิม่ทุน 24 10,934,257.00     41,347,892.85     -                -                    -                        -                      -                      -                    -                 -                      -                      52,282,149.85                -                      52,282,149.85          

จ่ายปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 27 -                    -                    -                -                    (184,314,568.00)       -                      -                      -                    -                 -                      -                      (184,314,568.00)              -                      (184,314,568.00)       

การเปลีย่นแปลงส่วนไดเ้สยีในบรษิทัยอ่ย :

ส่วนของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมของบรษิทัยอ่ยเพิม่ขึน้ (ลดลง)

    จากการลงทุนของบรษิทัยอ่ย -                    -                    -                -                    -                        -                      20,500,292.89       31,305,188.72     -                 -                      51,805,481.61       51,805,481.61                2,893,563.72         54,699,045.33          

จากเงนิปันผลของบรษิทัยอ่ย -                    -                    -                -                    -                        -                      -                      -                    -                 -                      -                      -                              (90,039,363.18)      (90,039,363.18)         

รวมรายการกบัผูถ้อืหุน้ทีบ่นัทกึโดยตรงเขา้ส่วนของผูถ้อืหุน้ 10,934,257.00     41,347,892.85     -                -                    (184,314,568.00)       -                      20,500,292.89       31,305,188.72     -                 -                      51,805,481.61       (80,226,936.54)               (87,145,799.46)      (167,372,736.00)       
ก าไรสุทธสิ าหรบัปี -                    -                    -                -                    1,135,385,414.89      -                      -                      -                    -                 -                      -                      1,135,385,414.89            429,800,435.48      1,565,185,850.37      
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่นส าหรบัปี -                    -                    -                -                    -                        (151,032,775.90)     -                      -                    1,059,421.29    (29,118,574.50)      (179,091,929.11)     (179,091,929.11)              (11,340,750.62)      (190,432,679.73)       

รวมก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็ส าหรบัปี -                    -                    -                -                    1,135,385,414.89      (151,032,775.90)     -                      -                    1,059,421.29    (29,118,574.50)      (179,091,929.11)     956,293,485.78              418,459,684.86      1,374,753,170.64      

จดัสรรเป็นทุนส ารองตามกฏหมาย 26 -                    -                    -                1,093,425.70       (1,093,425.70)          -                      -                      -                    -                 -                      -                      -                              -                      -                        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 932,507,097.00    603,196,451.67    6,017,138.90   93,250,709.70     2,003,801,591.43      13,791,358.86       18,087,483.72       481,305,188.72    9,771,242.72    (224,511,149.28)     298,444,124.74      3,937,217,113.44            924,356,545.03      4,861,573,658.47      

โอนกลบัผลขาดทุนจากเครื่องมอืป้องกนัความเสีย่ง

เนื่องจากการจ าหน่ายธุรกจิ -                    -                    -                -                    (158,278,192.63)       -                      -                      -                    -                 160,691,009.38      160,691,009.38      2,412,816.75                  (2,412,816.75)        -                        

รายการกบัผูถ้อืหุน้ทีบ่นัทกึโดยตรงเขา้ส่วนของผูถ้อืหุน้

เงนิทุนทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหุน้และการจดัการส่วนทุนใหผู้ถ้อืหุน้ :

จ่ายปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 27 -                    -                    -                -                    (233,126,774.25)       -                      -                      -                    -                 -                      -                      (233,126,774.25)              -                      (233,126,774.25)       

การเปลีย่นแปลงส่วนไดเ้สยีในบรษิทัยอ่ย :

ส่วนของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมของบรษิทัยอ่ยเพิม่ขึน้ (ลดลง)

    จากการลงทุนของบรษิทัยอ่ย -                    -                    -                -                    -                        -                      -                      (31,305,188.72)    -                 (4,827,337.38)        (36,132,526.10)      (36,132,526.10)               65,920,933.25       29,788,407.15          

ส่วนเกนิของเงนิลงทุนจากการซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยเพิม่เตมิ

ในราคาทีส่งูกว่ามลูค่าตามบญัชขีองบรษิทัยอ่ย ณ วนัทีซ่ือ้ 12 -                    -                    -                -                    -                        -                      (331,842,271.38)     -                    -                 -                      (331,842,271.38)     (331,842,271.38)              (234,757,228.62)     (566,599,500.00)       

รวมรายการกบัผูถ้อืหุน้ทีบ่นัทกึโดยตรงเขา้ส่วนของผูถ้อืหุน้ -                    -                    -                -                    (233,126,774.25)       -                      (331,842,271.38)     (31,305,188.72)    -                 (4,827,337.38)        (367,974,797.48)     (601,101,571.73)              (168,836,295.37)     (769,937,867.10)       
ก าไรสุทธสิ าหรบัปี -                    -                    -                -                    1,007,508,394.66      -                      -                      -                    -                 -                      -                      1,007,508,394.66            196,797,823.43      1,204,306,218.09      
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่นส าหรบัปี -                    -                    -                -                    -                        (114,109,850.06)     -                      -                    -                 68,647,477.28       (45,462,372.78)      (45,462,372.78)               19,925,853.44       (25,536,519.34)         

รวมก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็ส าหรบัปี -                    -                    -                -                    1,007,508,394.66      (114,109,850.06)     -                      -                    -                 68,647,477.28       (45,462,372.78)      962,046,021.88              216,723,676.87      1,178,769,698.75      

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 932,507,097.00    603,196,451.67    6,017,138.90   93,250,709.70     2,619,905,019.21      (100,318,491.20)     (313,754,787.66)     450,000,000.00    9,771,242.72    -                      45,697,963.86       4,300,574,380.34            969,831,109.78      5,270,405,490.12      

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้ หน้า 5 จาก 103

ก าไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม
ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่



บริษทั อีสเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถ้อืหุ้น (ต่อ)

ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

องคป์ระกอบอื่น

ของส่วนของผูถ้อืหุน้

ผลก าไร (ขาดทุน)

ทุนทีอ่อกและ ส่วนเกนิมลูค่า ส่วนเกนิมลูค่า จดัสรรแลว้ จากการวดัมลูค่าใหม่ รวม

หมายเหตุ เรยีกช าระแลว้ หุน้สามญั หุน้ทุนซือ้คนื ทุนส ารองตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ของผลประโยชน์พนกังาน ส่วนของผูถ้อืหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 921,572,840.00      561,848,558.82      6,017,138.90         92,157,284.00            181,871,232.86      5,362,537.42               1,768,829,592.00    

รายการกบัผูถ้อืหุน้ทีบ่นัทกึโดยตรงเขา้ส่วนของผูถ้อืหุน้

เงนิทุนทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหุน้และการจดัการส่วนทุนใหผู้ถ้อืหุน้ :

จ าหน่ายหุน้เพิม่ทุน 24 10,934,257.00        41,347,892.85        -                      -                          -                      -                            52,282,149.85        

จ่ายปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 27 -                      -                      -                      -                          (184,314,568.00)     -                            (184,314,568.00)     

รวมรายการกบัผูถ้อืหุน้ทีบ่นัทกึโดยตรงเขา้ส่วนของผูถ้อืหุน้ 10,934,257.00        41,347,892.85        -                      -                          (184,314,568.00)     -                            (132,032,418.15)     

ก าไรสุทธสิ าหรบัปี -                      -                      -                      -                          315,532,815.53      -                            315,532,815.53      

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นส าหรบัปี -                      -                      -                      -                          -                      (205,008.13)                 (205,008.13)           

รวมก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็ส าหรบัปี -                      -                      -                      -                          315,532,815.53      (205,008.13)                 315,327,807.40      

จดัสรรเป็นทุนส ารองตามกฏหมาย 26 -                      -                      -                      1,093,425.70             (1,093,425.70)        -                            -                      

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 932,507,097.00      603,196,451.67      6,017,138.90         93,250,709.70            311,996,054.69      5,157,529.29               1,952,124,981.25    

รายการกบัผูถ้อืหุน้ทีบ่นัทกึโดยตรงเขา้ส่วนของผูถ้อืหุน้

เงนิทุนทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหุน้และการจดัการส่วนทุนใหผู้ถ้อืหุน้ :

จ่ายปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 27 -                      -                      -                      -                          (233,126,774.25)     -                            (233,126,774.25)     

รวมรายการกบัผูถ้อืหุน้ทีบ่นัทกึโดยตรงเขา้ส่วนของผูถ้อืหุน้ -                      -                      -                      -                          (233,126,774.25)     -                            (233,126,774.25)     

ก าไรสุทธสิ าหรบัปี -                      -                      -                      -                          170,532,110.51      -                            170,532,110.51      

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่นส าหรบัปี -                      -                      -                      -                          -                      -                            -                      

รวมก าไรเบด็เสรจ็ส าหรบัปี -                      -                      -                      -                          170,532,110.51      -                            170,532,110.51      

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 932,507,097.00      603,196,451.67      6,017,138.90         93,250,709.70            249,401,390.95      5,157,529.29               1,889,530,317.51    
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บริษทั อีสเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 1,825,410,276.85   1,619,864,020.03   197,617,111.63      333,393,251.90      

รายการปรบัปรุงกระทบก าไรสุทธิ

เป็นเงนิสดรบั (จ่าย) จากกจิกรรมด าเนนิงาน :

หนี้สญู 5.1 และ 7 17,188,543.22       535,517.98           13,072,876.60       535,517.98           

ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 7 1,152,685.22         70,745,242.39       -                      13,525,071.31       

กลบัรายการค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 5.2 และ 7 (34,218,633.42)      (5,534,119.43)        (30,553,824.03)      (5,454,470.01)        

กลบัรายการค่าเผือ่สนิคา้ลา้สมยัเสือ่มสภาพ 8 (1,715,784.86)        (2,346,966.42)        -                      (657,980.57)          

ก าไรจากการจ าหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิหมนุเวยีนอืน่ (215,717.09)          (2,110,902.44)        (172,882.19)          (1,981,700.29)        

ขาดทุน (ก าไร) จากการวดัมลูค่ายุตธิรรม

สนิทรพัยท์างการเงนิหมนุเวยีนอืน่ทีย่งัไมเ่กดิขึน้ (153,622.89)          38,187.97             (177,954.64)          56,838.39             

ภาษถีกูหกั ณ ทีจ่่ายไมข่อคนื 492,839.98           4,825,474.41         489,137.70           370,762.68           

ขาดทุน (ก าไร) จากการวดัมลูค่ายุตธิรรม

สนิทรพัยท์างการเงนิไมห่มนุเวยีนอืน่ทีย่งัไมเ่กดิขึน้ (28,120.00)            21,130.00             (28,120.00)            21,130.00             

ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุน 2.2.4 (1,897,165,856.00)  (1,567,170,160.06)  -                      -                      

ส่วนแบ่งก าไรของบรษิทัร่วมทีใ่ชว้ธิสี่วนไดเ้สยี 13 (227,582,021.26)     (239,278,260.61)     -                      -                      

ค่าเสือ่มราคาและค่าใชจ่้ายตดัจ่าย 14 และ 15.1 และ 16 85,576,317.27       252,508,923.06      1,857,966.97         22,166,148.93       

กลบัรายการค่าเผือ่การดอ้ยค่าของอาคารและอุปกรณ์ 14 (228,818.79)          (494,283.72)          (228,818.79)          (494,283.72)          

ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายสนิทรพัยถ์าวร และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 14 และ 16 90,403,766.08       (1,213,534.59)        (135,784,254.45)     (51,777,716.25)      

ตดัจ าหน่ายสนิทรพัยเ์ป็นค่าใชจ่้าย 14 610,711.01           14,257,844.11       27.01                   124,618.49           

ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้ 3,457,084.79         111,842,016.89      -                      (45,628.55)            

ตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู้ 21 12,813,445.37       1,466,764.88         8,460,850.40         -                      

ประมาณการหนี้สนิส าหรบัผลประโยชน์พนกังาน 22 4,311,177.25         9,545,246.08         976,598.18           2,879,454.67         

กลบัรายการค่าเผือ่หนี้สนิจากภาระค า้ประกนั 23 (46,213,539.72)      -                      (46,213,539.72)      -                      

ก าไรจากการวดัมลูค่ายุตธิรรมของหนี้สนิอนุพนัธท์างการเงนิ (9,735,647.89)        (24,791,297.05)      (8,661,812.67)        (3,303,218.32)        

รายไดเ้งนิปันผล -                      -                      -                      (269,999,988.00)     

รายไดด้อกเบีย้ (2,998,979.46)        (1,406,872.75)        (120,873,746.10)     (86,852,693.63)      

ค่าใชจ่้ายดอกเบีย้ 298,939,732.24      248,128,440.61      115,927,790.99      90,148,067.71       

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

   ในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 120,099,837.90      489,432,411.34      (4,292,593.11)        42,653,182.72       

สนิทรพัยด์ าเนนิงานลดลง (เพิม่ขึน้) :

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้หมนุเวยีนอืน่ 61,450,145.78       264,392,147.37      32,656,869.52       86,802,711.09       

สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา (5,263,443.26)        (5,209,882.52)        -                      -                      

สนิคา้คงเหลอื (31,443,132.17)      (25,860,165.81)      -                      77,319,493.94       

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ (58,862,949.81)      59,312,141.82       40,391.24             245,042.43           

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 3,503,314.57         (8,167,439.35)        10,000.00             1,407.19               

หนี้สนิด าเนนิงานเพิม่ขึน้ (ลดลง) :

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมนุเวยีนอืน่ 8,280,210.11         247,861,174.43      (9,198,895.80)        (28,372,547.79)      

หนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญา (734,751.23)          (8,738,026.65)        -                      -                      

หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 18,244,435.11       17,545,586.87       1,507,967.80         (3,346,683.90)        

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่ 72,541.00             (53,375.00)            (33,000.00)            -                      

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานทีจ่่ายจรงิ 22 (6,130,567.67)        (5,755,942.99)        (3,697,933.67)        (31,746,091.33)      

เงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 109,215,640.33      1,024,758,629.51   16,992,805.98       143,556,514.35      

จ่ายภาษเีงนิไดน้ติบุิคคล (61,283,441.28)      (43,583,357.00)      (3,821,663.23)        (10,956,593.03)      

รบัคนืภาษเีงนิไดน้ติบุิคคล 14,882,415.74       26,681,105.66       12,697,709.05       2,525,561.49         

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 62,814,614.79       1,007,856,378.17   25,868,851.80       135,125,482.81      
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หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม



บริษทั อีสเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิฝากธนาคารตดิภาระค า้ประกนั (เพิม่ขึน้) ลดลง (56,488,503.30) 62,595,936.86 -                      -                      

เงนิสดจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสรา้งโครงการผลติไฟฟ้าพลงังานลม (187,719,173.28)     -                      -                      -                      

เงนิสดจ่ายจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5.2 (25,000,000.00)      (587,271,144.00)     (4,701,400,000.00)  (1,787,809,460.45)  

เงนิสดรบัช าระจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5.2 25,000,000.00       -                      5,739,287,985.27   2,196,861,158.00   

เงนิสดจ่ายจากเงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน (2,714,821.42)        (8,346,500.00)        (576,000.00)          (5,274,500.00)        

เงนิสดรบัช าระจากเงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 4,653,642.11         5,608,868.95         547,358.47           2,778,194.61         

เงนิสดจ่ายซือ้สนิทรพัยท์างการเงนิหมนุเวยีนอืน่ (4,857,603,282.39)  (1,915,512,124.02)  (4,766,300,000.00)  (1,813,904,322.64)  

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิหมนุเวยีนอืน่ 1,555,969,207.46   2,450,057,280.82   1,445,768,740.17   2,311,585,564.37   

เงนิสดจ่ายซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 12 (416,599,500.00)     (388,258,150.13)     (416,599,500.00)     -                      

เงนิสดจ่ายซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทางออ้ม (419,058,098.37) -                      -                      -                      

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทางออ้ม 10,897,268,495.73 5,893,869,651.85   -                      -                      

เงนิสดจ่ายซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมทางออ้ม 13 (3,992,801,360.00) -                      -                      -                      

เงนิสดจ่ายซือ้สนิทรพัยถ์าวร 14 (4,873,249,580.09)  (482,594,150.93)     (5,553,282.64)        (26,403,521.32)      

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 14 100,770,705.19      47,800,301.88       276,434.35           296,261.68           

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 16 107,970,386.07      -                      -                      -                      

เงนิสดรบัจากการรบัคนืค่าระบบสายส่งไฟฟ้า -                      1,553,123.93         -                      -                      

เงนิมดัจ าจ่ายค่าหุน้ -                      (150,000,000.00)     -                      (150,000,000.00)     

เจา้หนี้ค่าหุน้เพิม่ขึน้ -                      (27,337,872.74)      -                      -                      

เงนิสดจ่ายช าระหนี้สนิตามสญัญาเช่า 15.2 (1,197,889.86)        (1,049,285.52)        -                      -                      

เงนิปันผลรบั -                      -                      -                      449,999,980.00      

ดอกเบีย้รบั 3,047,113.89         1,620,808.85         160,887,338.92      48,070,717.95       

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (2,137,752,658.26)  4,902,736,745.80   (2,543,660,925.46)  1,226,200,072.20   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้ (ลดลง) 743,011,563.47      (106,162,626.84)     (4,739,075.98)        (10,973,041.75)      

เงนิสดรบัจากการออกตัว๋แลกเงนิขายลด 824,000,000.00      90,000,000.00       590,000,000.00      40,000,000.00       

เงนิสดจ่ายช าระตัว๋แลกเงนิขายลด (824,000,000.00)     (360,000,000.00)     (590,000,000.00)     (310,000,000.00)     

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5.2 305,444,364.29      57,200,000.00       936,343,020.12      180,200,000.00      

เงนิสดจ่ายช าระเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5.2 (305,444,364.29)     (57,200,000.00)      (259,900,000.00)     (180,200,000.00)     

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลอืน่ -                      -                      170,000,000.00      -                      

เงนิสดจ่ายช าระเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลอืน่ -                      (14,865,112.90)      (170,000,000.00)     -                      

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 20 71,100,000.00       159,804,613.78      -                      -                      

เงนิสดจ่ายช าระเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 20 (111,774,385.76)     (1,875,433,341.71)  (70,680,000.00)      (82,419,250.00)      

เงนิสดจ่ายช าระเงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัอืน่ -                      (26,649,029.59)      -                      -                      

เงนิสดรบัจากการออกหุน้กู้ 21 2,970,027,114.16   843,794,810.00      2,970,027,114.16   -                      

เงนิสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุน้กู้ 21 (1,700,900,000.00)  (1,583,500,000.00)  (704,100,000.00)     (775,000,000.00)     

เงนิสดรบัจากการเพิม่ทุน -                      52,282,149.85       -                      52,282,149.85       

เงนิปันผลจ่าย (232,669,869.42)     (333,904,654.21) (232,669,869.42)     (183,949,646.21)     

จ่ายดอกเบีย้ (304,763,749.39)     (256,848,236.93)     (115,247,126.68)     (91,715,059.20)      

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 1,434,030,673.06   (3,411,481,428.55)  2,519,034,062.20   (1,361,774,847.31)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

หน้า 8 จาก 103

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม



บริษทั อีสเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (114,109,850.06)     (151,032,775.90)     -                      -                      

ส่วนเพ่ิมจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนเงินลงทุนในบริษทัย่อย 2.2.5 และ 2.2.6 (203,603,460.23)     (1,459,145,267.33)  -                      -                      

ส่วนเพ่ิมจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                      (2,919,925.64)        -                      -                      

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุของบริษทัย่อย 65,920,933.25       (87,145,799.46)      -                      -                      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) (892,699,747.45)     798,867,927.09      1,241,988.54         (449,292.30)          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกลุ่มท่ีจะจ าหน่าย

ท่ีจดัประเภทไว้เพ่ือขาย -                      -                      -                      -                      

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึน้จริง

ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -                      (265,200.00)          -                      -                      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี 6 949,675,687.68      151,072,960.59      4,063,037.15         4,512,329.45         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 6 56,975,940.23       949,675,687.68      5,305,025.69         4,063,037.15         

การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบักระแสเงินสดเพ่ิมเติม

1. รายการทีม่ใิช่เงนิสด

ลูกหนี้ค่าทรพัยส์นิ -                      -                      245,062,729.87      198,821,269.70      

ซือ้สนิทรพัยโ์ดยการก่อหนี้ 14 104,152,105.94      37,594,689.84       -                      104,000.00           

ประมาณการตน้ทุนการรื้อถอน 14 -                      1,682,000.00         -                      -                      

โอนเปลีย่นประเภทลูกหนี้ค่าทรพัยส์นิ

   เป็นเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5.2 -                      -                      212,738,758.58      -                      

โอนเปลีย่นประเภทเงนิมดัจ าค่าหุน้เป็นเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 12 -                      -                      150,000,000.00      -                      

โอนเปลีย่นประเภททีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ เป็นเงนิจ่ายล่วงหน้า

   ค่างานก่อสรา้งโครงการผลติไฟฟ้าพลงังานลม 14 209,656,656.39      -                      -                      -                      

2. จ านวนทีย่งัไมไ่ดเ้บกิใชข้องวงเงนิสนิเชือ่ทีอ่าจจะน ามาใช้

เพือ่กจิกรรมด าเนนิงานในอนาคต 647,522,252.30      1,029,808,494.76   108,364,805.47      246,673,039.02      

3. รายการเพิม่ขึน้ (ลดลง) ของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ 2.2.5 และ 2.2.6

จากการเปลีย่นแปลงสดัส่วนการลงทุน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 113,879.57           (140,887,374.86)     -                      -                      

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้หมนุเวยีนอืน่ - สุทธิ (1,411,659.08)        (109,809,958.69)     -                      -                      

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัร่วมทางออ้ม - ส่วนทีค่รบก าหนดรบัช าระภายในหนึ่งปี 9,371,018.65         -                      -                      -                      

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 500,000.00           (474,110,169.60)     -                      -                      

สนิทรพัยท์างการเงนิหมนุเวยีนอืน่ 162,886.76           (30,650,271.42)      -                      -                      

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ (443,297,148.99)     (96,057,836.10)      -                      -                      

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ -                      (3,939,123,897.89)  -                      -                      

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธิ -                      (304,340,438.46)     -                      -                      

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี -                      (28,800.88)            -                      -                      

สนิทรพัยท์างการเงนิทีไ่มใ่ช่เงนิสดทีเ่ป็นหลกัประกนั 90,185,964.20       (25,428,657.58)      -                      -                      

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ -                      (54,178,373.85)      -                      -                      

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมนุเวยีนอืน่ 207,473,591.61      314,739,261.32      -                      -                      

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั (1,609,072.70)        19,782,043.95       -                      -                      

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลอืน่ (65,074,624.60)      -                      -                      -                      

ภาษเีงนิไดน้ติบุิคคลคา้งจ่าย -                      18,085,776.03       -                      -                      

หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ (18,295.65)            762,086,399.25      -                      -                      

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ -                      1,361,596,424.19   -                      -                      

เงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั -                      1,237,945,607.26   -                      -                      

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่ -                      1,235,000.00         -                      -                      

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้
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หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม
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บริษทั อีสเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 
1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 บรษิทัฯ จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัเป็นนิตบิุคคลตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชน จ ากดั เมื่อวนัที ่ 13 สงิหาคม 2536 
และจดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เมือ่วนัที ่26 เมษายน 2536 โดยส านักงานใหญ่ตัง้อยูเ่ลขที ่51/29, 
51/61 ซอยวภิาวดรีงัสติ 66 (สยามสามคัค)ี ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร  

 บรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนเปลี่ยนแปลงการด าเนินธุรกจิเกี่ยวกบัการรบัจา้งพมิพ์สิง่พมิพป์ระเภทหนังสอื นิตยสาร และ
บรรจุภณัฑ ์เป็นการด าเนินธุรกจิเกีย่วกบัการเขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น เมื่อวนัที ่1 มกราคม 2564 

บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมประกอบธุรกจิหลกัตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.2 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มลูจงึรวมเรยีกบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยว่า “กลุ่มบรษิทั” 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ทีปั่จจุบนัไดข้ยายวงกวา้ง
ขึน้อย่างต่อเนื่องส่งผลใหเ้กดิการชะลอตวัของเศรษฐกจิ และมผีลกระทบต่อธุรกจิและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์
ดงักล่าวอาจน ามาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกจิ ฝ่ายบรหิารของกลุ่มบรษิทัได้
เฝ้าตดิตามความคบืหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมนิผลกระทบต่อการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และจะประเมนิ 
ผลกระทบทางการเงนิเกีย่วกบัมลูค่าของสนิทรพัย ์ประมาณการหนี้สนิและหนี้สนิทีอ่าจจะเกดิขึน้อย่างสม ่าเสมอ ทัง้นี้ 
ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งใชป้ระมาณการและดุลยพนิิจในประเดน็ต่างๆ เมื่อสถานการณ์มกีารเปลีย่นแปลง 

 
2. เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 

2.1 เกณฑก์ารจดัท างบการเงนิ 

งบการเงนินี้ จดัท าขึน้ตามกฎหมายเป็นภาษาไทย งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัท าขึน้เพื่อความสะดวกของผูอ้่าน
งบการเงนิทีไ่ม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของประเทศไทยภายใต้
พระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 ซึง่หมายความถงึ มาตรฐานการบญัชทีีอ่อกภายใต้พระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัชี 
พ.ศ. 2547 รวมถงึการตีความและแนวปฏบิตัทิางการบญัชทีีป่ระกาศใชโ้ดยสภาวชิาชพีบญัชี และตามขอ้บงัคบัของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ลงวนัที ่2 ตุลาคม 2560 เรื่อง การจดัท าและส่งงบการเงนิและรายการเกีย่วกบัฐานะ
การเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทัจดทะเบยีน พ.ศ. 2560 และตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท าและน าเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ น าเสนอตามเกณฑท์ีก่ าหนดในมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่1 (ปรบัปรุง 2563) 
เรื่อง “การน าเสนองบการเงนิ” และแสดงรายการตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า  เรื่อง “ก าหนด
รายการย่อทีต่อ้งมใีนงบการเงนิ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2562” ลงวนัที ่26 ธนัวาคม 2562 ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
การบญัช ีพ.ศ. 2543 ซึง่มผีลใชบ้งัคบัส าหรบัการจดัท างบการเงนิของบรษิทัมหาชนจ ากดั ตัง้แต่รอบระยะเวลาบญัชทีี่
เริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 
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2. เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน (ต่อ) 

2.1 เกณฑก์ารจดัท างบการเงนิ (ต่อ) 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ แสดงหน่วยเงนิตราเป็นเงนิบาท ซึง่เป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานของ
กลุ่มบรษิทั ยกเวน้ทีร่ะบุเป็นอยา่งอื่น 

2.2 หลกัการจดัท างบการเงนิรวม 

 งบการเงนิรวมนี้ ไดจ้ดัท าขึน้โดยรวมงบการเงนิของบรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) บรษิทัย่อย และ
ส่วนไดเ้สยีของบรษิทัร่วม ดงัต่อไปนี้ 

 การด าเนินกจิการ สดัส่วนการถอืหุน้ (รอ้ยละ) 
รายชื่อบรษิทั ประเภทธุรกจิ ประเทศ ปี 2564 ปี 2563 

บริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดยบริษทั :     

บรษิทั ตะวนัออกการพมิพ ์และบรรจภุณัฑ์ จ ากดั รบัจา้งพมิพส์ิง่พมิพป์ระเภทหนังสอื นิตยสาร 
และบรรจุภณัฑ ์

ไทย 99.99 99.99 

บรษิทั อเีทอรน์ิตี้ พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธรุกจิ   
ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์

ไทย 81.40 75.00 

บริษทัย่อยทางอ้อมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อย :     

บรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จ ากดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์          
และใหบ้รกิารรบัจา้งตดิตัง้โรงไฟฟ้า       
จากพลงังานแสงอาทติย ์

ไทย 99.99 99.99 

บรษิทั เอป็โก ้เอน็จเินียริง่ จ ากดั บ ารุงรกัษา และใหบ้รกิารรบัจา้งตดิตัง้โรงไฟฟ้า
จากพลงังานแสงอาทติย ์

ไทย 99.99 99.99 

บรษิทั เอป็โก ้เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั ลงทนุในธุรกจิพฒันาโครงการพลงังานใน
ประเทศญี่ปุ่ น 

ไทย 99.99 99.99 

บรษิทั ทศัน์ศริ ิจ ากดั เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธรุกจิ   
ผลติไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นร่วม 

ไทย - 99.99 

บรษิทั เอสทซี ีเอน็เนอรย์ี ่จ ากดั เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธรุกจิ   
ผลติไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นร่วม 

ไทย - 99.99 

บรษิทั เอเพก็ซ์ เอน็เนอยี ่โซลูชัน่ จ ากดั เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธรุกจิ   
ผลติไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นร่วม 

ไทย - 99.99 

EP Group (HK) Company Limited เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธรุกจิ 
   พฒันาโครงการพลงังานในประเทศเวยีดนาม 

ฮ่องกง 100.00 100.00 

บริษทัย่อยทางอ้อมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อยทางอ้อม :     

Alternative Energies Kabushiki Kaisha (Jpn Co.) 
 

เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธรุกจิ 
พฒันาโครงการพลงังานในประเทศญีปุ่่ น 

ญี่ปุ่ น 100.00 100.00 

Higashi Nihon Mega Solar 3 Godo Kaisha (Jpn Co.) พฒันาโครงการพลงังานในประเทศญีปุ่่ น ญี่ปุ่ น 100.00 100.00 
EPVN W1 (HK) Company Limited เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธรุกจิ  

   พฒันาโครงการพลงังานในประเทศเวยีดนาม 
ฮ่องกง 100.00 100.00 

EPVN W2 (HK) Company Limited เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธรุกจิ  
   พฒันาโครงการพลงังานในประเทศเวยีดนาม 

ฮ่องกง 100.00 100.00 

Huong Linh Fresh Energy Development Joint Stock 
Company 

เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธรุกจิ     
พฒันาโครงการพลงังานในประเทศเวยีดนาม 

เวยีดนาม 65.625 65.625 

Huong Linh Reproduce Energy Development Joint 
Stock Company 

เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธรุกจิ     
พฒันาโครงการพลงังานในประเทศเวยีดนาม 

เวยีดนาม 65.625 - 
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2. เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัท างบการเงนิรวม (ตอ่) 

 การด าเนินกจิการ สดัส่วนการถอืหุน้ (รอ้ยละ) 
รายชื่อบรษิทั ประเภทธุรกจิ ประเทศ ปี 2564 ปี 2563 

บริษทัย่อยทางอ้อมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อยทางอ้อม :     

Huong Linh 3 Wind Power Joint Stock Company พฒันาโครงการพลงังานในประเทศเวยีดนาม เวยีดนาม 99.80 99.80 
Huong Linh 4 Wind Power Joint Stock Company พฒันาโครงการพลงังานในประเทศเวยีดนาม เวยีดนาม 99.80 - 
Chu Prong Gia Lai Wind Electricity Joint Stock 

Company 
พฒันาโครงการพลงังานในประเทศเวยีดนาม เวยีดนาม 99.743 - 

Chu Prong Gia Lai Wind Power Joint Stock 
Company 

พฒันาโครงการพลงังานในประเทศเวยีดนาม เวยีดนาม 99.669 - 

บริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อยทางอ้อม :     

บรษิทั แทค เอน็เนอยี ่จ ากดั (1) เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธรุกจิ   
ผลติไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นร่วม 

ไทย - 52.40 

Huong Linh Reproduce Energy Development Joint 
Stock Company 

เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธรุกจิ     
พฒันาโครงการพลงังานในประเทศเวยีดนาม 

เวยีดนาม - 31.25 

Chu Prong Gia Lai Wind Electricity Joint Stock 
Company 

พฒันาโครงการพลงังานในประเทศเวยีดนาม เวยีดนาม - 30.00 

Chu Prong Gia Lai Wind Power Joint Stock 
Company 

พฒันาโครงการพลงังานในประเทศเวยีดนาม เวยีดนาม - 27.00 

บริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อยทางตรงและบริษทัร่วมทางอ้อม :    

บรษิทั พพีทีซี ีจ ากดั (2) ผลติไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นร่วม ไทย - 50.70 

บริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อยทางอ้อมและบริษทัร่วมทางอ้อม :    

บรษิทั เอสเอสยทู ีจ ากดั (2) ผลติไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นร่วม ไทย - 40.96 

บริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัร่วมทางอ้อม :     

Huong Linh 4 Wind Power Joint Stock Company พฒันาโครงการพลงังานในประเทศเวยีดนาม เวยีดนาม - 31.19 

(1) กลุ่มบรษิทัไม่มอี านาจในการควบคุม เนื่องจากมตีวัแทนเป็นกรรมการเพยีง 2 ท่าน จากจ านวน 4 ท่าน และเป็นกรรมการผูม้อี านาจร่วม
ลงนามผกูพนับรษิทัเพยีง 1 ท่าน จากจ านวน 2 ท่าน 

(2) กลุ่มบรษิทัไม่มอี านาจในการควบคุม เนื่องจากกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม โดยกลุ่มบรษิทัมตีวัแทน
เป็นกรรมการผูม้อี านาจเพยีง 1 ใน 3 ของกรรมการทีม่อี านาจอนุมตั ิ

รายละเอยีดการเปลีย่นแปลงทีม่สีาระส าคญัของกลุ่มบรษิทั มดีงันี้ 

ปี 2564 

บริษทัฯ : 

2.2.1 ทีป่ระชมุคณะกรรมการของบรษิทัฯ ครัง้ที ่ 1/2564 เมื่อวนัที ่ 25 กมุภาพนัธ ์ 2564 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เขา้ซื้อหุน้
ของบรษิทั อเีทอรน์ิตี ้พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (“ETP”) เพิม่เตมิจากผูถ้อืหุน้เดมิจ านวน 153,550,000 หุน้ ในราคา
หุน้ละ 3.69 บาท เป็นจ านวนเงนิ 566.60 ลา้นบาท ภายหลงัการซื้อหุน้ สดัส่วนการถอืหุน้ใน ETP เพิม่จากเดมิใน
สดัส่วนรอ้ยละ 75 เป็นสดัส่วนรอ้ยละ 81.40 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว ทัง้นี้บรษิทัฯ ไดจ้า่ยช าระและรบัโอน
หุน้แลว้ เมื่อวนัที ่7 มถิุนายน 2564 
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2. เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัท างบการเงนิรวม (ตอ่) 

2.2.2 ภายหลงัจากการจดัตัง้บรษิทั อสีเทอร์น โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั (“E-COGEN”) จากการปรบัโครงสรา้งกลุ่มธุรกจิและ
การเพิม่ทุนตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.2.7 และขอ้ 2.2.8.2 ถงึขอ้ 2.2.9 ทีป่ระชุมคณะกรรมการ
ของบรษิทัฯ ครัง้ที ่3/2564 เมื่อวนัที ่31 พฤษภาคม 2564 มมีตอินุมตัใิห ้E-COGEN เขา้ซื้อหุน้ของบรษิทั เอสเอสยูท ี
จ ากดั (“SSUT”) จากผูถ้อืหุน้เดมิจ านวน 11,676,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 170.76 บาท เป็นจ านวนเงนิ 1,993.79 ล้านบาท 
และต้องจ่ายช าระเงินส่วนเพิ่มอีกจ านวน 114 ล้านบาท รวมมูลค่าการลงทุนเป็นจ านวนเงิน 2,107.79 ล้านบาท 
สดัส่วนการถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 40 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว และเมื่อรวมกบัสดัส่วนการถอืหุน้ทางออ้มของ     
E-COGEN ในบรษิทั ทศัน์ศริ ิจ ากดั (“TSR”) บรษิทั เอสทซี ีเอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (“STCE”) และบรษิทั เอเพก็ซ์ เอน็เนอยี ่
โซลูชัน่ จ ากัด (“APEX”) จะคิดเป็นสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 80.96 ของทุนจดทะเบียนในบรษิัทดงักล่าว โดยมติ
ดงักล่าวได้รบัการอนุมตัิโดยที่ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 4 สิงหาคม 2564 ทัง้นี้    
E-COGEN ไดจ้่ายช าระและรบัโอนหุน้ SSUT แลว้เมื่อวนัที ่23 กนัยายน 2564 

2.2.3 ทีป่ระชมุคณะกรรมการของบรษิทัฯ ครัง้ที ่7/2564 เมื่อวนัที ่18 ตุลาคม 2564 มมีตอินุมตัใิห ้ E-COGEN เขา้ซื้อหุน้
ของบรษิทั แทค เอน็เนอยี ่ จ ากดั (“TAC”) จากผูถ้อืหุน้เดมิจ านวน 9,472,400 หุน้ ในราคาหุน้ละ 199 บาท เป็น
จ านวนเงนิ 1,885.01 ลา้นบาท สดัส่วนการถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 47.60 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว และเมื่อ
รวมกบัสดัส่วนการถอืหุน้ทางออ้มของ E-COGEN ใน STCE และ APEX จะคดิเป็นสดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 100 
ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว และจะส่งผลใหส้ดัส่วนการถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มในบรษิทั พพีทีซี ีจ ากดั 
(“PPTC”) และ SSUT เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 74.50 และรอ้ยละ 100 ตามล าดบั ทัง้นี้ E-COGEN ไดจ้่ายช าระและรบั  
โอนหุน้ TAC แลว้เมื่อวนัที ่7 ธนัวาคม 2564 

2.2.4 ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ ครัง้ที ่8/2564 เมื่อวนัที ่27 ตุลาคม 2564 และทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 
ครัง้ที ่ 2/2564 เมื่อวนัที ่ 17 ธนัวาคม 2564 มมีตอินุมตัใิห ้ ETP บรษิทั ตะวนัออกการพมิพ ์ และบรรจุภณัฑ ์ จ ากดั 
(“EPPCO”) และ EP Group (HK) Company Limited (“EP-HK”) (รวมเรยีกว่า “ผูข้าย”) จ าหน่ายเงนิลงทุนทัง้หมดใน 
E-COGEN จ านวนรวม 10 ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ใน
บรษิทัดงักล่าว ใหแ้ก่บรษิทั ยนูิเวนเจอร ์บจีพี ีจ ากดั (“UVBGP”) ในราคาหุน้ละ 491.46 บาท เป็นจ านวนเงนิ 4,914.64 
ลา้นบาท รวมทัง้ UVBGP ไดจ้า่ยช าระคนืเงนิกูใ้หแ้ก่ ETP แทน E-COGEN จ านวนเงนิ 6,419.45 ลา้นบาท รวมมลูคา่
ทัง้สิน้เป็นจ านวนเงนิ 11,334.09 ลา้นบาท ทัง้นี้ผูข้ายไดร้บัช าระและโอนหุน้ใหแ้กผู่ซ้ื้อแลว้เมื่อวนัที ่21 ธนัวาคม 2564 

 กลุ่มบรษิทัมกี าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนใน E-COGEN รวมทัง้สิน้จ านวน 1,897.17 ลา้นบาท 

ทัง้นี้ตามเงือ่นไขสญัญาซื้อขายหุน้ UVBGP จะหกัเงนิส ารองของคดพีพิาทระหว่าง PPTC และ SSUT กบัผูร้บัเหมา
โครงการ ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 38 จ านวน 403.08 ลา้นบาท และหกัค่า Potential Leakage 
จ านวน 33.74 ลา้นบาท โดยผูข้ายไดบ้นัทกึเงนิทีถู่กหกัดงักล่าวไวใ้นบญัช ี “สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น” และตัง้ค่าเผื่อ  
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ดว้ยจ านวนเดยีวกนั ซึง่ผูบ้รหิารของผูข้ายเหน็ว่า หากคดพีพิาทถงึทีสุ่ดตาม
ค าตดัสนิของคณะอนุญาโตตุลาการ ผลเสยีหายจะไม่เกนิจ านวนทีไ่ดห้กัส ารองไว ้
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2. เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัท างบการเงนิรวม (ตอ่) 

บริษทัยอ่ยทางตรง : บรษิทั อเีทอรน์ิตี้ พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) “ETP” 

2.2.5 สบืเนื่องจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัของ ETP ครัง้ที ่4/2563 เมื่อวนัที ่15 มถิุนายน 2563 มมีตอินุมตัใิห ้EPVN 
W1 (HK) Co., Ltd. (“EPVN W1”) เขา้ซื้อหุน้ของ Huong Linh Reproduce Energy Development Joint Stock Company 
(“HLR”) จากผูถ้อืหุน้เดมิ จ านวน 1.50 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 0.10 ลา้นดงเวยีดนาม มลูค่าตามสญัญา 4.80 ลา้นดอลล่าร์
สหรฐั คดิเป็นสดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว เพื่อใหไ้ดม้าซึง่เงนิลงทุนใน Huong 
Linh 4 Wind Power Joint Stock Company (“HL4”) โดย HLR ถอืหุน้ใน HL4 คดิเป็นรอ้ยละ 99.80 ของทุนจดทะเบยีน
ในบรษิทัดงักล่าว โดยวนัทีธุ่รกรรมเสรจ็สมบูรณ์ในการเขา้ซื้อหุน้ในบรษิทัดงักล่าว แบง่ออกเป็น 5 ชว่งดงันี้ 

1) เมื่อปฏบิตัติามเงือ่นไขขอ้บงัคบัของสญัญาระยะที ่1 เสรจ็สิน้ ผูซ้ื้อจะตอ้งจ่ายเงนิค่าหุน้จ านวน 1.50 ลา้นดอลล่าร์
สหรฐั และไดร้บัหุน้คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 31.25 ของทุนจดทะเบยีน โดย EPVN W1 ไดจ้่ายช าระและรบัโอนหุน้
ของ HLR แลว้เมื่อวนัที ่22 มถินุายน 2563 

2) เมื่อปฏบิตัติามเงือ่นไขขอ้บงัคบัตามสญัญาระยะที ่2 เสรจ็สิน้ ผูซ้ื้อจะตอ้งจ่ายเงนิค่าหุน้จ านวน 1.65 ลา้นดอลล่าร์
สหรฐั และไดร้บัหุน้คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 34.375 ของทุนจดทะเบยีน โดย EPVN W1 ไดจ้่ายช าระและรบัโอนหุน้
ของ HLR แลว้เมื่อวนัที ่8 กุมภาพนัธ ์2564 

3) เมื่อปฏบิตัติามเงือ่นไขขอ้บงัคบัตามสญัญาระยะที ่3 เสรจ็สิน้ ผูซ้ื้อจะตอ้งจ่ายเงนิค่าหุน้จ านวน 1.65 ลา้นดอลล่าร์
สหรฐั และไดร้บัหุน้คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 9.375 ของทุนจดทะเบยีน  

4) เมื่อปฏบิตัติามเงือ่นไขขอ้บงัคบัตามสญัญาระยะที ่4 เสรจ็สิน้ ผูซ้ื้อจะไดร้บัหุน้คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 10 ของทุน
จดทะเบยีน 

5) เมื่อปฏบิตัติามเงือ่นไขขอ้บงัคบัของสญัญาระยะที ่5 เสรจ็สิน้ ผูซ้ื้อจะไดร้บัหุน้คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 15 ของทุน
จดทะเบยีน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 EPVN W1 ไดป้ฏบิตัติามเงือ่นไขขอ้บงัคบัของสญัญาระยะที ่2 เสรจ็สิน้แลว้ และจ่ายช าระ
ค่าหุน้แลว้ สดัส่วนการถอืหุน้ของ EPVN W1 ใน HLR คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 65.625 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 EPVNW1 ไดป้ฏบิตัติามเงือ่นไขขอ้บงัคบัของสญัญาระยะที ่1 เสรจ็สิน้แลว้ และจ่ายช าระ
ค่าหุน้แลว้ สดัส่วนการถอืหุน้ของ EPVN W1 ใน HLR คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 31.25 ของทนุจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว 

2.2.6 สบืเนื่องจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัของ ETP ครัง้ที ่6/2563 เมื่อวนัที ่10 สงิหาคม 2563 มมีตอินุมตัดิงันี้ 

2.2.6.1 ให ้EPVN W2 (HK) Co., Ltd. (“EPVN W2”) เขา้ซื้อหุน้ของ Chu Prong Gia Lai Wind Electricity Joint Stock Company 
(“MN”) จากผูถ้อืหุน้เดมิ จ านวน 2.50 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 0.01 ลา้นดงเวยีดนาม มลูคา่ตามสญัญา 8.75 ลา้นดอลล่าร์
สหรฐั คดิเป็นสดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว โดยวนัทีธุ่รกรรมเสรจ็สมบูรณ์ในการ
เขา้ซื้อหุน้ในบรษิทัดงักล่าว แบง่ออกเป็น 5 ชว่งดงันี้ 

1)  เมื่อปฏบิตัติามเงือ่นไขขอ้บงัคบัของสญัญาระยะที ่1 เสรจ็สิน้ ผูซ้ื้อจะตอ้งจ่ายเงนิค่าหุน้จ านวน 0.87 ลา้นดอลล่าร์
สหรฐั และไดร้บัหุน้คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน โดย EPVN W2 ไดจ้า่ยช าระและรบัโอนหุน้แลว้ 
เมื่อวนัที ่27 สงิหาคม 2563 

2) เมื่อปฏบิตัติามเงือ่นไขขอ้บงัคบัของสญัญาระยะที ่2 เสรจ็สิน้ ผูซ้ื้อจะตอ้งจ่ายเงนิค่าหุน้จ านวน 1.75 ลา้นดอลล่าร์
สหรฐั และไดร้บัหุน้คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 20 ของทุนจดทะเบยีน โดย EPVN W2 ไดจ้า่ยช าระและรบัโอนหุน้แลว้ 
เมื่อวนัที ่27 ตุลาคม 2563   
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2. เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัท างบการเงนิรวม (ตอ่) 

3) เมื่อปฏบิตัติามเงือ่นไขขอ้บงัคบัของสญัญาระยะที ่3 เสรจ็สิน้ ผูซ้ื้อจะตอ้งจ่ายเงนิค่าหุน้จ านวน 2.63 ลา้นดอลล่าร์
สหรฐั และไดร้บัหุน้คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 30 ของทุนจดทะเบยีน โดย EPVN W2 ไดจ้า่ยช าระและรบัโอนหุน้แลว้ 
เมื่อวนัที ่28 มกราคม 2564 

4) เมื่อปฏบิตัติามเงือ่นไขขอ้บงัคบัตามสญัญาระยะที ่4 เสรจ็สิน้ ผูซ้ื้อจะตอ้งจ่ายเงนิค่าหุน้จ านวน 3.06 ลา้นดอลล่าร์
สหรฐั และไดร้บัหุน้คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 35 ของทุนจดทะเบยีน โดย EPVN W2 ไดจ้า่ยช าระและรบัโอนหุน้แลว้ 
เมื่อวนัที ่12 เมษายน 2564 

5) เมื่อปฏบิตัติามเงือ่นไขขอ้บงัคบัของสญัญาระยะที ่5 เสรจ็สิน้ ผูซ้ื้อจะตอ้งจ่ายเงนิค่าหุน้จ านวน 0.44 ลา้นดอลล่าร์
สหรฐั และไดร้บัหุน้คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 5 ของทุนจดทะเบยีน โดย EPVN W2 ไดจ้่ายช าระค่าหุน้บางส่วนจ านวน 
0.09 ลา้นดอลล่ารส์หรฐั และรบัโอนหุน้สดัส่วนรอ้ยละ 4.743 ของทุนจดทะเบยีน เมื่อวนัที ่17 ธนัวาคม 2564 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 EPVN W2 ไดป้ฏบิตัติามเงือ่นไขขอ้บงัคบัของสญัญาระยะที ่5 บางส่วนเสรจ็สิน้ และจ่าย
ช าระค่าหุน้แลว้ สดัส่วนการถอืหุน้ของ EPVN W2 ใน MN คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 99.743 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทั
ดงักล่าว 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 EPVN W2 ไดป้ฏบิตัติามเงือ่นไขขอ้บงัคบัของสญัญาระยะที ่2 เสรจ็สิน้แลว้ และจ่ายช าระ
ค่าหุน้แลว้ สดัส่วนการถอืหุน้ของ EPVN W2 ใน MN คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 30 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว 

2.2.6.2 ให ้EPVN W2 เขา้ซื้อหุน้ของ Chu Prong Gia Lai Wind Power Joint Stock Company (“TN”) จากผูถ้อืหุน้เดมิ 
จ านวน 2.25 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 0.01 ล้านดงเวยีดนาม มลูค่าตามสญัญา 7.88 ลา้นดอลล่ารส์หรฐั คดิเป็นสดัส่วนการ
ถอืหุน้รอ้ยละ 89.90 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว โดยวนัทีธุ่รกรรมเสรจ็สมบูรณ์ในการเขา้ซื้อหุน้ในบรษิทัดงักล่าว 
แบ่งออกเป็น 5 ช่วงดงันี้ 

1) เมื่อปฏบิตัติามเงือ่นไขขอ้บงัคบัของสญัญาระยะที ่1 เสรจ็สิน้ ผูซ้ื้อจะตอ้งจ่ายเงนิค่าหุน้จ านวน 0.79 ลา้นดอลล่าร์
สหรฐั และไดร้บัหุน้คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 9 ของทุนจดทะเบยีน โดย EPVN W2 ไดจ้่ายช าระและรบัโอนหุน้แลว้ 
เมื่อวนัที ่27 สงิหาคม 2563   

