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หน่วย : ล้านบาท

Unit : Million Baht

2563 2562 2561

2020 2019 2018

งบแสดงฐานะการเงิน (Balance Sheets)

สินทรัพย์รวม (Total Assets) 3,105.2                 4,120.0                    3,564.1                

หนี� สินรวม (Total Liabilities) 1,153.1                 2,331.6                    1,881.1                

สว่นของผูถื้อหุ้นรวม (Total Shareholders' Equity) 1,952.1                 1,788.4                    1,683.0                

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ (Statements of Comprehensive Income)

รายไดร้วม (Total Revenues) 789.0                    734.9                       500.8                   

คา่ใชจ้า่ยรวม (Total Expenses) 365.1                    419.9                       392.7                   

กาํไรสุทธิสําหรับปี (Net profit for the Year) 315.5                    196.6                       34.1                     

งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flow)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน (Cash Flow from operating activities) 135.1                    53.4                          292.7                   

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน (Cash Flow from investing activities) 1,226.2                 (283.5) (659.0)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน (Cash Flow from financing activities) (1,361.8) 230.2                       364.1                   

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดสิ�นปี (Cash and Cash eqivalents at end of year) 4.1                         4.5                            4.4                        

                                                                   งบการเงินเฉพาะกิจการ                                                                 

 Separate Financial Statements

34.14 

196.59 

315.53 

500.84

734.92

789.00 

1,683.01 

1,788.40 

1,952.12 

1,881.08 

2,331.56 

1,153.12 

3,564.10 

4,119.96 

3,105.24 

2561

(2018)

2562

(2019)

2563

(2020)

สินทรัพยร์วม หนี� สินรวม ส่วนของผูถื้อหุน้รวม รายไดร้วม กาํไรสุทธิ

หน่วย : ลา้นบาท



 

หน่วย : ล้านบาท

Unit : Million Baht

2563 2562 2561

2020 2019 2018

งบแสดงฐานะการเงิน (Balance Sheets) (จัดประเภทใหม)่ (จัดประเภทใหม)่

สินทรัพย์รวม (Total Assets) 8,382.0               11,555.4              10,599.3          

หนี� สินรวม (Total Liabilities) 3,520.4               7,658.0                 7,319.1            

สว่นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ ่(Total equity of the Company) 3,937.2               3,299.5                 2,573.3            

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ (Statements of Comprehensive Income)

รายไดร้วม (Total Revenues) 2,763.2               2,103.7                 1,184.7            

คา่ใชจ้า่ยรวม (Total Expenses) 1,101.8               1,162.4                 748.6               

กาํไรสุทธิสําหรับปี (Net profit for the Year) 1,565.1               901.7                    408.7               

สว่นที�เป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ ่(Equity holders of the Company) 1,135.3               651.7                    342.8               

สว่นที�เป็นของผูถื้อหุ้นสว่นน้อย (Minority interest) 429.8                  250.0                    65.9                  

งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flow)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน (Cash Flow from operating activities) 1,007.9               646.1                    230.8               

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน (Cash Flow from investing activities) 4,902.7               (122.1) (1,405.2)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน (Cash Flow from financing activities) (3,411.5) (14.5) 1,240.2            

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดสิ�นปี (Cash and Cash eqivalents at end of year) 949.7                  151.1                    307.6               

                                                                        งบการเงินรวม                                                                            

Consolidated Financial Statements

342.77

651.72

1,135.31 

1,184.66 

2,103.73 

2,763.22 

2,573.33 

3,299.52 

3,937.22 

7,319.07 

7,658.04 

3,520.39 

10,599.33 

11,555.42 

8,381.96 

2561

(2018)

(จัดประเภทใหม่)

2562

(2019)

(จัดประเภทใหม่)

2563

(2020)

สินทรัพยร์วม หนี� สินรวม ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ รายไดร้วม กาํไรสุทธิส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่

หน่วย : ลา้นบาท
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2563 2562 2561

2020 2019 2018
(จัดประเภทใหม)่ (จัดประเภทใหม)่

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 0.99                        0.55                        0.64                        
Current Ratio (times)

ระยะเวลาเกบ็หนี� เฉลี�ย (วนั) 89                           76                           107                         
Account Receivable Turnover (days)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี�ย (วนั) 62                           45                           66                           
Inventory Turnove (days)
ระยะเวลาชาํระหนี�  (วนั) 17                           21                           29                           

Account Payable Turnover (days)
อตัรากาํไรสุทธิตอ่รายได้รวม (%) 56.64                      42.86                      34.50                      
Net Profit Ratio to Total Revenues (%)
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 15.70                      8.14                        4.28                        
Return to Total Assets (%)

อตัราสว่นหนี� สินตอ่สว่นของผูถื้อหุ้น (เทา่) 0.72                        1.96                        2.23                        
Debt to Equity Ratio (times)
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (%) 14.21                      25.13                      46.24                      
Return on Equity (%)

งบการเงินรวม
อัตราส่วนทางการเงิน

FINANCIAL RATIO

2563 2562 2561

2020 2019 2018

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 1.79                        1.93                        1.91                        

Current Ratio (times)

ระยะเวลาเกบ็หนี� เฉลี�ย (วนั) 118                         134                         153                         

Account Receivable Turnover (days)

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี�ย (วนั) 48                           83                           98                           

Inventory Turnover (days)

ระยะเวลาชาํระหนี�  (วนั) 18                           20                           17                           

Account Payable Turnover (days)

อตัรากาํไรสุทธิตอ่รายได้รวม (%) 39.99                      26.75                      6.82                        

Net Profit Ratio to Total Revenues (%)

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 8.73                        5.12                        1.03                        

Return to Total Assets (%)

อตัราสว่นหนี� สินตอ่สว่นของผูถื้อหุ้น (เทา่) 0.59                        1.30                        1.12                        

Debt to Equity Ratio (times)

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (%) 16.87                      11.33                      2.16                        

Return on Equity (%)

งบการเงินเฉพาะกิจการอัตราส่วนทางการเงิน

FINANCIAL RATIO



4 
 

 

 

342.77 

651.72 

1,135.31 

748.61 

1,162.44 

1,101.80 

987.27 

1,530.27 

1,144.74 

2561

(2018)

(จดัประเภท

ใหม่)

2562

(2019)

(จดัประเภท

ใหม่)

2563

(2020)

ผลการดําเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อย

รายไดจ้ากการขายและบริการ ค่าใชจ่้าย (ก่อนดอกเบี�ย) กาํไรสุทธิส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่

หน่วย : ลา้นบาท

34.14 

196.59 

315.53 

392.68 

419.85 

365.14 

419.66 

433.02 

350.79 

2561

(2018)

(จดัประเภท

ใหม่)

2562

(2019)

2563

(2020)

ผลการดําเนินงานเฉพาะกจิการ

รายไดจ้ากการขายและบริการ ค่าใชจ่้าย (ก่อนดอกเบี�ย) กาํไรสุทธิ

หน่วย : ลา้นบาท



สารจากประธานกรรมการ 
 

 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 
 

ในรอบปี 2563 บริษทัมีรายไดร้วม 2,763.22 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น  

659.49 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 31.35 จากปี 2562 และบริษทัมีกาํไรสุทธิ  

1,135.31 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 483.59 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 74.20 จากปี 2562 เนื�องมาจากสาเหตุดงันี�  
 

-  กาํไรจากการขายเงินลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ในประเทศไทย 4 โครงการ รวม 20 MW 

-  กาํไรจากการขายเงินลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ในประเทศญี�ปุ่น 3 โครงการ รวม 40 MW 

- ส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัร่วมลดลง 151.11 ลา้นบาท หรือ 39% เนื�องจากไดรั้บผลกระทบจาก Covid-19 

และมีการปิดบาํรุงรักษาเครื�องจกัรตามกาํหนด 

- ตั�งสาํรองหนี� สูญเพิ�ม 65.21 ลา้นบาท ตามมาตรฐานบญัชีใหม่ (TFRS9) แมลู้กหนี�ดงักล่าวยงัผ่อนชาํระ

อยูอ่ยา่งสมํ�าเสมอ 

เป้าหมายการดาํเนินธุรกจิของบริษัท ในปี 256� ได้แก่ 

1) สร้างและ COD โรงไฟฟ้าพลงังานลมขนาด 160 MW ในประเทศเวียดนาม ใหแ้ลว้เสร็จตามกาํหนด 

ใน 31 ตุลาคม 2564 ซึ� งจะสร้างรายไดใ้หแ้ก่บริษทัประมาณปีละ 1,170 ลา้นบาท และมีกาํไรสุทธิปีละ 

511.50 ลา้นบาท ตลอดระยะเวลา 20 ปี 

2) เพิ�มยอดขายสิ�งพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ ์จาก 616.30 ลา้นบาท เป็น 871 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นร้อยละ 41.30  

3) หาโครงการพลงังานเพิ�มทั�งในและต่างประเทศ  

อนึ�งปี 2564 บริษทัคาดว่าจะมีรายไดเ้พิ�มขึ�นไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 30 จากปี 2563 
 

ทา้ยนี�  คณะกรรมการบริษทัฯ ขอขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่าน ตลอดจนลูกคา้ และพนัธมิตรทาง

ธุรกิจที�ให้การสนับสนุนบริษทัดว้ยดีตลอดมา พร้อมทั�งขอบคุณพนักงานทุกท่านที�ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ 

สติปัญญา และความสามารถ ในการปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความรับผิดชอบอยา่งเขม้แขง็ ช่วยให้ธุรกิจของบริษทั

สามารถกา้วกระโดดต่อไป   โดยคาดหวงัว่าผูบ้ริหารและพนกังานทุกท่านจะช่วยกนัปฏิบติัหนา้ที� เพื�อสร้าง

ผลกาํไรใหก้บับริษทัอยา่งเตม็ความสามารถต่อไป 

 

 

 

(นายยทุธ  ชินสุภคักุล) 

ประธานกรรมการ 



Message from the Chairman 
 

To:  The Shareholders 
 

In 2020 Total Revenue’s amount was Baht 2,763.22 million increased by Baht 659.49 million or 

31.35% as compared to 2019, while the Company's net profit was Baht 1,135.31 million, increased by 

Baht 483.59 million or 74.20% mainly due to: 

- Profit from sales of 4 Thai Solar Farms totaling 20 MW. 

- Profit from sales of 3 Japan Solar Farms totaling 40 MW. 

- Profit sharing on investment of associated companies decreased by Baht 151.11 million or 

39% due to covid-19 and scheduled maintenance. 

- Extra reserves for Doubtful Accounts of Baht 65.21 million in accordance with new 

Accounting Standard (TFRS9) even though these accounts are actively paying their 

outstanding debts. 

Our 2021 goals are: 

1) Construct and be able to COD 4 wind farms in Vietnam totaling 160 MW by Oct 31, 2021 

which will generate sales Revenue of Baht 1,170 million per year and would contribute net 

profit of Baht 511.50 million per year for the next 20 years. 

2) Increase Printing and Packaging sales from Baht 616.30 million to Baht 871 million, an 

increase of 41.3%. 

3) Explore and identify new electricity projects both domestically and internationally. 

 For 2021, the Company expects Revenues will increase not less than 30%. 

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

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

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

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

  

 

 

    (Mr.Yuth  Chinsupakul) 

    Chairman of the Board 



                      สารจากประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

ปี 2563 ถือเป็นปีที�มีความยากลาํบากในการดาํเนินงานเกือบทุกดา้น ไม่ว่าจะเป็นสภาพเศรษฐกิจ

โดยรวมในประเทศ ที�หดตวัอยา่งรุนแรง อนัเนื�องมาจากสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 ซึ� งถือเป็นโรค

อุบติัใหม่ ที�ตอ้งใชเ้วลาในการรักษาและป้องกนั และจาํเป็นจะตอ้งมีการจาํกดัการเดินทาง การทาํ

กิจกรรมต่างๆ รวมทั�งจะตอ้งมีการปรับตวัใชชี้วิตในรูปแบบใหม่ (New Normal) ที�ต่างไปจากวิถี

ชีวิตเดิม ประกอบกบัการหดตวัของธุรกิจสิ�งพิมพย์งัคงเป็นไปอย่างต่อเนื�องในอตัราเร่ง จึงทาํให้

บริษัทฯต้องมีการปรับกลยุทธ์ในการดําเนินงานตลอดเวลา เพื�อให้บริษัทฯยงัสามารถรักษา

ความสามารถในการทาํกาํไรไดอ้ยา่งต่อเนื�อง 

อยา่งไรก็ดี จากสถานการณ์ดงักล่าว ทาํให้ส่งผลดีต่อธุรกิจ Delivery และการสั�งซื�อสินคา้ On-Line (E-Commerce) ทาํให้ปริมาณ

ความตอ้งการบรรจุภณัฑส์าํหรับอาหารและการจดัส่งสินคา้เพิ�มมากขึ�น  ทาํใหบ้ริษทัฯสามารถขยายยอดขายบรรจุภณัฑไ์ดเ้พิ�มขึ�นอีก

ดว้ย โดยบริษทัฯสามารถปรับเพิ�มสัดส่วนของการขายบรรจุภณัฑจ์ากเพียงร้อยละ 2.3 ของรายไดร้วมในกลุ่มสิ�งพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์

ในปี 2562 เป็นร้อยละ 16.70 ในปี 2563 และคาดว่าสัดส่วนดงักล่าวจะเพิ�มเป็นร้อยละ 40 - 50 ของยอดขายในธุรกิจสิ�งพิมพแ์ละ

บรรจุภณัฑ ์ในปี 2564  ซึ� งจะมียอดขายรวมเจริญเติบโตไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 เท่าตวั 

 ในปี 2563 บริษทัฯมีรายไดจ้ากการดาํเนินงานรวม 1,144.74 ลา้นบาท โดยมีสัดส่วนรายไดธุ้รกิจสิ�งพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ ์

ต่อ ธุรกิจไฟฟ้า เป็นร้อยละ 41:59 ซึ� งลดลงจากปีก่อนร้อยละ 25.19 เป็นการลดลงของธุรกิจสิ�งพิมพแ์ละบรรจุภณัฑร้์อยละ 18.50  อนั

เป็นผลมาจากการลดลงของรายไดจ้ากการรับจา้งพิมพห์นงัสือพิมพที์�ไดปิ้ดตวัลงไปอีกหลายฉบบั และการลดลงของรายไดจ้ากธุรกิจ

ไฟฟ้าร้อยละ 29.26 อนัเป็นผลมาจากการขายโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทยและประเทศญี�ปุ่ นรวม 51.75 เมกะวตัต์

ออกไปในระหวา่งปี ซึ� งการขายดงักล่าวทาํใหบ้ริษทัมีกาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนถึง 1,567.17 ลา้นบาท โดยบริษทัฯไดน้าํกาํไร

ดงักล่าว ไปต่อยอดการลงทนุในโครงการไฟฟ้าพลงังานลมรวม 160 เมกะวตัตใ์นประเทศเวียดนาม ซึ� งจะสามารถสร้างรายไดแ้ละผล

กาํไรใหแ้ก่บริษทัฯไดเ้ป็นจาํนวนมากอยา่งต่อเนื�อง ตั�งแต่เดือน พฤศจิกายน 2564 เป็นตน้ไป 

 และตามที�บริษทัฯ ไดป้ระกาศเจตนารมณ์เขา้เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น 

(Collective Action Coalition) หรือ CAC ซึ� งบริษทัฯไดก้าํหนดนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น และยึดถือใชเ้ป็นแนวปฏิบติั 

ตั�งแต่วนัที� 13 สิงหาคม 2558 เป็นตน้มานั�น  และ CAC ไดรั้บรองใหบ้ริษทัฯ เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยใน

การต่อตา้นทุจริตเรียบร้อยแลว้ เมื�อวนัที� 12 กุมภาพนัธ์ 2561 ซึ� งคณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้ความสําคญัเป็นอยา่งยิ�ง กบัการต่อตา้น

การทุจริตคอร์รัปชั�นทุกรูปแบบ  ตลอดระยะเวลาที�ผา่นมาบริษทัฯดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส ซื�อสัตย ์ สุจริต บนพื�นฐานแห่งธรร

มาภิบาลที�ดี  ยึดมั�นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม  เพื�อสร้างความย ั�งยืนสู่องคก์ร โดยห้ามมิให้กรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ตลอดจนบุคคลที�สาม ที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทัฯ หรือ บริษทัยอ่ย กระทาํการใดๆที�ส่อไปในทางทุจริต และ

คอร์รัปชั�นไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม   

ทา้ยนี�  ผมขอขอบคุณคณะกรรมการบริษทั คณะผูบ้ริหาร ลูกคา้ และพนัธมิตรทางธุรกิจทุกภาคส่วน ที�ให้การสนับสนุนดว้ยดีต่อ

บริษทัฯเสมอมา  และที�สาํคญัขอขอบคุณพนกังานทกุท่าน ที�ร่วมกนัปฏิบติัหนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมายดว้ยความรับผดิชอบ โดยคาดหวงั

ว่าผูบ้ริหารและพนกังานทุกท่านจะช่วยกนัปฏิบติัหน้าที�อยา่งเต็มความสามารถ ยึดมั�นในความซื�อสัตย ์สุจริต ประพฤติตนภายใต้

กฎหมาย กฏระเบียบและนโยบายของบริษทัฯอยา่งเคร่งครัด เพื�อร่วมสร้างองคก์รที�ย ั�งยนืต่อไป  

 

 

 

                    ( นายอารักษ ์ ราษฎร์บริหาร ) 

                       ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 



คณะกรรมการบริษทั 

Board of Director 

 



     คณะบริหาร 

       Managements Team 
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คณะกรรมการบรษิทั 

ประธาน 

 

ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 

 

ผูจ้ดัการโรงงาน 

ผช. ผจก. โรงงาน 

 

แผนกเตรยีมพมิพ ์

 

แผนกพมิพ ์

 

แผนกสาํเรจ็รปู 

 

แผนกวศิวกรรม 

แผนกวางแผน&
ควบคุมการผลติ 

 

 

จดัซื�อกระดาษ 

ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 

 

แผนกการตลาด ต.ป.ท. 

 

แผนกการตลาดใน ป.ท. 

 

แผนกบรกิารการตลาด 

ผูอ้ํานวยการ 
ฝ่ายการตลาด 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี

และการเงนิ 

ผูจ้ดัการแผนก

บุคคลและธุรการ 

ผูจ้ดัการแผนก 
สโตรแ์ละจดัส่ง 

 

แผนกประเมนิ
ราคา 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 

เลขานุการบรษิทั 
 

โครงสร้างการจัดการ  

Management structure 
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     ชื�อบริษทั  บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (เดิมชื�อ: บมจ.โรงพิมพต์ะวนัออก)  

ชื�อย่อ                     EP 

เลขทะเบียนบริษทั   0107536000838 

ประเภทธุรกจิ   บริษทัประกอบธุรกิจเขา้ลงทุนในบริษทัอื�น (Holding Company) โดยมีประเภทของธุรกิจที�

บริษทัเขา้ลงทุนดงันี�  

�) ธุรกิจผลิตสิ�งพิมพที์�ดาํเนินธุรกิจโรงพิมพใ์นลกัษณะครบวงจร ตั�งแต่วางแผนการผลิต

จนกระทั�งเขา้เล่มเป็นสิ�งพิมพส์ําเร็จรูป และธุรกิจสิ�งพิมพเ์กี�ยวกบับรรจุภณัฑก์ระดาษ

สาํหรับอาหาร และประเภทกล่องลูกฟูก 

�) ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนทั�งในและต่างประเทศ นอกจากนี�  บริษทั

ฯ มีการลงทุนในบริษทัร่วม ซึ� งประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า และไอนํ� า แบบ

พลงังานความร้อนร่วม (Cogeneration) 

สถานที�ตั�ง   51/29,  51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต 66 (สยามสามคัคี) แขวงตลาดบางเขน  

เขตหลกัสี� กรุงเทพฯ 10210 

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

เวบ็ไซต์ www.epco.co.th 

ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธนัวาคม 2563 หุน้สามญั 1,579,018,686 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท รวม 1,579,018,686 บาท 

ทุนชําระแล้ว ณ 31 ธนัวาคม 2563 หุน้สามญั 932,507,097 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท รวม 932,507,097 บาท 

 
 

 บุคคลอ้างองิ 
 

นายทะเบียนหุ้น:  บริษทัศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

ที�ตั�ง:  ชั�น 1 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 เลขที� 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์: 0-2009-9999 

เวบ็ไซต์: www.set.or.th/tsd 
 

ผู้สอบบัญชี   สํานักงานปีตเิสว ี

ที�ตั�ง:  เลขที� 8/4 ชั�น 1,3 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท์: 0-2941-3584-6, 0-2941-3656-7 

โทรสาร: 0-2941-3658  

E-mail:  webmaster@pitisevi.com  

เวบ็ไซต์: www.pitisevi.com 
 
 

ข้อมูลทั�วไปของบริษทั 
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 Company name  Eastern Power Group Public Company Limited (Former name: Eastern Printing PCL.) 

Initial                     EP 

Registration Number   0107536000838 

Main Business   The Company operates businesses to invest in other companies (Holding Company) 

with the types of businesses that the company invests as follows: 

1) Printing business that operates a comprehensive printing business from planning to 

production until the binding is finished. And printing business on food paper 

packaging and corrugated box type. 

2) Production and distribution of renewable energy, both domestically and 

internationally which engages in the production and distribution of electricity and 

steam as cogeneration power (Cogeneration). 

Head Office   51/29, 51/61 Soi Vibhavadi Rangsit 66 (Siamsamakee), Taladbangkhen, Laksi,   

Bangkok 10210 

Tel. 0-2551-0541-4 

Fax   0-2552-0905, 0-2551-0532 

Website www.epco.co.th 

Registered Capital 1,579,018,686 Baht (1,579,018,686 ordinary shares @ Baht 1.00 per value each) 

Paid-up Capital 932,507,��� Baht (932,507,097 ordinary shares @ Baht 1.00 per value each) as at 

December 31, 2020 
 
 

 References 
 

 Securities Registrar:  Thailand Securities Depository Co., Ltd. 

  �� The Stock Exchange of Thailand Building, 
  1st Floors, Ratchadapisek Road, Klong Toey, Bangkok 10110 
 Tel.: 0-2009-9999 

 Website: www.set.co.th/tsd 
 

 Auditor   PITISEVI Co., Ltd. 

 ที�ตั�ง: 8/4 Floor 1,3 Soi Vibhadi Rangsit 44, Vibhavadi-Rangsit Rd., Ladyao, Chatuchak,      
Bangkok 10900 

 Tel: 0-2941-3584-6, 0-2941-3656-7 

 Fax: 0-2941-3658  

 E-mail:  webmaster@pitisevi.com  

 Website: www.pitisevi.com 

General Information 
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วสัิยทัศน์ (Vision) 
 

มุ่งสู่การเป็นผูใ้หบ้ริการดา้นงานพิมพคุ์ณภาพ  ที�ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้แบบวงจร และมุ่งมั�น

นาํพากลุ่มบริษทัใหเ้ป็นผูผ้ลิตพลงังานไฟฟ้าที�เป็นมิตรกบัสิ�งแวดลอ้มอยา่งย ั�งยืน 
 

พนัธกจิ (Mission) 
 

- มุ่งมั�นและพฒันาไปสู่การเป็นผูน้าํดา้นพลงังาน 

- กา้วไปสู่ความเป็นผูน้าํดา้นสิ�งพิมพ ์และบรรจุภณัฑใ์นประเทศ 

- สร้างความเชื�อมั�นในการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ เพื�อบรรลุความพึงพอใจสูงสุด 

- ดูแลสิ�งแวดลอ้ม และรักษาธรรมชาติ ใหมี้ความสมดุลยอ์ยา่งย ั�งยืน 

- ยึดมั�นในหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี รับผิดชอบต่อสงัคม และชุมชน  

- ดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม ต่อตา้นการคอร์รัปชั�นทุกรูปแบบ 

- พฒันาเทคโนโลยี และเครื�องจกัรใหมี้ความทนัสมยัอยูเ่สมอ เพื�อเพิ�มศกัยภาพในการแข่งขนั 

- ฝึกอบรม และพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเนื�อง 

- สร้างรายไดที้�มั�นคง และใหผ้ลตอบแทนสูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ 
 

เป้าหมายการดําเนินการธุรกจิ 

 ธุรกจิสิ�งพมิพ์ 

บริษทัฯ มีความมุ่งมั�นในการสร้างสรรคผ์ลงาน ปรับปรุงคุณภาพงานพิมพแ์ละบรรจุภณัฑอ์ย่างต่อเนื�อง 

เพื�อความพึงพอใจของลูกคา้ซึ�งเป็นเป้าหมายสูงสุด และพฒันาประสิทธิภาพในการทาํงาน เพื�อใหบ้ริษทัฯมีรายได้

สูงขึ�น สร้างความมั�นคงต่อองคก์ร พนกังาน และสร้างผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว 
 

โดยสรุปบริษทัมเีป้าหมายดําเนินธุรกจิ ดงันี� 

1) พฒันาคุณภาพ และประสิทธิภาพในการทาํงาน 

2) รักษาความเป็นผูน้าํในวงการพิมพ ์ และบรรจุภณัฑค์รบทุกชนิด โดยพยายามอยูใ่นอนัดบัตน้ๆ ของ

ประเทศไทย 

3) มุ่งเนน้สินคา้ที�มีคุณภาพและเพิ�มขั�นตอนเพื�อใหไ้ดผ้ลกาํไรสูงขึ�น 
 

 ธุรกจิพลงังาน 

 กลุ่มบริษทัโรงไฟฟ้าของบริษทัมีเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจโดยมุ่งมั�นไปสู่การเป็นผูน้าํดา้นพลงังาน

ทดแทน ที� เป็นมิตรกับสิ� งแวดล้อม สังคม และชุมชน อย่างย ั�งยืน ด้วยความโปร่งใส และเพื�อรองรับการ

เจริญเติบโตของอุตสาหกรรมพลงังานทดแทนในอนาคตที�ทางภาครัฐให้การสนบัสนุนและส่งเสริม โดยกลุ่ม

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
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บริษทัมุ่งเนน้ใหไ้ดผ้ลผลิตสูงสุดภายใต ้Operation & Maintenance ที�มีประสิทธิภาพ ใชอุ้ปกรณ์และเทคโนโลยีที�

ทนัสมยัอยู่เสมอ แสวงหาโอกาสการลงทุนในโครงการใหม่ๆ เพื�อสร้างรายไดที้�มั�นคงต่อองคก์ร พนกังาน และ

สร้างผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้อยา่งต่อเนื�อง  
 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิสิ�งพมิพ์ 

บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ” หรือ “EP”) เดิมชื�อ บริษทั โรงพิมพ์

ตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) จดทะเบียนจดัตั�งบริษทัเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชน จาํกดั เมื�อ

วนัที� 13 สิงหาคม 2536 สาํนกังานใหญ่ตั�งอยู่เลขที� 51/29, 51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต 66 (สยามสามคัคี) แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี� กรุงเทพมหานคร บริษทัฯ ประกอบธุรกิจหลกัเป็นผูผ้ลิตสิ�งพิมพ ์และดาํเนินธุรกิจโรงพิมพใ์น

ลกัษณะครบวงจร   โดยใหก้ารบริการตั�งแต่การวางแผนการผลิตจนกระทั�งเขา้เล่มเป็นสิ�งพิมพส์ําเร็จรูป ตั�งแต่ปี 

2533 จนถึงปัจจุบนั และตั�งแต่ปลายปี 2554 เป็นตน้มา บริษทัฯ ไดข้ยายธุรกิจเพิ�มไปในดา้นพลงังานทดแทน 

ในปี 2560 บริษทัฯ ไดข้ยายธุรกิจสิ�งพิมพไ์ปยงับรรจุภณัฑก์ระดาษสาํหรับอาหาร ซึ� งเริ�มสร้างรายได้

แลว้แต่ยงัไม่มากนกั  ทั�งนี�บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความถดถอยของตลาดสิ�งพิมพ ์เนื�องจากผูบ้ริโภคไดห้นัไปใช้

เทคโนโลยีสมยัใหม่ และสื�อออนไลน์เพิ�มมากขึ� น จึงส่งผลกระทบต่อธุรกิจสิ� งพิมพ์เป็นอย่างมาก หนังสือ 

นิตยสารหลายเล่มปิดตัว ยอดสั�งพิมพ์ลดลง  ทาํให้บริษทัฯมีรายได้จากสิ� งพิมพ์ที�ลดลงตามไปด้วย แต่จาก

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบนัที�เปลี�ยนไปนั�น ไดมี้การสั�งซื�อสินคา้ออนไลน์เพิ�มขึ�นมาก ทาํให้สิ� งพิมพ์

ประเภทกล่องลูกฟูก ยงัเป็นที�ตอ้งการของตลาด และสามารถขยายตวัต่อไปได ้  

ปลายปี 2561 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ลงทุนในธุรกิจสิ�งพิมพเ์พิ�ม โดยมีเป้าหมายขยายธุรกิจไปยงัผลิตภณัฑ์

ประเภทกล่องลูกฟูก  โดยเขา้ซื�อหุน้สามญัในบริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั (“WPS”) สัดส่วน 84.50%  

เนื�องจาก WPS มีพื�นที�มากสามารถขยายธุรกิจดงักล่าวได ้ ประกอบกบับริษทัฯมีผูบ้ริหารและทีมงาน ที�มีความรู้ มี

ประสบการณ์ และความชาํนาญงานอีกดว้ย    

 ในปี 2562 WPS ไดข้ยายธุรกิจสิ�งพิมพไ์ปยงับรรจุภณัฑก์ระดาษประเภทกล่องลูกฟูก โดยลงทุนเพิ�ม 

ปรับปรุงอาคาร และติดตั�งเครื�องจกัร Packaging ใหม่ ใชพ้ลงังานทดแทนที�เป็นมิตรกบัสิ�งแวดลอ้ม ในการติดตั�ง 

Solar Rooftop  และ WPS ไดเ้ปลี�ยนชื�อบริษทัเป็น บริษทั เวิลด ์พริ�นติ�ง แอนด ์แพ็คเกจจิ�ง จาํกดั (“WPP”) เมื�อ

วนัที� 30 กนัยายน 2562  สามารถผลิตกล่องลูกฟูกไดต้ั�งแต่เดือน ตุลาคม 2562 เป็นตน้มา   และเมื�อวนัที� 22 

กรกฎาคม 2563  WPP เปลี�ยนชื�อเป็น บริษทั ตะวนัออกการพิมพ ์และบรรจุภณัฑ ์จาํกดั (“EPPCO”)  

ในปี 2563  บริษทัฯ แจง้ความประสงค์ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET)  เพื�อขอยา้ย

หลกัทรัพย ์EP จากกลุ่มอุตสาหกรรมการบริการ (Services) หมวดธุรกิจสื�อและสิ�งพิมพ ์(Media & Publishing) ไป

ยงักลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร (Resources) หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภค (Energy & Utilities)  

เนื�องจากบริษทัฯปรับเปลี�ยนโครงสร้างธุรกิจ และมุ่งมั�นที�จะดาํเนินธุรกิจพลงังานเป็นหลกั  โดย SET ไดพิ้จารณา

จากโครงสร้างรายได ้และลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ กบัขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูล ประจาํปี 

2562 (แบบ 56-1) และงบการเงินประจาํปี 2562 แลว้  SET จึงปรับยา้ยหลกัทรัพย ์EP ไปยงั “กลุ่มอุตสาหกรรม

ทรัพยากร หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภค” โดยมีผลตั�งแต่วนัที� 1 กรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป ต่อมาใน
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เดือน สิงหาคม 2563  บริษทัฯ ไดร้วมธุรกิจสิ�งพิมพ ์และบรรจุภณัฑ ์ไวภ้ายใต ้EPPCO  โดยมุ่งหวงัจะเป็นผูผ้ลิต

สิ�งพิมพ ์และบรรจุภณัฑ ์ชั�นนาํของประเทศไทย  และเชื�อมั�นวา่รายไดจ้ากธุรกิจสิ�งพิมพ ์และบรรจุภณัฑ ์จะเติบโต

มากขึ�นตามลาํดบั  มุ่งเน้นขยายฐานลูกคา้ไปยงักลุ่มลูกคา้บรรจุภณัฑ์รายใหญ่ให้มากขึ�น ตามพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบนัที�หันไปใชบ้ริการซื�อสินคา้ และสั�งอาหาร ทางสื�อออนไลน์เพิ�มมากขึ�น ส่งผลใหต้ลาดมี

ความตอ้งการใชบ้รรจุภณัฑเ์ป็นจาํนวนมาก  จึงเชื�อมั�นว่าจะสามารถไดส่้วนแบ่งการตลาดดงักล่าว บริษทัฯมุ่งมั�น

พฒันาสร้างสรรคผ์ลงานคุณภาพ เพื�อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ โดย EPPCO ไดผ้่านการรับรองคุณภาพ

มาตรฐาน GMP ในเดือน มกราคม 2564  และสร้างผลตอบแทนที�ดีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัในระยะยาวต่อไป 

   

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิพลงังาน 
 

ตามที�ภาครัฐไดมี้นโยบายในการสนบัสนุนการใชไ้ฟฟ้าพลงังานทดแทนนั�น โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลง็เห็น

ถึงโอกาสในการพฒันา  และไดล้งทุนในธุรกิจที�เกี�ยวขอ้งกบัพลงังานทดแทน ซึ� งเป็นธุรกิจที�มีศกัยภาพในการ

เจริญเติบโตที�สูง และมีความเสี�ยงในการดาํเนินงานตํ�า ตลอดจนสามารถสร้างรายไดที้�มั�นคงไดใ้นระยะยาว  

โดยมีธุรกิจหลกั คือ การผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน โดยมีโครงการตั�งอยู่ในประเทศ

ไทยและต่างประเทศ อีกทั�งยงัรับเหมาติดตั�งระบบผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop ในประเทศไทยตั�งแต่ปี 2560 เป็นตน้

มา นอกจากนี�บริษทัย่อยไดมี้การลงทุนในบริษทัร่วม ซึ� งประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํ� า โดย

โรงไฟฟ้าแบบพลงังานความร้อนร่วม  )“Cogeneration”) และในปี 2563 บริษทัไดเ้ริ� มเขา้ทยอยเขา้ลงทุนใน

โครงการโรงไฟฟาพลงังานลมในประเทศเวียดนาม 

ปัจจุบนัโครงการผลิตไฟฟ้าที�อยูภ่ายใตก้ารดาํเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม (“กลุ่มบริษทัฯ”) ทั�ง

ที�ดาํเนินการเชิงพาณิชย ์ (“COD”) แลว้  และโครงการที�อยู่ระหว่างการพฒันาคิดเป็นกาํลงัการผลิตไฟฟ้าตาม

สดัส่วนการถือหุน้รวม 170.48 เมกะวตัต ์และกาํลงัการผลิตไอนํ�าตามสัดส่วนการถือหุน้รวม 39.79 ตนัต่อชั�วโมง  

โดยแบ่งเป็นโครงการที� COD แลว้คิดเป็นกาํลงัการผลิตไฟฟ้าตามสดัส่วนการถือหุน้รวม 169.02 เมกะวตัต ์และ

กาํลงัการผลิตไอนํ�าตามสัดส่วนการถือหุน้รวม 39.79 ตนัต่อชั�วโมง และโครงการที�อยู่ระหว่างการพฒันาคิดเป็น

กาํลงัการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุน้รวม 1.46 เมกะวตัต ์นอกจากนี�กลุ่มบริษทัยงัไดเ้ริ�มทยอยเขา้ลงทุนใน

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมในประเทศเวียดนามอีก 160.00 เมกะวตัต ์ซึ� งจะสามารถดาํเนินการเชิงพาณิชยไ์ด้

ในเดือนตุลาคม 2564 
 

โดยโครงการผลิต และจาํหน่ายไฟฟ้าของกลุ่มบริษทัฯ สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ไดด้งันี�  

1) โครงการในประเทศไทย 

(ก) โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยที์�ติดตั�งบนหลงัคาอาคารพาณิชย ์ (“Solar Rooftop”) ซึ� ง

ดาํเนินโครงการโดยบริษทั เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั (“EPCOG”) โดยในปัจจุบนัดาํเนินการจ่าย

ไฟฟ้าเชิงพาณิชยใ์หแ้ก่การไฟฟ้านครหลวง (“กฟน.”) แลว้จาํนวน 8 โครงการ คิดเป็นกาํลงัการ

ผลิตไฟฟ้าเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 1,509 กิโลวตัต์ และโครงการให้เช่าระบบผลิต
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ไฟฟ้าแบบ Solar Rooftop แก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้าภาคเอกชน คิดเป็นกาํลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขายตาม

สดัส่วนการถือหุน้รวม 6.43 เมกะวตัต ์

(ข) โครงการโรงไฟฟ้า Cogeneration ซึ� งดาํเนินการโดยบริษทัร่วมของบริษทัฯ จาํนวน 2 โครงการ 

ซึ� งดาํเนินโครงการโดยบริษทั เอสเอสยูที จาํกดั (“SSUT”) และบริษทั พีพีทีซี จาํกดั (“PPTC”) 

กาํลงัการผลิตรวม 360 เมกะวตัต ์กาํลงัการผลิตไอนํ�าเสนอขาย 90 ตนัต่อชั�วโมง คิดเป็นกาํลงัการ

ผลิตไฟฟ้าเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 159.14 เมกะวตัต ์และกาํลงัการผลิตไอนํ�าเสนอ

ขายตามสดัส่วนการถือหุน้รวม 39.79 ตนัต่อชั�วโมง ทั�งหมดดาํเนินการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยใ์หแ้ก่ 

กฟภ. แลว้ 
 

�) โครงการในต่างประเทศ 

(ก) โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยซึ์�งติดตั�งอยูบ่นพื�นดิน (“Solar Farm”)  

ประเทศญี�ปุ่น 

 โครงการ Shichikashuku 1 ขนาดกาํลงัการผลิต 1.98 เมกะวตัต ์(2.48 เมกะวตัตติ์ดตั�ง) ซึ� ง

ดาํเนินการโดย Higashi Nihon Mega Solar 3 Godo  Kaisha (“GK4”) โครงการตั�งอยู่ในเขต

พื�นที�เมืองชิจิคะชุคุ จงัหวดัมิยางิ โดยมีหนงัสือแจง้ผลการพิจารณารับซื�อไฟฟ้าที�ผลิตจาก

พลงังานแสงอาทิตยใ์หก้บัทาง Tohoku Electric (TEPCO) เป็นระยะเวลา 20 ปี ในอตัรารับ

ซื�อไฟฟ้าแบบ feed-in tariff (FIT) หน่วยละ 21 เยน ซึ� งไดด้าํเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จ และ

จาํหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชยเ์มื�อ 23 กนัยายน 2563 

  โครงการ Shichikashuku 2 ขนาดกาํลงัการผลิต 1.49 เมกะวตัต ์(2.05 เมกะวตัตติ์ดตั�ง) ซึ� ง

ดาํเนินการโดย Higashi Nihon Mega Solar 3 Godo  Kaisha (“GK4”) โครงการตั�งอยู่ในเขต

พื�นที�เมืองชิจิคะชุคุ จงัหวดัมิยางิ  โดยมีหนงัสือแจง้ผลการพิจารณารับซื�อไฟฟ้าที�ผลิตจาก

พลงังานแสงอาทิตยใ์หก้บัทาง Tohoku Electric (TEPCO) เป็นระยะเวลา 20 ปี ในอตัรารับ

ซื�อไฟฟ้าแบบ feed-in tariff (FIT) หน่วยละ 21 เยน ซึ� งคาดว่าจะสามารถก่อสร้างแลว้เสร็จ 

และจาํหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชยไ์ด ้ภายในไตรมาส 4/2564  
 

(ข) โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม 

ประเทศเวียดนาม 

 โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมในประเทศเวียดนาม Huong Linh 3 - 4 ขนาดกาํลงัการผลิต

รวมสอง โครงการประมาณ 60.00 เมกะวตัต ์ โครงการตั�งอยู่ที�จงัหวดักว๋างจิ (Quang Tri) 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ� งคาดว่าทั�งสองโครงการจะสามารถจาํหน่ายไฟฟ้าเชิง
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พาณิชยไ์ดภ้ายในเดือนตุลาคม 2564 โดย EPVN W1 (HK) Company Limited บริษทัย่อย

ทางออ้มของบริษทัฯ ไดเ้ขา้ลงนามในสัญญาซื�อขายหุ้นสามญัของ Huong Linh Fresh 

Energy Development Joint Stock Company และ Huong Linh Reproduce Energy 

Development Joint Stock Company ซึ� งผูข้ายจะทยอยโอนหุน้สามญัตามเงื�อนไขบงัคบัก่อน 

5 ระยะ ทั�งนี� ปัจจุบนับริษทัย่อยของบริษทัฯ ไดรั้บการโอนหุน้สามญัของบริษทัทั�งสองแห่ง

ตามเงื�อนไขบงัคบัก่อนระยะที�สองแลว้ร้อยละ 65.625 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ของทั�ง

สองบริษทั และจะดาํเนินการโอนหุน้สามญัเสร็จสิ�นสมบูรณ์เมื�อโครงการสามารถจาํหน่าย

ไฟฟ้าเชิงพาณิชยไ์ดภ้ายในเดือนตุลาคม 2564 (โปรดดูรายละเอียดใน ส่วนนโยบายและ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา้ที� 46 หัวขอ้ ภาคผนวก 1. การไดม้าซึ� งหุ้นสามญัของ

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมที�ประเทศเวียดนามขนาด 60.00 เมกะวตัต)์ 

  โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมในประเทศเวียดนาม โครงการ Che bien Tay Nguyen Wind 

Power Plant Project และ Phat Trien Mien Nui Wind Power Plant Project ซึ� งตั�งอยู่ที�จงัหวดั 

Gia Lai สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม ซึ� งคาดว่าทั�งสองโครงการจะสามารถจาํหน่ายไฟฟ้า

เชิงพาณิชยไ์ดภ้ายในเดือนตุลาคม 2564 โดย EPVN W2 (HK) Company Limited บริษทัย่อย

ของบริษทัฯ ไดเ้ขา้ลงนามในสัญญาซื�อขายหุน้สามญัของบริษทั Chu Prong Gia Lai Wind 

Power Joint Stock Company และ บริษทั Chu Prong Gia Lai Wind Energy Joint Stock 

Company เมื�อวนัที� 7 สิงหาคม 2563 โดยการเขา้ทาํรายการดงักล่าวเป็นการเขา้ทาํรายการ

เพื�อใหไ้ดม้าซึ� งสิทธิในสัญญาซื�อขายไฟฟ้าพลงังานลมรวม 100 MW ในประเทศเวียดนาม 

มูลค่าการซื�อขายรวมประมาณ 16,625,000 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 518,866,250 ลา้น

บาท ซึ� งมีเงื�อนไขการชาํระและโอนหุน้แบ่งเป็น 5 ระยะตามกาํหนดการ ทั�งนี� ปัจจุบนับริษทั

ยอ่ยของบริษทัฯ ไดรั้บการโอนหุน้สามญัของบริษทัทั�งสองแห่งตามเงื�อนไขบงัคบัก่อนระยะ

ที�สามแลว้สาํหรับโครงการ TN ร้อยละ 54 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ และโครงการ MN 

ร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้  และจะดาํเนินการโอนหุน้สามญัเสร็จสิ�นสมบูรณ์

เมื�อโครงการสามารถจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ภายในเดือนตุลาคม 2564 (โปรดดู

รายละเอียดใน ส่วนนโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา้ที� 51 หวัขอ้ ภาคผนวก 2. 

การไดม้าซึ�งหุน้สามญัของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมที�ประเทศเวียดนามขนาด 100.00 เม

กะวตัต)์ 
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สรุปโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั ณ ปัจจุบันม ีดังนี� 
 

โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที�ติดตั�งบนหลงัคา ขนาดกาํลังการผลติรวมประมาณ 1.51  เมกะวตัต์ :- 
 

ชื�อโครงการ 
ชื�อผูด้าํเนิน

โครงการ 
คู่สญัญา 

ที�ตั�งโครงการ 
วนัที�ลงนาม 

ในสญัญา 

ขนาดกาํลงั 

การผลิต 

(กิโลวตัต)์ 

วนัเริ�มจ่ายไฟฟ้า 

ในเชิงพาณิชย ์

(COD) 
อาํเภอ จงัหวดั 

KMC994 EPCOG EPCOG-กฟน. กิ�งบางเสาธง สมุทรปราการ 7 พ .ย . 56 214.8 18 ก .ย . 57 

KMC995 EPCOG EPCOG-กฟน. กิ�งบางเสาธง สมุทรปราการ 1 พ .ย . 56 214.8 18 ก .ย . 57 

KMC996 EPCOG EPCOG-กฟน. กิ�งบางเสาธง สมุทรปราการ 30 ต .ค . 56 214.8 18 ก .ย . 57 

KMC9911 EPCOG EPCOG-กฟน. กิ�งบางเสาธง สมุทรปราการ 26 พ .ย . 56 214.8 18 ก .ย . 57 

KMC9915 EPCOG EPCOG-กฟน. กิ�งบางเสาธง สมุทรปราการ 7 พ .ย . 56 214.8 18 ก .ย . 57 

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

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

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

รวม 1.51 MW  

 

โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที�ติดตั�งบนหลงัคา ขนาดกาํลังการผลติรวมประมาณ  6.43 เมกะวตัต์ ตาม

สัญญาขายไฟฟ้าให้กบับุคคลภายนอก :- 
 

ชื�อโครงการ 
ชื�อผูด้าํเนิน

โครงการ 
คู่สญัญา 

ที�ตั�งโครงการ 
วนัที�ลงนาม 

ในสญัญา 

ขนาดกาํลงั 

การผลิต

(กิโลวตัต)์ 

วนัเริ�มจ่ายไฟฟ้า 

ในเชิงพาณิชย ์

(COD) 
อาํเภอ จงัหวดั 

King Pac EPCOG 
EPCOG - 

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

Kilintpack EPCOG 
EPCOG - 

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

Sangroong EPCOG 
EPCOG - 

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

Double Star EPCOG 
EPGCOG - 

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

QC 

PARAWOOD 
EPCOG 

EPCOG - 

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

Top Form EPCOG 
EPCOG - 

Top Form 
อ.แม่สอด ตาก 18/05/2563 999,68 KW Q1’2564 

รวม 6.43 MW  
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โครงการพลงังานไฟฟ้า โดยใช้พลงังานความร้อนร่วม (Co-Generation Combined Power Plant) ประกอบด้วย 
 

ชื�อโครงการ 
ผูด้าํเนิน

โครงการ 
คู่สญัญา ที�ตั�งโครงการ 

วนัที�ลงนาม

ในสญัญา 

ขนาดกาํลงัการผลิต 

)เมกะวตัต์(  

ไอนํ�า 

)ตนั/ชั�วโมง(  

วนัเริ�มจ่ายไฟฟ้า 

ในเชิงพาณิชย ์

(COD) 

โครงการ

ลาดกระบงั 

PPTC • กฟผ. 

• ผูใ้ชไ้ฟฟ้าและ

ผูใ้ชไ้อนํ�าใน

นิคม

อุตสาหกรรม 

นิคมอุตสาหกรรม

ลาดกระบงั 

กรุงเทพมหานคร 

18 ม.ค. 56 120 30 29 มี.ค. 2559 

โครงการบางปู SSUT นิคมอุตสาหกรรม

บางปู 

จงัหวดัสมุทรปราการ 

29 ก.ค. 56 240 60 โรงงานที� 1 :  

29 ธ .ค . 59 

โรงงานที� 2 : 

 3 ธ.ค. 59 

รวม  360 MW 90  
 

 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญี�ปุ่น ขนาดกาํลงัการผลติรวมประมาณ 3.47 เมกะวตัต์ :- 

ชื�อโครงการ ผูด้าํเนินโครงการ คู่สญัญา ที�ตั�งโครงการ 
FIT Price 

(JPY/kWh) 

ขนาดกาํลงั 

การผลิต 

)MW) 

วนัเริ�มจ่ายไฟฟ้า 

ในเชิงพาณิชย ์

(COD) 

โครงการชิจิคะชุคุ � Higashi GK 
Tohoku Electric 

Power Co., Inc. 

ชิจิคะชุคุ 

จงัหวดัมิยางิ 
21 1.98 23 กนัยายน 2563 

โครงการชิจิคะชุคุ 2 Higashi GK 
Tohoku Electric 

Power Co., Inc. 

ชิจิคะชุคุ 

จงัหวดัมิยางิ 
21 1.49 ไตรมาสที� 4 ปี 2564 

รวม 3.47 MW  
 

 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมในประเทศเวยีดนาม Wind Power ขนาดกาํลังการผลติรวมประมาณ �60 เมกะวตัต์  
 

ชื�อโครงการ ผู้ดาํเนินโครงการ คู่สัญญา 
ที�ตั�ง

โครงการ 
FIT Price 

(USD/kWh) 

ขนาดกาํลงั 
การผลติ 
(MW) 

วนัเริ�มจ่ายไฟฟ้า 

ในเชิงพาณิชย์ 

(COD) 

Huong Linh 3 Huong Linh 3 Wind Power 

Joint Stock Company 

การไฟฟ้าเวียดนาม 

(“EVN”) 

จงัหวดั  

Quang Tri 
0.085 30 

ตุลาคม 2564 

Huong Linh 4 Huong Linh 4 Wind Power 

Joint Stock Company 

การไฟฟ้าเวียดนาม 

(“EVN”) 

จงัหวดั  

Quang Tri 
0.085 30 

ตุลาคม 2564 

Che bien Tay Nguyen 

Wind Power Plant 

Chu Prong Gia Lai Wind 

Power Joint Stock Company 

การไฟฟ้าเวียดนาม 

(“EVN”) 

จงัหวดั  

Gia Lai 
0.085 �� 

ตุลาคม 2564 

Trien Mien Nui Wind 

Power Plant 

Chu Prong Gia Lai Wind 

Energy Joint Stock Company 

การไฟฟ้าเวียดนาม 

(“EVN”) 

จงัหวดั  

Gia Lai 
0.085 �� 

ตุลาคม 2564 

รวม �60 MW  
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งานติดตั �งระบบและควบคมุ “โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยที์�ติดตั �งบนหลงัคา”   

ชื�อโครงการ ผูด้าํเนินโครงการ ที�ตั �งโครงการ 
กาํลงัการผลิต

ติดตั �ง (MWdc) 

วนัเริ�มจ่ายไฟฟ้า 

ในเชิงพาณิชย ์ 

(COD) 

EPCO บจก.เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั เขตหลกัสี� กรุงเทพฯ 0.024 29 สงิหาคม 2560 

Thai-Lysaght บจก.เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั อ.อุทยั จ.พระนครศรอียุธยา 0.282 1 เมษายน 2561 

NYC บจก.เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั อ.บางเสาธง จ.สมทุรปราการ 0.54 10 เมษายน 2562 

Siam Brothers บจก.เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ 0.97 19 สงิหาคม 2562 

Thai-Lysaght #2 บจก.เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั อ.อุทยั จ.พระนครศรอียุธยา 0.09 9 ธนัวาคม 2562 

WPP บจก.เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั อ.บางบอ่ จ.สมทุรปราการ 0.67 17 พฤษภาคม 2563 

Prima Plastic บจก.เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั อ.บางเสาธง จ.สมทุรปราการ 0.99 30 ธนัวาคม 2563 

YUD บจก.เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร 0.94 ประมาณ มี .ค . 64 

Santi บจก.เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั เขตมนีบุร ีกรุงเทพฯ 0.45 ประมาณ มี .ค . 64 

Harn บจก.เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 0.13 ประมาณ มี .ค . 64 

CM Frozen 1-3 บจก.เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั อ.สนัทราย จ.เชยีงใหม ่ 2.47 ประมาณ ม.ิย .64 

รวม  7.42 MWdc  

 

 

สรุปโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทัที�ได้พฒันาและจาํหน่ายโครงการออกไปแล้วม ีดงันี� 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศเวยีดนาม ขนาดกําลงัการผลติรวมประมาณ 99.216 เมกะวตัต์ 

 โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศเวียดนามทั�ง 2 โครงการไดก่้อสร้างแลว้เสร็จ และเริ�ม

เดินเครื�องเชิงพาณิชยจ์าํหน่ายไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าของประเทศเวียดนามเมื�อวนัที� 10 มิถุนายน 2562 และวนัที� 11 

มิถุนายน 2562 ตามลาํดบั ต่อมาเมื�อวนัที� 27 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ ไดจ้าํหน่ายโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์น

ประเทศเวียดนามทั�ง 2 โครงการ โดยขายเงินลงทุนร้อยละ 100.00 ของหุ้นทั�งหมดของ บริษทั โซล่า พาวเวอร์ 

แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (“SPM-TH”) ให้แก่บริษทั บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จาํกดั (มหาชน) (“BGC”) 

มูลค่าตามสญัญาประมาณ 1,259 ลา้นบาท ทั�งนี� ในการซื�อขายหุน้ดงักล่าว บริษทัฯ มีผลกาํไรจากการขายเงินลงทุน

สุทธิจากค่าใชจ่้ายจาํนวน 543.01 ลา้นบาท 
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ชื�อโครงการ ผู้ดาํเนินโครงการ 
FIT Price 

(USD/kWh) 

ขนาดกาํลงั 

การผลติ 

(MW) 

ขนาดกาํลงั 

การผลติ

ติดตั�ง(MW) 

วนัเริ�มจ่ายไฟฟ้า 

ในเชิงพาณิชย์ 

(COD) 

โครงการเวยีดนาม 1 

(XUAN THO 1) 
Phu Khanh Solar Power 0.0935 49.608 55.015 

10 มิถุนายน 

2562 

โครงการเวยีดนาม 2 

(XUAN THO 2) 
Phu Khanh Solar Power 0.0935 49.608 55.015 

11 มิถุนายน 

2562 

รวม 99.216 MW 110.03 MW  

หมายเหตุ : ทั�งนี�ตามเงื�อนไขสญัญาซื�อขายหุ้น (SPA) กาํหนดให้มีการชาํระเงินงวดที�สาม งวดสุดทา้ยจากการปรับปรุงมูลค่าสิ�งตอบแทนของ

สินทรัพยที์�จาํหน่ายไป โดยการปรับปรุงมูลค่าสิ�งตอบแทนของสินทรัพยที์�จาํหน่ายไปราคาสุดทา้ยจาํนวน 131.60 ลา้นบาท ซึ� งบริษทัฯ ไดรั้บรู้

แลว้ ณ 31 ธนัวาคม 2562 จาํนวน 97.85 ลา้นบาท จึงรับรู้เพิ�มเติม 33.75 ลา้นบาท ในงวดไตรมาส 4 ปี 2563 

 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ประเภท Solar Farm ขนาดกาํลงัการผลติรวม 20 เมกะวตัต์  

 เมื�อวนัที� 31 กรกฎาคม 2563 บริษทัฯ เขา้ลงนามในสัญญาซื�อขายหุน้กบับริษทั บีซีพีจี จาํกดั (มหาชน) 

(“BCPG”) โดยบริษทัฯ จะขายหุน้บริษทั อาร์พีวี พลงังาน จาํกดั (“RPV”) ทั�งหมดร้อยละ 100.00 ของจาํนวนหุน้

ทั�งหมดของ RPV ใหแ้ก่ บริษทั บีซีพีจี จาํกดั (มหาชน) มูลค่าทั�งจาํนวนจาํนวน 900.37 ลา้นบาท พร้อมทั�งบริษทัที� 

RPV ถือหุน้ทางตรงและทางออ้มใน 4 บริษทั ไดแ้ก่ บจก. เจเคอาร์ พลงังาน (“JKR”) บจก. อะควาติส เอน็เนอร์จี 

(“AQUATIS”) บจก. ลพบุรี โซล่า (“LOPBURI”) บจก.ปราจีน โซล่า (“PS”) ซึ� งแต่ละบริษทัประกอบธุรกิจ

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์นาดกาํลงัการผลิตบริษทัละ 5.00 เมกะวตัต ์รวมทั�งสิ�น 20.00 เมกะวตัต ์ทั�งนี�กลุ่ม

บริษทัไดโ้อนหุน้สามญัของ RPV แลว้เมื�อวนัที� 11 สิงหาคม 2563 และไดรั้บชาํระเงินงวดแรกจาํนวน 601.00 ลา้น

บาท และงวดที�สองจาํนวน 149.37 ลา้นบาทรวมไดรั้บชาํระแลว้ 750.37 ลา้นบาท ทั�งนี�บริษทัจะไดรั้บชาํระงวด

สุดทา้ย  จาํนวนเงิน 150.00 ลา้นบาท ณ วนัที� �� ตุลาคม 2565 ภายใตเ้งื�อนไขสญัญาระหวา่งบริษทัฯ และผูซื้�อ 

 

ชื�อโครงการ คู่สัญญา 

ที�ตั�งโครงการ 
วนัที�ลงนาม 

ในสัญญา 

ขนาดกาํลงัการ

ผลติ   

(เมกะวตัต์) 

วนัเริ�มจ่ายไฟฟ้า 

ในเชิงพาณิชย์ 

(COD)  
อาํเภอ จังหวดั 

โรงไฟฟ้าบ่อพลอย JKR - กฟภ. บ่อพลอย กาญจนบุรี 7 ก .ย . 52 5 15 ต .ค . 55 

โรงไฟฟ้าบ่อพลอย RPV - กฟภ. บ่อพลอย กาญจนบุรี 7 ก .ย . 52 5 15 ต .ค. 55 

โรงไฟฟ้าลพบุรี 
LOPBURI - 

กฟภ. 
โคกสาํโรง ลพบุรี 26 ก .ย . 54 5 4 ก .พ . 57 

โรงไฟฟ้าปราจีนบุรี PS – กฟภ. เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 22 ส .ค . 59 5 1 ก .พ . 60 

รวม 20 MW  
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โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที�ประเทศญี�ปุ่น  

 เมื�อวนัที� 28 มิถุนายน 2563 บริษทัฯ มีมติอนุมติัให ้

1) EP Group (HK) Company Limited ซึ�งเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัฯ ที�ถือหุน้ในสดัส่วนร้อย

ละ 100.00 ของหุน้ทั�งหมด โดย บริษทั อีเทอร์นิตี�  พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) (“ETP”) ซึ� งเป็นบริษทั

ยอ่ยของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 75 ของหุน้ทั�งหมดใน ETP โดย EP Group จะ

ดาํเนินการขายโครงการโรงไฟฟ้าประเทศญี�ปุ่นรวม 2 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการ Kurihara 1 ขนาด 

9.52 เมกะวตัต ์และโครงการ Kurihara 2 ขนาด 12.24 เมกะวตัต ์รวมมูลค่า 4,981.85 ลา้นเยน หรือ

ประมาณ 1,474.74 ลา้นบาท 

2) บริษทั เอป็โก ้เอน็เนอร์ยี� จาํกดั (“EPCOE”) หรือ ผูข้ายที� 2 ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของ บริษทัฯ ที�

ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของหุน้ทั�งหมด โดย บริษทั อีเทอร์นิตี�  พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 

(“ETP”) ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 75 ของหุน้ ทั�งหมดใน 

ETP โดย EPCOE ดาํเนินการขายโรงไฟฟ้าที�ประเทศญี�ปุ่น � โครงการ ไดแ้ก่ โครงการ Kyoto ขนาด 

9.99 เมกะวตัต ์มูลค่า 1,769.69 ลา้นเยน หรือประมาณ 552.50 ลา้นบาท 

 ทั�งนี�บริษทัฯ ไดด้าํเนินการโอนหุน้สามญัของบริษทั ที�จาํหน่ายไปเมื�อวนัที� 30 กนัยายน 2563 และไดรั้บ

เงินชาํระค่าหุน้ครบถว้นทั�งสองงวดแลว้  

 

ชื�อโครงการ ผู้ดาํเนินโครงการ 
FIT Price 

(USD/kWh) 

ขนาดกาํลงั 

การผลติ (MW) 

ขนาดกาํลงั 

การผลติติดตั�ง 

(MW) 

วนัเริ�มจ่ายไฟฟ้า 

ในเชิงพาณิชย์ 

(COD) 

โครงการ Kurihara 1 
AE Power Godo Kaisha 

(“GK2”) 
�� เยนต่อหน่วย 9.52 11.68 1 ตุลาคม 256� 

โครงการ Kurihara 2 
Kurihara Godo Kaisha 

(“GK1”) 
�� เยนต่อหน่วย 12.24 17.25 �� พฤศจิกายน ���� 

โครงการ Kyoto 
Kyotemba Solar Godo Kaisha 

(“GK3”) 
�2 เยนต่อหน่วย 9.99 12.01 21 พฤศจิกายน ���� 

รวม 31.75 MW 40.94 MW  
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รายละเอยีดการดําเนินธุรกจิของบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี� :- 
 

บริษทั ลกัษณะการประกอบธุรกิจ / ทุนจดทะเบียน 

1. บจก .ตะวนัออกการพิมพ ์และบรรจุ

ภณัฑ ์(EPPCO) 

(เ ดิมชื�อ : บจก.ดับบลิวพี เอส 

(ประเทศไทย) (WPS) และ บจก.

เวิลด์  พริ� นติ�ง  แอนด์ แพ็คเกจจิ� ง 

(WPP)) 

- ดาํเนินธุรกิจรับจา้งพิมพสิ์�งพิมพทุ์กชนิด 

- ทุนจดทะเบียน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 จาํนวน 500 ลา้นบาท หุ้นสามญั

จาํนวน 50 ลา้นหุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

(ณ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯถือหุน้ EPPCO ในสดัส่วน 99.99%) 

2.   บมจ.อีเทอร์นิตี�  พาวเวอร์ (ETP)  

     ( เ ดิมชื� อ : บจก. บ่อพลอย โซล่า ร์    

(BP) และ บมจ.อีสเทอร์น พาวเวอร์ 

กรุ๊ป (EP)  

- ดําเนินธุรกิจเกี�ยวกับการเข้าถือหุ้นในบริษัทอื�น และลงทุนในธุรกิจ

พลงังานทางเลือก 

- ทุนจดทะเบียน ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 จาํนวน 1,500 ลา้นบาท 

ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 3,000 ลา้นหุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 0.50  

บาท 

- ทุนชาํระแลว้ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 จาํนวน 1,200 ลา้นบาท 

ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 2,400 ลา้นหุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 0.50  

บาท 

3. บจก. เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั 

 (EPCOG) 

- ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์แบบ Solar Rooftop 

ขนาดกาํลงัการผลิตรวมประมาณ 1.51 เมกะวตัต ์จาํนวน  8 โครงการ 

โดย 5 โครงการ เริ�มดําเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แลว้ตั� งแต่ 18 

กมุภาพนัธ์ 2557 โดยโครงการสุดทา้ย COD เมื�อวนัที� 10 มิถุนายน 2558 

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2563 จาํนวนเงิน 100 ล้านบาท 

ประกอบดว้ยหุ้นสามญั จาํนวน 100 ลา้นบาท มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 10 

บาท 

4. บจก. เอป็โก ้เอน็เนอร์ยี� 

 (EPCOE) 

- ดําเนินธุรกิจพัฒนาโครงการพลังงานและเข้าถือหุ้นในบริษัทอื�น 

(Investment Holding Company) โดยลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญี�ปุ่น โครงการ Kyotemba ขนาด 9.99 

MW (ซึ�งไดจ้าํหน่ายไปแลว้เมื�อเดือนตุลาคม 2563) 

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2563 จาํนวนเงิน 500 ล้านบาท 

ประกอบดว้ยหุ้นสามญั จาํนวน 50 ลา้นหุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 10 

บาท 

5. บจก. เอป็โก ้เอน็จิเนียริ�ง (EE) 

 

- ดาํเนินธุรกิจเกี�ยวกบัการรับเหมาก่อสร้าง และการบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตย ์ทั�ง Solar Farm และ Solar Rooftop 
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บริษทั ลกัษณะการประกอบธุรกิจ / ทุนจดทะเบียน 

5. บจก. เอป็โก ้เอน็จิเนียริ�ง (EE) - ต่อ 

   

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธนัวาคม 2563 จาํนวนเงิน 2 ลา้นบาท ประกอบดว้ย

หุน้สามญั จาํนวน 0.2 ลา้นบาท มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

6. บจก. ทศัน์ศิริ (THAT SIRI) 

 

- ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทที�ประกอบธุรกิจผลิตและ

จาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานความร้อนร่วม  

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธนัวาคม 2563 จาํนวน 620 ลา้นบาท ประกอบดว้ย

หุน้สามญั 6.20 ลา้นหุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

7. บจก. เอสทีซี เอน็เนอร์ยี� (STCE) 

 

 

- ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทที�ประกอบธุรกิจผลิตและ

จาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานความร้อนร่วม 

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2563 จาํนวน 784,476,000 บาท 

ประกอบดว้ยหุน้สามญั 78,447,600 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

8. บจก. เอเพก็ซ์ เอน็เนอยี� โซลูชั�น  

     (APEX) 

- ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทที�ประกอบธุรกิจผลิตและ

จาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานความร้อนร่วม 

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2563 จาํนวน 253,568,000 บาท 

ประกอบดว้ยหุน้สามญั 25,356,800 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

9.  Alternative Energies Kabushi  

      Kaisha (AE-KK) 

- เข้าถือหุ้นในบริษัทอื�น และลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าในธุรกิจพัฒนา

โครงการพลงังานในต่างประเทศ 

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 256� จาํนวนเงิน JPY 25 ลา้น (อตัรา

แลกเปลี�ยน 0.294 บาทต่อเยน เทียบเท่าเงินบาทประมาณ 7.35 ลา้นบาท) 

10.  Higashi Nihon Mega Solar 3 Godo 

Kaisha (GK) 

- ดาํเนินโครงการ Solar Farm ในประเทศญี�ปุ่น จาํนวน 1 โครงการ 

ภายใตโ้ครงสร้างการลงทุนแบบ ทีเค -จีเค โครงกา  Shichikashuku 1-2 

ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 3.465 อตัรารับซื�อไฟฟ้าแบบ FIT หน่วยละ 36 

เยน   โดยโครงการ Shichikashuku 1 ไดด้าํเนินการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

แลว้เมื�อ 23 ก.ย. 2563 และโครงการ Shichikashuku 2 คาดวา่จะ COD 

ภายในไตรมาส 4/2564 

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 256� จาํนวนเงิน JPY 50,000   (อตัรา

แลกเปลี�ยน 0.294 บาท ต่อเยน เทียบเท่าเงินบาทประมาณ 14,700 บาท) 

11.  EP Group (HK) Company Limited - เข้าถือหุ้นในบริษัทอื�น และพัฒนาโครงการพลังงานในประเทศ

สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวยีดนาม 

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธนัวาคม 2563 จาํนวน HKD 100 (อตัราแลกเปลี�ยน 

3.9136 บาท ต่อ HKD เทียบเท่าเงินบาทประมาณ 391.36 บาท) 
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บริษทั ลกัษณะการประกอบธุรกิจ / ทุนจดทะเบียน 

12.  EPVN W1 (HK) Company Limited - เข้าถือหุ้นในบริษัทอื�น และพัฒนาโครงการพลังงานในประเทศ

สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวยีดนาม 

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2563 จาํนวนเงิน HKD 100 (อตัรา

แลกเปลี�ยน 3.9136 บาท ต่อ HKD เทียบเท่าเงินบาทประมาณ 391.36 

บาท) 

13.  EPVN W2 (HK) Company Limited - เข้าถือหุ้นในบริษัทอื�น และพัฒนาโครงการพลังงานในประเทศ

สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวยีดนาม 

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธนัวาคม 2563 จาํนวนเงิน HKD 100       (อตัรา

แลกเปลี�ยน 3.9136 บาท ต่อ HKD เทียบเท่าเงินบาทประมาณ 391.36 

บาท) 

14. Huong Linh Fresh Energy 

Development Joint Stock Company 

(HL3) 

- เขา้ถือหุ้นในบริษทั Huong Linh 3 Wind Power Joint Stock Company 

ซึ� งจัดตั� งขึ�นในประเทศเวียดนามและเป็นเจ้าของโครงการโรงไฟฟ้า

พลงังานลม Huong Linh 3 Wind Power Plant Project ที�มีขนาดกาํลงั

การผลิตเท่ากบั 30 เมกะวตัต ์ โดยโครงการมีกาํหนดจาํหน่ายไฟฟ้าเชิง

พาณิชยไ์ดภ้ายในเดือนตุลาคม 2564 

- ทุนจดทะเบียน ณ 19 มิถนุายน 2563 จาํนวนเงิน 150,000 ลา้น VND       

15. Huong Linh 3 Wind Power Joint 

Stock Company 

- จัดตั� งขึ� นในประเทศเวียดนามและเป็นเจ้าของโครงการโรงไฟฟ้า

พลงังานลม Huong Linh 3 Wind Power Plant Project ที�มีขนาดกาํลงั

การผลิตเท่ากบั 30 เมกะวตัต์ โดยโครงการมีกาํหนดจาํหน่ายไฟฟ้าเชิง

พาณิชยไ์ดภ้ายในเดือนตุลาคม 2564 

- ทุนจดทะเบียน ณ 19 มิถุนายน 2563 จาํนวนเงิน 162,000 ลา้น VND        

 

รายละเอยีดการดําเนินธุรกจิของบริษทัร่วม ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 มดีังนี� 

บริษทั ลกัษณะการประกอบธุรกิจ / ทุนจดทะเบียน 

1. บจก. แทค เอน็เนอยี� (TAC) - ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทที�ประกอบธุรกิจผลิตและ

จาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานความร้อนร่วม 

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 1,990 ล้านบาท 

ประกอบดว้ยหุน้สามญั 19.90 ลา้นหุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

2. บจก. เอสเอสยทีู (SSUT) 

 

- ดาํเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าระบบ Co-generation กาํลงัการผลิตสูงสุด 120 

MW  และไอนํ� ากาํลงัการผลิตสูงสุดรวมประมาณ 30 ตนั ต่อชั�วโมง  มี
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บริษทั ลกัษณะการประกอบธุรกิจ / ทุนจดทะเบียน 

2. บจก. เอสเอสยทีู (SSUT)  -  ต่อ 

     

จาํนวน 2 โรงไฟฟ้า รวมเป็นกาํลงัการผลิตสูงสุด 240 MW และไอนํ� า

กาํลงัการผลิตสูงสุดรวมประมาณ 60 ตนั ต่อชั�วโมง โรงไฟฟ้าตั�งอยูใ่น

นิคมอุตสาหกรรมบางปู  (COD ครบเมื�อ 29 ธ.ค. 59) 

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 2,919 ล้านบาท 

ประกอบดว้ยหุน้สามญั 29.19 ลา้นหุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

3. บจก. พีพีทีซี (PPTC) - ดาํเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าระบบ Co-generation กาํลงัการผลิตสูงสุด 120 

MW และไอนํ� ากาํลงัการผลิตสูงสุดรวมประมาณ 30 ตนั ต่อชั�วโมง

โรงไฟฟ้าตั�งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั (COD เมื�อ 29 มี.ค.59) 

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 1,484 ล้านบาท 

ประกอบดว้ยหุน้สามญั 14.84 ลา้นหุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

4. Chu Prong Gia Lai Wind Power Joint 

Stock Company 

- พฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม Che bien Tay Nguyen Wind 

Power Plant Project (“โครงการ TN”) ในประเทศเวียดนาม ที�มีขนาด

กาํลงัการผลิตเท่ากบั 50 เมกะวตัต ์โดยโครงการมีกาํหนดจาํหน่ายไฟฟ้า

เชิงพาณิชยไ์ดภ้ายในเดือนตุลาคม 2564 

- ทุนจดทะเบียน ณ 7 สิงหาคม 2563 จาํนวนเงิน 250,000 ลา้น VND        

5. Chu Prong Gia Lai Wind Energy 

Joint Stock Company 

- พฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม  Phat Trien Mien Nui Wind 

Power Plant Project (“โครงการ MN”) ในประเทศเวียดนาม ที�มีขนาด

กาํลงัการผลิตเท่ากบั 50 เมกะวตัต ์โดยโครงการมีกาํหนดจาํหน่ายไฟฟ้า

เชิงพาณิชยไ์ดภ้ายในเดือนตุลาคม 2564 

- ทุนจดทะเบียน ณ 7 สิงหาคม 2563 จาํนวนเงิน 250,000 ลา้น VND        

6. Huong Linh Reproduce Energy 

Development Joint Stock Company 

- เขา้ถือหุ้นในบริษทั Huong Linh 4 Wind Power Joint Stock Company 

ซึ� งจัดตั� งขึ�นในประเทศเวียดนามและเป็นเจ้าของโครงการโรงไฟฟ้า

พลงังานลม Huong Linh 4 Wind Power Plant Project ที�มีขนาดกาํลงั

การผลิตเท่ากบั 30 เมกะวตัต ์โดยโครงการมีกาํหนดจาํหน่ายไฟฟ้าเชิง

พาณิชยไ์ดภ้ายในเดือนตุลาคม 2564 

- ทุนจดทะเบียน ณ 19 มิถุนายน 2563 จาํนวนเงิน 150,000 ลา้น VND       

7. Huong Linh 4 Wind Power Joint 

Stock Company 

- จัดตั� งขึ� นในประเทศเวียดนามและเป็นเจ้าของโครงการโรงไฟฟ้า

พลงังานลม Huong Linh 4 Wind Power Plant Project ที�มีขนาดกาํลงั

การผลิตเท่ากบั 30 เมกะวตัต ์โดยโครงการมีกาํหนดจาํหน่ายไฟฟ้าเชิง

พาณิชยไ์ดภ้ายในเดือนตุลาคม 2564 

- ทุนจดทะเบียน ณ 19 มิถุนายน 2563 จาํนวนเงิน 144,000 ลา้น VND     
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ประวตัคิวามเป็นมา และพฒันาการที�สําคัญ 
 

ตามที�บริษทัฯ ไดป้ระกอบธุรกิจหลกัเป็นผูผ้ลิตสิ�งพิมพ ์และดาํเนินธุรกิจโรงพิมพใ์นลกัษณะครบ

วงจรโดยใหก้ารบริการตั�งแต่ การวางแผนการผลิตจนกระทั�งเขา้เล่มเป็นสิ�งพิมพส์าํเร็จรูป ตั�งแต่ปี 2533  

จนกระทั�งปี 2554 บริษทัฯไดข้ยายธุรกิจเพิ�มในการพฒันาและลงทุนในธุรกิจที�เกี�ยวขอ้งกบัพลงังาน

ทดแทน โดยการเขา้ซื�อหุน้สามญั และสิทธิเรียกร้อง ในสดัส่วนร้อยละ 100 ของบริษทั ไอเฟค กรีน เพาเวอร์ พลสั 

จาํกดั ซึ� งเปลี�ยนชื�อเป็น บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จาํกดั และเปลี�ยนชื�ออีกครั� งเป็น บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป 

จาํกดั (มหาชน) (EP)  ในปี 2558 - 2560 EP ไดมี้เพิ�มทุนจดทะเบียน ส่งผลให ้ณ ปัจจุบนั บริษทัฯถือหุน้ใน EP 

ร้อยละ 75 

ในปลายปี 2561 บริษทัฯไดข้ยายธุรกิจสิ�งพิมพเ์พิ�ม โดยการลงทุนเขา้ซื�อหุน้สามญั บริษทั ดบับลิวพี

เอส (ประเทศไทย) จาํกดั  (WPS) ในสัดส่วน 84.50%  เพื�อรองรับการขยายธุรกิจสิ�งพิมพไ์ปยงัผลิตภณัฑป์ระเภท

กล่องลูกฟูก  และ WPS ไดเ้ปลี�ยนชื�อบริษทัเป็น บริษทั เวิลด ์พริ�นติ�ง แอนด ์แพค็เกจจิ�ง จาํกดั (WPP) เมื�อวนัที� 30 

กนัยายน 2562 สามารถผลิตกล่องลูกฟูกไดต้ั�งแต่เดือน ตุลาคม 2562 เป็นตน้มา ต่อมาเมื�อวนัที� 22 กรกฎาคม 2563 

เปลี�ยนชื�อเป็นบริษทั ตะวนัออกการพิมพ ์และบรรจุภณัฑ ์จาํกดั (“EPPCO”) 

เมื�อวนัที� 22 เมษายน 2563 บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) (“EPCO”) ไดเ้ปลี�ยนชื�อเป็น 

บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“EP”) ในขณะที�บริษทัย่อยของบริษทัฯ ซึ� งประกอบธุรกิจ

พลงังานทดแทน (ชื�อเดิม EP) ไดเ้ปลี�ยนชื�อเป็น บริษทั  อีเทอร์นิตี�  พาวเวอร์ จาํกดั  )มหาชน (  (“ETP”) เมื�อวนัที� 13 

เมษายน 2563 
 

ตั�งแต่จดัตั�งจนถึงปัจจุบัน บริษทัฯ มกีารเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สําคัญดงันี� 

วนั เดือน ปี การเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สําคัญ 

10 มกราคม 2555 บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดเ้ขา้ซื�อหุ้นสามญัและสิทธิ

เรียกร้องของ บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จาํกดั (BP) ในสดัส่วนร้อยละ 100 รวมเป็นจาํนวน

เงินรวมทั�งสิ�น 230 ลา้นบาท    

13 มกราคม 2555 บริษทัฯขายหุ้นสามัญและสิทธิเรียกร้องของ บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จาํกัด ใน

สัดส่วนร้อยละ 24 คิดเป็นจาํนวนหุ้นสามญั 2,400,000 หุ้น ให้แก่บริษทั เซลทิค สแควร์ 

จาํกดั (“CELTIC”) รวมเป็นจาํนวนเงินที�เขา้ร่วมลงทุนทั�งสิ�น 65.20 ลา้นบาท 

บริษทัฯไดล้งทุนในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาดกาํลงัการ

ผลิตรวมประมาณ 10 เมกะวตัต์ โดยลงทุนผ่าน บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จาํกดั (BP) ซึ� ง

ถือหุ้นใน บริษทั เจเคอาร์ พลงังาน จาํกดั (JKR) และ บริษทั อาร์พีวี พลงังาน จาํกดั 

(RPV) ซึ� งเป็นบริษทัที�ดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์และ

ไดเ้ขา้ทาํสัญญาซื�อขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดย JKR มีขนาดกาํลงัการผลิต

ประมาณ 5 เมกะวตัต ์และ RPV มีขนาดกาํลงัการผลิตประมาณ 5 เมกะวตัต ์ 
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วนั เดือน ปี การเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สําคัญ 

23 มกราคม 2555 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จาํกดั (BP) ฐานะผูว้่าจา้ง ไดล้งนามใน “สัญญาจา้งเหมา

ก่อสร้างระบบผลิตพลงังานไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทิตย”์ (Engineering Procurement and 

Construction Agreement : EPC) สาํหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์อง 

JKR และ RPV ขนาดกาํลงัการติดตั�งรวม 2 โครงการ ประมาณ 10 เมกะวตัต์ โดยมี

คู่สัญญา คือ ผูร้ับจา้งเหมาโครงการซึ� งเป็นบริษทัในต่างประเทศ ในฐานะผูร้ับจา้ง (ผูร้ับ

จา้งเหมาโครงการ เป็นผูร้ับจ้างเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าให้กบั JKR และ RPV) โดยมี

มูลค่าตามสญัญาจา้งเหมา สาํหรับสองโครงการดงักล่าวเท่ากบั 770 ลา้นบาท ติดตั�งระบบ

ผลิตพลงังานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย ์ก่อสร้าง และรับประกนัความเสี�ยงต่างๆ ใน

ระหวา่งการก่อสร้างจนถึง เมื�อโครงการสามารถเริ�มดาํเนินการจ่ายไฟฟ้าเขา้สู่ระบบของ 

กฟภ. ได ้

24 มกราคม 2555 บริษทัฯไดรั้บการสนบัสนุนดา้นสินเชื�อจาก ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไอซี

บีซี ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์ห้แก่ BP โดยผ่านการลงทุนใน

โครงการของ JKR และ RPV ในมูลค่าวงเงินสินเชื�อระยะยาว 735.23 ลา้นบาท วงเงิน

สินเชื�อระยะยาว มีกาํหนดเวลาในการจ่ายชาํระคืน ภายใน 9.5 ปี (รวมระยะเวลาปลอด

การจ่ายชาํระคืนเงินตน้ 6 เดือน) นบัจากวนัที�เริ�มตน้ซื�อขายไฟฟ้า (COD) กบั กฟภ. 

15 ตุลาคม 2555 โรงไฟฟ้าบ่อพลอย อาํเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 10 

เมกะวตัต์ ไดก่้อสร้างแลว้เสร็จ และเริ�มเดินเครื�องเชิงพาณิชยจ์าํหน่ายกระแสไฟฟ้า

ใหก้บัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

26 พฤศจกิายน 2555 

 

 

บริษทัฯอนุมติัให้บริษทัย่อย คือ บริษทั เอ็ปโก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั จาํกดั (EPCOG) 

เขา้ซื�อหุ้นสามญัของ บริษทั อะควาติส เอน็เนอร์จี จาํกดั (AQUATIS) ในสัดส่วนร้อยละ 

100 จาก Sungen  Investments Holding Limited จาํนวนเงิน 15.00 ลา้นบาท โดย 

AQUATIS ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.97 ในบริษทั ลพบุรี โซล่า จาํกดั (LOPBURI) 

ซึ� ง LOPBURI มีสิทธิในสัญญาซื�อขายไฟฟ้าที�ปริมาณพลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

สูงสุด 5 เมกะวตัต ์

- LOPBURI  ซื�อที�ดิน ตั� งอยู่ที� ตาํบลวงัขอนขวา้ง อาํเภอโคกสําโรง  จังหวดั

ลพบุรี โฉนดเลขที� 31225, 31226, 31227, 33356, 33357 รวม 5 แปลง เนื�อที�

รวม 119.55 ไร่ จาํนวนเงิน 35.00 ลา้นบาทจาก Sungen (Thailand) Company 

Limited 

- LOPBURI ลงนามในสญัญาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาดกาํลงั

การผลิต 5 เมกะวตัต ์โดยว่าจา้ง Sungen International Limited  และ Sungen 

(Thailand) Company Limited เป็นผูร้ับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าด้วยเซลล์
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แสงอาทิตย ์มีมูลค่าการก่อสร้าง จาํนวนเงิน 471.30 ลา้นบาท  

- บริษทัฯ อนุมติัการจดัหาแหล่งเงินทุน และลงนามในสัญญาสินเชื�อ เอกสาร

หลกัประกนั เอกสารทางการเงินอื�น ๆ และเอกสารสัญญาต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง

ทั�งหมดในการจดัหาแหล่งเงินทุนที�ใชใ้นการไดม้าซึ�งสินทรัพย ์

11 พฤศจกิายน 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื�อเป็นการปรับโครงสร้างธุรกิจและการถือหุ้นของกลุ่มโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

คณะกรรมการบริษทัฯอนุมติัให้ บริษทัฯเขา้ซื�อหุ้น บริษทั อะควาติส เอ็นเนอร์จี จาํกดั 

(AQUATIS)  จาํนวน 13,999,998 หุ้น ราคาพาร์ 10.00 บาท ในราคาซื�อหุ้นละ 11.22 

บาท จาก บริษทั เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั จาํกดั (EPCOG) รวมเป็นจาํนวนเงินทั�งสิ�น 

157.08 ลา้นบาท และมีกาํไรจากการจาํหน่ายจาํนวนเงิน 2.16 ลา้นบาท 

และที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ EPCO ครั� งที�  4/2556 เมื�อว ันที�  11 

พฤศจิกายน 2556 มีมติอนุมติัให้ EPCOG ประกอบธุรกิจพลงังานดา้น Solar Roof , Bio-

Mass, Bio Gas, Wind และพลงังานทางเลือกอื�นๆ   

EPCOG ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ที�ติดบนหลงัคา 

(“Solar PV Rooftop”) EPCOG ซึ� งไดด้าํเนินการยื�นแบบคาํขอฯ ทั�งสิ�นจาํนวน 12 

โครงการ แต่ไดร้ับการคดัเลือกจาํนวน  8 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตรวมประมาณ 1.5 

เมกะวตัต ์

10 มกราคม 2557 

 

 

 

 

 

บริษทั  เอป็โก ้ กรีน  พาวเวอร์  พลสั  จาํกดั (EPCOG) จดัตั�ง บริษทั  เอป็โก ้เอน็

เนอร์ยี� จาํกัด (EPCOE)  และ  EPCOE ได้มีการลงนามในสัญญาแต่งตั�ง บริษทั 

พรีเมียร์ โซลูชั�น จาํกัด เป็นผูพ้ฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ใน

ประเทศญี�ปุ่น ขนาด 23 MW ในเขตพื�นที� คูริฮาร่า จงัหวดัมิยากิ ประเทศญี�ปุ่น ซึ� งมี

ใบอนุญาตขายไฟฟ้าผลิตจากโซล่าร์เซล ไม่เกิน 10 MW (AC) ที�ราคา 40 เยนต่อ

หน่วย เป็นเวลา 20 ปี และ 13 MW (AC) ที�ราคา 36 เยนต่อหน่วยเป็นเวลา 20 ปี บน

พื�นที�ขนาด 410,172 ตารางเมตร หรือ 256.36 ไร่ โดยมีมูลค่าตามสัญญา 607,500,000 

เยน (อตัราแลกเปลี�ยน 0.32 เทียบเท่าเงินบาทโดยประมาณ 194.40 ลา้นบาท) ซึ� งรวม

ที�ดินและใบอนุญาตต่างๆ ครบถว้น ทั�งนี� ยงัไม่รวมค่าก่อสร้างซึ� งจะเสนอพิจารณา

อนุมติัในอนาคตต่อไป 

4 กมุภาพนัธ์ 2557 โรงไฟฟ้าลพบุรี ขนาดกาํลงัการผลิต � เมกะวตัต์ ไดก่้อสร้างแลว้เสร็จ และเริ� ม

เดินเครื�องเชิงพาณิชยจ์าํหน่ายกระแสไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

3 มนีาคม 2557 คณะกรรมการบริษทัฯอนุมติัให ้บริษทัฯเขา้ซื�อหุน้ บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จาํกดั 
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(BP) ในสดัส่วนร้อยละ 24 คิดเป็นมูลค่ารวม 137.06 ลา้นบาท 

11 เมษายน 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO ครั�งที� 3/2557 เมื�อวนัที� 11 เมษายน 2557 

ไดมี้มติจดัตั�งบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ ดงันี�   

1. Solar Power Management Co., Ltd. (HK Co.)  บริษทัตั�งอยู่ในประเทศฮ่องกง 

ดาํเนินธุรกิจเพื�อเขา้ถือหุ้นในบริษทัอื�น และลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าในธุรกิจพฒันา

โครงการพลงังานในต่างประเทศ 

2. โดย บริษทั โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (“SPM(TH)”)  เขา้

ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100 (โดย EPCO ถือหุ้นทางออ้มใน SPM(TH) ในสดัส่วน

ร้อยละ 100 โดยถือผา่น บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (เดิมชื�อ 

บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จาํกดั)) 

3. Alternative Energies Kabushi Kaisha (Jpn Co.) บริษทัตั�งอยู่ในประเทศญี�ปุ่ น 

ดาํเนินธุรกิจเพื�อเขา้ถือหุ้นในบริษทัที�ลงทุนในธุรกิจพฒันาโครงการพลงังานใน

ประเทศญี�ปุ่ น โดย Solar Power Management Co., Ltd. (HK Co.)  เขา้ถือหุ้นใน

สดัส่วนร้อยละ 50  

4. Kurihara Godo Kaisha (Jpn Co.) บริษทัตั�งอยู่ในประเทศญี�ปุ่ น ดาํเนินธุรกิจพฒันา

โครงการพลงังานในประเทศญี�ปุ่ น โดย Alternative Energies Kabushi Kaisha (Jpn 

Co.)  เขา้ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100 

5. AE Power Godo Kaisha (Jpn Co.) บริษทัตั�งอยู่ในประเทศญี�ปุ่ น ดาํเนินธุรกิจ

พฒันาโครงการพลงังานในประเทศญี�ปุ่ น โดย Alternative Energies Kabushi 

Kaisha (Jpn Co.)  เขา้ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100 

18  กนัยายน 2557 บริษทั  เอ็ปโก ้ กรีน  พาวเวอร์  พลสั  จาํกัด  (EPCOG) ได้เริ� มเดินเครื� องเชิง

พาณิชยจ์าํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยที์�ติดบนหลงัคา (“Solar PV 

Rooftop”) จาํนวน 5 โครงการ ตั�งอยู่ที� อ.กิ�งบางเสาธง จ.สมุทรปราการ โดยมีขนาด

กาํลงัการผลิตรวม  1,071.88  กิโลวตัต ์ใหก้บัการไฟฟ้านครหลวง  

13 มนีาคม 2558 เพื�อเป็นการจดัโครงสร้างกลุ่มบริษทัที�ดาํเนินธุรกิจพลงังาน และเพื�อเตรียมการให ้

บริษัท บ่อพลอย โซล่าร์ จํากัด ยื�นจดทะเบียนเป็นบริษัทรับอนุญาตในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัใหบ้ริษทัฯขายหุน้สามญั

ทั�งหมดของ บริษทั อะควาติส เอน็เนอร์จี จาํกดั (AQUATIS) จาํนวน 13,999,998 หุน้ 

ราคาพาร์ 10.00 บาท ในราคาขายหุน้ละ 11.23 บาท ขายหุน้สามญั ของบริษทั เอป็โก ้

กรีน พาวเวอร์ พลสั จาํกดั (EPCOG) จาํนวน 9,999,997 หุน้ ราคาพาร์ 10.00 บาท ใน

ราคาขายหุ้นละ 10.00 บาท และขายหุ้นสามญั ของบริษทั โซล่า พาวเวอร์ แมเนจ

เมน้ท ์จาํกดั (SPM-TH) จาํนวน 9,999,997 หุน้ ราคาพาร์ 10.00 บาท ในราคาขายหุน้
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ละ 10.00 บาท ใหแ้ก่ บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จาํกดั (BP) รวมมูลค่าขายเป็นจาํนวน

เงินทั�งสิ�น 227.22 ลา้นบาท และมีกาํไรจากการขายรวมเป็นจาํนวนเงิน 0.14 ลา้นบาท 

30 เมษายน 2558 บริษทั เอป็โก ้ กรีน พาวเวอร์ พลสั จาํกดั (EPCOG) ไดเ้ริ�มเดินเครื�องเชิงพาณิชย์

จาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยที์�ติดบนหลงัคา (“Solar PV Rooftop”) 

เพิ�มอีกจาํนวน 2 โครงการ ตั�งอยูที่� เขตหลกัสี� กรุงเทพฯ ขนาดกาํลงัการผลิตรวม  

301.84  กิโลวตัต ์ใหก้บัการไฟฟ้านครหลวง 

10 มถุินายน 2558 บริษัท เอ็ปโก ้กรีน พาวเวอร์ พลัส จาํกัด (EPCOG) ได้เริ� มเดินเครื�องเชิง

พาณิชยจ์าํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยที์�ติดบนหลงัคา (“Solar PV 

Rooftop”) เพิ�มอีกจาํนวน 1 โครงการ ตั�งอยูที่� เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ ขนาดกาํลงัการ

ผลิตรวม 129.36 กิโลวตัต ์ ใหก้บัการไฟฟ้านครหลวง 

9 ตุลาคม 2558 ,  

13 ตุลาคม 2558 

 

 

 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO ครั� งที� 5/2558 เมื�อวนัที� 9 ตุลาคม 2558 

และ ครั� งที� 6/2558 เมื�อวนัที� 13 ตุลาคม 2558 ไดมี้มติอนุมติัเขา้ทาํรายการลงทุนใน

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์จาํนวน 5 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการ Kyoto, 

โครงการ Genbi และ โครงการ Shirakata 1-3 ที�ประเทศญี�ปุ่น ขนาดกาํลงัการผลิต

รวม 25.326 เมกะวตัต์ โดยมีมูลค่ารวมของโครงการประมาณ 2,472.75 ลา้นบาท 

(หรือ 8,215.12 ลา้นเยน อา้งอิงอตัราแลกเปลี�ยนที� 0.301 บาทต่อเยน) ถา้มีค่าใชจ่้ายที�

อาจเกิดขึ�น ประมาณวา่เพิ�มขึ�นแลว้ไม่เกินจาํนวนเงินทั�งสิ�น 2,500 ลา้นบาท 

12 พฤศจกิายน 2558 

 

 

 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO ครั� งที� 7/2558 เมื�อวนัที� 12 พฤศจิกายน 

2558 ไดมี้มติจดัตั�งบริษทัย่อย  Kyotemba Solar Godo Kaisha (เดิมชื�อ Green Partner 

Godo Kaisha) บริษทัตั�งอยู่ในประเทศญี�ปุ่น ดาํเนินธุรกิจพฒันาโครงการพลงังานใน

ประเทศญี�ปุ่น โดย Alternative Energies Kabushi Kaisha (Jpn Co.)  เขา้ถือหุน้ใน

สดัส่วนร้อยละ 100 

14 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO ครั� งที� 8/2558 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทั 

บ่อพลอย โซล่าร์ จาํกดั (BP) ดาํเนินการดงันี�  

1. แปรสภาพบริษทัจาํกดั เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั 

2. เปลี�ยนชื�อ จากเดิม บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จาํกัด เป็นบริษทั อีสเทอร์น       

พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

3. เปลี�ยนแปลงมูลค่าที�ตราไว ้จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าที�ตราไว้

หุน้ละ 0.10 บาท 
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4. เพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 720,000,000 บาท เป็นทุนจด

ทะเบียนใหม่ 900,000,000 บาท โดยเป็นทุนหุน้สามญัจาํนวน 9,000,000,000  

หุน้ มูลค่าหุน้ที�ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท 

5. ให้บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ออกและเสนอขายตรา

สารหนี� ระยะสั�นประเภทตั�วแลกเงินระยะสั�นประเภทตั�วแลกเงินระยะสั� น 

(Bill of exchange : B/E) โดยมีมูลค่าคงคา้งไม่เกิน 1,000 ลา้นบาท ขณะใด

ขณะหนึ�ง 

6. ใหบ้ริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ออกและเสนอขายหุน้กู ้

ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท 

25 ธันวาคม 2558 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO ครั� งที� 9/2558 เมื�อวนัที� 25 ธันวาคม 

2558 ไดมี้มติอนุมติัให้จดัตั�งบริษทัย่อย คือ บริษทั เอ็ปโก ้เอ็นจิเนียริ� ง จาํกดั (EE) 

บริษทัตั�งอยู่ในประเทศไทย เพื�อดาํเนินธุรกิจเกี�ยวกบัการรับเหมาก่อสร้างและการ

บาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์โดย บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั 

(มหาชน) (เดิมชื�อ บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จาํกดั)  เขา้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75 

และดาํเนินจดทะเบียนจดัตั� งบริษทัฯ ที�กรมพฒันาธุรกิจเรียบร้อยแลว้ เมื�อวนัที�  7 

มกราคม 2559 

10 กมุภาพนัธ์ 2559 

 

 

 

 

 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO ครั� งที� 1/2559 ไดมี้มติอนุมติัเรื�องสาํคญั

ดงันี�  

1. ขยายวงเงินการออกและเสนอขายตราสารหนี� ประเภทตั�วแลกเงินระยะสั�น 

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

ลา้นบาท เป็นมูลค่าคงคา้งรวมไม่เกิน 1,000 ลา้นบาท 

2. ใหจ้าํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อยจาํนวน 3,000 ลา้นหุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้้น

ละ 0.10 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ของจาํนวนหุ้นหลงัเพิ�มทุน โดย

จดัสรรแบบเฉพาะเจาะจง ในราคาหุน้ละ 0.25 บาท คิดเป็นมูลค่า 750 ลา้น

บาท 

8 มถุินายน 2559 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO ครั� งที� 4/2559 ไดมี้มติอนุมติัเรื�องสาํคญั

ดงันี�  

1. อนุมติัการเขา้ทาํรายการไดม้าซึ� งสินทรัพยข์องบริษทัย่อย  บริษทั อีสเทอร์น 

พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (EP)  ในการเขา้ทาํสัญญาซื�อขายหุน้ ระหว่าง 

EP กับ บริษทั ปรีดา ปราโมทย ์จาํกัด  กบั  บริษทั เอ็กซ์เซลลิ�งค์ จาํกัด  

จาํนวน 3,635,800 หุน้ 
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2. อนุมติัการเขา้ทาํรายการไดม้าซึ� งสินทรัพยข์องบริษทัย่อย  บริษทั อีสเทอร์น 

พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (EP)  ในการเขา้ทาํสัญญาซื�อขายหุน้ ระหว่าง 

EP กบั บริษทั เอสทีซี เอ็นเนอร์ยี� จาํกดั  กบั บริษทั เอเพ็กซ์ เอ็นเนอร์ยี� 

โซลูชั�น  จาํกดั  จาํนวน 9,875,000 หุน้ 

3. อนุมติัการเขา้ทาํรายการไดม้าซึ� งสินทรัพยข์องบริษทัย่อย  บริษทั อีสเทอร์น 

พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (EP)  ในการเขา้ทาํสัญญาซื�อขายหุน้ ระหว่าง 

EP กบั บริษทั เอสทีซี กรีน จาํกดั   จาํนวน 3,100,000 หุน้ 

4. อนุมติัยกเลิกการเขา้ทาํสัญญาพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์

ประเทศญี�ปุ่น Genbi Project 10 MW และ Shirakata Project 1-3 = 5.336 

MW. รวม 4 โครงการ = 15.336 MW ของบริษทัย่อยและใหน้าํเสนอต่อที�

ประชุมผูถื้อหุน้ เพื�อรับทราบต่อไป 

15 สิงหาคม 2559 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO ครั� งที� 6/2559 ไดมี้มติอนุมติัใหเ้ขา้ทาํ

รายการได้มาซึ� งสินทรัพยข์องบริษทัย่อยทางออ้ม  บริษทั อะควาติส  เอ็นเนอร์จี  

จาํกดั (AQU)  ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นพื�นที�ของสหกรณ์

การเกษตรเมืองปราจีนบุรี จาํกดั ขนาดกาํลงัการผลิต 5 เมกะวตัต ์  

18 พฤศจกิายน 2559 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO ครั� งที� 8/2559 ไดมี้มติที�สาํคญัดงันี�  

1. อนุมติัการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ประเทศญี�ปุ่น 

Mimata Project ขนาดกาํลงัการผลิต 5 เมกะวตัต ์ของบริษทัยอ่ย 

2. อนุมติัการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ประเทศญี�ปุ่น 

Shichikashuku Project 1-2 ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 3.465 MW ของบ.ยอ่ย 

21 พฤศจกิายน 2559 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญี�ปุ่น โครงการ Kyoto  ไดเ้ริ�มเดินเครื�อง

เชิงพาณิชยจ์าํหน่ายกระแสไฟฟ้า ขนาดกาํลงัการผลิต 9.99 เมกะวตัต ์

14 ธันวาคม 2559 

 

 

 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO ครั� งที�  9/2559 ได้มีมติที�ให้เข้าทาํ

รายการไดม้าซึ� งสินทรัพยข์อง EP การเขา้ทาํสัญญาซื�อขายหุ้นบริษทั ทศัน์ศิริ จาํกดั   

ระหวา่ง  บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) กบั บริษทั พีพีจีอาร์ จาํกดั   

จํานวน 3,099,998 หุ้น ในมูลค่าหุ้นละ 164.33 บาท รวมเป็นจํานวนเงิน 

509,422,671.34 บาท  คิดเป็นร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน 

19 มกราคม 2560 AEKK ไดท้าํสัญญาซื�อหุน้ของ Higashi Nihon Mega Solar 3 Godo Kaisha 

(GK4) ในประเทศญี�ปุ่นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน เป็นเงิน 50,000 
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เยน จากผูถื้อหุ้นเดิมมูลค่าตามสัญญา 410.42 ลา้นเยน ซึ� ง GK4 เป็นผูไ้ดรั้บสิทธิใน

การพฒันาโครงการโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์จาํนวน 2 โครงการ สัญญา

ดงักล่าวได้รวมสิทธิในการผลิตไฟฟ้า และใบอนุญาตต่าง ๆ ที� เกี�ยวขอ้งกับการ

ก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์(Fit) มูลค่า 314.37 ลา้นเยน (คิดเป็น 

95.44 ลา้นบาท) รวมถึงสิทธิในที�ดินมูลค่า 96 ลา้นเยน (คิดเป็น 95.44 ลา้นบาท)  

23 มกราคม 2560 AE-KK ไดโ้อนหุน้ทั�งหมดของ GK3 ให้แก่ Kyotamba Solar Holding Ippan 

Shadan Houjin เพื�อใหเ้ป็นไปตามโครงสร้างทางกฎหมายของประเทศญี�ปุ่น 

1 กมุภาพนัธ์ 2560 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญี�ปุ่น โครงการ Kyoto  ไดเ้ริ�มเดินเครื�อง

เชิงพาณิชยจ์าํหน่ายกระแสไฟฟ้า ขนาดกาํลงัการผลิต 9.99 เมกะวตัต ์

21 กมุภาพนัธ์ 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO ครั� งที� 1/2560 ไดมี้มติอนุมติัเรื�องสาํคญั

ดงันี�  

1. อนุมติัให้ EP เขา้ทาํสัญญาซื�อขายหุ้นใน บจก.ทศัน์ศิริ เพิ�มเติมจากผูถื้อหุ้นเดิม

อีก จาํนวน 3,099,998 หุ้น โดยที�มูลค่าตามสญัญา 509.42 ลา้นบาท ภายหลงัการ

ซื�อหุ้น สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 99.99 และสัดส่วน

การถือหุ้นทางอ้อมในบจก.เอสเอสยูที คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน

ของบริษทัดงักล่าว 

2. อนุมติัให้ EP เขา้ทาํสญัญาซื�อขายหุ้นใน บจก. เอสทีซี เอน็เนอร์ยี� จาํกดั (STCE) 

จาํนวน 78,447,600 หุ้น ในราคาหุ้นละ 16.433 บาท เป็นเงิน 1,289.13 ลา้นบาท 

คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนในบริษทัดงักล่าว 

เพื�อเขา้เป็นผูถื้อหุ้นทางออ้มในบจก. แทค เอน็เนอยี� (TAC) คิดเป็นร้อยละ 39.60 

ของทุนจดทะเบียน และเพื�อเขา้เป็นผูถื้อหุ้นทางออ้มในบริษทั เอสเอสยูที จาํกดั 

(SSUT) เพิ�มอีกร้อยละ 15.84 ของทุนจดทะเบียน และเขา้เป็นผูถื้อหุ้นทางออ้ม

ในบริษทั พีพีทีซี จาํกดั (PPTC) ร้อยละ ��.�� ของทุนจดทะเบียน 

3. อนุมัติให้ EP เข้าทาํสัญญาซื� อขายหุ้นในบจก.เอเพ็กซ์ เอ็นเนอยี� โซลูชั�น 

(APEX) จาํนวน 20,602,400 หุ้น ในราคาหุ้นละ 16.433 บาท เป็นเงิน 338.56 

ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 81.25 ของทุนจดทะเบียนในบริษทั

ดงักล่าว เพื�อเขา้เป็นผูถื้อหุ้นทางออ้มในบริษทั แทค เอ็นเนอยี� จาํกดั (TAC) คิด

เป็นร้อยละ 10.40 ของทุนจดทะเบียน และเพื�อเขา้เป็นผูถื้อหุ้นทางออ้มในบริษทั 

เอสเอสยทีู จาํกดั (SSUT) เพิ�มอีกร้อยละ 4.16 ของทุนจดทะเบียน และเขา้เป็นผู ้

ถือหุ้นทางออ้มในบริษทั พีพีทีซี จาํกดั (PPTC) ร้อยละ 5.20 ของทุนจดทะเบียน 

4. อนุมติัให้ EP เขา้ทาํสญัญาซื�อขายหุ้นในบจก.พีพีทีซี (PPTC) จาํนวน 3,635,800 
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หุ้น ในราคาหุ้นละ 142.33 บาท เป็นเงิน 517.49 ลา้นบาท ภายหลงัการซื�อหุ้น 

EP  มีสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงในบริษทัดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 24.50  และ

สดัส่วนการถือหุ้นทางออ้มผา่น บริษทั แทค เอ็นเนอยี� จาํกดั (TAC) คิดเป็นร้อย

ละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนในบริษทัดงักล่าว 

15 พฤษภาคม 2560 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO ครั� งที� 5/2560 ไดมี้มติอนุมติัเรื�องสาํคญั

ดงันี�  

1. อนุมติัให้ EP ซื�อหุ้นทั�งหมดในบริษทั เอ็ปโก ้เอ็นเนอร์ยี� จาํกดั จากบริษทั เอ็ป

โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั จาํกดั จาํนวน 19,999,997 หุ้น ในราคาทุน รวมเป็นเงิน 

119.99 ลา้นบาท สดัส่วนการถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนใน

บริษทัดงักล่าว เพื�อจดัโครงสร้างการถือหุ้นใหม่ให้เกิดความชัดเจนในการ

ดาํเนินธุรกิจ 

2. อนุมติัให้ SPM-TH จาํหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัทั�งหมดของ Solar Power 

Management Co., Ltd. (HK Co.) “SPM-HK” จาํนวน 4,007,500 หุ้น ในราคา

หุ้นละ 1.05 ดอลลาร์ฮ่องกง รวมเป็นเงิน 4.21 ลา้นดอลลาร์ฮ่องกง เพื�อปรับ

โครงสร้างการจดัการใหม่ ให้สอดคลอ้งกบัการบริหารงานของกลุ่ม 

28 มถุินายน 2560 

 

 

 

 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO ครั� งที� 6/2560 มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัฯ ลง

นามในสัญญาสนับสนุนทางการเงินโดยผูถื้อหุ้น (Equity Contribution and 

Shareholders Support Agreement) ในฐานะเป็นผูส้นบัสนุนหลกัใหม่ (The New 

Major Sponsor) และบริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“EP” หรือ 

“บริษทัยอ่ย”) ในฐานะผูถื้อหุน้ใหม่ (The New Shareholder) เพื�อประกอบสัญญาเงินกู ้

(Facility Agreement) ของบริษทั พีพีทีซี จาํกดั (“PPTC” หรือ “บริษทัร่วมทางตรง

และบริษทัร่วมออ้ม”) ในสัดส่วนร้อยละ 49.50 โดยจะตอ้งมีการจดัทาํสญัญาเพิ�มเติม 

ภายใตส้ญัญาแกไ้ขเพิ�มเติมสญัญาสินเชื�อ ครั� งที� 3 

11 กนัยายน 2560 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO ครั� งที� 8/2560 มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัฯ ลง

นามในสัญญาSponsor Undertaking ในฐานะเป็นผูส้นบัสนุนโครงการ  เพื�อประกอบ

สญัญาเงินกูข้องบริษทัยอ่ยทางออ้มในประเทศญี�ปุ่น [Alternative Energies Kabushiki 

Kaisha (Jpn Co.) (“AEKK”) 

18 ตุลาคม 2560 

 

 

ไดมี้การยกเลิก TK Agreement ระหว่าง EPCO-E กบั GK3 ฉบบัลงวนัที� 1 

เมษายน 2559 และไดท้าํสัญญาใหม่ เมื�อวนัที� 20 ตุลาคม 2560 แทนฉบบัเดิม ซึ� ง

เนื�อหาหลกัคือการเปลี�ยนแปลงสัดส่วนผลตอบแทน จากเดิมคือสัดส่วนร้อยละ 97 : 3 
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 เป็นร้อยละ 98 : 2 และสดัส่วนการจ่ายเงินลงทุนจากเดิม 648.95 ลา้นเยน (ซึ� งจ่ายชาํระ

เงินลงทุนแลว้จาํนวน 50 ลา้นเยน เมื�อวนัที� 31 ตุลาคม 2559) เป็น 931 ลา้นเยน ทั�งนี�  

EPCO-E ไดรั้บคืนเงินลงทุนจาก GK3 ตามสัญญาฉบบัเดิมที�ยกเลิก จาํนวน 50 ลา้น

เยน และจ่ายเงินลงทุนตามสดัส่วนของสญัญาฉบบัใหม่จาํนวน 931 ลา้นเยน 

5 กมุภาพนัธ์ 2561 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO ครั� งที� 1/2561 มีมติอนุมติัแผนการเสนอ

ขายหุน้สามญัของบริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (EP) ต่อประชาชน

ทั�วไปเป็นครั� งแรก (IPO)  และแผนการนาํหุน้ของ EP จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย (Spin Off) โดยจาํนวนหุ้นสามญัที�ออกใหม่ที�จะเสนอขายต่อ

ประชาชนทั�วไปเป็นครั� งแรกของ EP จะมีสดัส่วนร้อยละ 20 ของหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้

ทั�งหมดของ EP ภายหลงัการเพิ�มทุน และบริษทัฯ  จะยงัคงเป็นผูถื้อหุ้นที�มีอาํนาจ

ควบคุมใน EP ในสดัส่วนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนภายหลงัการเพิ�มทุน 

6 มนีาคม 2561 EP ไดจ้ดทะเบียนเปลี�ยนแปลงมูลค่าหุน้ที�ตราไว ้จากเดิม 12,000,000,000 หุน้ มูล

ค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เป็น 2,400,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท และเพิ�ม

ทุนหุ้นสามัญอีกจํานวน 600,000,000 หุ้น รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั� งสิ� น 

3,000,000,000 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เป็นทุนชาํระแลว้ 2,400,000,000 

หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท รวมเป็นทุนชาํระแลว้ทั�งสิ�น 1,200,000,000 บาท 

19 กนัยายน 2561 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO ครั� งที� 10/2561 ไดมี้มติอนุมติัให้ บริษทั 

โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) (SPM)  เขา้ลงนามในสัญญาซื�อขายหุ้น Phu 

Khanh Solar Power Joint Stock Company (PKS) ที�เรียกชาํระแลว้ และสัญญาพฒันา

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ที�จงัหวดัฟูเยี� ยน สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม 

จาํนวน 2 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 99.216 เมกะวตัต ์โดย PKS มีสิทธิในสัญญา

ซื�อขายไฟฟ้าให้กบั Electricity of Vietnam (EVN) ระยะเวลา 25 ปี ในอตัรารับซื�อไฟฟ้า 

(FIT) ที� 0.0935 USD ต่อหน่วย (หรือประมาณ 3.07 บาท อตัราแลกเปลี�ยนถวัเฉลี�ยที� 

32.7873 บาท/1 USD อา้งอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัที� 18 กนัยายน 2561) 

เป็นระยะเวลา 20 ปี และอีก 5 ปีสุดทา้ย อตัรารับซื�อไฟฟ้าเป็นไปตามราคาตลาด  
      

 

1 ตุลาคม 2561 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญี�ปุ่น โครงการ Kurihara I  ไดเ้ริ� ม

เดินเครื�องเชิงพาณิชยจ์าํหน่ายกระแสไฟฟ้า ขนาดกาํลงัการผลิต 9.52 เมกะวตัต ์
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31 ตุลาคม 2561 

 

 

 

 

 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO ครั� งที� 11/2561 ไดมี้มติอนุมติัให ้    

Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company (PKS) ดาํเนินการลงทุนก่อสร้าง

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ที�จงัหวดัฟูเยี�ยน สาธารณรัฐสงัคมเวียดนาม (“โครงการ 

PKS”) จาํนวน 2 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 99.216 เมกะวตัต ์และอนุมติัให ้

บริษทั โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเมน้ท์ (ประเทศไทย) (SPM) เข้าทาํบนัทึกขอ้ตกลง

ลงทุนร่วมกนัในโครงการ PKS โดย SPM ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 65 กบับริษทั คอม

มิวนิเคชั�น แอนด ์ซิสเต็มส์ โซลูชั�น จาํกดั (มหาชน) (CSS) ในสัดส่วนร้อยละ 25 และ

หุน้ส่วนที�เหลือโดย Nam Viet Hung Investment Corporation) (NVH) และกรรมการ   

1 ท่านของ NVH ถือหุน้รวมกนัในสดัส่วนร้อยละ 10 

ทั�งนี� โครงการโรงไฟฟ้าดงักล่าวไดจ้าํหน่ายไปเรียบร้อยแลว้ เมื�อวนัที� 27 ธนัวาคม 2562 

 

12 ธันวาคม 2561 

              - 

13 สิงหาคม 2562 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO ครั� งที� 13/2561 เมื�อวนัที� 12 ธนัวาคม 

2561 ไดมี้มติอนุมติัให้เขา้ลงทุนซื�อหุ้นสามญั บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) 

จาํกดั (WPS) ซึ� งเป็นบริษทัที�ประกอบธุรกิจเกี�ยวกบัการพิมพ์หนงัสือ และวารสาร

ต่างๆ  จาํนวน 42,250,000 หุน้ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 84.50 โดยซื�อจาก บริษทั 

เนชั�น มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (NMG) ในราคาหุ้นละ 9.645 บาท เป็นเงิน 

407.50 ลา้นบาท และไดรั้บโอนหุน้ WPS เรียบร้อยแลว้เมื�อวนัที� 18 ธนัวาคม 2561 จึง

ส่งผลให ้WPS เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ  

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO ครั� งที� 5/2562 เมื�อวนัที� 10 กรกฎาคม 

2562 ไดมี้มติอนุมติัให้เขา้ลงทุนซื�อหุน้สามญั WPS เพิ�มอีกจาํนวน 7,500,000 หุ้น 

หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 15.00 โดยซื�อจากผูถื้อหุน้เดิม รวมจาํนวน 5 ราย  ในราคา

หุน้ละ 9.645 บาท (เท่าเดิม)  เป็นเงิน 72.34 ลา้นบาท และที�ประชุมคณะกรรมการ

บริษทัของ EPCO ครั� งที� 6/2562 เมื�อวนัที� 13  สิงหาคม 2562 ไดมี้มติอนุมติัใหเ้ขา้

ลงทุนซื�อหุน้สามญั WPS เพิ�มอีกจาํนวน 250,000 หุน้ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.50 

โดยซื�อจาก บมจ.อมัรินทร์ พริ�นติ�ง แอนด์ พบัลิชชิ�ง ในราคาหุน้ละ 9.645 บาท (เท่า

เดิม)  เป็นเงิน 2.41 ลา้นบาท  โดยไดรั้บโอนหุน้ WPS เรียบร้อยแลว้  รวมถือหุน้ใน 

WPS สดัส่วนร้อยละ 100   

และเมื�อวนัที� 30 กนัยายน 2562 WPS ไดเ้ปลี�ยนชื�อบริษทัเป็น บริษทั เวิลด์ พริ�นติ�ง 

แอนด ์แพค็เกจจิ�ง จาํกดั (WPP)  และสามารถผลิตกล่องลูกฟูกไดต้ั�งแต่เดือน ตุลาคม 

2562 เป็นตน้มา 
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10–11 มถุินายน 2562 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที�จังหวดัฟูเยี� ยน สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม 

(“โครงการ PKS”) จาํนวน 2 โครงการ ได้เริ� มเดินเครื� องเชิงพาณิชย์จาํหน่าย

กระแสไฟฟ้า ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 99.216 เมกะวตัต ์ โดยกลุ่มบริษทัไดจ้าํหน่าย

โครงการนี�ไปแลว้ เมื�อวนัที� 27 ธนัวาคม 2562   

6 กนัยายน 2562 

 

 

 

 

 

 

 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO ครั� งที� 7/2562  เมื�อวนัที� 6 กนัยายน 

2562  ไดมี้มติอนุมติัเรื�องสาํคญัดงันี�  

1. อนุมติัให ้EP ขายหุน้ จาํนวนร้อยละ 100 ของหุน้ทั�งหมดของ บริษทั โซล่าร์ 

พาวเวอร์ แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (SPM) โดย SPM ถือหุน้ร้อยละ 

65 ของหุน้ทั�งหมดใน Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company (PKS)  

โดยดาํเนินการขายหุน้และหนี�ของ SPM ใหก้บั บมจ.บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส 

(BGC)  มูลค่าประมาณ 1,259 ลา้นบาท  

2. อนุมติัให้ EP จดัตั�งบริษทัย่อยในฮ่องกง เพิ�มอีกจาํนวน 2 แห่ง   ไดแ้ก่        

EPVN W1 (HK) Company Limited และ EPVN W2 (HK) Company 

Limited  โดย EP ถือหุน้ร้อยละ 100  เพื�อเป็นการปรับโครงสร้างการถือหุน้

ในบริษทัย่อยในต่างประเทศ และรองรับแผนธุรกิจในการลงทุน รวมถึงการ

ขยายการลงทุนในต่างประเทศในอนาคต  

25 พฤศจกิายน 2562 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญี�ปุ่น โครงการ Kurihara II  ไดเ้ริ� ม

เดินเครื�องเชิงพาณิชยจ์าํหน่ายกระแสไฟฟ้า ขนาดกาํลงัการผลิต 12.24 เมกะวตัต ์

 

27 ธันวาคม 2562 EP จาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ที�จงัหวดัฟูเยี�ยน สาธารณรัฐ

สังคมเวียดนาม จาํนวน � โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 99.216 เมกะวตัต์ โดย

ดาํเนินการโอนหุน้และหนี�ของ SPM ใหแ้ก่ผูซื้�อ ( BGC)  เรียบร้อยแลว้ 

 

13 เมษายน 2563 บริษทัยอ่ย ดาํเนินการเปลี�ยนชื�อจาก บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

เป็น บริษทั อีเทอร์นิตี�  พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) (“ETP”) 

22 เมษายน 2563 บริษัทฯ ดําเนินการเปลี�ยนชื�อจาก บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จํากัด (มหาชน) 

(“EPCO”) เป็น บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“EP”) 

12 มถุินายน 2563 บริษทัฯ ไดรั้บการอนุมติัเปลี�ยนหมวดธุรกิจ จาก สื�อและสิ�งพิมพ ์เป็น พลงังานและ
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สาธารณูปโภค 

19 มถุินายน 2563 EPVN W1 (HK) Company Limited บริษทัย่อยทางออ้มของบริษทัฯ เขา้ลงนามใน

สัญญาซื�อขายหุ้น ลงวนัที� 19 มิถุนายน 2563 สําหรับการซื�อหุ้นทั�งหมดในบริษทั 

Huong Linh Fresh Energy Development Joint Stock Company และเขา้ลงนามใน

สัญญาซื�อขายหุ้น ลงวนัที� 19 มิถุนายน 2563 สําหรับการซื�อหุ้นทั�งหมดในบริษทั 

Huong Linh Reproduce Energy Development Joint Stock Company โดยการเขา้ทาํ

รายการดงักล่าวเป็นการเขา้ทาํรายการเพื�อให้ไดม้าซึ� งสิทธิในสัญญาซื�อขายไฟฟ้า

พลังงานลมรวม 60 MW ในประเทศเวียดนาม มูลค่าการซื� อขายรวมประมาณ 

9,600,000 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 300,672,000 ลา้นบาท ซึ� งมีเงื�อนไขการชาํระ

และโอนหุน้แบ่งเป็น 5 ระยะตามกาํหนดการ โดยระยะที� 5 จะไดรั้บการโอนหุน้ครบ

ร้อยละ 100.00 ภายในเดือนตุลาคม 2564  

ทั�งนี�  บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินค่าซื�อขายหุน้ในระยะที� 1 สาํหรับทั�ง 2 บริษทั รวมเป็นจาํนวน 

3,000,000 ดอลล่าร์สหรัฐ ครบเรียบร้อยแลว้ เมื�อวนัที� 24 มิถุนายน 2563 และไดรั้บ

หุ้นบริษทัในสัดส่วนบริษทัร้อยละ 31.25 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ของทั�งสอง

บริษทั 

30 มถุินายน 2563  บริษทัฯ เขา้ซื�อหุน้สามญัทางตรง จาํนวน 4,754,398 หุน้ มูลค่า หุน้ละ 18.9298 บาท 

รวมเป็นจาํนวนเงินทั�งสิ�น 90,000,000.00 บาท ในสัดส่วนร้อยละ 18.75 ของบริษทั เอ 

เพ็กซ์ เอ็นเนอร์ยี� โซลูชั�น จาํกดั (“APEX”) ทาํให้บริษทัฯ ถือหุ้นใน APEX ร้อยละ 

100.00 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ เพื�อใหไ้ดม้าซึ� งหุน้ทางออ้มใน บริษทั แทค เอน็

เนอร์ยี� จาํกดั (“TAC”) จาํนวน 477,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.40 เพื�อใหไ้ดม้าซึ� งการ

ถือหุน้ทางออ้มใน บริษทั พีพีทีซี จาํกดั (“PPTC”) จาํนวน 178,080 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 

1.20 และเพื�อให้ไดม้าซึ� งการถือหุ้นทางออ้มใน บริษทั เอสเอสยูที จาํกดั (“SSUT”) 

จาํนวน 280,224 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.96 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 

31 กรกฎาคม 2563 บริษทัฯ เขา้ลงนามในสัญญาซื�อขายหุน้กบับริษทั บีซีพีจี จาํกดั  )มหาชน (  (“BCPG”) 

โดยบริษทัฯ จะขายหุน้ RPV ทั�งหมดร้อยละ 100.00 ของจาํนวนหุน้ทั�งหมดของ RPV 

ใหแ้ก่ บริษทั บีซีพีจี จาํกดั )มหาชน(  มูลค่าทั�งสิ�นประมาณ 871.00 ลา้นบาท พร้อมทั�ง

บริษทัที� RPV ถือหุน้ทางตรงและทางออ้มใน 4 บริษทั ไดแ้ก่ บจก. เจเคอาร์ พลงังาน 

(“JKR”) บจก. อะควาติส เอ็นเนอร์จี (“AQUATIS”) บจก. ลพบุรี โซล่า 

(“LOPBURI”) บจก. ปราจีน โซล่า (“PS”) ซึ� งแต่ละบริษทัประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตยข์นาดกาํลงัการผลิตบริษทัละ 5.00 เมกะวตัต ์รวมทั�งสิ�น 20.00 เม
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กะวตัต ์ ทั�งนี�กลุ่มบริษทัไดโ้อนหุน้สามญัของ RPV แลว้เมื�อวนัที� 11 สิงหาคม 2563 

และไดรั้บชาํระเงินงวดแรกจาํนวน 601.00 ลา้นบาทแลว้ และจะไดรั้บชาํระงวดที�สอง

ในเดือนสิงหาคม 2563 

7 สิงหาคม 2563 EPVN W2 (HK) Company Limited บริษทัย่อยทางออ้มของบริษทัฯ เขา้ลงนามใน

สัญญาซื�อขายหุน้ลงวนัที� 7 สิงหาคม 2563 สาํหรับการซื�อหุน้สามญัร้อยละ 90.00 ใน

บริษทั Chu Prong Gia Lai Wind Power Joint Stock Company และเขา้ลงนามใน

สัญญาซื�อขายหุน้ลงวนัที� 7 สิงหาคม 2563 สาํหรับการซื�อหุน้ทั�งหมดร้อยละ 100.00 

ในบริษทั Chu Prong Gia Lai Wind Energy Joint Stock Company โดยทั�งสองโดย

การเขา้ทาํรายการดงักล่าวเป็นการเขา้ทาํรายการเพื�อใหไ้ดม้าซึ� งสิทธิในสัญญาซื�อขาย

ไฟฟ้าพลงังานลมรวม 100 MW ในประเทศเวียดนาม มูลค่าการซื�อขายรวมประมาณ 

16,625,000 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 518,866,250 ลา้นบาท ซึ� งมีเงื�อนไขการ

ชาํระและโอนหุ้นแบ่งเป็น 5 ระยะตามกาํหนดการ และจะเสร็จสิ�นสมบูรณ์เมื�อ

โครงการสามารถจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยไ์ดภ้ายในเดือนตุลาคม 2564 

28 กนัยายน 2563 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัฯ ครั� งที� 10/2563 มีมติอนุมติัให ้EP Group 

ซึ� งเป็นบริษทัย่อยทางออ้มของบริษทัฯ ดาํเนินการจาํหน่ายโครงการไฟฟ้าที�ประเทศ

ญี�ปุ่น 2 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการ Kurihara 1 ขนาด 11.68 เมกะวตัต ์และ Kurihara2 

จาํนวน 17.25 เมกะวตัต ์และอนุมติัให ้EPCOE ซึ� งเป็นบริษทัย่อยทางออ้มของบริษทั

ฯ จาํหน่ายโครงการไฟฟ้าที�ประเทศญี�ปุ่น 1 โครงการ คือ โครงการ Kyoto ขนาด 9.99 

เมกะวตัต ์

11 พฤศจกิายน 2563 ที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ครั� งที� 1/2563 มีมติอนุมติัใหเ้พิ�มทุนจดทะเบียน

ของบริษทัฯ แบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) จาํนวน 552,942,000 บาท 

จากทุนจดทะเบียนเดิม จาํนวน 1,026,076,686 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 

1,579,018,686 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวน 552,942,000 หุน้ มูลค่าที�

ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดการเพิ�มทุนจดทะเบียนและการจดัสรร ดงันี�  

1) จดัสรรเพื�อเสนอขายแก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) 276,471,000 หุน้ 

2) จดัสรรเพื�อเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั�วไป (Public Offering)  ���,314,000 หุน้ 

3) จดัสรรเพื�อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) 92,157,000 

หุน้ 
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ภาคผนวก 

1. การได้มาซึ�งหุ้นสามญัของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมที�ประเทศเวยีดนามขนาด 60.00 เมกะวตัต์ 

 เมื�อวนัที� 19 มิถุนายน 2563 EPVN W1 (HK) Company Limited บริษทัย่อยทางออ้มของบริษทัฯ ไดเ้ขา้

ลงนามในสัญญาซื�อขายหุน้สามญัของ Huong Linh Fresh Energy Development Joint Stock Company และ 

Huong Linh Reproduce Energy Development Joint Stock Company เพื�อใหไ้ดม้าซึ� งสิทธิขายไฟฟ้า 2 ฉบบัของ

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมในประเทศเวียดนาม Huong Linh 3 - 4 ขนาดกาํลงัการผลิตโครงการละ 30.00      

เมกะวตัต ์ รวมสองโครงการประมาณ 60.00 เมกะวตัต ์ โครงการตั�งอยู่ที�จงัหวดักว๋างจิ (Quang Tri) สาธารณรัฐ

สงัคมนิยมเวียดนาม โดยคาดวา่ทั�งสองโครงการจะสามารถจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยไ์ดภ้ายในเดือนตุลาคม 2564 

 ผูข้ายจะทยอยโอนหุน้สามญัตามเงื�อนไขบงัคบัก่อน 5 ระยะ ทั�งนี� ปัจจุบนับริษทัย่อยของบริษทัฯ ไดรั้บ

การโอนหุน้สามญัของบริษทัทั�งสองแห่งตามเงื�อนไขบงัคบัก่อนระยะที�หนึ�งแลว้ร้อยละ 31.25 ของทุนจดทะเบียน

ชาํระแลว้ของทั�งสองบริษทั และจะดาํเนินการโอนหุน้สามญัเสร็จสิ�นสมบูรณ์เมื�อโครงการสามารถจาํหน่ายไฟฟ้า

เชิงพาณิชยไ์ดภ้ายในเดือนตุลาคม 2564 โดยมีรายละเอียดของสัญญาและเงื�อนไขบงัคบัก่อนและการชาํระหุ้น

ดงัต่อไปนี�  

เรื�อง SPA HL3 SPA HL4 

1. ผู้ซื�อ EPVN W1 (HK) Company Limited 

2. ผู้ขาย 1. บริษทั Tan Hoan Cau Corporation Joint Stock Company 

2. Mai Van Hue 

3. Tran Thi Ha My 

ทั�งนี�  คู่สญัญาทั�งฝ่ายผูซื้�อและผูข้ายไม่มีความเกี�ยวขอ้งกนัแต่อย่างใด และผูข้ายทั�ง 3 รายมิได้

เป็นบุคคลเกี�ยวโยงกนักบัผูซื้�อ 

3. หุ้นที�ซื�อขาย หุน้สามญัของ Huong Linh Fresh Energy 

Development Joint Stock Company 

(“Target Company HL3”) จาํนวน 1,500,000 

หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจาํนวนหุน้

ทั�งหมดที�ชาํระแลว้ของ Target Company 

HL3 โดยมีมูลค่า 100,000 ดงเวียดนามต่อหุน้ 

หุน้สามญัของ Huong Linh Reproduce 

Energy Development Joint Stock Company 

(“Target Company HL4”) จาํนวน 1,500,000 

หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจาํนวนหุน้

ทั�งหมดที�ชาํระแลว้ของ Target Company 

HL4 โดยมีมูลค่า 100,000 ดงเวียดนามต่อหุน้ 

4. รายละเอยีดของ 

Project Company 

HL 3 และ  Project 

Company HL4 

ปัจจุบนั Project Company  HL3 มีจาํนวนทุน

จดทะเบียนจาํนวนทั� งสิ�น 162,000,000,000  

ดงเวียดนาม โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ

จาํนวน  1,620,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100,000 

ปัจจุบนั Project Company  HL4 มีจาํนวนทุน

จดทะเบียนจาํนวนทั� งสิ�น 144,000,000,000  

ดงเวียดนาม  โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามญั

จาํนวน 1,440,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100,000 
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เรื�อง SPA HL3 SPA HL4 

(“Project 

Companies”) 

ดงเวียดนาม  ดงเวียดนาม 

5. มูลค่าการซื�อขาย มูลค่าในการเขา้ซื�อหุ้นรวมเป็นมูลค่าทั�งสิ�น 

4,800,000 ดอลล่า ร์สหรัฐ หรือประมาณ 

150,336,000 บาท (อตัราแลกเปลี�ยนที� 31.32 

บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ อา้งอิงจากธนาคาร

แห่งประเทศไทย ณ วนัที� 17 มิถุนายน 2563) 

คู่ สัญ ญ า ต ก ล ง ชํา ร ะ ร า ค า หุ้น ที� ซื� อ ข า ย

ออกเป็น 5 งวด ตาม Milestone โดยมี

รายละเอียดตามที�ระบุในขอ้ที� 7. 

มูลค่าในการเขา้ซื�อหุ้นรวมเป็นมูลค่าทั�งสิ�น 

4,800,000 ดอลล่า ร์สหรัฐ หรือประมาณ 

150,336,000 บาท(อตัราแลกเปลี�ยนที� 31.32 

บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ อา้งอิงจากธนาคาร

แห่งประเทศไทย ณ วนัที� 17 มิถุนายน 2563) 

คู่ สัญ ญ า ต ก ล ง ชํา ร ะ ร า ค า หุ้น ที� ซื� อ ข า ย

ออกเป็น 5 งวด ตาม Milestone โดยมี

รายละเอียดตามที�ระบุในขอ้ที� 7. 

6. วนัเดือนปีที�

ธุรกรรมเสร็จ

สมบูรณ์ 

ตาม SPA HL3 และ SPA HL4 วนัที�ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ แบ่งออกเป็น 5 ช่วงดงันี�  

1. ณ วนัที� 19 มิถุนายน 2563 เมื�อปฏิบติัตามเงื�อนไขบงัคบัก่อนตาม ระยะที� 1 จนเสร็จสิ�น 

2. ภายในเดือน กรกฎาคม 2563 (สาํหรับโครงการ HL3) และ ภายในเดือน สิงหาคม 2563 

(สาํหรับโครงการ HL4) เมื�อปฏิบติัตามเงื�อนไขบงัคบัก่อนตาม ระยะที� 2 จนเสร็จสิ�น 

3. ณ วนัที� 30 สิงหาคม 2563 เมื�อปฏิบติัตามเงื�อนไขบงัคบัก่อนตาม ระยะที� 3 จนเสร็จสิ�น 

4. ภายในวนัที� 15 พฤศจิกายน 2563 เมื�อปฏิบติัตามเงื�อนไขบงัคบัก่อนตาม ระยะที� 4 จนเสร็จ

สิ�น 

5. ณ วนัที� 30 ตุลาคม 2564 เมื�อปฏิบติัตามเงื�อนไขบงัคบัก่อนตาม ระยะที� 5 จนเสร็จสิ�น 

ทั�งนี�  วนัที�ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ของแต่ละระยะ อาจมีการเปลี�ยนแปลงเป็นวนัอื�นใดที�

คู่สญัญาตกลงกนั 
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ตารางการดาํเนินการ (Milestone) 

ระยะเวลา (Phase) 

และวนัครบกาํหนด

เข้าทําธุรกรรม 

(Completion Date) 

ราคาซื�อขาย และจาํนวน

หุ้นที�โอน (ร้อยละ)  

สําหรับ  Target 

Company แต่ละบริษทั 

เงื�อนไขบังคับก่อน 

ระยะที� 1 / 19 

มิถุนายน 2563 

1,500,000 ดอลล่าร์

สหรัฐ และผูซื้�อไดรั้บ

หุน้เป็นจาํนวนทั�งสิ�น

ร้อยละ 31.25 

 

สาํหรับทั�ง 2 โครงการ 

 )ก  (ไดรั้บอนุมติัให้รวมโครงการเข้าอยู่ในแผนแม่บทกาํหนด

ทิศทางพลงังานไฟฟ้า  (PPDP approval) ของปี 2563 ถึง 2573 

จากกระทรวงอุตสาหกรรมและการคา้ (MOTI) 

 )ข (  คณะกรรมการประชาชนประจําจังหวดั Quang Tri 

(“คณะกรรมการประชาชน”) ออกมติการลงทุนใน  Project 

Companies เกี�ยวกบัโครงการ(Investment Approval Decision) 

และออกใบอนุญาตเพื�อการลงทุน ซึ� งเป็นใบรับรองการลงทุน 

(IRC) จากกรมการลงทุน ใหแ้ก่ Project Companies 

 )ค  (  EVN ใหก้ารยอมรับที�จะรับซื�อขายไฟฟ้าจากโครงการใน

เบื�องตน้ 

สาํหรับโครงการ HL3  

(ง) ได้รับข้อตกลงการเชื� อมต่อกับระบบสายส่ง (Grid 

Connection Agreement) ระหว่าง Project Company  HL3 และ 

บริษทัสายส่งไฟฟ้าแห่งชาติ (EVNNPT) 

ระยะที� 2 /  

ภายในเดือน 

กรกฎาคม 2563 

(สําหรับโครงกา ร 

HL3) 

 

และ ภายในเดือน

สิงหาคม  2563 

(สาํหรับโครงการ 

HL4) 

1,650,000 ดอลล่าร์

สหรัฐ และผูซื้�อไดรั้บ

หุน้เป็นจาํนวนทั�งสิ�น 

ร้อยละ 34.375 

สาํหรับทั�ง 2 โครงการ  

(ก) การดาํเนินการในข้อตกลงการวดัมิเตอร์พลงังานไฟฟ้า 

ระหว่าง โครงการ และ Electricity Power Trading Company 

(ETPC)  

(ข) การดาํเนินการในขอ้ตกลงเกี�ยวกบัการทาํงานของอุปกรณ์

ตรวจจับความผิดปกติในอุปกรณ์ไฟฟ้า (Protection Relay), 

ลกัษณะของอุปกรณ์อตัโนมติั (Automation Devices) ระหว่าง 

Project Companies และศูนยค์วบคุมระบบไฟฟ้าแห่งภูมิภาค 

(Regional Load Dispatch Centre) 

(ค) การดาํเนินการในขอ้ตกลงในระบบ SCADA/EMS(DMS)-
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ระยะเวลา (Phase) 

และวนัครบกาํหนด

เข้าทําธุรกรรม 

(Completion Date) 

ราคาซื�อขาย และจาํนวน

หุ้นที�โอน (ร้อยละ)  

สําหรับ  Target 

Company แต่ละบริษทั 

เงื�อนไขบังคับก่อน 

telecommunication ระหว่าง Project Companies และศูนย์

ควบคุมระบบไฟฟ้าแห่งภูมิภาค (Regional Load Dispatch 

Centre 

  )ง (  จดัหาแผนที�ภูมิประเทศ รวมถึง ขอ้มูลเกี�ยวกบัพายุฝน และ

แผน่ดินไหวที�เกิดขึ�นในบริเวณโครงการ สาํหรับระยะเวลา 20 ปี

ที�ผา่นมา 

 )จ (  การลงนามในสัญญาซื�อขายไฟฟ้า (Power Purchase 

Agreement) ระหวา่ง Project Companies และ EVN  

(ฉ) การออกความยินยอมในการป้องกนัเหตุไฟไหม ้และเอกสาร

เกี�ยวกบัการก่อสร้างโครงการ 

(ช) จดัเตรียมการส่งมอบที�ดินใหแ้ก่   Target Companies สาํหรับ

การก่อสร้างโครงการ 

(ซ) กรมอุตสาหกรรมและการคา้ (DOIT) ออกหนงัสือยินยอม

สาํหรับเอกสารอนุมติัออกแบบทางเทคนิค (Technical Design) 

(ฌ) กรมการก่อสร้าง (Department of Construction) ออก

ใบอนุญาตเพื�อการก่อสร้าง (Construction Permit)  

(ญ) รายงานวิ เคราะห์ผลกระทบสิ� งแวดล้อมที� รับรองโดย

หน่วยงานที�มีอาํนาจ (ถา้มี) 

(ฎ) กรมอุตสาหกรรมและการค้า (DOIT) อนุมัติรายงาน

การศึกษาความเป็นไปได ้(Feasibility Study) ของโครงการ 

ใหแ้ก่ Project Companies 

สาํหรับโครงการ HL4 

(ฏ )  ไ ด้ รับ ข้อต ก ลง ก า ร เ ชื� อ ม ต่อ กับร ะ บบ ส า ย ส่ ง  ( Grid 

Connection Agreement) ระหว่าง Project Company HL4 และ 

บริษทัสายส่งไฟฟ้าแห่งชาติ (EVNNPT) 

ระยะที� 3 /  1,650,000 ดอลล่าร์ สาํหรับทั�ง 2 โครงการ  
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ระยะเวลา (Phase) 

และวนัครบกาํหนด

เข้าทําธุรกรรม 

(Completion Date) 

ราคาซื�อขาย และจาํนวน

หุ้นที�โอน (ร้อยละ)  

สําหรับ  Target 

Company แต่ละบริษทั 

เงื�อนไขบังคับก่อน 

30 สิงหาคม 2563 สหรัฐ และผูซื้�อไดรั้บ

หุน้เป็นจาํนวนทั�งสิ�น

ร้อยละ 9.375 

(ก) คณะกรรมการประชาชนออกมติในการส่งมอบที� ดินให ้

ProjectCompanies สําหรับการดําเนินโครงการ และออก

ใบรับรองในการใช้ที�ดิน (LURC) ทั�งในส่วนที�ตั�งกงัหันลม 

Substation และ การเดินสายส่งที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาโครงการ 

(ข) มีการชาํระค่าเช่าที� ดินเต็มจาํนวนสําหรับการใช้ที� ดินเป็น

ระยะเวลาอยา่งนอ้ย 25 ปี นบัแต่วนัที�ออกใบรับรองการใชที้�ดิน 

(ค) มีการลงนามในสัญญาจาํนองหุ้น ระหว่างผูข้าย และผูซื้�อซึ� ง

ผู ้ข า ย ทั� ง  3 ร า ย ไ ด้จํา น อ ง หุ้น ทั� ง ห ม ด ข อ ง ต น ใ น  Target 

Companies ใหแ้ก่ผูซื้�อ โดยมีมูลค่าเท่ากบัร้อยละ 25 ของจาํนวน

ทุนจดทะเบียนทั�งหมด (ทั�งนี�  การจาํนองหุ้นดงักล่าวจะเป็นไป

ตามที�กฎหมายเวียดนามกาํหนด) 

ระยะที� 4 /  

ภายในวนัที� 15 

พฤศจิกายน 2563 

23,900,000,000  

ดงเวียดนาม และผู ้ซื� อ

ได้รับหุ้น เ ป็นจํา นว น

ทั� งสิ�นร้อยละ 10.00 

 )ทั� ง นี�  ผู ้ รั บ เ ห ม า เ ป็ น

ผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้าย(  

สาํหรับทั�ง 2 โครงการ  

(ก) ผูรั้บเหมาที� EPVN W1 กาํหนด และผูข้าย ลงนามในสัญญา

ผูรั้บเหมาช่วงในการสร้างถนนเขา้สู่โครงการ โดยที� ผูซื้�อมีหนา้ที�

ดาํเนินการให้ผูรั้บเหมารับผิดชอบชาํระค่าใช้จ่ายส าหรับการ

สร้างพื�นฐานโทรคมนาคม (Infrastructure Sharing Costs) ที�จะ

ได้ใช้ร่วมกันระหว่างผูซื้� อและผูข้าย โดยผูรั้บเหมาต้องชําระ

ใหแ้ก่ผูข้ายเป็นจาํนวนทั�งสิ�น 47,800,000,000 ดงเวียดนาม โดยมี

การแบ่งช าระเป็น 2 งวด คือ ตามระยะเวลา (Phase) และวนัครบ

กาํหนดเขา้ทาํธุรกรรม (Completion Date) ของระยะที� 4 และ

ระยะที� 5 

ระยะที� 5 /  

30 ตุลาคม 2564 

23,900,000,000  

ดงเวียดนาม และผูซื้�อ

ไดรั้บหุน้เป็นจาํนวน

ทั�งสิ�นร้อยละ 15.00 

)ทั�งนี�ผูรั้บเหมาเป็น

ผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้าย 

สาํหรับทั�ง 2 โครงการ  

(ก) ไดรั้บใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า (Electricity Generation License) 

(ข) การดาํเนินการทดสอบการท างาน กระบวนการ และเอกสาร

ต่างๆ ตามข้อกําหนด และโครงการเริ� มจ่ายไฟเชิงพาณิชย ์

(Commercial Operation Date) ใหแ้ก่ EVN ได ้
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ระยะเวลา (Phase) 

และวนัครบกาํหนด

เข้าทําธุรกรรม 

(Completion Date) 

ราคาซื�อขาย และจาํนวน

หุ้นที�โอน (ร้อยละ)  

สําหรับ  Target 

Company แต่ละบริษทั 

เงื�อนไขบังคับก่อน 

ภายใตส้ญัญาผูรั้บเหมา

ตามรายละเอียดที�ระบุ

ในระยะที� 4 ขา้งตน้( 

หมายเหตุ : ในระยะที� 1  บริษทัไดจ่้ายเงินค่าซื�อขายหุน้ สาํหรับทั�ง 2 โครงการ รวมเป็นจาํนวน 3,000,000 ดอล

ล่าร์สหรัฐครบเรียบร้อย  แลว้ เมื�อวนัที�  24 มิถุนายน 2563 และระยะที�สองจะดาํเนินการแลว้เสร็จทั�งสองโครงการ

ภายเดือนสิงหาคม 2563 

 

2. การได้มาซึ�งหุ้นสามญัของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมที�ประเทศเวยีดนามขนาด 100.00 เมกะวตัต์ 

 เมื�อวนัที� � สิงหาคม 2563 บริษทัย่อยทางออ้มของบริษทัฯ ไดเ้ขา้ลงนามในสัญญาซื�อขายหุน้สามญัของ

บริษทั Chu Prong Gia Lai Wind Power Joint Stock Company  และ บริษทั Chu Prong Gia Lai Wind Energy Joint 

Stock Company โดยการเขา้ทาํรายการดงักล่าวเป็นการเขา้ทาํรายการเพื�อใหไ้ดม้าซึ� งสิทธิในสัญญาซื�อขายไฟฟ้า

พลงังานลมรวม 100  MW ในประเทศเวียดนาม มูลค่าการซื�อขายรวมประมาณ 16,625,000 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือ

ประมาณ 518,866,250 ลา้นบาท ซึ� งประกอบดว้ยโครงการ Che bien Tay Nguyen Wind Power Plant Project และ 

Phat Trien Mien Nui Wind Power Plant Project ซึ� งตั�งอยู่ที�จงัหวดั Gia Lai สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดย

คาดวา่ทั�งสองโครงการจะสามารถจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยไ์ดภ้ายในเดือนตุลาคม 2564  

 ผูข้ายจะทยอยโอนหุ้นสามญัตามเงื�อนไขบงัคบัก่อน 5 ระยะและจะดาํเนินการโอนหุ้นสามญัเสร็จสิ�น

สมบูรณ์เมื�อโครงการสามารถจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยไ์ดภ้ายในเดือนตุลาคม 2564 โดยมีรายละเอียดของสัญญา

และเงื�อนไขบงัคบัก่อนและการชาํระหุน้ดงัต่อไปนี�  

 

เรื�อง SPA TN SPA MN 

1. ผู้ซื�อ EPVN W2 (HK) Company Limited 

2. ผู้ขาย (1) บริษทั Tay Nguyen Trading and 

Processing Limited Company 

(2) Nguyen Thi Phuong Mai 

(3) Nguyen Thi Sen  

(1) บริษทั Mien Nui Gia Lai Development 

and Trading Joint Stock Company 

(2) Nguyen Hong Minh  

(3) Le Thi Giang Ha  

(4) Nguyen Thi Sen 
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เรื�อง SPA TN SPA MN 

ทั�งนี�  คู่สัญญาทั�งฝ่ายผูซื้�อและผูข้ายไม่มีความเกี�ยวขอ้งกนัแต่อย่างใด และผูข้ายทั�ง 3 ราย

มิไดเ้ป็นบุคคลเกี�ยวโยงกนักบัผูซื้�อ 

3. หุ้นที�ซื�อขาย หุน้สามญัของ Chu Prong Gia Lai Wind 

Power Joint Stock Company (“Project 

Company TN”) จาํนวน 2,250,000 หุน้ คิด

เป็นร้อยละ 90 ของจาํนวนหุน้ ทั�งหมดที�

ชาํระแลว้ของ Project Company TN โดยมี 

มูลค่า 100,000 ดงเวียดนามต่อหุน้ 

หุน้สามญัของ Chu Prong Gia Lai Wind 

Energy Joint Stock Company (“Project 

Company MN”) จาํนวน 2,500,000 หุน้ คิด

เป็นร้อยละ 100 ของจาํนวนหุน้ทั�งหมดที�

ชาํระแลว้ของ Project Company MN โดยมี

มูลค่า 100,000 ดงเวียดนามต่อหุน้ 

4. มูลค่าการซื�อขาย มูลค่าในการเขา้ซื�อหุ้นรวมเป็นมูลค่าทั�งสิ�น 

7,875,000 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 

245,778,750 บาท (อตัราแลกเปลี�ยนที� 31.21 

บา ท ต่อ  1 ดอลล่า ร์สหรัฐ อ้า งอิงจา ก

ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัที�  6 ส.ค.

2563) คู่สัญญาตกลงชาํระราคาหุน้ที�ซื�อขาย

ออกเป็น 5 งวด ตาม Milestone โดยมี

รายละเอียดตามที�ระบุในขอ้ที� 6. 

มูลค่าในการเขา้ซื�อหุน้รวมเป็นมูลค่าทั�งสิ�น 

8,750,000 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 

273,087,500 บาท (อัตราแลกเปลี�ยนที� 

31.21 บาท ต่อ 1 ดอลล่าร์สหรัฐ อา้งอิงจาก

ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัที�  6 ส.ค.

2563) คู่สญัญาตกลงชาํระราคาหุน้ที�ซื�อขาย

ออกเป็น5 งวด ตาม Milestone โดยมี

รายละเอียดตามที�ระบุในขอ้ที� 6. 

