
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี ����
ของ

บริษัท อสีเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

วนัพุธ ที+ �, เมษายน ���� เวลา /0.,, น.
ณ ห้องแมจิก �

โรงแรมมิราเคลิ แกรนด์ คอนเวนชั+น
ถนนกาํแพงเพชร � แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี+ กรุงเทพฯ

เปิดรับลงทะเบียน เวลา 12.30 น.

เพื�อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียน 
ซึ+งพมิพ์บาร์โค้ด มาแสดงต่อเจา้หนา้ที�ลงทะเบียนในวนัประชุมดว้ย

** เพื+อป้องกนัการติดต่อของไวรัส COVID-19 บริษัทขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้น
ที+เดินทางกลบัจากประเทศ หรือพืBนที+กลุ่มเสี+ยง หรือท่านที+มีไข้ ไอ จาม มีนํBามูก

โปรดมอบฉันทะให้กรรมการอสิระเข้าร่วมประชุมแทน และผู้เข้าร่วมประชุม ควรสวมใส่หน้ากาก
อนามัยในการเข้าประชุม ทัBงนีBเพื+อความปลอดภัยของท่าน และบุคคลข้างเคียง **

งดแจกของชําร่วย เพื�อร่วมเป็นแนวทางที�หน่วยงานกํากบัดูแล ได้รณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกของชําร่วยในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น
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เอกสารประกอบ 
การประชุม 
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ประวตัิโดยสังเขปของกรรมการที�ออกตามวาระ 

และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งอกีวาระหนึ�ง 
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ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื�อให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งอกีวาระหนึ�ง 
 

นายแดน ชินสุภัคกุล 

ตําแหน่ง 
 

กรรมการ 

ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

ประธานกรรมการพิจารณาการลงทุน 

บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
 

อายุ 75 ปี 

การศึกษา 

และการอบรม 
-  ปริญญาตรี  (B.Sc.) University of Oregon  

    ประเทศสหรัฐฯ ปี ค.ศ.1969 

-  Director Accreditation Program (DAP)  ปี 2549 

-  Director Accreditation Program (DAP 143/2017) ปี 2560 

   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 

ตําแหน่งอื�น 
ในปัจจุบัน 

พ.ศ. 2530-ปัจจุบนั ที�ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร  

                             (Advisor to Chairman of The Board) 

 บริษทัโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2549–ปัจจุบนั กรรมการ  

                                      ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

                                      ประธานกรรมการพิจารณาการลงทุน 

                                      บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2558–เม.ย.2563    กรรมการ 

                                    บริษทั อีเทอร์นิตีE  พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2557–เม.ย.2560    กรรมการ 

                                    บริษทั เอป็โก ้เอน็เนอร์ยี� จาํกดั 

พ.ศ. 2554-2555 กรรมการ 

                                     บริษทั เอส.แพค็ แอนด ์พริEนท ์จาํกดั (มหาชน) 

การดํารงตําแหน่ง 
กรรมการในบริษัท วนัที� 22 กุมภาพนัธ์ 2549  – ปัจจุบนั 
 

การถือหุ้นในบริษัท 
 

ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุม   ในรอบปีที�ผา่นมา 

1. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2564  จาํนวน   9/10 ครัE ง 

 2.    เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้     ในปี 2564  จาํนวน    1/1 ครัE ง  

 3.    เขา้ร่วมการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น   ในปี 2564  จาํนวน    2/2 ครัE ง 

 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย ลาํดบัที� 2 
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 อายุ 56 ปี  

  

การศึกษา 

และการอบรม 
 
 
 
 
 
 

 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  

   มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

-  ปริญญาตรี บญัชี  

    มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

-  ผูต้รวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA) 

   The Institute of Internal Auditors USA. 

 - หลกัสูตร Director Accreditation Program (2551)  : IOD 

 - หลกัสูตรAudit Committee  Program (2552)  : IOD 

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

 - หลกัสูตร How to Measure the Success of Corporate Strategy  

     (2556) : IOD 

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

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

 ตําแหน่งอื�น 
ในปัจจุบัน 

 2554- ปัจจุบนั 

  

2553 - ปัจจุบนั 

 

 

YZZ[–ปัจจุบนั 

 

2557 –  

30  เม.ย. 2563 

- กรรมการอิสระ 

         บมจ.ศรีราชาคอนสตรัคชั�น 

- กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

      กรรมการสรรหา และกาํหนดค่าตอบแทน 

         บมจ.แม็ทชิ�ง แมก็ซิไมซ์ โซลูชั�น 

-    รองประธานเจา้หนา้ที�บริหาร สายงานตรวจสอบภายใน 

        บจก. เคพีเอน็ อะคาเดมี 

- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

บมจ.อีเทอร์นิตีE  พาวเวอร์  
 

การดํารงตําแหน่ง                       วนัที� 14 พฤษภาคม 2563 – ปัจจุบนั 

กรรมการในบริษัท ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุม   ในรอบปีที�ผา่นมา 

1. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2564  จาํนวน 10/10 ครัE ง 

 2.    เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้      ในปี 2564  จาํนวน    1/1 ครัE ง  

 3.    เขา้ร่วมการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น   ในปี 2564  จาํนวน    2/2 ครัE ง 

 
 

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื�อให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งอกีวาระหนึ�ง 
 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย ลาํดบัที� 2 

 

 
 
 

นายกมล  รัตนไชย 
 

ตําแหน่ง 

 

 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
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ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื�อให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งอกีวาระหนึ�ง 
 

นายสมชาย   คูวิจิตรสุวรรณ 

ตําแหน่ง 
 

กรรมการอิสระ 

บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
 

อายุ 71 ปี 

การศึกษา-อบรม   
พ.ศ.2518   นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง รุ่นที� ^ 

พ.ศ.2518   เนติบณัฑิตไทย รุ่นที� 27 

   สาํนกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 

พ.ศ.YZ`b   หลกัสูตรอยัการจงัหวดั รุ่นที� j/YZ`b 

พ.ศ.2541   รัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต 

   สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

พ.ศ.YZqj   หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที�  z{ 

พ.ศ.YZZZ   หลกัสูตร Training for the Role of the Chairman Program (RCP)  

   หลกัสูตร Training for the Role of the Nomination and Governance Committee    

พ.ศ.YZZY   หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที� j 

พ.ศ.YZZZ   หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นวิทยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นที� Y 

 
ประวัติการรับราชการ 
พ.ศ.2520-2521  อยัการผูช่้วย กองคดีอาญา กรมอยัการ 

พ.ศ.2521-2524  อยัการจงัหวดัผูช่้วย สาํนกังานอยัการจงัหวดัตรัง, สาํนกังานอยัการจงัหวดักบินทร์บุรี 

พ.ศ.2524-2530   รองอยัการจงัหวดัสตูล, รองอยัการจงัหวดัระยอง 

พ.ศ.2530-2533  อยัการประจาํกรม สาํนกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย 

                                  แก่ประชาชน กรมอยัการ 

พ.ศ.2533-2538  อยัการจงัหวดัประจาํศาลคดีเด็กและเยาวชนจงัหวดัระยอง, อยัการจงัหวดัตราด, 

   อยัการจงัหวดัชลบุรี 

พ.ศ.2538-2547  อยัการผูเ้ชี�ยวชาญ สาํนกังานคดีแพ่ง, สาํนกังานคณะกรรมการอยัการ 

สาํนกังานคดียาเสพติด 

พ.ศ.2548-2551  รองอธิบดีอยัการฝ่ายคดีทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศ 

   รองอธิบดีอยัการฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต ้

   รองอธิบดีอยัการฝ่ายคณะกรรมการอยัการ 

พ.ศ.2551-2554  อธิบดีอยัการฝ่ายคดีศาลสูงเขต j   

   อธิบดีอยัการ สาํนกังานนโยบาย ยทุธศาสตร์และงบประมาณ  

พ.ศ. YZZq–YZZ{  อธิบดีอยัการ สํานกังานคณะกรรมการอยัการ 

พ.ศ. YZZ{–YZZ[  อธิบดีอยัการ สํานกังานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 

(`b ก.ย. YZZ[) 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย ลาํดบัที� 2 
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งานพเิศษ-ประสบการณ์ 
พ.ศ.2541-2545  ช่วยราชการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรองนายกรัฐมนตรี  

(นายปองพล อดิเรกสาร ) 

พ.ศ.2541-2548  กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไมอ้ดัไทย จาํกดั 

พ.ศ.2545-2549  ที�ปรึกษากรรมาธิการงบประมาณวุฒิสภา 

พ.ศ.2546-2549  ช่วยราชการสาํนกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั  

(ดร.ทนง พิทยะ) 

พ.ศ.YZq[-YZZb กรรมการและกรรมการตรวจสอบสาํนกังานความร่วมมือพฒันาเศรษฐกิจ 

กบัประเทศเพื�อนบา้น (องคก์ารมหาชน) 

พ.ศ.2549-2551  กรรมการและกรรมการตรวจสอบธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและ 

(เวน้ ต.ค.- ธ.ค. YZqj)   ขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย (SME BANK) 

พ.ศ.YZqq - YZZ{    ประธานกรรมการ บริษทั กรุงไทยกฎหมาย จาํกดั 

พ.ศ.YZZ -̂YZZq  กรรมการการไฟฟ้านครหลวง 

พ.ศ.YZZ -̂YZZq  กรรมการ บริษทั พีทีที เคมิคอล จาํกดั (มหาชน)  

พ.ศ.YZZY-YZZq  กรรมการบริหารและกรรมการตรวจสอบองคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้ 

พ.ศ. YZZq- YZZz  กรรมการ ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม 

   และประธานกรรมการบริหารความเสี�ยงและควบคุมภายใน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

พ.ศ. z ก.ค.Z^- ` พ.ย. Zj กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

   สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

พ.ศ.YZZ`-YZZj กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรมศุลกากร 

พ.ศ.YZZ[-ปัจจุบนั กรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการ อกพ. กระทรวงพลงังาน 

พ.ศ.YZZq-ปัจจุบนั กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบบริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 

ธ.ค.YZZ[-ปัจจุบนั กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ของบริษทั โรงพยาบาล ธนบุรี เฮลทแ์คร์ จาํกดั (มหาชน) 

ม.ค.YZZj-ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั พริมา มารีน จาํกดั (มหาชน) 

มี.ค.YZZj- `b เม.ย. YZ{` ประธานกรรมการ บริษทั อีเทอร์นิตีE  พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 

มี.ค.YZZj-ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษทั เอคิว เอสเตส จาํกดั (มหาชน) 

ต.ค.YZZj-ปัจจบุนั กรรมการบริษทั ดบับลิวพี (WP) เอเนยี� จาํกดั (มหาชน) 

เครื�องราชอิสริยาภรณ์ 
พ.ศ.2538   มหาวชิรมงกุฎ 

พ.ศ.2543   มหาปรมาภรณ์ชา้งเผือก 
 

การดํารงตําแหน่ง 
กรรมการในบริษัท วนัที� 14 พฤษภาคม 2563 – ปัจจุบนั 

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุม   ในรอบปีที�ผา่นมา 

1. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2564  จาํนวน  9/10 ครัE ง 

2.   เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น     ในปี 2564  จาํนวน    -/1 ครัE ง  

3.   เขา้ร่วมการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้   ในปี 2564  จาํนวน    2/2 ครัE ง 
  39   



 
 
 
 
 

รายละเอยีดเบื2องต้นของการออก 
ใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื2อหุ้นสามัญของ 

บริษัท อสีเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ครั2งที� 9 
 

 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย ลาํดบัที� 3 
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รายละเอยีดเบื2องต้นของการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื2อหุ้นสามัญของ 
บริษัท อสีเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ครั2งที� 9 

ที�จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 
 

ประเภทของใบสาํคญัแสดงสิทธิ : ใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซืEอหุ้นสามญัของ บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ 

กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ครัE งที� 4 

ชนิดของใบสาํคญัแสดงสิทธิ : ชนิดระบุชื�อผูถื้อ และสามารถเปลี�ยนมือได ้

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิที�เสนอขาย : ไม่เกิน 233,126,774 หน่วย  (สองร้อยสามสิบสามล้านหนึ� งแสนสอง

หมื�นหกพนัเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี�หน่วย) 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 

อายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 3 ปี นบัจากวนัที�ออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

จาํนวนหุน้ที�ออกเพื�อรองรับใบสาํคญั : ไม่เกิน 233,126,774 หุน้ (มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท) และ 

แสดงสิทธิ  คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจํานวนหุ้นที�จ ําหน่ายได้แล้วทัE งหมดของ

บริษทั ณ วนัที� 25 กุมภาพนัธ์ 2565 

วิธีการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ : เป็นการจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม  ในอตัราส่วน 4 หุ้น

สามญั  ต่อ  ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย (ในกรณีมีเศษใหปั้ดทิEง) 

วนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ : คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู ้มีอํานาจ และ/หรือ

กรรมการผู ้จัดการ และ/หรือบุคคลที�คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ

กรรมการผูมี้อาํนาจมอบหมาย เป็นผูมี้อาํนาจในการกาํหนดภาย 1 ปี

หลงัจากไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้น และออกให้เมื�อมีการจดัสรร

หุน้เพิ�มทุนแลว้ 

อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซืEอหุ้นสามญัใหม่ได ้1 หุ้น (เวน้

แต่จะมีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเงื�อนไขการปรับสิทธิ) 

ราคาการใชสิ้ทธิที�จะซืEอหุน้ : หุ้นละ 8.30 บาท (แปดบาทสามสิบสตางค์) (เวน้แต่จะมีการปรับราคา

ใชสิ้ทธิตามเงื�อนไขการปรับสิทธิ)  

  ทัEงนีE  หากมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิ ราคาการใชสิ้ทธิจะตอ้งไม่ตํ�ากว่า

มูลค่าที�ตราไวข้องหุน้ของบริษทั ณ ขณะนัEนๆ 

ระยะเวลาและกาํหนดการใชสิ้ทธิ : ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซืEอหุ้นสามญัของบริษทัฯ ได้

ในวนัทาํการสุดทา้ยของ เดือน มีนาคม, เดือน มิถุนายน, เดือน กนัยายน 

และเดือน ธันวาคม ของทุกปี  ระหวา่งเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ตลอด

อายุของใบสําคญัแสดงสิทธิ สําหรับวนักาํหนดการใชสิ้ทธิครัE งสุดทา้ย

คือวนัครบกาํหนด 3 ปี นับแต่วนัที�ออกใบสําคญัแสดงสิทธิในกรณีที�

วนักาํหนดใชสิ้ทธิไม่ตรงกบัวนัทาํการของบริษทัใหเ้ลื�อนวนักาํหนดใช้

สิทธิแต่ละครัE งเป็นวันทําการสุดท้ายก่อนหน้าวันกําหนดใช้สิทธิ

ดงักล่าว 
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ระยะเวลาแสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิ : ภายในระยะเวลา 5 วนัทาํการก่อนวนัใชสิ้ทธิในแต่ละครัE ง ยกเวน้การใช้

สิทธิครัE งสุดทา้ย กาํหนดให้มีระยะเวลาแสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิ

จะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนวนัใชสิ้ทธิครัE งสุดทา้ย 

ระยะเวลาเสนอขาย : เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวนัที�ที�ประชุมผูถื้อหุ้นมีมติ

อนุมติัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าว  

ตลาดรองของใบสาํคญัแสดงสิทธิ : บริษทัจะนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ออก เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตลาดรองของหุน้สามญัที�เกิดจาก : บริษทัจะนาํหุน้สามญัที�เกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิเขา้ 

การใชสิ้ทธิ  จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย  

สิทธิผลประโยชน์อื�น : หุ้นสามญัที�ออกตามการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิในครัE งนีE  จะมี

สิทธิและสภาพหุ้นเท่าเทียมกบัหุ้นสามญัของบริษทัที�ออกไปก่อนหน้า

นีE ทุกประการ 

ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ : ผลกระทบต่อผู ้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดง

สิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม สรุปไดด้งันีE  
 

1) ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 
Control Dilution 

กรณีที�   1  ผู ้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ EP-W4 

ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้จะเท่ากบั ศูนย ์

 
กรณีที�  2  บุคคลอื�นที�มิใช่ผูถื้อหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิ 

EP-W4 

=      จาํนวนหุ้นรองรับ (EP-W4)   

                        (จาํนวนหุ้นที�ชาํระแลว้ +  จาํนวนหุ้นรองรับ EP-W4) 

=           233,126,774               = 20% 

                 (932,507,097+233,126,774) 

ภายหลงัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อหุ้นเดิม  และ

บุคคลอื�นที�มิใช่ผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิทัEงจาํนวน จะไดรั้บผลกระทบดา้น

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับร้อยละ 

20.00 

 

 

2) ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) 
Price Dilution 

=      ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย  

   ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
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ดังนั2น 
กรณีที� 1 ผูถื้อหุ้นเดิม และผูใ้ช้สิทธิแปลงสภาพ EP-W4 ทัE งหมดจะมี

ผลกระทบต่อราคาหุน้ ดงันีE  
 

ราคาตลาด   

=  ราคาตลาดถัวเฉลี�ยถ่วงนํE าหนักของหุ้นย ้อนหลัง 14 วันทําการ

ติดต่อกนัก่อนวนัประชุม คณะกรรมการบริษทั ครัE งที� 1/2565 เมื�อวนัที� 

25 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ� งมีมติพิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรร

ใบสําคญัแสดงสิทธิ (ระหว่างวนัที� 4 -  24 กุมภาพนัธ์ 2565) (คาํนวณ

จากมูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) เท่ากบั 6.20 บาทต่อหุน้ 
 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย  

= (ราคาตลาด x จาํนวนหุ้นที�ชาํระแลว้) + (ราคาใชสิ้ทธิแปลงสภาพ EP-W4  

                       x    จาํนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ EP-W4)         

      (จาํนวนหุ้นที�ชาํระแลว้ + จาํนวนหุ้นรองรับ EP-W4 ที�ออกในครัEงนีE ) 

 

=                   (6.20 x 932,507,097) + (8.30 x 233,126,774)               

                              (932,507,097+233,126,774) 

=    6.62 บาท/หุ้น  

=    6.77 % 
 

กรณี ที�  2 กรณี ที� ผู ้ถือหุ้น เดิมไม่ ใช้สิทธิแปลงสภาพ EP-W4 จะมี

ผลกระทบต่อราคาหุน้ดงันีE   
 

ราคาตลาด 

= ราคาตลาดถัวเฉลี� ยถ่วงนํE าหนักของหุ้นย ้อนหลัง 14 วันทําการ

ติดต่อกนัก่อนวนัประชุม คณะกรรมการบริษทั ครัE งที� 1/2565 เมื�อวนัที� 

25 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ� งมีมติพิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรร

ใบสําคญัแสดงสิทธิ (ระหว่างวนัที�  4 -  24 กุมภาพนัธ์ 2565) (คาํนวณ

จากมูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) เท่ากบั 6.20 บาทต่อหุน้ 
 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย  

=       (ราคาตลาด x จาํนวนหุ้นที�ชาํระแลว้)       . 

                          (จาํนวนหุ้นที�ชาํระแลว้) 
 

=         (6.20 x 932,507,097)    

          (932,507,097) 

=     6.200 บาท/หุ้น  
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=    0% 

เนื�องจากราคาแปลงสภาพของใบสําคญัแสดงสิทธิสูงกว่าราคาตลาดจึง

ไม่เกิดผลกระทบต่อราคาหุน้ 

 

3) ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกําไร (EPS Dilution) 
สูตรการคาํนวณการลดลงของส่วนแบ่งกาํไร = (EPSo-EPSn)/ EPSo 

โดยที� 

 EPSo  =  กาํไรสุทธิ / Qo 

 EPSn = กาํไรสุทธิ / (Qo + Qn) 

โดยที� Qn = จาํนวนหุ้นเพิ�มทุนที�ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ

ที�ออกในครัE งนีE   

ผลกระทบดา้น EPS Dilution 

ภายหลังผู ้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ EP-W4 จะมี

ผลกระทบดา้นการลดลงของส่วนแบ่งกาํไร (EPS Dilution) ดงันีE  

(1) เนื�องจากการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิในครัE งนีE เป็นการจดัสรร

ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน หากผูถื้อหุ้นเดิมของ

บริษัทเป็นผู ้ใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซืE อหุ้นสามัญของ

บริษทัที�ไดรั้บทัEงจาํนวนจะไม่ไดรั้บผลกระทบดา้นการลดลงของ

ส่วนแบ่งกาํไร (EPS Dilution) 

(2) หากใบสําคญัแสดงสิทธิมีการเปลี�ยนมือ และมีการใช้สิทธิซืEอหุ้น

ครบถว้นตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยบุคคลอื�นที�ไม่ใช่ผูถื้อหุน้เดิม

ทัEงจาํนวนผูถื้อหุ้นเดิมจะไดรั้บผลกระทบดา้นการลดลงของส่วน

แบ่งกาํไร (EPS Dilution) เท่ากบัร้อยละ Yb 

เหตุในการปรับอตัราการใชสิ้ทธิและราคาใชสิ้ทธิ : บริษทัจะดาํเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ เมื�อ 

  เกิ ด เห ตุ ก าร ณ์ ใด เห ตุ ก ารณ์ แส ด งสิ ท ธิห นึ� งดัง ต่ อ ไป นีE  ทัE งนีE มี

วตัถุประสงค์เพื�อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถื้อใบสําคญัแสดง

สิทธิไม่ใหด้อ้ยไปกวา่เดิม 

1. เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงมูลค่าที�ตราไวข้องหุ้นของบริษทั อนัเป็น

ผลมาจากการรวมหุน้ หรือการแบ่งแยกหุน้ 

2. เมื�อบริษทัเสนอขายหุ้นที�ออกใหม่ใด ๆ ในราคาที�ตํ�ากว่าร้อยละ 

jb ของราคาหุ้นที�คาํนวณได้ตามวิธีการที�ใช้ราคาตลาดในขณะ

เสนอขายหุ้นนัEนหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนัEน 

และเป็นวิธีการคาํนวณตามที�ไดร้ะบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ 

3. เมื�อบริษทัเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพ หรือใบสําคญัแสดงสิทธิที�

ออกใหม่โดยกาํหนดราคาหรือคาํนวณราคาของหุ้นที�ออกใหม่

เพื�อรองรับหุ้นกูแ้ปลงสภาพหรือใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าว ตํ�า
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กว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที�ค ํานวณตามวิธีที�ใช้ราคาตลาด

ในขณะเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพหรือใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือ

ราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือ

ใบสําคญัแสดงสิทธินัEน และเป็นวิธีการคาํนวณตามที�ไดร้ะบุไว้

ในขอ้กาํหนดสิทธิ 

4. เมื�อบริษทัจ่ายเงินปันผลทัEงหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที�ออกใหม่

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

5. เมื�อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ� งเกินกว่าอัตราที�ระบุไวใ้น

ขอ้กาํหนดสิทธิ 

6. เมื�อมีกรณี อื�นใดในลักษณ ะเดียวกับ ข้อ 1 ถึง 5 ที�ทําให้ผล

ประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที�ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิจะไดรั้บเมื�อ

มีการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิดอ้ยไปกวา่เดิม 

  ทัEงนีE  มอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือกรรมการผูมี้อาํนาจ 

และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ และ/หรือบุคคลที�คณะกรรมการบริษทัหรือ 

กรรมการผู ้มีอํานาจมอบหมายเป็นผู ้พิจารณากําหนดเงื�อนไข และ

รายละเอียดอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการปรับหรือการเปลี�ยนแปลงอตัราการ

ใชสิ้ทธิ และราคาใชสิ้ทธิ 

ขอ้กาํหนดกรณีที�มีใบสาํคญัแสดงสิทธิเหลืออยู ่ : บริษทัจะดาํเนินการยกเลิกใบสาํคญัแสดงสิทธิที�เหลืออยูท่ัEงจาํนวน 

 

เงื�อนไขอื�น ๆ : ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู ้มีอํานาจ และ/หรือ

กรรมการผูจ้ดัการ และ/หรือบุคคลที�คณะกรรมการบริษทัหรือกรรมการ

ผูมี้อาํนาจมอบหมายเป็นผูมี้อาํนาจในการกาํหนดหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข 

และรายละเอียดอื�น ๆ ของใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการจดัสรร

ใบสําคัญแสดงสิทธิ การกําหนดรายชื�อผู ้ถือหุ้นที� มีสิทธิได้รับการ

จดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ การเขา้เจรจา ตกลงลงนามในเอกสาร และ

สัญญาต่าง ๆ ที� เกี�ยวข้อง รวมทัE งดําเนินการต่าง ๆ อันจําเป็น และ

สมควรอนัเกี�ยวเนื�องกบัใบสําคญัแสดงสิทธิและการออกและเสนอขาย

ใบสําคญัแสดงสิทธิในครัE งนีE  ซึ� งรวมถึงการนาํใบสําคญัแสดงสิทธิและ

หุ้นสามญัที�เกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ เขา้จดทะเบียน

เป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจน

ดาํเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

  ทัEงนีE  บริษทัจะไม่ขยายอายุใบสําคญัแสดงสิทธิ ไม่แกไ้ขเปลี�ยนแปลง

ราคาและอตัราการใชสิ้ทธิ เวน้แต่จะเป็นการปรับตามเงื�อนไขการปรับ

สิทธิ 

 

นายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิ : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
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รายละเอียดการคาํนวณจาํนวนหุน้รองรับ :  

 จาํนวนหุน้ที�จดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม = 233,126,774 หุ้น 

 จาํนวนหุน้ที�มีสิทธิไดรั้บใบสาํคญัแสดงสิทธิ = 233,126,774 หุ้น 

 จาํนวนหุน้เพิ�มทุนจากการแปลงสภาพ = 233,126,774 หุ้น 

 จาํนวนหุน้เดิม  = 932,507,097 หุน้ 

  

 สัดส่วนหุน้เพิ�มทุนจากการแปลงสภาพ = จาํนวนหุน้เพิ�มทุนที�เกิดจากการแปลงสภาพ 

        จาํนวนหุน้ทัEงหมดหลงัจากการเพิ�มทุน 

   =             233,126,774                      .   