2) เมื่อปฏบิตัติามเงือ่นไขขอ้บงัคบัของสญัญาระยะที ่2 เสรจ็สิน้ ผูซ้ื้อจะตอ้งจ่ายเงนิค่าหุน้จ านวน 1.58 ลา้นดอลล่าร์
สหรฐั และไดร้บัหุน้คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 18 ของทุนจดทะเบยีน โดย EPVN W2 ไดจ้า่ยช าระและรบัโอนหุน้แลว้ 
เมื่อวนัที ่27 ตุลาคม 2563 

3) เมื่อปฏบิตัติามเงือ่นไขขอ้บงัคบัของสญัญาระยะที ่3 เสรจ็สิน้ ผูซ้ื้อจะตอ้งจ่ายเงนิค่าหุน้จ านวน 2.36 ลา้นดอลล่าร์
สหรฐั และไดร้บัหุน้คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 26.90 ของทุนจดทะเบยีน โดย EPVN W2 ไดจ้่ายช าระและรบัโอน 
หุน้แลว้ เมื่อวนัที ่28 มกราคม 2564 

4) เมื่อปฏบิตัติามเงือ่นไขขอ้บงัคบัตามสญัญาระยะที ่4 เสรจ็สิน้ ผูซ้ื้อจะตอ้งจ่ายเงนิค่าหุน้จ านวน 2.76 ลา้นดอลล่าร์
สหรฐั และไดร้บัหุน้คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 31.50 ของทุนจดทะเบยีน โดย EPVN W2 ไดจ้่ายช าระและรบัโอน 
หุน้แลว้ เมื่อวนัที ่12 เมษายน 2564 

5) เมื่อปฏบิตัติามเงือ่นไขขอ้บงัคบัของสญัญาระยะที ่5 เสรจ็สิน้ ผูซ้ื้อจะตอ้งจ่ายเงนิค่าหุน้จ านวน 0.39 ลา้นดอลล่าร์
สหรฐั และไดร้บัหุน้คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 4.50 ของทุนจดทะเบยีน โดย EPVN W2 ไดจ้่ายช าระค่าหุน้บางส่วน
จ านวน 0.38 ลา้นดอลล่ารส์หรฐั และรบัโอนหุน้สดัส่วนรอ้ยละ 4.269 ของทุนจดทะเบยีน เมื่อวนัที ่22 ธนัวาคม 2564 

ทัง้นี้ EPVN W2 ไดเ้ขา้ซื้อหุน้ของ TN เพิม่เตมิตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.2.8.1 โดย EPVN W2 
ไดจ้่ายช าระและรบัโอนหุน้แลว้ เมื่อวนัที ่7 มถิุนายน 2564 
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2. เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัท างบการเงนิรวม (ตอ่) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 EPVN W2 ไดป้ฏบิตัติามเงือ่นไขขอ้บงัคบัของสญัญาระยะที ่5 บางส่วนเสรจ็สิน้ และจ่าย
ช าระค่าหุน้แลว้ สดัส่วนการถอืหุน้ของ EPVN W2 ใน TN คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 99.669 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทั
ดงักล่าว 

การเปลีย่นแปลงสดัส่วนการถอืหุน้ขา้งตน้ ส่งผลใหเ้งนิลงทุนในบรษิทัร่วมลดลง และทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ เพิม่ขึน้
ตามทีแ่สดงผลกระทบไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 13 และขอ้ 14 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 EPVN W2 ไดป้ฏบิตัติามเงือ่นไขขอ้บงัคบัของสญัญาระยะที ่2 เสรจ็สิน้แลว้ และจ่ายช าระ
ค่าหุน้แลว้ สดัส่วนการถอืหุน้ของ EPVN W2 ใน TN คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 27 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว 

ทัง้นี้ ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้ 2.2.5, 2.2.6 และ 2.2.12.4 กลุ่มบรษิทัไดบ้นัทกึมลูค่าของสนิทรพัย์
ทีไ่ดม้าซึง่อยู่ระหว่างการระบุประเภทสนิทรพัย ์ และวดัมลูค่ายุตธิรรมไวใ้นบญัช ี “เงนิลงทุนในโครงการผลติไฟฟ้าจาก
พลงังานลม” ในงบแสดงฐานะการเงนิรวม 

2.2.7 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัของ ETP ครัง้ที ่2/2564 เมื่อวนัที ่19 มนีาคม 2564 มมีตอินุมตัใิห ้ETP จดัตัง้ E-COGEN 
เป็นบรษิทัย่อย เพื่อรองรบัการขยายธุรกจิการผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า ส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นรว่ม 
โดย ETP ถอืหุน้ใน E-COGEN จ านวน 9,997 หุน้ ราคาหุน้ละ 100 บาท เป็นจ านวนเงนิ 1 ลา้นบาท สดัส่วนการถอืหุน้
คดิเป็นรอ้ยละ 99.97 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว ทัง้นี้ ETP ไดจ้่ายช าระค่าหุน้ดงักล่าวทัง้จ านวนแลว้ เมื่อ
วนัที ่28 เมษายน 2564 

2.2.8 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัของ ETP ครัง้ที ่4/2564 เมื่อวนัที ่17 พฤษภาคม 2564 มมีตอินุมตัดิงันี้ 

2.2.8.1 ให ้EPVN W2 เขา้ซื้อหุน้ของ TN เพิม่เตมิจากผูถ้อืหุน้เดมิจ านวน 0.25 ลา้นหุน้ มลูค่าตามสญัญา 0.88 ลา้นดอลล่าร์
สหรฐั คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว 

2.2.8.2 ให ้ETP จ าหน่ายเงนิลงทุนทัง้หมดใน STCE จ านวน 78,447,598 หุน้ ใหแ้ก ่E-COGEN ในราคาหุน้ละ 17.25 บาท 
เป็นจ านวนเงนิ 1,353.22 ลา้นบาท สดัส่วนการถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว ทัง้นี้ 
E-COGEN ไดจ้่ายช าระและรบัโอนหุน้แลว้ เมื่อวนัที ่19 พฤษภาคม 2564 

2.2.8.3 ให ้ETP จ าหน่ายเงนิลงทุนทัง้หมดใน APEX จ านวน 25,356,798 หุน้ ใหแ้ก ่E-COGEN ในราคาหุน้ละ 17.75 บาท 
เป็นจ านวนเงนิ 450.08 ลา้นบาท สดัส่วนการถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว ทัง้นี้ 
E-COGEN ไดจ้่ายช าระและรบัโอนหุน้แลว้ เมื่อวนัที ่19 พฤษภาคม 2564 

2.2.8.4 ให ้ETP จ าหน่ายเงนิลงทุนทัง้หมดใน TSR จ านวน 6,199,998 หุน้ ใหแ้ก่ E-COGEN ในราคาหุน้ละ 172.55 บาท 
เป็นจ านวนเงนิ 1,069.81 ลา้นบาท สดัส่วนการถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว ทัง้นี้ 
E-COGEN ไดจ้่ายช าระและรบัโอนหุน้แลว้ เมื่อวนัที ่7 มถิุนายน 2564 

2.2.8.5 ให ้E-COGEN เพิม่ทุนจดทะเบยีนโดยการออกหุน้สามญั จ านวน 9,990,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท เป็น
จ านวนเงนิ 999 ลา้นบาท 

2.2.8.6 ให ้ETP เขา้ซื้อหุน้เพิม่ทุนของ E-COGEN จ านวน 4,590,000 หุน้ และซื้อหุน้เพิม่เตมิจากกรรมการจ านวน 3 หุน้
มลูค่าหุน้ละ 100 บาท รวมเป็นจ านวนเงนิ 459 ลา้นบาท ภายหลงัการซื้อหุน้ส่งผลใหส้ดัส่วนการถอืหุน้ใน E-COGEN 
เปลีย่นแปลงจากเดมิรอ้ยละ 99.97 เป็นรอ้ยละ 46 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว 

2.2.8.7 ให ้EP-HK เขา้ซื้อหุน้เพิม่ทุนของ E-COGEN จ านวน 4,900,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท เป็นจ านวนเงนิ 490 
ลา้นบาท สดัส่วนการถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 49 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว 
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2.2.9 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัของ ETP ครัง้ที ่10/2564 เมื่อวนัที ่25 สงิหาคม 2564 มมีตอินุมตัใิห ้ETP จ าหน่าย
เงนิลงทุนทัง้หมดใน PPTC จ านวน 3,635,800 หุน้ ใหแ้ก่ E-COGEN ในราคาหุน้ละ 149.45 บาท เป็นจ านวนเงนิ 
543.37 ลา้นบาท สดัส่วนการถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 24.50 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว ทัง้นี้ E-COGEN ได้
จ่ายช าระและรบัโอนหุน้แลว้ เมือ่วนัที ่28 กนัยายน 2564 

บริษทัยอ่ยทางตรง : บรษิทั ตะวนัออกการพมิพ ์และบรรจุภณัฑ ์จ ากดั “EPPCO” 

2.2.10 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัของ EPPCO ครัง้ที ่7/2564 เมือ่วนัที ่17 พฤษภาคม 2564 มมีตอินุมตัใิห ้EPPCO 
เขา้ซื้อหุน้เพิม่ทุนของ E-COGEN จ านวน 500,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท เป็นจ านวนเงนิ 50 ลา้นบาท 
สดัส่วนการถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 5 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว  

 ทัง้นี้ E-COGEN ไดร้บัช าระค่าหุน้เพิม่ทุนจาก ETP EP-HK และ EPPCO ครบทัง้จ านวนแลว้ เมื่อวนัที ่19 พฤษภาคม 
2564 และไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมื่อวนัที ่21 พฤษภาคม 2564 

ปี 2563 

บริษทัยอ่ยทางตรง : บรษิทั อเีทอรน์ิตี้ พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) “ETP” 

2.2.11 สบืเนื่องจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัของ ETP ครัง้ที ่8/2562 เมื่อวนัที ่6 กนัยายน 2562 มมีตอินุมตัดิงันี้ 

2.2.11.1 ให ้Alternative Energies Kabushiki Kaisha (Jpn Co.) (“AEKK”) จ าหน่ายเงนิลงทุนของ Kurihara Godo Kaisha 
(Jpn Co.) (“GK1”) และ AE Power Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GK2”) ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนใน
บรษิทัดงักล่าว เป็นจ านวนเงนิ 50 ลา้นเยน และ 30 ลา้นเยน ตามล าดบั ใหก้บั EP-HK ทัง้นี้ EP-HK ไดร้บัโอนหุน้
ทัง้หมดแลว้เมื่อวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2563 

2.2.11.2 ให ้EP-HK เขา้ซื้อหุน้ของ AEKK เพิม่เตมิจากผูถ้อืหุน้เดมิอกีจ านวน 50 หุน้ เป็นจ านวนเงนิ 0.50 ลา้นเยน ภายหลงัการ
ซื้อหุน้ สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทัดงักล่าวเพิม่จากเดมิในสดัส่วนรอ้ยละ 98 เป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีน 
ทัง้นี้ EP-HK ไดร้บัโอนหุน้ทัง้หมดแลว้เมื่อวนัที ่28 กมุภาพนัธ ์2563 

2.2.12 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัของ ETP ครัง้ที ่4/2563 เมื่อวนัที ่15 มถิุนายน 2563 มมีตอินุมตัดิงันี้ 

2.2.12.1 ให ้ETP เขา้ซื้อหุน้ของบรษิทั เอป็โก ้เอน็จเินียริง่ จ ากดั (“EPCO-EE”) จาก บรษิทั อารพ์วี ีพลงังาน จ ากดั (“RPV”)  
จ านวน 199,980 หุน้ ในราคาหุน้ละ 11.50 บาท เป็นจ านวนเงนิ 2.30 ลา้นบาท สดัส่วนการถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 
99.99 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว ทัง้นี้ ETP ไดจ้่ายช าระค่าหุน้ดงักล่าวทัง้จ านวนและรบัโอนหุน้แลว้ เมื่อ
วนัที ่30 มถิุนายน 2563 

2.2.12.2 ให ้ETP เขา้ซื้อหุน้ของบรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จ ากดั (“EPCO-G”) จาก RPV จ านวน 9,999,997 หุน้  
ในราคาหุน้ละ 10.20 บาท เป็นจ านวนเงนิ 102 ลา้นบาท สดัส่วนการถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีน
ในบรษิทัดงักล่าว ทัง้นี้ ETP ไดจ้่ายช าระค่าหุน้ดงักล่าวทัง้จ านวนและไดร้บัโอนหุน้แลว้ เมือ่วนัที ่30 มถิุนายน 2563 

2.2.12.3 ให ้ ETP เขา้ซื้อหุน้ของ APEX เพิม่เตมิจากผูถ้อืหุน้เดมิอกีจ านวน 4,754,398 หุน้ ในราคาหุน้ละ 16.8265 บาท 
เป็นจ านวนเงนิ 80 ลา้นบาท ภายหลงัการซื้อหุน้ สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทัดงักล่าวเพิม่จากเดมิในสดัส่วนรอ้ยละ 
81.25 เป็นสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีน ทัง้นี้ ETP ไดจ้่ายช าระค่าหุน้จ านวน 40 ลา้นบาท เมื่อวนัที ่2 
กรกฎาคม 2563 และส่วนทีเ่หลอือกี 40 ลา้นบาท จ่ายช าระเมื่อวนัที ่ 30 กนัยายน 2563 โดยการซื้อหุน้ดงักล่าว 
ส่งผลใหส้ดัส่วนการถอืหุน้ทางออ้มในบรษิทัดงัต่อไปนี้ เปลีย่นแปลงไปดงันี้ 
 



 

หน้า 18 จาก 103 

2. เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัท างบการเงนิรวม (ตอ่) 

-  TAC เพิม่จากเดมิในสดัส่วนรอ้ยละ 50 เป็นสดัส่วนรอ้ยละ 52.40 ของทุนจดทะเบยีน 
- PPTC เพิม่จากเดมิในสดัส่วนรอ้ยละ 49.50 เป็นสดัส่วนรอ้ยละ 50.70 ของทุนจดทะเบยีน 
 - SSUT เพิม่จากเดมิในสดัส่วนรอ้ยละ 40 เป็นสดัส่วนรอ้ยละ 40.96 ของทุนจดทะเบยีน 

ทัง้นี้ตามสญัญาซื้อขายหุน้ APEX ขา้งตน้ ETP จะตอ้งจ่ายเงนิพเิศษเพิม่โดยจะช าระหลงัจากขอ้พพิาททีเ่กดิจากการ
เรยีกรอ้งความเสยีหายของบรษิทัสองแหง่จาก SSUT และ PPTC สิน้สุดลง โดยจ านวนเงนิพเิศษทีต่อ้งจ่ายช าระ
ขึน้อยู่กบัสดัส่วนมลูค่าความเสยีหายทีร่ะบุไวใ้นสญัญาสงูสุดไม่เกนิ 10 ลา้นบาท ETP ไดบ้นัทกึประมาณการหนี้สนิ
จ านวน 10 ลา้นบาทไวใ้นบญัช ี“เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น” 

2.2.12.4  ให ้EPVN W1 เขา้ซื้อหุน้ของ Huong Linh Fresh Energy Development Joint Stock Company (“HLF”) จากผูถ้อื
หุน้เดมิ จ านวน 1.50 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 0.10 ลา้นดงเวยีดนาม มลูค่าตามสญัญา 4.80 ลา้นดอลล่ารส์หรฐั คดิ
เป็นสดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว เพื่อใหไ้ดม้าซึง่เงนิลงทุนใน Huong Linh 3 
Wind Power Joint Stock Company (“HL3”) โดย HLF ถอืหุน้ใน HL3 คดิเป็นรอ้ยละ 99.80 ของทุนจดทะเบยีนใน
บรษิทัดงักล่าว โดยวนัทีธุ่รกรรมเสรจ็สมบูรณ์ในการเขา้ซื้อหุน้ในบรษิทัดงักล่าว แบ่งออกเป็น 5 ช่วงดงันี้ 

1) เมื่อปฏบิตัติามเงือ่นไขขอ้บงัคบัของสญัญาระยะที ่1 เสรจ็สิน้ ผูซ้ื้อจะตอ้งจ่ายเงนิค่าหุน้จ านวน 1.50 ลา้นดอลล่าร์ 
สหรฐั และไดร้บัหุน้คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 31.25 ของทุนจดทะเบยีน โดย EPVN W1 ไดจ้่ายช าระและรบัโอน
หุน้ของ HLF แลว้เมื่อวนัที ่22 มถิุนายน 2563 

2) เมื่อปฏบิตัติามเงือ่นไขขอ้บงัคบัตามสญัญาระยะที ่2 เสรจ็สิน้ ผูซ้ื้อจะตอ้งจ่ายเงนิค่าหุน้จ านวน 1.65 ลา้นดอลล่าร์
สหรฐั และไดร้บัหุน้คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 34.375 ของทุนจดทะเบยีน โดย EPVN W1 ไดจ้่ายช าระและรบัโอน
หุน้ของ HLF แลว้เมื่อวนัที ่18 ธนัวาคม 2563 

3) เมื่อปฏบิตัติามเงือ่นไขขอ้บงัคบัตามสญัญาระยะที ่3 เสรจ็สิน้ ผูซ้ื้อจะตอ้งจ่ายเงนิค่าหุน้จ านวน 1.65 ลา้นดอลล่าร์
สหรฐั และไดร้บัหุน้คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 9.375 ของทุนจดทะเบยีน  

4) เมื่อปฏบิตัติามเงือ่นไขขอ้บงัคบัตามสญัญาระยะที ่ 4 เสรจ็สิน้ ผูซ้ื้อจะไดร้บัหุน้คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบยีน 

5) เมื่อปฏบิตัติามเงือ่นไขขอ้บงัคบัของสญัญาระยะที ่ 5 เสรจ็สิน้ ผูซ้ื้อจะไดร้บัหุน้คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 15 ของ
ทุนจดทะเบยีน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 EPVN W1 ไดป้ฏบิตัติามเงือ่นไขขอ้บงัคบัของสญัญาระยะที ่2 เสรจ็สิน้แลว้ 
และจ่ายช าระค่าหุน้แลว้ สดัส่วนการถอืหุน้ของ EPVN W1 ใน HLF คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 65.625 ของทุนจดทะเบยีน
ในบรษิทัดงักล่าว 

2.2.13 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัของ ETP ครัง้ที ่5/2563 เมื่อวนัที ่31 กรกฎาคม 2563 มมีตอินุมตัใิห ้ETP ด าเนินการ
ขายหุน้จ านวนรอ้ยละ 99.99 ของ RPV รวมถงึด าเนินการใดๆ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อยขายหุน้ RPV ของตน รวมทัง้สิน้
รอ้ยละ 100 ใหแ้ก่บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน) (“BCPG”) มลูค่าตามสญัญา 871 ลา้นบาท โดยมบีรษิทั อสีเทอรน์ 
พาวเวอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“EP”) เป็นผูค้ ้าประกนั ส าหรบัการรบัโอนหุน้ของ RPV ทีซ่ื้อขายนัน้ BCPG ไดจ้ดัตัง้
บรษิทั บเีอสอ ีเพาเวอร์ โฮลดิง้ส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“BSE”) เป็นบรษิทัย่อยแห่งใหม่ โดย BCPG จะถอืหุน้รอ้ยละ 
100 ในบรษิทัดงักล่าว และ BSE จะช าระเงนิค่าซือ้ขายหุน้และเขา้ถอืหุน้ใน RPV เมื่อครบเงือ่นไขบงัคบัทัง้หมดตาม
สญัญาซื้อขายหุน้ระหว่าง ETP BCPG และ EP ลงวนัที ่ 31 กรกฎาคม 2563 ส าเรจ็ลงแลว้ เพื่อเป็นผูร้บัโอนหุน้ 
RPV ทีซ่ื้อขายทัง้หมด ทัง้นี้ RPV ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 ของหุน้ทัง้หมดในบรษิทั เจเคอาร ์พลงังาน จ ากดั (“JKR”) 
และบรษิทั อะควาตสิ เอน็เนอรจ์ ีจ ากดั (“AQU”) และ AQU ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 ของหุน้ทัง้หมดในบรษิทั ลพบุร ีโซล่า 
จ ากดั (“LOP”) และบรษิทั ปราจนี โซล่า จ ากดั (“PS”) 
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2. เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัท างบการเงนิรวม (ตอ่) 

 เงือ่นไขในการรบัช าระเงนิค่าหุน้ตามสญัญาซื้อขายเงนิลงทุน แบง่เป็น 3 งวด ดงัต่อไปนี้ 

งวดแรก : 601 ล้านบาท รับช าระในวันที่โอนหุ้นของ RPV ให้แก่ BSE เรียบร้อยแล้ว ETP ได้รับช าระค่าหุ้น
ดงักล่าวแลว้ เมื่อวนัที ่11 สงิหาคม 2563   

งวดทีส่อง : 120 ล้านบาท และไดม้กีารปรบัราคาตามวธิกีารทีร่ะบุในสญัญาซื้อขายหุน้เพิม่อกี 29.35 ลา้นบาท รวมเป็น 
149.35 ลา้นบาท ซึง่ ETP ไดร้บัช าระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้ เมื่อวนัที ่3 กนัยายน 2563 

งวดสุดทา้ย : 150 ลา้นบาท โดยจะรบัช าระ ณ วนัที ่17 ตุลาคม 2565 ในกรณีทีก่ารต่อระยะเวลาของสญัญาซื้อขาย
ไฟฟ้าของ RPV และ JKR ทีท่ ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคไม่ไดถู้กยกเลกิ ดว้ยเหตุเกดิจากสญัญาซื้อขายไฟฟ้าดงักล่าว
ครบอายุสญัญา หรอื ณ วนัที ่BCPG โอนหุน้ RPV ทีซ่ื้อขายดงักล่าวใหแ้ก่บุคคลภายนอกใดๆ ทีไ่ม่ใช่บรษิทัย่อยของ 
BCPG (แลว้แต่วนัใดจะเกดิขึน้ก่อน) ทัง้นี้วนัทีร่บัช าระเงนิงวดสุดทา้ย เป็นวนัทีเ่ริม่ตน้สญัญาปีที ่11 โดยนับจากวนัที ่
COD ของสญัญาซื้อขายไฟของ RPV และ JKR โดยหากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ล่าวไวข้า้งตน้ ทาง ETP จะไม่ไดร้บั
ช าระเงนิครบถว้นในงวดสุดทา้ย ETP ไดบ้นัทกึเงนิงวดสุดทา้ยทีจ่ะไดร้บัไวใ้นบญัช ี“ลูกหนี้จากการจ าหน่ายเงนิลงทนุ” 

ทัง้นี้หลงัจากทีป่รบัราคาของการรบัช าระงวดที ่2 เพิม่ขึน้ตามวธิกีารทีร่ะบใุนสญัญาซื้อขายหุน้ มลูค่าซื้อขายรวมเป็น
เงนิทัง้สิน้ 900.35 ลา้นบาท 

2.2.14 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัของ ETP ครัง้ที ่9/2563 เมื่อวนัที ่28 กนัยายน 2563 มมีตอินุมตัดิงันี้ 

2.2.14.1 ให ้EP-HK จ าหน่ายเงนิลงทุนทัง้หมดของ GK1 และ GK2 ใหแ้ก ่Kurihara Taiyoukouhatsuden Godo Kaisha 
(Jpn Co.) มลูค่าตามสญัญา 12,000 ลา้นเยน ทัง้นี้ราคาดงักล่าวจะขึน้อยู่กบัการปรบัราคาตามวธิกีารทีร่ะบใุนสญัญา
ซื้อขายหุน้ โดยม ีETP เป็นผูค้ ้าประกนั 

ทัง้นี้ EP-HK ไดร้บัช าระค่าหุน้ดงักล่าวทัง้จ านวน เมื่อวนัที ่30 กนัยายน 2563 ภายหลงัจากการปรบัราคาตามวธิกีาร
ทีร่ะบุในสญัญาซื้อขายหุน้ EP-HK ตอ้งจ่ายคนืแก่ผูซ้ื้อจ านวน 31.23 ลา้นเยน โดยจ่ายช าระแลว้เมื่อวนัที ่5 พฤศจกิายน 
2563 

2.2.14.2 ใหบ้รษิทั เอป็โก ้เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั (“EPCOE”) จ าหน่ายเงนิลงทุนใน Kyotamba Solar Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GK3”) 
ใหแ้ก ่Japan Infra No.5 Godo Kaisha (Jpn Co.) มลูค่าตามสญัญา 1,769.69 ลา้นเยน โดยม ีETP เป็นผูค้ ้าประกนั 
เงือ่นไขในการรบัช าระตามสญัญาซื้อขายเงนิลงทุน แบง่เป็น 2 งวด ดงัต่อไปนี้ 

งวดแรก : 90 ลา้นเยน ไดร้บัช าระแลว้ในวนัทีล่งนามในสญัญาซือ้ขาย (วนัที ่15 ตุลาคม 2563) 

งวดสุดทา้ย : 1,679.69 ลา้นเยน ไดร้บัช าระแลว้ในวนัที ่26 ตุลาคม 2563 

กลุ่มบรษิทัมกี าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุน ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.2.13 และ 2.2.14 
รวมทัง้สิน้จ านวน 1,567.17 ลา้นบาท 

2.2.15 บรษิทัย่อย หมายถงึ กจิการทีก่ลุ่มบรษิทัมอี านาจในการควบคมุนโยบายการเงนิและการด าเนินงาน และโดยทัว่ไปแลว้
กลุ่มบรษิทัจะถอืหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงมากกว่ากึง่หนึ่ง 

2.2.16 บรษิทัร่วมเป็นกจิการทีก่ลุ่มบรษิทัมอีทิธพิลอย่างมนีัยส าคญั  โดยมอี านาจเขา้ไปมส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจเกีย่วกบั
นโยบายทางการเงนิและการด าเนินงานแตไ่มถ่งึระดบัทีจ่ะควบคุมนโยบายดงักล่าว การมอีทิธพิลอย่างมนีัยส าคญัถูก
สนันิษฐานว่ามอียู่เมื่อกลุ่มบรษิทัมอี านาจในการออกเสยีงในกจิการอื่นในอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 20 ถงึรอ้ยละ 50 
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2. เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัท างบการเงนิรวม (ตอ่) 

2.2.17 งบการเงนิของบรษิทัย่อยไดถู้กน ามารวมในการจดัท างบการเงนิรวม โดยเริม่ตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัใหญ่มอี านาจควบคุม
ดงักล่าวจนถงึวนัทีก่ารควบคุมสิน้สุดลง โดยสนิทรพัย์ทีไ่ด้มาและหนี้สนิทีร่บัมาต้องประกอบกนัขึน้เป็นธุรกจิ (การรวมกนั
ในลกัษณะของการร่วมคา้ หรอืการซื้อสนิทรพัยห์รอืกลุ่มของสนิทรพัยซ์ึง่ไม่ก่อใหเ้กดิเป็นธุรกจิไม่ถอืเป็นการรวมธุรกจิ) 

2.2.18 กลุ่มบรษิทัจดัท างบการเงนิรวมโดยบนัทกึเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมตามวธิส่ีวนไดเ้สยี โดยรบัรูร้ายการเงนิลงทุนเมื่อเริม่แรก
ดว้ยราคาทุน และบนัทกึส่วนแบ่งก าไรหรอืขาดทุนและการเปลีย่นแปลงในส่วนไดเ้สยีของบรษิทัร่วมตัง้แตว่นัทีก่ลุ่มบรษิทั
มอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญัจนถงึวนัทีก่ารมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญัสิน้สุดลง 

2.2.19 กลุ่มบรษิทัควบคุมกจิการเมือ่กลุ่มบรษิทัมกีารเปิดรบัหรอืมสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจากการเกีย่วขอ้งกบัผูไ้ดร้บัการ
ลงทุน และมคีวามสามารถท าใหเ้กดิผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใชอ้ านาจเหนือผูไ้ดร้บัการควบคุม ในการประเมนิ
ว่ากลุ่มบรษิทัมกีารควบคุมกจิการอื่นหรอืไม่ กลุ่มบรษิทัพจิารณาถงึการมอียู่และผลกระทบจากสทิธใินการออกเสยีงที่
เป็นไปไดท้ีก่ลุ่มบรษิทัสามารถใชส้ทิธหิรอืแปลงสภาพตราสารนัน้ในปัจจุบนัรวมถงึสทิธใินการออกเสยีงที่เป็นไปไดซ้ึ่ง
กจิการอื่นถอือยู่ดว้ย 

วนัทีซ่ื้อกจิการ คอื วนัทีอ่ านาจในการควบคมุนัน้ไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ื้อ การก าหนดวนัทีซ่ื้อกจิการและการระบุเกีย่วกบั
การโอนอ านาจควบคุมจากฝ่ายหนึ่งไปยงัอกีฝ่ายหนึ่งตอ้งใชดุ้ลยพนิิจเขา้มาเกีย่วขอ้ง 

2.2.20 เมื่อมกีารสญูเสยีอ านาจควบคุม กลุ่มบรษิทัตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิในบรษิทัย่อย ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม
และส่วนประกอบอื่นในส่วนของผูถ้อืหุน้ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัย่อยนัน้ ก าไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการสญูเสยีอ านาจ
ควบคุมในบรษิทัย่อยรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทนุ ส่วนไดเ้สยีในบรษิทัย่อยเดมิทีย่งัคงเหลอือยูใ่หว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม 
ณ วนัทีส่ญูเสยีอ านาจควบคมุ และจดัประเภทเงนิลงทุนเป็นเงนิลงทุนตามวธิส่ีวนไดเ้สยีหรอืเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิ
เผื่อขาย ขึน้อยู่กบัระดบัของอทิธพิลทีค่งเหลอือยู่ 

2.2.21 ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ คอื ส่วนของก าไรหรอืขาดทุนและสนิทรพัยสุ์ทธขิองบรษิทัย่อยส่วนทีเ่ป็นส่วนไดเ้สยี
ทีไ่ม่ไดเ้ป็นของบรษิทัใหญ่ ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบก าไรขาดทุนรวม และ
แสดงในส่วนของเจา้ของในงบแสดงฐานะการเงนิรวม โดยแสดงแยกตา่งหากจากส่วนของผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 

ณ วนัทีซ่ื้อธุรกจิ กลุ่มบรษิทัวดัมลูค่าส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สยีในสนิทรพัยสุ์ทธทิีไ่ดม้าจาก
ผูถู้กซื้อ 

การไดม้าซึง่ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคมุบนัทกึบญัชโีดยถอืวา่เป็นรายการกบัส่วนของผูถ้อืหุน้ในฐานะของผูถ้อืหุ้น 
ดงันัน้ จงึไม่มคี่าความนิยมเกดิขึน้จากรายการดงักล่าว 

การเปลีย่นแปลงส่วนไดเ้สยีในบรษิทัย่อยของกลุ่มบรษิทัทีไ่มท่ าใหก้ลุ่มบรษิทัสญูเสยีการควบคมุจะบนัทกึบญัชโีดยถอื
เป็นรายการในส่วนของผูถ้อืหุน้ 

ก าไร (ขาดทุน) จากการลดสดัส่วนเงนิลงทุนในบรษิทัทีก่ลุ่มบรษิทัลงทุน เนื่องจากบรษิทัดงักล่าวไดข้ายหุน้ใหแ้ก่บุคคล 
ภายนอกจะบนัทกึเป็นส่วนเกนิจากการลดสดัส่วนเงนิลงทุนในส่วนของผูถ้อืหุน้ในงบแสดงฐานะการเงนิ 

2.2.22 ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทัย่อย เป็นผลต่างระหว่างเงนิลงทุนตามสดัส่วนของบรษิทัย่อยที่
เปลีย่นแปลงกบัมลูค่าตามบญัชขีองบรษิทัย่อย ซึง่เกดิจากการเปลีย่นแปลงสดัส่วนการลงทุนในบรษิทัย่อย โดยผลขาดทุน
ดงักล่าวไดแ้สดงในงบแสดงฐานะการเงนิภายใตส่้วนของผูถ้อืหุน้ และตดัจ าหน่ายเมื่อมกีารขายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยนัน้ 
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2. เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัท างบการเงนิรวม (ตอ่) 

2.2.23  กลุ่มบรษิทับนัทกึบญัชสี าหรบัการรวมธรุกจิตามวธิซีื้อเมื่อการควบคุมถูกโอนไปยงักลุ่มบรษิทั ยกเวน้ในกรณีทีเ่ป็นการ
รวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 

สนิทรพัยท์ีร่ะบไุดท้ีไ่ดม้า หนี้สนิ และหนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้จากการรวมธุรกจิจะถูกวดัมลูค่าเริม่แรกดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม ณ 
วนัทีซ่ื้อ 

หนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้ของบรษิทัทีถู่กซื้อจากการรวมธุรกจิ รบัรูเ้มื่อหนี้สนินัน้เป็นหนี้สนิ ณ ปัจจุบนั และเป็นหนี้สนิทีเ่กดิขึ้น
จากเหตุการณ์ในอดตี และสามารถวดัมลูค่ายตุธิรรมไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 

ค่าความนิยม ถูกวดัมูลค่า ณ วนัที่ซื้อ โดยวดัจากมูลค่ายุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีโ่อนใหซ้ึ่งรวมถงึการรบัรูจ้ านวน
ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุมในผูถู้กซื้อ หกัดว้ยมลูค่าสุทธ ิ(มลูค่ายุตธิรรม) ของสนิทรพัยท์ีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้าและหนี้สนิ
ทีร่บัมาซึง่วดัมลูค่า ณ วนัทีซ่ื้อ ก าไรจากการซื้อในราคาต ่ากว่ามลูค่ายุตธิรรมรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนทนัท ี

กลุ่มบรษิทัวดัมลูค่าส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สยีในสนิทรพัยสุ์ทธทิีไ่ดม้าจากผูถู้กซื้อ 

ต้นทุนที่เกี่ยวขอ้งกบัการซื้อของกลุ่มบรษิัทที่เกิดขึ้น  ซึ่งเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ  เช่น  ค่าที่ปรกึษากฎหมาย 
ค่าธรรมเนียม วชิาชพี และค่าทีป่รกึษาอื่นๆ ถอืเป็นค่าใชจ้่ายเมื่อเกดิขึน้ 

2.2.24 การรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนับนัทกึบญัชโีดยใชว้ธิเีสมอืนว่าเป็นวธิกีารรวมส่วนไดเ้สยี โดยวธิกีารดงักล่าว
ผูซ้ื้อตอ้งรบัรูส้นิทรพัยแ์ละหนี้สนิของธุรกจิทีถู่กซื้อดว้ยมลูค่าตามบญัชขีองธุรกจิดงักล่าวตามงบการเงนิรวมของบรษิทัใหญ่
ในล าดบัสงูสุด ณ วนัทีเ่กดิรายการ ส่วนต่างระหวา่งมลูค่าสนิทรพัยสุ์ทธขิองธุรกจิทีถู่กน ามารวมดงักล่าวกบัค่าตอบแทน
ทีจ่่ายรบัรูเ้ป็นส่วนเกนิหรอืส่วนขาดจากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนัในส่วนของผูถ้อืหุน้ รายการส่วนเกนิ
หรอืส่วนขาดจะถูกโอนไปยงัก าไรสะสมเมื่อมกีารขายเงนิลงทุนในธุรกจิทีซ่ื้อดงักล่าวไป 

ผลการด าเนินงานของธุรกจิทีถู่กซื้อจะรวมอยูใ่นงบการเงนิรวมของผูซ้ื้อนับตัง้แต่วนัทีต่น้งวดของงบการเงนิเปรยีบเทยีบ
หรอืวนัทีธุ่รกจิเหล่านัน้อยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนัแลว้แต่ระยะเวลาใดจะสัน้กว่า จนถงึวนัทีก่ารควบคุมสิน้สุด 

2.2.25 งบการเงนิของบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม จดัท าขึน้โดยมวีนัทีใ่นงบการเงนิเช่นเดยีวกนักบับรษิทัใหญ่  

2.2.26 งบการเงนิของบรษิทัย่อย และบรษิทัรว่ม จดัท าขึน้โดยใชน้โยบายการบญัชทีีส่ าคญัเช่นเดยีวกนักบับรษิทัใหญ ่ส าหรบั
รายการบญัชทีีเ่หมอืนกนัหรอืเหตุการณ์บญัชทีีค่ลา้ยกนั 

2.2.27 งบการเงนิของหน่วยงานในต่างประเทศ จดัท าขึน้โดยใชส้กุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานของแต่ละกจิการ ในกรณีทีส่กุลเงนิ
ทีใ่ชใ้นการด าเนินงานไม่ใช่สกุลเงนิบาท งบการเงนิเหล่านัน้จะถูกแปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัที่
รายงานส าหรบัสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ และใชอ้ตัราแลกเปลีย่นซื้อขายถวัเฉลีย่ ณ วนัทีเ่กดิรายการส าหรบัรายไดแ้ละค่าใชจ้่าย 
ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจะแสดงภายใต ้ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ” ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น และแสดง
จ านวนสะสมภายใตห้วัขอ้องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ และเมื่อมกีารจ าหน่ายหน่วยงานต่างประเทศนัน้ ผลสะสม
ของผลต่างจากการแปลงค่าทัง้หมดดงักล่าว ถอืเป็นส่วนหนึ่งของรายการก าไรหรอืขาดทุนจากการจ าหน่ายหน่วยงาน
ต่างประเทศนัน้ 

2.2.28 ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบรษิทั  รายการคา้ระหว่างกนัทีม่สีาระส าคญัของกลุ่มบรษิทั  ราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุนใน
บรษิทัย่อยในงบการเงนิของบรษิทัฯ กบัส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อย ไดต้ดัออกจากงบการเงนิรวมแลว้  

ก าไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิซึง่เป็นผลมาจากรายการกบับรษิทัร่วมถูกตดัรายการกบัเงนิลงทุนเท่าทีก่ลุ่มบรษิทัมส่ีวนไดเ้สยี
ในกจิการทีถู่กลงทุนนัน้ ขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิถูกตดัรายการในลกัษณะเดยีวกบัก าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ แต่เท่าที่
เมื่อไม่มหีลกัฐานการดอ้ยค่าเกดิขึน้ 
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2. เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน (ต่อ) 

2.3 หลกัการจดัท างบการเงนิเฉพาะกจิการ 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัท างบการเงนิเฉพาะกจิการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึง่แสดงเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยตามวธิรีาคาทุน 
หกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี 

 
3. การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ระหวา่งปี 

3.1 การปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชใีหม่ระหว่างปี 

ในระหว่างปีปัจจุบนั  กลุ่มบรษิทัไดป้ฏบิตัติามกรอบแนวคดิในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  มาตรฐานการบญัช ี
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  และ
แนวปฏบิตัทิางการบญัชีทีป่รบัปรุงใหม่ (ฉบบัปรบัปรุง 2563) และออกใหม่จ านวนหลายฉบบัโดยสภาวชิาชพีบญัชฯี 
ซึง่มผีลบงัคบัใชส้ าหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2564 

มาตรฐานดงักล่าวขา้งตน้ ไดร้บัการปรบัปรุงหรอืจดัใหม้ขีึน้เพื่อใหม้เีนื้อหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ระหว่างประเทศโดยส่วนใหญ่เป็นการปรบัปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์ การตคีวาม และการใหแ้นวปฏบิตัทิางการบญัชกีบั
ผูใ้ชม้าตรฐานและการอธบิายใหช้ดัเจนเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ การน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิดงักล่าวมาถอืปฏบิตันิี้ไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิของกลุ่มบรษิทั อย่างไรกต็าม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิตามทีก่ล่าวขา้งตน้บางฉบบัมกีารเปลีย่นแปลงหลกัการส าคญั ซึง่ประกอบดว้ยมาตรฐาน
ดงัต่อไปนี้ 

กรอบแนวคดิในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

การปรบัปรุงการอา้งองิกรอบแนวคดิในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เพิม่เตมิหลกัการใหมแ่ละแนวปฏบิตัใินเรื่อง
ต่อไปนี้ 

- การวดัมลูค่า ซึง่รวมถงึปัจจยัทีต่อ้งพจิารณาในการเลอืกเกณฑก์ารวดัมลูค่า 
- การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลู รวมถงึการจดัประเภทรายการรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
- เรื่องกจิการทีเ่สนอรายงานอาจเป็นกจิการเดยีวหรอืส่วนของกจิการหรอืประกอบดว้ยกจิการมากกว่า 1 แห่ง ซึง่

ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นกจิการตามกฎหมาย และ 
- การตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ 

กรอบแนวคดิไดป้รบัปรุงค านิยามของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ และเกณฑ์ในการรวมสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิในงบการเงนิ รวมทัง้
ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนขึน้ถงึบทบาทของความสามารถของฝ่ายบรหิารในการดแูลรกัษาทรพัยากรเชงิเศรษฐกจิของกจิการ 
ความระมดัระวงั และความไม่แน่นอนของการวดัมลูค่าในการรายงานทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่3 เรื่อง การรวมธุรกจิ 

การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่3 เรื่อง การรวมธุรกจิ ไดใ้หค้ านิยามของ “ธุรกจิ” ใหม่ ซึง่ก าหนดให้
การไดม้าซึง่ธุรกจิตอ้งรวมถงึขอ้มลูปัจจยัน าเขา้และกระบวนการทีส่ าคญัเป็นอย่างน้อยซึง่เมื่อน ามารวมกนัมส่ีวนอย่าง
มนีัยส าคญัท าใหเ้กดิความสามารถในการสรา้งผลผลติ รวมทัง้ปรบัปรุงค านิยามของ “ผลผลติ” โดยใหค้วามสนใจในตวั
ของสนิคา้และบรกิารทีใ่หก้บัลูกคา้ และตดัเรื่องการอา้งองิความสามารถในการลดตน้ทุนออกไป ซึง่ผลจากการปรบัปรงุ
ดงักล่าวท าใหก้ารซื้อกจิการส่วนใหญ่เขา้ขา่ยเป็นการซื้อสนิทรพัยม์ากขึน้ 
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3. การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ระหวา่งปี (ต่อ) 

3.2 มาตรฐานการบญัชใีหมท่ีอ่อกในระหว่างปีแตย่งัไม่มผีลบงัคบัใช ้

ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวชิาชพีบญัชฯี ไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุงใหม ่(ฉบบัปรบัปรงุ 
2564) และออกใหมจ่ านวนหลายฉบบั ซึง่ไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ โดยจะมผีลบงัคบัใชส้ าหรบังบการเงนิ
ทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวไดร้บัการ
ปรบัปรุงหรอืจดัใหม้ขีึน้เพื่อใหม้เีนื้อหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น
การอธบิายใหช้ดัเจนเกีย่วกบัวธิปีฏบิตัทิางการบญัช ีและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิบางฉบบัมกีารใหข้อ้ผ่อนปรน
ในทางปฏบิตัหิรอืขอ้ยกเวน้ชัว่คราวใหก้บัผูใ้ชม้าตรฐาน กลุ่มบรษิทัยงัไม่ไดน้ ามาถอืปฏบิตักิ่อนวนัทีม่ผีลบงัคบัใช้  

ฝ่ายบรหิารของกลุ่มบรษิทัเชื่อว่าจะไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิน้ีในปีทีน่ ามาตรฐานดงักล่าวมา
ถอืปฏบิตั ิ

 
4. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ไดจ้ดัท าขึน้โดยถอืหลกัเกณฑก์ารบนัทกึตามราคาทุนเดมิ ในการวดัมลูค่า
ขององคป์ระกอบงบการเงนิ ยกเวน้ ตามทีก่ล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชแีต่ละหวัขอ้ 

นโยบายการบญัชทีีน่ าเสนอดงัตอ่ไปนี้ไดถ้อืปฏบิตัโิดยสม ่าเสมอส าหรบังบการเงนิทุกรอบระยะเวลาทีร่ายงาน 

4.1 การรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่าย  

รายไดร้บัรูเ้มื่อลูกคา้มอี านาจควบคุมในสนิคา้หรอืบรกิารดว้ยจ านวนเงนิทีส่ะทอ้นถงึสิง่ตอบแทนทีก่ลุ่มบรษิทัคาดว่าจะ
มสีทิธไิดร้บัซึง่ไม่รวมจ านวนเงนิทีเ่กบ็แทนบุคคลทีส่าม ภาษีมลูค่าเพิม่ หรอืภาษขีายอื่นๆ และแสดงสุทธจิากส่วนลด
การคา้ และส่วนลดตามปรมิาณ 

ในกรณีทีม่กีารขายสนิคา้พรอ้มการใหบ้รกิาร (Multiple element arrangements) องค์ประกอบของรายไดจ้ะปันส่วน
ตามสดัส่วนใหก้บัสนิคา้ทีส่่งมอบและภาระทีต่อ้งปฏบิตัใินการใหบ้รกิารทีร่วมอยู่ในสญัญาโดยให้มคีวามสมัพนัธก์บัราคา
ขายแบบเอกเทศของสนิคา้หรอืบรกิารทีแ่ตกต่างกนัตามขอ้ผกูพนัตามสญัญา 

รายไดท้ีร่บัรูแ้ลว้แต่ยงัไม่ถงึก าหนดเรยีกช าระตามสญัญาแสดงไวเ้ป็น “สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา” ในงบแสดงฐานะการเงนิ 
ซึง่จะจดัประเภทเป็นลูกหนี้อื่นเมื่อกจิการมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัช าระโดยปราศจากเงือ่นไข 

จ านวนเงนิทีก่จิการไดร้บัหรอืมสีทิธไิดร้บัจากลูกคา้แตย่งัมภีาระทีต่อ้งปฏบิตัใิหก้บัลูกคา้แสดงไวเ้ป็น “หนี้สนิทีเ่กดิจาก
สญัญา” ในงบแสดงฐานะการเงนิ ซึง่จะรบัรูเ้ป็นรายไดเ้มื่อไดป้ฏบิตัติามภาระทีร่ะบุไวใ้นสญัญาเสรจ็สิน้ 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้รบัรูเ้มือ่ลูกคา้มอี านาจควบคุมในสนิคา้ซึง่โดยทัว่ไปเกดิขึน้เมื่อมกีารส่งมอบสนิคา้ใหก้บัลูกคา้ 

รายไดค้่าบรกิาร รบัรูเ้ป็นรายไดเ้มื่อไดใ้หบ้รกิารแลว้ โดยพจิารณาถงึขัน้ความส าเรจ็ของงาน 

รายไดจ้ากการรบัเหมา รบัรูต้ามวธิอีตัราส่วนของงานทีท่ าเสรจ็ อตัราส่วนของงานทีท่ าเสรจ็ค านวณโดยการเปรยีบเทยีบ
ตน้ทุนงานทีเ่กดิขึน้แลว้จนถงึวนัสิน้ปีกบัตน้ทุนงานทัง้หมดทีค่าดว่าจะใชใ้นการท างานตามสญัญา 

รายไดจ้ากการตดิตัง้  รบัรูต้ามขัน้ความส าเรจ็ของบรกิารทีใ่ห้  เวน้แต่การตดิตัง้นัน้  เป็นเพยีงส่วนประกอบย่อยของ 
การขาย ซึง่ในกรณีนี้ กจิการตอ้งรบัรูร้ายไดจ้ากการตดิตัง้เมื่อขายสนิคา้ 

รายไดจ้ากการขายกระแสไฟฟ้าจะรบัรูใ้นงบก าไรขาดทุนตามจ านวนหน่วยวดัทีส่่งมอบตามอตัราทีก่ าหนดให้ 
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4. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

4.1 การรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่าย  (ต่อ) 

เงนิอุดหนุนจากรฐับาล รบัรูเ้มื่อกจิการมคีวามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุผลว่ากจิการจะสามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขของเงนิอุดหนุน
ทีก่ าหนดไวแ้ละกจิการจะไดร้บัเงนิอุดหนุนนัน้ กลุ่มบรษิทัเลอืกแสดงเงนิอุดหนุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายไดเ้ป็นรายไดอ้ื่นใน
ก าไรหรอืขาดทุน  และเป็นรายไดร้อการตดับญัชใีนงบแสดงฐานะการเงนิส าหรบัเงนิอุดหนุนจากรฐับาลทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
สนิทรพัย ์

เงนิอุดหนุนจากรฐับาล รบัรูเ้ป็นรายไดอ้ย่างเป็นระบบตลอดระยะเวลาทีร่บัรูต้น้ทุนทีเ่งนิอุดหนุนนัน้จ่ายเป็นการชดเชย 

รายไดค้่าเช่า รบัรูเ้ป็นรายไดต้ามวธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเชา่ 

ก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนและตราสารอนุพนัธถ์อืเป็นรายไดห้รอืค่าใชจ้่าย ณ วนัทีท่ีเ่กดิรายการ 

รายไดด้อกเบีย้ รบัรูต้ามเกณฑส์ดัส่วนของเวลา โดยค านึงถงึอตัราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิของสนิทรพัย ์

เงนิปันผลรบั รบัรูเ้ป็นรายไดเ้มือ่มสีทิธใินการรบัเงนิปันผล 

 ดอกเบีย้จ่ายและค่าใชจ้่ายในท านองเดยีวกนับนัทกึในก าไรหรอืขาดทุนในงวดทีค่่าใชจ้่ายดงักลา่วเกดิขึน้ 

รายไดอ้ื่นๆ และค่าใชจ้่าย รบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