5. วนัเดือนปีที�

ธุรกรรมเสร็จ

สมบูรณ์ 

ตาม SPA TN และ SPA MN วนัที�ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ แบ่งออกเป็น 5 ช่วงดงันี�  

1 ภายใน 15 สิงหาคม 2563 เมื�อปฏิบติัตามเงื�อนไขบงัคบัก่อนตาม ระยะที� 1 จนเสร็จสิ�น 

2. ภายใน 30 สิงหาคม 2563 เมื�อปฏิบติัตามเงื�อนไขบงัคบัก่อนตาม ระยะที� 2 จนเสร็จสิ�น 

3. ภายใน 15 กนัยายน 2563 เมื�อปฏิบติัตามเงื�อนไขบงัคบัก่อนตาม ระยะที� 3 จนเสร็จสิ�น 

4. ภายใน 30 กนัยายน 2563 เมื�อปฏิบติัตามเงื�อนไขบงัคบัก่อนตาม ระยะที� 4 จนเสร็จสิ�น 

5. ณ วนัที� 30 ตุลาคม 2564 เมื�อปฏิบติัตามเงื�อนไขบงัคบัก่อนตาม ระยะที� 5 จนเสร็จสิ�น 

ทั�งนี�  วนัที�ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ของแต่ละระยะ อาจมีการเปลี�ยนแปลงเป็นวนัอื�นใดที�

คู่สญัญาตกลงกนั 
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ตารางการดาํเนินการ (Milestone) 

ระยะเวลา 

(Phase) และวนั

ครบกาํหนดเข้า

ทําธุรกรรม 

(Completion 

Date) 

ราคาซื�อขาย และจาํนวน

หุ้นที�โอน (ร้อยละ)  

สําหรับ  Target 

Company แต่ละบริษทั 

เงื�อนไขบังคับก่อน 

ระยะที� 1  

ภายใน 15 

สิงหาคม 2563 

787,500 ดอลล่าร์สหรัฐ 

สาํหรับโครงการ TN 

และผูซื้� อได้รับหุ้นเป็น

จาํนวนทั�งสิ�นร้อยละ 9 

 

875,000 ดอลล่าร์สหรัฐ 

สาํหรับโครงการ MN 

และผูซื้� อได้รับหุ้นเป็น

จาํนวนทั�งสิ�นร้อยละ 10 

สาํหรับทั�ง 2 โครงการ 

(ก) ได้รับอนุมติัให้รวมโครงการเข้าอยู่ในแผนแม่บทกาํหนด

ทิศทางพลงังานไฟฟ้า (PPDP approval) ของปี 2563 ถึง 2573 

จากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า  (MOIT) หรือ 

นายกรัฐมนตรี 

(ข)  คณะกรรมการประชาชนประจําจังหวัด  Gai Lai 

(“คณะกรรมการประชาชน”) ออกมติการลงทุนใน Project 

Companies เกี�ยวกบัโครงการ (Investment Approval Decision) 

และออกใบอนุญาตเพื�อการลงทุน ซึ� งเป็นใบรับรองการลงทุน 

(IRC) จากกรมการลงทุน ใหแ้ก่ Project Companies 

(ค) EVN ให้การยอมรับที�จะรับซื�อขายไฟฟ้าจากโครงการใน

เบื�องตน้ 

(ง) จดัหาแผนที�ภูมิประเทศ รวมถึง ขอ้มูลเกี�ยวกบัพายุฝน และ

แผน่ดินไหวที�เกิดขึ�นในบริเวณโครงการ สาํหรับระยะเวลา 20 ปี

ที�ผา่นมา 

ระยะที� 2  

ภายใน 30 

สิงหาคม 2563  

 

1,575,000 ดอลล่าร์

สหรัฐ 

สาํหรับโครงการ TN 

และผูซื้� อได้รับหุ้นเป็น

จาํนวนทั�งสิ�นร้อยละ 18 

1,750,000 ดอลล่าร์

สหรัฐ 

สาํหรับโครงการ MN 

สาํหรับทั�ง 2 โครงการ  

(ก )  ไ ด้ รั บ ข้อ ต ก ล ง ก า ร เ ชื� อ ม ต่ อ กับ ร ะ บ บ ส า ย ส่ ง  ( Grid 

Connection Agreement) และ บริษทัสายส่งไฟฟ้าแห่งชาติ 

(EVNNPT) 

(ข) กรมอุตสาหกรรมและการค้า (DOIT) อนุมัติรายงาน

การศึกษาความเป็นไปได ้(Feasibility Study) ของโครงการ 

ใหแ้ก่ Project Companies 

(ค) จดัเตรียมการส่งมอบที�ดินใหแ้ก่ Target Companies สาํหรับ



54 

 

ระยะเวลา 

(Phase) และวนั

ครบกาํหนดเข้า

ทําธุรกรรม 

(Completion 

Date) 

ราคาซื�อขาย และจาํนวน

หุ้นที�โอน (ร้อยละ)  

สําหรับ  Target 

Company แต่ละบริษทั 

เงื�อนไขบังคับก่อน 

และผูซื้� อได้รับหุ้นเป็น

จาํนวนทั�งสิ�นร้อยละ 20 

การก่อสร้างโครงการ 

ระยะที� 3  

ภายใน 15 

กนัยายน 2563 

2,362,500 ดอลล่าร์

สหรัฐ 

สาํหรับโครงการ TN 

และผูซื้� อได้รับหุ้นเป็น

จาํนวนทั�งสิ�นร้อยละ 27 

2,625,000 ดอลล่าร์

สหรัฐ 

สาํหรับโครงการ MN 

และผูซื้� อได้รับหุ้นเป็น

จาํนวนทั�งสิ�นร้อยละ 30 

สาํหรับทั�ง 2 โครงการ  

(ก) คณะกรรมการประชาชนออกมติในการส่งมอบที� ดินให ้

Project Companies สําหรับการดาํเนินโครงการ และออก

ใบรับรองในการใช้ที�ดิน (LURC) ทั�งในส่วนที�ตั�งกงัหันลม 

Substation และ การเดินสายส่งที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาโครงการ 

(ข) มีการชาํระค่าเช่าที� ดินเต็มจาํนวนสําหรับการใช้ที� ดินเป็น

ระยะเวลาอยา่งนอ้ย 25 ปี นบัแต่วนัที�ออกใบรับรองการใชที้�ดิน 

(ค) รายงานวิ เคราะห์ผลกระทบสิ� งแวดล้อมที� รับรองโดย

หน่วยงานที�มีอาํนาจ (ถา้มี) 

ระยะที� 4  

ภายใน 30 

กนัยายน 2563 

2,756,250 ดอลล่าร์

สหรัฐ 

สาํหรับโครงการ TN 

และผูซื้� อได้รับหุ้นเป็น

จํา น วน ทั� ง สิ� น ร้อ ยล ะ 

31.5 

3,062,500 ดอลล่าร์

สหรัฐ 

สาํหรับโครงการ MN 

และผูซื้� อได้รับหุ้นเป็น

จาํนวนทั�งสิ�นร้อยละ 35 

สาํหรับทั�ง 2 โครงการ  

(ก) การดําเนินการในข้อตกลงการวดัมิเตอร์พลังงานไฟฟ้า 

ระหว่าง โครงการ และ Electricity Power Trading Company 

(ETPC) 

(ข) การดาํเนินการในขอ้ตกลงเกี�ยวกบัการทาํงานของอุปกรณ์

ตรวจจับความผิดปกติในอุปกรณ์ไฟฟ้า (Protection Relay), 

ลกัษณะของอุปกรณ์อตัโนมติั (Automation Devices) ระหว่าง 

Project Companies และศูนยค์วบคุมระบบไฟฟ้าแห่งภูมิภาค 

(Regional Load Dispatch Centre) 

( ค ) การดาํเนินการในขอ้ตกลงในระบบ SCADA/EMS(DMS)-

telecommunication ระหว่าง Project Companies และศูนย์

ควบคุมระบบไฟฟ้าแห่งภูมิภาค (Regional Load Dispatch 
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ระยะเวลา 

(Phase) และวนั

ครบกาํหนดเข้า

ทําธุรกรรม 

(Completion 

Date) 

ราคาซื�อขาย และจาํนวน

หุ้นที�โอน (ร้อยละ)  

สําหรับ  Target 

Company แต่ละบริษทั 

เงื�อนไขบังคับก่อน 

 Centre) 

(ง) การลงนามในสัญญาซื� อขายไฟฟ้ า (Power Purchase 

Agreement) ระหวา่ง Project Companies และ EVN 

(จ) การออกความยินยอมในการป้องกนัเหตุไฟไหม ้และเอกสาร

เกี�ยวกบัการก่อสร้างโครงการ 

(ฉ) กรมอุตสาหกรรมและการคา้ (DOIT) ออกหนงัสือยินยอม

สาํหรับเอกสารอนุมติัออกแบบทางเทคนิค (Technical Design) 

(ช) กรมการก่อสร้าง (Department of Construction) ออก

ใบอนุญาตเพื�อการก่อสร้าง (Construction Permit) 

ระยะที� 5  

30 ตุลาคม 2564 

393,750 ดอลล่าร์สหรัฐ 

สาํหรับโครงการ TN 

และผูซื้� อได้รับหุ้นเป็น

จาํนวนทั�งสิ�นร้อยละ 4.5 

437,500 ดอลล่าร์สหรัฐ 

สาํหรับโครงการ MN 

และผูซื้� อได้รับหุ้นเป็น

จาํนวนทั�งสิ�นร้อยละ 5 

สาํหรับทั�ง 2 โครงการ  

(ก) ไดรั้บใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า (Electricity Generation License) 

(ข) การดาํเนินการทดสอบการท างาน กระบวนการ และเอกสาร

ต่างๆ ตามข้อกําหนด และโครงการเริ� มจ่ายไฟเชิงพาณิชย ์

(Commercial Operation Date) ใหแ้ก่ EVN ได ้
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ข้อมูลทั�วไปของบริษัทย่อย 
 

บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (EP) (เดิม : บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั 

(มหาชน) (EPCO))ไดล้งทุนในบริษทัยอ่ยทั�งทางตรง และทางออ้ม ปัจจุบนัมีบริษทัยอ่ย  ดงันี�   
 

1. บริษัท ตะวันออกการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ จํากัด (เดิม : บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 

(WPS) และ บริษัท เวลิด์ พริ�นติ�ง แอนด์ แพค็เกจจิ�ง จํากดั (WPP)) 
 

ข้อมูลทั�วไป          

    บริษัท ตะวนัออกการพมิพ์ และบรรจุภัณฑ์ จํากดั (EPPCO) ในฐานะบริษทัยอ่ยโดยตรง ซึ� ง EP ถือ

หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99%  (EP (เดิม: EPCO) ซื�อหุ้นสามญั EPPCO (เดิม: WPP) จาก บริษทั เนชั�น 

มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) เมื�อวนัที� 18 ธนัวาคม 2561 และส่วนที�เหลือทั�งหมดจากผูถื้อหุ้นรายยอ่ย เมื�อ

วนัที� 12 ก.ค. 2562 และ 30 ส.ค. 2562) ก่อตั�งเมื�อวนัที� 18 กุมภาพนัธ์ 2548 ดว้ยทุนจดทะเบียน 500 ลา้นบาท 

แบ่งเป็นหุ้นสามญั จาํนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ชาํระเต็มมูลค่า ประกอบกิจการโรงพิมพ ์

รับพิมพสิ์� งพิมพทุ์กชนิด และให้บริการผลิตสิ�งพิมพ์ประเภทบรรจุภณัฑ์กระดาษ สําหรับอาหาร รวมถึง

ให้บริการผลิตสิ�งพิมพที์�เป็นบรรจุภณัฑ์ประเภทกล่องลูกฟูก ตั�งอยูที่� อาํเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ 

โดยมีผูถื้อหุน้ ดงันี�  
 

รายชื�อผู้ถือหุ้น ณ วนัที� 4 มีนาคม 2564 
 

ลาํดบั รายชื�อผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1 บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 49,999,998 99.99 

2 นายยทุธ ชินสุภคักลุ 1 0.00 

3 นายวีระ เหล่าวิทวสั 1 0.00 

รวม 50,000,000 100.00 
 

คณะกรรมการบริษัทมีดงันี�:- 

1. นายยทุธ ชินสุภคักุล 

2. นายธิติพนัธ์ พิสุทธิ� ธนกาญจนา 

3. นางกนกอร จนัทน์คร 

4. นายอารักษ ์ ราษฎร์บริหาร 

5. นางอาภรณ์ ปรัชญาทิพยส์กุล 

6. นายวรวิทย ์ จารุศรีบุญชยั 
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ผู้มีอาํนาจลงนามของบริษัท :- 

จาํนวนหรือชื�อกรรมการซึ� งลงชื�อผูกพนับริษทัได ้คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื�อร่วมกนัและ

ประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                        

     หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2563 % ปี 2562 % ปี 2561 % 

รายไดจ้ากการขายและบริการ   213,993 97.24 165,170 93.31 181,965 46.39 

กลบัรายการค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ - - - - 202,030 51.50 

รายไดอื้�น  6,071 2.76 11,834 6.69 8,244 2.11 

รวม 220,064 100.00 177,004 100.00 392,239 100.00 

 

2. บริษัท อเีทอร์นิตี� พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) (เดิมชื�อ: บริษัท อสีเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

และบริษัท บ่อพลอย โซล่าร์ จํากดั) 
 

ข้อมูลทั�วไป                                                                                                                        

 บริษัท อเีทอร์นิตี� พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน)  (ETP) (โดยเปลี�ยนชื�อ และแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน 

เมื�อวนัที� 7 มกราคม 2559) ในฐานะบริษทัยอ่ยโดยตรง ซึ� ง EP ถือหุ้นอตัราร้อยละ 75 (EP ซื�อหุ้นสามญัเพิ�มใน

สัดส่วนร้อยละ 24 เมื�อวนัที� 31 มีนาคม 2557 จากบริษทั เจน-เนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน)) ก่อตั�งเมื�อ

วนัที� 21 กนัยายน 2553 ดว้ยทุนจดทะเบียนเริ�มแรก 50,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั จาํนวน 5,000,000 หุ้น 

มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และไดจ้ดทะเบียนเพิ�มทุนและเปลี�ยนแปลงมูลค่าหุ้นเรื�อยมา โดยมีทุนจดทะเบียน ณ 31 

ธนัวาคม 2559  ทั�งสิ�นจาํนวน 12,000,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั�งสิ�น จาํนวน 

1,200,000,000 บาท  

เมื�อวนัที� 6 มีนาคม 2561  EP ไดจ้ดทะเบียนเปลี�ยนแปลงมูลค่าหุ้นที�ตราไว ้จากเดิม 12,000,000,000 

หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท เป็น 2,400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท และเพิ�มทุนหุ้นสามญัอีก

จาํนวน 600,000,000 หุน้ รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั�งสิ�น 3,000,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เป็น

ทุนชาํระแลว้ 2,400,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท รวมเป็นทุนชาํระแลว้ทั�งสิ�น 1,200,000,000 บาท โดยมี

รายชื�อผูถื้อหุน้ดงันี�  
 

 รายชื�อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดบั ณ วนัที� 19 พฤศจิกายน  2563 
 

ลาํดบั รายชื�อผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1 บมจ. อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป 1,799,999,920 75.00 

2 บมจ.แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชั�น 153,550,000 6.40 
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ลาํดบั รายชื�อผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

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

4 นายนิวตัน์ แจง้อริยวงศ ์ 84,000,000 3.50 

5 นางสาวฐานุตรา สื�อวีระชยั 50,000,000 2.08 

6 นางอรพิน พิพฒันว์ิไลกลุ 49,000,000 2.04 

7 นางจิตธาดา เปาอินทร์ 20,000,000 0.83 

8 นายอยทุธ์ พจนอ์นนัต ์ 12,000,000 0.50 

9 นายสาคร สุขศรีวงศ ์ 10,000,000 0.42 

10   นางอรวรรณ เลก็รุ่งเรืองกิจ 10,000,000 0.42 

รวมผู้ถือหุ้น 10 อนัดบั 2,312,449,920 96.35 

ผู้ถือหุ้นรายอื�น 87,550,080 3.65 

จาํนวนหุ้นทั�งสิ�น 2,400,000,000 100.00 

 

 คณะกรรมการบริษัท มีดงันี�:- 

1. นายยทุธ ชินสุภคักุล 

2. นายประสงค ์ หาญปิยวฒันสกุล 

3. นายสุกิจ เลิศอศัวรัตน ์

4. นายภูมิวฒัก ์ นนัทวณิชย ์

5. นายอารักษ ์ ราษฎร์บริหาร 
 

 ผู้มีอาํนาจลงนามของบริษัท :- 

จาํนวนหรือชื�อกรรมการซึ� งลงชื�อผูกพนับริษทัได ้คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื�อร่วมกนัและ

ประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                       

หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2563 % ปี 2562 % ปี 2561 % 

รายไดเ้งินปันผล 328,221 50.30 64,210 8.83 96,266 66.00 

รายไดค่้าการจดัการ 12,320 1.89 26,957 3.71 18,606 12.76 

ดอกเบี�ยรับ, อื�น ๆ 49,901 7.65 40,697 5.60 30,987 21.24 

กาํไรจากการขายเงินลงทุน 262,059 40.16 595,314 81.86 - - 

รวม 652,501 100.00 727,178 100.00 145,859 100.00 
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3.  บริษัท เอ็ปโก้ กรีน พาวเวอร์ พลสั จํากดั 
 

ข้อมูลทั�วไป      

 บริษัท เอ็ปโก้ กรีน พาวเวอร์ พลัส จํากัด (EPCOG) ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้มที�ถือหุ้นโดยบริษทั

ยอ่ย ซึ� ง ETP ถือหุ้นอตัราร้อยละ 99.99 ก่อตั�งเมื�อวนัที� 9 ธนัวาคม 2554  ดว้ยทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท 

แบ่งเป็นหุ้นสามญั จาํนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ชาํระเต็มมูลค่า  ประกอบธุรกิจผลิตและ

จาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ ปลายปี 2556 ไดเ้ริ�มลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยที์�

ติดตั�งบนหลงัคา (Solar PV Roof) จาํนวน 8 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 1.5 เมกะวตัต ์ ซึ� งเริ�มเดินเครื�อง

เชิงพาณิชยจ์าํหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้านครหลวงแลว้ และจาํนวน 6 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิต

รวมประมาณ  6.43 เมกะวตัต ์ เป็นโครงการที�จาํหน่ายไฟฟ้าระบบ Solar Rooftop ให้แก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้าภาคเอกชน 

เดินเครื�องเชิงพาณิชยจ์าํหน่ายกระแสไฟฟ้า แลว้ 5 โครงการ อยูร่ะหว่างการดาํเนินการอีกจาํนวน 1 โครงการ  

โดยมีผูถื้อหุน้ ดงันี�   
 

รายชื�อผู้ถือหุ้น ณ วนัที�  18 มีนาคม 2564 
 

ลาํดบั รายชื�อผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1 บริษทั อีเทอร์นิตี�  พาวเวอร์ จาํกดั 9,999,997 99.99 

2 นายยทุธ   ชินสุภคักลุ 1 - 

3 นางสุมาลี        อ่องจริต 1 - 

4 นางชวนพิศ        ฉายเหมือนวงศ ์ 1 - 

รวม 10,000,000 100.00 
 

คณะกรรมการบริษัท มีดงันี�:- 

1. นายยทุธ ชินสุภคักุล 2. นางประสงค ์                หาญปิยวฒันกุล 

3. นายสุกิจ เลิศอศัวรัตน ์ 4. นายภูมิวฒัก ์                นนัทวณิชย ์
 

ผู้มีอาํนาจลงนามของบริษัท :- 

จาํนวนหรือชื�อกรรมการซึ� งลงชื�อผูกพนับริษทัได ้คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื�อร่วมกนั และ

ประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                        

หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2563 % ปี 2562 % ปี 2561 % 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า (Solar Rooftop)   27,286 32.45 19,776 20.37 13,473 17.70 

รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ 5,790 6.89 819 0.84 1,959 2.57 

รายไดค่้าก่อสร้าง 48,316 57.46 71,591 73.74 58,366 76.69 
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 ปี 2563 % ปี 2562 % ปี 2561 % 

รายไดค่้า O&M และบริหารจดัการ 1,207 1.44 282 0.30 49 0.06 

รายไดอื้�น 1,483 1.76 4,612 4.75 2,266 2.98 

รวม 84,082 100.00 97,080 100.00 76,113 100.00 
 

 

4.  บริษัท เอ็ปโก้ เอ็นเนอร์ยี� จํากดั 
 

ข้อมูลทั�วไป                                                                                                                        

บริษทั เอป็โก ้เอน็เนอร์ยี� จาํกดั (EPCOE)  ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้มที�ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย โดย 

EP ถือหุ้นใน EE สัดส่วนร้อยละ 99.99 ก่อตั� งเมื�อวนัที� 8 มกราคม 2557 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ� มแรก 

10,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั จาํนวน 1 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ต่อมาได้จดทะเบียนเพิ�มทุน 

ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั จาํนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 

ชาํระเตม็มูลค่า ประกอบธุรกิจพฒันาโครงการพลงังานและถือหุน้ในบริษทัอื�น โดยมีผูถื้อหุน้ดงันี�   

รายชื�อผู้ถือหุ้น ณ วนัที�  24 กรกฎาคม 2563 
 

ลาํดับ รายชื�อผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น ร้อยละ 

1 บริษทั อีเทอร์นิตี�  พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 49,999,997 99.99 

2 นายยทุธ   ชินสุภคักลุ 2 - 

3 นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ ์ 1 - 

รวม 50,000,000 100.00 
 

คณะกรรมการบริษัท มีดังนี�:- 

1. นายยทุธ  ชินสุภคักุล 

2. นายสุกิจ  เลิศอศัวรัตน์ 

3. นายภูมิวฒัน์  นนัทวณิชย ์
 

ผู้มีอาํนาจลงนามของบริษัท :- 

จาํนวนหรือชื�อกรรมการซึ�งลงชื�อผกูพนับริษทัได ้คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื�อร่วมกนัและ

ประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                  

หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2563 % ปี 2562 % ปี 2561 % 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า  - - - - - - 
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 ปี 2563 % ปี 2562 % ปี 2561 % 

รายไดเ้งินปันผล 16,469 10.10 13,954 99.95 - - 

กาํไรจากการขายเงินลงทุน 141,403 86.74 - - - - 

รายไดอื้�น 5,158 3.16 7 0.05 2 100.00 

รวม 163,030 100.00 13,961 100.00 2 100.00 

 

5.  บริษัท เอ็ปโก้ เอ็นจิเนียริ�ง จํากดั 
 

ข้อมูลทั�วไป                                                                                                                        

บริษทั เอ็ปโก ้เอ็นจิเนียริ� ง จาํกดั (EE) ในฐานะบริษทัย่อยทางออ้มที�ถือหุ้นโดยบริษทัย่อย โดย EP 

สัดส่วนร้อยละ 99.99 ก่อตั�งเมื�อวนัที� 7 มกราคม 2559 ดว้ยทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 

จาํนวน 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ชาํระเต็มมูลค่า ประกอบธุรกิจเกี�ยวกบัการรับเหมาก่อสร้างและการ

บาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ โดยมีผูถื้อหุน้ดงันี�    
 

รายชื�อผู้ถือหุ้น ณ วนัที�  24 กรกฎาคม 2563 
 

ลาํดบั รายชื�อผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1 บริษทั อีเทอร์นิตี�  พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 199,980 99.99 

2 นายยทุธ ชินสุภคักลุ 19 0.01 

3 นางสุมาลี อ่องจริต 1 - 

รวม 200,000 100.00 
 

คณะกรรมการบริษัท มีดังนี�:- 

1. นายยทุธ ชินสุภคักุล 

2. นางสาวลดัดาวลัย ์ สุวะประดบั 

3. นายสุกิจ เลิศอศัวรัตน์ 

4. นายภูมิวฒัก์ นนัทวณิชย ์
 

ผู้มีอาํนาจลงนามของบริษัท :- 

จาํนวนหรือชื�อกรรมการซึ�งลงชื�อผกูพนับริษทัได ้คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื�อร่วมกนัและ

ประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
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โครงสร้างรายได้                                                                                                                  

หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2563 % ปี 2562 % ปี 2561 % 

รายไดค้่าปฏิบติัการเดินเครื�อง 

บาํรุงรักษาและบริหารจดัการ 11,581 95.02 13,721 85.86 12,693 62.01 

รายไดค้่าบริการ/ขาย และค่าก่อสร้าง 10 0.08 1,949 12.20 7,540 36.83 

รายไดอื้�น 597 4.90 309 1.94 238 1.16 

รวม 12,188 100.00 15,980 100.00 20,471 100.00 

 

6.  บริษัท ทศัน์ศิริ จํากดั 
 

ข้อมูลทั�วไป                                                                                                                        

 บริษทั ทศัน์ศิริ จาํกดั (THAT SIRI) ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้มที�ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย โดย EP ถือ

หุ้นใน THAT SIRI สัดส่วนร้อยละ 99.99 ก่อตั�งเมื�อวนัที� 31 มกราคม 2554 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 

620,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั จาํนวน 6,200,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท ชาํระเต็มมูลค่า ประกอบ

ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและพลงังานความร้อนร่วม และเขา้ถือหุ้นในบริษทัอื�น โดยมีผูถื้อหุ้น

ดงันี�    

รายชื�อผู้ถือหุ้น ณ วนัที�  3 ธันวาคม 2563 
 

ลาํดบั รายชื�อผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1 บริษทั อีเทอร์นิตี�  พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 6,199,998 99.99 

2 นายยทุธ            ชินสุภคักลุ 1 0.005 

3 นายประสงค ์ หาญปิยวฒันสกลุ 1 0.005 

รวม 6,200,000 100.00 
 

คณะกรรมการบริษัท มีดังนี�:- 

1. นายยทุธ ชินสุภคักุล 

2. นายประสงค ์ หาญปิยวฒันสกุล 

3. นายธนา พุฒรังษี 

4. นายวชัระ อชัฌากรลกัษณ์ 
 

ผู้มีอาํนาจลงนามของบริษัท :- 

จาํนวนหรือชื�อกรรมการซึ�งลงชื�อผกูพนับริษทัได ้คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื�อร่วมกนัและ

ประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
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โครงสร้างรายได้                                                                                                                 

                                                                                                                                             หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2563 % ปี 2562 % ปี 2561 % 

รายไดจ้ากการขายและบริการ - - - - - - 

รายไดอื้�น 625 100.00 868 100.00 372 100.00 

รวม 625 100.00 868 100.00 372 100.00 
 

 

7.  บริษัท เอสทซีี เอน็เนอร์ยี� จํากดั 
 

ข้อมูลทั�วไป                                                                                                                        

 บริษทั เอสทีซี เอ็นเนอร์ยี� จาํกดั (STCE) ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้มที�ถือหุ้นโดยบริษทัย่อย โดย 

EP ถือหุ้นใน STCE สัดส่วนร้อยละ 99.99 ก่อตั�งเมื�อวนัที� 6 กุมภาพนัธ์ 2550 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 

784,476,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั จาํนวน 78,447,600 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท ชาํระเต็มมูลค่า ประกอบ

ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและพลงังานความร้อนร่วม และเขา้ถือหุ้นในบริษทัอื�น โดยมีผูถื้อหุ้น

ดงันี�    
 

รายชื�อผู้ถือหุ้น ณ วนัที�  3 ธันวาคม 2563 
 

ลาํดับ รายชื�อผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น ร้อยละ 

1 บริษทั อีเทอร์นิตี�  พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 78,447,598 99.99 

2 นายยทุธ            ชินสุภคักลุ 1 0.005 

3 นายประสงค ์ หาญปิยวฒันสกลุ 1 0.005 

รวม 78,447,600 100.00 
 

 

คณะกรรมการบริษัท มีดังนี�:- 

1. นายยทุธ ชินสุภคักุล 

2. นายวชัระ อชัฌากรลกัษณ์ 

3. นายประสงค ์ หาญปิยวฒันสกุล 
 

ผู้มีอาํนาจลงนามของบริษัท :- 

จาํนวนหรือชื�อกรรมการซึ� งลงชื�อผูกพนับริษทัได้ คือ กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื�อ

ร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
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โครงสร้างรายได้                                                                                                                 

                                     หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2563 % ปี 2562 % ปี 2561 % 

รายไดจ้ากการขายและบริการ - - - - - - 

รายไดอื้�น 226 100.00 467 100.00 463 100.00 

รวม 226 100.00 467 100.00 463 100.00 

 

8.  บริษัท เอเพก็ซ์ เอน็เนอยี� โซลูชั�น จํากดั 
 

ข้อมูลทั�วไป                                                                                                                        

 บริษทั เอเพ็กซ์ เอ็นเนอยี� โซลูชั�น จาํกดั (APEX) ในฐานะบริษทัย่อยทางออ้มที�ถือหุ้นโดยบริษทั

ย่อย โดย EP ถือหุ้นใน APEX สัดส่วนร้อยละ 99.99 ก่อตั�งเมื�อวนัที� 19 มิถุนายน 2549 ปัจจุบนัมีทุนจด

ทะเบียน 253,568,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั จาํนวน 25,356,800 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ชาํระเต็มมูลค่า 

ประกอบธุรกิจการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและพลงังานความร้อนร่วม และเขา้ถือหุ้นในบริษทัอื�น โดยมีผู ้

ถือหุน้ดงันี�    
 

รายชื�อผู้ถือหุ้น ณ วนัที�  3 ธันวาคม 2563 
 

ลาํดบั รายชื�อผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1 บริษทั อีเทอร์นิตี�  พาวเวอร์ จาํกดั 25,356,798 99.99 

2 นายยทุธ            ชินสุภคักลุ 2 - 

รวม 25,356,800 100.00 
 

คณะกรรมการบริษัท มีดังนี�:- 

1. นายยทุธ ชินสุภคักุล 

2. นายวชัระ อชัฌากรลกัษณ์ 

3. นายประสงค ์ หาญปิยวฒันสกุล 
 

ผู้มีอาํนาจลงนามของบริษัท :- 

จาํนวนหรือชื�อกรรมการซึ� งลงชื�อผูกพนับริษทัได้ คือ กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื�อ

ร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
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โครงสร้างรายได้                                                                                                                 

                                     หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2563 % ปี 2562 % ปี 2561 % 

รายไดจ้ากการขายและบริการ - - - - - - 

รายไดอื้�น 63 100.00 148 100.00 147 100.00 

รวม 63 100.00 148 100.00 147 100.00 
 

 

9.  EP Group (HK) Company Limited 
 

ข้อมูลทั�วไป 

     EP Group (HK) Company Limited (EP-HK)ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้ม ของบริษทั อีเทอร์นิตี�  

พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) (ETP) โดย EP ถือหุน้ร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน ก่อตั�งเมื�อวนัที� 31 พฤษภาคม 

2562 โดยมีทุนจดทะเบียน จาํนวนเงิน 100 ดอลล่าร์ ฮ่องกง แบ่งเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 100 หุ้น ราคามูลค่า

หุ้นละ 1 ดอลล่าร์ ฮ่องกง  มีทุนชาํระแลว้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 เป็นจาํนวนเงิน 100 ดอลล่าร์ ฮ่องกง 

แบ่งเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 100 หุ้น ราคามูลค่าหุ้นละ 1 ดอลล่าร์ ฮ่องกง  (อตัราแลกเปลี�ยนธนาคารแห่ง

ประเทศไทย ณ วนัที� 30 ธนัวาคม 2562 จาํนวน 3.9136 บาท/1 ดอลล่าร์ ฮ่องกง  เทียบเท่าเงินบาทประมาณ 

391.36 บาท) โดยประกอบธุรกิจการเข้าถือหุ้นในบริษทัอื�นและพฒันาโครงการพลงังานในประเทศ

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม 
 

รายชื�อผู้ถือหุ้น ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 

ลาํดบั รายชื�อผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1 บริษทั อีเทอร์นิตี�  พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 100 100 

รวม 100 100 
 

คณะกรรมการบริษัท มีดังนี�:- 

1. นายยทุธ   ชินสุภคักุล 

2. นายอารักษ ์       ราษฎร์บริหาร 

3. Mr.Tran Minh Tien 
 

ผู้มีอาํนาจลงนามของบริษัท :- 

จาํนวนหรือกรรมการซึ�งลงชื�อผกูพนับริษทัได ้คือ นายยทุธ ชินสุภคักุล หรือ นายอารักษ ์ราษฎร์

บริหาร คนใดคนหนึ�งลงนามผกูพนับริษทั 
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โครงสร้างรายได้       

                                     หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2563 % ปี 2562 % 

รายไดจ้ากการขายและบริการ - - - - 

กาํไรจากการขายเงินลงทุน 1,442 98.10   

รายไดอื้�น 28 1.90 - - 

รวม 1,470 100.00 - - 

 

10.  Alternative Energies Kabushi Kaisha 
 

ข้อมูลทั�วไป                                                                                                                        

Alternative Energies Kabushi Kaisha (AE-KK) ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้มที�ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย

ทางออ้ม โดย EP Group (HK) ถือหุ้นใน AE-KK สัดส่วนร้อยละ 100 ก่อตั�งเมื�อวนัที� 20 พฤศจิกายน 2556 

ดว้ยทุนจดทะเบียน JPY 1,000,000 และจดทะเบียนเพิ�มทุนในปี 2560 จาํนวน JPY 24,000,000 ปัจจุบนัมีทุน

จดทะเบียน JPY 25,000,000 (อตัราแลกเปลี�ยน 0.294 เทียบเท่าเงินบาทโดยประมาณ 7.35 ลา้นบาท) 

ประกอบธุรกิจเกี�ยวกบัการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในธุรกิจพฒันาโครงการพลงังานในต่างประเทศ และ

การเขา้ถือหุน้ในบริษทัอื�น 
 

คณะกรรมการบริษัท มีดังนี�:- 

1. นายยทุธ ชินสุภคักุล 

2. นายสุกิจ เลิศอศัวรัตน์ 

3. Mr.Hiroshi Yamada 
 

 

ผู้มีอาํนาจลงนามของบริษัท :- 

จาํนวนหรือชื�อกรรมการซึ�งลงชื�อผกูพนับริษทัได ้คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื�อร่วมกนัและ

ประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
 

 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                  

      หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2563 % ปี 2562 % ปี 2561 % 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 7,623 35.18 - - - - 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน 11,728 54.13 - - - - 
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 ปี 2563 % ปี 2562 % ปี 2561 % 

รายไดอื้�น 2,317 10.69 10,024 100.00 3,283 100.00 

รวม 21,668 100.00 10,024 100.00 3,283 100.00 

 

11.  Higashi Nihon Mega Solar 3 Godo Kaisha 
 

ข้อมูลทั�วไป                                                                                                                        

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

Kabushi Kaisha (AE-KK) ถือหุน้ใน GK4 สัดส่วนร้อยละ 100 ก่อตั�งเมื�อวนัที� 18 มีนาคม 2557 โดยมีทุนจด

ทะเบียน JPY 50,000 (อตัราแลกเปลี�ยน 0.294 บาท ต่อเยน เทียบเท่าเงินบาทประมาณ 14,700 บาท) 

ประกอบธุรกิจพฒันาโครงการพลงังานในประเทศญี�ปุ่น และการเขา้ถือหุน้ในบริษทัอื�น  
 

คณะกรรมการบริษัท มีดังนี�:- 

1. นายยทุธ ชินสุภคักุล 

2. นายสุกิจ เลิศอศัวรัตน์ 

3. Mr.Hiroshi Yamada 
 

ผู้มีอาํนาจลงนามของบริษัท :- 

จาํนวนหรือชื�อกรรมการซึ�งลงชื�อผกูพนับริษทัได ้คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื�อร่วมกนัและ

ประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
 

โครงสร้างรายได้        

หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2563 % ปี 2562 % ปี 2561 % 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า  3,576 99.20 - - - - 

รายไดอื้�น 29 0.80 0.057 100.00 3.47 100.00 

รวม 3,605 100.00 0.057 100.00 3.47 100.00 

 

12.  EPVN W1 (HK) Company Limited 
 

ข้อมูลทั�วไป  

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

สัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน ก่อตั�งเมื�อวนัที� 30 กนัยายน 2562 โดยมีทุนจดทะเบียน จาํนวนเงิน 

100 ดอลล่าร์ ฮ่องกง แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 100 หุน้ ราคามูลค่าหุน้ละ 1 ดอลล่าร์ ฮ่องกง  มีทุนชาํระแลว้ 
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ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 เป็นจาํนวนเงิน 100 ดอลล่าร์ ฮ่องกง แบ่งเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 100 หุ้น ราคา

มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลล่าร์ ฮ่องกง  (อตัราแลกเปลี�ยนธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัที� 30 ธนัวาคม 2562 

จาํนวน 3.9136 บาท/1 ดอลล่าร์ ฮ่องกง  เทียบเท่าเงินบาทประมาณ 391.36 บาท) โดยประกอบธุรกิจพฒันา

โครงการพลงังานในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม 
 

รายชื�อผู้ถือหุ้น ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 

ลาํดบั รายชื�อผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1 EP Group (HK) Company Limited 100 100 

รวม 100 100 
 

คณะกรรมการบริษัท มีดังนี�:- 

1. นายยทุธ   ชินสุภคักุล 

2. นายอารักษ ์       ราษฎร์บริหาร 

3. Mr.Tran Minh Tien 
 

ผู้มีอาํนาจลงนามของบริษัท :- 

จาํนวนหรือกรรมการซึ�งลงชื�อผกูพนับริษทัได ้คือ นายยทุธ ชินสุภคักุล หรือ นายอารักษ ์ราษฎร์

บริหาร คนใดคนหนึ�งลงนามผกูพนับริษทั 
 

โครงสร้างรายได้        

หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2563 % ปี 2562 % 

ดอกเบี�ยรับ 126 100.00 - - 

รวม 126 100.00 - - 

 

13.  EPVN W2 (HK) Company Limited 
 

ข้อมูลทั�วไป  

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

สัดส่วนร้อยละ 100  ของทุนจดทะเบียน ก่อตั�งเมื�อวนัที� 30 กนัยายน 2562 โดยมีทุนจดทะเบียน จาํนวนเงิน 

100 ดอลล่าร์ ฮ่องกง แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 100 หุน้ ราคามูลค่าหุน้ละ 1 ดอลล่าร์ ฮ่องกง  มีทุนชาํระแลว้ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 เป็นจาํนวนเงิน 100 ดอลล่าร์ ฮ่องกง แบ่งเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 100 หุ้น ราคา

มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลล่าร์ ฮ่องกง  (อตัราแลกเปลี�ยนธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัที� 30 ธนัวาคม 2562 
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จาํนวน 3.9136 บาท/1 ดอลล่าร์ ฮ่องกง  เทียบเท่าเงินบาทประมาณ 391.36 บาท) โดยประกอบธุรกิจพฒันา

โครงการพลงังานในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม 
 

รายชื�อผู้ถือหุ้น ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 

ลาํดบั รายชื�อผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1 EP Group (HK) Company Limited 100 100 

รวม 100 100 

 

คณะกรรมการบริษัท มีดังนี�:- 

1. นายยทุธ   ชินสุภคักุล 

2. นายอารักษ ์       ราษฎร์บริหาร 

3. Mr.Tran Minh Tien 
 

 

ผู้มีอาํนาจลงนามของบริษัท :- 

จาํนวนหรือกรรมการซึ�งลงชื�อผกูพนับริษทัได ้คือ นายยทุธ ชินสุภคักุล หรือ นายอารักษ ์ราษฎร์

บริหาร คนใดคนหนึ�งลงนามผกูพนับริษทั 
 

 

โครงสร้างรายได้        

หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2563 % ปี 2562 % 

ดอกเบี�ยรับ 256 100.00 - - 

รวม 256 100.00 - - 

 

14. Huong Linh Fresh Energy Development Joint Stock Company 
 

ข้อมูลทั�วไป                                                                                                                        

 Huong Linh Fresh Energy Development Joint Stock Company ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้มที�ถือ

หุ้นโดยบริษทัยอ่ยทางออ้ม โดย EPVN W1 (HK) ถือหุ้นร้อยละ 65.625 ก่อตั�งเมื�อวนัที� 18 พฤษภาคม 2563 

โดยมีทุนจดทะเบียน จาํนวนเงิน 150,000,000,000 VND แบ่งเป็นหุน้สามญั จาํนวน 1,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้น

ละ 100,000 VND โดยประกอบธุรกิจใหบ้ริการที�ปรึกษาดา้นการจดัการธุรกิจ ยกเวน้ดา้นการเงิน บญัชี และ

กฎหมาย และการก่อสร้างที�อยูอ่าศยั 
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รายชื�อผู้ถือหุ้น ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 

ลาํดบั รายชื�อผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

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

2 Mai Van Hue 485,625 32.375 

3 EPVN W1 (HK) Limited 984,375 65.625 

รวม 1,500,000 100 
 

คณะกรรมการบริษัท มีดังนี�:- 

1. Mr. Mai Van Hue  

2. Mr. Tran Thi Ha My 

3. Mr.Tran Minh Tien 
 

โครงสร้างรายได้        

หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2563 % 

ดอกเบี�ยรับ 125 100.00 

รวม 125 100.00 
 

15.  Huong Linh Reproduce Energy Development Joint Stock Company 
 

ข้อมูลทั�วไป                                                                                                                        

 Huong Linh Reproduce Energy Development Joint Stock Company ในฐานะบริษทัร่วมที�ถือหุ้น

โดยบริษทัยอ่ยทางออ้ม โดย EPVN W1 (HK)  ถือหุน้ร้อยละ 31.25 ก่อตั�งเมื�อวนัที� 18 พฤษภาคม 2563 มีทุน

จดทะเบียน จาํนวนเงิน 150,000,000,000 VND แบ่งเป็น 150,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100,000 VND โดย

ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า 
 

รายชื�อผู้ถือหุ้น ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 

ลาํดบั รายชื�อผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1 Ong Mai Van Hue 995,250 66.35 

2 Cong Ty Cp Tct Tan Hoan Cau 30,000 2.00 

3 Ba Tran Thi Ha My 6,000 0.40 

4 EPVN W1 (HK) Company Limited 468,750 31.25 

รวม 1,500,000 100 
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คณะกรรมการบริษัท มีดังนี�:- 

1. Mr. Mai Van Hue  

2. Mr. Tran Thi Ha My 

3. Mr.Tran Minh Tien 
 

โครงสร้างรายได้        

 ปี 2563 ยงัไม่มีรายได ้
 

16.  Huong Linh 3 Wind Power Joint Stock Company 
 

ข้อมูลทั�วไป                                                                                                                        

 Huong Linh 3 Wind Power Joint Stock Company ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้มที�ถือหุ้นโดยบริษทั

ยอ่ยทางออ้ม โดย Huong Linh Fresh Energy Development Joint Stock Company ถือหุ้นร้อยละ 99.80 

ก่อตั�งเมื�อวนัที� 11 ธันวาคม 2560 โดยมีทุนจดทะเบียน จาํนวนเงิน 162,000,000,000 VND แบ่งเป็นหุ้น

สามญั 1,620,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100,000 VND โดยประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า 
 

รายชื�อผู้ถือหุ้น ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 

ลาํดบั รายชื�อผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

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

2 Nguyen Trung Thanh 1,620 0.10 

3 Tran Thi Hai Chau 1,620 0.10 

รวม 1,620,000 100 

 

คณะกรรมการบริษัท มีดังนี�:- 

1. Mr. Ma The Toan  

2. Mr. Yuth Chinsupakul 

3. Ms. Tran Thi Ha My 
 

โครงสร้างรายได้        

 ปี 2563 ยงัไม่มีรายได ้
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17.  Huong Linh 4 Wind Power Joint Stock Company 
 

ข้อมูลทั�วไป                                                                                                                        

Huong Linh 4 Wind Power Joint Stock Company ในฐานะบริษทัร่วมที�ถือหุ้นโดยบริษทัร่วม

ทางออ้ม โดย Huong Linh Reproduce Energy Development Joint Stock Company ถือหุ้นร้อยละ 99.80 

ก่อตั�งเมื�อวนัที� 21 ธันวาคม 2560 โดยมีทุนจดทะเบียน จาํนวนเงิน 144,000,000,000 VND แบ่งเป็นหุ้น

สามญั 1,440,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100,000 VND โดยประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า 
 

รายชื�อผู้ถือหุ้น ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 

ลาํดบั รายชื�อผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1 Huong Linh Reproduce Energy Development Joint Stock Company 1,437,120 99.80 

2 Le Thi Dung 1,440 0.10 

3 Tran Thi Hai Chau 1,440 0.10 

รวม 1,440,000 100 
 

คณะกรรมการบริษัท มีดังนี�:- 

1. Mr. Pham Ngoc Khanh  

2. Ms. Nguyen Thi Ngoc Minh 

3. Mr. Yuth Chinsupakul 
 

โครงสร้างรายได้        

 ปี 2563 ยงัไม่มีรายได ้
 

18.  Chu Prong Gia Lai Wind Electricity Joint Stock Company 
 

ข้อมูลทั�วไป                                                                                                                        

Chu Prong Gia Lai Wind Electricity Joint Stock Company ในฐานะบริษทัร่วมที�ถือหุ้นโดยบริษทั

ยอ่ยทางออ้ม โดย EPVN W2 (HK)  ถือหุ้นร้อยละ 30 ก่อตั�งเมื�อวนัที� 20 เมษายน 2563 โดยมีทุนจดทะเบียน 

จาํนวนเงิน 25,000,000,000 VND ประกอบดว้ยหุ้นสามญั 2,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10,000 VND โดย

ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า 
 

รายชื�อผู้ถือหุ้น ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 

ลาํดบั รายชื�อผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1 Nguyen Thi Sen 375,000 15 

2 Gia Lai Mountainous Trade and Development Joint Stock Company 1,375,000 55 
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ลาํดบั รายชื�อผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

3 EPVN W2 (HK) Company Limited 750,000 30 

รวม 2,500,000 100 
 

คณะกรรมการบริษัท มีดังนี�:- 

1. Ms. Nquyen Thi Sen  

2. Mr. Yuth Chinsupakul 

3. Ms. Le Thi Giang Ha 

โครงสร้างรายได้        

 ปี 2563 ยงัไม่มีรายได ้
 

19.  Chu Prong Gia Lai Wind Power Joint Stock Company 
 

ข้อมูลทั�วไป                                                                                                                        

Chu Prong Gia Lai Wind Power Joint Stock Company ในฐานะบริษทัร่วมที�ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย

ทางออ้ม โดย EPVN W2 (HK)  ถือหุ้นร้อยละ 27 ก่อตั�งเมื�อวนัที� 20 เมษายน 2563 โดยมีทุนจดทะเบียน 

จาํนวนเงิน 25,000,000 VND ประกอบด้วยหุ้นสามญั 2,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10,000 VND โดย

ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า 
 

รายชื�อผู้ถือหุ้น ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 

ลาํดบั รายชื�อผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1 Nguyen Thi Sen 200,000 8 

2 Tay Nguyen Trade and Processing Co., Ltd 1,375,000 55 

3 Nguyen Thi Ngoc Minh 250,000 10 

4 EPVN W2 (HK) Company Limited 675,000 27 

รวม 2,500,000 100 
 

คณะกรรมการบริษัท มีดังนี�:- 

1. Mr. Pham Ngoc Khanh  

2. Ms. Nguyen Thi Ngoc Minh 

3. Mr. Yuth Chinsupakul 
 

โครงสร้างรายได้        

 ปี 2563 ยงัไม่มีรายได ้
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20.  บริษัท แทค เอ็นเนอยี� จํากดั 
 

ข้อมูลทั�วไป                                                                                                                        

 บริษทั แทค เอ็นเนอยี� จาํกดั (TAC) ในฐานะบริษทัร่วมทางออ้มที�ถือหุ้นโดยบริษทัย่อยทางออ้ม 

โดย STCE และ APEX ถือหุ้นใน TAC สัดส่วนร้อยละ 39.60 และ 12.80 ตามลาํดบั ก่อตั�งเมื�อวนัที� 23 

ตุลาคม 2553 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 1,981,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั จาํนวน 19,810,000 หุ้น มูลค่า

หุน้ละ 100 บาท ชาํระเต็มมูลค่า ต่อมาในปี 2561 บริษทัฯ เพิ�มทุนจดทะเบียนเป็น 19,900,000 หุ้น มูลค่าหุ้น

ละ 100 บาท ชาํระเต็มมูลค่า ประกอบธุรกิจการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและพลงังานความร้อนร่วม และ

เขา้ถือหุน้ในบริษทัอื�น โดยมีผูถื้อหุน้ดงันี�    
 

รายชื�อผู้ถือหุ้น ณ วนัที�  24 มิถุนายน 2562 
 

ลาํดบั รายชื�อผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1 บริษทั เอสทีซี เอน็เนอร์ยี� จาํกดั 7,880,400 39.60 

2 บริษทั เอเพก็ซ์ เอน็เนอยี� โซลูชั�น จาํกดั 2,547,200 12.80 

3 บริษทั ชูบุ อิเลก็ทริค เพาเวอร์ ไทยแลนด ์เอสพีพี บี.ว.ี จาํกดั 9,472,400 47.60 

รวม 19,900,000 100.00 
 
 

คณะกรรมการบริษัท มีดังนี�:- 

1. นายยทุธ ชินสุภคักุล 2. นายมิโยชิ       คามิยะ 

3. นายวชัระ อชัฌากรลกัษณ์ 4. นายโทโมโนริ       อิชิกุโระ 
 

ผู้มีอาํนาจลงนามของบริษัท :- 

จาํนวนหรือชื�อกรรมการซึ�งลงชื�อผูกพนับริษทัได ้คือ นายมิโยชิ คามิยะ หรือ นายโทโมโนริ อิชิ

กุโระ ลงลายมือชื�อร่วมกับ นายยุทธ ชินสุภคักุล หรือนายวชัระ อัชฌากรลักษณ์ รวมเป็นสองคนและ

ประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                 

                 หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2563 % ปี 2562 % ปี 2561 % 

รายไดจ้ากการขายและบริการ - - - - - - 

รายไดอื้�น 0.35 100 1,150 100 9 100 

รวม 0.35 100 1,150 100 9 100 
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21.  บริษัท เอสเอสยูท ีจํากดั 
 

ข้อมูลทั�วไป                                                                                                                        

 บริษทั เอสเอสยูที จาํกดั (SSUT) ในฐานะบริษทัร่วมทางออ้มที�ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยทางออ้ม โดย 

TAC และ THAT SIRI ถือหุ้นใน SSUT สัดส่วนร้อยละ 40.96 และ ร้อยละ 20 ตามลาํดบั ก่อตั�งเมื�อวนัที� 19 

มีนาคม 2553 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 2,919,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั จาํนวน 29,190,000 หุ้น 

มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ชาํระเต็มมูลค่า ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า ระบบ Co-generation กาํลงัการผลิตสูงสุด 

120 MW และไอนํ�ากาํลงัการผลิตสูงสุดรวมประมาณ 30 ตนัต่อชั�วโมง โรงไฟฟ้าตั�งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรม

บางปู จาํนวน 2 โรงไฟฟ้า รวมเป็นกาํลงัการผลิตสูงสุด 240 MW และไอนํ� ากาํลงัการผลิตสูงสุดรวม

ประมาณ 60 ตนัต่อชั�วโมง โดยมีผูถื้อหุน้ดงันี�    
 

รายชื�อผู้ถือหุ้น ณ วนัที�  2 พฤศจิกายน 2563 
 

ลาํดบั รายชื�อผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1 บริษทั คอม-ลิงค ์จาํกดั 4,378,500 15.00 

2 บริษทั แทค เอน็เนอยี� จาํกดั 11,676,000 40.00 

3 บริษทั ทศันศิ์ริ จาํกดั 5,838,000 20.00 

4 บริษทั อีเทอเนิล เอนเนอยี� จาํกดั (มหาชน) 7,297,500 25.00 

รวม 29,190,000 100.00 
 

คณะกรรมการบริษทั มดีงันี�:- 

1. นายศิริธชั โรจนพฤกษ ์ 2. นางฐิติพร                   รัตนเพียร 

3. นายมิโยชิ คามิยะ 4. นางสาวขวญัศิรินทร์  โรจนพฤกษ ์

5. นายโทโมโนริ อิชิกโุระ 6. นายยทุธ                   ชินสุภคักลุ 

7. นายอารักษ ์ ราษฎร์บริหาร 8. นายวชัระ                  อชัฌากรลกัษณ์ 

9. นายธีระ รัตนะวิศ 10. นายสุรชยั                  สุขศรีวงศ ์

 

ผู้มีอาํนาจลงนามของบริษัท :- 

จาํนวนหรือชื�อกรรมการซึ� งลงชื�อผูกพนับริษทัได ้คือ กรรมการหนึ�งคน จากกรรมการกลุ่ม ก. และ

กลุ่ม ข. และกลุ่ม ค. รวมกนัจาํนวนสามคน ลงลายมือชื�อร่วมกนัพร้อมประทบัตราสาํคญัของบริษทั 

กรรมการกลุ่ม ก. ไดแ้ก่ นายศิริธชั โรจนพฤกษ ์และ นางฐิติพร รัตนเพียร 

กรรมการกลุ่ม ข.ไดแ้ก่ นายมิโยชิ คามิยะ และ นายโทโมโนริ อิชิกุโระ  

กรรมการกลุ่ม ค. ไดแ้ก่ นายยทุธ ชินสุภคักุล และ นายอารักษ ์ราษฎร์บริหาร 
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โครงสร้างรายได้                                                                                                                 

                     หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2563 % ปี 2562 % ปี 2561 % 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 4,121,880 99.93 4,765,267 96.21 4,523,284 98.89 

รายไดอื้�น 2,821 0.07 187,487 3.79 50,546 1.11 

รวม 4,124,701 100.00 4,952,754 100.00 4,573,830 100.00 
 

22.  บริษัท พพีทีซีี จํากดั 
 

ข้อมูลทั�วไป                                                                                                                        

 บริษทั พีพีทีซี จาํกดั (PPTC) ในฐานะบริษทัร่วมทางออ้มที�ถือหุ้นโดยบริษทัย่อยและบริษทัย่อย

ทางออ้ม โดย EP และ TAC ถือหุน้ใน PPTC สัดส่วนร้อยละ 24.50 และร้อยละ 50 ตามลาํดบั ก่อตั�งเมื�อวนัที� 

4 กนัยายน 2552 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 1,484,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั จาํนวน 14,840,000 หุ้น 

มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ชาํระเต็มมูลค่า ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า ระบบ Co-generation กาํลงัการผลิตสูงสุด 

120 MW และไอนํ� ากาํลงัการผลิตสูงสุดรวมประมาณ 30 ตนัต่อชั�วโมง โรงไฟฟ้าตั�งอยู่ภายในเขตนิคม

อุตสาหกรรมลาดกระบงั โดยมีผูถื้อหุน้ดงันี�    

 

รายชื�อผู้ถือหุ้น ณ วนัที�  15 ตุลาคม 2563 
 

ลาํดบั รายชื�อผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

� บริษทั ปรีดาปราโมทย ์จาํกดั 3,784,200 25.50 

� บริษทั แทค เอน็เนอยี� จาํกดั 7,420,000 50.00 

� บริษทั อีเทอร์นิตี�  พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 3,635,800 24.50 

รวม 14,840,000 100.00 
 

 

คณะกรรมการบริษทั มดีงันี�:- 

1. นายมิโยชิ คามิยะ 2. นายสาคร สุขศรีวงศ ์

3. นายศิริธชั โรจนพฤกษ ์ 4. นายโทโมโนริ อิชิกโุระ 

5. นายยทุธ ชินสุภคักลุ 6. นายธนา พุฒรังสี 

7. นายอารักษ ์ ราษฎร์บริหาร 8. นายวชัระ อชัฌากรลกัษณ์ 
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ผู้มีอาํนาจลงนามของบริษัท :- 

จาํนวนหรือชื�อกรรมการซึ� งลงชื�อผูกพนับริษทัได ้คือ กรรมการหนึ�งคน จากกรรมการกลุ่ม ก. และ

กลุ่ม ข. และกลุ่ม ค. รวมกนัจาํนวนสามคน ลงลายมือชื�อร่วมกนัพร้อมประทบัตราสาํคญัของบริษทั 

กรรมการกลุ่ม ก. ไดแ้ก่ นายมิโยชิ คามิยะ และ นายโทโมโนริ อิชิกุโระ 

กรรมการกลุ่ม ข.ไดแ้ก่ นายศิริธชั โรจนพฤกษ ์และ นายสาคร สุขศรีวงศ ์

กรรมการกลุ่ม ค. ไดแ้ก่ นายยทุธ ชินสุภคักุล และ นายอารักษ ์ราษฎร์บริหาร 
 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                 

                   หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2563 % ปี 2562 % ปี 2561 % 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 2,609,606 99.93 2,519,744 91.62 2,465,411 99.09 

รายไดอื้�น 1,825 0.07 230,582 8.38 22,595 0.91 

รวม 2,611,431 100.00 2,750,326 100.00 2,488,006 100.00 
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บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั  )มหาชน (  (“บริษทัฯ” หรือ “EP”) เดิมชื�อ บริษทั โรง

พิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) ก่อตั�งขึ�น เมื�อวนัที� 1 สิงหาคม 2533 และจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย เมื�อวนัที� 26 เมษายน 2536 โดยบริษทัประกอบธุรกิจหลกัประเภทรับจา้งพิมพ ์ เป็นผูผ้ลิต

สิ�งพิมพที์�ดาํเนินธุรกิจโรงพิมพ ์โดยให้บริการแบบครบวงจร เริ�มตั�งแต่วางแผนการผลิต รับจดัทาํตน้ฉบบั 

จดัหนา้ ออกแบบ แยกสี ถ่ายภาพขาวดาํ ทาํเพลท ทาํปรู๊พ พิมพอ์อฟเซตทั�งระบบป้อนแผ่นและป้อนมว้น 

พบั เขา้เล่ม ไสกาว จนกระทั�งเขา้เล่มเป็นสิ�งพิมพส์าํเร็จรูป หรือตามแนวคิดแบบ One Stop Printing Facility  

ต่อมาบริษทัฯไดข้ยายธุรกิจเพิ�มในดา้นพลงังานทดแทน ตั�งแต่ปลายปี 2554   ขยายธุรกิจสิ�งพิมพป์ระเภท

บรรจุภณัฑก์ระดาษสําหรับอาหารในปี 2560 และขยายธุรกิจสิ�งพิมพป์ระเภทกล่องลูกฟูกเพิ�ม โดยเริ�มผลิต

ไดต้ั�งแต่เดือนตุลาคม 2562 เป็นตน้มา 

ปัจจุบนั EP ประกอบธุรกิจเขา้ลงทุนโดยถือหุ้นในบริษทัอื�น (Holding Company) โดยมี

ประเภทของธุรกิจที�บริษทัเขา้ลงทุนดงันี�   

1) ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน ประเภทพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นหลกัทั�งใน

ประเทศและต่างประเทศ โรงไฟฟ้าพลงังานลมในต่างประเทศ และมีการลงทุนในบริษทัร่วม ซึ� ง

ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํ� า โดยโรงไฟฟ้าแบบพลงังานความร้อนร่วม (Co-

generation) โดยเขา้ลงทุนผา่นบริษทั อีเทอร์นิตี�  พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) หรือผูอ้อกหุ้นกูที้� EP ถือ

หุน้อยูใ่นสัดส่วนร้อยละ 75.00 ของจาํนวนหุน้ทั�งหมดของบริษทั  

2) ธุรกิจใหบ้ริการผลิตสิ�งพิมพแ์บบครบวงจร (One Stop Printing Facility) ตั�งแต่วางแผนการผลิต รับ

จดัทาํตน้ฉบบั จดัหน้า ออกแบบ แยกสี ถ่ายภาพขาวดาํ ทาํเพลท ทาํปรู๊พ พิมพอ์อฟเซตทั�งระบบ

ป้อนแผน่และป้อนมว้น พบั เขา้เล่ม ไสกาว จนกระทั�งเขา้เล่มเป็นสิ�งพิมพส์ําเร็จรูป และให้บริการ

ผลิตสิ�งพิมพป์ระเภทบรรจุภณัฑ์กระดาษสําหรับอาหาร รวมถึงให้บริการผลิตสิ�งพิมพที์�เป็นบรรจุ

ภณัฑ์ประเภทกล่องลูกฟูก โดยเขา้ลงทุนผา่นบริษทั เวิลด์ พริ�นติ�ง แอนด์ แพค็เกจจิ�ง จาํกดั ซึ� งเมื�อ

วนัที� 22 กรกฎาคม 2563 บริษทั เวิลด์ พริ�นติ�ง แอนด์ แพค็เกจจิ�ง จาํกดั ไดด้าํเนินการจดทะเบียน

เปลี�ยนแปลงชื�อเป็น บริษทั ตะวนัออกการพิมพ ์และบรรจุภณัฑ ์จาํกดั (EPPCO) 
 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวม ตั�งแต่ปี 2561 – 2563 
                                                                                                                                หน่วย :  พนับาท 

โครงสรา้งรายได้ (หน่วย : ล้านบาท) 2561 2562 2563 

รายได้จากการขายและบริการ :    

- ธุรกจิสิ�งพมิพ ์ 427.89 578.05 471.11 

- ธุรกจิไฟฟ้า 559.38 952.22 673.63 

รายได้จากการขายและบริการ 987.27 1,530.27 1,144.74 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
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โครงสรา้งรายได้ (หน่วย : ล้านบาท) 2561 2562 2563 

รายไดอ้ื�น :    

  ดอกเบี�ยรบั 2.03  4.97  8.27 

  กาํไรจากการซื�อในราคาตํ�ากวา่มลูค่ายุตธิรรม 130.98  -  - 

  กาํไรจากการขายเงนิลงทุน -   543.01  1,567.17 

  รายไดเ้งนิปันผล 0.04  0.01  - 

  อื�นๆ 64.35  25.46  43.03 

รายได้รวม 1,184.66  2,103.73  2,763.22 
 

การประกอบธุรกจิสิ�งพมิพ์ และบรรจุภัณฑ์ 
 

ลกัษณะผลติภัณฑ์ และบริการ 

บริษทัฯทาํการผลิตตามแบบ และคาํสั�งซื�อของลูกคา้ ซึ� งสามารถแบ่งตามวตัถุประสงคข์องงาน ได้

ดงันี�  :- 

1. งานพิมพเ์พื�อการศึกษา การสื�อสารและการบนัเทิง เช่น การพิมพห์นงัสือ สมุดตาํราเรียน วารสาร 

ต่าง ๆ ทั�งรายวนั รายสัปดาห์ รายเดือน ตลอดจนนิตยสารเพื�อความรู้และความบนัเทิง 

2. งานพิมพเ์พื�อการโฆษณา เช่น โปสเตอร์ ใบปลิว ฯลฯ 

3. งานพิมพส์าํหรับการผลิตหนงัสือพิมพร์ายวนัหรือรายสัปดาห์ แบบป้อนกระดาษมว้น  
 

งานพิมพ์ดงักล่าวสามารถจัดแบ่งตามประเภทของผลิตภณัฑ์ โดยแบ่งเป็นประเภท หนังสือพิมพ์, 

นิตยสาร, หนงัสือ, ปฎิทิน, โบวช์วัร์, แคต็ตาลอ็ก และอื�นๆ โดยมีโครงสร้างรายละเอียดของรายได ้ดงันี�  :- 
 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                       
หน่วย :  พนับาท 

 ประเภทสิ�งพมิพ์  ปี 2563  %  ปี 2562  %  ปี 2561  % 

ในประเทศ:-             

หนงัสือพิมพ ์ 78,210 16.60 179,293 31.02 54,201 12.67 

นิตยสาร 25,623 5.44 45,788 7.92 51,089 11.94 

หนงัสือ 186,598 39.61 216,588 37.47 208,549 48.74 

โบวช์วัร์, แค๊ตตาลอ็ก อื�นๆ 88,684 18.82 86,970 15.05 74,324 17.37 

ปฏิทิน 13,115 2.78 16,729 2.89 19,773 4.62 

บรรจุภณัฑ ์ 78,510 16.67 13,239 2.29 8,829 2.06 

รวม – ในประเทศ 470,740 99.92 558,608 96.64 416,765 97.40 

ต่างประเทศ:-     
  

หนงัสือพิมพ ์ - - 1,946 0.34 2,760 0.65 

หนงัสือ - - 17,497 3.03 3,716 0.87 
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 ประเภทสิ�งพมิพ์  ปี 2563  %  ปี 2562  %  ปี 2561  % 

โบวช์วัร์, แค๊ตตาลอ็ก อื�นๆ - - - - 156 0.04 

ปฏิทิน 364 0.08 - - 4,151 0.97 

บรรจุภณัฑ ์ - - - - 340 0.08 

รวม – ต่างประเทศ 364 0.08 19,443 3.36 11,123 2.60 

รวมทั�งสิ�น 471,104 100.00 578,051 100.00 427,888 100.00 

 

การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภัณฑ์ 
 

ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ 

 บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) รับพิมพง์านทุกชนิดบนกระดาษ ทั�งในประเทศ และ

ต่างประเทศ สามารถแบ่งตามประเภทของผลิตภณัฑ ์โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี�  :- 
 

1)  ประเภทหนังสือพมิพ์ 

 บริษัทฯเป็นผูผ้ลิตเพียงบริษทัเดียวในประเทศไทย ที�ให้บริการพิมพ์หนังสือพิมพ์ โดยที�ไม่มีหัว

หนงัสือเป็นของบริษทั  จึงเป็นจุดเด่นในการให้บริการพิมพห์นงัสือพิมพ ์หนงัสือพิมพร์ายวนัที�บริษทัให้การ

บริการ  เช่น  หนงัสือพิมพผ์ูจ้ดัการรายวนั, หนงัสือพิมพท์นัหุ้นรายวนั, หนงัสือพิมพต่์างประเทศ  เช่น Nikkei 

Newspaper, หนงัสือพิมพฐ์านเศรษฐกิจ เป็นตน้  
 

2)  ประเภทนิตยสารรายเดือน, รายปักษ์ และรายสัปดาห์ 

 บริษทัฯไดใ้ห้บริการพิมพนิ์ตยสารแก่บริษทัเจา้ของหนงัสือหลายบริษทั โดยเป็นนิตยสารรายเดือน, 

รายปักษ ์และรายสัปดาห์  อาทิเช่น  นิตยสาร อ.ส.ท. รายเดือน,  LIPS รายเดือน, ธรรมลีลารายเดือน เป็นตน้  

เนื�องจากสื�ออิเล็คทรอนิคส์สมยัใหม่ หรือ Social Media ต่างๆที�เขา้มามีบทบาทในยคุปัจจุบนั ทาํให้นิตยสาร

หลายฉบบัตอ้งลดจาํนวนพิมพ ์และบางฉบบักปิ็ดตวัลง  จึงส่งผลใหบ้ริษทัฯมียอดสิ�งพิมพป์ระเภทนี�ลดลง 
 

3)  ประเภทหนังสือ, คู่มือ และพอ็กเกต็บุ๊ค 

 ในปีนี� ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศยงัคงชะลอตวั  ธุรกิจต่างๆยงัคงดาํเนินไปได ้ บริษทัฯสามารถ

สร้างลูกคา้รายใหม่  และยงัคงรักษาฐานลูกคา้เดิมไวไ้ด ้ โดยมุ่งเนน้ไปยงัลูกคา้กลุ่มเป้าหมายที�มีศกัยภาพสูง  

เพื�อเพิ�มมูลค่างานพิมพ ์ และจากการที�ภาครัฐใหก้ารสนบัสนุนสื�อการเรียนการสอนนั�น ทาํให้บริษทัฯสามารถ

รักษายอดสิ�งพิมพป์ระเภทหนงัสือเรียนไวไ้ด ้ และบริษทัฯยงัคงไดรั้บการสนบัสนุนจากลูกคา้ประเทศเพื�อน

บา้น เป็นงานสิ�งพิมพ์แบบเรียนกระทรวงศึกษาธิการลาวเช่นเคย  สําหรับงานพิมพ์ประเภทหนังสือคู่มือ

เครื�องใชไ้ฟฟ้า และกลอ้งถ่ายรูป อาทิเช่น คู่มือ FUJITSU, คู่มือรถยนต ์ฯลฯ  บริษทัฯยงัสามารถรักษายอดขาย

สิ�งพิมพป์ระเภทนี�ไวไ้ด ้   
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4)  ประเภทโบชัวร์ แคต็ตาล็อก อื�นๆ  

 จากนวตักรรมและเทคโนโลยีสมยัใหม่ที�เขา้มามีบทบาทสาํคญัในยคุปัจจุบนั ลูกคา้ของบริษทัฯบาง

ราย เปลี�ยนช่องทางการนาํเสนอผลิตภณัฑ์เป็นแบบดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านช่องทางเว็บไซต์, ผ่านช่องทาง

อิเลคทรอนิกส์ หรือทาง Social Media ต่างๆ  แต่บริษทัฯยงัสามารถรักษายอดขายสิ�งพิมพ์ประเภทนี� ได ้

เนื�องจากไดรั้บการสนบัสนุนจากฐานลูกคา้เดิมไวไ้ด ้

5)  ประเภทปฏิทิน และไดอารี� 

 บริษทัฯ ยงัสามารถรักษาฐานลูกคา้เดิม และสร้างลูกคา้ใหม่ไดส้ําหรับงานพิมพป์ระเภทปฏิทิน และ

ไดอารี�  เพราะแต่ละบริษทัยงัตอ้งสั�งพิมพเ์พื�อสําหรับแจกในช่วงปลายปี   ทาํให้บริษทัฯสามารถรักษายอด

สิ�งพิมพป์ระเภทนี�ได ้โดยมียอดขายเพิ�มขึ�นไม่มากนกั 
 

6)  ประเภทบรรจุภัณฑ์ 

 บริษทัฯ เริ�มผลิตบรรจุภณัฑ์กระดาษ เช่น กล่องลูกฟูก, กล่องผลไม,้ Sheet board ฯลฯ ไดต้ั�งแต่เดือน 

ตุลาคม 2562 เป็นตน้มา โดยมียอดขายบรรจุภณัฑ์เพิ�มมากขึ�น และเชื�อมั�นว่ารายไดจ้ากบรรจุภณัฑ์ จะเติบโต

มากขึ�นตามลาํดบั  มุ่งเน้นขยายฐานลูกคา้ไปยงักลุ่มลูกคา้บรรจุภณัฑ์รายใหญ่ให้มากขึ�น ตามพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคในยคุปัจจุบนัที�หนัไปใชบ้ริการซื�อสินคา้ และสั�งอาหาร ทางสื�อออนไลน์เพิ�มมากขึ�น ส่งผลให้ตลาดมี

ความตอ้งการใชบ้รรจุภณัฑเ์ป็นจาํนวนมาก   
 

ลกัษณะของลูกค้า 

ลกัษณะลูกคา้สาํคญัของบริษทัแบ่งไดด้งันี�  

1. ลูกคา้ที�มีการเซ็นสญัญาระยะเวลามากกวา่ 1 ปีขึ�นไป  มียอดขายประมาณร้อยละ 15 ของยอดขาย ปี 2563 

2. ลูกคา้ที�มีการเซ็นสญัญาระยะเวลา1ปีโดยต่อสญัญาทุกปี มียอดขายประมาณร้อยละ 10 ของยอดขาย ปี 2563 

3. ลูกคา้ที�มีการส่งงานเป็นประจาํ โดยไม่มีการเซ็นสญัญา แต่มีใบสั�งซื�อ มียอดขายประมาณร้อยละ 60 ของ

ยอดขาย ปี 2563 

4. ลูกคา้ใหม่ และลูกคา้ทั�วไป มียอดขายประมาณร้อยละ 15 ของยอดขาย ปี 2563 
 

บริษัทฯคาดว่ารายได้จากสิ� งพิมพ์ในปี 2564 จะโตขึ�นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 จากปี 2563 เนื�องจาก

ปลายปี 2562  บริษทัฯไดข้ยายการลงทุนในการเขา้ซื�อหุน้สามญัของ บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั 

(WPS) ในสัดส่วนร้อยละ 84.50% (เปลี�ยนชื�อเป็น บริษทั เวิลด์ พริ�นติ�ง แอนด์ แพค็เกจจิ�ง จาํกดั (WPP) เมื�อ

วนัที� 30 กนัยายน 2562 และเปลี�ยนชื�อเป็น บริษทั ตะวนัออกการพิมพ ์และบรรจุภณัฑ์ จาํกดั (EPPCO) เมื�อ

วนัที� 22 กรกฎาคม 2563) โดย EPPCO ประกอบธุรกิจสิ�งพิมพ ์ และมีรายไดป้ระจาํจากงานพิมพห์นงัสือพิมพ์

ของกลุ่มเนชั�น  และ EPPCO  ไดข้ยายธุรกิจสิ�งพิมพไ์ปยงับรรจุภณัฑ์กระดาษประเภทกล่องลูกฟูก โดยลงทุน

เพิ�ม ปรับปรุงอาคาร และติดตั�งเครื�องจกัร Packaging ใหม่ ใชพ้ลงังานทดแทนที�เป็นมิตรกบัสิ�งแวดลอ้ม ใน

การติดตั�ง Solar Rooftop  โดยสามารถผลิตกล่องลูกฟูกไดต้ั�งแต่เดือน ตุลาคม 2562 เป็นตน้มา  บริษทัฯ จึง

เชื�อมั�นว่าจะมีรายไดจ้ากธุรกิจสิ�งพิมพที์�เพิ�มขึ�นมากตามลาํดบัต่อไป   
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การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

 ในปี 2564 แนวโนม้ภาพรวมธุรกิจสิ�งพิมพ ์และบรรจุภณัฑ์คาดการณ์ว่าในช่วงตน้ปีเศรษฐกิจมีการ

ขยายตวัที�ดี มีทิศทางฟื� นตวัดีขึ�น แต่ช่วงครึ� งหลงัของปีมีความยอ่ตวัลงบา้ง ทั�งนี� ในส่วนของธุรกิจสิ�งพิมพน์ั�น

ยงัคงประสบปัญหา และไดรั้บแรงกดดนัจากพฤติกรรมที�เปลี�ยนไปของผูบ้ริโภค ในการติดตามขอ้มูลข่าวสาร

ผ่านสื�อออนไลน์ที�ยงัคงเติบโตอย่างต่อเนื�อง  ปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลกระทบต่อธุรกิจสิ�งพิมพ์เพราะมีการ

แข่งขนักบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ และภาวะการขายโฆษณาของสื�อออนไลน์  มีเพียงตลาดทางดา้นบรรจุภณัฑ์ที�

คาดว่าจะเติบโตประมาณร้อยละ 10 โดยไดรั้บปัจจยัหนุนจากภาวะเศรษฐกิจภายในและต่างประเทศที�มีทิศทาง

ฟื� นตวัดีขึ�น  อีกทั�งความตอ้งการของผูบ้ริโภคในยคุดิจิทลัที�ยงัคงเติบโตอย่างต่อเนื�อง การผลิตบรรจุภณัฑ์ใน

ยุคปัจจุบนัมีนวตักรรมใหม่ๆ ใช้เทคโนโลยีระดับสูง  เช่น  กล่องกระดาษที�มีนํ� าหนักเบา  สะดวกและลด

ตน้ทุนในการขนส่ง สามารถใชบ้รรจุสินคา้ที�มีความหลากหลาย ตรงกบัความตอ้งการใชจ้ากพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบัน ที�ต้องการความสะดวกรวดเร็ว ซึ� งหันมาเลือกซื� อสินคา้ออนไลน์มากขึ� น และมี

แนวโนม้ขยายตวัต่อเนื�อง ทาํให้ตลาดสิ�งพิมพป์ระเภทบรรจุภณัฑ์มีแนวโนม้เติบโตตามไปดว้ย ดงันั�นบริษทั

จึงตอ้งปรับตวั เพื�อชิงส่วนแบ่งการตลาดบรรจุภณัฑ์ โดยจะขยายธุรกิจไปยงัผลิตภณัฑ์ประเภทกล่องลูกฟูก

ภายในปี 2564 เพื�อสร้างยอดขายใหเ้พิ�มขึ�นต่อไป  
 

1) ตลาดหนังสือพมิพ์ 

เนื�องในปี 253 มีการปรับราคากระดาษหนงัสือพิมพสู์งขึ�น ประกอบกบัสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของไวรัสโคโรนา (COVID 19) ส่งผลต่องบโฆษณาทาํให้ลูกคา้ลดจาํนวนยอดสั�งพิมพล์งมาก บางฉบบัตอ้ง

ปิดหวัหนงัสือพิมพไ์ป  ทาํใหใ้นปี 2563 บริษทัฯมีรายไดจ้ากงานหนงัสือพิมพล์ดลงอยา่งมาก และคาดว่าในปี 

2564 รายไดจ้ากหนงัสือพิมพจ์ะปรับตวัลดลงอยา่งต่อเนื�องประมาณร้อยละ 30 จากปี 2562 
 

2) ตลาดสิ�งพมิพ์สําหรับธุรกจิขายตรง 

เนื�องจากภาวะเศรษฐกิจไทยชะลอตวั ทาํให้มีคนสนใจหันไปทาํธุรกิจส่วนตวัเพิ�มขึ�น แต่ทาํให้ธุรกิจ

ขายตรงมีการขยายตวัไม่มาก และบริษทัมียอดขายให้กบับริษทัขายตรง คิดเป็นร้อยละ 12 ของยอดขายปี 2563 

และคาดว่าธุรกิจขายตรงจะเพิ�มยอดขายได้อีกไม่มากนัก เนื�องจากธุรกิจขายตรงเริ� มหันไปใช้สื� อด้าน

อิเล็คทรอนิคส์ โฆษณาผ่าน Website , Social Media ต่างๆเพื�อสื�อสารโดยตรงถึงผูบ้ริโภคเพิ�มมากขึ�น ทั�งนี�

บริษทัจะพยายามรักษาส่วนแบ่งการตลาดอตัราร้อยละ  10 - 15 ในปี 2564 

 

3) ตลาดสิ�งพมิพ์สําหรับธุรกจิขายปลกี และขายส่งขนาดใหญ่ 

ตลาดสิ�งพิมพส์ําหรับธุรกิจขายปลีกและขายส่งขนาดใหญ่มีการปรับวิธีโฆษณาสินคา้โดยการใชสื้�อ

ผสมผสานสื�อออนไลน์ และออฟไลน์เขา้ดว้ยกนั เพื�อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในยคุปัจจนั ทาํให้

มีการปรับตวัในด้านสิ�งพิมพ์ โดยบริษัทขนาดใหญ่ ธุรกิจขายปลีกและขายส่ง เปลี�ยนวิธีจากพิมพ์ใบปลิว

จาํนวนมาก ไปลงโฆษณาทางด้านหนังสือพิมพ์รายวนั และลงโฆษณาทางด้านสื�อออนไลน์เพิ�มมากขึ�น 

โดยประมาณงานพิมพล์ดลง 
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4) ตลาดสิ�งพมิพ์เพื�อการศึกษา 

ในปี 2563 บริษทัฯ มียอดขายสิ�งพิมพเ์พื�อการศึกษา ประมาณร้อยละ 40 ของยอดขาย  ซึ� งแบบตาํรา

เรียนต่างๆ  รัฐบาลยงัคงส่งเสริมเพื�อนักเรียนเรียนฟรีต่อเนื�อง โดยรัฐเป็นผูช้าํระค่าตาํราเรียน ทาํให้บริษทัที�

เป็นผูจ้ดัพิมพมี์การขยายตวัมากและเป็นตลาดที�ใหญ่มาก แต่ปัญหา คือ มีระยะเวลาการผลิตที�สั�นมาก บริษทัฯ

จึงได้พยายามหาตลาดสิ� งพิมพ์ เพื�อการศึกษาทั� งในประเทศ และต่างประเทศ เ ช่น หนังสือเ รียน

กระทรวงศึกษาธิการลาว   

 

5) ตลาดสิ�งพมิพ์นิตยสาร 

ในปี 2563 บริษทัฯ มียอดขายนิตยสารลดลงไปมาก  เนื�องจากสื�ออิเล็คทรอนิคส์สมยัใหม่ หรือ Social 

Media ต่างๆที�เขา้มามีบทบาทในยคุปัจจุบนั  ทาํให้พฤติกรรมของผูอ่้านเริ�มหันไปใชบ้ริการทางสื�อออนไลน์

เพิ�มขึ�น  อีกทั�งในปี 2563 ยงัประสบปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID 19) ดว้ย ยิ�ง

ส่งผลใหนิ้ตยสารหลายฉบบัไม่มียอดโฆษณา ทาํให้ลดยอดจาํนวนสั�งพิมพล์ง และหลายฉบบัก็ปิดตวัลงถาวร  

อยา่งไรกต็ามบริษทัฯจะพยายามหาลูกคา้ใหม่ที�จดัทาํนิตยสารเพื�อความรู้ ความบนัเทิงให้เพิ�มมากขึ�น โดยในปี 

2563 บริษทัมียอดขายสิ�งพิมพป์ระเภทนิตยสารประมาณ 30 ลา้นบาท 

 

6) ตลาดสิ�งพมิพ์ประเภทคู่มือ 

ในปี 2563 ประสบปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID 19) ส่งผลให้ภาค

การส่งออกชะลอตวัอยา่งมาก  ลูกคา้ไม่สามารถส่งออกไดใ้นช่วงระยะเวลาหนึ�ง  และเริ�มฟื� นตวัในช่วงปลายปี 

ทาํให้งานประเภทคู่มือมีการฟื� นตวัอยา่งชา้ๆ  โดยในปี 2563 บริษทัมียอดขายประเภทคู่มือประมาณ 40 ลา้น

บาท  และคาดว่าในปี 2564 หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID 19) ดีขึ�น และภาคการ

ส่งออกสามารถส่งออกไดต้ามปกติ  บริษทัฯจะมียอดขายประเภทคู่มือสูงขึ�นต่อไป  โดยบริษทัฯวางเป้าหมาย

ยอดขายประเภทคู่มือเพิ�มขึ�นประมาณร้อยละ 10 จากปี 2563  
 

สภาวะตลาดและแนวโน้มการเติบโต, การแข่งขัน และปัจจัยภายนอกที�กระทบต่ออุตสาหกรรมการพมิพ์ 

จากภาวะทั�วไปในปี ���� การพิมพย์งัคงซบเซาอยู ่จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโร

นา (COVID 19) แต่บริษัทคาดการณ์ว่าในปี 2564 หากสถานการณ์ดีขึ�น และมีวคัซีนป้องกัน จะทาํให้

เศรษฐกิจน่าจะทรงตวั และคาดหวงัว่าภาคธุรกิจการส่งออกจะเติบโตเพียงเลก็นอ้ยจากปี 2563  

ทั�งนี� ไดบ้ริษทัฯไดข้ยายไปสู่ตลาดบรรจุภณัฑ ์โดยตั�งแต่ เดือน ตุลาคม 2562 เป็นตน้มา บริษทัย่อย 

(EPPCO)  เริ�มผลิตกล่องลูกฟูก จึงเชื�อมั�นว่าจะเป็นการเพิ�มศกัยะภาพของกลุ่มบริษทัให้มีการเติบโตที�ย ั�งยืน

ต่อไป ซึ� งจะทาํใหร้ายไดสิ้�งพิมพเ์ติบโตขึ�นในปี 2563 ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50  
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การผลติหรือการจัดหาผลติภัณฑ์เพื�อจําหน่าย 
 

บริษัท ตะวนัออกการพมิพ์ และบรรจุภัณฑ์ จํากดั (“EPPCO”) 
 

ที�ตั�งสํานักงานใหญ่ เลขที� 51/29, 51/61 ซอยวภิาวดีรังสิต 66  )สยามสามคัคี(  

แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี�   

กรุงเทพมหานคร 10210 

โทร.  0-2551-0541-44 

โทรสาร  0-2551-0532 , 0-2552-0905 

ที�ตั�งสาขา 00001   เลขที� 167/5 หมู่ที� 4 ถนนบางนา-ตราด  

ตาํบลบางบ่อ อาํเภอบางบ่อ 

จงัหวดัสมุทรปราการ  10560 

โทร.  0-2313-4404-6  

  โทรสาร 0-2313-4445 

 

ก) กาํลงัการผลติ และปริมาณการผลติ 
  

กาํลงัการผลติและปริมาณการผลติสิ�งพมิพ์ 

รายการ 
หน่วย 

ต่อปี 

2563 2562 2561 2560 

กาํลงัการ

ผลิต 

ปริมาณ

การผลิต 

กาํลงัการ

ผลิต 

ปริมาณ

การผลิต 

กาํลงัการ

ผลิต 

ปริมาณ

การผลิต 

กาํลงัการ

ผลิต 

ปริมาณ

การผลิต 

1. หนงัสอืพมิพ ์ พนัฉบบั 30,500 9,000 30,500 15,000 30,500 15,000 30,500 15,000 

�. หนงัสอืปกออ่น เยบ็ลวด พนัเล่ม 25,000 20,000 25,000 20,000 25,000 20,000 25,000 20,000 

3. หนงัสอืปกออ่น ไสกาว พนัเล่ม 27,000 11,000 27,000 10,000 27,000 10,000 27,000 7,200 

4. หนงัสอืปกแขง็ พนัเล่ม 3,000 100 3,000 150 3,000 150 3,000 200 

5. ใบปลวิแผน่พบั พนัชิ�น 170,000 90,000 170,000 90,000 170,000 90,000 170,000 75,000 

6. บรรจภุณัฑ ์ พนัชิ�น 150,000 90,000 150,000 15,000 - - - - 

 

ข)   อตัราการใช้กาํลงัการผลติ 

                  เนื�องจากธุรกิจการพิมพย์งัเป็นธุรกิจบริการซึ� งจะขึ�นอยูก่บัฤดูกาล และโอกาสพิเศษต่าง ๆ ในรอบปี    

จึงทาํให้การใช้กาํลงัการผลิตไม่สมํ�าเสมอและคาดการณ์ลาํบาก เพราะบางช่วงในฤดูกาลกาํลงัการผลิตไม่

เพียงพอ แต่บางช่วงเวลากมี็กาํลงัการผลิตเกินงานที�มีอยู ่ซึ� งถา้เฉลี�ยการใชก้าํลงัการผลิต จะประมาณ 80% ต่อ

ปี โดยการพิมพม์ว้นของหนงัสือพิมพ ์และแบบตาํราเรียนยงัสามารถรับงานไดอี้กมาก สาํหรับบรรจุภณัฑ์เพิ�ง
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เริ�มผลิตกล่องลูกฟูกไดใ้นเดือน ตุลาคม 2562 เป็นตน้มา  โดยปี 2563 กาํลงัการผลิตบรรจุภณัฑ์ จะประมาณ 

60% 
 

ค) อตัราเพิ�มของปริมาณการผลิตตามจํานวนหน่วย 

                  อตัราเพิ�มของปริมาณการผลิต บริษทัฯ ยงัสามารถจะพิมพ ์เช่น หนงัสือพิมพไ์ดอี้กมากกว่า 2 ลา้น

ฉบบัต่อเดือน แต่เนื�องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ และผลกระทบการจากแพร่ระบาดของไวรัลโคโรนา 

(COVID 19) จึงไม่มีงานเพียงพอ 
 

ง) จํานวนกะที�ผลติได้ จํานวนกะที�ผลติจริง 

                 จาํนวนกะที�ทาํงานอยู ่2 กะ โดยจาํนวนกะที�ผลิตไดจ้ริง 2 กะ   
 

วตัถุดิบและผู้จําหน่ายวตัถุดิบ (Supplier) 

วตัถุดิบ 

         วตัถุดิบหลกัของบริษทัฯ  ประกอบดว้ย กระดาษ, เพลท, หมึก, นํ�ายาเคมี ต่าง ๆ  
 

แหล่งที�มาของวตัถุดิบ 

-  กระดาษ  มาจากทั�งในประเทศ และต่างประเทศ 

-  เพลท มาจากผูแ้ทนจาํหน่ายในประเทศ 

-  หมึก มาจากผูแ้ทนจาํหน่ายในประเทศ 

-  นํ�ายาเคมีต่าง ๆ    มาจากผูแ้ทนจาํหน่ายในประเทศ 

 ตน้ทุนวตัถุดิบที�มากกวา่ 45% คือกระดาษ เป็นวตัถุดิบที�ใชใ้นการผลิต ซึ� งมีการเปลี�ยนแปลงราคา

ตามสภาวะเศรษฐกิจ 
 

สภาพปัญหาเกี�ยวกบัวตัถุดิบ  

              ในปี 2563 ราคาเยื�อกระดาษปรับตวัเพิ�มขึ�นเล็กนอ้ย  ทาํให้ราคากระดาษในประเทศมีการปรับตวั

สูงขึ�น และในปี 2564 คาดว่าราคากระดาษจะปรับตวัเพิ�มขึ�นอีก อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดว้างแผนการซื�อ

กระดาษไวล่้วงหนา้อยา่งสมํ�าเสมอเพื�อใหไ้ม่ส่งผลกระทบดงักล่าว     
 

ผู้จําหน่ายวตัถุดิบ (Supplier) 

                ในประเทศ   

                            ผู้จําหน่ายกระดาษ ประกอบด้วย : - 

1. บริษทั ผลิตภณัฑก์ระดาษไทย  จาํกดั 

2. บริษทั ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล ์จาํกดั 

3. บริษทั ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จาํกดั 

4. บริษทั อี.พี.ซี.คอร์ปอเรชั�น จาํกดั 
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5. บริษทั แอล พี นครธน จาํกดั 

6. บริษทั ยไูนเต็ด เปเปอร์ จาํกดั 

7. บริษทั พี.ซี.ไอ. อุตสาหกรรมกระดาษ จาํกดั 

8. บริษทั แอนทาลิส (ประเทศไทย) จาํกดั 

9. บริษทั สยามกมลเอก จาํกดั 

10. บริษทั เปเปอร์ กรีน จาํกดั 

  ผู้จําหน่ายหมึกพมิพ์ ประกอบด้วย :- 

1. บริษทั เนชั�นไวด ์จาํกดั 

2. บริษทั เอม็.ดี.แมชชีนเนอรี�  แอนด ์ซพัพลาย จาํกดั 

3. บริษทั พาโนราม่า อิ�งค ์จาํกดั 

4. บริษทั โตโยอิ�งค ์ )ประเทศไทย (จาํกดั  

5. บริษทั บราส คอร์ปอเรชั�น จาํกดั 

6. บริษทั เฉลิมชยัชาญ จาํกดั 

7. บริษทั ทอ็ปเทค ฟอร์เวิร์ดเตอร์ จาํกดั 

8. บริษทั อีเทอนอล ซากาตะ อิ�งค ์จาํกดั 
 

                            ผู้จําหน่ายเพลท ,เคมีภัณฑ์ และอื�นๆ ประกอบด้วย :- 

1. บริษทั มณีอุดมสุข จาํกดั 

2. บริษทั เฮงเคล (ประเทศไทย) จาํกดั 

3. บริษทั ศรีไพรวลัยรุ่์งเรือง จาํกดั 

4. บริษทั ที.เอน็.อาร์.แพค จาํกดั 

5. บริษทั รัตนาลามิเนท แอนด ์ฟอยลแ์สตมป์ปิ� ง จาํกดั 

6. บริษทั เอม็ซี อินดสัเทรียล เคมิคลั จาํกดั 

7. บริษทั สตาร์ ไวร์ คอมป์ จาํกดั 

8. บริษทั เอสจี อินเตอร์เทรด จาํกดั 

9. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สกรีนซพัพลาย 

10. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั โพลี พอส 

                ต่างประเทศ  

                            ผู้จําหน่ายกระดาษ ประกอบด้วย :- 

1. HEINZEL SALES WILFRIED HEINZEL AG 

2. CENTRAL NATIONAL COTTESMAN ASIA LTD 

3. NP TRADING CO., LTD. 

4. KUAN YUAN PAPER MFG.CO., LTD. 



87 

 

5. REPAL INTERNATIONAL LTD. 

6. HONG KONG PAPER SOURCES CO., LTD. 

7. MOORIM P AND P CO., LTD. 

8. LIONS PAPER AND BOARD (M) SDN BHD 

9. PT. INDAH KIAT PULP AND PAPER Tbk. 

10. GOLDEN EAST TRADING (HONG KONG) CO., LTD. 

11. UPM-Kymmene Asia Pacific Pte Ltd. 

12. CENTRAL NATIONAL ASIA LIMITED 

13. GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL JAPAN LTD. 

 

ในการจดัหาวตัถุดิบของบริษทัฯ 3 ปีที�ผา่นมา ไม่มีการจดัหาจากรายใด > 30% ติดต่อกนั 

 

การประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้า 
 

ตามที�ภาครัฐได้มีนโยบายในการสนับสนุนการใช้ไฟฟ้าพลังงานทดแทนนั� น โดยกลุ่มบริษัทได้

เลง็เห็นถึงโอกาสในการพฒันา และไดล้งทุนในธุรกิจที�เกี�ยวขอ้งกบัพลงังานทดแทน  ซึ� งเป็นธุรกิจที�มีศกัยภาพ

ในการเจริญเติบโตที�สูง และมีความเสี�ยงในการดาํเนินงานตํ�า ตลอดจนสามารถสร้างรายไดที้�มั�นคงไดใ้นระยะ

ยาว  

โดยมีธุรกิจหลกั คือ การผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน ประเภทพลงังานแสงอาทิตย ์

โดยบริษทัฯ มีนโยบายจะเขา้ลงทุน พฒันา และบริหารโรงไฟฟ้าทั�งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการ

รับเหมาติดตั� งระบบผลิตไฟฟ้า นอกจากนี�  บริษทัฯ มีการลงทุนในบริษทัร่วม ซึ� งประกอบธุรกิจผลิตและ

จาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํ�า โดยโรงไฟฟ้าแบบพลงังานความร้อนร่วม (“Cogeneration”) และในปี 2563 บริษทัได้

เริ�มเขา้ทยอยเขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟาพลงังานลมในประเทศเวียดนาม 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 โครงการผลิตไฟฟ้าที�อยูภ่ายใตก้ารดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทั

ร่วม (“กลุ่มบริษทัฯ”) ทั�งที�ดาํเนินการเชิงพาณิชย ์(“COD”) แลว้ และโครงการที�อยูร่ะหว่างการพฒันา คิดเป็น

กาํลงัการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 170.48 เมกะวตัต ์และกาํลงัการผลิตไอนํ� าตามสัดส่วนการถือ

หุน้รวม 39.79 ตนัต่อชั�วโมง โดยแบ่งเป็นโครงการที� COD แลว้คิดเป็นกาํลงัการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือ

หุ้นรวม 169.02 เมกะวตัต ์ และกาํลงัการผลิตไอนํ� าตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 39.79 ตนัต่อชั�วโมง และ

โครงการที�อยูร่ะหว่างการพฒันา 1 โครงการ คิดเป็นกาํลงัการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 1.46 เมกะ

วตัต ์ 

โดยยงัไม่รวมโครงการพลงังานลม ซึ� งอยูร่ะหว่างการลงทุนพฒันาโครงการ จาํนวน 160 เมกะวตัต ์ 
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โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายไดส้ามารถจาํแนกไดด้งัต่อไปนี�  
โครงสร้างรายได้ )ล้านบาท(  

 
ดาํเนินการโดย 

ปี 

2561 
ร้อยละ ปี 2562 ร้อยละ ปี 2563 ร้อยละ 

รายได้จากการจาํหน่ายไฟฟ้า 

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศไทย 
- โครงการบ่อพลอย1 
- โครงการบ่อพลอย2 
- โครงลพบุร ี 
- โครงการปราจนี  
- Solar rooftop  

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศ
ญี�ปุ่ น 
- โครงการเกยีวโต 
- โครงการครูฮิาร่า 1 
- โครงการครูฮิาร่า 2 
- โครงการชจิคิะชุคุ 1 
- โครงการชจิคิะชุคุ 2 

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศ
เวยีดนาม 
- โครงการเวยีดนาม 1,2 

 
 

RPV/1 
JKR/1 
LS/1 
PS/1 

EPCOG 
 

Kyotamba GK/3 
AE Power GK/3 
Kurihara GK/3 
Higashi GK 
Higashi GK 

 

 
PKS/2 

 
 

27.42 
26.91 
29.92 
39.92 
13.47 

 
119.93 
26.26 

- 
- 
- 
 
 
- 

 
 

   4.90% 
   4.81% 
   5.35% 
   7.14% 
   2.41% 

 
   21.44% 
    4.69% 

- 
- 
- 
 
 
- 

 
 

29.13 
28.57 
32.23 
40.21 
19.78 

 
113.72 
146.30 
 13.77 

- 
- 
 
 

237.44 

 
 

  3.06% 
  3.00% 
  3.38% 
  4.22% 
  2.08% 

 
  11.94% 
  15.36% 
  1.45% 

- 
- 
 
 

  24.94% 

 
 

16.88 
17.64 
18.68 
25.27 
27.29 

 
103.85 
119.88 
156.16 

3.58 
- 
 
 
- 

 
 

2.51% 
2.62% 
2.77% 
3.75% 
4.05% 

 
15.42% 
17.80% 
2.18% 
0.53% 

- 
 
 
- 

รวมรายได้จากการจาํหน่ายไฟฟ้า  283.83   50.74% 661.15   69.43% 489.23 72.63% 

รายได้จากค่าบริการ 

- รายไดค้่ารบัเหมาก่อสรา้งและ
บาํรุงรกัษา 

 
EE   

67.92 

 
  12.14% 

 
  74.64 

  
   7.84% 

 
55.32 

 
8.21% 

รวมรายได้จากค่าบริการ   67.92   12.14%   74.64    4.84% 55.32 8.21% 

รวมรายได้จากการขายและบริการ  351.75 62.88% 735.79 77.27% 544.55 80.84% 

รายได้เงินอดุหนุนจากรฐับาล (Adder) 

- โครงการบ่อพลอย1 
- โครงการบ่อพลอย 2 
- โครงลพบุร ี 
- โครงการปราจนี  

 
RPV/1 
JKR/1 
LS/1 
PS/1 

 
67.29 
66.17 
74.17 

   - 

 
 12.03% 
 11.83% 
 13.26% 

- 

 
69.82 
68.85 
77.76 

- 

 
  7.33% 
  7.23% 
  8.17% 

- 

 
40.96 
42.72 
45.41 

- 

 
6.08% 
6.34% 
6.74% 

- 

รวมรายได้เงินอดุหนุนจากรฐับาล (Adder)  207.63 37.12% 216.43 22.73% 129.09 5.61% 

รวม  559.38 100.00% 952.22 100.00% 673.63 100.00% 

หมายเหตุ 1. บรษิัทฯ ไดจ้ําหน่ายหุ้นสามญัของ RPV พร้อมทั �งบรษิทัภายใต้ RPV ไดแ้ก่ JKR LS PS ซึ�งมโีครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติยใ์นประเทศไทยจาํนวน 4 โรงขนาด 20.00 เมกะวตัต์ เมื�อวนัที� 11 สงิหาคม 2563 ทาํใหใ้นอนาคตบรษิทัจะไม่มรีายได้
การขายไฟจากโครงการดงักล่าว และไมม่รีายไดจ้ากเงนิอุดหนุนจากรฐับาล (Adder) สาํหรบั 3 โครงการ  

 2. โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศเวยีดนามขนาดกาํลงัการผลติเสนอขาย 99.216 เมกะวตัต์ ไดเ้ริ�มจาํหน่ายไฟฟ้า
เชงิพาณิชย์ ช่วงเดอืนมถุินายน 2562 บรษิัทฯ จงึมรีายได้ค่าขายไฟฟ้าโครงการดงักล่าวในปี 2562 อย่างไรก็ตามบรษิัทฯ ได้
จาํหน่ายหุน้สามญัและโครงการโรงไฟฟ้าทั �ง 2 โครงการดงักล่าวช่วงธนัวาคม 2562 ทาํใหบ้รษิทัฯ รบัรูก้าํไรจากการขายเงนิลงทุน
ในปี 2562 

3. บรษิทัฯ ไดจ้าํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศญี�ปุ่ นในประเทศญี�ปุ่ น 3 โครงการ ไดแ้ก่ คูรฮิาร่า 1 คูรฮิาร่า 
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2 และเกยีวโต เมื�อวนัที� 15 ตุลาคม 2563 และไดร้บัชาํระเงนิเรยีบรอ้ยในวนัที� 26 ตุลาคม 2563 ใหใ้นอนาคตบรษิทัจะไม่มรีายได้
การขายไฟจากโครงการดงักล่าว 

 

กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการขายและบริการ และรายไดเ้งินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นสัดส่วนสาํคญัของ

กลุ่มบริษทั ซึ� งรายไดจ้ากการขายและบริการประกอบดว้ย รายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้า และ รายไดค่้ารับเหมา

ก่อสร้างและบาํรุงรักษา Solar Rooftop ซึ� งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี�  
 

1. รายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้า 

 กลุ่มบริษทัมีรายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทย โดยได้ลงนามใน

สัญญาซื�อขายไฟฟ้า (PPA) กบั กฟภ. สาํหรับการซื�อขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าบ่อพลอย 2 โครงการ จาํนวน 10 

เมกะวตัต ์โรงไฟฟ้าลพบุรี จาํนวน 5 เมกะวตัต ์และ โรงไฟฟ้าปราจีนบุรี จาํนวน 5 เมกะวตัต ์รวม 4 โครงการ 

เป็นจาํนวน 20 เมกะวตัต ์โดยสัญญามีระยะเวลา 5 ปี ต่ออายคุรั� งละ 5 ปี โดยอตัโนมติั รวมเป็นระยะเวลา 25 ปี 

และมีผลบงัคบัใชจ้นกว่าผูผ้ลิตไฟฟ้ายื�นหนังสือขอยกเลิกสัญญา อยา่งไรกต้ามกลุ่มบริษทัไดมี้มติจาํหน่าย 4 

โครงการดงักล่าว เมื�อวนัที� 31 กรกฎาคม 2563 และไดโ้อนหุ้นสามญัแลว้เมื�อวนัที� 11 สิงหาคม 2563 ทาํให้ใน

อนาคตกลุ่มบริษทัจะไม่มีรายไดจ้ากโรงไฟฟ้าในประเทศไทย 4 โรงดงักล่าว อยา่งไรก็ตามกลุ่มบริษทัยงัคงมี

รายไดจ้ากโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยที์�ติดตั�งบนหลงัคาอาคารพาณิชย ์(“Solar Rooftop”) ใน

ประเทศไทยโดยในปัจจุบนัดาํเนินการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยใ์ห้แก่การไฟฟ้านครหลวง (“กฟน.”) แลว้คิดเป็น

กาํลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 1,509 กิโลวตัต์  และ โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตยที์�ติดตั�งบนหลงัคาตามสัญญาขายไฟฟ้าใหก้บับุคคลภายนอกขนาดกาํลงัการผลิตรวมประมาณ  6.43 

เมกะวตัต ์

สําหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยที์�ประเทศญี�ปุ่นนั� น บริษัทฯ ได้จาํหน่าย โครงการเกียวโต 

โครงการคูริฮาร่า1 และโครงการคูริฮาร่า 2 รวมกาํลงัการผลิตเสนอขายประมาณ 31.75 เมกะวตัตต์ ซึ� งได้

ดาํเนินการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยแ์ลว้ ทาํใหใ้นอนาคตกลุ่มบริษทัจะไม่มีรายไดจ้ากโรงไฟฟ้าในประเทศญี�ปุ่น 3 

โรงดงักล่าว บริษทัฯ จึงมีเพียงรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าโครงการชิจิคะชุคุ1 กาํลงัการผลิตเสนอขาย 1.98 เมกะ

วตัต ์ซึ� งดาํเนินการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยเ์มื�อ 23 กนัยายน 2563 และโครงการชิจิคะชุคุ2 กาํลงัการผลิตเสนอขาย 

1.49 เมกะวตัต ์ซึ� งคาดว่าจะเริ�มจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยใ์นช่วงไตรมาส 4/2564 

ทั�งนี�บริษทัฯ อยู่ระหว่างการพฒันาโครงการไฟฟ้าพลงังานลมที�ประเทศเวียดนามกาํลงัการผลิตรวม

ประมาณ 160.00 เมกะวตัต ์จะสามารถดาํเนินการจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยไ์ดภ้ายในปี 2564  
 

2. รายได้ค่ารับเหมาก่อสร้างและบํารุงรักษา 

 กลุ่มบริษทัฯ เริ�มมีการรับรู้รายไดป้ระเภทนี� ในช่วงไตรมาสที� 4 ของปี 2560 เป็นตน้มา ภายใตก้าร

ดาํเนินการของ บริษทั เอ็ปโก ้เอ็นจิเนียริ� ง จาํกดั  (EE) ซึ� งดาํเนินธุรกิจเกี�ยวกบัการรับเหมาก่อสร้าง และการ

บาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ทั�ง Solar Farm และ Solar Roof 
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3. รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (ส่วนเพิ�มราคารับซื�อไฟฟ้า (Adder) 

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ถือเป็นพลงังานหมุนเวียนรูปแบบหนึ�ง ที�ไดรั้บการส่งเสริมจากภาครัฐ 

โดยไดรั้บส่วนเพิ�มราคารับซื�อไฟฟ้าในอตัรา 8 บาทต่อกิโลวตัตช์ั�วโมง เป็นระยะเวลา 10 ปี นบัจากวนัเริ�มซื�อ

ขายไฟฟ้า สําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทยจาํนวน 3 โรง กาํลงัการผลิตรวม 

15.00 เมกะวตัต์ของบริษทัฯ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัได้มีมติจาํหน่าย 3 โครงการดังกล่าว เมื�อวนัที� 31 

กรกฎาคม 2563 และไดโ้อนหุน้สามญัแลว้เมื�อวนัที� 11 สิงหาคม 2563 ทาํให้กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดเ้งินอุดหนุน

จากรัฐบาลหรือส่วนเพิ�มราคารับซื�อไฟฟ้า (Adder) ดงักล่าวอีกต่อไป 

 

ลกัษณะผลติภัณฑ์ 
 

บริษทัยอ่ยทางตรงและทางออ้ม ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน ประเภทพลงังาน

แสงอาทิตยเ์ป็นหลกั โดยมีโครงการตั�งอยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ และยงัมีการประกอบกิจการรับ

ติดตั�งระบบผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop ในประเทศไทยตั�งแต่ปี 2560 และในปี 2563 กลุ่มบริษทัไดป้ระกาศเขา้

ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศเวียดนาม นอกจากนี�  ยงัมีบริษัทร่วมของบริษัทฯ ซึ� ง

ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าประเภทโรงไฟฟ้า Cogeneration 

 

โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ประเภท Solar Rooftop ในประเทศไทย 

ปัจจุบนั EPCOG ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มที�ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย ซึ� ง EP ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 

99.99 ดาํเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยป์ระเภท Solar Rooftop ในประเทศไทย ซึ� งดาํเนินการเชิง

พาณิชยแ์ลว้ รวมทั�งสิ�น 3 โครงการ กาํลงัการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 1,509 กิโลวตัต ์ซึ� งประกอบดว้ยสัญญา

ที� EPCOG เขา้ทาํกบั กฟน.จาํนวน 8 ฉบบั (บางโครงการประกอบดว้ยสัญญาซื�อขายไฟฟ้าหลายฉบบั โปรด

พิจารณาหมายเหตุประกอบตารางด้านล่าง) โดยที�ทุกสัญญาดังกล่าวมีอายุ 25 ปี ทั� งนี�  ทั� ง 3 โครงการ 

(ประกอบดว้ยสัญญาซื�อขายไฟฟ้า 8 ฉบบั) ดงักล่าวไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกิจการผลิต

ไฟฟ้าจาก Solar Rooftop ภายใตบ้ตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นระยะเวลา 8 ปีนบัจากวนัที�เริ�มมีรายไดจ้าก

การประกอบกิจการดงักล่าว และสาํหรับโครงการกิ�งบางเสาธง (ประกอบดว้ยสัญญาซื�อขายไฟฟ้า 5 ฉบบั) ยงั

ไดรั้บการลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิที�ไดจ้ากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติ

เป็นระยะเวลาอีก 5 ปีหลงัจากพน้ช่วงเวลาที�ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล สาํหรับรายละเอียดของแต่ละ

โครงการที�จาํหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ภาครัฐเป็นไปตามตารางดา้นล่าง 

โครงการ 
เจ้าของ

โครงการ 
คู่สญัญา 

ที�ตั �งโครงการ กาํลงัการผลิต

เสนอขาย 

(kW) 

วนัเริ�มจ่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย ์

(Commercial Operation Date) อาํเภอ / เขต จงัหวดั 

โครงการหลกัสี� (�) EPCOG กฟน. หลกัสี� กทม. 301.84 28 และ 30 เมษายน 2558 

โครงการกิ�งบางเสาธง (�) EPCOG กฟน. กิ�งบางเสาธง สมทุรปราการ 1,078.00 18 กนัยายน 2557 
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โครงการ 
เจ้าของ

โครงการ 
คู่สญัญา 

ที�ตั �งโครงการ กาํลงัการผลิต

เสนอขาย 

(kW) 

วนัเริ�มจ่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย ์

(Commercial Operation Date) อาํเภอ / เขต จงัหวดั 

โครงการจตุจกัร EPCOG กฟน. จตุจกัร กทม. 129.36  10 มถุินายน 2558 

หมายเหตุ:  

(1) โครงการหลกัสี�ประกอบดว้ยสญัญาซื�อขายไฟฟ้า 2 สญัญา ขนาด 237.16 กโิลวตัต์ และ 64.68 กโิลวตัต์ โดย COD ณ วนัที� 28 
เมษายน 2558 และ 30 เมษายน 2558 ตามลาํดบั 

(2) โครงการกิ�งบางเสาธงประกอบดว้ยสญัญาซื�อขายไฟฟ้า 5 สญัญา ขนาด 215.60 กโิลวตัต์ เท่ากนัทุกสญัญา โดย COD ณ วนัที� 18 
กนัยายน 2557 พรอ้มกนัทุกสญัญา  

 

นอกจากนี�  EPCOG ยงัดาํเนินกิจการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากระบบ Solar Rooftop ให้แก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้า

ภาคเอกชน จาํนวน 6 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตรวมประมาณ  6.43 เมกะวตัต์ ซึ� งเดินเครื�องเชิงพาณิชย์

จาํหน่ายกระแสไฟฟ้า แลว้ 5 โครงการ อยู่ระหว่างการดาํเนินการอีกจาํนวน 1 โครงการ  โดยสัญญาซื�อขาย

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยด์งักล่าวมีระยะเวลา 15 ปี ถึง 25 ปี 
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                   ภาพโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยป์ระเภท Solar Rooftop 
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โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ประเภท Solar Farm ในประเทศญี�ปุ่น 

ปัจจุบนั บริษทัฯ มีการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ประเภท Solar Farm ในประเทศ

ญี�ปุ่นจาํนวน 2 โครงการ โดยดาํเนินการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยแ์ลว้ 1 โครงการ ไดแ้ก่  โครงการชิจิคะชุคุ 1 

สาํหรับโครงการที�อยูร่ะหว่างการพฒันา ซึ� งไดแ้ก่ โครงการชิจิคะชุคุ 2  

โครงการ 
เจ้าของ

โครงการ 
คู่สญัญา ที�ตั �งโครงการ 

กาํลงัการผลิต

เสนอขาย (MW) 

วนัเริ�มจ่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย ์

(Commercial Operation Date) 

วนัสิ�นสดุสญัญา 

ซื�อขายไฟฟ้า 

โครงการชจิคิะชุคุ 1 Higashi GK Tohoku Electric 
Power Co., Inc. 

ชจิคิะชุคุ  
จงัหวดัมยิาง ิ

1.98 23 กนัยายน 2563 ระยะเวลา 20 ปี นบั
จากวนัที� SCOD 

โครงการชจิคิะชุคุ 2 Higashi GK Tohoku Electric 
Power Co., Inc. 

ชจิคิะชุคุ  
จงัหวดัมยิาง ิ

1.49 ไตรมาสที� 4 ปี 2564 (คาดการณ์) ระยะเวลา 20 ปี นบั
จากวนัที� SCOD 

 

โครงการที�เริ�มจ่ายไฟฟ้าในเชิงพาณชิย์แล้ว 

(ก). โครงการชิจิคะชุคุ 1 

โครงการชิจิคะชุคุ 1 ดาํเนินการโดย Higashi GK ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยที�บริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 98.00 เป็น

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์นาดกาํลงัการผลิตเสนอขาย 1.98 เมกะวตัต ์ซึ� งอยูที่�เขตพื�นที�ชิจิคะชุคุ 

จงัหวดัมิยางิ ซึ� งได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณารับซื�อไฟฟ้าจาก Tohoku Electric Power Co., Inc. 

(“Tohoku”) โดยมีระยะเวลาซื�อขายไฟฟ้า 20 ปี ในระบบ FiT ซึ� งราคาขายไฟฟ้าอยูที่� 21 เยนต่อกิโลวตัตช์ั�วโมง 

คงที�ตลอดอายสุัญญา 

โครงการที�อยู่ระหว่างพฒันาและก่อสร้าง 

(ข). โครงการชิจิคะชุคุ 2 

โครงการชิจิคะชุคุ 2 ดาํเนินการโดย Higashi GK ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยที�บริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 98.00 เป็น

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์นาดกาํลงัการผลิตเสนอขาย 1.485 เมกะวตัต ์ซึ� งอยูที่�เขตพื�นที�ชิจิคะชุ

คุ จงัหวดัมิยางิ ซึ� งไดรั้บหนงัสือแจง้ผลการพิจารณารับซื�อไฟฟ้าจาก Tohoku โดยมีระยะเวลาซื�อขายไฟฟ้า 20 

ปี ในระบบ FIT ซึ� งราคาขายไฟฟ้าอยูที่� 21 เยนต่อกิโลวตัตช์ั�วโมง คงที�ตลอดอายสุัญญา 

 

ธุรกจิรับเหมาติดตั�งระบบผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop 

ในปี 2560 กลุ่มบริษทัฯ ได้เริ� มดาํเนินธุรกิจรับเหมาติดตั� งระบบผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop ผ่าน 

EPCOG และ EE ซึ� งบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และ 99.00 ตามลาํดบั กลุ่มบริษทัฯ มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย

ไดแ้ก่ โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารพาณิชย ์ โดยกลุ่มบริษทัฯ จะให้บริการออกแบบ จดัหาวสัดุอุปกรณ์ 
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และติดตั�งระบบผลิตไฟฟ้าให้แก่ลูกคา้ นอกจากนี�  อาจให้บริการดูแลและบาํรุงรักษาภายหลงัการ COD ตาม

ระยะเวลาที�กาํหนดในสัญญา 

สาํหรับ EPCOG ไดด้าํเนินการรับเหมาติดตั�งระบบผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop ให้แก่ลูกคา้แลว้เสร็จ

แลว้ทั�งสิ�น 11 โครงการ รวมกาํลงัการผลิตติดตั�ง 4.95 เมกะวตัต์ และมีโครงการที�ลงนามในสัญญาว่าจา้ง

แลว้แต่ยงัดาํเนินการติดตั�งไม่แลว้เสร็จ 3 โครงการ รวมกาํลงัการผลิตติดตั�ง 2.47 เมกะวตัต ์

สาํหรับ EE มีโครงการรับเหมาติดตั�งระบบผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop ที�ลงนามในสัญญาว่าจา้งแลว้แต่

ยงัดาํเนินการติดตั�งไม่แลว้เสร็จ 5 โครงการ รวมกาํลงัการผลิตติดตั�ง 89.17 กิโลวตัต ์
 

โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม (Cogeneration) 

ปัจจุบนั กลุ่มบริษทัฯ มีการลงทุนในบริษทัร่วม 2 บริษทัซึ� งดาํเนินกิจการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อน

ร่วม โดยมีรายละเอียดดงันี�  
 

โครงการ 
เจ้าของ

โครงการ 
คู่สญัญา ที�ตั �งโครงการ 

กาํลงัการ

ผลิตไฟฟ้า

เสนอขาย

(MW) 

กาํลงัการผลิตไอ

นํ�าเสนอขาย 

)ตนัต่อชั �วโมง(  

วนัเริ�มจ่ายไฟฟ้าในเชิง

พาณิชย ์(Commercial 

Operation Date) 

วนัสิ�นสดุสญัญา 

ซื�อขายไฟฟ้า 

โครงการ
ลาดกระบงั 

PPTC • กฟผ. 

• ผูใ้ชไ้ฟฟ้าและผูใ้ชไ้อนํ�า
ในนิคมอุตสาหกรรม 

นิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบงั 

กรุงเทพมหานคร 

120 30 29 มนีาคม 2559 28 มนีาคม 2584 

โครงการ
บางป ู

SSUT • กฟผ. 

• ผูใ้ชไ้ฟฟ้าและผูใ้ชไ้อนํ�า
ในนิคมอุตสาหกรรม 

นิคมอุตสาหกรรม
บางป ู
จงัหวดั

สมทุรปราการ 

240 60 โรงที� 1: 4 ธนัวาคม 2559 
โรงที� 2: 29 ธนัวาคม 2559 

3 ธนัวาคม 2584 
28 ธนัวาคม 2584 

 

(ก). โครงการลาดกระบงั 

 โครงการลาดกระบงัดาํเนินการโดย PPTC ซึ� งเป็นบริษทัร่วมที�บริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 50.70 เป็น

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมขนาดกาํลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขาย ��� เมกะวตัต ์และกาํลงัการผลิต

ไอนํ� า 30 ตนัต่อชั�วโมง หากคิดตามสัดส่วนการถือหุ้น กาํลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขายเท่ากบั 60.84 เมกะวตัต ์

กาํลงัการผลิตไอนํ�าเท่ากบั 15.21 ตนัต่อชั�วโมง โครงการลาดกระบงัใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเชื�อเพลิงหลกัในการ

ผลิต มีสัญญาซื�อขายไฟฟ้ากบั กฟผ. จาํนวน �� เมกะวตัต ์เป็นระยะเวลา �5 ปี นอกจากนี�  โครงการลาดกระบงั

มีสัญญาซื�อขายไฟฟ้าและสัญญาซื�อขายไอนํ� ากบัลูกคา้ซึ� งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรม

ลาดกระบงั 

 ทั�งนี�  PPTC ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซและไอนํ� า ภายใต้

บตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นระยะเวลา 8 ปีนบัจากวนัที�เริ�มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการดงักล่าว ทั�งนี�  

มูลค่าของภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส่วนที�ไดรั้บยกเวน้รวมกนัตลอดระยะเวลาที�ไดรั้บการยกเวน้จะไม่เกินกว่าร้อย

ละ 100 ของเงินลงทุนของโครงการ (ไม่รวมค่าที�ดินและทุนหมุนเวียน) 
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รูปภาพโครงการลาดกระบงั 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ข). โครงการบางปู 

โครงการบางปูดาํเนินการโดย SSUT ซึ� งเป็นบริษทัร่วมที�บริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 40.00 ประกอบดว้ย

โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมจาํนวน 2 โรง ขนาดกาํลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขายต่อโรง 120 เมกะวตัต ์และ

กาํลงัการผลิตไอนํ�าต่อโรง 30 ตนัต่อชั�วโมง คิดเป็นกาํลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขายรวม 240 เมกะวตัต ์และกาํลงั

การผลิตไอนํ� ารวม 60 ตนัต่อชั�วโมง (หากคิดตามสัดส่วนการถือหุ้น กาํลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขายรวมเท่ากบั 

96 เมกะวตัต ์กาํลงัการผลิตไอนํ� ารวมเท่ากบั 24 ตนัต่อชั�วโมง) โครงการบางปูใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเชื�อเพลิง

หลกัในการผลิต มีสัญญาซื�อขายไฟฟ้ากบั กฟผ. โรงละ 90 เมกะวตัต ์รวม 180 เมกะวตัต ์เป็นระยะเวลา 25 ปี 
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นอกจากนี�  โครงการบางปูมีสัญญาซื�อขายไฟฟ้าและสัญญาซื�อขายไอนํ� ากบัลูกคา้ซึ� งเป็นโรงงานอุตสาหกรรม

ในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู 

ทั�งนี�  SSUT ได้รับการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกิจการผลิตไฟฟ้าและไอนํ� า ภายใตบ้ตัร

ส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นระยะเวลา 8 ปีนับจากวนัที�เริ�มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการดงักล่าว ทั�งนี�  

มูลค่าของภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส่วนที�ไดรั้บยกเวน้รวมกนัตลอดระยะเวลาที�ไดรั้บการยกเวน้จะไม่เกินกว่าร้อย

ละ 100 ของเงินลงทุนของโครงการ (ไม่รวมค่าที�ดินและทุนหมุนเวียน) 

รูปภาพโครงการบางปู 
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โรงไฟฟ้าพลงังานลมที�ประเทศเวยีดนาม 

 ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัท 4 บริษัทซึ� งอยู่ระหว่างการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้า

พลงังานลมที�ประเทศเวียดนาม โดยมีรายละเอียดดงันี�  

 

ชื�อโครงการ ผูด้าํเนินโครงการ คู่สญัญา 
ที�ตั �ง

โครงการ 
FIT Price 

(USD/kWh) 

ขนาด
กาํลงั 

การผลิต 
(MW) 

วนัเริ�มจ่ายไฟฟ้า 

ในเชิงพาณิชย ์ 
(COD) 

วนัสิ�นสดุสญัญา 

ซื�อขายไฟฟ้า 

Huong Linh 3 Huong Linh 3 Wind Power 
Joint Stock Company 

การไฟฟ้าเวยีดนาม 
(“EVN”) 

จงัหวดั  
Quang Tri 

0.085 30 
ตุลาคม 2564 ระยะเวลา 20 ปี นบั

จากวนัที� SCOD 

Huong Linh 4 Huong Linh 4 Wind Power 
Joint Stock Company 

การไฟฟ้าเวยีดนาม 
(“EVN”) 

จงัหวดั  
Quang Tri 

0.085 30 
ตุลาคม 2564 ระยะเวลา 20 ปี นบั

จากวนัที� SCOD 

Che bien Tay 
Nguyen Wind 
Power Plant 

Chu Prong Gia Lai Wind 
Power Joint Stock 
Company 

การไฟฟ้าเวยีดนาม 
(“EVN”) 

จงัหวดั  

Gia Lai 0.085 50 
ตุลาคม 2564 ระยะเวลา 20 ปี นบั

จากวนัที� SCOD 

Trien Mien Nui 
Wind Power 
Plant 

Chu Prong Gia Lai Wind 
Energy Joint Stock 
Company 

การไฟฟ้าเวยีดนาม 
(“EVN”) 

จงัหวดั  

Gia Lai 0.085 50 
ตุลาคม 2564 ระยะเวลา 20 ปี นบั

จากวนัที� SCOD 

รวม 160.00   

 

(ก.) โครงการ Huong Linh 3 

โครงการ Huong Linh 3 ดาํเนินการโดย Huong Linh 3 Wind Power Joint Stock Company ซึ� งถือหุน้โดย 

Huong Linh Fresh Energy Development Joint Stock Company ร้อยละ 99.80 โดยบริษทัเขา้ทาํรายการไดม้าซึ� ง

หุน้สามญัของ Huong Linh Fresh Energy Development Joint Stock Company โดยจะไดรั้บหุน้สามญัครบร้อย

ละ 100.00 ภายในเดือนตุลาคม 2564 โดยโครงการดงักล่าวเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมขนาดกาํลงัการ

ผลิต 30.00 เมกะวตัต ์ซึ� งอยูที่�เขตจงัหวดั Quang Tri ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ� งไดรั้บอนุมติัให้

รวมโครงการเขา้อยูใ่นแผนแม่บทกาํหนดทิศทางพลงังานไฟฟ้า (PPDP approval) ของปี 2563 ถึง 2573 และ

ไดรั้บการยอมรับที�จะรับซื�อขายไฟฟ้าจากโครงการในเบื�องตน้จาก Vietnam Electricity (“EVN”) โดยไดล้ง

นามในสัญญาซื�อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) กบั EVN แลว้ในวนัที� 2 พฤศจิกายน 2563 มี

ระยะเวลาซื�อขายไฟฟ้า 20 ปี ในอตัรารับซื�อไฟฟ้า (Feed in Tariff หรือ FIT) ที� 0.085 ดอลล่าร์สหรัฐ ต่อหน่วย 

(หรือประมาณ 2.67 บาท อตัราแลกเปลี�ยนที� 31.39 บาทต่อ 1 ดอลล่าร์สหรัฐ อา้งอิงจากธนาคารแห่งประเทศ

ไทย ณ วนัที� 10 มิถุนายน 2563) โดยโครงการดงักล่าวมีกาํหนดการจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาริชย ์ (COD) ภายใน

เดือนตุลาคม 2564 
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(ข.) โครงการ Huong Linh 4 

โครงการ Huong Linh 4 ดาํเนินการโดย Huong Linh 4 Wind Power Joint Stock Company ซึ� งถือหุน้โดย 

Huong Linh Fresh Energy Development Joint Stock Company ร้อยละ 99.80 โดยบริษทัเขา้ทาํรายการไดม้าซึ� ง

หุน้สามญัของ Huong Linh Reproduce Energy Development Joint Stock Company โดยจะไดรั้บหุน้สามญั

ครบร้อยละ 100.00 ภายในเดือนตุลาคม 2564 โดยโครงการดงักล่าวเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมขนาด

กาํลงัการผลิต 30.00 เมกะวตัต ์ซึ� งอยูที่�เขตจงัหวดั Quang Tri ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ� งไดรั้บ

อนุมติัใหร้วมโครงการเขา้อยูใ่นแผนแม่บทกาํหนดทิศทางพลงังานไฟฟ้า (PPDP approval) ของปี 2563 ถึง 

2573 และไดรั้บการยอมรับที�จะรับซื�อขายไฟฟ้าจากโครงการในเบื�องตน้จาก Vietnam Electricity (“EVN”) 

โดยไดล้งนามในสัญญาซื�อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) กบั EVN แลว้ในวนัที� 27 มกราคม 2564 มี

ระยะเวลาซื�อขายไฟฟ้า 20 ปี ในอตัรารับซื�อไฟฟ้า (Feed in Tariff หรือ FIT) ที� 0.085 ดอลล่าร์สหรัฐ ต่อหน่วย 

(หรือประมาณ 2.67 บาท อตัราแลกเปลี�ยนที� 31.39 บาทต่อ 1 ดอลล่าร์สหรัฐ อา้งอิงจากธนาคารแห่งประเทศ

ไทย ณ วนัที� 10 มิถุนายน 2563) โดยโครงการดงักล่าวมีกาํหนดการจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาริชย ์ (COD) ภายใน

เดือนตุลาคม 2564 

 

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

โครงการ TN ดาํเนินการโดย Chu Prong Gia Lai Wind Power Joint Stock โดยบริษทัเขา้ทาํรายการไดม้าซึ� งหุน้

สามญัของ Chu Prong Gia Lai Wind Power Joint Stock โดยจะไดรั้บหุ้นสามญัครบร้อยละ 90.00 ภายในเดือน

ตุลาคม 2564 โดยโครงการดงักล่าวเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมขนาดกาํลงัการผลิต 50.00 เมกะวตัต ์ซึ� ง

อยูที่�เขตจงัหวดั Gia Lai ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ� งไดรั้บอนุมติัใหร้วมโครงการเขา้อยูใ่นแผน

แม่บทกาํหนดทิศทางพลงังานไฟฟ้า (PPDP approval) ของปี 2563 ถึง 2573 และไดรั้บการยอมรับที�จะรับซื�อ

ขายไฟฟ้าจากโครงการในเบื�องตน้จาก Vietnam Electricity (“EVN”) โดยไดล้งนามในสัญญาซื�อขายไฟฟ้า 

(Power Purchase Agreement) กบั EVN แลว้ในวนัที� 1 ธนัวาคม 2563 มีระยะเวลาซื�อขายไฟฟ้า 20 ปี ในอตัรา

รับซื�อไฟฟ้า (Feed in Tariff หรือ FIT) ที� 0.085 ดอลล่าร์สหรัฐ ต่อหน่วย (Feed in Tariff หรือ FIT) ที� 0.085 

ดอลล่าร์สหรัฐ ต่อหน่วย (หรือประมาณ 2.66 บาท อตัราแลกเปลี�ยนที� 31.32  บาทต่อ 1 ดอลล่าร์สหรัฐ อา้งอิง

จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัที� 6 สิงหาคม 2563) โดยโครงการดงักล่าวมีกาํหนดการจาํหน่ายไฟฟ้าเชิง

พาริชย ์(COD) ภายในเดือนตุลาคม 2564 

 

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

โครงการ MN ดาํเนินการโดย Chu Prong Gia Lai Wind Energy Joint Stock Company โดยบริษทัเขา้ทาํรายการ

ไดม้าซึ� งหุน้สามญัของ Chu Prong Gia Lai Wind Energy Joint Stock Company โดยจะไดรั้บหุน้สามญัครบ

ร้อยละ 100.00 ภายในเดือนตุลาคม 2564 โดยโครงการดงักล่าวเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมขนาดกาํลงั

การผลิต 50.00 เมกะวตัต ์ ซึ� งอยูที่�เขตจงัหวดั Gia Lai ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ� งไดรั้บอนุมติั

ใหร้วมโครงการเขา้อยูใ่นแผนแม่บทกาํหนดทิศทางพลงังานไฟฟ้า (PPDP approval) ของปี 2563 ถึง 2573 และ
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ไดรั้บการยอมรับที�จะรับซื�อขายไฟฟ้าจากโครงการในเบื�องตน้จาก Vietnam Electricity (“EVN”) โดยไดล้ง

นามในสัญญาซื�อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) กบั EVN แลว้ในวนัที� 1 ธนัวาคม 2563 มีระยะเวลา

ซื�อขายไฟฟ้า 20 ปี ในอตัรารับซื�อไฟฟ้า (Feed in Tariff หรือ FIT) ที� 0.085 ดอลล่าร์สหรัฐ ต่อหน่วย (Feed in 

Tariff หรือ FIT) ที� 0.085 ดอลล่าร์สหรัฐ ต่อหน่วย (หรือประมาณ 2.66 บาท อตัราแลกเปลี�ยนที� 31.32  บาทต่อ 

1 ดอลล่าร์สหรัฐ อา้งอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัที� 6 สิงหาคม 2563) โดยโครงการดงักล่าวมี

กาํหนดการจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาริชย ์(COD) ภายในเดือนตุลาคม 2564 

กระบวนการผลติไฟฟ้า 

โครงการ Solar Farm และโครงการ Solar Rooftop 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นกลุ่มบริษทัฯ แบ่งออกเป็นประเภท Solar Farm ซึ� งผลิตไฟฟ้าสาํหรับ

ส่งเขา้ระบบโครงข่าย โดยมีการประกอบกิจการทั�งในและต่างประเทศ และประเภท Solar Rooftop ซึ� งแบ่ง

ออกเป็นการผลิตไฟฟ้าสําหรับส่งเขา้ระบบโครงข่าย และการผลิตไฟฟ้าเพื�อใช้ภายในอาคารพาณิชย ์โดย

กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยทุ์กประเภทที�กล่าวมานี� มีอุปกรณ์หลกัและกระบวนการผลิต

ไฟฟ้า ดงันี�  

อุปกรณ์หลกั 

1. แผงเซลลแ์สงอาทิตย ์ (Solar Module) เป็นอุปกรณ์เปลี�ยนพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นกระแสไฟฟ้า

ตรง (DC Current) โดยเทคโนโลยขีองแผงเซลลแ์สงอาทิตยแ์บ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ  

- ซิลิคอนผลึกเดี�ยว (Monocrystalline Silicon) มีลกัษณะเป็นแผน่ซิลิคอนแขง็และบางมาก เซลล์

แสงอาทิตยป์ระเภทผลึกซิลิคอน ผลิตจากแท่งผลึกซิลิคอนที�เกิดจากการหลอมละลายซิลิคอน

บริสุทธิ�  โดยแผงเซลลแ์สงอาทิตยป์ระเภทนี� มีประสิทธิภาพต่อพื�นที�สูง อย่างไรก็ตาม ตน้ทุน

ในการผลิตแผงเซลลแ์สงอาทิตยป์ระเภทนี� ค่อนขา้งสูง 

- โพลีคริสตลัไลน์ (Polycrystalline Silicon) ผลิตโดยการนาํเอาซิลิคอนเหลวมาเทใส่แม่พิมพที์�

เป็นสี� เหลี�ยม ก่อนที�จะนํามาตดัเป็นแผ่นบาง แผงเซลล์แสงอาทิตยป์ระเภทนี� นี� ใช้ปริมาณ

ซิลิคอนในการผลิตนอ้ยกว่าประเภทซิลิคอนผลึกเดี�ยว ราคาจึงถูกกว่า ดงันั�น หากไม่มีขอ้จาํกดั

ในดา้นพื�นที� การใชแ้ผงเซลลแ์สงอาทิตยป์ระเภทนี� คุม้ค่าการลงทุนกว่าประเภทผลึกเดี�ยว 

- ฟิล์มบาง (Thin Film) หลักการคือการนําสารที�สามารถแปลงพลังงานแสงอาทิตยเ์ป็น

กระแสไฟฟ้ามาฉาบเป็นฟิล์มหรือชั�นบางๆ ซ้อนกนัหลายๆ ชั�น ดา้นประสิทธิภาพในการใช้

งานนั�นตํ�ากว่าแผงเซลลแ์สงอาทิตยป์ระเภทซิลิคอนผลึกเดี�ยวและประเภทโพลีคริสตลัไลน์  

2. ตูร้วมสายไฟฟ้ากระแสตรง (DC Combiner Box) เป็นอุปกรณ์สาํหรับรวมกระแสไฟฟ้าที�ผลิตได้

จากแผงเซลลแ์สงอาทิตยเ์พื�อส่งกระแสไฟฟ้าที�รวมไดไ้ปยงัอินเวอร์เตอร์ นอกจากนี�ภายในตูร้วม
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สายไฟฟ้ากระแสตรงยงัติดตั�งอุปกรณ์ตดัตอนและอุปกรณ์ป้องกนั เช่น Surge Protection และ 

Fuse เป็นตน้ 

3. อินเวอร์เตอร์ (Inverter) เป็นอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้าจากกระแสตรงเป็นกระแสสลบัแรงดนัตํ�า 

เพราะระบบไฟฟ้าโดยส่วนใหญ่มกัใช้กระแสไฟสลบัในการใชง้าน โดยอินเวอร์เตอร์ในระบบ

เซลล์แสงอาทิตยแ์บบเชื�อมต่อกบัระบบจาํหน่าย (Grid-connected) สามารถแบ่งได ้2 ประเภท 

ขึ�นอยูก่บัลกัษณะการใชง้าน คือ 

- อินเวอร์เตอร์ชนิดเซนทรัล (Central Inverter) เป็นอินเวอร์เตอร์ขนาดใหญ่ มีขนาดตั�งแต่ 100 

ถึง 2,500 กิโลวตัต ์อินเวอร์เตอร์ชนิดนี� นิยมนาํมาใชส้าํหรับ Solar Farm ซึ� งมีกาํลงัการผลิตสูง 

เนื�องจากมีความสะดวกในการติดตั�งกบัระบบขนาดใหญ่ และสะดวกต่อการดูแลรักษา  

- อินเวอร์เตอร์ชนิดสตริง (String Inverter) เป็นอินเวอร์เตอร์ขนาดเล็ก มีขนาดตั�งแต่ 2 ถึง 60 

กิโลวตัต ์อินเวอร์เตอร์ชนิดนี� นิยมนาํมาใชส้าํหรับ Solar rooftop เนื�องจากมีขนาดเล็ก สามารถ

ติดตั�งในพื�นที�จาํกดั และสะดวกในการดูแลรักษา 

4. ตูร้วมสายไฟฟ้ากระแสสลบั (AC Combiner Box) เป็นอุปกรณ์สาํหรับรวมไฟฟ้ากระแสสลบัที�

แปลงมาจากอินเวอร์เตอร์เพื�อส่งกระแสไฟฟ้าไปการใชง้านที�ตอ้งการต่อไป  

5. หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) เป็นอุปกรณ์แปลงแรงดันไฟฟ้าให้เป็นแรงดันที�ต้องการ 

โดยทั�วไปจะติดตั� งหม้อแปลงสําหรับกรณีที�ต้องการขายไฟฟ้าให้กับผูรั้บซื�อไฟฟ้าในระบบ

จาํหน่าย ดงันั�นจึงตอ้งแปลงแรงดนัใหต้รงกบัระบบจาํหน่าย 

6. สวิตซ์เกียร์ (Switch Gear) เป็นอุปกรณ์ซึ� งทาํหนา้ที�ตดัต่อและเชื�อมต่อระหว่างระบบภายในและ

ระบบโครงข่าย  

กระบวนการผลิตไฟฟ้า 

1. พลงังานแสงอาทิตยที์�ตกกระทบกบัแผงเซลล์แสงอาทิตยจ์ะถูกแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสตรง โดย

การนาํแผงเซลล์แสงอาทิตยม์าต่ออนุกรมกนัในแต่ละชุดสตริงจะทาํให้ไดแ้รงดนัไฟฟ้าเพิ�มขึ�น

ตามตอ้งการ โดยจาํนวนแผงเซลล์แสงอาทิตยที์�นาํมาต่ออนุกรมกนัในแต่ละสตริงจะขึ�นอยู่กบั

ขนาดอินเวอร์เตอร์ที�ใช ้ 

2. สายไฟฟ้าจากแต่ละสตริง จะไปต่อรวมกนัที�ตูร้วมสายไฟฟ้ากระแสตรง เพื�อรวมกระแสไฟฟ้าเขา้

ดว้ยกนั แลว้ส่งไปยงัอินเวอร์เตอร์ต่อไป  

3. เมื�อไฟฟ้ากระแสตรงเขา้สู่อินเวอร์เตอร์ อินเวอร์เตอร์จะทาํการเปลี�ยนไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้า

กระแสสลบั และปรับค่าทางไฟฟ้า (เช่น แรงดนั, เฟส, ฮาร์โมนิค, ความถี�, แรงดนักระเพื�อม, การ

ป้องกันสภาวะไอส์แลนด์ดิ�ง  เป็นต้น) ให้ตรงตามที�ผู ้ควบคุมระบบจําหน่ายกําหนด ซึ� ง

อินเวอร์เตอร์ที�นาํมาใชง้านจะผา่นการทดสอบจากผูค้วบคุมระบบจาํหน่าย 
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4. จากนั�นไฟฟ้ากระแสสลบัที�ผลิตไดจ้ะถูกส่งให้แก่ผูรั้บซื�อไฟฟ้า โดยสามารถแบ่งออก 2 ประเภท 

ดงันี�  

4.1 สาํหรับกรณีที�จาํหน่ายไฟฟ้าให้กบัผูรั้บซื�อในระบบจาํหน่าย กระแสไฟฟ้าที�ผลิตไดจ้ะตอ้ง

ผา่นหมอ้แปลงไฟฟ้าเพื�อแปลงแรงดนัใหต้รงกบัระบบจาํหน่าย ก่อนที�จะถูกส่งผา่นมิเตอร์วดั

ค่าพลงังานไฟฟ้า และส่งผา่นเขา้ระบบสายส่งของระบบจาํหน่ายนั�นๆ ต่อไป 

สาํหรับโครงการ Solar Rooftop ที�ผลิตไฟฟ้าสาํหรับใชเ้องภายในอาคารพาณิชย ์ไฟฟ้ากระแสสลบัที�ได้

จากแต่ละอินเวอร์เตอร์จะมารวมกนัที�ตูร้วมสายไฟฟ้ากระแสสลบั (AC Combiner Box) เพื�อรวมกระแส ก่อน

ถูกนาํไปเชื�อมเขา้กบัตูจ่้ายกระแสไฟฟ้าหลกัของอาคาร ระบบควบคุมของอินเวอร์เตอร์จะทาํหนา้ที�จดัการให้

ระบบไฟฟ้านาํเอาพลงังานไฟฟ้าที�ได้จากอินเวอร์เตอร์ไปใช้ก่อน และหากความตอ้งการพลงังานไฟฟ้ามี

มากกว่าที�ระบบเซลลแ์สงอาทิตยผ์ลิตได ้ระบบไฟฟ้าจึงจะรับเอาพลงังานไฟฟ้าจากตูจ่้ายกระแสไฟฟ้าหลกั ซึ� ง

รับไฟฟ้ามาจากภายนอกมาใชต่้อไป 

แผนภาพแสดงกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโครงการ Solar Farm และโครงการ Solar Rooftop 

           กรณขีายไฟฟ้าใหแ้ก่ผูร้บัซื�อไฟฟ้าในระบบจาํหน่าย            กรณขีายไฟฟ้าใหแ้ก่อาคารพาณชิย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



102 

 

โครงการโรงไฟฟ้า Cogeneration 

โรงไฟฟ้า Cogeneration ของบริษทัร่วมของบริษทัฯ มีขั�นตอนการผลิตไฟฟ้าดงันี�  

1. ในขั�นแรกการผลิตไฟฟ้าจะเป็นการผลิตโดยหน่วยผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ (Gas Turbine 

Generation) ซึ� งประกอบดว้ย เครื�องกงัหนัก๊าซ (Gas Turbine) และเครื�องกาํเนิดไฟฟ้า (Generator) 

โดยกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าเริ�มตน้จากอดัอากาศให้มีความดนัสูงแลว้นาํไปผสมกบัก๊าซ

ธรรมชาติในหอ้งเผาไหม ้โดยมีระบบจุดไฟ (Ignition) สร้างประกายไฟทาํให้เกิดการเผาไหม ้เมื�อ

ส่วนผสมระหว่างก๊าซธรรมชาติและอากาศเกิดการเผาไหม้แลว้จะกลายเป็นก๊าซร้อนที�มีการ

ขยายตวัและถูกนาํไปขบัดนัใบพดั (blade) ของเครื�องกงัหันก๊าซ โดยใบพดัดงักล่าวจะเชื�อมติดอยู่

กบัแกนเพลาจึงทาํให้เพลาหมุนและเกิดแรงบิด ซึ� งที�ปลายเพลาอีกด้านหนึ� งจะเชื�อมติดอยู่กับ

เครื�องกาํเนิดกระแสไฟฟ้าและฉุดใหโ้รเตอร์ของเครื�องกาํเนิดกระแสไฟฟ้าหมุนตามแกนเพลาและ

เหนี�ยวนาํทาํใหเ้กิดกระแสไฟฟ้าขึ�น  

2. ก๊าซร้อนที�ผา่นการขบัดนัใบพดัของกงัหันก๊าซแลว้ จะยงัมีอุณหภูมิและพลงังานเหลืออยูค่่อนขา้ง

สูง (ประมาณ ���-��� องศาเซลเซียส) ดงันั�นก๊าซร้อนดงักล่าวจะถูกส่งเขา้สู่หน่วยผลิตไอนํ� าโดย

การนาํความร้อนที�เหลือกลบัมาใชใ้หม่ (Heat Recovery Steam Generator หรือ “HRSG”) เพื�อ

ถ่ายเทพลงังานความร้อนให้กบันํ� าปราศจากแร่ธาตุ จนทาํให้นํ� าปราศจากแร่ธาตุกลายเป็นไอนํ� า

แรงดนัสูง และเมื�อก๊าซร้อนถ่ายเทพลงังานให้กบันํ� าปราศจากแร่ธาตุแลว้จะมีอุณหภูมิลดลงก่อน

ถูกระบายออกปล่องของ HRSG  

3. ไอนํ� าแรงดนัสูงที�ถูกระบายออกจากจาก HRSG จะถูกแบ่งเป็น � ส่วน ส่วนหนึ�งจาํหน่ายให้กบั

โรงงานอื�นๆ ที�อยูภ่ายในนิคมอุตสาหกรรม และอีกส่วนหนึ�งจะถูกรวบรวมเขา้สู่หน่วยผลิตไฟฟ้า

กงัหันไอนํ� า (Steam Turbine Generator) ซึ� งประกอบดว้ยเครื�องกงัหันไอนํ� า (steam turbine) และ

เครื�องกาํเนิดไฟฟ้า (Generator) โดยไอนํ� าจะถูกส่งเขา้ไปหมุนเครื�องกงัหันไอนํ� าที�มีเพลาเชื�อมต่อ

อยู่กับเครื� องกาํเนิดไฟฟ้าทาํให้โรเตอร์หมุน และเกิดการเหนี�ยวนําเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าขึ� น 

สาํหรับไอนํ� าที�ผ่านการผลิตกระแสไฟฟ้าจากหน่วยผลิตไฟฟ้ากงัหันไอนํ� าแลว้ จะถูกแลกเปลี�ยน

ความร้อนกบันํ� าจากหอหล่อเยน็ เพื�อควบแน่นไอนํ� าให้กลายเป็นนํ� าก่อนหมุนเวียนกลบัไปใชใ้น 

HRSG ต่อไป  

 

 

 

 

 



103 

 

แผนภาพแสดงกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า Cogeneration 

 

โครงการโรงไฟฟ้า พลงังานลม 

 การนาํลมมาใชป้ระโยชน์จะตอ้งอาศยัเครื�องจกัรกลสําคญั คือ “กงัหันลม” ในการเปลี�ยน พลงังาน

จลน์จากการเคลื�อนที�ของลม เป็นพลงังานกลก่อนนาํไปใชป้ระโยชน์ ที�สาํคญัพลงังานลม ใชไ้ม่มีวนัหมด และ

กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากลมยงัไม่ปล่อยของเสียที�เป็นอนัตรายต่อ สภาพแวดลอ้มแต่การใชพ้ลงังานลมเพื�อ

การผลิตไฟฟ้าความเร็วลมจะตอ้งสมํ�าเสมอ หรือกาํลงัลม เฉลี�ยทั�งปีควรไม่นอ้ยกว่าระดบั 6.4 – 7.0 เมตรต่อ

วินาที ที�ความสูง 50 เมตร ถึงจะสามารถ ผลิตไฟฟ้าจากกงัหนัลมไดดี้ โดยทั�วไปกงัหันลมแบ่งออกเป็น 2 ชนิด 

ตามแกนหมุนของกงัหนัลม ไดแ้ก่ 

1. กงัหันลมแกนหมุนแนวตั�ง (Vertical Axis Wind Turbine) เป็นกงัหันลมที�มีแกนหมุน และใบพดัตั�ง

ฉากกบัการเคลื�อนที�ของลมในแนวราบ 

2. กงัหันลมแกนหมุนแนวนอน (Horizontal Axis Wind Turbine) เป็นกงัหันลมที�มีแกนหมุนขนานกบั

การเคลื�อนที�ของลมในแนวราบ โดยมีใบพดัเป็นตวัตั�งฉากรับแรงลม 

ทั�งนี� กลุ่มบริษทับริษทัใชก้งัหันลมแบบแนวแกนนอน (Horizontal Axis Turbine (HAWT)) เป็นกงัหันลมที�มี

แกนหมุนขนานกบัทิศทางของลมโดยมีใบพดัเป็นตวัตั�งฉากรับแรงลม มีอุปกรณ์ควบคุมกงัหันให้หันไปตาม

ทิศทางของกระแสลม เรียกว่าหางเสือ โดยพื�นที�ที�โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมของกลุ่มบริษทัตั� งอยู่ใน

ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

จงัหวดั Quang Tri มีความเร็วลมเฉลี�ยต่อปี 7.15 เมตรต่อวินาที และจงัหวดั 6.8 เมตรต่อวินาที 
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กระบวนการผลิตไฟฟ้า 

 เมื�อมีลมพดัผ่านใบกงัหัน พลงังานจลน์ที�เกิดจากลมจะทาํให้ใบพดัของกงัหันเกิดการหมุน และได้

เป็นพลงังานกลออกมา พลงังานกลจากแกนหมุนของกงัหันลมจะถูกเปลี�ยนรูปไปเป็นพลงังานไฟฟ้า โดย

เครื�องกาํเนิดไฟฟ้า (Generator) ที�เชื�อมต่ออยูก่บัแกนหมุนของกงัหันลม จ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุม

ไฟฟ้า และจ่ายกระแสไฟฟ้าเขา้สู่ระบบต่อไป โดยปริมาณไฟฟ้าที�ผลิตไดจ้ะขึ�นอยูก่บัความเร็วของลม ความ

ยาวของใบพดั และสถานที�ติดตั�งกงัหนัลม 

 

ส่วนประกอบของกงัหนัลมเพื�อผลิตไฟฟ้า 

 

1. แกนหมุนใบพดั (Rotor Blade) ทาํหนา้ที�รับแรงลม ซึ� งแกนหมุนประกอบดว้ย 

1.1 ดุมแกนหมุน (Rotor Hub) เป็นตวัครอบแกนหมุนที�อยู่ส่วนหน้าสุด มีรูปร่างเป็นวงรีคลา้ยไข่ 

เพื�อการลู่ลม 

1.2 ใบพดั (Blade) ยดึติดกบัแกนหมุน ทาํหนา้ที�รับพลงังานจลน์จากการเคลื�อนที� ของลม และหมุน

แกนหมุนเพื�อส่งถ่ายกาํลงัไปยงัเพลาแกนหมุนหลกั กงัหันลมขนาด 3 ใบพดั จดัว่าดีที�สุดในการ

กวาดรับแรงลมและนิยมใชก้นัแพร่หลายมากที�สุด 

1.3 จุดปรับหมุนใบ (Pitch) อยูร่ะหว่างรอยต่อของใบกบัแกนหมุน ทาํหน้าที�ปรับใบพดัให้มีความ

พร้อมและเหมาะสมกบัความเร็วลม 

2. ห้องเครื�อง  )Nacelle) มีลกัษณะคลา้ยกล่องใส่ของขนาดใหญ่ที�ถูกออกแบบเพื�อป้องกนัสภาพอากาศ

ภายนอกใหก้บัอุปกรณ์ที�อยูภ่ายใน ซึ� งไดแ้ก่ 
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2.1 เพลาแกนหมุนหลกั  )Main Shaft หรือ Low Speed Shaft) ทาํหนา้ที�รับแรงจากแกนหมุนใบพดั 

และส่งผา่นเขา้สู่หอ้งปรับเปลี�ยนทดรอบกาํลงั 

2.2 หอ้งทดรอบกาํลงั )Gear Box) เป็นตวัควบคุมปรับเปลี�ยนทดรอบการหมุนและถ่ายแรงของเพลา

แกนหมุนหลกัที�มีความเร็วรอบตํ�า ไปยงัเพลาแกนหมุนเล็กของเครื�องกาํเนิดไฟฟ้าเพื�อให้มี

ความเร็วรอบสูงขึ�น และมีความเร็วสมํ�าเสมอ 

2.3 เพลาแกนหมุนเล็ก  )Shall Shaft หรือ High Speed Shaft) ทาํหนา้ที�รับแรงที�มีความเร็วรอบสูง

ของหอ้งทดรอบกาํลงัเพื�อหมุนเครื�องกาํเนิดไฟฟ้า 

2.4 เครื�องกาํเนิดไฟฟ้า )Generator) ทาํหนา้ที�แปลงพลงังานกลที�ไดรั้บเป็นพลงังานไฟฟ้า 

2.5 เบรก  )Brake) เป็นระบบกลไกเพื�อใชค้วบคุมและยึดการหยุดหมุนอยา่งสิ�นเชิงของใบพดัและ

เพลาแกนหมุนของกงัหนัลม เมื�อตอ้งการใหก้งัหนัลมหยดุหมุนและในระหว่างการซ่อมบาํรุง 

2.6 ระบบควบคุมไฟฟ้า )Controller System) เป็นระบบควบคุมการทาํงานและการจ่ายกระแสไฟฟ้า

ออกสู่ระบบโดยคอมพิวเตอร์ 

2.7 ระบบระบายความร้อน  )Cooking ) เพื�อระบายความร้อนจากการทาํงานต่อเนื�องตลอดเวลาของ

หอ้งทดรอบกาํลงัและเครื�องกาํเนิดไฟฟ้า อาจระบายดว้ยลมหรือนํ�าขึ�นกบัการออกแบบ 

2.8 เครื�องวดัความเร็วและทิศทางลม  )Anemometer and Wired Vane) เป็นส่วนเดียวที�ติดตั�งอยูน่อก

หอ้งเครื�อง ซึ� งไดรั้บการเชื�อมต่อสายสัญญานเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื�อวดัความเร็วและทิศทาง

ลม 

3. เสา (Tower) เป็นตวัรับส่วนที�เป็นชุดแกนหมุนใบพดัและตวัหอ้งเครื�องที�อยูด่า้นบน 

4. ฐานราก เป็นส่วนที�รับนํ�าหนกัของชุดกงัหนัลม 

 

การบริหารจัดการ ตรวจสอบ ซ่อมบํารุง และติดตามการดาํเนินงาน 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ประเภท Solar Farm ในประเทศไทย 

สาํหรับโครงการ Solar Farm ในประเทศไทย บริษทัฯ สามารถติดตามการดาํเนินงานโรงไฟฟ้าผ่าน

ระบบออนไลน์ และไดมี้การว่าจา้ง EE ซึ� งเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ ให้ทาํหนา้ที�บริหารจดัการ ตรวจสอบ 

และซ่อมบาํรุงโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์องกลุ่มบริษทัฯ ในประเทศไทย ทั�งนี� แต่ละบริษทัจะทาํสัญญา

ว่าจา้ง EE ครั� งละ � ปี โดย EE มีแนวทางการบริหารจดัการ ตรวจสอบ และซ่อมบาํรุงโรงไฟฟ้า ดงันี�  

 

 



106 

 

1) การเดินระบบไฟฟ้า 

- จดัใหมี้วิศวกรหรือเจา้หนา้ที�ที�มีความรู้ ความชาํนาญและฝีมือดี เพื�อดูแลรักษาโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย ์ โดยจะมีวิศวกรหรือเจา้หนา้ที�มาประจาํที�โรงไฟฟ้าทุกวนั ตั�งแต่เวลา 7.00 น. ถึง 

19.00 น. 