    932,507,097 + 233,126,774 

   =    20.00% 

 

จาํนวนหุ้นที�รองรับการแปลงสภาพคิดเป็นร้อยละ 20.00  ซึ�งไมเ่กินร้อยละ 50 ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัEงหมด 

 

ทัEงนีE ทางบริษทัจะดาํเนินการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมที�ใชสิ้ทธิใบสําคญัแสดงสิทธิเท่านัEน โดย

กาํหนดสัดส่วนไวช้ดัเจน ดงันัEนหากบริษทัจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมไดจ้าํนวนเท่าใด หรือ ไม่ไดจ้ดัสรรเลย การ

ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซืEอหุ้นสามญัจะไม่เกินกว่าร้อยละ 20.00% ของหุ้นที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัEงหมด 
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1

แบบรายงานการเพิ�มทุน 
บริษัท อสีเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

วันที� 25 กุมภาพนัธ์ 2565 
 

 

 บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) (“บริษทั”) ขอรายงานมติคณะกรรมการ

บริษทั ครัE งที� 1/2565 ซึ� งประชุมเมื�อวนัที� 25 กุมภาพนัธ์ 2565 เกี�ยวกบัการเพิ�มทุนและการจดัสรรหุน้เพิ�มทุน

ดงัต่อไปนีE  
 

1. การลดทุนและการเพิ�มทุน 
  ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัได้มีมติอนุมติัให้นําเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 

2565 เพื�อพิจารณาอนุมติัการลดทุนและการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ดงัต่อไปนีE   

1.1 การลดทุน 

ก ารล ด ทุ น จด ท ะ เบี ยน  จําน วน  559,504,200 บ าท   จาก ทุ น จด ท ะ เบี ยน เดิม  จําน วน 

1,492,011,297 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จาํนวน 932,507,097 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามญั

จาํนวน 932,507,097 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

 

1.2 การเพิ�มทุน 

การเพิ�มทุนจดทะเบียน จํานวน 233,126,774 บาท  จากจํานวน 932,507,097 บาท เป็น 

1,165,633,871 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ จาํนวน 233,126,774 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้

หุน้ละ 1 บาท โดยเป็นการเพิ�มทุนในลกัษณะดงัต่อไปนีE  

การเพิ�มทุน ประเภทหุ้น จาํนวนหุ้น 
มูลค่าที�ตราไว ้

(บาทต่อหุน้) 

รวม 

(บาท) 

       แบบกาํหนดวตัถุประสงค ์ 

       ในการใชเ้งินทุน 
หุน้สามญั 233,126,774 1.00 233,126,774 

       แบบมอบอาํนาจทั�วไป  

       (General Mandate) 
- - - - 

 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 
  ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติให้จดัสรรหุ้นสามญัจาํนวน 233,126,774 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้

หุน้ละ 1 บาท รวม 233,126,774 บาท โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนีE  

 

 

( F 53-4 ) 
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2.1 รายละเอียดการจดัสรร 

จดัสรรใหแ้ก่ จาํนวนหุน้ อตัราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย วนั เวลา จองซืEอ 

และชาํระเงินค่าหุน้ 

หมายเหตุ 

เพื�อรองรับการใช้สิทธิตาม

ใ บ สํ า คั ญ แ ส ด ง สิ ท ธิ ที�

จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้น ครัE งที� 

4 ที� จัดสรรให้แก่ผู ้ถือหุ้น

เดิมของบริษทัตามสัดส่วน

การถือหุน้ 

 

233,126,774 4 หุน้เดิม : 1 

ใบสาํคญัแสดง

สิทธิ 

8.30 บาท

ต่อหน่วย 

รายละเอียดตาม

หนงัสือแนบ 1 

โปรด

พิจารณา

หมายเหตุ 

 

หมายเหต ุ: กาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิในการรับใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซืEอหุ้นสามญัของบริษทั ครัE งที� 

4 (Record Date) ในวนัที� 28 เมษายน 2565  

  

และมอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือกรรมการผูมี้อาํนาจ และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ และ/

หรือบุคคลที�คณะกรรมการบริษทัหรือกรรมการผูมี้อาํนาจมอบหมาย เป็นผูมี้อาํนาจในการพิจารณา และ

กาํหนดเงื�อนไขและรายละเอียดอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าว เช่น (1) การ

จดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิในแต่ละคราวเป็นครัE งเดียวหรือเป็นคราว ๆ (2) ระยะเวลาในการจองซืEอ (3) 

ระยะเวลาการเสนอขาย (4) การชําระค่าหุ้น (5) เงื�อนไขและรายละเอียดอื�น ๆ ที�กรรมการเห็นสมควร 

รวมทัEงการดาํเนินการที�เกี�ยวขอ้งในการเพิ�มทุนดงักล่าว 
 

2.2 การดาํเนินการของบริษทั กรณีที�มีเศษของหุน้ 

กรณีที�มีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษทิEง 
 

2.3 จาํนวนหุน้คงเหลือที�ยงัไม่จดัสรร 

-ไม่มี- 

3. กาํหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื�อขออนุมัติการเพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 
  กาํหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2565 ในวนัพุธที� 20 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.  ที�
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั�น ห้องแมจิก 2  เลขที� 99 ถนนกาํแพงเพชร 6  แขวงตลาดบางเขน เขต
หลกัสี� กรุงเทพมหานคร โดยอนุมติักาํหนดวนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้ ประจาํปี 2565 (Record Date) ในวนัที� 14 มีนาคม 2565   

 

 

 49   



สิ�งที�ส่งมาด้วย ลาํดับที� 4 
 

4. การขออนุญาตเพิ�มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ�มทุนต่อหน่วยงานราชการที�เกี�ยวข้อง และเงื�อนไขขออนุญาต 
(ถ้ามี) 

4.1 กระทรวงพาณิชยใ์นการจดทะเบียนเพิ�มทุนจดทะเบียนและการจดทะเบียนเปลี�ยนแปลงทุน

ชาํระแลว้ 

4.2 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื�อขออนุมัติให้รับหุ้นสามญัเพิ�มทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ด

ทะเบียน และเขา้ทาํการซืEอขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยต่อไป 
 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ�มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที�เพิ�ม 
เพื�อรองรับการใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซืEอหุ้นสามญัของบริษทั ครัE งที� 4 (EP-W4) 

ที�มีการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม โดยจะนาํเงินที�ไดจ้ากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ�มทุน จาํนวน 1,934.95 

ลา้นบาท ไปใชด้งันีE :- 

 
วัตถุประสงค์ของการใช้เงินทุน 

จํานวนเงิน 
ประมาณ 

 (ล้านบาท) 

คิดเป็น
สัดส่วน 

% 

 
ระยะเวลาดําเนินการ 

เพื�อรองรับการลงทุนในโครงการ

โรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ ทัEงใน

ประเทศไทย และประเทศเพื�อนบา้น

ของบริษทัยอ่ยในอนาคต 

 

1,644.70 

 

85% 

 

ในปี 2565 - 2568 

เพื�อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนทั�วไป 290.25 15%  

รวม 1,934.95 100.00  

 
 

6. ประโยชน์ที�บริษัทจะพงึได้รับจากการเพิ�มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 
  เพื�อรองรับการลงทุนของบริษทัและบริษทัยอ่ย เพื�อสร้างรายไดแ้ละผลกาํไรเพิ�มขึEนใหแ้ก่บริษทั 
 

7. ประโยชน์ที�ผู้ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ�มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 
  การเพิ�มทุนในครัE งนีE  บริษทัจะนาํเงินที�ไดม้าใชเ้ป็นเงินทุนของบริษทั เพื�อขยายธุรกิจในโครงการ

โรงไฟฟ้าของบริษทัยอ่ย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อให้บริษทัมีผลการดาํเนินงานที�ดีขึEน รวมถึงเพิ�มศกัยภาพใน

การแข่งขนัของบริษทัในระยะยาว โดยผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิที�ออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมที�ได้

ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัเพิ�มทุนในครัE งนีE จะมีสิทธิเท่าเทียมกบัผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัทุกประการ 

และมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลจากการดาํเนินงานเท่ากบัผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั นบัจากวนัที�มีรายชื�อปรากฏใน

สมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทัที�ไดย้ื�นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 
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8. ผลกระทบที�มีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกหุ้นสามัญเพิ�มทุน 
  ไม่มี เนื�องจากเป็นการออกเพื�อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิที�จัดสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตาม

สัดส่วนการถือหุน้ 

9. ความเห็นของคณะกรรมการ 
  การออกใบสําคญัแสดงสิทธิและจดัสรรให้ผูถื้อหุ้นเดิมมีความเหมาะสม  ทัEงนีE เพื�อเพิ�มเงินทุน

หมุนเวียนให้เพียงพอต่อการลงทุนขยายธุรกิจในโครงการโรงไฟฟ้าของบริษทัย่อย และเพื�อเตรียมความ

พร้อมดา้นเงินทุนของบริษทัในอนาคต  

10. ความรับผิดชอบของกรรมการ 
  ในกรณีที�กรรมการของบริษทัไม่ปฏิบัติหน้าที�ด้วยความซื�อสัตยสุ์จริต และระมัดระวงัรักษา

ผลประโยชน์ของบริษทัในเรื�องที�เกี�ยวกับการเพิ�มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที�ดังกล่าวก่อให้เกิดความ

เสียหายแก่บริษทั ผูถื้อหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษทัได ้ตาม

มาตรา 85 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบติัหน้าที�นัEนเป็นเหตุให้

กรรมการหรือบุคคลที�มีความเกี�ยวขอ้งไดป้ระโยชน์ไปโดยมิชอบ ผูถื้อหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืน

ผลประโยชน์จากกรรมการนัEนแทนบริษทัไดต้ามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

11. รายละเอียดอื�นใดที�จําเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเพื�อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ�มทุน / 
จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

- โปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ 1 

12. ตารางระยะเวลาดําเนินการในกรณีที�คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ�มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 
การดําเนินการ กาํหนดการ 

^) วนัประชุมคณะกรรมการ ครัE งที� 1/2565 วนัที� 25 กุมภาพนัธ์ 2565 

Y) วนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น 

(Record Date) 

วนัที� 14 มีนาคม 2565 

`) วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565 วนัที� 20 เมษายน 2565 

q) กําหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิในการรับใบสําคัญแสดงสิทธิ 

(Record Date) 

วนัที� 28 เมษายน 2565 

Z) กาํหนดวนัออกใบสําคญัแสดงสิทธิ และจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นที�

ไดรั้บสิทธิ 

ภายในเดือน มิถุนายน 2565 

{) จดทะเบียนเพิ�มทุนต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนั นับแต่ว ันที�ได้รับ

อนุมติัจากที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปี 2565 
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บริษทัขอรับรองวา่สารสนเทศใบแบบรายงานนีEถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 

 

 

             -ยทุธ ชินสุภัคกุล- -อารักษ์  ราษฎร์บริหาร- 
  .................................................................. 

            (นายยทุธ  ชินสุภคักุล) (นายอารักษ ์ ราษฎร์บริหาร) 

                    กรรมการบริษทัฯ 
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สารสนเทศเกี�ยวกับรายการเกี�ยวโยงกนัของ 

บริษัท อีสเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีสเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) (“EP” หรือ “บริษัทฯ”) ครั"งที� 1/2565 เมื�อ

วันที� 25 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติอนุมตัิการเขา้ทาํรายการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท อควา คอรเ์ปอเรชั�น จาํกัด 

(มหาชน) (“AQUA”) ซึ�งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัทฯ ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 39.61 ในวงเงินไม่เกิน 300 ลา้นบาทภายใน

ระยะเวลา 1 ปี ในรูปแบบของเงินกูย้ืมหรือการออกตราสารหนี"ใดๆ โดยมีดอกเบี "ยหรือผลตอบแทนในอตัรารอ้ยละ 7 ต่อปี โดย

ผลตอบแทนที�บรษิัทฯจะไดร้บั ตอ้งมีอตัราที�สงูกว่าตน้ทนุการเงินของบรษิัทฯ ทั"งนี "เพื�อเป็นการบรหิารกระแสเงินสดจากเงินทุน

หมนุเวียนที�ใชใ้นการบริหารกิจการของบริษัทฯ โดย AQUA มีวตัถุประสงคน์าํไปใชเ้พื�อการลงทุนโครงการในอนาคตและใช้

เป็นเงินทุนหมนุเวียน (“การเขา้ทาํรายการ”) โดยรายการดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการที�เกี�ยวโยงกันตามที�กาํหนดในประกาศ

คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ที� ทจ. GH/GIIH เรื�อง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื�อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที�เกี�ยวโยงกัน 

พ.ศ. GILM (รวมทั"งที�ไดม้ีการแกไ้ขเพิ�มเติม) (“ประกาศรายการที�เกี�ยวโยงกัน”) โดยมีขนาดรายการคาํนวณจากมลูค่าของ

การใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินไม่เกิน 300 ลา้นบาท รวมดอกเบี "ย (ไม่เกิน 21 ลา้นบาทต่อปี) คิดเป็นขนาดรายการสงูสดุ

เท่ากบัรอ้ยละ 7.46 ของสินทรพัยท์ี�มีตวัตนสทุธิ (NTA) ของบรษิัทฯ ซึ�งเท่ากบั 4,300.57 ลา้นบาท ตามงบการเงินรวม ณ วนัที� 

31 ธันวาคม 2564 อนึ�ง บรษิัทฯ ไม่มีรายการที�เกี�ยวโยงกนัอื�นใดกบับคุคลที�เกี�ยวโยงกนั หรือผูท้ี�เกี�ยวขอ้งของบคุคลที�เกี�ยวโยง

กนัดงักล่าวภายในระยะเวลาหกเดือนที�ผ่านมาก่อนการประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ ครั"งที� 1/2565 ทั"งนี " เนื�องจากมลูค่าของ

รายการดังกล่าวซึ�งเกินกว่า 100 ลา้นบาท และเกินกว่ารอ้ยละ 3 ของ NTA ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ณ วันที� 31 

ธันวาคม 2564 บริษัทฯ จึงมีหนา้ที�ตอ้งเปิดเผยสารสนเทศการเขา้ทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนัของบริษัทฯ ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ตามประกาศรายการที�เกี�ยวโยงกัน แต่งตั"งที�ปรกึษาทางการเงินอิสระเพื�อแสดงความเห็นเกี�ยวกับรายการที�เกี�ยวโยงกันของ

บริษัทฯ และขออนุมตัิการเขา้ทาํรายการจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี�ของจาํนวน

เสียงทั"งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงในส่วนของผูถื้อหุน้ที�มีส่วนไดเ้สีย 

บริษัทฯ ขอแจง้สารสนเทศเกี�ยวกบัรายการที�เกี�ยวโยงกนัดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามประกาศรายการที�เกี�ยวโยง

กนัดงัต่อไปนี" 

(1) สารสนเทศตามบัญชี 1 
 

1. วัน เดือน ปีที�เกิดรายการ 

ภายในระยะเวลา 1 ปี  หลังจากที�ประชุมสามัญผูถื้อหุน้มีมติอนุมัติการเขา้ทาํรายการดงักล่าว โดยจะใหค้วาม

ช่วยเหลือทางการเงินเมื�อมีการรอ้งขอ และเมื�อบรษิัทฯ มีสภาพคล่องเพียงพอ โดยผูบ้รหิารจะเป็นผูพ้ิจารณา 

2. คู่กรณีที�เกี�ยวข้องและความสัมพันธก์ับบริษัท 

ผูใ้หกู้:้  บรษิัทฯ  

ผูกู้:้  บรษิัท อควา คอรเ์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) (AQUA) 

ความสมัพนัธก์บับรษิัทฯ: AQUA เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนการถือหุน้รอ้ยละ 39.61 ของ

จาํนวนหุน้ที�ออกและจาํหน่ายไดท้ั"งหมด และนายยุทธ ชินสภุคักุล ดาํรงตาํแหน่ง

ประธานคณะกรรมการของบริษัทฯ และ AQUA โดยนายยุทธ ชินสุภัคกุล เป็นผู้
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ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 14.43 ของจํานวนหุ้นที�ออกและ

จาํหน่ายไดท้ั"งหมด  
 

3. ลักษณะทั�วไป ประเภท และขนาดของรายการ 

ลักษณะทั�วไป 

รายละเอียดการทาํรายการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่ AQUA มีดงันี " 

ผูกู้/้ผูอ้อกตราสารหนี ": บรษิัท อควา คอรเ์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) (AQUA) 

ประเภท: เงินกูย้ืมระยะสั"น หรือ การออกตราสารหนี "ใดๆ ภายใตก้รอบที�กฎหมายกาํหนด ซึ�ง

รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง ตัWวแลกเงิน 

วงเงินใหกู้ย้ืม: วงเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ�ง (Revolving Basis) ไม่เกิน 300 ลา้นบาท 

ระยะเวลาการใหกู้ย้มื เงินกูย้ืมระยะสั"นในแต่ละครั"ง ไม่เกิน 90 วนั 

อตัราผลตอบแทน: รอ้ยละ 7 ต่อปี คาํนวณจากฐานจาํนวน 365 วนัต่อปี 

หลกัประกนั: เช็คสั�งจ่ายลงวนัที�ล่วงหนา้ (ตามมลูค่าของความช่วยเหลือทางการเงินในแต่ละ 

 ครั"งซึ�งจะตอ้งไม่เกินวงเงิน 300 ลา้นบาท) โดยส่งมอบใหแ้ก่บรษิัทฯ   

หลกัประกนัอื�นๆ : ไม่มี 

ประเภทและการคาํนวณขนาดรายการ 

การเขา้ทาํรายการในครั"งนี "ถือเป็นการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินตามประกาศรายการที�เกี�ยวโยงกนั โดยมีขนาด

รายการสงูสดุเท่ากับรอ้ยละ 7.46  เมื�อคาํนวณขนาดรายการเปรียบเทียบกับสินทรพัยท์ี�มีตวัตนสุทธิ (NTA) ตามงบการเงิน

รวมของบรษิัทฯ สิ "นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2564  

โดยมีรายละเอียดการคาํนวณขนาดรายการดงันี " 

มลูค่าของการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน =  ไม่เกิน 300 ลา้นบาท + ผลตอบแทนในอตัรารอ้ยละ 7 ต่อปี 

 = ไม่เกิน 321 ลา้นบาท 

 NTA ของบรษิัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2564  = 4,300.57 ลา้นบาท 

ขนาดรายการสงูสดุ = 321 / 4,300.57 

 = รอ้ยละ 7.46   

ทั"งนี " บริษัทฯ ไม่มีรายการที�เกี�ยวโยงกันอื�นใดกับบุคคลที�เกี�ยวโยงกัน หรือผู้ที�เกี�ยวขอ้งของบุคคลที�เกี�ยวโยงกัน

ดังกล่าวภายในระยะเวลาหกเดือนที�ผ่านมาก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั"งที� 1/2565 ทั"งนี " มูลค่าของรายการ

ดงักล่าวซึ�งเกนิกว่า 100 ลา้นบาท และเกินกว่ารอ้ยละ 3 ของ NTA ของบรษิัทฯ ตามงบการเงนิรวม ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564  

4. มูลค่ารวมและเกณฑท์ี�ใช้ในการคาํนวณมูลค่ารวมของรายการ 

ในการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่ AQUA บรษิัทฯ ไดร้บัดอกเบี "ยและ/หรือประโยชนต์อบแทน  ดงันี " 

ผูกู้/้ผูอ้อกตราสารหนี ":  AQUA 
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ประเภท: เงินกู้ยืมหรือการออกตราสารหนี"ใดๆ ภายใต้กรอบที�กฎหมายกําหนดซึ�ง

รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงตัWวแลกเงิน 

วงเงินกู:้ วงเงนิ ณ ขณะใดขณะหนึ�ง (Revolving Basis) จาํนวนไม่เกิน 300 ลา้น

บาท โดยมีระยะเวลาเงินกูย้ืมระยะสั"นแต่ละครั"ง ไม่เกิน 90 วนั 

อตัราผลตอบแทน:   รอ้ยละ 7 ต่อปี (รวมดอกเบี "ยจาํนวนไม่เกิน 21,000,000 บาท) 

หลกัประกนั: เช็คสั�งจ่ายลงวนัที�ล่วงหนา้ (ตามมลูค่าของความช่วยเหลือทางการเงินในแต่

ละครั"ง ซึ�งจะตอ้งไม่เกินวงเงิน 300 ลา้นบาท โดยส่งมอบใหแ้ก่บรษิัทฯ   

หลกัประกนัอื�นๆ :   ไม่มี 

 

5. เงื�อนไขในการเข้าทาํรายการ 

บรษิัทฯ จะพิจารณาใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่ AQUA ก็ต่อเมื�อบรษิัทฯ มีสภาพคล่องที�เพียงพอ โดยผูบ้รหิาร

ของบรษิัทฯ จะเป็นผูพ้ิจารณาจาํนวนเงินตามความความเหมาะสม และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารตามระเบียบอาํนาจ

อนมุตัิของบรษิัทฯ  

อตัราดอกเบี "ยหรือผลตอบแทนที�บรษิัทฯ จะไดร้บัจากการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินจะตอ้งมีอตัราสงูกว่าตน้ทนุ

ทางการเงินของบรษิทัฯ โดยบรษิัทฯ จะไม่ใหค้วามช่วยเหลือทางการเงนิหากตน้ทนุทางการเงินของบรษิัทฯ สงูกว่าผลตอบแทน

ที�จะไดร้บัจากการเขา้ทาํรายการครั"งนี "  

6. แหล่งเงนิทุนที�ใช้ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงนิ 

แหล่งเงินทุนที�ใชใ้นการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินจะมาจากเงินทุนหมนุเวียนของบริษัทฯ และ/หรือแหล่งเงินทนุ

อื�นใดจากการบรหิารกระแสเงินสดจากเงินทนุหมนุเวียนที�ใชใ้นการบรหิารกิจการของบรษิัทฯ  โดยจะตอ้งเป็นแหล่งเงินทนุที�ไม่

มีตน้ทุนการเงินที�สงูกว่าอตัราดอกเบี"ยหรือผลตอบแทนที�บริษัทฯ จะไดร้บัจาก AQUA โดยบริษัทฯ จะไม่ใชแ้หล่งเงินทุนที�ได้

จากการออกและเสนอขายหุน้กูม้าใชใ้นการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่ AQUA 

ตามงบการเงินรวมของบรษิัทฯ ณ วนัที� ]H ธันวาคม GIML บริษัทฯ มีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ H.]M เท่า และ

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระภาระผูกพนัเท่ากบั ̂ ._` เท่า โดยบริษัทฯ มีสินทรพัยห์มนุเวียน L,b^^.H] ลา้น บาท โดย

หลกัประกอบดว้ยสินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอื�นซึ�งไดแ้ก่เงินลงทุนในกองทุนเปิดโดยบริษัทฯ มีวตัถุประสงคท์ี�จะขายใน

อนาคตอันใกลเ้พื�อหากาํไรจากการเปลี�ยนแปลงราคาของหลักทรัพยจ์าํนวน ],]ML._^ ลา้นบาท และมีหนี "สินหมุนเวียน 

],M^`.LL ลา้นบาท ซึ�งโดยหลักประกอบดว้ย เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ืมระยะสั"นจากสถาบันการเงิน  `Hb.I` ลา้นบาท 

เจ้าหนี"การค้าและเจ้าหนี "หมุนเวียนอื�น _]`.L^ ล้านบาท และส่วนของหนี"สินที�ครบกําหนดจ่ายชาํระภายในหนึ�งปีอัน

ประกอบดว้ย เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจาํนวน HG`.H_ ลา้นบาท และหุน้กูจ้าํนวน H,IbL.]G ลา้นบาท  

ทั"งนี "บรษิัทฯ คาดว่าจะทาํการกูย้ืมจากสถาบนัการเงินเพื�อใชใ้นการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมและทดแทน

การออกและเสนอขายหุน้กู ้หรืออาจออกและเสนอขายหุน้กูช้ดุใหม่แทนชุดเดิม (Rollover) จาํนวน H,IbL.]G ลา้นบาท ซึ�งจะ

ทาํใหบ้ริษัทฯ ไม่ตอ้งใชเ้งินทุนหมนุเวียนของบริษัทฯ ในการจ่ายชาํระคืนหุน้กูท้ี�จะครบกาํหนดภายในหนึ�งปีจาํนวนดงักล่าว 

ดังนั"นในกรณีที�บริษัทฯ ใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่ AQUA เป็นจาํนวนสูงสุดไม่เกิน ]^^.^^ ลา้นบาทเมื�อไดร้บัการ

อนมุตัิจากผูถื้อหุน้ในครั"งนี "แลว้ บรษิัทฯ จะยงัมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดาํเนนิธุรกิจ 
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7. กรรมการที�มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที�เป็นบุคคลที�เกี�ยวโยงกันไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิ 

ออกเสียงในที�ประชุม  
 

7.1 กรรมการที�มีส่วนได้เสียในการทาํรายการ 

นายยุทธ ชินสุภัคกุล ในฐานะกรรมการที�มีส่วนไดเ้สียและ/หรือกรรมการที�เป็นบุคคลที�เกี�ยวโยงกัน 

ไม่ไดเ้ข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั"งที�  1/2565  เมื�อวันที� 25 

กมุภาพนัธ ์2565 ในระหว่างการพจิารณาอนมุตัิวาระที�เกี�ยวขอ้งกบัการเขา้ทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั  

7.2 ผู้ถือหุ้นที�มีส่วนได้เสียในการทาํรายการ 

การใหกู้ย้ืมเงินแก่ AQUA เป็นการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่ผูถื้อหุน้รายใหญ่ลาํดับแรกของ

บรษิัทฯ ซึ�งถือหุน้ทางตรงในสดัส่วนรอ้ยละ 39.61 ของจาํนวนหุน้ที�ออกและจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั"งหมดของบรษิทัฯ 

รวมถึงนายยุทธ ชินสภุคักุล ซึ�งดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดของบุคคลที�เกี�ยวโยง

กนัและส่วนไดเ้สียดงันี " 

รายชื�อผูถ้ือหุน้ จาํนวนหุน้ รอ้ยละเมื�อเทียบกบั

จาํนวนหุน้ที�จาํหนา่ยได้

แลว้ทั"งหมด 

รอ้ยละเมื�อเทียบ

กบัสิทธิออกเสียง

ทั"งหมด 

1. บริษัท อควา คอรเ์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 369,383,491 39.61 39.61 

2. นาย ยทุธ  ชินสภุคักลุ 134,527,088 14.43 14.43 

รวม 503,910,579 54.04 54.04 

บริษัท อควา คอรเ์ปอเรชั�น จาํกัด (มหาชน) และนายยทุธ ชินสภุคักุล เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ที�มีส่วน

ไดส่้วนเสียและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระการประชุมผูถื้อหุน้ สาํหรบัวาระที�เสนอใหท้ี�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2565 ของบริษัทฯ ในวนัที� 20 เมษายน 2565 เพื�อพิจารณาอนุมตัิการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน

แก่ AQUA ในวงเงินไม่เกิน 300.00 ลา้นบาท ซึ�งเป็นรายการที�เกี�ยวโยงกนั 

8. วัตถุประสงคแ์ละประโยชนใ์นการเข้าทาํรายการ 

เพื�อเป็นการบริหารกระแสเงินสดจากเงินทุนหมนุเวียนที�ใชใ้นการบริหารกิจการของบริษัทฯ เพื�อใหไ้ดผ้ลตอบแทนที�

เป็นประโยชนส์งูสดุแก่บรษิัท  
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9. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกับการตกลงเข้าทาํรายการ  

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั"งที� 1/2565 เมื�อวันที� 25 กุมภาพันธ์ 2565 ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า การเขา้ทาํ

รายการดงักล่าวมีความเหมาะสม และเป็นประโยชนต์่อบริษัทในการบริหารกระแสเงินสดจากเงินทุนหมุนเวียนที�ใชใ้นการ

บรหิารกิจการของบรษิัทฯ   โดยจะตอ้งเป็นแหล่งเงินทุนที�ไม่มีตน้ทนุการเงินที�สงูกว่าอตัราดอกเบี "ย หรือผลตอบแทนที�บริษัทฯ 

จะไดร้บัจาก AQUA ซึ�งจะทาํใหบ้ริษัทฯไดร้บัผลตอบแทนมากกว่าดอกเบี"ยเงินฝากธนาคาร อนัเป็นประโยชนแ์ก่บริษัท และ

เป็นรายการที�เงื�อนไขไม่ดอ้ยไปกว่ารายการที�ทาํกบับคุคลภายนอกเป็นประโยชนต์่อบรษิัท  
 

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทที�แตกต่างจากความเห็นของ 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกตา่งไปจากความเห็นของคณะกรรมการบรษิัทฯ 

 

ความรับผิดชอบของกรรมการที�มีต่อสารสนเทศ 

ขา้พเจา้นายยทุธ ชินสภุคักลุ และ นายอารกัษ์ ราษฎรบ์รหิาร ในฐานะกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามของบรษิัท ไดส้อบ

ทานขอ้มลูในสารสนเทศฉบบันี"ดว้ยความระมดัระวงั ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขอ้มลูในสารสนเทศฉบบันี"ถกูตอ้ง ครบถว้น ไม่เป็น

เท็จ และไม่ทาํใหบ้คุคลอื�นสาํคญัผิดหรือไม่ขาดขอ้มลูที�ควรแจง้ในสารสาํคญั 
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ข้อมูลเกี�ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวโน้มของธุรกิจของบริษัทฯ 

(2) สารสนเทศตามบัญชี 2 

1. ข้อมูลเบืEองตน้ 

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

Eastern Power Group Public Company Limited 

เดิมชื�อ บรษิัท โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน)  

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

กรุงเทพมหานคร 10210 

โทรศพัท ์ : 0-2551-0541-4 

โทรสาร : 0-2552-0905, 0-2551-0532 

ประเภทธุรกิจ : EP ประกอบธุรกิจเขา้ลงทนุในบรษิัทอื�น (Holding Company) ที�มกีารประกอบธุรกจิ 2 ส่วน

หลกั คือ 

1) เป็นผู้ผลิตสิ�งพิมพ์ที�ดาํเนินธุรกิจโรงพิมพ์ในลักษณะครบวงจร ตั"งแต่วางแผนการผลิต

จนกระทั�งเขา้เล่มเป็นสิ�งพิมพส์าํเร็จรูป (One Stop Printing Facility) โดยรบัจา้งพิมพสิ์�งพิมพ ์, 

บรรจภุณัฑก์ระดาษสาํหรบัอาหาร และบรรจภุณัฑป์ระเภทกล่องลกูฟกูทกุชนิด 

2) การผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีนทั"งในและต่างประเทศ  

เลขทะเบียนบรษิัท : 0107536000838 

เว็บไซต ์ : www.epco.co.th 

ทนุจดทะเบียน : 1,492,011,297.00 บาท 

ทนุที�ชาํระแลว้ : 932,507,097.00 บาท 

มลูค่าหุน้ที�ตราไวต้่อหุน้ : 1.00 บาท 
 

2. ข้อมูลการประกอบธุรกิจ 

2.1 ประวัติความเป็นมา 

บรษิัท อีสเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ” หรือ “EP”) บรษิัทฯ ดาํเนินธุรกิจรบัจา้งพิมพแ์บบครบวงจร 

ตั"งแต่วางแผนการผลิต รบัจัดทาํตน้ฉบับ จัดหนา้ ออกแบบ ทาํเพลท พิมพอ์อฟเซต เขา้เล่ม ไสกาว จนกระทั�งเขา้เล่มเป็น

สิ�งพิมพส์าํเร็จรูป (One Stop Printing Facility) และธุรกิจพลังงานทดแทน ในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

หลายโครงการในประเทศไทย ประเทศญี�ปุ่ น และประเทศเวียดนาม  โดยมีประวตัิการดาํเนินงานที�สาํคญัดงันี " 

ปี 2536 : จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยใ์นหมวดหมวดธุรกิจสื�อและสิ�งพิมพ ์(Media 

& Publishing) โดยมีตวัย่อว่า EPCO  

ปี 2554 : เริ�มลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน 

ปี 2559 : เริ�มลงทนุในบรษิัท พีพีทีซี จาํกดั (“PPTC”) และบรษิัท เอสเอสยทูี จาํกดั (“SSUT”) ซึ�งดาํเนินธุรกิจ

โรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นรว่ม (Cogeneration) 
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ปี 2560 : ขยายธุรกิจไปยงัผลิตภณัฑบ์รรจภุณัฑก์ระดาษสาํหรบัอาหาร 

เริ�มดาํเนินธุรกิจติดตั"งระบบผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop ซึ�งดาํเนินการโดยบริษัท เอ็ปโก ้กรีน พาว

เวอร ์พลสั จาํกดั (“EPCOG”) 

ปี 2561 : ลงทุนในบริษัท ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกัด เพื�อขยายธุรกิจไปยงัผลิตภณัฑป์ระเภทกล่อง

ลกูฟกู 

ปี 2562 : บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกัด เปลี�ยนชื�อเป็นบริษัท เวิลด ์พริ "นติ "ง แอนด ์แพ็คเกจจิ "ง  

จาํกดั และขยายธุรกิจกล่องลกูฟกู 

 : จาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท์ี�ประเทศเวียดนามจาํนวน 2 โครงการ กาํลงัการ

ผลิตติดตั"งรวม 99.22 MW ซึ�งกลุ่มบรษิัทฯ มีกาํไรจากการจาํหน่ายโรงไฟฟ้าดงักล่าวเป็นจาํนวนเงนิ 

543.01 ลา้นบาท 

ปี 2563 : บริษัท เวิลด ์พริ "นติ "ง แอนด ์แพ็คเกจจิ "ง จาํกัด เปลี�ยนชื�อเป็นบริษัท ตะวนัออกการพิมพแ์ละบรรจุ