4.2 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ประกอบดว้ย เงนิสดในมอื เงนิฝากธนาคาร ซึง่เป็นเงนิฝากกบัสถาบนัการเงนิต่างๆ 
มกี าหนดไถถ่อนไมเ่กนิสามเดอืน นับจากวนัทีไ่ดม้า และไม่มภีาระผกูพนัใดๆ และเงนิลงทุนระยะสัน้ทีม่สีภาพคล่องสงู
ซึง่พรอ้มจะเปลี่ยนเป็นเงนิสดในจ านวนทีท่ราบได ้ และมกีารเปลีย่นแปลงในมูลค่าน้อยหรอืไม่มสีาระส าคญั  และไม่มี
ขอ้จ ากดัในการเบกิใช ้

4.3 เงนิลงทุนในสนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีน 

เงนิลงทนุในสนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีน ไดแ้ก่ เงนิฝากธนาคารประเภทเงนิฝากประจ าทีม่กี าหนดระยะเวลามากกว่า
สามเดอืน แต่ไม่เกนิสบิสองเดอืน และไม่ตดิภาระค ้าประกนั 

4.4 เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค ้าประกนั 

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช้  แยกแสดงเป็น "เงนิฝากธนาคารตดิภาระค ้าประกนั"  แสดงภายใต้สนิทรพัย์ 
ไม่หมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงนิ 

4.5 ลูกหนี้การคา้ ลูกหนี้หมุนเวยีนอืน่ และค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 

ลูกหนี้การคา้ และลูกหนี้หมุนเวยีนอื่น แสดงดว้ยมลูค่าสุทธจิากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 4.25 

4.6 สนิคา้คงเหลอื 

สนิคา้คงเหลอื แสดงในราคาทุนหรอืมลูค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แตอ่ย่างใดจะต ่ากว่า ราคาทุนค านวณโดยวธิเีขา้ก่อน-ออก
ก่อน และจะถอืเป็นส่วนหนึ่งของตน้ทุนขายเมื่อมกีารเบกิใช ้

ตน้ทุนสนิคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนทีซ่ื้อ ตน้ทุนในการดดัแปลงหรอืตน้ทุนอื่นเพื่อใหส้นิคา้อยู่ในสถานทีแ่ละสภาพปัจจุบนั 
ในกรณีของสนิคา้ส าเรจ็รูปและสนิคา้ระหว่างผลติทีผ่ลติเอง ต้นทุนสนิค้ารวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลติอย่าง
เหมาะสม โดยค านึงถงึระดบัก าลงัการผลติตามปกต ิ
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4. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

4.6 สนิคา้คงเหลอื (ต่อ) 

มลูค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บัเป็นการประมาณราคาทีจ่ะขายไดจ้ากการด าเนินปกตหิกัดว้ยค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นในการขาย 

ค่าเผื่อการลดมลูค่าสนิคา้เมื่อสนิคา้มกีารเคลื่อนไหวชา้หรอืเสื่อมคุณภาพ บนัทกึบญัชโีดยพจิารณาตามสภาพปัจจบุนั
ของสนิคา้คงเหลอื และสนิคา้ทีร่าคาทุนสงูกว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บั 

4.7 เงนิลงทุนในหุน้ 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยในงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงมลูค่าตามวธิรีาคาทุนสุทธจิากค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี 

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมทีแ่สดงอยู่ในงบการเงนิรวมแสดงมลูค่าตามวธิส่ีวนไดเ้สยี 

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมทีแ่สดงอยู่ในงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงมลูค่าตามวธิรีาคาทุนสุทธจิากค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี 

4.8 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 

ทีด่นิ แสดงมลูค่าราคาทุน สุทธจิากค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี  

อาคาร และอุปกรณ์ แสดงมลูค่าตามราคาทุนสุทธจิากค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุนการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี 

ราคาทุน รวมถงึ ตน้ทุนทางตรงทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการไดม้าของสนิทรพัย ์ต้นทุนของการก่อสรา้งสนิทรพัย์ทีก่จิการก่อสรา้งเอง 
รวมถงึตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัหาสนิทรพัย์เพื่อใหส้นิทรพัยน์ัน้
อยู่ในสภาพทีพ่รอ้มจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการรือ้ถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานทีต่ัง้ของสนิทรพัย ์
และตน้ทุนการกูย้มื 

ส่วนประกอบของรายการทีด่นิ  อาคาร  และอุปกรณ์แต่ละรายการทีม่อีายุการใชป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทกึแต่ละ
ส่วนประกอบทีม่นีัยส าคญัแยกต่างหากจากกนั 

ตน้ทุนในการรือ้ถอนแสดงมลูค่าตามราคาทุนหลงัหกัค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์(ถา้ม)ี ค่าเสื่อม
ราคาค านวณโดยวธิเีสน้ตรงตามระยะเวลาทีค่าดว่าจะท าการรือ้ถอน 

รายจ่ายในการซื้อสนิทรพัยถ์าวรเพิม่หรอืทดแทน และรายจ่ายในการปรบัปรุงสนิทรพัยถ์าวรใหด้ขีึน้ถอืเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 
ส่วนค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาสนิทรพัยถ์าวรถอืเป็นค่าใชจ้่ายเมื่อเกดิขึน้ 

ในกรณีทีร่าคาตามบญัชสีงูกว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื มลูค่าตามบญัชจีะถูกปรบัลดใหเ้ท่ากบัมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บั
คนืทนัท ี

กลุ่มบรษิทัตดัรายการที่ดนิ  อาคารและอุปกรณ์ออกจากบญัชเีมื่อจ าหน่ายสนิทรพัย์หรอืคาดว่าจะไม่ไดร้บัประโยชน์
เชงิเศรษฐกจิในอนาคตจากการใชห้รอืการจ าหน่ายสนิทรพัย์  รายการผลก าไรหรอืขาดทุนจากการจ าหน่ายสนิทรพัย ์
(ผลต่างระหว่างสิง่ตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บัจากการจ าหน่ายสนิทรพัยก์บัมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยน์ัน้) จะรบัรูใ้นก าไร
หรอืขาดทุนเมื่อกลุ่มบรษิทัตดัรายการสนิทรพัยน์ัน้ออกจากบญัช ี
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4. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

4.9 ค่าเสื่อมราคา 

ค่าเสื่อมราคาส าหรบัสนิทรพัยท์กุประเภท ค านวณจากราคาทุนของสนิทรพัยห์ลงัจากหกัมลูค่าคงเหลอืโดยวธิเีสน้ตรง 
ตามอายุการใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสนิทรพัย ์ดงันี้ 

ส่วนปรบัปรุงทีด่นิ 5 - 20 ปี 
อาคาร 5 - 33 ปี 
เครื่องจกัรและอุปกรณ์ 3 - 30 ปี 
โรงไฟฟ้าระบบส่งพลงังานไฟฟ้าและเครื่องมอืเครื่องใชใ้นการผลติไฟฟ้า 5 - 25 ปี 
เครื่องมอืเครื่องใช ้ 5 - 13 ปี 
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 - 9 ปี 

ค่าเสื่อมราคาทีค่ านวณไดข้า้งตน้รวมอยูใ่นผลการด าเนินงาน 

ไม่มกีารคดิค่าเสื่อมราคาส าหรบัทีด่นิ และสนิทรพัยร์ะหว่างก่อสรา้งและตดิตัง้ 

ทุกสิน้รอบรอบระยะเวลารายงาน ไดม้กีารทบทวนและปรบัปรงุมลูค่าคงเหลอืและอายกุารใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยใ์ห้
เหมาะสม 

4.10 ตน้ทุนการกูย้มื 

ตน้ทุนการกูย้มืทีเ่กดิจากเงนิกูย้มืทีน่ าไปใชใ้นการจดัหาหรอืก่อสรา้งสนิทรพัยท์ีต่อ้งใชร้ะยะเวลานานในการแปลงสภาพ
ใหพ้รอ้มทีจ่ะใชห้รอืขาย ไดน้ าไปรวมเป็นราคาทุนของสนิทรพัยจ์นกวา่สนิทรพัยน์ัน้จะอยูใ่นสภาพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้าม
ประสงค ์ตน้ทุนการกูย้มือื่นๆ ถอืเป็นค่าใชจ้่ายในงวดทีเ่กดิรายการ ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบีย้และตน้ทุนอื่น
ทีเ่กดิขึน้จากการกูย้มืของกจิการ 

4.11 สญัญาเช่า 

ณ วนัเริม่ตน้ของสญัญาเช่า กลุ่มบรษิทัจะประเมนิว่าสญัญาเป็นสญัญาเช่าหรอืประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรอืไม่ โดยสญัญา
จะเป็นสญัญาเช่าหรอืประกอบดว้ยสญัญาเช่า ถา้สญัญานัน้มกีารใหส้ทิธใินการควบคุมการใชส้นิทรพัยท์ีร่ะบไุดส้ าหรบั
ช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลีย่นกบัสิง่ตอบแทน 

กลุ่มบรษิทัประเมนิอายุสญัญาเช่าตามระยะเวลาทีบ่อกเลกิไม่ไดท้ีร่ะบุในสญัญาเช่าหรอืตามระยะเวลาทีเ่หลอือยู่ของ
สญัญาเช่าทีม่ผีลอยู่ โดยรวมระยะเวลาตามสทิธเิลอืกในการขยายอายสุญัญาเช่าหากมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผล
ทีจ่ะใชส้ทิธเิลอืกนัน้และระยะเวลาตามสทิธเิลอืกในการยกเลกิสญัญาเช่า หากมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีจ่ะไม่ใช้
สทิธเิลอืกนัน้ ทัง้นี้พจิารณาถงึผลกระทบของการเปลีย่นแปลงในเทคโนโลย ีและ/หรอื การเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้ม
ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการต่ออายุของสญัญาเช่าดงักล่าว เป็นตน้ 

4.11.1 สญัญาเช่าระยะยาว (กรณีเป็นผูเ้ช่า) 

กลุ่มบรษิทัใชว้ธิกีารบญัชเีดยีวส าหรบัการรบัรูร้ายการและการวดัมลูค่าสญัญาเช่าทุกสญัญา เวน้แต่สญัญาเช่าระยะสัน้
และสญัญาเช่าทีส่นิทรพัยอ์า้งองิมมีลูค่าต ่า ณ วนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีล (วนัทีส่นิทรพัยอ์า้งองิพรอ้มใชง้าน) กลุ่มบรษิทั
บนัทกึสนิทรพัยส์ทิธกิารใชซ้ึง่แสดงสทิธใินการใชส้นิทรพัยอ์า้งองิและหนี้สนิตามสญัญาเช่าตามการจา่ยช าระตามสญัญาเช่า 
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4. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

4.11 สญัญาเช่า (ต่อ) 

4.11.1 สญัญาเช่าระยะยาว (กรณีเป็นผูเ้ช่า) (ต่อ) 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้: 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชว้ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรบัปรุงดว้ย
การวดัมลูค่าของหนี้สนิตามสญัญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชป้ระกอบดว้ย จ านวนเงนิของหนี้สนิตาม
สญัญาเช่าจากการรบัรูเ้ริม่แรก ตน้ทุนทางตรงเริม่แรกทีเ่กดิขึน้ จ านวนเงนิทีจ่่ายช าระตามสญัญาเช่า ณ วนัทีส่ญัญา
เช่าเริม่มผีลหรอืก่อนวนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีล และหกัดว้ยสิง่จงูใจตามสญัญาเช่าทีไ่ดร้บั 

ราคาทุนของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชร้วมถงึประมาณการตน้ทุนทีจ่ะเกดิขึน้ส าหรบัผูเ้ช่าในการรื้อและขนยา้ยสนิทรพัยอ์้างองิ 
การบูรณะสถานทีต่ัง้ของสนิทรพัยอ์า้งองิหรอืการบูรณะสนิทรพัย์อา้งองิใหอ้ยู่ในสภาพตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ตกลงและ
เงือ่นไขของสญัญาเช่า 

ค่าเสื่อมราคาของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชค้ านวณจากราคาทุนโดยวธิเีสน้ตรงตามอายุสญัญาเช่าหรอือายุการใหป้ระโยชน์
โดยประมาณของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสัน้กว่า ดงันี้ 

สญัญาเช่าทีด่นิ 21 ปี 
สญัญาเช่าพืน้ทีอ่าคาร 3 ปี 
สญัญาเช่าพืน้ทีห่ลงัคา 3 - 25 ปี 

หากความเป็นเจา้ของในสนิทรพัย์อา้งองิไดโ้อนใหก้บักลุ่มบรษิทั  เมื่อสิน้สุดอายุสญัญาเช่าหรอืราคาทุนของสนิทรพัย์
ดงักล่าวไดร้วมถงึการใชส้ทิธเิลอืกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะค านวณจากอายุการใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสนิทรพัย ์

หนี้สนิตามสญัญาเช่า : 

หนี้สนิตามสญัญาเช่าวดัมลูค่าดว้ยมลูค่าปัจจุบนัของจ านวนเงนิทีต่อ้งจ่ายตามสญัญาเช่าตลอดอายุสญัญาเช่า จ านวนเงนิ
ทีต่อ้งจ่ายตามสญัญาเชา่ประกอบดว้ยค่าเช่าคงทีห่กัดว้ยสิง่จงูใจตามสญัญาเช่า ค่าเช่าผนัแปรทีข่ ึน้อยู่กบัดชันีหรอือตัรา 
จ านวนเงนิทีค่าดว่าจะจ่ายภายใตก้ารรบัประกนัมลูค่าคงเหลอื  รวมถงึราคาใชส้ทิธขิองสทิธเิลอืกซื้อซึง่มคีวามแน่นอน
อย่างสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มบรษิทัจะใชส้ทิธนิัน้ และการจ่ายค่าปรบัเพื่อการยกเลกิสญัญาเช่า หากขอ้ก าหนดของสญัญาเช่า
แสดงใหเ้หน็ว่ากลุ่มบรษิทัจะใชส้ทิธใินการยกเลกิสญัญาเช่า กลุ่มบรษิทับนัทกึค่าเช่าผนัแปรทีไ่ม่ขึน้อยู่กบัดชันีหรอือตัรา
เป็นค่าใชจ้่ายในงวดทีเ่หตุการณ์หรอืเงือ่นไขซึง่เกีย่วขอ้งกบัการจ่ายช าระนัน้ไดเ้กดิขึน้ 

กลุ่มบรษิทัคดิลดมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงนิทีต่อ้งจ่ายตามสญัญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบี้ยตามนัยของสญัญาเช่าหรอื
อตัราดอกเบีย้การกูย้มืส่วนเพิม่ของกลุ่มบรษิทั หลงัจากวนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีล มลูค่าตามบญัชขีองหนี้สนิตามสญัญา
เช่าจะเพิม่ขึน้จากดอกเบีย้ของหนี้สนิตามสญัญาเช่าและลดลงจากการจ่ายช าระหนี้สนิตามสญัญาเช่า นอกจากน้ีมลูค่า
ตามบญัชขีองหนี้สนิตามสญัญาเช่าจะถูกวดัมลูค่าใหม่เมื่อมกีารเปลีย่นแปลงอายุสญัญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่าย
ช าระตามสญัญาเช่า หรอืการเปลีย่นแปลงในการประเมนิสทิธเิลอืกซื้อสนิทรพัยอ์า้งองิ 

สญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเชา่ซึง่สนิทรพัยอ์า้งองิมมีลูค่าต า่ : 

สญัญาเช่าทีม่อีายุสญัญาเช่าสบิสองเดอืนหรอืน้อยกว่านับตัง้แต่วนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีล หรอืสญัญาเช่าซึง่สนิทรพัยอ์า้งองิ
มมีลูค่าต ่า จะถูกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้า่ยตามวธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเช่า 
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4.11 สญัญาเช่า (ต่อ) 

4.11.2 สญัญาเช่าระยะยาว (กรณีเป็นผูใ้หเ้ช่า) 

สญัญาเช่าด าเนินงาน : 

สญัญาเช่าทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่าถอืเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน 
กลุ่มบรษิทับนัทกึจ านวนเงนิทีไ่ดร้บัตามสญัญาเช่าด าเนินงานเป็นรายไดใ้นส่วนของก าไรหรอืขาดทุนตามวธิเีสน้ตรง
ตลอดอายุของสญัญาเช่า ตน้ทุนทางตรงเริม่แรกทีเ่กดิขึน้จากการไดม้าซึง่สญัญาเช่าด าเนินงานรวมในมลูค่าตามบญัชี
ของสนิทรพัยอ์า้งองิและรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายตลอดอายุสญัญาเช่าโดยใชเ้กณฑเ์ดยีวกนักบัรายไดจ้ากสญัญาเช่า 

4.12  สทิธกิารใชร้ะบบสายส่งกระแสไฟฟ้า 

สทิธกิารใชร้ะบบสายส่งกระแสไฟฟ้ารอตดับญัช ีแสดงในราคาทนุหกัค่าตดัจ่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยคา่ (ถา้ม)ี คา่ตดั
จ าหน่ายค านวณโดยวธิเีสน้ตรงตามเกณฑร์ะยะเวลาทีค่าดวา่จะไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิซึง่ประมาณไว้ 20 และ 25 
ปี นับตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัประโยชน์จากสทิธกิารใชร้ะบบสายส่งไฟฟ้านัน้ 

 ค่าตดัจ าหน่ายบนัทกึเป็นคา่ใชจ้า่ยในก าไรหรอืขาดทุน 

4.13  สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนและค่าตดัจ าหน่าย 

กลุ่มบรษิทับนัทกึต้นทุนเริม่แรกของสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีไ่ดม้าจากการรวมธุรกจิตามมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ ณ วนัที่
ซื้อธุรกจิ ส่วนสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีไ่ดม้าจากการอื่น กลุ่มบรษิทัจะบนัทกึตน้ทุนเริม่แรกของสนิทรพัยน์ัน้ตามราคาทุน 
และภายหลงัการรบัรูร้ายการเริม่แรก สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนแสดงมลูคา่ตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการ
ดอ้ยค่าสะสม (ถา้ม)ี ของสนิทรพัยน์ัน้ 

ค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนทีเ่กดิขึ้นในภายหลงัและก่อใหเ้กดิประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคต ใหร้บัรู้
รวมเป็นต้นทุนของสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนนัน้ ส าหรบัค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เชงิเศรษฐกิจในอนาคต
รวมถงึค่าใชจ้่ายทีก่่อใหเ้กดิค่าความนิยมและตราผลติภณัฑ์ซึ่งสรา้งขึน้ภายในบรษิทัใหร้บัรูใ้นงบก าไรขาดทุนเมื่อเกิด
ค่าใชจ้่ายขึน้ 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนทีก่ลุ่มบรษิทัซื้อมาและมอีายุการใหป้ระโยชน์จ ากดัแสดงในราคาทุนดว้ยมลูค่าทีจ่่ายเริม่แรกสุทธิ
จากค่าตดัจ าหน่ายสะสม และค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์(ถา้ม)ี 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีม่อีายุการใหป้ระโยชน์จ ากดัตดัจ าหน่ายอย่างมรีะบบโดยวธิเีสน้ตรงตลอดอายุการใหป้ระโยชน์
เชงิเศรษฐกจิของสนิทรพัย์นัน้นับจากวนัทีอ่ยู่ในสภาพพรอ้มใชง้าน และจะประเมนิการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ดงักล่าว
เมื่อมขีอ้บ่งชีว้่าสนิทรพัยน์ัน้อาจเกดิการดอ้ยค่า 

ค่าตดัจ าหน่าย ค านวณจากราคาทุนของสนิทรพัย ์ โดยวธิเีสน้ตรง ตามระยะเวลาทีค่าดวา่จะไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิ
ดงัต่อไปนี้ 

สทิธจิากสญัญาซื้อขายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ 20 และ 25 ปี 

วธิกีารตดัจ าหน่าย ระยะเวลาทีจ่ะไดร้บัประโยชน์ และมลูค่าคงเหลอืจะไดร้บัการทบทวนทุกสิน้รอบปีบญัช ีและจะปรบัปรุง
ตามความเหมาะสม 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า รบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานอืน่เมื่อเกดิรายการ 
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4.14 ผลประโยชน์พนักงาน 

4.14.1 ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนักงาน  

ภาระผูกพนัของผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนักงานซึ่งประกอบดว้ย   เงนิเดอืน  ค่าจา้ง  โบนัส  เงนิสมทบกองทุน
ประกนัสงัคมและกองทุนส ารองเลี้ยงชพี วดัมูลค่าโดยมไิดค้ดิลดกระแสเงนิสดและบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายเมื่อพนักงาน
ท างานให ้

4.14.2 ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานหลงัออกจากงาน 

4.14.2.1 โครงการสมทบเงนิ (กองทุนส ารองเลีย้งชพี) 

กลุ่มบรษิทัไดจ้ดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพี โดยใชแ้ผนการก าหนดอตัราการจ่ายสมทบ โดยทีส่นิทรพัยข์องกองทุนได้
แยกออกจากสนิทรพัยข์องกลุ่มบรษิทั และบรหิารโดยผูจ้ดัการกองทุน กองทุนส ารองเลีย้งชพีดงักล่าวไดร้บัเงนิเขา้
สมทบกองทุนจากพนักงานและกลุ่มบรษิทั 

เงนิจ่ายสมทบเขา้กองทุนส ารองเลีย้งชพีของกลุ่มบรษิทั บนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในก าไรหรอืขาดทุนส าหรบัรอบระยะเวลา 
บญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง 

4.14.2.2 โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 

ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ คอื ผลประโยชน์ทีพ่นักงานจะไดร้บัตามกฎหมายแรงงานไทยเมื่อเกษยีณอายุ ซึง่ขึน้อยู่
กบัอายุและจ านวนปีทีท่ างาน 

หนี้สนิผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุจะถูกรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ โดยคดิจากมลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั ณ วนัที่
รายงานและตน้ทุนบรกิารในอดตี ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายถุูกค านวณขึน้ทุกปีโดยผูช้ านาญทางสถติอิสิระโดยใช้
วธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) มลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์
เมื่อเกษยีณอาย ุ ค านวณจากการคดิลดกระแสเงนิสดทีเ่ขา้มาในอนาคตโดยใชอ้ตัราดอกเบีย้ตามพนัธบตัรรฐับาลทีใ่ช้
สกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิของภาระผกูพนั และมอีายุการครบก าหนดช าระใกลเ้คยีงกบัระยะเวลาทีต่อ้งจ่ายผลประโยชน์
เมื่อเกษยีณอาย ุก าไรขาดทุนทางสถติทิีเ่กดิจากการปรบัปรุงจากประสบการณ์และการเปลีย่นสมมตฐิานทางสถติถิูก
บนัทกึเขา้ก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ตน้ทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้ ัง้จ านวนในก าไรหรอืขาดทุนทนัททีีม่กีารแกไ้ข
โครงการหรอืลดขนาดโครงการ หรอืเมื่อกจิการรบัรูต้น้ทุนการปรบัโครงสรา้งทีเ่กีย่วขอ้ง 

4.15 ประมาณการหนี้สนิ 

ประมาณการหนี้สนิจะรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิกต็่อเมื่อกลุ่มบรษิทัมภีาระผกูพนัตามกฎหมายทีเ่กดิขึน้ในปัจจุบนั 
ซึง่เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดตีไดเ้กดิขึน้แลว้ และมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชงิเศรษฐกจิจะตอ้ง
ถูกจ่ายไปเพื่อช าระภาระหนี้สนิดงักล่าวและสามารถประมาณจ านวนภาระหนี้สนิไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 

กลุ่มบรษิทับนัทกึประมาณการหนี้สนิส าหรบัตน้ทุนในการรือ้ถอน (Decommissioning costs) เมื่อมคีวามเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ทีจ่ะเกดิภาระผกูพนัอนัเป็นผลเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดตี และสามารถประมาณการจ านวนเงนิทีต่อ้ง
จ่ายไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

ประมาณการหนี้สนิส าหรบัต้นทุนในการรื้อถอนประมาณขึน้จากจ านวนประมาณการต้นทุนการรื้อถอนที่จะจ่ายใน
อนาคต  ประมาณการหนี้สนิส าหรบัตน้ทนุในการรือ้ถอนไดร้บัการสอบทานและประเมนิขึน้โดยวศิวกรของกลุ่มบรษิทั 
และดุลยพนิิจของฝ่ายบรหิาร 
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4.16 ทุนเรอืนหุน้-หุน้สามญั 

หุน้สามญัจดัประเภทเป็นทุน ต้นทุนส่วนเพิม่ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการออกหุน้สามญัและสทิธซิื้อหุน้ (สุทธจิากผลกระทบ
ทางภาษ)ี รบัรูเ้ป็นรายการหกัจากส่วนของทุน 

4.17 หุน้ทุนซื้อคนื 

ผลต่างระหว่างราคาขายของหุน้ทุนซื้อคนืทีส่งูกว่าราคาซื้อของหุน้ทุนซื้อคนืรบัรูเ้ขา้บญัชส่ีวนเกนิทุนหุน้ทุนซื้อคนืและ
หากราคาขายของหุน้ทุนซื้อคนืต ่ากว่าราคาซื้อของหุน้ทุนซื้อคนื กลุ่มบรษิทัจะน าผลต่างหกัจากส่วนเกนิทุนหุน้ทุนซื้อ
คนืใหห้มดไปก่อน แลว้จงึน าผลต่างทีเ่หลอือยู่ไปหกัจากบญัชกี าไรสะสม 

4.18 การจ่ายเงนิปันผล 

เงนิปันผลทีจ่่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจะรบัรูเ้ป็นหนี้สนิในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทัในงวดทีม่กีารอนุมตัิ
โดยคณะกรรมการของบรษิทัส าหรบัเงนิปันผลระหว่างกาล และเมื่อมกีารอนุมตัโิดยผูถ้อืหุ้นของบรษิทัส าหรบัเงนิปันผล
ประจ าปี 

4.19 รายการบญัชทีีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 

รายการบญัชทีีเ่กดิขึน้ระหว่างปีทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงนิบาทซึง่เป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานโดย
ใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิรายการ ยอดคงเหลอืของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีเ่ป็นตวัเงนิและเป็นเงนิตราตา่งประเทศ 
ณ วนัทีร่ายงาน แปลงค่าเป็นเงนิบาทดว้ยอตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีร่ายงาน ก าไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิจากการแปลงค่า
ไดบ้นัทกึเป็นรายไดห้รอืค่าใชจ้่ายของรอบระยะเวลาบญัช ี

รายการบญัชทีีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศจะบนัทกึรายการเริม่แรกเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานของแต่ละกจิการใน
กลุ่มบรษิทั รายการทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศทีเ่กดิขึน้ระหว่างเดอืนแปลงค่าเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานโดยใช้
อตัราแลกเปลีย่นถวัเฉลีย่ของเดอืนก่อนเดอืนทีเ่กดิรายการ 

สนิทรพัย์และหนี้สนิทีเ่ป็นตวัเงนิซึ่งเป็นเงนิตราต่างประเทศจะถูกแปลงค่าดว้ยอตัราแลกเปลี่ยนทนัทขีองสกุลเงนิทีใ่ช้
ในการด าเนินงาน ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน  ก าไรหรอืขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทกึในก าไรหรอืขาดทุน 

รายการที่ไม่เป็นตัวเงนิที่อยู่ในรูปเงนิตราต่างประเทศซึ่งเคยบนัทกึไว้ด้วยราคาทุนเดมิจะถูกแปลงค่าโดยใ ช้อตัรา
แลกเปลี่ยน ณ วนัทีเ่กดิรายการ รายการทีไ่ม่เป็นตวัเงนิทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศซึ่งบนัทกึไวด้ว้ยมูลค่ายุตธิรรมจะ
ถูกแปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีก่ าหนดมลูค่ายุตธิรรมนัน้ 

ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่า จะรบัรูไ้ว้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจนกว่ามกีารจ าหน่ายเงนิ
ลงทุนในกจิการนัน้ออกไป จงึรบัรูผ้ลต่างของอตัราแลกเปลีย่นทีเ่กดิจากการแปลงค่าในก าไรหรอืขาดทุน 

4.20 ภาษเีงนิได ้

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดส้ าหรบังวดประกอบดว้ย ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจบุนัและภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีภาษเีงนิไดจ้ะ
รบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน ยกเวน้ส่วนที่เกี่ยวกบัรายการทีเ่กี่ยวขอ้งในการรวมธุรกจิหรอืรายการที่รบัรูใ้นก าไรขาดทุน
เบ็ดเสรจ็อื่น หรอืรบัรู้โดยตรงไปยงัส่วนของผู้ถือหุ้น ในกรณีนี้ภาษีเงนิไดต้้องรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น หรอื
โดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้อืหุน้ ตามล าดบั 

ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั : 

กลุ่มบรษิทับนัทกึภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนับนัทกึตามจ านวนทีค่าดว่าจะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษขีองรฐั โดย
ค านวณจากก าไรทางภาษตีามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมายภาษอีากร  
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4.20 ภาษเีงนิได ้(ต่อ) 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี: 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชตีัง้เตม็จ านวนตามวธิหีนี้สนิ เมือ่เกดิผลตา่งชัว่คราวระหว่างฐานภาษขีองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ 
และราคาตามบญัชทีีแ่สดงอยูใ่นงบการเงนิ อย่างไรกต็าม กลุ่มบรษิทัจะไม่รบัรูภ้าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กดิจากการ
รบัรูเ้ริม่แรกของรายการสนิทรพัยห์รอืรายการหนี้สนิทีเ่กดิจากรายการทีไ่มใ่ช่การรวมธุรกจิ และ ณ วนัทีเ่กดิรายการ 
รายการนัน้ไมม่ผีลกระทบต่อก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชแีละก าไร (ขาดทนุ) ทางภาษ ีภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชคี านวณ
จากอตัราภาษ ี(และกฎหมายภาษอีากร) ทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู ่หรอืทีค่าดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใชภ้ายในสิน้รอบ
ระยะเวลาทีร่ายงาน และคาดว่าอตัราภาษดีงักล่าวจะน าไปใชเ้มื่อสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัประโยชน์ 
หรอืหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชไีดม้กีารจ่ายช าระ 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชจีะรบัรูห้ากมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบรษิทัจะมกี าไรทางภาษีเพยีงพอทีจ่ะน า
จ านวนผลต่างชัว่คราวนัน้มาใชป้ระโยชน์ กลุ่มบรษิทัไดต้ัง้ภาษเีงนิไดร้อตดับญัชโีดยพจิารณาจากผลต่างชัว่คราว เวน้แต่
กลุ่มบรษิทัสามารถควบคุมจงัหวะเวลาของการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวมคีวาม
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะไม่เกดิขึน้ไดภ้ายในระยะเวลาทีค่าดการณ์ไดใ้นอนาคต 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนักต็่อเมื่อกลุ่มบรษิทัมสีทิธิ
ตามกฎหมายทีจ่ะน าสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนี้สินภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั และทัง้สนิทรพัย์
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีกีย่วขอ้งกบัภาษเีงนิไดท้ีป่ระเมนิโดยหน่วยงานจดัเกบ็
ภาษหีน่วยงานเดยีวกนัโดยการเรยีกเกบ็เป็นหน่วยภาษเีดยีวกนัหรอืหน่วยภาษตี่างกนัซึง่ตัง้ใจจะจ่ายหนี้สนิและสนิทรพัย์
ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธ ิ

กลุ่มบรษิทัจะทบทวนมลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีุกสิน้รอบระยะเวลารายงาน และจะท าการ
ปรบัลดมลูคา่ตามบญัชดีงักล่าว หากมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบรษิทัจะไมม่กี าไรทางภาษเีพยีงพอต่อการน า
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีัง้หมดหรอืบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

กลุ่มบรษิทัจะบนัทกึภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชโีดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้อืหุน้หากภาษทีีเ่กดิขึน้เกีย่วขอ้งกบัรายการที่
ไดบ้นัทกึโดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้อืหุน้ 

ในการก าหนดมลูค่าของภาษเีงนิไดข้องปีปัจจบุนัและภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีกลุ่มบรษิทัตอ้งค านึงถงึผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษทีีไ่ม่แน่นอนและอาจท าใหจ้ านวนภาษทีีต่อ้งจ่ายเพิม่ขึน้ และมดีอกเบีย้ทีต่อ้งช าระ กลุ่มบรษิทัเชื่อ
ว่าไดต้ัง้ภาษเีงนิไดค้า้งจ่ายเพยีงพอส าหรบัภาษเีงนิไดท้ีจ่ะจ่ายในอนาคต ซึง่เกดิจากการประเมนิผลกระทบจากหลาย
ปัจจยั รวมถงึ การตคีวามทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดตี การประเมนินี้อยู่บนพืน้ฐานการประมาณ
การและขอ้สมมติฐาน และอาจจะเกี่ยวขอ้งกบัการตดัสนิใจเกี่ยวกบัเหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ๆ อาจจะท าให ้
กลุ่มบรษิทัเปลีย่นการตดัสนิใจโดยขึน้อยู่กบัความเพยีงพอของภาษเีงนิไดค้า้งจ่ายทีม่อียู่ การเปลีย่นแปลงในภาษเีงนิได้
คา้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดใ้นปีทีเ่กดิการเปลีย่นแปลง 

4.21 ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน ค านวณขึน้โดยการหารก าไรสุทธสิ าหรบัปีดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักทีอ่อกและ
เรยีกช าระแลว้ในระหว่างปีปรบัปรุงดว้ยจ านวนหุน้สามญัทีซ่ื้อคนื (ถา้ม)ี 
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4.22 รายการธุรกจิกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทัฯ หมายถงึ บุคคลหรอืกจิการทีม่อี านาจควบคุมบรษิทัฯ หรอืถูกบรษิทัฯ ควบคมุ
ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอือยู่ภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนักบับรษิทัฯ รวมถงึบรษิทัทีด่ าเนินธุรกจิการลงทุน 
บรษิทัย่อย และบรษิทัย่อยในเครอืเดยีวกนั ถอืเป็นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทั 

นอกจากนี้ บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ยงัหมายรวมถงึบรษิทัร่วมและบุคคลทีม่สีทิธอิอกเสยีงโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 
ซึง่ท าใหม้อีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญักบับรษิทัฯ ผูบ้รหิารส าคญั กรรมการ หรอืพนักงานของบรษิทัฯ ทีม่อี านาจใน
การวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบรษิทัฯ ตลอดทัง้สมาชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลดงักล่าวซึ่งมอี านาจ
ชกัจูงหรอือาจชกัจูงใหป้ฏบิตัติามบุคคลดงักล่าว และกจิการทีบุ่คคลดงักล่าวมอี านาจควบคุมหรอืมอีทิธพิลอย่างเป็น
สาระส าคญัไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

ในการพจิารณาความสมัพนัธข์องบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั กลุ่มบรษิทัค านึงถงึเนื้อหาของความสมัพนัธม์ากกว่า
รปูแบบทางกฎหมาย 

4.23 การดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ีไ่ม่ใชส่นิทรพัยท์างการเงนิ 

ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบรษิทัจะท าการประเมนิการดอ้ยค่าของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ สนิทรพัยส์ทิธิ
การใช ้หรอืสนิทรพัยท์ีไ่มม่ตีวัตนอื่นของกลุ่มบรษิทั หากว่ามขีอ้บ่งชี้ซึง่แสดงว่าสนิทรพัยข์องกลุ่มบรษิทัดอ้ยค่าลงหรอืไม ่
หากมขีอ้บ่งชีข้องการดอ้ยค่า หรอืเมื่อตอ้งท าการประเมนิการดอ้ยค่าของสนิทรพัยเ์ป็นรายปี กลุ่มบรษิทัจะท าการประมาณ
มลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของสนิทรพัย ์

มลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของสนิทรพัย ์หมายถงึ มูลค่าจากการใชข้องสนิทรพัยห์รอืมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยห์กัตน้ทุน
ในการขายแลว้แตม่ลูคา่ใดจะสงูกว่า ในการประเมนิมลูคา่จากการใชข้องสนิทรพัย์ ประมาณการกระแสเงนิสดทีจ่ะไดร้บั
ในอนาคตจะคดิลดเป็นมลูค่าปัจจุบนั โดยใชอ้ตัราคดิลดก่อนค านึงภาษเีงนิไดเ้พื่อใหส้ะทอ้นมลูค่าทีอ่าจประเมนิไดใ้นตลาด
ปัจจุบนัซึง่แปรไปตามเวลาและความเสีย่งทีม่ตี่อสนิทรพัย์ ส าหรบัสนิทรพัยท์ีไ่ม่ก่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดรบัโดยอสิระจาก
สนิทรพัยอ์ื่น ใหพ้จิารณามลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืรวมกบัหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดทีส่นิทรพัยน์ัน้เกีย่วขอ้งดว้ย 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรบัรูร้ายการในส่วนของก าไรหรอืขาดทนุ 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ีไ่ม่ใช่สนิทรพัยท์างการเงนิอื่นๆ จะถูกกลบัรายการเพยีงเพื่อใหม้ลูค่าตามบญัชขีอง
สนิทรพัยไ์ม่เกนิกว่ามลูค่าตามบญัชภีายหลงัหกัค่าเสื่อมราคาหรอืค่าตดัจ าหน่าย เสมอืนหนึ่งไม่เคยมกีารบนัทกึขาดทุน
จากการดอ้ยค่ามาก่อน 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าความนิยมจะไมม่กีารปรบัปรุงกลบัรายการ 

4.24 ขอ้มลูเกีย่วกบัส่วนงานด าเนินงาน 

ส่วนงานธุรกจิทีท่ าหน้าทีจ่ดัหาผลติภณัฑห์รอืใหบ้รกิาร โดยมคีวามเสีย่งและผลตอบแทนทีแ่ตกต่างไปจากความเสีย่งและ
ผลตอบแทนของผลติภณัฑห์รอืบรกิารของส่วนธุรกจิอื่น ส่วนงานภูมศิาสตรท์ าหน้าทีจ่ดัหาผลติภณัฑห์รอืใหบ้รกิารใน
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิทีเ่ฉพาะเจาะจง ซึง่มคีวามเสีย่งและผลตอบแทนทีแ่ตกต่างไปจากความเสีย่งและผลตอบแทน
ของการด าเนินงานในสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิอื่น 
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4. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

4.25 เครื่องมอืทางการเงนิ 

กลุ่มบรษิทัรบัรูร้ายการเมื่อเริม่แรกของสนิทรพัยท์างการเงนิดว้ยมูลค่ายุตธิรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการท ารายการเฉพาะ
ในกรณีทีเ่ป็นสนิทรพัยท์างการเงนิทีไ่ม่ไดว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน อยา่งไรกต็าม ส าหรบัลูกหนี้
การคา้ทีไ่มม่อีงคป์ระกอบเกีย่วกบัการจดัหาเงนิทีม่นียัส าคญั กลุ่มบรษิทัจะรบัรูส้นิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าวดว้ยราคา
ของรายการ ตามทีก่ล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชเีรื่องการรบัรูร้ายได ้

การจดัประเภทรายการและการวดัมลูค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ : 

กลุ่มบรษิทัจดัประเภทสนิทรพัย์ทางการเงนิ ณ วนัทีร่บัรูร้ายการเริม่แรก เป็นสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าในภายหลงั
ดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทนุ สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น และ สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยพจิารณาจากแผนธรุกจิของ
กจิการในการจดัการสนิทรพัยท์างการเงนิ และลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงนิ 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน : 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงนิดว้ยมลูค่า
ยุตธิรรม โดยรบัรูก้ารเปลีย่นแปลงสุทธขิองมลูค่ายุตธิรรมในงบก าไรขาดทุน 

ทัง้นี้ สนิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าว หมายรวมถงึ ตราสารอนุพนัธ ์ เงนิลงทุนในหลกัทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อคา้ เงนิลงทุนใน
ตราสารทุนซึง่กลุ่มบรษิทัไม่ไดเ้ลอืกจดัประเภทใหว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น และสนิทรพัย์
ทางการเงนิทีม่กีระแสเงนิสดทีไ่ม่ไดร้บัช าระเพยีงเงนิตน้และดอกเบีย้ 

เงนิปันผลรบัจากเงนิลงทุนในตราสารทุนของบรษิทัจดทะเบยีนถอืเป็นรายไดอ้ื่นในงบก าไรขาดทุน 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย : 

กลุ่มบรษิทัวดัมลูคา่สนิทรพัยท์างการเงนิดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย เมือ่กลุ่มบรษิทัถอืครองสนิทรพัยท์างการเงนินัน้เพื่อ
รบักระแสเงนิสดตามสญัญา และเงือ่นไขตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงนิกอ่ใหเ้กดิกระแสเงนิสดทีเ่ป็นการรบัช าระ
เพยีงเงนิตน้และดอกเบีย้จากยอดคงเหลอืของเงนิตน้ในวนัทีร่ะบไุวเ้ท่านัน้ 

สนิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าววดัมลูค่าในภายหลงัโดยใชว้ธิดีอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิและตอ้งมกีารประเมนิการดอ้ยค่า ทัง้นี้ ผลก าไร
และขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการตดัรายการ การเปลีย่นแปลง หรอืการดอ้ยค่าของสนิทรพัยด์งักล่าวจะรบัรูใ้นงบก าไรขาดทุน 

การจดัประเภทรายการและการวดัมลูค่าของหนี้สนิทางการเงนิ : 

ตราสารอนุพนัธจ์ดัประเภทรายการและวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 

ยกเวน้หนี้สนิตราสารอนุพนัธ ์กลุ่มบรษิทัรบัรูร้ายการเมื่อเริม่แรกส าหรบัหนี้สนิทางการเงนิดว้ยมลูค่ายุตธิรรมหกัตน้ทุน
การท ารายการ และจดัประเภทหนี้สนิทางการเงนิเป็นหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูคา่ในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
โดยใชว้ธิดีอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ทัง้นี้ ผลก าไรและขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการตดัรายการหนี้สนิทางการเงนิและการตดัจ าหน่าย
ตามวธิดีอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิจะรบัรูใ้นส่วนของก าไรหรอืขาดทุน โดยการค านวณมลูค่าราคาทุนตดัจ าหน่ายค านึงถงึค่าธรรมเนยีม
หรอืตน้ทุนทีถ่อืเป็นส่วนหนึ่งของอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงินัน้ดว้ย ทัง้นี้ ค่าตดัจ าหน่ายตามวธิดีอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิแสดงเป็น
ส่วนหนึ่งของตน้ทุนทางการเงนิในงบก าไรขาดทุน 
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4. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

4.25 เครื่องมอืทางการเงนิ (ต่อ) 

การตดัรายการของเครือ่งมอืทางการเงนิ : 

สนิทรพัยท์างการเงนิจะถกูตดัรายการออกจากบญัช ีเมื่อสทิธทิีจ่ะไดร้บักระแสเงนิสดของสนิทรพัยน์ัน้ไดส้ิน้สุดลง หรอื
ไดม้กีารโอนสทิธทิีจ่ะไดร้บักระแสเงนิสดของสนิทรพัยน์ัน้ รวมถงึไดม้กีารโอนความเสีย่งและผลตอบแทนเกอืบทัง้หมด
ของสนิทรพัย์นัน้ หรอืมกีารโอนการควบคุมในสนิทรพัย์นัน้ แม้ว่าจะไม่มกีารโอนหรอืไม่ได้คงไว้ซึ่งความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนเกอืบทัง้หมดของสนิทรพัยน์ัน้ 

กลุ่มบรษิทัตดัรายการหนี้สนิทางการเงนิกต็่อเมื่อไดม้กีารปฏบิตัติามภาระผกูพนัของหนี้สนินัน้แลว้ มกีารยกเลกิภาระ
ผกูพนันัน้ หรอืมกีารสิน้สุดลงของภาระผกูพนันัน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นหนี้สนิทางการเงนิทีม่อียู่ใหเ้ป็นหนี้สนิใหมจ่าก
ผูใ้หกู้ร้ายเดยีวกนัซึง่มขีอ้ก าหนดทีแ่ตกต่างกนัอย่างมาก หรอืมกีารแกไ้ขขอ้ก าหนดของหนี้สนิทีม่อียู่อย่างเป็นสาระส าคญั 
จะถอืว่าเป็นการตดัรายการหนี้สนิเดมิและรบัรูห้นี้สนิใหม ่ โดยรบัรูผ้ลแตกต่างของมลูค่าตามบญัชดีงักล่าวในส่วนของ
ก าไรหรอืขาดทุน 

การดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ : 

กลุ่มบรษิทัรบัรูค้่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ของตราสารหนี้ทัง้หมดทีไ่ม่ไดว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม
ผ่านก าไรหรอืขาดทุน ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ค านวณจากผลต่างของกระแสเงนิสดทีจ่ะครบก าหนดช าระ
ตามสญัญากบักระแสเงนิสดทัง้หมดทีก่ลุ่มบรษิทัคาดว่าจะไดร้บัช าระ และคดิลดดว้ยอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิโดยประมาณ
ของสนิทรพัยท์างการเงนิ ณ วนัทีไ่ดม้า 

กลุ่มบรษิทัใชว้ธิกีารอย่างงา่ยในการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ส าหรบัลูกหนี้การคา้และสนิทรพัย์
ทีเ่กดิจากสญัญา ดงันัน้ ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบรษิทัจงึไม่มกีารตดิตามการเปลีย่นแปลงของความเสี่ยง
ทางดา้นเครดติ แต่จะรบัรูค้่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุของลูกหนี้การคา้และ
สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา โดยอา้งองิจากขอ้มลูผลขาดทนุดา้นเครดติจากประสบการณ์ในอดตี ปรบัปรุงดว้ยขอ้มลูการ
คาดการณ์ไปในอนาคตเกีย่วกบัลูกหนี้นัน้และสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกจิ 

ในกรณีทีค่วามเสีย่งดา้นเครดติของสนิทรพัย์ไม่ไดเ้พิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญันับตัง้แต่การรบัรูร้ายการเริม่แรก กลุ่มบรษิทั
วดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้โดยพจิารณาจากการผดิสญัญาทีอ่าจจะเกดิขึน้ใน 12 เดอืนขา้งหน้า 
ในขณะทีห่ากความเสีย่งดา้นเครดติของสนิทรพัยเ์พิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญันับตัง้แต่การรบัรูร้ายการเริม่แรก กลุ่มบรษิทั
วดัมลูค่าผลขาดทุนดว้ยจ านวนเงนิทีเ่ท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุทีเ่หลอือยู่ของเครื่องมอื
ทางการเงนิ 

กลุ่มบรษิทัพจิารณาว่าความเสีย่งดา้นเครดติจะเพิม่ขึน้อย่างมนียัส าคญั เมื่อมกีารคา้งช าระการจ่ายเงนิตามสญัญาเกนิ
กว่า 30 วนั และพจิารณาว่าสนิทรพัยท์างการเงนินัน้มกีารผดิสญัญา เมื่อมกีารคา้งช าระการจ่ายเงนิตามสญัญาเกนิ
กว่า 90 วนั อยา่งไรกต็าม ในบางกรณี กลุ่มบรษิทัอาจพจิารณาว่าสนิทรพัยท์างการเงนินัน้มกีารเพิม่ขึน้ของความ
เสีย่งดา้นเครดติอย่างมนียัส าคญัและมกีารผดิสญัญา โดยพจิารณาจากขอ้มลูภายในหรอืขอ้มลูภายนอกอื่น เช่น อนัดบั
ความน่าเชื่อถอืดา้นเครดติของผูอ้อกตราสาร 

สนิทรพัยท์างการเงนิจะถูกตดัจ าหน่ายออกจากบญัช ีเมื่อกจิการคาดว่าจะไม่ไดร้บัคนืกระแสเงนิสดตามสญัญาอกีต่อไป 

สนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิจะน ามาหกักลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธใินงบแสดงฐานะการเงนิ กต็่อเมือ่
กจิการมสีทิธบิงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยู่แลว้ในการหกักลบจ านวนเงนิทีร่บัรู ้ และกจิการมคีวามตัง้ใจทีจ่ะช าระดว้ยยอด
สุทธ ิหรอืตัง้ใจทีจ่ะรบัสนิทรพัยแ์ละช าระหนี้สนิพรอ้มกนั 
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4.26 ตราสารอนุพนัธ ์

กลุ่มบรษิทัใชต้ราสารอนุพนัธ์  เช่น  สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าและสญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ย 
เพื่อป้องกนัความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นและอตัราดอกเบีย้ ตามล าดบั 

กลุ่มบรษิทัรบัรูม้ลูค่าเริม่แรกของตราสารอนุพนัธด์ว้ยมลูค่ายตุธิรรม ณ วนัทีท่ าสญัญา และวดัมลูค่าในภายหลงัดว้ย
มลูค่ายุตธิรรม โดยรบัรูก้ารเปลี่ยนแปลงของมลูค่ายุตธิรรมในภายหลงัในก าไรหรอืขาดทุน ยกเวน้ในกรณีทีม่กีารก าหนดให้
ตราสารอนุพนัธน์ัน้เป็นเครื่องมอืทีใ่ชป้้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสดทีม่ปีระสทิธผิล ทัง้นี้ กลุ่มบรษิทัแสดงตราสาร
อนุพนัธเ์ป็นสนิทรพัยท์างการเงนิเมื่อมมีลูค่ายุตธิรรมมากกว่าศนูย ์และแสดงเป็นหนี้สนิทางการเงนิเมื่อมมีลูค่ายุตธิรรม
น้อยกว่าศูนย ์