- ควบคุมการเดินเครื�องของโครงการใหส้ามารถผลิตไฟฟ้าไดอ้ยา่งต่อเนื�อง โดยมีค่าความต่อเนื�อง

ในการผลิตไฟฟ้า (Overall Plant Availability) ไม่นอ้ยกว่า 98% 

- ควบคุมดูแลระบบผลิตไฟฟ้าทั� งหมดทั�งในขณะที�ระบบกาํลงัผลิตไฟฟ้าและหยุดผลิตไฟฟ้า 

รวมทั�งตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ทุกวนัให้สามารถทาํงานไดเ้ป็นปกติ เป็นไปตามหลกัวิศวกรรม

ที�ดี 

- จดัทาํรายงานบนัทึกขอ้มูลรายวนั (Daily Report) และรายเดือน (Monthly Report) เพื�อรายงาน

ใหผู้บ้ริหารของบริษทัฯ ไดรั้บทราบการดาํเนินงานของโรงไฟฟ้า 

- ตรวจสอบและเฝ้าติดตามกาํลงัการผลิตของโครงการในช่วงระหว่างวนัทาํการ ให้เป็นไปโดย

ราบรื�น หากมีสิ�งผดิปกติในกระบวนการผลิตทาํให้การผลิตหยดุชะงกั จะตอ้งแกปั้ญหาเบื�องตน้ 

และรวมถึงประสานงานกบัการไฟฟ้า ผูรั้บเหมา และผูข้ายอุปกรณ์เพื�อร่วมแกไ้ขปัญหานั�น เมื�อ

มีอุปกรณ์หรือชิ�นส่วนใดเสีย ทาํงานบกพร่อง หรือสูญหาย จะประสานงานในการดาํเนินซ่อม

โดยผูรั้บเหมาหรือผูข้ายอุปกรณ์ตามเงื�อนไขการรับประกัน และทาํรายงานรายเดือนสรุป

ชิ�นส่วนอุปกรณ์ที�ไดท้าํการเปลี�ยนพร้อมทั�งระบุสาเหตุใหแ้น่ชดั 

- หากเหตุการณ์ขา้งตน้เป็นเหตุใหโ้รงไฟฟ้าตอ้งหยดุการผลิตไฟฟ้าทั�งหมดหรือบางส่วน จะมีการ

แจง้ทนัทีและส่งรายงานเหตุการณ์ภายในระยะเวลา �� ชั�วโมงนบัจากเวลาที�เกิดเหตุ 

2) การบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าและอุปกรณ์ 

- บาํรุงรักษาเครื�องจกัรและอุปกรณ์ในระบบการผลิตไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใชง้าน ตาม

คาํแนะนาํ ทั�งวิธีการและระยะเวลาที�เหมาะสม ซึ� งระบุไวใ้นคู่มือการใชง้านและบาํรุงรักษาโดย

ผูผ้ลิต ผูข้ายอุปกรณ์ หรือผูรั้บเหมางานติดตั�ง 

- ตรวจสอบและซ่อมบาํรุงรักษาเครื�องจกัรและอุปกรณ์ต่างๆ ตามระยะเวลาที�กาํหนด อาจมีการ

เพิ�มรายการหรือความถี�เพื�อใหโ้รงไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและความมั�นคงในการผลิตไฟฟ้าเพิ�มขึ�น 

- นาํเสนอแผนงานการบาํรุงรักษารายเดือนและรายปี โดยมีการนําเสนอแผนงานทุกตน้เดือน

สําหรับแผนงานรายเดือน และทุกตน้ปีสําหรับแผนงานรายปี ในแผนงานจะตอ้งระบุจาํนวน

ทรัพยากรที�ตอ้งใชใ้นแต่ละงานทั�งแรงงานเครื�องจกัร 

- จัดหาเครื�องจักรหรือเครื�องมือที�จาํเป็นในการสนับสนุนการทาํงานและการบาํรุงรักษาให้มี

ประสิทธิภาพ เครื�องจกัรหรือเครื�องมือที�นาํมาใชต้อ้งอยูใ่นสภาพดีพร้อมใชง้าน มีความปลอดภยั

เหมาะสมกบังาน 
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- ทาํการประสานงานกบัผูรั้บเหมาหรือผูข้ายอุปกรณ์ที�รับผิดชอบ ตามเงื�อนไขการรับประกัน

เปลี�ยนอุปกรณ์หรือชิ�นส่วนที�จะต้องเปลี�ยนตามกาํหนดเวลา หรือตรวจพบว่าอุปกรณ์หรือ

ชิ�นส่วนนั�นเสียหรือมีโอกาสที�จะเสียในระยะเวลาอนัใกล ้และจะตอ้งทาํรายงานรายเดือนสรุป

ชิ�นส่วนที�เปลี�ยนพร้อมระบุสาเหตุใหแ้น่ชดั 

- วิเคราะห์และตรวจสอบยอ้นกลบัถึงความเหมาะสมของระบบการบาํรุงรักษากบัการปฏิบติังาน

จริง เพื�อวิเคราะห์ว่าระบบการบาํรุงรักษาที�ดาํเนินการอยู่ จะตอ้งมีการปรับปรุงแกไ้ขเพื�อให้

เหมาะสมหรือไม่ 

- ดูแลการจดัเก็บและจดัทาํรายการปริมาณรับเขา้ เบิกใช ้และยอดคงเหลือของอะไหล่คงคลงัเพื�อ

ใชใ้นงานบาํรุงรักษาและงานซ่อม 

3) การประสานกบัการไฟฟ้าส่วนทอ้งถิ�น 

- หากการไฟฟ้าส่วนทอ้งถิ�นมีการดบัไฟฟ้า ปลดการรับซื�อไฟฟ้า หรือขอให้โรงไฟฟ้าหยุดการ

จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบสายส่ง ผู ้ด ํา เนินงานโรงไฟฟ้าจะต้องทําการหยุดระบบ และจะต้อง

ประสานงานกบัการไฟฟ้าส่วนทอ้งถิ�น เพื�อถามถึงสาเหตุ 

- เมื�อไดรั้บแจง้ทางการไฟฟ้าส่วนทอ้งถิ�นว่าสามารถกลบัมาจ่ายไฟฟ้าไดต้ามปกติ ผูด้าํเนินงาน

โรงไฟฟ้าจะรีบดาํเนินการเพื�อขอขนานเขา้กบัระบบการจาํหน่ายไฟฟ้าใหไ้ดเ้ร็วที�สุด 

- จดัพนักงานเพื�อทาํหน้าที�จดมิเตอร์ไฟฟ้า และลงนามร่วมกบัการไฟฟ้าส่วนทอ้งถิ�น รวมทั�ง

รับส่งเอกสารต่างๆ กบัการไฟฟ้าส่วนทอ้งถิ�น 

- ติดต่อประสานงานและสื�อสารกบัการไฟฟ้าส่วนทอ้งถิ�น ในการรับส่งขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ที�

เกี�ยวขอ้งกบักิจการโรงไฟฟ้าทั�งทางตรงและทางออ้ม 

4) การประสานงานกบัหน่วยงานทอ้งถิ�นอื�นๆ และบริษทัหรือบุคคลอื�น 

- ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานราชการทอ้งถิ�นต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัโรงไฟฟ้า 

- ประสานงานและให้ขอ้มูลเพื�อเรียกร้องการรับประกนัคุณภาพของงาน แผ่นโซลาร์เซลล ์ วสัดุ

อุปกรณ์ หากเกิดการชาํรุดบกพร่อง ในช่วงการรับประกนัผลงานของผูผ้ลิต ผูข้ายอุปกรณ์ หรือ

ผูรั้บเหมาการติดตั�งตามที�สัญญาที�เกี�ยวขอ้งนั�นระบุไว ้

- ประสานงานและให้ขอ้มูลเพื�อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์รับประกนักาํลงัการ

ผลิตตามสิทธิที�มีระบุไวใ้นกรมธรรม ์

5) กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที�อาจเป็นอนัตรายต่อความปลอดภยั 

เพื�อเป็นการคุม้ครองบุคลากรของโครงการหรือทรัพยสิ์นของโครงการ EE จะตอ้งพยายามป้องกนั

หรือบรรเทาความเสียหายจากการไดรั้บบาดเจ็บหรือการสูญเสียใดที�อาจเกิดขึ�น โดยผูด้าํเนินงาน

โรงไฟฟ้าจะใชค้วามพยายามตามสมควรเพื�อเยยีวยาแกไ้ขในกรณีของเหตุฉุกเฉินดงักล่าว 
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โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ประเภท Solar Rooftop ในประเทศไทย 

การบริหารจัดการ ตรวจสอบ ซ่อมบาํรุง และติดตามการดาํเนินงาน โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย ์ประเภท Solar Rooftop ในประเทศไทย เป็นไปในลกัษณะใกลเ้คียงกบัโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย ์ประเภท Solar Farm ในประเทศไทย โดยมีการว่าจา้ง EE ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ให้ทาํ

หนา้ที�ดงักล่าว เช่นเดียวกบัโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ประเภท Solar Farm ในประเทศไทย  

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ประเภท Solar Farm ในประเทศญี�ปุ่น 

สําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญี�ปุ่น บริษทัฯ จะมิได้ดาํเนินการบริหาร

จดัการโรงไฟฟ้าเอง โดยโรงไฟฟ้าจะถูกบริหารจดัการโดยผูบ้ริหารจดัการทรัพยสิ์น (Asset Manager) ซึ� งจะทาํ

การบริหารจดัการโดยสังเขปดงันี�  

- ดาํเนินการโรงไฟฟ้า และดูแลติดตามการผลิตไฟฟ้าในแต่ละวนั 

- จดัใหมี้วิศวกรเพื�อดูแลจดัการบริหารโรงไฟฟ้า 

- ว่าจา้งผูใ้หบ้ริการปฎิบติัการเดินเครื�อง บาํรุงรักษา (O&M) ทอ้งถิ�นเพื�อบาํรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ 

ของโรงไฟฟ้า 

- จดัใหมี้รายงานเกี�ยวกบัผลการดาํเนินงานของโครงการรายสัปดาห์และรายเดือน เพื�อให้บริษทัฯ 

สามารถติดตามขอ้มูลไดอ้ยา่งสมํ�าเสมอ 

- จดัการใหบ้ริษทัฯ สามารถดูแลติดตามการผลิตผา่นระบบออนไลน ์

โรงไฟฟ้า Cogeneration 

PPTC และ SSUT ไดมี้การบริหารจดัการโรงไฟฟ้าโดยจดัให้มีวิศวกรและเจา้หนา้ที�ที�มีความรู้ความ

ชาํนาญและฝีมือดีประจาํที�โรงไฟฟ้า Cogeneration ทุกวนัตลอด �� ชั�วโมง เพื�อควบคุมการเดินเครื�องและคอย

ติดตามให้โรงไฟฟ้าสามารถเดินเครื� องเพื�อจ่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้าได้อย่างราบรื� น อีกทั� งมีการติดต่อ

ประสานงานกบัการไฟฟ้าส่วนทอ้งถิ�นและลูกคา้ภายในนิคมอุตสาหกรรมเกี�ยวกบัแผนการเดินเครื�อง แผนการ

หยุดจ่ายไฟฟ้า แผนการซ่อมบาํรุง และการรับส่งขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกับกิจการโรงไฟฟ้าทั� ง

ทางตรงและทางอ้อม และมีการจัดทาํรายงานบนัทึกขอ้มูลรายวนัและรายเดือน เพื�อรายงานขอ้มูลการ

เดินเครื�องแก่บริษทัฯ นอกจากนี�บริษทัฯ สามารถติดตามการดาํเนินงานของโรงไฟฟ้าผา่นระบบออนไลน ์

PPTC และ SSUT ยงัมีวิศวกรฝ่ายซ่อมบาํรุงที�มีความรู้ความสามารถเพื�อบาํรุงรักษาเครื�องจกัรและ

อุปกรณ์ในระบบการผลิตไฟฟ้าให้อยูใ่นสภาพดีพร้อมใชง้านอยูเ่สมอ โดยจะปฏิบติัตามคาํแนะนาํ ทั�งวิธีการ

และระยะเวลาที�เหมาะสม ตามที�ระบุไวใ้นคู่มือการใช้งานและบาํรุงรักษาโดยผูผ้ลิต ผูข้ายอุปกรณ์ หรือ

ผูรั้บเหมางานติดตั�ง และมีระบบการสื�อสารที�สามารถรองรับเหตุการณ์ผดิปกติตลอด 24 ชั�วโมง เพื�อให้วิศวกร

ฝ่ายซ่อมบาํรุงเขา้มาตรวจสอบและแกไ้ขไดท้นัท่วงที รวมถึงการวางแผนงานการบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าและ

อุปกรณ์ต่างๆ ทั�งรายเดือนและรายปี เพื�อใหก้ารดาํเนินงานโรงไฟฟ้าเป็นไปอยา่งราบรื�น 
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นอกจากนี�  PPTC และ SSUT ได้มีการทาํสัญญาบาํรุงรักษาเครื�องกังหันก๊าซในระยะยาวกบัทาง

บริษัทผูผ้ลิตซึ� งมีความเชี�ยวชาญและความชํานาญในระบบอุปกรณ์เครื� องกังหันก๊าซ อีกทั� งยงัมีบริการ

สนบัสนุนขอ้มูลทางโทรศพัทส์าํหรับเครื�องกงัหนัก๊าซตลอด 24 ชั�วโมง ทาํให้มั�นใจถึงเสถียรภาพของอุปกรณ์

หลกัของโรงไฟฟ้า ในส่วนของระบบสายส่งไฟฟ้าสําหรับลูกคา้ภายในนิคมอุตสาหกรรมนั�น PPTC และ 

SSUT ไดว้่าจา้งผูใ้ห้บริการภายนอกเขา้มาดูแลตรวจสอบระบบดงักล่าวให้พร้อมใชง้านอยูเ่สมอ ซึ� งช่วยเพิ�ม

เสถียรภาพของระบบสายส่งไฟฟ้าดงักล่าว และเขา้มาซ่อมแซมแกไ้ขเมื�อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินไดท้นัท่วงที 

โรงไฟฟ้าพลงังานลม 

 บริษทัฯ ได้ว่าจ้างบริษัทที�ปรึกษาวิศวกรรม (Technical Advisor) ที�มีประสบการณ์ในโรงไฟฟ้า

พลงังานลมทั�วโลกรวมถึงในเวียดนาม มาทาํหนา้ที�ให้คาํปรึกษา รวมทั�งออก Engineering Requirement เพื�อ

กาํหนดคุณภาพ Specification ของเครื�องมือ อุปกรณ์เครื�องจกัร การก่อสร้างฐานรากในการติดตั�ง กงัหันลม 

สถานียอ่ย และสายส่ง ให้กบัผูรั้บเหมาเพื�อให้เสนอราคา ผลิตภณัฑ์และบริการให้ไดต้ามมาตรฐานที�กาํหนด

ไว ้  โดยที�ผูรั้บเหมา มีหน้าที�จัดหา นาํเขา้ อุปกรณ์ เครื� องจักร ตามที�ไดต้กลงไว ้ ในสัญญาการก่อสร้าง 

ผูรั้บเหมาตอ้งวาง เอกสารคํ�าประกนัการก่อสร้างให้แลว้เสร็จตามสัญญา (performance bond) และวางหนงัสือ

คํ�าประกนัผลงานการทาํงาน ประมาณร้อยละ 10-15 ของมูลค่างาน  

 ทางบริษัทที�ปรึกษาวิศวกรรมมีหน้าที�ช่วยกาํหนด ขั�นตอน รูปแบบ ระยะเวลาในการจัดการและ

บาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า เพื�อใหไ้ดโ้รงไฟฟ้าสามารถจ่ายไฟฟ้าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพที�สุด รวมทั�งช่วยตรวจสอบ

สัญญาบาํรุงรักษา (O&M agreement) ดว้ย   

 สัญญาบาํรุงรักษามี 2 สัญญา คือ สัญญาที� 1 กบัผูผ้ลิตกงัหันลม wind turbines supplier ในการดูแล

รักษากงัหนัลม เปลี�ยน ซ่อมบาํรุง อุปกรณ์ที�เกี�ยวขอ้ง ใน 5 ปีแรก และต่อสัญญาไดทุ้กๆ 5 ปี จนครบอายสุัญญา

รับซื�อไฟฟ้า 20 ปี โดยผูผ้ลิตกงัหันลมมีการรับประกนัอตัราการใช้งานของกงัหันไวที้�ร้อยละ 95 ด้วย และ

สัญญาที� 2 ทาํกบัผูรั้บเหมาในการดูแล ตรวจเช็คระบบต่างๆ ในสถานียอ่ย substation และสายส่ง transmission 

line ที�เชื�อมต่อเขา้กบัสถานีภาครัฐ 

 บริษทัที�ปรึกษาวิศวกรรมต่างประเทศเป็นตวัแทนของบริษทั (owner engineer) มาควบคุมงานของ

ผูรั้บเหมา เพื�อให้ปฎิบติัตามมาตราฐานการก่อสร้างสากลและในประเทศเวียดนาม  รวมทั�งจดัส่งเจา้หนา้ที�มา

ประจาํอยูที่�โครงการตั�งแต่เริ�มก่อสร้างจนแลว้เสร็จ พร้อมทั�งจดัทาํรายงาน แจง้ความคืบหนา้ของการก่อสร้าง

ใหก้บับริษทัเป็นระยะๆ 
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การตลาดและภาวะการแข่งขนั 
 

การดาํเนินการธุรกจิที�มีอยู่ในปัจจุบัน 

ธุรกิจที�กลุ่มบริษทัฯ ดาํเนินการอยู่ในปัจจุบนั จะเป็นธุรกิจที�เกี�ยวขอ้งกบัการผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทิตย์เป็นหลัก นอกจากนี� กลุ่มบริษัทฯ ยงัมีการลงทุนในบริษัทร่วมซึ� งดําเนินกิจการโรงไฟฟ้า 

Cogeneration โดยบริษทัฯ ติดตามการดาํเนินงานของโรงไฟฟ้า Cogeneration ดงักล่าวอยา่งใกลชิ้ด 

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยถื์อไดว้่าเป็นธุรกิจที�ไม่มีการแข่งขนัทางตรงกบัผูป้ระกอบการราย

ใด เนื�องจากการจาํหน่ายไฟฟ้าใหก้บัภาครัฐนั�น ผูป้ระกอบการจะตอ้งไดรั้บอนุญาตให้ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า

ตามราคาและเงื�อนไขที�ไดรั้บจากภาครัฐเท่านั�น 

สาํหรับธุรกิจรับเหมาติดตั�งระบบผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop และธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากระบบ 

Solar Rooftop บริษทัฯ อาจตอ้งแข่งขนักบัผูป้ระกอบการรายอื�นอยูบ่า้งในการเขา้ไปเสนอบริการให้แก่ลูกคา้

แต่ละราย 

ด้วยลกัษณะของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยด์ังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ ได้กาํหนดกลยุทธ์หลัก

สาํหรับธุรกิจ โดยมุ่งเนน้เพื�อใหป้ระสบความสาํเร็จ และมีการเจริญเติบโตของผลการดาํเนินงาน ดงันี�   

1. การเลือกใช้เทคโนโลยีที�มีประสิทธิภาพในการผลติไฟฟ้า 

กลุ่มบริษัทฯ มีการพิจารณาเลือกแผงโซล่าเซลล์ อุปกรณ์ต่างๆ และเทคโนโลยีที�ทันสมัย มี

ประสิทธิภาพ สาํหรับใชใ้นการก่อสร้างโรงไฟฟ้า เพื�อใหโ้รงไฟฟ้ามีปริมาณการผลิตไฟฟ้าที�เป็นไปตามขนาด

กาํลงัการผลิตที�กาํหนด โดยที�กลุ่มบริษทัฯ คดัเลือกผูผ้ลิตและจาํหน่ายแผงเซลลแ์สงอาทิตยที์�มีความสามารถ

ในกระบวนการผลิตครบถ้วนทุกขั�นตอน ตั� งแต่เริ� มต้นจนกระทั�งเสร็จกระบวนการผลิตแผง อีกทั� งยงัมี

หน่วยงานวิจยัและการพฒันาเป็นของตนเอง โดยไม่จาํเป็นตอ้งว่าจา้งผูอื้�นในบางขั�นตอนการผลิต ทั�งนี�  กลุ่ม

บริษทัฯ จะเปรียบเทียบระหว่างผูผ้ลิตแต่ละราย และคดัเลือกผูผ้ลิตที�มีแผงโซล่าร์เซลล์ อุปกรณ์ต่างๆ ที�มี

คุณภาพ และเทคโนโลยทีนัสมยัมีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า และเสนอราคาที�เหมาะสมใหแ้ก่กลุ่มบริษทั 

2.   การเลือกตําแหน่งที�ตั�งโครงการที�เหมาะสม 

สําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์กลุ่มบริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการเลือกทาํเลที�ตั� ง

โครงการ โดยพิจารณาจากปัจจยัดงันี�  

• ตั�งอยูใ่นพื�นที�ที�มีความเขม้แสงอาทิตยเ์ฉลี�ยรายปีในระดบัสูง 

• ตั� งอยู่ในพื�นที� ที�สามารถบริหารจัดการความเสี� ยงจากภัยธรรมชาติได้ภายในต้นทุนที�

เหมาะสม 

• ตั�งอยู่ในพื�นที�ที�สภาพเหมาะแวดลอ้มและสภาพทางภูมิศาสตร์เหมาะสม ตน้ทุนการปรับ

สภาพพื�นที�เพื�อก่อสร้างโรงไฟฟ้า อยูใ่นระดบัที�ยอมรับได ้
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3. การมีทีมงานดําเนินงานและบํารุงรักษา (O&M) ของกลุ่มบริษัทฯ เอง เพื�อดูแลโครงการ Solar 

Farm และ Solar Rooftop ในประเทศไทยในระยะยาว 

โดยปกติแลว้โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์เป็นโรงไฟฟ้าประเภทที�ตอ้งการบุคลากรในการดาํเนินการ

โรงไฟฟ้าจาํนวนไม่มาก เนื�องจากการขั�นตอนการดาํเนินการโรงไฟฟ้าไม่ซับซ้อน อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัฯ 

ไดใ้ห้ความสาํคญักบัการดาํเนินงานและการบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าอยา่งมาก เพื�อให้โรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทัฯ 

สามารถผลิตไฟฟ้าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมั�นคงสมํ�าเสมอ ดงันั�น บริษทัฯ จึงไดว้่าจา้ง EE ซึ� งเป็นบริษทั

ยอ่ยของบริษทัฯ เพื�อให้บริการการปฏิบติัการเดินเครื�อง บาํรุงรักษาและบริหารจดัการ Solar Farm และ Solar 

Rooftop ในประเทศไทยของกลุ่มบริษทัฯ  

โดย EE จะส่งทีมงาน ซึ� งประกอบไปดว้ยวิศวกรและเจา้หนา้ที�ซึ� งมีความรู้และความชาํนาญ มาประจาํที�

โรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทัฯ ทุกวนั เพื�อควบคุมการดาํเนินงานให้ราบรื�นและเป็นไปตามหลกัวิศวกรรมที�ดี 

บาํรุงรักษาอุปกรณ์เครื�องจกัรให้อยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอ อีกทั�ง ตอบสนองต่อขอ้บกพร่องต่างๆ ที�เกิดขึ�น อยา่ง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ทั�งนี�  ที�ผ่านมาโครงการ Solar Farm และ Solar Rooftop ของกลุ่มบริษทัฯ สามารถผลิตและจาํหน่าย

ไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. และ กฟน. อย่างค่อนขา้งมั�นคงและต่อเนื�อง โดยไม่ได้มีเหตุการณ์ที�ทาํให้หยุดการผลิต

ไฟฟ้าเป็นระยะเวลานานอยา่งมีนยัสาํคญั โดยไม่ไดว้างแผนไวก่้อน 

สําหรับโครงการ Solar Farm ในประเทศญี�ปุ่น ไดมี้การว่าจา้งผูใ้ห้บริการการปฏิบติัการเดินเครื�อง 

บาํรุงรักษา (O&M) ในทอ้งที� ซึ� งเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ และมีความเชี�ยวชาญเกี�ยวระบบไฟฟ้าในประเทศ

ญี�ปุ่น ซึ� งทางบริษทัฯ จะไดรั้บรายงานการดาํเนินงานรายสัปดาห์และรายเดือน อีกทั�ง บริษทัฯ สามารถติดตาม

การผลิตของโรงไฟฟ้าผา่นทางระบบออนไลน์ไดอี้กดว้ย 
 

 กลยุทธ์การเติบโตทางธุรกจิ 

1. มุ่งเน้นการเป็นผู้ผลติไฟฟ้าและจําหน่ายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าภาคเอกชน 

จากการที�ตน้ทุนของระบบผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop ลดตํ�าลงอย่างต่อเนื�อง จึงทาํให้ระบบ Solar 

Rooftop มีความคุม้ค่าที�จะนาํมาผลิตไฟฟ้าสาํหรับใชใ้นภาคเอกชนมากขึ�น กลุ่มบริษทัฯ จึงมีแนวคิดที�จะขยาย

ธุรกิจรับเหมาติดตั�งระบบ Solar Rooftop ใหแ้ก่ลูกคา้เอกชน และธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากระบบ Solar 

Rooftop เพื�อจาํหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้เอกชน 

สาํหรับธุรกิจรับเหมาติดตั�งระบบ Solar Rooftop กลุ่มบริษทัฯ มุ่งเนน้การให้บริการที�ครบวงจร (one 

stop services) เพื�ออาํนวยความสะดวกให้แก่ลูกคา้ โดยขอบเขตการให้บริการของกลุ่มบริษทัฯ ไดแ้ก่ การ

กาํหนดขนาดกาํลงัการผลิตไฟฟ้าที�ควรติดตั�ง การดาํเนินการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานกาํกบัดูแลเพื�อขอ

ใบอนุญาตที�จาํเป็น ออกแบบระบบ Solar Rooftop แนะนาํและจัดหาสินเชื�อ ติดตั�งระบบ Solar Rooftop 

รวมถึงบาํรุงรักษาระบบ Solar Rooftop ภายหลงัจากที�เริ�มใชง้านไปแลว้ 
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สําหรับธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากระบบ Solar Rooftop กลุ่มบริษทัฯ จะมุ่งเน้นหาลูกคา้ที�มี

ศกัยภาพที�จะจ่ายค่าไฟฟ้าตลอดระยะเวลาของสัญญา โดยพิจารณาจากฐานะการเงินและความน่าเชื�อถือของ

ลูกคา้ เนื�องจากสัญญาซื�อขายไฟฟ้ากบัลูกคา้ภาคเอกชนเป็นสัญญาระยะยาว ซึ� งหากสัญญาถูกยกเลิกก่อน

กาํหนด กลุ่มบริษทัฯ อาจไดรั้บค่าไฟฟ้าไม่คุม้ค่ากบัตน้ทุนค่าติดตั�งระบบ Solar Rooftop ที�ไดล้งไป และระบบ

ดงักล่าวอาจไม่สามารถจาํหน่ายไฟฟ้าให้แก่ลูกคา้รายอื�นได ้เนื�องจากติดตั�งอยูบ่นหลงัคาอาคารของลูกคา้ราย

เดิมที�ทาํสัญญาดว้ย 

2. การขยายการลงทุนในต่างประเทศ 

กลุ่มบริษทัฯ มีเป้าหมายที�จะขยายธุรกิจพลงังาน โดยเฉพาะพลงังานไฟฟ้า ในต่างประเทศ โดยเฉพาะ 

กมัพูชา ลาว พม่า เวียดนาม (CLMV) ซึ� งเป็นกลุ่มประเทศที�ยงัมีความตอ้งการไฟฟ้าอีกมาก อีกทั�งการลงทุน

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าในกลุ่มประเทศดงักล่าวมีตน้ทุนไม่สูงมากนกั 

3. การเติบโตโดยการเข้าซื�อกจิการ 

เพื�อให้กลุ่มบริษทัฯ สามารถเพิ�มกาํลงัการผลิตไฟฟ้าจาํหน่ายได้อย่างรวดเร็ว นอกเหนือจากการเขา้

ประมูลโครงการโดยตรงจากภาครัฐแลว้ กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายที�จะเขา้ซื�อกิจการทั�งหมดหรือบางส่วนใน

โครงการผลิตไฟฟ้าทั� งในประเทศและต่างประเทศ ทั�งที�เริ�มดาํเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

หรืออยู่ระหว่างการพฒันา โดยกลุ่มบริษทัฯ มีกระบวนการในการพิจารณาการลงทุนซื�อกิจการในโครงการ

ใหม่ที�มุ่งเน้นผลประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นเป็นสําคญั กระบวนการดงักล่าวมีขั�นตอนที�

สาํคญัดงันี�   

1) วิเคราะห์ประเภทและลกัษณะของกิจการ ว่าสอดคลอ้งกบัความเชี�ยวชาญและเป้าหมายของ

 กลุ่มบริษทัฯ หรือไม่  

2) ดาํเนินการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุน  

3) ประเมินผลตอบแทนที�คาดว่าจะไดรั้บ เปรียบเทียบกบัความเสี�ยงที�เกิดขึ�นจากการลงทุน 

4) ตรวจสอบสถานะกิจการที�จะเขา้ซื�อ เพื�อประกอบการตดัสินใจลงทุน 

5) สําหรับการลงทุนในโครงการในต่างประเทศ บริษทัฯ จะพิจารณาเพิ�มเติมเกี�ยวกบัปัจจัย

ความเสี�ยงของแต่ละประเทศ ความไม่แน่นอนของนโยบายภาครัฐ ขอ้จาํกดัดา้นกฎหมาย อ้

ตราภาษี รวมถึงความเสี�ยงของอตัราแลกเปลี�ยน 
 

 

การจัดจําหน่ายและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทย ไดแ้ก่

หน่วยงานทางดา้นไฟฟ้าของภาครัฐ โดยจาํหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ., กฟน. และลูกคา้ภาคเอกชน (สําหรับ

โครงการประเภท Solar Rooftop) 
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สาํหรับการประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญี�ปุ่น กลุ่มบริษทั

ฯ จะจาํหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ผูรั้บสัมปทานการจาํหน่ายไฟฟ้าในภูมิภาคที�โรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทัฯ ตั�งอยู ่

สาํหรับธุรกิจรับเหมาติดตั�งระบบผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop กลุ่มบริษทัฯ จะมุ่งเน้นหาลูกคา้ซึ� งเป็น

เจา้ของโรงงานอุตสาหกรรมหรืออาคารพาณิชยซึ์� งมีลกัษณะโครงสร้างหลงัคาเหมาะแก่การติดตั�งระบบ Solar 

Rooftop และมีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในโรงงานหรืออาคารพอสมควร 

สาํหรับธุรกิจโรงไฟฟ้า Cogeneration ซึ� งเป็นธุรกิจของบริษทัร่วมของบริษทัฯ จะจาํหน่ายไฟฟ้าให้แก่ 

กฟภ. นอกจากนี�ยงัมีโรงงานอุตสาหกรรมที�ตั�งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมเดียวกบัที�โรงไฟฟ้าตั�งอยูเ่ป็นกลุ่มลูกคา้

เป้าหมาย สาํหรับการจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํ�าอีกดว้ย 

 

การกาํหนดราคา 

• ธุรกิจโรงไฟฟ้า ราคาจะเป็นไปตามที�ระบุในสัญญาซื�อขายไฟฟ้า และสัญญาซื�อขายไอนํ�า 

• ธุรกิจรับเหมาติดตั�ง Solar Rooftop กลุ่มบริษทัฯ จะกาํหนดราคาโดยพิจารณาจากตน้ทุนวสัดุอุปกรณ์ 

 และตน้ทุนการติดตั�ง แลว้บวกเพิ�มดว้ยอตัรากาํไร 

• ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากระบบ Solar Rooftop อตัราค่าไฟฟ้าจะมีส่วนลดจากราคาค่าไฟฟ้าที�

 ลูกคา้ซื�อจาก กฟน. หรือ กฟภ. ตามอตัราส่วนลดที�กาํหนดในสัญญา 
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในประเทศไทย 

1. โครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทย1 

 

                             แผนภาพแสดงโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทย 

 
 

ระบบผลติไฟฟ้า 

ผูผ้ลิตไฟฟ้าของประเทศไทยได้แก่ กฟผ. และ ผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชน โดย กฟผ. จาํหน่ายไฟฟ้าเกือบ

ทั�งหมดที�ผลิตและซื�อจากผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนและประเทศเพื�อนบา้นใหแ้ก่รัฐวิสาหกิจ � แห่ง ไดแ้ก่ กฟน. และ 

กฟภ. เพื�อจาํหน่ายใหแ้ก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้ารายยอ่ย ลูกคา้ธุรกิจ ลูกคา้อุตสาหกรรมทั�วประเทศ และประเทศเพื�อนบา้น 

ไดแ้ก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศมาเลเซีย โดยผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) จะจาํหน่าย

ไฟฟ้าให้กบั กฟผ. เท่านั�น ในขณะที�ไฟฟ้าบางส่วนที�ผลิตจากผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) และ ผูผ้ลิตไฟฟ้า

ขนาดเลก็มาก (VSPP) สามารถจาํหน่ายไฟฟ้าให้กบัลูกคา้อุตสาหกรรมโดยตรง โดย ณ วนัที� �� มีนาคม ���� 

มีกาํลงัผลิตไฟฟ้าในระบบของ กฟผ. รวมทั�งสิ�น ��,���.�� เมกะวตัต ์(ไม่รวมผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก) โดย

มีรายละเอียดดงันี�  

1) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

                                                           
1
 ที�มา (�) กฟผ. (�) คณะกรรมการกํากบักจิการพลงังาน (�) สํานกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 



115 

 

  โรงไฟฟ้าของ กฟผ. จะเป็นโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อน พลงังานความร้อนร่วม และพลงันํ� า 

เป็นหลกั โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 โรงไฟฟ้าของกฟผ. มีกาํลงัการผลิต 15,130  เมกะวตัต ์คิดเป็น

ร้อยละ 31 ของกาํลงัการผลิตรวมในระบบของ กฟผ. 

2) ผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer : IPP) 

  ผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระเป็นผูผ้ลิตที�พฒันาโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เพื�อการผลิตไฟฟ้าเชิง

พาณิชย ์โดยมีกาํลงัผลิตไฟฟ้าที�ขายเขา้ระบบไม่ตํ�ากว่า 90 เมกะวตัต์ โดยมีกฟผ. เป็นผูรั้บซื�อไฟฟ้าที�

ผลิตไดท้ั�งหมดภายใตส้ัญญาซื�อขายไฟฟ้าระยะยาว 25 ปี โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 ผูผ้ลิตไฟฟ้า

อิสระมีกาํลงัการผลิตติดตั�งรวม 14,949 เมกะวตัต์ คิดเป็นร้อยละ 30 ของกาํลงัการผลิตรวมในระบบ

ของ กฟผ. 

3) ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ (Small Power Producer : SPP)  

  ผูผ้ลิตไฟฟ้าที�ดาํเนินโครงการผลิตไฟฟ้าโดยใชร้ะบบการผลิตพลงังานความร้อน และไฟฟ้า

ร่วมกนั (Cogeneration) หรือการผลิตไฟฟ้า โดยใชพ้ลงังานนอกรูปแบบ กากหรือเศษวสัดุเหลือใชเ้ป็น

เชื�อเพลิง โครงการ SPP แต่ละโครงการ จะจาํหน่ายไฟฟ้าให้ กฟผ. มากกว่า 10 เมกะวตัต ์แต่ไม่เกิน 90 

เมกะวตัต ์(MW) แต่เนื�องจาก SPP แต่ละแห่งสามารถขายไฟฟ้าให้ผูบ้ริโภค ที�อยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงได้

โดยตรง กาํลงัการผลิตของ SPP มกัจะอยูใ่นระดบั 120-150 MW โครงการ SPP บางโครงการมีขนาด

ใกลเ้คียงกบัโครงการ IPP แต่ใชรู้ปแบบการผลิตเป็นระบบ Cogeneration โดย ณ วนัที� 31 ธันวาคม 

2562 ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กมีกาํลงัการผลิตตามสัญญารวม 9,498 เมกะวตัต์ คิดเป็นร้อยละ 19 ของกาํลงั

การผลิตรวมในระบบของ กฟผ.   

4) ไฟฟ้าที�นาํเขา้จากต่างประเทศ 

  นอกจากการรับซื�อไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าในประเทศ � กลุ่มขา้งตน้แลว้ กฟผ. ยงัรับซื�อไฟฟ้า

จากผูผ้ลิตไฟฟ้าในประเทศเพื�อบา้น อาทิ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นตน้ โดย ณ วนัที� 

31 ธนัวาคม 2562 ผูผ้ลิตไฟฟ้าจากต่างประเทศมีกาํลงัการผลิตติดตั�งรวม 5,721 เมกะวตัต ์คิดเป็นร้อยละ 

12 ของกาํลงัการผลิตรวมในระบบของ กฟผ. 

5) ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็มาก (Very Small Power Producer : VSPP) 

  สาํหรับ ผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก จะจาํหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบของ กฟน. หรือ กฟภ. ไม่เกิน 

10 เมกะวตัตต่์อสัญญา โดยมีเงื�อนไขว่าตอ้งใชร้ะบบ Cogeneration หรือใชพ้ลงังานหมุนเวียน ทั�งนี�  

ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กมากไม่ได้รวมอยู่ในระบบของ กฟผ. โดยมีกาํลงัการผลิตตามสัญญารวม 4,007      

เมกะวตัต ์(ขอ้มูล ณ เดือนธนัวาคม 2562) 
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ระบบส่งไฟฟ้า 

กฟผ. ดาํเนินการจดัส่งไฟฟ้าที�ผลิตจากโรงไฟฟ้าของ กฟผ. และที�รับซื�อจากผูผ้ลิตไฟฟ้ารายอื�นผ่าน

ระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. ซึ� งมีโครงข่ายครอบคลุมทั�วประเทศ โดยระดบัแรงดนัหลกัไดแ้ก่ ��� กิโลโวลต ์��� 

กิโลโวลต ์และ ��� กิโลโวลต ์เพื�อจาํหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟน. กฟภ. และผูใ้ชไ้ฟฟ้าที�รับซื�อโดยตรง นอกจากนี�  

กฟผ. ยงัจาํหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าของประเทศเพื�อนบา้นดว้ย ไดแ้ก่ สปป.ลาว ดว้ยระบบส่งไฟฟ้าแรงดนั 

��� กิโลโวลต ์และ �� กิโลโวลต ์และมาเลเซียดว้ยระบบไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง (HVDC) �00 กิโลโวลต ์ 

ระบบจําหน่ายไฟฟ้า 

กฟน. และ กฟภ. ทาํหนา้ที�จาํหน่ายไฟฟ้าให้กบัผูบ้ริโภคในประเทศ โดย กฟน. รับผิดชอบการจาํหน่าย

ไฟฟ้าใหแ้ก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้าในเขตนครหลวง ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ขณะที� กฟภ. จะ

ทาํการจาํหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้ารายย่อยและลูกคา้อุตสาหกรรมในจงัหวดัอื�น ๆ ที�ไม่ใช่เขตบริการของ 

กฟน. และไฟฟ้าบางส่วน กฟผ. ทาํการจาํหน่ายตรงให้กบัผูใ้ชไ้ฟฟ้ารายใหญ่บางรายและผูใ้ชไ้ฟฟ้าที�อยู่ใน

ประเทศใกลเ้คียง นอกจากนี� ผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนบางรายมีเครือข่ายไฟฟ้าของตนเองที�ส่งไฟฟ้าให้กบัลูกคา้

อุตสาหกรรมโดยตรง 

โดยในเดือนมีนาคม 2561 กฟผ. ได้จาํหน่ายไฟฟ้ารวมทั� งสิ�น 16,678.97 ล้านกิโลวตัต์-ชั�วโมง โดย

จาํหน่ายให้ กฟน. 4,763.45 ล้านกิโลวตัต์-ชั�วโมง (คิดเป็นร้อยละ 28.56 ของการจาํหน่ายไฟฟ้าทั� งหมด) 

จาํหน่ายให้ กฟภ. 11,712.70 ล้านกิโลวตัต์-ชั�วโมง (คิดเป็นร้อยละ 70.23 ของการจาํหน่ายไฟฟ้าทั� งหมด) 

จาํหน่ายตรงให้ผูใ้ชไ้ฟฟ้า 116.78 ลา้นกิโลวตัต-์ชั�วโมง (คิดเป็นร้อยละ 0.70 ของการจาํหน่ายไฟฟ้าทั�งหมด) 

และจาํหน่ายให้ผูใ้ชไ้ฟฟ้าที�อยูใ่นประเทศใกลเ้คียง 86.04 ลา้นกิโลวตัต-์ชั�วโมง (คิดเป็นร้อยละ 0.51 ของการ

จาํหน่ายไฟฟ้าทั�งหมด) 

2. ความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย 
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โดยภาพรวมแลว้ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในระบบในช่วงปี 2550 ถึง 2559 เพิ�มขึ�นอย่างต่อเนื�อง โดยคิด

เป็นอตัราการเติบโตเฉลี�ยร้อยละ 3.06 ต่อปี 

ทั�งนี�  ความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุดของระบบในเดือนมีนาคม 2561 เกิดขึ�น เมื�อวนัที� 18 มีนาคม 2561 

เวลา 19.24 น. มีค่าเท่ากบั 27,313.90 เมกะวตัต์ เพิ�มขึ�น 962.10 เมกะวตัต์ หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 3.65 จากเดือน

กุมภาพนัธ์ 2561 ในขณะที�ความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุดของระบบเกิดขึ�น เมื�อวนัที� 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 

22.28 น. มีค่าเท่ากบั 29,618.80 เมกะวตัต ์

สาํหรับแนวโนม้ในอนาคต แผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579 (PDP2015) 

ไดป้ระมาณการว่าความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าจะเพิ�มขึ�นอยา่งต่อเนื�อง ตั�งแต่ปี 2561 ถึงปี 2579 โดยคิดเป็นอตัราการ

เติบโตเฉลี�ยร้อยละ 2.40 ต่อปี ดงันี�  

แผนภาพแสดงประมาณการความต้องการใช้ไฟฟ้าตั�งแต่ปี ���� ถึง ���� 

 

ที�มา: แผน PDP2015 

 

1. แนวโน้มอุตสาหกรรมผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนในประเทศไทย 

แผนพฒันาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) ที�ได้รับความเห็นชอบจากที�ประชุม

คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (“กพช.”) เมื�อวนัที� 15 ธนัวาคม 2557 ไดมี้การตั�งเป้าหมายที�จะเพิ�ม

สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนจากร้อยละ 8 ของปริมาณความตอ้งการไฟฟ้ารวมของประเทศในปี 

2558 เป็นร้อยละ 20 ของปริมาณความตอ้งการไฟฟ้ารวมของประเทศในปี 2579 โดยมีรายละเอียดดงันี�  
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ตารางแสดงกาํลงัการผลิตติตตั�ง (เมกะวตัต)์ ของพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือกในปี 2557 

และเป้าหมายในปี 2579 ตามแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก 

 

เชื�อเพลิง แสงอาทิตย ์ พลงัลม พลงันํ�า ขยะ ชีวมวล กา๊ซชีวภาพ พืชพลงังาน รวม 

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

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

เพิ�มขึ�น 4,701.5 2,777.5 234.0 434.3 3,028.2 288.5 680.0 12,144.0 

 

ตามเป้าหมายที�กาํหนดไวก้าํลงัการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือกจะเพิ�มขึ�นอีก

มาก โดยเฉพาะพลงังานแสงอาทิตยที์�จะเพิ�มขึ�นถึง �,���.� เมกะวตัต ์

นอกจากนี�  รายงานที�จดัทาํโดยองคก์รพลงังานหมุนเวียนนานาชาติ (International Renewable Energy 

Agency - IRENA) ระบุว่า ไฟฟ้าที�ผลิตจากพลงังานหมุนเวียนมีแนวโนม้ราคาถูกกว่าไฟฟ้าที�ผลิตจากเชื�อเพลิง

ฟอสซิล เนื�องจากมีการพฒันาเทคโนโลยี ประกอบกบัการส่งเสริมของรัฐบาลประเทศต่างๆ และโครงการที�

ไดรั้บการพฒันาเป็นรูปธรรม จนส่งผลใหต้น้ทุนพลงังานหมุนเวียนของโลกลดตํ�าลงเป็นประวติัการณ์ โดยใน

ปี 2563 อาจมีแนวโนม้ถูกกว่าเชื�อเพลิงฟอสซิล (ที�มา: กฟผ.) 

จึงเป็นไปได้ว่าในอนาคตการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนอาจเขา้มาแทนที�การผลิตไฟฟ้าจาก

เชื�อเพลิงฟอสซิลไดม้ากขึ�น เนื�องจากภาครัฐอาจสามารถซื�อไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนไดใ้น

ราคาที�ไม่แตกต่างจากการซื�อจากผูผ้ลิตไฟฟ้าจากพลงังานฟอสซิล 

2. แนวโน้มอุตสาหกรรมของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer หรือ “SPP”) ซึ�งใช้ระบบ 

cogeneration 

ระบบ cogeneration คือระบบที�ให้กาํเนิดพลงังานไฟฟ้า และมีการใชป้ระโยชน์จากพลงังานความร้อน

ในขณะเดียวกนั โดยอาศยัเชื�อเพลิงแหล่งเดียวกนั จึงเป็นระบบที�มีประสิทธิภาพสูงกว่าระบบที�ผลิตไฟฟ้าอยา่ง

เดียว  

ผูผ้ลิตไฟฟ้าแบบ SPP หมายถึงโรงไฟฟ้าที�มีสัญญาซื�อขายไฟฟ้ากบั กฟผ. 10 ถึง 90 เมกะวตัต ์อยา่งไรก็

ตาม SPP ส่วนมากมกัจะมีกาํลงัการผลิตไฟฟ้าติดตั�ง ��� ถึง ��� เมกะวตัต ์เพื�อจาํหน่ายไฟฟ้าส่วนหนึ�งให้แก่

ผูใ้ชไ้ฟฟ้าภาคเอกชนในบริเวณใกลเ้คียง โดยตั�งแต่ปี ���� เป็นตน้มาภาครัฐไดมี้นโยบายรับซื�อไฟฟ้าจาก SPP 

ที�ผลิตไฟฟ้าดว้ยระบบ cogeneration เพื�อส่งเสริมการใชพ้ลงังานพลอยไดแ้ละพลงังานนอกรูปแบบให้เกิด

ประโยชน์ อีกทั�งเพื�อส่งเสริมใหผู้ผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กเขา้มามีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้ามากขึ�นเพื�อลดภาระการ

ลงทุนของรัฐบาล 
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นอกจากนี�  SPP ยงัเป็นประโยชน์แก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้าภาคเอกชนในบริเวณใกลเ้คียง เนื�องจาก SPP มกัจะ

จาํหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ลูกคา้กลุ่มดงักล่าวในราคาที�มีส่วนลดจากราคาที�ลูกคา้ซื�อจากภาครัฐตามปรกติ 

ตามแผน PDP2015 ไดมี้การกาํหนดแนวทางที�จะดาํเนินกบั SPP ระบบ cogeneration ที�จะสิ�นอายุ

สัญญาในช่วงปี 2560 ถึง �568 ดงันี�   

1. กลุ่มที�จะสิ�นสุดอายสุัญญาในช่วงปี 2560 ถึง 2561 

เห็นควรให้ไดรั้บการต่ออายุสัญญาเดิมออกไปอีก 3 ถึง 5 ปี โดยรับซื�อไฟฟ้าส่วนที�

เหลือขายให้กบัลูกคา้ในนิคมอุตสาหกรรมเขา้สู่ระบบของ กฟผ. ให้น้อยที�สุด ดว้ยสัญญาที�เป็น

ธรรม เนื�องจาก SPP กลุ่มนี� ไม่สามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ในพื�นที�เดิมหรือพื�นที�ใกลเ้คียงได้

ทนัภายในระยะ � ถึง � ปี ทั�งนี� จะตอ้งมีการปรับปรุงอตัรารับซื�อไฟฟ้าใหม่ให้ความเหมาะสมและ

เป็นธรรมต่อผูใ้ช้ไฟฟ้า โดยให้สะทอ้นต้นทุนที�เกิดขึ�นจริงจากการเดินโรงไฟฟ้าเท่านั� น โดย

กาํหนดราคารับซื�อไฟฟ้าไม่ให้สูงกว่าราคาที�รับซื�อจากผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) และมี

อายสุัญญาไม่เกิน �� ปี และเมื�อสิ�นสุดการขยายสัญญาแลว้ ใหด้าํเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่  

2. กลุ่มที�จะสิ�นสุดอายสุัญญาในช่วงปี 2562 ถึง 2568 

เห็นควรใหก่้อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ในพื�นที�เดิมหรือพื�นที�ใกลเ้คียง เฉพาะโรงไฟฟ้าที�มี

สถานที�ตั�งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม หรือกลุ่มโรงงานขนาดใหญ่ที�มีการใชไ้ฟฟ้า

และไอนํ�าหรือนํ�าเยน็ปริมาณมากเท่านั�น โดยโรงไฟฟ้าใหม่จะตอ้งมีขนาดกาํลงัการผลิตเหมาะสม

กบัปริมาณความตอ้งการใช้ไอนํ� าของลูกคา้ในนิคมอุตสาหกรรม โดยมีอายุสัญญาไม่เกิน �� ปี 

และกาํหนดราคารับซื�อไฟฟ้าไม่ให้สูงกว่าที�รับซื�อจากผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) และรับ

ซื�อไฟฟ้าส่วนที�เหลือจากการขายให้กับลูกคา้ในนิคมอุตสาหกรรมเขา้สู่ระบบของ กฟผ. ใน

ปริมาณที�น้อยที�สุดไม่เกินร้อยละ �� ของกาํลงัการผลิตตามสัญญาเดิมที�เคยขายเขา้ระบบ ด้วย

สัญญาที�เหมาะสมและเป็นธรรม ทั�งนี�  จะตอ้งมีการปรับปรุงระบบให้มีความรัดกุมสามารถกาํกบั

ดูแลโรงไฟฟ้า SPP ระบบ cogeneration ให้ดําเนินการผลิตไฟฟ้าและไอนํ� าเป็นไปตาม

วตัถุประสงคข์องการผลิตไฟฟ้าดว้ยระบบ cogeneration โดยมีประสิทธิภาพการใชเ้ชื�อเพลิงปฐม

ภูมิสูงกว่าโรงไฟฟ้าซึ� งมีการก่อสร้างใหม่ และมีการผลิตไฟฟ้าอยา่งเดียว 

3. แนวโน้มการแข่งขันในอุตสาหกรรม solar rooftop สําหรับผู้ใช้ไฟฟ้าภาคเอกชนในประเทศไทย 

ธุรกิจรับเหมาติดตั�งระบบ solar rooftop และธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากระบบ solar rooftop ให้แก่

ผูใ้ชไ้ฟฟ้าภาคเอกชน เป็นธุรกิจที�ยงัมีโอกาสในการเติบโตอีกมาก เนื�องจากจาํนวนผูใ้ชไ้ฟฟ้าภาคเอกชนที�มี

การใชไ้ฟฟ้าจาก solar rooftop นับยงัเป็นสัดส่วนที�ไม่มาก ซึ� งผูใ้ชไ้ฟฟ้าภาคเอกชนมีแนวโน้มจะหันมาให้

ไฟฟ้าจากระบบ solar rooftop มากขึ�น เนื�องจากตน้ทุนการติดตั�งระบบ solar rooftop ที�ลดลงอยา่งต่อเนื�อง  
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในประเทศญี�ปุ่น 

1. โครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศญี�ปุ่น 

แผนภาพแสดงโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศญี�ปุ่ น 

 

 
 

ระบบผลติไฟฟ้า 

ในปัจจุบนั อุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศญี�ปุ่นไดถู้กเปิดเสรีมากขึ�น เพื�อให้มีการแข่งขนัที�เป็นธรรม

ต่อผูป้ระกอบการ อนัจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจไฟฟ้ายิ�งขึ�น และก่อให้เกิดความมั�นคง

ในการส่งกระไฟฟ้า รวมถึงเพิ�มทางเลือกให้แก่ผูบ้ริโภคมากขึ�น โดยในประเทศญี�ปุ่นมีผูป้ระกอบกิจการหลกั

ในสาธารณูปโภคดา้นไฟฟ้า (General Electricity Utilities หรือ GEU) ทั�งหมด 10 ราย ทั�วประเทศญี�ปุ่น ซึ� ง

เป็นผูป้ระกอบการภาคเอกชนทั�งหมด โดย GEU จะทาํหน้าที�ครบวงจรตั� งแต่ ผลิตไฟฟ้า ควบคุมโครงข่าย

ไฟฟ้า จดัส่ง และจาํหน่ายไฟฟ้าให้แก่ลูกคา้ผูใ้ชไ้ฟฟ้าในพื�นที�ที�แต่ละรายรับผิดชอบอยู ่ โดย GEU ทั�ง 10 

รายไดแ้ก่ 

1. KEPCO ซึ� งเป็นผูป้ระกอบกิจการไฟฟ้าในเขตพื�นที�คนัไซ (รวมถึงโกเบ โอซากา้ และเกียวโต) 

2. Tohoku ซึ� งเป็นผูป้ระกอบกิจการไฟฟ้าในเขตพื�นที�โทโฮคุ 

3. Chugoku Electric Power Co., Inc. ซึ� งเป็นผูป้ระกอบกิจการไฟฟ้าในเขตพื�นที�ชูโงะก ุ

4. Chubu Electric Power Co., Inc. ซึ� งเป็นผูป้ระกอบกิจการไฟฟ้าในภูมิภาคชูบุ 

5. Hokuriku Electric Power Co., Inc. ซึ� งเป็นผูป้ระกอบกิจการไฟฟ้าในจงัหวดัโทยามะ จงัหวดัอิชิ

กะวะ และพื�นที�ทางเหนือของจงัหวดัฟุกุอิ  
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6. Hokkaido Electric Power Company ซึ� งเป็นผูป้ระกอบกิจการไฟฟ้าในเขตพื�นที�ฮอกไกโด 

7. Kyushu Electric Power Company ซึ� งเป็นผูป้ระกอบกิจการไฟฟ้าบนเกาะคิวชู และพื�นที�บางส่วน

ของจงัหวดัฮิโรชิมะ 

8. Okinawa Electric Power Co., Inc. ซึ� งเป็นผูป้ระกอบกิจการไฟฟ้าในจงัหวดัโอกินาว่า 

9. Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. ซึ� งเป็นผูป้ระกอบกิจการไฟฟ้าในภูมิภาคคนัโต 

จงัหวดัยามานาชิ และพื�นที�ทางตะวนัออกของจงัหวดัชิซูโอกะ 

10. Shikoku Electric Power Company ซึ� งเป็นผูป้ระกอบกิจการไฟฟ้าบนเกาะชิโกก ุ

นอกจาก GEU แลว้ ยงัมีผูป้ระกอบกิจการรายยอ่ยอื�นๆ สามารถทาํหนา้ที�ผลิตไฟฟ้า และ/หรือ จาํหน่าย

ไฟฟ้า ไปยงัผูบ้ริโภค โดยไม่ไดถู้กจาํกดัปริมาณจาํหน่ายไฟฟ้าขั�นตํ�าเหมือนในอดีต  

ตลาดซื�อขายไฟฟ้าในประเทศญี�ปุ่น (Japan Electric Power Exchange) ถูกจดัตั�งขึ�นในปี 2546 เพื�อเป็น

ตลาดซื�อขายไฟฟ้าทั�งแบบส่งมอบทนัที (spot) และซื�อขายล่วงหนา้ (forward) ระหว่างผูป้ระกอบกิจการดา้น

พลงังานในประเทศญี�ปุ่น 

ระบบส่งไฟฟ้า 

GEU ทาํหน้าที�ส่งและกระจายกระแสไฟฟ้าให้กบัผูจ้าํหน่ายไฟฟ้าต่อไป รวมถึงควบคุมดูแลโครงข่าย

การส่งกระแสไฟฟ้าในแต่ละพื�นที�ที�อยูใ่นความรับผดิชอบ ในส่วนของผูป้ระกอบกิจการผลิตไฟฟ้ารายยอ่ยนั�น 

จะตอ้งเชื�อมต่อกบัโครงข่ายของ GEU ในการส่งกระแสไฟฟ้าให้กบัผูจ้าํหน่ายไฟฟ้าในแต่ละพื�นที� โดยใน

พื�นที�ฝั�งตะวนัออกของประเทศญี�ปุ่นจะใชส้ายส่งที�มีความถี� 50 Hz ในขณะที�พื�นที�ฝั�งตะวนัตกจะอยูที่� 60 Hz 

อย่างไรก็ดี เครื�องแปลงค่าความถี� (Frequency Converter Facility) ได้ถูกติดตั�ง ณ จุดเชื�อมต่อสายส่งฝั�ง

ตะวนัออกและตะวนัตกเพื�อใหส้ามารแปลงความถี�และส่งกระแสไฟฟ้าได ้ทั�งนี�  ระดบัแรงดนัของสายส่งไฟฟ้า

โดยส่วนมากจะอยูที่� 500 กิโลโวลต ์

ระบบจําหน่ายไฟฟ้า 

GEU ให้บริการจาํหน่ายไฟฟ้าในแต่ละพื�นที�ที�รับผิดชอบ รวมถึงมีผูป้ระกอบกิจการจาํหน่ายไฟฟ้าราย

ยอ่ยอื�นๆ ใหบ้ริการจาํหน่ายไฟฟ้าเช่นกนั 
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2. ความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศญี�ปุ่น 

แผนภาพแสดงปรมิาณขายไฟฟ้าของผูป้ระกอบกจิการหลกัในสาธารณูปโภคดา้นไฟฟ้า�� รายรวมกนั ตั �งแต่ปี 
2549 ถงึ 2558 

 

 
ที�มา: The Federation of Electric Power Companies of Japan 

 

สาํหรับแนวโนม้ความตอ้งการไฟฟ้าในอนาคต กระทรวงเศรษฐกิจ การคา้ และอุตสาหกรรม (Ministry 

of Economy, Trade and Industry: METI) ไดค้าดการณ์ว่าในปี ���� ปริมาณความตอ้งการไฟฟ้าของประเทศ

ญี�ปุ่นจะอยูที่� 980.8 เทราวตัต-์ชั�วโมง (ในขณะที�ปี 2556 อยูที่� 966.6 เทราวตัต-์ชั�วโมง) การเพิ�มเป็นขึ�นในอตัรา

ที�ไม่มากนกัเป็นผลมาจากกการพฒันาประสิทธิภาพและการใชม้าตรการอนุรักษพ์ลงังาน ซึ� งคาดว่าจะมีส่วน

ช่วยลดปริมาณความตอ้งการไฟฟ้าไดถึ้ง 196.1 เทราวตัต-์ชั�วโมง 

3. แนวโน้มอุตสาหกรรมผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนในประเทศญี�ปุ่น 

จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิครั� งใหญ่ในปี 2554 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศญี�ปุ่นเกือบ

ทั�งหมดตอ้งหยุดดาํเนินการ ส่งผลให้อตัราการพึ�งพาตนเองดา้นพลงังานลดลงจากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 6 

ตน้ทุนค่าเชื�อเพลิงเพื�อผลิตไฟฟ้าเพิ�มขึ�นเกือบเท่าตวั และอตัราการปล่อยก๊าซคาร์ไดออกไซด์ (CO2) จากการ

ผลิตไฟฟ้าเพิ�มขึ�น ดว้ยเหตุนี�ทางรัฐบาลญี�ปุ่นจึงไดมี้การกาํหนดแผนสัดส่วนประเภทเชื�อเพลิงการผลิตไฟฟ้า

สาํหรับปี 2573 โดยตั�งเป้าหมายที�จะเพิ�มอตัราการพึ�งพาตนเองดา้นพลงังาน ลดตน้ทุนการผลิตไฟฟ้า และลด

ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์ไดออกไซด ์อยา่งไรกต็าม ไดใ้หค้วามสาํคญักบัความปลอดภยัเป็นอนัดบัแรก 
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ตารางแสดงสดัสว่นปรมิาณการผลติไฟฟ้าของประเทศญี�ปุ่ นตามประเภทเชื�อเพลงิในปี 2559 เปรยีบเทยีบกบั
เป้าหมายในปี 2573 

ประเภทเชื�อเพลิง ปี 2559 ปี 2573 

พลงังานหมนุเวยีน รอ้ยละ 15 รอ้ยละ 22-24 

พลงันิวเคลยีร ์ รอ้ยละ 2 รอ้ยละ 20-22 

ก๊าซธรรมชาต ิ รอ้ยละ 41 รอ้ยละ 27 

ถ่านหนิ รอ้ยละ 30 รอ้ยละ 26 

นํ�ามนัและอื�นๆ รอ้ยละ 12 รอ้ยละ 3 

ที�มา: Renewable Energy Insititute (www.renewable-ei.org) และ Electricity Review Japan by The Federation of 
Electricity Power Companies of Japan 

 

โดยเป้าหมายปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยใ์นปี 2573 อยูที่�ร้อยละ 7 จากปริมาณการ

ผลิตไฟฟ้าทั�งหมด เพิ�มขึ�นจากปี 2559 ซึ� งอยูที่�ร้อยละ 5 

นอกจากนี�  จากการเริ�มระบบการซื�อขายไฟฟ้าแบบ FiT ในปี 2555 ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน

หมุนเวียนเพิ�มขึ�นอยา่งต่อเนื�องในช่วงที�ผา่นมา ส่งผลให้สัดส่วนปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน

ต่อการปริมาณการผลิตไฟฟ้ารวมเพิ�มขึ�นจากร้อยละ 8.8ในปี 2553 เป็นร้อยละ 15.0� ในปี 2559 โดยพลงังาน

แสงอาทิตยเ์ป็นประเภทที�อตัราการเพิ�มขึ�นมากที�สุด 

 

แผนภาพแสดงปรมิาณการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนในปี 2550 ถงึ 2559 แยกตามประเภทพลงังาน 

 
ที�มา: Renewable Energy Institute (www.renewable-ei.org) 
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อยา่งไรก็ตาม ราคารับซื�อไฟฟ้าจาก solar farm ที�กาํลงัการผลิต 10 กิโลวตัตข์ึ�นไป ไดป้รับลดลงอยา่ง

ต่อเนื�องจากระดบัเริ�มตน้ที� �� เยนต่อกิโลวตัต-์ชั�วโมง สาํหรับโครงการที�ยื�นคาํขอในปี 2555 เหลือ 24 เยนต่อ

กิโลวตัต-์ชั�วโมง สําหรับโครงการที�ยื�นคาํขอในปีในปี 2559 และในปี 2560 ไดเ้ริ�มมีการประมูลราคาซื�อขาย

ไฟฟ้า ซึ� งราคาเฉลี�ยในการประมูลครั� งแรกอยูที่� 19.6 เยนต่อกิโลวตัต-์ชั�วโมง 

ทั�งนี�  ตน้ทุนการติดตั�งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยล์ดตํ�าลงอยา่งต่อเนื�องในช่วงที�ผ่านมา

เช่นเดียวกนั เนื�องจากราคาแผงโซล่าร์เซลลซึ์� งเป็นตน้ทุนสาํคญัของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานอาทิตยล์ดลง

อยา่งต่อเนื�อง 

 

     แผนภาพแสดงราคาแผงโซล่าร์เซลล ์(Solar PV Modules) ในประเทศญี�ปุ่น 

 
ที�มา: Renewable Energy Institute (www.renewable-ei.org) 

 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในประเทศเวยีดนาม 

ปัจจุบนั ประเทศเวียดนามเป็นหนึ� งในประเทศที�มีการเติบโตทางเศรษฐกิจมากที�สุดในภูมิภาคเอเชีย 

โดยมี GDP ขยายตวัถึงร้อยละ 6 - 7 ในช่วง 5 ปีที�ผ่านมา โดยมีการขยายตวัทั�งในดา้นการส่งออกและการ

บริโภคภายในประเทศ ทาํใหค้วามตอ้งการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในเวียดนามมีเพิ�มมากขึ�นดว้ยเช่นกนั 

โดยในปี 2559 รัฐบาลเวียดนามไดป้ระกาศแผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้าแห่งชาติฉบบัที� 7 ฉบบัปรับปรุง 

(PDP 7 Revised) ซึ� งมุ่งเนน้การสร้างความมั�นคง เพิ�มประสิทธิภาพดา้นพลงังาน การพฒันาพลงังานหมุนเวียน 

และเปิดเสรีตลาดพลงังาน โดยปัจจุบนั ระบบของกิจการไฟฟ้าในประเทศเวียดนามอยูร่ะหว่างการปฏิรูปเพื�อ

พฒันาไปสู่ตลาดการซื�อขายไฟฟ้าแบบขายส่ง ทั�งนี�  PDP 7 Revised มีรายละเอียดที�น่าสนใจดงันี�  

 เพิ�มปริมาณไฟฟ้าในประเทศโดยเพิ�มการผลิตและการนาํเขา้ เพื�อรองรับการเติบโตของประเทศ 

โดยอา้งอิง GDP ที�เติบโตร้อยละ 7 ในช่วงปี 2559-2573 

 เพิ�มการพฒันาพลงังานหมุนเวียนเป็นร้อยละ 7 ในปี 2563 (จากเดิมร้อยละ 4.5 ใน PDP7) และ

มากกว่าร้อยละ 10 ในปี 2573 (จากร้อยละ 6 ใน PDP 7) 
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 เพิ�มและพฒันาระบบสายส่งของประเทศ ให้มีความยดืหยุน่มากขึ�นรวมถึงพฒันาระบบควบคุม

อตัโนมติั เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการควบคุมและจ่ายไฟฟ้าของประเทศ 

 เร่งพฒันาระบบการจ่ายไฟฟ้าไปยงัพื�นที�ชนบท เพื�อให้ชาวเวียดนามเกือบทั�งประเทศสามารถ

เขา้ถึงไฟฟ้าไดใ้นปี 2563 

แนวโน้มการใช้ไฟฟ้าและประมาณการความต้องการใช้ไฟฟ้า 

ในปี 2562 ภาพรวมของประเทศเวียดนาม ไดมี้โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยจ่์ายไฟเขา้มาในระบบ 

4,600 เมกะวตัต์ และ EVN ใชโ้รงไฟฟ้าดีเซล 2,000 เมกะวตัต์ เพื�อปรับสมดุลของระบบโครงข่ายไฟฟ้า

แห่งชาติ (National Grid) 

มีการคาดการณ์ว่าในช่วงปี 2563 ถึง 2565 อาจจะมีการขาดแคลนพลงังานไฟฟ้ามากขึ�น เนื�องจากมี

โครงการโรงไฟฟ้าก่อสร้างล่าช้ากว่ากาํหนดถึง 20,000 เมกะวตัต์ ซึ� งทาํให้รัฐบาลเวียดนามได้เปิดให้

ภาคเอกชนและนกัลงทุนต่างชาติเขา้มาลงทุนมากขึ�น 

จากประกาศล่าสุดของ EVN ประเทศเวียดนาม มีความตอ้งการไฟฟ้าสูงสุด (Peak Demand) ในเดือน

พฤศจิกายน 2562 ที�ประมาณ 35,100 เมกะวตัต ์ซึ� งเพิ�มขึ�นจากความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุดปี 2561 ที� 34,462 

เมกะวตัต ์และไดมี้การสร้างสถานีไฟฟ้า (Substation) ขนาด 220 กิโลโวลต ์และ 500 กิโลโวลต ์และสายส่ง 

เพื�อรองรับการขยายตวัของโรงไฟฟ้าในทุกๆ ประเภท โดยในปี 2562 ประเทศเวียดนามมีกาํลงัการผลิตไฟฟ้า

มากกว่า 54,880 เมกะวตัต ์ซึ� งเพิ�มขึ�นจากปี 2561 ที� 47,768 เมกะวตัต ์ซึ� งในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2562 ไดมี้

กาํลงัการใชไ้ฟฟ้าทั�งประเทศรวมทั�งสิ�น 200,977 กิกะวตัต-์ชั�วโมง เพิ�มขึ�นร้อยละ 10 เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนั

ของปี 2561 ซึ� งนบัว่ามีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของกลุ่มประเทศอาเซียนและเป็นอนัดบัที� 23 ของโลก ขณะที�

ใน PDP 7 Revised ประเทศเวียดนามไดจ้ดัทาํแผนเพิ�มกาํลงัการผลิตไฟฟ้าเป็น 60,000 เมกะวตัต ์ในปี 2563 

และ 129,500 เมกะวตัต ์ในปี 2573 เพื�อรองรับการเจริญเติบโตของประเทศ โดยเฉพาะความตอ้งการไฟฟ้าใน

หมวดอุตสาหกรรม การก่อสร้าง และการขนส่ง 
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ประเภท 
กาํลงัในการผลติ (MW) % Percentage 

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

พลงังานนํ� า 18,060 20,362 21,886 30.1% 21.1% 16.9% 

ถ่านหิน และ ก๊าซธรรมชาติ 34,560 62,629 74,204 57.6% 64.9% 57.3% 

พลงังานทดแทน (พลงังาน

ลม, พลงังานสงอาทิตย,์ชีว

มวล และพลงังานนํ� า) 

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

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

พลงังานนิวเคลียร์ - - 4,662 0.0% 0.0% 3.6% 

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

ปัจจุบนั ประเทศเวียดนามพึ�งพาพลงังานนํ�าและถ่านหินเป็นหลกั โดยมีสัดส่วนตามกาํลงัการผลิตไฟฟ้า 

คิดเป็นร้อยละ 40 และ 38 ตามลาํดบั ตามมาดว้ยโรงไฟฟ้าก๊าซและนํ� ามนัร้อยละ 19 ขณะที�พลงังานหมุนเวียน

มีไม่ถึงร้อยละ 1 ซึ� งใน PDP 7 Revised ประเทศเวียดนามวางแผนที�จะเพิ�มการผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน

หมุนเวียนมากกว่าร้อยละ 21 ในปี 2573 โดยมุ่งเนน้ไปที�การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม 

และพลงังานชีวมวล 

นโยบายพลงังานหมุนเวยีน 

 ภายใต ้PDP 7 Revised ประเทศเวียดนามใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาพลงังานจากพลงังานหมุนเวียน

เป็นพิเศษ เนื�องจากศกัยภาพในการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนของประเทศเวียดนามมีค่อนขา้งสูง ดว้ย
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ภูมิประเทศที�อยูใ่นบริเวณเส้นศูนยสู์ตรและทางฝั�งตะวนัออกติดชายฝั�งทะเล ทาํให้มีศกัยภาพในการผลิตไฟฟ้า

จากพลงังานแสงอาทิตย ์843,000 กิกะวตัต-์ชั�วโมงต่อปี และมีศกัยภาพในการพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานลมที�

กาํลงัการผลิตรวม 21,520 เมกะวตัต์ ซึ� งปัจจุบนัเวียดนามไดว้างแผนว่าภายในปี 2573 จะสามารถพฒันา

โรงไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยก์าํลงัการผลิตรวมที� 12,000 เมกะวตัต ์โรงไฟฟ้าพลงังานลมกาํลงัการผลิต

รวมที� 6,000 เมกะวตัต ์และโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลกาํลงัการผลิตรวมที� 3,281 เมกะวตัต ์

ดงันั�น ในช่วงเวลา 2 ปีที�ผ่านมา ประเทศเวียดนาม ไดป้ระกาศปรับอตัราค่าไฟฟ้าสําหรับพลงังาน

หมุนเวียนในแต่ละประเภท ซึ� งเป็นอตัราค่าไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in-Tariff (FiT) ที�จะขายไฟฟ้าให้แก่ EVN 

ภายใตส้ัญญาระยะยาว เพื�อลดการพึ�งพาการใชเ้ชื�อเพลิงฟอสซิล ทั� งนี�  ประเภทการผลิตไฟฟ้าและอตัราค่า

ไฟฟ้าที�ไดรั้บความสนใจจากนกัลงทุนเป็นพิเศษมีรายละเอียดดงันี�  

 

ประเภทเชื�อเพลงิ อตัราค่าไฟฟ้า (USD cent/kWh) หมายเหต ุ

พลงังานแสงอาทิตย ์ 9.35 COD ภายในมิถุนายน 2562 

พลงังานลม   

- Wind On-shore 8.50 COD ภายในพฤศจิกายน 2564 

- Wind Off-shore 9.80 COD ภายในพฤศจิกายน 2564 

พลงังานชีวมวล 5.50  

พลงังานแสงอาทิตยทุ่์นลอยนํ� า 7.69  

พลงังานแสงอาทิตย ์ 7.09 COD หลงัมิถุนายน 2562 

 

การจัดหาผลติภัณฑ์และบริการ 

การจัดหาที�ตั�งโครงการ 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ประเภท Solar Farm ในประเทศไทย 

สาํหรับการจดัหาที�ตั�งโครงการสาํหรับโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ประเภท Solar Farm ในประเทศ

ไทย บริษทัฯ จะพิจารณาถึงปัจจยัดงัต่อไปนี�  

1. สภาพที�ดิน 

สถานที�ตั� งโครงการ ควรตั�งอยู่บนที�ดินพื�นที�โล่ง เป็นพื�นที�ราบไม่เป็นเนินหรือแอ่ง ตอ้งไม่มีทางนํ� า

สาธารณะหรือทางนํ�าธรรมชาติไหลผ่านพื�นที�ในโครงการ ไม่เป็นพื�นที�รับนํ� าธรรมชาติหรือไม่เคยมีเหตุการณ์

นํ�าท่วมในพื�นที�ภายในระยะเวลา 10 ปีที�ผ่านมา สภาพดินในโครงการควรเป็นดินร่วน ดินดาน ไม่ควรมีตั�งอยู่

บนสภาพดินทรายที�อุม้นํ� าหรือระบายนํ� าออกจากพื�นที�ไดช้า้ และไม่ควรมีชั�นหินอยู่ใตพ้ื�นที�โครงการ พื�นที�

โครงการควรอยูห่่างจากตึกสูง, ภูเขา และตน้ไมย้นืตน้ขนาดใหญ่ เพื�อป้องกนัการเกิดเงาบงับนพื�นที�แผงเซลล์

แสงอาทิตย ์
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2. ระยะห่างจากจุดเชื�อมต่อสายส่ง 

สถานที�ตั�งโครงการควรอยู่ใกลก้บัจุดเชื�อมต่อสายไฟฟ้าแรงสูงของ กฟภ. โดยจุดเชื�อมต่อและสถาน

ที�ตั�งโครงการไม่ควรมีระยะห่างเกินกว่า 1 - 2 กิโลเมตร และมีทางสาธารณะที�สามารถสัญจรไดส้ะดวกถึง

สถานที�ตั�งโครงการ 

3. ราคาที�ดิน 

ราคาที�ดินของสถานที�ตั�งโครงการ ที�เหมาะสมกบัการลงทุนไม่ควรเกิน 400,000 บาท/ไร่ ทั�งนี� ราคาที�ดิน

อาจขึ�นกบัที�ตั�งระยะห่างจากสายส่งและถนน 

4. ค่าความเขม้แสงอาทิตย ์

โดยเฉลี�ยแลว้ ประเทศไทยมีความเขม้แสงอาทิตยเ์ฉลี�ยอยูที่� 1,825 กิโลวตัต-์ชั�วโมง/ตารางเมตร/ปี ซึ� ง

พื�นที� ที�มีศกัยภาพความเขา้แสงอาทิตยสู์งจะอยู่ในเขตภาคกลางและภาคตะวนัออกของประเทศ ทั�งนี� ในการ

พิจารณาการลงทุน จึงจะตอ้งใชข้อ้มูลทางสถิติ ความเขม้แสงของพื�นที�นั�นๆ จากแหล่งขอ้มูลที�เชื�อถือได ้ใน

การคาํนวณหาปริมาณพลงังานไฟฟ้าที�จะผลิตไดใ้นแต่ละโครงการ โดยค่าความเขม้แสงในแต่ละโครงการไม่

ควรตํ�ากว่า 1,600 กิโลวตัต-์ชั�วโมง/ตารางเมตร/ปี  

โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ประเภท Solar Rooftop ในประเทศไทย 

สาํหรับการจดัหาที�ตั�งโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ประเภท Solar Rooftop ในประเทศไทย 

บริษทัฯ จะพิจารณาถึงปัจจยัดงัต่อไปนี�  

1. ขอ้มูลบริษทัเจา้ของอาคารพาณิชย ์

การติดตั� งโซลาเซลล์เป็นการลงทุนติดตั�งบนหลงัคาของบริษทันั�นๆ ดงันั�นตอ้งดูถึงความมั�นคงและ

ความน่าเชื�อถือของบริษทัดงักล่าว รวมถึง บริษทันั�นๆ ควรมีปริมาณการใชไ้ฟฟ้ามากกว่า ���,��� หน่วย/

เดือน และมีการคิดค่าไฟแบบ TOU (Time of use) เพราะการคิดค่าไฟแบบ TOD (Time of Date) คือคิดค่า

ไฟฟ้าราคาคงที�ทุกเวลา ซึ� งจะมีค่าใชไ้ฟฟ้าที�ถูกอยูแ่ลว้ 

2. สภาพหลงัคา 

อายกุารใชง้านของหลงัคาไม่ควรมากกว่า �� ปี และสามารถรองรับนํ� าหนกัของแผงและอุปกรณ์ติดตั�ง

ของโซลาเซลลไ์ดอ้ยา่งนอ้ยประมาณ �� กิโลกรัม/ตารางเมตร ประเภทของหลงัคาควรเป็น Metal Sheet ซึ� งง่าย

ต่อการติดตั� ง รวมถึงความชนัของหลงัคาไม่ควรชันมากกว่า �� องศา เพื�อให้สะดวกต่อการติดตั�งและการ

บาํรุงรักษา 

3. สถานที�ตั�ง 

อาคารที�จะติดตั�งไม่ควรอยูใ่กลสิ้�งปลูกสร้างที�สูงกว่า เพราะอาจทาํใหเ้กิดเงาบงับนแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์
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โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ประเภท Solar Farm ในประเทศญี�ปุ่น 

สาํหรับการจดัหาที�ตั�งโครงการสาํหรับโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ประเภท Solar Farm ในประเทศ

ญี�ปุ่น บริษทัฯ จะพิจารณาถึงปัจจยัดงัต่อไปนี�  

1. สภาพที�ดิน 

สถานที�ตั� งโครงการ ควรตั�งอยู่บนที�ดินพื�นที�โล่ง เป็นพื�นที�ราบไม่เป็นเนินหรือแอ่ง ตอ้งไม่มีทางนํ� า

สาธารณะหรือทางนํ� าธรรมชาติไหลผ่านพื�นที�ในโครงการ ไม่เป็นพื�นที�ใกลช้ายฝั�งทะเล ไม่เคยมีเหตุการณ์นํ� า

ท่วมในพื�นที�ภายในระยะเวลา 10 ปีที�ผ่านมา และไม่เป็นพื�นที�ใกลภู้เขาไฟ สภาพดินในโครงการควรเป็นดิน

ร่วน ดินดาน ไม่ควรมีตั�งอยูบ่นสภาพดินทรายที�อุม้นํ� าหรือระบายนํ� าออกจากพื�นที�ไดช้า้ และไม่ควรมีชั�นหิน

อยูใ่ตพ้ื�นที�โครงการ พื�นที�โครงการควรอยู่ห่างจากตึกสูง, ภูเขา และตน้ไมย้ืนตน้ขนาดใหญ่ เพื�อป้องกนัการ

เกิดเงาบงับนพื�นที�แผงเซลลแ์สงอาทิตย ์

2. ระยะห่างจากจุดเชื�อมต่อสายส่ง 

สถานที�ตั�งโครงการควรอยูใ่กลก้บัจุดเชื�อมต่อสายไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้า โดยจุดเชื�อมต่อและสถาน

ที�ตั�งโครงการไม่ควรมีระยะห่างเกินกว่า � กิโลเมตร และมีทางสาธารณะที�สามารถสัญจรไดส้ะดวกถึงสถาน

ที�ตั�งโครงการ 

3. ราคาที�ดิน 

ตน้ทุนที�ดินของสถานที�ตั�งโครงการควรอยูใ่นระดบัที�เหมาะสม ไม่สูงเกินไป โดยสอดคลอ้งกบัสถาน

ที�ตั�ง ระยะห่างจากสายส่ง และถนน 

4. ค่าความเขม้แสงอาทิตย ์

โดยเฉลี�ยแลว้ ประเทศญี�ปุ่นมีความเขม้แสงอาทิตยเ์ฉลี�ยอยูที่� �,��� กิโลวตัต-์ชั�วโมง/ตารางเมตร/ปี ซึ� ง

พื�นที� ที�มีศกัยภาพความเขม้แสงอาทิตยสู์งจะอยูใ่นเขตภาคกลางและภาคใตข้องประเทศ ทั�งนี� ในการพิจารณา

การลงทุน จึงจะตอ้งใช้ขอ้มูลทางสถิติ ความเขม้แสงของพื�นที�นั� นๆ จากแหล่งขอ้มูลที�เชื�อถือได้ ในการ

คาํนวณหาปริมาณพลงังานไฟฟ้าที�จะผลิตไดใ้นแต่ละโครงการ โดยค่าความเขม้แสงในแต่ละโครงการไม่ควร

ตํ�ากว่า �,��� กิโลวตัต-์ชั�วโมง/ตารางเมตร/ปี ทั�งนี�  ความเขม้แสงของพื�นที�ตั�งโครงการในประเทศญี�ปุ่นของ

บริษทัฯ เป็นดงันี�   

โครงการ ความเข้มแสง (กิโลวตัต-์ชั �วโมง/ตารางเมตร/ปี)(�) 

โครงการเกยีวโต (จาํหน่ายโครงการแลว้) 1,328 

โครงการชจิคิะชุคุ � 1,280 

โครงการชจิคิะชุคุ � 1,280 

โครงการครูฮิาร่า � (จาํหน่ายโครงการแลว้) 1,209 

โครงการครูฮิาร่า � (จาํหน่ายโครงการแลว้) 1,209 

ที�มา: ขอ้มลูจากองคก์ารบรหิารการบนิและอวกาศแห่งชาต ิ(NASA) 
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โรงไฟฟ้าพลงังานลม 

สําหรับการจดัหาที�ตั�งโครงการสําหรับโรงไฟฟ้าพลงังานพลงังานลม บริษทัฯ จะพิจารณาถึงอตัรา

ผลตอบแทนภายในของโครงการและผูถื้อหุ้นเป็นหลกั โดยจะตอ้งมีอตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ

และส่วนของผูถื้อหุ้นมากกว่าร้อยละ 10 และร้อยละ 15 ขึ�นไป ตามลาํดบั โดยจะตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัทั�งในแง่

รายได ้ไดแ้ก่ ค่าความเร็วลมที�ช่วยทาํใหก้งัหนัไฟฟ้าหมุนเพื�อผลิตไฟฟ้า และค่าใชจ่้ายในการลงทุน อาทิ ความ

พร้อมของสภาพที�ดินต่อการก่อสร้าง ระยะห่างจากจุดเชื�อมต่อสายส่ง ค่าเช่าหรือราคาที�ดินของที�ตั�งโครงการ 

 

การจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ประเภท Solar Farm ในประเทศไทย 

ในการพิจารณาผูรั้บเหมาก่อสร้างสําหรับโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ประเภท Solar Farm ใน

ประเทศไทย บริษทัฯ จะพิจารณาถึงปัจจยัดงันี�  

1. ประสบการณ์และความเชี�ยวชาญ 

พิจารณาว่าผูรั้บเหมาตอ้งมีประสบการณ์และความชาํนาญในดา้นการติดตั�งระบบโซลาร์เซลล ์พร้อมทั�ง

มีทีมวิศวกรทั�งดา้นไฟฟ้ากาํลงัและดา้นโยธา ระดบัสามญัขึ�นไป และดา้นเครื�องกลระดบัภาคีขึ�นไป และ

พิจารณาถึงความสามารถในการส่งมอบงานได้ตรงเวลา อีกทั� ง พิจารณาถึงคุณภาพงานที�สร้างเสร็จแลว้ 

คุณภาพของอุปกรณ์ที�ใช ้การรับประกนั และผูรั้บเหมาดงักล่าวจะตอ้งไม่เคยมีประวติัเป็นผูล้ะทิ�งงาน รวมถึง

พิจารณาความผดิพลาดในอดีตที�เกิดขึ�นดว้ย 

2. ความมั�นคงและปริมาณงานที�รับผดิชอบอยู ่

ผูรั้บเหมาต้องเป็นนิติบุคคลที�มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย โดยก่อนการจัดจ้างผูรั้บเหมา 

บริษทัฯ จะพิจารณาจากทุนจดทะเบียน และงบการเงินทั�งงบดุล งบกาํไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด โดย

พิจารณาสภาพคล่องทางการเงิน ความสามารถในการบริหารเงิน อตัราส่วนหนี� สินต่อทุน วงเงินสินเชื�อจาก

สถาบนัทางการเงิน ของผูรั้บเหมารายนั�นๆ นอกจากนี�ยงัพิจารณาถึงปริมาณงานในมือของผูรั้บเหมารายนั�นๆ 

3. การประกวดราคา 

บริษทัฯ จะพิจารณาถึงราคารวม ราคาต่อรายการ และราคาต่อหน่วย พร้อมทั�งพิจารณาคุณภาพของ

อุปกรณ์และชิ�นงานที�ผูรั้บเหมาเสนอ จะตอ้งอยูใ่นระดบัมาตรฐานที�ยอมรับได ้
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โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ประเภท Solar Rooftop ในประเทศไทย 

ในการพิจารณาผูรั้บเหมาก่อสร้างสําหรับโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์ประเภท Solar 

Rooftop ในประเทศไทย บริษทัฯ จะพิจารณาถึงปัจจยัดงันี�  

1. ประสบการณ์และความเชี�ยวชาญ 

พิจารณาว่าผูรั้บเหมาตอ้งมีประสบการณ์และความชาํนาญในดา้นการติดตั�งระบบโซลาร์เซลล ์พร้อมทั�ง

มีทีมวิศวกรทั�งดา้นไฟฟ้ากาํลงัและดา้นโยธา ระดบัสามญัขึ�นไป และดา้นเครื�องกลระดบัภาคีขึ�นไป และ

พิจารณาถึงความสามารถในการส่งมอบงานไดต้รงเวลา อีกทั�ง พิจารณาถึงคุณภาพงานที�สร้างเสร็จแลว้ ไม่เคย

มีประวติัเป็นผูล้ะทิ�งงาน รวมถึงพิจารณาความผดิพลาดในอดีตที�เกิดขึ�นดว้ย 

2. ความมั�นคง 

ผูรั้บเหมาตอ้งเป็นนิติบุคคลที�มีการจดทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมาย มีสถานะการเงินที�มั�นคง โดยก่อน

การจดัจา้งผูรั้บเหมา บริษทัฯ จะพิจารณาจากทุนจดทะเบียนของผูรั้บเหมานั�นๆ ดว้ย 

3. ปริมาณงานที�ผูรั้บเหมารับผดิชอบอยู ่

ผูรั้บเหมาที�มีปริมาณงานในมือมาก อาจไม่มีทรัพยากรมากพอในการรับงานเพิ�ม หรือในกรณีที�มีการ

ว่าจา้งผูรั้บเหมารายเดียวหลายโครงการ งานก่อสร้างอาจเกิดปัญหาได ้ หากผูรั้บเหมารายนั�นเกิดปัญหาใดๆ 

ขึ�นมา 

4. การประกวดราคา 

บริษทัฯ จะพิจารณาถึงราคารวม ราคาต่อรายการ และราคาต่อหน่วย พร้อมทั�งพิจารณาคุณภาพของ

อุปกรณ์และชิ�นงานที�ผูรั้บเหมาเสนอ จะตอ้งอยูใ่นระดบัมาตรฐานที�ยอมรับได ้

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ประเภท Solar Farm ในประเทศญี�ปุ่น 

ในการพิจารณาผูรั้บเหมาก่อสร้างสาํหรับโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ประเภท Solar Farm 

ในประเทศญี�ปุ่น บริษทัฯ จะพิจารณาถึงปัจจยัดงันี�  

1. ประสบการณ์ 

พิจารณาว่าผูรั้บเหมาตอ้งเป็นผูรั้บเหมาทอ้งถิ�น โดยตอ้งมีประสบการณ์และความชาํนาญในดา้นการ

ติดตั� งระบบโซลาร์เซลล์ พร้อมทั�งมีทีมวิศวกรทั�งดา้นไฟฟ้ากาํลงั โยธา และเครื�องกล และพิจารณาถึง

ความสามารถในการส่งมอบงานไดต้รงเวลา อีกทั�ง พิจารณาถึงคุณภาพงานที�สร้างเสร็จแลว้ ไม่เคยมีประวติั

เป็นผูล้ะทิ�งงาน รวมถึงพิจารณาความผดิพลาดในอดีตที�เกิดขึ�นดว้ย 

2. ใบอนุญาต 

ผูรั้บเหมาจะตอ้งเป็นนิติบุคคลผูมี้ใบอนุญาตการก่อสร้าง 
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3. การประกวดราคา 

บริษทัฯ จะพิจารณาถึงราคารวม ราคาต่อรายการ และราคาต่อหน่วย พร้อมทั�งพิจารณาคุณภาพของ

อุปกรณ์และชิ�นงานที�ผูรั้บเหมาเสนอ จะตอ้งอยูใ่นระดบัมาตรฐานที�ยอมรับได ้

โรงไฟฟ้าพลงังานลม 

ในการพิจารณาผูรั้บเหมาก่อสร้างสาํหรับโรงไฟฟ้าพลงังานลม บริษทัฯ จะพิจารณาถึงปัจจยัดงันี�  

1. ประสบการณ์และความเชี�ยวชาญ 

พิจารณาว่าผูรั้บเหมาตอ้งมีประสบการณ์และความชาํนาญในดา้นการติดตั�งระบบกงัหันไฟฟ้าพลงังาน

ลม พร้อมทั�งมีชื�อเสียงและเป็นที�รู้จกัในกลุ่มอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าพลงังานลม และพิจารณาถึงความสามารถ

ในการส่งมอบงานไดต้รงเวลา อีกทั�ง พิจารณาถึงคุณภาพงานที�สร้างเสร็จแลว้ คุณภาพของอุปกรณ์ที�ใช ้การ

รับประกนั และผูรั้บเหมาดงักล่าวจะตอ้งไม่เคยมีประวติัเป็นผูล้ะทิ�งงาน รวมถึงพิจารณาความผิดพลาดในอดีต

ที�เกิดขึ�นดว้ย 

2. ความพร้อมในดา้นเงินทุนสาํหรับการก่อสร้าง 

ผูรั้บเหมาต้องเป็นนิติบุคคลที�มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย โดยก่อนการจัดจ้างผูรั้บเหมา 

บริษทัฯ จะพิจารณาจากทุนจดทะเบียน และงบการเงินทั�งงบดุล งบกาํไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด โดย

พิจารณาสภาพคล่องทางการเงิน ความสามารถในการบริหารเงิน อตัราส่วนหนี� สินต่อทุน วงเงินสินเชื�อจาก

สถาบนัทางการเงิน ของผูรั้บเหมารายนั�นๆ นอกจากนี� ยงัพิจารณาถึงปริมาณงานในมือของผูรั้บเหมารายนั�นๆ 

นอกจากนี�  ผู ้รับเหมาจะต้องวางเอกสารคํ� าประกันการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา (performance 

bond) และวางหนังสือคํ�าประกนัผลงานการทาํงาน ประมาณร้อยละ 10-15 ของมูลค่างาน เพื�อป้องกนัปัญหา

ผูรั้บเหมาละทิ�งงานก่อสร้าง 

3. การประกวดราคา 

บริษทัฯ จะพิจารณาถึงราคารวม ราคาต่อรายการ และราคาต่อหน่วย พร้อมทั�งพิจารณาคุณภาพของ

อุปกรณ์และชิ�นงานที�ผูรั้บเหมาเสนอ จะตอ้งอยูใ่นระดบัมาตรฐานตามที�บริษทักาํหนดไว ้

 

การจัดหาเครื�องจักรอุปกรณ์ 

การจดัหาแผงโซล่าร์เซลล ์

บริษทัฯ จะคดัเลือกผูผ้ลิตจากกลุ่มผูผ้ลิตแผงโซล่าร์เซลลที์�มีคุณภาพดีและน่าเชื�อถือ โดยในการจดัซื�อ

แต่ละครั� ง จะเชิญใหผู้ผ้ลิตหลายรายเสนอราคาแผงโซล่าร์เซลลม์า เพื�อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ราคา บริการ

หลงัการขาย และการรับประกนัคุณภาพ นอกจากนี�บริษทัฯ จะพิจารณาถึงกาํลงัการผลิตของผูผ้ลิตที�เหลืออยู่

ในขณะนั�นดว้ย เพื�อลดความเสี�ยงจากการไดรั้บสินคา้ชา้กว่ากาํหนด 
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การจดัหาเครื�องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) 

ในการจดัซื�อเครื�องแปลงกระแสไฟฟ้า ซึ� งถือว่าเป็นอุปกรณ์ที�สาํคญัในกระบวนการผลิตไฟฟ้า บริษทัฯ 

จะพิจารณาถึงปัจจยัดงัต่อไปนี�  

- เป็นผูผ้ลิตที�อยูใ่นรายชื�อผูผ้ลิตของ กฟน. หรือ กฟภ. 

- เป็นผูผ้ลิตรายใหญ่ในตลาดโลก 

- มีบริการหลงัการขายที�รวดเร็วและเชื�อถือได ้

- มีการรับประกนัสินคา้หลงัการขายอยา่งนอ้ย 5 ปี 

การจดัหาอุปกรณ์ไฟฟ้าอื�น 

บริษทัฯ จะพิจารณาซื�ออุปกรณ์ไฟฟ้าอื�น โดยพิจารณาถึงปัจจยัดงัต่อไปนี�  

- ผูผ้ลิตไดรั้บมาตรฐานระหว่างประเทศหรือมาตรฐานในประเทศ 

- เป็นผูผ้ลิตที�มีชื�อเสียงและไดรั้บการยอมรับในอุตสาหกรรรม 

- สําหรับอุปกรณ์บางประเภท บริษทัฯ จะใช้ผลิตภณัฑ์ที�ได้มาตราฐานจากยุโรปหรืออเมริกา

เท่านั�น เช่น อุปกรณ์กระแสตรง, สายไฟฟ้ากระแสตรง และอุปกรณ์ต่อสายไฟฟ้า 

การจดัหาอุปกรณ์ยดึแผงโซล่าร์เซลล ์

บริษทัฯ จะพิจารณาซื�ออุปกรณ์ยดึแผงโซล่าร์เซลล ์โดยพิจารณาถึงปัจจยัดงัต่อไปนี�  

- วสัดุที�ใชต้อ้งไดม้าตรฐาน 

- มีขอ้มูลทางวิศวกรรมรองรับ 
 

การจดัหาอุปกรณ์โรงไฟฟ้าพลงังานลม 

เนื�องจากในปี 2563 บริษทัฯ ได้เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมเป็นครั� งแรก ดังนั�น 

บริษทัฯ จึงไดว้า่จา้งบริษทัที�ปรึกษาวิศวกรรม (Technical Advisor) ที�มีประสบการณ์ในโรงไฟฟ้าพลงังาน

ลมทั�วโลกรวมถึงในเวยีดนาม มาทาํหนา้ที�ให้คาํปรึกษา รวมทั�งออก Engineering Requirement เพื�อกาํหนด

คุณภาพ Specification ของเครื�องมือ อุปกรณ์เครื�องจกัร การก่อสร้างฐานรากในการติดตั�ง กงัหนัลม สถานี

ยอ่ย และสายส่ง ให้กบัผูรั้บเหมาเพื�อให้เสนอราคา ผลิตภณัฑ์และบริการให้ไดต้ามมาตรฐานที�กาํหนดไว ้

โดยที�ผูรั้บเหมามีหนา้ที�จดัหา นาํเขา้ อุปกรณ์ เครื�องจกัร ตามที�ไดต้กลงไวใ้นสัญญาการก่อสร้าง 
 

การจัดจ้างผู้บริหารจัดการและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า (Operation and Maintenance) 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ประเภท Solar Farm ในประเทศไทย 

บริษทัย่อยของบริษทัฯ ซึ� งประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยป์ระเภท Solar Farm ใน

ประเทศไทย ไดท้าํสัญญาจา้งปฏิบติัการเดินเครื�อง บาํรุงรักษา และบริหารจดัการ (O&M Contract) กบั EE ซึ� ง
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เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ เป็นระยะเวลา � ปี และเมื�อครบกาํหนดอายสุัญญา หากไม่มีการบอกเลิกสัญญาจาก

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ� ง จะมีการต่อสัญญาอตัโนมติัออกไปอีกคราวละ 3 ปี โดยที�ผ่านมา EE ปฏิบติัหน้าที�ได้ตาม

เกณฑม์าตราฐานที�ยอมรับได ้

โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ประเภท Solar Rooftop ในประเทศไทย 

บริษัทย่อยของบริษทัฯ ซึ� งประกอบกิจการโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยป์ระเภท Solar 

Rooftop ในประเทศไทย ไดท้าํสัญญาจา้งปฏิบติัการเดินเครื�อง บาํรุงรักษา และบริหารจดัการ (O&M Contract) 

กบั EE ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ เป็นระยะเวลา 3 ปี และเมื�อครบกาํหนดอายสุัญญา หากไม่มีการบอกเลิก

สัญญาจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ�ง จะมีการต่อสัญญาอตัโนมติัออกไปอีกคราวละ 3 ปี โดยที�ผ่านมา EE ปฏิบติัหนา้ที�

ไดต้ามเกณฑม์าตราฐานที�ยอมรับได ้

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ประเภท Solar Farm ในประเทศญี�ปุ่น 

ในการพิจารณาผูบ้ริหารจัดการและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า (O&M Contractor) สําหรับโครงการผลิต

ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ประเภท Solar Rooftop ในประเทศญี�ปุ่น จะมีการพิจารณาถึงปัจจยัดงันี�  

1. ประสบการณ์ 

ทีมดูแลบาํรุงรักษาระบบจะตอ้งเป็นบริษทัในทอ้งถิ�นนั�นๆ และมีประสบการณ์และความชาํนาญใน 

การดูแลรักษา และซ่อมแซมระบบโซลาร์เซลล ์

2. ใบอนุญาต 

ทีมดูแลบาํรุงรักษาระบบนี�จะตอ้งมีวิศวกรที�มีใบอนุญาตในการดูแลระบบ 

โรงไฟฟ้าพลงังานลม 

บริษทัย่อยของบริษทัฯ ซึ� งประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลงังานลมที�ประเทศเวียดนาม ไดจ้ดัทาํสัญญา

บาํรุงรักษาจาํนวน 2 สัญญา คือ สัญญาที� 1 กบัผูผ้ลิตกงัหันลม wind turbines supplier ในการดูแลรักษากงัหัน

ลม เปลี�ยน ซ่อมบาํรุง อุปกรณ์ที�เกี�ยวขอ้งใน 5 ปีแรก และต่อสัญญาได้ทุกๆ 5 ปี จนครบอายุสัญญารับซื�อ

ไฟฟ้า 20 ปี โดยผูผ้ลิตกงัหนัลมมีการรับประกนัอตัราการใชง้านของกงัหันไวที้�ร้อยละ 95 ดว้ย และสัญญาที� 2 

ทาํกบัผูรั้บเหมาในการดูแล ตรวจเช็คระบบต่างๆ ในสถานีย่อย substation และสายส่ง transmission line ที�

เชื�อมต่อเขา้กบัสถานีภาครัฐ และบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ไดมี้การจา้งบริษทัที�ปรึกษาวิศวกรรมต่างประเทศเป็น

ตวัแทนของบริษทั (owner engineer) มาควบคุมงานของผูรั้บเหมา เพื�อให้ปฎิบติัตามมาตราฐานการก่อสร้าง

สากลและในประเทศเวียดนาม  รวมทั�งจดัส่งเจา้หนา้ที�มาประจาํอยูที่�โครงการตั�งแต่เริ�มก่อสร้างจนแลว้เสร็จ 

พร้อมทั�งจดัทาํรายงาน แจง้ความคืบหนา้ของการก่อสร้างใหก้บับริษทัเป็นระยะๆ 

การจัดหาวตัถุดบิก๊าซ สําหรับการผลติไฟฟ้าและไอนํ�าของโรงไฟฟ้า Cogeneration 

โรงไฟฟ้า Cogeneration ของ PPTC และ SSUT ใชก๊้าซธรรมชาติเพื�อเป็นเชื�อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า

และไอนํ�า ซึ� งในการจดัหาก๊าซของ PPTC และ SSUT ไดเ้ขา้ทาํสัญญาซื�อขายก๊าซ กบั ปตท. เป็นระยะเวลา 25 
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ปี นบัจากวนัที� PPTC และ/หรือ SSUT เริ�มใชก๊้าซเพื�อคา้ ทั�งนี�หากเกิดกรณีที� ปตท. ไม่สามารถส่งก๊าซในแต่ละ

ปีไดค้รบตามปริมาณที�กาํหนดในสัญญา ซึ� งเท่ากบัปริมาณก๊าซที� PPTC หรือ SSUT มีความผูกพนัตอ้งใชเ้พื�อ

ผลิตไฟฟ้าเพื�อจาํหน่ายใหแ้ก่ กฟผ. โดยมิไดเ้กิดจากสาเหตุที�ไดรั้บยกเวน้ตามที�ระบในสัญญาแลว้นั�น ปตท. จะ

ชดเชยค่าเสียหายของปริมาณก๊าซที� ปตท. ไม่สามารถส่งไดค้รบในราคาเท่ากบัผลต่างของราคาก๊าซและราคา

นํ� ามนัดีเซล อย่างไรก็ตาม ความรับผิดชอบ ปตท. จะไม่เกินกว่าค่าตอบแทนในการจัดหา/การตลาดก๊าซ 

(Margin) ตามที�ระบุในสัญญา 

ราคาของก๊าซ 

ราคาก๊าซประกอบดว้ยราคาเนื�อก๊าซและราคาค่าผ่านท่อ โดยราคาเนื�อก๊าซจะปรับเปลี�ยนตามราคาเฉลี�ย

ของเนื�อก๊าซที� ปตท. รับซื�อจากผูผ้ลิต/ผูข้าย ในแต่ละเดือน สําหรับอตัราค่าผ่านท่อ จะเป็นอตัราเดียวกบัที� 

ปตท. เรียกเกบ็จาก กฟผ. 

คุณภาพของก๊าซ 

มีการกาํหนดคุณภาพของก๊าซไวใ้นสัญญาซื�อขายก๊าซ ทั�งนี� หากก๊าซมีคุณภาพไม่เป็นไปตามที�ระบุใน

สัญญา PPTC และ/หรือ SSUT มีสิทธิในการปฏิเสธไม่รับซื�อก๊าซดงักล่าว 

ผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม 

สําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย กลุ่มบริษัทฯ ได้ดําเนินการด้าน

สิ�งแวดลอ้มตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งอย่างเคร่งครัดเพื�อประกอบการขออนุญาตก่อสร้างและดาํเนินโครงการ

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์องกลุ่มบริษทัฯ ทั�งนี�  โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นโครงการหรือกิจการที�

ไม่เขา้ข่ายตอ้งจดัทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment หรือ 

EIA) ทั�งนี�  ขอ้กาํหนดที�เป็นเงื�อนไขประกอบการอนุญาตโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนโดยทั�วไปมีรายละเอียด

ดงันี�  

 

ประมวลหลกัการปฏิบติั  

(Code of Practice (CoP))  

มาตรการป้องกนั แก้ไข และ 

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

รายงานเกี�ยวกบัการศึกษามาตรการป้องกนั 

และแก้ไขผลกระทบต่อคณุภาพสิ�งแวดล้อม 

และความปลอดภยั  

(Environmental & Safety Assessment (ESA)) 

ประกอบการขอรบัใบอนุญาต ใบอนุญาตประกอบกจิการผลติไฟฟ้า ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงานผลติไฟฟ้า (ร.ง. 4 
ประเภทโรงงานลาํดบัที� 88) 

ประเภทเทคโนโลย ี ทุกประเภทเทคโนโลย ี ทุกประเภทเทคโนโลย ี

ประเภทเชื�อเพลงิ ทุกประเภทเชื�อเพลงิและแหล่งพลงังานตน้กาํลงั ทุกประเภทเชื�อเพลงิและแหล่งพลงังานตน้กาํลงั 

กาํลงัการผลติตดิตั �งที�เขา้ขา่ย -   ตั �งแต่ 1,000 กโิลโวลต์แอมแปรข์ึ�นไป แต่ไม่
ถงึ 10 เมกะวตัต์ (กรณโีรงไฟฟ้าพลงังาน
ความรอ้นซึ�งไมเ่ขา้ขา่ยตอ้งจดัทาํรายงาน 
EIA) 

-   ตั �งแต่ 1,000 กโิลโวลต์แอมแปรข์ึ�นไป (กรณี
โรงไฟฟ้าที�ไมม่กีารเผาไหมเ้ชื�อเพลงิ เช่น 

ตั �งแต่ 5 เมกะวตัตข์ ึ�นไป แต่ไมถ่งึ 10 เมกะวตัต ์
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ประมวลหลกัการปฏิบติั  

(Code of Practice (CoP))  

มาตรการป้องกนั แก้ไข และ 

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

รายงานเกี�ยวกบัการศึกษามาตรการป้องกนั 

และแก้ไขผลกระทบต่อคณุภาพสิ�งแวดล้อม 

และความปลอดภยั  

(Environmental & Safety Assessment (ESA)) 

โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย ์ลม นํ�า) 

หลกัการ/วตัถุประสงค ์ ผูป้ระกอบกจิการจะตอ้ง 

- ปฏบิตัติามมาตรการป้องกนั แกไ้ข และ
ตดิตามตรวจสอบที� กกพ. ไดก้าํหนดไวแ้ลว้
เป็นมาตรฐานขั �นตํ�าเดยีวกนัสาํหรบัทกุ
โครงการ 

- ดาํเนินการดา้นการมสี่วนรว่มของประชาชน 
เพื�อเปิดโอกาสใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีกบัโครงการ
เขา้มาแสดงความคดิเหน็ตั �งแต่เริ�มตน้โครงการ 
รวมทั �งจะตอ้งรวบรวมประเดน็ขอ้คดิเหน็และ
ขอ้ห่วงใยที�ไดม้าพจิารณากาํหนดเป็น
มาตรการที�เหมาะสมเพิ�มเตมิไวใ้นแนบทา้ย
ของรายการตรวจสอบดา้นสิ�งแวดลอ้มดว้ย 

ผูป้ระกอบกจิการจะตอ้ง 

- ศกึษาผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มและวเิคราะห์
อนัตรายที�อาจเกดิขึ�นจากการประกอบกจิการ 

- เสนอมาตรการป้องกนัและแกไ้ข เพื�อลดผลกระทบ 
และจดัใหม้รีะบบบรหิารจดัการดา้นความปลอดภยั 
ใหค้ณะทาํงาน ESA ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ใหค้วามเหน็ชอบ ทั �งนี� ผลการศกึษาและการ
กาํหนดมาตรการของแต่ละโครงการอาจแตกต่าง
กนัไดเ้ป็นกรณไีป 

 ผูป้ระกอบกจิการสามารถนํามาตรการข ั �นตํ�าใน CoP ไประบุเป็นขอ้เสนอเบื�องตน้ในรายงาน ESA ได ้โดย
กาํหนดมาตรการเพิ�มเตมิเฉพาะโครงการหรอืแต่ละกจิกรรมจากผลการศกึษาและการรบัฟังความคดิเหน็ 

กรณยีกเวน้ ไมม่ ี โรงงานที�ตั �งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม หรอืในเขตส่งเสรมิ
การลงทุนที�ไดจ้ดัทาํรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบ
สิ�งแวดลอ้มแลว้ 

ช่วงเวลาที�ตอ้งจดัทาํ การดาํเนินการแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คอื ก่อนยื�น
คาํขอรบัใบอนุญาต การตดิตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ�งแวดลอ้มระหว่างดาํเนินการ และการ
ฟื�นฟูสภาพพื�นที�เมื�อเลกิดาํเนินการ 

ก่อนยื�นคาํขอรบัใบอนุญาต 

ที�มา: คู่มอืการขอรบัใบอนุญาตประกอบกจิการไฟฟ้า – ใบอนุญาตประกอบกจิการผลติไฟฟ้า ระบบจาํหน่ายไฟฟ้า และจาํหน่ายไฟฟ้า โดยสาํนกังาน 
คณะกรรมการกํากบักจิการพลงังานฝ่ายใบอนุญาต   

 

ทั�งนี�  ประเภทรายงานดา้นสิ�งแวดลอ้มและความปลอดภยัที�ตอ้งจดัทาํ โดยจาํแนกตามประเภทของ

โรงไฟฟ้าและขนาดกาํลงัการผลิตติดตั�งสามารถสรุปไดด้งันี�  

กาํลงัการผลิตติดตั �ง 
ประเภทโรงไฟฟ้า 

พลงัความร้อน ไม่มีการเผาไหม้เชื�อเพลิง 

10 เมกะวตัต์ ขึ�นไป EIA / EHIA CoP 

5 -10 เมกะวตัต ์ CoP + ESA CoP + ESA 

1,000 กโิลโวลต์แอมแปร ์ขึ�นไป CoP CoP 

ที�มา: คู่มอืการขอรบัใบอนุญาตประกอบกจิการไฟฟ้า – ใบอนุญาตประกอบกจิการผลติไฟฟ้า ระบบจําหน่ายไฟฟ้า และจําหน่ายไฟฟ้า โดยสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบักจิการพลงังาน ฝ่ายใบอนุญาต 
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ณ ปัจจุบนั โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยป์ระเภท Solar Farm ในประเทศไทย ซึ� งเปิด

ดาํเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ มีกาํลงัการผลิตของแต่ละโครงการอยูใ่นระดบัตั�งแต่ � เมกะวตัตข์ึ�นไป แต่ไม่ถึง �� 

เมกะวตัต ์จึงตอ้งดาํเนินการตามประมวลหลกัการปฏิบติั (Code of Practice (CoP)) มาตรการป้องกนั แกไ้ข 

และติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม และตอ้งจดัทาํรายงานเกี�ยวกบัการศึกษามาตรการป้องกนัและ

แกไ้ขผลกระทบต่อคุณภาพสิ�งแวดลอ้มและความปลอดภยั (Environmental & Safety Assessment (ESA)) 

สําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยป์ระเภท Solar Rooftop ในประเทศไทย ซึ� งเปิด

ดาํเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ มีกาํลงัการผลิตของแต่ละโครงการอยูใ่นระดบัตั�งแต่ 1,000 กิโลโวลตแ์อมแปร์ขึ�น

ไป แต่ไม่ถึง 5 เมกะวตัต ์จึงตอ้งดาํเนินการตามประมวลหลกัการปฏิบติั (Code of Practice (CoP)) มาตรการ

ป้องกนั แกไ้ข และติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มเท่านั�น  

สําหรับโครงการ Solar Farm ในประเทศญี�ปุ่น กลุ่มบริษทัฯ ไดด้าํเนินการด้านสิ�งแวดลอ้มตาม

กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งอยา่งเคร่งครัดเพื�อประกอบการขออนุญาตก่อสร้างและประกอบธุรกิจ Solar Farm ของกลุ่ม

บริษทัฯ ทั�งนี�  ขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัการดาํเนินการดา้นสิ�งแวดลอ้มตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งจะแตกต่างกนัไปในแต่

ละภูมิภาคของประเทศญี�ปุ่น โดย กลุ่มบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีทีมงานเพื�อศึกษาและดาํเนินงานในส่วนที�เกี�ยวขอ้ง

กบัการปฏิบติัตามมาตรการเกี�ยวกบัผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม เพื�อให้มั�นใจว่ากลุ่มบริษทัฯ มีการดาํเนินการที�

จาํเป็นในการดาํเนินธุรกิจอยา่งถูกตอ้ง 
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ปัจจยัความเสี�ยงธุรกจิสิ�งพมิพ์ 

1. ความเสี�ยงจากการพึ�งพงิลูกค้ารายใหญ่ 
 

ปัจจุบนัรายไดห้ลกัทั�งหมดของบริษทัมาจากธุรกิจรับจา้งพิมพ ์ โดยบริษทัเป็นผูผ้ลิตสิ�งพิมพใ์น

ลกัษณะการใหบ้ริการดา้นการพิมพค์รบวงจร ไดรั้บมาตรฐาน ISO ����-����  และมีลูกคา้รายใหญ่ ซึ� งราย

แรก  � ราย มีสัดส่วนรายไดก้ว่าร้อยละ �� ของรายไดร้วมของบริษทั ซึ� งนับเป็นความเสี�ยงอยา่งมาก หาก

บริษัทต้องเสียลูกค้ารายใหญ่รายใดรายหนึ� งให้กับคู่แข่ง จะส่งกระทบต่อรายได้อาจจะลดลงอย่างมี

นยัสําคญั อยา่งไรก็ดี บริษทัมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้รายใหญ่ดงักล่าวมาเป็นระยะเวลามากกว่า �� ปี 

โดยตลอดระยะเวลาที�ผา่นมาบริษทัไดรั้บงานพิมพจ์ากลูกคา้รายใหญ่อยา่งต่อเนื�อง  สามารถสร้างลูกคา้ราย

ใหม่ และรักษาฐานลูกคา้เดิมไวไ้ด ้โดยมุ่งเนน้ไปยงัลูกคา้กลุ่มเป้าหมายที�มีศกัยภาพสูง เพื�อเพิ�มมูลค่างาน

พิมพ ์ อีกทั�งบริษทัสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี  ทั�งในดา้นคุณภาพ  ราคา  การ

ส่งมอบงานตรงตามกาํหนดเวลา  ตลอดจนการใหบ้ริการทั�งก่อนและหลงัการพิมพง์านอยา่งมีประสิทธิภาพ  

ทาํใหลู้กคา้พึงพอใจและมีความเชื�อมั�นต่อบริษทั   
 

2. ความเสี�ยงในเรื�องราคาวตัถุดิบ และความผันผวนของราคาวตัถุดบิ 
 

ในการดาํเนินธุรกิจตามปกติของบริษทัฯ จาํเป็นตอ้งมีการสํารองวตัถุดิบให้เพียงพอต่อความ

ตอ้งการของลูกคา้ วตัถุดิบหลกัของบริษทัฯ คือกระดาษ ซึ� งคิดเป็นตน้ทุนประมาณร้อยละ 40 - 45 ของ

ยอดขาย ซึ� งราคากระดาษจะเปลี�ยนแปลงตามสภาวะเศรษฐกิจ  โดยในปี 2558 ราคาเยื�อกระดาษปรับตวั

เพิ�มขึ�น ทาํให้ราคากระดาษในประเทศมีการปรับตวัสูงขึ�น  จากประสบการณ์ในธุรกิจสิ�งพิมพ์ของฝ่าย

บริหาร ประกอบกบัไดติ้ดตามราคากระดาษอยา่งใกลชิ้ด มีการควบคุมการใชก้ระดาษอยา่งเคร่งครัด ทาํให้

บริษทัฯสามารถควบคุมตน้ทุนของกระดาษไวไ้ด ้ และบริษทัไดน้าํเขา้กระดาษจากต่างประเทศโดยตรง  ซึ� ง

ตน้ทุนกระดาษจะตํ�ากว่าการซื�อกระดาษภายในประเทศ  โดยสัดส่วนการซื�อกระดาษระหว่างกระดาษนาํเขา้

จากต่างประเทศ และการซื�อกระดาษภายในประเทศ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 63 ต่อ 37   

อยา่งไรก็ดี ทีมผูบ้ริหารซึ� งมีประสบการณ์ในธุรกิจสิ�งพิมพม์านานกว่า 20 ปี ไดมี้การวิเคราะห์

สถานการณ์และติดตามภาวะตลาดของวตัถุดิบในตลาดโลกและตลาดในประเทศอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อ

วางแผนในการสั�งซื�อ และวิธีป้องกนัความเสี�ยงโดยบริษทัอาจจาํเป็นตอ้งสต็อก วตัถุดิบสําหรับลูกคา้ที�มี

สัญญาไวแ้ละลูกคา้ประจาํส่วนหนึ�งเพื�อสามารถรักษาราคาวตัถุดิบที�ไดต้กลงกบัลูกคา้ไว ้พร้อมกบัชี�แจงให้

ลูกคา้ทราบและเขา้ใจถึงสถานการณ์ของวตัถุดิบ รวมถึงความจาํเป็นในการปรับราคา ตอ้งพยายามปรับ

ราคาขายขึ�นตามราคาวตัถุดิบที�เพิ�มขึ�น 
 

ปัจจยัความเสี�ยง 
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3. ความเสี�ยงด้านความสามารถในการชําระหนี�ของลูกหนี� 
 

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจสิ�งพิมพ ์และลูกคา้ของบริษทัฯ ส่วนมากจะดาํเนินธุรกิจเกี�ยวกบัหนังสือ 

นิตยสาร แผ่นพบั ใบปลิว ปฏิทิน ฯลฯ ดังนั�นรายไดส่้วนใหญ่มาจากการขายหนังสือ และโฆษณา ถา้ให้

จดัเป็นประเภทสินคา้กเ็ป็นสินคา้ที�ไม่จาํเป็นต่อการดาํรงชีพ ซึ� งถา้ในช่วงเศรษฐกิจตกตํ�าก็จะส่งผลกระทบ

ต่อลูกคา้ของบริษทัฯ และการจ่ายชาํระหนี�ของลูกคา้ แต่บริษทัฯ  มีนโยบายในการให้เครดิตแก่ลูกคา้บริษทั

ฯ จะพิจารณาจากชื�อเสียง สถานะทางการเงิน ประวติัการชาํระเงิน และสภาพธุรกิจของลูกคา้ โดยวาง

เงื�อนไขในการชาํระเงินอยู่ระหว่าง 30 - 90 วนั หรืออาจตอ้งเก็บเงินล่วงหน้าในกรณีที�เป็นลูกคา้รายใหม่ 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายและวางระเบียบปฏิบติัเกี�ยวกบัการควบคุมสินเชื�อ การติดตามและเร่งรัดการ

ชาํระหนี�จากลูกคา้ บริษทัฯ ไดว้างนโยบายการตั�งสาํรองหนี� สูญโดยพิจารณาจากความสามารถในการชาํระ

หนี�ของลูกคา้เป็นรายๆไป และในทุกๆ ไตรมาส บริษทัฯ จะทบทวน บญัชีลูกหนี� และจะพิจาณาตั�งสาํรอง

หนี� สูญตามขอ้เทจ็จริงที�ปรากฎ 
 

4. ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงอตัราแลกเปลี�ยน 
 

บริษทัฯ ซื�อวตัถุดิบหลกัคือกระดาษซึ�งนาํเขา้จากต่างประเทศ  และจ่ายชาํระหนี� เครื�องจกัรที�เป็น

เงินตราต่างประเทศบริษทัจึงมีความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของค่าเงินบาท โดยจะชาํระค่าสินคา้เป็น 

USD เป็นการเปิด L/C และทาํทรัสตรี์ซีท (Trust Receipt) ระยะเวลา 180 วนั  อยา่งไรก็ตาม บริษทัจะเลือก

ชําระเงินในช่วงเวลาที� เห็นว่าอัตราแลกเปลี�ยนเป็นอัตราที� เหมาะสม หรือทําสัญญาซื� อขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้ เพื�อลดความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน 
 

5. ความเสี�ยงด้านการเปลี�ยนแปลงเทคโนโลย ี
 

ตามที�ทราบในโลกปัจจุบนั มีการพฒันาเทคโนโลยใีหม่ ๆ ซึ� งมีส่วนเกี�ยวขอ้งในการพิมพ ์โดย

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทาํให้การทาํตน้ฉบบัของการพิมพดี์ขึ�น และเร็วขึ�น แต่บางเทคโนโลยี เช่น สื�อ 

INTERNET, E-BOOK และ MAGAZINE ONLINE มีผลกระทบกบัธุรกิจการพิมพบ์า้ง และมีผลกระทบ

มากในประเทศที� มีการพัฒนาสูง เช่น อเมริกา และประเทศในยุโรป ในอเมริกาทําให้บริษัทด้าน

หนังสือพิมพ์ตอ้งปิดตวัไป และหนังสือพิมพร์ะดับใหญ่ตอ้งปรับลดบุคลากรเพื�อลดค่าใช้จ่ายลง เพื�อให้

ธุรกิจย ังคงดําเนินการได้ ส่วนในประเทศไทย เริ� มนําเทคโนโลยีใหม่เข้ามาแล้วโดยสํานักพิมพ ์

MAGAZINE ชั�นนาํในประเทศได้ลดจาํนวนพิมพ์หนังสือ MAGAZINE ลงและใช้งบบางส่วนไปทาํ 

Electronic Magazine (E-Magazine) โดยปัจจุบนับริษทั ยงัไม่ไดรั้บผลกระทบมากนกั อยา่งไรก็ตามบริษทั 

ไดพ้ยายามดูแลอยา่งใกลชิ้ดและศึกษาเพื�อพฒันาไปสู่เทคโนโลยใีหม่ ๆ และเตรียมเทคโนโลยใีหม่ ๆ เพื�อ

รองรับความตอ้งการของลูกคา้ 
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6. ความเสี�ยงที�เกดิจากหนี�สินจากการคํ�าประกนั 
 

ในระหว่างปี ���� ขณะนั�นบริษทัอยูใ่นระหว่างแผนฟื� นฟูกิจการและผูบ้ริหารแผนของบริษทัฯ 

มีมติให้บนัทึกประมาณการหนี� สินที�อาจจะเกิดขึ�นจากการคํ�าประกนัตั�วสัญญาใช้เงินที�ออกโดย บริษทั  

แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) จาํนวน ��� ลา้น ต่อธนาคารแห่งหนึ� ง โดยบริษัทฯ บนัทึกเป็น

ค่าใชจ่้ายทั�งจาํนวน  เนื�องจากบริษทัที�เกี�ยวขอ้งดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติัตามแผนฟื� นฟูกิจการในขณะนั�น

ไดต่้อมาบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัดงักล่าว  ไดป้ฏิบติัตามแผนฟื� นฟูกิจการครั� งที�  �  ที�ไดผ้่านความเห็นชอบจาก

ศาลแลว้เมื�อวนัที� �� กุมภาพนัธ์ ����  และเมื�อวนัที�  �� มิถุนายน  ���� ศาลมีมติเห็นชอบดว้ยกบัขอ้เสนอ

แกไ้ขแผนฟื� นฟูกิจการของบริษทัที�เกี�ยวขอ้งดงักล่าว  

ในระหว่างปี ����   บริษทั แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  ไดช้าํระคืนเจา้หนี�บางส่วน

โดยการใหเ้จา้หนี�แปลงหนี� เป็นหุน้สามญั และใหเ้จา้หนี�แปลงสภาพหุ้นกูแ้ปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั ซึ� งนาย

ทะเบียนหุน้สามญัของบริษทั แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)   ไดม้อบหุ้นสามญัของบริษทัดงักล่าว

ให้แก่เจา้หนี� แลว้  ตามแผนฟื� นฟูกิจการครั� งที� � ตามที�กล่าวขา้งตน้ ทาํให้บริษทัดงักล่าวมีหนี� สินในส่วนที�

บริษทัฯ ค ํ�าประกนัคงเหลือเป็นจาํนวนเงิน  ��.��  ลา้นบาท   ทั�งนี�บริษทัฯ ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการคํ�า

ประกนักบับริษทัดงักล่าว 

เมื�อวนัที� 18 พฤศจิกายน 2551 ศาลแพ่งแผนกคดีลม้ละลายไดมี้คาํสั�งพิทกัษ์ทรัพยเ์ด็ดขาดแก่

บริษทั    แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ตามพระราชบญัญติัลม้ละลาย  ทั�งนี�ภาระหนี� สินในส่วนที�

บริษทัฯ  ค ํ�าประกนัยงัคงมีอยูเ่ช่นเดิม ตามแผนฟื� นฟูกิจการของบริษทัฯ ซึ� งกาํหนดแนวทางในการชาํระหนี�

โดยแปลงหนี� เป็นหุน้สามญัในราคาหุน้ละ � บาท ในขณะนั�น ทั�งนี� ปัจจุบนั บริษทัฯ ไดด้าํเนินการลดทุนหุ้น

สามัญ อัตรา � ต่อ � มูลค่าหุ้นละ � บาท  แต่บริษทัฯ ยงัไม่ได้ดาํเนินการปรับค่าเผื�อหนี� สินจากการคํ� า

ประกนั เนื�องจากบริษทัฯยงัไม่ได้รับการเรียกร้องจากธนาคารแห่งหนึ� งให้จ่ายชาํระหนี� จาํนวนดงักล่าว 

แทนบริษทั แมเนเจอร์  มีเดีย  กรุ๊ป  จาํกดั (มหาชน) 

เมื�อวนัที� 16 ธันวาคม 2553 ศาลแพ่งแผนกคดีลม้ละลายไดมี้คาํพิพากษาให้ บริษทั แมเนเจอร์ 

มีเดีย กรุ๊ป เป็นบุคคลลม้ละลายตามรายงานของเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยจ์ากมติการประชุมเจา้หนี�ครั� งแรก 
 

7. ความเสี�ยงจากการควบคุมและมีอทิธิพลในการบริหารงานโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
 

ปัจจุบนั  บริษทั อควา  คอร์เปอเรชั�น จาํกดั  (มหาชน)   เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ในบริษทัฯ โดยถือหุ้นคิด

เป็นร้อยละ 39.61 ของหุ้นสามญัที�จาํหน่ายได้แลว้ของบริษทั ซึ� งการที�บริษทัฯ มีผูถื้อหุ้นจาํนวนร้อยละ 

39.61  ทาํใหใ้นกรณีที�บริษทัฯ มีการประชุมผูถื้อหุ้นและตอ้งขอมติสาํคญัโดยใชค้ะแนนเสียง � ใน � ของผู ้

ถือหุ้นที�มาประชุม หรือมติพิเศษ ผูถื้อหุ้นใหญ่อาจจะไม่ลงมติในเรื� องดังกล่าว ซึ� งส่งผลกระทบในการ

ดาํเนินงานของกิจการและอาํนาจตดัสินใจในดา้นต่างๆ ในเรื�องที�เป็นสาระสําคญั เช่น การเพิ�มทุนการซื�อ

หรือขายกิจการ  การรวมกิจการ รายการที�เกี�ยวโยง การขอเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัจากการเป็นบริษทั

จดทะเบียน และนโยบายการจ่ายเงินปันผล  ดงันั�น บริษทัฯจึงมีความเสี�ยงจากการที�ตอ้งขอมติพิเศษในการ
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ประชุมผูถื้อหุ้น อย่างไรก็ตาม จากโครงสร้างการจดัการซึ� งประกอบดว้ยกรรมการบริษทั คณะกรรมการ

บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ� งประกอบไปด้วยบุคลากรที�มีความรู้ความสามารถ จากจาํนวน

กรรมการทั� งหมด 9 ท่าน มีกรรมการที� เป็นตัวแทนผู ้ถือหุ้นใหญ่ จํานวน 1 ท่าน และมีการแต่งตั� ง

บุคคลภายนอกที�เป็นอิสระเขา้ร่วมในคณะกรรมการจาํนวน � ท่าน โดยกรรมการอิสระทั�ง � ท่านรับหนา้ที�

เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ จาํนวน 3 ท่าน และพิจารณาให้ความเห็นเกี�ยวกบัความสมเหตุสมผลในการ

ทาํรายการระหว่างกนั ก่อนนาํเสนอต่อคณะกรรมการและที�ประชุมผูถื้อหุน้  

 

ปัจจัยความเสี�ยง ธุรกจิโรงไฟฟ้า 
 

1. ปัจจัยความเสี�ยงโดยทั�วไปอันเกี�ยวเนื�องกับธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (ทั�ง

ในประเทศไทยและต่างประเทศ) 

1.1  ความเสี�ยงจากการพึ�งพงิลูกค้ารายใหญ่ 

จากการที�กลุ่มบริษทัมีลูกคา้เป็นภาครัฐเพียงรายเดียว คือ การไฟฟ้าฝ่ายจาํหน่าย (การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค, การไฟฟ้านครหลวง) รวมถึง KEPCO ซึ� งเป็นบริษทัผูรั้บซื�อไฟฟ้าในประเทศญี�ปุ่น ซึ� งทั�งหมด

เป็นผูรั้บซื�อไฟฟ้าตามสัญญาซื�อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement: PPA) ที�เกี�ยวขอ้ง ดงันั�น หากถูก

บอกเลิกสัญญาซื�อขายไฟฟ้าดงักล่าว จะส่งผลต่อผลการดาํเนินงาน อยา่งมีนยัสาํคญั อยา่งไรก็ดี กลุ่มบริษทั

มีการควบคุมและติดตามการปฏิบติังานของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์องทางกลุ่มมาอยา่งต่อเนื�อง ให้

เป็นไปตามขอ้กาํหนดของสัญญาซื�อขายไฟฟ้า รวมถึงปฏิบติัตามมาตรฐานสากลในการดาํเนินกิจการ

โรงไฟฟ้าและขอ้กาํหนดทางเทคนิคอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง  

จากการที�รัฐบาลไทยมีนโยบายสนับสนุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนมาอย่าง

ต่อเนื�อง ดงันั�น กลุ่มบริษทัเชื�อว่าหน่วยงานรัฐของประเทศไทยจะไม่บอกเลิกสัญญาซื�อขายไฟฟ้าก่อน

กาํหนด โดยกลุ่มบริษทัมีนโยบายในการหาโอกาสการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ ๆ ทั�งในประเทศ

ไทยและในต่างประเทศเพิ�มเติม อยา่งต่อเนื�อง เพื�อลดการพึ�งพิงรายไดจ้ากโครงการโรงไฟฟ้าที�มีอยูเ่ดิม 

1.2  ความเสี�ยงจากภัยพบิัติทางธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัยที�มีผลต่อการดาํเนินธุรกจิโรงไฟฟ้า 

กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ซึ� งหากเกิดภยัพิบติั

ทางธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัยร้ายแรงที�คาดไม่ถึง เช่น การขดัขอ้งของระบบการผลิตไฟฟ้า อุทกภยั พาย ุ

อคัคีภยั แผ่นดินไหวหรือการก่อวินาศกรรมในพื�นที�ที�โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยต์ั�งอยู ่การดาํเนินการ

ของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยอ์าจตอ้งหยดุชะงกัหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์นอยา่งมีนยัสาํคญั อนั

จะส่งผลกระทบทางลบต่อผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษทั เพื�อลดความเสี�ยงใน

ประเด็นนี�  กลุ่มบริษัทมีการจัดทาํประกันภยัตามมาตรฐานในอุตสาหกรรมและเป็นไปตามเงื�อนไขที�

ธนาคารผูป้ล่อยเงินกูเ้พื�อก่อสร้างโครงการ (Project Finance) กาํหนด อนัไดแ้ก่ การประกนัภยัทรัพยสิ์น
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ประเภทความเสี�ยงภยัทุกชนิด รวมถึงการประกนัความรับผิดต่อสาธารณะและผลิตภณัฑ์ (Public and 

Products Liability Insurance) ซึ� งคุม้ครองความเสียหายที�เกิดกบับุคคลที�สาม 

1.3  ความเสี�ยงด้านการปฏิบัติการ การบํารุงรักษาและการประมวลผล 

การขาดการดูแลและบาํรุงรักษาอุปกรณ์และเครื�องมือที�ใชง้านภายในโรงไฟฟ้าที�เหมาะสม 

หรือไม่เป็นไปตามหมายกาํหนดการ หรือการตรวจตราที�ไม่ครบถว้นตามขอ้กาํหนด อาจทาํให้เกิดความ

เสียหายต่อทรัพยสิ์นและรายได้จากการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั นอกจากนี�  การหยุดชะงกัของระบบ

ประมวลและติดตามผล SCADA อาจทาํให้ขอ้มูลเกิดการสูญหายและจะมีผลต่อการติดตามและตรวจสอบ

การทาํงานของระบบการผลิตไฟฟ้า อย่างไรก็ตามได้จัดให้มีการอบรม เพื�อให้ความรู้แก่พนักงานผู ้

ปฏิบติัการทางเทคนิค เพื�อใหเ้กิดความเขา้ใจเกี�ยวกบักระบวนการและขั�นตอนการทาํงานที�เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ มีการจดัทาํแผนการบาํรุงรักษาอุปกรณ์และเครื�องมือ และติดตามใหมี้การปฏิบติัตามแผนงาน

ที�ได้วางไวอ้ย่างต่อเนื�อง รวมถึงกาํหนดให้มีการรายงานผลของการตรวจสอบและติดตามผลของระบบ

ควบคุมการผลิตไฟฟ้า อยา่งต่อเนื�อง อนัจะช่วยลดผลกระทบจากการเกิดความเสี�ยงนี�   

1.4  ความเสี�ยงจากการที�แสงอาทิตย์มีความเข้มของแสงน้อยกว่าที�คาดการณ์ไว้ 

ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยต์อ้งพึ�งพิงแสงอาทิตยใ์นการผลิตไฟฟ้า 

หากแสงอาทิตยมี์ความเขม้แสงนอ้ยกว่าปกติ มีเมฆปกคลุมเป็นจาํนวนมาก มีสภาพอากาศแปรปรวน หรือมี

ฝนตกติดต่อกนัมากกว่าค่าเฉลี�ยในอดีต กลุ่มบริษทั จะไม่สามารถผลิตไฟฟ้าไดอ้ยา่งเต็มที� ซึ� งกรณีดงักล่าว

อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงิน อยา่งไรก็ตาม ก่อนที�กลุ่มบริษทัจะ

เขา้ทาํโครงการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ไดศึ้กษาและประเมินปัจจยัต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง

กบัการทาํโครงการ เช่น ความเขม้ของแสง ลกัษณะที�ดิน ตาํแหน่งที�ตั�งของโครงการ ขอ้มูลสถิติความเขม้

ของแสงในแต่ละพื�นที� โดยใชข้อ้มูลสถิติยอ้นหลงัของความเขม้ของแสงจากแหล่งขอ้มูลที�น่าเชื�อถือ เช่น 

ขอ้มูลจากกรมพฒันาพลงังานทดแทน กระทรวงพลงังาน ขอ้มูลขององค์การบริหารการบินและอวกาศ

แห่งชาติ (NASA) และองค์การพลงังานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (NEDO) เพื�อประกอบการ

ตดัสินใจเลือกที�ตั� งโครงการและในการคาํนวณผลตอบแทนของโครงการ เพื�อให้มั�นใจว่าบริเวณที�ตั� ง

โครงการมีความเขม้ของแสงในระดบัที�สามารถสร้างผลตอบแทนใหแ้ก่โครงการไดต้ามที�คาํนวณไว ้

1.5  ความเสี�ยงจากการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที�อาจล่าช้ากว่ากาํหนดซึ�งทํา

ให้ต้นทุนการพฒันาและก่อสร้างโครงการเพิ�มขึ�น 

กลุ่มบริษทั มีความเสี�ยงจากการที�โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยที์�อยู่ระหว่างการ

ก่อสร้าง อาจดาํเนินการล่าชา้กว่าที�กาํหนด เช่น เกิดจากเหตุขดัขอ้งหรือความล่าชา้ในการดาํเนินงานของ

ผูรั้บเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) หรือเหตุขดัขอ้งอื�นๆ เป็นตน้ ซึ� งส่งผลกระทบโดยตรง

ต่อรายไดแ้ละผลประกอบการของกลุ่มบริษทั รวมถึงอาจมีตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการเพิ�มเติม 
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กลุ่มบริษทัได้คาํนึงถึงความเสี�ยงดงักล่าว จึงมีกระบวนการคดัเลือกผูรั้บเหมาก่อสร้างแบบ

เบ็ดเสร็จที�เขม้งวด โดยจะพิจารณาขอ้มูลที�สําคญั เช่น ประสบการณ์ ความชาํนาญ ความรู้ดา้นเทคโนโลย ี

ฐานะทางการเงิน ผลการดาํเนินงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของอุปกรณ์ที�ใช ้ขอบเขตการรับประกนั

ผลงานและการบริการ และได้รับการยอมรับจากธนาคารพาณิชยที์�ให้เงินกูใ้นการพฒันาและก่อสร้าง

โครงการ เพื�อพิจารณาความเหมาะสมในการจดัจา้ง 

1.6  ความเสี�ยงจากการที�แผงเซลล์แสงอาทิตย์มีการเสื�อมสภาพเร็วกว่าที�คาดการณ์ไว้ 

แผงเซลลแ์สงอาทิตยอ์าจมีการเสื�อมสภาพ (Degradation) เร็วกว่าปกติ ซึ� งส่งผลให้กลุ่มบริษทั 

สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยไ์ดน้อ้ยลง ทาํให้รายไดจ้ากค่าไฟฟ้าลดลงกว่าที�ประเมินไว ้และ

จะกระทบต่อผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงิน  

เพื�อลดความเสี�ยงนี�  กลุ่มบริษทั มีนโยบายในการเลือกใช้แผงเซลล์แสงอาทิตยจ์ากผูผ้ลิตที�มี

ความน่าเชื�อถือ และยงัมีการติดตามประเมินและเก็บขอ้มูลของพลงังานไฟฟ้าที�ผลิตไดใ้นแต่ละเดือน เพื�อ

วิเคราะห์การเสื�อมสภาพของแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์และมีการตรวจสอบและบาํรุงรักษาแผงเซลลแ์สงอาทิตย์

ตามกาํหนดการ เพื�อไม่ใหอุ้ปกรณ์ดงักล่าวเสื�อมสภาพเร็วกว่าปกติ 

1.7  ความเสี�ยงของการเปลี�ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ และหน่วยงานราชการอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง 

หากรัฐบาลและหน่วยงานราชการมีการเปลี�ยนแปลงนโยบายที�เกี�ยวกบักิจการพลงังานของ

ประเทศไทย และ/หรือ ญี�ปุ่น รวมถึงขอ้กาํหนดและขั�นตอนต่างๆ เกี�ยวกบัการขออนุญาตซื�อขายไฟฟ้า หรือ

ปรับปรุง ยกเลิกเงื�อนไขในการรับซื�อไฟฟ้า การเปลี�ยนแปลงดงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อสัญญาซื�อขาย

ไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั อนัจะส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงิน  

อย่างไรก็ตาม ทีมผูบ้ริหารและทีมงานของกลุ่มบริษทั ประกอบไปด้วยบุคลากรที�มีความรู้

ความสามารถและประสบการณ์  มีการติดตามข่าวสารที�เกี�ยวกบันโยบายของภาครัฐและหน่วยงานราชการ

ในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจพลงังานหมุนเวียน เพื�อเตรียมแผนการรองรับการเปลี�ยนแปลงไวล่้วงหนา้ และ

นาํขอ้มูลมาประกอบการจดัทาํแผนธุรกิจในอนาคต นอกจากนี�  EP มีการประชุมกนัภายในระหว่างฝ่าย

บริหาร เพื�อวิเคราะห์นโยบายการดาํเนินงาน อยู่เสมอ และสามารถปรับเปลี�ยนกลยุทธ์และนโยบายทาง

ธุรกิจ เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ของธุรกิจและอุตสาหกรรม 

1.8  ความเสี�ยงเกี�ยวกบัประสิทธิภาพและความต่อเนื�องของกระบวนการผลติไฟฟ้าของโครงการ

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 

ปริมาณพลงังานไฟฟ้าที�ผลิตไดจ้ากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยอ์าจไดรั้บผลกระทบ

จากทั�งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกโครงการ ปัจจยัภายในที�สําคญั ไดแ้ก่ ประสิทธิภาพและอายกุารใช้

งานของอุปกรณ์หลกัในการผลิตไฟฟ้า ปริมาณการสูญเสียที�เกิดขึ�นในระบบการผลิตไฟฟ้า รวมถึงปัญหา

ดา้นเทคนิคในกระบวนการผลิตไฟฟ้า สาํหรับปัจจยัภายนอกที�สาํคญั ไดแ้ก่ ความเขม้ของแสงอาทิตย ์การ

เปลี�ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภยัธรรมชาติ เช่น อุทกภยั อคัคีภยั และวาตภยั เป็นตน้ โดยปัจจัย
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ดงักล่าวอาจส่งผลให้มีความเสี�ยงที�จะผลิตไฟฟ้าไดน้้อยกว่าปริมาณที�คาดการณ์ไว ้ เพื�อลดความเสี�ยงนี�  

กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีการติดตามความสามารถในการผลิตไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตยผ์่านระบบ

คอมพิวเตอร์ Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) เพื�อให้สามารถระบุและแกไ้ขปัญหาที�

เกิดขึ�นไดอ้ยา่งรวดเร็ว รวมทั�งมีการตรวจสอบและบาํรุงรักษาแผงเซลลอ์ยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อให้มั�นใจไดว้่า

การดาํเนินงานของโรงไฟฟ้าจะเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และจดัให้มีการรับประกนัอุปกรณ์หลกัในการ

ผลิตไฟฟ้า เพื�อใหม้ั�นใจไดว้่าโครงการจะสามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งต่อเนื�อง 

1.9  ความเสี�ยงจากการมีค่าใช้จ่ายจากการต่ออายุการรับประกนัผลงานและอุปกรณ์หลักในโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตย์ที�เพิ�มขึ�น 

เนื�องจากอุปกรณ์หลกัในการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์อนัได้แก่ แผงแสงอาทิตย ์

ระบบแปลงกระแสไฟฟ้า หมอ้แปลงไฟฟ้า มีระยะเวลาการรับประกนัที�สั�นกว่าอายโุครงการ หากประกนั

ดงักล่าวหมดอายุลง อาจมีค่าใชจ่้ายเพิ�มขึ�นจากการต่ออายกุารรับประกนัอุปกรณ์ อนัส่งผลให้ค่าใชจ่้ายใน

การดาํเนินงานสูงขึ�น 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัไดมี้การประเมินค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวขอ้งในการต่ออายุการรับประกนั

ผลงานและอุปกรณ์หลักแล้วในการพิจารณาผลตอบแทนจากการลงทุน ก่อนที�จะตัดสินใจลงทุนใน

โครงการใด ๆ รวมถึงไดมี้การเจรจากบัผูข้ายให้ขยายระยะเวลารับประกนัให้นานขึ�น ซึ� งทั�งสองมาตรการ

จะช่วยลดความเสี�ยงในประเด็นนี�ลงไปไดร้ะดบัหนึ�ง 

1.10 ความเสี�ยงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามเงื�อนไขของใบอนุญาต ข้อกาํหนด กฎหมายและ

กฎระเบียบของหน่วยงานราชการที�เกี�ยวข้องได้อย่างครบถ้วน 

การดําเนินธุรกิจ มีความเกี�ยวข้องกับเงื�อนไขของใบอนุญาต ข้อกําหนด กฎหมายและ

กฎระเบียบของหน่วยงานราชการที� เกี�ยวขอ้ง ซึ� งหากกลุ่มบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื�อนไขหรือ

ขอ้กาํหนด ไม่ว่าจะเนื�องจากเหตุสุดวิสัยหรือปัจจยัอื�นๆ หน่วยงานราชการอาจพิจารณาระงบัหรือยกเลิก

ใบอนุญาต และ/หรือก่อใหเ้กิดความรับผิดทางกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา และกฎหมายปกครอง  ต่อกลุ่ม

บริษทัอนัจะส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการดาํเนินงาน  ฐานะทางการเงินและความน่าเชื�อถือของ

กลุ่มบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั 

อยา่งไรกต็าม กลุ่มบริษทัมีการใชบ้ริษทัที�ปรึกษาทางกฎหมาย เพื�อขอรับคาํปรึกษาเกี�ยวกบัขอ้

กฏหมาย กฏระเบียบ และวิธีปฏิบติัต่างๆ อนัเกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ โดยมีนโยบายที�จะปฏิบติัตาม

หลกัเกณฑ ์ระเบียบและขอ้กาํหนดที�เกี�ยวกบัการดาํเนินธุรกิจของทางกลุ่มบริษทั อยา่งต่อเนื�อง 

1.11 ความเสี�ยงจากการทําประกนัภัยของกลุ่มบริษัทฯ อาจมีความคุ้มครองไม่เพยีงพอ 

แมว้่ากลุ่มบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํประกนัภยัที�เกี�ยวเนื�องกบัการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ เพื�อลด

ความเสี�ยงอนัเนื�องมาจากความสูญเสีย และ/หรือ ความเสียหายของทรัพยสิ์นหลกัในการดาํเนินงานใน

จาํนวนที�บริษทัฯ เชื�อว่าจะเพียงพอและเป็นไปตามแนวปฏิบติัของผูป้ระกอบการในธุรกิจประเภทเดียวกนั    



145 

 

      กลุ่มบริษทัฯ ยงัคงมีความเสี�ยงจากการที�กรมธรรม์ประกนัภยัอาจไม่ครอบคลุมความสูญเสีย 

และ/หรือ ความเสียหาย ตลอดจนผลกระทบจากความเสียหายดงักล่าวไดท้ั�งหมด หรือในกรณีที�มูลค่าความ

เสียหายมากกว่าจาํนวนเงินประกนัภยั ซึ� งความเสี�ยงดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและ

ฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษทัฯ นอกจากนี�  กลุ่มบริษทัฯ ยงัมีความเสี�ยงจากการที�จะไม่ไดรั้บเงินชดเชย

ค่าเสียหายตามกรมธรรม์ประกนัภยัไม่ว่าทั�งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที�ความเสียหายกบัทรัพยสิ์นเกิดมา

จากเหตุการณ์หรือเงื�อนไขที�อยูน่อกเหนือจากที�ไดร้ะบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยั อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทั

ฯ มีนโยบายจะจดัทาํกรมธรรมป์ระกนัภยัในจาํนวนที�เห็นว่าเพียงพอและเหมาะสม สาํหรับครอบคลุมความ

เสียหายที�มีโอกาสเกิดขึ�นจากการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีการพิจารณาถึงแนวปฏิบัติของ

อุตสาหกรรมโดยทั�วไปในการจดัทาํกรมธรรมป์ระกนัภยั 

และเพื�อป้องกนัความเสี�ยงจากการที�ทรัพยสิ์นในการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ จะไดรั้บความ

เสียหายอนัเนื�องมาจากอุบติัเหตุหรือเหตุการณ์ที�กลุ่มบริษทัฯ สามารถควบคุมหรือป้องกนัได ้ที�ผ่านมา กลุ่ม

บริษทัฯ มีการดาํเนินการตามมาตรฐานการดาํเนินงานที�ดีและมาตรฐานความปลอดภยัในการดาํเนินงานมา

อยา่งต่อเนื�อง อนัเป็นการควบคุมความเสี�ยงจากการเกิดเหตุการณ์หรืออุบติัเหตุที�อาจทาํให้ทรัพยสิ์นในการ

ดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ เกิดความเสียหายอยา่งมีนยัสาํคญัจนไม่อาจใชง้านได ้

1.12 ความเสี�ยงจากการที�สัญญาเช่าหลงัคาอาคารเพื�อดาํเนินโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทิตย์แบบ Solar PV Rooftop ของ EPCOG และ/หรือ สัญญาเช่าช่วงที�ดนิเพื�อดาํเนิน

โครงการผลติกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์สําหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์

การเกษตรของ PS อาจถูกยกเลกิก่อนครบกาํหนด 

ในการดาํเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบ Solar PV Rooftop นั�น ทาง 

EPCOG ได้เขา้ทาํสัญญาเช่าหลังคาอาคารเพื�อติดตั� งอุปกรณ์และเครื� องมือในการผลิตและจาํหน่าย

กระแสไฟฟ้าจากบริษัทฯ และผูใ้ห้เช่ารายอื�นๆ รวมถึงในการดาํเนินโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทิตยส์าํหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร ที� จ.ปราจีนบุรี ทาง PS ตอ้งทาํสัญญา

เช่าช่วงที�ดินกบัผูท้รงสิทธิการเช่า ซึ� งทาํให้ทั�ง EPCOG และ PS มีความเสี�ยงจากการที�สัญญาเช่าที�ทั�งสอง

บริษทัเขา้ทาํ อาจถูกยกเลิกก่อนครบกาํหนด อนัจะทาํให้การดาํเนินงานของทั�งสองบริษทัไดรั้บผลกระทบ

อยา่งมีนยัสาํคญั เพื�อลดความเสี�ยงในประเด็นนี�  EPCOG และ PS จะติดตามดูแลให้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนด

และเงื�อนไขที�สาํคญัของสัญญาเช่าที�เกี�ยวขอ้งอยา่งเคร่งครัด ตลอดอายสุัญญา 

นอกจากนี�  ในการพฒันาและดาํเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นเขตพื�นที�ชิจิคะชุ

คุ จงัหวดัมิยางิ ประเทศญี�ปุ่น โดย Higashi GK บริษทัยอ่ยดงักล่าวของบริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสัญญาจะซื�อจะขาย

ที�ดินอนัเป็นที�ตั�งของโครงการ ให้กบับริษทัในประเทศญี�ปุ่นของผูถื้อหุ้นเดิมของ Higashi GK โดยการขาย

ที�ดินจะเกิดขึ�นภายหลงัจากเงื�อนไขที�ระบุตามสัญญาจะซื�อจะขายที�ดิน ไดรั้บการดาํเนินการจนครบถว้น 

ทั�งนี�  เพื�อให้การพฒันาและดาํเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นไปอยา่งราบรื�น Higashi GK 

จะเขา้ทาํสัญญาเช่าที�ดินในอนาคต เฉพาะในส่วนที�ใชใ้นการดาํเนินการของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
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แสงอาทิตย ์ซึ� งสัญญาเช่าที�ดินจะมีผลบงัคบัเมื�อได้โอนขายที�ดินดังกล่าวเสร็จสิ�นแลว้ ทั� งนี�  หลงัจากที� 

Higashi GK และ/หรือ AE-KK ซึ� งเป็นบริษทัผูถื้อหุน้โดยตรงของ Higashi GK เขา้ทาํสัญญาเช่าที�ดิน บริษทั

ฯ ในฐานะบริษทัใหญ่ของ AE-KK และ Higashi GK จะดูแลและติดตามใหบ้ริษทัยอ่ยในประเทศญี�ปุ่นที�เขา้

ทาํสัญญาเช่าที�ดิน ดาํเนินการตามขอ้กาํหนดและเงื�อนไขของสัญญาเช่าที�ดิน เพื�อลดความเสี�ยงจากการที�

สัญญาเช่าที�ดินสาํหรับการดาํเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญี�ปุ่นจะถูกยกเลิกก่อน

ครบกาํหนดสัญญาเช่า 

2. ปัจจัยความเสี�ยงโดยทั�วไปอันเกี�ยวเนื�องกบัธุรกจิผลติและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ใน

ประเทศญี�ปุ่น 

2.1  ความเสี�ยงจากการพฒันาและดาํเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญี�ปุ่น

อาจไม่เป็นไปตามแผนที�วางไว้ 

ความสาํเร็จในการพฒันาและดาํเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์องกลุ่มบริษทัใน

ประเทศญี�ปุ่นขึ�นอยูก่บัหลายปัจจยัซึ� งรวมถึงแต่ไม่จาํกดัแค่เพียงการดาํเนินการเพื�อขอใบอนุญาตที�จาํเป็น

ในการดาํเนินธุรกิจ การขออนุญาตเชื�อมโยงกบัโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Connection) การจดัหาที�ดินสาํหรับใช้

ในการพฒันาและดาํเนินโครงการ รวมถึงความสามารถในการจดัหาแหล่งเงินทุนเพื�อนาํมาพฒันาและ

ดาํเนินโครงการ หากไม่สามารถดาํเนินการดงักล่าวไดต้ามแผนการลงทุนที�วางไว ้จะมีความเสี�ยงจาก (1) 

วนัเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการต้องล่าช้าออกไป หรือก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายส่วนเพิ�ม (Cost 

Overrun) และ (2) ไม่ไดล้งทุนในบางโครงการ ทาํให้กลุ่มบริษทัไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนแตกต่าง

จากที�คาดการณ์ไว ้

นอกจากนี�  เมื�อโครงการเริ�มเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ กลุ่มบริษทั ยงัมีความเสี�ยงจากปัจจยั

ที�ทาํให้ผลประกอบการของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญี�ปุ่นไม่เป็นไปตามที�คาดการณ์ เช่น 

สภาวะอากาศ ค่าความเขม้แสง เป็นตน้ ซึ� งอาจทาํให้ปริมาณพลงังานไฟฟ้าที�ผลิตไดต้ ํ�ากว ํ�าที�ประมาณการ 

รวมถึงตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการโครงการแตกต่างจากที�ไดป้ระมาณการณ์ไว ้อยา่งไรก็ตาม 

ในการพิจารณาตดัสินใจในการพฒันาและดาํเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญี�ปุ่น 

กลุ่มบริษทั ไดต้ระหนกัถึงปัจจยัขา้งตน้ โดยมีการดาํเนินการดงันี�  

1) ค ํานวณผลตอบแทนจากการลงทุน โดยการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ 

(Sensitivity Analysis) เพื�อศึกษาถึงผลกระทบทางการเงินและผลตอบแทนจากการลงทุน ในกรณีที�การ

พฒันาและดาํเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน โดยมีการคาํนวณเงินลงทุนสาํรอง (Contingency) ซึ� งกลุ่ม

บริษทั EP คาดว่าจะครอบคลุมค่าใชจ่้ายส่วนเพิ�มไดเ้พียงพอหากค่าใชจ่้ายในการพฒันาและดาํเนินโครงการ

เพิ�มขึ�นระดบัหนึ�ง  

2) ศึกษาขอ้มูล (Due Diligence) และความเป็นไปไดใ้นการลงทุนโดยละเอียด โดยจดัให้มีที�

ปรึกษาดา้นต่าง ๆ เช่น ที�ปรึกษาดา้นเทคนิคและวิศวกร ที�ปรึกษากฏหมาย รวมถึงที�ปรึกษาเฉพาะดา้นอื�น ๆ 

เช่น ที�ปรึกษาทางการเงินและที�ปรึกษาทางภาษี 
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2.2  ความเสี�ยงจากการสูญเสียรายได้จากการจํากดัปริมาณการรับซื�อไฟฟ้า (Curtailment) 

ในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญี�ปุ่น กลุ่มบริษทัตอ้งเขา้ทาํ

สัญญาซื�อขายไฟฟ้ากบัผูป้ระกอบกิจการไฟฟ้าเอกชนที�ให้บริการในพื�นที�ที�โรงไฟฟ้าตั�งอยู ่โดยสัญญาซื�อ

ขายไฟฟ้าโดยปกติจะมีอายุสัญญาประมาณ 20 ปี  อย่างไรก็ตาม ในช่วงต้นปี  2558 หน่วยงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและพลงังาน (The Agency for Natural Resources and Energy (“ANRE”)) ประเทศ

ญี�ปุ่น ไดป้ระกาศใชพ้ระราชกฤษฎีกาและแนวทางในการดาํเนินงานที�เกี�ยวขอ้งเพื�อแกไ้ขแนวทางการรับ

ซื�อไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนโดยบริษทัผูป้ระกอบกิจการไฟฟ้า ซึ� งรวมถึงการจาํกดัปริมาณการรับซื�อ

ไฟฟ้า (Curtailment) กล่าวคือบริษทัผูป้ระกอบกิจการไฟฟ้ามีสิทธิที�จะจาํกดัปริมาณการรับซื�อไฟฟ้าจาก

โรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนไดไ้ม่เกิน 360 ชั�วโมงต่อปี หรือไม่เกิน 30 วนัต่อรอบปีบญัชี (แลว้แต่กรณี) 

โดยไม่ตอ้งชดใชค่้าความเสียหายที�เกิดขึ�น นอกจากนี�  กฎหมายยงักาํหนดให้ผูป้ระกอบกิจการไฟฟ้าเอกชน

เฉพาะรายสามารถจาํกดัปริมาณการรับซื�อไฟฟ้าโดยไม่จาํกดัจาํนวน (Unlimited Curtailment) ซึ� งทาํให้กลุ่ม

บริษทัอาจมีความเสี�ยงจากการสูญเสียรายไดห้ากถูกจาํกดัปริมาณการรับซื�อไฟฟ้าโดยบริษทัผูป้ระกอบ

กิจการไฟฟ้าของประเทศญี�ปุ่น  

กลุ่มบริษทัไดค้าํนึงถึงการจาํกดัปริมาณการรับซื�อไฟฟ้าดงักล่าว โดยในขั�นตอนการศึกษาความ

เป็นไปไดข้องโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญี�ปุ่น กลุ่มบริษทัมีนโยบายในการว่าจา้งที�

ปรึกษาทางเทคนิคเพื�อทาํการศึกษาเกี�ยวกบัการจาํกดัปริมาณการรับซื�อไฟฟ้าของผูป้ระกอบกิจการไฟฟ้า

เอกชนที�จะรับซื�อไฟฟ้าในแต่ละโครงการ และประสานงานเพื�อขอรับรายงานจากผูป้ระกอบกิจการไฟฟ้า

เอกชนที�จะรับซื�อไฟฟ้าในแต่ละโครงการ (ถา้มี) เพื�อประกอบการตดัสินใจก่อนการลงทุนในโครงการ

ดงักล่าว 

2.3  ความเสี�ยงจากการไม่สามารถหาวศิวกรไฟฟ้า (Chief Electrical Engineer) เพื�อดูแลการ

ดาํเนินงานโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญี�ปุ่น 

พระราชบญัญติัการประกอบกิจการไฟฟ้า (The Electricity Business Act) ของประเทศญี�ปุ่น 

กาํหนดให้ผูป้ระกอบการตอ้งจดัให้มีวิศวกรไฟฟ้า (Chief Electrical Engineer) เพื�อทาํหน้าที�กาํกบัดูแล

มาตรการความปลอดภยัในงานก่อสร้าง การดาํเนินงานและการบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า (Operation and 

Maintenance) โดยระดบัใบอนุญาตของวิศวกรไฟฟ้า (Chief Electrical Engineer) จะแตกต่างกนัไป ขึ�นอยู่

กบัขนาดของโรงไฟฟ้า ดงันั�น โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญี�ปุ่นของกลุ่มบริษทั EP 

จึงอาจมีความเสี�ยงจากความล่าชา้ของวนัเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยข์องโครงการ หรืออาจมีค่าใชจ่้ายส่วน

เพิ�ม หากไม่สามารถจดัหาวิศวกรไฟฟ้า (Chief Electrical Engineer) ได ้กลุ่มบริษทัไดต้ระหนกัถึงเรื�องนี�

และไดมี้การเตรียมความพร้อมในการจดัหาวิศวกรไฟฟ้า  (Chief Electrical Engineer) ตั�งแต่ช่วงแรกๆ ของ

การพฒันาและดาํเนินโครงการในประเทศญี�ปุ่น 
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2.4  ความเสี�ยงจากการไม่มีส่วนในการบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ใน

ประเทศญี�ปุ่นผ่านโครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทีเค 

ในปัจจุบนั กลุ่มบริษทัลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญี�ปุ่น 

ผ่านโครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทีเค โดยโครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทีเคเป็นโครงสร้างการร่วมทุน

แบบหนึ� งของประเทศญี�ปุ่นซึ� งอยู่ภายใตส้ัญญาระหว่างผูล้งทุนทีเคและผูด้าํเนินกิจการ (Operator) โดยผู ้

ลงทุนทีเคจะลงทุน (ในรูปของเงินสดหรือทรัพยสิ์นอื�น) ให้แก่ผูด้าํเนินกิจการ โดยผูล้งทุนทีเคมีสิทธิไดรั้บ

ส่วนแบ่งกาํไรที�ไดจ้ากการประกอบธุรกิจโดยผูด้าํเนินกิจการเป็นผลตอบแทนการลงทุน ซึ� งภายใตก้ฎหมาย

และกฎเกณฑข์องประเทศญี�ปุ่น ผูล้งทุนทีเคภายใตโ้ครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทีเค ไม่สามารถมีส่วนร่วม

ใด ๆ ในการบริหารกิจการ และไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน (Passive Investor) อยา่งไรก็ดี ผูล้งทุน

ทีเคภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเคมีสิทธิในการตรวจสอบผูด้ ําเนินกิจการและกิจการภายใต้

โครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทีเค ซึ� งเป็นสิทธิตามกฎหมาย โดยผูด้าํเนินกิจการภายใตโ้ครงสร้างการลงทุน

แบบจีเค-ทีเค จะมีดุลพินิจแต่เพียงผูเ้ดียวในการบริหารกิจการภายใตโ้ครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทีเค  

ทั�งนี�  เพื�อให้เป็นไปตามหลกัการโดยทั�วไปของโครงสร้างการลงทุนแบบทีเค ผูด้าํเนินกิจการ

ภายใตโ้ครงสร้างการลงทุนแบบทีเคจะต้องเป็นอิสระและไม่อยู่ภายใต้การควบคุมโดยผูล้งทุนภายใต้

โครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทีเค ในการนี�  กลุ่มบริษทัจึงไม่สามารถรับรองไดว้่าผลประโยชน์ของผูด้าํเนิน

กิจการภายใตโ้ครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทีเค จะสอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ และผูด้าํเนินกิจการภายใต้

โครงสร้างการลงทุนแบบทีเคอาจตดัสินใจหรือกระทาํการใด ๆ ที�อาจส่งผลใหผู้ล้งทุนภายใตโ้ครงสร้างการ

ลงทุนแบบจีเค-ทีเค สูญเสียผลประโยชน์และขอ้ไดเ้ปรียบ (รวมถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษี) ที�ควรจะไดรั้บ

ภายใตโ้ครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทีเค อนัจะส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคญัต่อธุรกิจ โอกาส

ทางธุรกิจและการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั EP 

ดังนั�น กลุ่มบริษัทจึงได้จัดให้มีแนวทางในการกาํกับดูแล เพื�อให้สามารถควบคุมดูแลการ

จดัการ การดาํเนินงานและการบริหารงานของโครงการลงทุนในประเทศญี�ปุ่นดงักล่าว โดย 

1.  คดัเลือกพนัธมิตรทางธุรกิจที�มีประวติัการดาํเนินธุรกิจที�เชื�อถือไดแ้ละมีประสบการณ์และ

ความเชี�ยวชาญในการดาํเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญี�ปุ่น (ถา้มี) 

2.  ทาํสัญญาการลงทุนทีเคระหว่างกลุ่มบริษทักบัพนัธมิตรทางธุรกิจของแต่ละโครงการ (ถา้มี) 

และผูด้าํเนินกิจการ (Operator) เพื�อกาํหนดขอบเขตการดาํเนินงานและอาํนาจการตดัสินใจของผูด้าํเนิน

กิจการ (Operator) อยา่งชดัเจน และครอบคลุมการดาํเนินธุรกิจปกติของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์เพื�อ

ป้องกนัการถ่ายเทผลประโยชน์ และเพื�อให้มั�นใจว่าการบริหารจดัการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยจ์ะ

เป็นไปเพื�อผลประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษทั และผูถื้อหุน้ 

 

3. ความเสี�ยงอันเกี�ยวเนื�องกบัธุรกจิผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมซึ�งดาํเนินการ

โดยบริษัทร่วมอนัได้แก่ PPTC และ SSUT 
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3.1  ความเสี�ยงจากการพึ�งพงิการรับซื�อไฟฟ้าจาก กฟผ. และลูกค้าอุตสาหกรรม 

ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมของกลุ่มบริษทั (ที�ดาํเนินการโดย

บริษทัร่วมทางออ้ม 2 บริษทั อนัไดแ้ก่ PPTC และ SSUT) อาจเผชิญความเสี�ยงจากการพึ�งพิงการรับซื�อ

ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และลูกคา้อุตสาหกรรม  

กฟผ. เป็นผูรั้บซื�อไฟฟ้าแบบขายส่งรายหลกัและเป็นผูค้วบคุมระบบการขายส่งไฟฟ้าเกือบ

ทั�งหมดในประเทศไทย ปัจจุบนั กฟผ. เป็นผูรั้บซื�อไฟฟ้ารายใหญ่จากโครงการผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) 

พลงังานความร้อนร่วมของทั�ง PPTC และ SSUT นอกจากนี�  ทั�ง PPTC และ SSUT ยงัมีการขายไฟฟ้าและ

ไอนํ� าไปยงักลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมที�ตั� งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมด้วย ดังนั� น ธุรกิจผลิตและจําหน่าย

กระแสไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมของทั�ง PPTC และ SSUT จึงตอ้งพึ�งพิงแหล่งรายไดจ้ากการผลิตและ

จาํหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. เป็นหลกั แมว้่าที�ผ่านมา กฟผ. ไดป้ฏิบติัตามภาระผูกพนัภายใตส้ัญญาซื�อขาย

ไฟฟ้าที�มีต่อ PPTC และ SSUT มาโดยตลอด แต่ PPTC และ SSUT ไม่อาจรับรองไดว้่าในอนาคต กฟผ. จะ

สามารถชาํระเงินค่าไฟฟ้าไดค้รบถว้น ตรงเวลา หรือในราคาที�กาํหนดไวใ้นสัญญาซื�อขายไฟฟ้า หรือ กฟผ. 

จะสามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัอื�นๆ ที�มีอยูภ่ายใตส้ัญญาซื�อขายไฟฟ้ากบั PPTC และ SSUT ดงักล่าวได ้

นอกจากนี�  PPTC และ SSUT ไม่อาจรับรองไดว้่า PPTC และ SSUT จะสามารถดาํเนินการใดๆ เพื�อบงัคบั

ให้ กฟผ. ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดภายใตส้ัญญาซื�อขายไฟฟ้ากบัแต่ละบริษทัได้ ซึ� งกรณีดงักล่าวอาจส่งผล

กระทบในทางลบอยา่งมีนัยสาํคญัต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดาํเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของ 

PPTC และ SSUT อนัจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของทั�งสองบริษทัดงักล่าว 

ในการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํ� า โดยโครงการ SPP พลงังานความร้อนร่วมของทั�ง 

PPTC และ SSUT ให้แก่ลูกคา้อุตสาหกรรมนั�น ทั�งสองบริษทัจะประเมินความน่าเชื�อถือของคู่สัญญา โดย

พิจารณาถึงสถานะทางการเงินของลูกคา้อุตสาหกรรมดงักล่าว รวมถึงประวติัการเรียกเก็บเงินจากลูกคา้

อุตสาหกรรมรายนั�น อยา่งไรก็ตาม PPTC และ SSUT ไม่อาจรับรองไดว้่าลูกคา้อุตสาหกรรมจะไม่ประสบ

ปัญหาทางการเงิน มีหนี� สินลน้พน้ตวั หยุดการประกอบกิจการ หรือเขา้สู่กระบวนการฟื� นฟูกิจการใน

ระหว่างอายสุัญญาซื�อขายไฟฟ้าและสัญญาซื�อขายไอนํ� าที�มีกบัแต่ละบริษทั นอกจากนี�  ลูกคา้อุตสาหกรรม

อาจไม่สามารถหรือไม่ปฏิบติัตามภาระผกูพนัที�เกี�ยวขอ้ง ปฏิเสธที�จะรับซื�อไฟฟ้าและไอนํ� าที�ส่งมอบภายใต้

สัญญา หรือบอกเลิกสัญญาดงักล่าวก่อนครบกาํหนดอายสุัญญา ทั�งนี�การที�ลูกคา้อุตสาหกรรมไม่ปฏิบติัตาม

ภาระผูกพนัภายใตส้ัญญาซื�อขายไฟฟ้าดงักล่าวที�มีอยูก่บั PPTC และ SSUT หรือการปฏิเสธไม่รับซื�อ ไม่

ชาํระเงิน ผิดสัญญา มีหนี� สินลน้พน้ตวั หยุดการประกอบกิจการ หรือเขา้สู่กระบวนการฟื� นฟูกิจการของ

ลูกค้าอุตสาหกรรม อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการ

ดาํเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของ PPTC และ SSUT 

3.2  ความเสี�ยงจากการพึ�งพงิการจัดหาและการจัดส่งก๊าซธรรมชาติจากผู้ประกอบการเพยีงราย

เดยีว 
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โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมของ PPTC และ SSUT ที�มีอยูใ่นปัจจุบนั ตอ้งพึ�งพิง

การจดัหาและการจัดส่งก๊าซธรรมชาติจากผูป้ระกอบการเพียงรายเดียว คือ บริษทั ปตท จาํกดั (มหาชน) 

(ปตท.) ดงันั�น การหยุดชะงกัของการจดัส่งหรือการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติ จะทาํให้การดาํเนินการของ

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมของทั�งสองบริษทัตอ้งหยดุชะงกัลง 

ปตท. เป็นผูป้ระกอบการเพียงรายเดียวที�สามารถจดัส่งก๊าซธรรมชาติให้แก่โครงการโรงไฟฟ้า

พลงังานความร้อนร่วมในประเทศไทย ภายใตโ้ครงสร้างอุตสาหกรรมการจดัหาเชื�อเพลิงของประเทศไทย

ในปัจจุบนั ซึ� งโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมของทั�ง PPTC และ SSUT ใชก๊้าซธรรมชาติเป็น

เชื�อเพลิงหลกั โดยไดท้าํสัญญาซื�อขายก๊าซธรรมชาติกบั ปตท.เพื�อใชก๊้าซในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน

ความร้อนร่วม และมีอายสุัญญาครอบคลุมตลอดอายสุัญญาซื�อขายไฟฟ้ากบั กฟผ. ซึ� งแมว้่าที�ผ่านมา ปตท. 

ไดจ้ดัส่งก๊าซธรรมชาติให้กบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมของ PPTC และ SSUT ไดอ้ย่าง

สมํ�าเสมอและเป็นไปตามสัญญา แต่ในอนาคต ปตท. อาจไม่สามารถจัดส่งก๊าซธรรมชาติในปริมาณที�

เพียงพอให้แก่โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมของทั�งสองบริษทั เนื�องจากปัจจยัต่าง ๆ เช่น อุป

สงคข์องก๊าซธรรมชาติในภูมิภาคหรือทั�วโลกที�เพิ�มขึ�นเป็นอย่างมาก อุปทานของก๊าซธรรมชาติในภูมิภาค

หรือทั�วโลกที�ลดลงเป็นอยา่งมาก ภยัธรรมชาติ สภาพอากาศที�เลวร้าย ความขดัแยง้ทางการเมือง ขอ้พิพาท

ดา้นแรงงาน การกระทาํของศตัรูต่างชาติ สงคราม เหตุการณ์ความไม่สงบ ความล่าชา้ในการก่อสร้างหรือ

ซ่อมบาํรุง ความชาํรุดเสียหายของท่อก๊าซธรรมชาติ ปัญหาทางวิศวกรรมและสิ�งแวดลอ้ม และปัญหาทาง

ธรณีวิทยาที�ไม่สามารถคาดการณ์ได ้การเปลี�ยนแปลงในสาระสําคญัที�เกี�ยวกบัหน้าที�ของคู่สัญญาฝ่ายใด

ฝ่ายหนึ�งในสัญญา Gas Pool Agreement หรือสัญญาในสัมปทานใดๆ ที�ใชบ้งัคบัโดยความเห็นชอบฝ่าย

เดียวของประเทศผูใ้ห้สัมปทาน รวมทั�ง ปตท. อาจไม่สามารถจดัส่งก๊าซธรรมชาติที�มีคุณภาพตรงต่อความ

ตอ้งการของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมของ PPTC และ SSUT  

โดยสัญญาซื�อขายก๊าซธรรมชาติระหว่างโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมของ PPTC 

และ SSUT กบั ปตท. ไดก้าํหนดขอบเขตของคุณสมบติัก๊าซธรรมชาติไวต้ามคุณภาพของก๊าซที�ออกจากโรง

แยกก๊าซของ ปตท. และ/หรือ ที� ปตท. ไดรั้บจากผูผ้ลิตหรือผูรั้บสัมปทาน โดย ปตท. สามารถเปลี�ยนแปลง

คุณสมบติัของก๊าซธรรมชาติที�จะส่งมอบภายใตข้อบเขตที�กาํหนดได้ อย่างไรก็ตาม สัญญาซื�อขายก๊าซ

ธรรมชาติกาํหนดขอบเขตคุณสมบติัของก๊าซธรรมชาติที�จะจัดส่งกวา้งกว่าขอบเขตคุณสมบัติของก๊าซ

ธรรมชาติที�จะใชใ้นโครงการโรงไฟฟ้าของ PPTC และ SSUT ที�สามารถใชใ้นการผลิตไฟฟ้าไดใ้นปัจจุบนั 

ดงันั�น ในกรณีที� ปตท. เปลี�ยนแปลงคุณสมบติัของก๊าซธรรมชาติที�จะส่งมอบ โครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน

ความร้อนรวมของ PPTC และ SSUT อาจตอ้งปรับเปลี�ยนอุปกรณ์และเครื�องมือภายในโรงไฟฟ้า เพื�อให้

สอดคลอ้งกบัคุณสมบติัของก๊าซธรรมชาติที�เปลี�ยนแปลงไป 

3.3  ความเสี�ยงจากความผันผวนของราคาเชื�อเพลงิ 

ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื�อเพลิงหลกัสาํหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมของ PPTC และ 

SSUT และเป็นตน้ทุนในการดาํเนินงานที�มีสัดส่วนที�มีนยัสําคญั ทั�งนี�  ราคาก๊าซธรรมชาติอาจมีความผนั
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ผวนขึ�นอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่ง เช่น ภาวะเศรษฐกิจโลก การเปลี�ยนแปลงของอุปสงคแ์ละอุปทาน ปริมาณ

สํารองของเชื�อเพลิงในตลาด เสถียรภาพทางการเมือง นโยบายการผลิตของประเทศผูผ้ลิตและส่งออก

เชื�อเพลิง ตลอดจนสภาพภูมิอากาศ และภยัพิบติัทางธรรมชาติ ดงันั�น หากตน้ทุนเชื�อเพลิงเพิ�มขึ�นอย่างมี

นยัสาํคญั และ PPTC และ SSUT ไม่สามารถผลกัภาระราคาเชื�อเพลิงที�เพิ�มขึ�นดงักล่าวไปยงัลูกคา้ได ้จะทาํ

ให้ทั�งสองบริษทัดงักล่าวมีอตัรากาํไรลดลง และส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อธุรกิจ ผลการดาํเนินงาน 

สถานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของทั�งสองบริษทั ทั�งนี�  ความสามารถของ PPTC และ SSUT ใน

การผลกัภาระความผนัผวนของราคาเชื�อเพลิงไปยงัลูกคา้ที�ซื�อไฟฟ้าและไอนํ� าของแต่ละบริษทัดังกล่าว 

ขึ�นอยูก่บัขอ้กาํหนดที�ระบุไวภ้ายใตส้ัญญาซื�อขายไฟฟ้าดงัต่อไปนี�  

 ราคาขายไฟฟ้าใหก้บั กฟผ. ไดถู้กคาํนวณความผนัผวนของราคาค่าก๊าซธรรมชาติเขา้ไปกบัราคา

ขายไฟฟ้าแลว้ โดยมีการใช้ราคาก๊าซธรรมชาติของเดือนที�ผลิตเขา้ไปคาํนวณราคาค่าพลงังาน

ไฟฟ้า (Energy Payment) ที�จะเรียกเกบ็จาก กฟผ. 

 ตามขอ้กาํหนดในสัญญาซื�อขายไฟฟ้ากบัลูกคา้อุตสาหกรรม โดยปกติ PPTC และ SSUT ตกลงขาย

ไฟฟ้าในอัตราส่วนลดจากอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ซึ� งเป็น

รัฐวิสาหกิจผูใ้ห้บริการสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้าสําหรับพื�นที�ในเขตกรุงเทพมหานครและ

สมุทรปราการ ทั�งนี� สูตรอตัราค่าไฟฟ้าของ กฟน. ไดมี้การรวมคาํนวณค่า Ft ซึ� งสะทอ้นความผนั

ผวนของราคาเชื�อเพลิง ซึ� งค่า Ft ดงักล่าวจะมีการปรับเปลี�ยนทุก ๆ 4 เดือนเพื�อให้สอดคลอ้งกบั

ราคาของเชื�อเพลิงที�ใช้ในการผลิตไฟฟ้าหลายชนิด เช่น ถ่านหิน นํ� ามัน ก๊าซธรรมชาติ และ

เชื�อเพลิงประเภทอื�น ตลอดจนอตัราเงินเฟ้อ อตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ และปัจจยัอื�นๆ 

ดงันั�นค่า Ft จึงเป็นการอา้งอิงกบัดชันีราคาเชื�อเพลิง (Fuel Price Index) โดยรวม ที�ไม่ไดส้ะทอ้น

หรือไม่ไดถู้กออกแบบใหส้ะทอ้นถึงตน้ทุนที�แทจ้ริงของ PPTC และ SSUT ซึ� งประกอบดว้ยตน้ทุน

จากค่าก๊าซธรรมชาติเป็นส่วนสําคญั นอกจากนี�  ค่า Ft อาจไม่ได้มีการปรับตวัตามกลไกที�ได้

ออกแบบไวเ้สมอไป  

 ตามขอ้กาํหนดภายใตส้ัญญาซื�อขายไอนํ�ากบัลูกคา้อุตสาหกรรม PPTC และ SSUT ไดก้าํหนดราคา

ขายไอนํ�าใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงในดชันีอื�นๆ เช่น ฐานราคาก๊าซธรรมชาติ ฐานราคานํ� า 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค และฐานราคาไอนํ� า อยา่งไรก็ตาม การปรับราคาตามการเปลี�ยนแปลงดงักล่าว

อาจไม่สะทอ้นราคาก๊าซธรรมชาติที�แทจ้ริง เนื�องจากดัชนีอื�นนั�นอาจไม่ได้มีการปรับตวัไปใน

ทิศทางและสัดส่วนเดียวกบัการปรับตวัของราคาก๊าซธรรมชาติ 

3.4  ความเสี�ยงเกี�ยวกบัประสิทธิภาพและความมั�นคงของโรงไฟฟ้า 

ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม มี

ผลกระทบต่อผลประกอบการของ PPTC และ SSUT อย่างมีนัยสาํคญั กล่าวคือหากโรงไฟฟ้าไม่สามารถ

รักษาประสิทธิภาพในการผลิตได ้เช่น มีค่าอตัราการใชค้วามร้อน (Heat Rate) สูงกว่าที�กาํหนดไวใ้นสัญญา

ซื�อขายไฟฟ้า จะส่งผลใหต้น้ทุนในการผลิตเพิ�มสูงขึ�น หรือการที�โรงไฟฟ้าตอ้งหยดุการผลิตอยา่งกะทนัหัน
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เนื�องจากขาดความมั�นคง (Reliability) ของระบบ ไม่ว่าจะมีสาเหตุจากปัจจยัภายในหรือจากปัญหาของ

ระบบสายส่งภายนอกที�เชื�อมต่ออยู่ก็ตาม PPTC และ SSUT มีความจาํเป็นตอ้งหยดุซ่อมบาํรุงโรงไฟฟ้า 

นอกเหนือจากแผนการบาํรุงรักษา (Unscheduled Shutdown) ซึ� งจะส่งผลกระทบต่อรายไดข้อง PPTC และ 

SSUT อตัราการทาํกาํไรและมีผลกระทบในทางลบต่อความน่าเชื�อถือและผลประกอบการของทั�งสอง

บริษทั อยา่งไรก็ตาม PPTC และ SSUT มีนโยบายและจดัการให้โรงไฟฟ้าแต่ละโรงมีการบาํรุงรักษาอยา่ง

สมํ�าเสมอตามแผนการบาํรุงรักษา เพื�อให้มั�นใจว่าจะสามารถผลิตไฟฟ้าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตามสัญญา 

PPA 

3.5  ความเสี�ยงจากการที�เครื�องจักรและชิ�นส่วนอุปกรณ์ของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อน

ร่วมอาจเผชิญความเสี�ยงและภยันตรายตามปกติวสัิยของอุตสาหกรรมไฟฟ้า 

เครื�องจกัรและชิ�นส่วนอุปกรณ์ของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมและระบบการ

เชื�อมต่อกบัสาธารณูปโภค อาจเผชิญความเสี�ยงหรือภยนัตรายต่าง ๆ (เช่น อุปกรณ์ชาํรุดเสียหาย อุบติัเหตุ 

การไม่ปฏิบติัตามขั�นตอนการดาํเนินงานที�ถูกตอ้ง อคัคีภยั แผ่นดินไหว อุทกภยั และการก่อการร้าย) ซึ� งจะ

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์น อาคารโรงไฟฟ้าและชิ�นส่วนอุปกรณ์ โดยความเสียหายต่อทรัพยสิ์น

ของ PPTC และ SSUT หรือโครงการโรงไฟฟ้าของทั�งสองบริษทัดงักล่าว อาจทาํให้เกิดการปนเปื� อนหรือ

ทาํลายสิ�งแวดลอ้ม และอาจทาํให้โครงการโรงไฟฟ้าตอ้งหยดุการดาํเนินงาน นอกจากนี�  อาชีวอนามยัและ

ความปลอดภยัในการทาํงานนับเป็นปัจจัยความเสี�ยงที�สําคญัในการปฏิบติัการและซ่อมบาํรุงโครงการ

โรงไฟฟ้า ซึ� งกิจกรรมดังกล่าวมีความเสี� ยงหลายประการ เช่น ความเสี� ยงและภยนัตรายเกี�ยวกับการ

ดาํเนินงานจากเหตุการณ์ที�อยูน่อกเหนือการควบคุมของ PPTC และ SSUT รวมถึงงานก่อสร้างและซ่อม

บาํรุงเกี�ยวกบัหน่วยผลิตไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติซึ� งมีลกัษณะที�อาจก่อให้เกิดอนัตราย ทาํให้ PPTC และ SSUT 

อาจถูกพนกังานเรียกร้องค่าเสียหายจากปัญหาหรืออุบติัเหตุดา้นสุขภาพและความปลอดภยัในอนาคตได ้

โครงการโรงไฟฟ้าของ PPTC และ SSUT อาจมีความเสี�ยงต่อการถูกเรียกร้องค่าชดเชยโดย

ลูกคา้หรือชุมชนเนื�องจากอนัตรายที�เกี�ยวกบัสายส่งไฟฟ้าหรือท่อก๊าซธรรมชาติชาํรุด มลภาวะทางเสียง 

ควนัมลพิษทางอากาศจากการเผาไหมเ้ชื�อเพลิงก๊าซ และเหตุอื�น ๆ ที�เกิดจากการดาํเนินงาน หรือซ่อมบาํรุง

ของโครงการโรงไฟฟ้า รวมทั�งเหตุอื�น ๆ ที�ไม่เกี�ยวกบัการดาํเนินโครงการโรงไฟฟ้า หรือการเกิดภยนัตราย

ต่าง ๆ ที�อยูน่อกเหนือการควบคุมของทั�งสองบริษทั PPTC และ SSUT ไม่อาจรับรองไดว้่าระบบบริหาร

จดัการความเสี�ยงของแต่ละบริษทัจะสามารถตรวจพบ  ขจดั หรือจดัการความเสี�ยงทางดา้นสุขภาพหรือ

สิ�งแวดลอ้มที�เกิดกบัพนักงาน ผูรั้บเหมา และชุมชน ไดอ้ยา่งเพียงพอ ความเสี�ยงดงักล่าวขา้งตน้อาจทาํให ้

PPTC และ SSUT มีความรับผดิที�มีนยัสาํคญั เช่น การตอ้งโทษปรับหรือโทษทางแพ่งเป็นจาํนวนมาก การมี

ค่าใชจ่้ายที�เพิ�มขึ�น ซึ� งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาํคญัต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการ

ดาํเนินงานของแต่ละบริษทั 
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3.6  ความเสี�ยงจากคดพีพิาทของบริษัทร่วมอันได้แก่ PPTC และ SSUT 

PPTC และ SSUT ในฐานะบริษทัร่วมทางออ้มของบริษทัฯ มีขอ้พิพาททางกฎหมายซึ� งอาจ

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษทัสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุ้น และขอ้พิพาททางกฎหมายที�อาจ

ก่อให้เกิดผลกระทบในดา้นลบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัอย่างมีนัยสําคญั กบักลุ่มบริษทั ทีทีซีแอล 

จาํกดั )มหาชน( ซึ� ง ณ ปัจจุบนั คดีความของทั�ง 2 บริษทั อยูร่ะหว่างกระบวนการในชั�นศาล ซึ� งที�ปรึกษาทาง

กฎหมายของบริษัทร่วมทางอ้อมยงัไม่สามารถประเมินความรับผิดในคดีได้ เนื�องจากยงัไม่ได้มีการ

สืบพยานของคดี 

ดงันั�น ประเด็นที�เป็นขอ้พิพาทจึงยงัไม่ทราบผล โดยผลสุดทา้ยของขอ้พิพาทดังกล่าวยงัไม่

สามารถระบุไดใ้นขณะนี�  ซึ� งหาก PPTC และ SSUT แพค้ดี อาจส่งผลให้ทั�ง 2 บริษทั มีค่าใชจ่้ายเพิ�มขึ�นใน

อนาคตและอาจส่งผลต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานอยา่งมีนยัสาํคญั และอาจส่งผลต่อรายการส่วน

แบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมของบริษทัฯ ในอนาคตได ้

4. ความเสี�ยงจากการลงทุนในโครงการใหม่ 

4.1  ความเสี�ยงจากผลตอบแทนจากการลงทุนอาจไม่เป็นไปตามที�คาดการณ์ 

กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายที�จะลงทุนในธุรกิจผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าทั�งในประเทศไทย

และในต่างประเทศเพิ�มเติมในอนาคต ทาํให้กลุ่มบริษทัฯ มีความเสี�ยงจากการลงทุนในโครงการดงักล่าว

อาจไม่เป็นไปตามที�คาดการณ์ และ/หรือ สูญเสียโอกาสในการลงทุนในโครงการอื�น และ/หรือสูญเสียเงิน

ลงทุนในโครงการดงักล่าว ทั�งนี�  ก่อนการเขา้ลงทุนโครงการใดๆ กลุ่มบริษทัฯ ไดมี้การศึกษาความเป็นไป

ไดข้องโครงการ รวมถึงประมาณการรายได้ กาํไรและผลตอบแทนของโครงการดงักล่าวบนสมมติฐาน

ต่างๆ หากปัจจยัที�ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อการพฒันาและดาํเนินโครงการเปลี�ยนแปลงไป อาจทาํ

ให้ผลตอบแทนที�บริษทัฯ ไดรั้บจริงจากการลงทุนในโครงการ ไม่เป็นไปตามที�คาดการณ์ไว ้และ/หรือ 

สูญเสียโอกาสในการลงทุนในโครงการอื�น และ/หรือสูญเสียเงินลงทุนในโครงการดงักล่าว ทั� งนี�  ปัจจัย

สาํคญัที�อาจส่งผลให้ผลตอบแทนจากการลงทุนที�เกิดขึ�นจริงไม่เป็นไปตามที�คาดการณ์ และ/หรือ สูญเสีย

โอกาสในการลงทุนในโครงการอื�น และ/หรือสูญเสียเงินลงทุนในโครงการ ไดแ้ก่ 

(1)  เงินลงทุนในโครงการสูงกว่าที�คาดการณ์ไว ้เนื�องจากตน้ทุนที�ดินสูงกว่าที�คาดการณ์ และ/

หรือราคาการจดัจา้งผูรั้บเหมาแบบเบด็เสร็จ และ/หรือ ผูรั้บเหมา สูงกว่าที�คาดการณ์ไว ้เป็นตน้ 

(2)  กลุ่มบริษทัฯ มีขอ้จาํกดัในการจดัหาที�ดิน และ/หรือ ขออนุญาตเชื�อมโยงกบัโครงข่ายไฟฟ้า 

(Grid Connection) ส่งผลใหสู้ญเสียโอกาสในการลงทุนในโครงการอื�น และ/หรือสูญเสียเงินลงทุน 

(3)  การพฒันาและก่อสร้างโครงการล่าชา้กว่าที�กาํหนดหรือที�คาดการณ์ไว ้

(4)  ผลประกอบการของโครงการไม่เป็นไปตามที�คาดการณ์ไว ้เนื�องจาก 

 ปริมาณพลงังานไฟฟ้าที�ผลิตได ้และ/หรือ จาํหน่ายได ้ตํ�ากว่าที�ประมาณการไว ้

 ตน้ทุน ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน และค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการโครงการแตกต่าง

จากที�ประมาณการไว ้ 
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อย่างไรก็ดี บริษทัฯ มีขั�นตอนการดาํเนินการเพื�อลดความเสี�ยงในการลงทุน โดยมีขั�นตอนที�

สาํคญัดงันี�  

(1)  ศึกษาขอ้มูลเกี�ยวกบัการพฒันาและดาํเนินโครงการ (Due Diligence) ทั�งในดา้นเทคนิค 

การเงินและกฏหมาย เพื�อประเมินความเป็นไปไดแ้ละเหมาะสมในการเขา้ดาํเนินโครงการ  

(2)  คาํนวณผลตอบแทนจากการลงทุน โดยการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ 

(Sensitivity Analysis) เพื�อศึกษาถึงผลกระทบทางการเงินและผลตอบแทน ในกรณีที�ปัจจยัที�สาํคญัอนัจะมี

ผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการ มีการเปลี�ยนแปลงไปจากสมมติฐานที�กาํหนด 

ทั�งนี�  ขอ้มูลจากการศึกษาขา้งตน้ จะถูกนาํเสนอตามลาํดบัขั�น เพื�อพิจารณาอนุมติัก่อนการทาํ

โครงการจริง 

4.2  ความเสี�ยงจากการจัดหาเงินลงทุนสําหรับใช้ในการพฒันาและดาํเนินโครงการผลติและจําหน่าย

กระแสไฟฟ้า 

ในการลงทุนเพื�อพฒันาและก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า เงินลงทุนจะประกอบไปดว้ยเงินกูย้ืม

จากธนาคารพาณิชยแ์ละเงินเพิ�มทุนของผูถื้อหุ้น หากกลุ่มบริษทัฯ ไม่สามารถจดัหาเงินทุนทั�งส่วนเงินกูย้มื

และส่วนของทุนเพื�อมาใชใ้นการพฒันาและดาํเนินโครงการ โดยมีตน้ทุนทางการเงินในระดบัที�เหมาะสม 

จะส่งผลให้การลงทุนในอนาคตไม่เป็นไปตามแผนที�วางไว ้อย่างไรก็ดี บริษทัฯ มีความสัมพนัธ์ที�ดีกบั

ธนาคารพาณิชยห์ลายแห่ง โดยบริษทัฯ จะดาํเนินการและพิจารณาปัจจัยที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อให้ได้ขอ้เสนอ

ทางการเงินจากธนาคารพาณิชยที์�มีความเหมาะสมที�สุดในการพฒันาและดาํเนินโครงการ 

4.3  ความเสี�ยงจากการจัดหาที�ดนิสําหรับใช้ในการประกอบธุรกิจผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า 

ในการพฒันาและก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า บริษทัฯ ต้องจัดหาที�ดินเพื�อการพฒันาและ

ก่อสร้างโครงการ ดังนั�นกลุ่มบริษทัฯ จึงมีความเสี�ยงจากการจัดหาที�ดินในพื�นที�ที�เหมาะสมอนัมีขนาด

เพียงพอและสอดคล้องกับแผนการลงทุน และ/หรือ ความเสี� ยงจากต้นทุนการได้มาซึ� งที�ดินสูงกว่าที�

คาดการณ์ไว ้ซึ� งจะส่งผลให้การลงทุนของกลุ่มบริษทัฯ ล่าช้า และโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ อาจไม่

สามารถเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยไ์ด้ทันตามที�กาํหนดในสัญญา PPA อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ จะ

ดาํเนินการเพื�อจดัหาและรวบรวมที�ดินตามหลกัเกณฑ์ที�กาํหนด เพื�อให้สามารถจดัหาที�ดินที�มีคุณภาพต่อ

การประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าในระดบัราคาที�เหมาะสม โดยในการดาํเนินการเพื�อจดัหาที�ดิน 

บริษทัฯ จะมีการศึกษาและพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง และดาํเนินการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�

เกี�ยวขอ้ง 

4.4  ความเสี�ยงจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในต่างประเทศ 

บริษทัฯ มีนโยบายที�จะพฒันา ก่อสร้างและดาํเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์น

ประเทศไทย ประเทศญี�ปุ่นและในประเทศอื�น ๆ ที�มีความเหมาะสมและมีศกัยภาพทางธุรกิจ ดงันั�น ในการ

พฒันาและดําเนินโครงการในต่างประเทศ บริษัทฯ จะมีความเสี� ยงจากการเปลี�ยนแปลงของสภาวะ



155 

 

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย และนโยบายของภาครัฐที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์

ในประเทศที�บริษทัฯ เขา้ลงทุน รวมถึงความเสี�ยงด้านการเงินที�อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการ

ดาํเนินงานของทางกลุ่มบริษทัฯ เช่น ความเสี�ยงดา้นเงินเฟ้อ ขอ้จาํกดัในการแลกเปลี�ยนเงินตราและความ

ผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยน เป็นตน้ นอกจากนี� กลุ่ม บริษทัฯ อาจมีความเสี�ยงจากการไม่สามารถจดัหา

บุคลากรที�มีความเชี�ยวชาญในการบริหารจดัการโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นต่างประเทศได้

ทนัตามกาํหนด 

อย่างไรก็ดี บริษทัฯ มีการศึกษาขอ้มูลและพิจารณาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนในโครงการ

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นหลาย ๆ ประเทศ เพื�อกระจายความเสี�ยงทางธุรกิจ และมีการเตรียมความ

พร้อมในการบริหารจดัการโครงการ โดยจดัจา้งที�ปรึกษาในระหว่างการพฒันาโครงการ และมีนโยบายใน

การสรรหาและพฒันาบุคลากรเพื�อรองรับการพฒันาและดาํเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท์ั�ง

ในประเทศไทยและในต่างประเทศ 

5. ปัจจัยความเสี�ยงโดยทั�วไปอันเกี�ยวเนื�องกบัธุรกจิผลติและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานลมในประเทศ

เวยีดนาม 

5.1  ความเสี�ยงจากการพึ�งพงิการไฟฟ้าเวยีดนามซึ�งเป็นลูกค้ารายใหญ่รายเดยีว 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมในประเทศเวียดนามของกลุ่มบริษทันั�น มีลูกคา้เป็นภาครัฐเพียง

รายเดียว คือ การไฟฟ้าเวียดนาม (Vietnam Electricity (“EVN”)) ซึ� งทั�งหมดเป็นผูรั้บซื�อไฟฟ้าตามสัญญา

ซื�อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement: PPA) ที�เกี�ยวขอ้ง ดงันั�น หากถูกบอกเลิกสัญญาซื�อขายไฟฟ้า

ดงักล่าว จะส่งผลต่อผลการดาํเนินงานอยา่งมีนัยสําคญั อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษทัจะการควบคุมและติดตาม

การปฏิบติังานต่อเนื�อง ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของสัญญาซื�อขายไฟฟ้า รวมถึงปฏิบติัตามมาตรฐานสากล

ในการดาํเนินกิจการโรงไฟฟ้าและขอ้กาํหนดทางเทคนิคอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง นอกจากนี�กลุ่มบริษทัยงัไดว้่าจา้ง

ฝ่ายกฎหมายที�มีความชาํนาญทั�งในประเทศไทย และประเทศเวียดนามเพื�อลดความเสี�ยงในการทาํผิด

เงื�อนไขและรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มบริษทั 

อยา่งไรก็ดีประเทศเวียดนามเป็นหนึ�งในประเทศที�มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากที�สุดใน

ภูมิภาคเอเชีย โดยมีผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ขยายตวัถึงร้อยละ 6-7 ในช่วง 5 ปีที�ผ่านมา 

ทาํให้ประเทศเวียดนามมีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าที�จะเติบโตอย่างต่อเนื�องซึ� งสอดคลอ้งกบัการเติบโตของ

นิคมอุตสาหกรรมในเวียดนามเพื�อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ รัฐบาลเวียดนามจึงมีนโยบายสนบัสนุน

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนเพิ�มมากขึ�นเพื�อรองรับการความตอ้งการไฟฟ้าและการเติบโต

ทางเศรษฐกิจ โดยในปี 2559 รัฐบาลเวียดนามไดป้ระกาศแผนการพฒันากาํลงัการผลิตไฟฟ้าแห่งชาติฉบบั

ที� 7 ฉบบัปรับปรุง (PDP 7 Revised) ซึ� งมุ่งเนน้การสร้างความมั�นคง เพิ�มประสิทธิภาพดา้นพลงังาน การ

พฒันาพลงังานหมุนเวียน และเปิดเสรีตลาดพลงังาน ดังนั�น กลุ่มบริษทัเชื�อว่าหน่วยงานรัฐของประเทศ

เวียดนามจะไม่บอกเลิกสัญญาซื�อขายไฟฟ้าก่อนกาํหนด นอกจากนี�กลุ่มบริษทัมีนโยบายในการหาโอกาส
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การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ ๆ ทั�งในประเทศไทยและในต่างประเทศเพิ�มเติม อยา่งต่อเนื�อง เพื�อลด

การพึ�งพิงรายไดจ้ากโครงการโรงไฟฟ้าที�มีอยูเ่ดิม 

 

5.2  ความเสี�ยงในการเปลี�ยนแปลงนโยบายภาครัฐ และนโยบายที�เกี�ยวข้องกบัธุรกจิพลงังานและ

ไฟฟ้าในประเทศเวยีดนาม 

หากรัฐบาลและหน่วยงานราชการมีการเปลี�ยนแปลงนโยบายที�เกี�ยวกบักิจการพลงังานของ

ประเทศเวียดนาม เช่น แผนการพฒันากาํลงัการผลิตไฟฟ้าแห่งชาติ (PDP) รวมถึงขอ้กาํหนดและขั�นตอน

ต่างๆ เกี�ยวกับการขออนุญาตซื� อขายไฟฟ้า หรือปรับปรุง ยกเลิกเงื�อนไขในการรับซื� อไฟฟ้า การ

เปลี�ยนแปลงดงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อสัญญาซื�อขายไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั อนัจะส่งผลกระทบต่อผลการ

ดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษทั  

อยา่งไรก็ดีรัฐบาลเวียดนามมีการกาํหนดนโยบายแผนการพฒันากาํลงัการผลิตไฟฟ้าแห่งชาติ 

(PDP) อยา่งเป็นรูปธรรมและมีความชดัเจนต่อนโยบาย นอกจากนี�ยงัมีการคาดการณ์ว่าในช่วงปี 2563-2565 

อาจจะมีการขาดแคลนพลงังานไฟฟ้ามากขึ�นเนื�องจากมีโครงการโรงไฟฟ้าก่อสร้างล่าช้ากว่ากาํหนดถึง 

20,000 เมกะวตัต ์ทาํใหรั้ฐบาลเวียดนามไดเ้ปิดโอกาสในการลงทุนแก่ภาคเอกชนและนกัลงทุนต่างชาติมาก

ขึ�น ดงันั�นหากมีการเปลี�ยนแปลงเชิงนโยบายของรัฐบาลเวียดนามจึงคาดว่าไม่น่าจะส่งผลเชิงลบต่อการ

ลงทุนของภาคเอกชนและนกัลงทุนต่างชาติซึ� งรัฐบาลไดส่้งเสริมการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน

ทางเลือกเพื�อให้กาํลงัการผลิตไฟฟ้าเพียงพอต่อการรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม 

ดงัเช่น เมื�อวนัที� 10 ก .ย  .2561 นายกรัฐมนตรีเวียดนามไดอ้นุมติัคาํสั�งหมายเลข 39 มีสาระสาํคญั คือ การ

ปรับ FiT พลงังานลมจาก 7.8 cent/ kWh เป็น 8.5 cent/ kWh และ 9.8 cent/ kWh สาํหรับการผลิตบนชายฝั�ง

และนอกชายฝั�ง ตามลาํดบั โดยตอ้งเป็นโครงการที� COD ก่อนวนัที� 1 พ .ย  .2564 ปรับให้สัญญาซื�อขาย

พลงังาน  )PPA) เป็นระยะเวลา 20 ปี ซึ� งได้รับการอนุมติัโดยนายกรัฐมนตรี นอกจากนี� ยงัสั�งการให้

กระทรวงอุตสาหกรรมและการคา้ศึกษาและเสนอกลไกพิเศษในการพฒันาและผลิตอุปกรณ์ดา้นพลงังาน

ลมและเพิ�มสัดส่วนการใชชิ้�นส่วนและอุปกรณ์ดงักล่าวภายในเวียดนามดว้ย 

5.3  ความเสี�ยงด้านกฎหมายในประเทศเวยีดนาม 

กฎหมายที�สาํคญัที�เกี�ยวขอ้งกบัโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานลม มี 2  ฉบบั Decision 39/2018 ที�

ไดป้ระกาศราคารับซื�อค่าไฟฟ้าจากโครงการลมบนบก onshore wind และบนทะเล onshore wind ที�ราคา

คงที� เทียบเท่ากบั 8.5 และ 9.8 USD cents ต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 20  ปีนบัจากวนัที�เรื�มเชื�อมต่อและจ่าย

ไฟฟ้าเขา้สู่  การไฟฟ้าเวียดนาม  Vietnam Electricity (EVN) สาํหรับโครงการที�สามารถเชื�อมต่อและจ่าย

ไฟฟ้าภายใน 1 พฤศจิกายน 2564   Circular 2 /2019 ซึ� งจดัทาํขอ้กาํหนดและเงื�อนไขต่างๆ ที�ตอ้งปฎิบติั

เพื�อให้ได ้สัญญาซื�อขายไฟฟ้า Power Purchase Agreement (PPA) และการอนุมติัการเชื�อมต่อไฟฟ้า 

Commercial Operation Date (COD) Agreement กบัทางภาครัฐ ทางบริษทัไดใ้ห้ความสาํคญักบัการปฎิบติั

ตามกฎหมายและขอ้กาํหนดต่างๆ ไดมี้การว่าจา้งบริษทัที�ปรึกษาทางดา้นกฎหมายทอ้งถิ�น ที�มีประสบการณ์
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ในการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน เพื�อให้ติดตาม รายงานการเปลี�ยนแปลงดา้นกฎระเบียบ

และนโยบายอย่างใกลชิ้ดรวมทั�งเสนอแนวทางการปฎิบติัเพื�อให้สามารถพฒันาโครงการได้บรรลุตาม

ระยะเวลาที�กาํหนดอยา่งถูกตอ้ง  รวมทั�งมีเจา้หนา้ที�ทอ้งถิ�นในการประสานงานกบัหน่วยงานภาครัฐอีกดว้ย 

เนื�องดว้ย สถานการณ์ Covid-19 ที�ยงัไม่น่าไวว้างใจในปัจจุบนัทางผูพ้ฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม

บางกลุ่มไดร่้วมกนัส่งหนงัสือให้แก่ภาครัฐฯ เพื�อให้พิจารณาเลื�อนวนัสุดทา้ยในการเชื�อมต่อและจ่ายไฟฟ้า

เขา้สู่ระบบ (COD) จากวนัที� 1 พฤศจิกายน 2564 ออกไปอีก 2 ปี    

5.4  ความเสี�ยงด้านการบังคบัใช้สัญญา 

ทางบริษทัไดต้ระหนกัถึงความเสี�ยงของการพฒันาโครงการใหแ้ลว้เสร็จตามที�กฎหมายกาํหนด

ไว ้ โดยที�การไดม้าซึ� งเอกสารและใบอนุญาตต่างๆ ที�เป็นหนา้ที�ของผูข้ายนั�น เป็นปัจจยัสาํคญัอนัดบัแรกต่อ

ความสําเร็จในการพฒันาโครงการ  ดงันั�นบริษทัไดว้่าจา้งบริษทัที�ปรึกษาทางดา้นกฎหมายทอ้งถิ�น และ

ต่างประเทศที�มีประสบการณ์ในเวียดนาม ทาํการเจรจาเงื�อนไขต่างๆ กบัผูข้าย รวมถึงร่างสัญญาซื�อขายหุ้น 

Share Purchase Agreement (SPA)  ซึ� งได้มีการกาํหนดเงื�อนไขการซื�อหุ้นและชาํระเงินขึ�นอยู่กับ

ความสาํเร็จของผูข้ายในการไดม้าซึ� งเอกสารต่างๆในโครงการซึ� งไดรั้บอนุมติัจากภาครัฐตามที�ไดต้กลงไว ้

(project milestone)  รวมถึงใส่เงื�อนไขที�สาํคญัอื�นๆ เพื�อให้สัญญาผูกมดัรัดกุม สามารถบงัคบัในทางปฎิบติั

ไดโ้ดยที�ไม่ขดักบักฎหมายของประเทศเวียดนาม 

ในกรณีที�ผูข้ายไม่สามารถปฎิบติัตาม project milestone ไดต้ามเงื�อนไขที�กาํหนดไว ้และอาจ

เป็นเหตุทาํให้โครงการล่าชา้ไม่สามารถทาํการก่อสร้างไดต้ามแผนงาน  ในสัญญาซื�อขายหุ้น ทางบริษทัมี

สิทธิในการบงัคบัให้ผูข้ายรับซื�อหุ้นที�บริษทัไดซื้�อมาคืนกลบัทั�งหมดในราคาที�ไม่ต ํ�ากว่ามูลค่าที�บริษทัได้

ลงทุนไปก่อนหนา้นั�น    

5.5  ความเสี�ยงด้านความน่าเชื�อถือของผู้รับซื�อไฟฟ้า 

ถา้เปรียบเทียบการไฟฟ้าของไทย EGAT การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กบั การ

ไฟฟ้าเวียดนาม EVN  ทางบริษทัฯ เองยอมรับว่า ความน่าเชื�อถือของการไฟฟ้าประเทศไทย สูงกว่า EVN 

แต่ถา้พิจารณาถึงศกัยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม ซึ� งมีการขยายตวัทางเศรษฐกิจดว้ย

อตัราการเติบโตของประชากรและอุตสาหกรรมมากกว่าประเทศไทย รวมถึงการเติบโตของมูลค่าการลงทุน

จากนักลงทุนต่างประเทศเพิ�มขึ�นอย่างต่อเนื�อง  โดยมีค่าเฉลี�ยอตัราการเติบโตของผลิตภณัฑ์มวลรวมใน

ประเทศ (GDP) ล่าสุดที�ร้อยละ 6.6 รัฐบาลเวียดนามมีแผนเพิ�มกาํลงัการผลิตไฟฟ้าตามแผนพฒันาเศรษฐกิจ

ฉบบัที� 7  เพื�อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและปริมาณการใชไ้ฟฟ้าที�เพิ�มขึ�น โดยจะเพิ�มกาํลงัการ

ผลิตไฟฟ้ารวมจาก 60,000 เมกะวตัต ์ในปี 2563 เป็น 96,500 เมกะวตัต ์ในปี 2568 และ  129,500 เมกะวตัต ์

ในปี 2573  และเพิ�มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพิ�มขึ�นจาก 10% ในปี 2563 เป็น 21% 

ภายในปี 2573 
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นอกจากนี�  จากการที�บริษทัฯ ไดป้ระสบความสาํเร็จในการพฒันาโครงการไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทิตย ์ซึ� งไดรั้บการเชื�อมต่อไฟฟ้า Commercial Operation Date ไปแลว้เมื�อเดือนมิถุนายน 2562 แลว้

นั�น  ทางโครงการไดรั้บรายไดค่้าไฟฟ้าจาก EVN อยา่งต่อเนื�องครบถว้น ทางบริษทัมีความเชื�อมั�นว่าทาง 

EVN มีความสามารถในการชาํระค่าไฟฟ้าตามอตัรารับซื�อไฟฟ้า (Feed-in-Tariff) ที�ตกลงไวต้ามระยะเวลา

ที�ตกลงในสัญญาซื�อขายไฟฟ้า 

5.6  ความเสี�ยงของการรับซื�อไฟฟ้าไม่เต็มจํานวน (curtailment)     

บริษัทฯ ได้พิจารณาความเสี�ยงนี�  ตั� งแต่เริ� มทาํการคดัเลือกโครงการลมที�จะลงทุน โดยได้

พิจารณาถึง โครงสร้างพื�นฐานที�ภาครัฐไดจ้ดัเตรียมไว ้รวมถึงปริมาณการรับไฟฟ้าของสถานียอ่ยและสาย

ส่ง เพื�อรองรับปริมาณไฟฟ้าที�จะเชื�อมต่อจากโครงการลมที�บริษทัจะลงทุน ภายใตส้ัญญาซื�อขายไฟฟ้า 

Power Purchase Agreement (PPA) ใน Circular 2/2019 นั�นไดก้าํหนดใหท้างการไฟฟ้าเวียดนาม EVN ให้มี

หนา้ที�รับซื�อปริมาณไฟฟ้าทั�งหมดที�โครงการลมไดเ้ชื�อมต่อเขา้สู่ระบบไฟฟ้าภาครัฐฯ  

นอกจากนี�  บริษทัฯ ไดว้่าจา้งบริษทัที�ปรึกษาทางเทคนิคอิสระ มาทาํการประเมินความสามารถ

ของภาครัฐฯ ในการรับซื�อไฟฟ้าจากโครงการที�เราลงทุน ตลอดจนไดจ้า้งที�ปรึกษาอาวุโสชาวเวียดนามใน

การติดต่อกบัหน่วยงานราชการจงัหวดั รวมถึงเจา้หนา้ที�ระดบัสูงของการไฟฟ้าเวียดนาม เพื�อติดตาม

ข่าวสารและรายงานใหบ้ริษทัรับทราบอยา่งต่อเนื�อง 

5.7  ความเสี�ยงด้านการก่อสร้างเนื�องจากมีความซับซ้อนมากกว่าในการเลือกเทคโนโลยีที�ใช้และการ

ออกแบบโครงการ 

บริษทัฯ ได้ให้ความสําคญักบัเรื� องนี� เป็นอย่างมาก โดยไดท้าํการคดัสรรเลือกผูรั้บเหมางาน

ก่อสร้างอยา่งรอบคอบและถี�ถว้น โดยคาํนึงถึงปัจจยัต่างๆ รวมถึง ประสบการณ์ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า

พลงังานลม และพลงังานทดแทนประเภทอื�นๆ ทั� งในเวียดนามและประเทศอื�นๆ ทั�วโลก  ความมั�นคง

ทางด้านการเงิน  ความน่าเชื�อถือ และความพร้อมของบุคลากร เครื�องจกัร อุปกรณ์ต่างๆ ที�มีในประเทศ

เวียดนาม ตลอดจนความสัมพนัธ์อนัดีและยาวนานกบัหน่วยงานภาครัฐของเวียดนามที�เกี�ยวขอ้ง  เพื�อให้

สามารถก่อสร้างไดต้ามแบบทางเทคนิค technical design ที�ไดรั้บการอนุมติัตามเวลาที�กาํหนดเพื�อความ

มั�นใจของทางบริษทัฯ ว่าทางผูรั้บเหมาจะสามารถก่อสร้างตามที�ตกลงไว ้ บริษทัฯ ไดว้่าจา้งบริษทัที�ปรึกษา

วิศวกรรมต่างประเทศ ที�มีประสบการณ์ในโรงไฟฟ้าพลงังานลมทั�วโลกรวมถึงในเวียดนาม มาทาํหนา้ที�ให้

คาํปรึกษา เช่น การออกแบบ การวางตาํแหน่งกงัหนัลม และพิจารณาความเหมาะสมของราคาก่อสร้าง เป็น

ตน้  รวมทั�งเป็นตวัแทนของบริษทั (owner engineer) มาควบคุมงานของผูรั้บเหมา เพื�อให้ปฎิบติัตาม

มาตราฐานการก่อสร้างสากลและในประเทศเวียดนาม   

5.8  ความเสี�ยงจากอตัราค่าไฟฟ้าที�ลดลงของโรงไฟฟ้าพลงังานลมที�เวยีดนาม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศเวียดนามของบริษัทอยู่ระหว่างการดาํเนินการ

ก่อสร้างซึ� งบริษทัคาดการว่าจะสามารถดาํเนิการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยใ์ห้แก่การไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) ได้
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ในเดือนตุลาคม 2564 ซึ� งจะไดรั้บอตัราค่าไฟฟ้าแบบคงที�เป็นระยะเวลา 20 ปีที�อตัรา 8.5 เซนตต่์อกิโลวตัต-์

ชั�วโมง โดยอัตราค่าไฟฟ้าดังกล่าวเป็นอัตราที�รัฐบาลเวียดนามกาํหนดให้สําหรับโครงการโรงไฟฟ้า

พลงังานลมบนบกที�เปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยก่์อนวนัที� 1 พฤศจิกายน 2564 ดงันั�นบริษทัจึงอาจมีความ

เสี�ยงที�จะถูกลดอตัราค่าไฟฟ้าในกรณีที�บริษทัดาํเนินการก่อสร้างล่าชา้และไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าไดก่้อน 1 

พฤศจิกายน 2564 เนื�องจากระยะเวลาในการก่อสร้างที�มีจาํกดั แมว้่าในสัญญาว่าจา้งก่อสร้างจะมีเงื�อนไข

บางประการที�ช่วยบรรเทาความเสี�ยงดงักล่าวบางส่วนแลว้ อยา่งไรก็ตามบริษทัมีประสบการในการพฒันา

โครงการไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์นาดใหญ่ในประเทศเวียดนามที�อยูภ่ายใตร้ะยะเวลาที�จาํกดัมาแลว้ 

5.9  ความเสี�ยงจากกระบวนการผลติและการดาํเนินการ 

กงัหันลม Wind Turbine ถือเป็นเครื�องจกัร อุปกรณ์ที�สําคญัที�สุดในโรงไฟฟ้าพลงังานลม  

ความล่าชา้ของการผลิตและการส่งมอบกงัหันลมเป็นปัจจยัหลกัที�อาจทาํให้การก่อสร้างล่าชา้ได ้บริษทัฯ 

ได้มีการติดต่อเจรจากบัผูผ้ลิตกงัหันลมโดยตรงเพื�อให้มั�นใจว่าจะสามารถผลิตกงัหันให้แลว้เสร็จ และ

ขนส่งมาใหต้ามเวลาที�กาํหนด และลดความเสี�ยงใหน้อ้ยที�สุดเพื�อลดความเสี�ยงในการดาํเนินการการ บริษทั

ฯ จ้างบริษทัที�ปรึกษาวิศวกรรมที�มีประสบการณ์มาทาํหน้าที�ควบคุมงานของผูรั้บเหมาให้เป็นไปตาม

แผนงาน โดยปรึกษา จดัส่งเจา้หนา้ที�มาประจาํอยูที่�โครงการตั�งแต่เริ�มก่อสร้างจนแลว้เสร็จ พร้อมทั�งจดัทาํ

รายงานความคืบหนา้ของการก่อสร้างใหบ้ริษทัเป็นระยะๆ 

5.10 ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ 

การลงทุนในโครงการพลงังานทดแทน เช่น พลงังานลม และ พลงังานแสงอาทิตย ์ลว้นแต่

พึ�งพาแหล่งพลงังานจากธรรมชาติ ดงันั�นการเปลี�ยนแปลงหรือความผนัผวนของสภาพภูมิอากาศ เช่น ความ

แรงของลม ความเขม้ของแสงอาทิตย ์การเกิดภยัพิบติัต่างๆ ลว้นส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า

พลงังานทดแทน ดงันั�นการเขา้ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานลมของกลุ่มบริษทัในประเทศเวียดนามจึงพึ�งพา

ความแรงและความสมํ�าเสมอของลมในประเทศเวียดนามเป็นอยา่งมาก  

อย่างไรก็ดีประเทศเวียดนามนั� นมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที�ติดกับทะเลตามแนวพื�นที�ของ

ประเทศที�ทอดยาวจากเหนือถึงใต ้และมีพื�นที�ราบสูงสลบัเขาจึงทาํให้มีลมตลอดทั�งปี โดย Global Wind 

Atlas ไดป้ระเมินว่ามากกว่าร้อยละ 39.00 ของพื�นที�ในประเทสเวียดนามมีค่าเฉลี�ยความเร็วลมต่อปีสูงกว่า 6 

m/s ที�ระดบัความสูง 65 เมตร และพื�นที�กว่าร้อยละ 8.00 ของประเทศมีค่าเฉลี�ยความเร็วลมต่อปีสูงกว่า 7 

m/s ทาํให้ประเทศเวียดนามมีศกัยภาพในการผลิตไฟฟ้าพลงังานลมสูงถึง 512 กิกะวตัตแ์ละ 110 กิกะวตัต ์

ตามลาํดบั 

6. ความเสี�ยงด้านการบริหารจัดการ 

6.1  การเปลี�ยนแปลงทางเทคโนโลยีอาจส่งผลกระทบต่อธุรกจิของกลุ่มบริษัทฯ โดยเครื�องมือหรือ

โครงการผลติไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ อาจมีความสามารถในการแข่งขันลดลงหรือล้าสมัย 
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ความสาํเร็จในอนาคตของกลุ่มบริษทัฯ ส่วนหนึ�งขึ�นอยู่กบัความสามารถของกลุ่มบริษทัฯ ใน

การตอบสนองต่อความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีรวมถึงมาตรฐานและวิธีปฏิบติัของอุตสาหกรรมการผลิต

ไฟฟ้าที�เกิดขึ�นใหม่ไดอ้ย่างคุม้ค่าและทนัเวลา เนื�องจากราคาตน้ทุนค่าเชื�อเพลิงที�สูงทาํให้โรงไฟฟ้าหรือ

เครื�องมืออุปกรณ์ยคุใหม่ซึ� งมีอตัราการใชเ้ชื�อเพลิงตํ�ากว่ามีความสามารถในการแข่งขนัมากกว่าโรงไฟฟ้า

แบบเดิม ซึ� งอาจทาํใหก้ลุ่มบริษทัฯ ตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพื�อการลงทุนเพื�อปรับปรุงเทคโนโลยใีห้ดีขึ�น นอกจากนี�  

การผลิตไฟฟ้าพลังงานทางเลือกที�เกิดขึ�นโดยอาศัยความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีทั� งในปัจจุบนัหรือใน

อนาคต เช่น พลงังานลมและเครื�องกาํเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก อาจก่อให้เกิดแหล่งกาํเนิดไฟฟ้าทางเลือก ดงันั�น 

หากบริษทัฯ และ/หรือ บริษทัยอ่ย และ/หรือ บริษทัร่วม ไม่สามารถปรับตวัตามสภาวะตลาด ความตอ้งการ

ของลูกคา้ หรือเทคโนโลยทีี�เปลี�ยนแปลงไปภายในระยะเวลาที�เหมาะสม ธุรกิจ ฐานะทางการเงินและผล

การดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ อาจไดรั้บผลกระทบในทางลบ 

6.2  ความเสี�ยงจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

การระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019    ) COVID-19  (ทาํให้มีมาตรการควบคุมการ

เดินทางขา้มจงัหวดัตามคาํสั�งจากหน่วยงานราชการ  คาํสั�งของรัฐบาลที�กาํหนดเวลาใชข้อ้บงัคบัให้บุคคล

ตอ้งอยูภ่ายในเคหสถานในช่วงเวลา  22:00 – 04:00 น.  ในแต่ละวนั  (Curfew) ซึ� งอาจส่งผลกระทบในการ

ทาํงานของพนกังาน อยา่งไรกต็ามโรงไฟฟ้าของบริษทัฯ ส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยซึ์� งไม่

ตอ้งใชบุ้คลากรในการขบัเคลื�อนจาํนวนมาก อีกทั�งสถานที�ตั�งของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยต์ั�งอยู่ใน

พื�นที�เปิดโล่งห่างไกลจากชุมชน จึงไม่ไดรั้บผลกระทบจากโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

อย่างไรก็ตาม การระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019   (COVID-19) อาจส่งผลกระทบ

ต่อการขยายการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าของบริษทัฯ ในต่างประเทศ เนื�องจากขอ้จาํกดัในการเดินทาง 

ขอ้จาํกดัในการประสานงานติดต่อกบัหน่วยงานราชการและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง รวมถึงมาตรการควบคุม

โรคระบาดจากรัฐบาลในประเทศนั�นๆ ที�อาจส่งผลต่อการก่อสร้างโรงไฟฟ้า การขนส่งอุปกรณ์เครื�องจกัรที�

ใชใ้นโรงไฟฟ้า ซึ� งทาํใหก้ารดาํเนินการล่าชา้ไปจากที�คาดการณ์ไว ้

6.3  ความเสี�ยงจากการที�บริษัทได้จําหน่ายโรงไฟฟ้าที�ดาํเนินการแล้วออกไป 

บริษทัฯ มีความเสี�ยงเพิ�มขึ�นจากการจาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าที�ดาํเนินการผลิตและจาํหน่าย

ไฟฟ้าแลว้ออกไป โดยในปี 2563 บริษทัได้จาํหน่ายโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทยและ

ประเทศญี�ปุ่น ดงันี�   

(1)  จาํหน่ายหุ้นสามญัของ RPV เนื�องจาก RPV ถือหุ้นทั�งทางตรงและทางออ้มใน 4 บริษทั 

ได้แก่ บจก. เจเคอาร์ พลงังาน (“JKR”) บจก. อะควาติส เอ็นเนอร์จี (“AQUATIS”) บจก. ลพบุรี โซล่า 

(“LOPBURI”) บจก  .ปราจีน โซล่า (“PS”) ที�ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทย

รวม 4 โรง ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 20.00 เมกะวตัต ์ซึ� งจะส่งผลกระทบต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัฯ 

โดยทาํใหก้ลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมลดลง 1,361.61 ลา้นบาท และหนี� สินรวมลดลง 629.94 ลา้นบาท โดย
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อา้งอิงจากงบการเงินของกลุ่ม RPV ณ.วนัที� 10 สิงหาคม 2563 ณ.วนัที�โอนขายหุ้น และจากงบการเงินรวม

ตรวจสอบของบริษทัฯ ณ 31 ธนัวาคม 2562 และ2563 การจาํหน่ายหุ้นสามญัของ RPV ไดส่้งผลกระทบต่อ

ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ อยา่งมีนยัสาํคญั เนื�องจากปี 2562 และ 2563 RPV มีสัดส่วนรายไดค้ิดเป็น

ร้อยละ 16.65 และ 7.26 ของรายไดร้วมของบริษทัฯ ตามลาํดบั มีสัดส่วนรายเฉพาะธุรกิจพลงังานคิดเป็น

ร้อยละ 36.40 และ 30.81 ของรายเฉพาะธุรกิจพลงังานรวมของบริษทัฯ ตามลาํดบั และมีสัดส่วนกาํไรคิด

เป็นร้อยละ 33.62 และ 10.83 ของกาํไรสุทธิของบริษทัฯ ตามลาํดบั 

 

สําหรับปี สิ�นสุด 31 ธันวาคม 2562 สําหรับปี สิ�นสุด 31 ธันวาคม 2563 

EP RPV 

สัดส่วนของ 

RPV ใน EP 

(%) 

EP RPV 

สัดส่วนของ 

RPV ใน EP 

(%) 

รายไดร้วม 2,103.73 350.22 16.65% 2,763.22 200.68 7.26% 

รายไดเ้ฉพาะธุรกิจ

พลงังาน/1 
952.22 346.58 36.40% 673.63 207.56 30.81% 

กาํไรสุทธิ 651.72/2 219.14 33.62% 1,135.31/2 122.95 10.83% 

  หมายเหตุ  1. รายไดเ้ฉพาะธุรกิจพลงังาน ไดแ้ก่รายไดจ้ากการขายและบริการ รายไดเ้งินอุดหนุนจาก 

          รัฐบาล (Adder) ซึ� งไม่รวมรายไดอื้�น ดอกเบี�ยรับ และกาํไรจากการขายเงินลงทุน 

      2. กาํไรสุทธิส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 

(2)  การจาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าที�ประเทศญี�ปุ่น 3 โครงการ ไดแ้ก่ 1)โครงการ Kurihara1 

ขนาด 9.52 เมกะวตัต ์2) โครงการ Kurihara2 ขนาด 12.24 เมกะวตัต ์3) โครงการ Kyoto ขนาด 9.99 เมกะ

วตัต ์รวมกาํลงัการผลิตเสนอขายของทั�งสามโครงการที�จาํหน่ายไปจาํนวนประมาณ 31.75 เมกะวตัต ์ซึ� งจะ

ส่งผลกระทบต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัฯ โดยทาํให้กลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมลดลง 3,220.03 

ลา้นบาท และหนี� สินรวมลดลง 2,697.29 ลา้นบาท ทั�งนี� การจาํหน่ายหุ้นสามญัของบริษทัที�ดาํเนินโครงการ

ทั�งสามดงักล่าวจะไดส่้งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ อยา่งมีนยัสาํคญั เนื�องจากงวดปี 2562 

และ 2563 โครงการทั�งสามมีสัดส่วนรายไดค้ิดเป็นร้อยละ 13.03 และ 13.81 ของรายไดร้วมของบริษทัฯ มี

สัดส่วนรายเฉพาะธุรกิจพลงังานคิดเป็นร้อยละ 28.75 และ 56.39 ของรายเฉพาะธุรกิจพลงังานรวมของ

บริษทัฯ ตามลาํดบั และมีสัดส่วนกาํไรคิดเป็นร้อยละ 5.74 และ 9.01 ของกาํไรสุทธิของบริษทัฯ ตามลาํดบั 
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สําหรับปี สิ�นสุด 31 ธันวาคม 2562 สําหรับปี สิ�นสุด 31 ธันวาคม 2563 

EP 

3 โครงการ

ที�จําหน่าย

ไป 

สัดส่วนของ 3 

โครงการที�

จําหน่ายไป ใน 

EP (%) 

EP 

3 โครงการ

ที�จําหน่าย

ไป 

สัดส่วนของ 3 

โครงการที�

จําหน่ายไป ใน 

EP (%) 

รายไดร้วม 2,103.73 273.95 13.03% 2,763.22 381.63 13.81% 

รายไดเ้ฉพาะธุรกิจ

พลงังาน/1 
952.22 273.78 28.75% 673.63 379.89 56.39% 

กาํไรสุทธิ 651.72/2 73.33 5.74 1,135.31/2 102.30 9.01% 

  หมายเหตุ  1. รายไดเ้ฉพาะธุรกิจพลงังาน ไดแ้ก่รายไดจ้ากการขายและบริการ รายไดเ้งินอุดหนุนจาก 

          รัฐบาล (Adder) ซึ� งไม่รวมรายไดอื้�น ดอกเบี�ยรับ และกาํไรจากการขายเงินลงทุน 

      2. กาํไรสุทธิส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 

โดยภายหลงัจากการขายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทยและประเทศ

ญี�ปุ่นดงักล่าวจะส่งผลให้บริษทัฯ มีผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานลดลงอย่างมี

นยัสาํคญั ในช่วงระยะเวลาก่อนที�โรงไฟฟ้าพลงังานลมที�ประเทศเวียดนามขนาด 160.00 เมกะวตัต ์จะเริ�ม

จาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยป์ระมาณเดือนตุลาคม 2564 และอาจส่งผลต่อความสามารถในการชาํระหนี� ใน

อนาคตของบริษทัฯ ได้ หากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที�ประเทศเวียดนามก่อสร้างเสร็จล่าช้าจาก

แผนงานที�บริษทัฯ วางไว ้หรือมีผลการดาํเนินงานไม่เป็นไปตามที�บริษทัฯ คาดการณ์ไว ้เนื�องจากบริษทัฯ 

ไม่มีประสบการณ์ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมมาก่อน 

6.4  ความเสี�ยงจากโครงสร้างธุรกิจที�กระจุกตัวในประเทศเวยีดนาม 

จากการเปลี�ยนแปลงโครงสร้างเงินลงทุนในโรงไฟฟ้าของบริษทัฯ ภายหลงัจากการจาํหน่าย

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทยรวมขนาดกาํลงัการผลิตประมาณ 20.00 เมกะวตัต ์

และโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยที์�ประเทศญี�ปุ่นรวมขนาดกาํลงัการผลิตประมาณ 31.75 เมกะ

วตัต ์และการเขา้ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานลมในประเทศเวียดนามขนาดกาํลงัการผลิตประมาณ 160.00 เม

กะวตัต ์ทาํใหบ้ริษทัฯ มีโครงสร้างเงินลงทุนในประเทศเวียดนามอยา่งมีนยัสาํคญั ซึ� งจะส่งผลให้บริษทัฯ มี

ความเสี�ยงจาํเพาะที�เกี�ยวเนื�องกบัประเทศเวียดนามมากขึ�นเนื�องจากความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ของ

โรงไฟฟ้าลดลง รวมทั� งผลกระทบจากความผนัผวนของอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศเพิ�มขึ�น

เนื�องจากมีรายไดเ้ป็นเงินตราต่างประเทศ และตน้ทุนเงินกูย้ืมจากต่างประเทศของทั�งโครงการโรงไฟฟ้า

พลงังานลมที�ประเทศเวียดนาม PPTC และ SSUT โดยสามารถสรุปสัดส่วนกาํลงัการผลิตของโรงไฟฟ้าใน

กรณีที�บริษทัไดรั้บโอนหุ้นสามญัของโรงไฟฟ้าพลงังานลมขนาด 160.00 เมกะวตัตไ์ดค้รบทั�งจาํนวนตาม

สัญญาซื�อขายหุน้ดงันี�  
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โครงการ ประเภท 

สัดส่วนที�

ถือครอง

โดย EP 

(%) 

จํานวนเม

กะวตัต์

ตาม

สัดส่วน

การถือหุ้น 

(Mwe) 

สัดส่วนต่อ

กาํลงัการผลติ

รวม 

(%) 

จํานวนตาม

สัดส่วนการ

ถือหุ้น (Co-

Gen) 

โครงการที�ดําเนินการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว           169.02  51.95% 39.79  

1. โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยที์�

ติดตั�งบนหลงัคาอาคารพาณิชย ์(8 โครงการ) 

Solar 

Rooftop 
100.00             1.51  0.46% - 

2. โครงการให้เช่าระบบผลิตไฟฟ้าแบบ Solar 

Rooftop แก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้าภาคเอกชน (6 

โครงการ) 

Solar 

Rooftop 
100.00             6.43  1.98% - 

3. โครงการโรงไฟฟ้าแบบพลงังานความร้อน

ร่วม PPTC 
CCGT 50.70           60.84  18.70% 15.21  

4. โครงการโรงไฟฟ้าแบบพลงังานความร้อน

ร่วม SSUT 
CCGT 40.96           98.30  30.21% 24.58  

5. โครงการชิจิคะชุคุ1 
Solar 

Farm 
98.00             1.94  0.61% - 

โครงการที�อยู่ระหว่างการพฒันาและก่อสร้าง 
 

  156.34            48.05% - 

6. โครงการชิจิคะชุคุ2 

7. โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม MN (50.00 

MW) 

8. โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม TN (50.00 

MW) 

9. โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม HL3 (30.00 

MW) 

10. โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม HL4 (30.00 

MW) 

Solar Farm 

 

Wind 

 

Wind 

 

Wind 

 

Wind 

98.00 

 

100.00/1 
 

90.001 

 

99.80/1 

 

99.80/1 

1.46 

 

50.00 
 

45.00 

 

29.94 

 

29.94 

0.45% 

 

15.37% 
 

13.83% 

 

9.20% 

 

9.20% 

- 
 

- 
 

- 

 
- 

 
- 

รวม     325.36         100.00%           39.79  

หมายเหตุ:  1. สดัส่วนการถือหุน้ในกรณีที�ดาํเนินการโอนหุ้นสามญัแลว้เสร็จตามสญัญาซื�อขาย  

 

ทั�งนี�  โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมที�ประเทศเวียดนามขนาด 160.00 เมกะวตัต ์อยูร่ะหว่างการ

ก่อสร้าง ซึ� งบริษทัฯ คาดว่าจะเริ�มดาํเนินการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยไ์ด้ในเดือนตุลาคม 2564 บริษทัฯ จึงมี

ความเสี�ยงจากการมีสัดส่วนการลงทุนในโครงการดังกล่าวค่อนขา้งมากซึ� งยงัมีความไม่แน่นอน อีกทั� ง
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บริษทัฯ ไม่มีประสบการณ์ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมมาก่อน และหากโครงการดังกล่าว

ดาํเนินการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยล่์าช้าไปอย่างมีนัยสําคัญจากกาํหนดการจะส่งผลกระทบต่อผลการ

ดาํเนินงาน กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน รวมถึงความสามารถในการชาํระหนี� ของบริษทัฯ ในอนาคต

ได ้

7. ความเสี�ยงด้านการเงิน 

7.1  ความเสี�ยงจากความผันผวนของอตัราดอกเบี�ย 

กลุ่มบริษทัฯ มีการทาํสัญญาเงินกูก้บัธนาคารพาณิชยอ์ยู่หลายสัญญา ซึ� งสัญญาเงินกูเ้หล่านี� มี

เงื�อนไขที�แตกต่างกนั โดยสัญญาเงินกูเ้หล่านี� เกือบทั�งหมดมีอตัราดอกเบี�ยแบบลอยตวั ทาํให้บริษทัฯ และ

บริษทัยอ่ยมีความเสี�ยงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี�ยที�อาจส่งผลกระทบต่อตน้ทุนทางการเงินของทาง

กลุ่ม หากอตัราดอกเบี�ยอา้งอิง (Reference Rate) มีการปรับตวัเพิ�มขึ�น   

บริษทัฯ ไดมี้มาตรการลดความเสี�ยงนี�   โดยมีการใชส้ัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย (Interest 

Rate Swap) สาํหรับสัญญาเงินกูใ้นบางสัญญา และมีการติดตามแนวโนม้การเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ย

อยา่งใกลชิ้ด เพื�อใหว้างแผนทางการเงินไดอ้ยา่งเหมาะสม อยา่งไรก็ดี บริษทัฯ ไดป้ระเมินว่าอตัราดอกเบี�ย

ในอนาคตอนัใกลนี้�จะยงัมีการเปลี�ยนแปลงไม่มากนกัจากในระดบัปัจจุบนั เนื�องจากรัฐบาลไทยและรัฐบาล

ในหลายๆ ประเทศทั�วโลก (รวมถึงรัฐบาลญี�ปุ่น) จะยงัใช้นโยบายการเงินแบบขยายตวั (Expansionary 

Monetary Policy)  โดยการควบคุมอตัราดอกเบี� ยนโยบายให้อยู่ในระดับที�เหมาะสม เพื�อส่งเสริมให้

เศรษฐกิจระดบัมหภาคของแต่ละประเทศมีการเจริญเติบโตอยา่งมีเสถียรภาพในระยะยาว 

7.2  ความเสี�ยงจากความผันผวนของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 

กลุ่มบริษัท มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานทดแทนทั� งในประเทศไทยและ

ต่างประเทศ โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 มีการลงทุนและดาํเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนใน

ประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ� งทาํให้มีรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศบางส่วน ดังนั�น กลุ่มบริษทัจึงมี

ความเสี�ยงหากอตัราแลกเปลี�ยนมีความผนัผวนอยา่งมีนยัสําคญั โดยถา้เงินบาทไทยมีแนวโน้มแข็งค่า จะ

ส่งผลกระทบทาํใหร้ายไดจ้ากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญี�ปุ่นซึ� งอยูใ่น

รูปเงินปันผล ลดลงเมื�อมีการแปลงค่าเป็นเงินบาท รวมถึงในอนาคตบริษัทฯ จะมีรายได้จากโครงการ

โรงไฟฟ้าพลงังานลมในประเทศเวียดนามขนาด 160 เมกะวตัต ์ซึ� งมีกาํหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยใ์นเดือน

ตุลาคม 2564 กจ็ะมีผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศเช่นเดียวกนั 

นอกจากนี� ยงัมีการกูย้ืมเงินตราต่างประเทศ เพื�อใชใ้นการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน

ทดแทนในประเทศญี�ปุ่นและเวียดนาม อนัทาํให้มีความเสี�ยงจากการมีภาระหนี� สินที�เพิ�มขึ�นหากเงินบาท

ไทยมีแนวโน้มอ่อนตวั อีกทั� งหากในอนาคตมีการลงทุนในประเทศอื�น ๆ ซึ� งมีรายได้เป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศ และมีการกูย้ืมเงินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ อาจมีความเสี� ยงจากความผนัผวนอย่างมี

นยัสาํคญัของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศสกุลเงินดงักล่าว 
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ในปัจจุบนั กลุ่มบริษทัยงัไม่ไดมี้การใชส้ัญญาแลกเปลี�ยนอตัราแลกเปลี�ยน (Currency Swap) 

เพื�อป้องกนัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน แต่อยา่งใด แต่กาํลงัอยูร่ะหว่างการพิจารณาที�จะเอา Currency 

Swap มาใชใ้นอนาคตอนัใกลนี้�  โดยจะมีการพิจารณาถึงความจาํเป็นและความเหมาะสมในการนาํเครื�องมือ

ทางการเงินประเภทนี�มาใชส้นบัสนุนการดาํเนินกิจการของทางกลุ่ม 

7.3  ความเสี�ยงด้านการดาํรงอตัราส่วนหนี�สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  

บริษัทฯ มีหน้าที�ตอ้งดาํรงไวซึ้� งอตัราส่วนหนี� สินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (D/E Ratio) ใน

อตัราส่วนไม่เกิน 3.25 เท่า ณ วนัสิ�นงวดบญัชีของแต่ละไตรมาส หรือ ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลาบญัชีในแต่

ละปีของบริษทัตลอดอายุของหุ้นกู ้ทั�งนี� การคาํนวณอตัราส่วนดงักล่าวให้คาํนวณจากงบการเงินรวมของ

บริษทั ตามรายละเอียดและคาํจาํกดัความที�ปรากฏตามขอ้ 7.3 ของขอ้กาํหนดสิทธิ โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

2563 บริษทัฯ มีอตัราส่วนดงักล่าวเท่ากบั 0.45 เท่า 

ทั�งนี�  ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 บริษทัยงัไม่มีกรณีผิดและยงัไม่มีเหตุผิดนดั และสถานะของ

บริษทัยงัเป็นไปตามเงื�อนไขที�มีไวก้บัธนาคารและเจ้าหนี� ต่างๆ นอกจากนี�  บริษทัมีนโยบายที�จะรักษา

สัดส่วนหนี� สินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และ โครงสร้างเงินทุนให้อยู่ในระดบัที�เหมาะสม รวมทั�งพยายาม

รักษาความสัมพนัธ์ที�ดีและเพิ�มพนัธมิตรกบัสถาบนัการเงินต่างๆ อีกดว้ย 

7.4  ความเสี�ยงด้านสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี� 

สาํหรับปี 2563 บริษทัฯ มีสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาํระหนี� ปรับตวัดี

ขึ�นจากปี 2562 เนื�องจากในปี 2563 บริษทัฯ มีกาํไรจากการขายเงินลงทุนจาํนวน 1,567.17 ลา้นบาท และ

ตน้ทุนทางการเงินลดลง 79.80 ลา้นบาท จากการที� ETP บริษทัย่อยของบริษทัฯ ไดจ้าํหน่ายโครงการ

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทยรวม 4 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 20 เมกะวตัต ์ไปเมื�อ

วนัที� 10 สิงหาคม 2563 และจาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญี�ปุ่นจาํนวน 3 

โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 31.75 เมกะวตัต ์ไปในช่วงไตรมาส 3-4 ปี 2563 ซึ� งรายการดงักล่าวส่งผล

ให้ปี 2563 บริษทัฯ มีหนี� สินรวมที�ลดลง และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และกาํไรสุทธิ รวมถึง

ส่วนของผูถื้อหุ้นเพิ�มขึ�น จึงส่งผลให้ปี 2563 บริษทัฯ มีสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการ

ชาํระหนี�ปรับตวัดีขึ�นจากปี 2562 โดยสังเกตไดจ้ากอตัราส่วนทางการเงินดงัต่อไปนี�  

อตัราส่วนทางการเงนิ หน่วย 2561 2562 2563 

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.64 0.55 0.99 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.59 0.52 0.93 

อตัราหนี� สินที�มีภาระดอกเบี�ยที�ครบกาํหนดภายใน 1 ปี ต่อ

หนี� สินที�มีภาระดอกเบี�ยทั�งหมด 

ร้อยละ 30.53 35.00 61.22 

อตัราหนี� สินสุทธิต่อกาํไรก่อนดอกเบี�ยจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเสื�อม

ราคาและค่าตดัจาํหน่าย  

เท่า 11.00 5.82 1.17 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระภาระผกูพนั (Debt Service 

Coverage Ratio : DSCR) 

เท่า 0.28  0.48 0.98 
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อยา่งไรก็ตาม เมื�อพิจารณาอตัราส่วนสภาพคล่องของปี 2563 บริษทัฯ มีอตัราส่วนสภาพคล่อง 

0.99 เท่า และมีอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากบั 0.93 เท่า จะเห็นไดว้่าบริษทัฯ ยงัมีสินทรัพยห์มุนเวียน

ตํ�ากว่าหนี� สินหมุนเวียนอยู่ และหากพิจารณาอตัราหนี� สินที�มีภาระดอกเบี�ยที�ครบกาํหนดภายใน 1 ปี ต่อ

หนี� สินที�มีภาระดอกเบี�ยทั�งหมดของปี 2563 ที�มีค่าเท่ากบัร้อยละ 61.22 แสดงให้เห็นว่าหนี� สินที�มีภาระ

ดอกเบี�ยของบริษทัฯ จาํนวนร้อยละ 61.81 เป็นหนี� สินที�มีภาระดอกเบี�ยที�ครบกาํหนดภายใน 1 ปี ซึ� งส่วน

ใหญ่เป็นหุ้นกูที้�จะครบกาํหนดอายุไถ่ถอนภายในหนึ� งปีจาํนวน 1,700.90 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

78.79 ของหนี� สินหมุนเวียนของบริษทัฯ 

ในขณะที�ปี 2563 บริษทัฯ มีอตัราส่วนหนี� สินสุทธิต่อกาํไรก่อนดอกเบี� ยจ่าย ภาษีเงินได ้ค่า

เสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระภาระผูกพนัเท่ากบั 1.17 เท่า และ 

0.98 เท่า ตามลาํดบั แสดงใหเ้ห็นว่า ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ไดแ้ก่ กาํไรก่อนดอกเบี�ยจ่าย ภาษีเงินได ้

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย อาจไม่เพียงพอต่อการชาํระดอกเบี�ยจ่ายและภาระหนี� สินที�มีภาระดอกเบี�ยที�

ครบกาํหนดภายใน 1 ปี จึงแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ยงัคงมีความเสี�ยงด้านสภาพคล่องทางการเงินและ

ความสามารถในการชาํระหนี�  หากบริษทัฯ ไม่สามารถจดัหาแหล่งเงินทุนเพื�อมาชาํระหนี� สินที�กาํลงัจะใกล้

ครบกาํหนดชาํระได ้

นอกจากนี�  การจาํหน่ายโรงไฟฟ้าออกไปในปี 2563 จะส่งผลให้บริษทัฯ มีผลการดาํเนินงาน

และกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานลดลงอย่างมีนัยสําคญัในปี 2564 ในช่วงระยะเวลาก่อนที�โรงไฟฟ้า

พลงังานลมที�ประเทศเวียดนามขนาด 160.00 เมกะวตัต์ จะเริ�มจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยป์ระมาณเดือน

ตุลาคม 2564 ในขณะที�หนี� สินของบริษัทฯ จะค่อยๆ เพิ�มขึ�นจากการลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า

พลงังานลมดงักล่าว 

 

8. ความเสี�ยงของหุ้นกู้  

8.1  ความเสี�ยงด้านเครดติ (Credit Risk)  

ความเสี�ยงดา้นเครดิตหมายถึง ความเสี�ยงที�ผูถื้อหุ้นกูอ้าจจะไม่ไดรั้บชาํระดอกเบี�ยหรือเงินตน้ 

ในกรณีที�ธุรกิจและผลการดาํเนินงานของผูอ้อกหุน้กูไ้ม่เป็นไปตามที�คาดหมาย หรือทรัพยสิ์นของผูอ้อกหุ้น

กู ้มีไม่เพียงพอต่อการชาํระหนี�  ดังนั�น ก่อนการตดัสินใจลงทุน ผูล้งทุนควรพิจารณาฐานะการเงินและ

ความสามารถในการชาํระหนี�ของผูอ้อกหุน้กูจ้ากขอ้มูลที�ระบุไวใ้นหนงัสือชี�ชวน ในการประเมินความเสี�ยง

ดา้นเครดิตของหุ้นกู ้ผูล้งทุนสามารถดูการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ ของผูอ้อกหุ้นกูที้�จดัทาํโดยสถาบนัจดั

อนัดับความน่าเชื�อถือประกอบการตดัสินใจลงทุนได ้ถา้การจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือของผูอ้อกหุ้นกูต้ ํ�า 

แสดงว่าความเสี�ยงดา้นเครดิตของหุ้นกูห้รือผูอ้อกหุ้นกูสู้ง ผลตอบแทนที�ผูล้งทุนไดรั้บควรจะสูงดว้ยเพื�อ

ชดเชยความเสี�ยงที�สูงของหุน้กูด้งักล่าว  

อยา่งไรก็ตาม การจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือมิไดเ้ป็นการให้คาํแนะนาํให้ซื�อ ขาย หรือถือครอง

หุ้นกูที้�เสนอขายแต่อย่างใด และการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถืออาจมีการยกเลิกหรือ เปลี�ยนแปลงไดต้ลอด

อายขุองหุน้กู ้ผูล้งทุนควรติดตามขอ้มูลข่าวสารของบริษทัผูอ้อกหุ้นกูร้วมถึงการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงการ
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จดัอนัดบัความน่าเชือถือ ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องสาํนกังานคณะกรรมการกากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชือถือที�เกี�ยวขอ้ง หรือสมาคมตลาดตราสารหนี�ไทย  

8.2  ความเสี�ยงด้านราคา (Price Risk)  

ราคาตลาดของหุ้นกูน้ั�นอาจมีการเปลี�ยนแปลงขึ�นอยู่กบัปัจจัยหลายประการ ยกตวัอย่างเช่น 

ระดบัอตัราดอกเบี�ยในตลาดการเงิน นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อตัรา

เงินเฟ้อ อายขุองหุน้กูห้รืออุปสงคส่์วนเกินหรือส่วนขาดของหุน้กู ้ดงันั�น ผูถื้อหุ้นกูอ้าจไดรั้บผลกระทบจาก

ความผนัผวนของราคาหุ้นกู ้ในกรณีที�มีการซื�อขายตราสารก่อนครบกาํหนดไถ่ถอน อาทิ เมื�อผูถื้อหุ้นกู ้

ตอ้งการขายหุ้นกูก่้อนวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ หุ้นกูอ้าจขายไดต้ ํ�ากว่ามูลค่าที�ตราไวห้รือราคาที�ซื�อมา 

ซึ� งเป็นผลมาจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ยในตลาด กล่าวคือ หากอตัราดอกเบี�ยของตลาดสูงขึ�น 

ราคาหุ้นกู ้จะลดลง ทั� งนี�  โดยทั�วไปราคาของหุ้นกู ้ที�มีอายุคงเหลือยาวกว่าจะได้รับผลกระทบจากการ

เปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี�ยในตลาดมากกว่า 

8.3  ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity  Risk)  

เมื�อผูถื้อหุน้กูป้ระสงคจ์ะขายหุ้นกูใ้นตลาดรองก่อนครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ ผูถื้อหุ้นกูอ้าจไม่

สามารถขายหุน้กูไ้ดท้นัทีในราคาที�ตนเองตอ้งการ เนื�องจากการซื�อขายเปลี�ยนมือของตราสารในตลาดรอง

อาจมีไม่มาก  ทั�งนี�   หากบริษทัไม่ไดน้าํหุ้นกูไ้ปซื�อขายในตลาดตราสารหนี�  (BEX) ผูถื้อหุ้นกูส้ามารถซื�อ

ขายหุ้นกูใ้นตลาดรองไดก้บัธนาคารพาณิชย ์บริษทัหลกัทรัพย ์ผูค้า้ตราสารหนี�  หรือนิติบุคคลอื�นใด ที�มี

ใบอนุญาตคา้หลกัทรัพยอ์นัเป็นตราสารแห่งหนี�  นอกจากนี�  ผูถื้อหุ้นกูจ้ะไม่สามารถขายหุ้นกูใ้ห้แก่บุคคล

ใดๆโดยทั�วไปได ้เนื�องจากบริษทัได้จดขอ้จาํกดัการโอนไวก้บัสํานักงาน ก.ล.ต. ให้จาํกดัการโอนหุ้นกู ้

เฉพาะภายในกลุ่มนกัลงทุนสถาบนั และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ ตามความหมายในประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการกาํหนดบทนิยามในประกาศเกี�ยวกบัการออกและเสนอขาย

ตราสารหนี� ทุกประเภท 
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1. สินทรัพยถ์าวรหลกัของบริษทัและบริษทัยอ่ย ตามงบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 มีมูลค่า 

1,545.81 ลา้นบาท ประกอบดว้ยทรัพยสิ์นดงัต่อไปนี�  

ประเภทลกัษณะทรพัยสิ์น 
ลกัษณะ

กรรมสิทธิ�  

เจ้าของ

กรรมสิทธิ�  

มูลค่าสุทธิ 

(ล้านบาท) 

ภาระ

ผกูพนั 

วงเงิน  

(ล้านบาท) 

ธรุกิจสิ�งพิมพ ์

1. ที�ดิน  

     ที�ดนิ 2 แปลง 11 โฉนด  รวมเนื�อที� 6.3.45 ไร่ 
เป็นเจา้ของ EP 97.00 KBANK 77.50 

2. ที�ดิน และส่วนปรบัปรงุที�ดิน 

     ที�ดนิ 2 แปลง 2 โฉนด  รวมเนื�อที� 23.3.32 ไร ่
เป็นเจา้ของ EPPCO 162.94 KBANK 422.50 

3. อาคาร 

     อาคาร 3 หลงั ดงันี�:- 
 - อาคาร 1 ม ี3 ชั �น เป็นโรงงาน 

   - อาคาร 2 ม ี2 ชั �น เป็นโรงงาน 
   - อาคาร 3 ม ี5 ชั �น แบ่งเป็น 

    สาํนกังาน 2 ชั �น และโรงงาน 3 ชั �น ซึ�งทั �งหมด 
ตั �งอยู่เลขที� 51/29, 51/61ซอยวภิาวดรีงัสติ 66 

)สยามสามคัคี(  ตลาดบางเขน หลกัสี� กรุงเทพฯ 

เป็นเจา้ของ EP 0.85 KBANK 150.00 

4. อาคารและสิ�งปลูกสรา้ง 

     อาคาร 2 หลงั ดงันี�:- 
 - อาคารโรงงาน และสาํนกังานสงู 4 ชั �น 
   - อาคารโกดงัเกบ็สนิคา้ชั �นเดยีว  
  ซึ�งทั �งหมด ตั �งอยู่เลขที� 167/5 หมู่ 4 ตําบลบางบ่อ

อาํเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ 

เป็นเจา้ของ EPPCO 196.00 KBANK 422.50 

5. เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 10 เครื�อง เป็นเจา้ของ EP 0.29 
ไม่มภีาระ
ผกูพนั 

ไม่ม ี

6. เครื�องมอืเครื�องใช ้ เป็นเจา้ของ EP 0.69 
ไม่มภีาระ
ผกูพนั 

ไม่ม ี

7. เครื�องใชแ้ละเครื�องตกแต่ง เป็นเจา้ของ EP 0.98 
ไม่มภีาระ
ผกูพนั 

ไม่ม ี

8. เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 156 เครื�อง เป็นเจา้ของ EPPCO 166.32 KBANK 90.00 

9. เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 3 เครื�อง เป็นเจา้ของ EP 27.82 TMB 100.00 

10. เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 30 เครื�อง เป็นเจา้ของ EPPCO 107.02 KBANK 422.50 

11. เครื�องจกัรและอุปกรณ์อื�นๆ เป็นเจา้ของ EPPCO 60.44 
ไม่มภีาระ
ผกูพนั 

ไม่ม ี

ทรัพย์สินที�ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
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ประเภทลกัษณะทรพัยสิ์น 
ลกัษณะ

กรรมสิทธิ�  

เจ้าของ

กรรมสิทธิ�  

มูลค่าสุทธิ 

(ล้านบาท) 

ภาระ

ผกูพนั 

วงเงิน  

(ล้านบาท) 

12. ระบบผลติไฟฟ้าโซล่ารฟูทอ็ป เป็นเจา้ของ EPPCO 17.82 KBANK 15.84 

13. เครื�องมอืเครื�องใช ้ เป็นเจา้ของ EPPCO 3.24 
ไม่มภีาระ
ผกูพนั 

ไม่ม ี

14. เครื�องใชแ้ละเครื�องตกแต่ง เป็นเจา้ของ EPPCO 1.37 
ไม่มภีาระ
ผกูพนั 

ไม่ม ี

15. ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ EPPCO 1.15 
ไม่มภีาระ
ผกูพนั 

ไม่ม ี

รวมรวมที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์ กลุ่มธรุกิจสิ�งพิมพ ์ 843.93   

กลุ่มธรุกิจพลงังาน 

1. ที�ดิน         

โครงการในประเทศญี�ปุ่ น  

ที�ตั �ง ที�ตั �ง จ.มยิาง ิประเทศญี�ปุ่ น เพื�อเป็นที�ตั �ง

ของโรงไฟฟ้า Solar Farm 

 
เป็นเจา้ของ 

Alternative 
Energies KK 
Higashinihon 
Mega Solar3 

(GK4) 

 
15.01 

 
ไม่มภีาระ
ผกูพนั 

 
ไม่ม ี

2. โรงไฟฟ้า        

Solar Farm        

โรงไฟฟ้าญี�ปุ่ น ตั �งอยูท่ี� จ.มยิาง ิประเทศญี�ปุ่ น เป็นเจา้ของ Higashinihon 
Mega Solar3 

(GK4) 

85.15 ไม่มภีาระ
ผกูพนั 

ไม่ม ี

3. โรงไฟฟ้า        

โครงการโรงไฟฟ้าในประเทศเวียดนาม  เป็นเจา้ของ 

Huong Linh 3 
Win Power 
Join Stock 
Company 

 
407.59 

 
ไม่มภีาระ
ผกูพนั 

 
ไม่ม ี

Solar Rooftop        

EPCOG  เป็นเจา้ของ บจก.เอป็โก ้
กรนี พาวเวอร ์

พลสั 

189.94 มภีาระ
ผกูพนัคํ�า
ประกนั
เงนิกู ้

KBANK 
กบั TMB 

586.00 

4. อาคารและสิ�งปลกูสรา้ง 
เป็นเจา้ของ บมจ.อเีทอรน์ติี� 

พาวเวอร ์
0.32 ไม่มภีาระ

ผกูพนั 
ไม่ม ี
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ประเภทลกัษณะทรพัยสิ์น 
ลกัษณะ

กรรมสิทธิ�  

เจ้าของ

กรรมสิทธิ�  

มูลค่าสุทธิ 

(ล้านบาท) 

ภาระ

ผกูพนั 

วงเงิน  

(ล้านบาท) 

5. เครื�องตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน 
เป็นเจา้ของ บมจ.อเีทอรน์ติี� 

พาวเวอร ์
0.44 ไม่มภีาระ

ผกูพนั 
ไม่ม ี

6. เครื�องมอืเครื�องใช ้
เป็นเจา้ของ บมจ.อเีทอรน์ติี� 

พาวเวอร ์
0.14 ไม่มภีาระ

ผกูพนั 
ไม่ม ี

7. ยานพาหนะ 
เป็นเจา้ของ บมจ.อเีทอรน์ติี� 

พาวเวอร ์
3.29 ไม่มภีาระ

ผกูพนั 
ไม่ม ี

รวมที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์ กลุ่มธรุกิจพลงังาน  701.88 
 

 

รวมที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์ของกลุ่มบริษทัฯ 1,545.81   

 

 

 

2. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ณ วนัที� วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีรายการสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิเท่ากบั 158.24 ลา้นบาท 

ไดแ้ก่ 

1. สิทธิการใช้การขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์ประกอบด้วยค่าสิทธิในการผลิตไฟฟ้าสําหรับ

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทยและญี�ปุ่น 

2. สิทธิจากการใชร้ะบบสายส่งกระแสไฟฟ้า เกิดจากการจ่ายค่าสิทธิการใชร้ะบบสายส่งกระแสไฟฟ้า

เพื�อการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าสาํหรับโครงการในประเทศไทยและประเทศญี�ปุ่น 
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บริษทัร่วมทางอ้อม : บริษทั เอสเอสยทู ีจํากดั “SSUT” 

 เนื�องจากบริษทั เอสเอสยูที จาํกดั บริษทัร่วมของบริษทั ไดด้าํเนินการว่าจา้งกลุ่มบริษทั ทีทีซีแอล 

จาํกดั  )มหาชน (  (“ผูรั้บเหมาโครงการ”) ให้ดาํเนินการก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC) ว่าดว้ยงานก่อสร้างใน

ประเทศ งานจดัหาวสัดุในประเทศและงานจดัหาวสัดุต่างประเทศสาํหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความ

ร้อนร่วม (Cogeneration) ที�ตั�งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมบางปู กาํลงัการผลิตไฟฟ้ารวม 240 เมกะวตัต ์และกาํลงั

การผลิตไอนํ�ารวม 60 ตนัต่อชั�วโมง 

ต่อมา ผูรั้บเหมาโครงการไม่ปฏิบติัตามสัญญาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contract) จึงเป็นผลให ้

SSUT ไม่ชาํระค่างวดงานก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จดงักล่าวให้แก่ผูรั้บเหมาโครงการ เนื�องจาก SSUT ไดรั้บ

ผลกระทบจากการที�ไม่ปฏิบติัตามสัญญาของผูรั้บเหมาโครงการ อาทิ ค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขหรือเปลี�ยนแปลง

ทรัพยสิ์นและอุปกรณ์ให้เป็นไปตามสัญญา ความล่าชา้ในการก่อสร้างและสมรรถนะของงานที�ไม่เป็นไป

ตามที�รับรอง ค่าใช้จ่ายเพี�มเติมเดี�ยวกบัการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า ค่าเสียหายจากการหยุดชะงกัของธุรกิจ 

รวมทั�งค่าเสียหายและค่าใชจ่้ายอื�นๆ เป็นตน้ 

จึงเป็นผลใหเ้กิดขอ้พิพาทหมายเลขดาํที� 94/2561 ระหวา่ง บริษทั ทีทีซีแอล จาํกดั  )มหาชน  (ที�  1 บริษทั 

โกลบอล นิว เอ็นเนอร์ยี จาํกดั ที� 2 ผูเ้รียกร้อง บริษทัร่วม  )บริษทั เอสเอสยูที จาํกดั  (ผูค้ดัคา้น ทุนทรัพย์ 

1,601.60 ลา้นบาท ขอ้หาผิดสญัญา  เรียกค่าเสียหายยื�นคาํเสนอขอ้พิพาท เมื�อวนัที� 25 ธนัวาคม 2561 ต่อมาเมื�อ

วนัที� 7 พฤษภาคม 2562 ที�ปรึกษาทางกฎหมายของ SSUT ไดย้ื�นคาํคดัคา้นคาํเสนอขอ้พิพาทและขอ้เรียกร้อง

แยง้ ใหผู้เ้รียกร้องรับผิดเป็นเงินจาํนวน 2,011.56 ต่อมา ต่อมาบริษทัฯ ไดข้อแกไ้ขคาํคดัคา้นคาํเสนอขอ้พิพาท

และขอ้เรียกร้องแยง้ โดยเพิ�มเติมค่าความเสียหายในขอ้เรียกร้องแยง้อีกหลายรายการ จึงเป็นผลทาํใหจ้าํนวน

เงินที�เรียกร้องเปลี�ยนแปลงไปเป็นจาํนวนเท่ากบั 4,282.09 ลา้นบาท ผูเ้สนอขอ้พิพาทจดัทาํคาํคดัคา้นขอ้

เรียกร้องแยง้และยื�นต่อศาลแลว้ คณะอนุญาโตตุลาการนดัพร้อมครั� งที� 4 เมื�อวนัที� 6 กุมภาพนัธ์ 2563 คณะ

อนุญาโตตุลาการไดก้าํหนดประเดน็ขอ้พิพาทหนา้ที�นาํสืบ โดยใหจ้ดัทาํและส่งคาํเบิกความของพยาน คาํแปล

เอกสาร และบญัชีระบุพยาน ใหอ้นุญาโตตุลาการในวนัที� 4 สิงหาคม 2564 และนดัสืบพยานฝ่ายผูเ้รียกร้องและ

ฝ่ายผูค้ดัคา้น นดัแรกวนัที� 10 กนัยายน 2564 

ที�ปรึกษาทางกฎหมายของบริษทัร่วมทางออ้มยงัไม่สามารถประเมินความรับผิดในคดีได ้เนื�องจากยงั

ไม่ไดมี้การสืบพยานของคดี 

บริษทัร่วมทางอ้อม : บริษทั พพีทีซีี จํากดั “PPTC” 

เนื�องจากบริษทั พีพีทีซี จาํกดั บริษทัร่วมของบริษทั ไดด้าํเนินการว่าจา้งกลุ่มบริษทั ทีทีซีแอล จาํกดั 

 )มหาชน (  (“ผูรั้บเหมาโครงการ”) ใหด้าํเนินการก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC) ว่าดว้ยงานก่อสร้างในประเทศ 

งานจดัหาวสัดุในประเทศและงานจดัหาวสัดุต่างประเทศสําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม 

ข้อพพิาททางกฎหมาย 
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(Cogeneration) ที�ตั�งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั กาํลงัการผลิตไฟฟ้ารวม 120 เมกะวตัต ์และกาํลงัการ

ผลิตไอนํ�ารวม 30 ตนัต่อชั�วโมง 

ต่อมา ผูรั้บเหมาโครงการไม่ปฏิบติัตามสัญญาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contract) จึงเป็นผลให ้

PPTC ไม่ชาํระค่างวดงานก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จดงักล่าวให้แก่ผูรั้บเหมาโครงการ เนื�องจาก PPTC ไดรั้บ

ผลกระทบจากการที�ไม่ปฏิบติัตามสัญญาของผูรั้บเหมาโครงการ อาทิ ค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขหรือเปลี�ยนแปลง

ทรัพยสิ์นและอุปกรณ์ให้เป็นไปตามสัญญา ความล่าชา้ในการก่อสร้างและสมรรถนะของงานที�ไม่เป็นไป

ตามที�รับรอง ค่าใช้จ่ายเพี�มเติมเดี�ยวกบัการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า ค่าเสียหายจากการหยุดชะงกัของธุรกิจ 

รวมทั�งค่าเสียหายและค่าใชจ่้ายอื�นๆ เป็นตน้ 

จึงเป็นผลใหเ้กิดขอ้พิพาทหมายเลขดาํที� 93/2561 ระหว่าง บริษทั ทีทีซีแอล จาํกดั  )มหาชน  (ที�  1 บริษทั 

โกลบอล นิว เอน็เนอร์ยี จาํกดั ที� 2 ผูเ้รียกร้อง บริษทัร่วม  )บริษทั พีพีทีซี จาํกดั  (ผูค้ดัคา้น ทุนทรัพย์ ประมาณ 

867 ลา้นบาท ขอ้หาผิดสญัญา เรียกค่าเสียหายยื�นคาํเสนอขอ้พิพาท เมื�อวนัที� 25 ธนัวาคม 2561 ต่อมาเมื�อวนัที� 

7 พฤษภาคม 2562 ที�ปรึกษาทางกฎหมายของบริษทัร่วมไดย้ื�นคาํคดัคา้นคาํเสนอขอ้พิพาทและขอ้เรียกร้องแยง้ 

ใหผู้เ้รียกร้องรับผิดเป็นเงินจาํนวน 850.58 ต่อมาต่อมาบริษทัฯ ไดข้อแกไ้ขคาํคดัคา้นคาํเสนอขอ้พิพาทและขอ้

เรียกร้องแยง้ โดยเพิ�มเติมค่าความเสียหายในขอ้เรียกร้องแยง้อีกหลายรายการ จึงเป็นผลทาํให้จาํนวนเงินที�

เรียกร้องเปลี�ยนแปลงไปเป็นจาํนวนเท่ากบั1,622.23 ลา้นบาท ผูเ้สนอขอ้พิพาทจดัทาํคาํคดัคา้นขอ้เรียกร้องแยง้

และยื�นต่อคณะอนุญาโตตุลาการแลว้ และผูเ้รียกร้องไดจ้ดัทาํคาํให้การคดัคา้นขอ้เรียกร้องแยง้แลว้ คณะ

อนุญาโตตุลาการนดัพร้อมครั� งที� 4 เมื�อวนัที� 6 กุมภาพนัธ์ 2563 คณะอนุญาโตตุลาการไดก้าํหนดประเด็นขอ้

พิพาทหน้าที�นําสืบ โดยให้จัดทาํและส่งคาํเบิกความของพยาน คาํแปลเอกสาร และบัญชีระบุพยาน ให้

อนุญาโตตุลาการในวนัที� 24 สิงหาคม 2563 และนดัสืบพยานฝ่ายผูเ้รียกร้องและฝ่ายผูค้ดัคา้น นดัแรกวนัที� 25 

กนัยายน 2563 

เ มื� อว ันที�  25 กันยา ยน  2563 ผู ้คัดค้า นได้ยื� นคํา คัดค้า นกา รขอรวมพิ จา รณา คดี ต่อสถา บัน

อนุญาโตตุลาการ โดยขอใหอ้นุญาโตตุลาการยกคาํร้องของผูเ้รียกร้องทั�งสอง ที�ขอใหร้วมพิจารณาขอ้พิพาท

หมายเลขดาํที� 61 /2563 เขา้กบัขอ้พิพาทหมายเลขดาํที� 93 /2561 ต่อมาผูค้ดัคา้นไดย้ื�นคาํคดัคา้น คาํเสนอขอ้

พิพาทหมายเลขดาํที� 61/2563 ฉบบัลงวนัที� 24 ตุลาคม 2563 ต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ โดยใหก้ารปฏิเสธคาํ

เสนอขอ้พิพาทฉบบัลงวนัที� 1 กนัยายน 2563 ทุกขอ้กล่าวหา  

เมื�อวนัที�  2 พฤศจิกายน 2563 สถาบันอนุญาโตตุลาการมีคําสั�งให้รวมกระบวนพิจารณาชั�น

อนุญาโตตุลาการในขอ้พิพาทหมายเลขดาํที� 61 /2563 เขา้กบัขอ้พิพาทหมายเลขดาํที� 93 /2561 และพิจารณาขอ้

พิพาทหมายเลขดาํที� 93/2561 เป็นหลกั 

ปัจจุบนัคณะอนุญาโตตุลาการไดท้าํการสืบพยานเสร็จสิ�นแลว้เมื�อวนัที� 19 กุมภาพนัธ์ 2564 โดยอยู่

ระหวา่งออกคาํวินิจฉยัในขอ้พิพาทดงักล่าว 
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หลกัทรัพย์ของบริษัท   

บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,597,018,686 หุ้น ทุนชาํระแลว้จาํนวน 932,507,097 หุน้ โดยแบ่ง

ออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 932,507,097  หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ดงันั�น จาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงจาํนวน

เท่ากบั  932,507,097  หุน้ 

 

โครงสร้างการถือหุ้น 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียน วนัที� 15 มนีาคม 2564 ดงันี�  
 

ลําดบั จํานวนหุ้น %

1 บริษัท อควา คอร์เปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) 369,383,491                     39.61                

2 กลุ่ มชินสุภัคกุล  ประกอบด้วย : - 222,751,567                     23.89                

นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล 115,561,288                    12.39               

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

นาย ยอด ชินสุภัคกุล 27,107,680                      2.91                 

นาง มาริสา ณ นคร 24,120,434                      2.59                 

นาย ยุทธชัย ชินสุภัคกุล 12,491,588                      1.34                 

นาย เด็ด ชินสุภัคกุล 2,107,100                        0.23                 

นาง มาลีรัตน์ ชินสุภัคกุล 1,035,980                        0.11                 

นาง พิไลลักษณ์ ชินสุภัคกุล 300,000                            0.03                 

3 นาง สุกัลยา ทองพันธ์ 13,233,630                       1.42                  

4 น.ส. จิราพัชร ไชยวรรณา 12,613,676                       1.35                  

5 กลุ่ มอัจฉราวรรณ ประกอบด้วย : - 14,516,668                       1.56                  

นาง ภาวนา อัจฉราวรรณ 12,057,156                      1.29                 

นาย วัลลภ อัจฉราวรรณ 2,459,512                        0.26                 

รายชื�อ

 
 

 

 

 

ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
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โครงสร้างการถือหุ้น (ต่อ) 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียน วนัที� 15 มนีาคม 2564 ดงันี�  
 

ลําดบั จํานวนหุ้น %

6 กลุ่ มศรเลิศลํ�าวาณิช ประกอบด้วย : - 12,468,049                       1.34                  

นาย มงคล ศรเลิศล ํ�าวาณิช 11,650,000                      1.25                 

น.ส. จันทนา ศรเลิศล ํ�าวาณิช 396,049                            0.04                 

น.ส. ทัศนีย์ ศรเลิศล ํ�าวาณิช 310,850                            0.03                 

นาง นฤมล ศรเลิศล ํ�าวาณิช 50,019                              0.01                 

นาย เจริญ ศรเลิศล ํ�าวาณิช 30,831                              0.00                 

น.ส. ธัญลักษณ์ ศรเลิศล ํ�าวาณิช 30,300                              0.00                 

7 นาง นลิน คุณจักร 8,425,000                         0.90                  

8 น.ส. สุภัตรา แปงการิยา 7,490,450                         0.80                  

9 นาย กําพล วริะเทพสุภรณ์ 7,395,400                         0.79                  

10 กลุ่ มเกียรตศิิริขจร  ประกอบด้วย : - 7,077,297                         0.76                  

นาย พิศิษฏ์ เกียรติศิริขจร 4,207,500                        0.45                 

นาย พงศ์ธรรศ เกียรติศิริขจร 2,000,000                        0.21                 

นาย พิพัฒน์ เกียรติศิริขจร 869,797                            0.09                 

675,355,228                     72.42                

257,151,869                     27.58                

932,507,097                     100.00              จํานวนหุ้นทั�งสิ�น

รายชื�อ

รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดบั

ผู้ถือหุ้นรายอื�น

 
รายชื�อผู้ ถือหุ้นจาก : บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด 
�/   บริษทั อควา คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจบริการดา้นสื�อโฆษณาที�ครบวงจร 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล และประวตัิการจ่ายเงินปันผล 
 

บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษี โดย
ขึ�นอยูก่บัภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์ดาํเนินธุรกิจในอนาคตของบริษทัฯ   

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ ซึ� งผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ มีกาํไร
สุทธิประจาํปี 2563 และมีกาํไรสะสมที�ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ดงันี�  : - 

 

รายการ จาํนวนหุ้นสามญั จาํนวนเงิน (บาท) มูลค่าต่อหุ้น  

กาํไรสุทธิ ปี 2563 932,507,097 

 

315,532,815.53 

 

0.338 

 

กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 

932,507,097 

 

311,996,054.69 

 

0.334 

 

ทาํให้บริษทัฯ มีกาํไรสะสมสําหรับการจดัสรรในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นครั� งนี�  โดยเสนอให้

จ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสด 
 

เพื�อพิจารณาอนุมติัจดัสรรกาํไรจากผลการดาํเนินงานตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2563 ถึง วนัที� 31 

ธนัวาคม 2563 โดยจ่ายปันผลในรูปของเงินสด อตัราหุ้นละ 0.25 บาท  จาํนวน 932,507,097 หุ้น เป็นจาํนวน

เงิน 233,126,774.25 ลา้นบาท 
 

ทั�งนี� อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ และ     

เงินปันผลทั�งหมดจะถูกหกัภาษี ณ ที�จ่ายตามอตัราที�กฏหมายกาํหนด  

 

โดยผูถื้อหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได ้ดงันี�  :- 

 -  อตัราหุ้นละ 0.0488 บาท  เครดิตภาษีไดอ้ตัราร้อยละ 20 

 -  อตัราหุ้นละ 0.2012 บาท ไม่สามารถเครดิตภาษีได ้เนื�องจากเป็นส่วนของ 

     ผลกาํไรที�ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
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ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที�ผ่านมา 

หมายเหตุ * ในปี 2563 บริษทัฯ ไม่ไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาล  

กาํหนดใหว้นัที� 28 เมษายน 2564 เป็นวนัใหสิ้ทธิผูถื้อหุ้น (“Record Date”) ในการรับเงินปันผล  

โดยใหจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแก่ผูถื้อหุน้ในวนัที� 14 พฤษภาคม 2564 ทั�งนี�ตอ้งขออนุมติัจากที�ประชุมสามญัผู ้

ถือหุน้ก่อน 

รายละเอยีด 

การจ่ายเงนิปันผล 

ปี 2563 

(ที�เสนอพจิารณา) 

ปี 2562 

(ที� 

ปี 2561 

 

 กาํไรสุทธิ   315.53 ลา้นบาท 196.59 ลา้นบาท 34.14 ลา้นบาท 

 จาํนวนหุน้สามญัที�ชาํระแลว้ 932,507,097 หุน้ 921,572,840 หุน้ 921,572,840 หุน้ 

 เงินปันผลประจาํปี 

 โดยจ่ายเป็น  –  เงินสด 

 

0.25 บาท/หุน้ * 

 

  0.20 บาท/หุน้ 

 

0.15 บาท/หุน้ 

 เงินปันผลจ่ายทั�งสิ�นประมาณ 233.13  ลา้นบาท 184.31  ลา้นบาท 133.96  ลา้นบาท 

 สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล 

 เทียบกบักาํไรสุทธิ 
73.88% 93.76% 392.36% 
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คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการ 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท, 

คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน โดยมีรายชื�อและขอบเขตอาํนาจ

หนา้ที�ดงันี�  
 

1.  คณะกรรมการบริษัท 
 

     คณะกรรมการบริษทั มีจาํนวน 9 ท่าน ณ วนัที� 15 มีนาคม 2564 ประกอบดว้ย 
 

 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามแทนบริษทัฯ คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื�อและประทบัตราสาํคญัของบริษทัฯ  
 

อาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีอาํนาจและหนา้ที�จดัการบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์

และขอ้บังคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที�ประชุมผูถื้อหุ้นที�ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความสุจริต และ

ระมัดระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ  รวมทั� งกาํหนด เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและ

งบประมาณของบริษทัฯ ควบคุมกาํกบัดูแลการบริหาร และการจดัการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไป

ตามนโยบายที�ไดรั้บมอบหมาย เวน้แต่ในเรื�องดงัต่อไปนี� ซึ� งคณะกรรมการตอ้งไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อ

หุ้นก่อนการดาํเนินการ ไดแ้ก่ เรื�องที�กฎหมายกาํหนดให้ตอ้งไดรั้บมติอนุมติัของที�ประชุมผูถื้อหุ้น เช่น การ

เพิ�มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู ้การขายหรือโอนกิจการของบริษทัฯ ทั�งหมดหรือบางส่วนที�สําคญัให้แก่

บุคคลอื�น หรือการซื�อหรือรับโอนกิจการของบริษทัอื�นมาเป็นของบริษทัฯ การแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิ

หรือขอ้บงัคบั รวมถึงการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนัและการซื�อและขายสินทรัพยที์�สําคญัตามกฎเกณฑ์ของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือตามที�หน่วยงานราชการอื�น ๆ กาํหนด 

ชื�อ – นามสกลุ ตาํแหน่ง 

1 นายยทุธ   ชินสุภคักลุ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

2 นายอารักษ ์  ราษฎร์บริหาร กรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

3 นายแดน   ชินสุภคักลุ กรรมการ 

4 นายประสงค ์  หาญปิยวฒันสกลุ กรรมการบริหาร 

5 นายชยัวฒัน ์  อศัวินทรางกรู ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

6 นางยพุาพรรณ    เอกสิทธิกลุ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

7 นายกมล             รัตนไชย กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

8 นายสมชาย         คูวิจิตรสุวรรณ กรรมการอิสระ 

9 นางสาวเรวดี      หวานชิด กรรมการ 

การจดัการ 
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กรรมการอสิระ  
 

คณะกรรมการบริษทัชุดปัจจุบนัประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ� งนบัเป็น 1 ใน 3 ของ

จาํนวนกรรมการทั�งหมด  
 

คาํนิยามของ กรรมการอสิระ 

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทั

ร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ทั� งนี�  ได้นับรวมการถือหุ้นของผูที้�

เกี�ยวขอ้งของกรรมการตรวจสอบรายนั�น ๆ ดว้ย 

2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที�ปรึกษาที�ไดเ้งินเดือน

ประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อ

หุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว

มาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัที�ยื�นคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน ก.ล.ต.  ทั�งนี�  ลกัษณะตอ้งห้าม

ดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที�กรรมการตรวจสอบเคยเป็นขา้ราชการ หรือที�ปรึกษาของส่วนราชการที�

เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ 

3.  ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที�เป็นบิดา 

มารดา คู่สมรส พี�น้อง และบุตร รวมทั�งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื�น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้น

รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลที�จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4.  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้

มีอาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของ

ตน รวมทั�งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นที�มีนัย หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้�มีความสัมพนัธ์ทาง

ธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้

แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที�ยื�นคาํขออนุญาตต่อ

สาํนกังาน ก.ล.ต. 

5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที�มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสาํนกั

งานสอบบัญชี ซึ� งมีผูส้อบบัญชีของบริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสอง

ปีก่อนวนัที�ยื�นคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. 

6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ� งรวมถึงการให้บริการเป็นที�ปรึกษากฎหมาย

หรือที�ปรึกษาทางการเงิน ซึ� งไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัย่อย 

บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ รวมทั�งไม่เป็นผูถื้อหุ้นที�มีนยั ผูมี้
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อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั� นด้วย  เวน้แต่จะได้พน้จากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัที�ยื�นคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. 

7.  ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บแต่งตั�งขึ�นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

หรือผูถื้อหุน้ซึ� งเป็นผูที้�เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่  

8.  ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือ

บริษทัยอ่ย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที�มีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน 

ลูกจา้ง พนักงาน ที�ปรึกษาที�รับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ� งของจาํนวนหุ้นที�มี

สิทธิออกเสียงทั� งหมดของบริษทัอื�นซึ� งประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ

แข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

9.  ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของ

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

10. ไม่เป็นกรรมการที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดาํเนินกิจการของ 

บริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้ใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ

บริษทัฯ 

11. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั เฉพาะที�เป็นบริษทัจดทะเบียน 
 

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

  คณะกรรมการตรวจสอบ  มีจาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 
 

ชื�อ – นามสกลุ ตาํแหน่ง 

� นายชยัวฒัน ์       อศัวินทรางกูร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

� นางยพุาพรรณ    เอกสิทธิกลุ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

3 นายกมล             รัตนไชย กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

 

หมายเหตุฯ   กรรมการตรวจสอบทั�ง 3 ท่าน เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์เพียงพอที�จะทาํ   
       หนา้ที�ในการสอบทานความน่าเชื�อถือของงบการเงิน และไม่มีส่วนไดเ้สียในบริษทั 

 

 

อาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(1) สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 

(2) สอบทานให้บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ

ภายใน (Internal Audit) ที�เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั�ง โยกยา้ย เลิกจา้ง
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หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื�นใดที�รับผิดชอบเกี�ยวกบัการตรวจสอบ

ภายใน 

(3) สอบทานให้บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

(4) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั�งบุคคลซึ� งมีความเป็นอิสระเพื�อทาํหนา้ที�เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั

ฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั�งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่าย

จดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ � ครั� ง 

(5) พิจารณานโยบาย และสอบทานแบบประเมินตนเองเกี�ยวกบัมาตรการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั�น 

ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั�น ให้มีความ

เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดล้อมของบริษัท วัฒนธรรมองค์กร และนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทัเพื�ออนุมติั 

(6) พิจารณาทบทวนความเหมาะสม ของการเปลี�ยนแปลงนโยบายการต่อตา้นการคอร์รัปชั�นที�ไดรั้บ

จากประธานเจ้าหน้าบริหาร และ/หรือกรรมการผู ้จัดการ  ผู ้บริหาร และนํา เสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทั เพื�ออนุมติั 

(7) สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี�ยงเกี�ยวกบัการ

ทุจริตคอร์รัปชั�น ตามที�ฝ่ายตรวจสอบภายในไดเ้สนอ เพื�อให้มั�นใจว่าระบบดงักล่าว มีความเสี�ยง

ที�จะทาํให้เกิดโอกาสการคอร์รัปชั�นที�มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานของ

บริษทันอ้ยที�สุด และมีความเหมาะสม กบัรูปแบบธุรกิจของบริษทั 

(8) รับเรื� องแจ้งเบาะแสการกระทาํคอร์รัปชั�น ที�คนในองค์กรมีส่วนเกี�ยวข้อง และตรวจสอบ

ขอ้เท็จจริงตามที�ไดรั้บแจง้ และเสนอเรื�องให้คณะกรรมการบริษทัร่วมกนัพิจารณาลงโทษ หรือ

แกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

(9) พิจารณารายการที�เกี�ยวโยงกนั รายการไดม้า / จาํหน่ายไปซึ�งสินทรัพยที์�สาํคญั และรายการอื�นใด

ที�อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาด

หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกฏหมายที�เกี�ยวข้อง ทั� งนี�  เพื�อให้มั�นใจว่ารายการดังกล่าว

สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 

(10) จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ซึ� ง

รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูล

ดงัต่อไปนี�  

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

บริษทัฯ 

(ข) ความเห็นเกี�ยวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ 

(ค) ความเห็นเกี�ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
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(ง) ความเห็นเกี�ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

(จ) ความเห็นเกี�ยวกบัรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของบริษทัฯ 

(ฉ) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่าน 

(ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมที�คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหน้าที�

ตามกฎบตัร (charter) 

(ซ) รายการอื�นใดที�เห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทั�วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าที�และ

ความรับผดิชอบที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษทัฯ 

(11) ปฏิบติัการอื�นใดตามที�คณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

(12) ในการปฏิบติัหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการหรือการ

กระทาํดงัต่อไปนี�  ซึ� งอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของ

บริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื�อดาํเนินการ

ปรับปรุงและแกไ้ขภายในเวลาที�คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

1.  รายการที�เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

2.  การทุจริตหรือมีสิ�งผดิปกติหรือมีความบกพร่องที�สาํคญัในระบบควบคุมภายใน 

3.  การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพยแห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

หากคณะกรรมการของบริษทัฯ หรือผูบ้ริหารไม่ดาํเนินการให้มีการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาตาม

วรรคหนึ� ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ� งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทาํตามวรรคหนึ� งต่อ

สาํนกังาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ทั�งนี�  คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นกรรมการที�มีความเป็นอิสระ ไม่ไดเ้ป็นเจา้หน้าที�หรือ

ลูกจ้างของบริษทัฯ และในการปฏิบติัหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบดังที�กล่าวมานี�  คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความรับผดิชอบต่อบุคคลภายนอก  
 

3.  คณะกรรมการบริหาร  
 

       คณะกรรมการบริหาร  มีจาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 
 

 

 

ชื�อ – นามสกลุ ตาํแหน่ง 

1 นายยทุธ   ชินสุภคักลุ ประธานกรรมการบริหาร 

2 นายอารักษ ์  ราษฎร์บริหาร กรรมการบริหาร 

3 นายประสงค ์  หาญปิยวฒันสกลุ กรรมการบริหาร 
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อาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการบริหาร 
 

1. กาํหนดนโยบาย วางแผน ทิศทาง กลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจ แผนการเงิน งบประมาณการดาํเนินงาน

และการลงทุน รวมถึงการบริหารงานด้านอื�น ๆ ของกลุ่มบริษทัเพื�อให้สอดคล้องกับสภาพทาง

เศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขนัในตลาด เพื�อนาํเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ เพื�อ

พิจารณาและอนุมติั   

2. พิจารณาและศึกษาความเป็นไปไดส้ําหรับโครงการขยายธุรกิจและโครงการลงทุนใหม่ ๆ รวมถึง

ศึกษา พิจารณาและอนุมติัการเขา้ร่วมประมูลงาน ตลอดจนการเขา้ดาํเนินโครงการต่าง ๆ ของกลุ่ม

บริษทั ตามที�เห็นสมควรและเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ตามกรอบนโยบายที�

คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาและอนุมติั 

3. กาํกบัดูแลและติดตามการดาํเนินการตามนโยบายและแนวทางการบริหารต่าง ๆ ของบริษทัฯ ที�ได้

กาํหนดไวใ้หเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีความเหมาะสมต่อสภาพการดาํเนิน

ธุรกิจและสภาวะการแข่งขนัในตลาด รวมถึงรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ต่อที�ประชุม

คณะกรรมการของบริษทัฯ อยา่งสมํ�าเสมอ 

4. ใหค้าํแนะนาํ คาํปรึกษา รวมถึงกาํหนดแนวนโยบายและขอบเขตอาํนาจหนา้ที�และความรับผิดชอบ

ของประธานเจา้หนา้ที�บริหาร / กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ และคณะทาํงานชุด

ต่าง ๆ ของกลุ่มบริษทั เพื�อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

5. พิจารณาอนุมติัให้อาํนาจต่าง ๆ ตามที�จาํเป็นและมีความเหมาะสม ที�เกี�ยวขอ้งกบัการบริหารและ

ดาํเนินกิจการของบริษัทฯ แก่ผูบ้ริหารระดับสูงของบริษัทฯ และคณะทาํงานของบริษัทฯ ตาม

กฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กาํหนด 

6. พิจารณาและอนุมติัการใชจ่้ายเงินเพื�อการบริหารและดาํเนินกิจการต่าง ๆ ที�มีความจาํเป็นและเป็น

ประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ในส่วนที�เกินกว่าอาํนาจหรือเกินกว่าวงเงินอนุมติัของ

ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร / กรรมการผูจ้ดัการ ทั�งนี�  ใหเ้ป็นไปตามขอบเขตอาํนาจอนุมติัที�ประกาศใช ้

ณ ขณะนั�น และกาํหนดให้รายงานเกี�ยวกบัการดาํเนินการดงักล่าวให้คณะกรรมการของบริษทัฯ 

ได้รับทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั� งแรกนับจากวนัที�พิจารณาอนุมัติให้มีการ

ดาํเนินการดงักล่าว 

7. ดาํเนินการอื�น ๆ ตามนโยบายที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษทัฯ 

8. ให้มีอาํนาจในการมอบอาํนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื�นปฏิบติังานเฉพาะอย่างแทนได ้

โดยการมอบอาํนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดงักล่าว ให้อยูภ่ายใตข้อบเขตแห่งการมอบอาํนาจ

ตามหนังสือมอบอาํนาจที�ให้ไว ้และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ ขอ้กาํหนด หรือคาํสั�งที�คณะกรรมการ
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ของบริษทัฯ ไดก้าํหนดไว ้ทั�งนี�  การมอบหมายอาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริหาร จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจหรือมอบอาํนาจช่วงที�ทาํให้คณะกรรมการบริหาร 

หรือผูรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมติัรายการที�ตนเองหรือบุคคลที�อาจมีความ

ขดัแยง้ (ตามที�นิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์�เกี�ยวขอ้ง) อาจมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจไดรั้บประโยชน์ในลกัษณะใดๆ  

หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื�นใดกบับริษทัฯ 
 

ทั�งนี�  คณะกรรมการบริหารอาจมอบอาํนาจช่วงให้พนกังานระดบับริหารของบริษทัมีอาํนาจใน

การกระทาํการเรื�องใดเรื�องหนึ� งหรือหลายเรื�องตามที�คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร หรือมอบ

อาํนาจใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ�งเป็นผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบริษทัเป็นการทั�วไป ในการลงนามเอกสาร  นิติ

กรรมสัญญาใดๆ ที�เกี�ยวขอ้งในการดาํเนินงานอนัเป็นธุรกรรมทางการคา้โดยปกติ รวมถึงการติดต่อกับ

หน่วยงานราชการไทย 

อนึ� ง การอนุมัติรายการใดๆ ข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที�ท ําให้

คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมติัรายการที�ตนหรือบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื�นใด (ตามขอ้บังคับบริษัทฯ และตามที�สํานักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด) ทาํกบับริษัทฯ หรือบริษทัย่อย ยกเวน้เป็นการอนุมัติรายการที�

เป็นไปตามปกติธุรกิจที�มีการกาํหนดขอบเขตชดัเจน 
 

4.  คณะกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน มีจาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย   

ชื�อ – นามสกลุ ตําแหน่ง 

1 นายแดน   ชินสุภคักลุ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

2 นายกมล   รัตนไชย กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

3 นายสมชาย             คูวิจิตรสุวรรณ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
 

 

อาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน  
 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีขอบเขตอาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบ

ดงัต่อไปนี�  
 

1. ดา้นการสรรหา 

1.1 พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างและองคป์ระกอบของคณะกรรมการของบริษทัฯ 
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1.2 กาํหนดหลกัเกณฑใ์นการสรรหาและคุณสมบติับุคลากรเพื�อดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทั

ฯ ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร / กรรมการผูจ้ดัการ รวมถึงผูบ้ริหารระดบัสูง*ของบริษทัฯ 

1.3 สอบทานขอ้มูลของบุคลากรที�จะไดรั้บการแต่งตั�งใหท้าํหนา้ที�กรรมการของกลุ่มบริษทั เพื�อให้

แน่ใจว่ามีคุณสมบติัเป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฏหมายและหลกัเกณฑ์ที�เกี�ยวกบัการดาํเนิน

ธุรกิจของบริษทัฯ กาํหนดก่อนนาํเสนอชื�อให้ที�ประชุมคณะกรรมการหรือที�ประชุมผูถื้อหุ้น

ของบริษทัฯ (แลว้แต่กรณี) พิจารณาอนุมติัและแต่งตั�ง แลว้แต่กรณี 

1.4 สอบทานขอ้มูลของบุคลากรที�จะไดรั้บการแต่งตั�งให้ทาํหน้าที�ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ 

เพื�อใหแ้น่ใจว่ามีคุณสมบติัเป็นตามขอ้กาํหนดของกฎหมายและหลกัเกณฑที์�เกี�ยวกบัการดาํเนิน

ธุรกิจของบริษทัฯ กาํหนดก่อนนาํเสนอชื�อให้ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ไดพ้ิจารณา

อนุมติัและแต่งตั�ง  

 * ผูบ้ริหารระดบัสูง หมายถึง ประธานเจา้หนา้ที�บริหารหรือผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหาร 4 รายแรก

นบัต่อจากประธานเจา้หนา้ที�บริหารลงมา ผูซึ้� งดาํรงตาํแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั

บริหารรายที�� ทุกรายและใหห้มายความรวมถึง ผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือ

การเงินดว้ย 

2. ดา้นการพิจารณาค่าตอบแทน 

2.1 กาํหนดนโยบายค่าตอบแทนที�เป็นธรรมและสมเหตุสมผล สาํหรับคณะกรรมการของบริษทัฯ 

คณะกรรมการชุดยอ่ยชุดต่างๆ ของบริษทัฯ ที�ไดรั้บการแต่งตั�งโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ

คณะกรรมการของบริษทัยอ่ย รวมถึงผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ 

2.2 กาํหนดค่าตอบแทน เงินรางวลั เบี�ยประชุม บาํเหน็จ โบนสั และผลประโยชน์อื�นๆ ทั�งที�เป็นตวั

เงินและไม่เป็นตวัเงิน สําหรับคณะกรรมการของบริษทัฯ คณะกรรมการชุดยอ่ยชุดต่างๆ ของ

บริษัทฯ ที�ได้รับการแต่งตั� งโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการของบริษัทย่อย 

รวมถึงผูบ้ริหารระดบัสูงของกลุ่มบริษทั และนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ หรือ

คณะกรรมการของบริษทัฯ เพื�อพิจารณาและอนุมติั (แลว้แต่กรณี) 

2.3 ประเมินผลการปฏิบติังาน รวมถึงพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอื�นๆ 

(ทั�งที�เป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน) สําหรับประธานเจา้หน้าที�บริหาร/ กรรมการผูจ้ดัการของ

บริษทัฯ 

2.4 คณะกรรมการของบริษทัฯ อาจมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

พิจารณาและดาํเนินการในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอื�นๆ (ทั�ง

ที� เ ป็นตัวเ งินและไม่เป็นตัวเ งิน) ของผู ้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท เพื�อให้บรรลุ

วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ในเรื�องดงันี�  

1)  เพื�อกาํหนดนโยบายแผนบริหารจดัการดา้นทรัพยากรบุคคลสําหรับผูบ้ริหารระดบัสูง

ของกลุ่มบริษทั ใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกบัเป้าหมายทางธุรกิจของบริษทัฯ 
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2)  เพื�อสร้างความมั�นใจว่าค่าตอบแทนรวมถึงผลประโยชน์ต่างๆ สาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง

ของกลุ่มบริษทั อยูใ่นระดบัที�สามารถแข่งขนักบัผูป้ระกอบธุรกิจรายอื�นในอุตสาหกรรม

เดียวกนัได ้

3)  เพื�อรักษาบุคลากรที�มีคุณสมบติัเหมาะสมในตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงไวก้บับริษทัฯ 

5.  คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง มีจาํนวน 2 ท่าน ประกอบดว้ย   

 

ชื�อ – นามสกลุ ตําแหน่ง 

1 นายยทุธ   ชินสุภคักลุ ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 

2 นายชยัวฒัน์       อศัวินทรางกรู กรรมการบริหารความเสี�ยง 
 

อาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง  

1. กาํหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี�ยงของบริษทั และนาํเสนอต่อคณะกรรมการ

ของบริษทั เพื�อพิจารณาอนุมติัและทาํการทบทวนตามความเหมาะสม 

2. กาํหนดกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี�ยง ให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบริหาร

ความเสี�ยง  เพื�อให้สามารถประเมิน ติดตาม และดูแลให้การบริหารจดัการความเสี�ยงของกลุ่ม

บริษทัอยู่ในระดับที�เหมาะสมและสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ของบริษทั รวมถึงการทบทวนตาม

ความเหมาะสมและจาํเป็น 

3. กาํกบัดูแลและติดตามการปฏิบติัตามนโยบายการบริหารความเสี�ยงของบริษทั ภายใตก้รอบ

แนวทางในการบริหารจดัการความเสี�ยงที�ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัฯ 

4. สนับสนุนและพัฒนาแนวทางการบริหารความเสี� ยงเพื�อให้การบริหารความเสี� ยงมีการ

ดาํเนินงานทั�วทั�งกลุ่มบริษทั 

5. รายงานผลการดาํเนินงานต่อคณะกรรมการของบริษทัฯ อย่างสมํ�าเสมอเกี�ยวกบัสถานะความ

เสี�ยงของบริษัท การดาํเนินการเพื�อบริหารจัดการความเสี�ยง  เพื�อให้คณะกรรมการบริษัท

รับทราบและพิจารณาปรับปรุงแกไ้ข เพื�อให้การดาํเนินงานของกลุ่มบริษทับรรลุตามนโยบาย

และกลยทุธ์ที�กาํหนด 
 

6.  คณะกรรมการพจิารณาการลงทุน 

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน  มีจาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย   

 

ชื�อ – นามสกลุ ตาํแหน่ง 

1 นายแดน   ชินสุภคักลุ ประธานกรรมการพิจารณาการลงทุน 
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ชื�อ – นามสกลุ ตาํแหน่ง 

2 นายอารักษ ์  ราษฎร์บริหาร กรรมการพิจารณาการลงทุน 

3 นางยพุาพรรณ    เอกสิทธิกลุ กรรมการพิจารณาการลงทุน 

 

อาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการพจิารณาการลงทุน  

1. กาํหนดกลยทุธก์ารลงทุน แผนการลงทุน รวมถึงงบประมาณการลงทุนประจาํปีอนัเกี�ยวเนื�องกบัการ

ลงทุนในธุรกิจหลกัของบริษทัฯ (CAPEX Investments) เพื�อนาํเสนอต่อคณะกรรมการของบริษทัฯ 

และ/หรือ ที�ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (แลว้แต่กรณี) เพื�อพิจารณาและอนุมติัตามขอ้กาํหนดและ

หลกัเกณฑที์�เกี�ยวขอ้ง 

2. กาํหนดนโยบายการบริหารและการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั�น (Short-Term Investments) กรอบ

หลกัเกณฑ ์และระเบียบการบริหารและการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั�นของกลุ่มบริษทั เพื�อนาํเสนอต่อ

คณะกรรมการของบริษทัฯ เพื�อพิจารณาและอนุมติั เพื�อใชใ้นการดาํเนินงานการลงทุนของบริษทัฯ 

3. พิจารณาสอบทานขอ้เสนอการเขา้ซื�อกิจการ การเขา้ลงทุน และการขายสินทรัพย ์รวมทั�งการจดัหา

แหล่งเงินทุนที�มีความเพียงพอและเหมาะสม สาํหรับการลงทุนในธุรกิจหลกัของบริษทัฯ 

4. พิจารณาสอบทานการดาํเนินการดา้นการลงทุนในธุรกิจหลกัและการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั�นของ

บริษทัฯ  

5. กาํกบั ดูแลและติดตามการลงทุนในธุรกิจหลกัและการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั�นของบริษทัฯ ให้อยู่

ภายใตก้รอบการบริหารจดัการการลงทุนและความเสี�ยงที�กาํหนด 

6. พิจารณาและอนุมติัการดาํเนินการที�จาํเป็นและเกี�ยวเนื�องกบัการลงทุนในธุรกิจหลกัและการลงทุน

ในเงินลงทุนระยะสั� นของบริษัทฯ ตามนโยบายแนวทางการปฏิบัติและอํานาจหน้าที�  ที�

คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดก้าํหนด  

7. พิจารณาเรื�องอื�นใดตามที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษทัฯ   

8. ให้มีอาํนาจในการมอบอาํนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื�นปฏิบติังานเฉพาะอย่างแทนได ้

โดยการมอบอาํนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดงักล่าว ให้อยูภ่ายใตข้อบเขตแห่งการมอบอาํนาจ

ตามหนังสือมอบอาํนาจที�ให้ไว ้และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ ขอ้กาํหนด หรือคาํสั�งที�คณะกรรมการ

ของบริษทัฯ ไดก้าํหนดไว ้ทั�งนี�  การมอบหมายอาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ลงทุนจะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจหรือมอบอาํนาจช่วงที�ทาํให้คณะกรรมการลงทุน หรือ

ผูรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการลงทุน สามารถอนุมติัรายการที�ตนเองหรือบุคคลที�อาจมีความ

ขดัแยง้ (ตามที�นิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์�เกี�ยวขอ้ง) อาจมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจไดรั้บประโยชน์ในลกัษณะใดๆ  

หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื�นใดกบับริษทัฯ 
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ผู้บริหาร 

ผูบ้ริหาร ณ 15 มีนาคม 2564 ประกอบดว้ย 

 

ชื�อ – นามสกลุ ตาํแหน่ง 

1 นายอารักษ ์  ราษฎร์บริหาร ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

2 นางอาภรณ์   ปรัชญาทิพยส์กลุ ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด 

3 นายวรวิทย ์              จารุศรีบุญชยั ผูจ้ดัการโรงงาน 

4 นางกนกอร จนัทนค์ร ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน และเลขานุการบริษทั 

5 นายอุทิศ   สิรินนัทน์ภสั ผูจ้ดัการแผนกบุคคลและธุรการ 

 

อาํนาจหน้าที�ของประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

1. มีอาํนาจควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที�คณะกรรมการบริหาร

กาํหนดไว ้และรายงานผลการดาํเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร 

2. พิจารณาการจดัสรรงบประมาณประจาํปีที�ฝ่ายบริหารจดัทาํเพื�อนาํเสนอให้คณะกรรมการบริหาร

พิจารณาอนุมติั รวมทั�งควบคุมการใชจ่้ายงบประมาณประจาํปีของแต่ละหน่วยงาน 

3. พิจารณาประเมินการดาํเนินงานของบริษทัฯ อยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อป้องกนัความเสี�ยงจากปัจจยัต่างๆ  

ไม่ว่าจากภายในหรือภายนอกบริษทัฯ 

4. มีอาํนาจสั�งการ ออกระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพื�อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายหรือ

ผลประโยชน์ของบริษทัฯ 

5. พิจารณาการเขา้ทาํสัญญาเกี�ยวกบัธุรกิจของบริษทัฯ และสัญญาต่างๆ ซึ� งเป็นผลประโยชน์ใน

กิจการของบริษัทฯ รวมทั� งกาํหนดขั�นตอนและวิธีการจัดทาํสัญญาดังกล่าวโดยให้นําเสนอ

กรรมการบริหารและกรรมการบริษทัเพื�อทราบดว้ย 

6. พิจารณาการนาํสิทธิและทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ไปก่อภาระผูกพนัใดกบับุคคล บริษทั ห้างร้าน 

หรือสถาบนัการเงิน เพื�อนาํเสนอคณะกรรมการบริหารอนุมติั 

7. พิจารณาผลกาํไรและขาดทุนของบริษัทฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผล

ประจาํปี เพื�อเสนอคณะกรรมการบริหารอนุมติั 

8. ดาํเนินการใดๆ เพื�อสนับสนุนการดาํเนินงานของบริษทัฯ ตามการให้อาํนาจจากคณะกรรมการ

บริษทั ซึ� งอยูภ่ายใตน้โยบายของคณะกรรมการ 

ทั� งนี�  อาํนาจหน้าที�ของประธานเจ้าหน้าที�บริหารดังกล่าวขา้งตน้ จะไม่รวมถึงอาํนาจที�ทาํให้

ประธานเจา้หนา้ที�บริหารสามารถอนุมติัรายการที�ตน หรือบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมี

ความขัดแยง้ทางผลประโยชน์อื�นใด (ตามข้อบังคับบริษัทและตามที�สํานักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรัพยแ์ละ ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด) ทาํกบับริษทัฯ ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการที�เป็นไปตามปกติธุรกิจ

ที�มีการกาํหนดขอบเขตชดัเจน 
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จํานวนครั�งการประชุมกรรมการ 
 

ชื�อ-นามสกลุ 
คณะกรรมการ 

บริษทั 
คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 
คณะกรรมการ 

บริหาร 

คณะกรรมการ 

สรรหา และ

พจิารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 

บริหาร 

ความเสี�ยง 

คณะกรรมการ 

พจิารณาการ

ลงทุน 

1. นายยทุธ  ชินสุภคักลุ 11/11  4/4  3/3  

2. นายวรีะ  เหล่าวทิวสั 

(ลาออกเมื�อวนัที� 4 ม.ค. 64) 

11/11  4/4  3/3  

3. นายแดน  ชินสุภคักลุ 11/11   2/2  3/3 

4. นายประสงค ์หาญปิยวฒันสกลุ 11/11  4/4    

5. นายอารักษ ์ ราษฎร์บริหาร 11/11  2/2   3/3 

6. นายชยัวฒัน์  อศัวนิทรางกรู 9/11 6/6   3/3  

7. นางยพุาพรรณ   เอกสิทธิกลุ 10/11 6/6    3/3 

8. นายกมล  รัตนไชย  

(แต่งตั�งเมื�อวนัที� 14 พ.ค. 63) 

7/9 3/6  1/1   

9. นายชาลี ดิษฐลกัษณ 

(ลาออกเมื�อวนัที� 24 เม.ย. 63) 

1/1 1/2     

10. นายสมชาย  คูวจิิตรสุวรรณ  

(แต่งตั�งเมื�อวนัที� 14 พ.ค. 63) 

6/9   1/1   

11. นางสาวเรวดี  หวานชิด 

(แต่งตั�งเมื�อวนัที� 11 พ.ย. 63) 

1/1      

 

การประชุมของกรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหาร 

 คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายเปิดโอกาสให้กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร ไดป้ระชุมระหว่างกนัเอง

เพื�อเปิดโอกาสใหอ้ภิปรายปัญหาต่าง ๆ ทั�งที�เกี�ยวกบัธุรกิจของบริษทัฯ และเรื�องที�อยูใ่นความสนใจ โดยไม่มี

ฝ่ายบริหารร่วมดว้ย และรายงานผลใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบ  
 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการกาํหนดให้มีการจัดทาํแบบประเมินผลการปฏิบติังานอย่างน้อยปีละ 1 ครั� ง ทั� งใน

รูปแบบของการประเมินตนเองรายบุคคล หรือรายบุคคล และการประเมินผลตนเองรายคณะ เพื�อใช้เป็น

กรอบในการตรวจสอบและแกไ้ขปรับปรุงการปฏิบติังานในหน้าที�ของคณะกรรมการ โดยผลการประเมิน

การปฏิบติังานของกรรมการนั�น ฝ่ายบริหารจะสรุปผลให้คณะกรรมการรับทราบ  และเผยแพร่ผลสรุปการ

ประเมินคณะกรรมการในแต่ละราย 

 คณะกรรมการไดจ้ดัใหมี้บรรทดัฐานการปฏิบติังานของคณะกรรมการอยา่งมีหลกัเกณฑ์ และทาํการ

ประเมินผลการปฏิบติังานเปรียบเทียบกบับรรทดัฐานเป็นระยะๆ ตามที�กาํหนด 
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เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษทั 

 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั� ง  นางกนกอร จันทน์คร ดํารงตําแหน่งเลขานุการ

คณะกรรมการ โดยมีขอบเขต อาํนาจหนา้ที�และความรับผดิชอบดงันี�   

1. เพื�อทาํหน้าที�เป็นที�ปรึกษาให้คาํแนะนาํแก่กรรมการในด้านการปฏิบติัตามกฎหมายเกี�ยวกบั

หนา้ที�ความรับผดิชอบต่างๆ ของกรรมการ  

2. จดัทาํรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ รายงานประจาํปี  

3. จดัประชุมคณะอนุกรรมการต่าง ๆ   

4. จดัเกบ็เอกสารตามที�กฎหมายกาํหนด   

 และเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกครั� ง โดยเลขานุการคณะกรรมการที�คณะกรรมการ

แต่งตั�งขึ�น  เป็นผูที้�คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ที�จะช่วยให้คาํแนะนาํแก่

กรรมการในการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ตลอดจนดา้นบรรษทัภิบาลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

ทั�งนี� เพื�อเป็นการพฒันาความรู้ของเลขานุการบริษทัอย่างสมํ�าเสมอ บริษทัจึงจดัให้เลขานุการบริษทัเขา้ร่วม

อบรมหลกัสูตรต่างๆ ดงันี�  

-  การคาํนวณผลประโยชน์พนกังานตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

-   การบญัชีสาํหรับเครื�องมือทางการเงิน 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 
 

1. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563 

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูพ้ิจารณากาํหนดค่าตอบแทนที�จาํเป็นและเหมาะสมที�เป็น

ตวัเงิน ให้แก่ กรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย โดยนาํเสนอขออนุมติัจากที�ประชุมคณะกรรมการ และที�

ประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจาํปี ค่าตอบแทนรวม ที�เป็นตวัเงินของคณะกรรมการบริษทัในรูป

ของเบี�ยประชุมและบาํเหน็จกรรมการ เป็นจาํนวนเงินทั�งสิ�น 4,328,700  บาท รายละเอียด ดงันี�  

           หน่วย :  บาท 
 

ชื�อ-นามสกลุ 
คณะกรรมการ 

บริษทั 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

บริหาร 

บาํเหน็จ 

กรรมการ 
รวม 

1.  นายยทุธ  ชนิสุภคักุล 219,000 225,000 170,000 614,000 

2.  นายวรีะ  เหลา่วทิวสั 219,000 225,000 150,000 594,000 

3.  นายแดน  ชนิสุภคักุล 219,000  70,000 289,000 

4.  นายประสงค ์หายปิยวฒันสกุล 219,000 225,000 70,000 514,000 

5.  นายอารกัษ์ ราษฎรบ์รหิาร� 219,000 90,000 115,000 424,000 

6.  นายชยัวฒัน์  อศัวนิทรางกูร 219,000 248,000  115,000 582,000 

7.  นายชาล ีดษิฐลกัษณ� 126,500 26,000 70,000 222,500 

8.  นางยพุาพรรณ เอกสทิธกุิล 219,000 160,000 70,000 449,000 
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ชื�อ-นามสกลุ 
คณะกรรมการ 

บริษทั 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

บริหาร 

บาํเหน็จ 

กรรมการ 
รวม 

9. นายกมล รตันไชย� 85,100 81,000  - 166,100 

10. นายสมชาย ควูจิติรสุวรรณ� 85,100   85,100 

11.  นางสาวรุง่ระว ี เอี�ยมพงษ์ไพฑรูย์5 -  40,000 40,000 

เลขานุการบริษทั     

1. นางกนกอร จนัทน์คร 219,000  130,000 349,000 

รวม 2,048,700 515,000 765,000 1,000,000 4,328,700 

หมายเหตุ : เมื�อวนัที� 25 เมษายน 2563 เป็นต้นมาที�ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นอนุมติัค่าเบี �ยประชุม ดังนี�:- 

1. เบี �ยประชุมกรรมการ  18,500  บาท/เดือน 

2. เบี �ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ 42,000  บาท /ครั�ง  

3. เบี �ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 27,000  บาท /ครั�ง  

4. เบี �ยประชุมกรรมการบริหาร 20,000  บาท /เดือน  

5. บาํเหนจ็กรรมการ จ่ายวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท  ของกาํไรสุทธิในปี 2562 
 

1 – นายอารักษ ์ราฏบ์ริหาร เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตั�งแต่ 25 ก.ค. 59 และไดรั้บการแต่งตั�งเป็นกรรมการบริหาร เมื�อวนัที� 14 พ.ค. 63 

2 – นายชาลี ดิษฐลกัษณ ลาออกจากตาํแหน่ง เมื�อวนัที� 30 เม.ย. 63 

3 – นายกมล รัตนไชย เขา้ดาํรงตาํแหน่ง เมื�อวนัที� 14 พ.ค. 63 

4 – นายสมชาย คูวิจิตรสุวรณ เขา้ดาํรงตาํแหน่ง เมื�อวนัที� 14 พ.ค. 63 

5 – นางสาวรุ่งระวี เอี�ยมพงษไ์พฑูรย ์ลาออกจากตาํแหน่ง เมื�อวนัที� 1 ต  .ค . 62 
 

2.  ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท 
 

ผูบ้ริหารของบริษทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 มีจาํนวน 5 ท่าน  ประกอบดว้ย :- 
 

ลาํดับ ชื�อ นามสกลุ ตําแหน่ง 

1 นายวีระ เหล่าวิทวสั กรรมการบริหารและประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

2 นางอาภรณ์  ปรัชญาทิพยส์กลุ ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด 

3 นายวรวิทย ์จารุศรีบุญชยั ผูจ้ดัการโรงงาน 

4 นางกนกอร  จนัทน์คร ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

5 นายนคร  ชื�นสม   ผูจ้ดัการแผนกบุคคลและธุรการ 

หมายเหตุ นายนคร ชื�นสม ผูจ้ดัการแผนกบุคคลและธุรการ ไดล้าออกจากบริษทัฯ โดยมีผลตั�งแต่วนัที� 4 มกราคม 

2564 และนายอุทิศ สิรินนัทน์ภสั ไดเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งผูจ้ดัการแผนกบุคคลและธุรการแทน 

 

บริษทัฯจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารในรูปของเงินเดือน และผลตอบแทนอื�น เช่นโบนสั เงินสมทบ

กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ โดยยงัไม่รวมผลประโยชน์พนกังานหลงัจากออกจากงาน โดยสรุปไดด้งันี�  :- 
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หน่วย :  บาท 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี 2563 ปี 2562 

เงินเดือน 7,850,400 8,055,900 

โบนสั 718,000 795,000 

เงินสมทบกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ, อื�น ๆ 503,010 494,025 

รวม 9,071,410 9,344,925 

 

บุคลากร  

บุคลากรของบริษัท ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 มีจาํนวนทั� งสิ�น 267 ราย และ ณ วนัที� 31 

ธนัวาคม 2562  มีจาํนวนทั�งสิ�น 265 ราย บริษทัฯ จ่ายค่าตอบแทนบุคลากรเป็น เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส  

เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม กองทุนสํารองเลี� ยงชีพ และสวสัดิการอื�น  ทั� งนี� ยงัไม่รวมผลประโยชน์

พนกังานหลงัจากออกจากงานโดยสรุปไดด้งันี�  :- 

หน่วย :  บาท 

ค่าตอบแทน ปี 2563 ปี 2562 

เงินเดือน 65,245,472 64,572,504 

โบนสั 5,458,920 5,293,000 

ค่าล่วงเวลา 8,694,697 10,832,870 

เงินสมทบกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ,อื�น ๆ 11,141,749 7,352,749 

รวม 90,540,838 88,051,123 

 