ภณัฑ ์จาํกดั (“EPPCO”) 

 : บรษิัทฯ เปลี�ยนชื�อย่อเป็น EP และยา้ยจากหมวดธุรกิจสื�อและสิ�งพิมพ ์(Media & Publishing) เป็น

หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโภค (Energy & Utilities) 

 : ดาํเนินการปรับโครงสรา้งกลุ่มธุรกิจโดยรวมการดาํเนินงานธุรกิจสิ�งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ไว้ที� 

EPPCO 

 : ETP ซึ�งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ขายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทย 4 

โครงการกาํลังการผลิตรวม 20 MW และขายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยใ์นประเทศ

ญี�ปุ่ นจาํนวน 3 โครงการ (Kyotamba, Kurihara 1 และ Kurihara 2) กาํลงัการผลิตรวม 31.75 MW 

ซึ�งกลุ่มบรษิัทฯ มีกาํไรจากการจาํหน่ายจากโรงไฟฟ้าดงักล่าวจาํนวน 1,567.17 ลา้นบาท 

 : เริ�มลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมในประเทศเวียดนาม 4 โครงการ กาํลงัการผลิตรวม 160 

MW 

ปี 2564 : โอนกิจการธุรกิจสิ�งพิมพแ์ละบรรจภุณัฑไ์วท้ี� EPPCO 

 : จดัโครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทร่วมในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลง้งานความรอ้นร่วม และจาํหน่ายธุรกิจ

โรงไฟฟ้าพลังงานความรอ้นร่วม (Cogeneration) กาํลงัการผลิต 360 MW ซึ�งกลุ่มบริษัทฯ มีกาํไร

จากการจาํหน่ายจากโรงไฟฟ้าดงักล่าวจาํนวน 1,897.17 ลา้นบาท 
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2.2 โครงสร้างการถือหุน้ของบริษทัฯ 

 

 
รายละเอียดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทย่อยทางตรง 

1. บริษัท ตะวันออกการพิมพ ์และบรรจุภัณฑ ์จาํกัด ("EPPCO") (เดิมชื�อ บริษัท เวิลด ์พริ "นติ "ง แอนด ์แพ็คเกจจิ "ง จาํกัด       

("WPP")) 

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

หลกัสี� กรุงเทพมหานคร 10210 

โทรศพัท ์ : 0-2551-0541-4 

โทรสาร : 0-2552-0905, 0-2551-0532 

ประเภทธุรกิจ : ดาํเนินธุรกิจรบัจา้งพมิพสิ์�งพิมพ ์และบรรจภุณัฑก์ระดาษทกุชนิด 

เลขทะเบียนบรษิัท : 0115548002146 

ทนุจดทะเบียน : 500,000,000 บาท  

มลูค่าหุน้ที�ตราไวต้่อหุน้ : 10.00 บาท 

 

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

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

เขตหลกัสี� กรุงเทพมหานคร 10210 

โทรศพัท ์ : 0-2551-0541-4 

โทรสาร : 0-2552-0905, 0-2551-0532 
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ประเภทธุรกิจ : ดาํเนินธุรกิจเกี�ยวกบัการเขา้ถือหุน้ในบรษิัทอื�น และลงทนุในธุรกิจพลงังาน

ทางเลือก 

เลขทะเบียนบรษิัท : 0107559000028 

ทนุจดทะเบียน : 1,500,000,000 บาท 

มลูค่าหุน้ที�ตราไวต้่อหุน้ : 0.50 บาท 

 

บริษัทย่อยทางออ้ม 

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

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

เขตหลกัสี� กรุงเทพมหานคร 10210 

โทรศพัท ์ : 0-2551-0541-4 

โทรสาร : 0-2552-0905, 0-2551-0532 

ประเภทธุรกิจ : ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ Solar 

Rooftop  

เลขทะเบียนบรษิัท : 0105554152855 

ทนุจดทะเบียน : 100,000,000 บาท  

มลูค่าหุน้ที�ตราไวต้่อหุน้ : 10.00 บาท 

 

2. บรษิัท เอ็ปโก ้เอ็นเนอรย์ี� จาํกดั (“EPCOE”) 

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

เขตหลกัสี� กรุงเทพมหานคร 10210 

โทรศพัท ์ : 0-2551-0541-4 

โทรสาร : 0-2552-0905, 0-2551-0532 

ประเภทธุรกิจ : ดาํเนินธุรกิจพัฒนาโครงการพลังงานและเข้าถือหุ้นในบริษัทอื�น (Investment 

Holding Company) 

เลขทะเบียนบรษิัท : 0105557003079 

ทนุจดทะเบียน : 500,000,000 บาท  

มลูค่าหุน้ที�ตราไวต้่อหุน้ : 10.00 บาท 

 

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

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

เขตหลกัสี� กรุงเทพมหานคร 10210 

โทรศพัท ์ : 0-2551-0541-4 

โทรสาร : 0-2552-0905, 0-2551-0532 

ประเภทธุรกิจ : ดาํเนินธุรกิจเกี�ยวกบัการรบัเหมาก่อสรา้ง และการบาํรุงรกัษาโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย ์ทั"ง Solar Farm และ Solar Roof 

เลขทะเบียนบรษิัท : 0105559002541 
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ทนุจดทะเบียน : 2,000,000 บาท  

มลูค่าหุน้ที�ตราไวต้่อหุน้ : 10.00 บาท 

 

4. EP Group (HK) Company Limited 

สถานะบรษิัท    : บรษิัทย่อยทางออ้ม 

ประเภทธุรกิจ : เขา้ถือหุน้ในบรษิัทอื�น และพฒันาโครงการพลงังานในประเทศสาธารณรฐัสงัคมนยิม

เวียดนามและประเทศญี�ปุ่ น 

ทนุจดทะเบียน : 100 ดอลลารฮ์่องกง 

 

5. Alternative Energies Kabushi Kaisha (“KK”) 

สถานะบรษิัท    : บรษิัทย่อยทางออ้ม 

ประเภทธุรกิจ : เขา้ถือหุน้ในบรษิัทอื�น และลงทนุในธุรกิจไฟฟ้าในธุรกิจพฒันาโครงการพลงังาน

ในต่างประเทศ 

ทนุจดทะเบียน : 7,350,000 บาท 

 

6. Higashi Nihon Mega Solar 3 Godo Kaisha (“GK”) 

สถานะบรษิัท    : บรษิัทย่อยทางออ้ม 

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

การลงทุนแบบ จีเค-ทีเค โครงการ Shichikashuku 1-2 ขนาดกําลังการผลิตรวม 

3.465 MW 

ทนุจดทะเบียน : 14,700 บาท  

 

7. EPVN W1 (HK) Company Limited 

สถานะบรษิัท    : บรษิัทย่อยทางออ้ม 

ประเภทธุรกิจ : เขา้ถือหุน้ในบรษิัทอื�น และพฒันาโครงการพลงังานในประเทศสาธารณรฐัสงัคมนิยม

เวียดนาม 

ทนุจดทะเบียน : 100 ดอลลารฮ์่องกง 

 

8. EPVN W2 (HK) Company Limited 

สถานะบรษิัท    : บรษิัทย่อยทางออ้ม 

ประเภทธุรกิจ : เขา้ถือหุน้ในบรษิัทอื�น และพฒันาโครงการพลงังานในประเทศสาธารณรฐัสงัคม

นิยมเวียดนาม 

ทนุจดทะเบียน : 100 ดอลลารฮ์่องกง 

 

9. Huong Linh Fresh Energy Development Joint Stock Company (NLS) 

สถานะบรษิัท    : บรษิัทย่อยทางออ้ม 
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ประเภทธุรกิจ : เขา้ถือหุน้ในบรษิัท Huong Linh 3 Wind Power Joint Stock Company ซึ�งจดัตั"ง

ขึ "นในประเทศเวียดนามและเป็นเจา้ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Huong 

Linh 3 Wind Power Plant Project ที�มีขนาดกาํลงัการผลิตเท่ากับ 30 MW โดย

โครงการมีกาํหนดจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยไ์ดภ้ายในไตรมาสที� 2/2565 

ทนุจดทะเบียน : 150,000 ลา้นดงเวยีดนาม 

 

10. Huong Linh Reproduce Energy Development Joint Stock Company (NLTT) 

สถานะบรษิัท    : บรษิัทย่อยทางออ้ม 

ประเภทธุรกิจ : เขา้ถือหุน้ในบริษัท Huong Linh 4 Wind Power Joint Stock Company ซึ�งจดัตั"ง

ขึ "นในประเทศเวียดนามและเป็นเจ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Huong 

Linh 4 Wind Power Plant Project ที�มีขนาดกําลังการผลิตเท่ากับ 30 MW โดย

โครงการมีกาํหนดจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(COD) ไดภ้ายในไตรมาสที� 2/2565 

ทนุจดทะเบียน : 144,000 ลา้นดงเวยีดนาม 

 

11. Chu Prong Gia Lai Wind Power Joint Stock Company (NLG) 

สถานะบรษิัท    : บรษิัทย่อยทางออ้ม 

ประเภทธุรกิจ : พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Che bien Tay Nguyen Wind Power Plant 

Project (“โครงการ TN”) ในประเทศเวียดนาม ที�มีขนาดกาํลังการผลิตเท่ากับ 50 

MW โดยโครงการมีกาํหนดจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ไดภ้ายในไตรมาสที� 

2/2565 

ทนุจดทะเบียน : 250,000 ลา้นดงเวียดนาม 

 

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

สถานะบรษิัท    : บรษิัทย่อยทางออ้ม 

ประเภทธุรกิจ : พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Phat Trien Mien Nui Wind Power Plant 

Project (“โครงการ MN”) ในประเทศเวียดนาม ที�มีขนาดกาํลังการผลิตเท่ากับ 50 

MW โดยโครงการมีกาํหนดจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ไดภ้ายในไตรมาสที� 

2/2565 

ทนุจดทะเบียน : 250,000 ลา้นดงเวียดนาม 

 

13. Huong Linh 3 Wind Power Joint Stock Company (HL3) 

สถานะบรษิัท    : บรษิัทย่อยทางออ้ม 

ประเภทธุรกิจ : จดัตั"งขึ "นในประเทศเวียดนามและเป็นเจา้ของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม Huong 

Linh 3 Wind Power Plant Project ที�มีขนาดกาํลงัการผลิตเท่ากับ ]^ MW โดยคาด

ว่าจะสามารถเริ�มจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(COD) ไดภ้ายในไตรมาส 2/2565 

ทนุจดทะเบียน : 162,000 ลา้นดงเวียดนาม 
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14. Huong Linh 4 Wind Power Joint Stock Company (HL4) 

สถานะบรษิัท    : บรษิัทย่อยทางออ้ม 

ประเภทธุรกิจ : จดัตั"งขึ "นในประเทศเวียดนามและเป็นเจา้ของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม Huong 

Linh 4 Wind Power Plant Project ที�มีขนาดกาํลงัการผลิตเท่ากับ 30 MW โดยคาด

ว่าจะสามารถเริ�มจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(COD) ไดภ้ายในไตรมาส 2/2565 

ทนุจดทะเบียน : 144,000 ลา้นดงเวียดนาม 

 

2.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ธุรกจิสิ�งพมิพแ์ละบรรจุภณัฑ ์

บรษิทัฯ ดาํเนินธุรกจิสิ�งพมิพแ์ละบรรจุภณัฑผ์่านบรษิทัย่อยคอื บรษิทั ตะวนัออกการพมิพแ์ละบรรจุภณัฑ ์จาํกดั 

("EPPCO") โดยให้บรกิารผลติสิ�งพมิพ์ครบวงจร ตั 0งแต่วางแผนการผลติ รบัจดัทําต้นฉบบั จดัหน้า ออกแบบ ทําเพลท 

พิมพ์ออฟเซต เข้าเล่ม ไสกาว จนกระทั �งเข้าเล่มเป็นสิ�งพิมพ์สําเร็จรูป (One Stop Printing Facility) โดยมีผลิตภัณฑ์

สิ�งพมิพส์าํเรจ็รปู อาท ิพมิพห์นังสอืพมิพ ์หนังสอืเรยีน นิตยสาร หนังสอื คู่มอื พอ็กเกต็บุ๊ค โบชวัร ์ปฏทินิ และไดอารี� เป็น

ต้น นอกจากนี0บรษิัทฯ ยงัให้บรกิารผลิตบรรจุภณัฑ์กระดาษ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ บรรจุภณัฑ์กระดาษสําหรบั

อาหาร และกล่อง offset ทั �วไป และบรรจุภณัฑป์ระเภท Corrugate และ Offset 

ธุรกจิโรงไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน 

บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนประเภทพลงังานแสงอาทติย์เป็นหลกัทั 0งในประเทศและ

ต่างประเทศ และโรงไฟฟ้าพลงังานลมในต่างประเทศ ผ่านการลงทุนในบริษัท อีเทอร์นิตี0 พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) 

(“ETP”) ถอืบรษิทัฯ หุน้อยู่ในสดัส่วนรอ้ยละ 81.40 ของจาํนวนหุน้ทั 0งหมด ปัจจุบนัมโีครงการที�ดาํเนินการอยู่ดงันี0 

1. โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ประเภท Solar Rooftop ในประเทศไทย 

ปัจจุบนั EPCOG ซึ�งเป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมที�ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย ซึ�ง  EP  ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.99 

ดาํเนินโครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยป์ระเภท Solar Rooftop ในประเทศไทย ซึ�งดาํเนินการเชงิพาณิชยแ์ลว้ รวม

ทั 0งสิ0น 3 โครงการ กําลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญารวม 1,505 กิโลวตัต์ นอกจากนี0 EPCOG ยงัดําเนินกิจการผลิตและ

จาํหน่ายไฟฟ้าจากระบบ Solar Rooftop ใหแ้ก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้าภาคเอกชน จาํนวน 5 โครงการ ขนาดกําลงัการผลติรวมประมาณ 

5.37 MW ซึ�งเดนิเครื�องเชงิพาณิชย์จําหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว 44 โครงการและอยู่ระหว่างการดําเนินการอีก จํานวน 1 

โครงการ โดยสญัญาซื0อขายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยด์งักล่าวมรีะยะเวลา 15 ปี ถงึ 25 ปี 

2. โครงการโรงไฟฟ้าพลงังามลม 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานลมในประเทศเวยีดนาม ซึ�งดําเนินการโดย ETP ซึ�งเป็นบริษัทย่อย 

ปัจจุบนัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมดงักล่าวอยู่ระหว่างการก่อสรา้งโดยคาดว่าจะสามารถเริ�มจาํหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย์ 

(COD) ไดภ้ายในไตรมาสที� 2/2565 โดยมรีายละเอยีดของโครงการดงันี0 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมในประเทศเวยีดนาม Huong Linh 3 และ 4  

ขนาดกําลงัการผลติรวมสองโครงการประมาณ 60 MW โครงการตั 0งอยู่ที�จงัหวดั Quang Tri สาธารณรฐั

สงัคมนิยมเวยีดนาม โดย EPVN W1 (HK) Company Limited บรษิัทย่อยทางอ้อมของบรษิัทฯ ได้เขา้ลง

นามในสญัญาซื0อขายหุน้สามญัของ Huong Linh Fresh Energy Development Joint Stock Company และ 

Huong Linh Reproduce Energy Development Joint Stock Company  

 65   



โครงการ Che bien Tay Nguyen Wind Power Plant Project (TN) และ Phat Trien Mien Nui Wind Power 

Plant Project (MN)  

ตั 0งอยู่ที�จงัหวดั Gia Lai สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม ขนาดกําลงัการผลติรวมสองโครงการประมาณ 100 

MW โดย EPVN W2 (HK) Company Limited บรษิัทย่อยของบรษิัทฯ ได้เขา้ลงนามในสญัญาซื0อขายหุ้น

สามัญของบริษัท Chu Prong Gia Lai Wind Power Joint Stock Company และ บริษัท Chu Prong Gia 

Lai Wind Energy Joint Stock Company เมื�อวนัที� 7 สงิหาคม 2563  

3. ธุรกจิรบัเหมาตดิตั 0งระบบผลติไฟฟ้า Solar Rooftop 

ในปี 2560 กลุ่มบรษิทัฯ ไดเ้ริ�มดาํเนินธุรกจิรบัเหมาตดิตั 0งระบบผลติไฟฟ้า Solar Rooftop ผ่าน EPCOG และ EE 

ซึ�งบรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 และ 99.00 ตามลําดบั กลุ่มบรษิทัฯ มกีลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดแ้ก่ โรงงานอุตสาหกรรม และ

อาคารพาณิชย์ โดยกลุ่มบริษัทฯ จะให้บริการออกแบบ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และติดตั 0งระบบผลิตไฟฟ้าให้แก่ลูกค้า 

นอกจากนี0อาจใหบ้รกิารดแูลและบํารุงรกัษาภายหลงัการ COD ตามระยะเวลาที�กําหนดในสญัญา 

 

2.4 โครงสร้างรายได ้

 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มีโครงสรา้งรายไดจ้ากการขายและบรกิารแยกตามประเภทผลิตภณัฑแ์ละบรกิาร ดงันี " 

ประเภทรายได ้ 2562 2563 2564 

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

รายไดจ้ากการขายและบริการ       

1. ธุรกิจสิ�งพิมพ:์ 578.05 27.48 471.11 17.12 619.79 21.70 

2. ธุรกิจโรงไฟฟ้า: 952.22 45.26 673.63 24.48 80.12 2.80 

รายไดร้วม 1,530.27 72.74 1,144.74 41.60 699.91 24.50 

ดอกเบี "ยรบั 4.97 0.24 1.41 0.30 3.00 0.11 

กาํไรจากการซื "อในราคาตํ�ากว่ามลูค่ายตุิธรรม -  - - - - - 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทนุ 543.01 25.81 1,567.17 56.72 1,897.17 66.41 

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน - - 13.62 - 188.26 6.59 

รายไดเ้งินปันผล 0.01 0.00 - - - - 

กลบัรายการค่าเผื�อหนี"สนิจากภาระคํ"าประกนั - -  - 46.21 1.62 

อื�นๆ 25.46 1.21 24.82 1.56 22.15 0.78 

รวมรายได้ทัEงหมด 2,103.73 100.00 2,751.76 100.00 2,856.71 100.00 

ที�มา : รายงานประจาํปีของบริษัทฯ                                
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3. ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทฯ 

3.1 ผู้ถือหุน้ 

ลําดบั รายชื�อ จาํนวนหุน้ รอ้ยละ 

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

2 นาย ยุทธ  ชนิสุภคักุล 134,527,088 14.43 

3 น.ส. มาลนิี  ชนิสุภคักุล   40,027,497   4.29 

4 นาย ยอด  ชนิสุภคักุล   27,107,680   2.91 

5 นาง มารสิา  ณ นคร   23,300,634   2.50 

6 น.ส. อรอร  อคัรเศรณี 17,586,500 1.89 

7 น.ส. จริาพชัร  ไชยวรรณา 15,807,476   1.70 

8 นาย ยุทธชยั  ชนิสุภคักุล 13,870,788   1.49 

9 นาง ภาวนา  อจัฉราวรรณ   12,330,156   1.32 

10 นาย มงคล  ศรเลศิลํ0าวาณิช   11,120,000   1.19 

11 ผูถ้อืหุน้รายย่อยอื�นๆ  267,445,787 28.68 

 รวม 932,507,097 100.00 
ที�มา: สมดุทะเบียนหุน้ของบริษัท ณ วนัที� 14 มีนาคม GIMI 

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

 

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

 ชื�อ - นามสกลุ หุ้น ร้อยละ 
1 นาย ปกรณ์  มงคลธาดา  1,027,693,800  17.38 

2 น.ส. กญัจนารศัม ์ วงศพ์นัธุ ์  596,278,800  10.09 

3 น.ส. อรอร  อคัรเศรณี  415,041,700  7.02 

4 นาย กําพล  วริะเทพสุภรณ์  317,995,400  5.38 

5 นาย ศริวิฒัน์  วงศจ์ารุกร  104,000,000  1.76 

6 บรษิัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จาํกดั  97,982,077  1.66 

7 นาย อนันต ์ อาศริเลศิสริ ิ  97,000,000  1.64 

8 นาย ชนินทร ์ ศลิปีชวีะ  77,400,000  1.31 

9 นาย วรีะ  สงิหว์ศิษิฏ ์  57,500,000  0.97 

10 นาย กอบชยั  โกษาคาร  52,526,700  0.89 

11 ผูถ้อืหุน้อื�น  3,069,038,045  51.91 

 รวม 5,912,456,522 100.00 

ที�มา: ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัที� 14 มีนาคม  2565 
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3.2 คณะกรรมการบริษทัฯ 

รายชื�อคณะกรรมการของบรษิัทฯ  

ลาํดับ ชื�อ ตาํแหน่ง 

1 นาย ยทุธ  ชินสภุคักลุ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร 

2 นาย อารกัษ์   ราษฎรบ์รหิาร ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร และกรรมการ 

3 นาย แดน   ชินสภุคักลุ กรรมการ 

4 นาย ประสงค ์  หาญปิยวฒันสกลุ กรรมการ 

5 นายปกรณ ์  มงคลธาดา กรรมการ 

6 นาย ชยัวฒัน ์  อศัวินทรางกรู ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  

7 นาย กมล  รตันไชย กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

8 นาง ยพุาพรรณ   เอกสิทธิกลุ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

9 นาย สมชาย  ควูิจติรสวุรรณ กรรมการอิสระ 

ที�มา : ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัที� 14 มีนาคม 2565 

4. สรุปรายการสาํคัญในงบการเงนิ 

4.1 งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

รายการ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบการเงินรวม 

2561 2562 2563 2564 

สินทรพัย ์       

สินทรพัยห์มนุเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  307.57   151.07   949.68  56.97 

เงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ"าประกนั  25.67   25.43   -   - 

สินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอื�น  280.00    625.98   62.86  3,364.70 

ลกูหนี "การคา้และลกูหนี "หมนุเวียนอื�น - สทุธิ  659.23   371.75   153.11  109.48 

ลกูหนี "จากการจาํหน่ายเงินลงทนุ    150.00 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่างานก่อสรา้งโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานลม - - - 397.38 

สินทรพัยท์ี�เกิดจากสญัญา  -    6.11   11.32  16.58 

ส่วนของสินทรพัยท์ี�ครบกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี     

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัรว่มทางออ้ม  9.37   9.37   9.37  - 

เงินใหกู้ย้ืมแก่พนกังาน  2.14   2.57   3.64  3.01 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั"นแก่บริษัทที�เกี�ยวขอ้งกนั  -    -    584.27  - 

สินคา้คงเหลือ – สทุธิ  119.31   106.29   134.49  167.70 

สินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนที�ไม่ใช่เงินสดที�เป็นหลกัประกนั  -    -    -   56.49 

สินทรพัยห์มนุเวียนอื�น 

 

 140.71 

  

 284.78  

 

 225.47  

 

577.82 

 

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน  1,544.00   1,583.35   2,134.20  4,900.13 
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รายการ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบการเงินรวม 

2561 2562 2563 2564 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน       

เงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ"าประกนั  89.23   152.78   90.19   

ลกูหนี "จากการจาํหน่ายเงินลงทนุ  -    -    150.00   

เงินลงทนุระยะยาว -   -    -   - 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ - - - - 

สินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอื�น  0.34    0.35   0.33  0.35 

เงินลงทนุในบริษัทย่อย  -    -    -   - 

เงินลงทนุในบริษัทรว่ม  3,602.01   3,992.40   4,233.82  - 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัรว่มทางออ้ม  -    -    -   - 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่พนกังาน - สทุธิ  2.13   2.73   4.40  3.07 

ที�ดิน อาคารและอปุกรณ ์- สทุธิ  4,573.02   5,118.98   1,545.81  6,253.34 

สินทรพัยส์ิทธิการใช ้- สทุธิ  -    -    32.33  22.54 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สทุธิ  634.65   588.13   158.24  0.81 

เงินลงทนุในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานลม - - - 326.09 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  -    -    2.30  - 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื�น – สทุธิ 

 

 153.96 

  

 116.70 

  

 30.33 

  

23.61 

 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน  9,055.34   9,972.07   6,247.76  6,629.81 

รวมสินทรพัย ์  10,599.33   11,555.42   8,381.96  11,529.94 

หนี "สินและสว่นของผูถ้ือหุน้       

หนี "สิน       

หนี "สินหมนุเวียน       

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั"นจากสถาบนัการเงิน  321.05   180.97   72.83  819.58 

ตัWวแลกเงินขายลด  460.00   270.00   -   - 

เจา้หนี "การคา้และเจา้หนี"หมนุเวียนอื�น  247.88   180.07   159.53  738.40 

หนี "สินที�เกิดจากสญัญา – หมนุเวียน  -    13.86   4.43  2.41 

หนี "สินตามสญัญาเช่าที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี     

     เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  332.82   364.45   108.60  128.17 

     เงินกูย้ืมระยะยาวจากบริษัทอื�น  28.51   26.65   -   - 

     หนี "สินตามสญัญาเช่า  -    -    1.16  1.34 

     หุน้กู ้  884.70   1,583.50   1,700.90  1,594.32 

เงินกูย้ืมระยะสั"นจากบคุคลที�เกี�ยวขอ้งกนั - - - - 

เงินกูย้ืมระยะสั"นจากบคุคลและบริษัทอื�น  79.94   79.94   65.07  - 

ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลคา้งจ่าย  0.97   51.54   20.41  282.93 

ประมาณการหนี "สินหมนุเวียนสาํหรบัผลประโยชนพ์นกังาน   2.57   3.08   4.12  2.10 

เจา้หนี "ค่าหุน้  -    27.49   0.15  -  

เงินปันผลคา้งจ่าย  1.18   60.55   0.96  -  

หนี "สินหมนุเวียนอื�น  35.42   22.89   20.69  39.20 

รวมหนี "สินหมนุเวียน  2,395.04   2,864.97   2,158.85  3,608.44 
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รายการ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบการเงินรวม 

2561 2562 2563 2564 

หนี "สินไม่หมนุเวียน     

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน – สทุธิ  2,502.51   2,953.07   358.10  297.86 

หนี "สินตามสญัญาเช่า – สทุธิ  -    -    30.74  23.38 

หนี "สินที�เกิดจากสญัญา – ไม่หมนุเวียน  -    3.94   4.63  5.92 

หุน้กู ้– สทุธิ  2,292.70   1,700.90   845.26  2,233.78 

หนี "สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัช ี  43.86   34.83   -   23.02 

ประมาณการหนี "สินไม่หมนุเวียนสาํหรบัผลประโยชนพ์นกังาน – 

สทุธิ  37.50   46.83   48.37  48.56 

ค่าเผื�อหนี "สินจากภาระคํ"าประกนั  46.21   46.21   46.21  - 

หนี "สินอนพุนัธท์างการเงิน  -    -    22.23  12.50 

หนี "สินไม่หมนุเวียนอื�น  1.24 

  

 7.28 

  

 5.99 

  

6.06 

 

รวมหนี "สินไม่หมนุเวียน  4,924.02   4,793.06   1,361.54  2,651.09 

รวมหนี "สิน  7,319.07   7,658.04   3,520.39  6,259.53 

ส่วนของผูถ้ือหุน้       

ทนุจดทะเบียน     

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

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

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

ทนุที�ออกจาํหน่ายและเรียกชาํระแลว้     

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

ส่วนเกินมลูคา่หุน้สามญั  561.85   561.85   603.20  603.20 

ส่วนเกินทนุหุน้ทนุซื "อคืน   6.02   6.02   6.02  6.02 

กาํไรสะสม     

      จดัสรรแลว้ – ทนุสาํรองตามกฎหมาย  92.16   92.16   93.25  93.25 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  536.95   1,096.80   2,003.73  2,619.91 

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถ้ือหุน้  454.79   621.12   298.52  45.70 

รวมส่วนของบริษัทใหญ ่  2,573.33   3,299.52   3,937.22  4,300.57 

ส่วนไดเ้สยีที�ไม่มีอาํนาจควบคมุ  706.93   597.87   924.36  969.83 

รวมส่วนของผูถ้ือหุน้  3,280.27   3,897.39   4,861.57  5,270.41 

รวมหนี "สินและส่วนของผูถ้ือหุน้  10,599.33   11,555.42   8,381.96  11,529.94 
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4.2 งบกาํไรขาดทุน  

รายการ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบการเงินรวม 

2561 2562 2563 2564 

รายได ้       

รายไดจ้ากการขายและบริการ  779.64  1,313.84  1,015.66  699.91 

รายไดอื้�น     

รายไดเ้งินอดุหนนุจากรฐับาล  207.63   216.43   129.09  - 

ดอกเบี "ยรบั  2.03   4.97  1.41  3.00 

กาํไรจากการซื "อในราคาตํ�ากว่ามลูค่ายตุิธรรม  130.98   -    -   - 

กาํไรจากการขายเงินลงทนุ  -    543.01  1,567.17  1,897.17 

กาํไรจากการจาํหน่ายทรพัยส์ิน  -    3.90   1.21  - 

รายไดเ้งินปันผล  0.04   0.01   -   - 

กลบัรายการค่าเผื�อหนี "สนิจากภาระคํ"าประกนั    46.21 

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน   13.62 188.26 

อื�นๆ  64.35   21.57   23.61  22.15 

รวมรายได ้ 1,184.66  2,103.73  2,751.76  2,856.71 

ค่าใชจ้่าย  
  

 

ตน้ทนุขายและบริการ 571.10 908.41  712.94  598.78 

ค่าใชจ้่ายในการขาย  21.51   29.72   30.31  36.55 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 156.00 224.31  347.02  178.79 

ขาดทนุจากการจาํหน่ายสินทรพัย ์ - - - 90.40 

รวมค่าใชจ้่าย 748.61  1,162.44  1,090.27  904.52 

กาํไร(ขาดทนุ)จากกิจกรรมดาํเนินงาน  436.05   941.29  1,661.49  1,952.18 

ตน้ทนุทางการเงิน (246.48) (360.71) (280.91) (354.35) 