กลุ่มบรษิทัแสดงตราสารอนุพนัธท์ีม่อีายุสญัญาคงเหลอืมากกว่า 12 เดอืน และยงัไม่ถงึก าหนดช าระภายใน 12 เดอืน 
ภายใตส้นิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนหรอืหนี้สนิไม่หมุนเวยีน และแสดงตราสารอนุพนัธอ์ื่นภายใตส้นิทรพัยห์มุนเวยีนหรอืหนี้สนิ
หมุนเวยีน 

4.27 การก าหนดมลูค่ายตุธิรรม   

มลูค่ายุตธิรรม หมายถงึ ราคาทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการขายสนิทรพัยห์รอืเป็นราคาทีจ่ะตอ้งจา่ยเพื่อโอนหนี้สนิใหผู้อ้ื่น
โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการทีเ่กดิขึน้ในสภาพปกตริะหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร้่วมในตลาด) ณ วนัทีว่ดัมลูค่า 

กลุ่มบรษิทัใชร้าคาเสนอซื้อขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องในการวดัมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิซึง่มาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนดใหต้้องวดัมลูค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรม ยกเวน้ในกรณีทีไ่ม่มตีลาดทีม่สีภาพคล่อง
ส าหรบัสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัหรอืไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องได ้กลุ่มบรษิทั
จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมนิมูลค่าทีเ่หมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลที่
สามารถสงัเกตไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทีจ่ะวดัมลูค่ายุตธิรรมนัน้ใหม้ากทีสุ่ด 

ในการน าเทคนิคการวดัมลูค่ายตุธิรรมขา้งตน้มาใช ้ กลุ่มบรษิทัจะตอ้งพยายามใชข้อ้มูลทีส่ามารถสงัเกตไดท้ีเ่กีย่วขอ้ง
กบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทีจ่ะวดัมลูค่ายุตธิรรมนัน้ใหม้ากทีสุ่ด มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่13 เรื่อง การวดั
มลูค่ายุตธิรรม ก าหนดล าดบัชัน้ของมลูค่ายตุธิรรมออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มลูทีน่ ามาใชใ้นการวดัมลูค่า
ยุตธิรรม ดงันี้ 

ระดบั 1  ใชข้อ้มลูราคาเสนอซื้อขายของสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิอย่างเดยีวกนัในตลาดทีม่สีภาพคล่อง (ไม่ตอ้งปรบัปรุง) 
ระดบั 2 ขอ้มลูอื่นทีส่ามารถสงัเกตไดข้องสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิ ไมว่่าจะเป็นขอ้มลูทางตรงหรอืทางออ้ม 
ระดบั 3 ใชข้อ้มลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มลูเกีย่วกบักระแสเงนิสดในอนาคตทีก่จิการประมาณขึน้ 

หากขอ้มลูทีน่ ามาใชใ้นการวดัมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิถูกจดัประเภทล าดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรมทีแ่ตกต่าง
กนั การวดัมลูค่ายุตธิรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดยีวกนัตามล าดบัชัน้ของมลูค่ายุติธรรมของขอ้มูล
ทีอ่ยู่ในระดบัต ่าสุดทีม่นีัยส าคญัส าหรบัการวดัมลูค่ายุตธิรรมโดยรวม 

ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบรษิทัจะประเมนิความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรม
ส าหรบัสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีถ่อือยู่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานทีม่กีารวดัมลูค่ายุตธิรรมแบบเกดิขึน้ประจ า 

 

 

 

 



 

หน้า 36 จาก 103 

4. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

4.28 การใชดุ้ลยพนิจิและประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั  

ในการจดัท างบการเงนิใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฝ่ายบรหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ
และขอ้สมมตฐิานหลายประการ ซึง่มผีลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงนิทีเ่กีย่วกบัสนิทรพัย ์
หนี้สนิ รายได ้และค่าใชจ้่าย การประมาณและขอ้สมมตฐิานมาจากประสบการณ์ในอดตี และปัจจยัต่างๆ ทีผู่บ้รหิารมี
ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนัน้ ดงันัน้ ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างไปจากมูลค่าตาม
บญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีป่ระมาณและตัง้ขอ้สมมตฐิานไว ้

ประมาณการและขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิจะไดร้บัการทบทวนอย่างตอ่เนื่อง การปรบัประมาณการทาง
บญัชจีะบนัทกึในงวดบญัชทีีป่ระมาณการดงักล่าวไดร้บัการทบทวนและในงวดอนาคตทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

การประมาณการในเรื่องอื่นๆ ไดถู้กเปิดเผยในแต่ละส่วนทีเ่กีย่วขอ้งของหมายเหตุประกอบงบการเงนินี้ ยกเวน้ การใช้
ดุลยพนิิจและประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั ไดแ้ก่ 

4.28.1  รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ 

การระบุภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ: 

ในการระบุภาระทีต่อ้งปฏบิตัใินการส่งมอบสนิคา้หรอืบรกิารใหก้บัลูกคา้ ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิ
เงือ่นไขและรายละเอยีดของสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้เพื่อพจิารณาว่าสนิคา้หรอืบรกิารแต่ละรายการถอืเป็นภาระทีแ่ยกจาก
กนัหรอืไม่ กล่าวคอื กจิการจะบนัทกึสนิคา้หรอืบรกิารแต่ละรายการแยกจากกนั กต็่อเมื่อสนิค้าหรอืบรกิารดงักล่าว
สามารถระบุไดว้่าแยกจากสนิคา้หรอืบรกิารอื่นในสญัญา และลูกคา้ไดร้บัประโยชน์จากสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ 

การก าหนดจงัหวะเวลาของการรบัรูร้ายได ้: 

ในการก าหนดจงัหวะเวลาของการรบัรูร้ายได ้ ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิจิในการประเมนิเงือ่นไขและรายละเอยีด
ของสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้เพื่อพจิารณาว่าภาระทีต่อ้งปฏบิตันิัน้เสรจ็สิน้ตลอดช่วงเวลาหนึ่งหรอืเสรจ็สิน้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 
ทัง้นี้ กจิการจะรบัรูร้ายไดต้ลอดช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อเป็นไปตามเงือ่นไขขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี้ 

-   ลูกคา้ไดร้บัและใชป้ระโยชน์จากผลของการปฏบิตังิานของกจิการในขณะทีก่จิการปฏบิตังิาน 

-   การปฏบิตังิานของกจิการก่อใหเ้กดิสนิทรพัยท์ีลู่กคา้ควบคมุในขณะทีส่รา้งสนิทรพัยด์งักล่าว หรอื 

-  การปฏบิตังิานของกจิการไม่ก่อใหเ้กดิสนิทรพัยท์ีก่จิการสามารถน าไปใชป้ระโยชน์อื่นได้ และกจิการมสีทิธใินการ
รบัช าระส าหรบัการปฏบิตังิานทีเ่สรจ็สิน้ถงึปัจจุบนั 

ในกรณีทีไ่ม่เขา้เงือ่นไขขา้งตน้ กจิการจะรบัรูร้ายได ้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการ
ประเมนิว่าภาระทีต่อ้งปฏบิตันิัน้ไดเ้สรจ็สิน้ลงเมื่อใด 

ตน้ทุนในการไดม้าซึง่สญัญา : 

ในการบนัทกึรายจา่ยทีเ่กดิขึน้เพื่อใหไ้ดม้าซึง่สญัญาเป็นสนิทรพัย ์ ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิจิในการประเมนิว่า
รายจ่ายดงักล่าวเป็นตน้ทุนส่วนเพิม่ในการไดม้าซึง่สญัญาทีท่ ากบัลูกคา้หรอืไม่ รวมถงึการก าหนดวธิกีารตดัจ าหน่าย
สนิทรพัยด์งักล่าว 

4.28.2 การรบัรูแ้ละการตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ  

ในการพจิารณาการรบัรูห้รอืการตดัรายการสนิทรพัย์และหนี้สนิ ฝ่ายบรหิารต้องใชดุ้ลยพนิิจในการพจิารณาว่ากลุ่มบรษิทั
ไดโ้อนหรอืรบัโอนความเสีย่งและผลประโยชน์ในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิดงักล่าวแลว้หรอืไม่ โดยใชดุ้ลยพนิิจบนพืน้ฐานของ
ขอ้มลูทีด่ทีีสุ่ดทีร่บัรูไ้ดใ้นสภาวะปัจจุบนั 
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4.28 การใชดุ้ลยพนิจิและประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั (ต่อ) 

4.28.3 ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของลูกหนี้การคา้ และสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา 

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของลูกหนี้การคา้ และสนิทรพัย์ทีเ่กดิจากสญัญา ฝ่ายบรหิาร
จ าเป็นต้องใชดุ้ลยพนิิจในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากลูกหนี้แต่ละราย โดยค านึงถงึ
ประสบการณ์การเกบ็เงนิในอดตี อายุของหนี้ทีค่งคา้งและสภาวะเศรษฐกจิทีค่าดการณ์ไวข้องกลุ่มลูกคา้ทีม่คีวามเสีย่ง
ดา้นเครดติทีค่ล้ายคลงึกนั เป็นต้น ทัง้นี้ ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดติจากประสบการณ์ในอดตีและการคาดการณ์สภาวะ
เศรษฐกจิของกลุ่มบรษิทัอาจไม่ไดบ้่งบอกถงึการผดิสญัญาของลูกคา้ทีเ่กดิขึน้จรงิในอนาคต 

4.28.4 ค่าเผื่อการลดลงของมลูค่าสนิคา้คงเหลอื 

ค่าเผื่อการลดลงของมลูค่าสนิคา้คงเหลอื เป็นการปรบัมลูค่าของสนิคา้คงเหลอืดว้ยมลูค่าทีค่าดว่าอาจเกดิความเสยีหาย 
เน่ืองจากสนิคา้ลา้สมยัและการลดลงของมลูค่าสนิคา้คงเหลอื ผูบ้รหิารใชดุ้ลยพนิจิในการประมาณค่าเผื่อสนิคา้ลา้สมยั 
และการลดมลูค่าสนิคา้คงเหลอืส าหรบัยอดสนิคา้คงเหลอื โดยพจิารณาจากการวเิคราะหอ์ายุของสนิคา้คงเหลอื 

4.28.5  ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม 

 บรษิทัฯ จะตัง้ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม เมื่อฝ่ายบรหิารใชดุ้ลยพนิิจในการพจิารณาว่า
มลูค่ายตุธิรรมของเงนิลงทนุดงักล่าวไดล้ดลงอย่างมสีาระส าคญัและเป็นระยะเวลานาน การทีจ่ะสรุปว่าเงนิลงทนุดงักล่าว
ไดล้ดลงอย่างมสีาระส าคญัหรอืเป็นระยะเวลานานหรอืไม่นัน้ จ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจของฝ่ายบรหิาร 

4.28.6  ค่าเสื่อมราคาของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้และค่าตดัจ าหน่ายของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 

ในการค านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ตลอดจนสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้และค่าตดัจ าหน่ายของสนิทรพัยไ์ม่มี
ตวัตน ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายุการใหป้ระโยชน์และมลูค่าคงเหลอืเมื่อเลกิใชง้าน (ถา้ม)ี และตอ้งทบทวน
อายุการใหป้ระโยชน์และมลูค่าคงเหลอืใหมห่ากมกีารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ 

4.28.7 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 

ในการบนัทกึและวดัมลูค่าเริม่แรกของสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนนัน้ จ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิจิของฝ่ายบรหิารในการประมาณมลูค่า
ของสนิทรพัยท์ีค่าดว่าจะไดร้บัในอนาคตโดยวธิปีระมาณการกระแสเงนิสดคดิลด ซึง่ประมาณการกระแสเงนิสดดงักล่าว
อาจเปลีย่นแปลงไดเ้น่ืองจากภาวะการแขง่ขนั แนวโน้มการเปลีย่นแปลงของรายได ้โครงสรา้งตน้ทุน การเปลีย่นแปลง
ของอตัราคดิลด ภาวะอตุสาหกรรม และภาวะตลาดทีเ่กีย่วขอ้ง 

4.28.8 สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

กลุ่มบรษิทัจะรบัรูส้นิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีมื่อมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่ากลุ่มบรษิทัจะมกี าไรทาง
ภาษใีนอนาคตเพยีงพอ ทีจ่ะใชป้ระโยชน์จากสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดน้ัน้ ในการนี้ ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งประมาณการว่า
กลุ่มบรษิทัควรรบัรูจ้ านวนสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีป็นจ านวนเท่าใด โดยพจิารณาถงึจ านวนก าไรทางภาษี
ทีค่าดว่าจะเกดิในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

4.28.9 การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์

 ฝ่ายบรหิารจะต้องพจิารณาการดอ้ยค่าของทีด่นิ  อาคารและอุปกรณ์  สนิทรพัย์สทิธกิารใช ้ และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 
บนัทกึขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืต ่ากว่ามลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์นัน้ 
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4.28.9 การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์(ต่อ) 

ขอ้บ่งชีด้งักล่าวรวมถงึการลดลงอย่างมนีัยส าคญัของมูลค่าตลาดหรอืมูลค่าทีไ่ดร้บัจากการใชป้ระโยชน์ในอนาคตของ
สนิทรพัย ์ การเปลีย่นแปลงอย่างมนีัยส าคญัของกลยุทธท์างธุรกจิของกจิการทีม่ผีลกระทบต่อการใชส้นิทรพัยน์ัน้ใน
อนาคต  แนวโน้มในทางลบของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพเศรษฐกจิทีเ่กีย่วขอ้ง การสญูเสยีส่วนแบ่งตลาดทีส่ าคญั
ของกจิการ รวมถงึ กฎระเบยีบขอ้บงัคบัทีส่ าคญั หรอืค าตดัสนิของศาลทีม่ผีลกระทบในทางลบต่อธุรกจิ เป็นตน้ 

การทดสอบการดอ้ยค่าของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  สนิทรพัย์สทิธกิารใช้  และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน  ฝ่ายบรหิาร
จ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการประมาณการกระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะไดร้บัในอนาคตจากสนิทรพัยห์รอืหน่วยสนิทรพัย์
ทีก่่อใหเ้กดิเงนิสด รวมทัง้การเลอืกอตัราคดิลดทีเ่หมาะสมในการค านวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดนัน้ๆ ทัง้นี้ 
กระแสเงนิสดประมาณการบนพืน้ฐานของขอ้มลูการด าเนินงานทีม่อียู่ ณ ปัจจุบนั ซึ่งฝ่ายบรหิารจ าเป็นต้องใชดุ้ลยพนิิจ
ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัขอ้สมมตฐิานเกี่ยวกบัสภาวะตลาดในอนาคต รวมถงึรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกบั
สนิทรพัย์หรอืหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดนัน้ โดยประมาณการกระแสเงนิสดดงักล่าวอาจเปลีย่นแปลงไดเ้นื่องจาก 
ภาวะการแขง่ขนั แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของรายได้  โครงสรา้งต้นทุน  การเปลีย่นแปลงของอตัราคดิลด  ภาวะ
อุตสาหกรรมและภาวะตลาดทีเ่กีย่วขอ้ง 

4.28.10 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

หนี้สนิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานประมาณขึน้ตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ซึง่ตอ้ง
อาศยัขอ้สมมตฐิานต่างๆ ในการประมาณการนัน้ เช่น อตัราคดิลด อตัราการขึน้เงนิเดอืนในอนาคต อตัราการเปลีย่นแปลง
ในจ านวนพนักงาน และอตัรามรณะ เป็นตน้ 

4.28.11  ส ารองค่าใชจ้่ายการรือ้ถอน 

ส ารองค่าใชจ้่ายการรื้อถอนอุปกรณ์โครงข่ายทีต่ดิตัง้บนพืน้ทีเ่ช่า  ประมาณการจากมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการ
ค่าใชจ้่ายในการรื้อถอนเฉลี่ยทีเ่กดิขึน้จรงิตามขอ้มูลในอดตีโดยบนัทกึเป็นส่วนหนึ่งของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละตดั
จ าหน่ายตามอายุการใหป้ระโยชน์โดยประมาณ อย่างไรกต็าม ค่าใชจ้่ายการรือ้ถอนทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างไปจาก
จ านวนทีป่ระมาณไว ้

4.28.12  สญัญาเช่า 

4.28.12.1 สญัญาเช่า - ในฐานะผูเ้ช่า 

การก าหนดอายุสญัญาเช่าทีม่สีทิธกิารเลอืกในการขยายอายุสญัญาเช่าหรอืยกเลกิสญัญาเช่า : 

ในการก าหนดอายุสญัญาเช่า  ฝ่ายบรหิารจ าเป็นต้องใชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิว่ากลุ่มบรษิทัมคีวามแน่นอนอย่าง
สมเหตุสมผลหรอืไม่ทีจ่ะใชส้ทิธเิลอืกในการขยายอายุสญัญาเช่าหรอืยกเลกิสญัญาเช่า  โดยค านึงถงึขอ้เทจ็จรงิและ
สภาพแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดทีท่ าใหเ้กดิสิง่จงูใจทางเศรษฐกจิ ส าหรบักลุ่มบรษิทัในการใชห้รอืไม่ใชส้ทิธเิลอืกนัน้ 
ภายหลงัจากวนัทีส่ญัญาเช่ามผีล กลุ่มบรษิทัจะประเมนิอายุสญัญาเช่าใหม่หากมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีม่นีัยส าคญั
ซึง่อยู่ภายใตก้ารควบคุมและส่งผลต่อความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีจ่ะใชส้ทิธเิลอืก 

การก าหนดอตัราดอกเบี้ยการกูย้มืส่วนเพิม่ : 

กลุ่มบรษิทัไม่สามารถก าหนดอตัราดอกเบี้ยตามนัยของสญัญาเช่า ดงันัน้ ฝ่ายบรหิารจ าเป็นต้องใชดุ้ลยพนิิจในการ
ก าหนดอตัราดอกเบีย้การกูย้มืส่วนเพิม่ของกลุ่มบรษิทัในการคดิลดหนี้สนิตามสญัญาเชา่ โดยอตัราดอกเบีย้การกูย้มื
ส่วนเพิม่เป็นอตัราดอกเบีย้ทีก่ลุ่มบรษิทัจะตอ้งจ่ายในการกูย้มืเงนิทีจ่ าเป็นเพื่อใหไ้ดม้าซึง่สนิทรพัยท์ีม่มีลูค่าใกลเ้คยีง
กบัสนิทรพัยส์ทิธกิารใชใ้นสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิทีค่ลา้ยคลงึ โดยมรีะยะเวลาการกูย้มืและหลกัประกนัทีค่ลา้ยคลงึ 
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4.28.12  สญัญาเช่า (ต่อ) 

4.28.12.2 สญัญาเช่า - ในฐานะผูใ้หเ้ช่า 

การจดัประเภทของสญัญาเช่า : 

ในการพจิารณาประเภทของสญัญาเช่าว่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรอืสญัญาเช่าเงนิทุน ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพนิิจ
ในการประเมนิเงื่อนไขและรายละเอยีดของสญัญาเพื่อพจิารณาว่ากลุ่มบรษิัทได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของ
ความเป็นเจา้ของในสนิทรพัยท์ีเ่ช่าดงักล่าวแลว้หรอืไม่ 

4.28.13 มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิ 

ในการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิทีเ่ปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิทีไ่ม่มกีารซื้อขายในตลาดและ 
ไม่สามารถหาราคาไดใ้นตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบรหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการประมาณมลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอื
ทางการเงนิดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจ าลองในการประเมนิมลูค่า ซึง่ตวัแปรทีใ่ชใ้นแบบจ าลองไดม้าจากการเทยีบ 
เคยีงกบัตวัแปรทีม่อียู่ในตลาด โดยค านึงถงึความเสีย่งดา้นเครดติ (ทัง้ของธนาคารฯและคู่สญัญา) สภาพคล่อง ขอ้มูล
ความสมัพนัธ ์และการเปลี่ยนแปลงของมลูค่าของเครื่องมอืทางการเงนิในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของสมมตฐิาน
ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัตวัแปรทีใ่ชใ้นการค านวณอาจมผีลกระทบต่อมลูค่ายุตธิรรมทีเ่ปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิและการเปิดเผย
ล าดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรม 

4.28.14 คดฟ้ีองรอ้ง  

กลุ่มบรษิทัมหีนี้สนิทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการถูกฟ้องรอ้งเรยีกค่าเสยีหาย ซึง่ฝ่ายบรหิารไดใ้ชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิผล
ของคดทีีถู่กฟ้องรอ้งแลว้  และเชื่อมัน่ว่าจะไม่มคีวามเสยีหายเกดิขึน้จงึไม่ไดบ้นัทกึประมาณการหนี้สนิดงักล่าว  ณ 
วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน อย่างไรกต็าม ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างไปจากทีไ่ดม้กีารประมาณการไว ้

 
5. รายการบญัชีระหวา่งบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บรษิทัฯ และกลุ่มบรษิทัมรีายการบญัชรีะหว่างกนักบับรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั สนิทรพัย ์
หนี้สนิ รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายส่วนหนึ่งของบรษิทัฯ เกดิขึน้จากรายการบญัชกีบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงักล่าว บรษิทัเหล่านี้
เกีย่วขอ้งกนัโดยการถอืหุน้ และ/หรอื การเป็นกรรมการร่วมกนั 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนันอกเหนือจากบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม ทีอ่ธบิายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.2 
ประกอบดว้ย 

บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
ลกัษณะ

ความสมัพนัธ ์
การด าเนินกจิการ สดัส่วนการถอืหุน้ (รอ้ยละ) 

ประเภทธุรกจิ ประเทศ ปี 2564 ปี 2563 
บรษิทั อควา คอรเ์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1 ใหบ้รกิารเช่าโครงป้ายเพื่อตดิตัง้ 

   โฆษณาและเขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น 
ไทย - - 

บรษิทั แมเนเจอร ์มเีดยี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 2 ผลติและจ าหน่ายสื่อสิง่พมิพ ์ ไทย - - 
Nissho Investment Kabushiki Kaisha (Jpn Co.) 3 ใหบ้รกิารบ ารุงรกัษาโรงไฟฟ้าจาก   

   พลงังานแสงอาทติย ์
ญี่ปุ่ น - - 

บรษิทั คมชดัลกึ มเีดยี จ ากดั 4 ผลติและจ าหน่ายสื่อสิง่พมิพ ์ ไทย - - 
บรษิทั เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 5 ผลติและจ าหน่ายสื่อสิง่พมิพ ์ ไทย - - 
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5. รายการบญัชีระหวา่งบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
ลกัษณะ

ความสมัพนัธ ์
การด าเนินกจิการ สดัส่วนการถอืหุน้ (รอ้ยละ) 

ประเภทธุรกจิ ประเทศ ปี 2564 ปี 2563 
นายยุทธ ชนิสุภคักุล 6 - ไทย - - 
นายภูมวิฒัก์ นันทวณิชย ์ 6 - ไทย - - 
Mr. Tran Minh Tien 7 - ฮ่องกง - - 

 ลกัษณะความสมัพนัธร์ะหว่างบรษิทัฯ กบับุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ดงันี้ 

1. เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่และมกีรรมการร่วมกนั 
2. เป็นบรษิทัทีม่กีรรมการรว่มกนั 
3. เป็นผูถ้อืหุน้ในบรษิทัย่อยทางออ้มจนถงึวนัที ่26 ตุลาคม 2563 [Kyotamba Solar Goda Kaisha (Jpn Co.)] 
4. เป็นบรษิทัทีม่กีรรมการเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ และเป็นบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนัของผูบ้รหิารส าคญัของบรษิทัฯ 
5. เป็นบรษิทัทีม่ผีูบ้รหิารส าคญัร่วมกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ ซึง่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนัของผูบ้รหิารส าคญั

ของบรษิทัฯ 
6. เป็นกรรมการและผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
7. เป็นกรรมการของบรษิทัย่อยทางออ้ม 

5.1 รายการบญัชทีีม่สีาระส าคญัทีเ่กดิขึน้ระหว่างกนั มรีายละเอยีด ดงันี้ 

   

นโยบายการ
ก าหนดราคา 

หน่วย : บาท 
   ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 
 บริษทัยอ่ย        
 รายไดจ้ากการขายและบรกิาร  1 - - - 65,515,139.95 
 รายไดเ้งนิปันผล 5 - - - 269,999,988.00 
 รายไดค้่าบรหิารจดัการ 1 - - 18,000,000.00 17,040,000.00 

 รายไดค้่าเช่า 1 - - 8,160,000.00 3,610,000.00 
 รายไดอ้ื่น 1 - - 1,548.00 2,692,710.91 

      ดอกเบีย้รบั 2 - - 120,843,775.91 86,569,678.96 
 ก าไรจากการจ าหน่ายสนิทรพัย ์ 1 - - 140,994,619.95 51,777,716.25 

 ตน้ทุนขายและบรกิาร 1 - - 6,501,084.50 28,161,650.93 
 ตน้ทุนทางการเงนิ 2 และ 3 - - 90,103.94 1,380,418.63 
 บริษทัยอ่ยทางอ้อม      
 รายไดค้่าเช่า 1 - - 552,000.00 552,000.00 
 บริษทัร่วมทางอ้อม      
 ดอกเบีย้รบั 2 27,452.05 27,616.43 - - 
 บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั      
 รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 1 20,684,156.93 37,571,643.38 - 46,440.00 
 ดอกเบีย้รบั 4 128,785.19 - - - 
 ตน้ทุนขายและบรกิาร 1 - 2,902,521.60 - - 
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5. รายการบญัชีระหวา่งบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

5.1 รายการบญัชทีีม่สีาระส าคญัทีเ่กดิขึน้ระหว่างกนั มรีายละเอยีด ดงันี้ (ต่อ) 

   

นโยบายการ
ก าหนดราคา 

หน่วย : บาท 
   ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 

 บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ)      
 กลบัรายการค่าเผื่อผลขาดทุน
ดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 6 13,336,485.72 - 13,336,485.72 - 

 หนี้สญู 6 12,464,005.35 - 12,464,005.35 - 
 ตน้ทุนทางการเงนิ 3 และ 4 390,129.07 422,878.83 - 422,878.83 
 บุคคลท่ีเก่ียวข้องกนั      
 ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 1 - 9,848,940.00 - - 

นโยบายการก าหนดราคา 

1. ตามอตัราทีต่กลงร่วมกนั 
2. ตามทีร่ะบุในสญัญาเงนิกู ้รอ้ยละ 0.5 - 7.5 ต่อปี ในปี 2564 และรอ้ยละ 2 - 6.5 ต่อปี ในปี 2563 
3. ตามทีร่ะบุในตัว๋สญัญาใชเ้งนิ รอ้ยละ 7 ต่อปี ในปี 2564 และรอ้ยละ 4.4 ต่อปี ในปี 2563 
4. ตามทีร่ะบุในตัว๋แลกเงนิขายลด รอ้ยละ 7 ต่อปี ในปี 2564 และรอ้ยละ 6.5 ต่อปี ในปี 2563 
5. ตามทีบ่รษิทัย่อยประกาศจ่ายเงนิปันผล 
6. ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 

กลุ่มบรษิทัมคี่าใชจ้่ายส าหรบัเงนิเดอืน โบนัส เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม กองทุนส ารองเลีย้งชพี สวสัดกิารอื่น  
ค่าเบีย้ประชมุใหแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิาร และผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน โดยสรุปไดด้งันี้ 

   หน่วย : บาท 
   ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 30,409,666.68 34,253,692.73 12,997,410.00 13,693,723.33 
ผลประโยชน์ระยะยาวหลงัออกจากงาน 901,248.73 1,570,732.24 257,790.30 649,403.00 
รวม 31,310,915.41 35,824,424.97 13,255,200.30 14,343,126.33 
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5. รายการบญัชีระหวา่งบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

5.2 ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้งวด ระหว่างกลุ่มบรษิทั มรีายละเอยีดดงันี้ 

    หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 
ลูกหน้ีการค้า     
บรษิทัย่อย - - - 3,936,293.46 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 13,336,485.72 - 13,336,485.72 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติ 
       ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ - (13,336,485.72) - (13,336,485.72) 

สุทธ ิ - - - 3,936,293.46 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน     
บรษิทัย่อย - - - 61,737,646.82 
บรษิทัย่อยทางออ้ม - - 21,000.00 21,000.00 
บรษิทัร่วมทางออ้ม - 283,516.43 - - 

รวม - 283,516.43 21,000.00 61,758,646.82 

ลูกหน้ีค่าทรพัยสิ์น     

บรษิทัย่อย - - 245,062,729.87 212,738,758.58 

เจ้าหน้ีการค้า     

บรษิทัย่อย                                   - - 89,987.00 5,116,699.78 

เจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน     
บรษิทัย่อย - - 254,003.94 2,684,992.00 
บรษิทัย่อยทางออ้ม - - 461,170.00 - 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 22,240,587.00 - - - 
บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 110,315.19 401.11 - - 

รวม 22,350,902.19 401.11 715,173.94 2,684,992.00 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน     

บรษิทัย่อยทางออ้ม - - - 63,000.00 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

รายการเคลื่อนไหวของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกบ่รษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั มรีายละเอยีดดงันี้ 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม 
   รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี 
   1 ม.ค. 64 เพิม่ขึน้ (ลดลง) 31 ธ.ค. 64 

บรษิทัร่วมทางออ้ม 584,270,922.73 - (584,270,922.73) - 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 25,000,000.00 (25,000,000.00) - 
รวม 584,270,922.73 25,000,000.00 (609,270,922.73) - 
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5. รายการบญัชีระหวา่งบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

5.2 ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้งวด ระหว่างกลุ่มบรษิทั มรีายละเอยีดดงันี้ (ต่อ) 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม 
   รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี 
    

1 ม.ค. 63 
 

เพิม่ขึน้ 
 

(ลดลง) 
ขาดทุนจาก 

อตัราแลกเปลีย่น 31 ธ.ค. 63 
บรษิทัร่วมทางออ้ม - 587,271,144.00 - (3,000,221.27) 584,270,922.73 

 
   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี 
  

 1 ม.ค. 64 เพิม่ขึน้ (ลดลง) 

กลบัรายการ 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น

เครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 31 ธ.ค. 64 

บรษิทัย่อย 958,473,058.34 4,914,138,758.58 (5,739,287,985.27) 14,175,948.47 147,499,780.12 

 
   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี 
  

 1 ม.ค. 63 เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น

เครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 31 ธ.ค. 63 

บรษิทัย่อย 1,383,200,788.76 1,787,809,460.45 (2,196,861,158.00) (15,676,032.87) 958,473,058.34 

บรษิทัย่อย 

1. ใหกู้ย้มืแก่บรษิทัย่อยจ านวน 2 แหง่ โดยท าสญัญากูย้มื ไมม่หีลกัประกนั ครบก าหนดภายใน 1 ปี คดิอตัราดอกเบีย้
รอ้ยละ 4.4 - 7.5 ต่อปี ในปี 2564 

2. ใหกู้ย้มืแกบ่รษิทัย่อยแหง่หนึ่ง โดยท าสญัญากูย้มื ไมม่หีลกัประกนั ครบก าหนดภายใน 1 ปี คดิอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 
6.5 ต่อปี ในปี 2563  

3. ใหกู้ย้มืแก่บรษิทัย่อยแห่งหนึ่ง ในรปูตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ครบก าหนดเมื่อทวงถาม คดิอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 4.4 ต่อปี 
ในปี 2563 

บรษิทัร่วมทางออ้ม 

1. ใหกู้ย้มืแก่บรษิทัร่วมทางออ้มแหง่หนึ่ง โดยท าสญัญากู้ยมื ไมม่หีลกัประกนั ครบก าหนดภายใน 1 ปี คดิอตัราดอกเบีย้
รอ้ยละ 6 ต่อปี ในปี 2564 

2. ใหกู้ย้มืแก่บรษิทัร่วมทางออ้มจ านวน 3 แหง่ โดยท าสญัญากูย้มื ไมม่หีลกัประกนั ครบก าหนดภายใน 1 ปี คดิอตัรา
ดอกเบีย้รอ้ยละ 2 และ 6 ต่อปี ในปี 2563 
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5. รายการบญัชีระหวา่งบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

5.2 ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้งวด ระหว่างกลุ่มบรษิทั มรีายละเอยีดดงันี้ (ต่อ) 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

เงนิใหกู้ย้มืดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการใหกู้ย้มืแก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัแห่งหนึ่ง ในรปูตัว๋แลกเงนิขายลด คดิอตัราดอกเบีย้
รอ้ยละ 7 ต่อปี ซึง่ไดร้บัช าระตัว๋แลกเงนิขายลดดงักล่าวแลว้ เมือ่วนัที ่1 มถิุนายน 2564 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษทัร่วมทางอ้อม - ส่วนท่ีครบก าหนดรบัช าระภายในหน่ึงปี 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เงนิใหกู้ย้มืจ านวน 9.37 ลา้นบาท เป็นการใหกู้ย้มืแกบ่รษิทัร่วมทางออ้มสองแห่งตามสดัส่วน
การถอืหุน้เพื่อซื้อทีด่นิ โดยการท าสญัญากูย้มื ครบก าหนดภายใน 3 ปี นับแต่วนัท าสญัญา ใหกู้โ้ดยไม่มหีลกัประกนั 
และไมม่กีารคดิดอกเบีย้ระหว่างกนั สญัญาไดค้รบก าหนดในปี 2560 จงึจดัประเภทเงนิใหกู้ย้มืดงักล่าวเป็นส่วนทีค่รบ
ก าหนดรบัช าระภายในหนึ่งปี โดยในระหว่างปี 2564 กลุ่มบรษิทัไดจ้ าหน่ายเงนิลงทุนตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงนิขอ้ 2.2.4 จงึส่งผลใหเ้งนิใหกู้ย้มืดงักล่าวลดลงจากปีกอ่นทัง้จ านวน 

ตัว๋แลกเงินขายลด - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ในระหว่างปี 2564 บรษิทัย่อยทางตรงแหง่หนึ่ง ไดอ้อกตัว๋แลกเงนิขายลด (Bill of Exchange : BE) ใหแ้ก่บรษิทัที่
เกีย่วขอ้งกนัแหง่หนึ่ง จ านวน 2 ฉบบั มลูค่าทีต่ราไว ้50 ลา้นบาท และ 84 ลา้นบาท ตามล าดบั อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 7 
ต่อปี ซึง่บรษิทัย่อยทางตรงไดจ้่ายช าระตัว๋แลกเงนิขายลดดงักล่าวแลว้ เมื่อวนัที ่1 เมษายน 2564 และวนัที ่1 มถิุนายน 
2564 ตามล าดบั 

ในระหว่างปี 2563 บรษิทัฯ ไดอ้อกตัว๋แลกเงนิขายลด (Bill of Exchange : BE) ใหแ้กบ่รษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัแห่งหนึง่ 
จ านวน 1 ฉบบั มลูค่าทีต่ราไว ้40 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 6.5 ต่อปี ซึง่บรษิทัฯ ไดจ้่ายช าระตัว๋แลกเงนิขายลด
ดงักล่าวแลว้ เมื่อวนัที ่4 สงิหาคม 2563 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั 

รายการเคลื่อนไหวของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั มรีายละเอยีดดงันี้ 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม 
   รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี 
   1 ม.ค. 64 เพิม่ขึน้ (ลดลง) 31 ธ.ค. 64 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 84,000,000.00 (84,000,000.00) - 
กรรมการ - 221,444,364.29 (221,444,364.29) - 
รวม - 305,444,364.29 (305,444,364.29) - 

 
   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม 
   รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี 
   1 ม.ค. 63 เพิม่ขึน้ (ลดลง) 31 ธ.ค. 63 

กรรมการ - 57,200,000.00 (57,200,000.00) - 
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5. รายการบญัชีระหวา่งบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

5.2 ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้งวด ระหว่างกลุ่มบรษิทั มรีายละเอยีดดงันี้ (ต่อ) 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี 
   1 ม.ค. 64 เพิม่ขึน้ (ลดลง) 31 ธ.ค. 64 

บรษิทัย่อย - 782,043,020.12 (105,600,000.00) 676,443,020.12 
กรรมการ - 154,300,000.00 (154,300,000.00) - 
รวม - 936,343,020.12 (259,900,000.00) 676,443,020.12 

 
   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี 
   1 ม.ค. 63 เพิม่ขึน้ (ลดลง) 31 ธ.ค. 63 

บรษิทัย่อย - 123,000,000.00 (123,000,000.00) - 
กรรมการ - 57,200,000.00 (57,200,000.00) - 
รวม - 180,200,000.00 (180,200,000.00) - 

บรษิทัย่อย 

1. กูย้มืจากบรษิทัย่อยแห่งหนึ่ง โดยท าสญัญากูย้มื ไม่มหีลกัประกนั ครบก าหนดภายใน 1 ปี คดิอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 0.5 
ต่อปี ในปี 2564 

2. กูย้มืจากบรษิทัยอ่ยแหง่หนึ่ง ในรปูตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ครบก าหนดเมื่อทวงถาม คดิอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 4.4 ต่อปี ในปี 
2563  

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

เงนิกูย้มืดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการกูย้มืจากบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัแห่งหนึ่ง ในรปูตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ครบก าหนดเมื่อทวงถาม 
คดิอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 7 ต่อปี 

กรรมการ 

เงนิกูย้มืดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการกูย้มืจากกรรมการ ในรปูตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ครบก าหนดเมื่อทวงถาม ไมม่หีลกัประกนั 
และไมม่กีารคดิดอกเบีย้ระหว่างกนั 

5.3 อื่นๆ  

5.3.1 กลุ่มบรษิทัมกีารค ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อทีม่กีบัสถาบนัการเงนิระหว่างกนั ดงัต่อไปนี้ 

 หน่วย : ลา้นเยน หน่วย : ลา้นบาท 

 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 
บรษิทัฯ ค ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อใหบ้รษิทัย่อยทางตรง - 345.00 1,260.84 638.84 
บรษิทัฯ ค ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อใหบ้รษิทัย่อยทางออ้ม - - 453.00 592.50 

5.3.2 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัย่อยทางออ้มแห่งหนึ่งใหบ้รษิทัย่อยทางตรงแห่งหนึ่งใชว้งเงนิการออกหนังสอืค ้าประกนั
ประเภท Standby Letter of Credit จ านวน 27.93 ลา้นบาท กบัสถาบนัการเงนิแหง่หนึ่ง 
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6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ประกอบดว้ย 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 
เงนิสด 165,726.92 1,409,647.19 20,000.00 20,000.00 
เงนิฝากระหว่างทาง * - 870,876,718.67 - - 
เชค็รบัทีถ่งึก าหนด 2,176,400.83 1,141,707.00 - - 
เงนิฝากธนาคาร     
   - บญัชกีระแสรายวนั 30,146,445.82 73,683,231.33 4,610,229.33 3,578,693.70 
   - บญัชอีอมทรพัย ์ 24,487,366.66 2,511,315.98 674,796.36 464,343.45 
   - บญัชฝีากประจ า 3 เดอืน - 53,067.51 - - 

รวม 56,975,940.23 949,675,687.68 5,305,025.69 4,063,037.15 

* เป็นเงนิฝากกบัสถาบนัการเงนิแห่งหนึ่งในรปูเงนิตราต่างประเทศจ านวน 29.16 ลา้นดอลล่ารส์หรฐั 
 
7. ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 

 ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้หมุนเวยีนอื่น - สุทธ ิประกอบดว้ย 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 
ลูกหน้ีการคา้     
ลูกหน้ีการคา้ - บรษิทัย่อย - - - 3,936,293.46 
                 - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 13,336,485.72 - 13,336,485.72 
                 - บรษิทัอื่น 193,676,239.51 232,483,180.06 33,206,738.73 46,172,804.22 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (89,692,376.38) (122,758,324.58) (26,157,072.54) (42,534,948.10) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธ ิ 103,983,863.13 123,061,341.20 7,049,666.19 20,910,635.30 
ลูกหน้ีหมุนเวยีนอื่น     
ลูกหน้ีอื่น - บรษิทัยอ่ย - - - 21,598,360.00 
             - บรษิทัย่อยทางออ้ม - - 21,000.00 21,000.00 
            - บรษิทัอื่น 2,017,191.50 3,186,235.74 1,290,882.37 - 
ค่าใชจ้า่ยจ่ายล่วงหน้า 3,325,855.77 1,208,558.74 264,370.44 284,530.16 
เงนิทดรองจ่าย  - บรษิทัยอ่ย  - - - 125,694.00 
                    - บุคคลและบรษิทัอื่น  150,888.00 25,329,937.36 - - 
ดอกเบีย้คา้งรบั - บรษิทัยอ่ย - - - 40,013,592.82 
                    - บรษิทัร่วมทางออ้ม - 283,516.43 - - 
                    - บรษิทัอื่น - 39,610.16 - - 

รวมลูกหน้ีหมุนเวยีนอื่น 5,493,935.27 30,047,858.43 1,576,252.81 62,043,176.98 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหนี้หมุนเวยีนอื่น - สุทธ ิ 109,477,798.40 153,109,199.63 8,625,919.00 82,953,812.28 
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7.  ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ (ต่อ) 

 ลูกหนี้การคา้แยกตามอายุหนี้ทีค่า้งช าระหนี้ไดด้งันี้ 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
ลูกหนี้ทีอ่ยู่ในก าหนดช าระ - - - 3,936,293.46 
ลูกหนี้ทีเ่กนิก าหนดช าระ     
มากกว่า 12 เดอืน - 13,336,485.72 - 13,336,485.72 

รวม - 13,336,485.72 - 17,272,779.18 
 หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติ  
      ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ - (13,336,485.72) - (13,336,485.72) 

สุทธ ิ - - - 3,936,293.46 

บรษิทัอื่น     
ลูกหนี้ทีอ่ยู่ในก าหนดช าระ 81,949,107.65 104,772,855.61 - 2,857,390.32 
ลูกหนี้ทีเ่กนิก าหนดช าระ     
น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 3 เดอืน 23,020,225.27 13,579,094.73 - 1,155,142.12 
มากกว่า 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน 2,560,862.86 7,996,201.47 56,000.00 6,164,039.00 
มากกว่า 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน 5,908,310.44 43,158,812.67 - 4,357,842.50 
มากกว่า 12 เดอืน 80,237,733.29 62,976,215.58 33,150,738.73 31,638,390.28 

รวม 193,676,239.51 232,483,180.06 33,206,738.73 46,172,804.22 
 หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติ  
       ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (89,692,376.38) (109,421,838.86) (26,157,072.54) (29,198,462.38) 

สุทธ ิ 103,983,863.13 123,061,341.20 7,049,666.19 16,974,341.84 

รายการเปลีย่นแปลงของการตัง้ส ารองค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ มรีายละเอยีดดงันี้ 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 
ยอดคงเหลอืตน้ปี 122,758,324.58 57,547,201.62 42,534,948.10 34,464,346.80 
บวก ตัง้เพิม่ในระหว่างปี 1,152,685.22 70,745,242.39 - 13,525,071.31 
หกั กลบัรายการในระหว่างปี (34,218,633.42) (5,534,119.43) (16,377,875.56) (5,454,470.01) 
ยอดคงเหลอืปลายปี 89,692,376.38 122,758,324.58 26,157,072.54 42,534,948.10 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ ครัง้ที ่3/2564 เมื่อวนัที ่31 พฤษภาคม 2564 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ ตดัลูกหนี้การคา้
บรษิทั แมเนเจอร ์มเีดยี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“MMG”) (สุทธจิากภาษขีายไม่ถงึก าหนดช าระ) เป็นหนี้สญู จ านวน 12.46 
ลา้นบาท และโอนกลบัคา่เผื่อผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จ านวน 13.34 ลา้นบาท โดยรบัรูใ้นงบก าไรขาดทนุ
เบด็เสรจ็ 
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8.  สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

สนิคา้คงเหลอื - สุทธ ิประกอบดว้ย 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวม 

   ปี 2564 ปี 2563 
สนิคา้ส าเรจ็รปู 9,352,237.56 10,914,962.08 
งานระหว่างท า 34,607,587.21 24,001,392.30 
วตัถุดบิ 114,522,990.22 91,853,116.42 
วสัดุสิน้เปลอืง 4,676,669.71 3,562,837.84 
อะไหล ่ 3,903,392.44 5,411,116.13 
วตัถุดบิระหว่างทาง 2,810,962.25 2,635,826.05 
รวม 169,873,839.39 138,379,250.82 
หกั ค่าเผื่อการลดมลูค่าสนิคา้คงเหลอื (2,171,249.04) (3,887,033.90) 

สนิคา้คงเหลอื - สุทธ ิ 167,702,590.35 134,492,216.92 

รายการเปลีย่นแปลงของการตัง้ส ารองค่าเผื่อการลดมลูค่าสนิคา้คงเหลอื มรีายละเอยีดดงันี้ 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวม 

   ปี 2564 ปี 2563 
ยอดคงเหลอืตน้ปี 3,887,033.90 6,234,000.32 
หกั กลบัรายการในระหว่างปี (1,715,784.86) (2,346,966.42) 

ยอดคงเหลอืปลายปี 2,171,249.04 3,887,033.90 

ในระหว่างปี 2563 บรษิทัฯ ไดจ้ าหน่ายวตัถุดบิและวสัดุสิน้เปลอืงทีใ่ชใ้นการผลติใหก้บับรษิทัย่อยทางตรงแหง่หนึ่ง 
ตามการปรบัโครงสรา้งธุรกจิสิง่พมิพข์องกลุ่มบรษิทั ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 39.1 

 
9. สินทรพัยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 

 สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื่น ประกอบดว้ย 

   อตัราดอกเบีย้ หน่วย : บาท 
   รอ้ยละ (ตอ่ปี) งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 

เงนิลงทุนในกองทุนเปิด - 3,364,696,518.16 62,823,817.36 3,359,195,562.98 38,313,466.32 
เงนิลงทุนในเงนิฝากประจ า 0.25 - 0.9 - 34,455.04 - - 
รวม  3,364,696,518.16 62,858,272.40 3,359,195,562.98 38,313,466.32 

เงนิลงทุนในกองทุนเปิด เป็นเงนิลงทุนทีก่ลุ่มบรษิทัมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะขายในอนาคตอนัใกลเ้พื่อหาก าไรจากการเปลีย่นแปลง
ราคาของหลกัทรพัย ์
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10. สินทรพัยท์างการเงินท่ีไมใ่ช่เงินสดท่ีเป็นหลกัประกนั 

 สนิทรพัยท์างการเงนิทีไ่มใ่ช่เงนิสดทีเ่ป็นหลกัประกนั ประกอบดว้ย 

     หน่วย : บาท 
    อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ (ต่อปี) งบการเงนิรวม 

ประเภทเงนิฝาก เพื่อค ้าประกนั ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 

สนิทรพัยห์มุนเวยีน      

เงนิฝากออมทรพัย ์ วงเงนิสนิเชื่อของบรษิทั 
   ย่อยทางตรง 0.05 - 56,488,503.30 - 

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน      

เงนิฝากประจ า 3 - 6 เดอืน  หนังสอืค ้าประกนัของ 
   บรษิทัร่วมทางออ้ม - 0.15 - 1 - 89,459,964.20 

เงนิฝากประจ า 12 เดอืน หนังสอืค ้าประกนัของ 
   บรษิทัย่อยทางออ้ม - 0.2 - 0.9 - 726,000.00 

รวม    - 90,185,964.20 

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัย่อยทางตรงแห่งหนึ่ง ไดน้ าเงนิฝากสถาบนัการเงนิวางไวเ้ป็นหลกัประกนัส าหรบั
วงเงนิสนิเชื่อทีไ่ดร้บัจากสถาบนัการเงนิเดยีวกนั ทัง้นี้บรษิทัย่อยดงักล่าวไดไ้ถ่ถอนหลกัประกนัแล้วเมื่อวนัที ่10 มกราคม 
2565 ดงันัน้เงนิฝากดงักล่าวจงึแสดงรายการไวเ้ป็นสนิทรพัยห์มนุเวยีน 

 
11. สินทรพัยห์มุนเวยีนอ่ืน 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น ประกอบดว้ย 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 
ลูกหนี้กรมสรรพากร 511,850,993.80 54,857,220.55 - - 
เงนิมดัจ าและเงนิประกนั * 499,730,330.37 165,982,520.06 - 150,000,000.00 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติ  
    ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (436,821,304.27) - - - 
อื่นๆ 3,060,445.06 4,628,544.25 70,469.71 110,860.95 

รวม 577,820,464.97 225,468,284.86 70,469.71 150,110,860.95 

*   ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัย่อยมเีงนิส ารองค่าความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้จากการจ าหน่ายเงนิลงทุนรวมอยู่ 
ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.2.4 

*   ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ าจ่ายค่าหุน้จ านวน 150 ลา้นบาทรวมอยู ่
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12. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย ประกอบดว้ย 

 
 
 
 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ทุนช าระแลว้ (ลา้นบาท) สดัส่วนการลงทุน (รอ้ยละ) เงนิลงทุนตามวธิรีาคาทุน 
เงนิปันผลรบัส าหรบัปี 
สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 

ปี 2564 / ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 
บรษิทั อเีทอรน์ิตี ้พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 1,200.00 81.40 75.00 1,616.56 1,049.96 - 270 
บรษิทั ตะวนัออกการพมิพ ์และบรรจุภณัฑ ์จ ากดั 500.00 99.99 99.99 482.25 482.25 - - 

รวม    2,098.81 1,532.21 - 270 

รายการเปลีย่นแปลงของเงนิลงทนุในบรษิทัย่อย มรีายละเอยีดดงันี้ 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