นโยบายในการพฒันาพนักงาน 
 

 บริษัทตระหนักในคุณค่าของบุคลากร และเชื�อมั�นว่า บุคลากรเป็นปัจจัยที�สําคัญที�สุดในการ

ประกอบธุรกิจ จึงให้ความสําคญัในการดูแลพนักงานให้ไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาอย่างต่อเนื�อง ไดรั้บ

ผลตอบแทนและสวสัดิการที�เหมาะสม และไดรั้บโอกาสในการกา้วหนา้ในอาชีพ ดงันี�  

1. บริษทัฯ กาํหนดแผนการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร รวมทั�งจดัสรรงบประมาณที�พอเพียงเพื�อให้

พนักงานจะได้รับโอกาสในการเพิ�มพูนความรู้ ความสามารถ และพฒันาศกัยภาพของพนักงาน          

ทั�งในส่วนของความสามารถหลกัขององคก์ร ความสามารถในการปฏิบติังานที�รับผิดชอบตลอดจน

ความสามารถในเชิงบริหาร เพื�อสร้างคุณค่าต่อพนกังานและบริษทั และความเป็นเลิศในธุรกิจ  

2. บริษัทฯ ให้ความสําคญัในการจัดสิ� งแวดล้อมในการทาํงานให้เหมาะสม โดยคาํนึงถึงอนามัย          

ความปลอดภยั โดยจดัตั�งคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิ�งแวดลอ้ม เพื�อดาํเนินงาน

เกี�ยวกับความปลอดภยัและอนามัยที�ดี บริษทัจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภยัของสถานที�
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ทาํงานอย่างสมํ�าเสมอ และจัดเครื� องมือ เครื� องใช้และอุปกรณ์ ด้านความปลอดภยัต่างๆ ให้แก่

พนกังาน และดูแลใหพ้นกังานใชเ้ครื�องมือป้องกนัอุบติัภยัอยา่งเคร่งครัด  

3. บริษทัฯ ส่งเสริมใหพ้นกังานมีสุขภาพอนามยัที�แขง็แรง  เช่น รณรงคใ์หง้ดสูบบุหรี�  และสูบไดเ้ฉพาะ

สถานที�ที�จดัเตรียมไวใ้หเ้ท่านั�น,  รณรงคใ์หมี้การออกกาํลงักาย, จดัหาอุปกรณ์/เครื�องใช ้เพื�ออาํนวย

ความสะดวกในการทาํงาน และจดัใหมี้การตรวจสุขภาพแก่พนกังานเป็นประจาํทุกๆปีเสมอมา 

4. บริษทัฯ จัดให้มีคณะกรรมการสวสัดิการ เพื�อร่วมปรึกษาหารือ และให้ขอ้เสนอแนะในการจัด

สวสัดิการที�เป็นประโยชน์ต่อพนกังาน เช่น ค่าเบี�ยขยนั, ค่าฌาปณกิจบุพการี และคู่สมรส เป็นตน้  

5. บริษทัฯ ไดจ้ดัตั�งกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพใหแ้ก่พนกังาน เริ�มตั�งแต่งวดเดือนกนัยายน 2546 เป็นตน้มา 

โดยพนกังานจะจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3-5 ของค่าจา้งทุกๆ เดือน ในขณะที�บริษทัฯ จะจ่ายเงิน

สมทบในอตัราเท่ากนักบัที�พนักงานจ่ายเงินสะสม เงินกองทุนสํารองเลี� ยงชีพนี� ไดม้อบหมายให้

สถาบนัการเงินแห่งหนึ�งเป็นผูจ้ดัการกองทุน เพื�อประโยชน์แก่พนกังานโดยเฉพาะ 
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คณะกรรมการบริษทัไดร่้วมกนักาํหนดแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ซึ� งเป็นไป

ตามขอ้พึงปฏิบติัที�ดีตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย ์และกรรมการของบริษทัฯ ซึ� งจะสามารถสรุปไดด้งันี�  
 

นโยบายเกี�ยวกบัการกาํกบัดูแลกจิการ 

บริษทัฯ กาํหนดแนวนโยบายเกี�ยวกบัการกาํกบัดูแลกิจการดงันี�  

1. ใหค้วามเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้และปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 

2. จดัโครงสร้างคณะกรรมการแบ่งตามหนา้ที� ความรับผดิชอบ โดยนอกจากคณะกรรมการบริษทั

แลว้ อาจมีการแต่งตั�งคณะกรรมการคณะอื�นได ้นอกจากนี�  ใหมี้การกาํหนดบทบาท หนา้ที� และ

ความรับผดิชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะอยา่งชดัเจน 

3. ดาํเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และให้ความสําคญัต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนและ

เพียงพอในเวลาที�เหมาะสม 

4. ดาํเนินธุรกิจดว้ยความระมดัระวงั  โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในดา้นความเสี�ยง  ให้มีการประเมิน วาง    

กลยทุธ์แกไ้ข และติดตามบริหารความเสี�ยงอยา่งเหมาะสมและสมํ�าเสมอ 

5. สร้างสํานึกในการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมและถูกต้องชอบธรรมให้แก่ผูบ้ริหารและ

พนกังาน 
 

บริษทัฯ ไดด้าํเนินนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ ตามแนวทางที�ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ไดแ้ก่ 

1. สิทธิของผูถื้อหุน้ 

2. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 

3. สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

4. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 

5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
 

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัเกี�ยวกบัสิทธิของผูถื้อหุ้นทุกๆคน อยา่งเท่าเทียมกนั โดยผูถื้อหุ้นมีสิทธิ

ในการรับทราบขอ้มูลผลการดาํเนินงานและนโยบายการบริหารงาน มีสิทธิในการรับส่วนแบ่งกาํไรและสิทธิ

การเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น นอกจากนี�  ผูถื้อหุ้นทุกรายยงัได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมตามที�กาํหนดไวใ้น

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง และเพื�อเป็นการให้ความมั�นใจว่าผูถื้อหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่า

เทียมกนั บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีกระบวนการประชุมผูถื้อหุ้นที�โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ มีมาตรการดูแลการ

ใชข้อ้มูลภายใน มีการควบคุมและดูแลการทาํรายการระหว่างกนัรวมทั�งมีการเปิดเผยขอ้มูลที�เพียงพอ 

การกาํกบัดูแลกจิการ 
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ในการประชุมผู ้ถือหุ้นทุกคราว บริษัทฯจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั� งข้อมูล

ประกอบการประชุมในวาระต่าง ๆ อยา่งเพียงพอใหผู้ถื้อหุน้ทราบในทนัทีที�แลว้เสร็จ หรือจดัส่งหนงัสือเชิญ

ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 14 วนั ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้  

หนงัสือเชิญประชุมจะแจง้รายละเอียดให้ผูถื้อหุ้น นาํเอกสารหลกัฐานที�จาํเป็นมาให้ครบถว้น

ในวนัประชุมผูถื้อหุ้น เพื�อรักษาสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมของผูถื้อหุ้น ส่วนในวนัประชุม ผูถื้อหุ้นสามารถ

ลงทะเบียนเขา้ประชุมล่วงหนา้ไดก่้อนการประชุม � ชั�วโมง 

การประชุมผูถื้อหุ้นทุกครั� ง ผูถื้อหุ้นที�ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเองสามารถแต่งตั�ง

กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่านเป็นผูรั้บมอบอาํนาจเขา้ร่วมประชุมแทนซึ� งไดแ้จง้ขอ้ความไวใ้นหนังสือ

เชิญประชุม พร้อมทั� งมีการเสนอให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ เขา้ร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได ้

นอกจากนี�  บริษทัฯยงัไดอ้าํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นในการมาร่วมประชุมผูถื้อหุ้น โดย

จดัเตรียมห้องประชุมที�เขา้ถึงไดส้ะดวกและมีขนาดเหมาะสมรองรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดอ้ย่างเพียงพอ และ

ในกรณีที�ผูถื้อหุ้นไม่สามารถมาร่วมประชุมดว้ยตนเอง ก็สามารถมอบฉันทะให้ผูอื้�นเขา้ประชุมและลงมติ

แทนได ้โดยการแนบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ที�ส่งไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ 

ในการประชุมผูถื้อหุ้น บริษัทฯได้กาํหนดให้กรรมการบริษัททุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ�ง

ประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการชุดยอ่ยเขา้ร่วมประชุมเพื�อตอบคาํถามต่อที�ประชุมทุกคราว 

นอกจากนี�  ในการประชุมผูถื้อหุ้นทุกครั� งจะมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ� งเป็นกรรมการอิสระร่วมอยู่ดว้ย 

โดยประธานที�ประชุมหรือบุคคลที�ได้รับมอบหมายจากประธานที�ประชุมมีหน้าที�จัดสรรเวลาให้อย่าง

เหมาะสม ส่งเสริมใหมี้การแสดงความเห็นและซกัถามในที�ประชุม เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกนั

ในการตรวจสอบการดาํเนินงานของบริษทัฯ ให้แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ รวมทั�งมีการ

บนัทึกประเด็นซกัถามและขอ้คิดเห็นที�สาํคญัไวใ้นรายงานการประชุม 

ในปี 2563 บริษทัฯไดจ้ดัให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2563 เมื�อวนัที�  20 เมษายน 

2563 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ ห้องชนกนันท์ เลขที� 73/39 ซอยวิภาวดี 64 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตบางเขน 

กรุงเทพฯ  มีกรรมการเขา้ร่วมจาํนวน 8 ท่าน ดงันี�  :- 

นายยทุธ ชินสุภคักุล               ตาํแหน่ง  ประธานกรรมการบริษทั / ประธานกรรมการบริหาร 

นายวีระ เหล่าวิทวสั         ” กรรมการบริหาร/ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

นายประสงค ์ หาญปิยวฒันสกุล        ” กรรมการบริหาร 

นายแดน ชินสุภคักุล              ” ประธานกรรมการสรรหา /ประธานพิจารณาการลงทุน 

นายชยัวฒัน์ อศัวินทรางกูร         ” ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

นายชาลี ดิษฐลกัษณ         ” กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

นางยพุาพรรณ เอกสิทธิกุล        ” กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

นายอารักษ ์ ราษฎร์บริหาร        ” กรรมการ 
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ซึ� งมีการพิจารณาลงคะแนนเสียงเรียงลาํดบัตามวาระที�กาํหนดไว ้และไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหุ้นทุก

วาระ 

2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามแนวทางที�ดีต่อสิทธิของผูถื้อหุน้อยา่งครบถว้น โดยเฉพาะการดาํเนินการ

ให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื�อบุคคลที�ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที�จะเป็น

กรรมการ และเสนอในวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้  

ในกรณีที�ผูถื้อหุ้นไม่สามารถมาร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัฯเปิดโอกาสให้ผูอื้�นมาประชุม

และออกเสียงลงมติแทนได ้โดยการแนบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ที�ส่งไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผู ้

ถือหุ้น พร้อมทั�งมีการเสนอให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

เขา้ร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได ้

บริษทัฯมีบตัรลงคะแนนเสียงสําหรับผูถื้อหุ้น เพื�อใชใ้นการลงคะแนนเสียงกรณีที�ผูถื้อหุ้นไม่

เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระของการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2563 เมื�อวนัที�  20 เมษายน 2563 ไม่มีการเปลี�ยนลาํดับ

ระเบียบวาระและไม่มีการขอใหที้�ประชุมพิจารณาเรื�องอื�นที�ไม่ไดก้าํหนดไวใ้นที�ประชุมอยา่งใด 
 

3.  สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษทัฯ ให้ความสาํคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มที�เกี�ยวขอ้งดงันี�  

3.1. พนักงาน  บริษทัฯปฏิบติัต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที�

เหมาะสม ตลอดจนมีการพฒันาศกัยภาพในการทาํงานโดยการจดัฝึกอบรมให้บุคคลากรอย่าง

สมํ�าเสมอ และดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์น

ของพนกังาน บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการตรวจสุขภาพทุกๆ ปี และ จดัให้มีคณะกรรมการสวสัดิการ 

เพื�อร่วมกนัปรึกษาหารือ และให้ขอ้เสนอแนะในการจดัสวสัดิการที�เป็นประโยชน์ต่อพนักงาน 

บริษทัฯไดจ้ดัตั�งกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพใหแ้ก่พนกังาน เพื�อประโยชน์แก่พนกังานโดยเฉพาะ 

3.2. คู่ค้าและเจ้าหนี� บริษทัฯปฏิบติัต่อคู่คา้และเจา้หนี� อยา่งเป็นธรรม เป็นไปตามเงื�อนไขทางการคา้   

และ/หรือ ขอ้ตกลงในสัญญาที�ทาํร่วมกนั 

3.3. ลูกค้า  บริษทัฯผลิตสินคา้ที�มีคุณภาพ และตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ โดยให้ความสาํคญั

กบัการบริการ และความตรงต่อเวลาควบคู่กนัไป 

3.4. คู่แข่ง  บริษทัฯประพฤติตามกติกาการแข่งขนัที�ดี และหลีกเลี�ยงวิธีการไม่สุจริตเพื�อทาํลายคู่แข่ง 

3.5. ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลขิสิทธิ� บริษทัฯนโยบายไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธิ�  

ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบงาน การใชง้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเรื�องอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการ

ปฎิบติังาน 
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3.6. ด้านสิ�งแวดล้อม  จากการที�บริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตสิ�งพิมพ์ต่างๆ จึงมีการดูแลสิ�งแวดลอ้มจากการ

ประกอบธุรกิจเพื�อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ� งแวดลอ้ม โดยการทาํบ่อบาํบดันํ� าเสียขึ�นภายใน

บริษทัฯ  

3.7. ด้านสังคมและชุมชน   มากกว่า 10 ปีแลว้ ที�บริษทัฯไดร่้วมสนับสนุนโครงการช่วยเหลือน้องๆ

ในถิ�นทุรกันดารในจังหวดัต่างๆ โดยบริษทัฯได้ร่วมกบัคณะผูบ้ริหาร,พนักงาน และผูใ้จบุญ

มากมาย ในการร่วมกนับริจาคอุปกรณ์ดา้นการศึกษา อุปกรณ์กีฬา เครื�องมือทางการเกษตร ยา

รักษาโรค ขา้วสารอาหารแหง้ ทุนอาหารกลางวนั ตลอดจนสิ�งของเครื�องใชต่้างๆ เป็นประจาํทุกๆ 

ปี โดยได้รับการอาสาจากพนักงานของบริษทัฯ และผูใ้จบุญ  ในการเดินทางนาํไปมอบให้กบั

เด็กๆ ที�ยากไร้ในถิ�นทุรกนัดารดว้ยตนเอง ทั�งนี� เพื�อเป็นการเพิ�มโอกาส และพฒันาสังคมในดา้น

การศึกษาใหก้บัเด็กเหล่านั�น 

บริษทัฯรับผิดชอบต่อชุมชนโดยไม่ปล่อยนํ� าเสียลงในท่อระบายนํ� า โดยบริษทัได้ทาํบ่อ

บาํบัดนํ� าเสียขึ� นภายในบริษัท เพื�อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ� งแวดล้อมและชุมชนใกล้เคียง 

ตลอดจนใหค้วามร่วมมือในดา้นต่างๆกบัชุมชนเป็นอยา่งดี 

  นอกจากนี� บริษัทฯยงัได้ร่วมทาํบุญทางด้านศาสนา เป็นประจาํ โดยทางคณะผูบ้ริหาร, 

พนกังาน และผูมี้จิตศรัทธา  ไดร่้วมกนัเป็นเจา้ภาพถวายผา้ป่าสามคัคี เพื�อเจริญพระพุทธศาสนา 

โดยคณะผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ จะร่วมเดินทางไปถวายผา้ป่าร่วมกนั ที�วดัต่างๆ ใน

ต่างจงัหวดั ทั�งนี� เพื�อให้เกิดความสามคัคีร่วมกนัในหมู่คณะ และไดมี้โอกาสทาํบุญร่วมกนัตาม

ประเพณี 

ทั�งนี�บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้ตูแ้สดงความคิดเห็น และขอ้ร้องเรียน ซึ� งอยูภ่ายในบริษทัฯ หลายจุด

เพื�อให้ผูที้�พบเห็นสิ�งที�ผิดกฎหมาย หรือพบว่ามีการทุจริตในองค์กร  สามารถส่งเอกสารแจ้ง

คณะกรรมการต่อตา้นคอร์รัปชั�น บุคคลเพื�อทาํการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงไดต้ลอดเวลา 
 

4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษทัฯไดใ้ห้ความสาํคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลที�มีความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ทั�วถึงและ

ทนัเวลา และเท่าเทียมทั�งขอ้มูลทางการเงิน ผลการดาํเนินงาน และขอ้มูลอื�นใด เพื�อให้นักลงทุนและผูที้�

เกี�ยวขอ้งทั� งที�เป็นผูถื้อหุ้นและผูที้�สนใจจะถือหุ้นในอนาคตได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยผ่าน

ช่องทางและสื�อการเผยแพร่ขอ้มูลต่างๆ ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนผ่านเว็บไซต์ของ

บริษทัที� www.epco.co.th พร้อมทั�งมีหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ ทาํหนา้ที�สื�อสาร ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลที�

เป็นประโยชน์ให้แก่ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน และผูที้�สนใจ สามารถติดต่อขอขอ้มูลต่างๆ จากหน่วยงานนกัลงทุน

สัมพนัธ์ไดที้�  

หมายเลขโทรศพัท ์:   02-551-0541-4 ต่อ 474, 02-522-6938  

หรือ Email :    epcoacc@truemail.co.th  
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5.  ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

5.1 ภาวะผู้นําและวสัิยทัศน์  

คณะกรรมการของบริษทัฯ มีส่วนร่วมในการกาํหนดวิสัยทศัน์ นโยบาย ทิศทางการดาํเนินงาน

ของบริษทัฯ และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ เพื�อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นโดยรวม

ตลอดจนกาํกับดูแลฝ่ายจัดการดาํเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที�กาํหนดไวอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการแบ่งแยกบทบาทหนา้ที�ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ  กบัฝ่าย

บริหาร และแบ่งแยกหน้าที�ระหว่างคณะกรรมการกบัผูถื้อหุ้นอย่างชัดเจน รวมทั�งดูแลให้มีกระบวนการ

ประเมินความมีประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน ระบบกาํกบัดูแลกิจการ การตรวจสอบภายใน การ

บริหารความเสี�ยง การรายงานทางการเงิน และคณะกรรมการไดจ้ดัให้มีกลไกในการกาํกบัดูแลติดตาม และ

ประเมินผลการปฏิบติังานของฝ่ายบริหารให้บรรลุตามนโยบายที�คณะกรรมการไดก้าํหนดไว ้ตลอดจนการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเองเป็นประจาํ มีกรรมการบริษัทที�ผ่านการอบรม

หลกัสูตรของสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 

หน้าที�ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ตอ้งปฏิบติัหนา้ที�ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติที�

ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซื�อสัตย ์สุจริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ 

2. กาํหนดนโยบายและทิศทางการดาํเนินงานของบริษทัฯ และกาํกบัดูแลให้ฝ่ายบริหารดาํเนินการ

เป็นไปตามนโยบายที�กาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เพื�อเพิ�มมูลค่าให้สูงสุด

ใหแ้ก่บริษทัฯ และผูถื้อหุน้ 

3. ทบทวนและให้ความเห็นชอบในการดาํเนินการใดๆ ที�กฎหมายกาํหนด 

4. กาํหนดวิสัยทศัน์ของกิจการ และรับผดิชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร 

โดยใหมี้ความตั�งใจและความระมดัระวงั 

5. จดัให้มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีที�เชื�อถือได ้รวมทั�งดูแลให้มีระบบ

การในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจัดการความเสี�ยงการรายงานทางการเงิน และการ

ติดตามผล 

6. ดูแลไม่ใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ 

7. กาํกบัดูแลกิจการใหมี้การปฏิบติังานอยา่งมีจริยธรรม 
 

วาระดาํรงตําแหน่งของกรรมการ 

บริษทัฯ กาํหนดเป็นนโยบายให้กรรมการอิสระมีวาระการดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัไดไ้ม่เกิน     

3 ปี กรรมการอิสระที�ดาํรงตาํแหน่งอยู่ในคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการสรรหา 

แลว้แต่กรณี จะมีวาระการดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการแต่ละคณะเท่าวาระที�กรรมการอิสระแต่ละท่านมี

อยู ่
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การดาํรงตําแหน่งกรรมการที�บริษัทจดทะเบียนอื�น 

โดยที�หลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีไดเ้สนอแนะให้กรรมการรายใดรายหนึ�งควรดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท ปรากฏว่าในปี 2563 ไม่มีกรรมการท่านใดดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการบริษทัจดทะเบียนเกิน 5 บริษทั 
 

5.2  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์       

เพื�อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการไดดู้แลอยา่งรอบคอบเมื�อเกิดรายการ

ที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยกาํหนดนโยบายและขั�นตอนการอนุมติัรายการที�เกี�ยวโยงกนัก่อน

ทาํรายการไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั�งกาํหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผูบ้ริหาร และผูเ้กี�ยวขอ้งนาํ

ขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ไปใชเ้พื�อประโยชน์ส่วนตน ในเรื�องรายการที�มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และ

รายการที� เกี�ยวโยงกัน คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั� ง โดยคาํนึงถึง

ผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯเป็นสําคญั รวมทั�งมีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดย

ราคา และเงื�อนไขเสมือนทาํรายการกบับุคคลภายนอก และได้เปิดเผยรายละเอียดมูลค่ารายการ คู่สัญญา 

เหตุผล ความจาํเป็น ไวใ้นรายงานงบการเงิน รายงานประจาํปี และแบบ 56-1 
 

5.3  จริยธรรมธุรกจิ 

บริษัทฯ กําหนดปรัชญาและจรรยาบรรณธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ให้

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ทุกระดบั ยึดถือและนาํไปปฏิบติัในแนวทางเดียวกนั เพื�อให้การปฏิบติั

หนา้ที�ตามภารกิจของบริษทัฯ เป็นไปดว้ยความซื�อสัตย ์สุจริต และเที�ยงธรรม ทั�งการปฏิบติัต่อบริษทัฯ และ

ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม รวมทั�งสาธารณชน และสังคม รวมถึงกาํหนดบทลงโทษทางวินยัไวด้ว้ย 

บริษทัฯมีเจตนารมณ์ที�จะดาํเนินธุรกิจและบริหารงานอยา่งมีคุณธรรม  จริยธรรม  และปฎิบติั

ตามกฏหมาย ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม  โดยยดึหลกัความซื�อสัตย ์ ความ

ยติุธรรม โปร่งใสเป็นสาํคญัมาโดยตลอด  และมุ่งเนน้การสร้างประโยชน์ที�ดีแก่ผูถื้อหุน้  และผูมี้ส่วนไดส่้วน

เสียโดยรวม  เพื�อเป็นแนวทางปฏิบติัที�ดี  บริษทัฯจึงไดก้าํหนดจรรณยาบรรณเพื�อให้ผูบ้ริหาร และพนกังาน

พึงปฏิบติั อนัส่งผลใหเ้กิดภาพพจน์ที�ดีต่อบริษทัฯ และไดรั้บความเชื�อมั�นจากสังคม 

5.3.1 แนวทางในการประกอบธุรกจิ 

 บริษัทฯ พึ� งดาํเนินธุรกิจให้ถูกตอ้งตามกฎหมายและไม่ดาํเนินธุรกิจกับผูด้าํเนินธุรกิจที�ผิด

กฎหมาย ตลอดจนส่งเสริมใหพ้นกังานยดึถือปฏิบติัตามกฎหมาย 

 บริษัทฯ บริหารงานด้วยความซื�อตรง รวมทั� งการบนัทึกบญัชีที�ถูกต้อง การเสนอและใช้

งบประมาณอย่างชัดเจนและประหยดั รวมถึงการประเมินโครงการลงทุนต่างๆ อย่างซื�อตรง 

ถูกตอ้ง โปร่งใส และมีหลกัการ 

 บริษทัฯ เชื�อมั�นว่าการดาํเนินธุรกิจที�ย ั�งยืน ตอ้งมีความซื�อตรง  มีจริยธรรมและคุณธรรมเป็น

แนวทางในการดาํเนินงาน 
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 เคารพและสนบัสนุนกิจกรรม/ธุรกรรม ที�ถูกตอ้งตามกฏหมายและจริยธรรมขององคก์ร 

5.3.2 การรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น 

 บริษทัฯ เคารพสิทธิของผูถื้อหุ้นในการรับทราบขอ้มูลที�จาํเป็นเพื�อใช้ในการประเมินการ

บริหารงานของบริษทั พร้อมเปิดเผยขอ้มูลที�ถูกตอ้งตามความจริง และรายงานฐานะทางการเงิน

ของบริษัทต่อผู ้ถือหุ้นอย่างสมํ�าเสมอตามหลักสากลอันเป็นที�ยอมรับของตลาดเงินทุน

ต่างประเทศที�ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด 

 บริษทัฯ จะเคารพและรักษาสิทธิต่างของผูถื้อหุน้ดว้ยความสุจริต โปร่งใส่ และเป็นธรรม 

 บริษทัฯ มีนโยบายที�จะบนัทึกรายการทางบญัชีอยา่งถูกตอ้งครบถว้นเป็นไปตามมาตราฐานการ

บัญชีและกฎหมายที�เกี�ยวข้อง โดยผ่านการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบภายใน ผูส้อบบัญชี

ภายนอกและคณะกรรมการตรวจสอบ 

5.3.3 การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 

 บริษทัฯ ไม่แสวงหาขอ้มูล  ความลบัทางการคา้ของคู่แข่งดว้ยวิธีการที�ไม่สุจริต 

 บริษทัฯ พึงดาํเนินธุรกิจ และแข่งขนัทางการตลาดอยา่งเป็นธรรม ไม่ใหร้้ายและซํ� าเติมคู่แข่งขนั 

 บริษทัฯ คาํนึงถึงความเสมอภาคและความซื�อสัตยใ์นการดาํเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกบั    

คู่คา้ 

 บริษทัฯ ส่งเสริมการแข่งขนัที�เสมอภาค มีความเป็นธรรม และยึดถือกติกาการแข่งขนัอย่าง

เคร่งครัด 

5.3.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 บริษทัฯ หา้มบุคคลใดๆใชข้อ้มูลภายในเพื�อประโยชน์ส่วนตวัหรือแก่บุคคลภายนอกโดยเฉพาะ

ขอ้มูลที�ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ  ตามกฏระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและ

กฏหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

 หลีกเลี�ยงการกระทาํใดๆ ที�ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัองคก์ร หรือมีผลกระทบ

ใดๆที�เกี�ยวขอ้งกบัการตดัสินใจในการปฏิบติังาน 

 การที�พนกังานนาํขอ้มูลที�เป็นความลบัของบริษทัไปเปิดเผยแก่บุคคลใดๆในระหว่างที�อยูใ่นการ

จา้งงานของบริษทั หรือออกจากการเป็นพนักงานของบริษทัแลว้ โดยไม่ไดรั้บอนุญาตอย่าง

ถูกตอ้ง ถือว่าเป็นการขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งหนึ�ง 

 ระมดัระวงัเรื�องความสัมพนัธ์ส่วนตวักบับุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั�ง

ความสัมพนัธ์หรือธุรกิจส่วนตวักบัเพื�อนพนกังานดว้ยกนัที�มีผลประโยชน์เขา้มาเกี�ยวขอ้ง หรือ

อาจมีผลกระทบต่อบรรยากาศในการปฏิบติังาน 

5.3.5 การปฏิบัติต่อลูกค้า 

 ไม่รับสิ�งของ หรือเรียกร้องผลประโยชน์ใดๆ ที�ส่อถึงการกระทาํไม่สุจริตต่อลูกคา้ 
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 ส่งมอบสินคา้และบริการ ใหต้รงตามขอ้กาํหนดของลูกคา้ 

 รักษามาตราฐานและภาพลกัษณ์ของสินคา้  เพื�อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้ 

 ยนิดีรับขอ้ติชมหรือร้องเรียนจากลูกคา้  เพื�อเป็นการปรังปรุงแกไ้ขใหดี้ หรือเพื�อใหต้รงกบั

ความตอ้งการของลูกคา้ 

5.3.6 การปฏิบัติต่อพนักงาน 

 บริษทัฯ ยดึถือเสมอว่าพนกังานทุกคนเป็นทรัพยากรอนัมีค่า และสาํคญัยิ�ง 

 บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาทกัษะ ความรู้ และความสามารถของพนกังานอยา่งทั�วถึง 

พร้อมทั�งมีแผนในการจะใหสื้อทอดในตาํแหน่งที�สาํคญั 

 บริษทัฯ เคารพในสิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรมต่อพนกังานทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบติั 

 บริษทัฯ มีการใหผ้ลตอบแทนพนกังานและสวสัดิการต่างๆซึ� งอยูบ่นพื�นฐานความยติุธรรม 

5.3.7 รับผดิชอบต่อสังคม ช่วยเหลือสังคม 

 บริษทัฯ พึงดาํเนินธุรกิจที�ไม่ขดัต่อขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม หรือไม่มีผลกระทบต่อ

สังคม 

 บริษัทฯ จัดกิจกรรมสนับสนุนช่วยเหลือสังคมหรือชุมชน ตลอดใส่ใจผลกระทบรอบขา้ง

มากกว่าที�กฏหมายกาํหนด 

 ปลูกฝังจิตสํานึกเรื�องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ�งแวดลอ้ม ต่อพนักงานในทุกระดบัของ

องคก์รอยา่งต่อเนื�อง 

5.3.8 สร้างค่านิยมที�คาํนึงผลประโยชน์ขององค์กรมากกว่าบุคคล 

 บริษทัฯ ส่งเสริมใหพ้นกังานทุกคนคาํนึงถึงผลประโยชน์ขององคก์ร หรือส่วนรวมมากกว่าส่วน

ตน  เช่น ใชท้รัพยสิ์นขององคก์รอยา่งทะนุถนอม  และประหยดัการใชข้อ้มูลภายในของบริษทั

ของแต่ละหน่วยงานเพื�อก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่องคก์ร  

 ไม่เขา้ไปเกี�ยวขอ้งในกิจกรรมที�อาจก่อให้เกิดความบั�นทอนต่อการปฏิบติัหนา้ที�อยา่งเป็นกลาง 

รวมไปถึงการกระทาํหรือความสัมพนัธ์ที�ขดัต่อผลประโยชน์ขององคก์ร 

5.3.9 การดูแลรักษาทรัพย์สินและข้อมูลสารสนเทศ 

 ปกป้องดูแลทรัพยข์องบริษทัมิให้เสียหาย  สูญหาย  และใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด  รวมทั�งการ

ดูแลรักษาเป็นไปอยา่งเหมาะสม 

 รักษาความปลอดภยัของขอ้มูลสารสนเทศ  และไม่เปิดเผยรหัสผ่านที�เขา้ถึงขอ้มูลบริษทัให้แก่

ผูอื้�น 

 ใชท้รัพยสิ์นของบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื�อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั  รวมถึงไม่นาํ

ทรัพยสิ์นของบริษทัไปใชเ้พื�อประโยชน์ส่วนตน 
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5.3.10  การปฏิบัติต่อคู่สัญญา 

 เจรจาและทาํสัญญาดว้ยความเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบคู่สัญญา คาํนึงถึงชื�อเสียงและภาพพจน์

ของบริษทัเสมอ 

 มุ่งหมายที�จะพฒันาและรักษาสัมพนัธภาพที�ย ั�งยืนกบัคู่สัญญา ในเรื� องของคุณค่าสินคา้และ

บริการ ที�คู่ควรกบัมูลค่าเงิน คุณภาพทางดา้นเทคนิคและมีความเชื�อถือซึ� งกนัและกนั 

 ไม่ใชข้อ้มูลที�ไดจ้ากการจดัซื�อจดัหา มาใชเ้พื�อประโยชน์ส่วนตนและหรือบุคคลอื�น 

 รักษาความลบัของคู่สัญญาในการดาํเนินธุรกิจ ไม่ดาํเนินธุรกิจโดยมิชอบระหว่างคู่สัญญา ไม่

ติดสินบนหรือจดัสิ�งของใหผู้อื้�น โดยหวงัผลประโยชน์ทางธุรกิจ 
 

5.4  การถ่วงดุลของกรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหาร 

การแต่งตั�งคณะกรรมการบริษทัเป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนเป็นไป

ตามขอ้ตกลงของผูถื้อหุ้นที�กาํหนดให้กรรมการบริษทัฯ เป็นตวัแทนจากผูถื้อหุ้น ซึ� งตามขอ้บงัคบับริษทัฯ 

กาํหนดให้คณะกรรมการบริษทัประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน โดย ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563

คณะกรรมการของบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 10 คน เป็นกรรมการที�ไม่ไดเ้ป็นลูกจา้งของบริษทั

ฯ จาํนวน 8 คน โดยเป็นกรรมการตรวจสอบ จาํนวน 3 ท่าน หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการ

ทั�งหมด 
 

5.5  การรวมหรือแยกตําแหน่ง 

ในปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกบัประธานเจ้าหน้าที�บริหาร     

ไม่เป็นลูกจ้างของบริษทัฯ ดังนั� นจึงมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหน้าที�อย่างเต็มที� และการที�นายยุทธ      

ชินสุภคักุล ดาํรงตาํแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารควบคู่กันไปนั� น 

เป็นไปเพื�อประโยชน์ในการดาํเนินธุรกิจเป็นสําคญั อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดบทบาท

และหนา้ที�ของทั�งสองตาํแหน่งดงักล่าวแยกไวอ้ยา่งชดัเจน นอกจากนี�  บริษทัฯ มีการแต่งตั�งคณะกรรมการ

ตรวจสอบซึ�งประกอบดว้ยกรรมการที�มีความเป็นอิสระจาํนวน 3 ท่าน ทาํหนา้ที�ในการถ่วงดุลและตรวจทาน

การบริหารงานของบริษทัอีกดว้ย 
 

5.6  การพฒันากรรมการและผู้บริหาร  

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูก้าํหนดและมีส่วนร่วมในวิสัยทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ 

และ งบประมาณของบริษทัฯ รวมถึงการกาํกบัดูแลใหฝ่้ายบริหารดาํเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผน

ธุรกิจ และงบประมาณที�กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัให้มีการประชุม

ถ่ายทอดแผนธุรกิจไปยงัผูบ้ริหารและพนกังานให้เกิดความเขา้ใจร่วมกนัอยา่งต่อเนื�องรวมทั�งจดัให้มีระบบ

การควบคุมภายใน การกาํกบัดูแลกิจการและการบริหารความเสี�ยงที�ดี นอกจากนั�นกรรมการบริษทัทั�งหมด

ผา่นการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) แลว้  
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5.7  การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสูง  

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มีหน้าที�ในการสรรหากรรมการที�มีคุณสมบติั               

ที�เหมาะสมมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และ

ประสบการณ์การทาํงานในอดีตที�สามารถตอบสนองความตอ้งการของตาํแหน่งที�สรรหา  

นอกจากนี�  บริษทัฯ ยงัคาํนึงถึงสิทธิของผูถื้อหุ้นและการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม

และเท่าเทียมกนั ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูถื้อหุ้นรายยอ่ย นกัลงทุนสถาบนั หรือผูถื้อหุ้นต่างประเทศ 

และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสม เพื�อรับการพิจารณาเลือกตั�งเป็นกรรมการ

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซต์

ของบริษทัฯ (www.epco.co.th)  

ในปี 2563 กระบวนการคดัเลือกผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทั ผา่นการพิจารณาเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทัร่วมกนั โดยพิจารณาคุณสมบติั

ตามที� พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจากดั พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนดไว ้ 

นอกจากนี�  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ยงัมีหน้าที�ในการทบทวนและ

กลั�นกรองการแต่งตั�งผูบ้ริหารระดบัสูง อนัไดแ้ก่ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการเพื�อนาํเสนอให้

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั ทั�งนี�  ในการสรรหา คดัเลือก และแต่งตั�งกรรมการและผูบ้ริหารดงักล่าว 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และผูบ้ริหารของบริษทัที�เกี�ยวขอ้งไดด้าํเนินการโดยปราศจาก

การเลือกปฏิบติั 
 

5.8  การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม  

ในฐานะบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจ บริษทัฯตระหนกัถึงความสาคญัของการบริหารจดัการบริษทัใน

กลุ่มให้ดาํเนินธุรกิจไปในทิศทางที�สอดประสานกบันโยบายและการดาํเนินงานของบริษทัฯ เพื�อให้การ

ประกอบธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษทัจึงไดม้อบหมายให้คณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทนของบริษทัเป็นผูมี้อาํนาจ ในการพิจารณาเสนอแต่งตั�งผูบ้ริหารที�มีความสามารถและ

ความเชี�ยวชาญในธุรกิจต่อคณะกรรมการบริษทั เพื�อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ยและร่วมกาํหนด

นโยบายและแนวทางการบริหารจดัการบริษทัในกลุ่มให้สอดคลอ้งกนั ซึ� งในปี 2560 บริษทัฯไดส่้งตวัแทน

ของบริษทัไปเป็นกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ย 
 

5.9  การป้องกนัการมีส่วนเกี�ยวข้องกบัการคอร์รัปชั�น  

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม โดยยึดมั�นในความ

รับผิดชอบต่อสังคม และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มตามหลกับรรษทัภิบาลที�ดี  ในปี 2558 บริษทัฯ ไดป้ระกาศ

เจตนารมณ์และไดเ้ขา้ร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย ในการต่อตา้นการทุจริต”  โดย

ไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั� งที� 1/2558 เมื�อวนัที� 25 กุมภาพนัธ์ 2558  
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 บริษัทฯ ได้จัดทาํนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั�น รวมถึงแนวปฏิบัติและขอ้กาํหนดในการ

ดาํเนินการที�เหมาะสม เพื�อเป็นแนวทางการปฏิบติัให้ชดัเจนในการดาํเนินธุรกิจ ป้องกนัการมีส่วนเกี�ยวขอ้ง

กบัการทุจริตและคอร์รัปชั�นที�อาจเกิดขึ�นกบัธุรกิจของบริษทัฯในทุกรูปแบบ 
 

บริษทัฯ ไดก้ารรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฎิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ

ทุจริต เป็นที�เรียบร้อยแลว้ ตั�งแต่วนัที� 12 กุมภาพนัธ์ 2561 และในปี 2563 บริษทัฯไดข้ยายแนวร่วมปฏิบติัใน

การต่อตา้นการคอร์รัปชนั ไปยงับริษทัคู่คา้เพื�อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที�โปร่งใส โดยมีบริษทัคู่คา้

เขา้ร่วมโครงการหลายราย 

 

การดูแลเรื�องการใช้ข้อมูลภายใน 
 

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลและโปร่งใสในการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงิน   

และอื�น ๆ  ที�เกี�ยวกบัธุรกิจและผลประกอบการของบริษทัฯ เพื�อความถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ เชื�อถือได ้

และทนัเวลา ให้กบัผูถื้อหุ้น และนกัลงทุน ตลอดจนบุคคลทั�วไป บริษทัจึงดูแลเรื�องการใชข้อ้มูลภายในของ

บริษทัฯ โดยมีมาตรการป้องกนัขอ้มูลภายใน บริษทัไดก้าํหนดเป็นขอ้ปฏิบติัไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ซึ� ง

บริษทัฯ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานที�จะตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลความลบั

ของบริษทัฯ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ�งขอ้มูลภายในที�ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ หรือขอ้มูลที�มี

ผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจหรือราคาหุน้ ซึ� งมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบ้ริหารในการนาํขอ้มูลของบริษทั

ฯ ไปใชเ้พื�อประโยชน์ส่วนตน รวมทั�งเพื�อการซื�อขายหลกัทรัพย ์ดงันี�  

1. ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั� งผู ้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี�ยวกับหน้าที� ที�ต้องรายงานการถือครอง

หลกัทรัพยข์องตน คู่สมรส และบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ และบทกาํหนดโทษตามพระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย 

2. บริษทัฯ กาํหนดให้กรรมการ และผูบ้ริหารรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพยต่์อ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และจดัส่งสาํเนารายงานนี� ให้แก่บริษทัฯ ในวนัเดียวกบั

วนัที�ส่งรายงานต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

3. บริษทัฯ จะดาํเนินการส่งหนงัสือเวียนแจง้ให้ผูบ้ริหารทราบว่า ผูบ้ริหารที�ไดรั้บขอ้มูลภายในที�เป็น

สาระสําคญั ซึ� งมีผลต่อการเปลี�ยนแปลงราคาหลกัทรัพยจ์ะตอ้งระงับการซื�อขายหลกัทรัพยข์อง

บริษทัฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที�งบการเงินหรือขอ้มูลภายในนั�นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้าม

เปิดเผยขอ้มูลที�เป็นสาระสาํคญันั�นต่อบุคคลอื�น โดยบริษทัฯ ไดว้างมาตรการลงโทษสาํหรับกรณีที�

ผูบ้ริหารฝ่าฝืนนโยบายการนาํขอ้มูลภายในไปใช ้โดยบทลงโทษจะขึ�นอยูก่บัความรุนแรงของการ

นําข้อมูลภายในไปใช้ เริ� มจาก การตักเตือนด้วยวาจา ด้วยลายลักษณ์อักษร และออกจากงาน 

ตามลาํดบั 
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4. บริษทัฯ ไดก้าํหนดในขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัการทาํงานของพนักงาน สําหรับการไม่เปิดเผยหรือใช้

ประโยชน์จากข่าวสารใด ๆ ที�เป็นความลบัของบริษทัฯ การระมดัระวงัรักษาขอ้มูลให้เป็นความลบั 

และการไม่ใชต้าํแหน่งหนา้ที�ในบริษทัฯ หรือขอ้มูลที�ไดรั้บระหว่างการปฏิบติังานในบริษทัฯ ไป

แสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ หรือทาํให้ประโยชน์ของบริษทัฯลดลง โดยบริษทัฯจะใช้

บทลงโทษสูงสุดหากพบว่าพนกังานไดใ้ชข้อ้มูลภายใน หรือมีความประพฤติที�ส่อไปในทางที�จะทาํ

ใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บความเสื�อมเสียหรือเสียหาย 

 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (audit fee) 
 

ผูส้อบบญัชีสาํหรับงบการเงินของบริษทังวดบญัชีสิ�นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 ตรวจสอบ

โดย นางสาววนัเพ็ญ อุ่นเรือน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7750 แห่งสํานักงาน ปีติเสวี เป็นผูล้ง

ลายมือชื�อในงบการเงิน ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีใน ปี 2563 เป็นจาํนวนเงิน 2,000,000 

บาท  (ในปี 2560 เป็นจาํนวนเงิน 1,650,000 บาท ปี 2561 เป็นจาํนวนเงิน 1,700,000 บาท และในปี 2562 เป็น

จํานวนเงิน 1,900,000 บาท)  ทั� งนี� สํานักงานปีติเสวีและผูส้อบบัญชีตามรายชื�อที� เสนอข้างต้นไม่มี

ความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่

อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ ทั�งนี�สาํนกังาน

ปีติเสวียงัเป็นบริษทัผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยทางตรงและทางออ้มเป็นส่วนใหญ่ 
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 บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (เดิมชื�อ: บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน))  

มีนโยบายดาํเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม  (Corporate Social Responsibilities : CSR)  ดว้ยความ

ตระหนกัและใหค้วามสาํคญัในการสนบัสนุนการดาํเนินกิจกรรมเพื�อสังคมและชุมชนโดยรอบ รวมทั�งใส่ใจดูแล

สิ�งแวดล้อมอย่างต่อเนื�อง โดยยึดหลักการดาํเนินธุรกิจที�โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อสิทธิ

มนุษยชน และผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนได้เสีย  เช่น ผูถื้อหุ้น พนักงาน ชุมชนที�บริษทัฯ ประกอบกิจการอยู ่

ลูกคา้ คู่คา้ และหน่วยงานภาครัฐตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ 

 บริษทัฯ มุ่งมั�นพฒันาธุรกิจสิ�งพิมพ ์และธุรกิจโรงไฟฟ้า รวมถึงธุรกิจพลงังานทดแทนต่างๆ โดยควบคู่

ไปกบัความรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบติัตามขอ้กาํหนดกฎหมาย หรือขอ้กาํหนดอื�นๆ รวมทั�งแนวปฏิบติั

สากลที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อพฒันาสร้างรากฐานของความรับผิดชอบอย่างต่อเนื�องและยั�งยืน โดยมีนโยบายความ

รับผดิชอบต่อสังคม ดงัต่อไปนี�  
 

การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม   

 บริษทัฯ มีความมุ่งมั�นในการดาํเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรม และมีจริยธรรม ดว้ยความสุจริต โปร่งใส และ

สามารถตรวจสอบได ้ ส่งเสริมการแข่งขนัทางการคา้อย่างเสรี หลีกเลี�ยงการดาํเนินการที�อาจก่อให้เกิดความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และใส่ใจในการปฏิบติัตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม  
 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น   

 บริษทัฯ ยดึถือและปฏิบติัตามกฏหมายที�เกี�ยวขอ้งอยา่งเคร่งครัด และไดก้าํหนดรูปแบบและแนวปฏิบติั

ในดา้นต่างๆ เพื�อป้องการการทุจริตคอร์รัปชั�น  และจดัให้มีการควบคุมภายในที�เหมาะสม โดยเฉพาะงานขาย 

การตลาด และการจดัซื�อ  บริษทัฯ ไม่สนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที�อยู่ภายใตก้ารดูแล

รวมถึงการควบคุม เรื�องการบริจาคเพื�อการกุศล  การให้ของขวญัทางธุรกิจ และการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ 

จะตอ้งมีความโปร่งใส  

บริษทัฯ มีเจตนารมณ์ในการดาํเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม โดยยึดมั�นในความรับผิดชอบต่อ

สังคม และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มตามหลกับรรษทัภิบาลที�ดี  ในปี 2558 บริษทัฯ ไดป้ระกาศเจตนารมณ์และได้

เขา้ร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย ในการต่อตา้นการทุจริต”  โดยไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุม

คณะกรรมการบริษทั ครั� งที� 1/2558 เมื�อวนัที� 25 กุมภาพนัธ์ 2558  ซึ� ง CAC ได้รับรองบริษัทฯเป็นสมาชิกของ

แนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เป็นที�เรียบร้อยแล้ว เมื�อวันที� 12 กุมภาพันธ์ 2561 

และในปี 2563 บริษทัฯไดข้ยายแนวร่วมปฏิบติัในการต่อตา้นการคอร์รัปชนั ไปยงับริษทัคู่คา้เพื�อสร้างมาตรฐาน

การประกอบธุรกิจที�โปร่งใส โดยมีบริษทัคู่คา้เขา้ร่วมโครงการหลายราย 

บริษทัฯไดจ้ดัทาํนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชั�น รวมถึงแนวปฏิบติัและขอ้กาํหนดในการดาํเนินการที�

เหมาะสม เพื�อเป็นแนวทางการปฏิบติัใหช้ดัเจนในการดาํเนินธุรกิจ ป้องกนัการมีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัการทุจริตและ

คอร์รัปชั�นที�อาจเกิดขึ�นกบัธุรกิจของบริษทัฯในทุกรูปแบบ 

ความรับผดิชอบต่อสังคม 
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กรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร และพนักงาน ลูกจา้งของบริษทั ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นทุจริตและ

คอร์รัปชั�น ตลอดจนจรรยาบรรณทางธุรกิจ อยา่งเคร่งครัด ไม่ว่าจะเขา้ไปเกี�ยวขอ้งกบัการทุจริตทั�งทางตรง หรือ

ทางออ้ม โดยกาํหนดนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชั�น รวมถึงแนวปฏิบติั ดงันี�  

1. ไม่ทาํพฤติกรรมใด ที�แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบน หรือติดสินบน แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียในเรื�องที�ตน

ทาํหนา้ที�รับผดิชอบทั�งโดยตรง หรือโดยออ้ม เพื�อใหไ้ดม้าซึ� งผลประโยชน์ในทางมิชอบ ตอ้งปฏิบติัดงันี�  

1.1 ไม่รับ หรือ ให้ของขวญั ของที�ระลึก ที�เป็น เงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองคํา อัญมณ ี

อสังหาริมทรัพย์ หรือ สิ�งของในทํานองเดียวกัน กบัผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งที�ตนไดเ้ขา้ไปติดต่อประสานงาน ทั�ง

ในหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน 

1.2 ไม่รับทรัพยสิ์น สิ�งของ ของขวญั ของกาํนลัใดๆ หรือประโยชน์อื�น อนัเป็นการชกันาํให้เกิด

การละเวน้การปฏิบติัหนา้ที�ของตน ทั�งนี� ก่อนการรับของที�ระลึกควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไดป้ฏิบติัถูกตอ้ง

ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั โดยสิ�งของ หรือของขวญัที�ให้แก่กนัในหนา้ที�การงานควรมีราคาไม่

มากและเหมาะสมในแต่ละโอกาส 

1.3 ไม่ให้ทรัพยสิ์น สิ�งของ ของขวญั หรือของกาํนลัใดๆ หรือประโยชน์อื�น เพื�อจูงใจในการ

ตดัสินใจ หรือมีผลทาํให้ผูรั้บไม่ปฏิบติัตามวิธีปฏิบติัทางการคา้เช่นเดียวกนักบัคู่คา้รายอื�น ทั�งนี� การให้

สิ�งของตามโอกาสหรือวาระต่างๆ ตอ้งมีมูลค่าไม่มากจนเกินปกติวิสัย 

1.4 ไม่เป็นตวักลางในการเสนอ เงิน ทรัพยสิ์น สิ�งของ หรือประโยชน์อื�นใดกบัผูที้�เกี�ยวขอ้งกบั

ธุรกิจ หน่วยงานราชการ หรือองคก์รใดๆ เพื�อแลกกบัสิทธิพิเศษที�ไม่ควรได ้หรือทาํให้เจา้หนา้ที�ของรัฐ ละ

เวน้การปฏิบติัตามกฎ ระเบียบขอ้บงัคบั และขอ้ปฏิบติัทางกฎหมายตามที�กาํหนดไว ้
 

2. ในการจดัซื�อจดัจา้งตอ้งดาํเนินการตามระเบียบของบริษทัที�มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้
 

3. การใชจ่้ายสาํหรับการเลี�ยงรับรองทางธุรกิจและการใชจ่้ายอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการปฏิบติัตามสัญญาทาง

ธุรกิจสามารถกระทาํได ้แต่ตอ้งใชจ่้ายอยา่งสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได ้
 

4. ในการบริจาคเพื�อการกุศล ตอ้งปฏิบติัดงันี�  

4.1 การใชเ้งิน หรือ ทรัพยสิ์นของบริษทั เพื�อบริจาคการกุศล ตอ้งกระทาํในนามบริษทัเท่านั�น โดย

การบริจาคเพื�อการกุศล ตอ้งเป็น มูลนิธิ องคก์รสาธารณะกุศล วดั โรงพยาบาล สถานพยาบาลหรือองคก์ร

เพื�อประโยชน์ต่อสังคม ที�มีใบรับรอง หรือเชื�อถือได ้สามารถตรวจสอบได ้และดาํเนินการผ่านขั�นตอนตาม

ระเบียบของบริษทั 

4.2 การบริจาคเพื�อการกุศล ในนามส่วนตวัพึงกระทาํได ้ แต่ตอ้งไม่เกี�ยวขอ้ง หรือทาํให้เกิดขอ้

สงสัยไดว้่าเป็นการกระทาํที�ทุจริต เพื�อหวงัผลประโยชน์ใด 
 

5. ในการใหเ้งินสนบัสนุน ตอ้งปฏิบติัดงันี�  

5.1 การใชเ้งิน หรือ ทรัพยสิ์นของบริษทั เพื�อสนบัสนุนโครงการ ตอ้งระบุชื�อในนามบริษทัเท่านั�น

โดยเงินสนบัสนุนที�จ่ายไป ตอ้งมีวตัถุประสงคเ์พื�อธุรกิจ ภาพลกัษณ์ที�ดี และชื�อเสียงของบริษทั ทั�งนี� การ
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เบิกจ่ายตอ้งระบุวตัถุประสงคที์�ชดัเจน และมีหลกัฐานที�ตรวจสอบได ้ และดาํเนินการผ่านขั�นตอนตาม

ระเบียบของบริษทั 
 

6. ไม่กระทาํการอนัใดที�เกี�ยวขอ้งกบัการเมืองภายในบริษทั และไม่ใช้ทรัพยากรใดของบริษทั เพื�อ

ดาํเนินการดงักล่าว ทั�งนี� บริษทัเป็นองคก์รที�ยึดมั�นในความเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบติัตาม

กฎหมาย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางในการให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่

พรรคการเมืองใด ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางออ้ม 
 

7. หากพบเห็นการกระทาํที�เขา้ข่ายการคอร์รัปชั�น หรือส่อไปในทางทุจริต ที�มีผลเกี�ยวขอ้งกบับริษทั ทั�ง

ทางตรง หรือทางออ้ม ตอ้งไม่ละเลย หรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดงักล่าว ควรแจง้ให้ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการทราบทนัที หรือแจง้ผา่นช่องทางการแจง้เบาะแส ตามที�ไดก้าํหนดไวใ้นนโยบายนี�  
 

8. กรรมการ และผูบ้ริหารตอ้งตระหนกัถึงความสาํคญัในการเผยแพร่ ให้ความรู้ ให้คาํปรึกษา เพื�อสร้าง

ความเขา้ใจให้แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เกี�ยวกบัการต่อตา้นการทุจริต เพื�อให้พนักงานไดป้ฏิบติัให้เป็นไปตาม

นโยบายการต่อตา้นทุจริตฉบบันี�  รวมถึงเป็นแบบอยา่งที�ดี ในเรื�องการมีความซื�อสัตย ์จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการคอร์รัปชั�น 

คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูพ้ิจารณารับเรื�องแจง้เบาะแส ขอ้

ร้องเรียนการกระทาํที�อาจทาํให้เกิดความสงสัยไดว้่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชั�น ที�เกิดขึ�นกบับริษทั โดยทางตรง 

หรือทางออ้ม โดยผ่านช่องทางการรับเรื� องที�ไดก้าํหนดไวใ้นนโยบายฉบบันี�   โดยผูร้้องเรียนจะตอ้งระบุ

รายละเอียดของเรื�องที�จะแจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน พร้อมชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขโทรศพัทที์�สามารถติดต่อได ้

และส่งมายงัช่องทางรับเรื�อง ดงันี�  

1.  แจง้ผา่นช่องทาง จดหมาย ถึง  

 ประธานกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการตรวจสอบ  

 บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

         ที�อยู ่51/29, 51/61 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี� กรุงเทพฯ 10210 

2. แจง้ผา่นช่องทาง อีเมลข์องคณะกรรมการตรวจสอบ ที� chaiwat@prospectconsult.co.th หรือ 

3.  แจง้ผา่นช่องทาง อีเมลข์องประธานเจา้หนา้ที�บริหาร ที� arak2021@epco.co.th หรือ 

4.  แจง้ผ่านช่องทาง อีเมล์ของเลขานุการบริษทั ที� epcoacc@truemail.co.th หรือ ทางโทรศพัท์ หมายเลข             

0-2522-6938 หรือ 0-2551-0541-4 ต่อ 474 

5.  แจง้ผา่นช่องทาง กล่องรับแจง้เบาะแส ที�ฝ่ายบุคคลกาํหนดติดตั�งไว ้

 

 ทั�งนี�หากผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียน มีขอ้ร้องเรียน กรรมการ หรือกรรมการผูจ้ดัการขอให้ท่านส่ง

เรื�องร้องเรียนมายงัคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงบุคคลที�สามารถแจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียนเกี�ยวกบัการ

ทุจริต คือ ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มของบริษทัไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่แข่งทางการคา้ เจา้หนี�  ภาครัฐบาล ชุมชน 
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สังคม ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั “ทั�งนี�ไม่ว่าท่านจะแจ้งด้วยวิธีใดดังกล่าวข้างต้น ทางบริษัทจะรักษา

ความลบัของท่าน” 
  

 บริษทัฯใหเ้ลขานุการบริษทั ในฐานะผูป้ฏิบติังานสนบัสนุนคณะกรรมการตรวจสอบในการดาํเนินการ

ดา้นการป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น อบรมในหลกัสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide 

(ACPG)  ซึ� งจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย หรือ IOD โดยหลกัสูตรดงักล่าวเป็นหลกัสูตรที�

ครอบคลุมการวางระบบ กระบวนการและขั�นตอนต่างๆ ในการป้องกันการทุจริต เพื�อนํามาเป็นแนวทาง

สนบัสนุนการปฏิบติังานดา้นการป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชั�นของบริษทัฯ 

 ทั�งนี� ในปี 2563 บริษทัไม่พบการรายงาน หรือการกระทาํผิดเกี�ยวกบัการทุจริตคอร์รัปชั�นที�เกี�ยวขอ้งกบั

บริษทัแต่อยา่งใด 
 

การเคารพสิทธิมนุษยชน  

 บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัสิทธิมนุษยชนขั�นพื�นฐาน สนบัสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมุนษยชน 

เพื�อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของทุกชนชั�น โดยการไม่เลือกปฏิบติั ไม่แบ่งแยก

เพศ และไม่ใชแ้รงงานเด็ก อีกทั�งยงัให้การสนับสนุนแก่ผูพ้ิการ โดยรับพนักงานที�ทุพพลภาพเขา้ร่วมงานกบั

บริษทัฯ 

 บริษัทได้สนับสนุนและปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที�

กาํหนดให้ สถานประกอบการที�มีลูกจา้ง 100 คนขึ�นไป ให้รับคนพิการที�สามารถทาํงานไดไ้ม่ว่าจะอยูต่าํแหน่ง

ใด ในอตัราส่วนลูกจา้ง 100 คน ต่อ คนพิการ 1 คน เศษของลูกจา้ง 100 คน ถา้เกิน 50 คนให้รับเพิ�มอีก 1 คน ซึ� ง 

ณ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีพนกังานทั�งสิ�น 265 คน และมีพนกังานที�ทุพพลภาพเขา้ร่วมงานกบับริษทัฯ จาํนวน

ทั�งสิ�น 4 คน 
 

การปฏิบัติแรงงานอย่างเป็นธรรม 

 บริษัทฯ มีการกาํกับดูแลให้ค่าจ้างแรงงานอยู่ในระดับที�เหมาะสมกับอุตสาหกรรมของไทย การ

ปรับปรุงเปลี�ยนแปลงโครงสร้าง และการจดัระเบียบองค์กรจะดาํเนินการอย่างรับผิดชอบ รวมทั�งปฏิบติัตาม

กฎหมายอย่างเคร่งครัด และบริษัทฯ ได้จัดตั� งคณะกรรมการสวสัดิการ เพื�อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ

บริหารงานดา้นสวสัดิการ เป็นสื�อกลางใหค้วามช่วยเหลือในเรื�องสวสัดิการต่างๆ มีการจดัตั�งกองทุนสาํรองเลี�ยง

ชีพ เพื�อสร้างหลักประกนัให้กับพนักงาน จัดให้มีการตรวจสุขภาพแก่พนักงานเป็นประจาํทุกปี และมีการ

ตรวจสอบดา้นความปลอดภยัของสถานที�ทาํงานอยา่งสมํ�าเสมอ ติดตั�งระบบสัญญาณเตือนภยัภายในอาคาร ถงั

ดบัเพลิง ตลอดจนจดัให้มีการฝึกซ้อมดบัเพลิงเบื�องตน้เป็นประจาํทุกๆ ปี   และสําหรับพนกังานเขา้ใหม่จะจดั

อบรมเกี�ยวกบัคู่มือการปฏิบติังานของเครื�องจกัร เพื�อใหพ้นกังานสามารถใชง้านไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 

 ส่วนของโครงการโรงไฟฟ้า บริษทัไดจ้ดัทาํมาตรการป้องกนัแกไ้ขผลกระทบดา้นความปลอดภยั เพื�อ

เป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที�อาจจะเกิดขึ�นกบัผูป้ฏิบติังานทั�งในระยะก่อสร้าง และระยะดาํเนินงาน ซึ� ง

รวมไปถึงการปฏิบติังานในที�ที�มีความร้อนบริเวณแผงเซลล์แสงอาทิตยซึ์� งตอ้งสัมผสักบัความร้อน โดยทาง



209 

 

บริษัทได้จัดเตรียมชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที�จาํเป็นได้แก่ ชุดแว่นตาลดแสงและถุงมือหนัง เพื�อลด

ผลกระทบต่อสุขภาพของพนกังาน 

 ในกรณีที�โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยเ์กิดอคัคีภยั ในส่วนของอาคารควบคุมและสาํนกังาน บริษทัจดั

ให้มี Portable Fire Extinguisher ชนิด ABC Dry Chemical ติดตั�งภายในอาคารตามมาตรฐาน NFPA (National 

Fire Protection Association) และติดตั�งระบบสัญญาณแจง้เหตุเพลิงไหมเ้ป็นระบบการใชส้ัญญาณเตือนอคัคีภยั

แบบธรรมดาเพ่อนเตือนไดท้นัทีเมื�อเกิดเหตุเพลิงไหม ้และติดตั�งระบบดบัเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) 

ไวส้าํหรับดบัเพลิงในกรณีเกิดเหตุ พร้อมทั�งใหมี้การตรวจสอบระบบเกี�ยวกบัความปลอดภยัให้อยูใ่นสภาพปกติ

อยู่เสมอ รวมถึงจัดพนักงานความปลอดภยัในจุดต่างๆ ออกตรวจสอบบริเวณทาํงานเป็นประจาํ และจดัการ

อบรมพนกังานเกี�ยวกบัความปลอดภยัในการปฏิบติังานและการป้องกนัอคัคีภยัอยูเ่สมอ 
 

ความรับผดิชอบต่อลูกค้าหรือผู้บริโภค   

 บริษทัฯ มุ่งเน้นการผลิตสิ�งพิมพ์ที�มีคุณภาพ เน้นการให้บริการเพื�อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบั

ลูกคา้ เนน้การรักษาคุณภาพและพฒันาปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพอยา่งต่อเนื�อง ยดึมั�นการตรงต่อเวลาในการ

ส่งมอบสินคา้  รักษาความลบัของลูกคา้ โดยไม่นาํไปใชเ้ป็นประโยชน์ของตนเองหรือผูที้�เกี�ยวขอ้งโดยมิชอบ 

เปิดรับขอ้ร้องเรียนต่างๆ จากลูกคา้ที�อาจเกิดขึ�นจากการผลิต หรือการใหบ้ริการ ทั�งนี� เพื�อนาํไปแกไ้ขขอ้ผิดพลาด 

หรือขอ้บกพร่องต่างๆ ที�อาจเกิดขึ�น โดยมุ่งเน้นการรักษาความสัมพนัธ์ที�ย ั�งยืน และบริษทัได้รับการรับรอง

มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 
 

การดูแลรักษาสิ�งแวดล้อม   

 บริษทัฯ ไดใ้ห้ความสาํคญัดา้นสิ�งแวดลอ้ม โดยปฏิบติัตามกฎหมายและมาตรฐานทางดา้นสิ�งแวดลอ้ม

อยา่งเคร่งครัด จดัระบบภายในเพื�อขจดัปัญหาสิ�งแวดลอ้มอยา่งมีระบบและประสิทธิภาพ เช่น จากการที�บริษทัฯ 

เป็นผูผ้ลิตสิ�งพิมพต่์างๆ บริษทัฯจะใชว้ตัถุดิบที�ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ�งแวดลอ้ม พร้อมทั�งไดจ้ดัทาํระบบบ่อ

บาํบดันํ� าเสียขึ�นภายในบริษทั โดยไม่ปล่อยนํ� าเสียลงในท่อระบายนํ� า ส่วนขยะอุตสาหกรรมอื�นๆที�เกิดจากการ

พิมพ์ บริษัทได้ทาํการจัดจ้างบริษัทภายนอกที�รับกาํจัดขยะอุตสาหกรรมที�ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม ทั�งนี� เพื�อไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม  

 และตามที�คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้นโยบายในการลงทุนในธุรกิจเกี�ยวกบัพลงังานทดแทนนั�น ซึ� งได้

ตระหนักถึงความสําคญัและปัญหาทางด้านสิ� งแวดล้อม  จึงได้มีการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย ์ และไดศึ้กษาผลกระทบดา้นสิ�งแวดลอ้มต่อชุมชน โดยจดัทาํ Environmental Impact Assessment : 

EIA คือ การศึกษาผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม  และผลที�ไดค้ือ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์เป็นพลงังานสะอาด 

สามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  อีกทั� งบริษทัฯ ได้เขา้เป็นสมาชิกของ โครงการกลไกพฒันาที�

สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM ) รวมถึงมีการจดัทาํมาตราการป้องกนัและแกไ้ข เพื�อลด

ผลกระทบต่างๆที�อาจจะเกิดขึ�นในระยะดาํเนินงานไวเ้รียบร้อยแลว้  

 ของเสียและมลพิษที�เกิดจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าโดยใชเ้ซลลอ์าทิตยน์ั�น จะไม่เกิดขึ�น โดยขยะ หรือ

นํ� าทิ�ง ที�เกิดขึ�นนั�นจะมาจากการอุปโภคบริโภคของพนกังานที�ปฏิบติังานเท่านั�น อยา่งไรก็ตามหากแผงสกปรก
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มากจนอาจกระทบต่อประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า กอ็าจจะตอ้งมีการลา้งแผง ซึ� งในการลา้งแผงนั�นใชเ้พียงนํ� า

สะอาด และสิ�งสกปรกที�เกาะอยู่ตามแผงนั�นก็เป็นเพียงฝุ่ นหรือสิ�งสกปรกที�มีอยู่ตามสภาพแวดลอ้มในบริเวณ

โครงการ  

 ในกรณีที�เป็นขยะนั�นเป็นชิ�นส่วนของแผงหรืออุปกรณ์ที�เสีย จะมีสองแนวทางในการดาํเนินการ คือ ถา้

เป็นอุปกรณ์ที�ยงัอยูร่ะยะรับประกนั จะทาํการส่งคืนผูผ้ลิต แต่ถา้เป็นอุปกรณ์ที�ตอ้งกาํจดัเอง ทางบริษทัจะจดัจา้

งบริษัทภายนอกที�รับกาํจัดขยะอุตสาหกรรมที�ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั� งนี� บริษัทได้

กาํหนดการคดัแยกขยะลงภาชนะรองรับที�กาํหนดไวส้าํหรับขยะประเภทนั�นๆดงันี�  

 - ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย   ใหใ้ชถ้งัหรือภาชนะรองรับที�เป็น สีเหลือง และมีชื�อบ่งชี�ชดัเจน 

 - ภาชนะรองรับขยะทั�วไป     ใหใ้ชถ้งัหรือภาชนะรองรับที�เป็น สีเขียว    และมีชื�อบ่งชี�ชดัเจน 

 - ภาชนะรองรับขยะอนัตราย ใหใ้ชถ้งัหรือภาชนะรองรับที�เป็น สีแดง     และมีชื�อบ่งชี�ชดัเจน 
 

การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม  

 มากกว่า 10 ปีแลว้ ที�บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํโครงการช่วยเหลือน้องๆ ในถิ�นทุรกนัดารในจงัหวดัต่างๆ โดย

บริษทัฯ ไดร่้วมกบัคณะผูบ้ริหาร, พนักงาน รวมถึงลูกคา้และคู่คา้ ในการร่วมกนับริจาคอุปกรณ์ดา้นการศึกษา 

อุปกรณ์กีฬา เครื� องมือทางการเกษตร ยารักษาโรค ขา้วสารอาหารแห้ง ทุนอาหารกลางวนั ตลอดจนสิ�งของ

เครื�องใชต่้างๆเป็นประจาํทุกๆ ปี และเดินทางไปมอบให้กบันอ้งๆ เพื�อเป็นการเพิ�มโอกาส และพฒันาสังคมใน

ดา้นการศึกษา 

 บริษทัฯ รับผดิชอบต่อชุมชนโดยไม่ปล่อยนํ�าเสียลงในท่อระบายนํ�า โดยบริษทัไดท้าํบ่อบาํบดันํ� าเสียขึ�น

ภายในบริษทั ส่วนขยะอุตสาหกรรมอื�นๆที�เกิดจากการพิมพ ์บริษทัไดท้าํการจดัจา้งบริษทัภายนอกที�รับกาํจดั

ขยะอุตสาหกรรมที�ไดรั้บอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั�งนี� เพื�อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มและ

ชุมชนใกลเ้คียง  ตลอดจนใหค้วามร่วมมือในดา้นต่างๆกบัชุมชนเป็นอยา่งดีเสมอมา 

 นอกจากนี�บริษทัฯ ยงัไดร่้วมทาํบุญทางดา้นศาสนา เป็นประจาํ โดยทางคณะผูบ้ริหาร, พนกังาน และผูมี้

จิตศรัทธา  ไดร่้วมกนัเป็นเจา้ภาพถวายผา้ป่าสามคัคี เพื�อเจริญพระพุทธศาสนา  โดยคณะผูบ้ริหาร และพนกังาน

ของบริษทัฯ จะร่วมเดินทางไปถวายผา้ป่าร่วมกนั ที�วดัต่างๆ ในต่างจงัหวดั ทั�งนี� เพื�อใหเ้กิดความสามคัคีร่วมกนั

ในหมู่คณะ และไดมี้โอกาสทาํบุญร่วมกนัตามประเพณี 
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คณะกรรมการบริษทัฯ ตระหนกัถึงหน้าที�และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษทัจด
ทะเบียนในการกาํกบัดูแลใหร้ายงานทางการเงินของบริษทัฯ ที�จดัทาํขึ�นมีขอ้มูลทางบญัชีที�ถูกตอ้งครบถว้นใน
สาระสําคญั โปร่งใส เปิดเผยอยา่งเพียงพอที�จะดาํรงรักษาไวซึ้� งทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ป้องกนัการทุจริตและ      
การดาํเนินการที�ผิดปกติ รายการที�เกี�ยวโยงกนัซึ� งอาจทาํให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ซึ� งเป็นรายการ
ทางการคา้อนัเป็นธุรกิจปกติทั�วไป รวมทั�งไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีที�รับรองโดยทั�วไป  ใชน้โยบาย
บญัชี ที�เหมาะสมและถือปฏิบติัโดยสมํ�าเสมอ ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล  ประโยชน์สูงสุด 
การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที�เกี�ยวขอ้ง ความรอบคอบระมดัระวงัในการจัดทาํงบการเงินและงบ
การเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  รวมถึงขอ้มูลสารสนเทศทางการเงินที�ปรากฏในรายงานประจาํปีของ
บริษทัฯ 

 

 ดงันั�นเพื�อให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียเกิดความเชื�อมั�นต่อรายงานทางการเงินของบริษทัฯ คณะกรรมการ
บริษทัฯ จึงไดแ้ต่งตั� งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระผูซึ้� งมีคุณสมบติัครบถว้นตาม
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ทาํหนา้ที�
สอบทานให้บริษทัฯ มีการรายงานทางการเงิน และการดาํเนินงานอย่างถูกตอ้งเพียงพอ มีการเปิดเผยขอ้มูล
รายการที�เกี�ยวโยงกนัหรือรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้มีความโปร่งใสถูกตอ้งและครบถว้น 
รวมทั�งใหมี้ความเพียงพอของระบบบริหารความเสี�ยง  การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกาํกบั
ดูแลของบริษัทฯ ที� เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนมีความครบถ้วนเพียงพอและเหมาะสมของ
กระบวนการติดตามการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั นโยบายต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง และขอ้กาํหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน   
 

 ในปี 2563  คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกนั 6 ครั� ง เพื�อปฏิบติัหนา้ที�ตามที�ไดร้ะบุไว้
ในกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ  กรรมการตรวจสอบทั� ง 3 ท่าน คือ นายชัยวฒัน์  อัศวินทรางกูร 
ตาํแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล และนายกมล รัตนไชย ตาํแหน่ง 
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดร่้วมประชุมพร้อมกนั นอกจากนี� ยงัมีวาระการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี รวมถึง
ไดป้ระชุมกบัผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ ในวาระที�เกี�ยวขอ้ง จากการปฏิบติัหน้าที�ดงักล่าวคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินประจาํปี 2563 ของบริษทัฯ มีความเหมาะสมและไม่พบรายการใดที�อาจมี
ผลกระทบอนัเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน ระบบควบคุมภายในของบริษทัมีความเหมาะสม เพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพ ผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2563 ของบริษทัฯ เป็นบุคคลที�เหมาะสมเพราะมีความเป็นอิสระและมี
ประสบการณ์ในการสอบบญัชีมาเป็นเวลายาวนาน 
 

เพื�อใหม้ั�นใจว่าบริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบที�ดี บริษทัฯไดว้่าจา้งผูเ้ชี�ยวชาญ
ในการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน คือ บริษทั เจอาร์ บิสสิเนส แอดไวซอรี�  จาํกดั เพื�อตรวจสอบและจดัทาํ
ระบบตรวจสอบการควบคุมภายในของบริษทัฯ โดยขอบเขตดงันี�  

 

สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยการสัมภาษณ์ยืนยนัขอ้มูล 

กรอกแบบสอบถามโดยผูบ้ริหาร และบุคคลที�ไดรั้บมอบหมายจากบริษทัในการให้ขอ้มูล สอบทานทางเดิน

การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเสี�ยง 
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เอกสารและเอกสารประกอบที�เกี�ยวขอ้งของระบบงานต่างๆ ตลอดจนคู่มือการปฏิบติังานที�บริษทัมี  ทั�งนี� จะ

ครอบคลุมในหวัขอ้เรื�องที�กาํหนดไวด้งันี�  

1. ตรวจประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน   ตามกรอบของ COSO จากแบบ

ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ที�คณะกรรมการกาํกับตลาดหลักทรัพย ์

(ก.ล.ต.)  กาํหนด 
 

2. ตรวจสอบความเสี�ยงและการควบคุมภายใน  ของระบบงานต่างๆ ที�บริษทัมีอยู ่ประกอบดว้ย : 

1)  กลุ่มระบบงานผลิต  

2) กลุ่มระบบงานจดัซื�อ 

3)   กลุ่มระบบงานการตลาดและการขาย 

4)   กลุ่มระบบงานบญัชี รวมถึง ระบบงานตน้ทุน   

5)  กลุ่มระบบงานคลงัสินคา้และการจดัส่ง  

6)   กลุ่มระบบงานการบริหารบุคคลและธุรการ   

7)  กลุ่มระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

3. ตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของการปฎิบติังานตามมาตรการต่อตา้น

คอร์รัปชั�น             
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รายการระหว่างบุคคลและกจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

มาตรการหรือขั�นตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่างกนั 

เพื�อเป็นการคุม้ครองผูล้งทุน ในกรณีที�มีการทาํรายการระหว่างกนักบับุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ใน

อนาคต บริษัทฯ จะเสนอให้แก่ที�ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติรายการระหว่างกัน โดยต้องมี

คณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมเพื�อพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกนั เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล

ยุติธรรม และมีนโยบายการกาํหนดราคาที�เหมาะสม ตามเงื�อนไขการคา้ทั�วไป ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์

ระหว่างบริษทัฯ และบริษทัฯ ไดค้าํนึงถึงความจาํเป็นและความเหมาะสมเพื�อประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผู ้

ถือหุน้ โดยกรรมการ ผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดงักล่าว 

นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกนัในอนาคต 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัครั� งที� 1/2549 วนัที� 14 มีนาคม 2549 มีมติกาํหนดมาตรการอนุมติัรายการ

ระหว่างกนั โดยพิจารณารายการระหว่างกนัที�อาจเกิดขึ�นในอนาคตเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ รายการที�เกิดขึ�นเป็น

ปกติและต่อเนื�องและรายการพิเศษที�เกิดขึ�นเป็นครั� งคราว โดยมีขั�นตอนการอนุมติัรายการระหว่างกนัเป็นดงันี�  

1. รายการที�เกิดขึ�นเป็นปกติ 

    รายการคา้ที�เป็นปกติธุรกิจ เช่น การจ้างพิมพ์หนังสือ การขายวตัถุดิบ เป็นรายการที�จะยงัคง

เกิดขึ�นอย่างต่อเนื�องในอนาคต เนื�องจากเป็นรายการคา้ปกติธุรกิจ ดังนั�น บริษทัฯ ไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์และ

แนวทางในการปฏิบติัสําหรับรายการดังกล่าว โดยระบุเงื�อนไขการทาํรายการให้เป็นไปตามเงื�อนไขการคา้

โดยทั�วไป ในราคาตลาดที�เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได้ โดยนําเสนอให้

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติัในหลกัเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบติัดังกล่าว นอกจากนั�น 

คณะกรรมการตรวจสอบจะทาํการตรวจสอบว่ารายการดังกล่าวได้ปฏิบัติตามนโยบายที�คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดอ้นุมติัไว ้
 

2. รายการพิเศษที�เกิดขึ�นเป็นครั� งคราว 

    รายการพิ เศษที� เกิดขึ� นเป็นครั� งคราว เช่น การขายเครื� องจักร เป็นต้น บริษัทฯ จะจัดให้

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเห็นเกี�ยวกบัความสมเหตุสมผลของรายการ และเป็นไปตามเงื�อนไขราคา

ที�เหมาะสม หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหว่างกนันั�น บริษทัฯ จะ

จัดให้มีผูเ้ชี�ยวชาญอิสระเพื�อพิจารณาราคาที�เหมาะสม และให้ผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ พิจารณาตรวจสอบ

รายการดงักล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูเ้ชี�ยวชาญอิสระจะนาํไปใชป้ระกอบการพิจารณา

อนุมติัการทาํรายการของคณะกรรมการหรือผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี ตามแต่กฎระเบียบที�เกี�ยวขอ้ง 
 

 

รายการระหว่างกนั 
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รายการระหว่างกนับริษัทได้เปิดเผยไว้ในงบการเงิน ส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6. หน้า 48    

รายการระหว่างบุคคลและกจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

บริษทัฯ มีรายการบญัชีกบับริษทัยอ่ย บริษทัและบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั สินทรัพย ์หนี� สิน รายได ้และ

ค่าใชจ่้ายส่วนหนึ�งของบริษทัฯ เกิดขึ�นจากรายการบญัชีกบับริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัดงักล่าว บริษทัเหล่านี� เกี�ยวขอ้ง

กนัโดยการถือหุน้ และ/หรือ การเป็นกรรมการร่วมกนั โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปนี� .- 
 

บริษัทที� เกี�ยวข้องกันนอกเหนือจากบริษัทย่อย ที�อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.2.1 

ประกอบดว้ย 

 

บุคคลและบรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 

ลกัษณะ

ความสมัพนัธ ์

การดาํเนินกจิการ สดัส่วนการถอืหุน้ (รอ้ยละ) 

ประเภทธุรกจิ ประเทศ ปี 2563 ปี 2562 

บรษิทั อควา คอรเ์ปอเรชั �น จาํกดั 
(มหาชน) 

1 ใหบ้รกิารเช่าโครงป้ายเพื�อตดิตั �งโฆษณา 
   และเขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื�น 

ไทย - - 

บรษิทั แมเนเจอร ์ มเีดยี กรุ๊ป จาํกดั 
(มหาชน) 

2 ผลติและจาํหน่ายหนงัสอืพมิพ ์
   และสิ�งตพีมิพ ์

ไทย - - 

Phu Khanh Solar Power Joint Stock 
Company 

3 พฒันาโครงการพลงังานในประเทศ
เวยีดนาม 

เวยีดนาม - - 

Nissho Investment Kabushiki Kaisha 
(Jpn Co.) 

4 ใหบ้รกิารบาํรุงรกัษาโรงไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทติย ์

ญี�ปุ่ น - - 

นายยุทธ ชนิสุภคักุล 5 - ไทย - - 
Mr. Tran Minh Tien 6 - ฮ่องกง - - 

 

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่างบริษทัฯ กบับุคคลและบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั ดงันี� .- 

1. เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่และมีกรรมการร่วมกนั 

2. เป็นบริษทัที�มีกรรมการร่วมกนั 

3. เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัฯ จนถึงวนัที� 27 ธนัวาคม 2562 

4. เป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัยอ่ยทางออ้มจนถึงวนัที� 26 ตุลาคม 2563 [Kyotamba Solar Goda Kaisha (Jpn 

Co.)] 

5. เป็นกรรมการและผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

6. เป็นกรรมการของบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
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 รายการบญัชีที�มีสาระสาํคญัที�เกิดขึ�นระหว่างกนั มีรายละเอียด ดงันี� .- 
 

  

นโยบายการ

กําหนดราคา 

หน่วย : บาท 

  สาํหรบัปี สิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

บริษทัย่อย        

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร  1 - - 65,515,139.95 16,456,413.83 

ดอกเบี�ยรบั 2 - - 86,569,678.96 111,217,727.96 

รายไดค้า่บรหิารจดัการ 1 - - 17,040,000.00 - 

รายไดเ้งนิปันผล 5 - - 269,999,988.00 179,999,992.00 

รายไดค้า่เช่า 1 - - 3,610,000.00 360,000.00 

กําไรจากการจาํหน่ายทรพัยส์นิ 1 - - 51,777,716.25 69,992.14 
รายไดอ้ื�น � - - 2,692,710.91 - 

ตน้ทุนขายและบรกิาร 1 - - 28,161,650.93 4,218,651.38 

ตน้ทุนทางการเงนิ 3 - - 1,380,418.63 4,445,345.15 

บริษทัย่อยทางอ้อม      

รายไดค้า่เช่า 1 - - 552,000.00 302,000.00 

บริษทัร่วมทางอ้อม      

รายไดค้า่บรหิารจดัการ 1 - 843,000.00 - - 
ดอกเบี�ยรบั 2 27,616.43 - - - 

บริษทัที�เกี�ยวข้องกนั     

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 1 46,440.00 - 46,440.00 - 
ตน้ทุนขายและบรกิาร 1 2,902,521.60 3,760,191.60 - - 

ตน้ทุนทางการเงนิ � 422,878.83 - 422,878.83 - 

บคุคลที�เกี�ยวข้องกนั      

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 1 9,848,940.00 - - - 

 

นโยบายการกาํหนดราคา 

1. ตามอตัราที�ตกลงร่วมกนั 

2. ตามที�ระบุในสัญญาเงินกู ้ร้อยละ 2 - 6.5 ต่อปี ในปี 2563 และร้อยละ 5.5 - 6.5 ต่อปี ในปี 2562 

3. ตามที�ระบุในตั�วสัญญาใชเ้งิน ร้อยละ 4.4 ต่อปี ในปี 2563 และร้อยละ 4 - 4.4 ต่อปี ในปี 2562 

4. ตั�วแลกเงินขายลด อตัราดอกเบี�ย ร้อยละ 6.5 ต่อปี ในปี 2563 

5. ตามที�บริษทัยอ่ยประกาศจ่ายเงินปันผล 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 

กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายสาํหรับเงินเดือน โบนสั เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ 

สวสัดิการอื�น ค่าเบี�ยประชุมใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร และผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน โดยสรุป

ไดด้งันี�  
  หน่วย : บาท 

 สาํหรบัปี สิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

ผลประโยชน์ระยะสั �น 34,253,692.73 34,163,919.29 13,693,723.33 13,202,925.00 

ผลประโยชน์ระยะยาวหลงัออกจากงาน 1,570,732.24 1,659,299.61 649,403.00 615,768.00 

รวม 35,824,424.97 35,823,218.90 14,343,126.33 13,818,693.00 

 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัสิ�นปี ระหว่างบริษทัฯ และบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงันี� .- 

 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

ลกูหนี�การค้า     
บรษิทัยอ่ย - - 3,936,293.46 773,395.22 
บรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 13,336,485.72 13,336,485.72 13,336,485.72 13,336,485.72 
หกั คา่เผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติ 
       ที�คาดวา่จะเกดิขึ�น (13,336,485.72) (12,464,005.35) (13,336,485.72) (12,464,005.35) 

สทุธ ิ - 872,480.37 3,936,293.46 1,645,875.59 

ลกูหนี�หมุนเวียนอื�น     
บรษิทัยอ่ย - - 61,737,646.82 1,231,617.14 
บรษิทัยอ่ยทางออ้ม - - 21,000.00 21,000.00 

บรษิทัร่วมทางออ้ม 283,516.43 150,355.00 - - 

รวม 283,516.43 150,355.00 61,758,646.82 1,252,617.14 

ลกูหนี�ค่าทรพัยสิ์น     

บรษิทัยอ่ย - - ���,���,���.�� - 

เงินปันผลค้างรบั     

บรษิทัยอ่ย - - - 179,999,992.00 

เจ้าหนี�การค้า     

บรษิทัยอ่ย                                   - - 5,116,699.78 3,032,372.69 

เจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น     

บรษิทัยอ่ย - - 2,684,992.00 8,604,940.00 

บุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั 401.11 1,190.17 - - 
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   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

รวม 401.11 1,190.17 2,684,992.00 8,604,940.00 

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น     

บรษิทัยอ่ยทางออ้ม - - 63,000.00 63,000.00 

 

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่บุคคลและบริษัทที�เกี�ยวข้องกัน 
 

รายการเคลื�อนไหวของเงินให้กูย้มืระยะสั�นแก่บุคคลและบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงันี� .- 
 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวม 

  รายการเคลื�อนไหวระหว่างปี 

   

1 ม.ค. 63 

 

เพิ�มขึ�น 

 

(ลดลง) 

ขาดทุนจาก 

อตัราแลกเปลี�ยน 31 ธ.ค. 63 

บรษิทัร่วมทางออ้ม - 587,271,144.00 - (3,000,221.27) 584,270,922.73 

  

 เงินให้กูย้ืมดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการให้กูย้ืมแก่บริษทัร่วมทางออ้มจาํนวน 3 แห่ง โดยทาํสัญญากูย้มื ไม่มี

หลกัประกนั ครบกาํหนดภายใน 1 ปี คิดอตัราดอกเบี�ยร้อยละ 2 และ 6 ต่อปี 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  รายการเคลื�อนไหวระหว่างปี 

 

 1 ม.ค. 63 เพิ�มขึ�น (ลดลง) 
ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้น

เครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น 31 ธ.ค. 63 

บรษิทัย่อย 1,383,200,788.76 �,���,���,���.�� (�,���,���,���.��) (��,���,���.��) ���,473,���.�� 

 
 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  รายการเคลื�อนไหวระหว่างปี 

  1 ม.ค. 62 เพิ�มขึ�น (ลดลง) 31 ธ.ค. 62 

บรษิทัย่อย 1,350,430,979.63 1,324,130,000.00 (1,291,360,190.87) 1,383,200,788.76 
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เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ยสองแห่ง โดยมีรายละเอียดดงันี�  

1. ใหกู้ย้มืโดยทาํสัญญากูย้มื ไม่มีหลกัประกนั ครบกาํหนดภายใน 1 ปี คิดอตัราดอกเบี�ยร้อยละ 6.5 ต่อปี ในปี 

2563 และร้อยละ 5.5 - 6.5 ต่อปี ในปี 2562 

2. ใหกู้ย้มืในรูปตั�วสัญญาใชเ้งิน ครบกาํหนดเมื�อทวงถาม คิดอตัราดอกเบี�ยร้อยละ 4.4 ต่อปี ในปี 2563 

 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมทางอ้อม - ส่วนที�ครบกาํหนดรับชําระภายในหนึ�งปี 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินให้กูย้ืมจาํนวน 9.37 ลา้นบาท เป็นการให้กูย้ืมแก่บริษทัร่วม

ทางออ้มสองแห่งตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื�อซื�อที�ดิน โดยการทาํสัญญากูย้มื ครบกาํหนดภายใน 3 ปี นบัแต่วนัทาํ

สัญญา ใหกู้โ้ดยไม่มีหลกัประกนั และไม่มีการคิดดอกเบี�ยระหว่างกนั โดยสัญญาไดค้รบกาํหนดในปี 2560 จึงจดั

ประเภทเงินให้กูย้ืมดงักล่าวเป็นส่วนที�ครบกาํหนดรับชาํระภายในหนึ�งปี ซึ� งในระหว่างปี 2563 และ 2562 ไม่มี

รายการเคลื�อนไหวแต่อยา่งใด 

ตั�วแลกเงินขายลด - บริษัทที�เกี�ยวข้องกนั 

 บริษทัฯ ไดอ้อกตั�วแลกเงินขายลด (Bill of Exchange : B/E) ให้แก่บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัแห่งหนึ�ง จาํนวน 1 

ฉบบั มูลค่าที�ตราไว ้40 ลา้นบาท อตัราดอกเบี�ยร้อยละ 6.5 ต่อปี ซึ� งบริษทัฯ ไดจ่้ายชาํระตั�วแลกเงินขายลดดงักล่าว

แลว้ เมื�อวนัที� 4 สิงหาคม 2563 
 

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากบุคคลและบริษัทที�เกี�ยวข้องกนั 

รายการเคลื�อนไหวของเงินกูย้มืระยะสั�นจากบุคคลและบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงันี�  

  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวม 

  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 

  งบการเงนิรวม 

  รายการเคลื�อนไหวระหว่างปี 

  1 ม.ค. 62 เพิ�มขึ�น (ลดลง) 31 ธ.ค. 62 

กรรมการ - 85,000,000.00 (85,000,000.00) - 
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  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  รายการเคลื�อนไหวระหว่างปี 

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

บรษิทัย่อย - 123,000,000.00 (123,000,000.00) - 
กรรมการ - 57,200,000.00 (57,200,000.00) - 

รวม - 180,200,000.00 (180,200,000.00) - 

 
 

 หน่วย : บาท 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  รายการเคลื�อนไหวระหว่างปี 

  1 ม.ค. 62 เพิ�มขึ�น (ลดลง) 31 ธ.ค. 62 

บรษิทัย่อย - 410,439,693.19 (410,439,693.19) - 

กรรมการ - 60,550,000.00 (60,550,000.00) - 

รวม - 470,989,693.19 (470,989,693.19) - 

 

บริษทัยอ่ย 

เงินกูย้มืดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการกูย้มืจากบริษทัยอ่ย ในรูปตั�วสัญญาใชเ้งิน ครบกาํหนดเมื�อทวงถาม คิด

อตัราดอกเบี�ยร้อยละ 4.4 ต่อปี ในปี 2563 และร้อยละ 4 - 4.4 ต่อปี ในปี 2562 

กรรมการ 

เงินกูย้มืดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการกูย้มืจากกรรมการ ในรูปตั�วสัญญาใชเ้งิน ครบกาํหนดเมื�อทวงถาม ไม่มี

หลกัประกนั และไม่มีการคิดดอกเบี�ยระหว่างกนั 

 

 กลุ่มบริษทัมีการคํ�าประกนัวงเงินสินเชื�อที�มีกบัสถาบนัการเงินระหว่างกนั ดงัต่อไปนี�  

 หน่วย : ลา้นดอลลารส์หรฐั หน่วย : ลา้นเยน หน่วย : ลา้นบาท 

 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

บรษิทัฯ คํ�าประกนัวงเงนิสนิเชื�อใหบ้รษิทัย่อยทางตรง - - 345.00 4,115.00 638.84 1,440.84 

บรษิทัฯ คํ�าประกนัวงเงนิสนิเชื�อใหบ้รษิทัย่อยทางออ้ม - -  - 592.50 592.50 
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยทางตรงคํ�าประกนัวงเงนิสนิเชื�อ 
    ใหบ้รษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั - 65.00 - - - - 
บรษิทัย่อยทางตรงคํ�าประกนัวงเงนิสนิเชื�อใหบ้รษิทัย่อย
ทางออ้ม - - - - - 927.40 
บรษิทัย่อยทางตรง และบรษิทัย่อยทางออ้มคํ�าประกนัวงเงนิ
สนิเชื�อ 
    ใหบ้รษิทัย่อยทางออ้ม - - - - - 554.00 
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 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ ค ํ�าประกนัวงเงินสินเชื�อกบัสถาบนัการเงินแห่งหนึ�ง ใหก้บับริษทัยอ่ย

ทางตรงแห่งหนึ�ง เพื�อชาํระค่าอุปกรณ์ผลิตพลงังานไฟฟ้าจาํนวน 932 ลา้นบาท และเพื�อชาํระค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้า

จาํนวน 3,770 ลา้นเยน ในระหว่างปี 2563 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ่้ายชาํระคืนเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินครบทั�ง

จาํนวนแลว้ และบริษทัฯ ไดด้าํเนินการไถ่ถอนการคํ�าประกนัดงักล่าวแลว้ (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 22 

ประกอบ) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัยอ่ยทางออ้มแห่งหนึ�งใหบ้ริษทัยอ่ยทางตรงแห่งหนึ�งใช้

วงเงินการออกหนงัสือคํ�าประกนัประเภท Standby Letter of Credit จาํนวน 27.93 ลา้นบาท กบัสถาบนัการเงิน

แห่งหนึ�ง 
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งบการเงิน 
 

สรุปรายงานการสอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปีที�ผ่านมา (2561 - 2563) 
 

สรุปรายงานการสอบงบการเงินในรอบปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561 

 รายงานของผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นอย่างไม่มีเงื�อนไขว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที� 

31 ธนัวาคม 2561  ผลการดาํเนินงานรวมและเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สําหรับปี

สิ�นสุดวนัเดียวกนั  โดยถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีความเป็นอิสระ

จากกลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพที�กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม

ราชูปถมัภ์ ในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไดป้ฏิบติัตามความ

รับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื�นๆ ซึ�งเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี�  และเชื�อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที�ไดรั้บเพียงพอ

และเหมาสมเพื�อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น โดยไดก้าํหนดเรื�องสาํคญัในการตรวจสอบดงันี�  
 

1.  การซื�อธุรกจิ 

 กลุ่มบริษทัมีการลงทุนในกิจการต่างๆ ทั�งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื�อง โดยรายการลงทุน

ดงักล่าวเป็นรายการไดม้าซึ� งทรัพยสิ์นที�มีสาระสาํคญัที�เกิดขึ�นในระหว่างปี ซึ� งการบนัทึกบญัชีตามวิธีซื�อสาํหรับการ

รวมธุรกิจมีความซบัซอ้นในเรื�องของสญัญาต่างๆ ขอ้กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งและนโยบายบญัชีที�แตกต่างกนั ซึ� งผูบ้ริหาร

ตอ้งทาํความเขา้ใจในเรื�องดงักล่าวและตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเกี�ยวขอ้ง ซึ� งกาํหนดใหก้ลุ่มบริษทั ตอ้งทาํการประเมิน

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที�ได้มาและหนี� สินที� รับมารวมถึงสิ� งตอบแทนในการซื� อ อันเนื�องมาจากความมี

สาระสําคญัของรายการและเกี�ยวขอ้งกบัการใชดุ้ลยพินิจที�สําคญัและมีความซับซ้อนในการประเมินมูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพยที์�ไดม้าและหนี� สินที�รับมา ผูส้อบบญัชีจึงพิจารณาว่าการบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจเป็นเรื�องสาํคญัใน

การตรวจสอบ 
 

วิธีการตรวจสอบที�สาํคญั คือ  

 สอบถามฝ่ายบริหารถึงลกัษณะและวตัถุประสงคใ์นการเขา้ทาํรายการซื�อขายหุน้  

 อ่านสัญญาซื�อขายธุรกิจและรายงานการวิเคราะห์การรวมธุรกิจซึ� งจดัทาํโดยกลุ่มบริษทัเพื�อทาํความเขา้ใจถึง

ขอ้กาํหนดและเงื�อนไขที�สาํคญั 

 ประเมินความเหมาะสมของการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารในการกาํหนดขอ้สมมติที�ใชใ้นการกาํหนดราคาซื�อเงิน

ลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 ประเมินความเหมาะสมในการระบุสินทรัพยที์�ไดม้าและหนี� สินที�รับมาทั�งหมดรวมถึงสิ�งตอบแทนในการซื�อซึ� ง

จดัทาํโดยกลุ่มบริษทั 

 ประเมินความรู้ ความสามารถ และความเที�ยงธรรมของผูป้ระเมินอิสระภายนอก รวมถึงความเหมาะสมของขอ้

สมมติฐานและวิธีการวดัมูลค่าที�ใชใ้นการประเมินมูลค่า 

ข้อมูลทางการเงินที�สําคัญ 
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 สอบทานการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้ง 
 

2. การด้อยค่าเงนิลงทุน 

 กลุ่มบริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเป็นจาํนวนมาก ซึ�งมาตรฐานการรายงานทางการเงินกาํหนดใหบ้ริษทัฯ 

ตอ้งพิจารณาการตั�งค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ในการพิจารณาการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่าว 

บริษทัฯ ตอ้งใชดุ้ลยพินิจที�สาํคญัของฝ่ายบริหารที�เกี�ยวขอ้งกบัการคาดการณ์ ผลการดาํเนินงานในอนาคตและการ

ประเมินแผนงานในอนาคตของบริษทัย่อย รวมถึงการกาํหนดอตัราคิดลดและสมมติฐานที�สาํคญั ซึ� งทาํใหเ้กิดความ

เสี�ยงเกี�ยวกบัมูลค่าค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อย ผูส้อบบญัชีจึงพิจารณาว่าเรื�องดอ้ยค่าเงินลงทุนเป็น

เรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ 
 

วิธีการตรวจสอบที�สาํคญั คือ  

 ทาํความเขา้ใจและประเมินขอ้สมมติที�ใชใ้นการจดัทาํแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคต  โดยการทาํ

ความเขา้ใจในกระบวนการที�ทาํใหไ้ดม้าซึ�งตวัเลขดงักล่าวเปรียบเทียบขอ้สมมติดงักล่าวกบัแหล่งขอ้มูลภายนอก

และภายในของบริษทัฯ 

 เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกบัผลการดาํเนินงานที�เกิดขึ�นจริงเพื�อประเมินการใชดุ้ลยพินิจ

ของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที�คาดวา่จะไดรั้บในอนาคตดงักล่าว  

 ความเขา้ใจและประเมินอตัราคิดลด พิจารณาขอบเขตและความเป็นไปไดข้องการเปลี�ยนแปลงในขอ้สมมติที�

สาํคญัที�อาจเกิดขึ�น  และทาํการวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงของขอ้สมมติดงักล่าวต่อมูลค่าที�คาดวา่

จะไดรั้บคืนสาํหรับเงินลงทุนดงักล่าว 

 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที�เน้น 

 ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ � การแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในงบการเงินรวมสาํหรับการบนัทึกบญัชี

เงินกูย้ืมจากบริษทัแห่งหนึ�ง ของบริษทัยอ่ยในประเทศญี�ปุ่นแห่งหนึ�ง  ทั�งนี� มิไดแ้สดงความเห็นอย่างมีเงื�อนไขต่อกรณีนี�

แต่อยา่งใด 
 

สรุปรายงานการสอบงบการเงินในรอบปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562 

 รายงานของผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นอย่างไม่มีเงื�อนไขว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที� 

31 ธนัวาคม 2562  ผลการดาํเนินงานรวมและเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สําหรับปี

สิ�นสุดวนัเดียวกนั  โดยถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีความเป็นอิสระ

จากกลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพที�กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม

ราชูปถมัภ์ ในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไดป้ฏิบติัตามความ

รับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื�นๆ ซึ�งเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี�  และเชื�อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที�ไดรั้บเพียงพอ

และเหมาสมเพื�อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น โดยไดก้าํหนดเรื�องสาํคญัในการตรวจสอบดงันี�  
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1. การด้อยค่าเงินลงทุน 

 ตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.2.1 กลุ่มบริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัย่อยเป็นจาํนวน

มาก ซึ�งมาตรฐานการรายงานทางการเงินกาํหนดใหบ้ริษทัฯ ตอ้งพิจารณาการตั�งค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ใน

การพิจารณาการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่าว บริษทัฯ ตอ้งใช้ดุลยพินิจที�สําคญัของฝ่ายบริหารที�

เกี�ยวขอ้งกบัการคาดการณ์ ผลการดาํเนินงานในอนาคตและการประเมินแผนงานในอนาคตของบริษทัย่อย รวมถึง

การกาํหนดอตัราคิดลดและสมมติฐานที�สาํคญั ซึ� งทาํใหเ้กิดความเสี�ยงเกี�ยวกบัมูลค่าค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน

บริษทัยอ่ย ผูส้อบบญัชีจึงพิจารณาวา่เรื�องดอ้ยค่าเงินลงทุนเป็นเรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบที�สาํคญั คือ  

 ทาํความเขา้ใจและประเมินขอ้สมมติฐานที�ใชใ้นการจดัทาํแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคต โดยการ

ทาํความเขา้ใจในกระบวนการที�ทาํให้ไดม้าซึ� งตวัเลขดงักล่าวเปรียบเทียบขอ้สมมติฐานดงักล่าวกบัแหล่งขอ้มูล

ภายนอกและภายในของบริษทัฯ 

 เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกบัผลการดาํเนินงานที�เกิดขึ�นจริงเพื�อประเมินการใชดุ้ลยพินิจของ

ฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที�คาดวา่จะไดรั้บในอนาคตดงักล่าว  

 ทาํความเขา้ใจและประเมินอตัราคิดลด พิจารณาขอบเขตและความเป็นไปไดข้องการเปลี�ยนแปลงในขอ้สมมติฐาน

ที�สาํคญัที�อาจเกิดขึ�น และทาํการวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงของขอ้สมมติฐานดงักล่าวต่อมูลค่าที�

คาดวา่จะไดรั้บคืนสาํหรับเงินลงทุนดงักล่าว 

2. การขายเงินลงทุน 

 ตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.2.2.5.1 ในระหว่างปี บริษทัย่อยแห่งหนึ�งของบริษทัฯ ไดมี้

การขายเงินลงทุนในบริษทัย่อยของบริษทัย่อยแห่งนั�นทั�งจาํนวน และบนัทึกกาํไรจากการขายเงินลงทุนดงักล่าวในงบ

การเงินรวมจาํนวน 543.01 ลา้นบาท เนื�องจากมูลค่าของรายการขายเงินลงทุนดงักล่าวมีสาระสําคญั จึงพิจารณาว่า

รายการขายเงินลงทุนดงักล่าวเป็นเรื�องสาํคญัต่อการตรวจสอบของผูส้อบบญัชี  

วิธีการตรวจสอบที�สาํคญั คือ  

 สอบถามผูบ้ริหารเพื�อให้ไดม้าซึ� งความเขา้ใจและวตัถุประสงค์เกี�ยวกบัการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อย 

ตลอดจนการอนุมติัการจาํหน่ายเงินลงทุนดงักล่าว 

 สอบทานขอ้ตกลงและเงื�อนไขในสญัญาขายเงินลงทุน 

 สาํหรับการสูญเสียอาํนาจการควบคุมในบริษทัยอ่ย ผูส้อบบญัชีพิจารณาเอกสารทางกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัการ

ขายเงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่าวและขอ้มูลอื�นที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั�งการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินที�เกี�ยวขอ้ง 

 ตรวจสอบเกณฑใ์นการพิจารณามูลค่าผลตอบแทนจากเงินลงทุนกบัราคาที�ระบุในสญัญาขายเงินลงทุน 

 พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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สรุปรายงานการสอบงบการเงินในรอบปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563 

 รายงานของผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นอย่างไม่มีเงื�อนไขว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที� 

31 ธนัวาคม 2563  ผลการดาํเนินงานรวมและเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สําหรับปี

สิ�นสุดวนัเดียวกนั  โดยถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีความเป็นอิสระ

จากกลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพที�กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม

ราชูปถมัภ์ ในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไดป้ฏิบติัตามความ

รับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื�นๆ ซึ�งเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี�  และเชื�อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที�ไดรั้บเพียงพอ

และเหมาสมเพื�อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น โดยไดก้าํหนดเรื�องสาํคญัในการตรวจสอบดงันี�  

1. การด้อยค่าเงินลงทุน 

 ตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.2 กลุ่มบริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัย่อยเป็นจาํนวน

มาก ซึ�งมาตรฐานการรายงานทางการเงินกาํหนดใหบ้ริษทัฯ ตอ้งพิจารณาการตั�งค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ใน

การพิจารณาการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าว บริษทัฯ ตอ้งใชดุ้ลยพินิจที�สาํคญัของฝ่ายบริหารที�เกี�ยวขอ้ง

กบัการคาดการณ์ ผลการดาํเนินงานในอนาคตและการประเมินแผนงานในอนาคตของบริษทัย่อย รวมถึงการกาํหนด

อตัราคิดลดและสมมติฐานที�สาํคญั ซึ� งทาํให้เกิดความเสี�ยงเกี�ยวกบัมูลค่าค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทั

ยอ่ย ผูส้อบบญัชีจึงพิจารณาวา่เรื�องดอ้ยค่าเงินลงทุนเป็นเรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบที�สาํคญั คือ  

 ทาํความเขา้ใจและประเมินขอ้สมมติฐานที�ใชใ้นการจดัทาํแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคต โดยการ

ทาํความเขา้ใจในกระบวนการที�ทาํให้ไดม้าซึ� งตวัเลขดงักล่าวเปรียบเทียบขอ้สมมติฐานดงักล่าวกบัแหล่งขอ้มูล

ภายนอกและภายในของบริษทัฯ 

 เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกบัผลการดาํเนินงานที�เกิดขึ�นจริงเพื�อประเมินการใชดุ้ลยพินิจของ

ฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที�คาดวา่จะไดรั้บในอนาคตดงักล่าว  

 ทาํความเขา้ใจและประเมินอตัราคิดลด พิจารณาขอบเขตและความเป็นไปไดข้องการเปลี�ยนแปลงในขอ้สมมติฐาน

ที�สาํคญัที�อาจเกิดขึ�น และทาํการวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงของขอ้สมมติฐานดงักล่าวต่อมูลค่าที�

คาดวา่จะไดรั้บคืนสาํหรับเงินลงทุนดงักล่าว 

2. การซื�อเงนิลงทุน 

 ตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.2.1.4.4, 2.2.1.4.5 และ 2.2.1.6 กลุ่มบริษทัมีการลงทุน

ในบริษทัต่างๆ อย่างต่อเนื�อง อนัเป็นรายการไดม้าซึ� งทรัพยสิ์นที�มีสาระสําคญัที�เกิดขึ�นในระหว่างปี 2563 ทั�งนี�

ผูบ้ริหารตอ้งทาํความเขา้ใจและตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเกี�ยวขอ้งในการพิจารณารับรู้รายการระหว่างการบนัทึกบญัชี

เงินลงทุนตามวิธีซื�อสาํหรับการรวมธุรกิจ หรือการซื�อสินทรัพยซึ์�งไม่ก่อใหเ้กิดธุรกิจ รวมทั�งความซบัซอ้นในเรื�องของ

สญัญาต่างๆ ขอ้กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งและนโยบายบญัชีที�แตกต่างกนั ผูส้อบบญัชีจึงพิจารณาว่าการบนัทึกบญัชีสาํหรับ

การซื�อเงินลงทุนเป็นเรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ 
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วิธีการตรวจสอบที�สาํคญั คือ  

 สอบถามฝ่ายบริหารถึงลกัษณะและวตัถุประสงคใ์นการเขา้ทาํรายการซื�อขายหุน้ 

 อ่านสญัญาซื�อขายหุน้และสญัญาที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อทาํความเขา้ใจถึงขอ้กาํหนดและเงื�อนไขที�สาํคญั 

 การประเมินอาํนาจการควบคุมในบริษทัที�ถูกลงทุน 

 ประเมินความเหมาะสมของการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารในการกาํหนดขอ้สมมติที�ใชใ้นการกาํหนดราคาซื�อเงิน

ลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 ประเมินความเหมาะสมในการระบุสินทรัพยที์�ไดม้าและหนี� สินที�รับมาทั�งหมดรวมถึงสิ�งตอบแทนในการซื�อซึ� ง

จดัทาํโดยกลุ่มบริษทั 

 ประเมินความรู้ ความสามารถ และความเที�ยงธรรมของผูป้ระเมินอิสระภายนอก รวมถึงความเหมาะสมของขอ้

สมมติฐานและวิธีการวดัมูลค่าที�ใชใ้นการประเมินมูลค่า 

 สอบทานการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้ง 

3. การจาํหน่ายเงนิลงทุน 

 ตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.2.1.5 และ 2.2.1.7 ในระหว่างปี บริษทัย่อยและ

บริษทัย่อยทางออ้มของบริษทัฯ ไดมี้การจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อย และบนัทึกกาํไรจากการขายเงินลงทุน

ดงักล่าวในงบการเงินรวมจาํนวน 1,567.17 ลา้นบาท เนื�องจากมูลค่าของรายการขายเงินลงทุนดงักล่าวมีสาระสาํคญั จึง

พิจารณาวา่รายการขายเงินลงทุนดงักล่าวเป็นเรื�องสาํคญัต่อการตรวจสอบของผูส้อบบญัชี  

วิธีการตรวจสอบที�สาํคญั คือ  

 สอบถามผูบ้ริหารเพื�อให้ไดม้าซึ� งความเขา้ใจและวตัถุประสงค์เกี�ยวกบัการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อย 

ตลอดจนการอนุมติัการจาํหน่ายเงินลงทุนดงักล่าว 

 สอบทานขอ้ตกลงและเงื�อนไขในสญัญาขายเงินลงทุน 

 สาํหรับการสูญเสียอาํนาจการควบคุมในบริษทัยอ่ย ผูส้อบบญัชีพิจารณาเอกสารทางกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัการ

ขายเงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่าวและขอ้มูลอื�นที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั�งการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินที�เกี�ยวขอ้ง 

 ตรวจสอบเกณฑใ์นการพิจารณามูลค่าผลตอบแทนจากเงินลงทุนกบัราคาที�ระบุในสญัญาขายเงินลงทุน 

 พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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(เดิมชื�อ บริษัท โรงพิมพ์ตะวนัออก จาํกดั (มหาชน))

1,000,000.00     

ปี 2562 ปี 2561

ปี 2563 (จดัประเภทใหม่) (จดัประเภทใหม่) ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

สินทรพัย์หมุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 949.68            151.07            307.57            4.06                4.51                4.38                

เงนิฝากธนาคารท ี�ตดิภาระคํ�าประกนั -                 25.43              25.67              -                 -                 -                 

สินทรพัย์ทางการเงนิหมุนเวยีนอื�น 62.86              625.98            280.00            38.31              534.07            251.54            

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวยีนอื�น - สุทธิ 153.11            371.75            659.23            82.95              131.90            138.54            

ลูกหนี�ค่าทรพัย์สิน -                 -                 -                 212.74            -                 -                 

สินทรพัย์ท ี�เกดิจากสัญญา 11.32              6.11                -                 -                 -                 -                 

ส่วนของสินทรพัย์ท ี�ครบกําหนดรบัชําระภายในหนึ�งปี

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่บรษิทัร่วมทางอ้อม 9.37                9.37                9.37                -                 -                 -                 

เงนิให้กู้ยมืแก่พนกังาน 3.64                2.57                2.14                0.28                2.19                2.14                

เงนิให้กู้ยมืระยะสั �นแก่บรษิทัท ี�เก ี�ยวข้องกนั 584.27            -                 -                 958.47            1,383.20          1,350.43          

สินค้าคงเหลอื - สุทธิ 134.49            106.29            119.31            -                 76.66              87.35              

เงนิปันผลค้างรบั -                 -                 -                 -                 180.00            -                 

สินทรพัย์หมุนเวยีนอื�น 225.47            284.78            140.71            150.11            0.36                0.17                

รวมสินทรพัย์หมุนเวียน 2,134.20          1,583.35          1,544.00          1,446.93          2,312.89          1,834.55          

สินทรพัย์ไม่หมุนเวียน

เงนิฝากธนาคารท ี�ตดิภาระคํ�าประกนั 90.19              152.78            89.23              -                 -                 -                 

ลูกหนี�จากการจําหน่ายเงนิลงทุน 150.00            -                 -                 -                 -                 -                 

สินทรพัย์ทางการเงนิไม่หมุนเวยีนอื�น 0.33                0.35                0.34                0.33                0.35                0.34                

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย -                 -                 -                 1,532.21          1,532.21          1,457.46          

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 4,233.82          3,992.40          3,602.01          -                 -                 -                 

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่พนกังาน - สุทธิ 4.40                2.73                2.13                0.43                1.95                2.13                

ท ี�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 1,545.81          5,118.98          4,573.02          100.67            243.30            249.75            

สินทรพัย์สิทธกิารใช้ - สุทธิ 32.33              -                 -                 -                 -                 -                 

สินทรพัย์ไม่มตีวัตน - สุทธิ 158.24            588.13            634.65            -                 -                 -                 

สินทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 2.30                -                 -                 6.17                7.88                6.18                

สินทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื�น - สุทธิ 30.33              116.70            153.96            18.49              21.39              13.68              

รวมสินทรพัย์ไม่หมุนเวียน 6,247.76          9,972.07          9,055.34          1,658.31          1,807.07          1,729.54          

รวมสินทรพัย์ 8,381.96          11,555.42        10,599.33        3,105.24          4,119.96          3,564.10          

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

หน่วย : ล้านบาท

สินทรพัย์

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กร ุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563
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(เดิมชื�อ บริษัท โรงพิมพ์ตะวนัออก จาํกดั (มหาชน))

ปี 2562 ปี 2561

ปี 2563 (จดัประเภทใหม่) (จดัประเภทใหม)่ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

หนี�สินหมุนเวียน

เงนิกู้ยมืระยะสั �นจากสถาบันการเงนิ 72.83              180.97            321.05            4.74                15.76              56.16              

ตั �วแลกเงนิขายลด -                 270.00            460.00            -                 270.00            460.00            

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวยีนอื�น 159.53            180.07            247.88            15.81              45.65              29.28              

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

ส่วนของหนี�สินท ี�ครบกําหนดจ่ายชําระภายในหนึ�งปี

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 108.60            364.45            332.82            70.68              80.49              71.20              

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากบรษิทัอื�น -                 26.65              28.51              -                 -                 -                 

หนี�สินตามสัญญาเช่า 1.16                -                 -                 -                 -                 -                 

หุ้นกู้ 1,700.90          1,583.50          884.70            704.10            775.00            328.00            

เงนิกู้ยมืระยะสั �นจากบุคคลและบรษิทัอื�น 65.07              79.94              79.94              -                 -                 -                 

ภาษเีงนิได้นติบุิคคลค้างจ่าย 20.41              51.54              0.97                0.26                -                 -                 

ประมาณการหนี�สินหมุนเวยีนสําหรบัผลประโยชน์พนกังาน 4.12                3.08                2.57                3.64                2.21                2.01                

เจ้าหนี�ค่าหุ้น 0.15                27.49              -                 -                 -                 

เงนิปันผลค้างจ่าย 0.96                60.55              1.18                0.91                0.55                1.18                

หนี�สินหมุนเวยีนอื�น 20.69              22.89              35.42              6.78                10.13              10.51              

รวมหนี� สินหมุนเวียน 2,158.85          2,864.97          2,395.04          806.92            1,199.77          958.34            

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ - สุทธ ิ 358.10            2,953.07          2,502.51          273.14            345.75            361.95            

หนี�สินตามสัญญาเช่า - สุทธ ิ 30.74              -                 -                 -                 -                 -                 

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

หุ้นกู้ - สุทธิ 845.26            1,700.90          2,292.70          -                 704.10            487.40            

หนี�สินภาษเีงนิได้รอการตดับัญช ี -                 34.83              43.86              -                 -                 -                 

ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวยีนสําหรบัผลประโยชน์พนกังาน - สุทธิ 48.37              46.83              37.50              5.62                35.67              27.12              

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

หนี�สินอนุพนัธ์ทางการเงนิ 22.23              -                 -                 21.16 -                 -                 

หนี�สินไม่หมุนเวยีนอื�น 5.99                7.28                1.24                0.06                0.06                0.06                

รวมหนี� สินไม่หมุนเวียน 1,361.54          4,793.06          4,924.02          346.19            1,131.79          922.74            

รวมหนี� สิน 3,520.39          7,658.04          7,319.07          1,153.12          2,331.56          1,881.08          

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กร ุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน  (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563

หนี�สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น
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(เดิมชื�อ บริษัท โรงพิมพ์ตะวนัออก จาํกดั (มหาชน))

ปี 2562 ปี 2561

ปี 2563 (จดัประเภทใหม่) (จดัประเภทใหม)่ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรอืนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั 1,579,018,686 หุ้น ในปี 2563 

และ 1,026,076,686 หุ้น ในปี 2562 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,579.02          1,026.08          1,045.04          1,579.02          1,026.08          1,045.04          

ทุนท ี�ออกและเรยีกชําระเตม็มูลค่าแล้ว

หุ้นสามญั 932,507,097 หุ้น ในปี 2563

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

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามญั 603.20            561.85            561.85            603.20            561.85            561.85            

ส่วนเกนิทุนหุ้นทุนซื�อคนื 6.02                6.02                6.02                6.02                6.02                6.02                

กําไรสะสม

จดัสรรแล้ว - ทุนสํารองตามกฏหมาย 93.25              92.16              92.16              93.25              92.16              92.16              

ยงัไม่ได้จดัสรร 2,003.73          1,096.80          536.95            312.00            201.44            96.72              

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถอืหุ้น 298.52            621.12            454.79            5.16                5.36                4.70                

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 3,937.22          3,299.52          2,573.33          1,952.12          1,788.40          1,683.01          

ส่วนได้เสียท ี�ไม่มอํีานาจควบคุม 924.36            597.87            706.93            -                 -                 -                 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 4,861.57          3,897.39          3,280.27          1,952.12          1,788.40          1,683.01          

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 8,381.96          11,555.42        10,599.33        3,105.24          4,119.96          3,564.10          

หนี�สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หน่วย : ล้านบาท

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน  (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563
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บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

(เดิมชื�อ บริษัท โรงพิมพ์ตะวนัออก จาํกดั (มหาชน))

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สําหรบัปี สิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2563
1,000,000.00  

ปี 2562 ปี 2561

ปี 2563 (จดัประเภทใหม)่ (จดัประเภทใหม)่ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

รายได้

รายได้จากการขายและบรกิาร 1,015.66        1,313.84        779.64          350.79          433.02          419.66          

รายได้อื�น

รายได้เงนิอุดหนุนจากรฐับาล 129.09          216.43          207.63          -               -               -               

ดอกเบี�ยรบั 8.27              4.97              2.03              86.85            111.60          75.58            

กําไรจากการซื�อในราคาตํ�ากว่ามูลค่ายุตธิรรม -               -               130.98          -               -               -               

กําไรจากการจําหน่ายเงนิลงทุน 1,567.17        543.01          -               -               -               -               

กําไรจากการจําหน่ายทรพัย์สิน 1.21              3.90              -               51.78            3.97              -               

รายได้เงนิปันผล -               0.01              0.04              270.00          180.01          0.04              

อื�นๆ 41.82            21.57            64.35            29.57            6.31              5.56              

รวมรายได้ 2,763.22        2,103.73        1,184.66        789.00          734.92          500.84          

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายและบรกิาร 712.94          908.41          571.10          290.91          362.09          326.19          

ต้นทุนในการจดัจําหน่าย 30.31            29.72            21.51            15.06            20.76            20.40            

ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร 358.55          224.31          156.00          59.17            37.00            46.08            

รวมค่าใช้จ่าย 1,101.80        1,162.44        748.61          365.14          419.85          392.67          

กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,661.42        941.29          436.05          423.85          315.06          108.16          

ต้นทุนทางการเงนิ (280.91)         (360.71)         (246.48)         (90.46)           (113.91)         (64.26)           

ส่วนแบ่งกําไรของบรษิทัร่วมท ี�ใช้วธิส่ีวนได้เสีย 239.28          390.39          240.45          -               -               -               

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 1,619.79        970.96          430.02          333.39          201.15          43.90            

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ (54.68)           (69.23)           (21.33)           (17.86)           (4.56)             (9.76)             

กาํไรสทุธิสําหรบัปี * 1,565.11        901.73          408.69          315.53          196.59          34.14            

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื�น

รายการที �จะถูกบันทกึในส่วนของกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั :

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิในหน่วยงานต่างประเทศ (151.03)         137.68          (51.32)           -               -               -               

ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื�นของบรษิทัร่วมท ี�ใช้วธิส่ีวนได้เสีย (40.46)           -               -               -               -               -               

รายการที �จะไม่ถูกบันทกึในส่วนของกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั :

ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังาน 

ท ี�กําหนดไว้ - สุทธจิากภาษี 1.13              4.34              -               (0.21)             0.95              -               

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื�นสําหรบัปี - สทุธิจากภาษี (190.36)         142.02          (51.32)           (0.21)             0.95              -               

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสําหรบัปี 1,374.75        1,043.75        357.37          315.33          197.54          34.14            

การแบ่งกาํไร

ส่วนท ี�เป็นของบรษิทัใหญ่ 1,135.31        651.72          342.77          

ส่วนท ี�เป็นของส่วนได้เสียท ี�ไม่มอํีานาจควบคุม 429.80          250.01          65.92            

กาํไรสทุธิสําหรบัปี 1,565.11        901.73          408.69          

การแบ่งกาํไรเบด็เสรจ็รวม

ส่วนท ี�เป็นของบรษิทัใหญ่ 956.29          793.74          291.46          

ส่วนท ี�เป็นของส่วนได้เสียท ี�ไม่มอํีานาจควบคุม 418.46          250.01          65.92            

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสําหรบัปี 1,374.75        1,043.75        357.37          

กาํไรต่อหุ้นขั �นพื�นฐาน (บาท : ห ุ้น)

กําไรสุทธส่ิวนท ี�เป็นของบรษิทัใหญ่ 1.23 0.71 0.41 0.34 0.21 0.04 

* กลุ่มบรษิทัมส่ีวนงานจากการดําเนนิงานท ี�ยกเลกิจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย และการปรบัโครงสร้างธุรกจิสิ�งพมิพ์ ตามที�กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ

ข้อ 2.2.1.5, 2.2.1.7 และ 42.1 โดยได้แสดงรายละเอียดของผลการดําเนนิงานของส่วนการดําเนนิงานท ี�ยกเลกิไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 33.1

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หน่วย : ล้านบาท
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อตัราส่วนทางการเงนิที�สําคัญสําหรับงบการเงนิรวมของบริษทั อสีเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561 - 2563 

 

อตัราส่วนทางการเงินที�สาํคญั หน่วย 

31 ธนัวาคม  

(ตรวจสอบแล้ว) 

2561 2562 2563 

อตัราส่วนสภาพคล่อง     

อตัราสว่นสภาพคล่อง เท่า 0.64  0.55  0.99  

อตัราสว่นสภาพคล่องหมุนเรว็ เท่า 0.59  0.52  0.93  

อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงนิสด เท่า 0.12  0.25  0.40  

อตัราสว่นหมุนเวยีนลกูหนี�การคา้  เท่า 3.40  4.82  4.08  

ระยะเวลาเกบ็หนี�เฉลี�ย  วนั 107.45  75.69  89.46  

อตัราสว่นหมุนเวยีนสนิคา้คงเหลอื  เท่า 5.50  8.05  5.92  

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลี�ย  วนั 66.41  45.32  61.64  

อตัราสว่นหมุนเวยีนเจา้หนี�การคา้  เท่า 12.77  17.71  22.10  

ระยะเวลาชาํระหนี�  วนั 28.58  20.61  16.51  

Cash Cycle วนั 145.29  100.40  134.58  

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร     

อตัรากาํไรขั �นตน้ รอ้ยละ 42.15 40.64 37.72 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน รอ้ยละ 36.81 44.74 60.13 

อตัรากาํไรสทุธ ิ รอ้ยละ 34.50 42.86 56.64 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 14.21 25.13 46.24 

อตัราส่วนประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน       

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ รอ้ยละ 4.28 8.14 15.70 

อตัราการหมุนของสนิทรพัย ์ เท่า 0.12 0.19 0.28 

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน       

อตัราสว่นหนี�สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่า 2.23 1.96 0.72 

อตัราสว่นหนี�สนิที�มภีาระดอกเบี�ยต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่า 2.10 1.84 0.65 

อตัราสว่นหนี�สนิสทุธต่ิอสว่นของผูถ้อืหุน้ 
(ตามขอ้กาํหนดสทิธ)ิ�/ 

เท่า 2.01 1.80 0.45 

อตัราหนี�สนิสทุธต่ิอกาํไรก่อนดอกเบี�ยจ่าย ภาษีเงนิได ้ค่า
เสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (Net Debt to EBITDA)�/ 

เท่า 11.00 5.82 1.17 

อตัราหนี�สนิที�มภีาระดอกเบี�ยที�ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 
ต่อหนี�สนิที�มภีาระดอกเบี�ยทั �งหมด 

รอ้ยละ 30.53 35.00 61.22 

อตัราสว่นเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิต่อหนี�สนิรวม  เท่า 0.46 0.49 0.17 

สดัสว่นการออกตราสารหนี�ต่อหนี�สนิที�มภีาระดอกเบี�ย รอ้ยละ 52.70 49.65 80.00 

สดัส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี�สินที�มีภาระ รอ้ยละ 45.73 48.87 16.95 
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อตัราส่วนทางการเงินที�สาํคญั หน่วย 

31 ธนัวาคม  

(ตรวจสอบแล้ว) 

2561 2562 2563 

ดอกเบี�ย 

สดัส่วนหนี�สนิอื�นๆที�มีภาระดอกเบี�ยต่อหนี�สินที�มีภาระ
ดอกเบี�ย 

รอ้ยละ 1.57 1.49 3.05 

อตัราส่วนความสามารถการชําระดอกเบี�ย (Interest 
Coverage ratio : ICR)3/ 

เท่า 2.43  3.34  6.81  

อตัราส่วนความสามารถในการชําระภาระผูกพนั (Debt 
Service Coverage Ratio : DSCR)4/ 

เท่า 0.28  0.48  0.98  
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ข้อมูลแสดงรายได้ ต้นทุน และกาํไรขั�นต้น แยกตามประเภทธุรกจิ 

รายการ 

(หน่วย : ล้านบาท)  

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

ธุรกจิสิ�งพมิพ์ ธุรกจิไฟฟ้า ธุรกจิสิ�งพมิพ์ ธุรกจิไฟฟ้า ธุรกจิสิ�งพมิพ์ ธุรกจิไฟฟ้า 

รายไดจ้ากการขาย 471.11 544.55 578.05 735.79 427.89 351.75 

รายไดเ้งินอุดหนุนจากรัฐบาล - 129.09 - 216.43 - 207.63 

รวมรายได ้ 471.11 673.63 578.05 952.22 427.89 559.38 

ตน้ทุนขาย 410.47 302.46 501.08 407.33 330.66 240.44 

กาํไรขั�นตน้ 60.64 371.17 76.97 544.89 97.23 318.94 

อตัราตน้ทุนต่อยอดขาย 87.13% 44.90% 86.68% 42.78% 77.28% 42.98% 

อตัรากาํไรขั�นตน้ 12.87% 55.10% 13.32% 57.22% 22.72% 57.02% 

 

สรุปโครงสร้างรายได้ 
 

โครงสรา้งรายได้ (หน่วย : ล้านบาท) 2563 2562 2561 

รายได้จากการขายและบริการ :    

- ธุรกจิสิ�งพมิพ ์ 471.11 578.05 427.89 

- ธุรกจิไฟฟ้า 673.63 952.22 559.38 

รายได้จากการขายและบริการ 1,144.74 1,530.27 987.27 

รายไดอ้ื�น :    

  ดอกเบี�ยรบั 8.27 4.97  2.03  

  กาํไรจากการซื�อในราคาตํ�ากวา่มลูค่ายุตธิรรม - -  130.98  

  กาํไรจากการขายเงนิลงทุน 1,567.17 543.01  -   

  รายไดเ้งนิปันผล - 0.01  0.04  

  อื�นๆ 43.03 25.46  64.35  

รายได้รวม 2,763.22 2,103.73  1,184.66  
 

1. รายได้จากการขายและบริการ (รวมรายได้เงนิอุดหนุนจากรัฐบาล) 

ในปี 2562 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายและบริการเท่ากบั  1,530.27 ลา้นบาท (นับรวมรายไดเ้งิน

อุดหนุนจากรัฐบาล) โดยเพิ�มขึ�น  543.00  ลา้นบาท  หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ  55.00 เมื�อเทียบกบัปี 2561  ซึ� งเป็นผลมา

จากการเพิ�มขึ�นของรายไดธุ้รกิจสิ�งพิมพจ์าํนวน 150.16 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 35.09 เมื�อเทียบกบัปี 2561 

โดยการเพิ�มขึ�นของรายไดม้าจากบริษทั เวิลด์ พริ�นติ�ง แอนด์ แพ็คเกจจิ�ง จาํกดั (“WPP”) (เดิมชื�อ บริษทั 

ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั (“WPS”)  และเมื�อวนัที� 22 กรกฎาคม 2563 WPP ไดด้าํเนินการจดทะเบียน

เปลี�ยนแปลงชื�อเป็น บริษทั ตะวนัออกการพิมพ ์และบรรจุภณัฑ ์จาํกดั (EPPCO)) เป็นบริษทัย่อย ที�บริษทัฯ ถือ

หุน้ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 เมื�อวนัที� 18 ธ  .ค  2561 และปี 2562 WPP มีรายไดจ้ากสิ�งพิมพ ์จาํนวน 165.17 ลา้น

บาท ในส่วนของรายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้าเพิ�มขึ�น  392.84  ลา้นบาท  เพิ�มขึ�นร้อยละ  70.23 เมื�อเทียบกบัปี 

การวเิคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ 
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2561 โดยเพิ�มขึ�นจากรายไดข้องโรงไฟฟ้าที�ประเทศเวียดนามจาํนวน 237.44 ลา้นบาท ที�มีขนาดกาํลงัการผลิต

รวม 99.22 เมกะวตัต ์ ที�เริ�มจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(COD) เมื�อวนัที� 10 และ 11 มิถุนายน 2562 และรายได้

ของโรงไฟฟ้าที�ประเทศญี�ปุ่นจาํนวน 127.59 ลา้นบาท จากโรงไฟฟ้า Kurihara 1 ขนาดกาํลงัการผลิต 9.52 เม

กะวตัต ์ที� COD เมื�อวนัที� 1 ตุลาคม 2561 และโครงการ Kurihara 2 ขนาดกาํลงัการผลิต 17.25 เมกะวตัต ์ที� 

COD เมื�อวนัที� 25 พฤศจิกายน 2562 และรายไดข้องโรงไฟฟ้าในประเทศไทย (นบัรวมรายไดเ้งินอุดหนุนจาก

รัฐบาล) จาํนวน 27.80 ลา้นบาท ที�เพิ�มขึ�นจากธุรกิจการก่อสร้าง Solar Rooftop แบบ Turnkey จาํนวน 12.85 

ลา้นบาท และแบบ Leasing จาํนวน 6.51 ลา้นบาท 

 สาํหรับปี 2563 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายและบริการจาํนวน 1,144.74 ลา้นบาท (นบัรวมรายไดเ้งิน

อุดหนุนจากรัฐบาล) ลดลง 385.53 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 25.19 เมื�อเทียบกบัปี 2562 ซึ� งเป็นผลมาจาก

รายไดธุ้รกิจสิ�งพิมพล์ดลงจาํนวน 106.94 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 18.50 เมื�อเทียบกบัปี 2562 โดยส่วนใหญ่

เกิดจากรายไดรั้บจา้งพิมพห์นงัสือพิมพล์ดลงจากการที�หนงัสือพิมพห์ลายฉบบัปิดตวัลง และรายไดจ้ากการ

จาํหน่ายไฟฟ้าลดลงจาํนวน 278.59 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 29.26 เมื�อเทียบกบัปี 2562 โดยรายไดจ้ากการ

จาํหน่ายไฟฟ้าที�ลดลง เป็นผลมาจากการที�บริษทั อีเทอร์นิตี�  พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) (ETP) ซึ� งเป็นบริษทัย่อย

ที�บริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75.00 ของจาํนวนหุ้นทั�งหมด ไดจ้าํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตยใ์นประเทศเวียดนามเมื�อสิ�นปี 2562 และจาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศ

ไทยรวม 4 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 20 เมกะวตัต ์ซึ� งประกอบดว้ย โรงไฟฟ้าที�บ่อพลอย 2 โครงการ 

ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 10 เมกะวตัต ์ ,โรงไฟฟ้าลพบุรี ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 5 เมกะวตัต์ และโรงไฟฟ้า

ปราจีนบุรี ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 5 เมกะวตัต ์ไปเมื�อวนัที� 10 สิงหาคม 2563 และจาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญี�ปุ่นจาํนวน 3 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 31.75 เมกะวตัต ์ในไตรมาส 

3-4 ปี 2563 ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้า Kurihara 1 ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 9.52 เมกะวตัต ์, โรงไฟฟ้า Kurihara 2 ขนาด

กาํลงัการผลิตรวม 12.24 เมกะวตัต,์ และโรงไฟฟ้า Kyoto ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 9.99 เมกะวตัต ์
 

2. ต้นทุนขายและบริการ  

ในปี 2561 บริษทัและบริษทัย่อย มีตน้ทุนขายและบริการ จาํนวน 571.10 ลา้นบาท แบ่งเป็นตน้ทุน

สิ�งพิมพ ์จาํนวน 330.66 ลา้นบาท ตน้ทุนโรงไฟฟ้า จาํนวน 240.44 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 57.85 ของรายได้

จากการขายและบริการ เพิ�มขึ�นจากปี 2560 จาํนวน 60.96 ลา้นบาท ซึ� งเกิดจากตน้ทุนสิ�งพิมพที์�ลดลง จาํนวน 

1.41 ลา้นบาท สาเหตุมาจากยอดขายที�ลดลง จาํนวน 25.27 ลา้นบาท และตน้ทุนโรงไฟฟ้าที�เพิ�มขึ�น จาํนวน  

66.84  ลา้นบาท เนื�องมาจากมีตน้ทุนเพิ�มขึ�นจากโรงไฟฟ้า Kurihara Phase 1 จาํนวน 13.26 ลา้นบาท และจาก

โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยที์�ติดตั�งบนหลงัคา จาํนวน49.15 ลา้นบาท 

ปี 2562 บริษทัฯ มีตน้ทุนขายและบริการเท่ากบั 908.41 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 337.31 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�น

ร้อยละ 59.06 เมื�อเทียบกบัปี 2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากตน้ทุนสิ�งพิมพเ์พิ�มขึ�น 170.42 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�น

ร้อยละ 51.54 เมื�อเทียบกบัปี 2561 โดยมีตน้ทุนสิ�งพิมพที์�เพิ�มขึ�นจาํนวน 155 .07 ลา้นบาท ที�บริษทัฯ เริ�มรับรู้

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายตามที�เขา้มาเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ เมื�อวนัที� 18 ธนัวาคม 2561 เและตน้ทุนโรงไฟฟ้า

เพิ�มขึ�น 166.89 ลา้นบาท เพิ�มขี�นจากโรงไฟฟ้าที�ประเทศเวียดนามจาํนวน 105.61 ลา้นบาท ที� COD เมื�อวนัที� 

10, 11 มิถุนายน 2562 และจากโรงไฟฟ้าญี�ปุ่นจาํนวน 71.27 ลา้นบาท เนื�องจากโครงการ Kurihara 1 ขนาด
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กาํลงัการผลิต 9.52 เมกะวตัต ์ดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า (COD) เมื�อวนัที� 1 ตุลาคม 2561 และโครงการ 

Kurihara 2 ขนาดกาํลงัการผลิต 17.25 เมกะวตัต ์COD เมื�อวนัที� 25 พฤศจิกายน 2562 

สาํหรับปี 2563 บริษทัมีตน้ทุนขายและบริการเท่ากบั 712.94 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 195.47 ลา้นบาท 

หรือลดลงร้อยละ 21.52 เมื�อเทียบกบัปี 2562 โดยมีสาเหตุจากตน้ทุนสิ�งพิมพที์�ลดลงจาํนวน 90.61 ลา้นบาท 

จากยอดขายที�ลดลง และตน้ทุนโรงไฟฟ้าลดลง 104.87 ลา้นบาท เนื�องจาก ETP บริษทัย่อยของบริษทัฯ มีการ

จาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศเวียดนามไปเมื�อสิ�นปี 2562 และจาํหน่ายโครงการ

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทยรวม 4 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 20 เมกะวตัต์ ซึ� ง

ประกอบดว้ย โรงไฟฟ้าที�บ่อพลอย 2 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 10 เมกะวตัต ์ ,โรงไฟฟ้าลพบุรี ขนาด

กาํลงัการผลิตรวม 5 เมกะวตัต์ และโรงไฟฟ้าปราจีนบุรี ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 5 เมกะวตัต ์ ไปเมื�อวนัที� 10 

สิงหาคม 2563 และจาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญี�ปุ่นจาํนวน 3 โครงการ ขนาด

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

รวม 9.52 เมกะวตัต ์ , โรงไฟฟ้า Kurihara 2 ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 12.24 เมกะวตัต,์ และโรงไฟฟ้า Kyoto 

ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 9.99 เมกะวตัต ์  

 

โครงสร้างต้นทุนขายและบริการ 

(หน่วย : ล้านบาท) 
2563 2562 2561 

ต้นทุนขายและบริการ : 712.94 908.41 571.10 

- ธุรกิจสิ�งพิมพ ์ 410.47 501.08 330.66 

- ธุรกิจไฟฟ้า 302.46 407.33 240.44 

 

3. กาํไรขั�นต้น 

ในปี 2562 บริษทัฯ มีกาํไรขั�นตน้เท่ากบั 621.86 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรากาํไรขั�นตน้เท่ากบัร้อยละ 

40.64 เพิ�มขึ�นจาํนวน 205.69 ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัปี 2561 ที�มีกาํไรขั�นตน้เท่ากบั 416.17 ลา้นบาท หรือคิดเป็น

อตัรากาํไรขั�นตน้เท่ากบัร้อยละ 42.15  

สาํหรับปี 2563 บริษทัฯ มีกาํไรขั�นตน้เท่ากบั 431.81 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรากาํไรขั�นตน้เท่ากบัร้อย

ละ 37.72 ลดลงจาํนวน 190.06 ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัปี 2562 ที�มีกาํไรขั�นตน้เท่ากบั 621.86 ลา้นบาท หรือคิด

เป็นอตัรากาํไรขั�นตน้เท่ากบัร้อยละ 40.64 โดยมีสาเหตุหลกัจากการจาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตยท์ั�งในประเทศและต่างประเทศออกไปตามที�ไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ ซึ� งเป็นธุรกิจที�มีกาํไรขั�นตน้ที�

ค่อนขา้งสูง 
 

4. รายได้อื�น 

รายไดอื้�นของบริษทัฯ ประกอบดว้ย 1) รายไดด้อกเบี�ยรับ เป็นรายไดข้องดอกเบี�ยจากเงินลงทุนชั�วคราว

ของบริษทัที�ลงทุนในกองทุนเปิดของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนแห่งหนึ�ง 2) กาํไรจากการซื�อในราคาตํ�า

กว่ามูลค่ายุติธรรม 3) กาํไรจากการขายเงินลงทุน และ 4) รายไดอื้�นๆ ซึ� งไดแ้ก่ กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน, 
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รายไดจ้ากการขายคาร์บอนเครดิตของโรงไฟฟ้าของบริษทั, ค่าแนะนาํโครงการโรงไฟฟ้าที�ประเทศเวียดนาม

ใหแ้ก่บมจ. คอมมิวนิเคชั�น แอนด ์ซิสเตม็ส์ โซลูชั�น (CSS) เป็นตน้ 

ปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีรายไดอื้�นๆ จาํนวน 197.36  ลา้นบาท ประกอบดว้ย กาํไรจากการซื�อใน

ราคาตํ�ากว่ามูลค่ายุติธรรม จาํนวน 130.98 ลา้นบาท และมีกาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน เพิ�มขึ�น จาํนวน 39.81 

ลา้นบาท  

ในปี 2562 บริษทัฯ มีรายไดอื้�นเท่ากบั 573.45 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 376.06 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 

190.51 เมื�อเทียบกบัปี 2561 ที�มีรายไดอื้�นเท่ากบั 197.39 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัจากกาํไรจากการขายเงิน

ลงทุนจาํนวน 543.01 ลา้นบาท เนื�องจาก ETP บริษทัย่อยของบริษทัฯ มีการจาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตย ์XT1 - XT2 จาํนวน 2 โครงการ ที�จงัหวดัฟูเยี�ยน ประเทศเวียดนาม ขนาดกาํลงัการผลิต

รวม 99.22 เมกะวตัต์ในไตรมาสที� 4 ของปี 2562 จึงมีการรับรู้กาํไรจากการขายโรงไฟฟ้าดงักล่าวจาํนวน 

543.01 ลา้นบาท 

สาํหรับปี 2563 บริษทัฯ มีรายไดอื้�นเท่ากบั 1,618.47 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 1,045.02 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�น

ร้อยละ 182.23 เมื�อเทียบกบัปี 2562 ที�มีรายไดอื้�นเท่ากบั 573.45 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัจากกาํไรจากการ

ขายเงินลงทุนจาํนวน 1,567.17 ลา้นบาท จากการจาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศ

ไทยรวม 4 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 20 เมกะวตัต ์ซึ� งประกอบดว้ย โรงไฟฟ้าที�บ่อพลอย 2 โครงการ 

ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 10 เมกะวตัต,์ โรงไฟฟ้าลพบุรี ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 5 เมกะวตัต ์และโรงไฟฟ้า

ปราจีนบุรี ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 5 เมกะวตัต ์ไปเมื�อวนัที� 10 สิงหาคม 2563 และจาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญี�ปุ่นจาํนวน 3 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 31.75 เมกะวตัต ์ในไตรมาส 

3-4 ปี 2563 ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้า Kurihara 1 ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 9.52 เมกะวตัต ์, โรงไฟฟ้า Kurihara 2 ขนาด

กาํลงัการผลิตรวม 12.24 เมกะวตัต,์ และโรงไฟฟ้า Kyoto ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 9.99 เมกะวตัต ์

 

5. ค่าใช้จ่ายในการขาย (ต้นทุนในการจดัจาํหน่าย)  

ในปี 2562 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายเท่ากบั 29.72 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 8.21 ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัปี 

2561 ที�มีค่าใชจ่้ายในการขายเท่ากบั 21.51 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัจากค่านายหนา้ในการจดัหาโครงการโซ

ล่าร์รูฟเพิ�มขึ�นจาํนวน 2.29 ลา้นบาท  

สาํหรับปี 2563 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายเท่ากบั 30.31 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 0.59 ลา้นบาท เมื�อเทียบ

กบัปี 2562 ที�มีค่าใชจ่้ายในการขายเท่ากบั 29.72 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัจากการเพิ�มขึ�นของค่าใชจ่้ายในการ

ขายของธุรกิจสิ�งพิมพ ์

 

6. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ในปี 2562 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการบริหารเท่ากบั 224.31 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 68.32 ลา้นบาท หรือ

เพิ�มขึ�นร้อยละ 43.79 เมื�อเทียบกบัปี 2561 ที�มีค่าใชจ่้ายในการบริหารเท่ากบั 156.00 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกั

จากการที�บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีการปรับเพิ�มของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน ในส่วนอตัราค่าชดเชย

ใหก้บัลูกจา้งที�ทาํงานตั�งแต่ 20 ปีขึ�นไป จากเดิม 300 วนั เป็น 400 วนั จาํนวน 11.59 ลา้นบาท และจากการปรับ
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ผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนจาํนวน 25.88 ลา้นบาท และค่าใชจ่้ายในการบริหารของโครงการโรงไฟฟ้า

เวียดนามจาํนวน 12.70 ลา้นบาท 

สาํหรับปี 2563 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการบริหารเท่ากบั 358.55 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 134.23 ลา้นบาท หรือ

เพิ�มขึ�นร้อยละ 59.84 เมื�อเทียบกบัปี 2562 ที�มีค่าใชจ่้ายในการบริหารเท่ากบั 224.31 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกั

จากค่าใชจ่้ายในการบริหารของธุรกิจสิ�งพิมพที์�เพิ�มขึ�นจาํนวน 66.52 ลา้นบาท จากการตั�งสาํรองค่าเผื�อหนี�

สงสยัจะสูญจาํนวน 52.17 ลา้นบาท ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 9 เรื�อง เครื�องมือทางการเงิน 

(TFRS �) โดยกาํหนดใหกิ้จการต่างๆ ตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าวกบังบ

การเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป และค่าใชจ่้ายจากโรงไฟฟ้า

เพิ�มขึ�นจาํนวน 67.71 ลา้นบาท จากการลงทุนในโรงไฟฟ้าโครงการใหม่ที�ประเทศเวียดนาม 

 

7. ต้นทุนทางการเงนิ  

ในปี 2561 บริษทัและบริษทัย่อย มีตน้ทุนทางการเงิน จาํนวน 246.48 ลา้นบาท ซึ� งเพิ�มขึ�นจากปี 2560 

จาํนวน 35.70 ลา้นบาท ซึ� งเพิ�มขึ�นจากออกหุน้กู ้จาํนวน 14.31 ลา้นบาท ของธุรกิจสื�งพิมพ ์ และดอกเบี�ยจาก

การก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า Kurihara 1 และ Kurihara 2 จาํนวน 15.93 ลา้นบาท ของธุรกิจโรงไฟฟ้า 

ในปี 2562 จาํนวน  360.71 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 114.23 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 46.34 เมื�อเทียบกบั

ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยมีส่วนที�เพิ�มขึ�นจากสิ�งพิมพ ์จาํนวน 27.58 ลา้นบาท เนื�องมาจากการกูเ้งินมา

เพื�อลงทุนในธุรกิจสิ�งพิมพแ์พก็เกจจิ�ง และเพิ�มขึ�นจากโรงไฟฟ้า 86.65 ลา้นบาท ซึ� งเพิ�มขึ�นจากการกูย้ืมเงิน

ธนาคารเพื�อก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าประเทศญี�ปุ่น จาํนวนเงิน 26.25 ลา้นบาท และกูย้ืมเงินมาเพื�อก่อสร้าง

โครงการโรงไฟฟ้าประเทศเวียดนาม จาํนวน 60.40 ลา้นบาท 

สาํหรับปี 2563 บริษทัฯ มีตน้ทุนทางการเงินเท่ากบั 280.91 ลา้นบาท ลดลง 79.80 ลา้นบาท หรือลดลง

ร้อยละ 22.12 เมื�อเทียบกบัปี 2562 ที�มีตน้ทุนทางการเงินเท่ากบั 360.71 ลา้นบาท โดยลดลงจากธุรกิจสิ�งพิมพ์

จาํนวน 19.85 ลา้นบาท และลดลงจากธุรกิจโรงไฟฟ้า 59.95 ลา้นบาท ซึ�งลดลงจากการจ่ายคืนเงินกูใ้นส่วนของ

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยที์�ไดจ้าํหน่ายไปแลว้ตามที�กล่าวไวข้า้งตน้ 
 

8. ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม  

ในปี 2562 บริษทัฯ มีส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเท่ากบั 390.39 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 149.94 

ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 62.36 เมื�อเทียบกบัปี 2561 ที�มีส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเท่ากบั 

240.45 ลา้นบาท โดยเพิ�มขึ�นจากส่วนแบ่งกาํไรของบริษทั พีพีทีซี จาํกดั (PPTC) จาํนวน 36.00 ลา้นบาท และ

เพิ�มขึ�นจากส่วนแบ่งกาํไรของบริษทั แทค เอน็เนอยี� จาํกดั จาํนวน 76.04 ลา้นบาท และเพิ�มขึ�นจากส่วนแบ่ง

กาํไรของบริษทั เอสเอสยทีู จาํกดั (SSUT) จาํนวน 37.90 ลา้นบาท 

สาํหรับปี 2563 บริษทัฯ มีส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเท่ากบั 239.28 ลา้นบาท ลดลง 

151.11 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 38.71 เมื�อเทียบกบัปี 2562 ที�มีส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

เท่ากบั 390.39 ลา้นบาท โดยลดลงจากส่วนแบ่งกาํไรของบริษทั พีพีทีซี จาํกดั จาํนวน 4.33 ลา้นบาท และลดลง

จากส่วนแบ่งกาํไรของบริษทั แทค เอน็เนอยี� จาํกดั จาํนวน 72.54 ลา้นบาท และลดลงจากส่วนแบ่งกาํไรของ

บริษทั เอสเอสยทีู จาํกดั จาํนวน 74.24 ลา้นบาท เนื�องจาก SSUT ครบกาํหนดตรวจสอบและซ่อมบาํรุงในช่วง
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เดือนกรกฎาคม - กนัยายน 2563 ประกอบกบัลูกคา้นิคมอุตสาหกรรมของ SSUT และ PPTC ไดรั้บผลกระทบ

จาก COVID-19 จึงส่งผลใหจ้าํนวนไฟฟ้าที�ขายใหแ้ก่ลูกคา้นิคมอุตสาหกรรมลดลง 
 

 

9. กาํไรสุทธ ิ– ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 

ในปี 2561 บริษทัและบริษทัย่อย มีกาํไรสุทธิ 342.77 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากปี 2560 จาํนวน 136.35 ลา้น

บาท โดยแบ่งเป็นกาํไรจากธุรกิจสิ�งพิมพเ์พิ�มขึ�น 120.20 ลา้นบาท  เนื�องจากมีกาํไรจากการซื�อในราคาตํ�ากว่า

มูลค่ายุติธรรม จาํนวน 130.98 ลา้นบาท  และกาํไรจากธุรกิจโรงไฟฟ้าเพิ�มขึ�น จาํนวน 16.15 ลา้นบาท  โดยมี

รายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้าเพิ�มขึ�น และรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีกาํไรสุทธิ 651.72 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากปี 2561 จาํนวน 308.95 ลา้นบาท 

โดยแบ่งเป็นกาํไรจากธุรกิจสิ�งพิมพเ์พิ�มขึ�น 2.17 ลา้นบาท และกาํไรจากธุรกิจโรงไฟฟ้าเพิ�มขึ�น 306.78 ลา้น

บาท เนื�องจากมีกาํไรจากการขายเงินลงทุน จาํนวน 543.01 ลา้นบาท และรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน 

เพิ�มขึ�น 149.94 ลา้นบาท 

สาํหรับปี 2563 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิเท่ากบั 1,135.31 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจาํนวน 483.59 ลา้นบาท เมื�อ

เทียบกบัปี 2562 ที�มีกาํไรสุทธิเท่ากบั 651.72 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัมาจากกาํไรจากการขายเงินลงทุน

จาํนวน 1,567.17 ลา้นบาท และตน้ทุนทางการเงินลดลงจาํนวน 79.80 ลา้นบาท ซึ� งเป็นผลมาจากการที� ETP ซึ� ง

เป็นบริษทัย่อยที�บริษทัฯ ไดจ้าํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทยรวม 4 โครงการ 

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

รวม 10 เมกะวตัต ์ ,โรงไฟฟ้าลพบุรี ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 5 เมกะวตัต ์และโรงไฟฟ้าปราจีนบุรี ขนาดกาํลงั

การผลิตรวม 5 เมกะวตัต ์ไปเมื�อวนัที� 10 สิงหาคม 2563 และจาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์

ในประเทศญี�ปุ่นจาํนวน 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 เมกะวตัต,์ และโรงไฟฟ้า Kyoto ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 9.99 เมกะวตัต ์
 

การวเิคราะห์ฐานะทางการเงิน 
 

สินทรัพย์รวม 
 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม

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

2562 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยร์วมเพิ�มขึ�น 956.09 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 9.02 เมื�อเทียบกบัสิ�นปี 2561 และ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยร์วมลดลง  3,173.46 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 27.46 เมื�อ

เทียบกบัสิ�นปี 2562 ซึ�งสามารถจาํแนกรายละเอียดการเปลี�ยนแปลงไดด้งัต่อไปนี�  

 สินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 เพิ�มขึ�นจากสินทรัพยร์วม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

2560 จาํนวน 2,091.59 ลา้นบาท เนื�องมาจากการเพิ�มขึ�นและลดลงของสินทรัพยห์มุนเวียนและไม่หมุนเวียน 

ไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น จาํนวน 166.44 ลา้นบาท  เงินลงทุนชั�วคราวเพิ�มขึ�น จาํนวน 

231.87 ลา้นบาท  ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�การคา้หมุนเวียนอื�นเพิ�มขึ�น จาํนวน 182.66 ลา้นบาท  เงินให้กูย้ืม
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ระยะยาวแก่บริษทัร่วมทางออ้มที�ครบกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปีลดลง จาํนวน 66.41 ลา้นบาท  สินคา้คงเหลือ

เพิ�มขึ�น จาํนวน 30.79 ลา้นบาท งานระหว่างก่อสร้าง – สัญญาเช่าทางการเงินเพิ�มขึ�น จาํนวน  6.28 ลา้นบาท  

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�นเพิ�มขึ�น 105.56 ลา้นบาท   เงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ�าประกนัลดลง จาํนวน 10.60  

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการที�ควบคุมร่วมกนัเพิ�มขึ�น จาํนวน 245.16 ลา้นบาท   ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์

เพิ�มขึ�น จาํนวน 1,183.09 ลา้นบาท สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนลดลง จาํนวน 6.20 ลา้นบาท และสินทรัพยไ์ม่

หมุนเวียนอื�นเพิ�มขึ�นจาํนวน 32.61 ลา้นบาท 

สินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 เพิ�มขึ�นจากสินทรัพยร์วม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

2561 จาํนวน 956.09 ลา้นบาท เนื�องมาจากการเพิ�มขึ�นและลดลงของสินทรัพยห์มุนเวียนและไม่หมุนเวียน 

ไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง จาํนวน 156.50 ลา้นบาท เงินลงทุนชั�วคราวเพิ�มขึ�น จาํนวน 

343.15 ลา้นบาท  ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�การคา้หมุนเวียนอื�นลดลง จาํนวน 281.37 ลา้นบาท   สินคา้คงเหลือ

เพิ�มขึ�น จาํนวน 13.02 ลา้นบาท สินทรัพยห์มุนเวียนอื�นเพิ�มขึ�น 144.07 ลา้นบาท เนื�องจากมีเงินประกนัของการ

ขายโรงไฟฟ้าประเทศเวียดนาม จาํนวนเงิน 188.85 ลา้นบาท  เงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ�าประกนัเพิ�มขึ�น 

จาํนวน 63.32  เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพิ�มขึ�น จาํนวน 390.39 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากผการดาํเนินงานปี 2562   

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ�มขึ�น จาํนวน 545.96 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าประเทศ

ญี�ปุ่น จาํนวนเงิน 821.35 ลา้นบาท ลดลงจากการขายสินทรัพย ์จาํนวน 32.22 ลา้นบาท ค่าเสื�อมราคา จาํนวน 

239.51 ลา้นบาท สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนลดลง จาํนวน 46.52 ลา้นบาท ลดลงจากการตดัจ่าย จาํนวน 23.49 ลา้น

บาท ลดลงจากการรับคืนค่าสิทธิการใช้สายส่งกระแสไฟฟ้า จาํนวน 23.04 ลา้นบาท และสินทรัพย์ไม่

หมุนเวียนอื�นลดลงจาํนวน 37.26 ลา้นบาท 

สินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 ลดลงจากสินทรัพยร์วม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

2562 จาํนวน 3,173.46 ลา้นบาท เนื�องมาจากการลดลงของสินทรัพยห์มุนเวียนและไม่หมุนเวียน ไดแ้ก่ เงินสด

และรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�นจาํนวน 798.60 ลา้นบาท จากการจาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศ

ไทยและประเทศญี�ปุ่นของกลุ่มบริษทั การลดลงของสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�นจาํนวน 563.12 ลา้น

บาท จากการจาํหน่ายเงินลงทุนชั�วคราวประเภทเพื�อคา้ออกไป เงินให้กูย้ืมระยะสั�นแก่บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั

เพิ�มขึ�น 584.27 ลา้นบาท  ซึ� งเป็นการใหกู้ย้ืมแก่บริษทัร่วมทางออ้มจาํนวน 3 แห่ง โดยทาํสัญญากูย้ืมแบบไม่มี

หลกัประกนั ครบกาํหนดภายใน 1 ปี คิดอตัราดอกเบี�ยร้อยละ 2 และ 6 ต่อปี ที�ดินอาคารและอุปกรณ์ และ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ลดลง จาํนวน 3,573.16 ลา้นบาท และลดลง 429.88 ลา้นบาท ตามลาํดบั เนื�องมาจากการ

จาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทย 4 โครงการ และในประเทศญี�ปุ่น 3 โครงการ 

ของกลุ่มบริษทัตามที�ไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ 
 

 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562  บริษทัฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จาํนวน 151.07 ลา้นบาท 

ลดลง 156.50 ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัสิ�นปี 2561 ทั�งนี� ในส่วนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที�ลดลง 

เนื�องจากใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื�อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 

 ณ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จาํนวน 949.68 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 

798.60 ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัสิ�นปี 2562 จากการจาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศไทยและประเทศญี�ปุ่น
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ของกลุ่มบริษทัตามที�ไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้  และการลดลงของสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�นจาํนวน 

563.12 ลา้นบาท จากการขายเงินลงทุนชั�วคราวประเภทหลกัทรัพยเ์พื�อคา้ โดยขายออกเพื�อนาํเงินไปจ่ายชาํระ

หนี�  เช่น ตั�วแลกเงิน และใชเ้งินหมุนเวียนในกลุ่มบริษทั 
 

 สินทรัพย์ทางการเงนิหมุนเวยีนอื�น 

 ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มีสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�นเท่ากบั 625.98 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 

345.99 ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัสิ�นปี 2561 ซึ� งเป็นการบริหารเงินสดและเงินลงทุนชั�วคราวของบริษทัฯ เพื�อนาํ

เงินไปลงทุนหรือสร้างผลตอบแทนที�ดีกวา่ 

 ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ มีสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�นเท่ากบั 62.86 ลา้นบาท ลดลง 

563.12 ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัสิ�นปี 2562 จากการจาํหน่ายเงินลงทุนชั�วคราวประเภทหลกัทรัพยเ์พื�อคา้ โดยขาย

ออกเพื�อนาํเงินไปจ่ายชาํระหนี�  เช่น ตั�วแลกเงิน และใชเ้งินหมุนเวียนในกลุ่มบริษทั 

 

 ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�น-สุทธิ 

ลูกหนี�การค้า - สุทธิ  

(หน่วย : ล้านบาท) 
ณ วนัที� 

31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 

อายุหนี�ค้างชําระ    

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 104.77 201.28 193.84 

ค้างชําระ    

 ไม่เกิน 3 เดือน 13.58 23.07 32.03 

 มากกวา่ 3 – 6 เดือน 8.00 12.50 9.36 

 มากกวา่ 6 – 12 เดือน 43.16 12.80 21.53 

 มากกวา่ 12 เดือน 62.98 65.65 62.59 

รวม 232.48 315.30 319.34 

หกั : ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (109.42) (57.55) (53.63) 

รวมลูกหนี�การค้า – สุทธิ 123.06 257.75 265.71 
 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มีลูกหนี�การคา้สุทธิ จาํนวน 257.76 ลา้นบาท ลดลง 7.95 ลา้นบาท 

เมื�อเทียบกบัสิ�นปี 2561 จากการลดลงของลูกหนี�การคา้จาํนวน 4.03 ลา้นบาท  และการตั�งสาํรองค่าเผื�อหนี�

สงสัยจะสูญเพิ�มขึ� น 3.92 ลา้นบาท เนื�องจากเป็นการตั� งสํารองจากอายุลูกหนี� ค้างชําระของยอดหนี� ซึ� งมี

ประกอบหลายรายและเป็นยอดเงินไม่มาก 

 ณ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีลูกหนี�การคา้สุทธิ จาํนวน 123.06 ลา้นบาท ลดลง 134.70 ลา้นบาท 

เมื�อเทียบกบัสิ�นปี 2562 จากการลดลงของลูกหนี�การคา้จาํนวน 69.49 ลา้นบาท เนื�องจากยอดขายที�ลดลงจาก

ธุรกิจสิ�งพิมพ ์และลูกหนี� ค่าไฟของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยที์�ประเทศไทยและประเทศญี�ปุ่นที�

กลุ่มบริษทัไดจ้าํหน่ายออกไป  อีกทั�งการตั�งสาํรองค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญเพิ�มขึ�น 65.21 ลา้นบาท เนื�องจาก เป็น
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การตั�งสาํรองตามการคาํนวณตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 9 เรื�อง เครื�องมือทางการเงิน (TFRS 

9) ซึ� งคาํนวณจากอายกุารคา้งชาํระของยอดหนี�  

 

ลูกหนี�หมุนเวยีนอื�น - สุทธิ 

(หน่วย : ล้านบาท) 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

ลูกหนี�การค้า-สุทธิ 123.06 257.75 265.71 

ลูกหนี�หมุนเวยีนอื�น    

ลูกหนี� อื�น - บุคคลและบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั - 0.15 2.32 

ลูกหนี� อื�น – บริษทัอื�น 3.19 101.39 4.95 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 1.21 11.63 385.47 

เงินทดรองจ่าย 25.33 0.55 0.52 

ดอกเบี�ยคา้งรับ – บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 0.28 - - 

ดอกเบี�ยคา้งรับ – บริษทัอื�น 0.04 0.27 0.26 

รวมลูกหนี�อื�น 30.05 114.00 393.52 

รวมลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น สุทธิ 153.11 371.75 659.23 

 

 ลูกหนี�หมุนเวียนอื�น ประกอบดว้ย ลูกหนี� อื�น ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ เงินทดรองจ่าย ดอกเบี� ยคา้งรับ 

โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มีลูกหนี�หมุนเวียนอื�นจาํนวน 114.00 ลา้นบาท ลดลง 279.52 ลา้นบาท 

เมื�อเทียบกบัสิ�นปี 2561 จากการลดลงของค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้จาํนวน 373.84 ลา้นบาท ซึ� งส่วนใหญ่เป็นเงิน

จ่ายล่วงหนา้เพื�อการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเวียดนาม และจากการเพิ�มขึ�นของลูกหนี� อื�นที�มิใช่บุคคลและบริษทัที�

เกี�ยวขอ้งกนัจาํนวน 96.44 ลา้นบาท จากการไดรั้บคืนภาษีมูลค่าเพิ�มจากโครงการโรงไฟฟ้าที�ประเทศญี�ปุ่น 

จาํนวนเงิน 88.12 ลา้นบาท เป็นหลกั 

 สาํหรับ ณ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีลูกหนี�หมุนเวียนอื�นจาํนวน 30.05 ลา้นบาท ลดลง 83.95 ลา้น

บาท เมื�อเทียบกบัสิ�นปี 2562 จากการลดลงของลูกหนี� อื�นที�มิใช่บุคคลและบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัเป็นหลกั 

เนื�องจากการจาํหน่ายเงินลงทุนของบริษทักลุ่มอาร์พีวี และบริษทัในประเทศญี�ปุ่น 

 

 สินทรัพย์หมุนเวยีนอื�น 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�นของบริษทัฯ ประกอบดว้ย ลูกหนี�กรมสรรพากร (ไดแ้ก่ Consumption Tax ที�

ประเทศญี�ปุ่น และภาษีมูลค่าเพิ�ม รวมถึงภาษีหกั ณ ที�จ่าย ในประเทศไทย) เงินมดัจาํและเงินประกนั ค่าใชจ่้าย

จ่ายล่วงหนา้ และอื�นๆ 

โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มีสินทรัพยห์มุนเวียนอื�นเท่ากบั 284.78 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 

144.07 ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัสิ�นปี 2561 จากการลดลงของค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้จาํนวน 6.02 ลา้นบาท 

เนื�องจากตดัจ่ายเงินค่าเบี�ยประกนั และจากการเพิ�มขึ�นของเงินมดัจาํและเงินประกนัจาํนวน 152.10 ลา้นบาท 

ซึ�งเป็นผลมาจากเงินประกนัตามสญัญาซื�อขายหุน้ทั�งหมดของบริษทั โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเมน้ท ์ (ประเทศ

ไทย) จาํกดั (“SPM-TH”) ระหวา่งกลุ่มบริษทักบับริษทั บีจี คอนเทนเนอร์ กลา๊ส จาํกดั (มหาชน) (“BGC”) โดย



241 

 

เงินประกนัดงักล่าวเกิดจากการตกลงกนัระหวา่งกลุ่มบริษทัและ BGC วา่ ใหก้นัเงินค่าซื�อ-ขายประมาณร้อยละ 

15 ของราคาซื�อขายหุน้และหนี�  จนกวา่บริษทัผูรั้บเหมาก่อสร้างของโครงการที�จะขายจะดาํเนินการก่อสร้าง

และซ่อมแซมบางส่วนใหแ้ลว้เสร็จ คิดเป็นจาํนวนเงิน 188.85 ลา้นบาท โดยในไตรมาสที� 2 ของปี 2563 กลุ่ม

บริษทัไดรั้บเงินประกนัดงักล่าวแลว้ทั�งจาํนวน 

สาํหรับ ณ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีสินทรัพยห์มุนเวยีนอื�นเท่ากบั 225.47 ลา้นบาท ลดลง 59.31 

ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัสิ�นปี 2562 จากการลดลงของลูกหนี�กรมสรรพากรจาํนวน 38.89 ลา้นบาท เนื�องจาก

บริษทัมีการทาํเรื�องขอคืน Consumption Tax ที�ประเทศญี�ปุ่น ที�ดาํเนินเรื�องไดปี้ละ 1 ครั� ง ตามกฏหมายที�

ประเทศญี�ปุ่น และการลดลงของเงินมดัจาํและเงินประกนัจาํนวน 22.96 ลา้นบาท จากการลดลงของเงินประกนั

ตามสญัญาซื�อขายหุน้ทั�งหมดของบริษทั โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเมน้ท ์ (ประเทศไทย) จาํกดั (“SPM-TH”) 

ระหวา่งบริษทักบับริษทั บีจี คอนเทนเนอร์ กลา๊ส จาํกดั (มหาชน) (“BGC”) จาํนวน 188.85 ลา้นบาท เนื�องจาก

บริษทัไดรั้บชาํระค่าหุน้ดงักล่าวจาก BGC เป็นที�เรียบร้อยแลว้ในไตรมาสที� 2 ของปี 2563 ในขณะที�เดือน

พฤศจิกายน 2563 บริษทัฯ มีการจ่ายเงินมดัจาํค่าหุน้ของบริษทั อีเทอร์นิตี�  พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) (ETP) 

จาํนวน 150.00 ลา้นบาท เพื�อดาํเนินการซื�อหุน้ ETP จากผูถื้อหุน้เดิมจาํนวน 153,550,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 

3.69 บาท เป็นจาํนวนเงินทั�งสิ�น 566.60 ลา้นบาท โดยคาดวา่จะดาํเนินการซื�อขายแลว้เสร็จในปี 2564 

 ลูกหนี�จากการขายเงนิลงทุน 

ณ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีลูกหนี�จากการขายเงินลงทุนจาํนวน 150.00 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นเมื�อเทียบ

กบัสิ�นปี 2561 - 2562 ที�ไม่มีรายการดงักล่าว ซึ�งเกิดจากการจาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์น

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

โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 10 เมกะวตัต,์ โรงไฟฟ้าลพบุรี ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 5 เมกะวตัต ์ และ

โรงไฟฟ้าปราจีนบุรี ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 5 เมกะวตัต ์ ไปเมื�อวนัที� 10 สิงหาคม 2563 โดยกลุ่มบริษทัจะ

ไดรั้บชาํระงวดสุดทา้ยจากรายการดงักล่าวเมื�อวนัที� 17 ตุลาคม 2565 ซึ�งเป็นไปตามสญัญาซื�อ-ขายหุน้สามญั

ของบริษทั อาร์พีว ี พลงังาน จาํกดั (RPV) ระหวา่งกลุ่มบริษทักบับริษทั บีซีพีจี จาํกดั (มหาชน) (BCPG) ลง

วนัที� 31 กรกฎาคม 2563 

 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ 

 ปี 2561 บริษทัฯ มีที�ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ เพิ�มขึ�นจากปี 2560 จาํนวน 1,183.09 ลา้นบาท โดย

ส่วนที�เพิ�มขึ�นมาสินทรัพยข์องโรงพิมพ ์WPS จาํนวนเงิน 446.43 ลา้นบาท จากโครงการโรงไฟฟ้าระหว่าง

ก่อสร้างในประเทศญี�ปุ่น  Kurihara I  ขนาดกาํลงัการผลิต 11.6802 เมกะวตัตติ์ดตั�ง จาํนวน 287.88 ลา้นบาท,  

Kurihara II  ขนาดกาํลงัการผลิต 17.864 เมกะวตัตติ์ดตั�ง จาํนวน 427.08 ลา้นบาท, โครงการเวียดนาม PKS 

ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 99.85 เมกะวตัต์ติดตั�ง จาํนวน 86.47 ลา้นบาท ส่วนที�ลดลงมาจากค่าเสื�อมราคา

ประจาํปี 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มีที�ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิจาํนวน 5,118.98 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น

เมื�อเทียบกบัสิ�นปี 2561 จาํนวน 545.96 ลา้นบาท จากการซื�อโรงพิมพแ์พค็เก็จจิ�ง จาํนวน 1 บริษทั คือ บริษทั 

ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั (WPS) (เปลี�ยนชื�อเป็น บริษทั เวิลด ์พริ�นติ�ง แอนด ์แพค็เกจจิ�ง จาํกดั (WPP) 
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เมื�อวนัที� 30 กันยายน 2562 และปัจจุบันเปลี�ยนชื�อเป็น บริษทั ตะวนัออกการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ จาํกัด 

(EPPCO) เมื�อวนัที� 22 กรกฎาคม 2563) 

 ณ วนัที� ณ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีที�ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิจาํนวน 1,545.81 ลา้นบาท 

ลดลงเมื�อเทียบกบัสิ�นปี 2562 จาํนวน 3,573.16 ลา้นบาท ซึ� งเป็นผลมาจากการจาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทยรวม 4 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 20 เมกะวตัต ์ และการจาํหน่าย

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญี�ปุ่นจาํนวน 3 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 31.75 เม

กะวตัต ์ในไตรมาส 3-4 ปี 2563 ตามที�ไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ 

 

 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

 ในปี 2561 บริษทัฯ มีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจาํนวน 634.65 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560 จาํนวน 9.04 

ลา้นบาท เนื�องจากการตดัจ่ายค่าสิทธิในสญัญาซื�อขายไฟฟ้า 

 และในปี 2562 บริษทัฯ มีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน จาํนวน 588.13 ลา้นบาท โดยลดลงจากปี 2561 จาํนวน 

46.52 ลา้นบาท ลดลงมาจากการตดัจ่ายค่าสิทธิในสัญญาซื�อขายไฟฟ้า จาํนวนเงิน 23.48 ลา้นบาท และจากการ

รับคืนค่าสิทธิการใชส้ายส่งกระแสไฟฟ้า จาํนวนเงิน 23.04 ลา้นบาท 

 ณ วนัที� ณ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-สุทธิจาํนวน 158.24 ลา้นบาท ลดลงเมื�อ

เทียบกบัสิ�นปี 2562 จาํนวน 429.88 ลา้นบาท ซึ� งเป็นผลมาจากการจาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตยใ์นประเทศไทยรวม 4 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 20 เมกะวตัต ์และการจาํหน่ายโครงการ

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญี�ปุ่นจาํนวน 3 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 31.75 เมกะวตัต ์ใน

ไตรมาส 3-4 ปี 2563 ตามที�ไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ 

 

การวเิคราะห์แหล่งที�มาของเงนิทุน 

หนี�สินรวม 
 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ มีหนี� สินรวม

จาํนวน 7,319.07 ลา้นบาท 7,658.04 ลา้นบาท และ 3,520.39 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดย ณ วนัที� 31 ธันวาคม 

2562 บริษทัฯ มีหนี� สินรวมเพิ�มขึ�น  338.97 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 4.63 เมื�อเทียบกบัสิ�นปี 2561 และณ 

วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีหนี� สินรวมลดลง  4,137.65 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 54.03 เมื�อเทียบกบั

สิ�นปี 2562 ซึ�งสามารถจาํแนกรายละเอียดการเปลี�ยนแปลงไดด้งัต่อไปนี�   
 

 หนี� สินรวมของบริษทัฯ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 เพิ�มขึ�นจากหนี� สินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

จาํนวน 1,284.25 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 21.28 ทั�งนี� เป็นผลมาจากการเพิ�มขึ�นและลดลงของหนี� สิน

หมุนเวียน ไดแ้ก่ เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน เพิ�มขึ�น 30.05 ลา้นบาท ตั�วแลกเงิน 

เพิ�มขึ�น 80.00 ลา้นบาท  เงินกูย้ืมระยะสั�นจากบุคคลและบริษทัอื�น ลดลง 78.96 ลา้นบาท ส่วนของหนี� สินที�

ครบกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี ลดลง 49.97 ลา้นบาท ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย ลดลง 9.25 ลา้นบาท และ

หนี� สินไม่หมุนเวียน ไดแ้ก่ เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน เพิ�มขึ�น 1,089.90 ลา้นบาท  
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 หนี� สินรวมของบริษทัฯ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 เพิ�มขึ�นจากหนี� สินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 

จาํนวน 338.67 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ� นร้อยละ 4.63 ทั�งนี� เป็นผลมาจากการเพิ�มขึ�นและลดลงของหนี� สิน

หมุนเวียน ไดแ้ก่  เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน ลดลง 140.08 ลา้นบาท ตั�วแลกเงิน

ขายลด ลดลง  190 ลา้นบาท เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวียนอื�น ลดลง 22.53 ลา้นบาท ส่วนของหนี� สินที�

ครบกาํหนดจ่ายชาํระภายในหนึ�งปี เพิ�มขึ�น 729.09 ลา้นบาท เนื�องมาจากการกูย้ืมเงินเพื�อก่อสร้างโรงไฟฟ้าที�

ประเทศญี�ปุ่น ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย เพิ�มขึ�น 50.57 ลา้นบาท เนื�องจากบริษทัย่อยมีกาํไรจากการขายเงิน

ลงทุนในโครงการเวียดนาม จาํนวนเงิน 543.01 ลา้นบาท ตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเพิ�ม เงินปันผลคา้งจ่าย 

เพิ�มขึ�น 59.36 ลา้นบาท และส่วนของหนี� สินไม่หมุนเวียน ไดแ้ก่ เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน เพิ�มขึ�น 

450.56 ลา้นบาท เนื�องมาจากการกูย้ืมเงินเพื�อลงทุนในธุรกิจแพค็เกจจิ�ง หุน้กู ้ลดลง 591.80 ลา้นบาท  

 หนี� สินรวมของบริษทัฯ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 ลดลงจากหนี� สินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 

จาํนวน 4,137.65 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 54.03 โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก 1) การลดลงจากเงินเบิกเกินบญัชี

และเงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงินจาํนวน 108.14 ลา้นบาท และ 2) การลดลงของตั�วแลกเงินขายลด

จาํนวน 270.00 ลา้นบาท 3) การลดลงจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินที�ครบกาํหนดชาํระใน 1 ปี

จาํนวน 255.86 ลา้นบาท  �) การลดลงของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน-สุทธิจาํนวน 2,594.97 ลา้น

บาท และ �) การลดลงของหุน้กู-้สุทธิจาํนวน 855.64 ลา้นบาท 

 

 ทั�งนี�  รายละเอียดของการเปลี�ยนแปลงของหนี� สินที�มีสาระสาํคญัต่อฐานะการเงินของบริษทัฯ ณ วนัที� 

31 ธนัวาคม 2563  มีดงันี�  
 

 เงนิกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงนิ 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มีเงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงินเท่ากบั 180.97 ลา้นบาท 

ลดลง 140.08 ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัสิ�นปี 2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการชาํระคืนตั�วสัญญาใชเ้งินสถาบนั

การเงินระยะสั�นของโครงการรับเหมาก่อสร้างโครงการโซล่าร์รูฟ จาํนวน 111.95 ลา้นบาท 

 สาํหรับ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีเงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงินเท่ากบั 72.83 ลา้น

บาท ลดลง 108.14 ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัสิ�นปี 2562 โดยมีสาเหตุหลกัจากการเปลี�ยนจากเจา้หนี�ทรัสรีซีสตที์�

ครบกาํหนดชาํระ เขา้เป็นเงินกูย้ืมสถาบนัการเงินตามสัญญาสินเชื�อจาํนวน 159.80 ลา้นบาท และเพิ�มขึ�นจาก

เจา้หนี�ทรัสรีซีสตโ์ครงการโรงไฟฟ้าญี�ปุ่นชิจิคะชุคุ 1 และ 2 จาํนวนเงิน 26.78 ลา้นบาท 

 

 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ  และส่วนของหนี�สินที�ถึงกาํหนดชําระใน � ปี 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มีเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินรวมทั�งสิ�น 3,317.52 ลา้น

บาท โดยแบ่งเป็นเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินที�ครบกาํหนดชาํระในหนึ� งปีเท่ากบั 364.45 ลา้นบาท 

และเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินสุทธิเท่ากบั 2,953.07 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 482.18 ลา้นบาท เมื�อเทียบกบั

สิ�นปี 2561 เนื�องจากบริษทัมีการกูย้ืมจากโครงการโซล่าร์รูฟลิสซิ�ง จาํนวนเงิน 12.95 ลา้นบาท และกูเ้งินเพิ�ม

ของโครงการโรงไฟฟ้าญี�ปุ่น Kurihara 2 จาํนวนเงิน 756.36 ลา้นบาท โครงการโรงไฟฟ้าในไทย 4 โครงการ 
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จาํนวนเงิน 194.28 ลา้นบาท โครงการโรงไฟฟ้า Kyotemba ที�ประเทศญี�ปุ่น จาํนวนเงิน 49.01 ลา้นบาท ลดลง

จากการปรับอตัราแลกเปลี�ยนของเงินกูย้ืมจาํนวนเงิน 108.12 ลา้นบาท  

 สาํหรับ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินรวมทั�งสิ�น 466.70 

ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินที�ครบกาํหนดชาํระในหนึ� งปีเท่ากบั 108.60 ลา้น

บาท และเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินสุทธิเท่ากบั 358.10 ลา้นบาท ลดลง 2,850.83 ลา้นบาท เมื�อเทียบ

กบัสิ�นปี 2562 โดยลดลงมากเป็นผลมาจากการจาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทย

รวม 4 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 20 เมกะวตัต ์ซึ� งประกอบดว้ย โรงไฟฟ้าที�บ่อพลอย 2 โครงการ 

ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 10 เมกะวตัต ์ ,โรงไฟฟ้าลพบุรี ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 5 เมกะวตัต์ และโรงไฟฟ้า

ปราจีนบุรี ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 5 เมกะวตัต ์ไปเมื�อวนัที� 10 สิงหาคม 2563 และจาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญี�ปุ่นจาํนวน 3 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 31.75 เมกะวตัต ์ในไตรมาส 

3-4 ปี 2563 ตามที�ไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ 
 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 1,045.04 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุ้นสามญั

จาํนวน 1,045,038,462 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท โดยเป็นทุนที�ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้จาํนวน 

921.57 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 921,572,840 หุน้ โดยมีมูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท และมีส่วน

ของผูถื้อหุน้เท่ากบั 3,280.27 ลา้นบาท 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 1,026.08 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุ้นสามญั

จาํนวน 1,026,076,686 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท โดยเป็นทุนที�ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้จาํนวน 

921.57 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 921,572,840 หุน้ โดยมีมูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท และมีส่วน

ของผูถื้อหุน้เท่ากบั 3,897.39 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจาํนวน 617.12 ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัสิ�นปี 2561 โดยมีสาเหตุ

หลกัมาจากการเพิ�มขึ�นของกาํไรสะสมของบริษทัฯ จาํนวน 559.56 ลา้นบาท 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 1,579.02 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุ้นสามญั

จาํนวน 1,579,018,686 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท โดยเป็นทุนที�ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้จาํนวน 

932.51 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 932,507,097 หุน้ โดยมีมูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท และมีส่วน

ของผูถื้อหุน้เท่ากบั 4,861.57 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจาํนวน 964.19 ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัสิ�นปี 2562 โดยมีสาเหตุ

หลกัมาจากการเพิ�มขึ�นของกาํไรสะสมของบริษทัฯ จาํนวน 908.31 ลา้นบาท 
 

 

วเิคราะห์สภาพคล่อง 
 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน 

 ในปี 2561-2563 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 230.75 ลา้นบาท 

646.10 ลา้นบาท และ 1,007.86 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยมีกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงใน

สินทรัพยแ์ละหนี� สินดาํเนินงานเท่ากบั 500.65 ลา้นบาท 512.16 ลา้นบาท และ 488.74 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดย

บริษทัฯ มีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานเป็นบวกตลอดในช่วงปี 2561 - 2563 
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กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 

 ในปี 2561 บริษทัฯ ไดมี้การลงซื�อหุน้ WPS จาํนวน 407.50 ลา้นบาท และบริษทัยอ่ย ไดมี้การ และเงิน

ลงทุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที�ประเทศญี�ปุ่น โครงการ Kurihara 1 และ Kurihara 2 จาํนวนเงิน 799.97 ลา้น

บาท 

 ปี 2562 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจาํนวน (122.08) ลา้นบาท ซึ� งส่วนใหญ่

เป็นผลมาจากการลงทุนเพิ�มเติมในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า Kurihara 2 ที�ประเทศญี�ปุ่นเป็นจาํนวน 

(706.93) ลา้นบาท และลงทุนในธุรกิจแพค็เกจจิ�งจาํนวน (88.96) ลา้นบาท ในขณะที�บริษทัฯ มีเงินสดรับจาก

การจาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าประเทศเวียดนามจาํนวน 1,070.15 ลา้นบาท และนาํเงินสดส่วนเกินไปลงทุน

ในสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�นจาํนวน (818.86) ลา้นบาท 

 ปี 2563 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุนจาํนวน 4,902.74 ลา้นบาท ซึ� งส่วนใหญ่

เป็นผลมาจากเงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อยทางออ้มจาํนวน 5,893.87 ลา้นบาท จากการ

จาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทยรวม 4 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 20 เม

กะวตัต ์ไปเมื�อวนัที� 10 สิงหาคม 2563 และจาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญี�ปุ่น

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

ขา้งตน้ 
 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 

 ในปี 2561 บริษทัฯ ไดอ้อกตั�วแลกเงินระยะสั�น (Bill of Exchange : B/E ) เพิ�ม จาํนวน 80 ลา้นบาท 

และบริษทัยอ่ย ไดกู้ย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินเพื�อก่อสร้างโรงไฟฟ้าในประเทศญี�ปุ่น จาํนวน 664.14 ลา้นบาท  

และกูย้ืมเงินสินเชื�อเพิ�มเติมของ JKR , RPV และ ลพบุรีโซล่าร์ จาํนวนเงิน 300.00 ลา้นบาท เพื�อนาํไปลงทุนใน

โครงการโรงไฟฟ้าที�ประเทศเวียดนาม 
  

 ปี  2562 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน (14.53) ลา้นบาท เป็นผล

จากการที�บริษทัฯ ไดช้าํระตั�วแลกเงินระยะสั�น (Bill of Exchange : B/E ) จาํนวน 190.00 ลา้นบาท ชาํระคืนหุน้

กู ้884.70 ลา้นบาท และออกหุน้กูเ้พิ�มจาํนวนเงิน 991.70 ลา้นบาท กูเ้งินระยะยาวเพิ�มเพื�อลงทุนในธุรกิจบรรจุ

ภณัฑ ์จาํนวน 169.79 ลา้นบาท กูย้ืมเงินเพื�อก่อสร้างโรงไฟฟ้าที�ประเทศญี�ปุ่น จาํนวน 756.36 ลา้นบาท กูย้ืม

เงินเพื�อลงทุนในธุรกิจ Solar Rooftop จาํนวนเงิน 11.17 ลา้นบาท จ่ายชาํระคืนเงินตน้ของเงินกูย้ืมระยะยาว 

จาํนวน 348.79 ลา้นบาท จ่ายดอกเบี�ยจาํนวนเงิน 289.58 ลา้นบาท 

 ปี 2563 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน (3,411.48) ลา้นบาท ส่วน

ใหญ่เป็นผลมาจากการที�บริษทัฯ ไดรั้บเงินจากการจาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศ

ไทยรวม 4 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 20 เมกะวตัต์ และจาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตยใ์นประเทศญี�ปุ่นจาํนวน 3 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 31.75 เมกะวตัต ์ไปในช่วงไตรมาส 3-

4 ปี 2563 ตามที�ไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ และนาํเงินสดที�ไดรั้บดงักล่าวมาชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั

การเงินเป็นจาํนวนกว่า 1,875.43 ลา้นบาท และใชใ้นการไถ่ถอนหุน้กูเ้พิ�มเติมเป็นจาํนวน 1,583.50 ลา้นบาท 

และนาํไปชาํระคืนตั�วแลกเงินขายลดอีกจาํนวน 360.00 ลา้นบาท 
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อตัราส่วนทางการเงนิที�สําคัญ 
 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

 ปี 2561 บริษทัมีสินทรัพยห์มุนเวียนเพิ�มขึ�นจาํนวน 656.43 ลา้นบาท โดยเพิ�มขึ�นจากการลงทุนในโรง

พิมพ ์WPS จาํนวน 204.87 ลา้นบาท และจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าประเทศเวียดนาม จาํนวน 416.08 

ลา้นบาท และหนี� สินหมุนเวียนเพิ�มขึ�น จาํนวน 1,083.55 ลา้นบาท โดยเพิ�มขึ�นจากการลงทุนในโรงพิมพ ์WPS 

จาํนวน 72.16 ลา้นบาท สาเหตุหลกัของหนี� สินหมุนเวียนที�เพิ�มขึ�น มาจากตั�วแลกเงิน และเงินกูย้ืมระยะยาวจาก

สถาบนัการเงิน – ส่วนที�ครบกาํหนดชาํระภายในหนึ� งปี เพิ�มขี�น  ส่งผลให้อตัราส่วนสภาพคล่องของบริษทั

ลดลงอยา่งมาก เมื�อเทียบกบัปี 2560 

 ปี  2562 บริษทัฯ มีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั  0.55 เท่า อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากบั  0.52 

เท่า ลดลงเมื�อเทียบกบัปี 2561 ที�มีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 0.64 เท่า อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากบั 

0.59 เท่า โดยมีสาเหตุหลกัจากการที�บริษทัฯ มีหนี� สินหมุนเวียนเพิ�มขึ�น 469.93 ลา้นบาท จากการเพิ�มขึ�นของ

หุ้นกูที้�ครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปีเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที�สินทรัพยห์มุนเวียนของบริษทัฯ เพิ�มขึ�นเพียง 

39.35 ลา้นบาท จากการเพิ�มขึ�นของสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�นเป็นหลกั 

 สําหรับปี 2563 บริษทัฯ มีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั  0.99 เท่า อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

เท่ากบั  0.93 เท่า เพิ�มขึ�นเมื�อเทียบกบัสิ�นปี 2562 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพิ�มขึ�นของสินทรัพยห์มุนเวียน

จาํนวน 550.85 ลา้นบาท เนื�องมาจากการเพิ�มขึ�นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จาํนวน 798.60 ลา้น

บาท และจากการจาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศไทยและประเทศญี�ปุ่นตามที�ไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ 
 

อตัราส่วนความสามารถในการทํากาํไร 

 อตัรากาํไรขั�นต้น อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน และอตัรากาํไรสุทธิ 

 ปี 2562 บริษทัฯ มีอตัรากาํไรขั�นตน้อยูที่�ร้อยละ 40.64 อตัรากาํไรจากการดาํเนินงานอยูที่�ร้อยละ 44.74 

และอตัรากาํไรสุทธิอยู่ที�ร้อยละ 42.86 เนื�องจากบริษทัฯ มีรายไดเ้พิ�มขึ�นจากโครงการโรงไฟฟ้าที�ประเทศ

เวียดนามขนาดกาํลงัการผลิตรวม 99.22 เมกะวตัต ์ที�เริ�มจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(COD) เมื�อวนัที� 10 และ 11 

มิถุนายน 2562 และ จากโรงไฟฟ้า Kurihara 1 ขนาดกาํลงัการผลิต 9.52 เมกะวตัต ์ที� COD เมื�อวนัที� 1 ตุลาคม 

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

ประกอบกบับริษทัฯ มีกาํไรจากการขายเงินลงทุนจาํนวน 543.01 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุจากการที� ETP บริษทั

ยอ่ยของบริษทัฯ ไดจ้าํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์XT1 - XT2 จาํนวน 2 โครงการ ที�จงัหวดัฟู

เยี�ยน ประเทศเวียดนาม ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 99.22 เมกะวตัตใ์นไตรมาสที� 4 ของปี 2562 จึงมีการรับรู้กาํไร

จากการขายโรงไฟฟ้าดงักล่าวจาํนวน 543.01 ลา้นบาท 

 สาํหรับปี 2563 บริษทัฯ มีอตัรากาํไรขั�นตน้อยู่ที�ร้อยละ 37.72 อตัรากาํไรจากการดาํเนินงานอยู่ที�ร้อย

ละ 60.13 และอตัรากาํไรสุทธิอยู่ที�ร้อยละ 56.64 เนื�องจากบริษทัฯ มีกาํไรจากการขายเงินลงทุนจาํนวน 

1,567.17 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุมาจากการที� ETP บริษทัย่อยของบริษทัฯ ไดจ้าํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทยรวม 4 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 20 เมกะวตัต ์ไปเมื�อวนัที� 10 

สิงหาคม 2563 และจาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญี�ปุ่นจาํนวน 3 โครงการ ขนาด

กาํลงัการผลิตรวม 31.75 เมกะวตัต ์ไปในช่วงไตรมาส 3-4 ปี 2563  
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อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

 อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ และอตัราการหมุนของสินทรัพย์ 

 ปี 2562 บริษทัฯ มีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยอ์ยู่ที� ร้อยละ 8.14 และอตัราการหมุนเวียนของ

สินทรัพยอ์ยูที่� 0.19 เท่า เพิ�มขึ�นเมื�อเทียบกบัปี 2561 เนื�องจากในปี 2562 บริษทัฯ มีรายไดเ้พิ�มขึ�นจากโครงการ

โรงไฟฟ้าที�ประเทศเวียดนามขนาดกาํลงัการผลิตรวม 99.22 เมกะวตัต ์ที�เริ�มจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(COD) 

เมื�อวนัที� 10 และ 11 มิถุนายน 2562 และ จากโรงไฟฟ้า Kurihara 1 ขนาดกาํลงัการผลิต 9.52 เมกะวตัต ์ที� COD 

เมื�อวนัที� 1 ตุลาคม 2561 และโครงการ Kurihara 2 ขนาดกาํลงัการผลิต 17.25 เมกะวตัต ์ที� COD เมื�อวนัที� 25 

พฤศจิกายน 2562 ประกอบกบับริษทัฯ มีกาํไรจากการขายเงินลงทุนจาํนวน 543.01 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุจาก

การที� ETP บริษทัย่อยของบริษทัฯ ไดจ้าํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์XT1 – XT2 จาํนวน 2 

โครงการ ที�จงัหวดัฟูเยี�ยน ประเทศเวียดนาม ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 99.22 เมกะวตัต์ในไตรมาสที� 4 ของปี 

2562 จึงมีการรับรู้กาํไรจากการขายโรงไฟฟ้าดงักล่าวจาํนวน 543.01 ลา้นบาท จึงส่งผลใหใ้นปี 2562 บริษทัฯ 

มีรายไดร้วมเพิ�มขึ�น 919.06 ลา้นบาท และมีกาํไรสุทธิเพิ�มขึ�น 493.04 ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัปี 2561 ในขณะที�ปี 

2562 สินทรัพยร์วมของบริษทัฯ เพิ�มขึ�น 956.09 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นเพียงร้อยละ 9.02 เมื�อเทียบกบัปี 2561 

 สาํหรับปี 2563 บริษทัฯ มีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยอ์ยูที่�ร้อยละ 15.70 และอตัราการหมุนเวียน

ของสินทรัพยอ์ยูที่� 0.28 เท่า เพิ�มขึ�นเมื�อเทียบกบัปี 2562 เนื�องจากบริษทัฯ มีกาํไรจากการขายเงินลงทุนจาํนวน 

1,567.17 ลา้นบาท และตน้ทุนทางการเงินลดลง 79.80 ลา้นบาท จากการที� ETP บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ได้

จาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทยรวม 4 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 20 เม

กะวตัต ์ ไปเมื�อวนัที� 10 สิงหาคม 2563 และจาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญี�ปุ่น

จาํนวน 3 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 31.75 เมกะวตัต ์ ไปในช่วงไตรมาส 3-4 ปี 2563 จึงส่งผลใหปี้ 

2563 บริษทัฯ มีรายไดร้วมเพิ�มขึ�น 659.49 ลา้นบาท และมีกาํไรสุทธิเพิ�มขึ�น 663.38 ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัปี 

2562 ในขณะที� ณ 31 ธนัวาคม 2563 สินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ลดลงจาํนวน 3,173.46 ลา้นบาท หรือลดลง

ร้อยละ 27.46 เมื�อเทียบกบัปี 2562 

 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 

 อตัราส่วนหนี�สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ในปี 2561 บริษทัฯ ยงัคงมีอตัราส่วนหนี� สินต่อทุนสูง ลดลงจากปี 2560 เนื�องจากบริษทัฯ มีการกูย้ืม

เงินจากสถาบนัการเงินเพิ�มขึ�น เพื�อดาํเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์โครงการ Kurihara 1 และ 

Kurihara 2 ที�ประเทศญี�ปุ่น  และโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยที์�ประเทศเวียดนาม 

ปี  2562 บริษทัฯ มีอตัราส่วนหนี� สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้อยู่ที� 1.96 เท่า ลดลงเมื�อเทียบกบัปี 2561 ที�มี

อตัราส่วนหนี� สินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นอยู่ที�  2.23 เท่า เนื�องจากปี 2562 บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากับ 

3,897.39 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 617.12 ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัปี 2561 จากการเพิ�มขึ�นของกาํไรสะสมจาํนวน 559.56 

ลา้นบาท ในขณะที�หนี� สินรวมของบริษทัฯ ในปี 2562 มีค่าเท่ากบั 7,658.04 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 338.97 ลา้นบาท  

ปี 2563 บริษทัฯ มีอตัราส่วนหนี� สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้อยูที่� 0.72 ลดลงเมื�อเทียบกบัปี 2562 เนื�องจาก 

ณ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 4,861.57 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 964.19 ลา้นบาท เมื�อเทียบ

กบัปี 2562 ในขณะที�หนี� สินรวมของบริษทัฯ ณ 31 ธันวาคม 2563 มีค่าเท่ากบั 3,520.39 ลา้นบาท ลดลง 
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4,137.65 ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัปี 2562 เนื�องจากในปี 2563 บริษทัฯ มีกาํไรจากการขายเงินลงทุนจาํนวน 

1,567.17 ลา้นบาท และตน้ทุนทางการเงินลดลง 79.80 ลา้นบาท จากการที� ETP บริษทัย่อยของบริษทัฯ ได้

จาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทยรวม 4 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 20 เม

กะวตัต ์ไปเมื�อวนัที� 10 สิงหาคม 2563 และจาํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญี�ปุ่น

จาํนวน 3 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 31.75 เมกะวตัต์ ไปในช่วงไตรมาส 3-4 ปี 2563 ซึ� งรายการ

ดงักล่าวส่งผลใหปี้ 2563 บริษทัฯ มีหนี� สินรวมที�ลดลง และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และกาํไรสุทธิ 

รวมถึงส่วนของผูถื้อหุน้เพิ�มขึ�น 

 อตัราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบี�ย และอตัราส่วนความสามารถในการชําระภาระผูกพนั 

ปี 2562 บริษทัฯ มีอตัราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบี� ยเท่ากับ 3.34 เท่า และอตัราส่วน

ความสามารถในการชาํระภาระผกูพนัเท่ากบั 0.48 เท่า เพิ�มขึ�นเมื�อเทียบกบัปี 2561 ที�มีอตัราส่วนความสามารถ

ในการชาํระดอกเบี� ยเท่ากบั 2.43 เท่า และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระภาระผูกพนัเท่ากบั 0.28 เท่า 

เนื�องจากในปี 2562 บริษทัฯ มีกาํไรก่อนดอกเบี�ยและภาษี และค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่ายเพิ�มขึ�น 604.87 

ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 100.91 เมื�อเทียบกบัปี 2561 จึงส่งผลให้อตัราส่วนความสามารถในการชาํระ

ดอกเบี�ย และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระภาระผกูพนัเพิ�มขึ�น 

ปี 2563 บริษทัฯ มีอตัราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบี� ยเท่ากับ 6.81 เท่า และอตัราส่วน

ความสามารถในการชาํระภาระผกูพนัเท่ากบั 0.98 เท่า เพิ�มขึ�นเมื�อเทียบกบัปี 2562 เนื�องจากปี 2563 บริษทัฯ มี

กาํไรก่อนดอกเบี� ยและภาษี และค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่ายเพิ�มขึ�น 709.64 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 

58.93 เมื�อเทียบกบัปี 2562 ประกอบกบั ณ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีหนี� สินที�มีภาระดอกเบี�ยที�ครบกาํหนด

ชาํระใน 1 ปี ลดลงจาํนวน 556.95 ลา้นบาท จึงส่งผลให้อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบี� ย และ

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระภาระผกูพนัเพิ�มขึ�น 
 



รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 

 

 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทัฯ ประจาํปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 

2563 ตามหลักการบัญชีที� รับรองทั�วไป โดยใช้นโยบายการบัญชีที� มีความเหมาะสม ตามหลักความ

ระมดัระวงั และถือปฏิบติัอย่างสมํ�าเสมอ มีความถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบ       

งบการเงินอยา่งเพียงพอ 

 เพื�อให้การดาํเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และน่าเชื�อถือ คณะกรรมการบริษทั    

ได้แต่งตั� งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ� งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ที�ไม่ได้ดํารงตาํแหน่งใน

คณะกรรมการบริหารเป็นผูรั้บผิดชอบสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน  เพื�อให้ความ

มั�นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การบนัทึกข้อมูลทางบญัชีมีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอที�จะดํารง       

และรักษาไว้ซึ� งทรัพย์สินของบริษัทฯ รวมทั� ง ป้องกันการทุจริตและการดํา เ นินการที�ผิดปกติ                   

อย่างมีสาระสําคญั โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นดงักล่าวไวใ้นรายงานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซึ� งแสดงไวใ้นรายงานประจาํปีแลว้ 

 ทั�งนี�  ผูส้อบบญัชีของบริษทัได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื�อนไขว่างบการเงินของบริษทั แสดง

ฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 ผลการดาํเนินงาน และงบกระแสเงินสด สาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั 

มีความถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป 

 

 

 

  (นายยทุธ ชินสุภคักุล) 

                ประธานกรรมการ 

 

 

 

 

 (นายอารักษ ์ราษฎร์บริหาร) 

   ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการที�เป็นอิสระจากการบริหารงานรวมสามท่าน คือ  

1. นายชยัวฒัน ์     อศัวินทรางกรู ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

2. นางยพุาพรรณ  เอกสิทธิกลุ กรรมการตรวจสอบ 

3. นายกมล          รัตนไชย  กรรมการตรวจสอบ 

โดยมีหนา้ที�และความรับผิดชอบที�สาํคญั คือ การสอบทานใหบ้ริษทัมีรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้งและเพียงพอ     

มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ดูแลใหบ้ริษทัปฏิบติัตาม

ขอ้ กาํหนดและกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง มีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั�ง ผูส้อบ

บญัชีและค่าตอบแทน 

             ในรอบปี 2563  คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุมรวม 4 ครั� ง โดยมีประเดน็ที�เป็นสาระสาํคญั คือ 

1.   สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี รวมทั�งงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัย่อย 

ก่อนนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซึ� งผลจากการสอบทานงบการเงินประกอบกบัคาํชี�แจงของผูส้อบบญัชี

และฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบเชื�อว่างบการเงินดงักล่าวไดจ้ดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการบญัชีโดย 

มีความถูกตอ้ง และมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 

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

สินทรัพยที์�สาํคญั และรายการอื�นที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

3. สอบทานการปฏิบติัตามระเบียบขอ้กาํหนดและกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง ตลอดจนติดตามผลการปฏิบติังานตาม

ระบบงานที�ไดมี้การปรับปรุงและพฒันาแลว้ 

4. ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน สอบทานแบบประเมินตนเอง และ

ประเมินความเสี�ยงเกี�ยวกบัมาตรการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั�น และการตรวจสอบของผูส้อบบญัชี ไดป้ระชุม

หารือกบัผูส้อบบญัชี เพื�อพิจารณาประเด็นขอ้เสนอแนะที�สาํคญั เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการดาํเนินงานและ

การควบคุมภายในใหแ้ก่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษทัคณะกรรมการตรวจสอบเชื�อว่า ระบบการ

ควบคุมภายในของบริษทัมีความเหมาะสมและเพียงพอ ทั�งนี� รวมถึงการพิจารณาทบทวนการเปลี�ยนแปลง

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

ขอ้เทจ็จริง และเสนอเรื�องเพื�อใหค้ณะกรรมการบริษทัร่วมกนัพิจารณาลงโทษหรือแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

5. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั�ง ผูส้อบบญัชี ที�มีความเป็นอิสระ และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าว

ต่อคณะกรรมการบริษทั รวมถึงเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย และ

สาํหรับรอบปีบญัชี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบริษทั ว่าเห็นสมควรเสนอ
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ต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อใหแ้ต่งตั�ง นางสาวชวนา วิวฒันพ์นชาติ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที�  4712 หรือ     

นางสาววนัเพ็ญ  อุ่นเรือน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 7750 หรือ นางสาวพรทิพย ์อมรชัยเลิศพฒันา 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 9589 ของสาํนกังานปีติเสวี เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 

6. สอบทานให้บริษทัฯ ปฎิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

7. คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานผลการปฏิบติังาน รวมทั�งขอ้เสนอแนะให้แก่คณะกรรมการบริษทั

ทราบทุกครั� งที�มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฎิบติัหนา้ที�และความรับผิดชอบครบถว้นตามที�ระบุไวใ้นกฎ

บตัรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความระมดัระวงั รอบคอบ มีความอิสระอย่าง

เพียงพอ เพื�อประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างเท่าเทียมกนั รวมทั�งมีการปฎิบติัตามกฎหมาย ขอ้กาํหนดและขอ้

ผูกพนัต่างๆ มีการเปิดเผยรายการที�เกี�ยวโยงกนัอย่างถูกตอ้งและมีการปฎิบติังานที�สอดคลอ้งกบัระบบการกาํกบั

ดูแลกิจการที�ดีอยา่งเพียงพอ นอกจากนี�บริษทัฯมีการรายงานขอ้มูลทางการเงินดาํเนินงานอย่างถูกตอ้ง มีระบบการ

ควบคุมภายในที�เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

    
 

          (นายชยัวฒัน ์ อศัวินทรางกรู)  

      ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

     ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

บริษัท อสีเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดมิชื�อ บริษัท โรงพมิพ์ตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)) 

รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563 















(เดิมชื�อ บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน))

ปี 2562

หมายเหตุ ปี 2563 (จดัประเภทใหม)่ ปี 2563 ปี 2562

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 7 949,675,687.68         151,072,960.59         4,063,037.15            4,512,329.45            

เงนิฝากธนาคารที�ตดิภาระคํ�าประกนั 8 -                         25,428,657.58          -                         -                         

สนิทรพัย์ทางการเงนิหมนุเวยีนอื�น 9 และ 38.6 62,858,272.40          625,980,986.15         38,313,466.32          534,069,846.15         

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�หมนุเวยีนอื�น - สทุธิ 6.2 และ 10 และ 45 153,109,199.63         371,753,578.35         82,953,812.28          131,896,058.71         

ลกูหนี�คา่ทรพัย์สนิ 6.2 และ 42.1 -                         -                         212,738,758.58         -                         

สนิทรพัย์ที�เกดิจากสญัญา 45 11,317,871.51          6,107,988.99            -                         -                         

สว่นของสนิทรพัย์ที�ครบกาํหนดรบัชาํระภายในหนึ�งปี

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกบ่รษิทัรว่มทางออ้ม 6.2 9,371,018.65            9,371,018.65            -                         -                         

เงนิใหกู้ย้มืแกพ่นกังาน 3,638,311.51            2,568,548.51            276,043.95              2,192,895.58            

เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแกบ่รษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 6.2 584,270,922.73         -                         958,473,058.34         1,383,200,788.76      

สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ 11 134,492,216.92         106,285,084.69         -                         76,661,513.37          

เงนิปันผลคา้งรบั 6.2 -                         -                         -                         179,999,992.00         

สนิทรพัย์หมนุเวยีนอื�น 12 225,468,284.86         284,780,426.68         150,110,860.95         355,903.38              

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 2,134,201,785.89      1,583,349,250.19      1,446,929,037.57      2,312,889,327.40      

สินทรพัยไ์มห่มุนเวียน

เงนิฝากธนาคารที�ตดิภาระคํ�าประกนั 8 90,185,964.20          152,781,901.06         -                         -                         

ลกูหนี�จากการจําหน่ายเงนิลงทนุ 2.2.1.5 150,000,000.00         -                         -                         -                         

สนิทรพัย์ทางการเงนิไมห่มนุเวยีนอื�น 38.6 328,945.00              350,075.00              328,945.00              350,075.00              

เงนิลงทนุในบรษิทัย่อย 13 -                         -                         1,532,209,650.71      1,532,209,650.71      

เงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 14 4,233,823,530.31      3,992,398,356.11      -                         -                         

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกพ่นกังาน - สทุธิ 4,400,776.86            2,732,901.60            433,544.99              1,946,452.24            

ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 15 1,545,814,434.19      5,118,977,049.09      100,670,994.55         243,299,772.06         

สนิทรพัย์สทิธกิารใช ้- สทุธิ 4 และ 16.1 32,328,025.68          -                         -                         -                         

สนิทรพัย์ไมม่ตีวัตน - สทุธิ 17 158,244,809.99         588,126,609.60         -                         -                         

สนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 18.1 2,301,941.34            -                         6,173,794.20            7,880,155.22            

สนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีนอื�น - สทุธิ 30,332,773.16          116,704,740.05         18,494,213.47          21,388,874.63          

รวมสินทรพัยไ์มห่มุนเวียน 6,247,761,200.73      9,972,071,632.51      1,658,311,142.92      1,807,074,979.86      

รวมสินทรพัย์ 8,381,962,986.62      11,555,420,882.70     3,105,240,180.49      4,119,964,307.26      

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

หน้า 1 จาก 107

บริษทั อีสเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563

หน่วย : บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

สินทรพัย์



(เดิมชื�อ บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน))

ปี 2562

หมายเหตุ ปี 2563 (จดัประเภทใหม)่ ปี 2563 ปี 2562

หนี� สินหมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 19 72,827,465.29          180,969,613.81         4,739,075.98            15,757,746.28          

ตั �วแลกเงนิขายลด 20 -                         270,000,000.00         -                         270,000,000.00         

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมนุเวยีนอื�น 6.2 และ 21 และ 45 159,534,108.64         180,067,757.23         15,809,899.79          45,645,439.07          

หนี�สนิที�เกดิจากสญัญา - หมนุเวยีน 45 4,429,194.66            13,855,641.24          -                         -                         

สว่นของหนี�สนิที�ครบกาํหนดจ่ายชาํระภายในหนึ�งปี

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 22 108,596,385.73         364,452,522.99         70,680,000.00          80,488,000.00          

เงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัอื�น -                         26,649,029.59          -                         -                         

หนี�สนิตามสญัญาเชา่ 4 และ 16.2 1,164,017.73            -                         -                         -                         

หุน้กู้ 23 1,700,900,000.00      1,583,500,000.00      704,100,000.00         775,000,000.00         

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากบุคคลและบรษิทัอื�น 65,074,624.35          79,939,737.25          -                         -                         

ภาษเีงนิไดน้ติบิุคคลคา้งจ่าย 20,411,981.69          51,538,109.53          256,632.80              -                         

ประมาณการหนี�สนิหมนุเวยีนสาํหรบัผลประโยชน์พนกังาน 24 4,117,722.91            3,084,007.00            3,644,556.57            2,207,047.00            

เจา้หนี�คา่หุน้ 25 และ 45 147,242.00              27,485,114.74          -                         -                         

เงนิปันผลคา้งจ่าย 955,215.84              60,546,250.10          910,215.84              545,294.05              

หนี�สนิหมนุเวยีนอื�น 20,693,441.67          22,886,653.40          6,782,916.77            10,129,600.67          

รวมหนี� สินหมุนเวียน 2,158,851,400.51      2,864,974,436.88      806,923,297.75         1,199,773,127.07      

หนี� สินไมห่มุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สทุธิ 22 358,102,760.58         2,953,071,821.64      273,137,480.71         345,748,730.71         

หนี�สนิตามสญัญาเชา่ - สทุธิ 4 และ 16.2 30,741,122.65          -                         -                         -                         

หนี�สนิที�เกดิจากสญัญา - ไมห่มนุเวยีน 45 4,627,143.63            3,938,723.70            -                         -                         

หุน้กู ้- สทุธิ 23 845,261,574.88         1,700,900,000.00      -                         704,100,000.00         

หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 18.1 -                         34,828,920.25          -                         -                         

ประมาณการหนี�สนิไมห่มนุเวยีนสาํหรบัผลประโยชน์พนกังาน - สทุธิ 24 48,366,205.84          46,827,630.80          5,617,760.94            35,665,647.01          

คา่เผื�อหนี�สนิจากภาระคํ�าประกนั 46,213,539.72          46,213,539.72          46,213,539.72          46,213,539.72          

หนี�สนิอนุพนัธ์ทางการเงนิ 38.6 22,233,955.34          -                         21,160,120.12 -                         

หนี�สนิไมห่มนุเวยีนอื�น 6.2 5,991,625.00            7,280,000.00            63,000.00                63,000.00                

รวมหนี� สินไมห่มุนเวียน 1,361,537,927.64      4,793,060,636.11      346,191,901.49         1,131,790,917.44      

รวมหนี� สิน 3,520,389,328.15      7,658,035,072.99      1,153,115,199.24      2,331,564,044.51      

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

หน้า 2 จาก 107

หนี� สินและส่วนของผูถ้อืหุ้น

บริษทั อีสเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(เดิมชื�อ บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน))

ปี 2562

หมายเหตุ ปี 2563 (จดัประเภทใหม)่ ปี 2563 ปี 2562

ส่วนของผูถ้อืหุ้น

ทนุเรอืนหุน้ 27

ทนุจดทะเบยีน

หุน้สามญั 1,579,018,686 หุน้ ในปี 2563 

และ 1,026,076,686 หุน้ ในปี 2562 มลูคา่หุน้ละ 1 บาท 1,579,018,686.00      1,026,076,686.00      1,579,018,686.00      1,026,076,686.00      

ทนุที�ออกและเรยีกชาํระเตม็มลูคา่แลว้

หุน้สามญั 932,507,097 หุน้ ในปี 2563

และ 921,572,840 หุน้ ในปี 2562 มลูคา่หุน้ละ 1 บาท 932,507,097.00         921,572,840.00         932,507,097.00         921,572,840.00         

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 28 603,196,451.67         561,848,558.82         603,196,451.67         561,848,558.82         

สว่นเกนิทนุหุน้ทนุซื�อคนื 6,017,138.90            6,017,138.90            6,017,138.90            6,017,138.90            

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทนุสาํรองตามกฏหมาย 29 93,250,709.70          92,157,284.00          93,250,709.70          92,157,284.00          

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 2,003,728,086.38      1,096,796,922.56      311,996,054.69         201,441,903.61         

องคป์ระกอบอื�นของสว่นของผูถ้อืหุน้ 298,517,629.79         621,123,147.02         5,157,529.29            5,362,537.42            

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 3,937,217,113.44      3,299,515,891.30      1,952,124,981.25      1,788,400,262.75      

สว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีํานาจควบคมุ 924,356,545.03         597,869,918.41         -                         -                         

รวมส่วนของผูถ้อืหุ้น 4,861,573,658.47      3,897,385,809.71      1,952,124,981.25      1,788,400,262.75      

รวมหนี� สินและส่วนของผูถ้อืหุ้น 8,381,962,986.62      11,555,420,882.70     3,105,240,180.49      4,119,964,307.26      

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

หน้า 3 จาก 107

หนี� สินและส่วนของผูถ้อืหุ้น (ต่อ)

บริษทั อีสเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั อีสเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

(เดิมชื�อ บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน))

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปี สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563

ปี 2562

หมายเหตุ ปี 2563 (จดัประเภทใหม)่ ปี 2563 ปี 2562

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 6.1 1,015,656,024.01      1,313,842,801.28      350,792,203.32         433,024,325.70         

รายไดอ้ื�น

รายไดเ้งนิอุดหนุนจากรฐับาล 129,087,118.20         216,429,712.00         -                         -                         

ดอกเบี�ยรบั 6.1 8,271,825.70            4,967,103.33            86,852,693.63          111,602,279.25         

กาํไรจากการจําหน่ายเงนิลงทนุ 2.2.1.5 และ 2.2.1.7 1,567,170,160.06      543,014,600.43         -                         -                         

กาํไรจากการจําหน่ายทรพัย์สนิ 1,213,590.59            3,899,010.05            51,777,716.25          3,969,002.19            

รายไดเ้งนิปันผล 6.1 และ 13 -                         9,000.00                 269,999,988.00         180,008,992.00         

อื�นๆ 6.1 41,816,824.87          21,565,170.92          29,574,903.67          6,311,716.88            

รวมรายได้ 2,763,215,543.43      2,103,727,398.01      788,997,504.87         734,916,316.02         

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุขายและบรกิาร 6.1 712,935,452.94         908,408,879.79         290,913,914.28         362,086,802.03         

ตน้ทนุในการจดัจําหน่าย 45 30,313,454.15          29,718,308.63          15,060,852.44          20,761,999.73          

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 6.1 และ 45 358,547,083.22         224,314,487.96         59,168,592.73          37,003,600.37          

รวมค่าใช้จ่าย 1,101,795,990.31      1,162,441,676.38      365,143,359.45         419,852,402.13         

กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,661,419,553.12      941,285,721.63         423,854,145.42         315,063,913.89         

ตน้ทนุทางการเงนิ 6.1 (280,907,298.75)        (360,711,999.70)        (90,460,893.52)         (113,913,494.52)        

สว่นแบ่งกาํไรของบรษิทัรว่มที�ใชว้ธิสีว่นไดเ้สยี 14 239,278,260.61         390,391,104.12         -                         -                         

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 1,619,790,514.98      970,964,826.05         333,393,251.90         201,150,419.37         

คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได้ 18.3.1 (54,678,169.66)         (69,231,241.50)         (17,860,436.37)         (4,559,298.39)           

กาํไรสุทธิสาํหรบัปี * 1,565,112,345.32      901,733,584.55         315,532,815.53         196,591,120.98         

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื�น

รายการที �จะถูกบนัทกึในสว่นของกาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั :

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงนิในหน่วยงานต่างประเทศ (151,032,775.90)        137,682,868.05         -                         -                         

สว่นแบ่งขาดทนุเบด็เสรจ็อื�นของบรษิทัรว่มที�ใชว้ธิสีว่นไดเ้สยี 14 (40,459,325.12)         -                         -                         -                         

รายการที �จะไมถู่กบนัทกึในสว่นของกาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั :

ผลกาํไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่ใหมข่องผลประโยชน์พนกังาน 

ที�กาํหนดไว ้- สทุธจิากภาษี 18.3.2 1,132,926.34            4,336,875.20            (205,008.13)             951,716.81              

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื�นสาํหรบัปี - สุทธิจากภาษี (190,359,174.68)        142,019,743.25         (205,008.13)             951,716.81              

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 1,374,753,170.64      1,043,753,327.80      315,327,807.40         197,542,837.79         

การแบง่กาํไร

สว่นที�เป็นของบรษิทัใหญ่ 1,135,311,909.84      651,720,739.14         

สว่นที�เป็นของสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีํานาจควบคมุ 429,800,435.48         250,012,845.41         

กาํไรสุทธิสาํหรบัปี 1,565,112,345.32      901,733,584.55         

การแบง่กาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นที�เป็นของบรษิทัใหญ่ 956,293,485.78         793,740,482.39         

สว่นที�เป็นของสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีํานาจควบคมุ 418,459,684.86         250,012,845.41         

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 1,374,753,170.64      1,043,753,327.80      

กาํไรต่อหุ้นขั �นพื�นฐาน (บาท : หุ้น)

กาํไรสทุธสิว่นที�เป็นของบรษิทัใหญ่ 34 1.23 0.71 0.34 0.21

* กลุม่บรษิทัมสีว่นงานจากการดําเนนิงานที�ยกเลกิจากการขายเงนิลงทนุในบรษิทัย่อย และการปรบัโครงสรา้งธุรกจิสิ�งพมิพ ์ตามที�กลา่วไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.2.1.5, 2.2.1.7

และ 42.1 โดยไดแ้สดงรายละเอยีดของผลการดําเนนิงานของสว่นการดําเนนิงานที�ยกเลกิไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 33.1

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี� หน้า 4 จาก 107

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั อีสเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

(เดิมชื�อ บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน))

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สาํหรบัปี สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563

การแปลงคา่ กําไร (ขาดทุน) ผลกําไรจาก

จดัสรรแลว้ งบการเงนิ จากการเปลี�ยนแปลง สว่นเกนิ การวดัมลูคา่ใหม่ รวม รวม

ทุนเรอืนหุน้ที�ออก สว่นเกนิมลูคา่ สว่นเกนิมลูคา่ ทุนสาํรอง ในหน่วยงาน สดัสว่นการถอืหุน้ มลูคา่หุน้ ของผลประโยชน์ องคป์ระกอบอื�น สว่นของผูถ้อืหุน้ สว่นไดเ้สยีที�ไมม่ ี รวม

หมายเหตุ และเรยีกชําระแลว้ หุน้สามญั หุน้ทุนซื�อคนื ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ต่างประเทศ ในบรษิทัย่อย ของบรษิทัย่อย พนักงาน ของสว่นของผูถ้อืหุน้ ของบรษิทัใหญ่ อํานาจควบคมุ สว่นของผูถ้อืหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 1 มกราคม 2562 921,572,840.00   561,848,558.82   6,017,138.90   92,157,284.00   537,233,467.42      27,141,266.71      (27,011,571.52)     450,000,000.00   4,374,946.23   454,504,641.42    2,573,333,930.56    706,933,096.21   3,280,267,026.77    

รายการกบัผูถ้อืหุน้ที�บนัทกึโดยตรงเขา้สว่นของผูถ้อืหุน้

เงนิทุนที �ไดร้บัจากผูถ้อืหุน้และการจดัการสว่นทุนใหผู้ถ้อืหุน้ :

จา่ยปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 30 -                   -                   -                -                 (92,157,284.00)       -                    -                    -                   -                -                    (92,157,284.00)       -                   (92,157,284.00)       

การเปลี �ยนแปลงสว่นไดเ้สยีในบรษิทัย่อย :

สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีํานาจควบคมุของบรษิทัย่อยเพิ�มขึ�น (ลดลง)

จากการเปลี�ยนแปลงสดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัย่อย -                   -                   -                -                 -                      -                    24,598,762.35      -                   -                24,598,762.35      24,598,762.35        -                   24,598,762.35        

จากการลงทุนของบรษิทัย่อย -                   -                   -                -                 -                      -                    -                    -                   -                -                    -                      (298,068,541.55)  (298,068,541.55)     

จากเงนิปันผลของบรษิทัย่อย -                   -                   -                -                 -                      -                    -                    -                   -                -                    -                      (61,007,481.66)    (61,007,481.66)       

รวมรายการกบัผูถ้อืหุน้ที�บนัทกึโดยตรงเขา้สว่นของผูถ้อืหุน้ -                   -                   -                -                 (92,157,284.00)       -                    24,598,762.35      -                   -                24,598,762.35      (67,558,521.65)       (359,076,023.21)  (426,634,544.86)     

กําไรสทุธสิาํหรบัปี -                   -                   -                -                 651,720,739.14      -                    -                    -                   -                -                    651,720,739.14      250,012,845.41   901,733,584.55      

กําไรเบด็เสรจ็อื�นสาํหรบัปี -                   -                   -                -                 -                      137,682,868.05    -                    -                   4,336,875.20   142,019,743.25    142,019,743.25      -                   142,019,743.25      

รวมกําไรเบด็เสรจ็สาํหรบัปี -                   -                   -                -                 651,720,739.14      137,682,868.05    -                    -                   4,336,875.20   142,019,743.25    793,740,482.39      250,012,845.41   1,043,753,327.80    

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 921,572,840.00   561,848,558.82   6,017,138.90   92,157,284.00   1,096,796,922.56    164,824,134.76    (2,412,809.17)      450,000,000.00   8,711,821.43   621,123,147.02    3,299,515,891.30    597,869,918.41   3,897,385,809.71    

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

หน้า 5 จาก 107

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม

สว่นที�เป็นของบรษิทัใหญ่

กําไรสะสม องคป์ระกอบอื�นของสว่นของผูถ้อืหุน้



บริษทั อีสเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

(เดิมชื�อ บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน))

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น (ต่อ)

สาํหรบัปี สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563

การแปลงคา่ กาํไร (ขาดทุน) ผลกาํไรจาก ผลขาดทุนจาก

จดัสรรแลว้ งบการเงนิ จากการเปลี�ยนแปลง การวดัมลูคา่ใหม่ เครื�องมอืป้องกนั รวม รวม

ทุนเรอืนหุน้ที�ออก สว่นเกนิมลูคา่ สว่นเกนิมลูคา่ ทุนสาํรอง ในหน่วยงาน สดัสว่นการถอืหุน้ สว่นเกนิมลูคา่หุน้ ของผลประโยชน์ ความเสี�ยง องคป์ระกอบอื�น สว่นของผูถ้อืหุน้ สว่นไดเ้สยีที�ไมม่ี รวม

หมายเหตุ และเรยีกชาํระแลว้ หุน้สามญั หุน้ทุนซื�อคนื ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ต่างประเทศ ในบรษิทัย่อย ของบรษิทัย่อย พนกังาน กระแสเงนิสด ของสว่นของผูถ้อืหุน้ ของบรษิทัใหญ่ อํานาจควบคมุ สว่นของผูถ้อืหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 (กอ่นปรบัปรงุ) 921,572,840.00   561,848,558.82   6,017,138.90   92,157,284.00   1,096,796,922.56   164,824,134.76    (2,412,809.17)      450,000,000.00   8,711,821.43   -                    621,123,147.02    3,299,515,891.30   597,869,918.41      3,897,385,809.71   

ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชเีนื�องจาก

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหมม่าถอืปฏบิตัิ 4 และ 14 -                   -                   -                -                 (47,629,402.73)       -                    -                    -                   -                (195,392,574.78)   (195,392,574.78)   (243,021,977.51)     (4,827,258.78)        (247,849,236.29)     

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 (หลงัปรบัปรงุ) 921,572,840.00   561,848,558.82   6,017,138.90   92,157,284.00   1,049,167,519.83   164,824,134.76    (2,412,809.17)      450,000,000.00   8,711,821.43   (195,392,574.78)   425,730,572.24    3,056,493,913.79   593,042,659.63      3,649,536,573.42   

โอนกลบัผลขาดทุนจากเครื�องมอืป้องกนัความเสี�ยง

เนื�องจากการจําหน่ายธุรกจิ -                   -                   -                -                 4,656,650.41         -                    -                    -                   -                -                    -                    4,656,650.41         -                      4,656,650.41         

รายการกบัผูถ้อืหุน้ที�บนัทกึโดยตรงเขา้สว่นของผูถ้อืหุน้

เงนิทุนที �ไดร้บัจากผูถ้อืหุน้และการจดัการสว่นทุนใหผู้ถ้อืหุน้ :

จําหน่ายหุน้เพิ�มทุน 27 10,934,257.00     41,347,892.85     -                -                 -                      -                    -                    -                   -                -                    -                    52,282,149.85        -                      52,282,149.85        

จ่ายปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 30 -                   -                   -                -                 (184,314,568.00)     -                    -                    -                   -                -                    -                    (184,314,568.00)     -                      (184,314,568.00)     

การเปลี �ยนแปลงสว่นไดเ้สยีในบรษิทัย่อย :

สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีํานาจควบคมุของบรษิทัย่อยเพิ�มขึ�น (ลดลง)

    จากการลงทุนของบรษิทัย่อย -                   -                   -                -                 -                      -                    20,500,292.89      31,305,188.72     -                -                    51,805,481.61      51,805,481.61        2,893,563.72         54,699,045.33        

จากเงนิปันผลของบรษิทัย่อย -                   -                   -                -                 -                      -                    -                    -                   -                -                    -                    -                      (90,039,363.18)       (90,039,363.18)       

รวมรายการกบัผูถ้อืหุน้ที�บนัทกึโดยตรงเขา้สว่นของผูถ้อืหุน้ 10,934,257.00     41,347,892.85     -                -                 (184,314,568.00)     -                    20,500,292.89      31,305,188.72     -                -                    51,805,481.61      (80,226,936.54)       (87,145,799.46)       (167,372,736.00)     

กาํไรสทุธสิาํหรบัปี -                   -                   -                -                 1,135,311,909.84   -                    -                    -                   -                -                    -                    1,135,311,909.84   429,800,435.48      1,565,112,345.32   

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื�นสาํหรบัปี -                   -                   -                -                 -                      (151,032,775.90)   -                    -                   1,132,926.34   (29,118,574.50)     (179,018,424.06)   (179,018,424.06)     (11,340,750.62)       (190,359,174.68)     

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็สาํหรบัปี -                   -                   -                -                 1,135,311,909.84   (151,032,775.90)   -                    -                   1,132,926.34   (29,118,574.50)     (179,018,424.06)   956,293,485.78      418,459,684.86      1,374,753,170.64   

จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฏหมาย 29 -                   -                   -                1,093,425.70    (1,093,425.70)        -                    -                    -                   -                -                    -                    -                      -                      -                      

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 932,507,097.00   603,196,451.67   6,017,138.90   93,250,709.70   2,003,728,086.38   13,791,358.86      18,087,483.72      481,305,188.72   9,844,747.77   (224,511,149.28)   298,517,629.79    3,937,217,113.44   924,356,545.03      4,861,573,658.47   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

หน้า 6 จาก 107

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื�นของสว่นของผูถ้อืหุน้

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม

สว่นที�เป็นของบรษิทัใหญ่



(เดิมชื�อ บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน))

องคป์ระกอบอื�น

ของสว่นของผูถ้อืหุน้

ทนุเรอืนหุน้ที�ออก สว่นเกนิมลูคา่ สว่นเกนิมลูคา่ จดัสรรแลว้ ผลกาํไร (ขาดทนุ) จากการวดั รวม

หมายเหตุ และเรยีกชาํระแลว้ หุน้สามญั หุน้ทนุซื�อคนื ทนุสาํรองตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร มลูคา่ใหมข่องผลประโยชน์พนกังาน สว่นของผูถ้อืหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 1 มกราคม 2562 921,572,840.00            561,848,558.82            6,017,138.90               92,157,284.00               97,008,066.63             4,410,820.61                        1,683,014,708.96         

รายการกบัผูถ้อืหุน้ที�บนัทกึโดยตรงเขา้สว่นของผูถ้อืหุน้

เงนิทนุที �ไดร้บัจากผูถ้อืหุน้และการจดัการสว่นทนุใหผู้ถ้อืหุน้ :

จ่ายปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 30 -                           -                           -                           -                             (92,157,284.00)            -                                     (92,157,284.00)            

รวมรายการกบัผูถ้อืหุน้ที�บนัทกึโดยตรงเขา้สว่นของผูถ้อืหุน้ -                           -                           -                           -                             (92,157,284.00)            -                                     (92,157,284.00)            

กาํไรสทุธสิาํหรบัปี -                           -                           -                           -                             196,591,120.98            -                                     196,591,120.98            

กาํไรเบด็เสรจ็อื�นสาํหรบัปี -                           -                           -                           -                             -                           951,716.81                           951,716.81                 

รวมกาํไรเบด็เสรจ็สาํหรบัปี -                           -                           -                           -                             196,591,120.98            951,716.81                           197,542,837.79            

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 (กอ่นปรบัปรงุ) 921,572,840.00            561,848,558.82            6,017,138.90               92,157,284.00               201,441,903.61            5,362,537.42                        1,788,400,262.75         

ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชเีนื�องจาก

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหมม่าถอืปฏบิตัิ 4 -                           -                           -                           -                             (19,570,670.75) -                                     (19,570,670.75)            

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 (หลงัปรบัปรงุ) 921,572,840.00            561,848,558.82            6,017,138.90               92,157,284.00               181,871,232.86            5,362,537.42                        1,768,829,592.00         

รายการกบัผูถ้อืหุน้ที�บนัทกึโดยตรงเขา้สว่นของผูถ้อืหุน้

เงนิทนุที �ไดร้บัจากผูถ้อืหุน้และการจดัการสว่นทนุใหผู้ถ้อืหุน้ :

จําหน่ายหุน้เพิ�มทนุ 27 10,934,257.00             41,347,892.85             -                           -                             -                           -                                     52,282,149.85             

จ่ายปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 30 -                           -                           -                           -                             (184,314,568.00)           -                                     (184,314,568.00)           

รวมรายการกบัผูถ้อืหุน้ที�บนัทกึโดยตรงเขา้สว่นของผูถ้อืหุน้ 10,934,257.00             41,347,892.85             -                           -                             (184,314,568.00)           -                                     (132,032,418.15)           

กาํไรสทุธสิาํหรบัปี -                           -                           -                           -                             315,532,815.53            -                                     315,532,815.53            

ขาดทนุเบด็เสรจ็อื�นสาํหรบัปี -                           -                           -                           -                             -                           (205,008.13)                          (205,008.13)                

รวมกาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็สาํหรบัปี -                           -                           -                           -                             315,532,815.53            (205,008.13)                          315,327,807.40            

จดัสรรเป็นทนุสาํรองตามกฏหมาย 29 -                           -                           -                           1,093,425.70                 (1,093,425.70)              -                                     -                           

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 932,507,097.00            603,196,451.67            6,017,138.90               93,250,709.70               311,996,054.69            5,157,529.29                        1,952,124,981.25         

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี� หน้า 7 จาก 107

กาํไรสะสม

บริษทั อีสเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถ้อืหุ้น (ต่อ)

สาํหรบัปี สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563

หน่วย : บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(เดิมชื�อ บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน))

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ปี 2562

หมายเหตุ ปี 2563 (จดัประเภทใหม)่ ปี 2563 ปี 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 1,619,790,514.98       970,964,826.05         333,393,251.90         201,150,419.37         

รายการปรบัปรุงกระทบกําไรสุทธเิป็นเงนิสดรบั (จา่ย) 

จากกจิกรรมดาํเนินงาน :

ผลขาดทุนดา้นเครดติ 10 535,517.98               2,336,448.60            535,517.98               -                         

คา่เผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดวา่จะเกดิขึ�น 6.2 และ 10 70,745,242.39           6,779,499.32            29,201,104.18           3,430,591.92            

กลบัรายการคา่เผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดวา่จะเกดิขึ�น 10 (6,069,637.41)            (529,243.75)              (5,989,987.99)            -                         

กลบัรายการคา่เผื�อสนิคา้ลา้สมยัเสื�อมสภาพ 11 (2,346,966.42)            (1,887,437.06)            (657,980.57)              -                         

คา่เสื�อมราคาและคา่ใชจ้า่ยตดัจา่ย 15 และ 16 และ 17 252,508,923.06         262,999,674.81         22,166,148.93           24,604,487.05           

กลบัรายการคา่เผื�อการดอ้ยคา่ของอาคารและอุปกรณ์ 15 (494,283.72)              (272,885.88)              (494,283.72)              (272,885.88)              

ตดัจาํหน่ายสนิทรพัยเ์ป็นคา่ใชจ้า่ย 15 14,257,844.11           50,962.09                 124,618.49               25.00                      

ตดัจาํหน่ายคา่ใชจ้า่ยในการออกหุน้กู้ 23 1,466,764.88            -                         -                         -                         

กําไรจากการจาํหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื�น (2,110,902.44)            (354,201.18)              (1,981,700.29)            (263,951.70)              

ขาดทุนจากการวดัมลูคา่ยุตธิรรม

สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื�นที�ยงัไมเ่กดิขึ�น 38,187.97                 46,887.90                 56,838.39                 52,913.51                 

ขาดทุน (กําไร) จากการวดัมลูคา่ยุตธิรรมสนิทรพัยท์างการเงนิ

ไมห่มุนเวยีนอื�นที�ยงัไมเ่กดิขึ�น 21,130.00                 (5,870.00)                 21,130.00                 (5,870.00)                 

กําไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย (1,567,170,160.06)      (543,014,600.43)        -                         -                         

ขาดทุน (กําไร) จากการจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 15 (1,213,534.59)            1,964,499.75            (51,777,716.25)          (3,969,002.19)            

ขาดทุน (กําไร) จากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไมเ่กดิขึ�น 111,842,016.89         (110,546,531.76)        (45,628.55)                (195,670.54)              

สว่นแบง่กําไรของบรษิทัรว่มที�ใชว้ธิสีว่นไดเ้สยี 14 (239,278,260.61)        (390,391,104.12)        -                         -                         

ประมาณการหนี�สนิสาํหรบัผลประโยชน์พนักงาน 24 9,460,233.90            19,781,754.84           2,879,454.67            14,292,094.02           

กําไรจากการวดัมลูคา่ยุตธิรรมของเครื�องมอืทางการเงนิ (24,791,297.05)          -                         (3,303,218.32)            -                         

ภาษถีกูหกั ณ ที�จา่ยไมข่อคนื 4,825,474.41            118,456.46               370,762.68               -                         

กลบัรายการเงนิปันผลคา้งจา่ย -                         (806,644.14)              -                         (806,644.14)              

รายไดด้อกเบี�ย (1,406,872.75)            (1,822,394.74)            (86,852,693.63)          (111,602,279.25)        

รายไดเ้งนิปันผล 6.1 และ 13 -                         -                         (269,999,988.00)        (179,999,992.00)        

คา่ใชจ้า่ยดอกเบี�ย 248,128,440.61         296,751,103.70         90,148,067.71           106,451,807.02         

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรพัย์

   และหนี�สินดาํเนินงาน 488,738,376.13         512,163,200.46         57,793,697.61           52,866,042.19           

สนิทรพัยด์าํเนินงานลดลง (เพิ�มขึ�น) :

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวยีนอื�น 264,927,665.35         167,571,068.53         71,662,196.20           3,027,355.37            

สนิทรพัยท์ี�เกดิจากสญัญา (5,209,882.52)            7,371,568.22            -                         -                         

สนิคา้คงเหลอื (25,860,165.81)          14,908,585.10           77,319,493.94           10,690,126.76           

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื�น 59,312,141.82           42,927,978.26           245,042.43               (183,141.55)              

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื�น (8,167,439.35)            52,350,505.33           1,407.19                  138,334.66               

หนี�สนิดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง) :

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวยีนอื�น 247,861,174.43         (111,512,747.55)        (28,372,547.79)          5,987,931.78            

หนี�สนิที�เกดิจากสญัญา (8,738,026.65)            6,025,759.42            -                         -                         

หนี�สนิหมุนเวยีนอื�น 17,545,586.87           (12,534,819.89)          (3,346,683.90)            (380,890.99)              

หนี�สนิไมห่มุนเวยีนอื�น (53,375.00)                -                         -                         -                         

คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนักงานที�จา่ยจรงิ 24 (5,755,942.99)            (4,359,417.00)            (31,746,091.33)          (4,359,417.00)            

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 1,024,600,112.28       674,911,680.88         143,556,514.35         67,786,341.22           

จา่ยภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล (43,424,839.77)          (28,812,555.87)          (10,956,593.03)          (14,344,333.89)          

รบัคนืภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 26,681,105.66           -                         2,525,561.49            -                         

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 1,007,856,378.17       646,099,125.01         135,125,482.81         53,442,007.33           
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งบกระแสเงินสด
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ปี 2562

หมายเหตุ ปี 2563 (จดัประเภทใหม)่ ปี 2563 ปี 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิฝากธนาคารตดิภาระคํ�าประกนั (เพิ�มขึ�น) ลดลง 62,595,936.86 (60,130,712.31) -                         -                         

สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื�นตดิภาระคํ�าประกนัเพิ�มขึ�น -                         (23,951,113.56)          -                         -                         

เงนิสดจา่ยซื�อสนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื�น (1,915,512,124.02)      (818,858,520.58)        (1,813,904,322.64)      (605,800,000.00)        

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื�น 2,450,057,280.82       476,016,751.93         2,311,585,564.37       323,476,502.44         

เงนิสดจา่ยจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่บรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 6.2 (587,271,144.00)        -                         (1,787,809,460.45)      (1,324,130,000.00)      

เงนิสดรบัชาํระจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่บรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 6.2 -                         -                         2,196,861,158.00       1,291,360,190.87       

เงนิสดจา่ยจากเงนิใหกู้ย้มืแก่พนักงาน (8,346,500.00)            (4,654,000.00)            (5,274,500.00)            (2,809,000.00)            

เงนิสดรบัชาํระจากเงนิใหกู้ย้มืแก่พนักงาน 5,608,868.95            3,622,536.18            2,778,194.61            2,939,638.47            

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยทางออ้ม 5,893,869,651.85       1,070,150,000.00       -                         -                         

เงนิสดจา่ยซื�อเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย -                         -                         -                         (74,748,730.71)          

เงนิสดจา่ยซื�อเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม (388,258,150.13)        -                         -                         -                         

เงนิสดจา่ยซื�อสนิทรพัยถ์าวร 15 (482,594,150.93)        (821,353,087.38)        (26,403,521.32)          (9,581,440.77)            

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 15 47,800,301.88           32,217,691.73           296,261.68               3,986,525.05            

เงนิสดรบัจากการรบัคนืคา่ระบบสายสง่ไฟฟ้า 17 1,553,123.93            23,036,106.89           -                         -                         

เงนิสดจา่ยชาํระหนี�สนิตามสญัญาเชา่ 16.2 (1,049,285.52)            -                         -                         -                         

เงนิมดัจาํจา่ยคา่หุน้ 12 (150,000,000.00)        -                         (150,000,000.00)        -                         

เจา้หนี�คา่หุน้เพิ�มขึ�น (27,337,872.74)          -                         -                         -                         

เงนิปันผลรบั -                         -                         449,999,980.00         -                         

ดอกเบี�ยรบั 1,620,808.85            1,819,985.56            48,070,717.95           111,788,398.90         

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 4,902,736,745.80       (122,084,361.54)        1,226,200,072.20       (283,517,915.75)        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิลดลง (106,162,626.84)        (137,218,481.27)        (10,973,041.75)          (40,205,826.77)          

เงนิสดรบัจากการออกตั �วแลกเงนิขายลด 6.2 และ 20 90,000,000.00           1,130,000,000.00       40,000,000.00           1,130,000,000.00       

เงนิสดจา่ยชาํระตั �วแลกเงนิขายลด 20 (360,000,000.00)        (1,320,000,000.00)      (310,000,000.00)        (1,320,000,000.00)      

เงนิสดรบัจากการออกหุน้กู้ 23 843,794,810.00         991,700,000.00         -                         991,700,000.00         

เงนิสดจา่ยจากการไถถ่อนหุน้กู้ 23 (1,583,500,000.00)      (884,700,000.00)        (775,000,000.00)        (328,000,000.00)        

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสั �นจากบุคคลและบรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 6.2 57,200,000.00           85,000,000.00           180,200,000.00         470,989,693.19         

เงนิสดจา่ยชาํระเงนิกูย้มืระยะสั �นจากบุคคลและบรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 6.2 (57,200,000.00)          (85,000,000.00)          (180,200,000.00)        (470,989,693.19)        

เงนิสดจา่ยชาํระเงนิกูย้มืระยะสั �นจากบุคคลอื�น (14,865,112.90)          -                         -                         -                         

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 22 159,804,613.78         937,322,919.73         -                         74,748,730.71           

เงนิสดจา่ยชาํระเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 22 (1,875,433,341.71)      (348,792,615.49)        (82,419,250.00)          (81,660,000.00)          

เงนิสดจา่ยชาํระเงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัอื�น (26,649,029.59)          (517,578.41)              -                         -                         

เงนิสดรบัจากการเพิ�มทุน 27 52,282,149.85           -                         52,282,149.85           -                         

เงนิปันผลจา่ย (333,904,654.21)        (92,743,657.82) (183,949,646.21)        (91,982,099.30)          

จา่ยดอกเบี�ย (256,848,236.93)        (289,582,547.86)        (91,715,059.20)          (104,393,965.20)        

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (3,411,481,428.55)      (14,531,961.12)          (1,361,774,847.31)      230,206,839.44         
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปี สิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2563

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม

บริษทั อีสเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย



(เดิมชื�อ บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน))

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ปี 2562

หมายเหตุ ปี 2563 (จดัประเภทใหม)่ ปี 2563 ปี 2562

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (151,032,775.90)        137,682,868.05         -                         -                         

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง

ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (265,200.00)              -                         -                         -                         

ส่วนเพิ�มจากการเปลี�ยนแปลงสดัส่วนเงินลงทุนในบริษทัร่วม (2,919,925.64)            -                         -                         -                         

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอาํนาจควบคมุของบริษทัย่อย (87,145,799.46)          (299,076,015.11)        -                         -                         

สินทรพัยส์ทุธิที�ลดลงจากการจาํหน่ายเงินลงทุน (1,459,145,267.33)      (522,516,773.50)        -                         -                         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) 798,602,727.09         (174,427,118.21)        (449,292.30)              130,931.02               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี 7 151,072,960.59         325,500,078.80         4,512,329.45            4,381,398.43            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิ�นปี 7 949,675,687.68         151,072,960.59         4,063,037.15            4,512,329.45            

การเปิดเผยข้อมลูเกี�ยวกบักระแสเงินสดเพิ�มเติม

1. เงนิสดจา่ยในระหวา่งปี

ดอกเบี�ยจา่ยที�ถอืเป็นตน้ทุนของสนิทรพัย์ -                         9,667,496.74            -                         -                         

2. รายการที�มใิชเ่งนิสด

ลูกหนี�คา่ทรพัยส์นิ -                         -                         198,821,269.70         -                         

ซื�อสนิทรพัยโ์ดยการก่อหนี� 15 37,594,689.84           66,118,494.25           104,000.00               8,319,180.00            

ประมาณการตน้ทุนการรื�อถอน 1,682,000.00            6,045,000.00            -                         -                         

3. จาํนวนที�ยงัไมไ่ดเ้บกิใชข้องวงเงนิสนิเชื�อที�อาจจะนํามาใช้

เพื�อกจิกรรมดาํเนินงานในอนาคต 1,029,808,494.76       1,606,051,838.28       246,673,039.02         437,777,620.98         

4. รายการลดลงของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิจากการขายเงนิลงทุน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด (140,887,374.86)        (3,907,715.93)            -                         -                         

เงนิฝากธนาคารที�ตดิภาระคํ�าประกนั (25,428,657.58)          -                         -                         -                         

สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื�น (30,650,271.42)          -                         -                         -                         

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวยีนอื�น - สุทธิ (109,809,958.69)        (391,968,206.30)        -                         -                         

เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่บรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (474,110,169.60)        -                         -                         -                         

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื�น (96,057,836.10)          (43,882,161.72)          -                         -                         

ที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ (3,939,123,897.89)      (86,473,866.15)          -                         -                         

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธิ (304,340,438.46)        -                         -                         -                         

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี (28,800.88)                -                         -                         -                         

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื�น - สุทธิ (54,178,373.85)          -                         -                         -                         

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวยีนอื�น 314,738,313.27         3,573,156.86            -                         -                         

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลคา้งจา่ย 18,085,776.03           -                         -                         -                         

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากบรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 19,782,043.95           -                         -                         -                         

หนี�สนิหมุนเวยีนอื�น 762,086,399.25         142,019.74               -                         -                         

เงนิปันผลคา้งจา่ย 948.05                     -                         -                         -                         

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 1,361,596,424.19       -                         -                         -                         

เงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 1,237,945,607.26       -                         -                         -                         

หนี�สนิไมห่มุนเวยีนอื�น 1,235,000.00            -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�
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บริษทั อีสเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปี สิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2563

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม
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บริษทั อีสเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
(เดิมช่ือ บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน)) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 
1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 บรษิทัฯ จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัเป็นนิตบิุคคลตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชน จ ากดั เมื่อวนัที ่ 13 สงิหาคม 2536 
และจดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เมือ่วนัที ่26 เมษายน 2536 โดยส านกังานใหญ่ตัง้อยูเ่ลขที ่51/29, 
51/61 ซอยวภิาวดรีงัสติ 66 (สยามสามคัค)ี ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร บรษิทัฯ 
ด าเนินธุรกจิเกีย่วกบัการรบัจา้งพมิพส์ิง่พมิพป์ระเภทหนงัสอื นติยสาร และบรรจุภณัฑ ์และลงทนุในธุรกจิผลติไฟฟ้าจาก
พลงังานทดแทน 

 ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที ่20 เมษายน 2563 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นชื่อจากเดมิ “บรษิทั 
โรงพมิพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน)” เป็น “บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)” และจดทะเบยีนกบั
กระทรวงพาณชิยเ์มื่อวนัที ่22 เมษายน 2563 

บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมประกอบธุรกจิหลกัตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.2 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ทีปั่จจุบนัไดข้ยายวงกวา้ง
ขึน้อย่างต่อเนื่องสง่ผลใหเ้กดิการชะลอตวัของเศรษฐกจิ และมผีลกระทบต่อธุรกจิและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์
ดงักล่าวน ามาซึง่ความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกจิ ฝ่ายบรหิารของกลุ่มบรษิทัได้
เฝ้าติดตามความคบืหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมนิผลกระทบต่อการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง ทัง้นี้ ฝ่าย
บรหิารจ าเป็นตอ้งใชป้ระมาณการและดุลยพนิิจในประเดน็ต่างๆ เมื่อสถานการณ์มกีารเปลีย่นแปลง 

 
2. เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 

2.1 เกณฑก์ารจดัท างบการเงนิ 

งบการเงนินี้ จดัท าขึน้ตามกฎหมายเป็นภาษาไทย งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัท าขึน้เพื่อความสะดวกของผูอ้่าน
งบการเงนิทีไ่ม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของประเทศไทยภายใต้
พระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 ซึง่หมายความถงึ มาตรฐานการบญัชทีีอ่อกภายใต้พระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัชี 
พ.ศ. 2547 รวมถงึการตีความและแนวปฏบิตัทิางการบญัชทีีป่ระกาศใชโ้ดยสภาวชิาชพีบญัชี และตามขอ้บงัคบัของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ลงวนัที ่2 ตุลาคม 2560 เรื่อง การจดัท าและสง่งบการเงนิและรายการเกีย่วกบัฐานะ
การเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทัจดทะเบยีน พ.ศ. 2560 และตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท าและน าเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ น าเสนอตามเกณฑท์ีก่ าหนดในมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่1 (ปรบัปรุง 2562) 
เรื่อง "การน าเสนองบการเงนิ" และแสดงรายการตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธรุกจิการคา้ เรื่อง "ก าหนดรายการ
ย่อทีต่อ้งมใีนงบการเงนิ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2562” ลงวนัที ่26 ธนัวาคม 2562 ออกตามความในพระราชบญัญตักิารบญัช ี
พ.ศ. 2543 ซึง่มผีลใชบ้งัคบัส าหรบัการจดัท างบการเงนิของบรษิทัมหาชนจ ากดั ตัง้แต่รอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอื
หลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 
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2. เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน (ต่อ) 

2.1 เกณฑก์ารจดัท างบการเงนิ (ต่อ) 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ แสดงหน่วยเงนิตราเป็นเงนิบาท ซึง่เป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานของ
กลุ่มบรษิทั ยกเวน้ทีร่ะบุเป็นอยา่งอื่น 

2.2 หลกัการจดัท างบการเงนิรวม 

 งบการเงนิรวมนี้ ไดจ้ดัท าขึน้โดยรวมงบการเงนิของบรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) บรษิทัย่อย และ
สว่นไดเ้สยีของบรษิทัร่วม ดงัต่อไปนี้ 

 การด าเนินกจิการ สดัส่วนการถอืหุน้ (รอ้ยละ) 
รายชือ่บรษิทั ประเภทธุรกจิ ประเทศ ปี 2563 ปี 2562 

บริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดยบริษทั :     

บรษิทั ตะวนัออกการพมิพ ์และบรรจภุณัฑ์ จ ากดั 
  (เดมิชือ่ บรษิทั เวลิด ์พริน้ติ้ง แอนด ์แพค็เกจจิง้ จ ากดั) 

รบัจา้งพมิพส์ิง่พมิพป์ระเภทหนงัสอื นิตยสาร 
และบรรจุภณัฑ ์

ไทย 99.99 99.99 

บรษิทั อเีทอรน์ิตี้ พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
  (เดมิชือ่ บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)) 

เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธรุกจิ 
ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์

ไทย 75.00 75.00 

บริษทัย่อยทางอ้อมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อย :     

บรษิทั อารพ์วี ีพลงังาน จ ากดั (1) ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์และ   
เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ 

ไทย - 99.99 

บรษิทั เอป็โก ้เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั ลงทุนในธุรกจิพฒันาโครงการพลงังานใน
ประเทศญีปุ่่ น 

ไทย 99.99 99.99 

บรษิทั ทศัน์ศริ ิจ ากดั เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธรุกจิ 
ผลติไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นร่วม 

ไทย 99.99 99.99 

บรษิทั เอสทซี ีเอน็เนอรย์ี ่จ ากดั เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธรุกจิ 
ผลติไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นร่วม 

ไทย 99.99 99.99 

บรษิทั เอเพก็ซ์ เอน็เนอยี ่โซลชู ัน่ จ ากดั เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธรุกจิ 
ผลติไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นร่วม 

ไทย 99.99 81.25 

บรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จ ากดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์        
และใหบ้รกิารรบัจา้งตดิตัง้โรงไฟฟ้า    
จากพลงังานแสงอาทติย ์

ไทย 99.99 - 

บรษิทั เอป็โก ้เอน็จเินียริง่ จ ากดั บ ารุงรกัษา และใหบ้รกิารรบัจา้งตดิตัง้
โรงไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์

ไทย 99.99 - 

EP Group (HK) Company Limited เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธรุกจิ 
   พฒันาโครงการพลงังานในประเทศเวยีดนาม 

ฮ่องกง 100.00 100.00 

บริษทัย่อยทางอ้อมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อยทางอ้อม :     

บรษิทั อะควาตสิ เอน็เนอรจ์ ีจ ากดั (1) เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธรุกจิ 
ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์

ไทย - 99.99 

บรษิทั เจเคอาร ์พลงังาน จ ากดั (1) ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ ไทย - 99.99 
บรษิทั ลพบุร ีโซล่า จ ากดั (1) ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ ไทย - 99.99 
บรษิทั ปราจนี โซล่า จ ากดั (1) ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ ไทย - 48.39 
บรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จ ากดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์        

และใหบ้รกิารรบัจา้งตดิตัง้โรงไฟฟ้า    
จากพลงังานแสงอาทติย ์

ไทย - 99.99 

บรษิทั เอป็โก ้เอน็จเินียริง่ จ ากดั บ ารุงรกัษา และใหบ้รกิารรบัจา้งตดิตัง้
โรงไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์

ไทย - 99.99 
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2. เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัท างบการเงนิรวม (ต่อ) 

 การด าเนินกจิการ สดัส่วนการถอืหุน้ (รอ้ยละ) 
รายชือ่บรษิทั ประเภทธุรกจิ ประเทศ ปี 2563 ปี 2562 

บริษทัย่อยทางอ้อมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อยทางอ้อม :     

Alternative Energies Kabushiki Kaisha (Jpn Co.) 
 

เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธรุกจิ 
พฒันาโครงการพลงังานในประเทศญีปุ่่ น 

ญีปุ่่ น 100.00 98.00 

Higashi Nihon Mega Solar 3 Godo Kaisha (Jpn Co.) พฒันาโครงการพลงังานในประเทศญีปุ่่ น ญีปุ่่ น 100.00 98.00 
Kurihara Godo Kaisha (Jpn Co.) (1) พฒันาโครงการพลงังานในประเทศญีปุ่่ น ญีปุ่่ น - 98.00 
AE Power Godo Kaisha (Jpn Co.) (1) พฒันาโครงการพลงังานในประเทศญีปุ่่ น ญีปุ่่ น - 98.00 
Kyotamba Solar Goda Kaisha (Jpn Co.) (2) พฒันาโครงการพลงังานในประเทศญีปุ่่ น ญีปุ่่ น - - 
EPVN W1 (HK) Company Limited เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธรุกจิ  

   พฒันาโครงการพลงังานในประเทศเวยีดนาม 
ฮ่องกง 100.00 100.00 

EPVN W2 (HK) Company Limited เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธรุกจิ  
   พฒันาโครงการพลงังานในประเทศเวยีดนาม 

ฮ่องกง 100.00 100.00 

Huong Linh Fresh Energy Development Joint Stock 
Company 

เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธรุกจิ     
พฒันาโครงการพลงังานในประเทศเวยีดนาม 

เวยีดนาม 65.625 - 

Huong Linh 3 Wind Power Joint Stock Company พฒันาโครงการพลงังานในประเทศเวยีดนาม เวยีดนาม 99.80 - 

บริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อยทางอ้อม :     

บรษิทั แทค เอน็เนอยี ่จ ากดั (3) เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธรุกจิ   
ผลติไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นร่วม 

ไทย 52.40 50.00 

Huong Linh Reproduce Energy Development Joint 
Stock Company 

เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธรุกจิ     
พฒันาโครงการพลงังานในประเทศเวยีดนาม 

เวยีดนาม 31.25 - 

Chu Prong Gia Lai Wind Electricity Joint Stock 
Company 

พฒันาโครงการพลงังานในประเทศเวยีดนาม เวยีดนาม 30.00 - 

Chu Prong Gia Lai Wind Power Joint Stock 
Company 

พฒันาโครงการพลงังานในประเทศเวยีดนาม เวยีดนาม 27.00 - 

บริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อยทางตรงและบริษทัร่วมทางอ้อม :    

บรษิทั พพีทีซี ีจ ากดั (4) ผลติไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นร่วม ไทย 50.70 49.50 

บริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อยทางอ้อมและบริษทัร่วมทางอ้อม :    

บรษิทั เอสเอสยทู ีจ ากดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นร่วม ไทย 40.96 40.00 

บริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัร่วมทางอ้อม :     

Huong Linh 4 Wind Power Joint Stock Company พฒันาโครงการพลงังานในประเทศเวยีดนาม เวยีดนาม 31.19 - 

(1) ในระหว่างปี 2563 ไดม้กีารจ าหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัดงักล่าวแลว้ ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.2.1.5 และ 
2.2.1.7.1 

(2) บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยทางตรงแห่งหนึ่ง มอี านาจในการควบคุม ดงันัน้จงึถอืว่าบรษิทัดงักล่าวเป็นบรษิทัย่อย ตามค านิยามทีร่ะบุใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ในระหว่างปี 2563 ไดม้กีารจ าหน่ายเงนิลงทุนดงักล่าวทัง้จ านวน ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงนิขอ้ 2.2.1.7.2 

(3) กลุ่มบรษิทัไมม่อี านาจในการควบคุม เนื่องจากมตีวัแทนเป็นกรรมการเพยีง 2 ท่าน จากจ านวน 4 ท่าน และเป็นกรรมการผูม้อี านาจร่วม
ลงนามผกูพนับรษิทัเพยีง 1 ท่าน จากจ านวน 2 ท่าน 

(4) กลุ่มบรษิทัไมม่อี านาจในการควบคุม เนื่องจากกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม โดยกลุ่มบรษิทัมตีวัแทน
เป็นกรรมการผูม้อี านาจเพยีง 1 ใน 3 ของกรรมการทีม่อี านาจอนุมตั ิ
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2. เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัท างบการเงนิรวม (ต่อ) 

2.2.1 รายละเอยีดการเปลีย่นแปลงทีม่สีาระส าคญัของกลุ่มบรษิทั มดีงันี้ 

ปี 2563 

บริษทัยอ่ยทางตรง : บรษิทั ตะวนัออกการพมิพ ์และบรรจุภณัฑ ์จ ากดั “EPPCO” 

2.2.1.1 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัของ EPPCO ครัง้ที ่ 3/2563 เมือ่วนัที ่ 2 กรกฎาคม 2563 มมีตอินุมตัใิห ้ EPPCO 
เปลีย่นชือ่จากเดมิ “บรษิทั เวลิด ์พริน้ติง้ แอนด ์แพค็เกจจิง้ จ ากดั” เป็น “บรษิทั ตะวนัออกการพมิพ ์และบรรจุภณัฑ ์
จ ากดั” และจดทะเบยีนกบักระทรวงพาณิชยเ์มื่อวนัที ่22 กรกฎาคม 2563 

บริษทัยอ่ยทางตรง : บรษิทั อเีทอรน์ิตี้ พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) “ETP” 

2.2.1.2 สบืเนื่องจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัของ ETP ครัง้ที ่8/2562 เมื่อวนัที ่6 กนัยายน 2562 มมีตอินุมตัดิงันี้ 

2.2.1.2.1 ให ้Alternative Energies Kabushiki Kaisha (Jpn Co.) (“AEKK”) จ าหน่ายเงนิลงทุนของ Kurihara Godo Kaisha 
(Jpn Co.) (“GK1”) และ AE Power Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GK2”) ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนใน
บรษิทัดงักล่าว เป็นจ านวนเงนิ 50 ลา้นเยน และ 30 ลา้นเยน ตามล าดบั ใหก้บั EP Group (HK) Co., Ltd. (“EP-HK”) 
ทัง้นี้ EP-HK ไดร้บัโอนหุน้ทัง้หมดแลว้เมื่อวนัที ่28 กมุภาพนัธ ์2563 

2.2.1.2.2 ให ้EP-HK เขา้ซือ้หุน้ของ AEKK เพิม่เตมิจากผูถ้อืหุน้เดมิอกีจ านวน 50 หุน้ เป็นจ านวนเงนิ 0.50 ลา้นเยน ภายหลงัการ
ซือ้หุน้ สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัดงักล่าวเพิม่จากเดมิในสดัสว่นรอ้ยละ 98 เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีน 
ทัง้นี้ EP-HK ไดร้บัโอนหุน้ทัง้หมดแลว้เมื่อวนัที ่28 กมุภาพนัธ ์2563 

2.2.1.3 ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ของ ETP ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที ่10 เมษายน 2563 มมีตอินุมตัใิห ้ETP เปลีย่นชื่อจากเดมิ 
“บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)” เป็น “บรษิทั อเีทอรน์ิตี ้พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)” และจดทะเบยีน
กบักระทรวงพาณิชยเ์มื่อวนัที ่13 เมษายน 2563 

2.2.1.4 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัของ ETP ครัง้ที ่4/2563 เมื่อวนัที ่15 มถุินายน 2563 มมีตอินุมตัดิงันี้ 

2.2.1.4.1 ให ้ETP เขา้ซือ้หุน้ของบรษิทั เอป็โก ้เอน็จเินียริง่ จ ากดั (“EPCO-EE”) จาก บรษิทั อารพ์วี ีพลงังาน จ ากดั (“RPV”)  
จ านวน 199,980 หุน้ ในราคาหุน้ละ 11.50 บาท เป็นจ านวนเงนิ 2.30 ลา้นบาท สดัสว่นการถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 
99.99 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว ทัง้นี้ ETP ไดจ้่ายช าระค่าหุน้ดงักล่าวทัง้จ านวนและรบัโอนหุน้แลว้ เมื่อ
วนัที ่30 มถุินายน 2563 

2.2.1.4.2 ให ้ETP เขา้ซือ้หุน้ของบรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จ ากดั (“EPCO-G”) จาก RPV จ านวน 9,999,997 หุน้  
ในราคาหุน้ละ 10.20 บาท เป็นจ านวนเงนิ 102 ลา้นบาท สดัสว่นการถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีน
ในบรษิทัดงักล่าว ทัง้นี้ ETP ไดจ้่ายช าระค่าหุน้ดงักล่าวทัง้จ านวนและไดร้บัโอนหุน้แลว้ เมื่อวนัที ่30 มถุินายน 2563 

2.2.1.4.3 ให ้ ETP เขา้ซือ้หุน้ของบรษิทั เอเพก็ซ ์ เอน็เนอยี ่ โซลชูัน่ จ ากดั (“APEX”) เพิม่เตมิจากผูถ้อืหุน้เดมิอกีจ านวน 
4,754,398 หุน้ ในราคาหุน้ละ 16.8265 บาท เป็นจ านวนเงนิ 80 ลา้นบาท ภายหลงัการซือ้หุน้ สดัสว่นการถอืหุน้ใน
บรษิทัดงักล่าวเพิม่จากเดมิในสดัสว่นรอ้ยละ 81.25 เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีน ทัง้นี้ ETP ไดจ้่าย
ช าระค่าหุน้จ านวน 40 ลา้นบาท เมื่อวนัที ่2 กรกฎาคม 2563 และสว่นทีเ่หลอือกี 40 ลา้นบาท จ่ายช าระเมื่อวนัที ่30 
กนัยายน 2563 โดยการซือ้หุน้ดงักล่าว สง่ผลใหส้ดัสว่นการถอืหุน้ทางออ้มในบรษิทัดงัต่อไปนี้ เปลีย่นแปลงไปดงันี้ 

-  บรษิทั แทค เอน็เนอยี ่จ ากดั (“TAC”) เพิม่จากเดมิในสดัสว่นรอ้ยละ 50 เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 52.40 ของทุนจดทะเบยีน 
- บรษิทั พพีทีซี ีจ ากดั (“PPTC”) เพิม่จากเดมิในสดัสว่นรอ้ยละ 49.50 เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 50.70 ของทุนจดทะเบยีน 
- บรษิทั เอสเอสยทู ีจ ากดั (“SSUT”) เพิม่จากเดมิในสดัสว่นรอ้ยละ 40 เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 40.96 ของทุนจดทะเบยีน 
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2. เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัท างบการเงนิรวม (ต่อ) 

2.2.1 รายละเอยีดการเปลีย่นแปลงทีม่สีาระส าคญัของกลุ่มบรษิทั มดีงันี้ (ต่อ) 

 ทัง้นี้ตามสญัญาซือ้ขายหุน้ APEX ขา้งตน้ ETP ยงัคงมภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งจ่ายเงนิพเิศษเพิม่โดยจะช าระหลงัจาก
ขอ้พพิาทสิน้สดุลง ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 40.2 ซึง่เกดิจากการเรยีกรอ้งความเสยีหายของ
บรษิทัสองแห่งจาก SSUT และ PPTC จ านวนเงนิพเิศษทีต่อ้งจ่ายช าระขึน้อยู่กบัสดัสว่นมลูค่าความเสยีหายทีร่ะบุ
ไวใ้นสญัญา ทัง้นี้เงนิพเิศษดงักล่าวสงูสดุไม่เกนิ 10 ลา้นบาท 

2.2.1.4.4 ให ้EPVN W1 (HK) Co., Ltd. (“EPVN W1”) เขา้ซือ้หุน้ของ Huong Linh Fresh Energy Development Joint 
Stock Company (“HLF”) จากผูถ้อืหุน้เดมิ จ านวน 1.50 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 0.10 ลา้นดงเวยีดนาม มลูค่าตาม
สญัญา 4.80 ลา้นดอลล่ารส์หรฐั คดิเป็นสดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว เพื่อให้
ไดม้าซึง่เงนิลงทุนใน Huong Linh 3 Wind Power Joint Stock Company (“HL3”) โดย HLF ถอืหุน้ใน HL3 คดิเป็น
รอ้ยละ 99.80 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว  

2.2.1.4.5  ให ้EPVN W1 เขา้ซือ้หุน้ของ Huong Linh Reproduce Energy Development Joint Stock Company (“HLR”) จาก
ผูถ้อืหุน้เดมิ จ านวน 1.50 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 0.10 ลา้นดงเวยีดนาม มลูค่าตามสญัญา 4.80 ลา้นดอลล่ารส์หรฐั 
คดิเป็นสดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว เพื่อใหไ้ดม้าซึง่เงนิลงทุนใน Huong Linh 
4 Wind Power Joint Stock Company (“HL4”) โดย HLR ถอืหุน้ใน HL4 คดิเป็นรอ้ยละ 99.80 ของทุนจดทะเบยีน
ในบรษิทัดงักล่าว  

  โดยวนัทีธุ่รกรรมเสรจ็สมบรูณ์ในการเขา้ซือ้หุน้ทัง้ 2 บรษิทั ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.2.1.4.4 และ 
2.2.1.4.5 แบง่ออกเป็น 5 ช่วงดงันี้ 

1) เมื่อปฏบิตัติามเงื่อนไขขอ้บงัคบัของสญัญาระยะที ่1 เสรจ็สิน้ ผูซ้ือ้จะตอ้งจ่ายเงนิค่าหุน้โครงการละ 1.50 ลา้น 
ดอลล่ารส์หรฐั และไดร้บัหุน้คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 31.25 ของทนุจดทะเบยีน โดย EPVN W1 ไดจ้่ายช าระและ
รบัโอนหุน้ของทัง้สองโครงการแลว้เมื่อวนัที ่22 มถุินายน 2563 

2) เมื่อปฏบิตัติามเงื่อนไขขอ้บงัคบัตามสญัญาระยะที ่2 เสรจ็สิน้ ผูซ้ือ้จะตอ้งจ่ายเงนิค่าหุน้โครงการละ 1.65 ลา้น 
ดอลล่ารส์หรฐั และไดร้บัหุน้คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 34.375 ของทุนจดทะเบยีน โดย EPVN W1 ไดจ้่ายช าระ
และรบัโอนหุน้ของโครงการ HLF แลว้เมื่อวนัที ่18 ธนัวาคม 2563 และไดจ้่ายช าระและรบัโอนหุน้ของโครงการ 
HLR แลว้เมื่อวนัที ่8 กมุภาพนัธ ์2564 

3) เมื่อปฏบิตัติามเงื่อนไขขอ้บงัคบัตามสญัญาระยะที ่3 เสรจ็สิน้ ผูซ้ือ้จะตอ้งจ่ายเงนิค่าหุน้โครงการละ 1.65 ลา้น 
ดอลล่ารส์หรฐั และไดร้บัหุน้คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 9.375 ของทนุจดทะเบยีน  

4) เมื่อปฏบิตัติามเงื่อนไขขอ้บงัคบัตามสญัญาระยะที ่4 เสรจ็สิน้ ผูซ้ือ้จะไดร้บัหุน้คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 10 ของทุน
จดทะเบยีน 

5) เมื่อปฏบิตัติามเงือ่นไขขอ้บงัคบัของสญัญาระยะที ่5 เสรจ็สิน้ ผูซ้ือ้จะไดร้บัหุน้คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 15 ของทนุ
จดทะเบยีน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 การซือ้หุน้ใน HLF ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.2.1.4.4 EPVNW1 ไดป้ฏบิตัิ
ตามเงื่อนไขขอ้บงัคบัของสญัญาระยะที ่2 เสรจ็สิน้แลว้ ภายหลงัจากการจา่ยช าระค่าหุน้ดงักล่าว สดัสว่นการถอืหุน้
ใน HLF คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 65.625 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว และมผีลใหส้ดัสว่นการถอืหุน้ทางออ้ม
ใน HL3 คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 65.494 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว และการซือ้หุน้ใน HLR ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิขอ้ 2.2.1.4.5 EPVNW1 ไดป้ฏบิตัติามเงื่อนไขขอ้บงัคบัของสญัญาระยะที ่1 เสรจ็สิน้แลว้ ภายหลงั
จากการจ่ายช าระค่าหุน้มผีลใหส้ดัสว่นการถอืหุน้ใน HLR คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 31.25 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทั
ดงักล่าว และมสีดัสว่นการถอืหุน้ทางออ้มใน HL4 คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 31.19 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว 
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2. เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัท างบการเงนิรวม (ต่อ) 

2.2.1 รายละเอยีดการเปลีย่นแปลงทีม่สีาระส าคญัของกลุ่มบรษิทั มดีงันี้ (ต่อ) 

2.2.1.5 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทของ ETP ครัง้ที่ 5/2563 เมื่อวนัที่ 31 กรกฎาคม 2563 มมีติอนุมตัิให้ ETP ด าเนินการ
ขายหุน้จ านวนรอ้ยละ 99.99 ของ RPV รวมถงึด าเนินการใดๆ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อยขายหุน้ RPV ของตน รวมทัง้สิน้
รอ้ยละ 100 ใหแ้ก่บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน) (“BCPG”) มูลค่าตามสญัญา 871 ลา้นบาท โดยมบีรษิทั อสีเทอรน์ 
พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“EP”) เป็นผู้ค ้าประกนั ส าหรบัการรบัโอนหุ้นของ RPV ที่ซื้อขายนัน้ BCPG ได้
จดัตัง้บรษิทั บเีอสอ ีเพาเวอร ์โฮลดิง้ส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“BSE”) เป็นบรษิทัย่อยแห่งใหม่ โดย BCPG จะถอืหุน้
รอ้ยละ 100 ในบรษิทัดงักล่าว และ BSE จะช าระเงนิค่าซือ้ขายหุน้และเขา้ถอืหุน้ใน RPV เมื่อครบเงื่อนไขบงัคบัทัง้หมด
ตามสญัญาซือ้ขายหุน้ระหว่าง ETP, BCPG และ EP ลงวนัที ่31 กรกฎาคม 2563 ส าเรจ็ลงแลว้ เพื่อเป็นผูร้บัโอนหุน้ 
RPV ทีซ่ือ้ขายทัง้หมด ทัง้นี้ RPV ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 ของหุน้ทัง้หมดในบรษิทั เจเคอาร ์พลงังาน จ ากดั (“JKR”) และ
บรษิทั อะควาตสิ เอน็เนอรจ์ ีจ ากดั (“AQU”) และ AQU ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 ของหุน้ทัง้หมดในบรษิทั ลพบุร ีโซล่า จ ากดั 
(“LOP”) และบรษิทั ปราจนี โซล่า จ ากดั (“PS”) 

 เงื่อนไขในการรบัช าระเงนิค่าหุน้ตามสญัญาซือ้ขายเงนิลงทุน แบง่เป็น 3 งวด ดงัต่อไปนี้ 

งวดแรก : 601 ลา้นบาท รบัช าระในวนัทีโ่อนหุน้ของ RPV ใหแ้ก่ BSE เรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี้ ETP ไดร้บัช าระค่าหุน้
ดงักล่าวแลว้ เมื่อวนัที ่11 สงิหาคม 2563   

งวดทีส่อง : 120 ลา้นบาท และไดม้กีารปรบัราคาตามวธิกีารทีร่ะบุในสญัญาซือ้ขายหุน้เพิม่อกี 29.35 ลา้นบาท รวม
เป็น 149.35 ลา้นบาท ซึง่ ETP ไดร้บัช าระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้ เมื่อวนัที ่3 กนัยายน 2563 

งวดสดุทา้ย : 150 ลา้นบาท โดยจะรบัช าระ ณ วนัที ่17 ตุลาคม 2565 ในกรณีทีก่ารต่อระยะเวลาของสญัญาซือ้ขาย
ไฟฟ้าของ RPV และ JKR ทีท่ ากบัการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคไม่ไดถู้กยกเลกิ ดว้ยเหตุเกดิจากสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า
ดงักล่าวครบอายุสญัญา หรอื ณ วนัที ่ BCPG โอนหุน้ RPV ทีซ่ือ้ขายดงักล่าวใหแ้กบุ่คคลภายนอกใดๆ ทีไ่มใ่ช่
บรษิทัย่อยของ BCPG (แลว้แต่วนัใดจะเกดิขึน้ก่อน) ทัง้นี้วนัทีร่บัช าระเงนิงวดสดุทา้ย เป็นวนัทีเ่ริม่ตน้สญัญาปีที ่11 
โดยนบัจากวนัที ่ COD ของสญัญาซือ้ขายไฟของ RPV และ JKR โดยหากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขทีก่ล่าวไวข้า้งตน้ 
ทาง ETP จะไม่ไดร้บัช าระเงนิครบถว้นในงวดสดุทา้ย ETP ไดบ้นัทกึเงนิงวดสดุทา้ยทีจ่ะไดร้บัไวใ้นบญัช ี “ลกูหนี้
จากการขายเงนิลงทุน” 

ทัง้นี้หลงัจากทีป่รบัราคาของการรบัช าระงวดที ่2 เพิม่ขึน้ตามวธิกีารทีร่ะบุในสญัญาซือ้ขายหุน้ มลูค่าซือ้ขายรวมเป็น
เงนิทัง้สิน้ 900.35 ลา้นบาท 

2.2.1.6 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัของ ETP ครัง้ที ่6/2563 เมื่อวนัที ่10 สงิหาคม 2563 มมีตอินุมตัดิงันี้ 

2.2.1.6.1 ให ้EPVN W2 (HK) Co., Ltd. (“EPVN W2”) เขา้ซือ้หุน้ของ Chu Prong Gia Lai Wind Electricity Joint Stock 
Company (“MN”) จากผูถ้อืหุน้เดมิ จ านวน 2.50 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 0.01 ลา้นดงเวยีดนาม มลูค่าตามสญัญา 
8.75 ลา้นดอลล่ารส์หรฐั คดิเป็นสดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว โดยวนัทีธุ่รกรรม
เสรจ็สมบรูณ์ในการเขา้ซือ้หุน้ในบรษิทัดงักล่าว แบ่งออกเป็น 5 ช่วงดงันี้ 

1)  เมื่อปฏบิตัติามเงื่อนไขขอ้บงัคบัของสญัญาระยะที ่1 เสรจ็สิน้ ผูซ้ือ้จะตอ้งจ่ายเงนิค่าหุน้จ านวน 0.87 ลา้นดอลล่าร์
สหรฐั และไดร้บัหุน้คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน โดย EPVN W2 ไดจ้่ายช าระและรบัโอนหุน้
แลว้ เมื่อวนัที ่27 สงิหาคม 2563 
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2. เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัท างบการเงนิรวม (ต่อ) 

2.2.1 รายละเอยีดการเปลีย่นแปลงทีม่สีาระส าคญัของกลุ่มบรษิทั มดีงันี้ (ต่อ) 

2) เมื่อปฏบิตัติามเงื่อนไขขอ้บงัคบัของสญัญาระยะที ่2 เสรจ็สิน้ ผูซ้ือ้จะตอ้งจ่ายเงนิค่าหุน้จ านวน 1.75 ลา้นดอลล่าร์
สหรฐั และไดร้บัหุน้คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 20 ของทุนจดทะเบยีน โดย EPVN W2 ไดจ้่ายช าระและรบัโอนหุน้
แลว้ เมื่อวนัที ่27 ตุลาคม 2563   

3) เมื่อปฏบิตัติามเงื่อนไขขอ้บงัคบัของสญัญาระยะที ่3 เสรจ็สิน้ ผูซ้ือ้จะตอ้งจ่ายเงนิค่าหุน้จ านวน 2.63 ลา้นดอลล่าร์
สหรฐั และไดร้บัหุน้คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 30 ของทุนจดทะเบยีน โดย EPVN W2 ไดจ้่ายช าระและรบัโอนหุน้
แลว้ เมื่อวนัที ่28 มกราคม 2564 

4) เมื่อปฏบิตัติามเงื่อนไขขอ้บงัคบัตามสญัญาระยะที ่4 เสรจ็สิน้ ผูซ้ือ้จะตอ้งจ่ายเงนิค่าหุน้จ านวน 3.06 ลา้นดอลล่าร์
สหรฐั และไดร้บัหุน้คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 35 ของทุนจดทะเบยีน 

5) เมื่อปฏบิตัติามเงื่อนไขขอ้บงัคบัของสญัญาระยะที ่5 เสรจ็สิน้ ผูซ้ือ้จะตอ้งจ่ายเงนิค่าหุน้จ านวน 0.44 ลา้นดอลล่าร์
สหรฐั และไดร้บัหุน้คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 5 ของทุนจดทะเบยีน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ไดป้ฏบิตัติามเงื่อนไขขอ้บงัคบัของสญัญาระยะที ่ 2 เสรจ็สิน้แลว้ ภายหลงัจากการจ่าย
ช าระค่าหุน้ดงักล่าว สง่ผลใหส้ดัสว่นการถอืหุน้ใน MN คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 30 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว 

2.2.1.6.2 ให ้EPVN W2 เขา้ซือ้หุน้ของ Chu Prong Gia Lai Wind Power Joint Stock Company (“TN”) จากผูถ้อืหุน้เดมิ 
จ านวน 2.25 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 0.01 ลา้นดงเวยีดนาม มลูค่าตามสญัญา 7.88 ลา้นดอลล่ารส์หรฐั คดิเป็น
สดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 90 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว โดยวนัทีธุ่รกรรมเสรจ็สมบรูณ์ในการเขา้ซือ้หุน้ใน
บรษิทัดงักล่าว แบ่งออกเป็น 5 ช่วงดงันี้ 

1) เมื่อปฏบิตัติามเงื่อนไขขอ้บงัคบัของสญัญาระยะที ่1 เสรจ็สิน้ ผูซ้ือ้จะตอ้งจ่ายเงนิค่าหุน้จ านวน 0.79 ลา้นดอลล่าร์
สหรฐั และไดร้บัหุน้คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 9 ของทุนจดทะเบยีน โดย EPVN W2 ไดจ้่ายช าระและรบัโอนหุน้
แลว้ เมื่อวนัที ่27 สงิหาคม 2563   

2) เมื่อปฏบิตัติามเงื่อนไขขอ้บงัคบัของสญัญาระยะที ่2 เสรจ็สิน้ ผูซ้ือ้จะตอ้งจ่ายเงนิค่าหุน้จ านวน 1.58 ลา้นดอลล่าร์
สหรฐั และไดร้บัหุน้คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 18 ของทุนจดทะเบยีน โดย EPVN W2 ไดจ้่ายช าระและรบัโอนหุน้
แลว้ เมื่อวนัที ่27 ตุลาคม 2563   

3) เมื่อปฏบิตัติามเงื่อนไขขอ้บงัคบัของสญัญาระยะที ่3 เสรจ็สิน้ ผูซ้ือ้จะตอ้งจ่ายเงนิค่าหุน้จ านวน 2.36 ลา้นดอลล่าร์
สหรฐั และไดร้บัหุน้คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 27 ของทุนจดทะเบยีน โดย EPVN W2 ไดจ้่ายช าระและรบัโอนหุน้
แลว้ เมื่อวนัที ่28 มกราคม 2564 

4) เมื่อปฏบิตัติามเงื่อนไขขอ้บงัคบัตามสญัญาระยะที ่4 เสรจ็สิน้ ผูซ้ือ้จะตอ้งจ่ายเงนิค่าหุน้จ านวน 2.76 ลา้นดอลล่าร์
สหรฐั และไดร้บัหุน้คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 31.50 ของทุนจดทะเบยีน 

5) เมื่อปฏบิตัติามเงื่อนไขขอ้บงัคบัของสญัญาระยะที ่5 เสรจ็สิน้ ผูซ้ือ้จะตอ้งจ่ายเงนิค่าหุน้จ านวน 0.39 ลา้นดอลล่าร์
สหรฐั และไดร้บัหุน้คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 4.50 ของทุนจดทะเบยีน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ไดป้ฏบิตัติามเงื่อนไขขอ้บงัคบัของสญัญาระยะที ่ 2 เสรจ็สิน้แลว้ ภายหลงัจากการจ่าย
ช าระค่าหุน้ดงักล่าว สง่ผลใหส้ดัสว่นการถอืหุน้ใน TN คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 27 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว 
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2. เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัท างบการเงนิรวม (ต่อ) 

2.2.1 รายละเอยีดการเปลีย่นแปลงทีม่สีาระส าคญัของกลุ่มบรษิทั มดีงันี้ (ต่อ) 

2.2.1.7 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัของ ETP ครัง้ที ่9/2563 เมื่อวนัที ่28 กนัยายน 2563 มมีตอินุมตัดิงันี้ 

2.2.1.7.1 ให ้EP-HK จ าหน่ายเงนิลงทุนทัง้หมดของ GK1 และ GK2 ใหแ้ก ่Kurihara Taiyoukouhatsuden Godo Kaisha 
(Jpn Co.) มลูค่าตามสญัญา 12,000 ลา้นเยน ทัง้นี้ราคาดงักล่าวจะขึน้อยู่กบัการปรบัราคาตามวธิกีารทีร่ะบใุนสญัญา
ซือ้ขายหุน้ โดยม ีETP เป็นผูค้ ้าประกนั 

ทัง้นี้ EP-HK ไดร้บัช าระค่าหุน้ดงักล่าวทัง้จ านวน เมื่อวนัที ่30 กนัยายน 2563 ภายหลงัจากการปรบัราคาตามวธิกีาร
ทีร่ะบุในสญัญาซือ้ขายหุน้ EP-HK ตอ้งจ่ายคนืแก่ผูซ้ือ้จ านวน 31.23 ลา้นเยน โดยจ่ายช าระแลว้เมื่อวนัที ่5 พฤศจกิายน 
2563 

2.2.1.7.2 ใหบ้รษิทั เอป็โก ้เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั (“EPCOE”) จ าหน่ายเงนิลงทุนใน Kyotamba Solar Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GK3”) 
ใหแ้ก ่Japan Infra No.5 Godo Kaisha (Jpn Co.) มลูค่าตามสญัญา 1,769.69 ลา้นเยน โดยม ีETP เป็นผูค้ ้าประกนั 
เงื่อนไขในการรบัช าระตามสญัญาซือ้ขายเงนิลงทุน แบง่เป็น 2 งวด ดงัต่อไปนี้ 

งวดแรก : 90 ลา้นเยน ไดร้บัช าระแลว้ในวนัทีล่งนามในสญัญาซือ้ขาย (วนัที ่15 ตุลาคม 2563) 

งวดสดุทา้ย : 1,679.69 ลา้นเยน ไดร้บัช าระแลว้ในวนัที ่26 ตุลาคม 2563 

กลุ่มบรษิทัมกี าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุน ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.2.1.5 และ 2.2.1.7 
รวมทัง้สิน้จ านวน 1,567.17 ลา้นบาท 

ปี 2562 

บริษทัฯ 

2.2.1.8  ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่5/2562 เมื่อวนัที ่10 กรกฎาคม 2562 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เขา้ซือ้หุน้สามญั
ของ EPPCO เพิม่เตมิจากผูถ้อืหุน้เดมิอกีจ านวน 7,499,998 หุน้ ในราคาหุน้ละ 9.645 บาท เป็นจ านวนเงนิ 72.34 
ลา้นบาท ภายหลงัการซือ้หุน้ สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัดงักล่าวเพิม่จากเดมิในสดัสว่นรอ้ยละ 84.50 เป็นสดัสว่น
รอ้ยละ 99.49 ของทุนจดทะเบยีน ทัง้นี้บรษิทัฯ ไดจ้่ายช าระค่าหุน้แลว้ทัง้จ านวน เมื่อวนัที ่12 กรกฎาคม 2562 

2.2.1.9 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่6/2562 เมื่อวนัที ่13 สงิหาคม 2562 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เขา้ซือ้หุน้สามญั
ของ EPPCO เพิม่เตมิจากผูถ้อืหุน้เดมิอกีจ านวน 250,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 9.645 บาท เป็นจ านวนเงนิ 2.41 
ลา้นบาท ภายหลงัการซือ้หุน้ สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัดงักล่าวเพิม่จากเดมิในสดัสว่นรอ้ยละ 99.49 เป็นสดัสว่น
รอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีน ทัง้นี้บรษิทัฯ ไดจ้่ายช าระค่าหุน้แลว้ทัง้จ านวนเมื่อวนัที ่30 สงิหาคม 2562 

บริษทัยอ่ยทางตรง : บรษิทั อเีทอรน์ิตี้ พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) “ETP” 

2.2.1.10 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัของ ETP ครัง้ที ่4/2562 เมื่อวนัที ่25 เมษายน 2562 มมีตอินุมตัใิห ้ETP จดัตัง้ EP-HK 
เป็นบรษิทัย่อยในประเทศฮ่องกง เพือ่จดัโครงสรา้งการถอืหุน้ในบรษิทัยอ่ยในต่างประเทศ โดย ETP ถอืหุน้จ านวน 
100 หุน้ ราคาหุน้ละ 1 ดอลล่ารฮ์่องกง สดัสว่นการถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักลา่ว 
ทัง้นี้ ETP ไดจ้่ายช าระค่าหุน้ดงักล่าวทัง้จ านวนแลว้ เมื่อวนัที ่31 พฤษภาคม 2562 

2.2.1.11 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัของ ETP ครัง้ที ่6/2562 เมื่อวนัที ่5 มถุินายน 2562 มมีตอินุมตัใิห ้RPV ซือ้หุน้ของ 
EPCO-EE จาก ETP และผูถ้อืหุน้เดมิ จ านวน 199,980 หุน้ ในราคาหุน้ละ 11 บาท เป็นจ านวนเงนิ 2.20 ลา้นบาท 
สดัสว่นการถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว เพื่อจดัโครงสรา้งการถอืหุน้ใหมใ่หเ้กดิ
ความชดัเจนในการด าเนินธุรกจิ ทัง้นี้ RPV ไดจ้่ายช าระค่าหุน้ดงักล่าวทัง้จ านวนแลว้ เมื่อวนัที ่28 มถุินายน 2562 
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2. เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัท างบการเงนิรวม (ต่อ) 

2.2.1 รายละเอยีดการเปลีย่นแปลงทีม่สีาระส าคญัของกลุ่มบรษิทั มดีงันี้ (ต่อ) 

2.2.1.12 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัของ ETP ครัง้ที ่8/2562 เมื่อวนัที ่6 กนัยายน 2562 มมีตอินุมตั ิดงันี้ 

2.2.1.12.1 ให ้ETP ขายหุน้จ านวนรอ้ยละ 100 ของหุน้ทัง้หมดของ บรษิทั โซล่า พาวเวอร ์แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
(“SPM-TH”) ใหแ้ก่บรษิทั บจี ี คอนเทนเนอร ์ กล๊าส จ ากดั (มหาชน) (“BGC”) มลูค่าตามสญัญาประมาณ 1,259 
ลา้นบาท ทัง้นี้ SPM-TH ถอืหุน้จ านวนรอ้ยละ 67 ของหุน้ทัง้หมดใน Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company 
(“PKS”) โดย PKS ประกอบธุรกจิเป็นผูพ้ฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศเวยีดนาม จ านวน 
2 โครงการ 

มลูค่าของหุน้ SPM-TH ตามสญัญาการซือ้ขายหุน้ ระหว่าง ETP และ BGC ลงวนัที ่6 กนัยายน 2562 ประมาณ 
1,259 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 

เงนิคา่หุน้สามญัจ านวนรอ้ยละ 100 ของ SPM-TH  526.75 ลา้นบาท 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัคงคา้งเพือ่ PKS 732.25 ลา้นบาท 
     รวม  1,259.00 ลา้นบาท 

เงื่อนไขในการรบัช าระเงนิค่าหุน้ตามสญัญาซือ้ขายเงนิลงทุน แบง่เป็น 3 งวด ดงัต่อไปนี้ 

งวดแรก : 125.90 ลา้นบาท ซึง่เท่ากบัรอ้ยละ 10 ของมลูค่าสิง่ตอบแทนของสนิทรพัยท์ีจ่ าหน่ายไป โดยจ่ายช าระ
ในวนัทีเ่ขา้ลงนามในสญัญาซือ้ขายหุน้และหนี้ 

งวดทีส่อง : 1,133.10 ลา้นบาท ซึง่เท่ากบัรอ้ยละ 90 ของมลูค่าสิง่ตอบแทนของสนิทรพัยท์ีจ่ าหน่ายไป โดยจ่าย
ช าระในวนัทีโ่อนหุน้ SPM-TH ใหแ้ก่ BGC เรยีบรอ้ยแลว้ อย่างไรกต็าม เน่ืองดว้ยผูร้บัเหมาก่อสรา้งของโครงการ
ทัง้ 2 โครงการยงัคงมงีานก่อสรา้งและซ่อมแซมบางสว่นไมแ่ลว้เสรจ็ (โดยงานในสว่นดงักล่าวไมไ่ด้มผีลกระทบต่อ
การผลติและขายพลงังานไฟฟ้าของโครงการ) ETP และ BGC จงึตกลงแกไ้ขเปลีย่นแปลงงวดการช าระเงนิตามสญัญา
ซือ้ขายหุน้และหนี้ โดยใหก้นัเงนิประมาณรอ้ยละ 15 ของราคาซือ้ขายหุน้และหนี้ จนกว่าบรษิทัผูร้บัเหมาก่อสรา้ง
ของโครงการทัง้ 2 โครงการ จะด าเนินการก่อสรา้งและซ่อมแซมบางสว่นแลว้เสรจ็ คดิเป็นจ านวนเงนิ 188.85 ลา้นบาท  

ณ วนัที ่27 ธนัวาคม 2562 ETP ไดโ้อนหุน้และหนี้ใหแ้ก่ BGC โดย ETP ไดร้บัเงนิค่าขายหุน้และหนี้แลว้ทัง้สิน้ 
1,070 ลา้นบาท 

งวดสดุทา้ย : เป็นการปรบัปรุงมลูค่าสิง่ตอบแทนของสนิทรพัยท์ีจ่ าหน่ายไป โดยการปรบัปรุงมลูค่าสิง่ตอบแทนของ
สนิทรพัยท์ีจ่ าหน่ายไป โดยเพิม่ขึน้จากรายการเงนิสดหรอืรายการเทยีบเทา่เงนิสด ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้จากการ
ด าเนินงานอื่นๆ ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ยล่วงหน้า (หากม)ี ลดลงจากรายการเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้จากการด าเนินงาน
อื่นๆ ทีค่งเหลอืใน SPM-TH ณ วนัทีธุ่รกรรมเสรจ็สมบรูณ์ โดย BGC จะช าระเงนิงวดสดุทา้ยใหแ้ก่ ETP ภายใน 3 
วนัท าการ หลงัจากที ่

-   BGC และ ETP สามารถตกลงเรื่องการตรวจสอบงบการเงนิรวมของ SPM-TH และ PKS (Special Audit) 
-   วนัทีว่ศิกรทีป่รกึษา (Owner’s Engineer) ยนืยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าไดด้ าเนินการก่อสรา้งและซ่อมแซม

ตามทีต่กลงกนัเรยีบรอ้ยแลว้ 

ทัง้นี้หลงัจากทีป่รบัราคาของการช าระงวดสดุทา้ย ตามวธิกีารทีร่ะบุในสญัญาซือ้ขายหุน้ มลูค่าการซือ้ขายรวมเป็น
เงนิทัง้สิน้ 1,390.60 ลา้นบาท ซึง่ ETP ไดร้บัช าระค่าหุน้งวดสดุทา้ยจ านวนเงนิ 131.60 ลา้นบาทแลว้ 

ในการซือ้ขายหุน้ดงักล่าว บรษิทัย่อยมผีลก าไรจากการขายเงนิลงทุนสทุธจิากคา่ใชจ้่ายจ านวน 576.76 ลา้นบาท 
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2. เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัท างบการเงนิรวม (ต่อ) 

2.2.1 รายละเอยีดการเปลีย่นแปลงทีม่สีาระส าคญัของกลุ่มบรษิทั มดีงันี้ (ต่อ) 

2.2.1.12.2 ให ้EP-HK ซือ้หุน้ของ AEKK จ านวน 2,450 หุน้ จาก SPM-TH เป็นจ านวนเงนิ 181.50 ลา้นบาท สดัสว่นการถอืหุน้
คดิเป็นรอ้ยละ 98 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว เพื่อจดัโครงสรา้งการถอืหุน้ใหม่ก่อนการขายหุน้ SPM-TH 
ทัง้นี้ EP-HK ไดร้บัโอนหุน้ทัง้หมดแลว้เมื่อวนัที ่30 กนัยายน 2562 

2.2.1.12.3 ให ้EP-HK จดัตัง้ EPVN W1 และ EPVN W2 เป็นบรษิทัย่อยในประเทศฮ่องกง เพื่อจดัโครงสรา้งการถอืหุน้ใน
บรษิทัย่อยในต่างประเทศ และเพื่อรองรบัแผนการขยายธุรกจิในอนาคต โดย EP-HK ถอืหุน้บรษิทัละ 100 หุน้ 
ราคาหุน้ละ 1 ดอลล่ารฮ์่องกง สดัสว่นการถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว ทัง้นี้ 
EP-HK ไดจ้่ายช าระค่าหุน้ทัง้สองบรษิทัทัง้จ านวนแลว้ เมื่อวนัที ่30 กนัยายน 2562 

2.2.2 บรษิทัย่อย หมายถงึ กจิการทีก่ลุ่มบรษิทัมอี านาจในการควบคุมนโยบายการเงนิและการด าเนินงาน และโดยทัว่ไป
แลว้กลุ่มบรษิทัจะถอืหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงมากกว่ากึง่หนึ่ง 

2.2.3 บรษิทัร่วมเป็นกจิการทีก่ลุ่มบรษิทัมอีทิธพิลอย่างมนียัส าคญั โดยมอี านาจเขา้ไปมสีว่นร่วมในการตดัสนิใจเกีย่วกบั
นโยบายทางการเงนิและการด าเนินงานแต่ไม่ถงึระดบัทีจ่ะควบคมุนโยบายดงักล่าว การมอีทิธพิลอย่างมนียัส าคญั
ถกูสนันิษฐานว่ามอียู่เมื่อกลุ่มบรษิทัมอี านาจในการออกเสยีงในกจิการอื่นในอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 20 ถงึรอ้ยละ 50 

2.2.4 งบการเงนิของบรษิทัย่อยไดถู้กน ามารวมในการจดัท างบการเงนิรวม โดยเริม่ตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัใหญ่มอี านาจควบคุม
ดงักล่าวจนถงึวนัทีก่ารควบคุมสิน้สดุลง 

2.2.5 กลุ่มบรษิทัจดัท างบการเงนิรวมโดยบนัทกึเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมตามวธิสีว่นไดเ้สยี โดยรบัรูร้ายการเงนิลงทุนเมื่อ
เริม่แรกดว้ยราคาทุน และบนัทกึสว่นแบ่งก าไรหรอืขาดทุนและการเปลีย่นแปลงในสว่นไดเ้สยีของบรษิทัร่วมตัง้แต่
วนัทีก่ลุ่มบรษิทัมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญัจนถงึวนัทีก่ารมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญัสิน้สดุลง 

2.2.6 กลุ่มบรษิทัควบคมุกจิการเมื่อกลุ่มบรษิทัมกีารเปิดรบัหรอืมสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจากการเกีย่วขอ้งกบัผูไ้ดร้บั
การลงทุน และมคีวามสามารถท าใหเ้กดิผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใชอ้ านาจเหนือผูไ้ดร้บัการควบคมุ ใน
การประเมนิว่ากลุ่มบรษิทัมกีารควบคุมกจิการอื่นหรอืไม่ กลุ่มบรษิทัพจิารณาถงึการมอียู่และผลกระทบจากสทิธใิน
การออกเสยีงทีเ่ป็นไปไดท้ีก่ลุ่มบรษิทัสามารถใชส้ทิธหิรอืแปลงสภาพตราสารนัน้ในปัจจบุนัรวมถงึสทิธใินการออก
เสยีงทีเ่ป็นไปไดซ้ึง่กจิการอื่นถอือยู่ดว้ย 

วนัทีซ่ือ้กจิการ คอื วนัทีอ่ านาจในการควบคุมนัน้ไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ือ้ การก าหนดวนัทีซ่ือ้กจิการและการระบุเกีย่วกบั
การโอนอ านาจควบคุมจากฝ่ายหนึ่งไปยงัอกีฝ่ายหนึ่งตอ้งใชดุ้ลยพนิิจเขา้มาเกีย่วขอ้ง 

2.2.7 เมื่อมกีารสญูเสยีอ านาจควบคมุ กลุ่มบรษิทัตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิในบรษิทัย่อย สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจ
ควบคุมและสว่นประกอบอื่นในสว่นของผูถ้อืหุน้ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัย่อยนัน้ ก าไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการสญูเสยี 
อ านาจควบคมุในบรษิทัย่อยรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน สว่นไดเ้สยีในบรษิทัย่อยเดมิทีย่งัคงเหลอือยู่ใหว้ดัมลูค่าดว้ย
มลูค่ายุตธิรรม ณ วนัทีส่ญูเสยีอ านาจควบคมุ และจดัประเภทเงนิลงทุนเป็นเงนิลงทุนตามวธิสีว่นไดเ้สยีหรอืเป็น
สนิทรพัยท์างการเงนิเผื่อขาย ขึน้อยู่กบัระดบัของอทิธพิลทีค่งเหลอือยู่ 
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2. เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัท างบการเงนิรวม (ต่อ) 

2.2.8 สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคมุ คอื สว่นของก าไรหรอืขาดทุนและสนิทรพัยส์ทุธขิองบรษิทัยอ่ยสว่นทีเ่ป็นสว่นไดเ้สยี
ทีไ่ม่ไดเ้ป็นของบรษิทัใหญ่ สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคมุแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบก าไรขาดทุนรวม และ
แสดงในสว่นของเจา้ของในงบแสดงฐานะการเงนิรวม โดยแสดงแยกต่างหากจากสว่นของผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 

ณ วนัทีซ่ือ้ธุรกจิ กลุ่มบรษิทัวดัมลูค่าสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมตามอตัราสว่นไดเ้สยีในสนิทรพัยส์ทุธทิีไ่ดม้าจาก
ผูถู้กซือ้ 

การเปลีย่นแปลงสว่นไดเ้สยีในบรษิทัย่อยของกลุ่มบรษิทัทีไ่ม่ท าใหก้ลุ่มบรษิทัสญูเสยีการควบคุมจะบนัทกึบญัชโีดย
ถอืเป็นรายการในสว่นของผูถ้อืหุน้ 

2.2.9 ผลขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงสดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทัย่อย เป็นผลต่างระหว่างเงนิลงทุนตามสดัสว่นของบรษิทัย่อย
ทีเ่ปลีย่นแปลงกบัมลูค่าตามบญัชขีองบรษิทัย่อย ซึง่เกดิจากการเปลีย่นแปลงสดัสว่นการลงทุนในบรษิทัย่อย โดยผล
ขาดทุนดงักล่าวไดแ้สดงในงบแสดงฐานะการเงนิภายใต้สว่นของผูถ้อืหุน้และตดัจ าหน่ายเมื่อมกีารขายเงนิลงทุนใน
บรษิทัย่อยนัน้ 

2.2.10  กลุ่มบรษิทับนัทกึบญัชสี าหรบัการรวมธรุกจิตามวธิซีือ้ ยกเวน้ในกรณีทีเ่ป็นการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั 

ในการรวมธุรกจิทีด่ าเนนิการส าเรจ็จากการทยอยซือ้ กลุ่มบรษิทัตอ้งวดัมลูคา่สว่นไดเ้สยีของเงนิลงทุนทีก่ลุ่มบรษิทัถอื
อยู่ในผูถู้กซือ้ก่อนการรวมธุรกจิใหม่ดว้ยมลูค่ายตุธิรรม ณ วนัทีซ่ือ้และรบัรูผ้ลก าไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิขึน้ในก าไรหรอื
ขาดทุน มลูคา่ของสว่นไดเ้สยีในผูถู้กซือ้ก่อนการรวมธุรกจิทีเ่คยรบัรูใ้นก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่นจะถูกจดัประเภทใหม่
เป็นก าไรหรอืขาดทุนดว้ยเกณฑเ์ดยีวกนัเสมอืนว่าไดข้ายเงนิลงทุนดงักล่าวออกไป 

2.2.10.1 ค่าความนยิม ถูกวดัมลูค่า ณ วนัทีซ่ือ้ โดยวดัจากมลูค่ายุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีโ่อนใหซ้ึง่รวมถงึการรบัรูจ้ านวน
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุในผูถู้กซือ้ หกัดว้ยมลูค่าสทุธ ิ (มลูค่ายุตธิรรม) ของสนิทรพัยท์ีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้า และ
หนี้สนิทีร่บัมาซึง่วดัมลูค่า ณ วนัทีซ่ือ้ ก าไรจากการซือ้ในราคาต ่ากว่ามลูค่ายตุธิรรมรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนทนัที 

2.2.10.2 หนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้ของบรษิทัทีถู่กซือ้จากการรวมธุรกจิ รบัรูเ้มือ่หนี้สนินัน้เป็นหนี้สนิ ณ ปัจจบุนั และเป็นหนี้สนิที่
เกดิขึน้จากเหตุการณ์ในอดตี และสามารถวดัมลูค่ายตุธิรรมไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 

2.2.10.3 ตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้ของกลุ่มบรษิทัทีเ่กดิขึน้ ซึง่เป็นผลมาจากการรวมธุรกจิ เช่น ค่าทีป่รกึษากฎหมาย 
ค่าธรรมเนียม วชิาชพี และค่าทีป่รกึษาอื่นๆ ถอืเป็นค่าใชจ้่ายเมือ่เกดิขึน้ 

2.2.10.4 หากการบนัทกึบญัชเีมื่อเริม่แรกส าหรบัการรวมธุรกจิไม่เสรจ็สมบรูณ์ภายในวนัสิน้รอบระยะเวลารายงานทีก่ารรวมธุรกจิ 
เกดิขึน้ กลุ่มบรษิทัประมาณการมูลค่าของรายการซึ่งขอ้มูลทางบญัชยีงัไม่สมบูรณ์เพื่อรายงาน มูลค่าประมาณการ
ดงักล่าวจะถูกปรบัปรุง หรอืรบัรูส้นิทรพัย ์หรอืหนี้สนิเพิม่เตมิในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดัมูลค่า เพื่อสะทอ้น
ผลของขอ้มูลเพิม่เตมิทีไ่ดร้บัเกีย่วกบัขอ้เทจ็จรงิและสถานการณ์แวดลอ้มทีม่อียู่ ณ วนัทีซ่ือ้ ซึง่ขอ้มูลดงักล่าวมผีล
ต่อการวดัมลูค่าของจ านวนต่างๆ ทีเ่คยรบัรูไ้ว ้ณ วนัทีซ่ือ้ 

2.2.11 งบการเงนิของบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม จดัท าขึน้โดยมวีนัทีใ่นงบการเงนิเช่นเดยีวกนักบับรษิทัใหญ่  

2.2.12  งบการเงนิของบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม จดัท าขึน้โดยใชน้โยบายการบญัชทีีส่ าคญัเช่นเดยีวกนักบับรษิทัใหญ่ ส าหรบั
รายการบญัชทีีเ่หมอืนกนัหรอืเหตุการณ์บญัชทีีค่ลา้ยกนั 
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2. เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัท างบการเงนิรวม (ต่อ) 

2.2.13 งบการเงนิของหน่วยงานในต่างประเทศ จดัท าขึน้โดยใชส้กุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานของแต่ละกิจการ ในกรณีทีส่กุลเงนิ
ทีใ่ชใ้นการด าเนินงานไม่ใช่สกุลเงนิบาท งบการเงนิเหล่านัน้จะถูกแปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัที่
รายงานส าหรบัสนิทรพัย์และหนี้สนิ และใช้อตัราแลกเปลีย่นซื้อขายถวัเฉลีย่ ณ วนัที่เกดิรายการส าหรบัรายไดแ้ละ
ค่าใชจ้่าย ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจะแสดงภายใต ้“ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ” ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
และแสดงจ านวนสะสมภายใต้หวัขอ้องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ และเมื่อมกีารจ าหน่ายหน่วยงานต่างประเทศนัน้ 
ผลสะสมของผลต่างจากการแปลงค่าทัง้หมดดงักล่าว ถอืเป็นส่วนหนึ่งของรายการก าไรหรอืขาดทุนจากการจ าหน่าย
หน่วยงานต่างประเทศนัน้ 

2.2.14 ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบรษิทั รายการคา้ระหว่างกนัทีม่สีาระส าคญัของกลุ่มบรษิทั ราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุนใน
บรษิทัย่อยในงบการเงนิของบรษิทัฯ กบัสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อย ไดต้ดัออกจากงบการเงนิรวมแลว้  

ก าไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิซึง่เป็นผลมาจากรายการกบับรษิทัร่วมถูกตดัรายการกบัเงนิลงทุนเท่าทีก่ลุ่มบรษิทัมสีว่นไดเ้สยี
ในกจิการทีถู่กลงทุนนัน้ ขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิถูกตดัรายการในลกัษณะเดยีวกบัก าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ แต่เท่าที่
เมื่อไม่มหีลกัฐานการดอ้ยค่าเกดิขึน้ 

2.3 หลกัการจดัท างบการเงนิเฉพาะกจิการ 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัท างบการเงนิเฉพาะกจิการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึง่แสดงเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยตามวธิรีาคาทุน 
หกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี 

 

3. การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ระหวา่งปี 

3.1 การปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชใีหม่ระหว่างปี 

ในระหว่างปีปัจจุบนั กลุ่มบรษิทัไดป้ฏบิตัติามมาตรฐานการบญัช ี มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐาน
การบญัช ีการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และแนวปฏบิตัทิางการบญัชทีีป่รบัปรุงใหม ่(ฉบบัปรบัปรุง 2562) 
และออกใหม่จ านวนหลายฉบบัโดยสภาวชิาชพีบญัช ีซึง่มผีลบงัคบัใชส้ าหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ใน
หรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 

มาตรฐานดงักล่าว ไดร้บัการปรบัปรุงหรอืจดัให้มขีึน้เพื่อใหม้เีนื้อหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่าง
ประเทศโดยส่วนใหญ่เป็นการปรบัปรุงถ้อยค าและค าศัพท ์การตีความ และการให้แนวปฏบิตัิทางการบญัชี กบัผูใ้ช้
มาตรฐานและการอธบิายให้ชดัเจนเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ การน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิดงักล่าวมาถอืปฏบิตันิี้ไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิของกลุ่มบรษิทั อย่างไรกต็าม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิบางฉบบัมกีารเปลีย่นแปลงหลกัการส าคญัซึง่ประกอบดว้ยมาตรฐานดงัต่อไปนี้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเครื่องมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเครื่องมอืทางการเงนิ ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตคีวามมาตรฐาน จ านวน 
5 ฉบบั ไดแ้ก ่

มาตรฐานการบญัช ี

ฉบบัที ่32 (ปรบัปรุง 2562) การแสดงรายการเครื่องมอืทางการเงนิ 
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3. การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ระหวา่งปี (ต่อ) 