ส่วนแบ่งผลกาํไร (ขาดทนุ) ของบริษัทรว่มที�ใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย  240.45   390.39   239.28  227.58 

กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได ้  430.02   970.96  1,619.86  1,825.41 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้  (21.33)  (69.23)  (54.68) (621.10) 

กาํไร(ขาดทนุ)สาํหรบัปี  408.69   901.73  1,565.19  1,204.31 

กาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื�น     

รายการที�จะถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั:     

ผลตา่งจากการแปลงค่างบการเงินในหน่วยงานต่างประเทศ  (51.32)  137.68  (151.03) (114.11) 

ผลขาดทนุจากเครื�องมือป้องกนัความเสี�ยงกระแสเงินสด – 

สทุธิจากภาษี    - 

ส่วนแบ่งขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื�นของบริษัทรว่มที�ใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย  -    -    (40.46) 88.57 

รายการที�จะไม่ถกูบนัทึกในสว่นของกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั:     

ผลกาํไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูค่าใหม่ของผลประโยชน์

พนกังานที�กาํหนดไว ้- สทุธิจากภาษี  -    4.34   1.06  - 

รวมกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื�นสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษีเงินได ้  (51.32)  142.02  (190.36) (25.54) 

กาํไรเบ็ดเสรจ็รวมสาํหรบังวด  357.37  1,043.75  1,374.75  1,178.77 
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รายการ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบการเงินรวม 

2561 2562 2563 2564 

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทนุ)     

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่  342.77   651.72  1,135.31  1,007.51 

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคมุ  65.92   250.01   429.80  196.80 

กาํไรสทุธิสาํหรบังวด  408.69   901.73  1,565.11  1,204.31 

การแบ่งปันกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวม     

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่  291.46   793.74   956.29  956.29 

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคมุ  65.92   250.01   418.46  216.72 

กาํไรเบ็ดเสรจ็รวมสาํหรบังวด  357.37  1,043.75  1,374.75  1,178.77 

กาํไรต่อหุน้ขั"นพื "นฐาน (บาท:หุน้)     

กาํไรสทุธิสว่นที�เป็นของบริษัทใหญ่ 0.41 0.71 1.23 1.08 

 

 

4.3 งบกระแสเงนิสด 

รายการ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม  

2561 2562 2563 2564 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง 

ในสินทรัพยแ์ละหนีEสินดาํเนินงาน 

 500.65   512.16   489.43  120.10 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน  230.75   646.10   1,007.86  62.81 

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน  (1,405.16)  (122.08)  4,902.74  (2,137.75) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน  1,240.19   (14.53)  (3,411.48) 1,434.03 

ผลตา่งจากการแปลงค่างบการเงิน  (51.32)  137.68   (151.03) (114.11) 

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ "นจริงของเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด 

 -    -    (0.27) - 

ส่วนเพิ�มจากการเปลี�ยนแปลงสดัสว่นเงินลงทนุในบริษัทรว่ม  -    -    (1,462,.07) (203.60) 

ส่วนไดเ้สยีที�ไม่มีอาํนาจควบคมุของบรษิัทย่อย -  (299.08)  (87.15) 65.92 

เงินสดรบัจากการลงทนุในบริษทัย่อย  134.04   - - - 

สินทรพัยส์ทุธิที�ลดลงจากการขายเงินลงทนุ  -    (522.52)   

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ�มขึEน (ลดลง)   148.51   (174.43)  798.60  (892.70) 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี  159.06   325.50   151.07  949.68 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี  307.57   151.07   949.68  56.98 
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4.4 อัตราสว่นทางการเงนิที�สาํคัญ 

 อตัราส่วนทางการเงิน หน่วย 2561 2562 2563 2564 

อัตราส่วนสภาพคลอ่ง             

1. อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.64 0.55 0.99  1.36  

2. อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ เท่า 0.59 0.52 0.93  1.31  

3. อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.12 0.25 0.40  0.02 

4. อตัราส่วนหมนุเวยีนลกูหนี "การคา้ เท่า 3.40 4.82 4.08  3.19  

5. ระยะเวลาเก็บหนี"ถั�วเฉลี�ย วนั 107.45 75.69 89.46  114.60  

6. อตัราหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ เท่า 5.50 8.05 5.92  3.96  

7. ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี�ย วนั 66.41 45.32 61.64  92.11  

8. อตัราหมนุเวียนเจา้หนี"การคา้  เท่า 12.77 17.71 22.10 15.57 

9. ระยะเวลาชาํระหนี " วนั 28.58 20.61 16.51  23.45  

10. วงจรเงินสด วนั 145.29 100.40 134.58  183.25  

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร  

1. อตัราส่วนกาํไรขั"นตน้  % 42.15 40.64 37.72 14.45 

2. อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน % 36.81 44.74 60.13 68.34 

3. อตัรากาํไรสทุธิ  % 34.50 42.86 56.64 42.16 

4. อตัราส่วนผลตอบแทนผูถื้อหุน้  % 14.21 25.13 37.40 23.77 

อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

1. อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรพัย ์ % 4.28 8.14 15.70 12.10 

2. อตัราการหมนุของสินทรพัย ์ เท่า 0.12 0.19 0.28 0.29 

อัตราส่วนวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ  

1. อตัราส่วนหนี "สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้  เท่า 2.23 1.96 0.72 1.19 

2. อตัราส่วนหนี "สินที�มีภาระดอกเบี "ยต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 2.68 2.17 0.80 1.18 

3. อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบี "ย เท่า 2.74 3.69 6.81 5.75 

 

5. คาํอธิบายผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิ 

5.1 ผลการดาํเนินงาน 

5.1.1. รายได ้

 ปี 2562 บรษิัทฯ มีรายไดจ้ากการขายและบรกิารเท่ากับ 1,530.27 ลา้นบาท (นบัรวมรายไดเ้งินอดุหนนุจากรฐับาล) 

โดยเพิ�มขึ "น 543.00 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ "นรอ้ยละ 55.00 เมื�อเทียบกับปี 2561 ซึ�งเป็นผลมาจากการเพิ�มขึ "นของรายไดธุ้รกิจ

สิ�งพิมพจ์าํนวน 150.16 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ "นรอ้ยละ 35.09 เมื�อเทียบกับปี 2561 โดยการเพิ�มขึ "นของรายไดม้าจากบริษัท 

เวิลด ์พริ "นติ "ง แอนด ์แพ็คเกจจิ "ง จาํกัด (“WPP) (เดิมชื�อ บริษัท ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกัด (“WPS”) และเมื�อวนัที� 22 

กรกฎาคม 2563 WPP ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปลี�ยนแปลงชื�อเป็น บริษัท ตะวันออกการพิมพ ์และบรรจุภัณฑ์ จาํกัด 

(EPPCO)) เป็นบริษัทย่อย ที�บริษัทฯ ถือหุน้ในสัดส่วนรอ้ยละ 99.99 เมื�อวันที� 18 ธ.ค.2561 และปี 2562 WPP มีรายไดจ้าก
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สิ�งพิมพ ์จาํนวน 165.17 ลา้นบาท ในส่วนของรายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้าเพิ�มขึ "น 392.84 ลา้นบาท เพิ�มขึ "นรอ้ยละ 70.23 

เมื�อเทียบกับปี 2561 โดยเพิ�มขึ "นจากรายไดข้องโรงไฟฟ้าที�ประเทศเวียดนาม จาํนวน 237.44 ลา้นบาท ที�มีขนาดกาํลงัการ

ผลิต รวม 99.22 เมกะวัตต ์ที�เริ�มจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(COD) เมื�อวันที� 10 และ 11 มิถุนายน 2562 และรายไดข้อง

โรงไฟฟ้าที�ประเทศญี�ปุ่ นจาํนวน 127.59 ลา้นบาท จากโรงไฟฟ้า Kurihara 1 ขนาดกาํลงัการผลิต 9.52 เมกะวตัต ์ที� COD เมื�อ

วนัที� 1 ตลุาคม 2561 และโครงการ Kurihara 2 ขนาดกาํลงัการผลิต 17.25 เมกะวตัต ์ที� COD เมื�อวนัที� 25 พฤศจิกายน 2562 

และรายไดข้องโรงไฟฟ้าในประเทศไทย (นบัรวมรายไดเ้งินอุดหนุนจากรฐับาล) จาํนวน 27.80 ลา้นบาท ที�เพิ�มขึ "นจากธุรกิจ

การก่อสรา้ง Solar Rooftop แบบ Turnkey จาํนวน 12.85 ลา้นบาท และแบบ Leasing จาํนวน 6.51 ลา้นบาท 

 ปี 2563 บรษิัทฯ มีรายไดจ้ากการขายและบรกิารจาํนวน 1,144.74 ลา้นบาท (นบัรวมรายไดเ้งิน อดุหนนุจากรฐับาล) 

ลดลง 385.53 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 25.19 เมื�อเทียบกับปี 2562 ซึ�งเป็นผลมาจากรายไดธุ้รกิจสิ�งพิมพล์ดลงจาํนวน 

106.94 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 18.50 เมื�อเทียบกับปี 2562 โดยส่วนใหญ่เกิดจากรายไดร้บัจา้งพิมพห์นงัสือพิมพล์ดลง

จากการที�หนงัสือพิมพห์ลายฉบบัปิดตวัลง และรายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้าลดลงจาํนวน 278.59 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 

29.26 เมื�อเทียบกับปี 2562 โดยรายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้าที�ลดลง เป็นผลมาจากการที�บริษัท อีเทอรน์ิตี " พาวเวอร ์จาํกดั 

(มหาชน) (ETP) ซึ�งเป็นบริษัทย่อยที�บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนรอ้ยละ 75.00 ของจาํนวนหุ้นทั"งหมด ไดจ้าํหน่ายโครงการ

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยใ์นประเทศเวียดนามเมื�อสิ "นปี 2562 และจาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยใ์น

ประเทศไทยรวม 4 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 20 เมกะวตัต ์ซึ�งประกอบดว้ย โรงไฟฟ้าที�บ่อพลอย 2 โครงการ ขนาด

กาํลงัการผลิตรวม 10 เมกะวตัตโ์รงไฟฟ้าลพบรุี ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 5 เมกะวตัต ์และโรงไฟฟ้าปราจีนบรุี ขนาดกาํลงัการ

ผลิตรวม 5 เมกะวัตต ์ไปเมื�อวันที� 10 สิงหาคม 2563 และจาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยใ์นประเทศญี�ปุ่ น

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

การผลิตรวม 9.52 เมกะวัตต ์โรงไฟฟ้า Kurihara 2 ขนาด กาํลังการผลิตรวม 12.24 เมกะวัตต,์ และโรงไฟฟ้า Kyoto ขนาด

กาํลงัการผลิตรวม 9.99 เมกะวตัต ์

สําหรบัปี 2564 มรีายไดจ้ากการขายและบรกิาร z{{.{| ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 444.83 ล้านบาท หรอืลดลง

ร้อยละ 38.86 จากปี 2563 โดยมีรายไดจ้ากการดาํเนินงานจาํนวน 699.91 ลา้นบาท ซึ�งเป็นผลมาจากรายไดธุ้รกิจสิ�งพิมพ์

และบรรจุภณัฑ ์เพิ�มขึ "น จาํนวน 148.69 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 31.56 เนื�องจากมียอดขายจากงานบรรจุภณัฑเ์พิ�มมากขึ "น 

ซึ�งเป็นไปตามแผนงานของบริษัทที�ไดว้างไว ้แต่มีรายไดจ้ากการจาํหนา่ยไฟฟ้าลดลง 593.52 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 88.11 

เนื�องมาจากบรษิัทไดจ้าํหน่ายโรงไฟฟ้า Solar farm ในประเทศไทย และในประเทศญี�ปุ่ น รวม 65 เมกะวตัต ์เมื�อปี 2563 ซึ�งได้

รบัรูผ้ลกาํไรไปแลว้ ดงันั"นรายไดจ้ากธุรกิจไฟฟ้าในปัจจบุนัจึงมาจาก Solar rooftop เท่านั"น ทั"งนี "บรษิัทอยู่ระหว่างการก่อสรา้ง

โครงการไฟฟ้าพลังงานลม ณ ประเทศเวียดนาม รวม 160 เมกะวัตต ์โดยคาดว่าจะสามารถเริ�มจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์

(COD) ไดภ้ายในไตรมาส 2/2565  

5.1.2. ตน้ทนุขายและบรกิาร 

 ปี 2562 บริษัทฯ มีตน้ทุนขายและบริการเท่ากับ 908.41 ลา้นบาท เพิ�มขึ "น 337.31 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ "นรอ้ยละ 

59.06 เมื�อเทียบกับปี 2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากตน้ทุนสิ�งพิมพเ์พิ�มขึ "น 170.42 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ "นรอ้ยละ 51.54 เมื�อ

เทียบกับปี 2561 โดยมีตน้ทุนสิ�งพิมพท์ี�เพิ�มขึ "นจาํนวน 155.07 ลา้นบาท ที�บริษัทฯ เริ�มรบัรู ้รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายตามที�เขา้มา

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เมื�อวนัที� 18 ธันวาคม 2561 และตน้ทุนโรงไฟฟ้าเพิ�มขึ "น 166.89 ลา้นบาท เพิ�มขึ "นจากโรงไฟฟ้าที�

ประเทศเวียดนามจาํนวน 105.61 ลา้นบาท ที� COD เมื�อวนัที� 10, 11 มิถุนายน 2562 และจากโรงไฟฟ้าญี�ปุ่ นจาํนวน 71.27 

ลา้นบาท เนื�องจากโครงการ Kurihara 1 ขนาดกาํลงัการผลิต 9.52 เมกะวตัต ์ดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า (COD) เมื�อ

วนัที� 1 ตลุาคม 2561 และโครงการ Kurihara 2 ขนาดกาํลงัการผลิต 17.25 เมกะวตัต ์COD เมื�อวนัที� 25 พฤศจิกายน 2562 

 74   



 ปี 2563 บรษิัทฯ มีตน้ทนุขายและบรกิารเท่ากบั 712.94 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 195.47 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 

21.52 เมื�อเทียบกับปี 2562 โดยมีสาเหตุจากตน้ทุนสิ�งพิมพท์ี�ลดลงจาํนวน 90.61 ลา้นบาท จากยอดขายที�ลดลง และตน้ทุน

โรงไฟฟ้าลดลง 104.87 ลา้นบาท เนื�องจาก ETP บรษิัทย่อยของบรษิัทฯ มีการจาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์

ในประเทศเวียดนามไปเมื�อสิ "นปี 2562 และจาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทยรวม 4 โครงการ 

ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 20 เมกะวตัต ์ซึ�ง ประกอบดว้ย โรงไฟฟ้าที�บ่อพลอย 2 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 10 เมกะ

วตัต ์โรงไฟฟ้าลพบุรี ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 5 เมกะวตัต ์และโรงไฟฟ้าปราจีนบุรี ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 5 เมกะวตัต ์ไป

เมื�อวันที� 10 สิงหาคม 2563 และจาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยใ์นประเทศญี�ปุ่ นจาํนวน 3 โครงการ ขนาด

กาํลงัการผลิตรวม 31.75 เมกะวตัต ์ในไตรมาส 3-4 ปี 2563 ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้า Kurihara 1 ขนาดกาํลงัการผลิต รวม 9.52 เมกะ

วตัต ์โรงไฟฟ้า Kurihara 2 ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 12.24 เมกะวตัต ์และโรงไฟฟ้า Kyoto ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 9.99 เม

กะวตัต ์

 ปี 2564 บรษิัทฯ มีตน้ทนุขายและบรกิารเท่ากบั 598.78 ลา้นบาท โดยลดลง 114.16 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 16.01 

เมื�อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซึ�งเป็นตน้ทนุสิ�งพิมพแ์ละบรรจุภณัฑเ์พิ�มขึ "น 135.16 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 32.93 

จากยอดขายงานบรรจภุณัฑท์ี�เพิ�มมากขึ "น และตน้ทนุโรงไฟฟ้าลดลง 249.32 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 82.43 ซึ�งลดลงจากการ

จาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทยและประเทศญี�ปุ่ น 
 

5.1.3. รายไดอ้ื�นๆ 

 รายไดอ้ื�นของบริษัทฯ ประกอบดว้ย 1) รายไดด้อกเบี "ยรบั เป็นรายไดข้องดอกเบี "ยจากเงินลงทุนชั�วคราวของบรษิัทที�

ลงทุนในกองทุนเปิดของบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนแห่งหนึ�ง 2) กาํไรจากการซื "อในราคาตํ�ากว่ามลูค่ายุติธรรม 3) กาํไร

จากการขายเงนิลงทนุ และ 4) รายไดอ้ื�นๆ ซึ�งไดแ้ก่ กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน รายไดจ้ากการขายคารบ์อนเครดิตของโรงไฟฟา้

ของบรษิัท ค่าแนะนาํโครงการโรงไฟฟ้าที�ประเทศเวียดนาม ใหแ้ก่ บมจ. คอมมิวนิเคชั�น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั�น (CSS) เป็นตน้ 

 ปี 2562 บริษัทฯ มีรายไดอ้ื�นเท่ากับ 573.45 ลา้นบาท เพิ�มขึ "น 376.06 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ "นรอ้ยละ 190.51 เมื�อ

เทียบกบัปี 2561 ที�มีรายไดอ้ื�นเท่ากบั 197.39 ลา้นบาท โดยมีสาเหตหุลกัจากกาํไรจากการขายเงิน ลงทนุจาํนวน 543.01 ลา้น

บาท เนื�องจาก ETP บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีการจําหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์XTI - XT2 จํานวน 2 

โครงการ ที�จงัหวดัฟูเยี "ยน ประเทศเวียดนาม ขนาดกาํลงัการผลิต รวม 99.22 เมกะวตัตใ์นไตรมาสที� 4 ของปี 2562 จึงมีการ

รบัรูก้าํไรจากการขายโรงไฟฟ้าดงักล่าวจาํนวน 543.01 ลา้นบาท 

 ปี 2563 บรษิัทฯ มีรายไดอ้ื�นเท่ากบั 1,607.02 ลา้นบาท เพิ�มขึ "น 1,033.56 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ "น รอ้ยละ 180.23 เมื�อ

เทียบกับปี 2562 ที�มีรายไดอ้ื�นเท่ากับ 573.45 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลักจากกาํไรจากการขายเงินลงทุนจาํนวน 1,567.17 

ลา้นบาท จากการจาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทยรวม 4 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 20 

เมกะวัตต ์ซึ�งประกอบดว้ย โรงไฟฟ้าที�บ่อพลอย 2 โครงการ ขนาดกาํลังการผลิตรวม 10 เมกะวัตต,์ โรงไฟฟ้าลพบุรี ขนาด

กาํลงัการผลิตรวม 5 เมกะวตัต ์และโรงไฟฟ้าปราจีนบุรี ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 5 เมกะวตัต ์ไปเมื�อวนัที� 10 สิงหาคม 2563 

และจาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญี�ปุ่ นจาํนวน 3 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 31.75 เมกะ

วัตต ์ในไตรมาส 3-4 ปี 2563 ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้า Kurihara 1 ขนาดกาํลังการผลิตรวม 9.52 เมกะวัตต ์ โรงไฟฟ้า Kurihara 2 

ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 12.24 เมกะวตัต ์และโรงไฟฟ้า Kyoto ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 9.99 เมกะวตัต ์

 ปี 2564 บริษัทฯ มีรายไดอ้ื�นเท่ากับ 2,156.79 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัจากการขายโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้น

ร่วมทั"งหมดทาํใหม้ีกาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนทั"งสิ "น 1,897.17 ลา้นบาท ในขณะที�บริษัทฯ มีรายไดอ้ื�นๆ เท่ากับ 259.63 

ลา้นบาท โดยเพิ�มขึ "น 219.78 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 219.78 เมื�อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ�งประกอบไปดว้ย
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รายการ (1) โอนกลบัรายการค่าเผื�อหนี "สินจากภาระคํ"าประกันจาํนวน 46.21 ลา้นบาทจากธุรกิจสิ�งพิมพ ์(2) กาํไรจากอตัรา

แลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ "นจรงิจาํนวน 174.65 ลา้นบาทจากธุรกิจโรงไฟฟ้า (3) รายไดอ้ื�นลดลงจาํนวน 1.08 ลา้นบาท 

5.1.4. กาํไรขั"นตน้และอตัรากาํไรขั"นตน้ 

ปี 2562 บริษัทฯ มีกาํไรขั"นตน้เท่ากับ 621.86 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอัตรากาํไรขั"นตน้เท่ากับรอ้ยละ 40.64 เพิ�มขึ "น

จาํนวน 205.69 ลา้นบาท เมื�อเทียบกับปี 2561 ที�มีกาํไรขั"นตน้เท่ากับ 416.17 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรากาํไรขั"นตน้เท่ากับ

รอ้ยละ 42.15 

ปี 2563 บริษัทฯ มีกาํไรขั"นตน้เท่ากับ 431.81 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอัตรากาํไรขั"นตน้เท่ากับรอ้ยละ 37.72 ลดลง

จาํนวน 190.06 ลา้นบาท เมื�อเทียบกับปี 2562 ที�มีกาํไรขั"นตน้เท่ากับ 621.86 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรากาํไรขั"นตน้เท่ากับ

รอ้ยละ 40.64 โดยมีสาเหตหุลกัจากการจาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท์ั"งในประเทศและต่างประเทศออกไป

ตามที�ไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ ซึ�งเป็นธุรกิจที�มีกาํไรขั"นตน้ที�ค่อนขา้งสงู 

สาํหรบัปี 2564 บริษัทฯ มีกาํไรขั"นตน้เท่ากับ 101.13 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอัตรากาํไรขั"นตน้เท่ากับรอ้ยละ 14.45 

ลดลงจาํนวน 330.67 ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนที�มีกาํไรขั"นตน้เท่ากับ 431.80 ลา้นบาท หรือคิดเป็น

อตัรากาํไรขั"นตน้เท่ากบัรอ้ยละ 37.72 โดยมีสาเหตหุลกัจากการจาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทย

และญี�ปุ่ นออกไป ส่งผลใหร้ายไดจ้ากการธุรกิจไฟฟ้าลดลง และไม่มีรายไดเ้งินอดุหนนุจากรฐับาล 

5.1.5. ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 

 ปี 2562 บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการขายเท่ากับ 29.72 ลา้นบาท เพิ�มขึ "น 8.21 ลา้นบาท เมื�อเทียบกับปี 2561 ที�มี

ค่าใชจ้่ายในการขายเท่ากบั 21.51 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัจากค่านายหนา้ในการจดัหาโครงการโซล่ารรู์ฟ เพิ�มขึ "นจาํนวน 

2.29 ลา้นบาท และบริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการบริหารเท่ากับ 224.31 ลา้นบาท เพิ�มขึ "น 68.32 ลา้นบาท หรือ เพิ�มขึ "นรอ้ยละ 

43.79 เมื�อเทียบกับปี 2561 ที�มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 156.00 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการที�บริษัทฯ และ

บรษิัทย่อยมีการปรบัเพิ�มของภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน ในส่วนอตัราค่าชดเชยใหก้บัลกูจา้งที�ทาํงานตั"งแต่ 20 ปีขึ "นไป 

จากเดิม 300 วนั เป็น 400 วนั จาํนวน 11.59 ลา้นบาท และจากการปรบัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนจาํนวน 25.88 ลา้น

บาท และค่าใชจ้่ายในการบรหิารของโครงการโรงไฟฟ้า เวียดนามจาํนวน 12.70 ลา้นบาท 

ปี 2563 บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการขายเท่ากับ 30.31 ลา้นบาท เพิ�มขึ "น 0.59 ลา้นบาท เมื�อเทียบกับปี 2562 ที�มี

ค่าใชจ้่ายในการขายเท่ากบั 29.72 ลา้นบาท โดยมีสาเหตหุลกัจากการเพิ�มขึ "นของค่าใชจ้่ายในการขายของธุรกิจสิ�งพิมพ ์และ

บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการบรหิารเท่ากบั 358.55 ลา้นบาท เพิ�มขึ "น 134.23 ลา้นบาท หรือ เพิ�มขึ "นรอ้ยละ 59.84 เมื�อเทียบกบั

ปี 2562 ที�มีค่าใชจ้่ายในการบริหารเท่ากับ 224.31 ลา้นบาท โดยมีสาเหตหุลกัจากค่าใชจ้่ายในการบริหารของธุรกิจสิ�งพิมพท์ี�

เพิ�มขึ "นจาํนวน 66.52 ลา้นบาท จากการตั"งสาํรองค่าเผื�อหนี"สงสยัจะสญูจาํนวน 52.17 ลา้นบาท ตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัที� 9 เรื�อง เครื�องมือทางการเงิน (TFRS 9) โดยกาํหนดใหก้ิจการต่างๆ ตอ้งปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัดงักล่าวกบังบการเงินสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มตั"งแต่วนัที� 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป และค่าใชจ้่าย

จากโรงไฟฟ้า เพิ�มขึ "นจาํนวน 67.71 ลา้นบาท จากการลงทนุในโรงไฟฟ้าโครงการใหม่ที�ประเทศเวียดนาม 

สาํหรบัปี 2564 บรษิัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร จาํนวน 215.35 ลา้นบาท ลดลง 161.99 ลา้นบาท คิดเป็น

รอ้ยละ 42.93 เมื�อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ�งเป็นค่าใชจ้่ายจากสิ�งพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์ลดลง 77.65 ลา้นบาท 

คิดเป็นรอ้ยละ 45.11 และมีค่าใชจ้่ายขายและบรหิารจากโรงไฟฟ้าลดลง 84.33 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 41.10 และโรงไฟฟ้า
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รบัรูผ้ลขาดทุนจากการจาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยใ์นประเทศญี�ปุ่ นโครงการ Shichikashuku 1 และ 2 

จาํนวน 90.40 ลา้นบาท ซึ�งโครงการดงักล่าวยงัไม่เริ�มดาํเนินการเชิงพาณิชย ์(COD) 

5.1.6. ตน้ทนุทางการเงิน 

ปี 2562 จาํนวน 360.71 ลา้นบาท เพิ�มขึ "น 114.23 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 46.34 เมื�อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน

ของปีก่อน โดยมีส่วนที�เพิ�มขึ "นจากสิ�งพิมพ ์จาํนวน 27.58 ลา้นบาท เนื�องมาจากการกูเ้งินมาเพื�อลงทุนในธุรกิจสิ�งพิมพ์

แพ็กเกจจิ "ง และเพิ�มขึ "นจากโรงไฟฟ้า 86.65 ลา้นบาท ซึ�งเพิ�มขึ "นจากการกูย้ืมเงินธนาคารเพื�อก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้า

ประเทศญี�ปุ่ น จาํนวนเงิน 26.25 ลา้นบาท และกูย้ืมเงินมาเพื�อก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้าประเทศเวียดนาม จาํนวน 60.40 

ลา้นบาท 

ปี 2563 บริษัทฯ มีตน้ทุนทางการเงินเท่ากับ 280.91 ลา้นบาท ลดลง 79.80 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 22.12 เมื�อ

เทียบกับปี 2562 ที�มีตน้ทุนทางการเงินเท่ากับ 360.71 ลา้นบาท โดยลดลงจากธุรกิจสิ�งพิมพ ์จาํนวน 19.85 ลา้นบาท และ

ลดลงจากธุรกิจโรงไฟฟ้า 59.95 ลา้นบาท ซึ�งลดลงจากการจ่ายคืนเงินกูใ้นส่วนของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท์ี�ได้

จาํหน่ายไปแลว้ตามที�กล่าวไวข้า้งตน้ 

สาํหรบัปี 2564 บริษัทมีตน้ทุนทางการเงิน จาํนวน 354.35 ลา้นบาท เพิ�มขึ "น 73.45 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 26.15 

เมื�อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยหลกัมาจากการเพิ�มขึ "นของตน้ทุนทางการเงินในธุรกิจสิ�งพิมพ ์38.03 ลา้นบาท 

คิดเป็นรอ้ยละ 40.36 และตน้ทุนทางการเงินในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าเพิ�มขึ "นจาํนวน 35.42 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 18.97 

เนื�องจากบริษัทฯไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูค้รั"งที� 1/2564 เป็นจาํนวน 1,500 ลา้นบาท เมื�อวนัที� 1 เมษายน 2564 และครั"งที� 

2/2564 จาํนวน 1,500 ลา้นบาท เมื�อวนัที� 17 กันยายน 2564 เพื�อใชใ้นการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมในประเทศ

เวียดนาม และการเพิ�มขึ "นของค่าธรรมเนียมและดอกเบี "ยจากการขอสินเชื�อของบรษิัทย่อย (ETP) เพื�อใชใ้นการซื "อหุน้โรงไฟฟ้า

ฯ SSUT และ TAC Energy จากผูถื้อหุน้เดิม 

5.1.7. กาํไรสทุธิ – ส่วนที�เป็นของบรษิัทใหญ่ 

ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีกาํไรสุทธิ 651.72 ลา้นบาท เพิ�มขึ "นจากปี 2561 จาํนวน 308.95 ลา้นบาท โดย

แบ่งเป็นกาํไรจากธุรกิจสิ�งพิมพเ์พิ�มขึ "น 2.17 ลา้นบาท และกาํไรจากธุรกิจโรงไฟฟ้าเพิ�มขึ "น 306.78 ลา้นบาท เนื�องจากมีกาํไร

จากการจาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท์ี�ประเทศเวียดนามจาํนวน 543.01 ลา้นบาท และรบัรูส่้วนแบ่งกาํไร

จากเงินลงทนุในโรงไฟฟ้าใชพ้ลงังานความรอ้นรว่มจากบรษิัทรว่มเพิ�มขึ "น 149.94 ลา้นบาท 

ปี 2563 บริษัทฯ มีกาํไรสทุธิเท่ากับ 1,135.31 ลา้นบาท เพิ�มขึ "นจาํนวน 483.59 ลา้นบาท เมื�อเทียบกับปี 2562 ที�มี