มลูค่าตามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2564 1,532,209,650.71 
บวก ซื้อเงนิลงทุนเพิม่ * 566,599,500.00 
มลูค่าตามบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 2,098,809,150.71 

 * ดหูมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.2.1 ประกอบ 

การซื้อเงนิลงทุนในบรษิทั อเีทอรน์ิตี ้พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) เพิม่เตมิในระหวา่งปี 2564 ถอืเป็นการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั ดงันัน้ ส่วนเกนิของเงนิลงทุนจาก
การซื้อเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยเพิม่เตมิในราคาทีส่งูกว่ามลูค่าตามบญัชขีองบรษิทัย่อย ณ วนัทีซ่ือ้ แสดงในงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้รวม 
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13. เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม ประกอบดว้ย 

     หน่วย : ลา้นบาท 
     งบการเงนิรวม 
       ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปี 
       สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
 ทุนช าระแลว้ 

(ลา้นบาท) 
ทุนช าระแลว้ 

(ลา้นดงเวยีดนาม) 
สดัส่วนการลงทุน  

(รอ้ยละ) 
เงนิลงทุนตาม 
วธิส่ีวนไดเ้สยี ก าไรหรอืขาดทุน 

ก าไร (ขาดทุน) 
เบด็เสรจ็อื่น 

 ปี 2563 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 
ถอืโดยบรษิทัย่อยทางออ้ม           
บรษิทั แทค เอน็เนอยี ่จ ากดั 1,990.00 - - 52.40 - 2,142.50 116.83 122.99 45.58 (19.90) 

Huong Linh Reproduce Energy Development  
   Joint Stock Company - 150,000.00 - 31.25 - 46.04 - - - - 

Chu Prong Gia Lai Wind Electricity  
   Joint Stock Company - 25,000.00 

- 

30.00 - 81.40 - - - - 

Chu Prong Gia Lai Wind Power  
   Joint Stock Company - 25,000.00 

- 

27.00 - 73.26 - - - - 
ถอืโดยบรษิทัย่อยทางตรงและบรษิทัร่วมทางออ้ม           
บรษิทั พพีทีซี ีจ ากดั 1,484.00 - - 50.70 - 659.60 57.66 75.92 24.33 (4.93) 
ถอืโดยบรษิทัย่อยทางออ้มและบรษิทัร่วมทางออ้ม           
บรษิทั เอสเอสยทู ีจ ากดั 2,919.00 - - 40.96 - 1,231.02 53.09 40.37 18.66 (15.63) 
ถอืโดยบรษิทัร่วมทางออ้ม           
Huong Linh 4 Wind Power Joint Stock Company - 144,000.00 - 31.19 - - - - - - 

   รวม     - 4,233.82 227.58 239.28 88.57 (40.46) 
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13. เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 

รายการเปลีย่นแปลงของเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม มรีายละเอยีดดงันี้ 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม 
 ปี 2564 ปี 2563 

ยอดคงเหลอืตน้ปี 4,233,823,530.31 3,792,552,439.77 
ซื้อเงนิลงทุน 3,992,801,360.00 200,694,610.00 
เพิม่ขึน้ (ลดลง) จากการเปลีย่นแปลงสดัส่วนการลงทุน * (203,614,535.63) 41,757,545.05 
จ าหน่ายเงนิลงทุน (8,339,165,706.66) - 
ส่วนแบ่งก าไร 227,582,021.26 239,278,260.61 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น 88,573,330.72 (40,459,325.12) 
ยอดคงเหลอืปลายปี - 4,233,823,530.31 

* ดหูมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.2.5, 2.2.6 และ 2.2.12.3 ประกอบ 
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14. ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิประกอบดว้ย 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 

 
ทีด่นิและส่วน
ปรบัปรุงทีด่นิ 

อาคารและ 
สิง่ปลูกสรา้ง เครื่องจกัรและอุปกรณ์ 

โรงไฟฟ้าระบบสง่พลงังาน
ไฟฟ้าและเครื่องมอื

เครื่องใชใ้นการผลติไฟฟ้า 
เครื่องมอื
เครื่องใช ้

เครื่องใชแ้ละ 
เครื่องตกแต่ง   ยานพาหนะ งานระหว่างก่อสรา้ง รวม 

ราคาทนุ          
ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 465,150,177.07 717,566,610.00 1,330,515,204.11 4,516,482,978.01 59,922,462.03 31,744,764.79 4,267,300.17 108,133,498.18 7,233,782,994.36 
ซื้อระหว่างปี - 583,455.00 894,307.80 2,972,688.74 2,166,914.27 943,289.51 3,527,934.58 509,100,250.87 520,188,840.77 
ประมาณการตน้ทุนการรือ้ถอน - - - 1,682,000.00 - - - - 1,682,000.00 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหวา่งปี (44,282,140.19) - (127,377,956.26) (10,726,911.73) - (782,106.45) - (3,945,574.09) (187,114,688.72) 
ลดลงจากการจ าหน่ายธุรกจิ (135,638,717.10) (41,245,465.18) - (4,318,463,409.64) (41,472,638.27) (360,561.20) (648,403.63) - (4,537,829,195.02) 
รบัโอน/โอนออกระหว่างปี (3,698,362.08) - 35,013,783.64 139,904,444.97 - 127,332.00 - (171,347,198.53) - 
โอนเปลีย่นประเภท - - - (3,785,000.00) - - - (34,347,135.69) (38,132,135.69) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 281,530,957.70 676,904,599.82 1,239,045,339.29 328,066,790.35 20,616,738.03 31,672,718.65 7,146,831.12 407,593,840.74 2,992,577,815.70 
ค่าเส่ือมราคาสะสม          
ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 6,480,277.47 476,578,917.89 949,631,183.38 621,844,144.22 29,256,880.99 28,235,497.17 2,055,941.64 - 2,114,082,842.76 
ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี 184,523.23 15,152,941.17 52,369,437.83 164,340,545.99 2,285,936.48 1,341,738.01 851,611.64 - 236,526,734.35 
ค่าเสื่อมราคา - จ าหน่าย/ 

ตดัจ าหน่ายระหว่างปี (81,971.73) - (125,073,329.16) (505,398.30) - (609,378.13) - - (126,270,077.32) 
ลดลงจากการจ าหน่ายธุรกจิ - (11,996,107.93) - (750,411,473.30) (14,997,289.85) (81,045.57) (207,020.44) - (777,692,937.09) 
โอนเปลีย่นประเภท - - - (111,999.98) - - - - (111,999.98) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 6,582,828.97 479,735,751.13 876,927,292.05 35,155,818.63 16,545,527.62 28,886,811.48 2,700,532.84 - 1,446,534,562.72 
ค่าเผื่อการด้อยค่า          
ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 - - 723,102.51 - - - - - 723,102.51 
โอนกลบัระหว่างปี - - (494,283.72) - - - - - (494,283.72) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 - - 228,818.79 - - - - - 228,818.79 
มูลค่าตามบญัชี - สทุธิ          
ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 458,669,899.60 240,987,692.11 380,160,918.22 3,894,638,833.79 30,665,581.04 3,509,267.62 2,211,358.53 108,133,498.18 5,118,977,049.09 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 274,948,128.73 197,168,848.69 361,889,228.45 292,910,971.72 4,071,210.41 2,785,907.17 4,446,298.28 407,593,840.74 1,545,814,434.19 
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14. ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 

 
ทีด่นิและส่วน
ปรบัปรุงทีด่นิ 

อาคารและ 
สิง่ปลูกสรา้ง เครือ่งจกัรและอปุกรณ์ 

โรงไฟฟ้าระบบส่งพลงังาน
ไฟฟ้าและเครื่องมอืเครื่องใช้

ในการผลติไฟฟ้า 
เครือ่งมอื 
เครือ่งใช ้

เครือ่งใชแ้ละ
เครือ่งตกแต่ง   ยานพาหนะ งานระหว่างก่อสรา้ง รวม 

ราคาทุน          
ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 281,530,957.70 676,904,599.82 1,239,045,339.29 328,066,790.35 20,616,738.03 31,672,718.65 7,146,831.12 407,593,840.74 2,992,577,815.70 
ซื้อระหว่างปี - 2,614,200.89 76,512,154.01 598,660.00 1,887,540.22 348,862.13 3,306,373.83 4,892,133,894.95 4,977,401,686.03 
เพิม่ขึน้จากการเปลีย่นแปลง 
   สดัส่วนการลงทุน * - - - - - - - 166,184,336.64 166,184,336.64 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหว่างปี (15,013,850.50) (233,595.10) (25,537,916.61) (95,677,154.68) (1,076,412.67) (759,770.94) (12,590.50) (27,119,784.52) (165,431,075.52) 
รบัโอน/โอนออกระหว่างปี - - 13,313,007.50 - - - - (13,313,007.50) - 
โอนเปลีย่นประเภทระหว่างปี - - - - - - - (209,656,656.39) (209,656,656.39) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 266,517,107.20 679,285,205.61 1,303,332,584.19 232,988,295.67 21,427,865.58 31,261,809.84 10,440,614.45 5,215,822,623.92 7,761,076,106.46 
ค่าเส่ือมราคาสะสม          
ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 6,582,828.97 479,735,751.13 876,927,292.05 35,155,818.63 16,545,527.62 28,886,811.48 2,700,532.84 - 1,446,534,562.72 
ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี 214,743.01 10,103,811.67 54,503,328.65 14,461,259.50 1,328,509.76 1,018,685.39 1,317,357.16 - 82,947,695.14 
ค่าเสื่อมราคา - จ าหน่าย/ 

ตดัจ าหน่ายระหว่างปี - (233,593.10) (16,132,285.76) (3,557,838.84) (1,061,759.08) (750,533.88) (12,589.50) - (21,748,600.16) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 6,797,571.98 489,605,969.70 915,298,334.94 46,059,239.29 16,812,278.30 29,154,962.99 4,005,300.50 - 1,507,733,657.70 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า          
ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 - - 228,818.79 - - - - - 228,818.79 
โอนกลบัระหว่างปี - - (228,818.79) - - - - - (228,818.79) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 - - - - - - - - - 
มูลคา่ตามบญัชี - สุทธิ          
ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 274,948,128.73 197,168,848.69 361,889,228.45 292,910,971.72 4,071,210.41 2,785,907.17 4,446,298.28 407,593,840.74 1,545,814,434.19 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 259,719,535.22 189,679,235.91 388,034,249.25 186,929,056.38 4,615,587.28 2,106,846.85 6,435,313.95 5,215,822,623.92 6,253,342,448.76 

ค่าเส่ือมราคาส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบด้วย หน่วย : บาท 
 ปี 2564 ปี 2563 
ตน้ทุนขายและบรกิาร 63,013,650.83 215,205,712.63 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 19,934,044.31 21,321,021.72 

รวม 82,947,695.14 236,526,734.35 

* ดูหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.2.5 และ 2.2.6 ประกอบ 
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14. ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ทีด่นิ 
อาคารและ 
สิง่ปลูกสรา้ง 

เครื่องจกัร 
และอุปกรณ์ 

เครื่องมอื 
เครื่องใช ้

เครื่องใชแ้ละ
เครื่องตกแต่ง ยานพาหนะ 

ระบบส่งพลงังานไฟฟ้า
และเครื่องมอืเครื่องใช้
ในการผลติไฟฟ้า 

 
เครื่องจกัร 

ระหว่างตดิตัง้ รวม 
ราคาทุน          
ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 97,002,972.90 146,791,642.46 557,032,012.18 11,017,299.02 27,920,370.62 400,501.00 1,058,400.00 10,013,078.60 851,236,276.78 
ซื้อระหว่างปี - -      639,308.80  477,706.75 300,738.23 - - 25,089,767.54 26,507,521.32 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหว่างปี - - (584,148,959.27) - (35,500.00) - - (89,062.50) (584,273,521.77) 
รบัโอน/โอนออกระหว่างปี - - 35,013,783.64 - - - - (35,013,783.64) - 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 97,002,972.90 146,791,642.46 8,536,145.35 11,495,005.77 28,185,608.85 400,501.00 1,058,400.00 - 293,470,276.33 
ค่าเส่ือมราคาสะสม          
ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 - 143,207,010.47 426,100,390.43 10,583,120.95 26,779,990.76 400,500.00 142,389.60 - 607,213,402.21 
ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี -   2,734,073.22  18,726,299.62 223,547.82 428,923.48 - 53,304.79 - 22,166,148.93 
คา่เสื่อมราคา - จ าหน่าย/ 
   ตดัจ าหน่ายระหว่างปี - - (436,809,088.15) - - - - - (436,809,088.15) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 - 145,941,083.69  8,017,601.90 10,806,668.77 27,208,914.24 400,500.00 195,694.39 - 192,570,462.99 
ค่าเผ่ือการด้อยค่า          
ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 - - 723,102.51 - - - - - 723,102.51 
โอนกลบัระหว่างปี - - (494,283.72) - - - - - (494,283.72) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 - - 228,818.79 - - - - - 228,818.79 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ          
ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 97,002,972.90 3,584,631.99 130,208,519.24 434,178.07 1,140,379.86 1.00 916,010.40 10,013,078.60 243,299,772.06 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 97,002,972.90    850,558.77  289,724.66 688,337.00 976,694.61 1.00 862,705.61 - 100,670,994.55 
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14. ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ทีด่นิ 
อาคารและ 
สิง่ปลูกสรา้ง 

เครื่องจกัร 
และอุปกรณ์ 

เครื่องมอื 
เครื่องใช ้

เครื่องใชแ้ละ
เครื่องตกแต่ง ยานพาหนะ 

ระบบส่งพลงังานไฟฟ้า
และเครื่องมอืเครื่องใช้
ในการผลติไฟฟ้า รวม 

ราคาทุน         
ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 97,002,972.90 146,791,642.46 8,536,145.35 11,495,005.77 28,185,608.85 400,501.00 1,058,400.00 293,470,276.33 
ซื้อระหว่างปี - 5,315,868.63 -       142,700.00         94,714.01  - - 5,553,282.64 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหว่างปี (97,002,972.90) (152,107,511.09)     (6,236,892.33) (11,637,705.77)  (28,280,322.86) - (1,058,400.00) (296,323,804.95) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 - - 2,299,253.02 - - 400,501.00 - 2,699,754.02 
ค่าเส่ือมราคาสะสม         
ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 - 145,941,083.69 8,017,601.90 10,806,668.77 27,208,914.24 400,500.00 195,694.39 192,570,462.99 
ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี -  1,060,029.61  126,756.47  265,097.28  352,778.88               -    53,304.73  1,857,966.97 
ค่าเสื่อมราคา - จ าหน่าย/ 
   ตดัจ าหน่ายระหว่างปี - (147,001,113.30) (5,847,726.48) (11,071,766.05) (27,561,693.12) -           (248,999.12) (191,731,298.07) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 - - 2,296,631.89 - - 400,500.00 - 2,697,131.89 
ค่าเผ่ือการด้อยค่า         
ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 - - 228,818.79 - - - - 228,818.79 
โอนกลบัระหว่างปี - - (228,818.79) - - - - (228,818.79) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 - - - - - - - - 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ         
ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 97,002,972.90    850,558.77  289,724.66 688,337.00 976,694.61 1.00 862,705.61 100,670,994.55 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 - - 2,621.13 - - 1.00 - 2,622.13 

ค่าเส่ือมราคาส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบด้วย หน่วย : บาท 
 ปี 2564 ปี 2563 

ตน้ทุนขายและบรกิาร - 21,002,405.41 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 1,857,966.97 1,163,743.52 

รวม 1,857,966.97 22,166,148.93 
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14. ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

14.1 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ทีด่นิบางส่วน อาคารทัง้หมด เครื่องจกัร และอุปกรณ์บางส่วนของกลุ่มบรษิทั 
ราคาทุน จ านวนเงนิ 1,472.33 ลา้นบาท และ 1,466.76 ลา้นบาท ตามล าดบั และมลูค่าสุทธทิางบญัชหีลงัหกัค่าเผื่อ
การดอ้ยค่า จ านวนเงนิ 872.51 ลา้นบาท และ 782.26 ลา้นบาท ตามล าดบั ส าหรบังบการเงนิรวม (ราคาทุน จ านวนเงนิ 
236.98 ลา้นบาท และมลูค่าสุทธทิางบญัชหีลงัหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า จ านวนเงนิ 97.19 ลา้นบาท ส าหรบังบการเงนิ
เฉพาะกจิการในปี 2563) ไดจ้ดจ านองไวก้บัธนาคารเพื่อค ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อต่างๆ กบัธนาคารพาณิชยต์ามทีก่ล่าว
ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 20 และ 36 

14.2  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บรษิทัย่อยทางออ้มมสีนิทรพัยท์ีต่ ัง้อยู่บนพืน้ทีข่องบรษิทัเอกชน ซึง่เมื่อครบ
ก าหนดตามสญัญา ผูใ้หเ้ช่าหรอืคู่สญัญามสีทิธเิลอืกทีจ่ะจ่ายเงนิค่าทรพัยส์นิหรอืใหบ้รษิทัย่อยทางออ้มท าการรือ้ถอน
เพื่อส่งมอบพืน้ทีต่ามสภาพเดมิใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าหรอืคู่สญัญา โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

14.2.1 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ระบบและเครื่องมอืเครื่องใชใ้นการผลติไฟฟ้า ตามสญัญาขายไฟฟ้าใหแ้ก่การ
ไฟฟ้านครหลวง จ านวน 8 โครงการ ราคาทุน จ านวนเงนิ 67.96 ลา้นบาท และ 69.21 ลา้นบาท ตามล าดบั และมลูคา่
สุทธทิางบญัช ีจ านวนเงนิ 43.47 ลา้นบาท และ 47.23 ลา้นบาท ตามล าดบั บรษิทัย่อยทางออ้มไม่ไดบ้นัทกึประมาณ
การรือ้ถอนในงบการเงนิเนื่องจากฝ่ายบรหิารของบรษิทัย่อยทางออ้มคาดการณ์ว่าผูใ้หเ้ช่าจะไม่ใหร้ือ้ถอน 

14.2.2 ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ระบบและเครื่องมอืเครื่องใชใ้นการผลติไฟฟ้า ตามสญัญาขายไฟฟ้าใหแ้ก่
บรษิทัเอกชน จ านวน 6 โครงการ ราคาทุน จ านวนเงนิ 156.17 ลา้นบาท และ 155.87 ลา้นบาท ตามล าดบั และมลูค่า
สุทธทิางบญัช ีจ านวนเงนิ 134.39 ลา้นบาท และ 142.70 ลา้นบาท ตามล าดบั บรษิทัย่อยทางออ้มไดบ้นัทกึประมาณ
การรือ้ถอน จ านวนเงนิ 7.73 ลา้นบาท 

14.3 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ยานพาหนะส่วนหนึ่งของบรษิทัย่อยทางตรง ราคาทนุ จ านวนเงนิ 3.74 ลา้นบาท 
และ 0.46 ลา้นบาท ตามล าดบั และมลูค่าสุทธทิางบญัช ี จ านวนเงนิ 3.35 ลา้นบาท และ 0.42 ลา้นบาท ตามล าดบั 
เป็นหนี้สนิตามสญัญาเช่าตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 15.2 

14.4 ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบรษิทัไดซ้ื้อทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

    หน่วย : บาท 
    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 
ซื้อโดยเงนิสด 4,873,249,580.09 482,594,150.93 5,553,282.64 26,403,521.32 
ซื้อโดยการก่อหนี้ 101,677,412.42 37,131,138.44 - 104,000.00 
ซื้อโดยวธิสีญัญาเชา่ซื้อ 2,474,693.52 463,551.40 - - 
สุทธ ิ 4,977,401,686.03 520,188,840.77 5,553,282.64 26,507,521.32 
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15. สญัญาเช่า 

15.1 สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธ ิ

รายการเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธ ิมรีายละเอยีดดงันี้ 

    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิรวม 

 สญัญาเช่าทีด่นิ สญัญาเช่าพืน้ที ่ รวม 
ราคาทุน   
ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 27,986,691.00 16,348,089.00 44,334,780.00 
เพิม่ขึน้ระหว่างปี 9,174,807.70 7,996,217.00 17,171,024.70 
ลดลงจากการจ าหน่ายธุรกจิ (27,986,691.00) - (27,986,691.00) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 9,174,807.70 24,344,306.00 33,519,113.70 
ค่าเสื่อมราคาสะสม    
ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 - - - 
ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี 892,212.98 1,063,660.00 1,955,872.98 
ลดลงจากการจ าหน่ายธุรกจิ (764,784.96) - (764,784.96) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 127,428.02 1,063,660.00 1,191,088.02 
มลูค่าตามบญัช ี- สุทธ ิ    

ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 27,986,691.00 16,348,089.00 44,334,780.00 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 9,047,379.68 23,280,646.00 32,328,025.68 

 
    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิรวม 
 สญัญาเช่าทีด่นิ สญัญาเช่าพืน้ที ่ รวม 

ราคาทุน   
ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 9,174,807.70 24,344,306.00 33,519,113.70 
เพิม่ขึน้จากการวดัมลูค่าใหม่ - 519,927.00 519,927.00 
ลดลงจากการยกเลกิสญัญา (9,174,807.70) - (9,174,807.70) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 - 24,864,233.00 24,864,233.00 
ค่าเสื่อมราคาสะสม    
ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 127,428.02 1,063,660.00 1,191,088.02 
ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี - 1,264,488.00 1,264,488.00 
ลดลงจากการยกเลกิสญัญา (127,428.02) - (127,428.02) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 - 2,328,148.00 2,328,148.00 
มลูค่าตามบญัช ี- สุทธ ิ    

ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 9,047,379.68 23,280,646.00 32,328,025.68 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 - 22,536,085.00 22,536,085.00 

กลุ่มบรษิทัเช่าสนิทรพัยป์ระกอบดว้ย ทีด่นิ และพืน้ทีห่ลงัคา อายุสญัญาเช่า มรีะยะเวลา 3 - 25 ปี โดยมสีทิธติ่ออายุ
สญัญาเช่าเมื่อสิน้สุดอายุสญัญา ค่าเช่าก าหนดช าระเป็นรายเดอืนตามอตัราทีร่ะบุไวใ้นสญัญา 
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15. สญัญาเช่า 

15.1 สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธ ิ(ต่อ) 

ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงรวมไวใ้นตน้ทุนขายและบรกิารในงบก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็ 

15.2 หนี้สนิตามสญัญาเช่า 

หนี้สนิตามสญัญาเช่า ประกอบดว้ย 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม 
 ปี 2564 ปี 2563 

จ านวนเงนิทีต่อ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 35,295,189.00 45,856,412.81 
หกั  ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่ารอการตดับญัช ี (10,573,521.77) (13,951,272.43) 
รวม 24,721,667.23 31,905,140.38 
หกั  ส่วนทีค่รบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (1,336,713.75) (1,164,017.73) 
สุทธ ิ 23,384,953.48 30,741,122.65 

กลุ่มบรษิทัฯ ไดท้ าสญัญาเช่าเพือ่เช่าทีด่นิ พืน้ทีห่ลงัคา และรถยนต ์เพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกจิ โดยมกี าหนดการช าระ
ค่าเช่าเป็นรายเดอืน อายุของสญัญามรีะยะเวลาโดยเฉลีย่ประมาณ 3 ถงึ 25 ปี และสญัญาดงักล่าวเป็นสญัญาทีบ่อก
เลกิไม่ได ้

รายการเปลีย่นแปลงของหนี้สนิตามสญัญาเช่า มรีายละเอยีดดงันี้ 

 

หน่วย : บาท 
งบการเงนิรวม 

 ปี 2564 ปี 2563 
ยอดคงเหลอืตน้ปี 31,905,140.38 43,660,246.00 
บวก หนี้สนิตามสญัญาเช่าเพิม่ขึน้ระหว่างปี 2,727,456.00 25,025,832.00 
หกั ดอกเบีย้จ่ายรอตดับญัชเีพิม่ขึน้ระหว่างปี (252,762.48) (8,028,246.10) 
 จ่ายช าระระหว่างปี (1,197,889.86) (1,049,285.52) 
 เงนิจ่ายล่วงหน้า - (2,097,640.16) 
 เพิม่ขึน้จากการวดัมลูค่าใหม่ 433,289.00 - 
 ลดลงจากการยกเลกิสญัญา (8,893,565.81) - 
 ลดลงจากการจ าหน่ายธุรกจิ - (25,605,765.84) 
ยอดคงเหลอืปลายปี 24,721,667.23 31,905,140.38 
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15. สญัญาเช่า (ต่อ) 

15.2 หนี้สนิตามสญัญาเช่า (ต่อ) 

จ านวนเงนิขัน้ต ่าทีต่อ้งจ่ายส าหรบัระยะเวลาแต่ละช่วง 

 

หน่วย : บาท 
งบการเงนิรวม 

 ปี 2564 ปี 2563 
มลูค่าปัจจุบนัของจ านวนเงนิขัน้ต ่า ทีต่อ้งจ่ายทัง้สิน้ตามสญัญาเช่า   
   สุทธจิากดอกเบีย้ตามสญัญาเช่ารอการตดับญัชเีป็นดงันี้   
 ไม่เกนิ 1 ปี 1,336,713.75 1,164,017.73 
 เกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 5,379,512.48 5,021,535.53 
 เกนิ 5 ปี 18,005,441.00 25,719,587.12 
 รวม 24,721,667.23 31,905,140.38 

ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัสญัญาเช่าทีร่บัรูใ้นงบก าไรขาดทุน สรุปไดด้งันี้ 

 

หน่วย : บาท 
ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 
ค่าเสื่อมราคาของสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 1,264,488.00 1,955,872.98 - - 
ดอกเบีย้จ่ายของหนี้สนิตามสญัญาเช่า 868,405.14 2,053,596.71 - - 
ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่าซือ้  
   สนิทรพัยอ์า้งองิมมีลูค่าต ่า 228,000.00 140,919.00 132,000.00 132,000.00 

 
16. สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 

รายการเปลีย่นแปลงของบญัชสีนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - สุทธ ิมรีายละเอยีดดงันี้ 

    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิรวม 

 
สทิธกิารขายไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย ์

สทิธกิารใชส้ายส่ง
กระแสไฟฟ้า 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน
ระหว่างตดิตัง้ รวม 

ราคาทุน    
ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 506,338,174.55 58,251,246.18 124,584,282.04 689,173,702.77 
รบัโอน/โอนออกระหว่างปี 71,191,018.61 - (71,191,018.61) - 
โอนเปลีย่นประเภท - 34,347,135.69 - 34,347,135.69 
รบัคนืเงนิค่าระบบสายส่งไฟฟ้า - (1,592,947.46) - (1,592,947.46) 
ลดลงจากการจ าหน่ายธุรกจิ (506,338,174.55) (55,535,616.48) - (561,873,791.03) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 71,191,018.61 35,469,817.93 53,393,263.43 160,054,099.97 
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16. สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ (ต่อ) 

    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิรวม 

 
สทิธกิารขายไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย ์

สทิธกิารใชส้ายส่ง
กระแสไฟฟ้า 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน
ระหว่างตดิตัง้ รวม 

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม     
ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 96,159,355.63 4,887,737.54 - 101,047,093.17 
ตดัจ าหน่ายระหว่างปี 12,382,578.43 1,643,737.30 - 14,026,315.73 
รบัคนืเงนิค่าระบบสายส่งไฟฟ้า - (39,823.53) - (39,823.53) 
ลดลงจากการจ าหน่ายธุรกจิ (107,503,731.85) (5,720,563.54) - (113,224,295.39) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 1,038,202.21 771,087.77 - 1,809,289.98 
มลูค่าตามบญัช ี- สุทธ ิ     

ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 410,178,818.92 53,363,508.64 124,584,282.04 588,126,609.60 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 70,152,816.40 34,698,730.16 53,393,263.43 158,244,809.99 

 
    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิรวม 

 
สทิธกิารขายไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย ์

สทิธกิารใชส้ายส่ง
กระแสไฟฟ้า 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน
ระหว่างตดิตัง้ รวม 

ราคาทุน    
ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 71,191,018.61 35,469,817.93 53,393,263.43 160,054,099.97 
จ าหน่ายระหว่างปี (71,191,018.61) (34,347,135.69) (53,393,263.43) (158,931,417.73) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 - 1,122,682.24 - 1,122,682.24 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม     
ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 1,038,202.21 771,087.77 - 1,809,289.98 
ตดัจ าหน่ายระหว่างปี 889,887.86 474,246.27 - 1,364,134.13 
จ าหน่ายระหว่างปี (1,928,090.07) (930,234.67) - (2,858,324.74) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 - 315,099.37 - 315,099.37 
มลูค่าตามบญัช ี- สุทธ ิ     

ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 70,152,816.40 34,698,730.16 53,393,263.43 158,244,809.99 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 - 807,582.87 - 807,582.87 

16.1  ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สทิธจิากการใชร้ะบบสายส่งกระแสไฟฟ้าในประเทศไทย เกดิจากสญัญาซื้อ
ขายไฟฟ้าระหว่างบรษิทัย่อยทางออ้มแห่งหนึ่งและการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) โดยสญัญาก าหนดใหบ้รษิทัย่อยทางออ้ม
เป็นผูล้งทุนในการตดิตัง้ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ในการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า กรรมสทิธิใ์นสนิทรพัยท์ีล่งทุน
จะตกเป็นของการไฟฟ้านครหลวงตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญา บรษิทัยอ่ยทางออ้มตดัจ าหน่ายสทิธดิงักล่าวเมื่อเริม่เดนิเครื่อง
จ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิย ์
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16. สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ (ต่อ) 

16.2  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 สทิธจิากการใชร้ะบบสายส่งกระแสไฟฟ้าในประเทศญีปุ่่ น เกดิจากบรษิทัย่อยทางออ้มแห่ง
หนึ่งจ่ายค่าสทิธดิงักล่าวจ านวน 1 โครงการ บรษิทัย่อยทางออ้มตดัจ าหน่ายสทิธดิงักล่าวเมื่อเริม่เดนิเครื่องจ่ายไฟฟ้า
เขา้ระบบเชงิพาณิชย ์

16.3 ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2563 สทิธกิารขายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ เกดิจากค่าสทิธใินการผลติไฟฟ้าทีบ่รษิทัย่อย
ทางออ้มแห่งหนึ่งจ่ายส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศญีปุ่่ น จ านวน 1 โครงการ บรษิทัย่อย
ทางออ้มตดัจ าหน่ายสทิธดิงักล่าวเมื่อเริม่เดนิเครื่องจา่ยไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชย ์

 กลุ่มบรษิทัไดจ้ าหน่ายสนิทรพัยข์องโครงการในประเทศญีปุ่่ น ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้ 39.2 
ในปี 2564 และไดจ้ าหน่ายเงนิลงทุนตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.2.14 ในปี 2563 ส่งผลให้
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนคงเหลอืเพยีงสทิธจิากการใชร้ะบบสายส่งกระแสไฟฟ้าในประเทศไทย 

 

17. สินทรพัยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

17.1 สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีประกอบดว้ย 

    หน่วย : บาท 
    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 19,678,469.86 48,729,906.30 3,813,456.91 6,173,794.20 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (42,702,281.73) (46,427,964.96) - - 
สุทธ ิ (23,023,811.87) 2,301,941.34 3,813,456.91 6,173,794.20 

17.2 รายการเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีมรีายละเอยีดดงันี้ 

    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิรวม 
    

ณ วนัที ่
1 ม.ค. 64 

บนัทกึเป็น (รายจ่าย) 
รายไดส้ าหรบัปีใน
ก าไรหรอืขาดทุน 

ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 64     

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี   
ลูกหนี้การคา้ 15,374,893.81 (2,852,531.54) 12,522,362.27 
สนิคา้คงเหลอื 777,406.79 (343,156.98) 434,249.81 
สนิทรพัยท์างการเงนิไม่หมุนเวยีนอื่น 11,223.00 (5,624.00) 5,599.00 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 162,835.80 84,080.80 246,916.60 
หนี้สนิอนุพนัธท์างการเงนิ 4,459,509.43 (1,959,847.94) 2,499,661.49 
ประมาณการหนี้สนิส าหรบัผลประโยชน์พนักงาน 4,239,440.23 (269,759.54) 3,969,680.69 
ผลขาดทุนสะสมทางภาษ ี 23,704,597.24 (23,704,597.24) - 

รวม 48,729,906.30 (29,051,436.44) 19,678,469.86 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี   
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ (46,427,964.96) 3,725,683.23 (42,702,281.73) 

สุทธ ิ 2,301,941.34 (25,325,753.21) (23,023,811.87) 
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17. สินทรพัยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 

17.2 รายการเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีมรีายละเอยีดดงันี้ (ต่อ) 

    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิรวม 

    
ณ วนัที ่

1 ม.ค. 63 

บนัทกึเป็น (รายจ่าย) รายได ้
ส าหรบัปีใน 

ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 63 

ก าไรหรอื
ขาดทุน 

ก าไร (ขาดทุน) 
เบด็เสรจ็อื่น 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี    
ลูกหนี้การคา้ 3,946,789.48 11,428,104.33 - 15,374,893.81 
สนิคา้คงเหลอื 1,246,800.07 (469,393.28) - 777,406.79 
สนิทรพัยท์างการเงนิไม่หมุนเวยีนอื่น 6,997.00 4,226.00 - 11,223.00 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - 162,835.80 - 162,835.80 
หนี้สนิอนุพนัธท์างการเงนิ 5,334,920.14 (875,410.71) - 4,459,509.43 
ประมาณการหนี้สนิส าหรบัผลประโยชน์พนักงาน 9,923,906.10 (5,526,875.02) (157,590.85) 4,239,440.23 
ผลขาดทุนสะสมทางภาษ ี - 23,704,597.24 - 23,704,597.24 

รวม 20,459,412.79 28,428,084.36 (157,590.85) 48,729,906.30 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี    
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ (49,953,412.90) 3,525,447.94 - (46,427,964.96) 

สุทธ ิ (29,494,000.11) 31,953,532.30 (157,590.85) 2,301,941.34 

 
    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    
ณ วนัที ่

1 ม.ค. 64 

บนัทกึเป็น (รายจ่าย) 
รายไดส้ าหรบังวดใน
ก าไรหรอืขาดทุน 

ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 64     

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี   
สนิทรพัยท์างการเงนิไม่หมุนเวยีนอื่น 11,223.00 (5,624.00) 5,599.00 
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 78,083.67 (78,083.67) - 
ประมาณการหนี้สนิส าหรบัผลประโยชน์พนักงาน 1,852,463.50 (544,267.08) 1,308,196.42 
หนี้สนิอนุพนัธท์างการเงนิ 4,232,024.03 (1,732,362.54) 2,499,661.49 

รวม 6,173,794.20 (2,360,337.29) 3,813,456.91 
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17. สินทรพัยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 

17.2 รายการเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีมรีายละเอยีดดงันี้ (ต่อ) 

    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    
ณ วนัที ่

1 ม.ค. 63 

บนัทกึเป็น (รายจ่าย) รายได ้
ส าหรบัปีใน 

ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 63 ก าไรหรอืขาดทุน 

ก าไร (ขาดทุน) 
เบด็เสรจ็อื่น 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี    
สนิคา้คงเหลอื 131,596.11 (131,596.11) - - 
สนิทรพัยท์างการเงนิไม่หมุนเวยีนอื่น 6,997.00 4,226.00) - 11,223.00 
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 167,023.31 (88,939.64) - 78,083.67 
ประมาณการหนี้สนิส าหรบั 
ผลประโยชน์พนักงาน 7,574,538.80 (5,773,327.33) 51,252.03 1,852,463.50 

หนี้สนิอนุพนัธท์างการเงนิ 4,892,667.69 (660,643.66) - 4,232,024.03 

รวม 12,772,822.91 (6,650,280.74) 51,252.03 6,173,794.20 

17.3 ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดส้ าหรบัปี สรุปไดด้งันี้ 

17.3.1 ภาษเีงนิไดท้ีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน 

   หน่วย : บาท 

   ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 
ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั :     
ค่าใชจ้า่ยภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลส าหรบัปี 595,778,305.55 86,631,701.96) 24,724,663.83 11,210,155.63 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี:     
ค่าใชจ้า่ย (รายได)้ ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีี่
เกีย่วขอ้งกบัผลแตกตา่งชัว่คราวรบัรูเ้มื่อเริม่แรก
และทีก่ลบัรายการ 25,325,753.21 (31,953,532.30) 2,360,337.29 6,650,280.74 

ค่าใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ 621,104,058.76 54,678,169.66) 27,085,001.12 17,860,436.37 

ค่าใชจ้า่ยภาษเีงนิไดซ้ึง่เกดิจาก     
    การด าเนินงานต่อเน่ือง 621,104,058.76 12,588,268.78 27,085,001.12 6,799,318.47 
    การด าเนินงานทีย่กเลกิ - 42,089,900.88 - 11,061,117.90 

รวมค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 621,104,058.76 54,678,169.66 27,085,001.12 17,860,436.37 
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17. สินทรพัยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 

17.3 ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดส้ าหรบัปี สรุปไดด้งันี้ (ต่อ) 

17.3.2 ภาษเีงนิไดท้ีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 หน่วย : บาท 

 ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

 
จ านวนเงนิ 
ก่อนภาษ ี

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) 
ทางภาษ ี

จ านวนเงนิ 
สุทธจิากภาษ ี

งบการเงนิรวม    
ภาษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบั :    

    ผลก าไรจากการวดัมลูคา่ใหมข่องผลประโยชน์พนักงาน 1,217,012.14 (157,590.85) 1,059,421.29 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ    
ภาษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบั :    

    ผลขาดทุนจากการวดัมลูค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน (256,260.16) 51,252.03 (205,008.13) 

17.4 การกระทบยอดเพื่อหาอตัราภาษเีงนิไดท้ีแ่ทจ้รงิ 

    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิรวม 

    ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 

    ปี 2564 ปี 2563 

    
อตัราภาษ ี
(รอ้ยละ) 

จ านวนเงนิภาษ ี
(บาท) 

อตัราภาษ ี
(รอ้ยละ) 

จ านวนเงนิภาษ ี
(บาท) 

ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้  1,825,410,276.85  1,619,864,020.03 

ก าไรก่อนภาษเีงนิไดส่้วนทีต่อ้งเสยีภาษ ี  2,417,862,561.91  2,737,246,302.76 
หกั ก าไรทีไ่ดร้บัยกเวน้  (1,036,635.99)  (382,425,545.67) 

สุทธกิ าไรทีต่อ้งเสยีภาษ ี  2,416,825,925.92  2,354,820,757.09 

จ านวนภาษตีามอตัราภาษ ี 20 483,365,185.18 20 470,964,151.42 
ผลกระทบทางภาษขีองค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถ
น ามาหกัในการค านวณก าไรทางภาษ ี  137,738,873.58  (416,285,981.76) 

ภาษเีงนิได ้(อตัราทีแ่ทจ้รงิ) 26 621,104,058.76 2 54,678,169.66 
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17. สินทรพัยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 

17.4 การกระทบยอดเพื่อหาอตัราภาษเีงนิไดท้ีแ่ทจ้รงิ (ต่อ) 

    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 

    ปี 2564 ปี 2563 

    
อตัราภาษ ี
(รอ้ยละ) 

จ านวนเงนิภาษ ี
(บาท) 

อตัราภาษ ี
(รอ้ยละ) 

จ านวนเงนิภาษ ี
(บาท) 

ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้  197,617,111.63  333,393,251.90 

จ านวนภาษตีามอตัราภาษ ี 20 39,523,422.33 20 66,678,650.38 
ผลกระทบทางภาษขีองค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถ
น ามาหกัในการค านวณก าไรทางภาษ ี  (12,438,421.21)  (48,818,214.01) 

ภาษเีงนิได ้(อตัราทีแ่ทจ้รงิ) 14 27,085,001.12 5 17,860,436.37 

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัย่อยบางแห่งมรีายการผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ชห้กัภาษทีีเ่กดิจากผลขาดทุนสะสม
ทางภาษ ีจ านวนเงนิ 153.18 ลา้นบาท (สิน้สุดระยะเวลาการหกักลบในปี 2569 และ 2568 ตามล าดบั) ทัง้นี้บรษิทัย่อย
ทางตรงแหง่หนึ่งไดน้ าผลขาดทนุสะสมทางภาษบีางส่วนจ านวน 118.52 ลา้นบาท บนัทกึเป็นสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อ
การตดับญัชแีลว้ และในปี 2564 บรษิทัย่อยมกี าไรทางภาษเีพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์ทางภาษี จงึบนัทกึรบัรูส้นิทรพัย์
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชดีงักลา่วเป็นค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดใ้นงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ทัง้จ านวน 

17.5 อตัราภาษ ี

ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั : 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ค านวณภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล ในอตัรารอ้ยละ 20 ของก าไรสุทธติามบญัชสี าหรบัปีภายหลงั
ปรบัปรุงดว้ยรายการทีไ่ม่ถอืเป็นรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายตามประมวลรษัฎากร 

รายการปรบัปรุงหลกั ไดแ้ก่ คา่เผื่อผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ ค่าเผื่อการลดมลูค่าสนิคา้คงเหลอื การ
ดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์ประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์พนักงาน และค่าใชจ้่ายทีไ่ม่เป็นไปตามเกณฑท์ีป่ระมวลรษัฎากร
ก าหนด 

ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลของบรษิทัย่อยในต่างประเทศ ค านวณขึน้โดยใชอ้ตัราตามกฎหมายของประเทศเหล่านัน้ 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี: 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง ไดถู้กวดัมลูค่าดว้ยอตัราภาษรีอ้ยละ 20 ซึง่เป็นอตัราภาษทีีร่ฐับาลก าหนด ณ วนัที่
รายงาน 
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18. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ ประกอบดว้ย 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 
เงนิเบกิเกนิบญัช ี 3,067,572.70 - - - 
เจา้หนี้ทรสัตร์ซีทีอื่น 66,516,807.42 72,827,465.29 - 4,739,075.98 
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 750,000,000.00 - - - 
รวม 819,584,380.12 72,827,465.29 - 4,739,075.98 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 อตัราดอกเบีย้เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ ประกอบดว้ย 

1. เงนิเบกิเกนิบญัช ีอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 5.84 ต่อปี  

2. เจา้หนี้ทรสัตร์ซีทีอื่น อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 2.18 - 3.15 ต่อปี และ 2.17 - 4.75 ต่อปี ตามล าดบั 
3. ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 2.35 - 5.47 ต่อปี และ 2.2 - 2.6 ต่อปี ตามล าดบั 

หลกัทรพัยท์ีน่ าไปค ้าประกนัการกูย้มืเงนิกบัสถาบนัการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 มดีงัต่อไปนี้ 

1. กรรมการของบรษิทัย่อยทางตรง เขา้ค ้าประกนัเตม็วงเงนิ 
2. บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยทางตรง เขา้ค ้าประกนัเตม็วงเงนิ 
3. จ านองทีด่นิ เครื่องจกัร และอุปกรณ์บางส่วน และอาคารทัง้หมดของกลุ่มบรษิทั 

และกลุ่มบรษิทัตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ ทีร่ะบไุวใ้นสญัญา 
 

19. เจ้าหน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น ประกอบดว้ย 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 
เจา้หนี้การคา้     
เจา้หนี้การคา้ - บรษิทัย่อย - - 89,987.00 5,116,699.78 

             - บรษิทัอื่น 46,928,165.27 30,005,466.98 422,354.33 645,536.54 

รวมเจา้หนี้การคา้ 46,928,165.27 30,005,466.98 512,341.33 5,762,236.32 
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19. เจ้าหน้ีการค้าและเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  (ต่อ) 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 
เจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น     
เจา้หนี้อื่น - บรษิทัย่อย - - 163,900.00 2,684,992.00 
             - บรษิทัย่อยทางออ้ม - - 461,170.00 - 
             - บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 110,315.19 401.11 - - 
             - บุคคลและบรษิทัอื่น 449,159,295.63 101,514,461.11 1,169,526.22 2,772,509.83 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 22,240,587.00 - - - 
                      - บรษิทัอื่น 104,112,699.16 14,431,613.65 1,700,844.63 1,986,939.83 
รายไดร้บัล่วงหน้า 106,874,573.08 408,980.00 - - 
ดอกเบีย้คา้งจ่าย - บรษิทัย่อย - - 90,103.94 - 
ดอกเบีย้คา้งจ่าย - บรษิทัอื่น 7,560,474.73 13,320,427.79 3,193,782.18 2,603,221.81 
เงนิปันผลคา้งจ่าย 1,412,120.67 955,215.84 1,367,120.67 910,215.84 

รวมเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น 691,470,065.46 130,631,099.50 8,146,447.64 10,957,879.31 
รวมเจา้หนี้การคา้ 
    และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น 738,398,230.73 160,636,566.48 8,658,788.97 16,720,115.63 

 
20. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

รายการเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ มรีายละเอยีดดงันี้ 

    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 
ยอดคงเหลอืตน้ปี 466,699,146.31 3,317,524,344.63 343,817,480.71 426,236,730.71 
บวก  กูเ้พิม่ระหว่างปี 71,100,000.00 159,804,613.78 - - 
บวก  ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น - 115,325,071.71 - - 
หกั    จ่ายคนืระหว่างปี (111,774,385.76) (1,875,433,341.71) (70,680,000.00) (82,419,250.00) 
หกั    ลดลงจากการจ าหน่ายธุรกจิ - (1,250,521,542.10) - - 
รวม 426,024,760.55 466,699,146.31 273,137,480.71 343,817,480.71 
หกั ส่วนทีค่รบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (128,165,265.99) (108,596,385.73) (70,680,000.00) (70,680,000.00) 

สุทธ ิ 297,859,494.56 358,102,760.58 202,457,480.71 273,137,480.71 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบรษิทัไดท้ าสญัญากูย้มืเงนิระยะยาวจากสถาบนัการเงนิแห่งหนึ่งและสองแห่ง 
ตามล าดบั โดยมหีลกัทรพัยค์ ้าประกนั และตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไข รวมถงึขอ้ก าหนดอื่นๆ ทีร่ะบไุวใ้นสญัญา (ดหูมาย
เหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 36) 
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20. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (ต่อ) 

รายละเอยีดและเงือ่นไขการกูย้มื มดีงันี้ 

บริษทัฯ : 

วงเงนิกูย้มื 
(ลา้นบาท) วตัถุประสงค ์ เงื่อนไขการเบกิจ่าย 

อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละตอ่ปี) การผ่อนช าระ ครบก าหนด 

96.00 
 

เพื่อซื้อเครือ่งจกัร งวดที ่1 : จ านวน 30 ลา้นบาท 
ภายในเดอืน มกราคม 2560 
งวดที ่2 : จ านวน 66 ลา้นบาท 
ภายในเดอืน มถิุนายน 2560 
(เบกิเงนิกูแ้ลว้ 44.25 ลา้นบาท) 

MLR-1 งวดที ่1 - 60 เดอืนละ 0.50 ล้านบาท  
งวดที ่61 เป็นตน้ไป เดอืนละ 1.10 
ลา้นบาท (ยกเวน้งวดสุดทา้ยตกลง
ช าระเท่ากบัจ านวนที่เหลอื) 

ภายในปี 2563 

422.50 เพื่อซื้อหุน้ บรษิทั 
ตะวนัออกการพมิพ ์
และบรรจุภณัฑ ์
จ ากดั 

เบกิรบัเป็นงวดๆ ใหแ้ลว้เสรจ็
ภายในวนัที ่31 ธ.ค.61 (เบกิ
เงนิกูแ้ลว้ 407.50 ลา้นบาท) 

THB FIX 6M+1.97 ช าระคนืภายใน 82 งวด งวดละ 5 ล้าน
บาท (ยกเวน้งวดสุดท้ายตกลงช าระ
เท่ากบัจ านวนที่เหลอื) 

ภายในปี 2568  

77.50 เพื่อซื้อหุน้ บรษิทั 
ตะวนัออกการพมิพ ์
และบรรจุภณัฑ ์
จ ากดั 

เบกิรบัเป็นงวดๆ ใหแ้ลว้เสรจ็
ภายในวนัที ่31 ธ.ค.62 (เบกิ
เงนิกูแ้ลว้ 72.34 ลา้นบาท) 

THB FIX 6M+2.6 งวดที ่1 - 2 เดอืนละ 0.89 ลา้นบาท  
งวดที ่3 เป็นตน้ไป เดอืนละ 0.92 ลา้น
บาท (ยกเวน้งวดสุดท้ายตกลงช าระ
เท่ากบัจ านวนที่เหลอื) 

ภายในปี 2569 

596.00  

หลกัทรพัยท์ีน่ าไปค ้าประกนัการกูย้มืเงนิกบัสถาบนัการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 มดีงัต่อไปนี้ 

1) จ าน าหุน้สามญัของบรษิทัย่อยทางตรงบางสว่น 
2) จ านองทีด่นิและอาคารทัง้หมด และเครื่องจกัรบางส่วนของบรษิทัย่อยทางตรง 

บรษิทัฯ ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขภายใตส้ญัญากูย้มืดงักล่าว ซึง่ไดก้ าหนดขอ้ปฏบิตัิ และขอ้จ ากดัทีส่ าคญับางประการ
ดงัต่อไปนี้ 

1) ด ารงอตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของทุน (Debt to Equity Ratio) ไมเ่กนิกว่า 2 : 1 เท่า 
2) ด ารงอตัราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ (DSCR) ไม่ต ่ากว่า 1.5 : 1 เท่า 

บริษทัยอ่ยทางตรง : ตะวนัออกการพมิพ ์และบรรจุภณัฑ ์จ ากดั “EPPCO” 