3.1 การปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชใีหม่ระหว่างปี (ต่อ) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัที ่7  (ปรบัปรุง 2562) การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ 
ฉบบัที ่9  (ปรบัปรุง 2562) เครื่องมอืทางการเงนิ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัที ่16 (ปรบัปรุง 2562) การป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทุนสทุธใินหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัที ่19 (ปรบัปรุง 2562) การช าระหนี้สนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุ่มดงักล่าวขา้งต้น ก าหนดหลกัการเกี่ยวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเครื่องมอื
ทางการเงนิดว้ยมูลค่ายุตธิรรมหรอืราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพจิารณาจากประเภทของตราสารทางการเงนิ ลกัษณะของ
กระแสเงนิสดตามสญัญาและแผนธุรกจิของกจิการ (Business Model) หลกัการเกี่ยวกบัวธิกีารค านวนการด้อยค่าของ
เครื่องมอืทางการเงนิโดยใชแ้นวคดิของผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ และหลกัการเกีย่วกบัการบญัชป้ีองกนั
ความเสีย่ง รวมถงึการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ 

การน ามาตรฐานกลุ่มนี้มาถอืปฏบิตัมิผีลกระทบต่องบการเงนิของกลุ่มบรษิทัจากรายการดงัต่อไปนี้ 

- การรบัรูร้ายการผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ กลุ่มบรษิทัรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้
ต่อสนิทรพัยท์างการเงนิโดยไม่จ าเป็นต้องรอใหเ้หตุการณ์ทีม่กีารดอ้ยค่าดา้นเครดติเกดิขึน้ก่อน กลุ่มบรษิทัจะใช้
วธิกีารอย่างง่ายในการพจิารณาค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุส าหรบัลูกหนี้การคา้ โดยผู้บรหิาร
ของกลุ่มบรษิทัพจิารณาแลว้ว่าการรบัรูร้ายการผลขาดทุนดา้นเครดติขา้งต้นไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัให้
มกีารปรบัปรุงก าไรสะสม ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 

- การรบัรูร้ายการตราสารอนุพนัธ ์กลุ่มบรษิทัรบัรูร้ายการตราสารอนุพนัธเ์มื่อเริม่แรกดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัทีเ่ขา้
ท าสญัญา และวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุตธิรรม ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน การเปลีย่นแปลงในมูลค่า
ยุตธิรรมของตราสารอนุพนัธจ์ะถูกรบัรูผ้่านก าไรหรือขาดทุน โดยผูบ้รหิารของกลุ่มบรษิทัพจิารณาแลว้ว่าการรบัรู้
รายการตราสารอนุพนัธข์า้งตน้ มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัมกีารปรบัปรุงก าไรสะสม ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 
(ดหูมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 4) 

- การรบัรูร้ายการเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั กลุ่มบรษิทัวดัมลูค่ายุตธิรรมของเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง
กนัทีม่อีตัราดอกเบีย้ต ่ากว่าอตัราตลาดดว้ยการคดิลดประมาณการกระแสเงนิสดรบัในอนาคตตลอดระยะเวลาของเงนิ
ใหกู้ต้ามสญัญาดว้ยอตัราดอกเบีย้ตลาด ทัง้นี้ กลุ่มบรษิทัถอืว่าสว่นต่างระหว่างเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั
และมลูค่ายุตธิรรมของเงนิใหกู้เ้ป็นเงนิลงทุนในกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงักล่าว กลุ่มบรษิทัพจิารณาแลว้ว่าการรบัรู้
รายการเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัขา้งตน้ไมม่ผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัใหม้กีารปรบัปรุงมลูค่ายุตธิรรม 
ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่17 เรื่อง สญัญาเช่า และการตคีวาม
มาตรฐานบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง มาตรฐานฉบบันี้ไดก้ าหนดหลกัการของการรบัรูร้ายการ การวดัมลูค่า การแสดงรายการและ
การเปิดเผยขอ้มลูของสญัญาเช่า และก าหนดใหผู้เ้ช่ารบัรูส้นิทรพัยแ์ละหนี้สนิส าหรบัสญัญาเช่าทุกรายการทีม่รีะยะเวลา
ในการเช่ามากกว่า 12 เดอืน เวน้แต่สนิทรพัยอ์า้งองินัน้มมีลูค่าต ่า 

อย่างไรกต็าม การบญัชสี าหรบัผูใ้หเ้ช่าไม่มกีารเปลีย่นแปลงอย่างมสีาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่17 ผูใ้หเ้ช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรอืสญัญาเช่าเงนิทุน 
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3. การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ระหวา่งปี (ต่อ) 

3.1 การปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชใีหม่ระหว่างปี (ต่อ) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญาเช่า (ต่อ) 

กลุ่มบรษิทัรบัรูผ้ลกระทบสะสมของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวมาถอืปฏบิตัคิรัง้แรก โดยปรบัปรงุ
กบังบการเงนิ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 และไม่ปรบัยอ้นหลงังบการเงนิปีก่อนทีแ่สดงเปรยีบเทยีบ ผลสะสมจากการ
น ามาตรฐานใหมม่าถอืปฏบิตัไิดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 4 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหมแ่ละฉบบัปรบัปรุงใหม่ซึง่ไม่มผีลกระทบอย่างมสีาระส าคญัต่อกลุ่มกจิการ ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการบญัช ี

ฉบบัที ่12 (ปรบัปรุง 2562) ภาษเีงนิได ้
ฉบบัที ่19 (ปรบัปรุง 2562) ผลประโยชน์พนกังาน 
ฉบบัที ่23 (ปรบัปรุง 2562) ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัที ่28 (ปรบัปรุง 2562) เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัที ่3  (ปรบัปรุง 2562)  การรวมธุรกจิ 
ฉบบัที ่11 (ปรบัปรุง 2562) การร่วมการงาน 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัที ่23 ความไม่แน่นอนเกีย่วกบัวธิกีารทางภาษเีงนิได ้

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่12 เรื่อง ภาษเีงนิได ้

การปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่ 12 เรื่อง ภาษเีงนิได ้ ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนว่าการรบัรูผ้ลกระทบทางภาษเีงนิได้
ของเงนิปันผลจากตราสารทุน ใหร้บัรูภ้าษเีงนิไดโ้ดยใหส้อดคลอ้งกบัการรบัรูร้ายการหรอืเหตุการณ์ในอดตีทีท่ าใหเ้กดิ
ก าไรทีน่ ามาจดัสรรเงนิปันผล 

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

การปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนกังาน (การแกไ้ขโครงการ การลดขนาดโครงการ 
หรอืการจา่ยช าระผลประโยชน์) ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนเกีย่วกบัวธิกีารบญัชสี าหรบักรณีทีม่กีารแกไ้ขโครงการ การลดขนาด
โครงการ หรอืการจ่ายช าระผลประโยชน์ของโครงการผลประโยชน์ทีก่ าหนดไว ้ โดยเมื่อการเปลีย่นแปลงโครงการได้
เกดิขึน้ กลุ่มบรษิทัจะตอ้งใชข้อ้สมมตทิีเ่ป็นปัจจุบนั ณ วนัทีท่ีม่กีารแกไ้ขโครงการ การลดขนาดโครงการ หรอืการจ่าย
ช าระผลประโยชน์ ในการค านวณตน้ทุนบรกิารในปัจจบุนัและดอกเบีย้สทุธสิ าหรบัระยะเวลาทีเ่หลอืของรอบระยะเวลา
รายงานภายหลงัการเปลีย่นแปลงดงักล่าว 

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่23 เรื่อง ตน้ทุนการกูย้มื 

การปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่23 เรื่อง ตน้ทุนการกูย้มื ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนว่าหากสนิทรพัยท์ีเ่ขา้เงื่อนไขทีเ่กดิ
จากเงนิทีกู่ม้าโดยเฉพาะนัน้อยู่ในสภาพพรอ้มใชไ้ดต้ามประสงคห์รอืพรอ้มทีจ่ะขาย ยอดคงเหลอืของเงนิทีกู่ม้าโดยเฉพาะ
ดงักล่าว กลุ่มบรษิทัตอ้งน ามารวมเป็นสว่นหนึ่งของเงนิกูย้มืทีม่วีตัถุประสงคท์ัว่ไปดว้ย 
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3. การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ระหวา่งปี (ต่อ) 

3.1 การปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชใีหม่ระหว่างปี (ต่อ) 

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่28 เรื่อง เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 

การปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่28 เรื่อง เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ (สว่นไดเ้สยีระยะยาวในบรษิทัร่วม
และการร่วมคา้) ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนยิง่ขึน้เกีย่วกบัสว่นไดเ้สยีระยะยาวในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ซึง่โดยเน้ือหาแลว้
ถอืเป็นส่วนหนึ่งของเงนิลงทุนสทุธใินบรษิทัร่วมและการร่วมคา้นัน้ แต่ไม่ไดน้ าวธิสีว่นไดเ้สยีมาถอืปฏบิตั ิกลุ่มบรษิทั
จะต้องถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ ก่อนรบัรูก้ารปันส่วนผลขาดทุน
และการดอ้ยค่าตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่28 เรื่อง เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่3 เรื่อง การรวมธุรกจิ 

การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่3 เรื่อง การรวมธุรกจิ ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนว่า เมื่อกจิการไดม้า
ซึง่การควบคมุของธุรกจิทีเ่ป็นการด าเนินงานร่วมกนั ทีถ่อืเป็นการรวมธุรกจิจากการทยอยซือ้ สว่นไดเ้สยีเดมิทีม่อียู่
ก่อนหน้าจะถูกวดัมลูค่าใหม ่

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่11 เรื่อง การร่วมการงาน 

การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนว่า เมื่อกจิการ
ไดม้าซึง่การควบคุมรว่มของธุรกจิทีเ่ป็นการด าเนินงานร่วมกนั สว่นไดเ้สยีเดมิทีม่อียู่ก่อนหน้าจะตอ้งไมว่ดัมลูค่าใหม่ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่23 เรื่อง ความไม่แน่นอนเกีย่วกบัวธิกีารทางภาษเีงนิได้ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่23 เรื่อง ความไม่แน่นอนเกีย่วกบัวธิกีารทางภาษีเงนิได ้ไดอ้ธบิาย
วธิกีารรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่าสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชแีละสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษีเงนิได้
ในงวดปัจจุบนัในกรณีทีม่คีวามไม่แน่นอนเกีย่วกบัวธิกีารทางภาษเีงนิไดใ้นเรื่องดงัต่อไปนี้ 

- กลุ่มบรษิทัตอ้งสมมตวิ่าหน่วยงานจดัเกบ็ภาษจีะตรวจสอบวธิกีารทางภาษทีีม่คีวามไม่แน่นอน และมคีวามรูเ้กีย่วกบั
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดอย่างครบถว้น โดยไม่น าเหตุผลว่าจะตรวจพบหรอืไม่มาเป็นขอ้ในการพจิารณา 

- หากกลุ่มบรษิทัสรุปว่าไม่มคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีห่น่วยงานจดัเกบ็ภาษีจะยอมรบัวธิกีารทางภาษทีีม่คีวาม
ไม่แน่นอน กลุ่มบรษิทัตอ้งสะทอ้นผลกระทบของความไม่แน่นอนในการค านวณบญัชภีาษเีงนิไดด้ว้ย 

- กลุ่มบรษิทัตอ้งประเมนิการใชด้ลุยพนิิจหรอืประมาณการใหม ่ เมื่อขอ้เทจ็จรงิและสถานการณ์ทีเ่คยอา้งองิในการใช้
ดุลยพนิจิหรอืประมาณการมกีารเปลีย่นแปลงไป หรอืขอ้มลูใหมท่ีส่ง่ผลกระทบต่อการใชดุ้ลยพนิจิหรอืประมาณการ 

3.2 แนวปฏบิตัทิางการบญัช ีเรื่อง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรบัทางเลอืกเพิม่เตมิทางบญัชเีพื่อรองรบัผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 สภาวชิาชพีบญัช ี ไดป้ระกาศใชแ้นวปฏบิตัทิางการบญัช ี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรบัทางเลอืกเพิม่เตมิ
ทางบญัชเีพื่อรองรบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบางเรื่องจากการปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิบางฉบบั และเพื่อใหเ้กดิ
ความชดัเจนในวธิปีฏบิตัทิางบญัชใีนช่วงเวลาทีย่งัมคีวามไมแ่น่นอนเกีย่วกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏบิตัทิางการบญัชดีงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกจิจานุเบกษาเมื่อวนัที ่22 เมษายน 2563 และมผีลบงัคบัใชส้ าหรบั
การจดัท างบการเงนิของกจิการทีม่รีอบระยะเวลารายงานสิน้สุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที ่ 1 มกราคม 2563 ถงึ
วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

กลุ่มบรษิทัเลอืกใชม้าตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรบัทางเลอืกเพิม่เตมิทางบญัชดีงัต่อไปนี้ 

- เลอืกทีจ่ะไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถอืเป็นขอ้บ่งชีข้องการดอ้ยค่า ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่36 เรื่อง 
การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์
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3. การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ระหวา่งปี (ต่อ) 

3.3 มาตรฐานการบญัชใีหมท่ีอ่อกในระหว่างปีแต่ยงัไม่มผีลบงัคบัใช ้

ในระหว่างปีปัจจุบนัสภาวชิาชพีบญัชฯี ไดป้ระกาศใชก้รอบแนวคดิในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ มาตรฐานการ
บญัช ี มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
และแนวปฏบิตัทิางการบญัช ีทีป่รบัปรุงใหม ่ (ฉบบัปรบัปรุง 2563) และออกใหม ่จ านวนหลายฉบบั ซึง่ไดป้ระกาศใน
ราชกจิจานุเบกษาแลว้ ซึง่ใหถ้อืปฏบิตักิบังบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่ 1 มกราคม 2564 
กลุ่มบรษิทัยงัไม่ไดน้ ามาถอืปฏบิตักิ่อนวนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้

มาตรฐานดงักล่าวขา้งตน้ ไดร้บัการปรบัปรุงหรอืจดัใหม้ขีึน้เพือ่ใหม้เีนื้อหาเทา่เทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ระหว่างประเทศ โดยสว่นใหญ่เป็นการปรบัปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์การตคีวาม การใหแ้นวปฏบิตัทิางการบญัชกีบัผูใ้ช้
มาตรฐาน และการอธบิายใหช้ดัเจนเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ฝ่ายบรหิารของกลุ่มบรษิทั
เชื่อว่าจะไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงนินี้ในปีทีน่ ามาตรฐานดงักล่าวมาถอืปฏบิตัิ อย่างไรกต็ามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิตามทีก่ล่าวขา้งตน้บางฉบบัเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารเปลีย่นแปลงหลกัการ
ส าคญั ซึง่ประกอบดว้ยมาตรฐานดงัต่อไปนี้ 

กรอบแนวคดิในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

การปรบัปรุงการอา้งองิกรอบแนวคดิในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เพิม่เตมิหลกัการใหมแ่ละแนวปฏบิตัใินเรื่อง
ต่อไปนี้ 

- การวดัมลูค่า ซึง่รวมถงึปัจจยัทีต่อ้งพจิารณาในการเลอืกเกณฑก์ารวดัมลูค่า 

- การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลู รวมถงึการจดัประเภทรายการรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

- เรื่องกจิการทีเ่สนอรายงานอาจเป็นกจิการเดยีวหรอืสว่นของกจิการหรอืประกอบดว้ยกจิการมากกว่า 1 แห่ง ซึง่
ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นกจิการตามกฎหมาย และ 

- การตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ 

กรอบแนวคดิไดป้รบัปรุงค านิยามของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ และเกณฑใ์นการรวมสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิในงบการเงนิ รวมทัง้
ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนขึน้ถงึบทบาทของความสามารถของฝ่ายบรหิารในการดแูลรกัษาทรพัยากรเชงิเศรษฐกจิของกจิการ 
ความระมดัระวงั และความไม่แน่นอนของการวดัมลูค่าในการรายงานทางการเงนิ 

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่1 เรือ่ง การน าเสนองบการเงนิ และมาตรฐานการบญัช ี ฉบบัที ่ 8 เรื่อง นโยบายการบญัช ี
การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชแีละขอ้ผดิพลาด 

การปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่ 1 เรื่อง การน าเสนองบการเงนิ และมาตรฐานการบญัช ี ฉบบัที ่ 8 เรื่อง 
นโยบายการบญัช ีการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชแีละขอ้ผดิพลาด ปรบัปรุงค านิยามของ ”ความมสีาระส าคญั” 
โดยใหเ้ป็นไปในแนวทางเดยีวกนักบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและกรอบแนวคดิ และอธบิายถงึการน าความมี
สาระส าคญัไปประยุกตไ์ดช้ดัเจนขึน้ในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่1 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่3 เรื่อง การรวมธุรกจิ 

การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ ได้ให้ค านิยามของ “ธุรกิจ” ใหม่ ซึ่ง
ก าหนดใหก้ารไดม้าซึง่ธุรกจิต้องรวมถงึขอ้มูลปัจจยัน าเขา้และกระบวนการที่ส าคญัเป็นอย่างน้อยซึง่เมื่อน ามารวมกนั
มสี่วนอย่างมนีัยส าคญัท าให้เกดิความสามารถในการสร้างผลผลติ รวมทัง้ปรบัปรุงค านิยามของ “ผลผลติ” โดยให้
ความสนใจในตวัของสนิคา้และบรกิารทีใ่หก้บัลกูคา้ และตดัเรื่องการอา้งองิความสามารถในการลดตน้ทุนออกไป 
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3. การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ระหวา่งปี (ต่อ) 

3.3 มาตรฐานการบญัชใีหมท่ีอ่อกในระหว่างปีแต่ยงัไม่มผีลบงัคบัใช ้(ต่อ) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่7 
เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ 

การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที ่ 7 เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ ปรบัเปลีย่นขอ้ก าหนดการบญัชป้ีองกนัความเสีย่งโดยเฉพาะ 
เพื่อบรรเทาผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากความไม่แน่นอนทีเ่กดิจากการปฏริปูอตัราดอกเบีย้อา้งองิ เช่น อตัราดอกเบีย้
อา้งองิทีก่ าหนดจากธุรกรรมการกูย้มื (Interbank offer rates - IBORs) นอกจากนี้ การปรบัปรุงไดก้ าหนดใหก้จิการ
ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสีย่งทีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรงจากความไมแ่น่นอนใดๆ นัน้ 

ฝ่ายบรหิารของกลุ่มบรษิทั อยู่ในระหว่างการประเมนิผลกระทบของมาตรฐานบญัชนีี้ต่องบการเงนิในปีทีเ่ริม่น ามาถอืปฏบิตัิ 

3.4 การน ามาตรฐานการบญัชใีหมม่าถอืปฏบิตักิ่อนถงึวนัมผีลบงัคบัใช ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่3 เรื่อง การรวมธุรกจิ 

กลุ่มบรษิทัไดน้ าค านยิามของค าว่าธุรกจิ และทางเลอืกการทดสอบการกระจุกตวัของมลูค่ายุตธิรรม เพื่อประเมนิอยา่ง
ง่ายว่ากลุ่มของกจิกรรมและสนิทรพัยท์ีซ่ือ้มานัน้ไมใ่ชธุ่รกจิหรอืไม่ ในการพจิารณาซือ้เงนิลงทุน 
 

4. ผลกระทบจากการน ามาตรฐานรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครัง้แรก 

ตามทีก่ล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 3 กลุ่มบรษิทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุ่มเครื่องมอืทาง
การเงนิ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่ 16 มาถอืปฏบิตัใินระหว่างปีปัจจุบนั โดยกลุ่มบรษิทัไดเ้ลอืก
ปรบัผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงดงักล่าวกบังบการเงนิ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 และไม่ปรบัยอ้นหลงังบการเงนิปี
ก่อนทีแ่สดงเปรยีบเทยีบ 

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชเีน่ืองจากการน ามาตรฐานเหล่านี้มาถอืปฏบิตั ิแสดงไดด้งันี้ 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธ.ค. 62 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ

กลุ่มเครื่องมอื 
ทางการเงนิ 

มาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงนิฉบบัที ่16 1 ม.ค. 63 

งบแสดงฐานะการเงิน     

สนิทรพัย ์:     
    สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน     
        เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 3,992,398,356.11 (199,845,916.34) - 3,792,552,439.77 
        ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธ ิ 5,118,977,049.09 - (1,235,000.00) 5,117,742,049.09 
        สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ - - 44,334,780.00 44,334,780.00 
        สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 116,704,740.05 - (327,000.00) 116,377,740.05 
 

 



 

หน้า 28 จาก 107 

4. ผลกระทบจากการน ามาตรฐานรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครัง้แรก (ต่อ) 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธ.ค. 62 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ

กลุ่มเครื่องมอื 
ทางการเงนิ 

มาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงนิฉบบัที ่16 1 ม.ค. 63 

งบแสดงฐานะการเงิน     

หนี้สนิ :     
    หนี้สนิหมุนเวยีน     

สว่นของหนี้สนิทีค่รบก าหนดจ่ายช าระภายในหนึ่งปี    
            หนี้สนิตามสญัญาเช่า - - 1,166,714.00 1,166,714.00 
    หนี้สนิไมห่มุนเวยีน     
        หนี้สนิตามสญัญาเช่า - - 42,493,532.00 42,493,532.00 
        หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 34,828,920.25 (5,334,920.14) - 29,494,000.11 
        หนี้สนิอนุพนัธท์างการเงนิ - 53,338,240.09 - 53,338,240.09 
        หนี้สนิไมห่มุนเวยีนอื่น 7,280,000.00 - (887,466.00) 6,392,534.00 

สว่นของผูถ้อืหุน้ :     
    ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,096,796,922.56 (47,629,402.73) - 1,049,167,519.83 
    องคป์ระกอบอื่นของสว่นของผูถ้อืหุน้ 621,123,147.02 (195,392,574.78) - 425,730,572.24 
    สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 597,869,918.41 (4,827,258.78) - 593,042,659.63 
 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธ.ค. 62 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ

กลุ่มเครื่องมอื 
ทางการเงนิ 

มาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงนิฉบบัที ่16 1 ม.ค. 63 

งบแสดงฐานะการเงิน     

สนิทรพัย ์:     
    สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน     
        สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 7,880,155.22 4,892,667.69 - 12,772,822.91 

หนี้สนิ :     
    หนี้สนิไมห่มุนเวยีน     
        หนี้สนิอนุพนัธท์างการเงนิ - 24,463,338.44 - 24,463,338.44 

สว่นของผูถ้อืหุน้ :     
    ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 201,441,903.61 (19,570,670.75) - 181,871,232.86 



 

หน้า 29 จาก 107 

4. ผลกระทบจากการน ามาตรฐานรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครัง้แรก (ต่อ) 

เครือ่งมือทางการเงิน 

การจดัประเภทรายการและวดัมลูค่า : 

ณ วนัที ่ 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทและวดัมลูค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิตามทีก่ าหนดในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิ ฉบบัที ่9 และมลูค่าตามบญัชเีดมิ แสดงไดด้งันี้ 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 

 

 
การจดัประเภทและการวดัมลูค่าตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 

 
มลูค่าตามบญัชเีดมิ 

มลูค่ายุตธิรรมผ่าน
ก าไรหรอืขาดทุน 

 
ราคาทุนตดัจ าหน่าย 

สินทรพัยท์างการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563   

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 151,072,960.59 - 151,072,960.59 
เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค ้าประกนั 178,210,558.64 - 178,210,558.64 
สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื่น 625,980,986.15 625,980,986.15 - 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น 371,753,578.35 - 371,753,578.35 
สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา 6,107,988.99 - 6,107,988.99 
สนิทรพัยท์างการเงนิไม่หมุนเวยีนอื่น 350,075.00 350,075.00 - 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัร่วมทางออ้ม 9,371,018.65 - 9,371,018.65 
เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 5,301,450.11  - 5,301,450.11 

หน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563   
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 180,969,613.81 - 180,969,613.81 
ตัว๋แลกเงนิขายลด 270,000,000.00 - 270,000,000.00 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอืน่ 180,067,757.23 - 180,067,757.23 
หนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญา - หมุนเวยีน 13,855,641.24 - 13,855,641.24 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลอืน่ 79,939,737.25 - 79,939,737.25 
เจา้หน้ีคา่หุน้ 27,485,114.74 - 27,485,114.74 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 3,317,524,344.63 - 3,317,524,344.63 
หนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญา - ไม่หมุนเวยีน 3,938,723.70 - 3,938,723.70 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัอืน่ 26,649,029.59 - 26,649,029.59 
หุน้กู ้ 3,284,400,000.00 - 3,284,400,000.00 
หนี้สนิอนุพนัธท์างการเงนิ 53,338,240.09 53,338,240.09 - 
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4. ผลกระทบจากการน ามาตรฐานรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครัง้แรก (ต่อ) 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

 
การจดัประเภทและการวดัมลูคา่ตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 

 
มลูคา่ตามบญัชเีดมิ 

มลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไร
หรอืขาดทุน 

 
ราคาทุนตดัจ าหน่าย 

สินทรพัยท์างการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563   
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 4,512,329.45 - 4,512,329.45 
สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอืน่ 534,069,846.15 - 534,069,846.15 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมุนเวยีนอืน่ 131,896,058.71 - 131,896,058.71 
เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 4,139,347.82 - 4,139,347.82 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,383,200,788.76 - 1,383,200,788.76 
สนิทรพัยท์างการเงนิไม่หมุนเวยีนอืน่ 350,075.00 350,075.00 - 
หน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563   
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 15,757,746.28 - 15,757,746.28 
ตัว๋แลกเงนิขายลด 270,000,000.00 - 270,000,000.00 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอืน่ 45,645,439.07 - 45,645,439.07 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 426,236,730.71 - 426,236,730.71 
หุน้กู ้ 1,479,100,000.00 - 1,479,100,000.00 
หนี้สนิอนุพนัธท์างการเงนิ 24,463,338.44 24,463,338.44 - 

 

สญัญาเช่า 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 มาถอืปฏบิตัคิรัง้แรก กลุ่มบรษิทัรบัรูห้นี้สนิตามสญัญาเช่าส าหรบั
สญัญาเช่าทีเ่คยจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานดว้ยมลูค่าปัจจุบนัของเงนิจ่ายช าระตามสญัญาเช่าทีเ่หลอือยู่คดิลด
ดว้ยอตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืสว่นเพิม่ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 โดยอตัราดอกเบีย้ถวัเฉลีย่ตามนยัของสญัญาเช่าทีก่ลุ่ม
บรษิทัน ามาใชใ้นการคดิลดดงักล่าว คอืรอ้ยละ 3.45 - 7.68 

 

หน่วย : บาท 
งบการเงนิรวม 

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 74,270,225.00 
หกั สญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าทีส่นิทรพัยอ์า้งองิมมีลูค่าต ่า  (674,000.00) 
หกั ดอกเบีย้จ่ายรอตดับญัช ี (29,935,979.00) 
รวม 43,660,246.00 

หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 - 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าเพิม่ขึน้จากการน ามาตรฐานการรายงาน 
    ทางการเงนิ ฉบบัที ่16 มาถอืปฏบิตัคิรัง้แรก 43,660,246.00 

หนี้สนิตามสญัญาเช่า ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 43,660,246.00 

ประกอบดว้ย  
หนี้สนิตามสญัญาเช่าหมุนเวยีน 1,166,714.00 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าไม่หมุนเวยีน 42,493,532.00 
รวม 43,660,246.00 
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4. ผลกระทบจากการน ามาตรฐานรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครัง้แรก (ต่อ) 

รายการปรบัปรุงสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่ 16 มาถอืปฏบิตัคิรัง้แรก 
ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งันี้ 

 

หน่วย : บาท 
งบการเงนิรวม 

ทีด่นิ 27,986,691.00 
หลงัคาบนอาคาร 16,348,089.00 
รวมสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 44,334,780.00 

 
5. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ไดจ้ดัท าขึน้โดยถอืหลกัเกณฑก์ารบนัทกึตามราคาทุนเดมิ ในการวดัมลูค่า
ขององคป์ระกอบงบการเงนิ ยกเวน้ ตามทีก่ล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชแีต่ละหวัขอ้ 

นโยบายการบญัชทีีน่ าเสนอดงัต่อไปนี้ไดถ้อืปฏบิตัโิดยสม ่าเสมอส าหรบังบการเงนิทุกรอบระยะเวลาทีร่ายงาน และมี
นโยบายการบญัชใีหม่ส าหรบัปี 2563 เนื่องจากการน ามาตรฐานการบญัชฉีบบัปรบัปรุงใหม่และออกใหม่ มาถอืปฏบิตั ิดงันี้ 

- สญัญาเช่า 

- เครื่องมอืทางการเงนิ 

รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายบญัชใีหม่ทีก่ลุ่มบรษิทัถอืปฏบิตัไิดแ้สดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 5.9 และ 
5.25 ตามล าดบั 

5.1 การรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่าย  

รายไดร้บัรูเ้มื่อลกูคา้มอี านาจควบคุมในสนิคา้หรอืบรกิารดว้ยจ านวนเงนิทีส่ะทอ้นถงึสิง่ตอบแทนที่กลุ่มบรษิทัคาดว่าจะ
มสีทิธไิดร้บัซึง่ไม่รวมจ านวนเงนิทีเ่กบ็แทนบุคคลทีส่าม ภาษีมลูค่าเพิม่ หรอืภาษขีายอื่นๆ และแสดงสุทธจิากส่วนลด
การคา้ และสว่นลดตามปรมิาณ 

ในกรณีทีม่กีารขายสนิคา้พรอ้มการใหบ้รกิาร (Multiple element arrangements) องคป์ระกอบของรายไดจ้ะปันส่วน
ตามสดัสว่นใหก้บัสนิคา้ทีส่ง่มอบและภาระทีต่อ้งปฏบิตัใินการใหบ้รกิารทีร่วมอยู่ในสญัญาโดยใหม้คีวามสมัพนัธก์บัราคา
ขายแบบเอกเทศของสนิคา้หรอืบรกิารทีแ่ตกต่างกนัตามขอ้ผกูพนัตามสญัญา 

รายไดท้ีร่บัรูแ้ลว้แต่ยงัไม่ถงึก าหนดเรยีกช าระตามสญัญาแสดงไวเ้ป็น “สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา” ในงบแสดงฐานะการเงนิ 
ซึง่จะจดัประเภทเป็นลกูหนี้อื่นเมื่อกจิการมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัช าระโดยปราศจากเงื่อนไข 

จ านวนเงนิทีก่จิการไดร้บัหรอืมสีทิธไิดร้บัจากลกูคา้แต่ยงัมภีาระทีต่อ้งปฏบิตัใิหก้บัลกูคา้แสดงไวเ้ป็น “หนี้สนิทีเ่กดิจาก
สญัญา” ในงบแสดงฐานะการเงนิ ซึง่จะรบัรูเ้ป็นรายไดเ้มื่อไดป้ฏบิตัติามภาระทีร่ะบุไวใ้นสญัญาเสรจ็สิน้ 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้รบัรูเ้มือ่ลกูคา้มอี านาจควบคุมในสนิคา้ซึง่โดยทัว่ไปเกดิขึน้เมื่อมกีารสง่มอบสนิคา้ใหก้บัลกูคา้ 

รายไดค้่าบรกิาร รบัรูเ้ป็นรายไดเ้มื่อไดใ้หบ้รกิารแลว้ โดยพจิารณาถงึขัน้ความส าเรจ็ของงาน 

รายไดจ้ากการรบัเหมา รบัรูต้ามวธิอีตัราสว่นของงานทีท่ าเสรจ็ อตัราสว่นของงานทีท่ าเสรจ็ค านวณโดยการเปรยีบเทยีบ
ตน้ทุนงานทีเ่กดิขึน้แลว้จนถงึวนัสิน้ปีกบัตน้ทุนงานทัง้หมดทีค่าดว่าจะใชใ้นการท างานตามสญัญา 
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5. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

5.1 การรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่าย  (ต่อ) 

รายไดจ้ากการตดิตัง้ รบัรูต้ามขัน้ความส าเรจ็ของบรกิารทีใ่ห ้เวน้แต่การตดิตัง้นัน้ เป็นเพยีงสว่นประกอบย่อยของการ
ขาย ซึง่ในกรณีนี้ กจิการตอ้งรบัรูร้ายไดจ้ากการตดิตัง้เมื่อขายสนิคา้ 

รายไดจ้ากการขายกระแสไฟฟ้าจะรบัรูใ้นงบก าไรขาดทุนตามจ านวนหน่วยวดัทีส่ง่มอบตามอตัราทีก่ าหนดให้ 

เงนิอุดหนุนจากรฐับาล รบัรูเ้มื่อกจิการมคีวามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุผลว่ากจิการจะสามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขของเงนิ
อุดหนุนทีก่ าหนดไวแ้ละกจิการจะไดร้บัเงนิอุดหนุนนัน้ กลุ่มบรษิทัเลอืกแสดงเงนิอุดหนุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายไดเ้ป็นรายได้
อื่นในก าไรหรอืขาดทุน และเป็นรายไดร้อการตดับญัชใีนงบแสดงฐานะการเงนิส าหรบัเงนิอุดหนุนจากรฐับาลทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัสนิทรพัย ์

เงนิอุดหนุนจากรฐับาล รบัรูเ้ป็นรายไดอ้ย่างเป็นระบบตลอดระยะเวลาทีร่บัรูต้น้ทุนทีเ่งนิอุดหนุนนัน้จ่ายเป็นการชดเชย 

รายไดค้่าเช่า รบัรูเ้ป็นรายไดต้ามวธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเชา่ 

ก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนและตราสารอนุพนัธถ์อืเป็นรายไดห้รอืค่าใชจ้่าย ณ วนัทีท่ีเ่กดิรายการ 

รายไดด้อกเบีย้ รบัรูต้ามเกณฑส์ดัสว่นของเวลา โดยค านึงถงึอตัราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิของสนิทรพัย ์

เงนิปันผลรบั รบัรูเ้ป็นรายไดเ้มือ่มสีทิธใินการรบัเงนิปันผล 

 ดอกเบีย้จ่ายและค่าใชจ้่ายในท านองเดยีวกนับนัทกึในก าไรหรอืขาดทุนในงวดทีค่่าใชจ้่ายดงักลา่วเกดิขึน้ 

รายไดอ้ื่นๆ และค่าใชจ้่าย รบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

5.2 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ประกอบดว้ย เงนิสดในมอื เงนิฝากธนาคาร ซึง่เป็นเงนิฝากกบัสถาบนัการเงนิต่างๆ 
มกี าหนดไถ่ถอนไม่เกนิสามเดอืน นบัจากวนัทีไ่ดม้า และไมม่ภีาระผกูพนัใดๆ และเงนิลงทนุระยะสัน้ทีม่สีภาพคล่องสงู
ซึง่พรอ้มจะเปลีย่นเป็นเงนิสดในจ านวนทีท่ราบได ้ และมกีารเปลีย่นแปลงในมลูค่าน้อยหรอืไม่มสีาระส าคญั และไม่มี
ขอ้จ ากดัในการเบกิใช ้

เงนิฝากประจ าเกนิกวา่สามเดอืน แต่ไมเ่กนิสบิสองเดอืน กลุ่มบรษิทับนัทกึเป็นเงนิลงทนุชัว่คราว  

5.3 เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค ้าประกนั 

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช ้ แยกแสดงเป็น "เงนิฝากธนาคารตดิภาระค ้าประกนั" แสดงภายใตส้นิทรพัย ์
ไม่หมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงนิ 

5.4 ลกูหนี้การคา้ ลกูหนี้หมุนเวยีนอืน่ และค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 

นโยบายการบญัชทีีถ่อืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 

ลกูหนี้การคา้ และลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น แสดงดว้ยมลูค่าสทุธจิากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 5.25 

นโยบายการบญัชทีีถ่อืปฏบิตักิ่อนวนัที ่1 มกราคม 2563 

กลุ่มบรษิทัตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูส าหรบัผลขาดทุนโดยประมาณทีอ่าจเกดิขึน้จากการเรยีกเกบ็เงนิจากลูกหนี้ไม่ได ้โดย
พจิารณาจากประสบการณ์ในการเกบ็เงนิในอดตีและตามสถานะปัจจุบนัของลกูหนี้คงคา้ง ณ วนัทีร่ายงาน  

ลกูหนี้จะถูกตดัจ าหน่ายบญัชเีมื่อทราบว่าเป็นหนี้สญ หนี้สญูทีเ่กดิขึน้จะรบัรูไ้วเ้ป็นก าไรหรอืขาดทุนโดยถอืเป็นส่วน
หนึ่งของค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 
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5.5 สนิคา้คงเหลอื 

สนิคา้คงเหลอื แสดงในราคาทุนหรอืมลูค่าสทุธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่อย่างใดจะต ่ากว่า ราคาทุนค านวณโดยวธิเีขา้ก่อน-ออก
ก่อน และจะถอืเป็นสว่นหนึ่งของตน้ทุนขายเมื่อมกีารเบกิใช ้

ตน้ทุนสนิคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนทีซ่ือ้ ตน้ทุนในการดดัแปลงหรอืตน้ทุนอื่นเพื่อใหส้นิคา้อยู่ในสถานทีแ่ละสภาพปัจจุบนั 
ในกรณีของสนิคา้ส าเรจ็รูปและสนิคา้ระหว่างผลติทีผ่ลติเอง ต้นทุนสนิค้ารวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลติอย่าง
เหมาะสม โดยค านึงถงึระดบัก าลงัการผลติตามปกต ิ

มลูค่าสทุธทิีจ่ะไดร้บัเป็นการประมาณราคาทีจ่ะขายไดจ้ากการด าเนินปกตหิกัดว้ยค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นในการขาย 

ค่าเผื่อการลดมลูค่าสนิคา้เมื่อสนิคา้มกีารเคลื่อนไหวชา้หรอืเสือ่มคุณภาพ บนัทกึบญัชโีดยพจิารณาตามสภาพปัจจบุนั
ของสนิคา้คงเหลอื และสนิคา้ทีร่าคาทุนสงูกว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บั 

5.6 เงนิลงทุน 

5.6.1  เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยในงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงมลูค่าตามวธิรีาคาทุนสทุธจิากค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี 

5.6.2  เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมทีแ่สดงอยู่ในงบการเงนิรวมแสดงมลูค่าตามวธิสีว่นไดเ้สยี 

5.6.3  เงนิลงทุนชัว่คราวในหลกัทรพัยเ์พื่อคา้ 

นโยบายการบญัชทีีถ่อืปฏบิตักิ่อนวนัที ่1 มกราคม 2563 

เงนิลงทุนชัว่คราวในตราสารทุนและหน่วยลงทุนในความตอ้งการของตลาด ซึง่ถอืเป็นหลกัทรพัยเ์พื่อคา้จดัประเภทเป็น
สนิทรพัยห์มุนเวยีนแสดงตามมลูค่ายุตธิรรม (Fair Value) ก าไรและขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการปรบัปรุงมลูค่ายุตธิรรม
ของหลกัทรพัยเ์พื่อคา้บนัทกึเป็นรายไดห้รอืค่าใชจ้่ายในก าไรหรอืขาดทุน  

มลูค่ายุตธิรรมของหลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซือ้หลงัสดุ ณ สิน้วนัท าการสดุทา้ยของปี
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

เมื่อมกีารจ าหน่ายเงนิลงทุน ผลต่างระหว่างสิง่ตอบแทนสทุธทิีไ่ดร้บักบัมลูค่าตามบญัชขีองเงนิลงทุน จะถูกบนัทกึเป็น
รายไดห้รอืค่าใชจ้่ายในก าไรหรอืขาดทุน ในกรณีทีม่กีารจ าหน่ายเงนิลงทุนเพยีงบางสว่น ราคาตามบญัชต่ีอหน่วยทีใ่ช้
ในการค านวณตน้ทุนส าหรบัเงนิลงทุนทีจ่ าหน่ายใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั 

นโยบายการบญัชทีีถ่อืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 

ดหูมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 5.25 เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ 

5.7 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 

ทีด่นิ แสดงมลูค่าราคาทุน สทุธจิากค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี  

อาคาร และอุปกรณ์ แสดงมลูค่าตามราคาทุนสทุธจิากค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุนการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี 

ราคาทุน รวมถงึ ตน้ทุนทางตรงทีเ่กีย่วขอ้งกบัการไดม้าของสนิทรพัย ์ต้นทุนของการก่อสรา้งสนิทรพัยท์ีก่จิการก่อสรา้งเอง 
รวมถงึตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัหาสนิทรพัยเ์พื่อใหส้นิทรพัยน์ัน้
อยู่ในสภาพทีพ่รอ้มจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการรือ้ถอน การขนยา้ย การบรูณะสถานทีต่ัง้ของสนิทรพัย ์
และตน้ทุนการกูย้มื 
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5.7 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ (ต่อ) 

ส่วนประกอบของรายการทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการทีม่อีายุการใชป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัต้องบนัทกึแต่ละ
สว่นประกอบทีม่นียัส าคญัแยกต่างหากจากกนั 

ตน้ทุนในการรือ้ถอนแสดงมลูค่าตามราคาทุนหลงัหกัค่าเสือ่มราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์(ถา้ม)ี ค่า
เสือ่มราคาค านวณโดยวธิเีสน้ตรงตามระยะเวลาทีค่าดว่าจะท าการรือ้ถอน 

รายจ่ายในการซือ้สนิทรพัยถ์าวรเพิม่หรอืทดแทน และรายจ่ายในการปรบัปรุงสนิทรพัยถ์าวรใหด้ขีึน้ถอืเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 
สว่นค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาสนิทรพัยถ์าวรถอืเป็นค่าใชจ้่ายเมื่อเกดิขึน้ 

ในกรณีทีร่าคาตามบญัชสีงูกว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื มลูค่าตามบญัชจีะถูกปรบัลดใหเ้ท่ากบัมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บั
คนืทนัท ี

กลุ่มบรษิทัตดัรายการทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ออกจากบญัชเีมือ่จ าหน่ายสนิทรพัยห์รอืคาดวา่จะไม่ไดร้บัประโยชน์เชงิ
เศรษฐกจิในอนาคตจากการใชห้รอืการจ าหน่ายสนิทรพัย ์รายการผลก าไรหรอืขาดทุนจากการจ าหน่ายสนิทรพัย ์(ผลต่าง
ระหว่างสิง่ตอบแทนสทุธทิีไ่ดร้บัจากการจ าหน่ายสนิทรพัยก์บัมลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยน์ัน้) จะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน
เมื่อกลุ่มบรษิทัตดัรายการสนิทรพัยน์ัน้ออกจากบญัช ี

5.8 ค่าเสือ่มราคา 

ค่าเสือ่มราคาส าหรบัสนิทรพัยท์กุประเภท ค านวณจากราคาทุนของสนิทรพัยห์ลงัจากหกัมลูค่าคงเหลอืโดยวธิเีสน้ตรง 
ตามอายุการใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสนิทรพัย ์ดงันี้.- 

สว่นปรบัปรุงทีด่นิ 5 - 20 ปี 
อาคาร 5 - 33 ปี 
เครื่องจกัรและอุปกรณ์ 3 - 35 ปี 
โรงไฟฟ้าระบบสง่พลงังานไฟฟ้าและเครื่องมอืเครื่องใชใ้นการผลติไฟฟ้า 5 - 25 ปี 
เครื่องมอืเครื่องใช ้ 3 - 25 ปี 
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ 1 - 10 ปี 
ยานพาหนะ 5 และ 6 ปี 

ค่าเสือ่มราคาทีค่ านวณไดข้า้งตน้รวมอยูใ่นผลการด าเนินงาน 

ไม่มกีารคดิค่าเสือ่มราคาส าหรบัทีด่นิ และสนิทรพัยร์ะหว่างก่อสรา้งและตดิตัง้ 

ทุกสิน้รอบรอบระยะเวลารายงาน ไดม้กีารทบทวนและปรบัปรงุมลูค่าคงเหลอืและอายกุารใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยใ์ห้
เหมาะสม 

5.9 ตน้ทุนการกูย้มื 

ตน้ทุนการกูย้มืทีเ่กดิจากเงนิกูย้มืทีน่ าไปใชใ้นการจดัหาหรอืก่อสรา้งสนิทรพัยท์ีต่อ้งใชร้ะยะเวลานานในการแปลงสภาพ
ใหพ้รอ้มทีจ่ะใชห้รอืขาย ไดน้ าไปรวมเป็นราคาทุนของสนิทรพัยจ์นกวา่สนิทรพัยน์ัน้จะอยูใ่นสภาพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้าม
ประสงค ์ตน้ทุนการกูย้มือื่นๆ ถอืเป็นคา่ใชจ้่ายในงวดทีเ่กดิรายการ ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบีย้และตน้ทุนอื่น
ทีเ่กดิขึน้จากการกูย้มืของกจิการ 

5.10 สญัญาเช่า 

ณ วนัเริม่ตน้ของสญัญาเช่า กลุ่มบรษิทัจะประเมนิว่าสญัญาเป็นสญัญาเช่าหรอืประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรอืไม่ โดย
สญัญาจะเป็นสญัญาเช่าหรอืประกอบดว้ยสญัญาเช่า ถา้สญัญานัน้มกีารใหส้ทิธใินการควบคมุการใชส้นิทรพัยท์ีร่ะบุได้
ส าหรบัช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลีย่นกบัสิง่ตอบแทน 
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5.10 สญัญาเช่า (ต่อ) 

กลุ่มบรษิทัประเมนิอายุสญัญาเช่าตามระยะเวลาทีบ่อกเลกิไม่ไดท้ีร่ะบุในสญัญาเช่าหรอืตามระยะเวลาทีเ่หลอือยู่ของสญัญา
เช่าทีม่ผีลอยู ่โดยรวมระยะเวลาตามสทิธเิลอืกในการขยายอายสุญัญาเช่าหากมคีวามแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลทีจ่ะใช้
สทิธเิลอืกนัน้และระยะเวลาตามสทิธเิลอืกในการยกเลกิสญัญาเชา่ หากมคีวามแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลทีจ่ะไม่ใชส้ทิธิ
เลอืกนัน้ ทัง้นี้พจิารณาถงึผลกระทบของการเปลีย่นแปลงในเทคโนโลย ีและ/หรอื การเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้ม
ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการต่ออายุของสญัญาเช่าดงักล่าว เป็นตน้ 

นโยบายการบญัชทีีถ่อืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 

5.10.1 สญัญาเช่าระยะยาว (กรณีเป็นผูเ้ช่า) 

กลุ่มบรษิทัใชว้ธิกีารบญัชเีดยีวส าหรบัการรบัรู้รายการและการวดัมลูค่าสญัญาเช่าทุกสญัญา เวน้แต่สญัญาเช่าระยะสัน้
และสญัญาเช่าทีส่นิทรพัยอ์า้งองิมมีลูค่าต ่า ณ วนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีล (วนัทีส่นิทรพัยอ์า้งองิพรอ้มใชง้าน) กลุ่มบรษิทั
บนัทกึสนิทรพัยส์ทิธกิารใชซ้ึง่แสดงสทิธใินการใชส้นิทรพัยอ์า้งองิและหนี้สนิตามสญัญาเช่าตามการจา่ยช าระตามสญัญาเช่า 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้: 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชว้ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเสือ่มราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรบัปรุงดว้ย
การวดัมลูค่าของหนี้สนิตามสญัญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชป้ระกอบดว้ย จ านวนเงนิของหนี้สนิตาม
สญัญาเช่าจากการรบัรูเ้ริม่แรก ตน้ทุนทางตรงเริม่แรกทีเ่กดิขึน้ จ านวนเงนิทีจ่่ายช าระตามสญัญาเช่า ณ วนัทีส่ญัญา
เช่าเริม่มผีลหรอืก่อนวนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีล และหกัดว้ยสิง่จงูใจตามสญัญาเช่าทีไ่ดร้บั 

ราคาทุนของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชร้วมถงึประมาณการตน้ทุนทีจ่ะเกดิขึน้ส าหรบัผูเ้ช่าในการรือ้และขนยา้ยสนิทรพัยอ์า้งองิ 
การบรูณะสถานทีต่ัง้ของสนิทรพัยอ์า้งองิหรอืการบรูณะสนิทรพัยอ์า้งองิใหอ้ยู่ในสภาพตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ตกลงและ
เงื่อนไขของสญัญาเช่า 

ค่าเสือ่มราคาของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชค้ านวณจากราคาทุนโดยวธิเีสน้ตรงตามอายุสญัญาเช่าหรอือายุการใหป้ระโยชน์
โดยประมาณของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสัน้กว่า ดงันี้ 

สญัญาเช่าทีด่นิ 21 ปี 
สญัญาเช่าพืน้ทีอ่าคาร 3 ปี 
สญัญาเช่าพืน้ทีห่ลงัคา 3 - 25 ปี 

หากความเป็นเจา้ของในสนิทรพัยอ์า้งองิไดโ้อนใหก้บักลุ่มบรษิทั เมื่อสิน้สดุอายุสญัญาเช่าหรอืราคาทุนของสนิทรพัย์
ดงักล่าวไดร้วมถงึการใชส้ทิธเิลอืกซือ้ ค่าเสือ่มราคาจะค านวณจากอายุการใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสนิทรพัย์ 

หนี้สนิตามสญัญาเช่า : 

หนี้สนิตามสญัญาเช่าวดัมลูค่าดว้ยมลูค่าปัจจุบนัของจ านวนเงนิทีต่อ้งจา่ยตามสญัญาเช่าตลอดอายุสญัญาเช่า จ านวน
เงนิทีต่อ้งจ่ายตามสญัญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงทีห่กัดว้ยสิง่จงูใจตามสญัญาเช่า ค่าเช่าผนัแปรทีข่ ึน้อยู่กบัดชันีหรอื
อตัรา จ านวนเงนิทีค่าดว่าจะจ่ายภายใตก้ารรบัประกนัมลูค่าคงเหลอื รวมถงึราคาใชส้ทิธขิองสทิธเิลอืกซือ้ซึง่มคีวาม
แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มบรษิทัจะใชส้ทิธนิัน้ และการจา่ยคา่ปรบัเพือ่การยกเลกิสญัญาเช่า หากขอ้ก าหนดของ
สญัญาเช่าแสดงใหเ้หน็ว่ากลุ่มบรษิทัจะใชส้ทิธใินการยกเลกิสญัญาเช่า กลุ่มบรษิทับนัทกึค่าเชา่ผนัแปรทีไ่ม่ขึน้อยู่กบั
ดชันีหรอือตัราเป็นค่าใชจ้่ายในงวดทีเ่หตุการณ์หรอืเงื่อนไขซึง่เกีย่วขอ้งกบัการจ่ายช าระนัน้ไดเ้กดิขึน้ 
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5. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

5.10 สญัญาเช่า (ต่อ) 

5.10.1 สญัญาเช่าระยะยาว (กรณีเป็นผูเ้ช่า) (ต่อ) 

กลุ่มบรษิทัคดิลดมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงนิทีต่อ้งจ่ายตามสญัญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบีย้ตามนัยของสญัญาเช่าหรอื
อตัราดอกเบีย้การกูย้มืสว่นเพิม่ของกลุ่มบรษิทั หลงัจากวนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีล มลูค่าตามบญัชขีองหนี้สนิตามสญัญา
เช่าจะเพิม่ขึน้จากดอกเบีย้ของหนี้สนิตามสญัญาเช่าและลดลงจากการจ่ายช าระหนี้สนิตามสญัญาเช่า นอกจากน้ีมลูค่า
ตามบญัชขีองหนี้สนิตามสญัญาเช่าจะถูกวดัมลูค่าใหม่เมื่อมกีารเปลีย่นแปลงอายุสญัญาเช่า การเปลีย่นแปลงการจ่าย
ช าระตามสญัญาเช่า หรอืการเปลีย่นแปลงในการประเมนิสทิธเิลอืกซือ้สนิทรพัยอ์า้งองิ 

สญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเชา่ซึง่สนิทรพัยอ์า้งองิมมีลูค่าต า่ : 

สญัญาเช่าทีม่อีายุสญัญาเช่า 12 เดอืนหรอืน้อยกวา่นบัตัง้แต่วนัทีส่ญัญาเชา่เริม่มผีล หรอืสญัญาเช่าซึง่สนิทรพัยอ์า้งองิ
มมีลูค่าต ่า จะถูกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้า่ยตามวธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเช่า 

กลุ่มบรษิทัวดัมลูค่าสนิทรพัยส์ทิธกิารใชท้ีเ่กดิจากการเช่ากลบัคนืตามสดัสว่นของมลูค่าตามบญัชเีดมิของสนิทรพัยท์ี่
เกีย่วขอ้งกบัสทิธใินการใชส้นิทรพัยท์ีย่งัคงอยู่กบักลุ่มบรษิทั โดยกลุ่มบรษิทัจะรบัรูเ้ฉพาะจ านวนเงนิของผลก าไรหรอื
ขาดทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัสทิธทิีโ่อนไปยงัผูใ้หเ้ช่า 

หากมลูค่ายตุธิรรมของสิง่ตอบแทนส าหรบัการขายสนิทรพัยต์ ่ากว่ามลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย ์กลุ่มบรษิทัจะปรบัปรงุ
สว่นต่างโดยถอืเป็นการจา่ยล่วงหน้าของการจ่ายช าระตามสญัญาเช่า เพื่อวดัมลูค่าจ านวนเงนิทีไ่ดร้บัจากการขายใหเ้ป็น
มลูค่ายุตธิรรม 

5.10.2 สญัญาเช่าระยะยาว (กรณีเป็นผูใ้หเ้ช่า) 

สญัญาเช่าด าเนินงาน : 

สญัญาเช่าทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน 
กลุ่มบรษิทับนัทกึจ านวนเงนิทีไ่ดร้บัตามสญัญาเช่าด าเนินงานเป็นรายไดใ้นส่วนของก าไรหรอืขาดทุนตามวธิเีสน้ตรง
ตลอดอายุของสญัญาเช่า ตน้ทุนทางตรงเริม่แรกทีเ่กดิขึน้จากการไดม้าซึง่สญัญาเช่าด าเนินงานรวมในมลูค่าตามบญัชี
ของสนิทรพัยอ์า้งองิและรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายตลอดอายุสญัญาเช่าโดยใชเ้กณฑเ์ดยีวกนักบัรายไดจ้ากสญัญาเช่า 

นโยบายการบญัชทีีถ่อืปฏบิตักิ่อนวนัที ่1 มกราคม 2563 

5.10.3 สญัญาเช่าระยะยาว (กรณีเป็นผูเ้ช่า) 

สญัญาเช่าด าเนินงาน : 

กลุ่มบรษิทับนัทกึการเช่าสนิทรพัยท์ีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนแก่เจา้ของสนิทรพัยย์งัเป็นของผูใ้หเ้ช่าเป็นสญัญาเช่า
ด าเนินงาน ค่าเช่าทีจ่่ายภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายตามวธิเีสน้ตรงตามระยะเวลาทีเ่ช่า 

สญัญาเช่าการเงนิ : 

สญัญาเช่า ซึง่กลุ่มบรษิทัไดร้บัโอนผลตอบแทนและความเสีย่งสว่นใหญ่ของการเป็นเจา้ของสนิทรพัยย์กเว้นกรรมสทิธิ ์
ทางกฎหมาย ถอืเป็นสญัญาเช่าทางการเงนิ กลุ่มบรษิทับนัทกึสนิทรพัยท์ีเ่ช่าในราคายุตธิรรม ณ วนัเริม่ตน้ของสญัญา
เช่าพรอ้มกบัภาระหนี้สนิทีจ่ะตอ้งจ่ายค่าเช่าในอนาคตหกัสว่นทีเ่ป็นดอกเบีย้ และคดิค่าเสือ่มราคาโดยวธิเีสน้ตรงตาม
อายุการใชง้านโดยประมาณของสนิทรพัย ์ ดอกเบีย้ หรอืค่าใชจ้า่ยทางการเงนิ และค่าเสือ่มราคารบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายใน
ก าไรหรอืขาดทุน 
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5. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

5.10 สญัญาเช่า (ต่อ) 

5.10.4 สญัญาเช่าระยะยาว (กรณีเป็นผูใ้หเ้ช่า) 

สญัญาเช่าด าเนินงาน : 

กลุ่มบรษิทัแสดงสนิทรพัยท์ีใ่หเ้ชา่ภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานในงบแสดงฐานะการเงนิตามประเภทของสนิทรพัย ์รายได้
ค่าเช่าจากสญัญาเช่าด าเนินงานบนัทกึตามระยะเวลาทีใ่หเ้ช่า 

5.11 ค่าความนยิม   

ค่าความนิยม คอื ตน้ทุนของเงนิลงทุนทีส่งูกว่ามลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนทีก่ลุ่มบรษิทัมสีว่นแบ่งในสนิทรพัยส์ทุธขิอง
บรษิทัย่อย ณ วนัทีไ่ดม้าซึง่บรษิทันัน้ ค่าความนิยมทีเ่กดิจากการไดม้าซึง่บรษิทัย่อย แสดงเป็นสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนใน
งบแสดงฐานะการเงนิรวม ค่าความนิยมทีเ่กดิจากการไดม้าซึง่บรษิทัย่อย จะรวมไวใ้นบญัชเีงนิลงทุนในบรษิทัย่อย และ
จะถูกทดสอบการดอ้ยค่าโดยรวมเป็นสว่นหนึ่งของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยในงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ค่าความนิยมทีร่บัรูจ้ะต้องถูกทดสอบการดอ้ยค่าทุกปี และแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม ค่าเผื่อการ
ดอ้ยค่าของค่าความนิยมทีร่บัรูแ้ลว้จะไม่มกีารกลบัรายการ ทัง้นี้มูลค่าคงเหลอืตามบญัชขีองค่าความนิยมจะถูกรวมค านวณ
ในก าไรหรอืขาดทุนเมื่อมกีารขายกจิการ 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยคา่ กลุ่มบรษิทัจะปันสว่นค่าความนิยมทีเ่กดิขึน้จากการรวมกจิการใหก้บัหน่วย
สนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสด (หรอืกลุ่มของหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสด) ทีค่าดว่าจะไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้จากการ
รวมกจิการ และกลุ่มบรษิทัจะท าการประเมนิมลูคา่ทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของหน่วยของสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดแต่ละ
รายการ (หรอืกลุ่มของหน่วยของสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสด) หากมลูค่าทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืของหน่วยของสนิทรพัยท์ี่
ก่อใหเ้กดิเงนิสดต ่ากว่ามลูค่าตามบญัช ี กลุ่มบรษิทัจะรบัรูข้าดทนุจากการดอ้ยค่าในงบก าไรขาดทุนรวม และกลุ่มบรษิทั
ไม่สามารถกลบับญัชขีาดทุนจากการดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 

5.12  สทิธกิารใชร้ะบบสายสง่กระแสไฟฟ้า 

สทิธกิารใชร้ะบบสายสง่กระแสไฟฟ้ารอตดับญัช ีแสดงในราคาทนุหกัค่าตดัจ่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถ้าม)ี ค่า
ตดัจ าหน่ายค านวณโดยวธิเีสน้ตรงตามเกณฑร์ะยะเวลาทีค่าดว่าจะไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิซึง่ประมาณไว้ 20 และ 
25 ปี นบัตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัประโยชน์จากสทิธกิารใชร้ะบบสายสง่ไฟฟ้านัน้ 

 ค่าตดัจ าหน่ายบนัทกึเป็นคา่ใชจ้า่ยในก าไรหรอืขาดทุน 

5.13  สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนและค่าตดัจ าหน่าย 

กลุ่มบรษิทับนัทกึตน้ทุนเริม่แรกของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนทีไ่ดม้าจากการรวมธุรกจิตามมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย ์ ณ 
วนัทีซ่ือ้ธุรกจิ สว่นสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีไ่ดม้าจากการอื่น กลุ่มบรษิทัจะบนัทกึตน้ทุนเริม่แรกของสนิทรพัยน์ัน้ตาม
ราคาทุน และภายหลงัการรบัรูร้ายการเริม่แรก สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนแสดงมลูค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม
และค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้ม)ี ของสนิทรพัยน์ัน้ 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีก่ลุ่มบรษิทัซือ้มาและมอีายุการใหป้ระโยชน์จ ากดัแสดงในราคาทุนดว้ยมลูคา่ทีจ่า่ยเริม่แรกสทุธิ
จากคา่ตดัจ าหน่ายสะสม และค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์(ถา้ม)ี 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีม่อีายุการใหป้ระโยชน์จ ากดัตดัจ าหน่ายอย่างมรีะบบโดยวธิเีสน้ตรงตลอดอายุการใหป้ระโยชน์เชงิ
เศรษฐกจิของสนิทรพัยน์ัน้นบัจากวนัทีอ่ยู่ในสภาพพรอ้มใชง้าน และจะประเมนิการดอ้ยค่าของสนิทรพัยด์งักล่าวเมื่อมี
ขอ้บ่งชีว้่าสนิทรพัยน์ัน้อาจเกดิการดอ้ยค่า 
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5.13 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนและค่าตดัจ าหน่าย (ต่อ) 

ค่าตดัจ าหน่าย ค านวณจากราคาทุนของสนิทรพัย ์โดยวธิเีสน้ตรง ตามระยะเวลาทีค่าดว่าจะไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิ
ดงัต่อไปนี้ 

สทิธจิากสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ 20 และ 25 ปี 

วธิกีารตดัจ าหน่าย ระยะเวลาทีจ่ะไดร้บัประโยชน์ และมลูค่าคงเหลอืจะไดร้บัการทบทวนทุกสิน้รอบปีบญัช ี และจะ
ปรบัปรุงตามความเหมาะสม 

5.14 ผลประโยชน์พนกังาน 

5.14.1 ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังาน  

ภาระผกูพนัของผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังานซึง่ประกอบดว้ย เงนิเดอืน ค่าจา้ง โบนสั เงนิสมทบกองทุน
ประกนัสงัคมและกองทุนส ารองเลีย้งชพี วดัมลูค่าโดยมไิดค้ดิลดกระแสเงนิสดและบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายเมื่อพนกังาน
ท างานให ้

5.14.2 ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานหลงัออกจากงาน 

5.14.2.1 โครงการสมทบเงนิ (กองทุนส ารองเลีย้งชพี) 

กลุ่มบรษิทัไดจ้ดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพี โดยใชแ้ผนการก าหนดอตัราการจ่ายสมทบ โดยทีส่นิทรพัยข์องกองทุนได้
แยกออกจากสนิทรพัยข์องกลุ่มบรษิทั และบรหิารโดยผูจ้ดัการกองทุน กองทุนส ารองเลีย้งชพีดงักล่าวไดร้บัเงนิเขา้
สมทบกองทุนจากพนกังานและกลุ่มบรษิทั 

เงนิจ่ายสมทบเขา้กองทุนส ารองเลีย้งชพีของกลุ่มบรษิทั บนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในก าไรหรอืขาดทุนส าหรบัรอบระยะเวลา 
บญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง 

5.14.2.2 โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 

ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ คอื ผลประโยชน์ทีพ่นกังานจะไดร้บัตามกฎหมายแรงงานไทยเมื่อเกษยีณอายุ ซึง่ขึน้อยู่
กบัอายุและจ านวนปีทีท่ างาน 

หนี้สนิผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุจะถูกรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ โดยคดิจากมลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั ณ วนัที่
รายงานและตน้ทุนบรกิารในอดตี ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายถุูกค านวณขึน้ทุกปีโดยผูช้ านาญทางสถติอิสิระโดยใช้
วธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) มลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์
เมื่อเกษยีณอาย ุ ค านวณจากการคดิลดกระแสเงนิสดทีเ่ขา้มาในอนาคตโดยใชอ้ตัราดอกเบีย้ตามพนัธบตัรรฐับาลทีใ่ช้
สกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิของภาระผกูพนั และมอีายุการครบก าหนดช าระใกลเ้คยีงกบัระยะเวลาทีต่อ้งจ่ายผลประโยชน์
เมื่อเกษยีณอายุ ก าไรขาดทุนทางสถติทิีเ่กดิจากการปรบัปรุงจากประสบการณ์และการเปลีย่นสมมตฐิานทางสถติถิูก
บนัทกึเขา้ก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ตน้ทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้ ัง้จ านวนในก าไรหรอืขาดทุนทนัททีีม่กีารแกไ้ข
โครงการหรอืลดขนาดโครงการ หรอืเมื่อกจิการรบัรูต้น้ทุนการปรบัโครงสรา้งทีเ่กีย่วขอ้ง 

5.15 ประมาณการหนี้สนิ 

ประมาณการหนี้สนิจะรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิกต่็อเมื่อกลุ่มบรษิทัมภีาระผกูพนัตามกฎหมายทีเ่กดิขึน้ในปัจจุบนั 
ซึง่เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดตีไดเ้กดิขึน้แลว้ และมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชงิเศรษฐกจิจะตอ้ง
ถูกจ่ายไปเพื่อช าระภาระหนี้สนิดงักล่าวและสามารถประมาณจ านวนภาระหนี้สนิไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 

 



 

หน้า 39 จาก 107 

5. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

5.15 ประมาณการหนี้สนิ (ต่อ) 

กลุ่มบรษิทับนัทกึประมาณการหนี้สนิส าหรบัตน้ทุนในการรือ้ถอน (Decommissioning costs) เมื่อมคีวามเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ทีจ่ะเกดิภาระผกูพนัอนัเป็นผลเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดตี และสามารถประมาณการจ านวนเงนิทีต่อ้ง
จ่ายไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

ประมาณการหนี้สนิส าหรบัต้นทุนในการรือ้ถอนประมาณขึน้จากจ านวนประมาณการต้นทุนการรื้อถอนที่จะจ่ายใน
อนาคต ประมาณการหนี้สนิส าหรบัต้นทุนในการรือ้ถอนไดร้บัการสอบทานและประเมนิขึน้โดยวศิวกรของกลุ่มบรษิทั 
และดุลยพนิิจของฝ่ายบรหิาร 

5.16 ทุนเรอืนหุน้-หุน้สามญั 

หุน้สามญัจดัประเภทเป็นทุน ตน้ทุนสว่นเพิม่ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการออกหุ้นสามญัและสทิธซิือ้หุน้ (สทุธจิากผลกระทบ
ทางภาษ)ี รบัรูเ้ป็นรายการหกัจากสว่นของทุน 

5.17 หุน้ทุนซือ้คนื 

หุน้ทุนซือ้คนืแสดงมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงนิดว้ยราคาทุนเป็นรายการหกัจากส่วนของผูถ้อืหุน้ทัง้หมดหากราคา
ขายของหุน้ทุนซือ้คนืสงูกว่าราคาซือ้ของหุน้ทุนซือ้คนื บรษิทัฯ จะรบัรูผ้ลต่างเขา้บญัชสี่วนเกนิทุนหุน้ทุนซือ้คนื และ
หากราคาขายของหุน้ทุนซือ้คนืต ่ากวา่ราคาซือ้ของหุน้ทุนซือ้คนื บรษิทัฯ จะน าผลต่างหกัจากสว่นเกนิทุนหุน้ทุนซือ้คนื
ใหห้มดไปก่อน แลว้จงึน าผลต่างทีเ่หลอือยู่ไปหกัจากบญัชกี าไรสะสม 

5.18 การจ่ายเงนิปันผล 

เงนิปันผลทีจ่่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจะรบัรูเ้ป็นหนี้สนิในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทัในงวดทีม่กีารอนุมตัิ
โดยคณะกรรมการของบรษิทัส าหรบัเงนิปันผลระหว่างกาล และเมื่อมกีารอนุมตัโิดยผูถ้อืหุน้ของบรษิทัส าหรบัเงนิปันผล
ประจ าปี 

5.19 รายการบญัชทีีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 

รายการบญัชทีีเ่กดิขึน้ระหว่างปีทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงนิบาทซึง่เป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานโดย
ใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิรายการ ยอดคงเหลอืของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีเ่ป็นตวัเงนิและเป็นเงนิตราต่างประเทศ 
ณ วนัทีร่ายงาน แปลงค่าเป็นเงนิบาทดว้ยอตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีร่ายงาน ก าไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิจากการแปลงค่า
ไดบ้นัทกึเป็นรายไดห้รอืค่าใชจ้่ายของรอบระยะเวลาบญัช ี

รายการบญัชทีีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศจะบนัทกึรายการเริม่แรกเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานของแต่ละกจิการใน
กลุ่มบรษิทั รายการทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศทีเ่กดิขึน้ระหว่างเดอืนแปลงค่าเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานโดยใช้
อตัราแลกเปลีย่นถวัเฉลีย่ของเดอืนก่อนเดอืนทีเ่กดิรายการ 

สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีเ่ป็นตวัเงนิซึง่เป็นเงนิตราต่างประเทศจะถูกแปลงค่าดว้ยอตัราแลกเปลีย่นทนัทขีองสกุลเงนิทีใ่ช้
ในการด าเนินงาน ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน  ก าไรหรอืขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทกึในก าไรหรอืขาดทุน 

รายการที่ไม่เป็นตัวเงนิที่อยู่ในรูปเงนิตราต่างประเทศซึ่งเคยบนัทกึไว้ด้วยราคาทุนเดมิจะถูกแปลงค่าโดยใช้อตัรา
แลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิรายการ รายการทีไ่ม่เป็นตวัเงนิที่เป็นเงนิตราต่างประเทศซึง่บนัทกึไวด้ว้ยมูลค่ายุตธิรรมจะ
ถูกแปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีก่ าหนดมลูค่ายุตธิรรมนัน้ 

ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนที่เกดิจากการแปลงค่า จะรบัรูไ้ว้ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นจนกว่ามกีารจ าหน่ายเงนิ
ลงทุนในกจิการนัน้ออกไป จงึรบัรูผ้ลต่างของอตัราแลกเปลีย่นทีเ่กดิจากการแปลงค่าในก าไรหรอืขาดทุน 

 



 

หน้า 40 จาก 107 

5. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

5.20 ภาษเีงนิได ้

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดส้ าหรบังวดประกอบดว้ย ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจบุนัและภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีภาษเีงนิไดจ้ะ
รบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน ยกเวน้ส่วนที่เกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วขอ้งในการรวมธุรกจิหรอืรายการที่รบัรูใ้นก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น หรอืรบัรู้โดยตรงไปยงัส่วนของผู้ถือหุ้น ในกรณีนี้ภาษีเงนิไดต้้องรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น หรอื
โดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้ ตามล าดบั 

ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั : 

กลุ่มบรษิทับนัทกึภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนับนัทกึตามจ านวนทีค่าดว่าจะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษขีองรฐั โดย
ค านวณจากก าไรทางภาษตีามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมายภาษอีากร  

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี: 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชตีัง้เตม็จ านวนตามวธิหีนี้สนิ เมือ่เกดิผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษขีองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ 
และราคาตามบญัชทีีแ่สดงอยูใ่นงบการเงนิ อย่างไรกต็าม กลุ่มบรษิทัจะไม่รบัรูภ้าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กดิจากการ
รบัรูเ้ริม่แรกของรายการสนิทรพัยห์รอืรายการหนี้สนิทีเ่กดิจากรายการทีไ่มใ่ช่การรวมธุรกจิ และ ณ วนัทีเ่กดิรายการ 
รายการนัน้ไมม่ผีลกระทบต่อก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชแีละก าไร (ขาดทนุ) ทางภาษ ีภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชคี านวณ
จากอตัราภาษ ี(และกฎหมายภาษอีากร) ทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู ่หรอืทีค่าดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใชภ้ายในสิน้รอบ
ระยะเวลาทีร่ายงาน และคาดว่าอตัราภาษดีงักล่าวจะน าไปใชเ้มื่อสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัประโยชน์ 
หรอืหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชไีดม้กีารจ่ายช าระ 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชจีะรบัรูห้ากมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบรษิทัจะมกี าไรทางภาษีเพยีงพอทีจ่ะน า
จ านวนผลต่างชัว่คราวนัน้มาใชป้ระโยชน์ กลุ่มบรษิทัไดต้ัง้ภาษเีงนิไดร้อตดับญัชโีดยพจิารณาจากผลต่างชัว่คราว เวน้แต่
กลุ่มบรษิทัสามารถควบคุมจงัหวะเวลาของการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวมคีวาม
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะไม่เกดิขึน้ไดภ้ายในระยะเวลาทีค่าดการณ์ไดใ้นอนาคต 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนักต่็อเมื่อกลุ่มบรษิทัมสีทิธิ
ตามกฎหมายทีจ่ะน าสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนี้สนิภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั และทัง้สนิทรพัย์
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีกีย่วขอ้งกบัภาษเีงนิไดท้ีป่ระเมนิโดยหน่วยงานจดัเกบ็
ภาษหีน่วยงานเดยีวกนัโดยการเรยีกเกบ็เป็นหน่วยภาษเีดยีวกนัหรอืหน่วยภาษต่ีางกนัซึง่ตัง้ใจจะจ่ายหนี้สนิและสนิทรพัย์
ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสทุธ ิ

กลุ่มบรษิทัจะทบทวนมลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีุกสิน้รอบระยะเวลารายงาน และจะท าการ
ปรบัลดมลูคา่ตามบญัชดีงักล่าว หากมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบรษิทัจะไมม่กี าไรทางภาษเีพยีงพอต่อการน า
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีัง้หมดหรอืบางสว่นมาใชป้ระโยชน์ 

กลุ่มบรษิทัจะบนัทกึภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชโีดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้หากภาษทีีเ่กดิขึน้เกีย่วขอ้งกบัรายการที่
ไดบ้นัทกึโดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้ 

ในการก าหนดมลูค่าของภาษเีงนิไดข้องปีปัจจบุนัและภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีกลุ่มบรษิทัตอ้งค านึงถงึผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษทีีไ่ม่แน่นอนและอาจท าใหจ้ านวนภาษทีีต่อ้งจ่ายเพิม่ขึน้ และมดีอกเบีย้ทีต่อ้งช าระ กลุ่มบรษิทัเชื่อ
ว่าไดต้ัง้ภาษเีงนิไดค้า้งจ่ายเพยีงพอส าหรบัภาษเีงนิไดท้ีจ่ะจ่ายในอนาคต ซึง่เกดิจากการประเมนิผลกระทบจากหลาย
ปัจจยั รวมถงึ การตคีวามทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดตี การประเมนินี้อยู่บนพืน้ฐานการประมาณ
การและขอ้สมมติฐาน และอาจจะเกี่ยวขอ้งกบัการตดัสนิใจเกี่ยวกบัเหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ๆ อาจจะท าให ้
กลุ่มบรษิทัเปลีย่นการตดัสนิใจโดยขึน้อยู่กบัความเพยีงพอของภาษเีงนิไดค้า้งจ่ายทีม่อียู่ การเปลีย่นแปลงในภาษเีงนิได้
คา้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดใ้นปีทีเ่กดิการเปลีย่นแปลง 
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5.21 ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน ค านวณขึน้โดยการหารก าไรสทุธสิ าหรบัปีดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัทีอ่อกและ
เรยีกช าระแลว้ในระหว่างปีปรบัปรุงดว้ยจ านวนหุน้สามญัทีซ่ือ้คนื (ถา้ม)ี 

5.22 รายการธุรกจิกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทัฯ หมายถงึ บุคคลหรอืกจิการทีม่อี านาจควบคุมบรษิทัฯ หรอืถูกบรษิทัฯ ควบคมุ
ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอือยู่ภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนักบับรษิทัฯ รวมถงึบรษิทัทีด่ าเนินธุรกจิการลงทุน 
บรษิทัย่อย และบรษิทัย่อยในเครอืเดยีวกนั ถอืเป็นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทั 

นอกจากนี้ บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ยงัหมายรวมถงึบรษิทัร่วมและบุคคลทีม่สีทิธอิอกเสยีงโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 
ซึง่ท าใหม้อีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญักบับรษิทัฯ ผูบ้รหิารส าคญั กรรมการ หรอืพนักงานของบรษิทัฯ ทีม่อี านาจใน
การวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบรษิทัฯ ตลอดทัง้สมาชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลดงักล่าวซึง่มอี านาจ
ชกัจูงหรอือาจชกัจูงใหป้ฏบิตัติามบุคคลดงักล่าว และกจิการทีบุ่คคลดงักล่าวมอี านาจควบคุมหรอืมอีทิธพิลอย่างเป็น
สาระส าคญัไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

ในการพจิารณาความสมัพนัธข์องบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั กลุ่มบรษิทัค านึงถงึเนื้อหาของความสมัพนัธม์ากกว่า
รปูแบบทางกฎหมาย 

5.23 การดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ีไ่ม่ใชส่นิทรพัยท์างการเงนิ 

ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบรษิทัจะท าการประเมนิการดอ้ยค่าของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ สนิทรพัยส์ทิธิ
การใช ้หรอืสนิทรพัยท์ีไ่มม่ตีวัตนอื่นของกลุ่มบรษิทั หากว่ามขีอ้บ่งชีซ้ึง่แสดงว่าสนิทรพัยข์องกลุ่มบรษิทัดอ้ยค่าลงหรอืไม ่
หากมขีอ้บ่งชีข้องการดอ้ยค่า หรอืเมื่อตอ้งท าการประเมนิการดอ้ยค่าของสนิทรพัยเ์ป็นรายปี กลุ่มบรษิทัจะท าการประมาณ
มลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของสนิทรพัย ์

มลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของสนิทรพัย ์หมายถงึ มูลค่าจากการใชข้องสนิทรพัยห์รอืมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยห์กัตน้ทุน
ในการขายแลว้แต่มลูคา่ใดจะสงูกว่า ในการประเมนิมลูคา่จากการใชข้องสนิทรพัย ์ประมาณการกระแสเงนิสดทีจ่ะไดร้บั
ในอนาคตจะคดิลดเป็นมลูค่าปัจจุบนั โดยใชอ้ตัราคดิลดก่อนค านึงภาษเีงนิไดเ้พื่อใหส้ะทอ้นมลูค่าทีอ่าจประเมนิไดใ้นตลาด
ปัจจุบนัซึง่แปรไปตามเวลาและความเสีย่งทีม่ต่ีอสนิทรพัย ์ส าหรบัสนิทรพัยท์ีไ่ม่ก่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดรบัโดยอสิระจาก
สนิทรพัยอ์ื่น ใหพ้จิารณามลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืรวมกบัหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดทีส่นิทรพัยน์ัน้เกีย่วขอ้งดว้ย 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรบัรูร้ายการในสว่นของก าไรหรอืขาดทนุ 

ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบรษิทัจะประเมนิว่ามขีอ้บ่งชีท้ีแ่สดงใหเ้หน็ว่ารายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
สนิทรพัยท์ีไ่ม่ใช่ค่าความนิยมทีก่ลุ่มบรษิทัไดร้บัรูใ้นงวดก่อนไดห้มดไปหรอืลดลงหรอืไม่ หากมขีอ้บ่งชีด้งักล่าว กลุ่มบรษิทั
ตอ้งประมาณมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของสนิทรพัยน์ัน้และกลบัรายการบญัชขีาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ี่
ไม่ใช่ค่าความนิยมทีก่ลุ่มบรษิทัรบัรูใ้นงวดก่อน 

5.24 ขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นงานด าเนินงาน 

สว่นงานธุรกจิทีท่ าหน้าทีจ่ดัหาผลติภณัฑห์รอืใหบ้รกิาร โดยมคีวามเสีย่งและผลตอบแทนทีแ่ตกต่างไปจากความเสีย่งและ
ผลตอบแทนของผลติภณัฑห์รอืบรกิารของสว่นธุรกจิอื่น สว่นงานภูมศิาสตรท์ าหน้าทีจ่ดัหาผลติภณัฑห์รอืใหบ้รกิารใน
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิทีเ่ฉพาะเจาะจง ซึง่มคีวามเสีย่งและผลตอบแทนทีแ่ตกต่างไปจากความเสีย่งและผลตอบแทน
ของการด าเนินงานในสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิอื่น 
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5.25 เครื่องมอืทางการเงนิ 

นโยบายการบญัชทีีถ่อืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 

กลุ่มบรษิทัรบัรูร้ายการเมื่อเริม่แรกของสนิทรพัยท์างการเงนิดว้ยมูลค่ายุตธิรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการท ารายการเฉพาะ
ในกรณีทีเ่ป็นสนิทรพัยท์างการเงนิทีไ่ม่ไดว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน อยา่งไรกต็าม ส าหรบัลกูหนี้
การคา้ทีไ่มม่อีงคป์ระกอบเกีย่วกบัการจดัหาเงนิทีม่นียัส าคญั กลุ่มบรษิทัจะรบัรูส้นิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าวดว้ยราคา
ของรายการ ตามทีก่ล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชเีรื่องการรบัรูร้ายได ้

การจดัประเภทรายการและการวดัมลูค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ : 

กลุ่มบรษิทัจดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิ ณ วนัทีร่บัรูร้ายการเริม่แรก เป็นสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าในภายหลงั
ดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทนุ สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น และ สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยพจิารณาจากแผนธรุกจิของ
กจิการในการจดัการสนิทรพัยท์างการเงนิ และลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงนิ 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน : 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงนิดว้ยมลูค่า
ยุตธิรรม โดยรบัรูก้ารเปลีย่นแปลงสทุธขิองมลูค่ายุตธิรรมในงบก าไรขาดทุน 

ทัง้นี้ สนิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าว หมายรวมถงึ ตราสารอนุพนัธ ์ เงนิลงทุนในหลกัทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อคา้ เงนิลงทุนใน
ตราสารทุนซึง่กลุ่มบรษิทัไม่ไดเ้ลอืกจดัประเภทใหว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น และสนิทรพัย์
ทางการเงนิทีม่กีระแสเงนิสดทีไ่ม่ไดร้บัช าระเพยีงเงนิตน้และดอกเบีย้ 

เงนิปันผลรบัจากเงนิลงทุนในตราสารทุนของบรษิทัจดทะเบยีนถอืเป็นรายไดอ้ื่นในงบก าไรขาดทุน 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย : 

กลุ่มบรษิทัวดัมลูคา่สนิทรพัยท์างการเงนิดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย เมือ่กลุ่มบรษิทัถอืครองสนิทรพัยท์างการเงนินัน้เพื่อ
รบักระแสเงนิสดตามสญัญา และเงื่อนไขตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงนิกอ่ใหเ้กดิกระแสเงนิสดทีเ่ป็นการรบัช าระ
เพยีงเงนิตน้และดอกเบีย้จากยอดคงเหลอืของเงนิตน้ในวนัทีร่ะบไุวเ้ท่านัน้ 

สนิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าววดัมลูค่าในภายหลงัโดยใชว้ธิดีอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิและตอ้งมกีารประเมนิการดอ้ยค่า ทัง้นี้ ผลก าไร
และขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการตดัรายการ การเปลีย่นแปลง หรอืการดอ้ยค่าของสนิทรพัยด์งักล่าวจะรบัรูใ้นงบก าไรขาดทุน 

การจดัประเภทรายการและการวดัมลูค่าของหนี้สนิทางการเงนิ : 

ตราสารอนุพนัธจ์ดัประเภทรายการและวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 

ยกเวน้หนี้สนิตราสารอนุพนัธ ์กลุ่มบรษิทัรบัรูร้ายการเมื่อเริม่แรกส าหรบัหนี้สนิทางการเงนิดว้ยมลูค่ายุตธิรรมหกัตน้ทุน
การท ารายการ และจดัประเภทหนี้สนิทางการเงนิเป็นหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูคา่ในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
โดยใชว้ธิดีอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ทัง้นี้ ผลก าไรและขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการตดัรายการหนี้สนิทางการเงนิและการตดัจ าหน่าย
ตามวธิดีอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิจะรบัรูใ้นสว่นของก าไรหรอืขาดทุน โดยการค านวณมลูค่าราคาทุนตดัจ าหน่ายค านึงถงึค่าธรรมเนยีม
หรอืตน้ทุนทีถ่อืเป็นสว่นหนึ่งของอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงินัน้ดว้ย ทัง้นี้ ค่าตดัจ าหน่ายตามวธิดีอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิแสดงเป็น
สว่นหนึ่งของตน้ทุนทางการเงนิในงบก าไรขาดทุน 

 

 



 

หน้า 43 จาก 107 

5. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

5.25 เครื่องมอืทางการเงนิ (ต่อ) 

การตดัรายการของเครือ่งมอืทางการเงนิ : 

สนิทรพัยท์างการเงนิจะถกูตดัรายการออกจากบญัช ีเมื่อสทิธทิีจ่ะไดร้บักระแสเงนิสดของสนิทรพัยน์ัน้ไดส้ิน้สดุลง หรอื
ไดม้กีารโอนสทิธทิีจ่ะไดร้บักระแสเงนิสดของสนิทรพัยน์ัน้ รวมถงึไดม้กีารโอนความเสีย่งและผลตอบแทนเกอืบทัง้หมด
ของสนิทรพัย์นัน้ หรอืมกีารโอนการควบคุมในสนิทรพัย์นัน้ แม้ว่าจะไม่มกีารโอนหรอืไม่ได้คงไว้ซึ่งความเสีย่งและ
ผลตอบแทนเกอืบทัง้หมดของสนิทรพัยน์ัน้ 

กลุ่มบรษิทัตดัรายการหนี้สนิทางการเงนิกต่็อเมื่อไดม้กีารปฏบิตัติามภาระผกูพนัของหนี้สนินัน้แลว้ มกีารยกเลกิภาระ
ผกูพนันัน้ หรอืมกีารสิน้สดุลงของภาระผกูพนันัน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นหนี้สนิทางการเงนิทีม่อียู่ใหเ้ป็นหนี้สนิใหมจ่าก
ผูใ้หกู้ร้ายเดยีวกนัซึง่มขีอ้ก าหนดทีแ่ตกต่างกนัอย่างมาก หรอืมกีารแกไ้ขขอ้ก าหนดของหนี้สนิทีม่อียู่อย่างเป็นสาระส าคญั 
จะถอืว่าเป็นการตดัรายการหนี้สนิเดมิและรบัรูห้นี้สนิใหม ่ โดยรบัรูผ้ลแตกต่างของมลูค่าตามบญัชดีงักล่าวในสว่นของ
ก าไรหรอืขาดทุน 

การดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ : 

กลุ่มบรษิทัรบัรูค้่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ของตราสารหนี้ทัง้หมดทีไ่ม่ไดว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม
ผ่านก าไรหรอืขาดทุน ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ค านวณจากผลต่างของกระแสเงนิสดทีจ่ะครบก าหนดช าระ
ตามสญัญากบักระแสเงนิสดทัง้หมดทีก่ลุ่มบรษิทัคาดว่าจะไดร้บัช าระ และคดิลดดว้ยอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิโดยประมาณ
ของสนิทรพัยท์างการเงนิ ณ วนัทีไ่ดม้า 

กลุ่มบรษิทัใชว้ธิกีารอย่างงา่ยในการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ส าหรบัลกูหนี้การคา้และสนิทรพัย์
ทีเ่กดิจากสญัญา ดงันัน้ ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบรษิทัจงึไม่มกีารตดิตามการเปลีย่นแปลงของความเสีย่ง
ทางดา้นเครดติ แต่จะรบัรูค้่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุของลูกหนี้การคา้และ
สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา โดยอา้งองิจากขอ้มลูผลขาดทนุดา้นเครดติจากประสบการณ์ในอดตี ปรบัปรุงดว้ยขอ้มลูการ
คาดการณ์ไปในอนาคตเกีย่วกบัลกูหนี้นัน้และสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกจิ 

ในกรณีทีค่วามเสีย่งดา้นเครดติของสนิทรพัยไ์ม่ไดเ้พิม่ขึน้อย่างมนียัส าคญันบัตัง้แต่การรบัรูร้ายการเริม่แรก กลุ่มบรษิทั
วดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้โดยพจิารณาจากการผดิสญัญาทีอ่าจจะเกดิขึน้ใน 12 เดอืนขา้งหน้า 
ในขณะทีห่ากความเสีย่งดา้นเครดติของสนิทรพัยเ์พิม่ขึน้อย่างมนียัส าคญันบัตัง้แต่การรบัรูร้ายการเริม่แรก กลุ่มบรษิทั
วดัมลูค่าผลขาดทุนดว้ยจ านวนเงนิทีเ่ท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุทีเ่หลอือยู่ของเครื่องมือ
ทางการเงนิ 

กลุ่มบรษิทัพจิารณาว่าความเสีย่งดา้นเครดติจะเพิม่ขึน้อย่างมนียัส าคญั เมื่อมกีารคา้งช าระการจ่ายเงนิตามสญัญาเกนิ
กว่า 30 วนั และพจิารณาว่าสนิทรพัยท์างการเงนินัน้มกีารผดิสญัญา เมื่อมกีารคา้งช าระการจ่ายเงนิตามสญัญาเกนิ
กว่า 90 วนั อยา่งไรกต็าม ในบางกรณี กลุ่มบรษิทัอาจพจิารณาว่าสนิทรพัยท์างการเงนินัน้มกีารเพิม่ขึน้ของความ
เสีย่งดา้นเครดติอย่างมนียัส าคญัและมกีารผดิสญัญา โดยพจิารณาจากขอ้มลูภายในหรอืขอ้มลูภายนอกอื่น เช่น อนัดบั
ความน่าเชื่อถอืดา้นเครดติของผูอ้อกตราสาร 

สนิทรพัยท์างการเงนิจะถูกตดัจ าหน่ายออกจากบญัช ีเมื่อกจิการคาดว่าจะไม่ไดร้บัคนืกระแสเงนิสดตามสญัญาอกีต่อไป 

สนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิจะน ามาหกักลบกนั และแสดงดว้ยยอดสทุธใินงบแสดงฐานะการเงนิ กต่็อเมือ่
กจิการมสีทิธบิงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยู่แลว้ในการหกักลบจ านวนเงนิทีร่บัรู ้ และกจิการมคีวามตัง้ใจทีจ่ะช าระดว้ยยอด
สทุธ ิหรอืตัง้ใจทีจ่ะรบัสนิทรพัยแ์ละช าระหนี้สนิพรอ้มกนั 
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5.26 ตราสารอนุพนัธ ์

นโยบายการบญัชทีีถ่อืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 

กลุ่มบรษิทัใชต้ราสารอนุพนัธ ์ เช่น สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าและสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 
เพื่อป้องกนัความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นและอตัราดอกเบีย้ ตามล าดบั 

กลุ่มบรษิทัรบัรูม้ลูค่าเริม่แรกของตราสารอนุพนัธด์ว้ยมลูค่ายตุธิรรม ณ วนัทีท่ าสญัญา และวดัมลูค่าในภายหลงัดว้ย
มลูค่ายุตธิรรม โดยรบัรูก้ารเปลีย่นแปลงของมลูค่ายุตธิรรมในภายหลงัในก าไรหรอืขาดทุน ยกเวน้ในกรณีทีม่กีารก าหนดให้
ตราสารอนุพนัธน์ัน้เป็นเครื่องมอืทีใ่ชป้้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสดทีม่ปีระสทิธผิล ทัง้นี้ กลุ่มบรษิทัแสดงตราสาร
อนุพนัธเ์ป็นสนิทรพัยท์างการเงนิเมื่อมมีลูค่ายุตธิรรมมากกว่าศนูย ์และแสดงเป็นหนี้สนิทางการเงนิเมื่อมมีลูค่ายุตธิรรม
น้อยกว่าศนูย ์

กลุ่มบรษิทัแสดงตราสารอนุพนัธท์ีม่อีายุสญัญาคงเหลอืมากกว่า 12 เดอืน และยงัไม่ถงึก าหนดช าระภายใน 12 เดอืน 
ภายใตส้นิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนหรอืหนี้สนิไม่หมุนเวยีน และแสดงตราสารอนุพนัธอ์ื่นภายใตส้นิทรพัยห์มุนเวยีนหรอืหนี้สนิ
หมุนเวยีน 

5.27 การก าหนดมลูค่ายตุธิรรม   

มลูค่ายุตธิรรม หมายถงึ ราคาทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการขายสนิทรพัยห์รอืเป็นราคาทีจ่ะตอ้งจา่ยเพื่อโอนหนี้สนิใหผู้อ้ื่น
โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการทีเ่กดิขึน้ในสภาพปกตริะหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย (ผูร้่วมในตลาด) ณ วนัทีว่ดัมลูค่า 

กลุ่มบรษิทัใชร้าคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องในการวดัมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิซึง่มาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดใหต้้องวดัมลูค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรม ยกเวน้ในกรณีทีไ่ม่มตีลาดทีม่สีภาพคล่อง
ส าหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัหรอืไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องได ้กลุ่มบรษิทั
จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมนิมูลค่าทีเ่หมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลที่
สามารถสงัเกตไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทีจ่ะวดัมลูค่ายุตธิรรมนัน้ใหม้ากทีส่ดุ 

ในการน าเทคนิคการวดัมลูค่ายตุธิรรมขา้งตน้มาใช ้ กลุ่มบรษิทัจะตอ้งพยายามใชข้อ้มลูทีส่ามารถสงัเกตไดท้ีเ่กีย่วขอ้ง
กบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทีจ่ะวดัมลูค่ายุตธิรรมนัน้ใหม้ากทีส่ดุ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่13 เรื่อง การวดั
มลูค่ายุตธิรรม ก าหนดล าดบัชัน้ของมลูค่ายตุธิรรมออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มลูทีน่ ามาใชใ้นการวดัมลูค่า
ยุตธิรรม ดงันี้ 

ระดบั 1  ใชข้อ้มลูราคาเสนอซือ้ขายของสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิอย่างเดยีวกนัในตลาดทีม่สีภาพคล่อง (ไม่ตอ้งปรบัปรุง) 
ระดบั 2 ขอ้มลูอื่นทีส่ามารถสงัเกตไดข้องสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิ ไมว่่าจะเป็นขอ้มลูทางตรงหรอืทางออ้ม 
ระดบั 3 ใชข้อ้มลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มลูเกีย่วกบักระแสเงนิสดในอนาคตทีก่จิการประมาณขึน้ 

หากขอ้มลูทีน่ ามาใชใ้นการวดัมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิถูกจดัประเภทล าดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรมทีแ่ตกต่าง
กนั การวดัมลูค่ายุตธิรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดยีวกนัตามล าดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรมของขอ้มูล
ทีอ่ยู่ในระดบัต ่าสดุทีม่นียัส าคญัส าหรบัการวดัมลูค่ายุตธิรรมโดยรวม 

ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบรษิทัจะประเมนิความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรม
ส าหรบัสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีถ่อือยู่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานทีม่กีารวดัมลูค่ายุตธิรรมแบบเกดิขึน้ประจ า 
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5.28 การใชดุ้ลยพนิจิและประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั  

ในการจดัท างบการเงนิใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฝ่ายบรหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ
และขอ้สมมตฐิานหลายประการ ซึง่มผีลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงนิทีเ่กีย่วกบัสนิทรพัย ์
หนี้สนิ รายได ้และค่าใชจ้่าย การประมาณและขอ้สมมตฐิานมาจากประสบการณ์ในอดตี และปัจจยัต่างๆ ทีผู่บ้รหิารมี
ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนัน้ ดงันัน้ ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างไปจากมลูค่าตาม
บญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีป่ระมาณและตัง้ขอ้สมมตฐิานไว ้

ประมาณการและขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิจะไดร้บัการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรบัประมาณการทาง
บญัชจีะบนัทกึในงวดบญัชทีีป่ระมาณการดงักล่าวไดร้บัการทบทวนและในงวดอนาคตทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

การประมาณการในเรื่องอื่น ๆ ไดถู้กเปิดเผยในแต่ละสว่นทีเ่กีย่วขอ้งของหมายเหตุประกอบงบการเงนิน้ี ยกเวน้ การ
ใชดุ้ลยพนิจิและประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั ไดแ้ก่ 

5.28.1  รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้ 

การระบุภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ: 

ในการระบุภาระทีต่อ้งปฏบิตัใินการสง่มอบสนิคา้หรอืบรกิารใหก้บัลกูคา้ ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิ
เงื่อนไขและรายละเอยีดของสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้เพื่อพจิารณาว่าสนิคา้หรอืบรกิารแต่ละรายการถอืเป็นภาระทีแ่ยกจาก
กนัหรอืไม่ กล่าวคอื กจิการจะบนัทกึสนิคา้หรอืบรกิารแต่ละรายการแยกจากกนั กต่็อเมื่อสนิคา้หรอืบรกิารดงักล่าว
สามารถระบุไดว้่าแยกจากสนิคา้หรอืบรกิารอื่นในสญัญา และลกูคา้ไดร้บัประโยชน์จากสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ 

การก าหนดจงัหวะเวลาของการรบัรูร้ายได ้: 

ในการก าหนดจงัหวะเวลาของการรบัรูร้ายได ้ ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิจิในการประเมนิเงื่อนไขและรายละเอยีด
ของสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้เพื่อพจิารณาว่าภาระทีต่อ้งปฏบิตันิัน้เสรจ็สิน้ตลอดช่วงเวลาหนึ่งหรอืเสรจ็สิน้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 
ทัง้นี้ กจิการจะรบัรูร้ายไดต้ลอดช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อเป็นไปตามเงือ่นไขขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี้ 

-   ลกูคา้ไดร้บัและใชป้ระโยชน์จากผลของการปฏบิตังิานของกจิการในขณะทีก่จิการปฏบิตังิาน 

-   การปฏบิตังิานของกจิการก่อใหเ้กดิสนิทรพัยท์ีล่กูคา้ควบคมุในขณะทีส่รา้งสนิทรพัยด์งักล่าว หรอื 

-  การปฏบิตังิานของกจิการไม่ก่อใหเ้กดิสนิทรพัยท์ีก่จิการสามารถน าไปใชป้ระโยชน์อื่นได้ และกจิการมสีทิธใินการ
รบัช าระส าหรบัการปฏบิตังิานทีเ่สรจ็สิน้ถงึปัจจุบนั 

ในกรณีทีไ่ม่เขา้เงื่อนไขขา้งตน้ กจิการจะรบัรูร้ายได ้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการ
ประเมนิว่าภาระทีต่อ้งปฏบิตันิัน้ไดเ้สรจ็สิน้ลงเมื่อใด 

ตน้ทุนในการไดม้าซึง่สญัญา : 

ในการบนัทกึรายจา่ยทีเ่กดิขึน้เพื่อใหไ้ดม้าซึง่สญัญาเป็นสนิทรพัย ์ ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิจิในการประเมนิว่า
รายจ่ายดงักล่าวเป็นตน้ทุนสว่นเพิม่ในการไดม้าซึง่สญัญาทีท่ ากบัลกูคา้หรอืไม่ รวมถงึการก าหนดวธิกีารตดัจ าหน่าย
สนิทรพัยด์งักล่าว 

5.28.2 การรบัรูแ้ละการตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ  

ในการพจิารณาการรบัรูห้รอืการตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ ฝ่ายบรหิารต้องใชดุ้ลยพนิิจในการพจิารณาว่ากลุ่มบรษิทั
ไดโ้อนหรอืรบัโอนความเสีย่งและผลประโยชน์ในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิดงักล่าวแลว้หรอืไม่ โดยใชดุ้ลยพนิิจบนพืน้ฐานของ
ขอ้มลูทีด่ทีีส่ดุทีร่บัรูไ้ดใ้นสภาวะปัจจุบนั 
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5.28 การใชดุ้ลยพนิจิและประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั (ต่อ) 

5.28.3 ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของลกูหนี้การคา้ และสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา 

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของลกูหนี้การคา้ และสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา ฝ่ายบรหิาร
จ าเป็นต้องใชดุ้ลยพนิิจในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากลูกหนี้แต่ละราย โดยค านึงถงึ
ประสบการณ์การเกบ็เงนิในอดตี อายุของหนี้ทีค่งคา้งและสภาวะเศรษฐกจิทีค่าดการณ์ไวข้องกลุ่มลกูคา้ทีม่คีวามเสีย่ง
ดา้นเครดติทีค่ลา้ยคลงึกนั เป็นต้น ทัง้นี้ ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดติจากประสบการณ์ในอดตีและการคาดการณ์สภาวะ
เศรษฐกจิของกลุ่มบรษิทัอาจไม่ไดบ้่งบอกถงึการผดิสญัญาของลูกคา้ทีเ่กดิขึน้จรงิในอนาคต 

5.28.4 ค่าเผื่อการลดลงของมลูค่าสนิคา้คงเหลอื 

ค่าเผื่อการลดลงของมลูค่าสนิคา้คงเหลอื เป็นการปรบัมลูค่าของสนิคา้คงเหลอืดว้ยมลูค่าทีค่าดว่าอาจเกดิความเสยีหาย 
เน่ืองจากสนิคา้ลา้สมยัและการลดลงของมลูค่าสนิคา้คงเหลอื ผูบ้รหิารใชดุ้ลยพนิิจในการประมาณค่าเผื่อสนิคา้ลา้สมยั 
และการลดมลูค่าสนิคา้คงเหลอืส าหรบัยอดสนิคา้คงเหลอื โดยพจิารณาจากการวเิคราะหอ์ายุของสนิคา้คงเหลอื 

5.28.5  ค่าเสือ่มราคาของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้และค่าตดัจ าหน่ายของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 

ในการค านวณค่าเสือ่มราคาของอาคารและอุปกรณ์ตลอดจนสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้และค่าตดัจ าหน่ายของสนิทรพัยไ์ม่มี
ตวัตน ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายุการใหป้ระโยชน์และมลูค่าคงเหลอืเมื่อเลกิใชง้าน (ถา้ม)ี และตอ้ง
ทบทวนอายุการใหป้ระโยชน์และมลูค่าคงเหลอืใหม่หากมกีารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ 

5.28.6 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 

ในการบนัทกึและวดัมลูค่าเริม่แรกของสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนนัน้ จ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิจิของฝ่ายบรหิารในการประมาณมลูค่า
ของสนิทรพัยท์ีค่าดว่าจะไดร้บัในอนาคตโดยวธิปีระมาณการกระแสเงนิสดคดิลด ซึง่ประมาณการกระแสเงนิสดดงักล่าว
อาจเปลีย่นแปลงไดเ้น่ืองจากภาวะการแขง่ขนั แนวโน้มการเปลีย่นแปลงของรายได ้โครงสรา้งตน้ทุน การเปลีย่นแปลง
ของอตัราคดิลด ภาวะอตุสาหกรรม และภาวะตลาดทีเ่กีย่วขอ้ง 

5.28.7 สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

กลุ่มบรษิทัจะรบัรูส้นิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีมื่อมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่ากลุ่มบรษิทัจะมกี าไรทาง
ภาษใีนอนาคตเพยีงพอ ทีจ่ะใชป้ระโยชน์จากสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดน้ัน้ ในการนี้ ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งประมาณการว่า
กลุ่มบรษิทัควรรบัรูจ้ านวนสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีป็นจ านวนเท่าใด โดยพจิารณาถงึจ านวนก าไรทางภาษี
ทีค่าดว่าจะเกดิในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

5.28.8 การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์

 ฝ่ายบรหิารจะตอ้งพจิารณาการดอ้ยค่าของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน และบนัทกึขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าหากคาดว่ามลูค่าทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืต ่ากว่ามลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยน์ัน้ 

ขอ้บ่งชีด้งักล่าวรวมถงึการลดลงอย่างมนียัส าคญัของมลูค่าตลาดหรอืมลูค่าทีไ่ดร้บัจากการใชป้ระโยชน์ในอนาคตของ
สนิทรพัย ์การเปลีย่นแปลงอย่างมนียัส าคญัของกลยุทธท์างธุรกจิของกจิการทีม่ผีลกระทบต่อการใชส้นิทรพัยน์ัน้ในอนาคต 
แนวโน้มในทางลบของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพเศรษฐกจิทีเ่กีย่วขอ้ง การสญูเสยีสว่นแบ่งตลาดทีส่ าคญัของกจิการ 
รวมถงึ กฎระเบยีบขอ้บงัคบัทีส่ าคญั หรอืค าตดัสนิของศาลทีม่ผีลกระทบในทางลบต่อธุรกจิ เป็นตน้ 
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5.28.8  การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์(ต่อ) 

การทดสอบการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สนิทรพัย์สทิธิการใช้ และสนิทรพัย์ไม่มีตัวตน ฝ่ายบรหิาร
จ าเป็นต้องใชดุ้ลยพนิิจในการประมาณการกระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะไดร้บัในอนาคตจากสนิทรพัยห์รอืหน่วยสนิทรพัยท์ี่
ก่อให้เกิดเงนิสด รวมทัง้การเลอืกอตัราคดิลดที่เหมาะสมในการค านวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดนัน้ๆ ทัง้นี้ 
กระแสเงนิสดประมาณการบนพืน้ฐานของขอ้มูลการด าเนินงานทีม่อียู่ ณ ปัจจุบนั ซึง่ฝ่ายบรหิารจ าเป็นต้องใชดุ้ลย
พนิิจทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้สมมตฐิานเกีย่วกบัสภาวะตลาดในอนาคต รวมถงึรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายในอนาคตซึง่เกีย่วเน่ือง
กบัสนิทรพัยห์รอืหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดนัน้ โดยประมาณการกระแสเงนิสดดงักล่าวอาจเปลีย่นแปลงได้
เน่ืองจาก ภาวะการแขง่ขนั แนวโน้มการเปลีย่นแปลงของรายได ้โครงสรา้งตน้ทุน การเปลีย่นแปลงของอตัราคดิลด 
ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะตลาดทีเ่กีย่วขอ้ง 

5.28.9 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

หนี้สนิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณขึน้ตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ซึง่ตอ้ง
อาศยัขอ้สมมตฐิานต่างๆ ในการประมาณการนัน้ เช่น อตัราคดิลด อตัราการขึน้เงนิเดอืนในอนาคต อตัราการ
เปลีย่นแปลงในจ านวนพนกังาน และอตัรามรณะ เป็นตน้ 

5.28.10  ส ารองค่าใชจ้่ายการรือ้ถอน 

ส ารองค่าใช้จ่ายการรือ้ถอนอุปกรณ์โครงข่ายทีต่ดิตัง้บนพืน้ทีเ่ช่า ประมาณการจากมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการ
ค่าใชจ้่ายในการรือ้ถอนเฉลีย่ทีเ่กดิขึน้จรงิตามขอ้มูลในอดตีโดยบนัทกึเป็นสว่นหนึ่งของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละตดั
จ าหน่ายตามอายุการใหป้ระโยชน์โดยประมาณ อย่างไรกต็าม ค่าใชจ้่ายการรือ้ถอนทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างไปจาก
จ านวนทีป่ระมาณไว ้

5.28.11  สญัญาเช่า 

5.28.11.1 สญัญาเช่า - ในฐานะผูเ้ช่า 

การก าหนดอายุสญัญาเช่าทีม่สีทิธกิารเลอืกในการขยายอายุสญัญาเช่าหรอืยกเลกิสญัญาเช่า : 

ในการก าหนดอายุสญัญาเช่า ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทมีความแน่นอนอย่าง
สมเหตุสมผลหรอืไม่ที่จะใชส้ทิธเิลอืกในการขยายอายุสญัญาเช่าหรอืยกเลกิสญัญาเช่า โดยค านึงถงึขอ้เทจ็จรงิและ
สภาพแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดทีท่ าใหเ้กดิสิง่จงูใจทางเศรษฐกจิ ส าหรบักลุ่มบรษิทัในการใชห้รอืไม่ใชส้ทิธเิลอืกนัน้ 
ภายหลงัจากวนัที่สญัญาเช่ามีผล กลุ่มบริษัทจะประเมินอายุสญัญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มี
นยัส าคญัซึง่อยู่ภายใตก้ารควบคุมและสง่ผลต่อความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีจ่ะใชส้ทิธเิลอืก 

การก าหนดอตัราดอกเบี้ยการกูย้มืสว่นเพิม่ : 

กลุ่มบรษิทัไม่สามารถก าหนดอตัราดอกเบีย้ตามนยัของสญัญาเช่า ดงันัน้ ฝ่ายบรหิารจ าเป็นต้องใชดุ้ลยพนิิจในการ
ก าหนดอตัราดอกเบีย้การกูย้มืสว่นเพิม่ของกลุ่มบรษิทัในการคดิลดหนี้สนิตามสญัญาเชา่ โดยอตัราดอกเบีย้การกูย้มื
ส่วนเพิ่มเป็นอัตราดอกเบี้ยที่กลุ่มบริษัทจะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินที่จ าเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรพัย์ที่มีมูลค่า
ใกลเ้คยีงกบัสนิทรพัยส์ทิธกิารใชใ้นสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิทีค่ลา้ยคลงึ โดยมรีะยะเวลาการกูย้มืและหลกัประกนั
ทีค่ลา้ยคลงึ 
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5. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

5.28  การใชดุ้ลยพนิจิและประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั (ต่อ) 

5.28.11  สญัญาเช่า (ต่อ) 

5.28.11.2 สญัญาเช่า - ในฐานะผูใ้หเ้ช่า 

การจดัประเภทของสญัญาเช่า : 

ในการพจิารณาประเภทของสญัญาเช่าว่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรอืสญัญาเช่าเงนิทุน ฝ่ายบรหิารไดใ้ชดุ้ลยพนิิจ
ในการประเมนิเงื่อนไขและรายละเอยีดของสญัญาเพื่อพจิารณาว่ากลุ่มบรษิัทได้โอนความเสีย่งและผลตอบแทนของ
ความเป็นเจา้ของในสนิทรพัยท์ีเ่ช่าดงักล่าวแลว้หรอืไม่ 

5.28.12 มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิ 

ในการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิทีเ่ปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิทีไ่ม่มกีารซื้อขายในตลาดและไม่
สามารถหาราคาไดใ้นตลาดซือ้ขายคล่อง ฝ่ายบรหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการประมาณมลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทาง
การเงนิดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจ าลองในการประเมนิมลูค่า ซึง่ตวัแปรทีใ่ชใ้นแบบจ าลองไดม้าจากการเทยีบ 
เคยีงกบัตวัแปรทีม่อียู่ในตลาด โดยค านึงถงึความเสีย่งดา้นเครดติ (ทัง้ของธนาคารฯและคู่สญัญา) สภาพคล่อง ขอ้มูล
ความสมัพนัธ ์และการเปลีย่นแปลงของมลูค่าของเครื่องมอืทางการเงนิในระยะยาว การเปลีย่นแปลงของสมมตฐิาน
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีใ่ชใ้นการค านวณอาจมผีลกระทบต่อมลูค่ายุตธิรรมทีเ่ปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิและการเปิดเผย
ล าดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรม 

5.28.13  คดฟ้ีองรอ้ง  

กลุ่มบรษิทัมหีนี้สนิทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการถูกฟ้องรอ้งเรยีกค่าเสยีหาย ซึง่ฝ่ายบรหิารไดใ้ชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิผล
ของคดทีีถู่กฟ้องรอ้งแลว้ และเชื่อมัน่ว่าจะไม่มคีวามเสยีหายเกดิขึน้จงึไม่ไดบ้นัทกึประมาณการหนี้สนิดงักล่าว ณ วนั
สิน้รอบระยะเวลารายงาน อย่างไรกต็าม ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างไปจากทีไ่ดม้กีารประมาณการไว ้

 
6. รายการบญัชีระหวา่งบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บรษิทัฯ มรีายการบญัชกีบับรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั สนิทรพัย ์ หนี้สนิ รายไดแ้ละ
ค่าใชจ้่ายสว่นหนึ่งของบรษิทัฯ เกดิขึน้จากรายการบญัชกีบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงักล่าว บรษิทัเหล่าน้ีเกีย่วขอ้งกนั
โดยการถอืหุน้ และ/หรอื การเป็นกรรมการร่วมกนั 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนันอกเหนือจากบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม ทีอ่ธบิายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.2 
ประกอบดว้ย 

บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
ลกัษณะ

ความสมัพนัธ ์
การด าเนินกจิการ สดัส่วนการถอืหุน้ (รอ้ยละ) 

ประเภทธุรกจิ ประเทศ ปี 2563 ปี 2562 

บรษิทั อควา คอรเ์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1 ใหบ้รกิารเช่าโครงป้ายเพือ่ตดิตัง้โฆษณา 
   และเขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ 

ไทย - - 

บรษิทั แมเนเจอร ์มเีดยี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 2 ผลติและจ าหน่ายหนงัสอืพมิพ ์
   และสิง่ตพีมิพ ์

ไทย - - 

Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company 3 พฒันาโครงการพลงังานในประเทศ
เวยีดนาม 

เวยีดนาม - - 

Nissho Investment Kabushiki Kaisha (Jpn Co.) 4 ใหบ้รกิารบ ารุงรกัษาโรงไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทติย ์

ญีปุ่่ น - - 

นายยุทธ ชนิสุภคักุล 5 - ไทย - - 
Mr. Tran Minh Tien 6 - ฮ่องกง - - 
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6. รายการบญัชีระหวา่งบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 ลกัษณะความสมัพนัธร์ะหว่างบรษิทัฯ กบับุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ดงันี้ 

1. เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่และมกีรรมการร่วมกนั 
2. เป็นบรษิทัทีม่กีรรมการรว่มกนั 
3. เป็นบรษิทัย่อยทางออ้มของบรษิทัฯ จนถงึวนัที ่27 ธนัวาคม 2562 
4. เป็นผูถ้อืหุน้ในบรษิทัย่อยทางออ้มจนถงึวนัที ่26 ตุลาคม 2563 [Kyotamba Solar Goda Kaisha (Jpn Co.)] 
5. เป็นกรรมการและผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
6. เป็นกรรมการของบรษิทัย่อยทางออ้ม 

6.1 รายการบญัชทีีม่สีาระส าคญัทีเ่กดิขึน้ระหว่างกนั มรีายละเอยีด ดงันี้ 
  

นโยบายการ
ก าหนดราคา 

หน่วย : บาท 
  ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
บริษทัยอ่ย        
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร  1 - - 65,515,139.95 16,456,413.83 
ดอกเบีย้รบั 2 - - 86,569,678.96 111,217,727.96 
รายไดค้่าบรหิารจดัการ 1 - - 17,040,000.00 - 
รายไดเ้งนิปันผล 5 - - 269,999,988.00 179,999,992.00 
รายไดค้่าเช่า 1 - - 3,610,000.00 360,000.00 
ก าไรจากการจ าหน่ายทรพัยส์นิ 1 - - 51,777,716.25 69,992.14 
รายไดอ้ื่น 1 - - 2,692,710.91 - 
ตน้ทุนขายและบรกิาร 1 - - 28,161,650.93 4,218,651.38 
ตน้ทุนทางการเงนิ 3 - - 1,380,418.63 4,445,345.15 
บริษทัยอ่ยทางอ้อม      
รายไดค้่าเช่า 1 - - 552,000.00 302,000.00 
บริษทัรว่มทางอ้อม      
รายไดค้่าบรหิารจดัการ 1 - 843,000.00 - - 
ดอกเบีย้รบั 2 27,616.43 - - - 
บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั     
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 1 46,440.00 - 46,440.00 - 
ตน้ทุนขายและบรกิาร 1 2,902,521.60 3,760,191.60 - - 
ตน้ทุนทางการเงนิ 4 422,878.83 - 422,878.83 - 
บุคคลท่ีเก่ียวข้องกนั      
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 1 9,848,940.00 - - - 

นโยบายการก าหนดราคา 

1. ตามอตัราทีต่กลงร่วมกนั 
2. ตามทีร่ะบุในสญัญาเงนิกู ้รอ้ยละ 2 - 6.5 ต่อปี ในปี 2563 และรอ้ยละ 5.5 - 6.5 ต่อปี ในปี 2562 
3. ตามทีร่ะบุในตัว๋สญัญาใชเ้งนิ รอ้ยละ 4.4 ต่อปี ในปี 2563 และรอ้ยละ 4 - 4.4 ต่อปี ในปี 2562 
4. ตัว๋แลกเงนิขายลด อตัราดอกเบีย้ รอ้ยละ 6.5 ต่อปี ในปี 2563 
5. ตามทีบ่รษิทัย่อยประกาศจ่ายเงนิปันผล 
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6. รายการบญัชีระหวา่งบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

6.1 รายการบญัชทีีม่สีาระส าคญัทีเ่กดิขึน้ระหว่างกนั มรีายละเอยีด ดงันี้ (ต่อ) 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 

กลุ่มบรษิทัมคี่าใชจ้่ายส าหรบัเงนิเดอืน โบนสั เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม กองทุนส ารองเลีย้งชพี สวสัดกิารอื่น  
ค่าเบีย้ประชมุใหแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิาร และผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน โดยสรุปไดด้งันี้ 
   หน่วย : บาท 
   ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 34,253,692.73 34,163,919.29 13,693,723.33 13,202,925.00 
ผลประโยชน์ระยะยาวหลงัออกจากงาน 1,570,732.24 1,659,299.61 649,403.00 615,768.00 

รวม 35,824,424.97 35,823,218.90 14,343,126.33 13,818,693.00 

6.2 ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้งวด ระหว่างกลุ่มบรษิทั มรีายละเอยีดดงันี้ 
    หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
ลกูหน้ีการค้า     
บรษิทัยอ่ย - - 3,936,293.46 773,395.22 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 13,336,485.72 13,336,485.72 13,336,485.72 13,336,485.72 
หกั คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติ 
       ทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (13,336,485.72) (12,464,005.35) (13,336,485.72) (12,464,005.35) 

สทุธ ิ - 872,480.37 3,936,293.46 1,645,875.59 

ลกูหน้ีหมุนเวียนอ่ืน     
บรษิทัยอ่ย - - 61,737,646.82 1,231,617.14 
บรษิทัยอ่ยทางออ้ม - - 21,000.00 21,000.00 
บรษิทัร่วมทางออ้ม 283,516.43 150,355.00 - - 

รวม 283,516.43 150,355.00 61,758,646.82 1,252,617.14 

ลกูหน้ีค่าทรพัยสิ์น     

บรษิทัยอ่ย - - 212,738,758.58 - 

เงินปันผลค้างรบั     

บรษิทัยอ่ย - - - 179,999,992.00 

เจ้าหน้ีการค้า     

บรษิทัยอ่ย                                   - - 5,116,699.78 3,032,372.69 

เจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน     
บรษิทัยอ่ย - - 2,684,992.00 8,604,940.00 
บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 401.11 1,190.17 - - 

รวม 401.11 1,190.17 2,684,992.00 8,604,940.00 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน     

บรษิทัยอ่ยทางออ้ม - - 63,000.00 63,000.00 
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6. รายการบญัชีระหวา่งบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

6.2 ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้งวด ระหว่างกลุ่มบรษิทั มรีายละเอยีดดงันี้ (ต่อ) 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

รายการเคลื่อนไหวของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกบ่รษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั มรีายละเอยีดดงันี้ 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม 
   รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี 
    

1 ม.ค. 63 
 

เพิม่ขึน้ 
 

(ลดลง) 
ขาดทุนจาก 

อตัราแลกเปลีย่น 31 ธ.ค. 63 
บรษิทัร่วมทางออ้ม - 587,271,144.00 - (3,000,221.27) 584,270,922.73 

เงนิใหกู้ย้มืดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการใหกู้ย้มืแก่บรษิทัร่วมทางออ้มจ านวน 3 แหง่ โดยท าสญัญากูย้มื ไม่มหีลกัประกนั ครบ
ก าหนดภายใน 1 ปี คดิอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 2 และ 6 ต่อปี 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี 
  

 1 ม.ค. 63 เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น

เครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 31 ธ.ค. 63 

บรษิทัย่อย 1,383,200,788.76 1,787,809,460.45 (2,196,861,158.00) (15,676,032.87) 958,473,058.34 

 
   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี 
   1 ม.ค. 62 เพิม่ขึน้ (ลดลง) 31 ธ.ค. 62 

บรษิทัย่อย 1,350,430,979.63 1,324,130,000.00 (1,291,360,190.87) 1,383,200,788.76 

เงนิใหกู้ย้มืดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการใหกู้ย้มืแก่บรษิทัย่อยสองแหง่ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1. ใหกู้ย้มืโดยท าสญัญากูย้มื ไมม่หีลกัประกนั ครบก าหนดภายใน 1 ปี คดิอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 6.5 ต่อปี ในปี 2563 
และรอ้ยละ 5.5 - 6.5 ต่อปี ในปี 2562 

2. ใหกู้ย้มืในรปูตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ครบก าหนดเมื่อทวงถาม คดิอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 4.4 ต่อปี ในปี 2563 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษทัรว่มทางอ้อม - ส่วนท่ีครบก าหนดรบัช าระภายในหน่ึงปี 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เงนิใหกู้ย้มืจ านวน 9.37 ลา้นบาท เป็นการใหกู้ย้มืแกบ่รษิทัร่วมทางออ้มสองแหง่
ตามสดัสว่นการถอืหุน้เพื่อซือ้ทีด่นิ โดยการท าสญัญากูย้มื ครบก าหนดภายใน 3 ปี นบัแต่วนัท าสญัญา ใหกู้โ้ดยไม่มี
หลกัประกนั และไม่มกีารคดิดอกเบีย้ระหว่างกนั โดยสญัญาไดค้รบก าหนดในปี 2560 จงึจดัประเภทเงนิใหกู้ย้มืดงักล่าว
เป็นสว่นทีค่รบก าหนดรบัช าระภายในหนึ่งปี ซึง่ในระหว่างปี 2563 และ 2562 ไมม่รีายการเคลื่อนไหวแต่อย่างใด 
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6. รายการบญัชีระหวา่งบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

6.2 ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้งวด ระหว่างกลุ่มบรษิทั มรีายละเอยีดดงันี้ (ต่อ) 

ตัว๋แลกเงินขายลด - บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั 

บรษิทัฯ ไดอ้อกตัว๋แลกเงนิขายลด (Bill of Exchange : B/E) ใหแ้กบ่รษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัแห่งหนึ่ง จ านวน 1 ฉบบั มลูค่าที่
ตราไว ้40 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 6.5 ต่อปี ซึง่บรษิทัฯ ไดจ้่ายช าระตัว๋แลกเงนิขายลดดงักล่าวแลว้ เมื่อวนัที ่4 
สงิหาคม 2563 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั 

รายการเคลื่อนไหวของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั มรีายละเอยีดดงันี้ 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม 
   รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี 
   1 ม.ค. 63 เพิม่ขึน้ (ลดลง) 31 ธ.ค. 63 

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

 
   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม 
   รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี 
   1 ม.ค. 62 เพิม่ขึน้ (ลดลง) 31 ธ.ค. 62 

กรรมการ - 85,000,000.00 (85,000,000.00) - 

 
   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี 
   1 ม.ค. 63 เพิม่ขึน้ (ลดลง) 31 ธ.ค. 63 

บรษิทัย่อย - 123,000,000.00 (123,000,000.00) - 
กรรมการ - 57,200,000.00 (57,200,000.00) - 
รวม - 180,200,000.00 (180,200,000.00) - 

 
   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี 
   1 ม.ค. 62 เพิม่ขึน้ (ลดลง) 31 ธ.ค. 62 

บรษิทัย่อย - 410,439,693.19 (410,439,693.19) - 
กรรมการ - 60,550,000.00 (60,550,000.00) - 

รวม - 470,989,693.19 (470,989,693.19) - 

 



 

หน้า 53 จาก 107 

6. รายการบญัชีระหวา่งบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

6.2 ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้งวด ระหว่างกลุ่มบรษิทั มรีายละเอยีดดงันี้ (ต่อ) 

บรษิทัย่อย 

เงนิกูย้มืดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการกูย้มืจากบรษิทัย่อย ในรปูตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ครบก าหนดเมื่อทวงถาม คดิอตัราดอกเบีย้
รอ้ยละ 4.4 ต่อปี ในปี 2563 และรอ้ยละ 4 - 4.4 ต่อปี ในปี 2562 

กรรมการ 

เงนิกูย้มืดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการกูย้มืจากกรรมการ ในรปูตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ครบก าหนดเมื่อทวงถาม ไม่มหีลกัประกนั 
และไม่มกีารคดิดอกเบีย้ระหว่างกนั 

6.3 อื่นๆ  

6.3.1 กลุ่มบรษิทัมกีารค ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อทีม่กีบัสถาบนัการเงนิระหว่างกนั ดงัต่อไปนี้ 
 หน่วย : ลา้นดอลลารส์หรฐั หน่วย : ลา้นเยน หน่วย : ลา้นบาท 

 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

บรษิทัฯ ค ้าประกนัวงเงนิสนิเชือ่ใหบ้รษิทัย่อยทางตรง - - 345.00 4,115.00 638.84 1,440.84 
บรษิทัฯ ค ้าประกนัวงเงนิสนิเชือ่ใหบ้รษิทัย่อยทางออ้ม - -  - 592.50 592.50 
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยทางตรงค ้าประกนัวงเงนิสนิเชือ่ 
    ใหบ้รษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 65.00 - - - - 

บรษิทัย่อยทางตรงค ้าประกนัวงเงนิสนิเชือ่ใหบ้รษิทัย่อยทางออ้ม - - - - - 927.40 
บรษิทัย่อยทางตรง และบรษิทัยอ่ยทางออ้มค ้าประกนัวงเงนิสนิเชือ่ 
    ใหบ้รษิทัย่อยทางออ้ม - - - - - 554.00 

6.3.2 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ ค า้ประกนัวงเงนิสนิเชื่อกบัสถาบนัการเงนิแห่งหนึ่ง ใหก้บับรษิทัย่อยทางตรงแห่งหนึ่ง 
เพื่อช าระค่าอุปกรณ์ผลติพลงังานไฟฟ้าจ านวน 932 ลา้นบาท และเพื่อช าระค่าก่อสรา้งโรงไฟฟ้าจ านวน 3,770 ลา้นเยน 
ในระหว่างปี 2563 บรษิทัย่อยดงักล่าวไดจ้่ายช าระคนืเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิครบทัง้จ านวนแลว้ และบรษิทัฯ ได้
ด าเนินการไถ่ถอนการค ้าประกนัดงักล่าวแลว้ (ดหูมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 22 ประกอบ) 

6.3.3 ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บรษิทัย่อยทางออ้มแห่งหนึ่งใหบ้รษิทัย่อยทางตรงแหง่หนึ่งใชว้งเงนิการออก
หนงัสอืค ้าประกนัประเภท Standby Letter of Credit จ านวน 27.93 ลา้นบาท กบัสถาบนัการเงนิแห่งหนึ่ง 

 

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ประกอบดว้ย 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
เงนิสด 1,409,647.19 359,987.18 20,000.00 83,000.00 
เงนิฝากระหวา่งทาง * 870,876,718.67 - - - 
เชค็รบัทีถ่งึก าหนด 1,141,707.00 1,123,361.60 - 1,111,189.96 
เงนิฝากธนาคาร     
   - บญัชกีระแสรายวนั 73,683,231.33 6,207,109.27 3,578,693.70 2,637,186.06 
   - บญัชอีอมทรพัย ์ 2,511,315.98 143,342,230.85 464,343.45 680,953.43 
   - บญัชฝีากประจ า 3 เดอืน 53,067.51 40,271.69 - - 

รวม 949,675,687.68 151,072,960.59 4,063,037.15 4,512,329.45 

* เป็นเงนิฝากกบัสถาบนัการเงนิแห่งหนึ่งในรปูเงนิตราต่างประเทศจ านวน 29.16 ลา้นดอลล่ารส์หรฐั 
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8. เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค า้ประกนั 

 เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค ้าประกนั ประกอบดว้ย 

     หน่วย : บาท 
    อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ (ต่อปี) งบการเงนิรวม 

ประเภทเงนิฝาก เพื่อค ้าประกนั ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน      

เงนิฝากกระแสรายวนั วงเงนิสนิเชื่อของบรษิทัยอ่ยทางออ้ม - - - 2,334,974.07 
เงนิฝากออมทรพัย ์ วงเงนิสนิเชื่อของบรษิทัยอ่ยทางออ้ม - 0.125 - 0.37 - 23,093,683.51 
รวม    - 25,428,657.58 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน      

เงนิฝากออมทรพัย ์ วงเงนิสนิเชื่อของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 0.01 - 62,955,726.88 
เงนิฝากประจ า 3 - 6 เดอืน  หนงัสอืค ้าประกนัของบรษิทัรว่มทางออ้ม 0.15 - 1 0.8 - 1 89,459,964.20 89,100,174.18 
เงนิฝากประจ า 12 เดอืน หนงัสอืค ้าประกนัของบรษิทัยอ่ยทางออ้ม 0.2 - 0.9 0.9 726,000.00 726,000.00 
รวม    90,185,964.20 152,781,901.06 

 
9. สินทรพัยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 

 สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื่น ประกอบดว้ย 

    หน่วย : บาท 
   อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ (ต่อปี) งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

สว่นทีไ่ม่ตดิภาระค า้ประกนั      

เงนิลงทุนในกองทุนเปิด - - 62,823,817.36 595,302,993.74 38,313,466.32 534,069,846.15 
เงนิลงทุนในเงนิฝากประจ า 0.25 - 0.9 0.9 34,455.04 27,720.99 - - 
รวม   62,858,272.40 595,330,714.73 38,313,466.32 534,069,846.15 

สว่นทีต่ดิภาระค า้ประกนั       

เงนิลงทุนในเงนิฝาก 
   ออมทรพัยช์นิดพเิศษ - 1.1 - 26,118,622.20 - - 
ใบรบัเงนิฝาก - 1.45 - 4,531,649.22 - - 
รวม   - 30,650,271.42 - - 
รวมสนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอืน่  62,858,272.40 625,980,986.15 38,313,466.32 534,069,846.15 

เงนิลงทุนในกองทุนเปิด เป็นเงนิลงทุนทีก่ลุ่มบรษิทัมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะขายในอนาคตอนัใกลเ้พื่อหาก าไรจากการเปลีย่นแปลง
ราคาของหลกัทรพัย ์

สนิทรพัยท์างการเงนิหมนุเวยีนอื่นสว่นทีต่ดิภาระค า้ประกนั เป็นหลกัทรพัยค์ า้ประกนัวงเงนิสนิเชื่อ ซึง่สามารถน ามาใช้
หมุนเวยีนได ้จงึจดัประเภทรายการอยู่ภายใตส้นิทรพัยห์มุนเวยีน 
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10. ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 

 ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น - สทุธ ิประกอบดว้ย 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2563 
ปี 2562 

(จดัประเภทใหม่) ปี 2563 
 

ปี 2562 

ลกูหนี้การคา้     
ลกูหนี้การคา้ - บรษิทัยอ่ย - - 3,936,293.46 773,395.22 
                 - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 13,336,485.72 13,336,485.72 13,336,485.72 13,336,485.72 
                 - บรษิทัอืน่ 232,483,180.06 301,965,023.48 46,172,804.22 149,388,514.25 
หกั คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (122,758,324.58) (57,547,201.62) (42,534,948.10) (34,464,346.80) 

รวมลกูหนี้การคา้ - สทุธ ิ 123,061,341.20 257,754,307.58 20,910,635.30 129,034,048.39 

ลกูหนี้หมุนเวยีนอืน่     
ลกูหนี้อืน่ - บรษิทัยอ่ย - - 21,598,360.00 - 
             - บรษิทัยอ่ยทางออ้ม - - 21,000.00 21,000.00 
             - บรษิทัร่วมทางออ้ม - 150,335.00 - - 
            - บรษิทัอืน่ 3,186,235.74 101,388,336.33 - - 
คา่ใชจ้า่ยจ่ายล่วงหน้า 1,208,558.74 11,634,818.73 284,530.16 1,353,393.18 
เงนิทดรองจ่าย  - บรษิทัยอ่ย  - - 125,694.00 - 
                    - บรษิทัอืน่  25,329,937.36 554,708.00 - 256,000.00 
ดอกเบีย้คา้งรบั - บรษิทัยอ่ย - - 40,013,592.82 1,231,617.14 
                    - บรษิทัร่วมทางออ้ม 283,516.43 - - - 
                    - บรษิทัอืน่ 39,610.16 271,072.71 - - 

รวมลกูหนี้หมุนเวยีนอืน่ 30,047,858.43 113,999,270.77 62,043,176.98 2,862,010.32 

รวมลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมุนเวยีนอืน่ - สทุธ ิ 153,109,199.63 371,753,578.35 82,953,812.28 131,896,058.71 

ลกูหนี้การคา้แยกตามอายุหนี้ทีค่า้งช าระหนี้ไดด้งันี้ 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   
 

ปี 2563 
ปี 2562 

(จดัประเภทใหม่) ปี 2563 
 

ปี 2562 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
ลกูหนี้ทีอ่ยู่ในก าหนดช าระ - - 3,936,293.46 667,851.64) 
ลกูหนี้ทีเ่กนิก าหนดช าระ     
น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 3 เดอืน - - - 105,543.58) 
มากกว่า 12 เดอืน 13,336,485.72 13,336,485.72 13,336,485.72 13,336,485.72) 

รวม 13,336,485.72 13,336,485.72 17,272,779.18 14,109,880.94) 
 หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติ  
      ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (13,336,485.72) (12,464,005.35) (13,336,485.72) (12,464,005.35) 

สทุธ ิ - 872,480.37 3,936,293.46 1,645,875.59 
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10. ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ (ต่อ) 

ลกูหนี้การคา้แยกตามอายุหนี้ทีค่า้งช าระหนี้ไดด้งันี้ (ต่อ) 
   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   

 
ปี 2563 

ปี 2562 
(จดัประเภทใหม่) ปี 2563 

 
ปี 2562 

บรษิทัอืน่     
ลกูหนี้ทีอ่ยูใ่นก าหนดช าระ 104,772,855.61 201,276,823.35 2,857,390.32 89,839,610.60) 
ลกูหนี้ทีเ่กนิก าหนดช าระ     
น้อยกวา่หรอืเท่ากบั 3 เดอืน 13,579,094.73 23,072,626.08 1,155,142.12 7,152,341.17) 
มากกวา่ 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน 7,996,201.47 12,495,616.22 6,164,039.00 10,118,294.50) 
มากกวา่ 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน 43,158,812.67 12,795,514.20 4,357,842.50 10,197,265.30) 
มากกวา่ 12 เดอืน 62,976,215.58 52,324,443.63 31,638,390.28 32,081,002.68) 

รวม 232,483,180.06 301,965,023.48 46,172,804.22 149,388,514.25) 
 หกั คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติ  
      ทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (109,421,838.86) (45,083,196.27) (29,198,462.38) (22,000,341.45) 

สทุธ ิ 123,061,341.20 256,881,827.21 16,974,341.84 127,388,172.80) 

 รายการเคลื่อนไหวของการตัง้ส ารองค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ มรีายละเอยีดดงันี้ 
   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
ยอดคงเหลอืตน้ปี 57,547,201.62 53,633,394.65 34,464,346.80 31,033,754.88 
บวก ตัง้เพิม่ในระหวา่งปี 70,745,242.39 6,779,499.32 13,525,071.31 3,430,591.92 
หกั กลบัรายการในระหวา่งปี (5,534,119.43) (2,865,692.35) (5,454,470.01) - 
ยอดคงเหลอืปลายปี 122,758,324.58 57,547,201.62 42,534,948.10 34,464,346.80 

 
11.  สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

สนิคา้คงเหลอื - สทุธ ิประกอบดว้ย 
   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
สนิคา้ส าเรจ็รปู 10,914,962.08 3,628,236.44 - 2,919,896.43 
งานระหวา่งท า 24,001,392.30 13,932,195.58 - 13,664,254.11 
วตัถุดบิ 91,853,116.42 72,554,858.02 - 50,106,762.92 
วสัดุสิน้เปลอืง 3,562,837.84 5,928,105.67 - 1,803,196.33 
อะไหล ่ 5,411,116.13 4,415,246.10 - 1,213,945.32 
วตัถุดบิระหวา่งทาง 2,635,826.05 12,060,443.20 - 7,611,438.83 
รวม 138,379,250.82 112,519,085.01 - 77,319,493.94 
หกั คา่เผือ่การลดมลูคา่สนิคา้คงเหลอื (3,887,033.90) (6,234,000.32) - (657,980.57) 

สนิคา้คงเหลอื - สทุธ ิ 134,492,216.92 106,285,084.69 - 76,661,513.37 
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11.  สินค้าคงเหลือ - สุทธิ (ต่อ) 

รายการเคลื่อนไหวของการตัง้ส ารองค่าเผื่อการลดมลูค่าสนิคา้คงเหลอื มรีายละเอยีด ดงันี้ 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
ยอดคงเหลอืตน้ปี 6,234,000.32 8,121,437.38 657,980.57 657,980.57 
หกั กลบัรายการในระหว่างปี (2,346,966.42) (1,887,437.06) (657,980.57) - 

ยอดคงเหลอืปลายปี 3,887,033.90 6,234,000.32 - 657,980.57 

ในไตรมาสที ่ 3 ของปี 2563 บรษิทัฯ ไดจ้ าหน่ายวตัถุดบิและวสัดุสิน้เปลอืงทีใ่ชใ้นการผลติใหก้บับรษิทัย่อยทางตรง
แห่งหนึ่ง ตามการปรบัโครงสรา้งธุรกจิสิง่พมิพข์องกลุ่มบรษิทั ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 42.1 

 
12. สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น ประกอบดว้ย 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
ลกูหนี้กรมสรรพากร 54,857,220.55 93,750,633.56 - - 
เงนิมดัจ าและเงนิประกนั * 165,982,520.06 188,941,700.00 150,000,000.00 - 
อื่นๆ 4,628,544.25 2,088,093.12 110,860.95 355,903.38 

รวม 225,468,284.86 284,780,426.68 150,110,860.95 355,903.38 

* ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มเีงนิมดัจ าจ่ายค่าหุน้จ านวน 150 ลา้นบาทรวมอยู่ (ดหูมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 
44.5 ประกอบ) 

* ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 มเีงนิประกนัตามสญัญาซือ้ขายเงนิลงทุนจ านวน 188.85 ลา้นบาทรวมอยู ่ซึง่ในไตรมาส
ที ่2 ของปี 2563 ไดร้บัคนืเงนิประกนัดงักล่าวแลว้ทัง้จ านวน 

 
13. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย ประกอบดว้ย 

 
 
 
 
 

 

หน่วย : ลา้นบาท 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ทุนช าระแล้ว  
(ลา้นบาท) 

สดัสว่นการลงทุน 
(รอ้ยละ) 

เงนิลงทุนตามวธิี
ราคาทุน 

เงนิปันผลรบัส าหรบัปี 
สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

ปี 2563 / ปี 2562 ปี 2563 / ปี 2562 ปี 2563 / ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
บรษิทั อเีทอรนิ์ตี ้พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 1,200.00 75.00 1,049.96 270.00 180.00 
บรษิทั ตะวนัออกการพมิพ ์และบรรจภุณัฑ ์จ ากดั 500.00 99.99 482.25 - - 

รวม   1,532.21 270.00 180.00 
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14. เงินลงทุนในบริษทัรว่ม 

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม ประกอบดว้ย 

    หน่วย : ลา้นบาท 

    งบการเงนิรวม 

     สว่นแบ่งก าไร 

 ทุนช าระแล้ว     ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

 (ลา้นบาท) ทุนช าระแล้ว (ล้านดงเวยีดนาม) สดัสว่นการลงทุน (รอ้ยละ) เงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยี ก าไรหรอืขาดทุน ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 ปี 2563 / ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

ถอืโดยบรษิทัยอ่ยทางออ้ม            
บรษิทั แทค เอน็เนอยี ่จ ากดั 1,990.00 - - 52.40 50.00 2,142.50 2,098.23 122.99 195.53 (19.90) - 

Huong Linh Reproduce Energy 
Development Joint Stock Company - 150,000.00 - 31.25 - 46.04 - - - - - 

Chu Prong Gia Lai Wind Electricity 
Joint Stock Company - 25,000.00 - 30.00 - 81.40 - - - - - 

Chu Prong Gia Lai Wind Power 
Joint Stock Company - 25,000.00 - 27.00 - 73.26 - - - - - 

ถอืโดยบรษิทัยอ่ยทางตรงและบรษิทัรว่มทางออ้ม           

บรษิทั พพีทีซี ีจ ากดั 1,484.00 - - 50.70 49.50 659.60 651.82 75.92 80.25 (4.93) - 

ถอืโดยบรษิทัยอ่ยทางออ้มและบรษิทัรว่มทางออ้ม          
บรษิทั เอสเอสยทู ีจ ากดั 2,919.00 - - 40.96 40.00 1,231.02 1,242.35 40.37 114.61 (15.63) - 

ถอืโดยบรษิทัร่วมทางออ้ม           
Huong Linh 4 Wind Power   

Joint Stock Company - 144,000.00 512,000.00 31.19 - - - - - - - 

รวม      4,233.82 3,992.40 239.28 390.39 (40.46) - 
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14. เงินลงทุนในบริษทัรว่ม (ต่อ) 

ขอ้มลูทางการเงนิโดยสรุปของบรษิทัร่วมในงบการเงนิรวม มรีายละเอยีด ดงันี้ 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงนิรวม 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

 สนิทรพัยร์วม หน้ีสนิรวม สนิทรพัยส์ทุธ ิ

 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

ถอืโดยบรษิทัยอ่ยทางออ้ม       
บรษิทั แทค เอน็เนอยี ่จ ากดั 1,919.18 1,919.31 10.32 9.48 1,908.86 1,909.83 
Huong Linh Reproduce Energy 
Development Joint Stock Company 193.81 - 0.01 - 193.80 - 

Chu Prong Gia Lai Wind Electricity 
Joint Stock Company 336.96 - 307.86 - 32.75 - 

Chu Prong Gia Lai Wind Power  
  Joint Stock Company 322.90 - 293.63 - 32.77 - 

ถอืโดยบรษิทัยอ่ยทางตรงและบรษิทัรว่มทางออ้ม     

บรษิทั พพีทีซี ีจ ากดั 5,910.92 5,820.63 3,867.40 3,810.67 2,043.52 2,009.96 

ถอืโดยบรษิทัยอ่ยทางออ้มและบรษิทัรว่มทางออ้ม     
บรษิทั เอสเอสยทู ีจ ากดั 11,513.60 11,708.27 7,939.01 8,079.14 3,574.59 3,629.13 

ถอืโดยบรษิทัร่วมทางออ้ม       
Huong Linh 4 Wind Power 
  Joint Stock Company 194.17 0.06 8.21 - 188.06 0.06 

รวม 20,391.54 19,448.27 12,426.44 11,899.29 7,974.35 7,548.98 
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14. เงินลงทุนในบริษทัรว่ม (ต่อ) 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงนิรวม 

 ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

 รายไดร้วม 
 

ก าไร (ขาดทุน) สทุธ ิ
 

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
ก าไร (ขาดทุน) 
เบด็เสรจ็รวม 

 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

ถอืโดยบรษิทัยอ่ยทางออ้ม         

บรษิทั แทค เอน็เนอยี ่จ ากดั - 1.15 (0.97) (1.93) - - (0.97) (1.93) 
Huong Linh Reproduce Energy 
Development Joint Stock Company - - - - - - - - 

Chu Prong Gia Lai Wind Electricity 
Joint Stock Company 0.40 - 0.11 - - - 0.11 - 

Chu Prong Gia Lai Wind Power  
Joint Stock Company 0.40 - 0.13 - - - 0.13 - 

ถอืโดยบรษิทัยอ่ยทางตรงและบรษิทัรว่มทางออ้ม       

บรษิทั พพีทีซี ีจ ากดั 2,611.43 2,750.33 309.87 327.54 (20.13) - 289.74 327.54 

ถอืโดยบรษิทัยอ่ยทางออ้มและบรษิทัรว่มทางออ้ม       

บรษิทั เอสเอสยทู ีจ ากดั 4,124.70 4,952.75 201.87 573.06 (78.13) - 123.74 573.06 

ถอืโดยบรษิทัร่วมทางอ้อม         

Huong Linh 4 Wind Power 
  Joint Stock Company - - - - - - - - 

รวม 6,736.93 7,704.23 511.01 898.67 (98.26) - 412.75 898.67 

รายการเปลีย่นแปลงของบญัชเีงนิลงทุนในบรษิทัร่วมในระหว่างปี มรีายละเอยีด ดงันี้ 

  หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม 

มลูค่าตามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2563 3,992,398,356.11 
ผลกระทบของการน ามาตรฐานรายงานทางการเงนิใหมม่าใชเ้ป็นครัง้แรก  
    ก าไรสะสม 373,917.22 
    ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (200,219,833.56) 
มลูค่าตามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2563 - หลงัปรบัปรุง 3,792,552,439.77 
ซือ้เงนิลงทุน 200,694,610.00 
สว่นเพิม่จากการเปลีย่นแปลงสดัสว่นเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 41,757,545.05 
สว่นแบ่งก าไร 239,278,260.61 
สว่นแบ่งขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (40,459,325.12) 
มลูค่าตามบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 4,233,823,530.31 
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15. ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ  

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธ ิประกอบดว้ย 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 

 
ทีด่นิและส่วน
ปรบัปรงุทีด่นิ 

อาคารและ 
สิง่ปลูกสรา้ง 

เครื่องจกัรและ
อปุกรณ์ 

โรงไฟฟ้าระบบสง่
พลงังานไฟฟ้าและ
เครื่องมอืเครื่องใชใ้น

การผลติไฟฟ้า 
เครื่องมอื
เครื่องใช ้

เครื่องใชแ้ละ
เครื่องตกแต่ง   ยานพาหนะ 

 เครื่องจกัร    
  ระหว่างตดิตัง้ 

โรงไฟฟ้า 
ระหว่างก่อสรา้ง รวม 

ราคาทนุ           
ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 458,427,230.07 704,006,024.11 1,368,275,641.50 3,226,407,153.50 58,194,828.86 32,297,935.03 4,522,073.27 41,475.00 743,482,744.39 6,595,655,105.73 
ซือ้ระหว่างปี 4,000,187.00 19,811,400.61 116,959,769.24 33,452,782.10 1,871,768.41 2,771,818.81 900,000.00 17,477,945.08 690,225,910.38 887,471,581.63 
ตน้ทนุการกูย้มืระหวา่งปี - - - 9,667,496.74 - - - - - 9,667,496.74 
ประมาณการตน้ทนุการรือ้ถอน - - - 6,045,000.00 - - - - - 6,045,000.00 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหวา่งปี - (6,250,814.72) (171,201,321.21) (50,962.09) (144,135.24) (3,477,850.33) (180,000.00) - - (181,305,083.59) 
ลดลงจากการขายธรุกจิ - - - - - - - - (86,473,866.15) (86,473,866.15) 
รบัโอน/โอนออกระหว่างปี - - 15,506,341.48 1,240,961,507.76 - 152,861.28 - (7,506,341.48) (1,249,114,369.04) - 
โอนเปลีย่นประเภท 2,722,760.00 - 974,773.10 - - - (974,773.10) - - 2,722,760.00 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 465,150,177.07 717,566,610.00 1,330,515,204.11 4,516,482,978.01 59,922,462.03 31,744,764.79 4,267,300.17 10,013,078.60 98,120,419.58 7,233,782,994.36 
ค่าเส่ือมราคาสะสม           
ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 6,310,500.73 467,708,372.81 1,035,591,696.81 451,753,729.40 26,745,790.38 30,670,815.83 2,860,012.16 - - 2,021,640,918.12 
ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี 169,776.74 15,121,358.80 50,125,181.33 170,090,414.82 2,655,209.85 1,024,987.81 326,925.31 - - 239,513,854.66 
ค่าเสื่อมราคา - จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (6,250,813.72) (137,060,461.86) - (144,119.24) (3,460,306.47) (156,228.73) - - (147,071,930.02) 
โอนเปลีย่นประเภท - - 974,767.10 - - - (974,767.10) - - - 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 6,480,277.47 476,578,917.89 949,631,183.38 621,844,144.22 29,256,880.99 28,235,497.17 2,055,941.64 - - 2,114,082,842.76 
ค่าเผื่อการด้อยค่า           
ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 - - 995,988.39 - - - - - - 995,988.39 
โอนกลบัระหว่างปี - - (272,885.88) - - - - - - (272,885.88) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 - - 723,102.51 - - - - - - 723,102.51 
มูลค่าตามบญัชี - สทุธิ           
ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 452,116,729.34 236,297,651.30 331,687,956.30 2,774,653,424.10 31,449,038.48 1,627,119.20 1,662,061.11 41,475.00 743,482,744.39 4,573,018,199.22 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 458,669,899.60 240,987,692.11 380,160,918.22 3,894,638,833.79 30,665,581.04 3,509,267.62 2,211,358.53 10,013,078.60 98,120,419.58 5,118,977,049.09 
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15. ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 

 
ทีด่นิและส่วน
ปรบัปรุงทีด่นิ 

อาคารและ 
สิง่ปลกูสรา้ง 

เครื่องจกัรและ
อุปกรณ์ 

โรงไฟฟ้าระบบส่ง
พลงังานไฟฟ้าและ
เครื่องมอืเครื่องใชใ้น

การผลติไฟฟ้า 
เครื่องมอื
เครื่องใช ้

เครื่องใชแ้ละ
เครื่องตกแต่ง   ยานพาหนะ 

 เครื่องจกัร    
  ระหวา่งตดิตัง้ 

โรงไฟฟ้า 
ระหวา่งก่อสรา้ง รวม 

ราคาทุน           
ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 465,150,177.07 717,566,610.00 1,330,515,204.11 4,516,482,978.01 59,922,462.03 31,744,764.79 4,267,300.17 10,013,078.60 98,120,419.58 7,233,782,994.36 
ซือ้ระหวา่งปี - 583,455.00 894,307.80 2,972,688.74 2,166,914.27 943,289.51 3,527,934.58 25,089,767.54 484,010,483.33 520,188,840.77 
ประมาณการตน้ทุนการรือ้ถอน - - - 1,682,000.00 - - - - - 1,682,000.00 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหวา่งปี (44,282,140.19) - (127,377,956.26) (10,726,911.72) - (782,106.45) - (89,062.50) (3,856,511.59) (187,114,688.72) 
ลดลงจากการจ าหน่ายธุรกจิ (135,638,717.10) (41,245,465.18) - (4,318,463,409.64) (41,472,638.27) (360,561.20) (648,403.63) - - (4,537,829,195.02) 
รบัโอน/โอนออกระหวา่งปี (3,698,362.08) - 35,013,783.64 139,904,444.97 - 127,332.00 - (35,013,783.64) (136,333,414.89) - 
โอนเปลีย่นประเภท - - - (3,785,000.00) - - - - (34,347,135.69) (38,132,135.69) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 281,530,957.70 676,904,599.82 1,239,045,339.29 328,066,790.35 20,616,738.03 31,672,718.65 7,146,831.12 -    407,593,840.74 2,992,577,815.70 
ค่าเส่ือมราคาสะสม           
ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 6,480,277.47 476,578,917.89 949,631,183.38 621,844,144.22 29,256,880.99 28,235,497.17 2,055,941.64 - - 2,114,082,842.76 
ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี 184,523.23 15,152,941.17 52,369,437.83 164,340,545.99 2,285,936.48 1,341,738.01 851,611.64 - - 236,526,734.35 
ค่าเสื่อมราคา - จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (81,971.73) - (125,073,329.16) (505,398.30) - (609,378.13) - - - (126,270,077.32) 
ลดลงจากการจ าหน่ายธุรกจิ - (11,996,107.93) - (750,411,473.30) (14,997,289.85) (81,045.57) (207,020.44) - - (777,692,937.09) 
โอนเปลีย่นประเภท - - - (111,999.98) - - - - - (111,999.98) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 6,582,828.97 479,735,751.13 876,927,292.05 35,155,818.63 16,545,527.62 28,886,811.48 2,700,532.84 - - 1,446,534,562.72 
ค่าเผื่อการด้อยค่า           
ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 - - 723,102.51 - - - - - - 723,102.51 
โอนกลบัระหวา่งปี - - (494,283.72) - - - - - - (494,283.72) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 - - 228,818.79 - - - - - - 228,818.79 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ           
ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 458,669,899.60 240,987,692.11 380,160,918.22 3,894,638,833.79 30,665,581.04 3,509,267.62 2,211,358.53 10,013,078.60 98,120,419.58 5,118,977,049.09 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 274,948,128.73 197,168,848.69 361,889,228.45 292,910,971.72 4,071,210.41 2,785,907.17 4,446,298.28 - 407,593,840.74 1,545,814,434.19 

ค่าเส่ือมราคาส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบด้วย หน่วย : บาท 
 ปี 2563 ปี 2562 
ตน้ทุนขายและบรกิาร 215,205,712.63 217,155,785.92 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 21,321,021.72 22,358,068.74 

รวม 236,526,734.35 239,513,854.66 
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15. ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ทีด่นิ 
อาคารและ 
สิง่ปลกูสรา้ง 