กาํไรสุทธิเท่ากับ 651.72 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากกาํไรจากการขายเงินลงทุน จาํนวน 1,567.17 ลา้นบาท และ

ตน้ทนุทางการเงินลดลงจาํนวน 79.80 ลา้นบาท ซึ�งเป็นผลมาจากการที� ETP ซึ�งเป็นบรษิัทย่อยที�บรษิัทฯ ไดจ้าํหน่ายโครงการ

โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทยรวม 4 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 20 เมกะวตัต ์ซึ�งประกอบดว้ย โรงไฟฟ้า

ที�บ่อพลอย 2 โครงการ ขนาดกาํลังการผลิต รวม 10 เมกะวัตต ์โรงไฟฟ้าลพบุรี ขนาดกาํลังการผลิตรวม 5 เมกะวัตต ์และ

โรงไฟฟ้าปราจีนบุรี ขนาดกาํลังการผลิตรวม 5 เมกะวัตต ์ไปเมื�อวันที� 10 สิงหาคม 2563 และจาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตย ์ในประเทศญี�ปุ่ นจาํนวน 3 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 31.75 เมกะวตัต ์ในไตรมาส 3-4 ปี 2563 

ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้า Kurihara 1 ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 9.52 เมกะวตัต ์โรงไฟฟ้า Kurihara 2 ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 12.24 เม

กะวตัต ์และโรงไฟฟ้า Kyoto ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 9.99 เมกะวตัต ์
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สาํหรบัปี 2564 บรษิัทฯ มีกาํไรสทุธิเท่ากบั 1,007.51 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 126.88 ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัช่วงเวลา

เดียวกันของปีก่อน ที�มีกาํไรสุทธิเท่ากับ 1,135.38 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการจาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตยใ์นประเทศไทยและญี�ปุ่ นออกไป ส่งผลใหร้ายได้จากการธุรกิจไฟฟ้าลดลง และไม่มีรายไดเ้งินอุดหนุนจากรฐับาล 

ทั"งนี "บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้621.10 ลา้นบาท เพิ�มจากปี 2563 เป็นจาํนวน 566.42 ลา้นบาท เนื�องจากกาํไรจากการ

จาํหน่ายเงินลงทนุ 

5.1.8. ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบรษิัทรว่มที�ใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 

ปี 2562 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบรษิัทร่วมจากโรงไฟฟ้าใชพ้ลงังานความรอ้นร่วม (Cogeneration 

Combined Power Plant) ของบรษิัทย่อย บรษิัทฯ รบัรูผ้ลกาํไรจากเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม จาํนวน 390.39 ลา้นบาท เมื�อเทียบ

กบัปี 2561 เท่ากบั 240.45 ลา้นบาท เพิ�มขึ "นจาํนวน 149.94 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 62.36 เนื�องมาจากการผลกาํไรจาก

อตัราแลกเปลี�ยนที�เพิ�มขึ "นและผลการดาํเนินงานที�ดีขึ "น 

ปี 2563 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบรษิัทร่วมจากโรงไฟฟ้าใชพ้ลงังานความรอ้นร่วม (Cogeneration 

Combined Power Plant) ของบริษัทย่อย บริษัทฯ รบัรูผ้ลกาํไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จาํนวน 239.28 ลา้นบาท ลดลง 

151.11 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 38.71 โดยผลการดาํเนินงานลดลงจาํนวน 269.92 ลา้นบาท เนื�องจาก SSUT ครบกาํหนด

ตรวจสอบและซ่อมบาํรุงในช่วงเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2563 ประกอบลูกคา้นิคมอุตสาหกรรมของ SSUT และ PPTC 

ไดร้บัผลกระทบจาก COVID-19 ทาํใหจ้าํนวนไฟฟ้าที�ขายใหแ้ก่ IU ลดลง อีกทั"งในปี ก่อน PPTC ไดร้บัเงินชดเชยค่าความ

เสียหายจากบริษัทประกนั จาํนวน 126.51 ลา้นบาท จึงส่งผลใหร้บัรูผ้ลกาํไรจากบริษัทร่วมลดลง และจากการรบัรูผ้ลขาดทนุ

จากอตัราแลกเปลี�ยน จาํนวน 118.81 ลา้นบาท 

สาํหรบัปี 2564 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจากโรงไฟฟ้าใชพ้ลังงานความรอ้นร่วม ( Co-

Generation Combined Power Plant) ของบริษัทย่อย บริษัทฯ รบัรูผ้ลกาํไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จาํนวน 227.58 ลา้น

บาท ลดลง 11.70 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 4.89 เมื�อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยเกิดจาก (1) จากผลการ

ดาํเนินงาน จาํนวน 358.31 ลา้นบาท เพิ�มขึ "นจาํนวน 115.78 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 47.74 (2) จากการรบัรบัรูผ้ลขาดทุน

จากอตัราแลกเปลี�ยน จาํนวน 130.73 ลา้นบาท เพิ�มขึ "นจาํนวน 127.48 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 3,922.46 ซึ�งเป็นผลขาดทนุที�

ยงัไม่เกิดขึ "นจรงิ  แต่ทั"งนี "ในวนัที� 20 ธ.ค.2564 กลุ่มบรษิัท ไดม้ีการจาํหน่ายเงินลงทนุในบรษิัทรว่มไปแลว้ และมีกาํไรจากการ

จาํหน่ายเงินลงทนุ จาํนวน 1,897.17 ลา้นบาท 

5.2 ฐานะทางการเงนิ 

5.2.1 สินทรพัย ์

ณ วันที�  31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจํานวน  

11,555.42 ลา้นบาท 8,381.96 ลา้นบาท และ 11,529.94 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดย ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมี

สินทรพัยร์วมลดลง 3,173.46 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 27.42 เมื�อเทียบกับสิ "นปี 2562 และ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 

กลุ่มบริษัทมีสินทรพัยร์วมเพิ�มขึ "น 3,147.97 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ "นรอ้ยละ 37.56 เมื�อเทียบกับสิ "นปี 2563 ซึ�งสามารถจาํแนก

รายละเอียดการเปลี�ยนแปลงไดด้งัต่อไปนี" 

สนิทรพัย์รวมของบรษิัทฯ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 เพิ�มขึ0นจากปี 2561 เป็นจํานวน 956.09 ล้านบาท โดยมี

สาเหตุหลกัจากการก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้าประเทศญี�ปุ่ นซึ�งทาํให ้ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ของบรษิทัฯ เพิ�มขึ0น 545.96 

ล้านบาท การเพิ�มขึ0นของเงนิลงทุนในบรษิัทร่วมจํานวน 390.39 ล้านบาทจากการรบัรู้ส่วนแบ่งกําไรสุทธขิองโครงการ
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โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมและเงนิลงทุนชั �วคราวเพิ�มขึ0น 343.15 ล้านบาทจากการจําหน่ายโรงไฟฟ่าในประเทศ

เวยีดนาม  

สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 ลดลงจากสนิทรพัยร์วม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 จาํนวน 

3,173.46 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัจากการเพิ�มขึ0นของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดจาํนวน 798.60 ลา้นบาท จาก

การจําหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศไทย 4 โครงการและในประเทศญี�ปุ่ น 3 โครงการ การลดลง

ของสนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื�นจาํนวน 563.12 ลา้นบาท จากการจาํหน่ายเงนิลงทุนชั �วคราวประเภทเพื�อคา้ออกไป 

การเพิ�มขึ0นของเงนิให้กู้ยมืระยะสั 0นแก่บริษัทที�เกี�ยวขอ้งกันจํานวน 584.27 ล้านบาท ซึ�งเป็นการให้กู้ยมืแก่บรษิัทร่วม

ทางออ้มจาํนวน 3 แห่ง โดยทาํสญัญากูย้มืแบบไม่มหีลกัประกนั ครบกําหนดภายใน 1 ปี คดิอตัราดอกเบี0ยรอ้ยละ 2 และ 6 

ต่อปี และการลดลงของที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์-สุทธ ิและสนิทรพัย์ที�ไม่มตีวัตนจาํนวน 3,573.17 ล้านบาท และ 429.88 

ลา้นบาท ตามลําดบั เนื�องมาจากการจาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยต์ามที�ไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ จาํนวน 11,529.94 ลา้นบาท เพิ�มขึ0นจากปี 2563 

จํานวน 3,147.97 ล้านบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมในเวยีดนามซึ�งส่งผลให้

บรษิทัฯ มทีี�ดนิ อาคารและอุปกรณ์– สุทธ ิเพิ�มขึ0นจาํนวน 4,707.53 ลา้นบาท เงนิจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสรา้งโครงการผลติ

ไฟฟ้าพลังงานลม 397.38 ล้านบาท และเงินลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมเพิ�มขึ0น  326.09 ล้านบาท 

นอกจากนี0บรษิทัฯ ยงัมสีนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื�นเพิ�มขึ0น 3,301.84 ลา้นบาท ซึ�งเกดิจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนใน

บรษิทัร่วมจาํนวน 4,233.82 ลา้นบาท  

5.2.2 หนี"สินรวม 

หนี0สนิรวมของบรษิทัฯ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 มจีาํนวน 7,658.04 ลา้นบาท เพิ�มขึ0นจากปี 2561 เป็นจาํนวน 

338.67 ล้านบาท หรอืเพิ�มขึ0นรอ้ยละ 4.63 ทั 0งนี0สาเหตุหลกัมาจากการกู้ยมืเงนิจากสถาบนัการเงนิเพื�อก่อสรา้งโรงไฟฟ้าที�

ประเทศญี�ปุ่ นเป็นจาํนวน 756.35 ลา้นบาท และการกูย้มืเพื�อซื0อเครื�องจกัรในการผลติกระดาษลูกฟูกและงานกล่อง 169.79 

ล้านบาท โดยในระหว่างปี บรษิทัฯ ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กู ้2 ครั 0งมูลค่ารวม 991.70 ล้านบาท อตัราดอกเบี0ย 5.75 และ 

5.25 ต่อปี และมกีารไถ่ถอนหุน้กูท้ี�ครบกําหนดจาํนวน 328.00 ลา้นบาท   

หนี0สนิรวมของบรษิทัฯ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 มจีํานวน 3,520.39 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 เป็นจํานวน 

4,137.65 ล้านบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 54.03 โดยมสีาเหตุหลกัจากการลดลงจากเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสั 0นจาก

สถาบนัการเงนิจาํนวน 108.14 ล้านบาท การลดลงของตั ~วแลกเงนิขายลดจาํนวน 270.00 ล้านบาท การลดลงของเงนิกูย้มื

ระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ �,���.�� ล้านบาท ซึ�งเป็นผลจากการจ่ายชําระคนืเงนิกู้ยมืในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทติย์ที�ในประเทศไทยและประเทศญี�ปุ่ น ทั 0งนี0บรษิทัฯ มหีุน้กู้สุทธลิดลง ���.z� ล้านบาท โดยในระหว่างปี 

2563 บรษิทัฯ มกีารออกหุน้กู้ 1 ครั 0ง มูลค่ารวม 852.50 ล้านบาท อตัราดอกเบี0ยรอ้ยละ 5.50 ต่อปี และมกีารไถ่ถอนหุน้กู้

ระหว่างปี 1,583.50 ลา้นบาท  

หนี0สนิรวมของบรษิทัฯ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 ของบรษิทัฯ มจีํานวน 6,259.53 ล้านบาท เพิ�มขึ0นจากปี 2563 

จาํนวน 2,739.14 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัจากการเพิ�มขึ0นของเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสั 0นจากสถาบนัการเงนิ

จํานวน 746.76 ล้านบาท การเพิ�มขึ0นของเจ้าหนี0การค้าและเจ้าหนี0หมุนเวียนอื�นจํานวน 577.76 ล้านบาท ซึ�งเป็นการ

เพิ�มขึ0นของเจ้าหนี0ค่าภาษีอากรจํานวน 284.13 ล้านบาท และเพิ�มขึ0นจากเจ้าหนี0งานก่อสร้างโครงการพลังงานลมที�

เวยีดนามจํานวนเงนิ 225.50 ล้านบาท และการเพิ�มขึ0นของหุน้กู้สุทธ ิ1,281.94 ล้านบาท จากการออกและเสนอขายหุน้กู้

ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย โดยในระหว่างปี ��z� บรษิทัฯ มกีารออกและเสนอขายหุ้นกู้ � ครั 0ง มูลค่ารวม � ,000 ล้าน

บาท โดยมอีตัราดอกเบี0ยรอ้ยละ �.�� – �.z� ต่อปี 
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5.2.3 ส่วนของผูถื้อหุน้ 

ณ วันที�  31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,026.08 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จํานวน 

1,026,076,686 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นทุนที�ออกจําหน่ายและชําระแล้วจํานวน 921.57 ล้านบาท 

แบ่งเป็นหุน้สามัญจาํนวน 921,572,840 หุน้ โดยมีมูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท และมีส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากับ 3,897.39 

ลา้นบาท เพิ�มขึ "นจาํนวน 617.12 ลา้นบาท เมื�อเทียบกับสิ "นปี 2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพิ�มขึ "นของกาํไรสะสมของ

บรษิัทฯ จาํนวน 559.56 ลา้นบาท 

ณ วันที�  31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,579.02 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จํานวน 

1,579,018,686 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นทุนที�ออกจําหน่ายและชําระแล้วจํานวน 932.51 ล้านบาท 

แบ่งเป็นหุน้สามัญจาํนวน 932,507,097 หุน้ โดยมีมูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท และมีส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากับ 4,861.57 

ลา้นบาท เพิ�มขึ "นจาํนวน 964.19 ลา้นบาท เมื�อเทียบกับสิ "นปี 2562 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพิ�มขึ "นของกาํไรสะสมของ

บรษิัทฯ จาํนวน 908.31 ลา้นบาท 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน  1,492.01  ลา้นบาท ประกอบดว้ย

หุ้นสามัญ จาํนวน 1,492,011,297 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นทุนที�ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้จาํนวน  

932.51  ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน  932,507,097 หุน้ โดยมีมลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท และมีส่วนของผูถื้อหุน้

เท่ากับ 4,300.57  ลา้นบาท เพิ�มขึ "นจาํนวน 363.36 ลา้นบาท เมื�อเทียบกับปี 2563 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพิ�มขึ "นจาก

กาํไรสะสมที�ยังไม่ไดจ้ัดสรร จาํนวน 616.10 ลา้นบาท การลดลงขององคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ จาํนวน 252.75 

ลา้นบาท และการเพิ�มขึ "นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคมุ จาํนวน 45.47 ลา้นบาท 

5.3 การวิเคราะหง์บกระแสเงนิสด 

5.3.1 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนนิงาน 

ในปี 2562 - 2564 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 646.10 ลา้นบาท 1,007.86 

ล้านบาท และ 62.81 ล้านบาท ตามลาํดับ โดยมีกําไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนี "สิน

ดาํเนินงานเท่ากับ 512.16 ลา้นบาท และ 489.43  ลา้นบาท และ 120.10 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยบริษัทฯ มีกระแสเงินสด

จากการดาํเนินงานเป็นบวกตลอดในช่วงปี  2562 - 2564 

5.3.2 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ 

ปี 2562 บรษิัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจาํนวน 122.08 ลา้นบาท ซึ�งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการ

ลงทุนเพิ�มเติมในการก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้า Kurihara 2 ที�ประเทศญี�ปุ่ นเป็นจาํนวน 706.93 ลา้นบาท และลงทุนในธุรกิจ

แพ็คเกจจิ "ง จาํนวน 88.96 ลา้นบาท ในขณะที�บรษิัทฯ มีเงินสดรบัจากการจาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าประเทศเวียดนามจาํนวน 

1,070.15 ลา้นบาท และนาํเงินสดส่วนเกินไปลงทนุในสินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอื�นจาํนวน 818.86 ลา้นบาท 

ปี 2563 บรษิัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมลงทนุจาํนวน 4,902.74 ลา้นบาท ซึ�งส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก

เงินสดรบัจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางออ้มจาํนวน 5,893.87 ลา้นบาท จากการจาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้า

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

จาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญี�ปุ่ น จาํนวน 3 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 31.75 เมกะวตัต ์

ในไตรมาส 3-4 ปี 2563 ตามที�ไดก้ล่าวไปแลว้ ขา้งตน้ 
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บรษิัทฯ มีเงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทนุ สาํหรับงวดบญัชีสิ "นสดุวนัที� วนัที� 31 ธันวาคม2564 เท่ากบั  

(2,137.75) ลา้นบาท ซึ�งส่วนใหญ่ มาจากกระแสเงินสดรบัจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม จาํนวนเงิน 10,897.27 

ลา้นบาท , เงินสดจ่ายซื "อเงินลงทนุในบรษิัทรว่มทางออ้ม จาํนวน 3,992.80 ลา้นบาท และเงินสดจ่ายซื "อสินทรพัยถ์าวร จาํนวน  

4,873.25 ลา้นบาท และนาํเงินไปฝากไวใ้นสินทรพัยท์างการเงินจาํนวน 3,301.63 ลา้นบาท  

5.3.3 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

ปี 2562 บรษิัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิใชไ้ปจากกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน (14.53) ลา้นบาท เป็นผลจากการที�บริษัทฯ 

ไดช้าํระตัWวแลกเงินระยะสั"น (Bill of Exchange : B/E) จาํนวน 190.00 ลา้นบาท ชาํระคืนหุน้กู ้884.70 ลา้นบาท และออกหุน้กู้

เพิ�มจาํนวนเงิน 991.70 ลา้นบาท กูเ้งินระยะยาวเพิ�มเพื�อลงทุนในธุรกิจบรรจุภัณฑ ์จาํนวน 169.79 ลา้นบาท กูย้ืมเงินเพื�อ

ก่อสรา้งโรงไฟฟ้าที�ประเทศญี�ปุ่ น จาํนวน 756.36 ลา้นบาท กูย้ืมเงินเพื�อลงทนุในธุรกิจ Solar Rooftop จาํนวนเงิน 11.17 ลา้น

บาท จ่ายชาํระคืนเงินตน้ของเงินกูย้ืมระยะยาว จาํนวน 348.79 ลา้นบาท จ่ายดอกเบี "ยจาํนวนเงิน 289.58 ลา้นบาท 

ปี 2563 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 3,411.48 ลา้นบาท ส่วน ใหญ่เป็นผลมา

จากการที�บรษิัทฯ ไดร้บัเงินจากการจาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทยรวม L โครงการ ขนาดกาํลงั

การผลิตรวม 20 เมกะวัตต ์และจาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยใ์นประเทศญี�ปุ่ นจาํนวน 3 โครงการ ขนาด

กาํลงัการผลิตรวม 31.75 เมกะวตัต ์ไปในช่วงไตรมาส 3-4 ปี 2563 ตามที�ไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ และนาํเงินสดที�ไดร้บัดงักลา่ว

มาชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเป็นจาํนวนกว่า 1,875.43 ลา้นบาท และใชใ้นการไถ่ถอนหุ้นกูเ้พิ�มเติมเป็น

จาํนวน 1,583.50 ลา้นบาท และนาํไปชาํระคืนตัWวแลกเงินขายลดอีกจาํนวน 360.00 ลา้นบาท 

บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน สาํหรบังวดบญัชีสิ "นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2564 เท่ากบั 

1,434.03 ลา้นบาท เป็นผลจากเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั"นจากสถาบนัการเงิน จาํนวน  743.01  ลา้นบาท เงินสด

รบัจากการออกหุน้กู ้จาํนวน  2,970.03  ลา้นบาท เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุน้กู ้จาํนวน (1,700.90) ลา้นบาท 

5.4 อัตราส่วนทางการเงนิที�สาํคัญ 

5.4.1 อตัราส่วนสภาพคล่อง 

ปี 2562 บรษิัทฯ มีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 0.55 เท่า อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็เท่ากบั 0.52 เท่า ลดลงเมื�อ

เทียบกบัปี 2561 ที�มีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 0.64 เท่า อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็เท่ากบั 0.59 เท่า โดยมีสาเหตหุลกั

จากการที�บริษัทฯ มีหนี "สินหมนุเวียนเพิ�มขึ "น 469.93 ลา้นบาท จากการเพิ�มขึ "นของหุน้กูที้�ครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี เป็น

ส่วนใหญ่ ในขณะที�สินทรพัยห์มนุเวียนของบริษัทฯ เพิ�มขึ "นเพียง 39.35 ลา้นบาท จากการเพิ�มขึ "นของสินทรพัยท์างการเงิน

หมนุเวียนอื�นเป็นหลกั 

ปี 2563 บริษัทฯ มีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 0.99 เท่า อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็วเท่ากับ 0.93 เท่า เพิ�มขึ "น

เมื�อเทียบกับสิ "นปี 2562 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพิ�มขึ "นของสินทรพัยห์มนุเวียน จาํนวน 550.85 ลา้นบาท เนื�องมาจาก

การเพิ�มขึ "นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จาํนวน 798.60 ลา้นบาท และจากการจาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าใน

ประเทศไทยและประเทศญี�ปุ่ นตามที�ไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ 

สาํหรบังวดปี 2564 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.36 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็วเท่ากับ 1.31 

เท่า โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพิ�มขึ "นของสินทรพัยห์มนุเวียนรวม จาํนวน 2,765.93 ลา้นบาท โดยเป็นการเพิ�มขึ "นของเงิน

จ่ายล่วงหนา้ค่างานก่อสรา้งโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานลม 397.37 ลา้นบาท การลดลงของเงินใหกู้ย้ืมระยะสั"นแก่บริษัทที�
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เกี�ยวข้องกัน จาํนวน 584.27 ลา้นบาท การเพิ�มขึ "นของสินทรัพยห์มุนเวียนอื�น จาํนวน 352.35 ลา้นบาท การเพิ�มขึ "นของ

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�น จาํนวน 3,301.84 ลา้นบาท การเพิ�มขึ "นของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์– สุทธิ จาํนวน 

4,707.53 ลา้นบาท และการเพิ�มขึ "นของเงินลงทนุในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานลม จาํนวน 326.09 ลา้นบาท ในขณะที�มี

การเพิ�มของหนี"หมนุเวียนรวม จาํนวน 1,449.59 ลา้นบาท โดยเป็นการเพิ�มขึ "นของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั"นจาก

สถาบนัการเงิน จาํนวน 746.76 ลา้นบาท การเพิ�มขึ "นของเจา้หนี"การคา้และเจา้หนี"หมนุเวียนอื�น จาํนวน 577.76 ลา้นบาท การ

เพิ�มขึ "นของภาษีเงินไดน้ิติบคุคลคา้งจ่าย จาํนวน 282.93 ลา้นบาท การลดลงของหนี"สินที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี - หุน้กู ้

จาํนวน 106.58 ลา้นบาท และการเพิ�มขึ "นของหุน้กู ้-สทุธิ จาํนวน 1,388.52 ลา้นบาท 

5.4.2 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร 

ปี 2562 บริษัทฯ มีอตัรากาํไรขั"นตน้อยู่ที�รอ้ยละ 40.64 อตัรากาํไรจากการดาํเนินงานอยู่ที�รอ้ยละ 44.74 และอตัรา

กาํไรสทุธิอยู่ที�รอ้ยละ 42.86 เนื�องจากบริษัทฯ มีรายไดเ้พิ�มขึ "นจากโครงการโรงไฟฟ้าที�ประเทศเวียดนามขนาดกาํลงัการผลิต

รวม 99.22 เมกะวัตต ์ที�เริ�มจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์ (COD) เมื�อวันที� 10 และ 11 มิถุนายน 2562 และ จากโรงไฟฟ้า 

Kurihara H ขนาดกาํลงัการผลิต 9.52 เมกะวตัต ์ที� COD เมื�อวนัที� 1 ตุลาคม 2561 และโครงการ Kurihara 2 ขนาดกาํลงัการ

ผลิต 17.25 เมกะวัตต ์ที� COD เมื�อวันที� 25 พฤศจิกายน 2562 ประกอบกับบริษัทฯ มีกาํไรจากการขายเงินลงทุนจาํนวน 

543.01 ลา้นบาท โดยมีสาเหตจุากการที� ETP บรษิัท ย่อยของบรษิัทฯ ไดจ้าํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์XT1 

- XTG จาํนวน 2 โครงการ ที�จงัหวดัฟเูยี "ยน ประเทศเวียดนาม ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 99.22 เมกะวตัตใ์นไตรมาสที� 4 ของปี 

2562 จึงมีการรบัรูก้าํไรจากการขายโรงไฟฟ้าดงักล่าวจาํนวน 543.01 ลา้นบาท 

ปี 2563 บริษัทฯ มีอตัรากาํไรขั"นตน้อยู่ที�รอ้ยละ 37.72 อตัรากาํไรจากการดาํเนินงานอยู่ที�รอ้ยละ 60.13 และอตัรา

กาํไรสทุธิอยู่ที�รอ้ยละ 56.64 เนื�องจากบริษัทฯ มีกาํไรจากการขายเงินลงทุนจาํนวน 1,567.17 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุมาจาก

การที� ETP บริษัทย่อยของบริษัทฯ ไดจ้าํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทยรวม 4 โครงการ ขนาด

กาํลงัการผลิตรวม 20 เมกะวตัต ์ไปเมื�อวนัที� 10 สิงหาคม 2563 และจาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศ

ญี�ปุ่ นจาํนวน 3 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 31.75 เมกะวตัต ์ไปในช่วงไตรมาส 3-4 ปี 2563 

สาํหรบัปี 2564 บรษิัทฯ มีอตัรากาํไรขั"นตน้อยู่ที�รอ้ยละ 14.45 อตัรากาํไรจากการดาํเนินงานอยู่ที�รอ้ยละ 68.34 และ

อัตรากาํไรสุทธิอยู่ที�รอ้ยละ 42.16 เนื�องจากบริษัทฯ จาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทยและ

ประเทศญี�ปุ่ น เมื�อปลายปี 2563 ทาํใหบ้รษิัทฯ ไม่มีรายไดเ้งินอุดหนนุจากรฐับาล และกาํไรจากการขายเงินลงทุน เนื�องจากมี

การรบัรูร้ายไดใ้นปี 2563 แลว้ แต่ในเดือนธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทไดม้ีการจาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าโคเจน ทาํใหบ้ริษัทฯ 

มีกาํไรจากการจาํหน่ายโรงไฟฟ้า จาํนวน 1,897.17 ลา้นบาท 

5.4.3 อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

ปี 2562 บรษิัทฯ มีอตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยอ์ยู่ที�รอ้ยละ 8.14 และอตัราการหมนุเวียนของสินทรพัยอ์ยู่ที� 0.19 

เท่า เพิ�มขึ "นเมื�อเทียบกบัปี 2561 เนื�องจากในปี 2562 บรษิัทฯ มีรายไดเ้พิ�มขึ "นจากโครงการ โรงไฟฟ้าที�ประเทศเวียดนามขนาด

กาํลังการผลิตรวม 99.22 เมกะวตัต ์ที�เริ�มจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(COD) เมื�อวันที� 10 และ 11 มิถุนายน 2562 และจาก

โรงไฟฟ้า Kurihara 1 ขนาดกาํลงัการผลิต 9.52 เมกะวตัต ์ที� COD เมื�อวนัที� H ตลุาคม GIMH และโครงการ Kurihara G ขนาด

กาํลังการผลิต H_.GI เมกะวตัต ์ที� COD เมื�อวันที� GI พฤศจิกายน GIMG ประกอบกับบริษัทฯ มีกาํไรจากการขายเงินลงทุน

จํานวน IL].^H ล้านบาท โดยมีสาเหตุจาก การที�  ETP บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จําหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย ์XT1 - XTG จาํนวน G โครงการ ที�จงัหวดัฟูเยี "ยน ประเทศเวียดนาม ขนาดกาํลงัการผลิตรวม bb.GG เมกะวตัตใ์น

 82   



ไตรมาสที� L ของปี GIMG จึงมีการรบัรูก้าํไรจากการขายโรงไฟฟ้าดงักล่าวจาํนวน IL].^H ลา้นบาท จึงส่งผลใหใ้นปี GIMG 

บริษัทฯ มีรายไดร้วมเพิ�มขึ "น bHb.^M ลา้นบาท และมีกาํไรสุทธิเพิ�มขึ "น Lb].^L ลา้นบาท เมื�อเทียบกับปี GIMH ในขณะที�ปี 

GIMG สินทรพัยร์วมของบรษิัทฯ เพิ�มขึ "น bIM.^b ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ "นเพียงรอ้ยละ b.^G เมื�อเทียบกบัปี GIMH 

ปี GIM] บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรพัยอ์ยู่ที�รอ้ยละ HI._^ และอัตราการหมุนเวียน ของสินทรพัยอ์ยู่ที� 

^.G` เท่า เพิ�มขึ "นเมื�อเทียบกับปี GIMG เนื�องจากบริษัทฯ มีกาํไรจากการขายเงินลงทุนจาํนวน H,IM_.H_ ลา้นบาท และตน้ทุน

ทางการเงินลดลง _b.`^ ลา้นบาท จากการที� ETP บริษัทย่อยของบริษัทฯ ไดจ้าํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์

ในประเทศไทยรวม L โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตรวม G^ เมกะวตัต ์ไปเมื�อวนัที� H^ สิงหาคม GIM] และจาํหน่ายโครงการ

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญี�ปุ่ น จาํนวน ] โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตรวม ]H._I เมกะวตัต ์ไปในช่วงไตรมาส 

]-L ปี GIM] จึงส่งผลใหปี้ GIM] บรษิัทฯ มีรายไดร้วมเพิ�มขึ "น MIb.Lb ลา้นบาท และมีกาํไรสทุธิเพิ�มขึ "น MM].]` ลา้นบาท เมื�อ

เทียบกับปี GIMG ในขณะที� ณ ]H ธันวาคม GIM] สินทรพัยร์วมของบริษัทฯ ลดลงจาํนวน ],H_].LM ลา้นบาท หรือลดลง รอ้ย

ละ G_.LM เมื�อเทียบกบัปี GIMG 

สาํหรบัปี 2564 บริษัทฯ มีอตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยอ์ยู่ที�รอ้ยละ 12.10 และอตัราการหมนุเวียนของสินทรพัย์