วงเงนิกูย้มื 
(ลา้นบาท) วตัถุประสงค ์ เงื่อนไขการเบกิจ่าย 

อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละตอ่ปี) การผ่อนช าระ ครบก าหนด 

112.50 
 

เพื่อซื้อเครือ่งจกัร 
ในการผลติกระดาษ
ลูกฟูกและกลอ่ง
กระดาษ 

เบกิภายในวนัที ่31 ธ.ค. 62 
(เบกิเงนิกูแ้ลว้ 80 ลา้นบาท) 

MLR-0.75 ช าระคนืภายใน 84 งวด งวดละ 1.34 
ลา้นบาท (ยกเวน้งวดสุดทา้ยตกลง
ช าระเท่ากบัจ านวนที่เหลอื) ช าระงวด
แรกเริม่ ธ.ค. 62 

ภายในปี 2569 

15.84 ลงทุนและด าเนินงาน
อนุรกัษ์พลงังานใน
อาคารหรอืโรงงาน 

เบกิภายในวนัที ่31 ธ.ค. 62 
(เบกิเงนิกูแ้ลว้ 15.04 ลา้น
บาท) 

MLR-1 ช าระคนืภายใน 60 งวด งวดละ 0.26 
ลา้นบาท (ยกเวน้งวดสุดทา้ยตกลง
ช าระเท่ากบัจ านวนที่เหลอื) 

ภายในปี 2567  

14.80 เพื่อซื้อเครือ่งจกัร เบกิภายในวนัที ่31 ธ.ค. 64 
(เบกิเงนิกูแ้ลว้ทัง้จ านวน) 

MLR-0.75 ช าระคนืภายใน 36 งวด งวดละ 0.41 
ลา้นบาท (ยกเวน้งวดสุดทา้ยตกลง
ช าระเท่ากบัจ านวนที่เหลอื) ช าระงวด
แรกเริม่ ส.ค. 64 

ภายในปี 2567 
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20. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (ต่อ) 
 

วงเงนิกูย้มื 
(ลา้นบาท) วตัถุประสงค ์ เงื่อนไขการเบกิจ่าย 

อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละตอ่ปี) การผ่อนช าระ ครบก าหนด 

44.40 เพื่อซื้อเครือ่งจกัร เบกิภายในวนัที ่31 ธ.ค. 64 
(เบกิเงนิกูแ้ลว้ทัง้จ านวน) 

MLR-0.75 ช าระคนืภายใน 36 งวด งวดละ 1.24 
ลา้นบาท (ยกเวน้งวดสุดทา้ยตกลง
ช าระเท่ากบัจ านวนที่เหลอื) ช าระงวด
แรกเริม่ ม.ค. 65 

ภายในปี 2567 

187.54      

หลกัทรพัยท์ีน่ าไปค ้าประกนัการกูย้มืเงนิกบัสถาบนัการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 มดีงัต่อไปนี้ 

1) บรษิทัฯ เขา้ค ้าประกนัเตม็วงเงนิ 
2) จ านองเครื่องจกัรบางส่วนของบรษิทัย่อยทางตรง 

บรษิทัย่อยทางตรง ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขภายใตส้ญัญากูย้มืดงักล่าว ซึง่ไดก้ าหนดขอ้ปฏบิตัิ และขอ้จ ากดัทีส่ าคญั
บางประการดงัต่อไปนี้ 

1) ด ารงอตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของทุน (Debt to Equity Ratio) ไมเ่กนิกว่า 1.2 : 1 เท่า 
2) ด ารงอตัราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ (DSCR) ไม่ต ่ากว่า 1.3 : 1 เท่า และไมต่ ่ากว่า 1.2 : 1 เท่า 

บริษทัยอ่ยทางตรง : บรษิทั อเีทอรน์ิตี้ พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) “ETP” 

วงเงนิกูย้มื วตัถุประสงค ์ เงือ่นไขการเบกิจ่าย อตัราดอกเบีย้ การผ่อนช าระ 

วงเงนิที ่1     

สนิเชื่อส่วน ก. 300 ลา้นบาท เพื่อช าระคา่ก่อสรา้ง ภายใน 18 เดอืน นับจาก LIBOR 6M+2.5 ภายใน 3.6 ปี นับจาก 
สนิเชื่อส่วน ข. 3,305 ลา้นเยน โรงไฟฟ้าพลงังาน วนัทีเ่บกิรบัสนิเชื่อส่วน  วนัทีเ่บกิรบัสนิเชื่อ 

 แสงอาทติย ์ ก หรอื ส่วน ข งวดแรก  ส่วน ก หรอื ส่วน ข งวดแรก 

วงเงนิที ่2     

สนิเชื่อส่วน ก. 632 ลา้นบาท เพื่อช าระค่าก่อสรา้ง ภายใน 12 เดอืน นับจาก LIBOR 6M+2.5 ภายใน 3 ปี นับจากวนัที ่
สนิเชื่อส่วน ข. 465 ลา้นเยน โรงไฟฟ้าพลงังาน วนัทีเ่บกิรบัสนิเชื่อส่วน  เบกิรบัสนิเชื่อส่วน ก 

 แสงอาทติย ์ ก หรอื ส่วน ข งวดแรก  หรอื ส่วน ข งวดแรก 

ในระหว่างปี 2563 ETP ไดจ้่ายช าระคนืวงเงนิกูข้า้งตน้แลว้ทัง้จ านวน และไดไ้ถ่ถอนหลกัทรพัยท์ีน่ าไปค ้าประกนัการ
กูย้มืเงนิกบัสถาบนัการเงนิแลว้ 
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20. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (ต่อ) 

บริษทัยอ่ยทางอ้อม : บรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จ ากดั “EPCOG” 

วงเงนิกูย้มื 
(ลา้นบาท) วตัถุประสงค ์ เงื่อนไขการเบกิจ่าย 

อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละตอ่ปี) การผ่อนช าระ ครบก าหนด 

60.00 เพื่อซื้อเครือ่งจกัร เบกิรบัเป็นงวดๆ ใหแ้ลว้เสรจ็
ภายในวนัที ่31 ก.ค. 2558 

MLR-2 ช าระคนืทุกสิน้เดอืน เริม่สิน้
เดอืน พ.ค. 2558 จ่ายงวดละ 
0.77 ล้านบาท 

ภายในปี 2564 

47.00 เพื่อซื้อเครือ่งจกัร 
(โครงการคงิสแ์พค) 

งวดที ่1 : จ านวน 42.72 ล้าน
บาท ภายในวนัที ่30 ม.ิย. 60 

MLR-0.75 ช าระคนืทุกสิน้เดอืน เริม่สิน้
เดอืน ก.ค. 2560 จ่ายงวดละ 
0.67 ล้านบาท 

ภายในปี 2566 

22.00 เพื่อซื้อเครือ่งจกัร 
(โครงการคลนิทแ์พค) 

เบกิเงนิกูภ้ายใน 31 ต.ค. 61 
หรอืระยะเวลาอื่นทีธ่นาคาร
ขยายออกไปตามทีธ่นาคาร
เหน็สมควร 

MLR-0.75 ช าระคนืทุกสิน้เดอืน เริม่สิน้
เดอืนนับจากเบกิถอนเงนิกูง้วด
สุดทา้ย จ่ายงวดละ 0.32    
ลา้นบาท 

ภายในปี 2566 

22.00 เพื่อซื้อเครือ่งจกัร 
(โครงการแสงรุ่ง) 

เบกิเงนิกูภ้ายใน 31 ส.ค. 61 
หรอืระยะเวลาอื่นทีธ่นาคาร
ขยายออกไปตามทีธ่นาคาร
เหน็สมควร 

MLR-0.75 ช าระคนืทุกสิน้เดอืน เริม่สิน้
เดอืนนับจากเบกิถอนเงนิกูง้วด
สุดทา้ย จ่ายงวดละ 0.32    
ลา้นบาท 

ภายในปี 2567 

300.00 เพื่อซื้อเครือ่งจกัร 
(โครงการดบัเบิล้สตาร)์ 

เบกิเงนิกูภ้ายใน 31 ธ.ค. 62 
หรอืระยะเวลาอื่นทีธ่นาคารขยาย
ออกไปตามทีธ่นาคารเหน็สมควร 

MLR-0.75 ช าระคนืทุกสิน้เดอืน เริม่สิน้
เดอืน ธ.ค. 2562 จ่ายงวดละ 
0.16 ล้านบาท 

ภายในปี 2569 

451.00      

หลกัทรพัยท์ีน่ าไปค ้าประกนัการกูย้มืเงนิกบัสถาบนัการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 มดีงัต่อไปนี้ 

1) จดทะเบยีนสญัญาหลกัประกนัทางธุรกจิทรพัยส์นิประเภทเครื่องจกัรใหม่ เพื่อเป็นหลกัประกนัภายใน 90 วนันับตัง้แต่
วนัทีม่กีารเบกิใชว้งเงนิ 

2) โอนสทิธกิารรบัเงนิส าหรบัโครงการเช่าซื้อใหแ้ก่ธนาคาร ด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 90 วนั นับแต่วนัท าสญัญา 
3) มอบสทิธเิรยีกรอ้งทีบ่รษิทัมตี่อลูกหนี้แห่งสทิธ/ิลูกหนี้การคา้ทุกราย 
4) การโอนสทิธใินผลประโยชน์ต่างๆ ทีบ่รษิทัย่อยทางออ้มจะไดร้บัจากขอ้ตกลงต่างๆ ในสญัญากูเ้งนิ 
5) บรษิทัฯ บรษิทัย่อยทางตรง และบรษิทัย่อยทางออ้ม เขา้ค ้าประกนัเตม็วงเงนิ 
6) จ าน าหุน้ทัง้หมดของบรษิทัย่อยทางตรง 
7) จ านองเครื่องจกัรทัง้หมดของบรษิทัย่อยทางออ้ม 

บรษิทัย่อยทางออ้มตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขภายใตส้ญัญากูย้มืดงักล่าว ซึง่ไดก้ าหนดขอ้ปฏบิตัแิละขอ้จ ากดัทีส่ าคญับาง
ประการดงัต่อไปนี้ 

1) ด ารงอตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของทุน (Debt to Equity Ratio) ไม่เกนิกว่า 3 : 1 เท่า และไม่เกนิกว่า 4 : 1 เท่า 
2) ด ารงอตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของทุน (DSCR) ไม่ต ่ากว่า 1.1 - 1.2 : 1 เท่า 
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21. หุ้นกู้ 

รายการเปลีย่นแปลงของหุน้กู ้มรีายละเอยีดดงันี้ 

    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 
ยอดคงเหลอืตน้ปี 2,546,161,574.88 3,284,400,000.00 704,100,000.00 1,479,100,000.00 
บวก ออกและเสนอขายระหว่างปี 2,970,027,114.16 843,794,810.00 2,970,027,114.16 - 
หกั ไถ่ถอนระหว่างปี (1,700,900,000.00) (1,583,500,000.00) (704,100,000.00) (775,000,000.00) 
ยอดคงเหลอืปลายปี 3,815,288,689.04 2,544,694,810.00 2,970,027,114.16 704,100,000.00 
ตดัจ าหน่ายค่าใชจ้่ายในการออกหุน้กู้ 12,813,445.37 1,466,764.88 8,460,850.40 - 
หกั ส่วนทีค่รบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (1,594,317,589.07) (1,700,900,000.00) (744,703,419.22) (704,100,000.00) 

สุทธ ิ 2,233,784,545.34 845,261,574.88 2,233,784,545.34 - 

บริษทัฯ : 

21.1 เมื่อวนัที ่8 มถิุนายน 2560 บรษิทัฯ ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูจ้ านวน 3 ชุด จ านวนรวม 815,400 หน่วย มลูค่าหน่วย
ทีต่ราไวห้น่วยละ 1,000 บาท โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 
ชนิดหุน้กู ้

มลูค่า 
(ลา้นบาท) 

อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละ) วนัครบก าหนด 

หุน้กูค้รัง้ที ่1/2560 ชุดที ่1 328.00 5 7 มถิุนายน 2562 
หุน้กูค้รัง้ที ่1/2560 ชุดที ่2  283.30 5.2 8 มถิุนายน 2563 
หุน้กูค้รัง้ที ่1/2560 ชุดที ่3  204.10 5.35 8 มถิุนายน 2564 
รวม 815.40   

21.2 เมื่อวนัที ่6 มถิุนายน 2562 บรษิทัฯ ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูจ้ านวน 1 ชุด จ านวน 500,000 หน่วย มลูค่าหน่วยทีต่รา
ไวห้น่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมลูค่า 500 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้ รอ้ยละ 5.75 ครบก าหนดวนัที ่6 มนีาคม 2564 

21.3 เมื่อวนัที ่19 กนัยายน 2562 บรษิทัฯ ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูจ้ านวน 1 ชดุ จ านวน 491,700 หน่วย มลูคา่หน่วยทีต่รา
ไวห้น่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมลูค่า 491.70 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้ รอ้ยละ 5.25 ครบก าหนดวนัที ่19 กนัยายน 2563 

21.4 เมื่อวนัที ่ 1 เมษายน 2564 บรษิทัฯ ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูจ้ านวน 2 ชุด จ านวนรวม 1,500,000 หน่วย มลูค่า
หน่วยทีต่ราไวห้น่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมลูค่า 1,500 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 
ชนิดหุน้กู ้

มลูค่า 
(ลา้นบาท) 

อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละ) วนัครบก าหนด 

หุน้กูค้รัง้ที ่1/2564 ชุดที ่1  730.00 5.5 1 เมษายน 2566 
หุน้กูค้รัง้ที ่1/2564 ชุดที ่2 770.00 5.6 1 ตุลาคม 2566 
รวม 1,500.00   
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21. หุ้นกู้ ต่อ) 

21.5 เมื่อวนัที ่17 กนัยายน 2564 บรษิทัฯ ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูจ้ านวน 2 ชุด จ านวนรวม 1,500,000 หน่วย มลูค่า
หน่วยทีต่ราไวห้น่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมลูค่า 1,500 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 
ชนิดหุน้กู ้

มลูค่า 
(ลา้นบาท) 

อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละ) วนัครบก าหนด 

หุน้กูค้รัง้ที ่2/2564 ชุดที ่1  750.00 5 17 กนัยายน 2565 
หุน้กูค้รัง้ที ่2/2564 ชุดที ่2 750.00 5.25 17 กนัยายน 2566 
รวม 1,500.00   

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 หุน้กูต้ามหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้ 21.1 ถงึขอ้ 21.3 ไดไ้ถถ่อนแลว้ทัง้จ านวน 

บรษิทัฯ ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไข ซึง่ไดก้ าหนดขอ้ปฏบิตัแิละขอ้จ ากดับางประการ รวมถงึการให้บรษิทัฯ ด ารงอตัราส่วน
ของหนี้สนิรวมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (Debt to Equity Ratio) ไม่เกนิ 3.25 : 1 

บริษทัยอ่ยทางตรง : บรษิทั อเีทอรน์ิตี้ พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) “ETP” 

21.6 เมื่อวนัที ่5 เมษายน 2559 ETP ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูจ้ านวน 3 ชุด จ านวน 918,700 หน่วย มลูค่าหน่วยทีต่ราไว้
หน่วยละ 1,000 บาท โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 
ชนิดหุน้กู ้

มลูค่า 
(ลา้นบาท) 

อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละ) วนัครบก าหนด 

หุน้กูค้รัง้ที ่1/2559 ชุดที ่1 113.40 4.15 5 เมษายน 2562 
หุน้กูค้รัง้ที ่1/2559 ชุดที ่2 308.50 4.65 5 เมษายน 2563 
หุน้กูค้รัง้ที ่1/2559 ชุดที ่3 496.80 5.1 5 เมษายน 2564 
รวม 918.70   

21.7 เมื่อวนัที ่29 กนัยายน 2559 ETP ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูจ้ านวน 3 ชุด จ านวน 1,500,000 หน่วย มลูค่าหน่วยที่
ตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 
ชนิดหุน้กู ้

มลูค่า 
(ลา้นบาท) 

อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละ) วนัครบก าหนด 

หุน้กูค้รัง้ที ่2/2559 ชุดที ่1 500.00 4.2 23 กนัยายน 2562 
หุน้กูค้รัง้ที ่2/2559 ชุดที ่2 500.00 4.5 23 กนัยายน 2563 
หุน้กูค้รัง้ที ่2/2559 ชุดที ่3 500.00 4.8 23 กนัยายน 2564 
รวม 1,500.00   

21.8 เมื่อวนัที ่31 สงิหาคม 2563 ETP ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูจ้ านวน 1 ชุด จ านวน 852,500 หน่วย มลูค่าหน่วยทีต่ราไว้
หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมลูค่า 852.50 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้ รอ้ยละ 5.50 ครบก าหนดวนัที ่31 สงิหาคม 2565 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 หุน้กูต้ามหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้ 21.6 ถงึขอ้ 21.7 ไดไ้ถถ่อนแลว้ทัง้จ านวน 

ETP ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไข ซึง่ไดก้ าหนดขอ้ปฏบิตัแิละขอ้จ ากดับางประการ รวมถงึการให้ ETP ด ารงอตัราส่วนของ
หนี้สนิรวมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (Debt to Equity Ratio) ไม่เกนิ 3.25 : 1 
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22. ประมาณการหน้ีสินส าหรบัผลประโยชน์พนักงาน 

 กลุ่มบรษิทัมนีโยบายจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และบ าเหนจ็ตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญตัคิุม้ครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชน์เมื่อเกษยีณและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสทิธแิละอายุงาน 

โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ มคีวามเสี่ยงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ได้แก่ ความ
เสีย่งของช่วงชวีติ และความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ 

  การเปลีย่นแปลงในมลูค่าปัจจุบนัของประมาณการหนี้สนิส าหรบัผลประโยชน์พนักงาน ประกอบดว้ย 

    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 
มลูค่าตามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 52,483,928.75 49,911,637.80 9,262,317.51 37,872,694.01 
ตน้ทุนบรกิารในปัจจบุนั 3,624,083.59 8,344,710.08 925,039.68 2,234,076.66 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 687,093.66 1,200,536.00 51,558.50 645,378.01 
ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนักงานส าหรบัปี (6,130,567.67) (5,755,942.99) (3,697,933.67) (31,746,091.33) 
ขาดทุน (ก าไร) จากการวดัมลูคา่ใหม่ของ 

     ผลประโยชน์พนักงานทีร่บัรูใ้นระหว่างปี - (1,217,012.14) - 256,260.16 
มลูค่าตามบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม  50,664,538.33 52,483,928.75 6,540,982.02 9,262,317.51 
หกั ส่วนทีค่รบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (2,103,636.63) (4,117,722.91) (1,453,438.78) (3,644,556.57) 

สุทธ ิ 48,560,901.70 48,366,205.84 5,087,543.24 5,617,760.94 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ระยะเวลาเฉลีย่ถว่งน ้าหนักในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ของกลุ่มบรษิทั ในงบการเงนิรวมระยะเวลาประมาณ 7 - 18 ปี และในงบการเงนิเฉพาะกจิการระยะเวลาประมาณ 7 ปี  

ค่าใชจ้่ายทีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนขา้งตน้ แสดงรวมในรายการ ดงัต่อไปนี้ 

    หน่วย : บาท 

    ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 
รบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน :     

    ตน้ทุนขายและบรกิาร 2,617,521.78 6,566,070.33 - 1,673,278.00 
    ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 277,249.83 550,387.07 - 166,120.67 
    ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 515,156.91 858,056.44 718,807.88 390,653.00 
    ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 901,248.73 1,570,732.24 257,790.30 649,403.00 

    รวม 4,311,177.25 9,545,246.08 976,598.18 2,879,454.67 

ก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น :     
    ผลขาดทุน (ก าไร) จากการวดัมลูค่าใหม ่
       ของผลประโยชน์พนักงาน - (1,217,012.14) - 256,260.16 
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22. ประมาณการหน้ีสินส าหรบัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

ก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น เกดิขึน้จาก 

    หน่วย : บาท 

    ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 
  สมมตฐิานทางการเงนิ - 3,238,534.18 - 521,777.70 
  การปรบัปรุงจากประสบการณ์ - (4,076,041.29) - (102,152.34) 
  สมมตฐิานประชากร - (379,505.03) - (163,365.20) 

  รวม - (1,217,012.14) - 256,260.16 

ขอ้สมมตฐิานในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ณ วนัทีร่ายงาน ประกอบดว้ย 

    ปี 2564 / ปี 2563 
    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
*   อตัราคดิลด (รอ้ยละ) 0.92 - 1.81 0.92 
    อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน (รอ้ยละ) 4 - 5 4 
**  อตัราการหมุนเวยีนพนักงาน (รอ้ยละ) 1.91 - 22.92 1.91 - 22.92 
*** อตัรามรณะ (รอ้ยละ) 105 105 
     อายุครบเกษยีณ (ปี) 60 60 
*    อตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรฐับาลส าหรบัเงนิชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 
**   ขึน้อยู่กบัระยะเวลาการท างานของพนักงาน 
***  อา้งองิตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามญั (TMO2017 : Thai Mortality Ordinary Table of 2017) 

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 

การเปลีย่นแปลงในแต่ละขอ้สมมตฐิานทีเ่กีย่วขอ้งในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีอ่าจเป็นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัทีร่ายงาน โดยถอืว่าขอ้สมมตฐิานอื่นๆ คงที่ จะมผีลกระทบต่อประมาณการหนี้สนิส าหรบั
ผลประโยชน์พนักงานทีก่ าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงนิดงัต่อไปนี้ 

ผลกระทบต่อประมาณการหนี้สนิส าหรบัผลประโยชน์พนักงาน แสดงไดด้งันี้ 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 
อตัราคดิลด      
     เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1 (3,893,339.72) (4,003,448.54) (342,316.45) (371,262.60) 
     ลดลง รอ้ยละ 1 4,424,748.10 4,564,992.31 383,560.99 416,287.50 
การเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนในอนาคต     
     เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1 4,813,299.40 4,395,756.16 428,491.42 399,177.71 
     ลดลง รอ้ยละ 1 (4,305,286.02) (3,943,097.21) (389,696.59) (364,165.54) 
อตัราการลาออก     

เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 20 (2,333,159.51) (2,111,343.15) (201,879.30) (185,198.53) 
ลดลง รอ้ยละ 20 2,578,388.81 2,319,498.45 220,794.84 200,751.79 
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22. ประมาณการหน้ีสินส าหรบัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

แมว้่าการวเิคราะห์นี้ไม่ไดค้ านึงการกระจายตวัแบบเตม็รูปแบบของกระแสเงนิสด ทีค่าดหวงัภายใต้โครงการดงักล่าว  
แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมตติ่างๆ 

 
23. ค่าเผ่ือหน้ีสินจากภาระค า้ประกนั 

ในระหวา่งปี 2546 ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ มมีตใิหบ้นัทกึประมาณการหนี้สนิทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการค ้าประกนั ตัว๋สญัญา
ใชเ้งนิทีอ่อกโดยบรษิทั แมเนเจอร ์ มเีดยี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“MMG”) จ านวน 200 ลา้นบาท ต่อสถาบนัการเงนิ
แหง่หนึ่ง โดยบรษิทัฯ บนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายทัง้จ านวน เนื่องจาก MMG ไม่สามารถปฏบิตัติามแผนฟ้ืนฟูกจิการในขณะนัน้
ได ้ต่อมา MMG ไดป้ฏบิตัติามแผนฟ้ืนฟูกจิการครัง้ที ่2 ทีไ่ดผ้า่นความเหน็ชอบจากศาลแลว้เมื่อวนัที ่17 กมุภาพนัธ ์
2547 และเมื่อวนัที ่28 มถิุนายน 2550 ศาลมมีตเิหน็ชอบดว้ยกบัขอ้เสนอแกไ้ขแผนฟ้ืนฟูกจิการของ MMG 

ในระหวา่งปี 2548 MMG ไดช้ าระคนืเจา้หนี้บางสว่นโดยการใหเ้จา้หนี้แปลงหนี้เป็นหุน้สามญัและใหเ้จา้หนี้แปลงสภาพ
หุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามญั ซึง่นายทะเบยีนหุน้สามญัของ MMG ไดม้อบหุน้สามญัของบรษิทัดงักล่าวใหแ้ก่เจา้หนี้
แลว้ ตามแผนฟ้ืนฟูกจิการครัง้ 2 ตามทีก่ล่าวขา้งตน้ ท าใหบ้รษิทัดงักล่าวมหีนี้สนิในส่วนทีบ่รษิทัฯ ค ้าประกนัคงเหลอื
เป็นจ านวนเงนิ 46.21 ลา้นบาท ทัง้นี้บรษิทัฯ ไม่มกีารคดิค่าธรรมเนียมการค ้าประกนักบั MMG 

เมื่อวนัที ่18 พฤศจกิายน 2551 ศาลแพ่งแผนกคดลีม้ละลายไดม้คี าสัง่พทิกัษ์ทรพัยเ์ดด็ขาด MMG ตามพระราชบญัญตัิ
ลม้ละลาย ทัง้นี้ ภาระหนี้สนิในส่วนทีบ่รษิทัฯ ค ้าประกนัยงัคงมอียู่เชน่เดมิตามแผนฟ้ืนฟูกจิการของบรษิทัฯ ซึง่ก าหนด
แนวทางในการช าระหนี้โดยแปลงหนี้เป็นหุน้สามญัในราคาหุน้ละ 4 บาท ในขณะนัน้ ทัง้นี้ปัจจุบนับรษิทัฯ ไดด้ าเนินการ
ลดทุน - หุน้สามญั อตัรา 3 ต่อ 1 คงเหลอืมลูค่าหุน้ละ 1 บาท 

เมื่อวนัที ่ 16 ธนัวาคม 2553 ศาลแพ่งแผนกคดลีม้ละลายไดม้คี าพพิากษาให ้MMG เป็นบุคคลลม้ละลายตามรายงาน
ของเจา้พนักงานพทิกัษ์ทรพัยจ์ากมตกิารประชุมเจา้หนี้ครัง้แรก 

เมื่อวนัที ่4 สงิหาคม 2564 ทีป่รกึษาทางกฏหมายของบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัค่าเผื่อหนี้สนิจากภาระค ้าประกนั
ขา้งตน้ โดยใหข้อ้สรุปว่าสญัญาค ้าประกนัมอีายุความ 10 ปี นับตัง้แต่สถาบนัการเงนิเริม่มสีทิธทิีจ่ะเรยีกรอ้งบงัคบัให้
บรษิทัฯ ท าการช าระหนี้ตามสญัญาค ้าประกนั กล่าวคอืตัง้แต่วนัทีศ่าลไดม้คี าพพิากษาให ้MMG ลม้ละลายในวนัที ่16 
ธนัวาคม 2553 เป็นตน้มา ดงันัน้อายุความส าหรบัสญัญาค ้าประกนัของบรษิทัฯ จงึครบระยะเวลา 10 ปี ในวนัที ่ 15 
ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ จงึมสีทิธทิีจ่ะปฏเิสธการช าระหนี้ตามสญัญาค ้าประกนัต่อสถาบนัการเงนิได้ ดว้ยเหตุทีส่ทิธิ
เรยีกรอ้งตามสญัญาค ้าประกนัดงักล่าวไดข้าดอายุความแลว้ 

จากความเหน็ของทีป่รกึษาทางกฎหมายขา้งตน้ ในไตรมาสที ่2 ปี 2564 บรษิทัฯ จงึบนัทกึกลบัรายการค่าเผื่อหนี้สนิ
จากภาระค ้าประกนัจ านวน 46.21 ลา้นบาท และแสดงเป็นรายไดอ้ื่นในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
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24. ทุนเรือนหุ้น 

รายการเปลีย่นแปลงของทุนเรอืนหุน้ในระหว่างปี มดีงัต่อไปนี้ 

 งบการเงนิรวม / งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2564 ปี 2563 
 หุน้สามญั หน่วย : บาท หุน้สามญั หน่วย : บาท 

 (หุน้) ทุนเรอืนหุน้ ส่วนเกนิมูลค่าหุน้ (หุน้) ทุนเรอืนหุน้ ส่วนเกนิมูลค่าหุน้ 
ทุนจดทะเบยีน       
   ยอดยกมาต้นปี 1,579,018,686 1,579,018,686.00 - 1,026,076,686 1,026,076,686.00 - 
   เพิม่ทุน 559,504,200 559,504,200.00 - 552,942,000 552,942,000.00 - 
   ลดทุน (646,511,589) (646,511,589.00) - - - - 

   ยอดยกไปปลายปี 1,492,011,297 1,492,011,297.00 - 1,579,018,686 1,579,018,686.00 - 

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้       
   ยอดยกมาต้นปี 932,507,097 932,507,097.00 609,213,590.57 921,572,840 921,572,840.00 567,865,697.72 
   เพิม่ทุน - - - 10,934,257 10,934,257.00 41,347,892.85 

   ยอดยกไปปลายปี 932,507,097 932,507,097.00 609,213,590.57 932,507,097 932,507,097.00 609,213,590.57 

ปี 2564 

 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 เมื่อวนัที ่19 เมษายน 2564 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ ด าเนินการดงันี้ 

24.1 ใหบ้รษิทัฯ ลดทุนจดทะเบยีนจ านวน 646,511,589 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยลดทุนจดทะเบยีนทีเ่หลอืจาก
การรองรบัการใชส้ทิธใิบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ครัง้ที ่ 3 (“EP-W3”) จ านวน 93,569,589 หุน้ 
และจากการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน 552,942,000 หุน้ โดยบรษิทัฯ 
ไดจ้ดทะเบยีนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เมื่อวนัที ่29 เมษายน 2564 

24.2 ใหบ้รษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน 559,504,200 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้
หุน้ละ 1 บาท โดยเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Right offering : RO) จ านวน 279,752,100 หุน้ 
เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป (Public offering : PO) จ านวน 186,501,400 หุน้ และเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั 
(Private placement : PP) จ านวน 93,250,700 หุน้ โดยบรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เมื่อ
วนัที ่30 เมษายน 2564 

ปี 2563 

24.3 ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ครัง้ที ่1/2563 เมื่อวนัที ่11 พฤศจกิายน 2563 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เพิม่ทุนจด
ทะเบยีนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน 552,942,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยเสนอ
ขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Right offering : RO) จ านวน 276,471,000 หุน้ เสนอขายใหแ้ก่ประชาชน
ทัว่ไป (Public offering : PO) จ านวน 184,314,000 หุน้ และเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private placement : PP) 
จ านวน 92,157,000 หุน้ และบรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เมื่อวนัที ่23 พฤศจกิายน 2563 

 

25. ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 

ตามบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีทีบ่รษิทัเสนอขายหุน้สงูกว่า
มลูค่าหุน้ทีจ่ดทะเบยีนไว ้บรษิทัตอ้งน าค่าหุน้ส่วนเกนิน้ีตัง้เป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกนิมลูค่าหุน้”) ส่วนเกนิมลูค่าหุน้น้ีจะ
น าไปจ่ายเป็นเงนิปันผลไม่ได ้
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26. ส ารองตามกฎหมาย 

บริษทั : 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บรษิัทฯ ต้องจดัสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธปิระจ าปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี 
จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไป
จ่ายเงนิปันผลได ้

ในปี 2563 บรษิทัฯ ไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมายจ านวน 1.09 ลา้นบาท 

ในปัจจุบนั บรษิทัฯ ไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

บริษทัยอ่ยทางตรงและทางอ้อม : 

ตามมาตรา 1202 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรษิัทย่อยที่จดัตัง้ขึ้นตามกฎหมายไทยต้องจดัสรรทุน
ส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนผลก าไร ซึง่บรษิทัท ามาหาไดทุ้กคราวทีจ่่ายเงนิปันผลจนกว่าทุน
ส ารองนัน้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนของบรษิัท ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถ
น าไปหกักบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถน าไปจ่ายเงนิปันผลได้ 

 
27. เงินปันผลจ่าย 

เงนิปันผลทีป่ระกาศจ่ายในระหวา่งปี มดีงันี้ 

เงนิปันผล อนุมตัโิดย 

เงนิปันผล 
จ่ายต่อหุน้ 

(บาทต่อหุน้) 
เงนิปันผลจ่าย 

(ลา้นบาท) 
วนัทีจ่่าย 
เงนิปันผล 

ปี 2564     
เงนิปันผลจากผลการด าเนินงาน 
ตัง้แต่เดอืน มกราคม ถงึ 
ธนัวาคม 2563 

ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้
ประจ าปี 2564 เมื่อวนัที ่
19 เมษายน 2564 0.25 233.13 14 พ.ค. 2564 

ปี 2563     
เงนิปันผลจากผลการด าเนินงาน 
ตัง้แต่เดอืน มกราคม ถงึ 
ธนัวาคม 2562 

ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้
ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที ่
20 เมษายน 2563 0.20 184.31 15 พ.ค. 2563 

 

28. รายได้เงินอดุหนุนจากรฐับาล 

 รายไดเ้งนิอุดหนุนจากรฐับาล เป็นรายไดจ้ากการไดร้บัสนับสนุนส่วนเพิม่ราคารบัซื้อไฟฟ้า (Adder) ของบรษิทัย่อยทางออ้ม 
3 แห่ง จากการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคจากการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ในอตัรา 8 บาท ต่อกโิลวตัต ์เป็น
ระยะเวลา 10 ปี นับตัง้แต่วนัเริม่ตน้ซื้อขายไฟฟ้าเชงิพาณชิย์ บรษิทัย่อยทางออ้มรบัรูเ้งนิอุดหนุนดงักล่าวเป็นรายได้
ทัง้จ านวน เมื่อบรษิทัย่อยทางออ้มจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและลูกคา้ยอมรบัการส่งมอบนัน้ อย่างไรกต็ามในระหว่างปี 2563 
กลุ่มบรษิทัไดม้กีารจ าหน่ายเงนิลงทนุในบรษิทัย่อยทางออ้มทัง้ 3 แห่งดงักล่าวแลว้ (ดหูมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 
2.2.13 ประกอบ) 
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29. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 ค่าใชจ้่ายจ าแนกตามลกัษณะทีส่ าคญั ประกอบดว้ย 

    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 
หนี้สญู 17,188,543.22 535,517.98 13,072,876.60 535,517.98 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติที ่ 

คาดว่าจะเกดิขึน้ 1,152,685.22 70,745,242.39 - 13,525,071.31 
กลบัรายการค่าเผื่อผลขาดทุน   

ดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (34,218,633.42) (5,534,119.43) (30,553,824.03) (5,454,470.01) 
การเปลีย่นแปลงในสนิคา้

ส าเรจ็รปูและงานระหว่างท า 9,043,470.39 50,524,223.44 - 16,584,150.54 
วตัถุดบิและวสัดุสิน้เปลอืงใชไ้ป 336,723,282.52 308,791,929.72 - 175,106,094.19 
ตน้ทุนโครงการทีร่บัรูต้าม 
   ขัน้ความส าเรจ็ของงาน 32,052,177.25 38,302,520.52 - - 

ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัพนักงาน 136,130,030.50 141,674,956.94 7,004,372.09 47,175,347.79 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย        85,576,317.27 252,508,923.06 1,857,966.97 22,166,148.93 
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษา

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ 7,165,081.47 45,623,811.14 - - 
ค่าสาธารณูปโภค 19,890,532.51 18,852,943.96 - 6,806,977.18 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 31,310,915.41 35,824,424.97 13,255,200.30 14,343,126.33 

 
30. การด าเนินงานท่ียกเลิก 

กลุ่มบรษิทัมส่ีวนงานจากการด าเนินงานทีย่กเลกิจากการปรบัโครงสรา้งธุรกจิสิง่พมิพ ์ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงนิขอ้ 39.1 ส่งผลใหบ้รษิทัฯ ไม่มผีลการด าเนินงานจากส่วนงานรบัจา้งพมิพต์ัง้แต่เดอืนธนัวาคมปี 2563 นอกจากนี้
ยงัมส่ีวนงานจากการด าเนินงานทีย่กเลกิจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทางอ้อมตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิขอ้ 2.2.4, 2.2.13 และ 2.2.14 มผีลท าใหก้ลุ่มบรษิทัสญูเสยีอ านาจการควบคุมในบรษิทัดงักล่าว รวมถงึ
การจ าหน่ายส่วนงานผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยใ์นต่างประเทศ ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิ
ขอ้ 39.2 โดยกลุ่มบรษิทัไม่ไดน้ าฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทัดงักล่าวมารวมในงบการเงนิรวมตัง้แต่
วนัทีก่ลุ่มบรษิทัไดส้ญูเสยีอ านาจการควบคุม 
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30. การด าเนินงานท่ียกเลิก (ต่อ) 

30.1 รายละเอยีดของผลการด าเนินงานของส่วนการด าเนินงานทีย่กเลกิมดีงันี้ 

  หน่วย : บาท 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 2,771,180.96 461,942,970.95 - 350,792,203.32 
รายไดเ้งนิอุดหนุนจากรฐับาล - 129,087,118.20 - - 
รายไดอ้ื่น 148,270.98 22,976,685.81 - 51,777,716.25 
ตน้ทุนขายและบรกิาร (4,019,096.65) (239,290,655.96) - (290,913,914.28) 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย - - - (15,060,852.44) 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (3,470,200.28) (43,305,129.16) - (7,492,494.38) 
ขาดทุนจากการจ าหน่าย
ทรพัยส์นิ (89,299,441.81) - - - 

ตน้ทุนทางการเงนิ - (64,769,254.86) - (902,208.92) 
ส่วนแบ่งก าไรของบรษิทัร่วม 
  ทีใ่ชว้ธิส่ีวนไดเ้สยี 227,582,021.26 239,278,260.61 - - 
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 133,712,734.46 505,919,995.59 - 88,200,449.55 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ - (42,089,900.88) - (11,061,117.90) 
ก าไรสุทธสิ าหรบัปี 133,712,734.46 463,830,094.71 - 77,139,331.65 

30.2 ผลสะสมของรายไดห้รอืค่าใชจ้่ายทีร่บัรูใ้นก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น 

    หน่วย : บาท 
    งบการเงนิรวม 
    ปี 2564 ปี 2563 

ก าไรจากการแปลงคา่งบการเงนิ - 139,838,327.85 

30.3 งบกระแสเงนิสดของการด าเนินงานทีย่กเลกิแสดงไดด้งันี้ 

    หน่วย : บาท 
    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 18,537,775.99 2,277,754,746.55 - (118,924,768.20) 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 196,779,119.53 257,713,669.14 - 172,714,010.06 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ (5,653,025.00) (2,640,661,675.97) - (10,973,041.75) 
กระแสเงนิสดสุทธ ิ 209,663,870.52 (105,193,260.28) - 42,816,200.11 
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31. ก าไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน 

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานส าหรบัปี ค านวณโดยการหารก าไรสุทธสิ าหรบัปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น) ดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถว่งน ้าหนักของหุน้สามญัทีถ่อืโดยบุคคลภายนอกทีอ่อกในระหว่างปี โดย
แสดงการค านวณดงันี้ 

   ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 
ก าไรสุทธส่ิวนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ 
    ของบรษิทั (ขัน้พืน้ฐาน) (บาท)     
    จากการด าเนินงานต่อเนื่อง 873,795,660.20 671,555,320.18 170,532,110.51 238,393,483.88 
    จากการด าเนินงานทีย่กเลกิ 133,712,734.46 463,830,094.71 - 77,139,331.65 
    รวมก าไรสุทธส่ิวนทีเ่ป็นของ 
        ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 1,007,508,394.66 1,135,385,414.89 170,532,110.51 315,532,815.53 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถว่งน ้าหนัก  
    ทีอ่อกจ าหน่ายแลว้ (หุน้) 932,507,097 921,812,495 932,507,097 921,812,495 
ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้)     
    จากการด าเนินงานต่อเนื่อง 0.94 0.73 0.18 0.26 
    จากการด าเนินงานทีย่กเลกิ 0.14 0.50 - 0.08 
    รวมก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 1.08 1.23 0.18 0.34 

 
32. สิทธิประโยชน์ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน 

บรษิทัย่อยทางออ้มแหง่หนึ่ง ไดร้บับตัรส่งเสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนโดยไดร้บัสทิธติามประโยชน์
ตามพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิการลงทุน พ.ศ. 2520 ซึง่พอสรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 

1. ใหไ้ดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัเครื่องจกัรเพื่อใชใ้นการผลติ โดยตอ้งเป็นเครื่องจกัรทีซ่ื้อเขา้มาภายในระยะเวลา
ทีก่ าหนดตามบตัรส่งเสรมิการลงทุน 

2. ใหไ้ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบัก าไรสุทธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิ มกี าหนดเวลา 
8 ปี นับแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการประเภททีไ่ดร้บัการส่งเสรมิ คอื ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์
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32. สิทธิประโยชน์ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน (ต่อ) 

3. ใหไ้ดล้ดหย่อนภาษเีงนิไดน้ติบิุคคลส าหรบัก าไรสุทธทิีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนในอตัรารอ้ยละ  50   ของอตัรา
ปกตมิกี าหนด 5 ปี นบัจากวนัพน้ก าหนดระยะเวลาดงักล่าว ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

บตัรส่งเสรมิเลขที ่ วนัทีอ่นุมตั ิ บรษิทัทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิ วนัทีเ่ริม่มรีายได ้
1310(1)/2557 13 มนีาคม 2557 บรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จ ากดั 18 กนัยายน 2557 
1311(1)/2557 13 มนีาคม 2557 บรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จ ากดั 18 กนัยายน 2557 
1312(1)/2557 13 มนีาคม 2557 บรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จ ากดั 18 กนัยายน 2557 
1313(1)/2557 13 มนีาคม 2557 บรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จ ากดั 18 กนัยายน 2557 
1314(1)/2557 13 มนีาคม 2557 บรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จ ากดั 18 กนัยายน 2557 
1396(8)/2557 28 มนีาคม 2557 บรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จ ากดั 28 เมษายน 2558 
1397(8)/2557 28 มนีาคม 2557 บรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จ ากดั 30 เมษายน 2558 
1398(8)/2557 28 มนีาคม 2557 บรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จ ากดั 10 มถิุนายน 2558 
61-1371-1-00-1-0 31 ตุลาคม 2561 บรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จ ากดั 07 มถิุนายน 2562 
63-0910-1-03-1-0 24 กรกฎาคม 2563 บรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จ ากดั 01 ธนัวาคม 2563 

ผลการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน จ าแนกเป็นส่วนทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน และส่วน
ทีไ่ม่ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน ดงัต่อไปนี้ 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 ส าหรบัปี สิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ส าหรบัปี สิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
 กจิการทีไ่ดร้บั

การส่งเสรมิ 
กจิการทีไ่ม่ได้
รบัการส่งเสรมิ 

 
รวม 

กจิการทีไ่ดร้บั
การส่งเสรมิ 

กจิการทีไ่ม่ได้
รบัการส่งเสรมิ 

 
รวม 

รายได ้ 17,361 2,839,345 2,856,706 427,353 2,324,406 2,751,759 
ตน้ทุนและค่าใชจ้่าย (16,324) (1,636,076) (1,652,400) (44,927) (1,141,646) (1,186,573) 

ก าไรสุทธ ิ 1,037 1,203,269 1,204,306 382,426 1,182,760 1,565,186 

ผลการด าเนินงานดงักล่าวขา้งตน้ จดัสรรตามหลกัเกณฑ ์2 ประการ ดงันี้ 

1. รายไดแ้ละค่าใชจ้า่ยทีส่ามารถระบุไดว้่าเป็นของส่วนใดกจ็ะจดัสรรไปยงัส่วนนัน้โดยตรง 
2. รายการทีไ่ม่สามารถระบุไดว้่าเป็นของส่วนใดกจ็ะจดัสรรตามสดัส่วนของรายไดแ้ต่ละส่วน 
 

33. กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

กลุ่มบรษิทัและพนักงานของกลุ่มบรษิทั ไดร้่วมกนัจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพีขึน้ตามพระราชบญัญตักิองทุนส ารองเลีย้งชพี 
พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบรษิัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดอืนในอตัราร้อยละ  3 - 5 ของเงนิเดอืน 
กองทุนส ารองเลีย้งชพีนี้บรหิารโดย บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และจะจ่ายใหแ้ก่พนักงาน
เมื่อพนักงานนัน้ออกจากงานตามระเบยีบว่าดว้ยกองทุนของกลุ่มบรษิทั 

ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบรษิทัไดจ้่ายเงนิสมทบกองทุนในงบการเงนิรวม เป็นจ านวน
เงนิ 3.83 ลา้นบาท และ 4.15 ลา้นบาท ตามล าดบั ในงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นจ านวนเงนิ 0.26 ลา้นบาท และ 2.96 
ลา้นบาท ตามล าดบั 
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34. ข้อมูลเก่ียวกบัส่วนงานด าเนินงาน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานทีน่ าเสนอนี้สอดคล้องกบัรายงานภายในของกลุ่มบรษิทัทีผู่ม้อี านาจตดัสนิใจสูงสุดดา้นการ
ด าเนินงานไดร้บัและสอบทานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใชใ้นการตดัสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรใหก้บัส่วนงานและประเมนิผล
การด าเนินงานของส่วนงาน ทัง้นี้ ผูม้อี านาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทั คอื คณะกรรมการของบรษิทัฯ 

กลุ่มบรษิทัน าเสนอขอ้มลูทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงานด าเนินงานเป็นรปูแบบหลกัในการรายงาน ส่วนงานด าเนินงาน
พจิารณาจากระบบการบรหิารจดัการ และโครงสรา้งการรายงานทางการเงนิภายในทีไ่ดร้ายงานต่อผูม้อี านาจการตดัสนิใจ
สงูสุดดา้นการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัเป็นเกณฑใ์นการก าหนดส่วนงาน 

สนิทรพัย ์ รายไดจ้ากส่วนงานเป็นรายการทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัส่วนงานหรอืทีส่ามารถปันส่วนใหก้บัส่วนงานไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผล 

ส่วนงานธุรกจิ : 

ส่วนงาน 1 : รบัจา้งพมิพ ์
ส่วนงาน 2 : เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น 
ส่วนงาน 3 : ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์
ส่วนงาน 4 : ใหบ้รกิารตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์บนหลงัคาและบ ารุงรกัษาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

ส่วนงานภูมศิาสตร ์: 

ในการน าเสนอการจ าแนกส่วนงานภูมศิาสตร ์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามเขตภมูศิาสตรโ์ดยก าหนดจากสถานทีต่ัง้ของ
กลุ่มบรษิทั 

กลุ่มบรษิทัด าเนินธุรกจิในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมส่ีวนงานทีส่ าคญั ดงันี้ 

ส่วนงาน ขอบเขตการด าเนินงานหลกั 

ประเทศไทย รบัจา้งพมิพ ์ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ใหบ้รกิารตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติยบ์นหลงัคา บ ารุงรกัษาโรงไฟฟ้า และเขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น  

ประเทศญีปุ่่ น ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์และเขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น 
ประเทศเวยีดนาม ผลติไฟฟ้าจากพลงังานลม และเขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น 
ประเทศฮ่องกง เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น 
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34. ข้อมูลเก่ียวกบัส่วนงานด าเนินงาน (ต่อ) 

34.1 สนิทรพัย ์รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจากส่วนงานทางธุรกจิในงบการเงนิรวม มดีงันี้ 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 

ส่วนงาน 1 ส่วนงาน 2 ส่วนงาน 3 
 

ส่วนงาน 4 
ตดัรายการ 
ระหว่างกนั รวม 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 626,298 23,520 31,072 55,596 (36,572) 699,914 

ก าไรจากการด าเนินงาน 127,240 23,520 22,110 19,125 (25,214) 166,781 
รายไดอ้ื่นๆ       
   ดอกเบีย้รบั 371 477,474 72 230 (475,148) 2,999 
   ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุน 164,106 2,747,244 - - (1,014,184) 1,897,166 
   กลบัรายการค่าเผื่อหนี้สนิจาก 
      ภาระค ้าประกนั - 46,214 - - - 46,214 
   ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น (2,331) 84,019 (5,816) - 112,392 188,264 
   อื่นๆ 2,251 18,784 5,008 240 (4,134) 22,149 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม - - - - 227,582 227,582 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (76,219) (3,006) (14,471) (1,967) 10,087 (85,576) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการจ าหน่ายทรพัยส์นิ (992) 135,784 (89,299) - (135,897) (90,404) 
ค่าใชจ้่าย - สุทธ ิ (52,636) (485,668) (14,045) (1,638) 358,577 (195,410) 
ตน้ทุนทางการเงนิ (22,710) (680,408) (4,659) (62) 353,484 (354,355) 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ (28,009) (588,864) (2,828) (426) (977) (621,104) 

ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 111,071 1,775,093 (103,928) 15,502 (593,432) 1,204,306 

ก าไรของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคมุ (196,798) 
ก าไรสุทธส่ิวนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 1,007,508 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธขิองส่วนงาน ประกอบดว้ย 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 

ส่วนงาน 1 ส่วนงาน 2 ส่วนงาน 3 

 
 

ส่วนงาน 4 
ตดัรายการ 
ระหว่างกนั 

รวมก าไร 
(ขาดทุน) 
สุทธขิอง
ส่วนงาน 

ก าไรของส่วน
ไดเ้สยีทีไ่ม่มี
อ านาจควบคุม 

ก าไร  
(ขาดทุน) สุทธ ิ
ส่วนทีเ่ป็นของ 
บรษิทัใหญ่ 

ก าไร (ขาดทุน) ของสว่น 
   การด าเนินงานต่อเนื่อง 111,071 1,894,187 (13,381) 15,502 (936,786) 1,070,593 (196,798) 873,795 
ก าไร (ขาดทุน) ของสว่น 
   การด าเนินงานทีย่กเลกิ - (119,094) (90,547) - 343,354 133,713 - 133,713 