อยู่ที� 0.29 เท่า ลดลงเมื�อเทียบปี 2563 เนื�องจากในปี 2564 กลุ่มบรษิัทอยู่ระหว่างการกอ่สรา้งโครงการลม จาํนวน 4 โครงการ 

160 เมกะวัตต ์และยังไม่ได ้COD ดังนั"นจึงยังไม่รายไดใ้นการขายไฟฟ้าในปี 2564 โดยบริษัทคาดว่าจะสามารถ จาํหน่าย

กระแสไฟฟ้าไดภ้ายในเดือนมิถนุายน 2565 

5.4.4 อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน 

ปี 2562 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี"สินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นอยู่ที� 1.96 เท่า ลดลงเมื�อเทียบกับปี 2561 ที�มี อัตราส่วน

หนี "สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้อยู่ที� 2.23 เท่า เนื�องจากปี 2562 บริษัทฯ มีส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากับ 3,897.39 ลา้นบาท เพิ�มขึ "น 

617.12 ลา้นบาท เมื�อเทียบกับปี 2561 จากการเพิ�มขึ "นของกาํไรสะสมจาํนวน 559.56 ลา้นบาท ในขณะที�หนี "สินรวมของ

บรษิัทฯ ในปี 2562 มีค่าเท่ากบั 7,658.04 ลา้นบาท เพิ�มขึ "น 338.97 ลา้นบาท 

ปี 2563 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี "สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที�  0.72 ลดลงเมื�อเทียบกับปี 2562 เนื�องจาก ณ 31 

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

ที�หนี"สินรวมของบรษิัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2563 มีค่าเท่ากบั 3,520.39 ลา้นบาท ลดลง4,137.65 ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัปี 2562 

เนื�องจากในปี 2563 บรษิัทฯ มีกาํไรจากการขายเงินลงทนุจาํนวน 1,567.17 ลา้นบาท และตน้ทนุทางการเงินลดลง 79.80 ลา้น

บาท จากการที� ETP บริษัทย่อยของบริษัทฯ ไดจ้าํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทยรวม 4 โครงการ 

ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 20 เมกะวตัต ์ไปเมื�อวนัที� 10 สิงหาคม 2563 และจาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์น

ประเทศญี�ปุ่ น จาํนวน 3 โครงการ ขนาดกาํลังการผลิตรวม 31.75 เมกะวัตต ์ไปในช่วงไตรมาส 3-4 ปี 2563 ซึ�งรายการ 

ดงักล่าวส่งผลใหปี้ 2563 บรษิัทฯ มีหนี "สินรวมที�ลดลง และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด และกาํไรสทุธิ รวมถึงส่วนของ

ผูถื้อหุน้เพิ�มขึ "น 

สาํหรบัปี 2564 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี"สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้อยู่ที� 1.19 เท่า เพิ�มขึ "นเมื�อเทียบปี 2563 เนื�องจาก

บริษัทฯ มีหนี "สินเท่ากับ 6,259.53 ลา้นบาท เพิ�มขึ "นจาํนวน 2,739.14 ลา้นบาท เนื�องจากในปี 2564 บริษัทมีการออกหุน้กู้

เพิ�มขึ "นจาํนวน 1,269.13 ลา้นบาท มีการขอสินเชื�อเพื�อก่อสรา้งโครงการพลงังานลมที�เวียดนาม จาํนวน 750.00 ลา้นบาท มี

ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลคา้งจ่าย จาํนวน 282.93 ลา้นบาท มีเจา้หนี "ค่าก่อสรา้งเพิ�มขึ "น จาํนวน 285.13 ลา้นบาท มีส่วนของผูถื้อ
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หุน้เท่ากบั 5,270.41 ลา้นบาท เพิ�มขึ "นจาํนวน 408.84 ลา้นบาท และมีอตัราส่วนหนี "สินมีภาระดอกเบี "ยต่อส่วนของผูถื้อหุน้อยู่

ที� 2.46 เท่า เพิ�มขึ "นเมื�อเทียบปี 2563 โดยมีรวมหนี "สินและส่วนของผูถื้อหุน้เพิ�มขึ "น จาํนวน 3,147.97 ลา้นบาท 

6. ผลกระทบจากการสถานการณโ์ควคิ-19 

จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสัโคโรน่า (COVID - 19) ที�ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจเอกชนในวงกวา้ง ณ 

ปัจจบุนันั"น  จากคาํสั�ง Lock Down ที�รฐับาลไดป้ระกาศหา้มออกจากเคหสถานในช่วงเวลาที�กาํหนด และธุรกิจต่างๆ มีการให้

พนกังานทาํงานจากที�บา้น (Work From Home) เพื�อลดการติดเชื "อจากการแพร่โรคระบาด และปัจจุบนัสถานการณโ์ควิด-19 

มีทิศทางที�ดีขึ "นทั"งในประเทศและต่างประเทศ โดยรฐับาลไดม้ีการปลด Lock Down และการเปิดประเทศเพื�อรบันกัท่องเที�ยว 

บรษิัทฯ ไม่ไดร้บัผลกระทบทางตรงอย่างมีนยัสาํคญั 

โดยในส่วนของธุรกิจสิ�งพิมพไ์ดร้บัผลกระทบ คือ ลกูคา้หลายรายลดยอดงานพิมพล์ง แต่เป็นผลดีต่องานแพคเกจจิ "ง  

ซึ�งปัจจุบนัผูบ้ริโภคปรบัเปลี�ยนวิถีใหม่แบบ New Normal จึงมีการสั�งของที�มีบริการส่งถึงบา้น (Home Delivery) เพิ�มมากขึ "น  

โดยจะช่วยส่งผลใหบ้รษิัทฯ มียอดขายงานบรรจภุณัฑเ์พิ�มมากขึ "นเป็นเท่าตวั 

ในส่วนของธุรกิจไฟฟ้า บริษัทฯ ไดข้ายไฟฟ้าใหก้ับหน่วยงานของภาครฐัเป็นส่วนใหญ่ และลูกคา้ที�อยู่ในเขตนิคม

อุตสาหกรรมลาดกระบงัและบางป ู ซึ�งลกูคา้ส่วนใหญ่เป็นบริษัทที�ผลิตสินคา้สาํหรบัอุปโภคบริโภคในประเทศไทย ไม่ใช่โซน

อุตสาหกรรมเพื�อการส่งออกโดยเฉพาะจึงไม่ไดร้บัผลกระทบมากนัก และปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการก่อสรา้งโรงไฟฟ้า

พลงังานลมในประเทศเวียดนาม จึงส่งผลใหบ้ริษัทฯ ไม่สามารถเดินทางไปดูความคืบหนา้ของโครงการได ้แต่ใชก้ารติดตาม

ความคืบหนา้ผ่านทางอีเมลห์รือการประชุม อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไดว้่าจา้งผูร้บัเหมาที�มีประสบการณใ์นการก่อสรา้ง และ

ว่าจา้งวิศวกรผูเ้ชี�ยวชาญในการดแูลแทนบรษิัทฯ จึงไม่ไดร้บัผลกระทบดงักล่าว 

7. ภาวะอุตสาหกรรม 

ธุรกิจสิ�งพิมพแ์ละบรรจภุณัฑ ์

ในปี 2564 มีแนวโนม้คาดการณว์่า ในช่วงตน้ปีเศรษฐกิจมีการขยายตวัที�ดี มีทิศทางฟื"นตวัดีขึ "น แต่ช่วงครึ�งหลงัของ

ปี มีความย่อตวัลงบา้ง ทั"งนี " ในส่วนของธุรกิจสิ�งพิมพน์ั"นยงัคงประสบปัญหา และไดร้บัแรงกดดนัจากพฤติกรรมทที�เปลี�ยนไป

ไปของผูบ้ริโภค ในการติดตามขอ้มลูข่าวสารผ่านสื�อออนไลนท์ี�ยงัคงเติบโตอย่างต่อเนื�อง ปัจจยัดงักล่าวจึงส่งผลกระทบต่อ

ธุรกิจสิ�งพิมพ ์เพราะมีการแข่งขันกับเทคโนโลยีสมยัใหม่ และภาวะการขายโฆษณาของสื�อออนไลน ์มีเพียงตลาดทางดา้น

บรรจุภณัฑท์ี�คาดว่าจะเติบโตประมาณรอ้ยละ 10 โดยไดร้บัปัจจยัหนนุจากภาวะเศรษฐกิจภายในและต่างประเทศที�มีทิศทาง

ฟื"นตัวดีขึ "น อีกทั"งความตอ้งการของผูบ้ริโภคในยุคดิจิทัลที�ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื�อง การผลิตบรรจุภัณฑใ์นยุคปัจจุบันมี

นวตักรรมใหม่ๆ ใชเ้ทคโนโลยีระดบัสงู เช่น กล่องกระดาษที�มีนํ"าหนกัเบา สะดวกและลดตน้ทุนในการขนส่ง สามารถใชบ้รรจุ

สินคา้ที�มีความหลากหลาย ตรงกับความตอ้งการใชจ้ากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในยุคปัจจบุนั ที�ตอ้งการความสะดวกรวดเรว็ 

ซึ�งหันมาเลือกซื "อสินคา้ออนไลนม์ากขึ "น และมีแนวโนม้ขยายตัวต่อเนื�อง ทาํใหต้ลาดสิ�งพิมพป์ระเภทบรรจุภัณฑม์ีแนวโนม้

เติบโตตามไปดว้ย ดงันั"นบรษิัทจึงตอ้งปรบัตวั เพื�อชิงส่วนแบ่งการตลาดบรรจภุณัฑ ์โดยจะขยายธุรกิจไปยงัผลิตภณัฑป์ระเภท

กล่องลกูฟกูภายในปี 2564 เพื�อสรา้งยอดขายใหเ้พิ�มขึ "นต่อไป 

ปี 2565 คาดว่า ผลิตภณัฑก์ระดาษที�ใชผ้ลิตกล่องบรรจภุณัฑ ์จะขยายตวัเพิ�มขึ "นจะขยายตวัเพิ�มขึ "นตามการบริโภค

ในประเทศ และตามการขยายตัวในกลุ่มอาหาร ขณะเดียวกันบรรจุภัณฑ์กระดาษในยุค New Normal จะขยายตัว
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ค่อนขา้งมากแบบกา้วกระโดด และยังไดอ้านิสงสต์ามการใชง้านสาํหรบัรบั -ส่งสินคา้ทางออนไลน ์ในขณะที�การส่งออกจะ

ขยายตวัต่อเนื�องในกลุ่มเยื�อกระดาษ ส่วนกลุ่มหนงัสือและสิ�งพิมพจ์ะยงัหดตวัต่อเนื�อง 

 

ธุรกิจอตุสาหกรรมไฟฟ้า 

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

ผลจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทาํใหค้วามตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมหดตัวมากสุดเป็น

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

โรงแรม ภตัตาคาร หา้งสรรพสินคา้ อพารท์เมน้ทแ์ละเกสตเ์ฮา้ส ์ส่วนภาคอุตสาหกรรมที�ใชไ้ฟฟ้าลดลงมากที�สดุ ไดแ้ก่ กลุ่ม

อุตสาหกรรมสิ�งทอ กลุ่มยานยนต ์กลุ่มเหล็กและโลหะพื "นฐาน และเคมีภัณฑ ์อย่างไรก็ตาม การใชไ้ฟฟ้าในภาคครวัเรือน

เพิ�มขึ "น 7.4% จากมาตรการ Work From_Home (WFH) โดยเฉพาะช่วงไตรมาส 2/2563 ด้านการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (Peak 

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

ทิศทางการเติบโตของธุรกิจผลิตไฟฟ้าขึ "นอยู่กบั 

ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในประเทศ ซึ�งผันแปรตามภาวะเศรษฐกิจ โดยอัตราการเติบโตเฉลี�ยของความตอ้งการใช้

ไฟฟ้าอยู่ที�ประมาณ 0.9 - 1.1 เท่าของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ เมื�อพิจารณาแยกตามภาคเศรษฐกิจ พบว่าปี 2563 

ภาคอุตสาหกรรม ภาคครวัเรือน ภาคธุรกิจ และภาคอื�นๆ มีการใชไ้ฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วน 43.9%  28.3%  23.5% และ 4.3% 

ของปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าทั"งประเทศ ตามลาํดบั โดยอตุสาหกรรมอาหารมีการใชไ้ฟฟ้ามากที�สดุ รองลงมา ไดแ้ก่ อตุสาหกรรม

เหล็กและโลหะพื "นฐาน  อิเล็กทรอนิกส ์ ยานยนต์ และพลาสติก สาํหรบัภาคบริการที�มีการใชไ้ฟฟ้ามากที�สดุ ไดแ้ก่ อพารท์

เมน้ทแ์ละเกสตเ์ฮา้ส ์หา้งสรรพสินคา้ โรงแรม ขายปลีกและขายส่ง ตามลาํดบั 

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

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

ผลิตไฟฟ้าสาํหรบัโรงไฟฟ้าแต่ละประเภท[1] (2) นโยบายดา้นราคารบัซื "อไฟฟ้าที�ผลิตจากพลงังานหมนุเวยีน ซึ�งมตีน้ทนุการ

ผลิตสงูกว่าการผลิตไฟฟ้าจากเชื "อเพลิงฟอสซิล (ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และนํ"ามนั) โดยปัจจบุนัราคารบัซื "ออยู่ภายใตร้ะบบ 

Feed-in Tariff[2] (FiT) จากเดิมที�ใชร้ะบบ Adder[3] (Box 1) และ (3) แผนพฒันาโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าเพื�อรองรบักาํลงัการ

ผลิตที�เพิ�มขึ "น โดยเฉพาะจากโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียน 

ปี 2564-2566 ธุรกิจผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนมีแนวโนม้เติบโตดีตามความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในประเทศที�คาดวา่จะขยายตวั

เฉลี�ย 2.8-3.8% ต่อปี 
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รวมถึงนโยบายสนบัสนุนการลงทนุภาครฐัตามแผนพฒันากาํลงัการผลิตไฟฟ้าและแผนพฒันาพลงังานทดแทนและ

พลังงานทางเลือก โดยกลุ่มโรงไฟฟ้าที�คาดว่าจะมีการลงทุนขยายตัวเร่งขึ "น ไดแ้ก่ โครงการพลังงานแสงอ าทิตยต์ิดตั"งบน

หลงัคาภาคประชาชน โรงไฟฟ้าเชื "อเพลิงชีวมวล (โรงไฟฟ้าชมุชนและโรงไฟฟ้าชีวมวลประชารฐัภาคใต)้ ก๊าซชีวภาพ (โรงไฟฟ้า

ชุมชน) และขยะเนื�องจากเป็นกลุ่มเป้าหมายที�ภาครัฐมีแผนรับซื "อไฟฟ้าในปี 2564-2567 อีกทั"งเป็นกลุ่มที�มีศักยภาพการ

แข่งขันทั"งดา้นตน้ทุนและแหล่งวตัถุดิบ ดา้นการแข่งขันของธุรกิจมีแนวโนม้รุนแรงขึ "น จากการขยายการลงทุนต่อเนื�องของ

ผูป้ระกอบการรายใหญ่ และการลงทุนผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจากผูป้ระกอบการรายใหม่ ส่งผลใหร้ายไดข้องธุรกิจ

โดยรวมเติบโตในระดบัปานกลาง อย่างไรก็ตาม การแข่งขนัของธุรกิจมีแนวโนม้รุนแรงขึ "น จากการเขา้มาของผูผ้ลิตไฟฟ้าใน

กลุ่มพลงังานหมนุเวียน จึงอาจกดดนัรายไดข้องธุรกิจอยู่บา้ง 

 

8. คดีหรือข้อเรียกร้องที�มีสาระสาํคัญ 

ในปี 2564 บรษิัทฯ ไดจ้าํหน่ายเงินลงทนุในบรษิัทรว่มทางออ้ม 2 บรษิัท คือ บรษิัท พีพีทีซ ีจาํกดั (PPTC) และบรษิัท 

เอสเอสยูที จาํกัด (SSUT) ใหแ้ก่บริษัท ยูนิเวนเจอร ์บีจีพี จาํกัด (UVBGP) โดยตามเงื�อนไขสญัญาซื"อขายหุน้ UVBGP จะหกั

เงินสาํรองของคดีพิพาทระหว่าง PPTC และ SSUT กับผูร้บัเหมาโครงการเป็นจาํนวน 403.08 ลา้นบาท และหกัค่า Potential 

Leakage จาํนวน 33.74 ลา้นบาท ซึ�งบรษิัทฯ บนัทึกรายการดงักล่าวไวใ้นสินทรพัยห์มนุเวยีนอื�น และตั"งค่าเผื�อผลขาดทนุดา้น

เครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ "นดว้ยจาํนวนเดียวกัน ซึ�งผูบ้ริหารของบริษัทฯเห็นว่า หากคดีพิพาทถึงที�สุดตามคาํตดัสินของคณะ

อนญุาโตตลุาการ ผลเสียหายจะไม่เกินจาํนวนที�ไดห้กัสาํรองไว ้

โดยมีรายละเอียดขอ้พิพาทไดด้งันี " 

1. ข้อพิพาทของบริษัท พีพีทซีี จาํกัด (PPTC) 

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

เอ็นเนอรย์ี จาํกดั (“GNE”) ในฐานะผูเ้รียกรอ้ง และ PPTC ในฐานะผูค้ดัคา้นทนุทรพัย ์867.66 ลา้นบาท ขอ้หาผิดสญัญา เรียก

ค่าเสียหายยื�นคาํเสนอขอ้พิพาท เมื�อวันที� 25 ธันวาคม 2561 ต่อมาฝ่ายผูค้ัดคา้นไดย้ื�นคาํคัดคา้นคาํเสนอขอ้พิพาทและข้อ

เรียกรอ้งแยง้ใหผู้เ้รียกรอ้งรบัผิดเป็นเงินจาํนวน 1,622.23 ลา้นบาท ผูเ้สนอขอ้พิพาทและผูเ้รียกรอ้งต่างฝ่ายต่างจัดทาํคาํ

คัดคา้นข้อเรียกรอ้งแยง้และยื�นต่อคณะอนุญาโตตุลาการแลว้  ต่อมาเมื�อวันที� 15 เมษายน 2563 ผู้เรียกรอ้งยื�นคาํรอ้งขอ
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คุม้ครองชั�วคราวระหว่างพิจารณา โดยขอใหค้ณะอนุญาโตตลุาการพิจารณาและมีคาํสั�งหา้มผูค้ดัคา้นเรียกใหธ้นาคาร มิซูโฮ 

จาํกัด สาขากรุงเทพมหานคร ชาํระเงินตามหนังสือคํ"าประกันการปฏิบัติตามสัญญาและหนังสือคํ"าประกันการชาํระเงิน

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

คู่พิพาททั"งสองฝ่ายไดต้กลงกันโดยมิไดม้ีการไต่สวน โดยฝ่ายผูค้ดัคา้นไดต้กลงที� จะไม่ใชสิ้ทธิเรียกรอ้งตามหนงัสือคํ"าประกนั

สญัญาในขอ้พิพาท และฝ่ายผูเ้รียกรอ้งตกลงเสียค่าธรรมเนียมการต่ออายุหนงัสือคํ"าประกันเพื�อใหม้ีผลใชบ้ังคบัตามเงื�อนไข

หนงัสือคํ"าประกนัเดิมจนกว่าจะมีคาํชี "ขาด 

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

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

คดัคา้นชาํระค่าธรรมเนียมการออกหลกัประกนัการชาํระเงินล่วงหนา้ และหลกัประกนัการปฏิบตัิตามสญัญาที�เกิดขึ "นภายหลงั

จากการยื�นขอ้เรียกรอ้งขอ้พิพาทหมายเลขดาํที� 93/2561 จนกว่าผูค้ดัคา้นจะคืนหลกัประกันทั"งหมดใหแ้ก่ผูเ้รียกรอ้ง และยื�น

คาํรอ้งขอใหร้วมพิจารณาขอ้พิพาทดงักล่าวกบัขอ้พิพาทหมายเลขดาํที� 93/2561 

เมื�อวนัที� 25 กนัยายน 2563 ผูค้ดัคา้นไดย้ื�นคาํคดัคา้นการขอรวมพิจารณาคดีตอ่สถาบนัอนญุาโตตลุาการ โดยขอให้

อนุญาโตตุลาการยกคาํรอ้งของผูเ้รียกรอ้งทั"งสอง ที�ขอใหร้วมพิจารณาขอ้พิพาทหมายเลขดาํที� 61/2563 เขา้กับขอ้พิพาท

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

2563 ต่อสถาบนัอนญุาโตตลุาการ โดยใหก้ารปฏิเสธคาํเสนอขอ้พิพาทฉบบัลงวนัที� 1 กนัยายน 2563 ทกุขอ้กล่าวหา 

เมื�อวนัที� 2 พฤศจิกายน 2563 สถาบนัอนุญาโตตุลาการมีคาํสั�งใหร้วมกระบวนพิจารณาชั"นอนุญาโตตลุาการในขอ้

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

หลกั 

เมื�อวนัที� 19 กุมภาพนัธ ์2564 คณะอนุญาโตตลุาการไดท้าํการสืบพยานเสร็จสิ "นแลว้ โดยคณะอนุญาโตตลุาการได้

กาํหนดใหย้ื�นคาํแถลงการณปิ์ดคดีและรอการชี"ขาดไปพรอ้มกับขอ้พิพาทหมายเลขดาํที� 94/2561 และขอ้พิพาทหมายเลขดาํที� 

62/2563 

2. ข้อพิพาทของบริษัท เอสเอสยูท ีจาํกัด (SSUT) 

ขอ้พิพาทหมายเลขดาํที� 94/2561 ระหว่าง TTCL และ GNE ในฐานะผูเ้รียกรอ้ง และ SSUT ในฐานะผูค้ดัคา้น ทุนทรพัย ์

1,601.60 ลา้นบาท ขอ้หาผิดสญัญา เรียกค่าเสียหายยื�นคาํเสนอขอ้พิพาท เมื�อวนัที� 25 ธันวาคม 2561 ต่อมาฝ่ายผูค้ดัคา้นไดย้ื�น

คาํคดัคา้นคาํเสนอขอ้พิพาทและขอ้เรียกรอ้งแยง้ใหผู้เ้รียกรอ้งรบัผิดเป็นเงินจาํนวน 4,282.09 ลา้นบาท ผูเ้สนอขอ้พิพาทจดัทาํคาํ

คดัคา้นขอ้เรียกรอ้งแยง้และยื�นต่อคณะอนุญาโตตลุาการแลว้ และผูเ้รียกรอ้งไดจ้ดัทาํคาํใหก้ารคดัคา้นขอ้เรียกรอ้งแยง้แลว้ คณะ

อนุญาโตตุลาการนดัพรอ้มครั"งที� 4 เมื�อวนัที� 6 กุมภาพนัธ ์2563 คณะอนุญาโตตุลาการไดก้าํหนดประเด็นขอ้พิพาทหนา้ที�นาํสืบ 

โดยใหจ้ดัทาํและส่งคาํเบิกความของพยาน คาํแปลเอกสาร และบญัชีระบพุยาน ใหอ้นญุาโตตลุาการในวนัที� 4 สิงหาคม 2564 และ

นดัสืบพยานฝ่ายผูเ้รียกรอ้งและฝ่ายผูค้ดัคา้น นดัแรกวนัที� 10 กนัยายน 2564 

เมื�อวนัที� 15 เมษายน 2563 ผูเ้รียกรอ้งยื�นคาํรอ้งขอคุม้ครองชั�วคราวระหว่างพิจารณา โดยขอใหค้ณะอนุญาโตตุลาการ

พิจารณาและมีคาํสั�งหา้มผูค้ดัคา้นเรียกใหธ้นาคาร มิซูโฮ จาํกัด สาขากรุงเทพมหานคร และธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) 

ชาํระเงินตามหนังสือคํ"าประกันการปฏิบัติตามสัญญาและหนังสือคํ"าประกันการชาํระเงินล่วงหนา้ คณะอนุญาโตตุลาการนัด

พิจารณาคาํรอ้งขอคุม้ครองชั�วคราวในวนัที� 18 พฤษภาคม 2563 ทั"งนี "ในวนัเดียวกนั คู่พิพาททั"งสองฝ่ายไดต้กลงกนัโดยมิไดม้ีการ

ไต่สวน โดยฝ่ายผูค้ดัคา้นไดต้กลงที�จะไม่ใชสิ้ทธิเรียกรอ้งตามหนังสือคํ"าประกันสญัญาในขอ้พิพาทจาํนวน 11 ฉบับ และฝ่ายผู้

 87   



เรียกรอ้งตกลงเสียค่าธรรมเนียมการต่ออายหุนงัสือคํ"าประกนัเพื�อใหม้ีผลใชบ้งัคบัตามเงื�อนไขหนงัสือคํ"าประกนัเดิมจนกว่าจะมีคาํ

ชี "ขาด 

เมื�อวันที� 1 กันยายน 2563 TTCL และ GNE ในฐานะผูเ้รียกรอ้งไดย้ื�นคาํเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ 

หมายเลขดาํที� 62/2563 ทนุทรพัย ์39.70 ลา้นบาท โดยเรียกรอ้ง SSUT ในฐานะผูค้ดัคา้นใหช้าํระค่าธรรมเนียมการออกหลกัประกนั

การชาํระเงินล่วงหนา้ และหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาที�เกิดขึ "นภายหลังจากการยื�นขอ้เรียกรอ้งขอ้พิพาทหมายเลขดาํที� 

94/2561 จนกว่าผูค้ัดคา้นจะคืนหลักประกันทั"งหมดใหแ้ก่ผูเ้รียกรอ้ง และยื�นคาํรอ้งขอใหร้วมพิจารณาขอ้พิพาทดังกล่าวกับขอ้

พิพาทหมายเลขดาํที� 94/2561 

เมื�อวันที� 25 กันยายน 2563 ผูค้ัดคา้นไดย้ื�นคาํคดัคา้นการขอรวมพิจารณาคดีต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ โดยขอให้

อนญุาโตตลุาการยกคาํรอ้งของผูเ้รียกรอ้งทั"งสอง ที�ขอใหร้วมพิจารณาขอ้พิพาทหมายเลขดาํที� 62/2563 เขา้กบัขอ้พิพาทหมายเลข

ดาํที� 94/2561 ต่อมาผูค้ดัคา้นไดย้ื�นคาํคดัคา้นคาํเสนอขอ้พิพาทหมายเลขดาํที� 62/2563 ฉบบัลงวนัที� 24 ตลุาคม 2563 ต่อสถาบนั

อนญุาโตตลุาการ โดยใหก้ารปฏิเสธคาํเสนอขอ้พิพาทฉบบัลงวนัที� 1 กนัยายน 2563   ทกุขอ้กล่าวหา 

เมื�อวนัที� 6 พฤศจิกายน 2563 สถาบนัอนญุาโตตลุาการมีคาํสั�งใหร้วมกระบวนพิจารณาชั"นอนญุาโตตลุาการในขอ้พิพาท

หมายเลขดาํที� 62/2563 เขา้กบัขอ้พิพาทหมายเลขดาํที� 94/2561 และพิจารณาขอ้พิพาทหมายเลขดาํที� 94/2561 เป็นหลกั 

เมื�อวนัที� 30 กรกฎาคม 2564 สถาบนัอนญุาโตตลุาการมีคาํสั�งขยายระยะเวลายื�นบนัทึกคาํใหก้ารพยาน บญัชีระบพุยาน 

และพยานหลกัฐานพรอ้มคาํแปลของคู่พิพาททั"งสองฝ่ายจนถึงวนัที� 3 กันยายน 2564 โดยใหผู้เ้รียกรอ้งเริ�มตน้สืบพยานนดัแรกใน

วนัที� 5 ตลุาคม 2564 ส่วนฝ่ายผูค้ดัคา้นใหสื้บพยานตามวนันดัที�ไดก้าํหนดไวเ้ดิม 

เมื�อวนัที� 29 ตลุาคม 2564 คณะอนญุาโตตลุาการไดท้าํการสืบพยานฝ่ายผูเ้รียกรอ้งเสรจ็สิ "นแลว้ และจะเริ�มตน้สืบพยาน

ฝ่ายผูค้ดัคา้นนดัแรกในวนัที� 5 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวนัที� 11 มกราคม 2565 

 

9. รายการที�เกี�ยวข้องกันระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น 

บรษิัทฯ มีเงินกูย้ืมระยะสั"นจากบคุคลที�เกี�ยวขอ้งกนั โดยมีรายละเอียดดงันี " 

รายการเคลื�อนไหวของเงินกูย้มืระยะสั"นจากบคุคลและบรษิัทที�เกี�ยวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงันี " 

 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงินรวม 

  รายการเคลื�อนไหวระหว่างปี 

  1 ม.ค. 64 เพิ�มขึ "น (ลดลง) 31 ธ.ค. 64 

บรษิัทที�เกี�ยวขอ้งกนั - 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) - 
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  หน่วย : บาท 

  งบการเงินรวม 

  รายการเคลื�อนไหวระหว่างปี 

  1 ม.ค. 63 เพิ�มขึ "น (ลดลง) 31 ธ.ค. 63 

กรรมการ - 57,200,000.00 (57,200,000.00) - 

 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  รายการเคลื�อนไหวระหว่างปี 

  1 ม.ค. 64 เพิ�มขึ "น (ลดลง) 31 ธ.ค. 64 

บรษิัทย่อย - 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 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  รายการเคลื�อนไหวระหว่างปี 

  1 ม.ค. 63 เพิ�มขึ "น (ลดลง) 31 ธ.ค. 63 

บรษิัทย่อย - 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) - 

 

บรษิัทย่อย 

1. กูย้ืมจากบริษัทย่อยแห่งหนึ�ง โดยทาํสญัญากูย้ืม ไม่มีหลกัประกัน ครบกาํหนดภายใน 1 ปี คิดอตัราดอกเบี"ยรอ้ยละ 

0.5 ต่อปี ในปี 2564 

2. กูย้ืมจากบรษิัทย่อยแห่งหนึ�ง ในรูปตัWวสญัญาใชเ้งิน ครบกาํหนดเมื�อทวงถาม คิดอตัราดอกเบี "ยรอ้ยละ 4.4 ต่อปี ใน

ปี 2563  

บรษิัทที�เกี�ยวขอ้งกนั 

เงินกูย้ืมดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการกูย้ืมจากบรษิัทที�เกี�ยวขอ้งกนัแหง่หนึ�ง ในรูปตัWวสญัญาใชเ้งิน ครบกาํหนดเมื�อทวง

ถาม คิดอตัราดอกเบี "ยรอ้ยละ 7 ต่อปี 

กรรมการ 

เงินกูย้ืมดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการกูย้ืมจากกรรมการ ในรูปตัWวสญัญาใชเ้งิน ครบกาํหนดเมื�อทวงถาม ไม่มีหลกัประกนั 

และไม่มีการคดิดอกเบี"ยระหว่างกนั 
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10. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ที�มีต่อสารสนเทศในเอกสารที�ส่งให้ผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการเป็นผูร้บัผิดชอบต่อสารสนเทศที�ปรากฏในเอกสารฉบับนี " โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณา

แลว้เห็นว่าขอ้มูลสารสนเทศฉบับนี " มีความถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคัญอย่างพอเพียงต่อการตัดสินใจของผูถื้อหุน้ ไม่มี

ขอ้ความอนัเป็นเท็จ และไม่มีการละเวน้ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระสาํคญั ซึ�งจาํเป็นตอ้งมีหรือตอ้งระบไุวใ้นสารสนเทศนี" ตลอดจน

ไม่มีขอ้ความที�ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิดแต่อย่างใด 

11. คุณสมบัติของที�ปรึกษาทางการเงนิอิสระที�ให้ความเหน็เกี�ยวกับการทาํรายการ 

11.1. คณุสมบตัิของที�ปรกึษาทางการเงินอิสระ 

11.1.1. การถือหุน้และความสมัพนัธข์องที�ปรกึษาทางการเงินอิสระกบับรษิัทฯ 

-ไม่มี- 

11.1.2. คาํยินยอมของที�ปรกึษาทางการเงินใหเ้ผยแพรค่วามเห็น 

บรษิัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี� จาํกดั  

11.1.3. วนัที�ใหค้วามเห็น 

วนัที� HI มีนาคม GIM5 

12. สรุปสาระของสัญญาที�สาํคัญของรายการเกี�ยวกับรายการเกี�ยวโยงกันในช่วง 2 ปีที�ผ่านมา 

-ไม่มี- 

13. ข้อมูลอื�นที�อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสาํคัญ 

-ไม่มี- 

14. แบบหนังสือมอบฉันทะที�ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนได้ พร้อมเสนอชื�อกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 

รายเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

รายละเอียดแบบมอบฉนัทะและขอ้มลูกรรมการตรวจสอบที�บรษิทัเสนอชื�อใหผู้ถื้อหุน้มอบฉนัทะ ปรากฎตามเอกสาร

ประกอบการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565 (สิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 7 และสิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 8) 

บริษัทฯขอรับรองว่า  ข้อความในสารสนเทศฉบับนี "ถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ ไดจ้ัดทาํขึ "นดว้ยความ

รอบคอบและระมดัระวงั โดยยึดถือผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้เป็นสาํคญั 

จึงเรียนมาเพื�อทราบ 

     ขอแสดงความนบัถือ  

  -อารกัษ์  ราษฎร์บริหาร- 

      ( นายอารกัษ์  ราษฎรบ์รหิาร ) 

      ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร 
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สิ�งที�ส่งมาดว้ย ลาํดบัที� 6 

 

ข้อบงัคับ 

ของ 
บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

 

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

 ขอ้ `{. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายในกาํหนดสี�เดือนนบั

แต่วนัสิEนสุดรอบปีบญัชีของบริษทั 

  การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื�นนอกจากที�กล่าวแลว้ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามญั” คณะกรรมการเรียก

ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื�อใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื�อผูถื้อหุ้นคนหนึ�งหรือหลายคนซึ�งถือหุ้นนบั

รวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (^b) ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดท้ัEงหมดอาจร้องขอเป็นหนังสือให้คณะกรรมการเรียก

ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเมื�อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเรื�องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชัดเจนในหนงัสือดงักล่าว

ดว้ย ในกรณีเช่นนีE ให้คณะกรรมการจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายในสี�สิบห้า (qZ) วนั นบัแต่วนัที�ไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อ

หุ้น 

  ในกรณีที�คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุ้นทัEงหลาย

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

นบัแต่วนัครบกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนีE ให้ถือว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุ้นที�คณะกรรมการเรียกประชุม 

โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจาํเป็นที�เกิดจากการจดัให้มีการประชุมและอาํนวยความสะดวกตามสมควร 

  ในกรณีที�ปรากฎว่าการประชุมผูถื้อหุ้นที�เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคสามครัE งใด 

จาํนวนผูถื้อหุ้นซึ� งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้ 38 ผูถื้อหุ้นตามวรรคสามตอ้งร่วมกัน

รับผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายที�เกิดจากการจดัให้มีการประชุมในครัEงนัEนให้แก่บริษทั 

 ขอ้ `z. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทาํหนังสือนัดประชุมระบุสถานที� วนัเวลาระเบียบ

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

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

หุ้นที�มีชื�อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทัและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม และ

โฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสามวนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่า ` วนั 

  ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที�ไดรั้บมอบหมายเป็นผูก้าํหนด วนั เวลา และสถานที�ที�ประชุมผูถื้อหุ้น 

ซึ� งสถานที�ที�จะใช้เป็นที�ประชุมผูถื้อหุ้นนัEนต้องอยู่ในท้องที�อนัเป็นที�ตัEงของสํานักงานใหญ่ หรือสํานักงานสาขา หรือ

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

เหมาะสม 

 ขอ้ `[. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจากผถืูอหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่ายี�สิบ

ห้าคน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ�งหนึ�งของจาํนวนผูถื้อหุ้นทัEงหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ�งในสามของจาํนวน

หุ้นที�จาํหน่ายไดท้ัEงหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

 ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นครัE งใดเมื�อล่วงเลยเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ�งชั�วโมงจาํนวนผูถื้อหุ้นซึ� งมาเขา้

ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามที�กาํหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นนัEนไดเ้รียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้การ

ประชุมเป็นอนัระงบัไป หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นครัE งนัEนมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการ

นดัประชุมใหม่และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัE งหลงันีE ไม่

บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม 



 
 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย ลาํดบัที� 6 

 

  ในการประชุมผูถื้อหุ้นให้ประธานกรรมการนั�งเป็นประธานที�ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่

สามารถเขา้ร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าที�ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน 

ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ได ้ก็ให้ที�ประชุมเลือกผูถื้อ

หุ้นคนหนึ�งซึ�งไดเ้ขา้ร่วมประชุมขึEนเป็นประธานในที�ประชุม   

ขอ้ `j. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื�นเขา้ประชุม และออกเสียงแทนตนในที�

ประชุมได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวนัที�และลงลายมือชื�อของผูถื้อหุ้นที�มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามที�นาย

ทะเบียนกาํหนด  

 หนงัสือมอบฉนัทะนี�จะตอ้งมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผูที้�ประธานกรรมการกาํหนดในที�ประชุมก่อนเขา้

ประชุม 

 ขอ้ qb. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ� งหุ้นมีเสียงหนึ� งเสียง การออกเสียงลงคะแนน ให้กระทาํโด ย

เปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที�ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลบั ก็ให้ลงคะแนนลบั ส่วนวิธิการออก

เสียงลงคะแนนลบันัEนให้เป็นไปตามที�ประธานในที�ประชุมกาํหนด 

 มติของที�ประชุมผูถื้อหุ้นนัEนให้ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนีE  

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน ถา้มี

คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึEนอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชีEขาด 

(2)  ในกรณีดงัต่อไปนีE  ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวนเสียงทัEงหมดของผูถื้อหุ้นซึ� งมา

ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทัEงหมดหรือบางส่วนที�สาํคญัให้บคุคล  และ/หรือนิติบคุคลอื�น 

(ข) การซืEอหรือรับโอนกิจการของบคุคล และ/หรือ นิติบคุคลอื�นของบริษทั 

(ค) การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเกี�ยวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทัEงหมดหรือบางส่วนที�สาํคญั 

(ง) การมอบหมายใหบุ้คคล และ/หรือ นิติบุคคลอื�นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั 

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

(ฉ) การแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบั 

(ช) การเพิ�ม การลดทุน ของบริษทั หรือการออกหุ้นกู ้

(ฎ) การควบ หรือเลิกบริษทั 

 ขอ้ q^. ห้ามมิให้บริษทัให้กูยื้มเงินหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินใด ๆ อนัจะก่อให้เกิดความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ระหว่างบริษทั หรือบริษทัย่อยกบับริษทัใหญ่ บริษทัร่วม หรือบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้กบับริษทั เว้นแต่จะ

ไดรั้บความเห็นชอบจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไมน้้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวนเสียงทัEงหมดของผูถื้อหุ้นที�มา

ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

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

ความหมายเช่นเดียวกนักบับทนิยามของคาํกล่าวที�กาํหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์�บงัคบัใช้

อยูใ่นขณะนัEน 

ขอ้ qY. กิจการอนัที�ประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํมีดงันีE  

 (1)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการที�เสนอต่อที�ประชุมแสดงถึงผลการดาํเนินงานของบริษทัใน

รอบปีที�ผา่นมา 

(2)  พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัสิEนสุดรอบปีบญัชีของบริษทั 

(3)   พิจารณาจดัสรรเงินกาํไร 
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(4)  เลือกตัEงกรรมการ แทนกรรมการที�ออกตามวาระ 

(5)   แต่งตัEงผูส้อบบญัชี และกาํหนดจาํนวนค่าตรวจสอบบญัชี 

(6)  กิจการอื�นๆ 

 ขอ้ q`. ในการประชุมใหญ่ครัEงใด เฉพาะผูถื้อหุ้นที�ไดรั้บการจดทะเบียนแลว้โดยถูกตอ้งและไดรั้บชาํระเงินค่า

หุ้นที�ไดเ้รียกเก็บเรียบร้อยแลว้เทา่นัEนที�จะมีสิทธิออกเสียงในปัญหาใด ๆ ดว้ยตนเอง หรือโดยผูรั้บมอบฉนัทะ 
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ข้อปฏิบัติสําหรับการประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษัท อสีเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

 

เพื�อให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื� อง ข้อพึงปฏิบัติ

สาํหรับการจดัประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียน  ประธานกรรมการจึงไดจ้ดัทาํขอ้ปฏิบติัสาํหรับใชใ้นการประชุมผู ้

ถือหุ้นในปี 2550 และการประชุมผูถื้อหุ้นในปีต่อ ๆ ไป เพื�อให้การประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย โปร่งใส 

และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 

ข้อปฏิบัติฉบับนีE เป็นเพียงแนวทางให้ผูถื้อหุ้นได้ปฏิบัติตามได้ถูกต้องเท่านัEน ข้อปฏิบัติฉบับนีE จึงไม่มี

ผลกระทบต่อการดาํเนินการใด ๆ ซึ�งไดก้ระทาํตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และมติของที�ประชุมผูถื้อหุ้น 

 

ขอ้ ^ ในขอ้ปฏิบติัฉบบันีE  เวน้แต่ขอ้ความจะแสดงให้เห็นเป็นอยา่งอื�น 

 “ผูถื้อหุ้น” หมายความถึง ผูถื้อหุ้นของบริษทัและให้หมายความรวมถึงผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นที�เป็นนิ ติ

บุคคล และผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุ้นดว้ย 

 “ประธาน” หมายความถึง ประธานที�ประชุมผูถื้อหุ้น 

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

 “วนัปิดสมุดทะเบียน” หมายความถึง วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื�อกาํหนดสิทธิของผูถื้อหุ้น

ในการเขา้ประชุม 
 

ขอ้ Y ภายใตบ้งัคบัของขอ้ ` ขอ้ q และ ขอ้ { ผูถื้อหุ้นทุกรายที�มีชื�อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัปิด

สมุดทะเบียนมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม แมว่้าจะมีส่วนไดเ้สียในวาระที�จะพิจารณาโดยที�ประชุมก็ตาม 
 

ขอ้ ` ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแสดงหลกัฐานตามที�ระบุไวใ้นเอกสารแนบต่อประธานหรือผูที้�ประธาน

มอบหมายก่อนเขา้ประชุม 

ผูถื้อหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลใดเข้าประชุมและออกเสียงในที�ประชุมแทนตนก็ได ้โดยกรอก

ขอ้ความและลงลายมือชื�อผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที�ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญ

ประชุมพร้อมแนบเอกสารอื�นตามที�ระบุในเอกสารแนบแลว้มอบให้ประธานหรือผูที้�ประธานมอบหมายก่อนเขา้ประชุม 
 

ขอ้ q ก่อนกําหนดเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั�วโมง บริษัทจะจัดให้มีการตรวจสอบเอกสารและการ

ลงทะเบียน ณ สถานที�ประชุม เพื�อตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกตอ้งของหลกัฐานหรือเอกสารตามขอ้ ` 
 

ขอ้ Z องค์ประชุมของที�ประชุมจะต้องประกอบไปด้วยผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า YZ คน

หรือไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ� งของจาํนวนผูถื้อหุ้นทัEงหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า ^ ใน ` ของจาํนวนหุ้นที�

จาํหน่ายไดท้ัEงหมด 

 ก่อนเริ�มประชุม ประธานจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบถึงจาํนวนผูถื้อหุ้นที�เขา้ประชุมและจาํนวนหุ้นที�ถือ

โดยผูถื้อหุ้นที�เขา้ประชุม รวมทัEงไดอ่้านสาระสาํคญัของขอ้ปฏิบติัสาํหรับการประชุมให้ที�ประชุมทราบแลว้ 
 

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

วาระใดไม่มีสิทธิลงมติในวาระนัEน นอกจากการออกเสียงเพื�อเลือกตัEงกรรมการ 

 94   
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 ก่อนการลงมติ ประธานจะแจง้ให้ที�ประชุมรับทราบว่าผูถื้อหุ้นคนใดเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษใน

วาระนัEน ๆ (ถา้มี) และจาํนวนหุ้นซึ� งถือโดยผูถื้อหุ้นดงักล่าว และขอให้ผูถื้อหุ้นดงักล่าวงดออกเสียงในวาระนัEน หากว่า

คณะกรรมการไดท้ราบถึงความมีส่วนไดเ้สียในขอ้นีE  

 ให้นาํความในวรรคสองมาใชโ้ดยอนุโลมกบัผูถื้อหุน้ซึ�งตามขอ้บงัคบัหรือประกาศของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยถือว่ามีส่วนไดเ้สียในวาระนัEนดว้ย 
 

ขอ้ z มติของที�ประชุมผูถื้อหุ้นนัEนให้ถือตามเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นที�มาประชุมและสิทธิออกเสียง เวน้แต่

กฎหมายหรือขอ้บงัคบัของบริษทัจะกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื�น 

 ก่อนการลงมติ ประธานจะแจง้ให้ที�ประชุมทราบถึงคะแนนเสียงที�การลงมติในวาระใดที�ตามกฎหมาย 

หรือขอ้บงัคบัของบริษทัตอ้งการคะแนนเสียงมากกว่ากึ�งหนึ�งของผูถื้อหุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 ความในวรรคสองให้นาํมาใชโ้ดยอนุโลมกบัมติซึ�งตอ้งการคะแนนเสียงเป็นพิเศษตามขอ้บงัคบัหรือ

ประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ขอ้ [ ในการลงมติในที�ประชุม ประธานจะแจง้ต่อที�ประชุมว่าให้ลงมติโดยวิธีเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุ้นไม่นอ้ย

กว่าห้าคนร้องขอให้ใชวิ้ธีการลงคะแนนลบัในวาระใด ให้ประธานจดัให้มีการลงคะแนนโดยบตัรลงคะแนนตามแบบที�

บริษทัฯ กาํหนด 

 ในการลงคะแนนโดยบตัรลงคะแนน ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจะไดรั้บบตัรลงคะแนน โดยก่อน

ลงคะแนนให้ประธานอธิบายให้ที�ประชุมทราบถึงวิธีการลงคะแนน เมื�อผูถื้อหุ้นไดล้งคะแนนแลว้ ประธานหรือผูที้�

ประธานมอบหมายจะรวบรวมบตัรลงคะแนนและนบัคะแนนเสียง เมื�อทราบผลการลงคะแนนแลว้ ให้ประธานประกาศ

ผลการลงคะแนนโดยระบุถึงจาํนวนรายจาํนวนหุน้ที�ลงมติเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง หากมีบตัรลงคะแนนที�

เป็นโมฆะ ให้ประธานชีEแจงให้ที�ประชุมทราบ 

 

 ขอ้ปฏิบติัฉบบันีE ให้ใชใ้นการประชุมผูถื้อหุ้นตัEงแต่ปี 2550  เป็นตน้ไป และอาจมีการแกไ้ขปรับปรุงใน

ภายหลงัเพื�อให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ที�เปลี�ยนไปและเพื�อใหเ้กิดผลประโยชน์สูงสูดกบัการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ 

 

    นายยทุธ   ชินสุภคักุล 

  ประธานกรรมการบริหาร 

  12 เมษายน 2550 
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หลกัฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม 
 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแสดงเอกสารดงัต่อไปนีEแลว้แต่กรณีก่อนเขา้ร่วมประชุม 
 

1. ผูถื้อหุ้นที�เป็นบุคคลธรรมดา 

 ^.^ กรณีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมดว้ยตนเอง ไดแ้ก่ เอกสารที�ส่วนราชการออกให้ซึ�งปรากฏรูปถ่ายของผูถื้อหุ้นและ

ไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจาํตวัประชาชน ใบขบัขี� หรือหนงัสือเดินทาง 

 1.2  กรณีผูถื้อหุ้นมอบฉนัทะให้ผูรั้บฉนัทะเขา้ประชุม 

  (ก)  หนังสือมอบอาํนาจตามแบบที�แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ� งได้กรอกข้อความถูกต้อง

ครบถว้น และลงลายมือชื�อผูม้อบฉนัทะและผูรั้บฉนัทะ 

  (ข) สาํเนาภาพถ่ายเอกสารที�ส่วนราชการออกให้ของผูถื้อหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม ^.^ ขา้งตน้ และผู ้

มอบฉนัทะไดล้งชื�อรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

  (ค) เอกสารที�ส่วนราชการออกให้ของผูรั้บฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม ^.^ ขา้งตน้ 
 

2.  ผูถื้อหุ้นที�เป็นนิติบุคคล 

 2.1  กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง เวน้แต่จะเป็นกรณีตามข้อ Y.Y ต้องแสดงหลักฐาน 

ดงัต่อไปนีE  

  (ก) เอกสารที�ส่วนราชการออกให้ของผูแ้ทนโดยมีรายละเอียดตามขอ้ ^.^ ขา้งตน้ 

  (ข) สําเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นซึ� งรับรองสําเนาถูกตอ้งโดย

ผูแ้ทนนิติบุคคล และมีขอ้ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ทนผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอาํนาจกระทาํการแทน 

 2.2  กรณีผูถื้อหุ้นมอบฉนัทะให้ผูรั้บฉนัทะเขา้ประชุม 

  (ก) หนังสือมอบอาํนาจตามแบบที�แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ� งได้กรอกข้อความถูกต้อง

ครบถว้นและลงลายมือชื�อผูม้อบอาํนาจและผูรั้บมอบอาํนาจ 

  (ข) สําเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นซึ� งรับรองสําเนาถูกตอ้งโดย

ผูแ้ทนนิติบุคคล และมีขอ้ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซึ�งลงนามในหนงัสือมอบอาํนาจมี

อาํนาจกระทาํการเช่นนัEน 

  (ค) เอกสารที�ส่วนราชการออกให้ของผูรั้บฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามขอ้ ^.^ ขา้งตน้ 
 

3. ผูถื้อหุ้นซึ�งมิไดมี้สัญชาติไทยหรือซึ�งเป็นนิติบุคคลที�จดัตัEงขึEนตามกฎหมายต่างประเทศ 

ให้นาํความในขอ้ ^ และขอ้ Y มาใชบ้งัคับโดยอนุโลมกบัผูถื้อหุ้นหรือผูเ้ขา้ร่วมประชุมซึ�งมิไดมี้สัญชาติ

ไทยหรือซึ�งเป็นนิติบุคคลที�จดัตัEงขึEนตามกฎหมายต่างประเทศแลว้แต่กรณี ทัEงนีE  ภายใตบ้งัคบัดงัต่อไปนีE  

  (ก) หนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนัEนอาจจะเป็นเอกสารที�ออกโดยส่วนราชการของประเทศที�นิติ

บุคคลนัEนตัEงอยู ่หรือโดยเจา้หนา้ที�ของนิติบุคคลนัEนก็ได ้ทัEงนีE  จะตอ้งมีรายละเอียดเกี�ยวกบัชื�อนิติ

บุคคลผูมี้อาํนาจลงลายมือชื�อผกูพนันิติบุคคลและเงื�อนไขหรือขอ้จาํกดัอาํนาจในการลงลายมือชื�อ 

ที�ตัEงสาํนกังานใหญ่ 

  (ข) เอกสารที�มิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมดว้ย และ

ให้ผูแ้ทนนิติบุคคลนัEนรับรองความถูกตอ้งของคาํแปล 
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ข้อมูลกรรมการอสิระ  
ที�เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 
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ข้อมูลของกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
 

 

นายชัยวัฒน์  อัศวินทรางกูร 

 

ตําแหน่ง 
 

 

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

อายุ 69 ปี 

การศึกษา 

และการอบรม 
-  Master of Education Curriculum and Teaching Methodology                     

      Beijing Languages and Cultural University 

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

      Beijing Languages and Cultural University 

- เนติบณัฑิตไทย สาํนกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 

-    ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-  ปริญญาตรี นิติศาสตร์  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

-  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

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

ตําแหน่งอื�น 
ในปัจจุบัน 

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

พ.ศ. 2556 - ปัจจุบนั     บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป 

                                     บลจ. เมอร์ชั�น พาร์ทเนอร์ จาํกดั 

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

พ.ศ. 2548 - ปัจจุบนั     บมจ. ยู ซิตีE  

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

                                     บมจ. ซินเทค็ คอนสตคัชั�น 

กรรมการ 

2555 - ปัจจุบนั บจก. อมาทารา อะ เดสทิเนชั�น สปา 

2549 - ปัจจุบนั บจก. รีสอร์ท โฮลดิEง 

2548 - ปัจจุบนั บจก. โบ๊ทเฮา้ส์ หวัหิน 

2547 - ปัจจุบนั บจก. อนัดามนั ลองบีช รีสอร์ท 

2546 - ปัจจุบนั บจก. เชียงใหม่ ฮ็อทสปริง 

2532 - ปัจจุบนั บจก. เอม็เจแอล อินเตอร์ เทรด   
 

Executive Partner 

 พ.ศ.2540 - ปัจจุบนั    บจก. พรอสเพค คอนซลัติEง 
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การดํารงตําแหน่ง 
กรรมการในบริษัท วนัที� 14 มีนาคม 2549  – ปัจจุบนั 

 
การถือหุ้นในบริษัท 

 

ไม่มี 

 
วาระที�มีส่วนได้เสีย
พเิศษในครั2งนี2 

 

 

ไม่มี 

 
ที�อยู่ 

 

51/29,51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต66  (สยามสามคัคี) แขวงตลาดบางเขน  
เขตหลกัสี� กรุงเทพฯ 10210 

 
การเข้าร่วมประชุม   ในรอบปีที�ผา่นมา 
 

1. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2564 จาํนวน 9/10 ครัE ง 

2. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2564 จาํนวน 8/8 ครัE ง 

3. เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2564 จาํนวน 1/1 ครัE ง 

4. เขา้ร่วมการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2564 จาํนวน  2/2 ครัE ง 
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ข้อมูลของกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
 
 

นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล 
 
ตําแหน่ง 

 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

อายุ 55 ปี  
 

การศึกษา 

และการอบรม 

-    Certified Public Accountant (CPA) 

-    Master in Accounting, Thammasat University 

- English Courses, University of Tennessee 

-  Higher Certification in Auditing, Thammasat University 

-  BA (Accounting) 2nd Honor, Thammasat University 

- Risk Management Program for Corporate leaders 9/2017 

- Director Accreditation Program (DAP) by IOD 

- Company Secretary Program (CSP) by IOD 

- Permanent member of Federation of Accounting Profession 
 

ตําแหน่งอื�น 
ในปัจจุบัน 

2561 - ปัจจบุนั         กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี�ยง / รองประธาน                     

เจา้หนา้ที�บริหารกลุ่มธุรกิจการเงินและบญัชี/ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี  

(รักษาการ) 

                                 บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชั�น กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

2560 - ปัจจบุนั         ผูส้อบบญัชี 

                              บริษทั สิทธิกุล แอสโซซิเอทส์ จาํกดั 

การดํารงตําแหน่ง 
กรรมการในบริษัท 

 

วนัที�  4  พฤษภาคม  2561 – ปัจจบุนั 
 

การถือหุ้นในบริษัท 
 

ไม่มี 
 

วาระที�มีส่วนได้เสียพเิศษ 
ในครั2งนี2 

 

 

ไม่มี 

ที�อยู่ 51/29,51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต66  (สยามสามคัคี) แขวงตลาดบางเขน  
เขตหลกัสี� กรุงเทพฯ 10210 

 

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที�ผา่น 

1.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี YZ{q จาํนวน j/^b ครัE ง 

2.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี YZ{q จาํนวน [/[ ครัE ง 

3.  เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ในปี YZ{q จาํนวน ^/^ ครัE ง 

4.  เขา้ร่วมการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ในปี YZ{q จาํนวน Y/Y ครัE ง 
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ข้อมูลของกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
 
 

นายกมล  รัตนไชย 
 

ตําแหน่ง 
 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

(เขา้ดาํรงตาํแหน่งเมื�อวนัที� 14 พฤษภาคม 2563) 
 

อายุ  56 ปี  
 

การศึกษา 

และการอบรม 

 

 

 

 

-  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

-  ปริญญาตรี บญัชี  มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

-   ผูต้รวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA) 

    The Institute of Internal Auditors USA. 