รวม 111,071 1,775,093 (103,928) 15,502 (593,432) 1,204,306 (196,798) 1,007,508 
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34. ข้อมูลเก่ียวกบัส่วนงานด าเนินงาน (ต่อ) 

34.1 สนิทรพัย ์รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจากส่วนงานทางธุรกจิในงบการเงนิรวม มดีงันี้ (ต่อ) 

สนิทรพัยข์องส่วนงาน ประกอบดว้ย 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 

ส่วนงาน 1 ส่วนงาน 2 ส่วนงาน 3 
 

ส่วนงาน 4 
ตดัรายการ 
ระหว่างกนั รวม 

สนิทรพัยข์องส่วนงาน       
สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื่น 5,500 3,359,197 - - - 3,364,697 
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ สนิทรพัย ์
   สทิธกิารใช ้และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 
   ส่วนทีปั่นส่วนได ้ 951,145 4,086  5,543,248 1,345  (223,138) 6,276,686 

สนิทรพัยอ์ื่น      1,888,554 

รวมสนิทรพัยข์องส่วนงาน      11,529,937 

 
 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 
 ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
 

ส่วนงาน 1 ส่วนงาน 2 ส่วนงาน 3 
 

ส่วนงาน 4 
ตดัรายการ 
ระหว่างกนั รวม 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 564,785 - 489,229 66,904 (105,263) 1,015,655 

ก าไรจากการด าเนินงาน 108,725 - 413,880 8,825 4,418 535,848 
รายไดอ้ื่นๆ       
   รายไดเ้งนิอุดหนุนจากรฐับาล - - 129,087 - - 129,087 
   ดอกเบีย้รบั 88,581 53,321 7,539 136 (148,170) 1,407 
   ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุน - 1,804,009 2,100 - (238,939) 1,567,170 
   ก าไรจากการจ าหน่ายสนิทรพัย ์ 1,214 - - - - 1,214 
   อื่นๆ 350,041 557,297 262,255 - (1,120,911) 48,682 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม - - - - 239,278 239,278 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (68,052) (1,273) (182,399) (330) (455) (252,509) 
ค่าใชจ้่าย - สุทธ ิ (151,675) (171,069) (27,481) (932) (18,249) (369,406) 
ตน้ทุนทางการเงนิ (96,835) (243,391) (106,178) (75) 165,572 (280,907) 
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษเีงนิได ้ 19,718 (32,946) (41,960) (246) 756 (54,678) 
ก าไรของส่วนงาน 251,717 1,965,948 456,843 7,378 (1,116,700) 1,565,186 

ก าไรของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคมุ (429,800) 

ก าไรสุทธส่ิวนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 1,135,386 
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34. ข้อมูลเก่ียวกบัส่วนงานด าเนินงาน (ต่อ) 

34.1 สนิทรพัย ์รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจากส่วนงานทางธุรกจิในงบการเงนิรวม มดีงันี้ (ต่อ) 

ก าไรสุทธขิองส่วนงาน ประกอบดว้ย 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
 

ส่วนงาน 1 ส่วนงาน 2 ส่วนงาน 3 

 
 
ส่วนงาน 4 

ตดัรายการ 
ระหว่างกนั 

รวมก าไร
สุทธขิอง
ส่วนงาน 

ก าไรของส่วน
ไดเ้สยีทีไ่ม่มี
อ านาจควบคุม 

ก าไรสุทธ ิ
ส่วนทีเ่ป็นของ 
บรษิทัใหญ่ 

ก าไรของส่วน 
   การด าเนินงานต่อเนื่อง 251,717 1,811,822 1,040 7,378 (970,601) 1,101,356 (429,800) 671,556 
ก าไรของส่วน 
   การด าเนินงานทีย่กเลกิ - 154,126 455,803 - (146,099) 463,830 - 463,830 

รวม 251,717 1,965,948 456,843 7,378 (1,116,700) 1,565,186 (429,800) 1,135,386 

สนิทรพัยข์องส่วนงาน ประกอบดว้ย 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
 

ส่วนงาน 1 ส่วนงาน 2 ส่วนงาน 3 
 

ส่วนงาน 4 
ตดัรายการ 
ระหวา่งกนั รวม 

สนิทรพัยข์องส่วนงาน       
เงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยี - 4,233,823 - - - 4,233,823 
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ สนิทรพัย ์
   สทิธกิารใช ้และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 
   ส่วนทีปั่นส่วนได ้ 842,240 5,219 890,306 1,440 (2,818) 1,736,387 
สนิทรพัยอ์ื่น      2,411,752 

รวมสนิทรพัยข์องส่วนงาน      8,381,962 
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34. ข้อมูลเก่ียวกบัส่วนงานด าเนินงาน (ต่อ) 

34.1 สนิทรพัย ์รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจากส่วนงานทางธุรกจิในงบการเงนิรวม มดีงันี้ (ต่อ) 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 ส่วนงาน 1 ส่วนงาน 2 รวม 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 6,843 18,000 24,843 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน 545 18,000 18,545 
รายไดอ้ื่นๆ    
   ดอกเบีย้รบั - 120,874 120,874 
   ก าไรจากการจ าหน่ายทรพัยส์นิ - 135,784 135,784 
   กลบัรายการค่าเผื่อหนี้สนิจากภาระค ้าประกนั - 46,214 46,214 
   ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น - 21 21 
   อื่นๆ - 18,488 18,488 
ค่าเสื่อมราคา - (1,858) (1,858) 
ค่าใชจ้่าย - สุทธ ิ - (16,033) (16,033) 
ตน้ทุนทางการเงนิ - (124,418) (124,418) 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ (109) (26,976) (27,085) 
ก าไรของส่วนงาน 436 170,096 170,532 

สนิทรพัยข์องส่วนงาน ประกอบดว้ย 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 ส่วนงาน 1 ส่วนงาน 2 รวม 

สนิทรพัยข์องส่วนงาน    
สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื่น - 3,359,196 3,359,196 
เงนิลงทุนตามวธิรีาคาทุน - 2,098,809 2,098,809 

สนิทรพัยอ์ื่น   416,772 

รวมสนิทรพัยข์องส่วนงาน   5,874,777 

งบการเงนิเฉพาะกจิการส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ ด าเนินกจิการในส่วนงานธุรกจิเดยีว คอื รบัจา้ง
พมิพ ์ดงันัน้ ฝ่ายบรหิารจงึพจิารณาว่า บรษิทัฯ มส่ีวนงานธุรกจิเพยีงส่วนงานเดยีว 
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34. ข้อมูลเก่ียวกบัส่วนงานด าเนินงาน (ต่อ) 

34.2 สนิทรพัย ์รายได ้และผลการด าเนินงานจากส่วนงานภมูศิาสตร ์

รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจากส่วนงานทางภูมศิาสตรใ์นงบการเงนิรวมส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และ 
2563 มดีงันี้ 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม 
   ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
 ปี 2564 ปี 2563 

ส่วนการด าเนินงานต่อเนื่อง   
ประเทศไทย 1,552,309,112.27 729,816,901.47 
ประเทศญีปุ่่ น 1,229,804.67 265,354.93 
ประเทศฮ่องกง 1,298,639,369.73 1,407,669,977.00 
ประเทศเวยีดนาม 1,608,671.44 - 
รวม 2,853,786,958.11 2,137,752,233.40 

ส่วนการด าเนินงานทีย่กเลกิ   

ประเทศไทย 227,730,292.24 445,002,890.53 
ประเทศญีปุ่่ น 2,771,180.96 408,282,145.04 
รวม 230,501,473.20 853,285,035.57 
รวมผลการด าเนินงานจากส่วนงานทางภูมศิาสตร ์ 3,084,288,431.31 2,991,037,268.97 

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนตามส่วนงานภูมศิาสตรใ์นงบการเงนิรวม มดีงันี้ 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม 

   ปี 2564 ปี 2563 
ประเทศไทย 1,290,544,218.01 5,084,353,538.49 
ประเทศญีปุ่่ น 82,630.37 301,511,384.02 
ประเทศฮ่องกง - 296,177,620.00 
ประเทศเวยีดนาม 5,339,181,336.54 565,718,658.22 
รวม 6,629,808,184.92 6,247,761,200.73 

กลุ่มบรษิทัไมม่รีายการกบัลูกคา้ภายนอก ทีม่มีลูค่าตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของรายไดร้วม 

 

 

 

 



 

หน้า 89 จาก 103 

35. เคร่ืองมือทางการเงิน 

35.1 มลูค่าตามบญัชแีละมลูค่ายุตธิรรม 

มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายเป็นมลูค่าทีใ่กลเ้คยีง
กบัมลูค่าตามบญัช ี

35.2 วตัถุประสงคแ์ละนโยบายการบรหิารความเสีย่งทางการเงนิ 

กลุ่มบรษิทัมคีวามเสีย่งดา้นการเงนิในดา้นต่างๆ ซึง่รวมถงึความเสีย่งดา้นเครดติ ความเสีย่งดา้นตลาด (ซึง่ประกอบดว้ย
ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน และความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้) และความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง นโยบายการบรหิาร
ความเสีย่งโดยรวมของกลุ่มบรษิทั มุ่งเน้นการบรหิารความเสีย่งจากความผนัผวนจากตลาดการเงนิทีไ่ม่สามารถคาดการณ์
ไดโ้ดยใหม้ผีลกระทบดา้นลบต่อผลการด าเนินงานทางการเงนิน้อยทีสุ่ด 

เครื่องมอืทางการเงนิทีส่ าคญัของกลุ่มบรษิทัประกอบดว้ย เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้
หมุนเวยีนอื่น สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา สนิทรพัยท์างการเงนิอื่น เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น เงนิกูย้มื
ระยะยาว หุน้กู ้ และหนี้สนิตามสญัญาเช่า กลุ่มบรษิทัมคีวามเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครื่องมอืทางการเงนิดงักล่าว และมี
นโยบายการบรหิารความเสีย่งดงันี้ 

35.3 ความเสีย่งดา้นเครดติ 

ความเสีย่งดา้นเครดติ คอื ความเสีย่งในการสญูเสยีทางการเงนิหากลูกคา้หรอืคู่สญัญาไม่สามารถปฏบิตัติามพนัธะสญัญา
ต่างๆ อนัเนื่องมาจากเครื่องมอืทางการเงนิ โดยความเสีย่งดงักล่าวประกอบดว้ย ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้หมุนเวยีนอืน่ 
สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา เงนิฝากกบัธนาคาร และเครื่องมอืทางการเงนิอื่น โดยความเสีย่งสงูสุดจากความเสีย่งดา้น
เครดติมมีลูค่าจ ากดัเท่ากบัมูลค่าตามบญัชทีีแ่สดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิ ทัง้นี้ ไม่รวมถงึตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 

กลุ่มบรษิทับรหิารความเสีย่งโดยใชน้โยบายและขัน้ตอนในการควบคุมการใหส้นิเชื่อเป็นไปอยา่งเหมาะสม และไม่คาด
ว่าจะมผีลขาดทุนทางการเงนิอยา่งมสีาระส าคญัจากการใหส้นิเชือ่ทางการคา้ โดยกลุ่มบรษิทัไดต้ดิตามยอดคงคา้งของ
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้หมุนเวยีนอื่น และสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา อย่างสม ่าเสมอ อกีทัง้การใหส้นิเชื่อของกลุ่มบรษิทั
ไม่มกีารกระจุกตวัเนื่องจากกลุ่มบรษิทัมฐีานลูกคา้ทีห่ลากหลายและมจี านวนมากราย 

กลุ่มบรษิทัพจิารณาการดอ้ยค่าทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน โดยอตัราการตัง้ส ารองของผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่า
จะเกดิขึน้ค านวณโดยพจิารณาจากอายุหนี้คงคา้งนับจากวนัทีถ่งึก าหนดช าระส าหรบักลุ่มลูกคา้ทีม่รีปูแบบของความเสีย่ง
ดา้นเครดติทีค่ลา้ยคลงึกนั กลุ่มบรษิทัจดักลุ่มลูกคา้ตามประเภทของลูกคา้โดยพจิารณาจากลกัษณะของธุรกจิลูกคา้ การ
ค านวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ค านึงถงึผลของความน่าจะเป็นถ่วงน ้าหนัก มูลค่าของ
เงินตามระยะเวลาและข้อมูลสนับสนุนที่มีความน่าเชื่อถือที่มีอยู่ ณ วันที่รายงาน โดยเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้อ งกับ
เหตุการณ์ในอดตี สภาพการณ์ปัจจุบนัและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกจิในอนาคต  

35.4 ความเสีย่งดา้นตลาด 

35.4.1 ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น คอื ความเสีย่งทีม่ลูคา่ยตุธิรรมหรอืกระแสเงนิสดในอนาคตจะมคีวามผนัผวนเนื่องจาก
การเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศอนัเกีย่วเน่ืองกบัลูกหนี้ / เจา้หนี้การคา้ในต่างประเทศ และ
เจา้หนี้จากการซื้ออุปกรณ์เป็นเงนิตราต่างประเทศ กลุ่มบรษิทัมคีวามเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น
เงนิตราต่างประเทศจากการด าเนินงานโดยปกตขิองกลุ่มบรษิทั 
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35. เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

35.4.1 ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (ต่อ) 

กลุ่มบรษิทัมสีนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิ ซึง่ไม่ไดท้ าสญัญาป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ดงันี้ 

    ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
    หน่วย : พนับาท 

บาทต่อหน่วยเงนิตราต่างประเทศ     งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    สนิทรพัย ์ หนี้สนิ สนิทรพัย ์ หนี้สนิ อตัราซื้อเฉลีย่ อตัราขายเฉลีย่ 

ดอลล่ารส์หรฐั 87,050 298,127 - - 33.25 33.59 
 

    ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
    หน่วย : พนับาท 

บาทต่อหน่วยเงนิตราต่างประเทศ     งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    สนิทรพัย ์ หนี้สนิ สนิทรพัย ์ หนี้สนิ อตัราซื้อเฉลีย่ อตัราขายเฉลีย่ 

ดอลล่ารส์หรฐั 870,877 39,414 - - 29.87 30.21 
ดอลล่ารส์งิคโปร ์ 3,885 - - - 22.37 22.95 
เยน - 946 - - 0.29 0.29 

กลุ่มบรษิทัมสีนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิ ซึง่ไดท้ าสญัญาป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ดงันี้ 

    ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
    หน่วย : พนับาท 

บาทต่อหน่วยเงนิตราต่างประเทศ     งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    สนิทรพัย ์ หนี้สนิ สนิทรพัย ์ หนี้สนิ อตัราซื้อเฉลีย่ อตัราขายเฉลีย่ 

ดอลล่ารส์หรฐั - 33,413 - 4,739 29.87 30.21 

กลุ่มบรษิทัไมม่ผีลกระทบต่อก าไรก่อนภาษอีย่างเป็นสาระส าคญัจากการเปลีย่นแปลงของมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัย์
และหนี้สนิทีเ่ป็นตวัเงนิทีอ่าจเกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีเ่ป็นสกุลเงนิตรา
ต่างประเทศ 

35.4.2 ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ 

กลุ่มบรษิทัมคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ทีส่ าคญัจากเงนิฝากธนาคารทีม่อีตัราดอกเบีย้ อนัเกีย่วเนื่องกบัเงนิฝากธนาคาร 
สนิทรพัยท์างการเงนิอื่น เงนิกูย้มืระยะยาว หุน้กู ้ และหนี้สนิตามสญัญาเช่า สนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการ
เงนิของกลุ่มบรษิทัส่วนใหญม่อีตัราดอกเบีย้ทีป่รบัขึน้ลงตามอตัราตลาดหรอือตัราดอกเบีย้คงทีท่ีใ่กลเ้คยีงกบัอตัราตลาด 
ซึง่ความผนัผวนจากอตัราดอกเบีย้อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการทางการเงนิของกลุ่มบรษิทั 

กลุ่มบรษิทับรหิารความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้โดยการจดัหาเงนิกูย้มืทีม่ที ัง้อตัราดอกเบีย้ตามอตัราคงทีแ่ละอตัราดอกเบีย้
ตามอตัราผนัแปรในสดัส่วนทีเ่หมาะสม โดยกลุ่มบรษิทัมนีโยบายในการรกัษาสมดุลระหวา่งแหล่งทีม่ากบัการใชเ้งนิทุน
โดยหนี้สนิทางการเงนิส่วนใหญม่อีตัราดอกเบีย้ตามอตัราคงที ่

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิทีม่อีตัราดอกเบีย้ทีส่ าคญัสามารถ
จดัตามประเภทอตัราดอกเบีย้ และส าหรบัสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีม่อีตัราดอกเบีย้คงทีส่ามารถแยกตามวนัที่
ครบก าหนด หรอืวนัทีม่กีารก าหนดอตัราดอกเบีย้ใหม่ (หากวนัทีม่กีารก าหนดอตัราดอกเบีย้ใหมถ่งึก่อน) ไดด้งันี้ 
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35. เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

35.4 ความเสีย่งดา้นตลาด (ต่อ) 

กลุ่มบรษิทัมสีนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีส่ าคญั จดัประเภทตามอตัราดอกเบีย้ ไดด้งันี้ 

   งบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

   หน่วย : พนับาท รอ้ยละ (ตอ่ปี) 

   อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้    

   
ภายใน  
1 ปี 

มากกว่า  
1 - 5 ปี 

ปรบัขึน้ลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มอีตัรา
ดอกเบีย้ 

 
รวม 

อตัราดอกเบีย้
ทีแ่ทจ้รงิ 

สินทรพัยท์างการเงิน       
 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - 24,487 32,489 56,976 0.05 - 0.125 
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหนี้หมุนเวยีนอื่น - - - 109,478 109,478 - 
 ลูกหน้ีจากการจ าหน่ายเงนิลงทุน - - - 150,000 150,000 - 
 เงนิใหกู้ย้มืแก่พนักงาน 3,010 3,066 - - 6,076 5.47 - 7.1 
 สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอืน่ - - - 3,364,697 3,364,697 - 
 สนิทรพัยท์างการเงนิทีไ่มใ่ช่เงนิสดที ่

   เป็นหลกัประกนั - - 56,489 - 56,489 0.05 
 สนิทรพัยท์างการเงนิไม่หมุนเวยีนอื่น - - - 357 357 - 

หน้ีสินทางการเงิน       
 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอื่น - - - 738,398 738,398 - 
 เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ     - - 1,245,608 - 1,245,608 * 
 หุน้กู ้ 1,594,318 2,233,784 - - 3,828,102 4.8 - 5.75 
 หนี้สนิอนุพนัธท์างการเงนิ - - - 12,498 12,498 - 

* เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 2.18 - 5.84 ตอ่ปี 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ THBFIX 1M+1.97, THB FIX1M+2.20, THBFIX 6M+2.6, 
MLR-0.75, MLR-1, MLR-2 ตอ่ปี 

   งบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

   หน่วย : พนับาท รอ้ยละ (ตอ่ปี) 

   อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้    

   
ภายใน  
1 ปี 

มากกว่า  
1 - 5 ปี 

ปรบัขึน้ลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มอีตัรา
ดอกเบีย้ 

 
รวม 

อตัราดอกเบีย้
ทีแ่ทจ้รงิ 

สินทรพัยท์างการเงิน       
 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - 2,564 947,112 949,676 0.01 - 0.8 
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหนี้หมุนเวยีนอื่น - - - 153,109 153,109 - 
 ลูกหน้ีจากการจ าหน่ายเงนิลงทุน - - - 150,000 150,000 - 
 เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 584,271 9,371 593,642 2 และ 6 
 เงนิใหกู้ย้มืแก่พนักงาน 3,638 4,401 - - 8,039 6.97 - 7.75 
 สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอืน่ - - 34 62,824 62,858 0.25 - 0.9 
 สนิทรพัยท์างการเงนิทีไ่มใ่ช่เงนิสดที ่
   เป็นหลกัประกนั - - 90,186 - 90,186 0.15 - 1 

 สนิทรพัยท์างการเงนิไม่หมุนเวยีนอื่น - - - 329 329 - 
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35. เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

35.4 ความเสีย่งดา้นตลาด (ต่อ) 

35.4.2 ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ (ตอ่) 

   งบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

   หน่วย : พนับาท รอ้ยละ (ตอ่ปี) 

   อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้    

   
ภายใน  
1 ปี 

มากกว่า  
1 - 5 ปี 

ปรบัขึน้ลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มอีตัรา
ดอกเบีย้ 

 
รวม 

อตัราดอกเบีย้
ทีแ่ทจ้รงิ 

หน้ีสินทางการเงิน       
 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอื่น - - - 160,637 160,637 - 
 เงนิกูย้มืจากบุคคลและบรษิทัอื่น - - - 65,075 65,075 - 
 เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ     - - 539,527 - 539,527 * 
 หุน้กู ้ 1,700,900 845,262 - - 2,546,162 4.5 - 5.75  
 หนี้สนิอนุพนัธท์างการเงนิ - - - 22,234 22,234 - 

* เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 2.17 - 4.75 ตอ่ปี 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ THBFIX 1M+1.97, THB FIX1M+2.20, THBFIX 6M+2.6, 
MLR-0.75, MLR-1, MLR-2 ตอ่ปี 

   งบการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

   หน่วย : พนับาท รอ้ยละ (ตอ่ปี) 

   อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้    

   
ภายใน  
1 ปี 

มากกว่า  
1 - 5 ปี 

ปรบัขึน้ลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มอีตัรา
ดอกเบีย้ 

 
รวม 

อตัราดอกเบีย้
ทีแ่ทจ้รงิ 

สินทรพัยท์างการเงิน       

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - 675 4,630 5,305 0.05 - 0.125 
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหนี้หมุนเวยีนอื่น - - - 8,626 8,626 - 
 ลูกหน้ีค่าทรพัยส์นิ - - - 245,063 245,063 - 
 เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 147,500 - - - 147,500 4.4 - 7.5 
 เงนิใหกู้ย้มืแก่พนักงาน 220 518 - - 738 5.47 - 6.25 
 สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอืน่ - - - 3,359,196 3,359,196 - 
 สนิทรพัยท์างการเงนิไม่หมุนเวยีนอื่น - - - 357 357 - 

หน้ีสินทางการเงิน       

 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอื่น - - - 8,659 8,659 - 
 เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ     - - 273,137 - 273,137 * 
 หุน้กู ้ 744,703 2,233,785 - - 2,978,488 5 - 5.75 
 หนี้สนิอนุพนัธท์างการเงนิ - - - 12,498 12,498 - 

* เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 2.25 - 5.84 ตอ่ปี 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ THBFIX 1M+1.97, THBFIX 6M+2.6, MLR-1 ต่อปี 
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35. เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

35.4 ความเสีย่งดา้นตลาด (ต่อ) 

35.4.2 ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ (ตอ่) 

   งบการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

   หน่วย : พนับาท รอ้ยละ (ตอ่ปี) 

   อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้    

   
ภายใน  
1 ปี 

มากกว่า  
1 - 5 ปี 

ปรบัขึน้ลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มอีตัรา
ดอกเบีย้ 

 
รวม 

อตัราดอกเบีย้
ทีแ่ทจ้รงิ 

สินทรพัยท์างการเงิน       

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - 464 3,599 4,063 0.05 - 0.375 
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหนี้หมุนเวยีนอื่น - - - 82,954 82,954 - 
 ลูกหน้ีค่าทรพัยส์นิ - - - 212,739 212,739 - 
 เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 958,473 - - - 958,473 4.4 และ 6.5 
 เงนิใหกู้ย้มืแก่พนักงาน 276 434 - - 710 MLR+1.5 
 สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอืน่ - - - 38,313 38,313 - 
 สนิทรพัยท์างการเงนิไม่หมุนเวยีนอื่น - - - 329 329 - 

หน้ีสินทางการเงิน       

 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอื่น - - - 16,720 16,720 - 
 เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ     - - 348,557 - 348,557 * 
 หุน้กู ้ 704,100 - - - 704,100 5.2 - 5.75 
 หนี้สนิอนุพนัธท์างการเงนิ - - - 21,160 21,160 - 

* เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 2.25 - 3.45 ตอ่ปี 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ THBFIX 1M+1.97, THBFIX 6M+2.6, MLR-1 ต่อปี 

กลุ่มบรษิทัไม่มผีลกระทบต่อก าไรก่อนภาษอียา่งเป็นสาระส าคญัอนัเกีย่วเนื่องกบัเงนิกูย้มืจากการเปลีย่นแปลงของอตัรา
ดอกเบีย้ทีป่รบัขึน้ลงตามอตัราตลาด 

35.5 ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง 

กลุ่มบรษิทัตอ้งการสภาพคล่องเพื่อใหส้ามารถปฏบิตัติามขอ้ผกูพนัทางการคา้ของแต่ละบรษิทั ซึง่แต่ละบรษิทัมคีวาม
รบัผดิชอบในการรกัษาระดบัเงนิสดและการพจิารณาเพิม่วงเงนิเครดติทัง้ในส่วนของภายในกลุ่มบรษิทั และกบัสถาบนั
การเงนิอื่นเพื่อใหเ้พยีงพอต่อสภาพคล่องทีต่อ้งการโดยตอ้งอยูภ่ายใตแ้นวปฏบิตัขิองกลุ่มบรษิทั 

กลุ่มบรษิทัประเมนิความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องโดยการท าแผนการบรหิารสภาพคล่องอย่างต่อเนื่องและรกัษาระดบั
ของเงนิสด เงนิฝากประจ า วงเงนิสนิเชื่อแบบผกูพนัทีย่งัไม่ไดใ้ช ้และวงเงนิแบบสนิเชื่อแบบไม่ผกูพนัจากธนาคารต่างๆ 
เพื่อใหเ้พยีงพอต่อสภาพคล่องทีต่อ้งการ 
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35. เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

35.5 ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง (ต่อ)  

รายละเอยีดการครบก าหนดช าระของหนี้สนิทางการเงนิทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพนัธแ์ละเครื่องมอืทางการเงนิทีเ่ป็นตราสาร
อนุพนัธ์ของกลุ่มบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ซึง่พจิารณาจากกระแสเงนิสดตามสญัญาทีย่งัไม่คดิลด
เป็นมลูค่าปัจจุบนั สามารถแสดงไดด้งันี้ 

   หน่วย : พนับาท 
   งบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

   เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 ปี - 5 ปี เกนิ 5 ปี รวม 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น - 738,398 - - 738,398 
เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ     - 947,750 297,154 705 1,245,609 
หุน้กู ้ - 1,594,318 2,233,784 - 3,828,102 
หนี้สนิอนุพนัธท์างการเงนิ - - 12,498 - 12,498 
รวม - 3,280,466 2,543,436 705 5,824,607 

 
   หน่วย : พนับาท 
   งบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

   เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 ปี - 5 ปี เกนิ 5 ปี รวม 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น - 160,637 - - 160,637 
เงนิกูย้มืจากบุคคลและบรษิทัอื่น 65,075 - - - 65,075 
เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ     - 181,424 353,895 4,208 539,527 
หุน้กู ้ - 1,700,900 845,262 - 2,546,162 
หนี้สนิอนุพนัธท์างการเงนิ - - 22,234 - 22,234 
รวม 65,075 2,042,961 1,221,391 4,208 3,333,635 

35.6 มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิ 

เนื่องจากสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิส่วนใหญ่ของกลุ่มบรษิทัจดัอยู่ในประเภทระยะสัน้ และเงนิกูย้มืมอีตัราดอกเบีย้
ใกลเ้คยีงกบัอตัราดอกเบีย้ในตลาด กลุ่มบรษิทัจงึประมาณมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิใกลเ้คยีง
กบัมลูค่าตามบญัชทีีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ 

กลุ่มบรษิทัมสีนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมแยกแสดงตามล าดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรม ดงันี้ 

  หน่วย : บาท 
  งบการเงนิรวม 
  ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564     
สนิทรพัยท์ีว่ดัมลูค่าดว้ยราคายตุธิรรม     
    หมุนเวยีน :     
        เงนิลงทุนในตราสารทุนทีว่ดัมลูค่ายุตธิรรม 

     ผ่านก าไรหรอืขาดทุน 3,364,696,518.16 - - 3,364,696,518.16 
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35. เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

35.6 มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิ (ต่อ) 

  หน่วย : บาท 
  งบการเงนิรวม 
  ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564     
สนิทรพัยท์ีว่ดัมลูค่าดว้ยราคายตุธิรรม     
 ไม่หมุนเวยีน :     
  เงนิลงทุนในตราสารทุนทีว่ดัมลูค่ายุตธิรรม 

    ผ่านก าไรหรอืขาดทุน 357,065.00 - - 357,065.00 

หนี้สนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคายตุธิรรม     
 อนุพนัธท์างการเงนิ     
  สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 12,498,307.45 - - 12,498,307.45 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563     

สนิทรพัยท์ีว่ดัมลูค่าดว้ยราคายตุธิรรม     
    หมุนเวยีน :     
        เงนิลงทุนในตราสารทุนทีว่ดัมลูค่ายุตธิรรม 

     ผ่านก าไรหรอืขาดทุน 62,823,817.36 - - 62,823,817.36 

 ไม่หมุนเวยีน :     
  เงนิลงทุนในตราสารทุนทีว่ดัมลูค่ายุตธิรรม 

    ผ่านก าไรหรอืขาดทุน 328,945.00 - - 328,945.00 

หนี้สนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคายตุธิรรม     
 อนุพนัธท์างการเงนิ     
  สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 22,233,955.34 - - 22,233,955.34 

 
  หน่วย : บาท 
  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564     

สนิทรพัยท์ีว่ดัมลูค่าดว้ยราคายตุธิรรม     
    หมุนเวยีน :     
        เงนิลงทุนในตราสารทุนทีว่ดัมลูค่ายุตธิรรม 

     ผ่านก าไรหรอืขาดทุน 3,359,195,562.98 - - 3,359,195,562.98 

 ไม่หมุนเวยีน :     
  เงนิลงทุนในตราสารทุนทีว่ดัมลูค่ายุตธิรรม 

    ผ่านก าไรหรอืขาดทุน 357,065.00 - - 357,065.00 

หนี้สนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคายตุธิรรม     
 อนุพนัธท์างการเงนิ     
  สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 12,498,307.45 - - 12,498,307.45 
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35. เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

35.6 มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิ (ต่อ) 

  หน่วย : บาท 
  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563     

สนิทรพัยท์ีว่ดัมลูค่าดว้ยราคายตุธิรรม     
    หมุนเวยีน :     
        เงนิลงทุนในตราสารทุนทีว่ดัมลูค่ายุตธิรรม 

     ผ่านก าไรหรอืขาดทุน 38,313,466.32 - - 38,313,466.32 

 ไม่หมุนเวยีน :     
  เงนิลงทุนในตราสารทุนทีว่ดัมลูค่ายุตธิรรม 

    ผ่านก าไรหรอืขาดทุน 328,945.00 - - 328,945.00 

หนี้สนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคายตุธิรรม     
 อนุพนัธท์างการเงนิ     
  สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 21,160,120.12 - - 21,160,120.12 

ในระหว่างปีปัจจุบนักลุ่มบรษิทัไม่มกีารโอนรายการระหว่างล าดบัชัน้ของมลูค่ายตุธิรรม 
 

36. วงเงินสินเช่ือและการค า้ประกนั  

กลุ่มบรษิทัมวีงเงนิสนิเชื่อกบัธนาคารพาณิชย ์ดงันี้ 

     หน่วย : ลา้นเยน หน่วย : ลา้นบาท 
    งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 

วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี - - 42.00 42.00 12.00 12.00 
วงเงนิค ้าประกนั - - 15.13 35.73 3.63 5.00 
วงเงนิ LC / TR  - - 100.00 211.00 - 111.00 
วงเงนิตัว๋สญัญาใชเ้งนิ - - 884.00 122.00 24.00 5.00 
วงเงนิกูย้มืระยะยาว - 345.00 577.84 622.83 500.00 500.00 
วงเงนิ LC เพื่อการค ้าประกนั - - - 141.62 - 54.00 
วงเงนิรวมสนิเชื่อธุรกจิคล่องตวั - - 726.00 925.00 100.00 100.00 
รวม - 345.00 2,344.97 2,100.18 639.63 787.00 

วงเงนิสนิเชื่อดงักล่าวค ้าประกนัโดยทีด่นิบางส่วน อาคารทัง้หมด เครื่องจกัรและอุปกรณ์บางส่วนของกลุ่มบรษิทั (ตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 14 บรษิทัฯ บรษิทัย่อยทางตรง 2 แห่ง บรษิทัย่อยทางออ้มแห่งหนึ่ง และหุน้ของ
บรษิทัย่อยทางตรง และตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไข รวมถงึขอ้ก าหนดอื่นๆ ทีร่ะบุไวใ้นสญัญา 
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37. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

37.1 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บรษิทัย่อยทางออ้ม 4 แห่งในประเทศเวยีดนาม มภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งจ่ายตาม
สญัญาก่อสรา้งโครงการผลติไฟฟ้าพลงังานลมเป็นจ านวนเงนิ 39.61 ลา้นดอลลารส์หรฐั และ 28.76 ลา้นดอลลารส์หรฐั 
ตามล าดบั 

37.2 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บรษิทัย่อยทางออ้มแหง่หนึ่งในประเทศไทย มภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งจ่ายลงทุน
ระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยต์ามสญัญาในอนาคตเป็นจ านวน 6.68 ลา้นบาท และ 6.44 ลา้นบาท ตามล าดบั 

37.3 ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บรษิทัย่อยทางตรงแห่งหนึ่งมภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งจ่ายช าระค่าทีป่รกึษาดา้น
วศิวกรรม ในการตรวจสอบและการด าเนินการงานก่อสรา้งโครงการพลงังานลมในประเทศเวยีดนาม จ านวนเงนิรวม 
5.20 ลา้นบาท และ 6.40 ลา้นบาท ตามล าดบั 

37.4 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัย่อยทางตรงแห่งหนึ่งมภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งจ่ายตามสญัญาบรกิารวดัประสทิธภิาพ
ก าลงัผลติกระแสไฟฟ้าของโรงงานพลงังานลมในประเทศเวยีดนาม เป็นจ านวนเงนิ 0.06 ลา้นดอลลารส์หรฐั 

37.5 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บรษิทัย่อยทางออ้ม 2 แห่งในประเทศฮ่องกง มภีาระผกูพนัตอ้งจ่ายช าระค่าหุน้
ตามสญัญาซื้อขายหุน้ จ านวน 4 ฉบบั จ านวนเงนิรวม 3.67 ลา้นดอลลารส์หรฐั และ 16.59 ลา้นดอลลารส์หรฐั ตามล าดบั 

37.6 บรษิทัย่อยทางออ้มแหง่หนึ่งในประเทศไทย ไดท้ าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในโครงการผลติ
ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยท์ีต่ดิบนหลงัคา (Solar PV Rooftop) จ านวน 8 แห่ง โดยมกี าลงัการผลติรวม 1,509.20 
กโิลวตัต ์สญัญาดงักล่าวมรีะยะเวลา 25 ปี 

37.7 ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บรษิทัย่อยทางออ้มแห่งหนึ่งในประเทศไทย ไดท้ าสญัญาตดิตัง้ระบบผลติ
ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคาของบรษิทัเอกชน จ านวน 6 แห่ง เป็นระยะเวลา 10 ปี ถงึ 25 ปี นับตัง้แต่เริม่
เดนิเครื่องเชงิพาณิชยจ์ าหน่ายไฟฟ้า โดยไดร้บัค่าพลงังานไฟฟ้าจากระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยใ์นอตัราที่
ตกลงร่วมกนัในสญัญา 

37.8 ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัย่อยทางตรงแห่งหนึ่งมภีาระผกูพนัตอ้งจา่ยตามสญัญาซื้อเครื่องจกัร จ านวนเงนิ 
159,850 ดอลลารส์หรฐั 

37.9 ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัย่อยทางตรงแห่งหนึ่งมหีนี้สนิทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการเขา้ค า้ประกนัสญัญาซื้อขาย
เงนิลงทนุในหุน้ใหแ้กบ่รษิทัย่อยทางออ้มแห่งหนึ่ง ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.2.14 โดยมมีลูค่า
การค ้าประกนัตัง้แต่ 1 ลา้นเยน ขึน้ไปแต่ไม่เกนิรอ้ยละ 30 ของราคาซื้อขาย โดยการค ้าประกนัดงักล่าวไดส้ิน้สุดลง ณ 
วนัที ่30 กนัยายน 2564 

37.10 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยทางตรงแห่งหนึ่ง ไดท้ าสญัญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร มรีะยะเวลาการเช่า 3 ปี ถงึ 4 ปี โดยมี
ภาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งจ่ายค่าเช่าในอนาคตดงันี้ 

     หน่วย : บาท 
     งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
     ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 
จ านวนเงนิขัน้ต ่าทีต่อ้งจ่ายทัง้สิน้ตามสญัญาเช่า     
   จ่ายช าระภายใน 1 ปี 208,000.00 228,000.00 112,000.00 132,000.00 
   จ่ายช าระมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 28,000.00 218,000.00 - 94,000.00 
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37. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้น (ต่อ) 

37.11 กลุ่มบรษิทัมหีนี้สนิทีอ่าจจะเกดิขึน้อยู่กบัธนาคารหลายแห่ง ดงันี้ 

     หน่วย : ลา้นบาท 
     งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
      ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 
เลตเตอรอ์อฟเครดติ     
บรษิทัย่อย 14.66 17.18 - - 
บรษิทัย่อยทางออ้ม - 5.06 - - 
รวม 14.66 22.24 - - 

หนังสอืค ้าประกนัต่างๆ     
บรษิทั 1.84 35.60 1.84 35.60 
บรษิทัย่อย 5.00 7.54 - - 
บรษิทัย่อยทางออ้ม 1.33 117.01 - - 
รวม 8.17 160.15 1.84 35.60 

37.12 กลุ่มบรษิทัมภีาระผกูพนัจากการเขา้ประกนัวงเงนิสนิเชื่อระหว่างกนั ตามรายละเอยีดทีก่ล่าวในหมายเหตุประกอบงบ
การเงนิขอ้ 5.3.1 

 
 

38. คดีฟ้องร้อง 

ปี 2563 

บริษทัยอ่ยทางตรง : บรษิทั ตะวนัออกการพมิพ ์และบรรจุภณัฑ์ จ ากดั “EPPCO” 

เมื่อวนัที ่ 11 ธนัวาคม 2562 EPPCO (จ าเลย) ไดถู้กพนักงานท่านหนึ่ง (โจทก)์ ฟ้องรอ้งต่อศาลแรงงานภาค 1 
(พระนครศรอียุธยา) ในคดแีรงงาน โดยโจทกเ์รยีกรอ้งค่าเสยีหายจากการเลกิจา้งไม่เป็นธรรมเป็นเงนิจ านวน 2 ลา้นบาท 
พรอ้มดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี นับจากวนัทีฟ้่องเป็นตน้ไปจนกว่าจะช าระเสรจ็สิน้ 

เมื่อวนัที ่29 มกราคม 2563 EPPCO ไดย้ื่นค าใหก้ารต่อสูค้ดดีงักล่าว ขอใหศ้าลพพิากษายกฟ้องค ารอ้งของโจทก์  

เมื่อวนัที ่12 พฤศจกิายน 2563 ศาลนัดพจิารณาคดแีละไกล่เกลี่ย โดยคู่ความสามารถตกลงกนัไดแ้ละโจทกไ์ม่ประสงค์
จะด าเนินคดแีก่จ าเลยอกีต่อไป โจทยจ์งึขอถอนฟ้องคดนีี้ออกจากศาลและจะไม่เรยีกรอ้งใดๆ จากจ าเลยอกี โดยศาล
พจิารณาอนุญาตใหโ้จทกถ์อนฟ้อง เป็นผลใหค้ดดีงักล่าวสิน้สุดลง 
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38. คดีฟ้องร้อง (ต่อ) 

บริษทัร่วมทางอ้อม : บรษิทั พพีทีซี ีจ ากดั “PPTC” 

 ขอ้พิพาทหมายเลขด าที่ 93/2561  ระหว่าง บรษิัท ทีทีซีแอล จ ากัด (มหาชน) (“TTCL”)  และบรษิัท โกลบอล นิว    
เอน็เนอร์ย ีจ ากดั (“GNE”) ในฐานะผู้เรยีกรอ้ง และ PPTC ในฐานะผู้คดัค้าน ทุนทรพัย์ 867.66 ล้านบาท ขอ้หาผดิ
สญัญา เรยีกค่าเสยีหายยื่นค าเสนอขอ้พพิาท เมื่อวนัที ่25 ธนัวาคม 2561 ต่อมาฝ่ายผูค้ดัคา้นไดย้ื่นค าคดัคา้นค าเสนอ
ขอ้พพิาทและขอ้เรยีกรอ้งแยง้ ใหผู้เ้รยีกรอ้งรบัผดิเป็นเงนิจ านวน 1,622.23 ลา้นบาท ผูเ้สนอขอ้พพิาทและผูเ้รยีกรอ้ง
ต่างฝ่ายต่างจดัท าค าคดัคา้นขอ้เรยีกรอ้งแยง้และยื่นต่อคณะอนุญาโตตุลาการแล้ว ต่อมาเมื่อวนัที ่15 เมษายน 2563 
ผูเ้รยีกรอ้งยื่นค ารอ้งขอคุม้ครองชัว่คราวระหว่างพจิารณา  โดยขอใหค้ณะอนุญาโตตุลาการพจิารณาและมคี าสัง่หา้ม   
ผูค้ดัคา้นเรยีกใหธ้นาคาร มซิูโฮ จ ากดั  สาขากรุงเทพมหานคร  ช าระเงนิตามหนังสอืค ้าประกนัการปฏบิตัติามสญัญา
และหนังสอืค ้าประกนัการช าระเงนิล่วงหน้า  คณะอนุญาโตตุลาการนัดพจิารณาค ารอ้งขอคุม้ครองชัว่คราวในวันที ่18 
พฤษภาคม 2563 ทัง้นี้ในวนัเดยีวกนั คู่พพิาททัง้สองฝ่ายไดต้กลงกนัโดยมไิดม้กีารไต่สวน โดยฝ่ายผูค้ดัคา้นไดต้กลง
ทีจ่ะไม่ใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามหนังสอืค ้าประกนัสญัญาในขอ้พพิาท และฝ่ายผูเ้รยีกรอ้งตกลงเสยีค่าธรรมเนียมการต่ออายุ
หนังสอืค ้าประกนัเพื่อใหม้ผีลใชบ้งัคบัตามเงือ่นไขหนังสอืค ้าประกนัเดมิจนกว่าจะมคี าชีข้าด 

เมื่อวนัที่ 1 กนัยายน 2563 ผูเ้รยีกรอ้งไดย้ื่นค าเสนอขอ้พพิาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ หมายเลขด าที่ 61/2563 
ระหว่าง TTCL และ GNE ในฐานะผูเ้รยีกรอ้ง และ PPTC ในฐานะผูค้ดัคา้น ทุนทรพัย์ 20.61 ลา้นบาท โดยเรยีกรอ้ง
ใหผู้ค้ดัคา้นช าระค่าธรรมเนียมการออกหลกัประกนัการช าระเงนิล่วงหน้า และหลกัประกนัการปฏบิตัติามสญัญาทีเ่กดิขึน้
ภายหลงัจากการยื่นขอ้เรยีกร้องขอ้พพิาทหมายเลขด าที่ 93/2561 จนกว่าผู้คดัค้านจะคนืหลกัประกนัทัง้หมดให้แก่
ผูเ้รยีกรอ้ง และยื่นค ารอ้งขอใหร้วมพจิารณาขอ้พพิาทดงักล่าวกบัขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่93/2561 

เมื่อวนัที ่25 กนัยายน 2563 ผูค้ดัคา้นไดย้ื่นค าคดัคา้นการขอรวมพจิารณาคดตี่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ โดยขอให้
อนุญาโตตุลาการยกค ารอ้งของผูเ้รยีกรอ้งทัง้สอง ทีข่อใหร้วมพจิารณาขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่61/2563 เขา้กบัขอ้พพิาท
หมายเลขด าที ่ 93/2561 ต่อมาผูค้ดัคา้นไดย้ื่นค าคดัคา้น ค าเสนอขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่ 61/2563 ฉบบัลงวนัที ่ 24 
ตุลาคม 2563 ต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ โดยใหก้ารปฏเิสธค าเสนอขอ้พพิาทฉบบัลงวนัที ่1 กนัยายน 2563 ทุกขอ้
กล่าวหา 

เมื่อวนัที ่2 พฤศจกิายน 2563 สถาบนัอนุญาโตตุลาการมคี าสัง่ใหร้วมกระบวนพจิารณาชัน้อนุญาโตตุลาการในขอ้พพิาท
หมายเลขด าที ่61/2563 เขา้กบัขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่93/2561 และพจิารณาขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่93/2561 เป็นหลกั 

เมื่อวนัที ่ 19 กมุภาพนัธ ์ 2564 คณะอนุญาโตตุลาการไดท้ าการสบืพยานเสรจ็สิน้แลว้ โดยคณะอนุญาโตตุลาการได้
ก าหนดใหย้ื่นค าแถลงการณ์ปิดคด ีและรอการชีข้าดไปพรอ้มกบัขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่94/2561 และขอ้พพิาทหมายเลข
ด าที ่62/2563 

บริษทัร่วมทางอ้อม : บรษิทั เอสเอสยทู ีจ ากดั “SSUT” 

ขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่ 94/2561 ระหว่าง TTCL และ GNE ในฐานะผูเ้รยีกรอ้ง และ SSUT ในฐานะผูค้ดัคา้น ทุนทรพัย ์
1,601.60 ลา้นบาท ขอ้หาผดิสญัญา เรยีกค่าเสยีหายยื่นค าเสนอขอ้พพิาท เมื่อวนัที ่25 ธนัวาคม 2561 ต่อมาฝ่ายผูค้ดัคา้นได้
ยื่นค าคดัคา้นค าเสนอขอ้พพิาทและขอ้เรยีกรอ้งแยง้ใหผู้เ้รยีกรอ้งรบัผดิเป็นเงนิจ านวน 4,282.09 ลา้นบาท ผูเ้สนอขอ้พพิาท
จดัท าค าคดัคา้นขอ้เรยีกรอ้งแยง้และยื่นต่อคณะอนุญาโตตุลาการแลว้ และผูเ้รยีกรอ้งไดจ้ดัท าค าใหก้ารคดัคา้นขอ้เรยีกรอ้ง
แยง้แลว้ คณะอนุญาโตตุลาการนัดพรอ้มครัง้ที ่4 เมื่อวนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2563 คณะอนุญาโตตุลาการไดก้ าหนดประเดน็
ขอ้พพิาทหน้าทีน่ าสบื โดยใหจ้ดัท าและส่งค าเบกิความของพยาน ค าแปลเอกสาร และบญัชรีะบุพยาน ใหอ้นุญาโตตุลาการ
ในวนัที ่4 สงิหาคม 2564 และนดัสบืพยานฝ่ายผูเ้รยีกรอ้งและฝ่ายผูค้ดัคา้น นัดแรกวนัที ่10 กนัยายน 2564 
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38. คดีฟ้องร้อง (ต่อ) 

เมื่อวนัที ่15 เมษายน 2563 ผูเ้รยีกรอ้งยื่นค ารอ้งขอคุม้ครองชัว่คราวระหว่างพจิารณา โดยขอใหค้ณะอนุญาโตตุลาการ
พจิารณาและมคี าสัง่หา้มผูค้ดัคา้นเรยีกใหธ้นาคาร มซิูโฮ จ ากดั สาขากรุงเทพมหานคร และธนาคารกสกิรไทย จ ากดั 
(มหาชน) ช าระเงินตามหนังสอืค ้าประกันการปฏิบตัิตามสญัญาและหนังสือค ้าประกันการช าระเงนิล่วงหน้า  คณะ
อนุญาโตตุลาการนัดพจิารณาค ารอ้งขอคุม้ครองชัว่คราวในวนัที ่18 พฤษภาคม 2563 ทัง้นี้ในวนัเดยีวกนั คู่พพิาททัง้
สองฝ่ายได้ตกลงกนัโดยมไิด้มกีารไต่สวน โดยฝ่ายผู้คดัค้านได้ตกลงที่จะไม่ใช้สทิธเิรยีกรอ้งตามหนังสอืค ้าประกนั
สญัญาในขอ้พพิาทจ านวน 11 ฉบบั และฝ่ายผูเ้รยีกรอ้งตกลงเสยีค่าธรรมเนียมการต่ออายุหนังสอืค ้าประกนัเพื่อใหม้ี
ผลใชบ้งัคบัตามเงือ่นไขหนังสอืค ้าประกนัเดมิจนกว่าจะมคี าชีข้าด 

เมื่อวนัที ่1 กนัยายน 2563 TTCL และ GNE ในฐานะผูเ้รยีกรอ้งไดย้ื่นค าเสนอขอ้พพิาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ 
หมายเลขด าที ่62/2563 ทุนทรพัย์ 39.70 ล้านบาท โดยเรยีกรอ้ง SSUT ในฐานะผูค้ดัคา้นใหช้ าระค่าธรรมเนียมการ
ออกหลกัประกนัการช าระเงนิล่วงหน้า และหลกัประกนัการปฏบิตัติามสญัญาทีเ่กดิขึน้ภายหลงัจากการยื่นขอ้เรยีกรอ้ง
ขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่94/2561 จนกว่าผูค้ดัคา้นจะคนืหลกัประกนัทัง้หมดใหแ้ก่ผูเ้รยีกรอ้ง และยื่นค ารอ้งขอให้รวม
พจิารณาขอ้พพิาทดงักล่าวกบัขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่94/2561 