-  หลกัสูตร Director Accreditation Program (2551)  : IOD 

-  หลกัสูตรAudit Committee  Program (2552)  : IOD 

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

-  หลกัสูตร How to Measure the Success of Corporate Strategy  

     (2556) : IOD 

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

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

ตําแหน่งอื�น 
ในปัจจุบัน 

 

2554 - ปัจจุบนั 

  

2553 - ปัจจุบนั           

          

 

YZZ[–ปัจจุบนั 

 
 

 

- กรรมการอิสระ 

        บมจ.ศรีราชาคอนสตรัคชั�น 

- กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

     กรรมการสรรหา และกาํหนดค่าตอบแทน 

        บมจ.แมท็ชิ�ง แมก็ซิไมซ์ โซลูชั�น 

-    รองประธานเจา้หนา้ที�บริหาร สายงานตรวจสอบภายใน 

        บจก. เคพีเอ็น อะคาเดมี 

 
การดํารงตําแหน่ง
กรรมการในบริษัท 

 

วนัที�  14  พฤษภาคม 2563  – ปัจจุบนั 
 

การถือหุ้นในบริษัท 
 

ไม่มี 
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สิ�งที�ส่งมาดว้ย ลาํดบัที� / 

 
 

 
วาระที�มีส่วนได้เสีย
พเิศษในครั2งนี2 

 

 

วาระที� Z พิจารณาแต่งตัEงแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระ 
 

 ที�อยู่ 51/29,51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต66  (สยามสามคัคี) แขวงตลาดบางเขน  
เขตหลกัสี� กรุงเทพฯ 10210 

 

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที�ผา่น 

 1.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2564 จาํนวน 10/10 ครัE ง 

 2.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2564 จาํนวน 8/8 ครัE ง 

                                              3.  เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2564 จาํนวน 1/1 ครัE ง 

 4.  เขา้ร่วมการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ในปี 2564 จาํนวน 2/2 ครัE ง 
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สิ�งที�ส่งมาดว้ย ลาํดบัที� / 

 
 

ข้อมูลของกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
 

นายสมชาย   คูวิจิตรสุวรรณ 

ตําแหน่ง 
 

กรรมการอิสระ 
บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
 

อายุ 71 ปี 

การศึกษา-อบรม   
พ.ศ.2518   นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง รุ่นที� ^ 

พ.ศ.2518   เนติบณัฑิตไทย รุ่นที� 27 

   สาํนกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 

พ.ศ.YZ`b   หลกัสูตรอยัการจงัหวดั รุ่นที� j/YZ`b 

พ.ศ.2541   รัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต 

   สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

พ.ศ.YZqj   หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที�  z{ 

พ.ศ.YZZZ   หลกัสูตร Training for the Role of the Chairman Program (RCP)  

   หลกัสูตร Training for the Role of the Nomination and Governance Committee    

พ.ศ.YZZY   หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที� j 

พ.ศ.YZZZ   หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นวิทยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นที� Y 

 
ประวัติการรับราชการ 
พ.ศ.2520-2521  อยัการผูช่้วย กองคดีอาญา กรมอยัการ 

พ.ศ.2521-2524  อยัการจงัหวดัผูช่้วย สาํนกังานอยัการจงัหวดัตรัง, สาํนกังานอยัการจงัหวดักบินทร์บุรี 

พ.ศ.2524-2530   รองอยัการจงัหวดัสตูล, รองอยัการจงัหวดัระยอง 

พ.ศ.2530-2533  อยัการประจาํกรม สาํนกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย 

                                  แก่ประชาชน กรมอยัการ 

พ.ศ.2533-2538  อยัการจงัหวดัประจาํศาลคดีเด็กและเยาวชนจงัหวดัระยอง, อยัการจงัหวดัตราด, 

   อยัการจงัหวดัชลบุรี 

พ.ศ.2538-2547  อยัการผูเ้ชี�ยวชาญ สาํนกังานคดีแพ่ง, สาํนกังานคณะกรรมการอยัการ 

สาํนกังานคดียาเสพติด 

พ.ศ.2548-2551  รองอธิบดีอยัการฝ่ายคดีทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศ 

   รองอธิบดีอยัการฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต ้

   รองอธิบดีอยัการฝ่ายคณะกรรมการอยัการ 

พ.ศ.2551-2554  อธิบดีอยัการฝ่ายคดีศาลสูงเขต j   

   อธิบดีอยัการ สาํนกังานนโยบาย ยทุธศาสตร์และงบประมาณ  

พ.ศ. YZZq–YZZ{  อธิบดีอยัการ สํานกังานคณะกรรมการอยัการ 

พ.ศ. YZZ{–YZZ[  อธิบดีอยัการ สํานกังานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 

(`b ก.ย. YZZ[) 
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สิ�งที�ส่งมาดว้ย ลาํดบัที� / 

 
 

งานพเิศษ-ประสบการณ์ 
พ.ศ.2541-2545  ช่วยราชการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรองนายกรัฐมนตรี  

(นายปองพล อดิเรกสาร ) 

พ.ศ.2541-2548  กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไมอ้ดัไทย จาํกดั 

พ.ศ.2545-2549  ที�ปรึกษากรรมาธิการงบประมาณวุฒิสภา 

พ.ศ.2546-2549  ช่วยราชการสาํนกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั  

(ดร.ทนง พิทยะ) 

พ.ศ.YZq[-YZZb กรรมการและกรรมการตรวจสอบสาํนกังานความร่วมมือพฒันาเศรษฐกิจ 

กบัประเทศเพื�อนบา้น (องคก์ารมหาชน) 

พ.ศ.2549-2551  กรรมการและกรรมการตรวจสอบธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและ 

(เวน้ ต.ค.- ธ.ค. YZqj)   ขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย (SME BANK) 

พ.ศ.YZqq - YZZ{    ประธานกรรมการ บริษทั กรุงไทยกฎหมาย จาํกดั 

พ.ศ.YZZ -̂YZZq  กรรมการการไฟฟ้านครหลวง 

พ.ศ.YZZ -̂YZZq  กรรมการ บริษทั พีทีที เคมิคอล จาํกดั (มหาชน)  

พ.ศ.YZZY-YZZq  กรรมการบริหารและกรรมการตรวจสอบองคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้ 

พ.ศ. YZZq- YZZz  กรรมการ ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม 

   และประธานกรรมการบริหารความเสี�ยงและควบคุมภายใน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

พ.ศ. z ก.ค.Z^- ` พ.ย. Zj กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

   สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

พ.ศ.YZZ`-YZZj กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรมศุลกากร 

พ.ศ.YZZ[-ปัจจุบนั กรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการ อกพ. กระทรวงพลงังาน 

พ.ศ.YZZq-ปัจจุบนั กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบบริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 

ธ.ค.YZZ[-ปัจจุบนั กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ของบริษทั โรงพยาบาล ธนบุรี เฮลทแ์คร์ จาํกดั (มหาชน) 

ม.ค.YZZj-ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั พริมา มารีน จาํกดั (มหาชน) 

มี.ค.YZZj- `b เม.ย. YZ{` ประธานกรรมการ บริษทั อีเทอร์นิตีE  พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 

มี.ค.YZZj-ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษทั เอคิว เอสเตส จาํกดั (มหาชน) 

ต.ค.YZZj-ปัจจบุนั กรรมการบริษทั ดบับลิวพี (WP) เอเนยี� จาํกดั (มหาชน) 

เครื�องราชอิสริยาภรณ์ 
พ.ศ.2538   มหาวชิรมงกุฎ 

พ.ศ.2543   มหาปรมาภรณ์ชา้งเผือก 
 

การดํารงตําแหน่ง 
กรรมการในบริษัท วนัที� 14 พฤษภาคม 2563 – ปัจจุบนั 

 
การถือหุ้นในบริษัท 

 

ไม่มี 
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สิ�งที�ส่งมาดว้ย ลาํดบัที� � 

 
 

 

วาระที�มีส่วนได้เสีย
พเิศษในครั�งนี� 

 
 
วาระที� 5 พิจารณาแต่งตั�งแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระ 
 

 

 ที�อยู่ 51/29,51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต66  (สยามสามคัคี) แขวงตลาดบางเขน  
เขตหลกัสี� กรุงเทพฯ 10210 

 
การเข้าร่วมประชุม   ในรอบปีที�ผา่นมา 

1. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2564  จาํนวน  9/10 ครั� ง 

2.   เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น    ในปี 2564  จาํนวน    -/1 ครั� ง  
3.   เขา้ร่วมการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้  ในปี 2564  จาํนวน    2/2 ครั� ง 
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คํานิยามของ กรรมการอสิระ
1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ � ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั งหมดของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น

รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ทั งนี ได้นับรวมการถือหุ้นของผูที้�เกี�ยวขอ้งของกรรมการ
ตรวจสอบรายนั น ๆ ดว้ย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที�ปรึกษาที�ไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผู ้
มีอาํนาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัที�ยื�น
คาํขออนุญาตต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ทั งนี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที�กรรมการตรวจสอบเคย
เป็นขา้ราชการ หรือที�ปรึกษาของส่วนราชการที�เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ

3. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที�เป็นบิดา มารดา คู่
สมรส พี�นอ้ง และบุตร รวมทั งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื�น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจ
ควบคุม หรือบุคคลที�จะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือ
บริษทัยอ่ย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นที�มีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้�มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัที�ยื�นคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน ก.ล.ต.

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม
ของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที�มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี ซึ�งมีผูส้อบ
บญัชีของบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู ่ เวน้แต่จะได้
พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกวา่สองปีก่อนวนัที�ยื�นคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน ก.ล.ต.

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ� งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหรือที�ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ� งไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทั ร่วม ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ รวมทั งไม่เป็นผูถื้อหุน้ที�มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู ้
ให้บริการทางวิชาชีพนั นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัที�
ยื�นคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน ก.ล.ต.

7. ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บแต่งตั งขึ นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อ
หุน้ซึ�งเป็นผูที้�เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที�มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที�
ปรึกษาที�รับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ�งของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั งหมดของบริษทั

คุณสมบัติกรรมการอสิระของบริษัท
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อื�นซึ� งประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทั
ยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ย 

10. ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทั
ยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้ใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ 

11. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั เฉพาะที�เป็นบริษทัจดทะเบียน 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

  คณะกรรมการตรวจสอบ  มีจาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 
 

ชื�อ – นามสกุล ตําแหน่ง 
1 นายชยัวฒัน์     อศัวินทรางกูร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
2 นายกมล           รัตนไชย กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
3 นางยพุาพรรณ เอกสิทธิกุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 
หมายเหตุฯ   กรรมการตรวจสอบทั=ง 3 ท่าน เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์เพียงพอที�จะทาํ   

       หนา้ที�ในการสอบทานความน่าเชื�อถือของงบการเงิน และไม่มีส่วนไดเ้สียในบริษทั 
 
อาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
(1) สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 
(2) สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

audit) ที�เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั=งโยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงาน
อื�นใดที�รับผิดชอบเกี�ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

(3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย ์และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

(4) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั=งบุคคลซึ�งมีความเป็นอิสระเพื�อทาํหน้าที�เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั=งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม
ดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั= ง 
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(5) พิจารณานโยบาย และสอบทานแบบประเมินตนเองเกี�ยวกับมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั�น ตาม
โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั�น ใหมี้ความเหมาะสมกบัรูปแบบ
ธุรกิจ สภาพแวดลอ้มของบริษทั วฒันธรรมองคก์ร และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื�ออนุมติั 

(6)  พิจารณาทบทวนความเหมาะสม ของการเปลี�ยนแปลงนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั�นที�ได้รับจาก
ประธานเจา้หน้าบริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ  ผูบ้ริหาร และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื�อ
อนุมติั 

(7)  สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี�ยงเกี�ยวกับการทุจริต
คอร์รัปชั�น ตามที�ฝ่ายตรวจสอบภายในไดเ้สนอ เพื�อให้มั�นใจว่าระบบดงักล่าว มีความเสี�ยงที�จะทาํให้เกิด
โอกาสการคอร์รัปชั�นที�มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานของบริษทันอ้ยที�สุด และมีความ
เหมาะสม กบัรูปแบบธุรกิจของบริษทั 

(8)  รับเรื�องแจง้เบาะแสการกระทาํคอร์รัปชั�น ที�คนในองคก์รมีส่วนเกี�ยวขอ้ง และตรวจสอบขอ้เท็จจริงตามที�
ไดรั้บแจง้ และเสนอเรื�องใหค้ณะกรรมการบริษทัร่วมกนัพิจารณาลงโทษ หรือแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

(9)  พิจารณารายการที�เกี�ยวโยงกนั รายการไดม้า / จาํหน่ายไปซึ� งสินทรัพยที์�สําคญั และรายการอื�นใดที�อาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
และกฏหมายที�เกี�ยวขอ้ง ทัCงนีC  เพื�อให้มั�นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษทัฯ 

(10) จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัซึ� งรายงานดงักล่าว
ตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลดงัต่อไปนีC  
(ก)  ความเห็นเกี�ยวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นที�เชื�อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
(ข)  ความเห็นเกี�ยวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
(ค)  ความเห็นเกี�ยวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตล

หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
(ง)  ความเห็นเกี�ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ)  ความเห็นเกี�ยวกบัรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ)  จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ท่าน 
(ช)  ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมที�คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหน้าที�ตามกฎบตัร  

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

ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
(11) ปฏิบติัการอื�นใดตามที�คณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
(12) ในการปฏิบัติหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทํา

ดังต่อไปนีC  ซึ� งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ให้
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คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษทัฯ เพื�อดาํเนินการปรับปรุงและแกไ้ขภายใน
เวลาที�คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

1. รายการที�เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
2. การทุจริตหรือมีสิ�งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที�สาํคญัในระบบควบคุมภายใน 
3. การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย หรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
หากคณะกรรมการของบริษทัฯ หรือผูบ้ริหารไม่ดาํเนินการให้มีการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาตาม

วรรคหนึ�ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ�งอาจรายงานวา่มีรายการหรือการกระทาํตามวรรคหนึ�งต่อ
สาํนกังาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
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 หนา้ที� 1 ของ 9 หนา้ 

 

แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. (แบบที�กาํหนดรายการต่างๆ ที�จะมอบฉนัทะที�ละเอียดชดัเจนตายตวั) 
 

หนังสือมอบฉันทะ 
PROXY FORM 

( Form B. <with specific details> ) 

 

       เขียนที� (Made at)………………………… 

       วนัที� (Dated)……………………………… 
 

(")  ขา้พเจา้ ........................................................... สัญชาติ ............................... อยูบ่า้นเลขที� .................................  

       I/We                                                                 nationality                           residing/located at NO 

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

Road                                           Tambol/Kwaeng                                    Amphur/Khet  

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

Province                                           Postal Code 
 

(2)  เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

       Being a shareholder of Eastern Power Group Public Company Limited 

โดยถือหุ้นจาํนวนทั:งสิ:นรวม.............................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..............................เสียง ดงันี:  

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

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

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

(?)  ขอมอบฉนัทะให ้

       I/We wish to appoint 

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

                                                                                                  Age          Years, residing/located at NO 

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

Road                                         Tambol/Kwaeng                                   Amphur/Khet 

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

Province                                   Postal Code                             or 

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

                                                                                                  Age          Years, residing/located at NO 

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

Road                                         Tambol/Kwaeng                                   Amphur/Khet 

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

Province                                   Postal Code                             or 

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

                                                                                                  Age          Years, residing/located at NO 

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

Road                                         Tambol/Kwaeng                                   Amphur/Khet 

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

Province                                   Postal Code           

          

 

Duty Stamp 
Baht 20 

ติดอากรแสตมป์ 
UV บาท 
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 หนา้ที� 2 ของ 9 หนา้ 

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุม

สามัญผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2565  ในวนัที�  20 เมษายน 2565  เวลา 14.00 น.  ณ  โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั�น 

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

เวลา   และสถานที�อื�นดว้ย 
As/my/our proxy to attend and vote for me annual meeting of shareholders/general meeting of shareholders for the 
year 2022 to be held on April 20, 2022 time 14:00 a.m. At the Miracle Grand Convention Hotel, Magic 2 Room 2,   
NO. 99 Kamphaengphet 6 Road, Talad Bangkhen, Laksi, Bangkok such other date, time and place as may be 
adjourned. 
 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั>งนี>  ดงันี>  

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

 

วาระที�  1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั"งที� 2/2564  เมื�อวันที� 17 ธันวาคม 2564 
1st Agenda Re: To acknowledge the Minutes of the Extra General Meeting of shareholders No. 2/2021, 

held on December 17, 2021. 
 

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

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

 

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

วาระที�  2 พจิารณารับทราบผลการดําเนินงาน และรายงานประจําปีของคณะกรรมการบริษัท ประจําปี 2564 
2nd Agenda    Re: To consider and acknowledge the Company’s performance and the annual report of the 

Board of Directors for the year 2021. 
 

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

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

 

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

 
วาระที�  3 พจิารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี 2564 สิ"นสุดวันที�  31 ธันวาคม  2564 
3rd Agenda    Re: To consider and approve the Financial Statements of the Company for the year ended 

December 31, 2021. 
 

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

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

 

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



 หนา้ที� 3 ของ 9 หนา้ 

วาระที�  4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรของบริษัท และการจ่ายเงินปันผล จากผลการดําเนินงานปี 2564 
และจากกําไรสะสม 

4th Agenda Re: To consider and approve the appropriation of annual profit and dividend payment from 
the Company’s business performance ended December 31, 2021 and retained earnings. 

 

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

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

 

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

วาระที�  5 พจิารณาแต่งตั$งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกําหนดออกตามวาระ 
5th Agenda Re: To elect directors to the board and add new directors. 

 

  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

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

  (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี,  

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

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

   การแต่งตั,งกรรมการทั,งชุด 
                The appointment of all directors. 
 

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

   การแต่งตั,งกรรมการเป็นรายบุคคล 
                The appointment of certain directors. 
 

1.  ชื�อกรรมการ   นายแดน  ชินสุภคักุล  
                     Name of the director  Mr. Dan  Chinsupakul 

 

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

2.  ชื�อกรรมการ   นายกมล  รัตนไชย 
                     Name of the director  Mr. Kamol  Ratanachai 

 

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

 

3.  ชื�อกรรมการ   นายสมชาย  คูวิจิตรสุวรรณ 
                     Name of the director  Mr. Somchai Kuvijitsuwan 

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

          Approve                       votes              Disapprove                       votes            Abstain                                      votes 



 หนา้ที� 4 ของ 9 หนา้ 

วาระที�  6  พจิารณากําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2565 
6th Agenda  Re: To consider and approve the remuneration of directors and committees for 2022. 
 

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

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

 

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

วาระที�  7  พจิารณาอนุมัติบําเหน็จคณะกรรมการบริษัท 
7th Agenda  Re: To consider and approve Directors’ Bonus. 
 

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

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

 

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

  

วาระที�  8  พจิารณาอนุมัติการแต่งตั$งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทน ประจําปี  2565 
8th Agenda Re: To appoint the Company Auditor and set the audit fee budget for the year 2022. 
 

  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

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

  (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี,  

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

          เห็นดว้ย.......................เสียง       ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง       งดออกเสียง…………..………..เสียง                    
          Approve                       votes              Disapprove                       votes            Abstain                                      votes 
 
วาระที�  9  พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื$อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั$ งที�4     

(“EP-W4”) จํานวน 233,126,774 หน่วย ซึ�งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 
9th Agenda Re:  To consider and approve the issuance and allocation of warrants to purchase ordinary 

shares of the Company No. 4 (“EP-W4”) amounting to 233,126,774 units, which will be 
allocated to the existing shareholders in proportion to their shareholding. 

 

  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

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

  (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี,  

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

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



 หนา้ที� 5 ของ 9 หนา้ 

วาระที�  10  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 559,504,200 บาท และการแก้ไขเพิ�มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.  เพื�อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

10th Agenda Re:  To consider and approve to reduction of the Company's registered capital in the amount 
of 559,504,200 baht and the amendment of Article 4 of the Memorandum of Association to be 
consistent with the reduction of the Company's registered capital. 

 

  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

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

  (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี,  

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

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

 
วาระที�  11 พจิารณาอนุมัติการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 233,126,774 บาท และการแก้ไขเพิ�มเติม

หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
11st Agenda Re: To consider and approve to increasing the registered capital of the Company in the 

amount of 233,126,774 baht and the amendment of the Memorandum of Association Clause 4 
to be in line with the increase of the Company's registered capital. 

 

  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

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

  (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี,  

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

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

 
วาระที�  12 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทฯ 
12nd Agenda Re: To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares of the 

Company. 
 

  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

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

  (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี,  

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

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

 
 



 หนา้ที� 6 ของ 9 หนา้ 

วาระที�  13 พิจารณาอนุมัติการเพิ�มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้าน
บาท 

13rd Agenda Re: To consider and approve the increase of the credit limit for issuing and offering the 
Company's debentures from the original limit of not more than Baht 5,000 million. 

 

  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

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

  (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี,  

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

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

 
วาระที�  14 พิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท อควา คอร์เปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) 

(“AQUA”) ในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท ซึ�งเป็นรายการที�เกี�ยวโยงกัน 
14th Agenda Re: To consider and approve the financial assistance to Aqua Corporation Public Company 

Limited (“AQUA”) in the amount not exceeding 300,000,000 baht, which is a connected 
transaction. 

 

  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

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

  (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี,  

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

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

 
วาระที�  15 เรื�องอื�นๆ (ถ้าม)ี 
15th Agenda To consider other matters (if any) 
 

  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

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

  (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี,  

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

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



 หนา้ที� 7 ของ 9 หนา้ 

(1) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี&ให้ถือว่าการ

ลงคะแนนเสียงนั&นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 

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

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

(2) ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือ

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

แกไ้ขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมขอ้เทจ็จริงประการใด  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้

ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

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

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

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

appropriate. 

กิจการใดที�ผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที�ผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที�ขา้พเจา้

ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

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

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

    ลงชื�อ/Signed        ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

          (        ) 
 
 

    ลงชื�อ/Signed         ผูรั้บมอบฉนัทะ/Grantee 

          (        ) 

 

 ลงชื�อ/Signed                                                             ผูรั้บมอบฉนัทะ/Grantee 

          (         ) 

 

 ลงชื�อ/Signed          ผูรั้บมอบฉนัทะ/Grantee 

          (          ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 หนา้ที� 8 ของ 9 หนา้ 

หมายเหต ุ

Remarks: 

 

1. ผูถื้อหุ้นที�มอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียง 

ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้ 

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

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

2. วาระเลือกตั+งกรรมการสามารถเลือกตั+งกรรมการทั+งชุด หรือเลือกตั+งกรรมการเป็นรายบุคคล 

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

3. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที�ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุ 

เพิ�มเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแบบ 

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

Annex to Proxy Form B as attached. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 หนา้ที� 9 ของ 9 หนา้ 

ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Attachment to Proxy Form (Form B.) 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

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

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2565 ในวนัที�  20 เมษายน 2565   เวลา 14.00 น.  ณ  โรงแรมมิราเคิล   

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

พึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

  For the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 to held on April 20, 2022 time 14:00 a.m. 
At the Miracle Grand Convention Hotel, Magic 2 Room 2, NO. 99 Kamphaengphet 6 Road, Talad Bangkhen, Laksi, 
Bangkok or such other date, time and place as may be adjourned. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ขา้พเจา้ขอรับรองว่า รายการในใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถูกตอ้งบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 

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

 
 

  ลงชื�อ / Signed         ผูม้อบฉนัทะ / Grantor  

                             (          )  

วนัที� / Date  
 

  ลงชื�อ / Signed          ผูรั้บมอบฉนัทะ / Grantee  

                             (          )  

วนัที� / Date  

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

Notification of Meeting
แบบแจ้งการประชุม



Shareholder’s Registration No.
เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์

เรียน
To

Address
บ้านเลขท่ี

โดยผู้ถือหลักทรัพย์จำนวนทั้งส้ินรวม
Holding the total amount of shares/units

หุ้น/หน่วย

หุ้น/หน่วย
shares/units

หุ้นสามัญ
Ordinary share

หุ้น/หน่วย
Preferred share
หุ้นบุริมสิทธิ

shares/units

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์

Attachment

https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocu
ment.do?symbol=EP&date=220420

ส่ิงที่ส่งมาด้วย

Nationality
สัญชาติ

Subject
วันที่

เอกสารประกอบการประชุม ฯลฯ
Details of meeting document

Date

Company / Securities Information

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

Notification of Meeting
แบบแจ้งการประชุม

เร่ือง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
Schedule of Annual General Meeting of Shareholders

 14 มีนาคม 2565

Meeting Date   :    Wednesday, April 20, 2022 at 14:00 hrs.
วันที่ประชุม    :   วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น.

สถานที่ประชุม   :   โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องแมจิก 2 เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพ
Meeting Venue :   Miracle Grand Convention Hotel, Magic 2 Room 2, NO. 99 Kamphaengphet 6 Road,Talad Bangkhen, Laksi, Bangkok.

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

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

attend the above mentioned meeting.

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

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

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

เพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำเอกสารฉบับนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม
สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์ที่มาประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ) ฉบับจริง
พร้อมกับแบบฟอร์มลงทะเบียน
ท่านสามารถค้นหารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นกรรมการในเร่ืองดังกล่าว รวมท้ังส่ิงที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมอ่ืนๆ ผ่าน QR
Code หรือ URL https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=EP&date=220420 หรือ ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
เว็บไซต์: www.epco.co.th / โทร 025510541 ต่อ 470 / email : ir@epco.co.th
สอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ที่ SET Contact Center เว็บไซต์ : www.set.or.th/contactcenter / โทร 02 009 9999
For your convenience, shareholders or proxies wishing to attend the meeting, kindly present this document to a registration staff at the meeting for registration.
For shareholders who will attend the meeting by themselves, the original of identification card or driving license or government official identification card or
passport (in case of foreign shareholders) must be presented together with the Registration Form.
The details of Meeting document is available online by scanning QR Code on this form or at URL
https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=EP&date=220420
You can also contact the issuer for the annual report
Website : www.epco.co.th /Tel. +66 25510541 Ext. 470 / email : ir@epco.co.th
For further information please contact SET Contact Center Website : www.set.or.th/contactcenter /Tel. +662 009 9999
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แบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปี 
 

  เนื�องดว้ยบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํรายงานประจาํปี ในรูปแบบ QR Code โดยจดัส่งให้ทุกท่านพร้อมหนงัสือ
เชิ ญ ป ระชุ ม ฉ บับ นี) แล้ว  ซึ� งผู ้ถื อ หุ้ น ทุ ก ท่ าน มี ส่ วน ร่วม ใน ก ารช่ วยกัน ล ดภาวะโล ก ร้อน  ป ระห ยัด
ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตกระดาษ โดยการใชร้ายงานประจาํปีในรูปแบบ QR Code ทดแทนการใชร้ายงาน
ประจาํปีแบบรูปเล่ม 

  อย่างไรก็ตาม หากท่านมีความประสงค์ให้จัดส่งรายงานประจาํปีในรูปแบบรูปเล่ม กรุณากรอก
รายละเอียดดา้นล่าง แลว้ส่งโทรสารไปที�หมายเลข 0-2552-0905 หรือ email: account@epco.co.th , ir@epco.co.th 
หรือนํามามอบให้กับเจ้าหน้าที� ณ จุดลงทะเบียน ในวนัประชุมผูถื้อหุ้น ทั) งนี) บริษทัฯยงัได้เตรียมแบบฟอร์ม
ดงักล่าวไว ้ณ จุดลงทะเบียนเพื�อบริการผูถื้อหุน้อีกดว้ย 
 
เรียน  ฝ่ายเลขานุการบริษทั 
 

ขา้พเจา้ นาย / นาง / นางสาว / บริษทั ........................................................................................................................ 

มีความประสงคข์อรับรายงานประจาํปีในรูปแบบหนงัสือ โดยจดัส่งที� 

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

หมายเลขโทรศพัทที์�สามารถติดต่อได ้...................................................................................................................... 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
ผูป้ระสานงาน  :  ฝ่ายเลขานุการบริษทั  
          คุณรัตนา พูลยศ ,  คุณกนกอร จนัทน์คร โทร. 0-2551-0541-4 ต่อ 470, 474 
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แนวปฏิบัติ  
เพื�อป้องกนัการติดต่อของ 
โรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 

(COVID-19) 
 

122   



 

แนวปฏิบัติสําหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 
เพื$อป้องกันการติดต่อของโรคติดเชื)อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
           

สืบเนื�องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัส COVID-19 และเพื�อรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม 
บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ตระหนักถึงความอนัตรายร้ายแรงของโรคติดเชื�อไวรัส
ดงักล่าว  จึงขอความร่วมมือจากผูถื้อหุน้ และผูรั้บมอบฉนัทะ ดงัต่อไปนี�  

1. บริษทัขอความร่วมมือท่านผูถื้อหุ้นที�อยูใ่นกลุ่มเสี�ยง เช่น เดินทางกลบัจากประเทศกลุ่มเสี�ยง ตามประกาศ
ของกระทรวงสาธารณสุข ประกาศเป็นเขตโรคติดต่ออนัตราย และเขา้มาในประเทศไทย หรือ มีไข ้ มี
อาการเกี�ยวกบัทางเดินหายใจ อาทิ ไอ เจ็บคอ จาม มีนํ�ามูก เป็นตน้  โดยขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณามอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระเขา้ร่วมประชุม แทนการเขา้ประชุมดว้ยตนเอง และโปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะให้แก่
บริษทัล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 

 

2. บริษทัได้จดัให้มีจุดคดักรอง พร้อมอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ  บริเวณด้านหน้าห้องประชุม กรณีที$พบผู้ มี
ความเสี$ยง บริษัทขอสงวนสิทธิในการเข้าไปในพื)นที$จัดประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระของบริษัท หรือผู้อื$น เข้าร่วมประชุมแทนได้ 

 

ทั�งนี� เพื�อความปลอดภยั และเพื�อป้องกนัการติดต่อของไวรัส COVID-19 ของผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ทุกท่าน  บริษทัขอความร่วมมือใหทุ้กท่านปฏิบติัตามขอ้กาํหนดที�ระบุดงัต่อไปนี�  

- ควรงดเขา้ร่วมประชุม หากท่านมีอาการป่วยของโรคระบบทางเดินหายใจ  COVID-19 หรือหากพบวา่เริ�ม
มีอาการไข ้ ไอ จาม มีนํ�ามูก  

- หากท่านสังเกตเห็นผูร่้วมประชุมมีอาการผิดปกติ ควรแนะนาํใหผู้มี้อาการ ติดต่อเจา้หนา้ที�ของบริษทั ณ 
จุดตรวจคดักรอง หรือ จุดลงทะเบียนทนัที 

- ผูเ้ข้าร่วมประชุมควรเตรียมหน้ากากอนามัย และสวมใส่ตลอดเวลาที� เข้าร่วมการประชุม เพื�อความ
ปลอดภยัของท่าน และบุคคลขา้งเคียง 

- บริษทัขอใหค้าํแนะนาํแก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ควรลา้งมือดว้ยสบู่ หรือ แอลกอฮอลเ์จลทั�งก่อน 
และหลงัการเขา้ร่วมประชุม   และก่อนออกจากสถานที�จดัการประชุม 
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ขั�นตอนการใช้ QR Code 
 

  ตามที�ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ใน
ฐานะนายทะเบียนหลกัทรัพย ์ไดพ้ฒันาระบบเพื�อให้บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ส่งเอกสารรายงาน
ประจาํปี, สารสนเทศการไดม้าจาํหน่ายไป และเอกสารอื�นๆ ในรูปแบบ QR Code เพื�อให้ผูถื้อหุ้นสามารถเรียกดู
ขอ้มูลไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว โดยผูถื้อหุน้สามารถดาวน์โหลดขอ้มูลผา่น QR Code ตามขั5นตอน ดงันี5  
   
ระบบปฎิบัติการ iOS (สําหรับผู้ใช้ iPhone, iPad) 
1. เปิดกลอ้งในอุปกรณ์ 
2. สแกน โดยหนักลอ้งถ่ายรูปส่องไปที� QR Code 
3. หนา้จอจะมีขอ้ความแจง้เตือน ปรากฎขึ5นมาดา้นบน ใหก้ดเพื�อดูขอ้มูลรายงานประจาํ 

*ในกรณีที�ไม่มีการแจ้งเตือนใดๆปรากฎขึ5นมา สามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชั�นอื�นๆ เช่น QR 
Code Reader, Facebook หรือ Line 
 

ระบบปฎิบัติการอื�น 
 ดาวน์โหลด แอปพลิเคชั�น อื�นๆ เช่น Code Reader, Facebook หรือ Line 

 
ขั�นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line 
1. เขา้แอปพลิเคชั�น Line จากนั5นเลือก Add Friend (เพิ�มเพื�อน) เลือก QR Code แลว้สแกนเพื�อดูรายงานประจาํปี, 

สารสนเทศการไดม้าจาํหน่ายไป และเอกสารอื�นๆ 
 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย ลาํดบัที� 13 
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โรงแรมมิราเคิล แกรนด์  เลขที� 99 ถนนกําแพงเพชร 6 (เลียบทางรถไฟ Local Road) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี�  กรุงเทพฯ  โทร. 02-575-5599   https://miraclegrandhotel.com/th/ 

 

สิ� งที
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� 14 
แผนที�แสดงสถานที�ประชุมผู ้ถือหุ้น 
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