เมื่อวนัที ่25 กนัยายน 2563 ผูค้ดัคา้นไดย้ื่นค าคดัคา้นการขอรวมพจิารณาคดตี่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ โดยขอให้
อนุญาโตตุลาการยกค ารอ้งของผู้เรยีกรอ้งทัง้สอง ทีข่อให้รวมพจิารณาขอ้พพิาทหมายเลขด าที่  62/2563 เขา้กบัขอ้
พพิาทหมายเลขด าที ่94/2561 ต่อมาผูค้ดัคา้นไดย้ื่นค าคดัคา้นค าเสนอขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่62/2563 ฉบบัลงวนัที ่
24 ตุลาคม 2563 ต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ โดยให้การปฏิเสธค าเสนอขอ้พิพาทฉบบัลงวนัที่ 1 กนัยายน 2563   
ทุกขอ้กล่าวหา 

เมื่อวนัที ่6 พฤศจกิายน 2563 สถาบนัอนุญาโตตุลาการมคี าสัง่ใหร้วมกระบวนพจิารณาชัน้อนุญาโตตุลาการในขอ้พพิาท
หมายเลขด าที ่62/2563 เขา้กบัขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่94/2561 และพจิารณาขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่94/2561 เป็นหลกั 

เมื่อวนัที ่30 กรกฎาคม 2564 สถาบนัอนุญาโตตุลาการมคี าสัง่ขยายระยะเวลายื่นบนัทกึค าใหก้ารพยาน บญัชรีะบพุยาน 
และพยานหลกัฐานพรอ้มค าแปลของคู่พพิาททัง้สองฝ่ายจนถงึวนัที ่3 กนัยายน 2564 โดยใหผู้เ้รยีกรอ้งเริม่ตน้สบืพยาน
นัดแรกในวนัที ่5 ตุลาคม 2564 ส่วนฝ่ายผูค้ดัคา้นใหส้บืพยานตามวนันัดทีไ่ดก้ าหนดไวเ้ดมิ 

เมื่อวนัที ่29 ตุลาคม 2564 คณะอนุญาโตตุลาการไดท้ าการสบืพยานฝ่ายผูเ้รยีกรอ้งเสรจ็สิน้แลว้ และจะเริม่ตน้สบืพยาน
ฝ่ายผูค้ดัคา้นนัดแรกในวนัที ่5 พฤศจกิายน 2564 จนถงึวนัที ่11 มกราคม 2565 

 
39. ข้อมูลส าคญัอ่ืน 

บริษทัฯ : 

39.1 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่7/2563 เมื่อวนัที ่14 สงิหาคม 2563 มมีตอินุมตัใิหป้รบัโครงสรา้งธุรกจิสิง่พมิพ ์
โดยการโอนธุรกจิสิง่พมิพท์ัง้หมดใหแ้ก่บรษิทัย่อยทางตรง บรษิทั ตะวนัออกการพมิพ ์และบรรจุภณัฑ ์จ ากดั (“EPPCO”) 
โดยบรษิทัฯ ไดโ้อนยา้ยพนักงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสายการผลติทัง้หมดเมื่อวนัที ่ 1 สงิหาคม 2563 และจ าหน่ายเครื่องจกัรที่
ใชใ้นการผลติใหแ้ก่ EPPCO แลว้เมื่อวนัที ่1 พฤศจกิายน 2563 ต่อมาทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่10/2564 
เมื่อวนัที ่17 พฤศจกิายน 2564 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัจ าหน่ายสนิทรพัยท์ีเ่หลอืทัง้หมดใหแ้ก ่EPPCO เพื่อใหเ้กดิความ
ชดัเจนทางโครงสรา้งธุรกจิ และการบรหิารงานมากขึน้ ทัง้นี้บรษิทัฯ ไดจ้ าหน่ายสนิทรพัยด์งักลา่วให ้EPPCO แลว้เมื่อ
วนัที ่28 ธนัวาคม 2564 
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39. ข้อมูลส าคญัอ่ืน (ต่อ) 

บริษทัยอ่ยทางตรง : บรษิทั อเีทอรน์ิตี้ พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) “ETP” 

39.2 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัของ ETP ครัง้ที ่2/2564 เมื่อวนัที ่19 มนีาคม 2564 มมีตอินุมตัใิห ้Higashi Nihon Mega 
Solar 3 Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GK4”) จ าหน่ายส่วนงานผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ส าหรบัโครงการ 
Shichikashuku Project 1 และ Project 2 มลูค่าตามสญัญาซื้อขายจ านวน 586.85 ลา้นเยน และ 171 ลา้นเยน 
ตามล าดบั โดย GK4 ไดจ้ าหน่ายสนิทรพัยข์องโครงการ Shichikashuku Project 1 แลว้เมื่อวนัที ่30 มนีาคม 2564   
มผีลขาดทุนจากการจ าหน่ายโครงการจ านวน 147.23 ลา้นเยน (คดิเป็น 42.81 ลา้นบาท) และไดจ้ าหน่ายสนิทรพัย์
ของโครงการ Shichikashuku Project 2 แลว้เมื่อวนัที ่ 10 กนัยายน 2564 มผีลขาดทุนจากการจ าหน่ายโครงการ
จ านวน 159.11 ลา้นเยน (คดิเป็น 46.26 ลา้นบาท) ทัง้นี้ไดเ้ปิดเผยผลกระทบการด าเนินงานทีย่กเลกิจากการจ าหน่าย
ส่วนงานดงักล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 30 

39.3 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัของ ETP ครัง้ที ่4/2564 เมื่อวนัที ่17 พฤษภาคม 2564 มมีตอินุมตัใิห ้EP Group (HK) 
Company Limited (“EP-HK”) เขา้ลงนามในสญัญาบรกิารจดัหาโครงการ (Project Acquisition Service Agreement) 
กบั Triple P Investment Limited (“TPI”) เพื่อจดัหาโครงการพลงังานไฟฟ้าหมนุเวยีนในประเทศเวยีดนามใหแ้ก่ EP-HK 
มลูค่าค่าบรกิารตามสญัญา 10.13 ลา้นดอลล่ารส์หรฐั โดย EP-HK แบง่จ่ายช าระเป็น 2 งวด โดยช าระงวดแรกเป็นเงนิ 
9.56 ลา้นดอลล่ารส์หรฐั (ประมาณ 300.68 ลา้นบาท) เมื่อวนัที ่ 26 พฤษภาคม 2564 และงวดที ่ 2 เป็นเงนิ 0.58 
ลา้นดอลล่ารส์หรฐั (ประมาณ 19.08 ลา้นบาท) เมื่อวนัที ่21 กรกฎาคม 2564 โดย EP-HK บนัทกึค่าตอบแทนในการ
จดัหาโครงการพลงังานไฟฟ้าทีจ่่ายตามสญัญาดงักล่าวไวเ้ป็น “เงนิจ่ายล่วงหน้า”  

การจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทั อีสเทอรน์ โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั “E-COGEN” 

39.4 นอกจากการท าสญัญาบรกิารจดัหาโครงการ (Project Acquisition Service Agreement) กบั TPI ตามที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 39.3 เมื่อวนัที่ 25 พฤษภาคม 2564 EP-HK ได้ลงนามในสญัญาบรกิารทางธุรกิจ 
(Business Service Agreement) กบั TPI โดยมขีอบเขตงาน คอื การตดิต่อประสานงานและเจรจากบัผูถ้อืหุน้ใหข้ายหุน้
ของบรษิัท เอสเอสยูท ีจ ากดั (“SSUT”) ให้กบับรษิทัย่อย (รายละเอยีดปรากฎตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 
2.2.2) ก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงนิ 319 ล้านบาท แบ่งจ่ายช าระเป็น 2 งวด โดยช าระงวดแรกเป็นเงนิ 300 
ลา้นบาท ภายใน 2 วนัท าการหลงัจากวนัทีล่งนามในสญัญา และงวดที ่2 เป็นเงนิ 19 ลา้นบาท ภายใน 45 วนัท าการ
หลงัจากวนัทีล่งนามในสญัญา หรอืวนัอื่นทีต่กลงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายหลงัตามความจ าเป็น ทัง้นี้ EP-HK ไม่มี
การจ่ายช าระค่าบรกิารตามสญัญาแต่อย่างใด ต่อมาเมื่อวนัที ่22 ธนัวาคม 2564 EP-HK และ TPI ไดท้ าสญัญา “Set-off 
and Termination Agreement” เพื่อหกักลบค่าตอบแทนจ่ายตามสญัญาบรกิารจดัหาโครงการ (Project Acquisition 
Service Agreement)  ที่บนัทึกรายการไว้เป็นเงนิจ่ายล่วงหน้า  กับภาระค่าตอบแทนตามสญัญาบรกิารทางธุรกิจ 
(Business Service Agreement) ซึ่ง TPI ตกลงจะให้บริการแก่ EP-HK ในการให้ได้มาซึ่งหุ้น SSUT โดย EP-HK 
บนัทกึจ านวนเงนิทีจ่่ายล่วงหน้าดงักล่าวเป็นรายการหกัก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนใน E-COGEN ตามทีก่ล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.2.4 

39.5 ในการจ าหน่ายเงนิลงทุนใน E-COGEN ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.2.4 ไดม้กีารท าสญัญา
บรกิารทีเ่กีย่วเนื่องกบัการจ าหน่ายหุน้ E-COGEN ประกอบดว้ยสญัญาจ่ายคา่ด าเนินการใหไ้ดม้าซึง่หุน้ สญัญาด าเนินการ
ขายหุน้ และสญัญาจ่ายค่านายหน้าในการจดัหาผูซ้ื้อ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 สญัญาจ่ายค่าด าเนินการใหไ้ดม้าซึง่หุน้ 

39.5.1 เมื่อวนัที ่25 พฤษภาคม 2564 EP-HK ไดท้ าสญัญา “Business Service Agreement” กบั TPI โดย EP-HK ตกลง
ว่าจา้ง TPI ใหด้ าเนินการตดิต่อประสานงานและต่อรองเพื่อใหไ้ดม้าซึง่หุน้ SSUT โดยก าหนดค่าตอบแทนเป็นเงนิจ านวน 
319 ลา้นบาท 
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39. ข้อมูลส าคญัอ่ืน (ต่อ) 

39.5.2 เมื่อวนัที ่26 สงิหาคม 2564 EP-HK ไดท้ าสญัญา “Agency Service Agreement” กบั Planet Energy Holdings Pte. 
Ltd. (“PEH”) โดย EP-HK แต่งตัง้ PEH ใหเ้ป็นตวัแทนด าเนินการใหไ้ดร้าคาซื้อและเงือ่นไขทีด่ทีีสุ่ดในการไดม้าซึง่หุน้
บรษิทั แทค เอน็เนอยี ่จ ากดั (“TAC”)  โดยก าหนดค่าบรกิารตวัแทนเป็นเงนิจ านวน 2.65 ลา้นดอลลารส์หรฐั (ประมาณ 
88.60 ลา้นบาท) 

สญัญาด าเนินการขายหุน้ 

39.5.3 เมื่อวนัที ่26 พฤศจกิายน 2564 ETP ไดท้ าสญัญา “Agency Service Agreement” กบั PEH แต่งตัง้ใหเ้ป็นตวัแทน
ด าเนินการประสานงานกบัผูซ้ื้อหุน้ E-COGEN ใหไ้ดร้าคาและเงือ่นไขทีด่ทีีสุ่ด โดยก าหนดค่าบรกิารตวัแทนเป็นเงนิ 
จ านวน 89.55 ลา้นบาท 

หนังสอืขอ้ตกลงบรกิารนายหน้า 

39.5.4 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564  ETP  ได้ท าหนังสือข้อตกลงบริการนายหน้าในการขายหุ้นทัง้หมดของ  E-COGEN  
(Engagement Letter for Brokerage Service for Sale of All Shares in Eastern Cogeneration Co., Ltd.)  กับ
บรษิทั สกาย อาย เทค จ ากดั ในการด าเนินการจดัหาผูซ้ื้อหรอืนักลงทุนมาซื้อหุน้ทัง้หมดของ E-COGEN การบรกิาร
มีก าหนดระยะเวลา 9 เดือนนับแต่วนัที่ในหนังสือข้อตกลง โดย ETP ตกลงจ่ายค่านายหน้าเมื่อการซื้อขายเสร็จ
สมบูรณ์แล้วในอตัรารอ้ยละ 1 ของมูลค่าซื้อขาย ต่อมาเมื่อวนัที่ 20 พฤศจกิายน 2564 ได้มกีารท าสญัญาโอนสทิธ ิ
(Assignment Agreement) ระหว่าง ETP บรษิัท สกาย อาย เทค จ ากัด (ผู้โอน) และบรษิัท คมชดัลกึ มีเดยี จ ากัด 
(ผูร้บัโอน) โดยบรษิทั สกาย อาย เทค จ ากดั (ผูโ้อน) ไดต้กลงโอนสทิธกิารรบัค่านายหน้าตามหนังสอืขอ้ตกลงขา้งต้น
ใหก้บับรษิทั คมชดัลกึ มเีดยี จ ากดั (ผูร้บัโอน) ทัง้หมดคดิเป็นจ านวนเงนิ 113 ลา้นบาท ทัง้นี้ ETP ไดจ้่ายค่านายหน้า
แก่บรษิทั คมชดัลกึ มเีดยี จ ากดั (ผูร้บัโอน) งวดแรกจ านวน 90.76 ล้านบาท เมื่อวนัที ่21 ธนัวาคม 2564 และงวดที่
สองจ านวน 22.24 ลา้นบาท เมื่อวนัที ่5 มกราคม 2565 

 
40. การบริหารจดัการทุน 

วตัถุประสงคใ์นการบรหิารทางการเงนิของกลุ่มบรษิทั คอื การด ารงไวซ้ึง่ความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง
และการด ารงไวซ้ึง่โครงสรา้งของทุนทีเ่หมาะสม 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ในงบการเงนิรวมแสดงอตัราส่วนหนี้สนิต่อทุนเป็น 1.19 : 1 และ 0.72 : 1  ตามล าดบั 
และในงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็น 2.11 : 1 และ  0.59 : 1 ตามล าดบั 

 
41. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการของบรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2565 เมื่อวนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2565 มมีตอินุมตัดิงันี้ 

41.1 รบัทราบประเดน็ส าคญัทีผู่ต้รวจสอบบญัชไีดแ้จง้ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชมุรว่มกนัเกีย่วกบัสญัญา
บรกิารทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการจ าหน่ายหุน้ E-COGEN การท ารายการหกักลบลบหนี้ระหว่างกนั และการจ่ายค่านายหน้า
ตามสญัญาโอนสทิธ ิ (Assignment Agreement) ใหบ้รษิทัทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งกนั และมมีตใิห ้ETP ยกเลกิการจ่ายเงนิ
ใหบ้รษิทั คมชดัลกึ มเีดยี จ ากดั และให ้ ETP เรยีกเงนิคนืจาก บรษิทั คมชดัลกึ มเีดยี จ ากดัตามทีค่ณะกรรมการ
ตรวจสอบเสนอ 
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41. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน (ต่อ) 

41.2 ใหน้ าเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ จ่ายเงนิปันผลจากการด าเนินงานของบรษิทัฯ ตัง้แต่เดอืน มกราคม ถงึ ธนัวาคม 2564 
และจากก าไรสะสม ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท รวมเป็นจ านวนเงนิ 233.13 ลา้นบาท 

41.3 ใหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ลดทุนจดทะเบยีนจ านวน 559,504,200 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยลดทุนจด
ทะเบยีนที่เหลอืจากการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดมิตามสดัส่วนการถือหุ้น  (Right offering : RO)  จ านวน 
279,752,100 หุน้ เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป (Public offering : PO) จ านวน 186,501,400 หุน้ และเสนอขายใหแ้ก่
บุคคลในวงจ ากดั (Private placement : PP) จ านวน 93,250,700 หุน้ 

41.4 ใหน้ าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพิม่ทนุจดทะเบยีนจ านวน 233,126,774 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการ
เสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิในอตัราส่วน 4 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ใหม่ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 8.30 บาท 
และรองรบัการใชส้ทิธใิบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ครัง้ที ่4 (“EP-W4”) จ านวนไม่เกนิ 233,126,774 
หน่วย ทีจ่ดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ในอตัรา 1 หุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่ต่อใบส าคญัแสดงสทิธโิดยไม่คดิ
มลูค่า ทัง้นี้ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย สามารถใชส้ทิธซิื้อหุน้ใหม่ได ้1 หุน้ ในราคา 8.30 บาท อายขุองใบส าคญัแสดง
สทิธไิม่เกนิ 3 ปี นับจากวนัทีอ่อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิ 

41.5 ใหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อเพิม่วงเงนิการออกและเสนอขายหุน้กู้ จากเดมิวงเงนิไม่เกนิ 3,000 ลา้นบาท เป็น
วงเงนิไม่เกนิ 5,000 ลา้นบาท 

41.6 ใหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ พจิารณาอนุมตักิารใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแก่บรษิทั อควา คอรเ์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) (“AQUA”) ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษิทัฯ ในวงเงนิจ านวนไม่เกนิ 300 ลา้นบาท คดิอตัราดอกเบีย้ไม่
ต ่ากว่า MLR 

 
42. การอนุมติังบการเงิน 

งบการเงนิน้ีไดร้บัอนุมตัใิหอ้อกโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ เมื่อวนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2565                 
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บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                                                 การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 

 

 

 

บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจำป/รายงานประจำปฉบับนี้แลว ดวยความ

ระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทำใหผูอื่นสำคัญผิดหรือไมขาดขอมูล

ที่ควรตองแจงในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองวา 

1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจำป/รายงานประจำป 

ไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของ

บริษัทฯ และบริษัทยอยแลว 

2) บริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปน

สาระสำคัญ ทั้งของบริษัทฯ และบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบ

ดังกลาว 

3) บริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

และบริษัทไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตอผู สอบบัญชีและ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุม

ภายใน รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทำรายงานการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 

 ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทไดรับรองความถูกตอง

แลว บริษัทไดมอบหมายให  นางกนกอร  จันทนคร  เปนผูลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสาร

ใดไมมีลายชื่อของ นางกนกอร  จันทนคร  กำกับไว บริษัทฯ จะถือวาไมใชขอมูลที่บริษัทฯ ไดรับรองความถูกตอง

ของขอมูลแลวดังกลาวขางตน 

 ชื่อ-นามสกุล ตำแหนง ลายมือชื่อ 

 

1.  นายยุทธ   ชินสุภคักุล     ประธานกรรมการ   

 

2.  นายอารักษ   ราษฎรบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร   

 

 

 ชื่อ-นามสกุล ตำแหนง ลายมือชื่อ 

ผูรับมอบอำนาจ   

 

1.  นางกนกอร     จันทนคร เลขานกุารบริษัท   

 

สวนที่ 4 การรับรองความถูกตองของขอมูล 

การรับรองความถูกตองของขอมูลสำหรับการสงแบบ 56-1 One Report 
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บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                          เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท 

 

 

 

 

1. นายยทุธ ชนิสุภัคกุล 
ตำแหนง: ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง และกรรมการผูอำนาจลงนาม 

อายุ:  78 ป 

การศึกษาและการอบรม:  - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร สาขาไฟฟา  

     GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY 

- ปริญญาตรี คณิตศาสตร UNIVERSITY OF OREGON 

- Director Accreditation Program (DAP) ป 2547, รุนที่ 143/2017 

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ตำแหนงอื่นในปจจุบัน:   พ.ศ.2555 – ปจจุบัน กรรมการ 

บมจ.อีเทอรนิตี้ พาวเวอร  

(เดิมชื่อ: บมจ.อีสเทอรน พาวเวอร กรุป) 

   พ.ศ.2557 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็ปโก เอ็นเนอรยี่ จำกัด 

   พ.ศ.2559 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็ปโก เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

   พ.ศ.2561 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.อควา คอรเปอเรชั่น 

ประธานกรรมการ บจก.ตะวันออกการพิมพ 

และบรรจุภัณฑ (เดิมชื่อ: บจก.เวิลด พริ้นติ้ง 

แอนด แพ็คเกจจิ้ง) 

ประสบการณที่ผานมา:   พ.ศ.2560 – 2564 กรรมการ 

      บจก.เอสทีซี เอ็นเนอรยี ่

      บจก.แทค เอ็นเนอยี่ 

พ.ศ.2559 – 2564 กรรมการ 

      บจก.พีพีทีซ,ี บจก.เอสเอสยูท ี

      บจก.เอเพ็กซ เอ็นเนอยี่ โซลูชั่น 

      บจก.ทัศนศิริ 

การถือหุนในบริษัท:   134,527,088 หุน 

การเขารวมประชุม:   1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในป 2564 จำนวน 10/10 ครั้ง 

   2. ประชุมสามัญผูถือหุน (AGM) ประจำป 2564 จำนวน 1 ครั้ง 

   3. ประชุมวิสามัญผูถือหุน (EGM) ในป 2564 จำนวน 2/2 ครั้ง 

เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุมบริษัท และเลขานุการบริษัท 



  

340 แบบ 56-1 One Report ป 2564 

บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                          เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท 

 

2. นายอารักษ ราษฎรบริหาร 
ตำแหนง: ประธานเจาหนาที่บริหาร (เริ่มดำรงตำแหนงเมื่อ 25 ก.พ. 2564), 

กรรมการบริหาร และกรรมการผูอำนาจลงนาม 

อายุ:  57 ป 

การศึกษาและการอบรม:  - ปริญญาโท บัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

- ปริญญาตรี บัญชีตนทุน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 - Director Certification Program (DCP) ป 2554 

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ตำแหนงอื่นในปจจุบัน:   พ.ศ.2564 – ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่บริหาร  

บจก.ตะวันออกการพิมพ และบรรจุภัณฑ  

(เดิมชื่อ: บจก.เวิลด พริ้นติ้ง แอนด แพ็คเกจจิ้ง) 

ประสบการณที่ผานมา:   ป 2563  กรรมการ และประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

     บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

     กรรมการ และรักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร 

     บริษัท อควา คอรเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

ป 2564   กรรมการ 

     บริษัท รวมมือรวมใจ จำกัด 

    บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น อินทิเกรเตอร จำกัด 

การถือหุนในบริษัท:   -ไมม-ี 

การเขารวมประชุม:   1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในป 2564 จำนวน 10/10 ครั้ง 

   2. ประชุมสามัญผูถือหุน (AGM) ประจำป 2564 จำนวน 1 ครั้ง 

   3. ประชุมวิสามัญผูถือหุน (EGM) ในป 2564 จำนวน 2/2 ครั้ง 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

341 แบบ 56-1 One Report ป 2564 

บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                          เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท 

 

3. นายแดน ชนิสุภัคกุล 
ตำแหนง:  กรรมการ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน,  

ประธานกรรมการพิจารณาการลงทุน 

อายุ:  75 ป 

การศึกษาและการอบรม:  - ปริญญาตร ี(B.Sc.) University of Oregon, USA 1969 

- Director Accreditation Program (DAP) ป 2549, รุน 143/2017 

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ตำแหนงอื่นในปจจุบัน:   พ.ศ.2530 – ปจจุบัน ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร 

      (Advisor to Chairman of the Board)  

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)  

ประสบการณที่ผานมา:  พ.ศ. 2558 - เม.ย. 2563 กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและ 

     พิจารณาคาตอบแทน 

     บมจ.อีเทอรนิตี้ พาวเวอร 

      (เดิมชื่อ: บมจ.อีสเทอรน พาวเวอร กรุป) 

   พ.ศ. 2557 – เม.ย. 2560 กรรมการ - บริษัท เอ็ปโก เอ็นเนอรยี่ จำกัด 

   พ.ศ. 2554 – 2555 กรรมการ 

      บริษัท เอส แพ็ค แอนด พริ้นท จำกัด (มหาชน) 

การถือหุนในบริษัท:   -ไมม-ี 

การเขารวมประชุม:   1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในป 2564 จำนวน 9/10 ครั้ง 

   2. ประชุมสามัญผูถือหุน (AGM) ประจำป 2564 จำนวน 1 ครั้ง 

   3. ประชุมวิสามัญผูถือหุน (EGM) ในป 2564 จำนวน 2/2 ครั้ง 
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บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                          เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท 

 

4. นายประสงค หาญปยวัฒนสกุล 
ตำแหนง:  กรรมการบริหาร 

อายุ:  66 ป 

การศึกษาและการอบรม:  - ปริญญาตร ีบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการเงิน 

      มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

- Director Certification Program (DCP) รุน 215/2016 

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ตำแหนงอื่นในปจจุบัน:   พ.ศ.2559 – ปจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร 

      บมจ.อีเทอรนิตี้ พาวเวอร 

      บจก.เอ็ปโก กรีน พาวเวอร พลัส 

ประสบการณที่ผานมา:   พ.ศ.2542 - 2558 ผูอำนวยการฝายบรรษัทธนกิจ 

     ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

   พ.ศ.2559 - 2563 กรรมการและกรรมการบริหาร 

      บจก.เจเคอาร พลังงาน 

      บจก.อารพีวี พลังงาน 

      บจก.อะควาติส เอ็นเนอรจี 

      บจก.ลพบุรี โซลา 

      บจก.ปราจีน โซลา 

   พ.ศ.2561 – ม.ค. 2564 กรรมการ 

      บจก.ตะวันออกการพิมพ และบรรจุภัณฑ 

      (เดิมชื่อ: บจก.เวิลด พริ้นติ้ง แอนด แพ็คเกจจิ้ง) 

การถือหุนในบริษัท:   336,789 หุน 

การเขารวมประชุม:   1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในป 2564 จำนวน 10/10 ครั้ง 

   2. ประชุมสามัญผูถือหุน (AGM) ประจำป 2564 จำนวน 1 ครั้ง 

   3. ประชุมวิสามัญผูถือหุน (EGM) ในป 2564 จำนวน 2/2 ครั้ง 
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บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                          เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท 

5. นายชยัวัฒน อัศวินทรางกูร 
ตำแหนง:  ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ 

และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

อายุ:  69 ป 

การศึกษาและการอบรม:  - Master of Education Curriculum and Teaching Methodology 

    Beijing Languages and Cultural University 

- Bechelor of Arts in Chinese Languages (Trade & Ecomomics) 

 Beijing Languages and Cultural University 

- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

- ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 DAP รุน 24/2001, DCP รุน 81/2006, ACP รุน 12/2006,  

 BNCP รุน 3/2017 

ตำแหนงอื่นในปจจุบัน:   กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน 

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 

พ.ศ.2556 – ปจจุบัน บมจ.อีสเทิรน โพลีเมอร กรุป 

พ.ศ.2547 – ปจจุบัน บมจ.กรุงไทยคารเรนท แอนด ลีส 

พ.ศ.2546 – ปจจุบัน บมจ.ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

พ.ศ.2563 – ปจจุบัน บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น 

พ.ศ.2548 – ปจจุบัน บมจ.ยู ซิตี้ 

 

กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

พ.ศ.2556 – ปจจุบัน บลจ.เมอรชั่น พารทเนอร 

พ.ศ.2550 – ปจจุบัน บมจ.หลักทรัพยเมอรชั่น พารทเนอร 

กรรมการ 

พ.ศ.2548 – ปจจุบัน บริษัท โบทเฮาส หัวหิน จำกัด 
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บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                          เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท 

 

ตำแหนงอื่นในปจจุบัน (ตอ): Executive Partner และกรรมการ 

พ.ศ.2540 – ปจจุบัน บริษัท พรอสเพค คอนซัลติ้ง จำกัด 

 

การถือหุนในบริษัท:   -ไมม-ี 

 

การเขารวมประชุม:   1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในป 2564 จำนวน 9/10 ครั้ง 

   2. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในป 2564 จำนวน 8/8 ครั้ง 

   3. ประชุมสามัญผูถือหุน (AGM) ประจำป 2564 จำนวน 1 ครั้ง 

   4. ประชุมวิสามัญผูถือหุน (EGM) ในป 2564 จำนวน 2/2 ครั้ง 
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บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                          เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท 

 

6. นางยพุาพรรณ เอกสิทธิกุล 
ตำแหนง:  กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ และกรรมการพิจารณาการลงทุน 

อายุ:  55 ป 

การศึกษาและการอบรม:  - Certified Public Accountant (CPA) 

- ปริญญาโท สาขาบัญช ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- ปริญญาตรี สาขาบัญช ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชีขั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 DAP รุน 96/2555, BRP รุน 12/2556, CSP รุน 53/2556,  

 CRP รุน 9/2557, EMT รุน 30/2557, ACPG รุน 18/2558, 

 Risk Management Program for Corporate Leaders รุน 9/2560 

ตำแหนงอื่นในปจจุบัน:   พ.ศ.2561 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ 

      รองประธานเจาหนาที่บริหารกลุมการเงินและ 

      บัญชี/ผูอำนวจการฝายบัญชี (รักษาการ)/ 

      ผูอำนวยการฝายการเงิน (รักษาการ) 

      บริษัท เซ็น คอรปอเรชั่น กรุป จำกัด (มหาชน) 

พ.ศ.2563 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท 

บริษัท กินดีอยูดี 2020 จำกัด 

พ.ศ.2560 – ปจจุบัน กรรมการบริษทั และผูสอบบัญชี 

   บจก.สิทธิกุล แอสโซซิเอทส 

การถือหุนในบริษัท:   -ไมม-ี 

การเขารวมประชุม:   1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในป 2564 จำนวน 9/10 ครั้ง 

   2. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในป 2564 จำนวน 8/8 ครั้ง 

   3. ประชุมสามัญผูถือหุน (AGM) ประจำป 2564 จำนวน 1 ครั้ง 

   4. ประชุมวิสามัญผูถือหุน (EGM) ในป 2564 จำนวน 2/2 ครั้ง 
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บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                          เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท 

7. นายกมล รัตนไชย 
ตำแหนง:  กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ 

  และกรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน 

อายุ:  56 ป 

การศึกษาและการอบรม:  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

- ผูตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA) 

- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 DAP ป 2551, ACP ป 2552, ACPG รุน 21/2559,  

 DCP รุน 215/2559, 

 Successful Formulation & Execution of Strategy ป 2555, 

 How to Measure the Success of Corporate Strategy ป 2556 

ตำแหนงอื่นในปจจุบัน:   พ.ศ.2554 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.ศรีราชาคอนสตรัคชั่น 

พ.ศ.2553 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและ 

   กรรมการสรรหา และกำหนดคาตอบแทน 

บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น 

พ.ศ.2555 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ 

   บจก.เกียรเฮด 

   บจก.แม็ทชิ่ง เอ็นเตอรเทนเมนท 

   บจก.แม็ทชิ่ง บรอดคาสท 

   บจก.แม็ทชิ่ง สตูดิโอ พลัส 

   บจก.เดอะสตูดิโอ พารค (ประเทศไทย) 

พ.ศ.2557 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ บจก.ไทมแลป 

พ.ศ.2561 – ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ 

   บจก.ซุปเปอรริชเคอเร็นซี่ เอ็กซเชนจ 1965 

การถือหุนในบริษัท:   -ไมม-ี 

การเขารวมประชุม:   1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในป 2564 จำนวน 10/10 ครั้ง 

   2. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในป 2564 จำนวน 8/8 ครั้ง 

   3. ประชุมสามัญผูถือหุน (AGM) ประจำป 2564 จำนวน 1 ครั้ง 

   4. ประชุมวิสามัญผูถือหุน (EGM) ในป 2564 จำนวน 2/2 ครั้ง 

 



  

347 แบบ 56-1 One Report ป 2564 

บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                          เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท 

8. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ 
ตำแหนง:  กรรมการอิสระ 

อายุ:  71 ป 

การศึกษาและการอบรม:  - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุนที่ 1 

- เนติบัณฑิตไทย รุนที่ 27 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบณัฑติยสภา 

- หลักสูตรอัยการจังหวัด รุนที่ 9/2530 

- DCP รุน 76 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตร Training for the Role of the Chairman Program (RCP)  

- หลักสูตร Training for the Role of the Nomination and  

  Governance Committee 

- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุนที่ 9 

- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง ดานวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุนที่ 2 

ตำแหนงอื่นในปจจุบัน:   พ.ศ.2559 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ 

      กรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทน และ 

      กำกับดูแลกิจการที่ดี 

      บริษัท พริมามารีน จำกัด (มหาชน) 

   ต.ค. 2559 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

      บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน) 

การถือหุนในบริษัท:   -ไมม-ี 

การเขารวมประชุม:   1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในป 2564 จำนวน 9/10 ครั้ง 

   2. ประชุมสามัญผูถือหุน (AGM) ประจำป 2564 จำนวน - ครั้ง 

   3. ประชุมวิสามัญผูถือหุน (EGM) ในป 2564 จำนวน 2/2 ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

348 แบบ 56-1 One Report ป 2564 

บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                          เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท 

9. นายปกรณ มงคลธาดา (เขาดำรงตำแหนง เมื่อ 12 พ.ย. 2564) 
ตำแหนง:  กรรมการ 

อายุ:  40 ป 

การศึกษาและการอบรม:  - Bachelor Degree, Marketing, National University, USA 

- DCP รุน 78/2009 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ตำแหนงอื่นในปจจุบัน:   พ.ศ.2563 – ปจจุบัน กรรมการ  

บริษัท อควา คอรเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

   พ.ศ.2562 – ปจจุบัน กรรมการ 

      บริษัท ส.ธนา มีเดีย จำกัด 

   พ.ศ.2560 – ปจจุบัน กรรมการ 

      บริษัท เอ็ม.ไอ.เอส มีเดีย จำกัด 

      บริษัท บอรดเวย มีเดีย จำกัด 

   พ.ศ.2556 – ปจจุบัน กรรมการ 

      บริษัท มันตรา แอสเซ็ท จำกัด 

   พ.ศ.2551 – ปจจุบัน กรรมการ และประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

      ฝายปฎิบัติการ 

      บริษัท อควา แอด จำกัด (มหาชน) 

การถือหุนในบริษัท:   3,600,000 หุน 

การเขารวมประชุม:   1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในป 2564 จำนวน -/1 ครั้ง 

   2. ประชุมสามัญผูถือหุน (AGM) ประจำป 2564 จำนวน - ครั้ง 

   3. ประชุมวิสามัญผูถือหุน (EGM) ในป 2564 จำนวน - ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

349 แบบ 56-1 One Report ป 2564 

บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                          เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท 

10. นางสาวเรวดี หวานชิด (ลาออกจากตำแหนง เมื่อ 9 พ.ย. 2564) 
ตำแหนง:  กรรมการ 

อายุ:  52 ป 

การศึกษาและการอบรม:  - ปริญญาโท คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

- DAP รุน 79/2009 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณที่ผานมา:   กรรมการ 

พ.ศ.2562 – 2564 บจก.ส.ธนา มีเดีย 

พ.ศ.2560 – 2564 บจก.เอ็ม.ไอ.เอส มีเดีย 

   บจก.บอรดเวย มีเดีย 

   พ.ศ.2558 – 2564 บจก.แอคคอมพลิช เวย โฮลดิ้ง 

   พ.ศ.2557 – 2564 บจก.ไทย คอนซูมเมอร ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร 

   พ.ศ.2555 – 2564 บจก.มันตรา แอสเซ็ท   

  พ.ศ.2551 – 2564 บจก.อควา แอด    

  พ.ศ.2557 – 2564 เลขานุการบริษัท 

      บมจ.อควา คอรเปอเรชั่น 

   พ.ศ.2555 – 2564 ประธานเจาหนาที่บริหารฝายบัญชีการเงิน 

     บมจ.อควา คอรเปอเรชั่น 

การถือหุนในบริษัท:   -ไมม-ี 

การเขารวมประชุม:   1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในป 2564 จำนวน 8/8 ครั้ง 

   2. ประชุมสามัญผูถือหุน (AGM) ประจำป 2564 จำนวน 1 ครั้ง 

   3. ประชุมวิสามัญผูถือหุน (EGM) ในป 2564 จำนวน 1/1 ครั้ง 
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บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                          เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท 

 

 

1. นายอารักษ ราษฎรบริหาร 
ตำแหนง:  ประธานเจาหนาที่บริหาร 

อายุ:  57 ป 

การศึกษาและการอบรม:  - ปริญญาโท บัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

- ปริญญาตรี บัญชีตนทุน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 - Director Certification Program (DCP) ป 2554 

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณการทำงาน:  ป 2563  กรรมการ และประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

     บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

     กรรมการ และรักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร 

     บริษัท อควา คอรเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

ป 2564   กรรมการ 

     บริษัท รวมมือรวมใจ จำกัด 

    บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น อินทิเกรเตอร จำกัด 

การดำรงตำแหนงอื่นๆ ในปจจบุัน:  พ.ศ.2564 – ปจจุบัน กรรมการ  

ประธานเจาหนาที่บริหาร  

บจก.ตะวันออกการพิมพ และบรรจุภัณฑ  

(เดิมชื่อ: บจก.เวิลด พริ้นติ้ง แอนด แพ็คเกจจิ้ง) 

การถือหุนในบริษัท:  -ไมม-ี 
 

2. นางอาภรณ ปรัชญาทพิยสกุล 
ตำแหนง:  ผูอำนวยการฝายการตลาด 

อายุ:  57 ป 

การศึกษาและการอบรม:  คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ประสบการณการทำงาน:  พ.ศ.2547 – ปจจุบัน ผูอำนวยการฝายการตลาด  

      บมจ.อีสเทอรน พาวเวอร กรุป 

 พ.ศ.2539 – 2547 ผูจัดการฝายขาย บมจ.โรงพิมพตะวันออก 

การดำรงตำแหนงอื่นๆ ในปจจบุัน:  กรรมการผูอำนวยการฝายการตลาด 

   บริษัท ตะวันออกการพิมพ และบรรจุภัณฑ 
การถือหุนในบริษัท:   -ไมม-ี 

ประวัติผูบริหาร 
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บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                          เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท 

3. นายวรวิทย จารุศรีบุญชัย 
ตำแหนง:  ผูจัดการโรงงาน 

อายุ:  64 ป 

การศึกษาและการอบรม:  ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ประสบการณการทำงาน:  พ.ศ.2559 – ปจจุบัน ผูจัดการโรงงาน บมจ.อีสเทอรน พาวเวอร กรุป 

พ.ศ.2555 – 2559 กรรมการและผูจัดการฝายผลิต 

    บจก.สหกิจบรรจุภณัฑ 

พ.ศ.2550 – 2555 ผูจัดการโรงงาน 1 บจก.สหกิจบรรจุภัณฑ 

 พ.ศ.2533 – 2550 ผูจัดการโรงงาน บมจ.โรงพิมพตะวันออก 

การดำรงตำแหนงอื่นๆ ในปจจบุัน:  กรรมการผูจัดการโรงงาน (สำนักงานใหญ) 

   บริษัท ตะวันออกการพิมพ และบรรจุภัณฑ 
การถือหุนในบริษัท:   -ไมม-ี 

 

4. นายธติิพันธ พิสุทธิ์ธนกาญจนา 
ตำแหนง:  ผูจัดการฝายบุคคลและธุรการ 

อายุ:  64 ป 

การศึกษาและการอบรม:  - M.S. Mechanical Engineering, California State University 

  - B.Sc. Mechanical Engineering, Prince of Songkla University 

ประสบการณการทำงาน:  พ.ศ.2564 – ปจจุบัน ผูจัดการฝายบุคคลและธุรการ 

บมจ.อีสเทอรน พาวเวอร กรุป 

พ.ศ.2561 – 2563 รองกรรมการผูจัดการ 

    บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำกัด 

พ.ศ.2558 – 2560 Printing and Operations control Manager 

    บจก. ไอเอสซีเอ็ม อินดัสทรี่ส (ประเทศไทย) 

การดำรงตำแหนงอื่นๆ ในปจจบุัน:  บริษัท ตะวันออกการพิมพ และบรรจุภัณฑ 

   กรรมการผูจัดการฝายกิจกรรมพิเศษ กำกับดูแล 

   - ฝายพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ 

   - ฝายบุคคลและธุรการ (สำนักงานใหญ) 

   - แผนก QA/QC/SGMP (สำนักงานใหญ) 

   - แผนกเตรียมพิมพ (สำนักงานใหญ) 
การถือหุนในบริษัท:   -ไมม-ี 
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บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                          เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท 

5. นางกนกอร จันทนคร 
ตำแหนง:  ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท 

อายุ:  49 ป 

การศึกษาและการอบรม:  - ปริญญาตรี สาขาวิชาเอกการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 

  - Anti-Corruption: The Practical Guide รุนที่ 20/2015 

    สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  - Advances for Corporate Secretaries รุนที่ 1/2559 

    สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

  - Orientation Course – CFO focus on financial reporting 

    รุนที่ 2/2017 สภาวิชาชีพบัญชี 

ประสบการณการทำงาน:  พ.ศ.2557 – ปจจุบัน ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 

บมจ.อีสเทอรน พาวเวอร กรุป 

พ.ศ.2546 – 2556 หัวหนาแผนกบัญช ี

    บมจ.โรงพิมพตะวันออก 

พ.ศ.2533 – 2545 เจาหนาที่แผนกบัญชี 

    บมจ.โรงพิมพตะวันออก 

การดำรงตำแหนงอื่นๆ ในปจจบุัน:  กรรมการผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 

   บริษัท ตะวันออกการพิมพ และบรรจุภัณฑ) 
การถือหุนในบริษัท:   -ไมม-ี 
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บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                          เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท 

 

รายชื่อ อำนาจควบคุม 

1 นายยุทธ  ชินสุภัคกุล D, X, EX 

2 นายอารักษ  ราษฎรบริหาร D, EX 

3 นายประสงค หาญปยวัฒนสกุล D, EX 

4 นายแดน  ชินสุภัคกุล D 

5 นายชัยวัฒน  อัศวินทรางกูร D 

6 นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล D 

7 นายกมล รัตนไชย D 

8 นายสมชาย คูวิจิตสุวรรณ D 

9 นางสาวเรวดี หวานชิด1 D 

10 นายปกรณ มงคลธาดา2 D 

11 นางอาภรณ  ปรัชญาทิพยสกุล M 

12 นายวรวิทย  จารุศรีบุญชัย M 

13 นายอุทิศ สิรินันทนภัส M 

14 นางกนกอร จันทนคร M 
1 – นางสาวเรวดี หวานชิด ลาออกจากตำแหนงกรรมการ เมื่อวนัที่ 9 พ.ย. 64 

2 – นายปกรณ มงคลธาดา เขาดำรงตำแหนงกรรมการ เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 64 

 

 

 

 
 

 หมายเหตุ :         D   =  กรรมการ  

 X   =  ประธานกรรมการ 

 EX =  กรรมการบริหาร 

 M  =  ผูบริหาร 

 

 

 



  

354 แบบ 56-1 One Report ป 2564 

บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                          เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท 

 

กรรมการของ บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน) ท่ีดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทยอย 

บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้ 

 

รายชื่อบริษัทยอย/ รายชื่อกรรมการ นายยุทธ  ชินสุภัคกุล นายอารักษ  ราษฎรบริหาร นายประสงค หาญปยวัฒนสกุล 

1   EPPCO X, // //, /  

2   ETP X, // //, / //, / 

3  EPCOG X  / 

4  EPCOE X   

5  EE X   

6  AE-KK /   

7  GK4 /   

8  EP Group (HK) / /  

9  EPVN W1 (HK) / /  

10  EPVN W2 (HK) / /  

11  NLS    

12  HL3 /   

13  NLTT /   

14  DG /   

15  NLG /   

16  HL4 /   

 

หมายเหตุ :            X = ประธานกรรมการ     

    // = กรรมการบริหาร       

    /   = กรรมการ 

 

 

 

 

 

 



  

355 แบบ 56-1 One Report ป 2564 

บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                  เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทยอย 

 

 

 

บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน) (EP) (เดิม: บริษัท โรงพิมพตะวันออก จำกัด 

(มหาชน) (EPCO)) ไดลงทุนในบริษัทยอยทั้งทางตรง, ทางออม และบริษัทรวม รวมทั้งสิ้น 16 บริษัท ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2564 ดังนี้ :- 

 

บริษัทยอยทางตรง :- 

1. บริษัท ตะวันออกการพิมพ และบรรจุภัณฑ จำกัด (EPPCO) (เดิมชื่อ: บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศ

ไทย) จำกัด (WPS) และ บริษัท เวิลด พริ้นติ้ง แอนด แพ็คเกจจิ้ง จำกัด (WPP)) 

2. บริษัท อีเทอรนิตี้ พาวเวอร จำกัด (มหาชน) (ETP) (เดิมชื่อ: บริษัท บอพลอย โซลาร จำกัด (BP) และ 

บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน) (EP)) 

 

บริษัทยอยทางออม :- 

3. บริษัท เอ็ปโก กรีน พาวเวอร พลัส จำกัด (EPCOG) 

4. บริษัท เอ็ปโก เอ็นเนอรยี่ จำกัด (EPCOE) 

5. บริษัท เอ็ปโก เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (EE)  (จดทะเบียน 7 ม.ค. 2559) 

6. Alternative Energies Kabushi Kaisha (AE-KK) 

7. Higashi Nihon Mega Solar 3 Godo Kaisha (GK4) 

8. EP Group (HK) Company Limited 

9. EPVN W1 (HK) Company Limited 

10. EPVN W2 (HK) Company Limited 

11. Huong Linh Fresh Energy Development Joint Stock Company (NLS) 

12. Huong Linh Reproduce Energy Development Joint Stock Company (NLTT) 

13. Huong Linh 3 Wind Power Joint Stock Company (HL3) 

14. Huong Linh 4 Wind Power Joint Stock Company (HL4) 

15. Chi Prong Gia Lai Wind Electricity Joint Stock Company (DG) 

16. Chi Prong Gia Lai Wind Power Joint Stock Company (NLG) 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย 



  

356 แบบ 56-1 One Report ป 2564 

บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                  เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทยอย 
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357 แบบ 56-1 One Report ป 2564 

บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)                                                            เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานผูตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 สำหรับป 2564 บริษัทฯไดวาจาง บริษัท เจอาร บิสสิเนส แอดไวซอรี่ จำกัด เปนผูตรวจสอบภายใน 

โดยผูรับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหนาที่ผูตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

นางสาววนิดา กาญจนสันติศักดิ์ 
อาย:ุ  53 ป 

ตำแหนง:  ผูตรวจสอบภายในรับอนุญาต เลขที่ 527 

คุณวุฒทิางการศึกษา:  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (สาขาการจัดการทั่วไป) 

     มหาวทิยาลัยรามคำแหง 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจบณัฑติ (สาขาการบัญชี) 

     มหาวทิยาลัยรามคำแหง 

ประสบการณทำงานและการฝกอบรม: 

ปจจุบัน    ผูอำนวยการฝายตรวจสอบภายใน 

    บริษัท เจอาร บสิสเินส แอดไวซอรี่ จำกัด 

ดานการตรวจสอบภายใน 13 ป ตรวจสอบและประเมนิการควบคุมภายในเพือ่หาความเสี่ยงของธุรกิจ 

    อสังหาริมทรัพย อุตสาหกรรมกอสราง บริการขนสง ธุรกิจสิ่งพิมพ 

    อุตสาหกรรมการผลิต 

ดานการบัญชี 20 ป  - งานวางแผนภาษีตางๆ ของธุรกิจอตุสาหกรรมผลติ อุตสาหกรรม 

      กอสราง และธุรกิจบริการตางๆ 

    - งานปรับปรุงและออกแบบระบบงานดานบัญชีตนทุนอุตสาหกรรม 

      ตนทุนงานสัง่ทำ ระบบงานจัดซื้อ และระบบบัญชีสินคา 

    - วิเคราะหแผนงานของระบบงานตนทุนมาตรฐานและตนทนุที่เกิดขึ้นจริง 

    - วิเคราะหแผนงานการจัดทำงบประมาณและประมาณการกระแสเงินสด 

      รับ-จาย 

การฝกอบรม   - หลักสตูร CFO รุน 8 สภาวชิาชีพการบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ 

    - หลักสตูร ผูจดัการยคุใหม รุน 11 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

      จุฬาลงกรณ 

    - หลักสตูร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุน 

      17/2015 

    - หลักสตูร CPIAT รุน 43 

การถือหลักทรพัย (EP):     -ไมมี- 

ความสัมพันธทางครอบครัวกบัผูบรหิาร:  -ไมมี- 

การดำรงตำแหนงในกจิการอืน่ที่อาจทำใหเกดิความขัดแยงทางผลประโยชนตอบรษิัทฯ: -ไมมี- 

เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานผูตรวจสอบภายใน 



 

  

358 แบบ 56-1 One Report ป 2564 

บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จำกัด (มหาชน)            เอกสารแนบ 4 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ และรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน 

 

 

 

 

 

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

รายละเอียดปรากฏตาม หัวขอ 1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน 

-ไมม-ี 

เอกสารแนบ 4 

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ และรายละเอียดเกี่ยวกบัรายการประเมินราคาทรัพยสิน 
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