เครื่องจกัร 
และอุปกรณ์ 

เครื่องมอื 
เครื่องใช ้

เครื่องใชแ้ละ
เครื่องตกแตง่ ยานพาหนะ 

ระบบสง่พลงังานไฟฟ้า
และเครื่องมอืเครื่องใชใ้น

การผลติไฟฟ้า 

 
เครื่องจกัร

ระหวา่งตดิตัง้ รวม 
ราคาทุน          
ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 97,002,972.90 146,791,642.46 565,341,228.86 10,944,299.02 31,048,545.26 400,501.00 1,058,400.00 41,475.00 852,629,064.50 
ซือ้ระหวา่งปี - - - 73,000.00 349,675.69 - - 17,477,945.08 17,900,620.77 
จ าหน่ายระหวา่งปี - - (15,815,558.16) - (3,477,850.33) - - - (19,293,408.49) 
รบัโอน/โอนออกระหวา่งปี - - 7,506,341.48 - - - - (7,506,341.48) - 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 97,002,972.90 146,791,642.46 557,032,012.18 11,017,299.02 27,920,370.62 400,501.00 1,058,400.00 10,013,078.60 851,236,276.78 
ค่าเส่ือมราคาสะสม          
ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 - 140,324,273.77 420,907,784.00 10,367,001.45 29,796,131.80 400,500.00 89,084.77 - 601,884,775.79 
คา่เสือ่มราคาส าหรบัปี - 2,882,736.70 21,008,160.59 216,119.50 444,165.43 - 53,304.83 - 24,604,487.05 
คา่เสือ่มราคา - จ าหน่าย - - (15,815,554.16) - (3,460,306.47) - - - (19,275,860.63) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 - 143,207,010.47 426,100,390.43 10,583,120.95 26,779,990.76 400,500.00 142,389.60 - 607,213,402.21 
ค่าเผือ่การด้อยค่า          
ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 - - 995,988.39 - - - - - 995,988.39 
โอนกลบัระหวา่งปี - - (272,885.88) - - - - - (272,885.88) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 - - 723,102.51 - - - - - 723,102.51 
มลูค่าตามบญัชี - สทุธิ          
ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 97,002,972.90 6,467,368.69 143,437,456.47 577,297.57 1,252,413.46 1.00 969,315.23 41,475.00 249,748,300.32 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 97,002,972.90 3,584,631.99 130,208,519.24 434,178.07 1,140,379.86 1.00 916,010.40 10,013,078.60 243,299,772.06 
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15. ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ทีด่นิ 
อาคารและ 
สิง่ปลกูสรา้ง 

เครื่องจกัร 
และอุปกรณ์ 

เครื่องมอื 
เครื่องใช ้

เครื่องใชแ้ละ
เครื่องตกแตง่ ยานพาหนะ 

ระบบสง่พลงังานไฟฟ้า
และเครื่องมอืเครื่องใช้
ในการผลติไฟฟ้า 

 
เครื่องจกัร 

ระหวา่งตดิตัง้ รวม 
ราคาทุน          
ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 97,002,972.90 146,791,642.46 557,032,012.18 11,017,299.02 27,920,370.62 400,501.00 1,058,400.00 10,013,078.60 851,236,276.78 
ซือ้ระหวา่งปี - -      639,308.80  477,706.75 300,738.23 - - 25,089,767.54 26,507,521.32 
จ าหน่ายระหวา่งปี - - (584,148,959.27) - (35,500.00) - - (89,062.50) (584,273,521.77) 
รบัโอน/โอนออกระหวา่งปี - - 35,013,783.64 - - - - (35,013,783.64) - 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 97,002,972.90 146,791,642.46 8,536,145.35 11,495,005.77 28,185,608.85 400,501.00 1,058,400.00 - 293,470,276.33 
ค่าเส่ือมราคาสะสม          
ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 - 143,207,010.47 426,100,390.43 10,583,120.95 26,779,990.76 400,500.00 142,389.60 - 607,213,402.21 
คา่เสือ่มราคาส าหรบัปี -   2,734,073.22  18,726,299.62 223,547.82 428,923.48 - 53,304.79 - 22,166,148.93 
คา่เสือ่มราคา - จ าหน่าย - - (436,809,088.15) - - - - - (436,809,088.15) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 - 145,941,083.69  8,017,601.90 10,806,668.77 27,208,914.24 400,500.00 195,694.39 - 192,570,462.99 
ค่าเผือ่การด้อยค่า          
ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 - - 723,102.51 - - - - - 723,102.51 
โอนกลบัระหวา่งปี - - (494,283.72) - - - - - (494,283.72) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 - - 228,818.79 - - - - - 228,818.79 
มลูค่าตามบญัชี - สทุธิ          
ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 97,002,972.90 3,584,631.99 130,208,519.24 434,178.07 1,140,379.86 1.00 916,010.40 10,013,078.60 243,299,772.06 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 97,002,972.90    850,558.77  289,724.66 688,337.00 976,694.61 1.00 862,705.61 - 100,670,994.55 

ค่าเส่ือมราคาส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบด้วย หน่วย : บาท 
 ปี 2563 ปี 2562 

ตน้ทุนขายและบรกิาร 21,002,405.41 23,931,314.24 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 1,163,743.52 673,172.81 

รวม 22,166,148.93 24,604,487.05 
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15. ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

15.1 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ทีด่นิบางสว่น อาคารทัง้หมด เครื่องจกัร และอุปกรณ์บางสว่นของกลุ่มบรษิทั 
ราคาทนุ จ านวนเงนิ 1,466.76 ลา้นบาท และ 3,143.61 ลา้นบาท ตามล าดบั และมลูค่าสทุธทิางบญัชหีลงัหกัค่าเผื่อการ
ดอ้ยค่า จ านวนเงนิ 782.26 ลา้นบาท และ 1,737.16 ลา้นบาท ตามล าดบั ส าหรบังบการเงนิรวม (ราคาทุน จ านวนเงนิ 
236.98 ลา้นบาท และ 599.75 ลา้นบาท ตามล าดบั และมลูคา่สทุธทิางบญัชหีลงัหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า จ านวนเงนิ 
97.19 ลา้นบาท และ 168.14 ลา้นบาท ตามล าดบั ส าหรบังบการเงนิเฉพาะกจิการ) ไดจ้ดจ านองไวก้บัธนาคารเพื่อค ้า
ประกนัวงเงนิสนิเชื่อต่างๆ กบัธนาคารพาณิชยต์ามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 22 และ ขอ้ 39 

15.2  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บรษิทัย่อยทางออ้มมสีนิทรพัยท์ีต่ ัง้อยู่บนพืน้ทีข่องบรษิทัเอกชน ซึง่เมื่อครบ
ก าหนดตามสญัญา ผูใ้หเ้ช่าหรอืคู่สญัญามสีทิธเิลอืกทีจ่ะจ่ายเงนิค่าทรพัยส์นิหรอืใหบ้รษิทัย่อยทางออ้มท าการรือ้ถอน
เพื่อสง่มอบพืน้ทีต่ามสภาพเดมิใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าหรอืคู่สญัญา โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

15.2.1 ระบบและเครื่องมอืเครื่องใชใ้นการผลติไฟฟ้า ตามสญัญาขายไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้านครหลวง จ านวน 8 โครงการ 
ราคาทุน จ านวนเงนิ 69.21 ลา้นบาท และมลูค่าสทุธติามบญัช ี จ านวนเงนิ 47.23 ลา้นบาท และ 50.86 ลา้นบาท 
ตามล าดบั บรษิทัย่อยทางออ้มไม่ไดบ้นัทกึประมาณการรือ้ถอนในงบการเงนิเนื่องจากฝ่ายบรหิารของบรษิทัย่อยทางออ้ม
คาดการณ์ว่าผูใ้หเ้ช่าจะไมใ่หร้ือ้ถอน 

15.2.2 ระบบและเครื่องมอืเครื่องใชใ้นการผลติไฟฟ้า ตามสญัญาขายไฟฟ้าใหแ้ก่บรษิทัเอกชน จ านวน 4 โครงการ ราคาทนุ 
จ านวนเงนิ 155.87 ลา้นบาท และ 130.82 ลา้นบาท ตามล าดบั และมลูค่าสทุธติามบญัช ีจ านวนเงนิ 142.70 ลา้นบาท 
และ 124.80 ลา้นบาท ตามล าดบั บรษิทัย่อยทางออ้มไดบ้นัทกึประมาณการรือ้ถอน จ านวนเงนิ 7.73 ลา้นบาท และ 
6.05 ลา้นบาท ตามล าดบั 

15.3 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ยานพาหนะสว่นหนึ่งของบรษิทัย่อยทางตรง ราคาทุน 0.46 ลา้นบาท มลูค่าสทุธติามบญัชี
จ านวนเงนิ 0.42 ลา้นบาท เป็นหนี้สนิตามสญัญาเช่าตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 16.2 

15.4 ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบรษิทัไดซ้ือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

    หน่วย : บาท 
    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
ซือ้โดยเงนิสด 482,594,150.93 821,353,087.38 26,403,521.32 9,581,440.77 
ซือ้โดยการก่อหนี้ 37,131,138.44 66,118,494.25 104,000.00 8,319,180.00 
ซือ้โดยวธิสีญัญาเชา่ซือ้ 463,551.40 - - - 
สทุธ ิ 520,188,840.77 887,471,581.63 26,507,521.32 17,900,620.77 

15.5 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์องบรษิทัย่อยทางออ้มแหง่หนึ่ง ราคาทุนในงบการเงนิรวม 
จ านวนเงนิ 203.70 ลา้นบาท และมลูค่าสทุธติามบญัชใีนงบการเงนิรวม จ านวนเงนิ 175.78 ลา้นบาท เป็นสนิทรพัยท์ี่
ตัง้อยู่บนพืน้ทีเ่ช่า ซึง่เมื่อครบก าหนดตามสญัญา จะตอ้งท าการรือ้ถอนโรงไฟฟ้าเพื่อสง่มอบพืน้ทีต่ามสภาพเดมิใหแ้ก่
ผูใ้หเ้ช่า บรษิทัย่อยทางออ้มดงักล่าวไดบ้นัทกึประมาณการรือ้ถอน จ านวนเงนิ 1.24 ลา้นบาทในงบการเงนิรวม 

15.6 ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2562 ตน้ทุนการกูย้มืในงบการเงนิรวม จ านวนเงนิ 9.67 ลา้นบาท เกดิจากเงนิกูย้มืโดยมี
วตัถุประสงคเ์ฉพาะจากธนาคารพาณิชยเ์พื่อก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์องบรษิทัย่อยทางออ้ม จ านวนตน้ทุน
การกูย้มืค านวณตามตน้ทุนจรงิทีเ่กดิขึน้จรงิระหว่างปี อตัราการตัง้ขึน้เป็นทุนรอ้ยละ LIBOR+2.5 ต่อปี 
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16. สญัญาเช่า 

16.1 สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สทุธ ิ

รายการเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สทุธ ิส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งันี้ 

 

หน่วย : บาท 
งบการเงนิรวม 

 สญัญาเช่าทีด่นิ สญัญาเช่าพืน้ที ่ รวม 
มลูค่าสทุธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2563 - - - 
รายการปรบัปรุงจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ    
 ฉบบัที ่16 น ามาใชค้รัง้แรก 27,986,691.00 15,958,089.00 43,944,780.00 
เงนิประกนัการเช่า - 390,000.00 390,000.00 
มลูค่าสทุธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2563 - หลงัปรบัปรุง 27,986,691.00 16,348,089.00 44,334,780.00 
เพิม่ขึน้ระหว่างปีทีร่าคาทุน 9,174,807.70 7,996,217.00 17,171,024.70 
ค่าเสือ่มราคาส าหรบัปี (892,212.98) (1,063,660.00) (1,955,872.98) 
ลดลงจากการจ าหน่ายธุรกจิ (27,221,906.04) - (27,221,906.04) 
มลูค่าสทุธติามบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 9,047,379.68 23,280,646.00 32,328,025.68 

กลุ่มบรษิทัเช่าสนิทรพัยป์ระกอบดว้ย ทีด่นิ และพืน้ทีห่ลงัคา อายุสญัญาเช่า มรีะยะเวลา 3 - 25 ปี โดยมสีทิธต่ิออายุ
สญัญาเช่าเมื่อสิน้สดุอายุสญัญา ค่าเช่าก าหนดช าระเป็นรายเดอืนตามอตัราทีร่ะบุไวใ้นสญัญา 

ค่าเสือ่มราคาส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 แสดงรวมไวใ้นตน้ทนุขายและบรกิารในงบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

16.2 หนี้สนิตามสญัญาเช่า - สทุธ ิ

หนี้สนิตามสญัญาเช่า - สทุธ ิประกอบดว้ย 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม 
 ปี 2563 

จ านวนเงนิทีต่อ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 45,856,412.81 
หกั  ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่ารอการตดับญัช ี (13,951,272.43) 
รวม 31,905,140.38 
หกั  สว่นทีค่รบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (1,164,017.73) 
สทุธ ิ 30,741,122.65 

กลุ่มบรษิทัฯ ไดท้ าสญัญาเช่าเพือ่เช่าทีด่นิ พืน้ทีห่ลงัคา และรถยนต ์เพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกจิ โดยมกี าหนดการช าระ
ค่าเช่าเป็นรายเดอืน อายุของสญัญามรีะยะเวลาโดยเฉลีย่ประมาณ 3 ถงึ 25 ปี และสญัญาดงักล่าวเป็นสญัญาทีบ่อก
เลกิไม่ได ้
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16. สญัญาเช่า (ต่อ) 

16.2 หนี้สนิตามสญัญาเช่า (ต่อ) 

รายการเปลีย่นแปลงของหนี้สนิตามสญัญาเช่า ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งันี้ 

 

หน่วย : บาท 
งบการเงนิรวม 

มลูค่าตามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2563 - 
รายการปรบัปรุงจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
 ฉบบัที ่16 น ามาถอืปฏบิตัคิรัง้แรก 43,660,246.00 
มลูค่าตามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2563 - หลงัปรบัปรุง 43,660,246.00 
บวก หนี้สนิตามสญัญาเช่าเพิม่ขึน้ระหว่างปี 25,025,832.00 
หกั ดอกเบีย้จ่ายรอตดับญัชเีพิม่ขึน้ระหว่างปี (8,028,246.10) 
 จ่ายช าระระหว่างปี (1,049,285.52) 
 เงนิจ่ายล่วงหน้า (2,097,640.16) 
 ลดลงจากการจ าหน่ายธุรกจิ (25,605,765.84) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 31,905,140.38 

จ านวนเงนิขัน้ต ่าทีต่อ้งจ่ายส าหรบัระยะเวลาแต่ละช่วง 

 

หน่วย : บาท 
งบการเงนิรวม 

 ปี 2563 
มลูค่าปัจจุบนัของจ านวนเงนิขัน้ต ่า ทีต่อ้งจ่ายทัง้สิน้ตามสญัญาเช่า  
   สทุธจิากดอกเบีย้ตามสญัญาเช่ารอการตดับญัชเีป็นดงันี้  
 ไม่เกนิ 1 ปี 1,164,017.73 
 เกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 5,021,535.53 
 เกนิ 5 ปี 25,719,587.12 
 รวม 31,905,140.38 

ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัสญัญาเชา่ทีร่บัรูใ้นงบก าไรขาดทุน ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี ้

 

หน่วย : บาท 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
ค่าเสือ่มราคาของสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 1,955,872.98 - - - 
ดอกเบีย้จ่ายของหนี้สนิตามสญัญาเช่า 2,053,596.71 - - - 
ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่าซือ้
สนิทรพัยอ์า้งองิมมีลูค่าต ่า 140,919.00 - 132,000.00 - 

ค่าเช่าจ่าย - 4,130,146.40 - 132,000.00 

 

 



 

หน้า 68 จาก 107 

17. สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 

รายการเปลีย่นแปลงของบญัชสีนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - สทุธ ิส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งันี้ 

    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิรวม 

 
สทิธใินการขายไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย ์

สทิธกิารใชส้ายสง่
กระแสไฟฟ้า รวม 

ราคาทุน   
ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 630,922,456.59 81,287,353.07 712,209,809.66 
รบัคนืเงนิค่าระบบสายสง่ไฟฟ้า - (23,036,106.89) (23,036,106.89) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 630,922,456.59 58,251,246.18 689,173,702.77 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม    
ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 75,218,925.09 2,342,347.93 77,561,273.02 
ตดัจ าหน่ายระหว่างปี 20,940,430.54 2,545,389.61 23,485,820.15 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 96,159,355.63 4,887,737.54 101,047,093.17 
มลูค่าตามบญัช ี- สทุธ ิ    

ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 555,703,531.50 78,945,005.14 634,648,536.64 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 534,763,100.96 53,363,508.64 588,126,609.60 

 
    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิรวม 

 
สทิธใินการขายไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย ์

สทิธกิารใชส้ายสง่
กระแสไฟฟ้า รวม 

ราคาทุน   
ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 630,922,456.59 58,251,246.18 689,173,702.77 
รบัโอนระหว่างปี - 34,347,135.69 34,347,135.69 
รบัคนืเงนิค่าระบบสายสง่ไฟฟ้า - (1,592,947.46) (1,592,947.46) 
ลดลงจากการจ าหน่ายธุรกจิ (506,338,174.55) (55,535,616.48) (561,873,791.03) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 124,584,282.04 35,469,817.93 160,054,099.97 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม    
ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 96,159,355.63 4,887,737.54 101,047,093.17 
ตดัจ าหน่ายระหว่างปี 12,382,578.43 1,643,737.30 14,026,315.73 
รบัคนืเงนิค่าระบบสายสง่ไฟฟ้า - (39,823.53) (39,823.53) 
ลดลงจากการจ าหน่ายธุรกจิ (107,503,731.85) (5,720,563.54) (113,224,295.39) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 1,038,202.21 771,087.77 1,809,289.98 
มลูค่าตามบญัช ี- สทุธ ิ    

ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 534,763,100.96 53,363,508.64 588,126,609.60 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 123,546,079.83 34,698,730.16 158,244,809.99 
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17. สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ (ต่อ) 

บริษทัยอ่ยทางอ้อม : 

สทิธกิารขายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์: 

สทิธกิารขายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์เป็นค่าสทิธใินการผลติไฟฟ้าส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ใน
ประเทศไทย จ านวน 3 โครงการ และในประเทศญีปุ่่ น จ านวน 4 โครงการ 

สทิธจิากการใชร้ะบบสายสง่กระแสไฟฟ้า : 

สทิธจิากการใชร้ะบบสายสง่กระแสไฟฟ้าในประเทศไทย เกดิจากสญัญากบัการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคและการไฟฟ้านครหลวง
ทีก่ าหนดใหส้ญัญาทีบ่รษิทัย่อยทางออ้ม 3 แห่ง ท ากบัการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคและการไฟฟ้านครหลวง โดยก าหนดให้
บรษิทัย่อยทางออ้มเป็นผูล้งทุนในการตดิตัง้ระบบสายสง่กระแสไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ในการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า กรรมสทิธิ ์
ในสนิทรพัยท์ีล่งทุนจะตกเป็นของการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคและการไฟฟ้านครหลวง ตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญา บรษิทัย่อยจะ
ตดัจ าหน่ายสทิธดิงักล่าวเมื่อเริม่เดนิเครื่องจ่ายไฟเขา้ระบบเชงิพาณิชย ์

สทิธจิากการใชร้ะบบสายสง่กระแสไฟฟ้าในประเทศญีปุ่่ น เกดิจากการจ่ายค่าสทิธดิงักล่าวจ านวน 2 โครงการ  

ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบรษิทัไดจ้ าหน่ายเงนิลงทุนตามทีก่ล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.2.1.5 และ 2.2.1.7 
สง่ผลใหส้นิทรพัยไ์ม่มตีวัตนคงเหลอืเพยีงสทิธกิารขายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์องโครงการในประเทศญีปุ่่ นจ านวน 
2 โครงการ 

 
18. สินทรพัยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

18.1 สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีมรีายละเอยีดดงันี้ 

    หน่วย : บาท 
    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 48,729,906.30 15,124,492.65 6,173,794.20 7,880,155.22 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (46,427,964.96) (49,953,412.90) - - 
สทุธ ิ 2,301,941.34 (34,828,920.25) 6,173,794.20 7,880,155.22 
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18. สินทรพัยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 

18.2 รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กดิขึน้ในระหว่างปี มดีงันี้ 

    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิรวม 

    
ณ วนัที่ 

1 ม.ค. 63 

เพิม่ขึน้จากการน า
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิกลุ่ม

เครื่องมอืทางการเงนิ
มาปฎบิตัคิรัง้แรก 

 
บนัทกึเป็น (รายจา่ย) รายได ้

ส าหรบัปีใน 
ณ วนัที่ 

31 ธ.ค. 63 
ก าไรหรอื
ขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     
ลูกหน้ีการคา้ 3,946,789.48 - 11,428,104.33 - 15,374,893.81 
สนิคา้คงเหลอื 1,246,800.07 - (469,393.28) - 777,406.79 
สนิทรพัยท์างการเงนิไม่หมนุเวยีนอื่น 6,997.00 - 4,226.00 - 11,223.00 
หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - - 162,835.80 - 162,835.80 
หน้ีสนิอนุพนัธท์างการเงนิ - 5,334,920.14 (875,410.71) - 4,459,509.43 
ประมาณการหน้ีสนิส าหรบั 
ผลประโยชน์พนกังาน 9,923,906.10 - (5,526,875.02) 

 
(157,590.85) 4,239,440.23 

ผลขาดทุนสะสมทางภาษ ี - - 23,704,597.24 - 23,704,597.24 

รวม 15,124,492.65 5,334,920.14 28,428,084.36 (157,590.85) 48,729,906.30 

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี     
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ (49,953,412.90) - 3,525,447.94 - (46,427,964.96) 

สทุธ ิ (34,828,920.25) 5,334,920.14 31,953,532.30 (157,590.85) 2,301,941.34 

 

    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิรวม 

    
ณ วนัที ่

1 ม.ค. 62 

บนัทกึเป็น (รายจ่าย) รายได ้
ส าหรบัปีใน 

ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 62 ก าไรหรอืขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี    
ลกูหนี้การคา้ 4,520,000.00) (573,210.52) - 3,946,789.48) 
สนิคา้คงเหลอื 1,624,596.11) (377,796.04) - 1,246,800.07) 
สนิทรพัยท์างการเงนิไม่หมุนเวยีนอื่น 8,171.00) (1,174.00) - 6,997.00) 
ประมาณการหนี้สนิส าหรบัผลประโยชน์พนกังาน   7,935,496.26 3,227,827.68 (1,239,417.84) 9,923,906.10 

รวม 14,088,263.37) 2,275,647.12) (1,239,417.84) 15,124,492.65) 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ (57,946,568.43) 7,993,155.53) - (49,953,412.90) 

สทุธ ิ (43,858,305.06) 10,268,802.65) (1,239,417.84) (34,828,920.25) 
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18. สินทรพัยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 

18.2 รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กดิขึน้ในระหว่างปี มดีงันี้ (ต่อ) 

    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    

ณ วนัที ่
1 ม.ค. 63 

เพิม่ขึน้จากการน า
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิกลุ่ม

เครือ่งมอืทางการเงนิ
มาปฎบิตัคิรัง้แรก 

บนัทกึเป็น (รายจ่าย) รายได ้
ส าหรบัปีใน 

ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 63 

ก าไรหรอื
ขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อืน่ 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     
สนิคา้คงเหลอื 131,596.11 - (131,596.11) - - 
สนิทรพัยท์างการเงนิไม่หมุนเวยีนอืน่ 6,997.00 - 4,226.00) - 11,223.00 
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 167,023.31 - (88,939.64) - 78,083.67 
ประมาณการหนี้สนิส าหรบั 
ผลประโยชน์พนกังาน 7,574,538.80 - (5,773,327.33) 51,252.03 1,852,463.50 

หนี้สนิอนุพนัธท์างการเงนิ - 4,892,667.69 (660,643.66) - 4,232,024.03 

รวม 7,880,155.22 4,892,667.69 (6,650,280.74) 51,252.03 6,173,794.20 

 
    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    
ณ วนัที ่

1 ม.ค. 62 

บนัทกึเป็น (รายจ่าย) รายได ้
ส าหรบัปีใน 

ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 62 ก าไรหรอืขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี    
สนิคา้คงเหลอื 131,596.11 - - 131,596.11 
สนิทรพัยท์างการเงนิไม่หมุนเวยีนอื่น 8,171.00 (1,174.00) - 6,997.00 
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 210,630.14 (43,606.83) - 167,023.31 
ประมาณการหนี้สนิส าหรบัผลประโยชน์พนกังาน 5,825,932.59 1,986,535.41) (237,929.20) 7,574,538.80 

รวม 6,176,329.84 1,941,754.58) (237,929.20) 7,880,155.22 
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18. สินทรพัยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 

18.3 ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษเีงนิไดส้ าหรบัปี สรุปไดด้งันี้ 

18.3.1 ภาษเีงนิไดท้ีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน 

   หน่วย : บาท 

   ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั :     
คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลส าหรบัปี 86,631,701.96) 79,500,044.15) 11,210,155.63 6,501,052.97) 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี:     
คา่ใชจ้า่ย (รายได)้ ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีี่
เกีย่วขอ้งกบัผลแตกตา่งชัว่คราวรบัรูเ้มือ่เริม่แรก
และทีก่ลบัรายการ (31,953,532.30) (10,268,802.65) 6,650,280.74 (1,941,754.58) 

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ 54,678,169.66) 69,231,241.50) 17,860,436.37 4,559,298.39) 

คา่ใชจ้า่ย (รายได)้ ภาษเีงนิไดซ้ึง่เกดิจาก     
    การด าเนินงานต่อเน่ือง 12,599,730.76 46,409,650.27 6,799,318.47 (1,941,754.58) 
    การด าเนินงานทีย่กเลกิ 42,078,438.90 22,821,591.23 11,061,117.90 6,501,052.97) 

รวมคา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 54,678,169.66 69,231,241.50 17,860,436.37 4,559,298.39) 

18.3.2 ภาษเีงนิไดท้ีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 หน่วย : บาท 

 ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

 
จ านวนเงนิ 
ก่อนภาษ ี

รายได ้(คา่ใชจ้่าย) 
ทางภาษ ี

จ านวนเงนิ 
สทุธจิากภาษ ี

งบการเงนิรวม    
ภาษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบั :    

    ผลก าไรจากการวดัมลูคา่ใหมข่องผลประโยชน์พนกังาน 1,290,517.19 (157,590.85) 1,132,926.34 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ    
ภาษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบั :    

    ผลขาดทุนจากการวดัมลูคา่ใหม่ของผลประโยชน์พนกังาน (256,260.16) 51,252.03 (205,008.13) 
 

 หน่วย : บาท 

 ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

 
จ านวนเงนิ 
ก่อนภาษ ี

รายได ้(คา่ใชจ้่าย) 
ทางภาษ ี

จ านวนเงนิ 
สทุธจิากภาษ ี

งบการเงนิรวม    
ภาษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบั :    

    ผลก าไรจากการวดัมลูคา่ใหมข่องผลประโยชน์พนกังาน 5,576,293.04 (1,239,417.84) 4,336,875.20 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ    
ภาษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบั :    

    ผลก าไรจากการวดัมลูคา่ใหมข่องผลประโยชน์พนกังาน 1,189,646.01 (237,929.20) 951,716.81 
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18. สินทรพัยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 

18.4 การกระทบยอดเพื่อหาอตัราภาษเีงนิไดท้ีแ่ทจ้รงิ 

    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิรวม 

    ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

    ปี 2563 ปี 2562 

    
อตัราภาษ ี
(รอ้ยละ) 

จ านวนเงนิภาษ ี
(บาท) 

อตัราภาษ ี
(รอ้ยละ) 

จ านวนเงนิภาษ ี
(บาท) 

ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้  1,619,790,514.98  970,964,826.05) 

ก าไรกอ่นภาษเีงนิไดส้ว่นทีต่อ้งเสยีภาษ ี  2,737,246,302.76  1,106,298,533.37) 
หกั ก าไรทีไ่ดร้บัยกเวน้  (382,425,545.67)  (251,774,218.41) 

สทุธกิ าไรทีต่อ้งเสยีภาษ ี  2,354,820,757.09  854,524,314.96) 

จ านวนภาษตีามอตัราภาษ ี 20 470,964,151.42 20 170,904,862.99) 
ผลกระทบทางภาษขีองค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถ
น ามาหกัในการค านวณก าไรทางภาษ ี  (416,285,981.76)  (101,673,621.49) 

ภาษเีงนิได ้(อตัราทีแ่ทจ้รงิ) 2 54,678,169.66 8 69,231,241.50) 

 
    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

    ปี 2563 ปี 2562 

    
อตัราภาษ ี
(รอ้ยละ) 

จ านวนเงนิภาษ ี
(บาท) 

อตัราภาษ ี
(รอ้ยละ) 

จ านวนเงนิภาษ ี
(บาท) 

ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้  333,393,251.90  201,150,419.37) 

จ านวนภาษตีามอตัราภาษ ี 20 66,678,650.38 20 40,230,083.87) 
ผลกระทบทางภาษขีองค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถ
น ามาหกัในการค านวณก าไรทางภาษ ี  (48,818,214.01)  (35,670,785.48) 

ภาษเีงนิได ้(อตัราทีแ่ทจ้รงิ) 5 17,860,436.37 2 4,559,298.39) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บรษิัทย่อยบางแห่งมีรายการผลแตกต่างชัว่คราวที่ใช้หกัภาษีที่เกดิจากผล
ขาดทุนสะสมทางภาษี จ านวนเงนิ 153.18 ลา้นบาท และ 474.65 ลา้นบาท ตามล าดบั (สิน้สดุระยะเวลาการหกักลบ
ในปี 2568 และ 2567 ตามล าดบั) ทัง้นี้บรษิทัย่อยทางตรงแห่งหนึ่งไดน้ าผลขาดทุนสะสมทางภาษบีางสว่นจ านวน 118.52 
ล้านบาท ไปบนัทกึเป็นสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชีแล้ว ส่วนที่เหลอืยงัไม่มีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่า 
บรษิทัย่อยจะมกี าไรทางภาษเีพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์ทางภาษดีงักล่าว 
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18. สินทรพัยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 

18.5 อตัราภาษ ี

ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั : 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ค านวณภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล ในอตัรารอ้ยละ 20 ของก าไรสทุธติามบญัชสี าหรบัปีภายหลงั
ปรบัปรุงดว้ยรายการทีไ่ม่ถอืเป็นรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายตามประมวลรษัฎากร 

รายการปรบัปรุงหลกั ไดแ้ก่ คา่เผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ ค่าเผื่อการลดมลูค่าสนิคา้คงเหลอื การ
ดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์ประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์พนกังาน และค่าใชจ้่ายทีไ่ม่เป็นไปตามเกณฑท์ีป่ระมวลรษัฎากร
ก าหนด 

ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลของบรษิทัย่อยในต่างประเทศ ค านวณขึน้โดยใชอ้ตัราตามกฎหมายของประเทศเหล่านัน้ 

บรษิทัย่อยบางแห่ง ไม่มภีาระภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลทีต่้องช าระ เน่ืองจากบรษิทัย่อยมผีลขาดทุนสะสมทางภาษียกมา
จากปีก่อน และมผีลขาดทุนสะสมทางภาษียกมาของกจิการทีไ่ดร้บัส่งเสรมิการลงทุนมากกว่าก าไรสุทธทิางภาษีของ
สว่นงานทีไ่ม่ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี: 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง ไดถู้กวดัมลูค่าดว้ยอตัราภาษรีอ้ยละ 20 ซึง่เป็นอตัราภาษทีีร่ฐับาลก าหนด ณ วนัที่
รายงาน 

 
19. เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ ประกอบดว้ย 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
เจา้หนี้ทรสัตร์ซีทีอื่น 72,827,465.29 30,698,210.19 4,739,075.98 15,757,746.28 
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ - 150,271,403.62 - - 
รวม 72,827,465.29 180,969,613.81 4,739,075.98 15,757,746.28 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 อตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ ประกอบดว้ย 

1. เจา้หนี้ทรสัตร์ซีทีอื่น อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 2.17 - 4.75 ต่อปี และ 3.1 - 7.25 ต่อปี ตามล าดบั 

2. ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 2.2 - 2.6 ต่อปี และ 2.4719 - 5.8125 ต่อปี ตามล าดบั 

วงเงนิสนิเชื่อดงักล่าวค ้าประกนัโดยที่ดนิบางส่วน อาคารทัง้หมด เครื่องจกัร และอุปกรณ์บางส่วนของกลุ่มบรษิัท  
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 39 และตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ ทีร่ะบุไวใ้นสญัญา 

 
20.  ตัว๋แลกเงินขายลด 

บริษทัฯ : 

บรษิทัฯ ไดอ้อกตัว๋แลกเงนิขายลด (Bill of Exchange : B/E) ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิแห่งหนึ่ง ในวงเงนิไม่เกนิ 1,000 ลา้นบาท 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 มตีัว๋แลกเงนิขายลด จ านวน 20 ฉบบั มลูค่าทีต่ราไว ้270 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ  
4.6 ต่อปี และในระหว่างไตรมาสที ่1 ปี 2563 บรษิทัฯ ไดจ้่ายช าระตัว๋แลกเงนิขายลดดงักล่าวครบทัง้จ านวนแลว้ 
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20.  ตัว๋แลกเงินขายลด (ต่อ) 

บริษทัยอ่ยทางตรง : บรษิทั อเีทอรน์ิตี้ พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) "ETP" 

ในระหว่างปี 2563 ETP ไดอ้อกตัว๋แลกเงนิขายลด (Bill of Exchange : B/E) ใหแ้ก่บรษิทัแหง่หนึ่ง จ านวน 1 ฉบบั 
มลูค่าทีต่ราไว ้ 50 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 4 ต่อปี ซึง่ ETP ไดจ้่ายช าระตัว๋แลกเงนิขายลดดงักล่าวครบทัง้
จ านวนแลว้ 
 

21. เจ้าหน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น ประกอบดว้ย 
   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2563 
ปี 2562 

(จดัประเภทใหม่) ปี 2563 ปี 2562 
เจา้หนี้การคา้     
เจา้หนี้การคา้ - บรษิทัย่อย - - 5,116,699.78 3,032,372.69 

             - บรษิทัอื่น 30,005,466.98 34,504,813.04 645,536.54 19,867,561.43 

รวมเจา้หนี้การคา้ 30,005,466.98 34,504,813.04 5,762,236.32 22,899,934.12 
เจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น     
เจา้หนี้อื่น - บรษิทัย่อย - - 2,684,992.00 8,604,940.00 
             - บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 401.11 1,190.17 - - 
             - บรษิทัอื่น 101,367,219.11 109,087,357.03 2,772,509.83 5,699,996.15 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 14,431,613.65 14,270,682.33 1,986,939.83 4,226,795.50 
รายไดร้บัล่วงหน้า 408,980.00 43,560.00 - 43,560.00 
ดอกเบีย้คา้งจ่าย 13,320,427.79 22,160,154.66 2,603,221.81 4,170,213.30 

รวมเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น 129,528,641.66 145,562,944.19 10,047,663.47 22,745,504.95 
รวมเจา้หนี้การคา้ 
    และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น 159,534,108.64 180,067,757.23 15,809,899.79 45,645,439.07 

 

22. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 

รายการเคลื่อนไหวของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สทุธ ิมดีงันี้ 
    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
ยอดคงเหลอืตน้ปี 3,317,524,344.63 2,835,339,349.93 426,236,730.71 433,148,000.00 
บวก  กูเ้พิม่ระหว่างปี 159,804,613.78 937,322,919.73 - 74,748,730.71 
บวก  ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่น 115,325,071.71 (106,345,309.54) - - 
หกั    จ่ายคนืระหว่างปี (1,875,433,341.71) (348,792,615.49) (82,419,250.00) (81,660,000.00) 
หกั    ลดลงจากการจ าหน่ายธุรกจิ (1,250,521,542.10) - - - 
รวม 466,699,146.31 3,317,524,344.63 343,817,480.71 426,236,730.71 
หกั สว่นทีค่รบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (108,596,385.73) (364,452,522.99) (70,680,000.00) (80,488,000.00) 

สทุธ ิ 358,102,760.58 2,953,071,821.64 273,137,480.71 345,748,730.71 



 

หน้า 76 จาก 107 

22. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ  (ต่อ) 

กลุ่มบรษิทัไดท้ าสญัญากูย้มืเงนิระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 2 แหง่ โดยมหีลกัทรพัยค์ ้าประกนั และตอ้งปฏบิตัติาม
เงื่อนไข รวมถงึขอ้ก าหนดอื่นๆ ทีร่ะบุไวใ้นสญัญา (ดหูมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 39) 

รายละเอยีดและเงื่อนไขการกูย้มื ดงันี้ 

บริษทัฯ : 

วงเงนิกูย้มื 
(ลา้นบาท) วตัถุประสงค ์ เงือ่นไขการเบกิจ่าย 

อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละต่อปี) การผ่อนช าระ ครบก าหนด 

96.00 
 

เพือ่ซื้อเครือ่งจกัร งวดที ่1 : จ านวน 30 ลา้นบาท 
ภายในเดอืน มกราคม 2560 
งวดที ่2 : จ านวน 66 ลา้นบาท 
ภายในเดอืน มถุินายน 2560 
(เบกิเงนิกูแ้ลว้ 44.25 ลา้นบาท) 

MLR-1 งวดที ่1 - 60 เดอืนละ 0.50 ลา้นบาท  
งวดที ่61 เป็นตน้ไป เดอืนละ 1.10 
ลา้นบาท (ยกเวน้งวดสุดทา้ยตกลง
ช าระเท่ากบัจ านวนทีเ่หลอื) 

ภายในปี 2563 

422.50 เพือ่ซื้อหุน้ บรษิทั 
ตะวนัออกการพมิพ ์
และบรรจุภณัฑ ์
จ ากดั* 

เบกิรบัเป็นงวดๆ ใหแ้ลว้เสรจ็
ภายในวนัที ่31 ธ.ค.61 (เบกิ
เงนิกูแ้ลว้ 407.50 ลา้นบาท) 

THB FIX 6M+1.97 ช าระคนืภายใน 82 งวด งวดละ 5 ลา้น
บาท (ยกเวน้งวดสุดทา้ยตกลงช าระ
เท่ากบัจ านวนทีเ่หลอื) 

ภายในปี 2568  

77.50 เพือ่ซื้อหุน้ บรษิทั 
ตะวนัออกการพมิพ ์
และบรรจุภณัฑ ์
จ ากดั* 

เบกิรบัเป็นงวดๆ ใหแ้ลว้เสรจ็
ภายในวนัที ่31 ธ.ค.62 (เบกิ
เงนิกูแ้ลว้ 72.34 ลา้นบาท) 

THB FIX 6M+2.6 งวดที ่1 - 2 เดอืนละ 0.89 ลา้นบาท  
งวดที ่3 เป็นตน้ไป เดอืนละ 0.92 ลา้น
บาท (ยกเวน้งวดสุดทา้ยตกลงช าระ
เท่ากบัจ านวนทีเ่หลอื) 

ภายในปี 2569 

596.00 *เดมิชือ่ บรษิทั เวลิด ์พริน้ ติ้ง แอนด ์แพค็เกจ็จิง้ จ ากดั 

หลกัทรพัยท์ีน่ าไปค ้าประกนัการกูย้มืเงนิกบัสถาบนัการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มดีงัต่อไปนี้ 

1) จ าน าหุน้สามญัของบรษิทัย่อยทางตรงบางสว่น 
2) จ านองทีด่นิและอาคารทัง้หมดของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยทางตรง 
3) จ านองเครื่องจกัรบางสว่นของบรษิทัย่อยทางตรง 

บรษิทัฯ ตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไขภายใตส้ญัญากูย้มืดงักล่าว ซึง่ไดก้ าหนดขอ้ปฏบิตัิ และขอ้จ ากดัทีส่ าคญับางประการ
ดงัต่อไปนี้ 

1) ด ารงอตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของทุน (Debt to Equity Ratio) ไมเ่กนิกว่า 3 : 1 เท่า ในปี 2562 และไม่เกนิกว่า 2 : 1 
เท่า ตัง้แต่ปี 2563 เป็นตน้ไป 

2) ด ารงอตัราสว่นความสามารถในการช าระหนี้ (DSCR) ไม่ต ่ากว่า 1.5 : 1 เท่า 

บริษทัยอ่ยทางตรง : ตะวนัออกการพมิพ ์และบรรจุภณัฑ ์จ ากดั “EPPCO” 

วงเงนิกูย้มื 
(ลา้นบาท) วตัถุประสงค ์ เงือ่นไขการเบกิจ่าย 

อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละต่อปี) การผ่อนช าระ ครบก าหนด 

112.50 
 

เพือ่ซื้อเครือ่งจกัร 
ในการผลติกระดาษ
ลกูฟูกและกลอ่ง
กระดาษ 

เบกิภายในวนัที ่31 ธ.ค. 62 
(เบกิเงนิกูแ้ลว้ 80 ลา้นบาท) 

MLR-0.75 ช าระคนืภายใน 84 งวด งวดละ 1.34 
ลา้นบาท (ยกเวน้งวดสุดทา้ยตกลง
ช าระเท่ากบัจ านวนทีเ่หลอื) ช าระงวด
แรกเริม่ ธ.ค. 62 

ภายในปี 2569 

15.84 ลงทุนและด าเนินงาน
อนุรกัษ์พลงังานใน
อาคารหรอืโรงงาน 

เบกิภายในวนัที ่31 ธ.ค. 62 
(เบกิเงนิกูแ้ลว้ 15.04 ลา้น
บาท) 

MLR-1 ช าระคนืภายใน 60 งวด งวดละ 0.26 
ลา้นบาท (ยกเวน้งวดสุดทา้ยตกลง
ช าระเท่ากบัจ านวนทีเ่หลอื) 

ภายในปี 2567  

128.34      
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22. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ  (ต่อ) 

หลกัทรพัยท์ีน่ าไปค ้าประกนัการกูย้มืเงนิกบัสถาบนัการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มดีงัต่อไปนี้ 

1) บรษิทัฯ เขา้ค ้าประกนัเตม็วงเงนิ 
2) จ านองเครื่องจกัรบางสว่นของบรษิทัย่อยทางตรง 

บรษิทัย่อยทางตรง ตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไขภายใตส้ญัญากูย้มืดงักล่าว ซึง่ไดก้ าหนดขอ้ปฏบิตัิ และขอ้จ ากดัทีส่ าคญั
บางประการดงัต่อไปนี้ 

1) ด ารงอตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของทุน (Debt to Equity Ratio) ไมเ่กนิกว่า 1.2 : 1 เท่า 
2) ด ารงอตัราสว่นความสามารถในการช าระหนี้ (DSCR) ไม่ต ่ากว่า 1.3 : 1 เท่า 

บริษทัยอ่ยทางตรง : บรษิทั อเีทอรน์ิตี้ พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) “ETP” 
วงเงนิกูย้มื วตัถุประสงค ์ เงื่อนไขการเบกิจ่าย อตัราดอกเบีย้ การผ่อนช าระ 

วงเงนิที ่1     

สนิเชื่อสว่น ก. 300 ลา้นบาท เพื่อช าระค่าก่อสรา้ง ภายใน 18 เดอืน นบัจาก LIBOR 6M+2.5 ภายใน 3.6 ปี นบัจาก 
สนิเชื่อสว่น ข. 3,305 ลา้นเยน โรงไฟฟ้าพลงังาน วนัทีเ่บกิรบัสนิเชื่อสว่น  วนัทีเ่บกิรบัสนิเชื่อ 

 แสงอาทติย ์ ก หรอื สว่น ข งวดแรก  สว่น ก หรอื สว่น ข งวดแรก 

วงเงนิที ่2     

สนิเชื่อสว่น ก. 632 ลา้นบาท เพื่อช าระค่าก่อสรา้ง ภายใน 12 เดอืน นบัจาก LIBOR 6M+2.5 ภายใน 3 ปี นบัจากวนัที ่
สนิเชื่อสว่น ข. 465 ลา้นเยน โรงไฟฟ้าพลงังาน วนัทีเ่บกิรบัสนิเชื่อสว่น  เบกิรบัสนิเชื่อสว่น ก 

 แสงอาทติย ์ ก หรอื สว่น ข งวดแรก  หรอื สว่น ข งวดแรก 

ในระหว่างปี 2563 ETP ไดจ้่ายช าระคนืวงเงนิกูข้า้งตน้แลว้ทัง้จ านวน และไดไ้ถ่ถอนหลกัทรพัยท์ีน่ าไปค ้าประกนัการ
กูย้มืเงนิกบัสถาบนัการเงนิแลว้ 

บริษทัยอ่ยทางอ้อม : บรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จ ากดั “EPCOG” 

วงเงนิกูย้มื 
(ลา้นบาท) วตัถุประสงค ์ เงือ่นไขการเบกิจ่าย 

อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละต่อปี) การผ่อนช าระ ครบก าหนด 

60.00 เพือ่ซื้อเครือ่งจกัร เบกิรบัเป็นงวดๆ ใหแ้ลว้เสรจ็
ภายในวนัที ่31 ก.ค. 2558 

MLR-2 ช าระคนืทุกสิน้เดอืน เริม่สิน้
เดอืน พ.ค. 2558 จ่ายงวดละ 
0.77 ลา้นบาท 

ภายในปี 2562 

47.00 เพือ่ซื้อเครือ่งจกัร 
(โครงการคงิสแ์พค) 

งวดที ่1 : จ านวน 42.72 ลา้น
บาท ภายในวนัที ่30 ม.ิย. 60 

MLR-0.75 ช าระคนืทุกสิน้เดอืน เริม่สิน้
เดอืน ก.ค. 2560 จ่ายงวดละ 
0.67 ลา้นบาท 

ภายในปี 2566 

22.00 เพือ่ซื้อเครือ่งจกัร 
(โครงการคลนิทแ์พค) 

เบกิเงนิกูภ้ายใน 31 ต.ค. 61 
หรอืระยะเวลาอื่นทีธ่นาคาร
ขยายออกไปตามทีธ่นาคาร
เหน็สมควร 

MLR-0.75 ช าระคนืทุกสิน้เดอืน เริม่สิน้
เดอืนนบัจากเบกิถอนเงนิกูง้วด
สุดทา้ย จ่ายงวดละ 0.32    
ลา้นบาท 

ภายในปี 2566 

22.00 เพือ่ซื้อเครือ่งจกัร 
(โครงการแสงรุ่ง) 

เบกิเงนิกูภ้ายใน 31 ส.ค. 61 
หรอืระยะเวลาอื่นทีธ่นาคาร
ขยายออกไปตามทีธ่นาคาร
เหน็สมควร 

MLR-0.75 ช าระคนืทุกสิน้เดอืน เริม่สิน้
เดอืนนบัจากเบกิถอนเงนิกูง้วด
สุดทา้ย จ่ายงวดละ 0.32    
ลา้นบาท 

ภายในปี 2567 

300.00 เพือ่ซื้อเครือ่งจกัร 
(โครงการดบัเบิล้สตาร)์ 

เบกิเงนิกูภ้ายใน 31 ธ.ค. 62 
หรอืระยะเวลาอื่นทีธ่นาคารขยาย
ออกไปตามทีธ่นาคารเหน็สมควร 

MLR-0.75 ช าระคนืทุกสิน้เดอืน เริม่สิน้
เดอืน ธ.ค. 2562 จ่ายงวดละ 
0.16 ลา้นบาท 

ภายในปี 2569 

451.00      
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22. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ  (ต่อ) 

หลกัทรพัยท์ีน่ าไปค ้าประกนัการกูย้มืเงนิกบัสถาบนัการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มดีงัต่อไปนี้ 

1) จดทะเบยีนสญัญาหลกัประกนัทางธุรกจิทรพัยส์นิประเภทเครื่องจกัรใหม่ เพื่อเป็นหลกัประกนัภายใน 90 วนันบัตัง้แต่
วนัทีม่กีารเบกิใชว้งเงนิ 

2) โอนสทิธกิารรบัเงนิส าหรบัโครงการเช่าซือ้ใหแ้ก่ธนาคาร ด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 90 วนั นบัแต่วนัท าสญัญา 
3) มอบสทิธเิรยีกรอ้งทีบ่รษิทัมต่ีอลกูหนี้แห่งสทิธ/ิลกูหนี้การคา้ทุกราย 
4) การโอนสทิธใินผลประโยชน์ต่างๆ ทีบ่รษิทัย่อยทางออ้มจะไดร้บัจากขอ้ตกลงต่างๆ ในสญัญากูเ้งนิ 
5) บรษิทัฯ บรษิทัย่อยทางตรง และบรษิทัย่อยทางออ้ม เขา้ค ้าประกนัเตม็วงเงนิ 
6) จ าน าหุน้ทัง้หมดของบรษิทัย่อยทางตรง 
7) จ านองเครื่องจกัรทัง้หมดของบรษิทัย่อยทางออ้ม 

บรษิทัย่อยทางออ้มตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไขภายใตส้ญัญากูย้มืดงักล่าว ซึง่ไดก้ าหนดขอ้ปฏบิตัแิละขอ้จ ากดัทีส่ าคญับาง
ประการดงัต่อไปนี้ 

1) ด ารงอตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของทุน (Debt to Equity Ratio) ไม่เกนิกว่า 3 : 1 เท่า และไม่เกนิกว่า 4 : 1 เท่า 
2) ด ารงอตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของทุน (DSCR) ไม่ต ่ากว่า 1.1 - 1.2 : 1 เท่า 

บริษทัยอ่ยทางอ้อมในปี 2562 : 

บรษิทั อารพ์วี ีพลงังาน จ ากดั “RPV” 

วงเงนิกูย้มื 
(ลา้นบาท) วตัถุประสงค ์ เงือ่นไขการเบกิจ่าย 

อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละต่อปี) การผ่อนช าระ ครบก าหนด 

305.45 เพือ่ช าระค่าก่อสรา้ง
โรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย ์

งวดที ่1 รบัเงนิกูท้ ัง้หมด THBFIX 
1M+2.5 

เป็นรายเดอืน ช าระงวดแรกเริม่ ธ.ค. 2557 ภายในปี 2565 

80.00 เพือ่น ามาเป็นเงนิลงทุน
เพิม่ในประเทศไทยและ
เวยีดนาม 

งวดที ่1 รบัเงนิกูท้ ัง้หมด THBFIX 
1M+2.5 

เป็นรายเดอืน งวดแรก 1.42 ลา้นบาท และ
เพิม่ขึน้ทุกงวดจนถงึงวดสุดทา้ย 3.76 ลา้น
บาท รวมทัง้หมด 45 งวด  ช าระงวดแรก 
เริม่ ก.พ. 62 

ภายในปี 2565 

385.45      

บรษิทั เจเคอาร ์พลงังาน จ ากดั “JKR” 

วงเงนิกูย้มื 
(ลา้นบาท) วตัถุประสงค ์ เงือ่นไขการเบกิจ่าย 

อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละต่อปี) การผ่อนช าระ ครบก าหนด 

305.45 เพือ่ช าระค่าก่อสรา้ง
โรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย ์

งวดที ่1 รบัเงนิกูท้ ัง้หมด THBFIX 
1M+2.5 

เป็นรายเดอืน ช าระงวดแรกเริม่ ธ.ค. 2557 ภายในปี 2565 

80.00 เพือ่น ามาเป็นเงนิลงทุน
เพิม่ในประเทศไทยและ
เวยีดนาม 

งวดที ่1 รบัเงนิกูท้ ัง้หมด THBFIX 
1M+2.5 

เป็นรายเดอืน งวดแรก 1.42 ลา้นบาท และ
เพิม่ขึน้ทุกงวดจนถงึงวดสุดทา้ย 3.76 ลา้น
บาท รวมทัง้หมด 45 งวด  ช าระงวดแรก 
เริม่ ก.พ. 62  

ภายในปี 2565 

385.45      
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22. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ  (ต่อ) 

บรษิทั ลพบุร ีโซล่า จ ากดั “LOP” 

วงเงนิกูย้มื 
(ลา้นบาท) วตัถุประสงค ์ เงือ่นไขการเบกิจ่าย 

อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละต่อปี) การผ่อนช าระ ครบก าหนด 

414.00 เพือ่ช าระค่าก่อสรา้ง
โรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย ์

งวดที ่1 : เบกิเมือ่วนัที ่6 ม.ิย. 
2557 จ านวน 204.80 ลา้นบาท  
งวดที ่2 : เบกิเมือ่วนัที ่26 ม.ิย. 
2557 จ านวน 204.20 ลา้นบาท  

THBFIX 
1M+2.5 

เป็นรายเดอืน ช าระงวดแรก  
30 ม.ิย. 2557 

ภายในปี 2564 

140.00 เพือ่น ามาเป็นเงนิลงทุน
เพิม่ในประเทศไทยและ
เวยีดนาม 

งวดที ่1 รบัเงนิกูท้ ัง้หมด THBFIX 
1M+2.5 

เป็นรายเดอืน ช าระงวดแรก  
31 ม.ค. 2562 

ภายในปี 2567 

554.00      

บรษิทั ปราจนี โซล่า จ ากดั “PS” 

วงเงนิกูย้มื 
(ลา้นบาท) วตัถุประสงค ์ เงือ่นไขการเบกิจ่าย 

อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละต่อปี) การผ่อนช าระ ครบก าหนด 

156.50 เพือ่ช าระค่าก่อสรา้ง
โรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย ์

เบกิเมือ่วนัที ่26 พ.ค. 2560 5.85 และ 
THBFIX 
1M+3.15 

เป็นรายเดอืน ช าระงวดแรก 31 พ.ค. 2560 ภายในปี 2572 

Kyotamba Solar Godo Kaisha (Jpn Co.) “GK3” 

วงเงนิกูย้มื 
(ลา้นเยน) วตัถุประสงค ์ เงือ่นไขการเบกิจ่าย 

อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละต่อปี) การผ่อนช าระ ครบก าหนด 

2,700 เพือ่ช าระคนืภาระหนี้สนิ
ในการกูย้มืทีม่อียู ่

ภายในเดอืน ตุลาคม 2560 LIBOR 
6M+1.6 

ช าระคนืทุกสิน้เดอืน ก.พ. และ ส.ค. 
ช าระงวดแรกสิน้เดอืน ก.พ. 2561 

ภายในปี 2578 

ในระหว่างปีกลุ่มบรษิทั ไดจ้ าหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทางออ้มขา้งตน้ ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงนิขอ้ 2.2.1.5 และ 2.2.1.7.2 

 
23. หุ้นกู้ - สุทธิ 

บริษทัฯ : 

23.1 เมื่อวนัที ่6 มถุินายน 2562 บรษิทัฯ ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูจ้ านวน 1 ชุด จ านวน 500,000 หน่วย มลูค่าหน่วยทีต่รา
ไวห้น่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมลูค่า 500 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้ รอ้ยละ 5.75 ครบก าหนดวนัที ่6 มนีาคม 2564 

23.2 เมื่อวนัที ่19 กนัยายน 2562 บรษิทัฯ ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูจ้ านวน 1 ชดุ จ านวน 491,700 หน่วย มลูคา่หน่วยทีต่รา
ไวห้น่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมลูค่า 491.70 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้ รอ้ยละ 5.25 ครบก าหนดวนัที ่19 กนัยายน 2563 
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23. หุ้นกู้ - สุทธิ (ต่อ) 

23.3 เมื่อวนัที ่8 มถุินายน 2560 บรษิทัฯ ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูจ้ านวน 3 ชุด จ านวน 815,400 หน่วย มลูค่าหน่วยที่
ตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมลูค่า 815.40 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีด ดงันี้.- 

 
ชนิดหุน้กู ้

มลูค่า 
(ลา้นบาท) 

อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละ) วนัครบก าหนด 

หุน้กูค้รัง้ที ่1/2560 ชุดที ่1  328.00 5 7 มถุินายน 2562 
หุน้กูค้รัง้ที ่1/2560 ชุดที ่2  283.30 5.2 8 มถุินายน 2563 
หุน้กูค้รัง้ที ่1/2560 ชุดที ่3  204.10 5.35 8 มถุินายน 2564 
รวม 815.40   

 บริษทัยอ่ยทางตรง : บรษิทั อเีทอรน์ิตี้ พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) “ETP” 

23.4 เมื่อวนัที ่ 31 สงิหาคม 2563 บรษิทัย่อยไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูช้นิดระบุชื่อผูถ้อื ประเภทไม่ดอ้ยสทิธ ิ มปีระกนั     
และมผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้จ านวน 852,500 หน่วย มลูค่าหน่วยทีต่ราไวห้น่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมลูค่า 852.50 ลา้น
บาท อตัราดอกเบีย้ รอ้ยละ 5.50 ครบก าหนดวนัที ่31 สงิหาคม 2565 

23.5 เมื่อวนัที ่ 29 กนัยายน 2559 บรษิทัย่อยไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูจ้ านวน 3 ชุด จ านวน 1,500,000 หน่วย มลูค่า
หน่วยทีต่ราไวห้น่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมลูค่า 1,500 ลา้นบาท ตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ 
ครัง้ที ่2/2559 เมื่อวนัที ่8 สงิหาคม 2559 ใหเ้พิม่วงเงนิการออกหุน้กูจ้ากเดมิ 2,000 ลา้นบาท เป็น 2,500 ลา้นบาท 
โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

 
ชนิดหุน้กู ้

มลูค่า 
(ลา้นบาท) 

อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละ) วนัครบก าหนด 

หุน้กูช้นิดทยอยช าระคนืเงนิตน้ ครัง้ที ่2/2559 ชุดที ่1   500.00 4.2 23 กนัยายน 2562 
หุน้กูค้รัง้ที ่2/2559 ชุดที ่2 500.00 4.5 23 กนัยายน 2563 
หุน้กูค้รัง้ที ่2/2559 ชุดที ่3 500.00 4.8 23 กนัยายน 2564 
รวม 1,500.00   

23.6 เมื่อวนัที ่5 เมษายน 2559 บรษิทัย่อยไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูจ้ านวน 3 ชุด จ านวน 918,700 หน่วย มลูค่าหน่วยที่
ตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมลูค่า 918.70 ลา้นบาท ตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที่ 
1/2558 เมื่อวนัที ่29 ธนัวาคม 2558 ทีใ่หอ้อกหุน้กูใ้นวงเงนิไม่เกนิ 2,000 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

 
ชนิดหุน้กู ้

มลูค่า 
(ลา้นบาท) 

อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละ) วนัครบก าหนด 

หุน้กูช้นิดทยอยช าระคนืเงนิตน้ ครัง้ที ่1/2559 ชุดที ่1  113.40 4.15 5 เมษายน 2562 
หุน้กูค้รัง้ที ่1/2559 ชุดที ่2 308.50 4.65 5 เมษายน 2563 
หุน้กูค้รัง้ที ่1/2559 ชุดที ่3 496.80 5.1 5 เมษายน 2564 
รวม 918.70   

 บรษิทัย่อยตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไข ซึง่ไดก้ าหนดขอ้ปฏบิตัแิละขอ้จ ากดับางประการ รวมถงึการใหบ้รษิทัย่อยด ารงอตัราสว่น
ของหนี้สนิรวมต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (Debt to Equity Ratio) ไม่เกนิ 3.25 : 1  
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23. หุ้นกู้ - สุทธิ (ต่อ) 

รายการเคลื่อนไหวของหุน้กู ้- สทุธ ิมดีงันี้ 

    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
ยอดคงเหลอืตน้ปี 3,284,400,000.00 3,177,400,000.00 1,479,100,000.00 815,400,000.00 
บวก ออกและเสนอขายระหว่างปี 852,500,000.00 991,700,000.00 - 991,700,000.00 
หกั ไถ่ถอนระหว่างปี (1,583,500,000.00) (884,700,000.00) (775,000,000.00) (328,000,000.00) 
ยอดคงเหลอืปลายปี 2,553,400,000.00 3,284,400,000.00 704,100,000.00 1,479,100,000.00 
ค่าใชจ้่ายในการออกหุน้กู ้ (8,705,190.00) - - - 
ตดัจ าหน่ายค่าใชจ้่ายในการออกหุน้กู ้ 1,466,764.88 - - - 
หกั สว่นทีค่รบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (1,700,900,000.00) (1,583,500,000.00) (704,100,000.00) (775,000,000.00) 

สทุธ ิ 845,261,574.88 1,700,900,000.00 - 704,100,000.00 

 
24. ประมาณการหน้ีสินส าหรบัผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ 

 กลุ่มบรษิทัมนีโยบายจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และบ าเหนจ็ตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญตัคิุม้ครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชน์เมื่อเกษยีณและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนกังานตามสทิธแิละอายุงาน 

โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ มคีวามเสีย่งจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ได้แก่ ความ
เสีย่งของช่วงชวีติ และความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ 

 การเปลีย่นแปลงในมลูค่าปัจจุบนัของประมาณการหนี้สนิส าหรบัผลประโยชน์พนกังาน - สทุธ ิประกอบดว้ย 

    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
มลูค่าตามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 49,911,637.80 40,065,593.00 37,872,694.01 29,129,663.00 
ตน้ทุนบรกิารในอดตี - 12,112,628.31 - 8,933,099.00 
ตน้ทุนบรกิารในปัจจบุนั 8,259,697.90 6,327,984.42 2,234,076.66 4,435,143.02 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 1,200,536.00 1,341,142.11 645,378.01 923,852.00 
ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังานส าหรบัปี (5,755,942.99) (4,359,417.00) (31,746,091.33) (4,359,417.00) 
ขาดทุน (ก าไร) จากการวดัมลูคา่ใหม่ของ 

     ผลประโยชน์พนกังานทีร่บัรูใ้นระหว่างปี (1,131,999.96) (5,576,293.04) 256,260.16 (1,189,646.01) 
มลูค่าตามบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม  52,483,928.75 49,911,637.80 9,262,317.51 37,872,694.01 
หกั สว่นทีค่รบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (4,117,722.91) (3,084,007.00) (3,644,556.57) (2,207,047.00) 

สทุธ ิ 48,366,205.84 46,827,630.80 5,617,760.94 35,665,647.01 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ระยะเวลาเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
ของกลุ่มบรษิทั ในงบการเงนิรวมระยะเวลาประมาณ 7 - 18 ปี และ 9 - 17 ปี ตามล าดบั และในงบการเงนิเฉพาะกจิการ
ระยะเวลาประมาณ 7 ปี และ 9 ปี ตามล าดบั 
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24. ประมาณการหน้ีสินส าหรบัผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ (ต่อ) 

ค่าใชจ้่ายทีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนขา้งตน้ แสดงรวมในรายการ ดงัต่อไปนี้ 

    หน่วย : บาท 

    ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
รบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน :     

    ตน้ทุนขายและบรกิาร 6,566,070.33 13,045,329.65 1,673,278.00 9,730,199.00 
    ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 550,387.07 983,385.70 166,120.67 919,592.00 
    ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 807,597.26 4,093,739.88 390,653.00 3,026,535.02 
    ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 1,536,179.24 1,659,299.61 649,403.00 615,768.00 

    รวม 9,460,233.90 19,781,754.84 2,879,454.67 14,292,094.02 

ก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น :     
    ผลขาดทุน (ก าไร) จากการประมาณการ 
        ตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั (1,131,999.96) (5,576,293.04) 256,260.16 (1,189,646.01) 

ก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น เกดิขึน้จาก 

    หน่วย : บาท 

    ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
    สมมตฐิานทางการเงนิ 3,323,546.36 849,039.44 521,777.70 51,983.00 
    การปรบัปรุงจากประสบการณ์ (4,076,041.29) (8,372,762.87) (102,152.34) (3,471,906.01) 
    สมมตฐิานประชากร (379,505.03) 1,947,430.39 (163,365.20) 2,230,277.00 

    รวม (1,131,999.96) (5,576,293.04) 256,260.16 (1,189,646.01) 

ขอ้สมมตฐิานในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ณ วนัทีร่ายงาน ประกอบดว้ย 

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
*   อตัราคดิลด (รอ้ยละ) 0.92 - 1.81 1.71 - 3.06 0.92 2.52 
    อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน (รอ้ยละ) 4 - 5 4 - 5 4 4.14 
**  อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน (รอ้ยละ) 1.91 - 22.92 0 - 25 1.91 - 22.92 0 - 25 
*** อตัรามรณะ (รอ้ยละ) 105 105 105 105 
     อายคุรบเกษยีณ (ปี) 60 60 60 60 
*    อตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรฐับาลส าหรบัเงนิชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 
**   ขึน้อยูก่บัระยะเวลาการท างานของพนกังาน 
***  อา้งองิตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามญั (TMO2017 : Thai Mortality Ordinary Table of 2017) 
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24. ประมาณการหน้ีสินส าหรบัผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ (ต่อ) 

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 

การเปลีย่นแปลงในแต่ละขอ้สมมตฐิานทีเ่กีย่วขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีอ่าจเป็นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัทีร่ายงาน โดยถอืว่าขอ้สมมตฐิานอื่นๆ คงที่ จะมผีลกระทบต่อประมาณการหนี้สนิส าหรบั
ผลประโยชน์พนกังานทีก่ าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงนิดงัต่อไปนี้ 

ผลกระทบต่อประมาณการหนี้สนิส าหรบัผลประโยชน์พนกังาน แสดงไดด้งันี้ 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
อตัราคดิลด      
     เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1 (4,003,448.54) (4,218,675.35) (371,262.60) (3,127,911.00) 
     ลดลง รอ้ยละ 1 4,564,992.31 4,781,944.46 416,287.50 3,521,645.00) 
การเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนในอนาคต     
     เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1 4,395,756.16 5,349,950.31 399,177.71 4,060,590.00) 
     ลดลง รอ้ยละ 1 (3,943,097.21) (4,698,355.44) (364,165.54) (3,561,697.00) 
อตัราการลาออก     
     เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1 - (4,134,981.96) - (3,288,639.00) 
     ลดลง รอ้ยละ 1 - 2,724,552.03 - 1,963,031.00) 

เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 20 (2,111,343.15) - (185,198.53) - 
ลดลง รอ้ยละ 20 2,319,498.45 - 200,751.79 - 

แมว้่าการวเิคราะหน์ี้ไม่ไดค้ านึงการกระจายตวัแบบเตม็รูปแบบของกระแสเงนิสด ทีค่าดหวงัภายใต้โครงการดงักล่าว  
แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมตต่ิางๆ 

 
25. เจ้าหน้ีค่าหุ้น 

บริษทัยอ่ยทางตรง : บรษิทั อเีทอรน์ิตี้ พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) "ETP" 

 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัของ ETP ครัง้ที ่8/2562 เมื่อวนัที ่6 กนัยายน 2562 มมีตอินุมตัดิงันี้ 

25.1 ให ้EP Group (HK) Co., Ltd. (“EP-HK”) เขา้ซือ้หุน้ของ Alternative Energies Kabushiki Kaisha (Jpn Co.) (“AEKK”) 
จ านวน 2,450 หุน้ จาก บรษิทั โซล่า พาวเวอร ์ แมเนจเมน้ท ์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“SPM-TH”) เป็นจ านวนเงนิ 
181.50 ลา้นบาท สดัสว่นการถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 98 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว เพื่อจดัโครงสรา้งการถอืหุน้
ใหม่ก่อนการขายหุน้ SPM-TH ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 คงเหลอืเป็นเจา้หนี้ค่าหุน้จ านวน 27.49 ลา้นบาท ทัง้นี้ ไดจ้่าย
ช าระเจา้หนี้ค่าหุน้ดงักล่าวแลว้เมื่อวนัที ่28 ธนัวาคม 2563 

25.2 ให ้EP-HK เขา้ซือ้หุน้ของ AEKK จ านวน 50 หุน้ จากผูถ้อืหุน้เดมิ เป็นจ านวนเงนิ 0.15 ลา้นบาท ภายหลงัการซือ้หุน้
ดงักล่าว สดัสว่นการถอืหุน้ใน AEKK เพิม่เตมิจากเดมิในสดัสว่นรอ้ยละ 98 เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีน 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 EP-HK ยงัไม่ไดจ้่ายช าระค่าหุน้ดงักล่าว 
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26. ค่าเผือ่หน้ีสินจากภาระค า้ประกนั 

ในระหว่างปี 2546 ผู้บรหิารแผนของบรษิัทฯ มมีติให้บนัทกึประมาณการหนี้สนิที่อาจจะเกดิขึ้นจากการค ้าประกนั     
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิทีอ่อกโดยบรษิทั แมเนเจอร ์มเีดยี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“MMG”) จ านวน 200 ลา้นบาท ต่อธนาคาร
แห่งหนึ่ง  โดยบรษิัทฯ บนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายทัง้จ านวน เนื่องจาก MMG ไม่สามารถปฏบิตัิตามแผนฟ้ืนฟูกจิการใน
ขณะนัน้ได้ ต่อมา MMG ได้ปฏบิตัิตามแผนฟ้ืนฟูกิจการครัง้ที่ 2 ที่ได้ผ่านความเหน็ชอบจากศาลแล้วเมื่อวนัที่ 17 
กุมภาพนัธ ์2547 และเมื่อวนัที ่28 มถุินายน 2550 ศาลมมีตเิหน็ชอบดว้ยกบัขอ้เสนอแกไ้ขแผนฟ้ืนฟูกจิการของ MMG 

ในระหว่างปี 2548 MMG ไดช้ าระคนืเจา้หนี้บางสว่นโดยการใหเ้จา้หนี้แปลงหนี้เป็นหุน้สามญัและใหเ้จา้หนี้แปลงสภาพ
หุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามญั ซึง่นายทะเบยีนหุน้สามญัของ MMG ไดม้อบหุน้สามญัของบรษิทัดงักล่าวใหแ้ก่เจา้หนี้
แลว้ ตามแผนฟ้ืนฟูกจิการครัง้ 2 ตามทีก่ล่าวขา้งตน้ ท าใหบ้รษิทัดงักล่าวมหีนี้สนิในสว่นทีบ่รษิทัฯ ค ้าประกนัคงเหลอื
เป็นจ านวนเงนิ  46.21  ลา้นบาท ทัง้นี้บรษิทัฯ ไม่มกีารคดิค่าธรรมเนียมการค ้าประกนักบั MMG 

เมื่อวนัที ่18 พฤศจกิายน 2551 ศาลแพ่งแผนกคดลีม้ละลายไดม้คี าสัง่พทิกัษ์ทรพัย์เดด็ขาด MMG ตามพระราชบญัญตัิ
ลม้ละลาย  ทัง้นี้ ภาระหนี้สนิในส่วนทีบ่รษิัทฯ ค ้าประกนัยงัคงมอียู่เช่นเดมิตามแผนฟ้ืนฟูกจิการของบรษิทัฯ ซึง่ก าหนด
แนวทางในการช าระหนี้โดยแปลงหนี้เป็นหุน้สามญัในราคาหุน้ละ 4 บาท ในขณะนัน้ ทัง้นี้ปัจจุบนับรษิทัฯ ไดด้ าเนินการ
ลดทุน - หุน้สามญั อตัรา 3 ต่อ 1 มูลค่าหุน้ละ 1 บาท แต่บรษิทัฯ ยงัไม่ไดด้ าเนินการปรบัค่าเผื่อหนี้สนิจากการค ้าประกนั 
เนื่องจากบรษิทัฯ ยงัไม่ไดร้บัการเรยีกรอ้งจากธนาคารแห่งหนึ่งใหจ้่ายช าระหนี้จ านวนดงักล่าว แทน MMG จนถงึปัจจุบนั 

เมื่อวนัที ่16 ธนัวาคม 2553 ศาลแพ่งแผนกคดลีม้ละลายไดม้คี าพพิากษาให้ MMG เป็นบุคคลลม้ละลายตามรายงาน
ของเจา้พนกังานพทิกัษ์ทรพัยจ์ากมตกิารประชุมเจา้หนี้ครัง้แรก 

 ปัจจบุนัศาลแพ่งแผนกคดลีม้ละลายอยู่ในระหว่างด าเนินการจ าหน่ายทรพัยข์อง MMG หากจ าหน่ายได ้ เจา้พนกังาน
พทิกัษ์ทรพัย ์จะมหีมายแจง้ใหท้างบรษิทัฯ เขา้รบัช าระหนี้ต่อไป 

 
27. ทุนเรอืนหุ้น 

รายการเคลื่อนไหวของทุนเรอืนหุน้ในระหว่างปี มดีงัต่อไปนี้ 

  งบการเงนิรวม / งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ปี 2563 ปี 2562 
  หุน้สามญั หน่วย : บาท หุน้สามญั หน่วย : บาท 

  (หุน้) ทนุเรอืนหุน้ ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ (หุน้) ทนุเรอืนหุน้ ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ 
ทนุจดทะเบยีน       
   ยอดยกมาตน้ปี 1,026,076,686 1,026,076,686.00 - 1,045,038,462 1,045,038,462.00 - 
   เพิม่ทนุ 552,942,000 552,942,000.00 - - - - 
   ลดทนุ - - - (18,961,776) (18,961,776.00) - 

   ยอดยกไปปลายปี 1,579,018,686 1,579,018,686.00 - 1,026,076,686 1,026,076,686.00 - 

ทนุทีอ่อกและช าระแลว้       
   ยอดยกมาตน้ปี 921,572,840 921,572,840.00 567,865,697.72 921,572,840 921,572,840.00 567,865,697.72 
   เพิม่ทนุ 10,934,257 10,934,257.00 41,347,892.85 - - - 

   ยอดยกไปปลายปี 932,507,097 932,507,097.00 609,213,590.57 921,572,840 921,572,840.00 567,865,697.72 

 
 
 
 
 
 



 

หน้า 85 จาก 107 

27. ทุนเรอืนหุ้น (ต่อ) 

ปี 2563 

27.1 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ครัง้ที ่ 1/2563 เมื่อวนัที ่ 11 พฤศจกิายน 2563 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เพิม่ทุนจด
ทะเบยีนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน 552,942,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยเสนอ
ขายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Right offering : RO) จ านวน 276,471,000 หุน้ เสนอขายใหแ้ก่
ประชาชนทัว่ไป (Public offering : PO) จ านวน 184,314,000 หุน้ และเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private 
placement : PP) จ านวน 92,157,000 หุน้ มผีลใหจ้ านวนหุน้จากเดมิ 1,026,076,686 หุน้ เพิม่เป็น 1,579,018,686 หุน้ 
และบรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เมือ่วนัที ่23 พฤศจกิายน 2563 

ปี 2562 

27.2 ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 เมื่อวนัที ่ 25 เมษายน 2562 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ ลดทุนจดทะเบยีนจ านวน 
18,961,776 หุน้ ทีเ่หลอืจากการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ โดยจดัสรรใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิตาม
สดัสว่นการถอืหุน้ (Right offering : RO) จ านวน 18,961,776 หุน้ โดยลดทุนจดทะเบยีน จากเดมิ 1,045,038,462 หุน้ 
เป็น 1,026,076,686 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท และบรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เมื่อวนัที ่7 
พฤษภาคม 2562 

 
28. ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 

ตามบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีทีบ่รษิทัเสนอขายหุน้สงูกว่า
มลูค่าหุน้ทีจ่ดทะเบยีนไว ้บรษิทัตอ้งน าค่าหุน้สว่นเกนิน้ีตัง้เป็นทุนส ารอง (“สว่นเกนิมลูค่าหุน้”) สว่นเกนิมลูค่าหุน้น้ีจะ
น าไปจ่ายเป็นเงนิปันผลไม่ได ้

 
29. ส ารองตามกฎหมาย 

บริษทั : 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บรษิัทฯ ต้องจดัสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธปิระจ าปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี 
จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไป
จ่ายเงนิปันผลได ้

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ ไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมายจ านวน 1.09 ลา้นบาท 

ในปัจจุบนั บรษิทัฯ ไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

บริษทัยอ่ยทางตรงและทางอ้อม : 

ตามมาตรา 1202 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรษิัทย่อยที่จดัตัง้ขึ้นตามกฎหมายไทยต้องจดัสรรทุน
ส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนผลก าไร ซึง่บรษิทัท ามาหาไดทุ้กคราวทีจ่่ายเงนิปันผลจนกว่าทุน
ส ารองนัน้จะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนของบรษิัท ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถ
น าไปหกักบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถน าไปจ่ายเงนิปันผลได ้
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30. เงินปันผลจ่าย 

เงนิปันผลทีป่ระกาศจ่ายในระหวา่งปี มดีงันี้ 

เงนิปันผล อนุมตัโิดย 

เงนิปันผล 
จ่ายต่อหุน้ 

(บาทต่อหุน้) 

เงนิปันผล
จ่าย 

(ลา้นบาท) 
วนัทีจ่่าย 
เงนิปันผล 

ปี 2563     
เงนิปันผลระหว่างกาลจากผล
การด าเนินงาน ตัง้แต่เดอืน 
มกราคม ถงึ ธนัวาคม 2562 

ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 
เมื่อวนัที ่20 เมษายน 2563 

0.20 184.31 15 พ.ค. 2563 

ปี 2562     
เงนิปันผลระหว่างกาลจากผล
การด าเนินงาน ตัง้แต่เดอืน 
กรกฎาคม ถงึ ธนัวาคม 2561 

ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562
เมื่อวนัที ่25 เมษายน 2562 

0.10 92.16 23 พ.ค. 2562 

 
31. รายได้เงินอดุหนุนจากรฐับาล 

 รายไดเ้งนิอุดหนุนจากรฐับาล เป็นรายไดจ้ากการไดร้บัสนบัสนุนสว่นเพิม่ราคารบัซือ้ไฟฟ้า (Adder) ของบรษิทัย่อย
ทางออ้ม 3 แห่ง จากการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคจากการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ ในอตัรา 8 บาท  
ต่อกโิลวตัต ์ เป็นระยะเวลา 10 ปี นบัตัง้แต่วนัเริม่ตน้ซือ้ขายไฟฟ้าเชงิพาณชิย์ บรษิทัย่อยทางออ้มรบัรูเ้งนิอุดหนุน
ดงักล่าวเป็นรายไดท้ัง้จ านวน เมือ่บรษิทัย่อยทางออ้มจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและลกูคา้ยอมรบัการสง่มอบนัน้ อย่างไรกต็าม
ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบรษิทัไดม้กีารจ าหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทางออ้มทัง้ 3 แห่งดงักล่าวแลว้ (ดหูมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิขอ้ 2.2.1.5 ประกอบ) 

 
32. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 ค่าใชจ้่ายจ าแนกตามลกัษณะทีส่ าคญั ประกอบดว้ย 

    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
การเปลีย่นแปลงในสนิคา้ส าเรจ็รปู

และงานระหว่างท า 50,524,223.44 (4,270,636.43) 16,584,150.54 (7,285,752.18) 
วตัถุดบิและวสัดุสิน้เปลอืงใชไ้ป 308,791,929.72 301,548,262.32 175,106,094.19 229,325,319.02 
ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัพนกังาน 141,674,956.94 171,083,580.83 47,175,347.79 95,281,846.86 
ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย        252,508,923.06 262,999,674.81 22,166,148.93 24,604,487.05 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสนิทรพัย ์ (494,283.72) (272,885.88) (494,283.72) (272,885.88) 
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษา

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ 45,623,811.14 29,173,052.71 - - 
ค่าสาธารณูปโภค 18,852,943.96 23,649,980.69 6,806,977.18 11,897,623.20 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 35,824,424.97 35,823,218.90 14,343,126.33 13,818,693.00 
ตน้ทุนทางการเงนิ 280,907,298.75 360,711,999.70 90,460,893.52 113,913,494.52 
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33. การด าเนินงานท่ียกเลิก 

กลุ่มบรษิัทมสี่วนงานจากการด าเนินงานทีย่กเลกิและมกีารปรบัโครงสรา้งธุรกจิสิง่พมิพ์ ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิขอ้ 42.1 ส่งผลให้บรษิัทฯ ไม่มผีลการด าเนินงานจากส่วนงานรบัจ้างพมิพ์ตัง้แต่เดอืนธนัวาคม 
นอกจากนี้ยงัมสีว่นงานจากการด าเนินงานทีย่กเลกิจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทางออ้มตามทีก่ล่าวไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.2.1.5 และ 2.2.1.7 มีผลท าให้กลุ่มบริษัทสูญเสียอ านาจการควบคุมในบรษิัท
ดงักล่าว โดยกลุ่มบรษิทัไม่ไดน้ าฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทัดงักล่าวมารวมในงบการเงนิรวมตัง้แต่
วนัทีก่ลุ่มบรษิทัไดส้ญูเสยีอ านาจการควบคุม 

33.1 รายละเอยีดของผลการด าเนินงานของสว่นการด าเนินงานทีย่กเลกิมดีงันี้ 

  หน่วย : บาท 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 458,367,169.14 403,932,010.09 350,792,203.32 433,024,325.70 
รายไดเ้งนิอุดหนุนจากรฐับาล 129,087,118.20 216,429,712.00 - - 
รายไดอ้ื่น 22,620,133.52 3,804,900.63 51,777,716.25 3,969,002.19 
ตน้ทุนขายและบรกิาร (235,895,895.34) (233,886,806.19) (290,913,914.28) (362,086,802.03) 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย - - (15,060,852.44) (20,761,999.73) 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (42,076,976.76) (22,380,701.11) (7,492,494.38) (3,157,706.04) 
ตน้ทุนทางการเงนิ (64,769,254.86) (52,611,200.83) (902,208.92) (2,629,110.60) 
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 267,332,293.90 315,287,914.59 88,200,449.55 48,357,709.49 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ (42,078,438.90) (22,821,591.23) (11,061,117.90) (6,501,052.97) 
ก าไรสทุธสิ าหรบัปี 225,253,855.00 292,466,323.36 77,139,331.65 41,856,656.52 

33.2 ผลสะสมของรายไดห้รอืค่าใชจ้่ายทีร่บัรูใ้นก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น 

    หน่วย : บาท 
    งบการเงนิรวม 
    ปี 2563 ปี 2562 

ก าไร (ขาดทุน) จากการแปลงคา่งบการเงนิ 139,838,327.85 (112,006,365.24) 

33.3 งบกระแสเงนิสดของการด าเนินงานทีย่กเลกิแสดงไดด้งันี้ 

    หน่วย : บาท 
    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 2,289,842,438.79) 731,183,184.50) (118,924,768.20) 1,001,663.02 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 324,597,420.66) (595,731,678.55) 172,714,010.06 (5,594,915.72) 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ (2,614,012,646.38) (124,017,563.14) (10,973,041.75) (40,205,826.77) 
กระแสเงนิสดสทุธ ิ 427,213.07) 11,433,942.81) 42,816,200.11 (44,799,079.47) 
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34. ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานส าหรบัปี ค านวณโดยการหารก าไรสทุธสิ าหรบังวดทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น) ดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัทีถ่อืโดยบุคคลภายนอกทีอ่อกในระหว่างปี โดย
แสดงการค านวณดงันี้ 

   ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
ก าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
    (ขัน้พืน้ฐาน) (บาท)     
    จากการด าเนินงานต่อเนื่อง 910,058,054.84 359,254,415.78 238,393,483.88 154,734,464.46 
    จากการด าเนินงานทีย่กเลกิ 225,253,855.00 292,466,323.36 77,139,331.65 41,856,656.52 
    รวมก าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของ 
        ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 1,135,311,909.84 651,720,739.14 315,532,815.53 196,591,120.98 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัที่
ออกจ าหน่ายแลว้ (หุน้) 921,812,495 921,572,840 921,812,495 921,572,840 

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้)     
    จากการด าเนินงานต่อเนื่อง 0.99 0.39 0.26 0.17 
    จากการด าเนินงานทีย่กเลกิ 0.24 0.32 0.08 0.04 
    รวมก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 1.23 0.71 0.34 0.21 

 
35. สิทธิประโยชน์ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยทางออ้มแห่งหนึ่ง ไดร้บับตัรสง่เสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนโดยไดร้บั
สทิธติามประโยชน์ตามพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิการลงทุน พ.ศ. 2520 เพื่อกจิการผลติบรรจุภณัฑจ์ากกระดาษปลอดเชือ้
ประเภท 6.13.1 ปรบัปรุงประสทิธภิาพการผลติเพื่อการใชพ้ลงังานทดแทน และกจิการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์
ซึง่พอสรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 

1. ใหไ้ดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัเครื่องจกัรเพื่อใชใ้นการผลติ โดยตอ้งเป็นเครื่องจกัรทีซ่ือ้เขา้มาภายในระยะเวลา
ทีก่ าหนดตามบตัรสง่เสรมิการลงทุน 

2. ใหไ้ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบัก าไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ มกี าหนดเวลา 
8 ปี นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการประเภททีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ คอื ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์

3. ใหไ้ดล้ดหย่อนภาษเีงนิไดน้ติบิุคคลส าหรบัก าไรสทุธทิีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนในอตัรารอ้ยละ  50   ของอตัรา
ปกตมิกี าหนด 5 ปี นบัจากวนัพน้ก าหนดระยะเวลาดงักล่าว ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

บตัรสง่เสรมิเลขที ่ วนัทีอ่นุมตั ิ บรษิทัทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ วนัทีเ่ริม่มรีายได ้
1310(1)/2557 13 มนีาคม 2557 บรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จ ากดั 18 กนัยายน 2557 
1311(1)/2557 13 มนีาคม 2557 บรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จ ากดั 18 กนัยายน 2557 
1312(1)/2557 13 มนีาคม 2557 บรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จ ากดั 18 กนัยายน 2557 
1313(1)/2557 13 มนีาคม 2557 บรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จ ากดั 18 กนัยายน 2557 
1314(1)/2557 13 มนีาคม 2557 บรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จ ากดั 18 กนัยายน 2557 
1396(8)/2557 28 มนีาคม 2557 บรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จ ากดั 28 เมษายน 2558 
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35. สิทธิประโยชน์ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน (ต่อ) 

บตัรสง่เสรมิเลขที ่ วนัทีอ่นุมตั ิ บรษิทัทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ วนัทีเ่ริม่มรีายได ้
1397(8)/2557 28 มนีาคม 2557 บรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จ ากดั 30 เมษายน 2558 
1398(8)/2557 28 มนีาคม 2557 บรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จ ากดั 10 มถุินายน 2558 
61-1371-1-00-1-0 31 ตุลาคม 2561 บรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จ ากดั 07 มถุินายน 2562 
63-0910-1-03-1-0 24 กรกฎาคม 2563 บรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จ ากดั 01 ธนัวาคม 2563 

 

4. ใหไ้ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิคุคลส าหรบัก าไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิรวมกนัไม่เกนิ
รอ้ยละ 100 ของเงนิลงทุน ไมร่วมค่าทีด่นิและทุนหมุนเวยีน มกี าหนดเวลา 3 ปี นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการ
ประกอบกจิการประเภททีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ คอื ผลติบรรจุภณัฑจ์ากกระดาษปลอดเชือ้ประเภท 6.13.1 ซึง่มี
รายละเอยีดดงันี้ 

บตัรสง่เสรมิเลขที ่ วนัทีอ่นุมตั ิ บรษิทัทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ วนัทีเ่ริม่มรีายได ้
59-0967-1-00-1-0 20 มถุินายน 2559 บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) สงิหาคม 2560 

ผลการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน จ าแนกเป็นสว่นทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน และสว่น
ทีไ่ม่ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน ดงัต่อไปนี้ 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

 กจิการทีไ่ดร้บั
การสง่เสรมิ 

กจิการทีไ่มไ่ด้
รบัการสง่เสรมิ 

 
รวม 

กจิการทีไ่ดร้บั
การสง่เสรมิ 

กจิการทีไ่มไ่ด้
รบัการสง่เสรมิ 

 
รวม 

รายได ้ 427,353 2,335,863 2,763,216 424,961 1,678,766 2,103,727 
ตน้ทุนและคา่ใชจ้่าย (44,927) (1,153,177) (1,198,104) (173,187) (1,028,806) (1,201,993) 

ก าไรสทุธ ิ 382,426 1,182,686 1,565,112 251,774 649,960 901,734 

ผลการด าเนินงานดงักล่าวขา้งตน้ จดัสรรตามหลกัเกณฑ ์2 ประการ ดงันี้.- 

1. รายไดแ้ละค่าใชจ้า่ยทีส่ามารถระบุไดว้่าเป็นของสว่นใดกจ็ะจดัสรรไปยงัสว่นนัน้โดยตรง 
2. รายการทีไ่ม่สามารถระบุไดว้่าเป็นของสว่นใดกจ็ะจดัสรรตามสดัสว่นของรายไดแ้ต่ละสว่น 

 

36. กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

กลุ่มบรษิทัและพนกังานของกลุ่มบรษิทั ไดร้ว่มกนัจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพีขึน้ตามพระราชบญัญตักิองทุนส ารองเลีย้งชพี 
พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบรษิัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดอืนในอตัราร้อยละ  3 - 5 ของเงนิเดอืน 
กองทุนส ารองเลีย้งชพีนี้บรหิารโดย บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังาน
เมื่อพนกังานนัน้ออกจากงานตามระเบยีบว่าดว้ยกองทุนของกลุ่มบรษิทั 

ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบรษิทัไดจ้่ายเงนิสมทบกองทุนในงบการเงนิรวม เป็นจ านวน
เงนิ 4.15 ลา้นบาท และ 4.36 ลา้นบาท ตามล าดบั ในงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นจ านวนเงนิ 2.96 ลา้นบาท และ 2.18 
ลา้นบาท ตามล าดบั 
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37. ข้อมูลเก่ียวกบัส่วนงานด าเนินงาน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานทีน่ าเสนอนี้สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกลุ่มบรษิทัทีผู่ม้อี านาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการ
ด าเนินงานไดร้บัและสอบทานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใชใ้นการตดัสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรใหก้บัสว่นงานและประเมนิผล
การด าเนินงานของสว่นงาน ทัง้นี้ ผูม้อี านาจตดัสนิใจสงูสดุดา้นการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทั คอื คณะกรรมการของบรษิทัฯ 

กลุ่มบรษิทัน าเสนอขอ้มลูทางการเงนิจ าแนกตามสว่นงานด าเนินงานเป็นรปูแบบหลกัในการรายงาน สว่นงานด าเนินงาน
พจิารณาจากระบบการบรหิารจดัการ และโครงสรา้งการรายงานทางการเงนิภายในทีไ่ดร้ายงานต่อผูม้อี านาจการตดัสนิใจ
สงูสดุดา้นการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัเป็นเกณฑใ์นการก าหนดสว่นงาน 

สนิทรพัย ์ รายไดจ้ากสว่นงานเป็นรายการทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัสว่นงานหรอืทีส่ามารถปันสว่นใหก้บัสว่นงานไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผล 

สว่นงานธุรกจิ : 

สว่นงาน 1 : รบัจา้งพมิพ ์
สว่นงาน 2 : ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์
สว่นงาน 3 : เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น 
สว่นงาน 4 : ใหบ้รกิารตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคาและบ ารุงรกัษาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

สว่นงานภูมศิาสตร ์: 

ในการน าเสนอการจ าแนกสว่นงานภูมศิาสตร ์ รายไดต้ามสว่นงานแยกตามเขตภมูศิาสตรโ์ดยก าหนดจากสถานทีต่ัง้ของ
กลุ่มบรษิทั 

กลุ่มบรษิทัด าเนินธุรกจิในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมสีว่นงานทีส่ าคญั ดงันี้ 

สว่นงาน ขอบเขตการด าเนินงานหลกั 

ประเทศไทย รบัจา้งพมิพ ์ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ใหบ้รกิารตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติยบ์นหลงัคา บ ารุงรกัษาโรงไฟฟ้า และเขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น  

ประเทศญีปุ่่ น ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์และเขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น 
ประเทศเวยีดนาม ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์และจากพลงังานลม 
ประเทศฮ่องกง เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น 
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37. ข้อมูลเก่ียวกบัส่วนงานด าเนินงาน (ต่อ) 

37.1 สนิทรพัย ์รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจากสว่นงานทางธุรกจิในงบการเงนิรวม มดีงันี้ 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
 

สว่นงาน 1 สว่นงาน 2 สว่นงาน 3 
 

สว่นงาน 4 
ตดัรายการ 
ระหวา่งกนั รวม 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 564,785 489,229 - 66,904 (105,263) 1,015,655 

ก าไรจากการด าเนินงาน 108,725 413,880 - 8,825 4,418 535,848 
รายไดอ้ื่นๆ       
   รายไดเ้งนิอุดหนุนจากรฐับาล - 129,087 - - - 129,087 
   ดอกเบี้ยรบั 88,581 7,539 53,321 136 (141,305) 8,272 
   ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุน - 2,100 1,804,009 - (238,939) 1,567,170 
   ก าไรจากการจ าหน่ายสนิทรพัย ์ 1,214 - - - - 1,214 
   อื่นๆ 350,041 262,255 557,297 - (1,127,776) 41,817 
สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม - - - - 239,278 239,278 
คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย (68,052) (182,399) (1,273) (330) (455) (252,509) 
คา่ใชจ้า่ย - สทุธ ิ (151,675) (27,481) (171,143) (932) (18,249) (369,480) 
ตน้ทุนทางการเงนิ (96,835) (106,178) (243,391) (75) 165,572 (280,907) 
รายได ้(คา่ใชจ้่าย) ภาษเีงนิได ้ 19,718 (41,960) (32,946) (246) 756 (54,678) 
ก าไรของส่วนงาน 251,717 456,843 1,965,874 7,378 (1,116,700) 1,565,112 

ก าไรของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ (429,800) 

ก าไรสทุธสิว่นที่เป็นของบรษิทัใหญ่ 1,135,312 

ก าไรสทุธขิองสว่นงาน ประกอบดว้ย 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
 

ส่วนงาน 1 ส่วนงาน 2 ส่วนงาน 3 

 
 
ส่วนงาน 4 

ตดัรายการ 
ระหว่างกนั 

รวมก าไร
สุทธขิอง
ส่วนงาน 

ก าไรของส่วน
ไดเ้สยีทีไ่มม่ี
อ านาจควบคุม 

ก าไรสุทธ ิ
ส่วนทีเ่ป็นของ 
บรษิทัใหญ่ 

ก าไรของส่วน 
   การด าเนินงานต่อเนื่อง 251,717 1,220 1,810,866 7,378 (731,323) 1,339,858 (429,800) 910,058 
ก าไรของส่วน 
   การด าเนินงานทีย่กเลกิ - 455,623 155,008 - (385,377) 225,254 - 225,254 

รวม 251,717 456,843 1,965,874 7,378 (1,116,700) 1,565,112 (429,800) 1,135,312 
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37. ข้อมูลเก่ียวกบัส่วนงานด าเนินงาน (ต่อ) 

37.1 สนิทรพัย ์รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจากสว่นงานทางธุรกจิในงบการเงนิรวม มดีงันี้ (ต่อ) 

สนิทรพัยข์องสว่นงาน ประกอบดว้ย 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
 

สว่นงาน 1 สว่นงาน 2 สว่นงาน 3 
 

สว่นงาน 4 
ตดัรายการ 
ระหวา่งกนั รวม 

สนิทรพัยข์องสว่นงาน       
เงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยี      4,233,823 
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ สนิทรพัย ์
   สทิธกิารใช ้และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 
   สว่นทีปั่นส่วนได ้ 842,240 890,306 5,219 1,440 (2,818) 1,736,387 
สนิทรพัยอ์ื่น      2,411,752 

รวมสนิทรพัยข์องส่วนงาน      8,381,962 

 
 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 
 ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
 

สว่นงาน 1 สว่นงาน 2 สว่นงาน 3 
 

สว่นงาน 4 
ตดัรายการ 
ระหวา่งกนั รวม 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 598,194 654,645 - 94,868 (33,865) 1,313,842 

ก าไรจากการด าเนินงาน 122,945 482,536 - 31,342 9,287 646,110 
รายไดอ้ื่นๆ       
   รายไดเ้งนิอุดหนุนจากรฐับาล - 216,430 - - - 216,430 
   ดอกเบี้ยรบั 116,125 26,742 59,376 303 (197,579) 4,967 
   ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุน - - 751,565 - (208,550) 543,015 
   ก าไรจากการจ าหน่ายทรพัยส์นิ 3,899 - - - - 3,899 
   เงนิปันผลรบั 180,009 38,898 98,002 - (316,900) 9 
   อื่นๆ 7,452 3,300 29,816 6 (19,009) 21,565 
สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม - - - - 390,391 390,391 
คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย (60,295) (183,345) (481) (6,045) (12,834) (263,000) 
คา่ใชจ้า่ย - สทุธ ิ (76,506) (44,374) (125,188) (7,468) 21,827 (231,709) 
ตน้ทุนทางการเงนิ (118,539) (153,337) (279,618) (7,251) 198,033 (360,712) 
รายได ้(คา่ใชจ้่าย) ภาษเีงนิได ้ 1,550 (21,760) (49,761) (160) 900 (69,231) 
ก าไรของส่วนงาน 176,640 365,090 483,711 10,727 (134,434) 901,734 

ก าไรของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ (250,013) 
ก าไรสทุธสิว่นที่เป็นของบรษิทัใหญ่ 651,721 
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37. ข้อมูลเก่ียวกบัส่วนงานด าเนินงาน (ต่อ) 

37.1 สนิทรพัย ์รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจากสว่นงานทางธุรกจิในงบการเงนิรวม มดีงันี้ (ต่อ) 

ก าไรสทุธขิองสว่นงาน ประกอบดว้ย 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
 

ส่วนงาน 1 ส่วนงาน 2 ส่วนงาน 3 

 
 
ส่วนงาน 4 

ตดัรายการ 
ระหว่างกนั 

รวมก าไร
สุทธขิอง
ส่วนงาน 

ก าไรของส่วน
ไดเ้สยีทีไ่มม่ี
อ านาจควบคุม 

ก าไรสุทธ ิ
ส่วนทีเ่ป็นของ 
บรษิทัใหญ่ 

ก าไรของส่วน 
   การด าเนินงานต่อเนื่อง 176,640 63,113 463,219 10,727 (104,431) 609,268 (250,013) 359,255 
ก าไรของส่วน 
   การด าเนินงานทีย่กเลกิ - 301,977 20,492 - (30,003) 292,466 - 292,466 

รวม 176,640 365,090 483,711 10,727 (134,434) 901,734 (250,013) 651,721 

สนิทรพัยข์องสว่นงาน ประกอบดว้ย.- 
 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
 

สว่นงาน 1 สว่นงาน 2 สว่นงาน 3 
 

สว่นงาน 4 
ตดัรายการ 
ระหวา่งกนั รวม 

สนิทรพัยข์องสว่นงาน        

เงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยี      3,992,398 
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ และ 
   สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนสว่นทีปั่นสว่นได้ 778,688 4,655,706 35,481 185 237,044 5,707,104 
สนิทรพัยอ์ื่น      1,855,919 

รวมสนิทรพัยข์องส่วนงาน    11,555,421 

37.2 สนิทรพัย ์รายได ้และผลการด าเนินงานจากสว่นงานภมูศิาสตร ์

รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจากสว่นงานทางภูมศิาสตรใ์นงบการเงนิรวมส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 
2562 มดีงันี้ 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม 
   ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
 ปี 2563 ปี 2562 

สว่นการด าเนินงานต่อเนื่อง   
ประเทศไทย 731,912,429.81 1,239,042,514.39 
ประเทศญีปุ่่ น 3,841,156.74 123,110.10 
ประเทศฮ่องกง 1,417,262,826.00 626,916.00 
ประเทศเวยีดนาม 124,710.02 239,768,234.80 
รวม 2,153,141,122.57 1,479,560,775.29 
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37. ข้อมูลเก่ียวกบัส่วนงานด าเนินงาน (ต่อ) 

37.2 สนิทรพัย ์รายได ้และผลการด าเนินงานจากสว่นงานภมูศิาสตร ์(ต่อ) 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม 
   ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
 ปี 2563 ปี 2562 

สว่นการด าเนินงานทีย่กเลกิ   
ประเทศไทย 205,368,077.63 350,215,257.79 
ประเทศญีปุ่่ น 404,706,343.23 273,951,364.93 
รวม 610,074,420.86 624,166,622.72 
รวมผลการด าเนินงานจากสว่นงานทางภูมศิาสตร ์ 2,763,215,543.43 2,103,727,398.01 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนตามสว่นงานภูมศิาสตรใ์นงบการเงนิรวม มดีงันี้ 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม 

   ปี 2563 ปี 2562 
ประเทศไทย 4,902,705,996.49 6,384,122,338.92 
ประเทศญีปุ่่ น 301,511,384.02 3,406,448,504.53 
ประเทศฮ่องกง 477,825,162.00 181,500,789.06 
ประเทศเวยีดนาม 565,718,658.22 - 
รวม 6,247,761,200.73 9,972,071,632.51 

ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบรษิทัมรีายการกบัลกูคา้ภายนอกจ านวน 3 ราย ทีม่มีลูค่าตัง้แต่รอ้ยละ 
10 ของรายไดร้วม ดงันี้ 

   หน่วย : ลา้นบาท 
   ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

สว่นการด าเนินงานต่อเนื่อง     
สว่นงานผลติไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทติย ์ - 237.44 - - 
สว่นการด าเนินงานทีย่กเลกิ     
สว่นงานรบัจา้งพมิพ ์ - - - 121.69 
สว่นงานผลติไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทติย ์ - 346.58 - - 
รวม - 346.58 - 121.69 
รวมรายไดก้บัลกูคา้ภายนอก - 584.02 - 121.69 

 

 



 

หน้า 95 จาก 107 

38. เครือ่งมือทางการเงิน 

38.1 มลูค่าตามบญัชแีละมลูค่ายุตธิรรม 

มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายเป็นมลูค่าทีใ่กลเ้คยีง
กบัมลูค่าตามบญัช ี

38.2 วตัถุประสงคแ์ละนโยบายการบรหิารความเสีย่งทางการเงนิ 

กลุ่มบรษิทัมคีวามเสีย่งดา้นการเงนิในดา้นต่างๆ ซึง่รวมถงึความเสีย่งดา้นเครดติ ความเสีย่งดา้นตลาด (ซึง่ประกอบดว้ย
ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น และความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้) และความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง นโยบายการบรหิาร
ความเสีย่งโดยรวมของกลุ่มบรษิทั มุ่งเน้นการบรหิารความเสีย่งจากความผนัผวนจากตลาดการเงนิทีไ่ม่สามารถคาดการณ์
ไดโ้ดยใหม้ผีลกระทบดา้นลบต่อผลการด าเนินงานทางการเงนิน้อยทีส่ดุ 

เครื่องมอืทางการเงนิทีส่ าคญัของกลุ่มบรษิทัประกอบดว้ย เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้
หมุนเวยีนอื่น สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา สนิทรพัยท์างการเงนิอื่น เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น เงนิกูย้มื
ระยะยาว หุน้กู ้ และหนี้สนิตามสญัญาเช่า กลุ่มบรษิทัมคีวามเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครื่องมอืทางการเงนิดงักล่าว และมี
นโยบายการบรหิารความเสีย่งดงันี้ 

38.3 ความเสีย่งดา้นเครดติ 

ความเสีย่งดา้นเครดติ คอื ความเสีย่งในการสญูเสยีทางการเงนิหากลกูคา้หรอืคู่สญัญาไม่สามารถปฏบิตัติามพนัธะสญัญา
ต่างๆ อนัเนื่องมาจากเครื่องมอืทางการเงนิ โดยความเสีย่งดงักล่าวประกอบดว้ย ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น สนิทรพัย์
ทีเ่กดิจากสญัญา เงนิฝากกบัธนาคาร และเครื่องมอืทางการเงนิอื่น โดยความเสีย่งสงูสดุจากความเสีย่งดา้นเครดติมี
มลูค่าจ ากดัเท่ากบัมลูค่าตามบญัชทีีแ่สดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิ ทัง้นี้ ไม่รวมถงึตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 

กลุ่มบรษิทับรหิารความเสีย่งโดยใชน้โยบายและขัน้ตอนในการควบคุมการใหส้นิเชื่อเป็นไปอยา่งเหมาะสม และไม่คาด
ว่าจะมผีลขาดทุนทางการเงนิอยา่งมสีาระส าคญัจากการใหส้นิเชือ่ทางการคา้ โดยกลุ่มบรษิทัไดต้ดิตามยอดคงคา้งของ
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น และสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา อย่างสม ่าเสมอ อกีทัง้การใหส้นิเชื่อของกลุ่มบรษิทัไมม่กีาร
กระจุกตวัเนื่องจากกลุ่มบรษิทัมฐีานลกูคา้ทีห่ลากหลายและมจี านวนมากราย 

กลุ่มบรษิทัพจิารณาการดอ้ยค่าทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน โดยอตัราการตัง้ส ารองของผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่า
จะเกดิขึน้ค านวณโดยพจิารณาจากอายุหนี้คงคา้งนบัจากวนัทีถ่งึก าหนดช าระส าหรบักลุ่มลกูคา้ทีม่รีปูแบบของความเสีย่ง
ดา้นเครดติทีค่ลา้ยคลงึกนั กลุ่มบรษิทัจดักลุ่มลกูคา้ตามประเภทของลกูคา้โดยพจิารณาจากลกัษณะของธุรกจิลกูคา้ การ
ค านวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ค านึงถงึผลของความน่าจะเป็นถ่วงน ้าหนัก มูลค่าของ
เงินตามระยะเวลาและข้อมูลสนับสนุนที่มีความน่าเชื่อถือที่มีอยู่ ณ วันที่รายงาน โดยเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
เหตุการณ์ในอดตี สภาพการณ์ปัจจุบนัและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกจิในอนาคต  

38.4 ความเสีย่งดา้นตลาด 

38.4.1 ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น คอื ความเสีย่งทีม่ลูคา่ยตุธิรรมหรอืกระแสเงนิสดในอนาคตจะมคีวามผนัผวนเนื่องจาก
การเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศอนัเกีย่วเน่ืองกบัลกูหนี้ / เจา้หนี้การคา้ในต่างประเทศ และ
เจา้หนี้จากการซือ้อุปกรณ์เป็นเงนิตราต่างประเทศ กลุ่มบรษิทัมคีวามเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น
เงนิตราต่างประเทศจากการด าเนินงานโดยปกตขิองกลุ่มบรษิทั 
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38. เครือ่งมือทางการเงิน (ต่อ) 

38.4 ความเสีย่งดา้นตลาด (ต่อ) 

38.4.1 ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (ต่อ) 

กลุ่มบรษิทัมสีนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิ ซึง่ไม่ไดท้ าสญัญาป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ดงันี้ 

    ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
    หน่วย : พนับาท 

บาทต่อหน่วยเงนิตราต่างประเทศ     งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    สนิทรพัย ์ หนี้สนิ สนิทรพัย ์ หนี้สนิ อตัราซือ้เฉลีย่ อตัราขายเฉลีย่ 

ดอลล่ารส์หรฐั 870,877 39,414 - - 29.87 30.21 
ดอลล่ารส์งิคโปร ์ 3,885 - - - 22.37 22.95 
เยน - 946 - - 0.29 0.29 
 
    ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
    หน่วย : พนับาท 

บาทต่อหน่วยเงนิตราต่างประเทศ     งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    สนิทรพัย ์ หนี้สนิ สนิทรพัย ์ หนี้สนิ อตัราซือ้เฉลีย่ อตัราขายเฉลีย่ 

ดอลล่ารส์หรฐั 62,956 34,852 - 15,758 29.98 30.33 
ดอลล่ารส์งิคโปร ์ 3,829 - - - 22.05 22.59 
เยน - 1,508,919 - - 0.27 0.28 

กลุ่มบรษิทัมสีนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิ ซึง่ไดท้ าสญัญาป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ดงันี้ 

    ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
    หน่วย : พนับาท 

บาทต่อหน่วยเงนิตราต่างประเทศ     งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    สนิทรพัย ์ หนี้สนิ สนิทรพัย ์ หนี้สนิ อตัราซือ้เฉลีย่ อตัราขายเฉลีย่ 

ดอลล่ารส์หรฐั - 33,413 - 4,739 29.87 30.21 

กลุ่มบรษิทัไมม่ผีลกระทบต่อก าไรก่อนภาษอีย่างเป็นสาระส าคญัจากการเปลีย่นแปลงของมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัย์
และหนี้สนิทีเ่ป็นตวัเงนิทีอ่าจเกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีเ่ป็นสกุลเงนิตรา
ต่างประเทศ 

38.4.2 ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ 

กลุ่มบรษิทัมคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ทีส่ าคญัจากเงนิฝากธนาคารทีม่อีตัราดอกเบีย้ อนัเกี่ยวเนื่องกบัเงนิฝากธนาคาร 
สนิทรพัยท์างการเงนิอื่น เงนิกูย้มืระยะยาว หุน้กู ้ และหนี้สนิตามสญัญาเช่า สนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการ
เงนิของกลุ่มบรษิทัสว่นใหญ่มอีตัราดอกเบีย้ทีป่รบัขึน้ลงตามอตัราตลาดหรอือตัราดอกเบีย้คงทีท่ีใ่กลเ้คยีงกบัอตัราตลาด 
ซึง่ความผนัผวนจากอตัราดอกเบีย้อาจสง่ผลกระทบต่อผลประกอบการทางการเงนิของกลุ่มบรษิทั 
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38. เครือ่งมือทางการเงิน (ต่อ) 

38.4 ความเสีย่งดา้นตลาด (ต่อ) 

38.4.2 ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ (ต่อ) 

กลุ่มบรษิทับรหิารความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้โดยการจดัหาเงนิกูย้มืทีม่ที ัง้อตัราดอกเบีย้ตามอตัราคงทีแ่ละอตัราดอกเบีย้
ตามอตัราผนัแปรในสดัสว่นทีเ่หมาะสม โดยกลุ่มบรษิทัมนีโยบายในการรกัษาสมดุลระหวา่งแหล่งทีม่ากบัการใชเ้งนิทุน
โดยหนี้สนิทางการเงนิสว่นใหญ่มอีตัราดอกเบีย้ตามอตัราคงที ่

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิทีม่อีตัราดอกเบีย้ทีส่ าคญัสามารถ
จดัตามประเภทอตัราดอกเบีย้ และส าหรบัสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีม่อีตัราดอกเบีย้คงทีส่ามารถแยกตามวนัที่
ครบก าหนด หรอืวนัทีม่กีารก าหนดอตัราดอกเบีย้ใหม่ (หากวนัทีม่กีารก าหนดอตัราดอกเบีย้ใหมถ่งึก่อน) ไดด้งันี้ 

กลุ่มบรษิทัมสีนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีส่ าคญั จดัประเภทตามอตัราดอกเบีย้ ไดด้งันี้ 

   งบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

   หน่วย : พนับาท รอ้ยละ (ตอ่ปี) 

   อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้    

   
ภายใน  
1 ปี 

มากกวา่  
1 - 5 ปี 

ปรบัขึน้ลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มอีตัรา
ดอกเบีย้ 

 
รวม 

อตัราดอกเบีย้
ทีแ่ทจ้รงิ 

สินทรพัยท์างการเงิน       
 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - 2,564 947,112 949,676 0.01 - 0.8 
 เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค า้ประกนั - - 90,186 - 90,186 0.15 - 1 
 สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอืน่ - - 34 62,824 62,858 0.25 - 0.9 
 ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมุนเวยีนอืน่ - - - 153,109 153,109 - 
 เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 584,271 9,371 593,642 2 และ 6 
 เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 3,638 4,401 - - 8,039 6.97 - 7.75 
 สนิทรพัยท์างการเงนิไม่หมุนเวยีนอืน่ - - - 329 329 - 

หน้ีสินทางการเงิน       
 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอืน่ - - - 159,534 159,534 - 
 เงนิกูย้มืจากบุคคลและบรษิทัอืน่ - - - 65,075 65,075 - 
 เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ     - - 539,527 - 539,527 * 
 หุน้กู ้ 1,700,900 852,500 - (7,238) 2,546,162 4.5 - 5.75  
 หนี้สนิอนุพนัธท์างการเงนิ - - - 22,234 22,234 - 

* เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 2.17 - 4.75 ต่อปี 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ THBFIX 1M+1.97, THB FIX1M+2.20, THBFIX 6M+2.6, 
MLR-0.75, MLR-1, MLR-2 ตอ่ปี 
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38. เครือ่งมือทางการเงิน (ต่อ) 

38.4 ความเสีย่งดา้นตลาด (ต่อ) 

38.4.2 ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ (ต่อ) 

   งบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 (จดัประเภทใหม่) 

   หน่วย : พนับาท รอ้ยละ (ตอ่ปี) 

   อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้    

   
ภายใน  
1 ปี 

มากกวา่  
1 - 5 ปี 

ปรบัขึน้ลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มอีตัรา
ดอกเบีย้ 

 
รวม 

อตัราดอกเบีย้
ทีแ่ทจ้รงิ 

สินทรพัยท์างการเงิน       

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 40 - 143,343 7,690 151,073 0.01 - 0.9 
 เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค า้ประกนั - - 175,876 2,335 178,211 0.01 - 0.9 
 สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอืน่ 30,650 - 28 595,303 625,981 0.9 - 1.45 
 ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมุนเวยีนอืน่ - - - 371,754 371,754 - 
 เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัร่วมทางออ้ม - - - 9,371 9,371 - 
 เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 2,568 2,733 - - 5,301 MLR+1.5 
 สนิทรพัยท์างการเงนิไม่หมุนเวยีนอืน่ - - - 350 350 - 

หน้ีสินทางการเงิน       

 ตัว๋แลกเงนิขายลด 270,000 - - - 270,000 4.6 
 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอืน่ - - - 180,068 180,068 - 
 เงนิกูย้มืจากบุคคลและบรษิทัอืน่ - - - 106,589 106,589 - 
 เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ     150,272 - 3,348,222 - 3,498,494 * 
 หุน้กู ้ 1,583,500 1,700,900 - - 3,284,400 4.15 - 5.75 

* เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 2.4719 - 7.25 ต่อปี 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 5.85, THBFIX 1M+1.97, THBFIX 1M+2.5, THBFIX 1M+3.15, 
THBFIX 6M+2.6, MLR-0.75, MLR-1, MLR-2, LIBOR 6M+1.6, LIBOR 6M+2.5 ต่อปี 

   งบการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

   หน่วย : พนับาท รอ้ยละ (ตอ่ปี) 

   อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้    

   
ภายใน  
1 ปี 

มากกวา่  
1 - 5 ปี 

ปรบัขึน้ลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มอีตัรา
ดอกเบีย้ 

 
รวม 

อตัราดอกเบีย้
ทีแ่ทจ้รงิ 

สินทรพัยท์างการเงิน       

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - 464 3,599 4,063 0.05 - 0.375 
 สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอืน่ - - - 38,313 38,313 - 
 ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมุนเวยีนอืน่ - - - 82,954 82,954 - 
 ลกูหนี้คา่ทรพัยส์นิ - - - 212,739 212,739 - 
 เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัยอ่ย 958,473 - - - 958,473 4.4 และ 6.5 
 เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 407 303 - - 710 MLR+1.5 
 สนิทรพัยท์างการเงนิไม่หมุนเวยีนอืน่ - - - 329 329 - 
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38. เครือ่งมือทางการเงิน (ต่อ) 

38.4 ความเสีย่งดา้นตลาด (ต่อ) 

38.4.2 ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ (ต่อ) 

   งบการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

   หน่วย : พนับาท รอ้ยละ (ตอ่ปี) 

   อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้    

   
ภายใน  
1 ปี 

มากกวา่  
1 - 5 ปี 

ปรบัขึน้ลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มอีตัรา
ดอกเบีย้ 

 
รวม 

อตัราดอกเบีย้
ทีแ่ทจ้รงิ 

หน้ีสินทางการเงิน       

 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอืน่ - - - 15,810 15,810 - 
 เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ     - - 348,557 - 348,557 * 
 หุน้กู ้ 704,100 - - - 704,100 5.2 - 5.75 
 หนี้สนิอนุพนัธท์างการเงนิ - - - 21,160 21,160 - 

* เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 2.25 - 3.45 ต่อปี 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ THBFIX 1M+1.97, THBFIX 6M+2.6, MLR-1 ต่อปี 

   งบการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

   หน่วย : พนับาท รอ้ยละ (ตอ่ปี) 

   อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้    

   
ภายใน  
1 ปี 

มากกวา่  
1 - 5 ปี 

ปรบัขึน้ลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มอีตัรา
ดอกเบีย้ 

 
รวม 

อตัราดอกเบีย้
ทีแ่ทจ้รงิ 

สินทรพัยท์างการเงิน       

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - 681 3,831 4,512 0.1 - 0.375 
 สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอืน่ - - - 534,070 534,070 - 
 ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมุนเวยีนอืน่ - - - 131,896 131,896 - 
 เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัยอ่ย 1,383,201 - - - 1,383,201 5.5 - 6.5 
 เงนิปันผลคา้งรบั - - - 180,000 180,000 - 
 เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 2,193 1,946 - - 4,139 MLR+1.5 
 สนิทรพัยท์างการเงนิไม่หมุนเวยีนอืน่ - - - 350 350 - 

หน้ีสินทางการเงิน       

 ตัว๋แลกเงนิขายลด 270,000 - - - 270,000 4.6 
 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอืน่ - - - 45,645 45,645 - 
 เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ     - - 441,994 - 441,994 * 
 หุน้กู ้ 775,000 704,100 - - 1,479,100 5 - 5.75 

* เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 3.1 - 7.12 ต่อปี 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ THBFIX 1M+1.97, THBFIX 6M+2.6, MLR-1 ต่อปี 

กลุ่มบรษิทัไม่มผีลกระทบต่อก าไรก่อนภาษอียา่งเป็นสาระส าคญัอนัเกีย่วเนื่องกบัเงนิกูย้มืจากการเปลีย่นแปลงของอตัรา
ดอกเบีย้ทีป่รบัขึน้ลงตามอตัราตลาด 
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38. เครือ่งมือทางการเงิน (ต่อ) 

38.5 ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง 

กลุ่มบรษิทัตอ้งการสภาพคล่องเพื่อใหส้ามารถปฏบิตัติามขอ้ผกูพนัทางการคา้ของแต่ละบรษิทั ซึง่แต่ละบรษิทัมคีวาม
รบัผดิชอบในการรกัษาระดบัเงนิสดและการพจิารณาเพิม่วงเงนิเครดติทัง้ในสว่นของภายในกลุ่มบรษิทั และกบัสถาบนั
การเงนิอื่นเพื่อใหเ้พยีงพอต่อสภาพคล่องทีต่อ้งการโดยตอ้งอยูภ่ายใตแ้นวปฏบิตัขิองกลุ่มบรษิทั 

กลุ่มบรษิทัประเมนิความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องโดยการท าแผนการบรหิารสภาพคล่องอย่างต่อเนื่องและรกัษาระดบั
ของเงนิสด เงนิฝากประจ า วงเงนิสนิเชื่อแบบผกูพนัทีย่งัไม่ไดใ้ช ้และวงเงนิแบบสนิเชื่อแบบไม่ผกูพนัจากธนาคารต่างๆ 
เพื่อใหเ้พยีงพอต่อสภาพคล่องทีต่้องการ 

รายละเอยีดการครบก าหนดช าระของหนี้สนิทางการเงนิทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพนัธแ์ละเครื่องมอืทางการเงนิทีเ่ป็นตราสาร
อนุพนัธข์องกลุ่มบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ซึง่พจิารณาจากกระแสเงนิสดตามสญัญาทีย่งัไม่คดิลดเป็นมูลค่า
ปัจจุบนั สามารถแสดงไดด้งันี้ 

   หน่วย : พนับาท 
   งบการเงนิรวม 

   เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 ปี - 5 ปี เกนิ 5 ปี รวม 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น - 159,534 - - 159,534 
เงนิกูย้มืจากบุคคลและบรษิทัอื่น 65,075 - - - 65,075 
เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ     - 181,425 353,895 4,207 539,527 
หุน้กู ้ - 1,696,178 849,984 - 2,546,162 
หนี้สนิอนุพนัธท์างการเงนิ - - 22,234 - 22,234 
รวม 65,075 2,037,137 1,226,113 4,207 3,332,532 

38.6 มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิ 

เนื่องจากสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิสว่นใหญ่ของกลุ่มบรษิทัจดัอยู่ในประเภทระยะสัน้ และเงนิกูย้มืมอีตัราดอกเบีย้
ใกลเ้คยีงกบัอตัราดอกเบีย้ในตลาด กลุ่มบรษิทัจงึประมาณมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิใกลเ้คยีง
กบัมลูค่าตามบญัชทีีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ 

กลุ่มบรษิทัมสีนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมแยกแสดงตามล าดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรม ดงันี้ 

  หน่วย : บาท 
  งบการเงนิรวม 
  ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563     

สนิทรพัยท์ีว่ดัมลูค่าดว้ยราคายตุธิรรม     
    หมุนเวยีน :     
        เงนิลงทุนในตราสารทุนทีว่ดัมลูค่ายุตธิรรม 

     ผ่านก าไรหรอืขาดทุน 62,823,817.36 - - 62,823,817.36 

 ไม่หมุนเวยีน :     
  เงนิลงทุนในตราสารทุนทีว่ดัมลูค่ายุตธิรรม 

    ผ่านก าไรหรอืขาดทุน 328,945.00 - - 328,945.00 
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38. เครือ่งมือทางการเงิน (ต่อ) 

38.6 มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิ (ต่อ) 

  หน่วย : บาท 
  งบการเงนิรวม 
  ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563     

หนี้สนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคายตุธิรรม     
 อนุพนัธท์างการเงนิ     
  สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 22,233,955.34 - - 22,233,955.34 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562     

สนิทรพัยท์ีว่ดัมลูค่าดว้ยราคายตุธิรรม     
    หมุนเวยีน :     
        เงนิลงทุนในตราสารทุนทีว่ดัมลูค่ายุตธิรรม 
            ผ่านก าไรหรอืขาดทุน 595,302,993.74 - - 595,302,993.74 

 ไม่หมุนเวยีน :     
  เงนิลงทุนในตราสารทุนทีว่ดัมลูค่ายุตธิรรม 

    ผ่านก าไรหรอืขาดทุน 350,075.00 - - 350,075.00 

 
  หน่วย : บาท 
  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563     

สนิทรพัยท์ีว่ดัมลูค่าดว้ยราคายตุธิรรม     
    หมุนเวยีน :     
        เงนิลงทุนในตราสารทุนทีว่ดัมลูค่ายุตธิรรม 

     ผ่านก าไรหรอืขาดทุน 38,313,466.32 - - 38,313,466.32 

 ไม่หมุนเวยีน :     
  เงนิลงทุนในตราสารทุนทีว่ดัมลูค่ายุตธิรรม 

    ผ่านก าไรหรอืขาดทุน 328,945.00 - - 328,945.00 

หนี้สนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคายตุธิรรม     
 อนุพนัธท์างการเงนิ     
  สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 21,160,120.12 - - 21,160,120.12 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562     

สนิทรพัยท์ีว่ดัมลูค่าดว้ยราคายตุธิรรม     
    หมุนเวยีน :     
        เงนิลงทุนในตราสารทุนทีว่ดัมลูค่ายุตธิรรม 

     ผ่านก าไรหรอืขาดทุน 534,069,846.15 - - 534,069,846.15 

 



 

หน้า 102 จาก 107 

38. การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัเครือ่งมือทางการเงิน (ต่อ) 

38.6 มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิ (ต่อ) 

  หน่วย : บาท 
  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562     

สนิทรพัยท์ีว่ดัมลูค่าดว้ยราคายตุธิรรม     
 ไม่หมุนเวยีน :     
  เงนิลงทุนในตราสารทุนทีว่ดัมลูค่ายุตธิรรม 

    ผ่านก าไรหรอืขาดทุน 350,075.00 - - 350,075.00 

ในระหว่างปีปัจจุบนักลุ่มบรษิทัไม่มกีารโอนรายการระหว่างล าดบัชัน้ของมลูค่ายตุธิรรม 
 
39. วงเงินสินเช่ือและการค า้ประกนั  

กลุ่มบรษิทัมวีงเงนิสนิเชื่อกบัธนาคารพาณิชย ์ดงันี้ 

     หน่วย : ลา้นเยน หน่วย : ลา้นบาท 
    งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี - - 42.00 57.00 12.00 37.00 
วงเงนิค ้าประกนั - - 35.73 20.73 5.00 10.00 
วงเงนิ LC / TR  - - 211.00 196.00 111.00 156.00 
วงเงนิตัว๋สญัญาใชเ้งนิ - - 122.00 227.00 5.00 150.00 
วงเงนิกูย้มืระยะยาว 345.00 4,115.00 622.83 2,200.23 500.00 596.00 
วงเงนิ LC เพื่อการค ้าประกนั - - 141.62 141.62 54.00 54.00 
วงเงนิรวมสนิเชื่อธุรกจิคล่องตวั - - 925.00 1,977.00 100.00 100.00 
รวม 345.00 4,115.00 2,100.18 4,819.58 787.00 1,103.00 

วงเงนิสนิเชื่อดงักล่าวค ้าประกนัโดยทีด่นิบางสว่น อาคารทัง้หมด เครื่องจกัรและอุปกรณ์บางสว่นของกลุ่มบรษิทั (ตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 15) บรษิทัฯ บรษิทัย่อยทางตรง 2 แห่ง บรษิทัย่อยทางออ้มแห่งหนึ่ง หุน้ของบรษิทั
ย่อยทางตรง และหุน้ของบรษิทัย่อยทางออ้มทีถ่อืโดยบรษิทัย่อย และตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไข รวมถงึขอ้ก าหนดอื่นๆ ที่
ระบุไวใ้นสญัญา 

 
40. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

40.1 ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัย่อยทางตรงแห่งหนึ่งมภีาระผกูพนัตอ้งจา่ยตามสญัญาน าเขา้เครื่องจกัรจากต่าง 
ประเทศ จ านวนเงนิ 0.16 ลา้นดอลลารส์หรฐั 

40.2 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัย่อยทางตรงแห่งหนึ่งมภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งจ่ายเงนิพเิศษจ านวน 10 ลา้นบาท ตาม
สญัญาซือ้ขายหุน้ ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.2.1.4.3 

40.3 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัย่อยทางออ้ม 2 แหง่ในประเทศฮ่องกง มภีาระผกูพนัตอ้งจ่ายช าระค่าหุน้ตามสญัญา
ซือ้ขายหุน้ จ านวน 4 ฉบบั จ านวนเงนิรวม 16.59 ลา้นดอลลารส์หรฐั 
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40.4 ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัย่อยทางออ้มแห่งหนึ่งในประเทศเวยีดนามมภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งจ่ายลงทุนก่อสรา้ง
โรงไฟฟ้าพลงังานลมตามสญัญาในอนาคตเป็นจ านวนเงนิ 28.76 ลา้นดอลลารส์หรฐั 

40.5 ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บรษิทัย่อยทางออ้มแห่งหนึ่งในประเทศไทย มภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งจ่ายลงทุน
ระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยต์ามสญัญาในอนาคตเป็นจ านวน 6.44 ลา้นบาท และ 8.31 ลา้นบาท ตามล าดบั 

40.6 บรษิทัย่อยทางออ้มแหง่หนึ่งในประเทศไทย ไดท้ าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในโครงการผลติ
ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยท์ีต่ดิบนหลงัคา (Solar PV Rooftop) จ านวน 8 แห่ง โดยมกี าลงัการผลติรวม 1,509.20 
กโิลวตัต ์สญัญาดงักล่าวมรีะยะเวลา 25 ปี 

40.7 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บรษิทัย่อยทางออ้มแห่งหนึ่งในประเทศไทย ไดท้ าสญัญาตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้า
จากพลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคาของบรษิทัเอกชน จ านวน 6 แหง่ และ 3 แหง่ ตามล าดบั เป็นระยะเวลา 10 ปี ถงึ 
25 ปี นบัตัง้แต่เริม่เดนิเครื่องเชงิพาณิชยจ์ าหน่ายไฟฟ้า โดยไดร้บัค่าพลงังานไฟฟ้าจากระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทติยใ์นอตัราทีต่กลงร่วมกนัในสญัญา 

40.8 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัย่อยทางออ้มแห่งหนึ่งในประเทศญีปุ่่ น มภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งจ่ายตามสญัญาก่อสรา้ง
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยจ์ านวน 126 ลา้นเยน 

40.9 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัย่อยทางออ้มแหง่หนึ่งในประเทศไทย มภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนใหก้บั
บรษิทัแหง่หนึ่งตามสญัญาสนบัสนุนโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยบ์นพืน้ดนิเป็นจ านวน 72.60 ลา้นบาท 

40.10 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยทางตรง ไดท้ าสญัญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยมรีะยะเวลาการเช่า 3 ปี ถงึ 4 ปี โดยบรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อยทางตรงมภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งจ่ายค่าเช่าในอนาคตดงันี้ 
     หน่วย : บาท 
     งบการเงนิรวม 
      ปี 2563 ปี 2562 
จ านวนเงนิขัน้ต ่าทีต่อ้งจ่ายทัง้สิน้ตามสญัญาเช่า   
   จ่ายช าระภายใน 1 ปี 228,000.00 228,000.00 
   จ่ายช าระมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 218,000.00 446,000.00 

40.11 กลุ่มบรษิทัมหีนี้สนิทีอ่าจจะเกดิขึน้อยู่กบัธนาคารหลายแห่ง ดงันี้ 
     หน่วย : ลา้นบาท 
     งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
      ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
เลตเตอรอ์อฟเครดติ     
บรษิทั - 17.67 - 17.67 
บรษิทัย่อย 17.18 2.83 - - 
บรษิทัย่อยทางออ้ม 5.06 - - - 
รวม 22.24 20.50 - 17.67 

หนงัสอืค ้าประกนัต่างๆ     
บรษิทั 35.60 38.43 35.60 38.43 
บรษิทัย่อย 7.54 5.79 - - 
บรษิทัย่อยทางออ้ม 117.01 116.73 - - 
รวม 160.15 160.95 35.60 38.43 
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40.12 กลุ่มบรษิทัมภีาระผกูพนัจากการเขา้ประกนัวงเงนิสนิเชื่อระหว่างกนั ตามรายละเอยีดทีก่ล่าวในหมายเหตุประกอบงบ
การเงนิขอ้ 6.3.1 

40.13 ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัย่อยทางตรงแห่งหนึ่งมหีนี้สนิทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการเขา้ค า้ประกนัสญัญาซือ้ขาย
เงนิลงทุนในหุน้ใหแ้ก่บรษิทัย่อยทางออ้มแห่งหนึ่ง ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.2.1.7 โดยมี
มลูค่าการค ้าประกนัตัง้แต่ 1 ลา้นเยน ขึน้ไปแต่ไม่เกนิรอ้ยละ 30 ของราคาซือ้ขาย โดยการค ้าประกนัดงักล่าวจะสิน้สดุ
ลง ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 

 
41. คดีฟ้องรอ้ง 

บริษทัยอ่ยทางตรง : บรษิทั ตะวนัออกการพมิพ ์และบรรจุภณัฑ ์จ ากดั “EPPCO” 

เมื่อวนัที ่ 11 ธนัวาคม 2562 EPPCO (จ าเลย) ไดถู้กพนกังานท่านหนึ่ง (โจทก)์ ฟ้องรอ้งต่อศาลแรงงานภาค 1 
(พระนครศรอียุธยา) ในคดแีรงงาน โดยโจทกเ์รยีกรอ้งค่าเสยีหายจากการเลกิจา้งไม่เป็นธรรมเป็นเงนิจ านวน 2 ลา้นบาท 
พรอ้มดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัทีฟ้่องเป็นตน้ไปจนกว่าจะช าระเสรจ็สิน้ 

เมื่อวนัที ่29 มกราคม 2563 EPPCO ไดย้ื่นค าใหก้ารต่อสูค้ดดีงักล่าว ขอใหศ้าลพพิากษายกฟ้องค ารอ้งของโจทก์  

เมื่อวนัที ่12 พฤศจกิายน 2563 ศาลนดัพจิารณาคดแีละไกล่เกลีย่ โดยคู่ความสามารถตกลงกนัไดแ้ละโจทกไ์ม่ประสงค์
จะด าเนินคดแีก่จ าเลยอกีต่อไป โจทยจ์งึขอถอนฟ้องคดนีี้ออกจากศาลและจะไม่เรยีกรอ้งใดๆ จากจ าเลยอกี โดยศาล
พจิารณาอนุญาตใหโ้จทกถ์อนฟ้อง เป็นผลใหค้ดดีงักล่าวสิน้สดุลง 

บริษทัรว่มทางอ้อม : บรษิทั พพีทีซี ีจ ากดั “PPTC” 

 ขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่93/2561 ระหว่าง บรษิทั ททีซีแีอล จ ากดั (มหาชน) (“TTCL”) และบรษิทั โกลบอล นิว เอน็
เนอรย์ ีจ ากดั (“GNE”) ในฐานะผูเ้รยีกรอ้ง และ PPTC ในฐานะผูค้ดัคา้น ทุนทรพัย ์867.66 ลา้นบาท ขอ้หาผดิสญัญา 
เรียกค่าเสียหายยื่นค าเสนอข้อพิพาท เมื่อวนัที่ 25 ธนัวาคม 2561 ต่อมาฝ่ายผู้คดัค้านได้ยื่นค าคดัค้านค าเสนอ      
ขอ้พพิาทและขอ้เรยีกรอ้งแยง้ ให้ผูเ้รยีกรอ้งรบัผดิเป็นเงนิจ านวน 1,622.23 ลา้นบาท ผูเ้สนอขอ้พพิาทและผูเ้รยีกรอ้ง
ต่างฝ่ายต่างจดัท าค าคดัคา้นขอ้เรยีกรอ้งแยง้และยื่นต่อคณะอนุญาโตตุลาการแลว้ ต่อมาเมื่อวนัที ่15 เมษายน 2563 ผู้
เรยีกรอ้งยื่นค าร้องขอคุ้มครองชัว่คราวระหว่างพิจารณา โดยขอให้คณะอนุญาโตตุลาการพิจารณาและมีค าสัง่ห้ามผู้
คดัคา้นเรยีกใหธ้นาคาร มซิูโฮ จ ากดั สาขากรุงเทพมหานคร ช าระเงนิตามหนังสอืค ้าประกนัการปฏบิตัติามสญัญาและ
หนังสอืค ้าประกันการช าระเงนิล่วงหน้า คณะอนุญาโตตุลาการนัดพิจารณาค าร้องขอคุ้มครองชัว่คราวในวนัที่ 18 
พฤษภาคม 2563 ทัง้นี้ในวนัเดยีวกนั คู่พพิาททัง้สองฝ่ายไดต้กลงกนัโดยมไิดม้กีารไต่สวน โดยฝ่ายผูค้ดัคา้นไดต้กลง
ทีจ่ะไม่ใช้สทิธเิรยีกรอ้งตามหนังสอืค ้าประกนัสญัญาในขอ้พพิาท และฝ่ายผูเ้รยีกรอ้งตกลงเสยีค่าธรรมเนียมการต่อ
อายุหนงัสอืค ้าประกนัเพื่อใหม้ผีลใชบ้งัคบัตามเงื่อนไขหนงัสอืค ้าประกนัเดมิจนกว่าจะมคี าชี้ขาด 

เมื่อวนัที่ 1 กนัยายน 2563 ผูเ้รยีกรอ้งไดย้ื่นค าเสนอขอ้พพิาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ หมายเลขด าที่ 61/2563 
ระหว่าง TTCL และ GNE ในฐานะผูเ้รยีกรอ้ง และ PPTC ในฐานะผูค้ดัคา้น ทุนทรพัย์ 20.61 ลา้นบาท โดยเรยีกรอ้ง
ใหผู้ค้ดัคา้นช าระค่าธรรมเนียมการออกหลกัประกนัการช าระเงนิล่วงหน้า และหลกัประกนัการปฏบิตัติามสญัญาทีเ่กดิขึน้
ภายหลงัจากการยื่นขอ้เรยีกร้องขอ้พพิาทหมายเลขด าที่ 93/2561 จนกว่าผู้คดัค้านจะคนืหลกัประกนัทัง้หมดให้แก่
ผูเ้รยีกรอ้ง และยื่นค ารอ้งขอใหร้วมพจิารณาขอ้พพิาทดงักล่าวกบัขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่93/2561   
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เมื่อวนัที ่25 กนัยายน 2563 ผูค้ดัคา้นไดย้ื่นค าคดัคา้นการขอรวมพจิารณาคดต่ีอสถาบนัอนุญาโตตุลาการ โดยขอให้
อนุญาโตตุลาการยกค ารอ้งของผูเ้รยีกรอ้งทัง้สอง ทีข่อใหร้วมพจิารณาขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่61/2563 เขา้กบัขอ้พพิาท
หมายเลขด าที ่ 93/2561 ต่อมาผูค้ดัคา้นไดย้ื่นค าคดัคา้น ค าเสนอขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่ 61/2563 ฉบบัลงวนัที ่ 24 
ตุลาคม 2563 ต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ โดยใหก้ารปฏเิสธค าเสนอขอ้พพิาทฉบบัลงวนัที ่1 กนัยายน 2563 ทุกขอ้
กล่าวหา  

เมื่อวนัที ่2 พฤศจกิายน 2563 สถาบนัอนุญาโตตุลาการมคี าสัง่ใหร้วมกระบวนพจิารณาชัน้อนุญาโตตุลาการในขอ้พพิาท
หมายเลขด าที ่61/2563 เขา้กบัขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่93/2561 และพจิารณาขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่93/2561 เป็นหลกั 

ปัจจบุนัคณะอนุญาโตตุลาการไดท้ าการสบืพยานเสรจ็สิน้แลว้เมื่อวนัที ่ 19 กุมภาพนัธ ์ 2564 โดยอยู่ระหว่างออกค า
วนิจิฉยัในขอ้พพิาทดงักล่าว 

บริษทัรว่มทางอ้อม : บรษิทั เอสเอสยทู ีจ ากดั “SSUT” 

 ขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่94/2561 ระหว่าง TTCL และ GNE ในฐานะผูเ้รยีกรอ้ง และ SSUT ในฐานะผูค้ดัคา้น ทุนทรพัย ์
1,601.60 ลา้นบาท ขอ้หาผดิสญัญา เรยีกค่าเสยีหายยื่นค าเสนอขอ้พพิาท เมื่อวนัที ่ 25 ธนัวาคม 2561 ต่อมาฝ่ายผู้
คดัคา้นไดย้ื่นค าคดัคา้นค าเสนอขอ้พพิาทและขอ้เรยีกรอ้งแยง้ใหผู้เ้รยีกรอ้งรบัผดิเป็นเงนิจ านวน 4,282.09 ลา้นบาท 
ผูเ้สนอขอ้พพิาทจดัท าค าคดัคา้นขอ้เรยีกรอ้งแยง้และยื่นต่อคณะอนุญาโตตุลาการแลว้ และผูเ้รยีกรอ้งไดจ้ดัท าค าใหก้าร
คดัคา้นขอ้เรยีกรอ้งแยง้แลว้ คณะอนุญาโตตุลาการนัดพรอ้มครัง้ที ่4 เมื่อวนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2563 คณะอนุญาโตตุลาการ
ไดก้ าหนดประเดน็ขอ้พพิาทหน้าทีน่ าสบื โดยใหจ้ดัท าและสง่ค าเบกิความของพยาน ค าแปลเอกสาร และบญัชรีะบพุยาน 
ใหอ้นุญาโตตุลาการในวนัที ่4 สงิหาคม 2564 และนดัสบืพยานฝ่ายผูเ้รยีกรอ้งและฝ่ายผูค้ดัคา้น นัดแรกวนัที ่10 กนัยายน 
2564  

เมื่อวนัที ่15 เมษายน 2563 ผูเ้รยีกรอ้งยื่นค ารอ้งขอคุม้ครองชัว่คราวระหว่างพจิารณา โดยขอใหค้ณะอนุญาโตตุลาการ
พจิารณาและมคี าสัง่หา้มผูค้ดัคา้นเรยีกใหธ้นาคาร มซิโูฮ จ ากดั สาขากรุงเทพมหานคร และธนาคารกสกิรไทย จ ากดั 
(มหาชน) ช าระเงินตามหนังสอืค ้าประกนัการปฏิบตัิตามสญัญาและหนังสอืค ้าประกนัการช าระเงนิล่วงหน้า  คณะ
อนุญาโตตุลาการนดัพจิารณาค ารอ้งขอคุม้ครองชัว่คราวในวนัที ่18 พฤษภาคม 2563 ทัง้นี้ในวนัเดยีวกนั คู่พพิาททัง้
สองฝ่ายได้ตกลงกนัโดยมไิด้มกีารไต่สวน โดยฝ่ายผู้คดัค้านได้ตกลงที่จะไม่ใช้สทิธเิรยีกรอ้งตามหนังสอืค ้าประกนั
สญัญาในขอ้พพิาทจ านวน 11 ฉบบั และฝ่ายผูเ้รยีกรอ้งตกลงเสยีค่าธรรมเนียมการต่ออายุหนงัสอืค ้าประกนัเพื่อใหม้ี
ผลใชบ้งัคบัตามเงื่อนไขหนงัสอืค ้าประกนัเดมิจนกว่าจะมคี าชีข้าด 

เมื่อวนัที ่1 กนัยายน 2563 TTCL และ GNE ในฐานะผูเ้รยีกรอ้งไดย้ื่นค าเสนอขอ้พพิาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ 
หมายเลขด าที ่62/2563 ทุนทรพัย์ 39.70 ลา้นบาท โดยเรยีกรอ้ง SSUT ในฐานะผูค้ดัคา้นใหช้ าระค่าธรรมเนียมการ
ออกหลกัประกนัการช าระเงนิล่วงหน้า และหลกัประกนัการปฏบิตัติามสญัญาทีเ่กดิขึน้ภายหลงัจากการยื่นขอ้เรยีกรอ้ง
ขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่94/2561 จนกว่าผูค้ดัคา้นจะคนืหลกัประกนัทัง้หมดใหแ้ก่ผูเ้รยีกรอ้ง และยื่นค ารอ้งขอใหร้วม
พจิารณาขอ้พพิาทดงักล่าวกบัขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่94/2561 

เมื่อวนัที ่25 กนัยายน 2563 ผูค้ดัคา้นไดย้ื่นค าคดัคา้นการขอรวมพจิารณาคดีต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ โดยขอให้
อนุญาโตตุลาการยกค ารอ้งของผู้เรยีกรอ้งทัง้สอง ทีข่อให้รวมพจิารณาขอ้พพิาทหมายเลขด าที่  62/2563 เขา้กบัขอ้
พพิาทหมายเลขด าที ่94/2561 ต่อมาผูค้ดัคา้นไดย้ื่นค าคดัคา้นค าเสนอขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่62/2563 ฉบบัลงวนัที ่
24 ตุลาคม 2563 ต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ โดยให้การปฏเิสธค าเสนอขอ้พิพาทฉบบัลงวนัที่ 1 กนัยายน 2563   
ทุกขอ้กล่าวหา 

เมื่อวนัที ่2 พฤศจกิายน 2563 สถาบนัอนุญาโตตุลาการมคี าสัง่ใหร้วมกระบวนพจิารณาชัน้อนุญาโตตุลาการในขอ้พพิาท
หมายเลขด าที ่62/2563 เขา้กบัขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่94/2561 และพจิารณาขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่94/2561 เป็นหลกั 
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41. คดีฟ้องรอ้ง (ต่อ) 

ปัจจบุนั SSUT อยู่ระหว่างจดัท าค าเบกิความพยานและจดัเตรยีมเอกสารส าหรบัอา้งองิเป็นพยานหลกัฐานเพื่อยนืยนั
ต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการในวนัที ่4 สงิหาคม 2564 และใชส้บืพยานนดัแรกวนัที ่10 กนัยายน 2564 

 ทีป่รกึษาทางกฎหมายของบรษิทัร่วมทางออ้มยงัไม่สามารถประเมนิความรบัผดิในคดไีด ้เนื่องจากยงัไม่ไดม้กีารสบืพยาน
ของคด ี

 
42. ข้อมูลส าคญัอ่ืน 

บริษทัฯ : 

42.1 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่7/2563 เมื่อวนัที ่14 สงิหาคม 2563 มมีตอินุมตัใิหป้รบัโครงสรา้งธุรกจิสิง่พมิพ ์
โดยการโอนธุรกจิสิง่พมิพท์ัง้หมดใหแ้ก่บรษิทัย่อยทางตรง บรษิทั ตะวนัออกการพมิพ ์และบรรจุภณัฑ ์จ ากดั (“EPPCO”) 
โดยบรษิทัฯ ไดโ้อนยา้ยพนกังานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสายการผลติทัง้หมดเมื่อวนัที ่1 สงิหาคม 2563 และจ าหน่ายเครื่องจกัรที่
ใชใ้นการผลติใหแ้ก่ EPPCO แลว้เมื่อวนัที ่1 พฤศจกิายน 2563 

บริษทัยอ่ยทางอ้อม : Higashi Nihon Mega Solar 3 Godo Kaisha (Jpn Co.) "GK4" 

42.2 โครงการ Shichikashuku Project 1 ขนาดก าลงัการผลติ 1.98 เมกะวตัต ์ไดก้่อสรา้งแลว้เสรจ็ และเริม่เดนิเครื่องเชงิ
พาณิชยจ์ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บั Tohoku Electric Power Co., Inc. เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ เมื่อวนัที ่23 กนัยายน 2563 

 

43. การบริหารจดัการทุน 

วตัถุประสงคใ์นการบรหิารทางการเงนิของกลุ่มบรษิทั คอื การด ารงไวซ้ึง่ความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง
และการด ารงไวซ้ึง่โครงสรา้งของทุนทีเ่หมาะสม 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ในงบการเงนิรวมแสดงอตัราสว่นหนี้สนิต่อทุนเป็น 0.72 : 1 และ 1.96 : 1  ตามล าดบั 
และในงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็น 0.59 : 1 และ  1.30 : 1 ตามล าดบั 

 
44. เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการของบรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2564 เมื่อวนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2564 มมีตอินุมตัดิงันี้ 

44.1 ใหน้ าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ จ่ายเงนิปันผลจากการด าเนินงานของบรษิทัฯ ตัง้แต่เดอืน มกราคม ถงึ ธนัวาคม 2563 
ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท รวมเป็นจ านวนเงนิ 233.13 ลา้นบาท 

44.2 ใหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ลดทุนจดทะเบยีนจ านวน 646,511,589 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยลดทุนจด
ทะเบยีนทีเ่หลอืจากการรองรบัการใชส้ทิธใิบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ ครัง้ที ่3 (“EP-W3”) จ านวน 
93,569,589 หุน้ และจากการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน 552,942,000 หุน้ 

44.3 ใหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เพิม่ทุนจดทะเบยีนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน 559,504,200 
หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Right offering : RO) จ านวน 
279,752,100 หุน้ เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป (Public offering : PO) จ านวน 186,501,400 หุน้ และเสนอขาย
ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private placement : PP) จ านวน 93,250,700 หุน้  

44.4 ใหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อเพิม่วงเงนิการออกและเสนอขายหุน้กู ้จากเดมิวงเงนิไม่เกนิ 2,000 ลา้นบาท เป็น
วงเงนิไม่เกนิ 3,000 ลา้นบาท  
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44. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน (ต่อ) 

44.5 ใหบ้รษิทัฯ เขา้ซือ้หุน้ของบรษิทั อเีทอรน์ิตี ้ พาวเวอร ์ จ ากดั (มหาชน) (“ETP”) เพิม่เตมิจากผูถ้อืหุน้เดมิจ านวน 
153,550,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 3.69 บาท เป็นจ านวนเงนิ 566.60 ลา้นบาท ซึง่ภายหลงัการซือ้หุน้ สดัสว่นการถอื
หุน้ใน ETP จะเพิม่จากเดมิในสดัสว่นรอ้ยละ 75 เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 81.40 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว 

 
45. การจดัประเภทรายการในงบการเงิน 

กลุ่มบรษิทัไดม้กีารจดัประเภทรายการบญัชบีางรายการในงบการเงนิส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ใหม ่เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชใีนงวดปัจจุบนั ซึง่ไม่มผีลกระทบต่อก าไรสทุธหิรอืสว่นของผูถ้อืหุน้ การจดั

ประเภทรายการใหม่ มดีงัต่อไปนี้ 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวม 

  
การจดัประเภท
รายการใหม ่ เพิม่ขึน้ (ลดลง) ตามทีเ่คยรายงานไว ้

งบแสดงฐานะการเงนิ    

สนิทรพัยห์มุนเวยีน :    

    ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น - สทุธ ิ 371,753,578.35 (6,107,988.99) 377,861,567.34 
    สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา 6,107,988.99 6,107,988.99 - 
หนี้สนิหมุนเวยีน :    
    เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมนุเวยีนอื่น 180,067,757.23 (45,279,479.68) 225,347,236.91 
    หนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญา - หมนุเวยีน 13,855,641.24 13,855,641.24 - 
    เจา้หนี้ค่าหุน้ 27,485,114.74 27,485,114.74 - 

หนี้สนิไม่หมุนเวยีน :    

    หนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญา - ไมห่มุนเวยีน 3,938,723.70 3,938,723.70 - 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 29,718,308.63 2,431,742.03 27,286,566.60 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 224,314,487.96 (2,431,742.03) 226,746,229.99 

 
46. การอนุมติังบการเงิน 

งบการเงนิน้ีไดร้บัอนุมตัใิหอ้อกโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ เมื่อวนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2564                                      
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EASTERN POWER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES

[FORMER NAME : EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED]

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

AS AT DECEMBER 31, 2020

2019

Note 2020 (Reclassified) 2020 2019

ASSETS

CURRENT ASSETS

Cash and cash equivalents 7 949,675,687.68        151,072,960.59          4,063,037.15            4,512,329.45            

Deposit at banks held as collateral 8 -                        25,428,657.58           -                        -                        

Other current financial assets 9, 38.6 62,858,272.40          625,980,986.15          38,313,466.32          534,069,846.15        

Trade accounts and other current receivable - net 6.2, 10, 45 153,109,199.63        371,753,578.35          82,953,812.28          131,896,058.71        

Asset receivable 6.2, 42.1 -                        -                          212,738,758.58        -                        

Contract assets 45 11,317,871.51          6,107,988.99             -                        -                        

Current portion of 

Long-term loans to indirect associated companies 6.2 9,371,018.65            9,371,018.65             -                        -                        

Long-term loans to employees 3,638,311.51            2,568,548.51             276,043.95              2,192,895.58            

Short-term loans to related companies 6.2 584,270,922.73        -                          958,473,058.34        1,383,200,788.76      

Inventories - net 11 134,492,216.92        106,285,084.69          -                        76,661,513.37          

Accrued dividend receipt 6.2 -                        -                          -                        179,999,992.00        

Other current assets 12 225,468,284.86        284,780,426.68          150,110,860.95        355,903.38              

Total current assets 2,134,201,785.89      1,583,349,250.19       1,446,929,037.57      2,312,889,327.40      

NON-CURRENT ASSETS

Deposits at banks held as collateral 8 90,185,964.20          152,781,901.06          -                        -                        

Receivable from disposal of investment 2.2.1.5 150,000,000.00        -                          -                        -                        

Other non-current financial asset 38.6 328,945.00              350,075.00               328,945.00              350,075.00              

Investments in subsidiaries 13 -                        -                          1,532,209,650.71      1,532,209,650.71      

Investments in associated companies 14 4,233,823,530.31      3,992,398,356.11       -                        -                        

Long-term loans to employees - net 4,400,776.86            2,732,901.60             433,544.99              1,946,452.24            

Property, plant and equipment - net 15 1,545,814,434.19      5,118,977,049.09       100,670,994.55        243,299,772.06        

Right-of-use assets - net 4, 16.1 32,328,025.68          -                          -                        -                        

Intangible assets - net 17 158,244,809.99        588,126,609.60          -                        -                        

Deferred tax assets 18.1 2,301,941.34            -                          6,173,794.20            7,880,155.22            

Other non-current assets - net 30,332,773.16          116,704,740.05          18,494,213.47          21,388,874.63          

Total non-current assets 6,247,761,200.73      9,972,071,632.51       1,658,311,142.92      1,807,074,979.86      

TOTAL ASSETS 8,381,962,986.62      11,555,420,882.70      3,105,240,180.49      4,119,964,307.26      

Notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.
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EASTERN POWER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES

[FORMER NAME : EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED]

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (Con't)

AS AT DECEMBER 31, 2020

2019

Note 2020 (Reclassified) 2020 2019

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY

CURRENT LIABILITIES

Short-term loans from financial institutions 19 72,827,465.29          180,969,613.81          4,739,075.98            15,757,746.28          

Discounted bill of exchange 20 -                        270,000,000.00          -                        270,000,000.00        

Trade accounts and other current payable 6.2, 21, 45 159,534,108.64        180,067,757.23          15,809,899.79          45,645,439.07          

Current contract liabilities 45 4,429,194.66            13,855,641.24           -                        -                        

Current portion of

Long-term loans from financial institutions 22 108,596,385.73        364,452,522.99          70,680,000.00          80,488,000.00          

Long-term loans from other company -                        26,649,029.59           -                        -                        

Lease liabilities 4, 16.2 1,164,017.73            -                          -                        -                        

Debentures 23 1,700,900,000.00      1,583,500,000.00       704,100,000.00        775,000,000.00        

Short-term loan from other persons and company 65,074,624.35          79,939,737.25           -                        -                        

Accrued corporate income tax 20,411,981.69          51,538,109.53           256,632.80              -                        

Provisions of current liabilities for employee benefit 24 4,117,722.91            3,084,007.00             3,644,556.57            2,207,047.00            

Share payable 25, 45 147,242.00              27,485,114.74           -                        -                        

Accrued dividend paid 955,215.84              60,546,250.10           910,215.84              545,294.05              

Other current liabilities 20,693,441.67          22,886,653.40           6,782,916.77            10,129,600.67          

Total current liabilities 2,158,851,400.51      2,864,974,436.88       806,923,297.75        1,199,773,127.07      

NON-CURRENT LIABILITIES

Long-term loans from financial institutions - net 22 358,102,760.58        2,953,071,821.64       273,137,480.71        345,748,730.71        

Lease liabilities - net 4, 16.2 30,741,122.65          -                          -                        -                        

Non-current contract liabilities 45 4,627,143.63            3,938,723.70             -                        -                        

Debentures - net 23 845,261,574.88        1,700,900,000.00       -                        704,100,000.00        

Deferred tax liabilities 18.1 -                        34,828,920.25           -                        -                        

Provisions of non-current liabilities for employee benefit - net 24 48,366,205.84          46,827,630.80           5,617,760.94            35,665,647.01          

Provision for liabilities from commitment 46,213,539.72          46,213,539.72           46,213,539.72          46,213,539.72          

Derivative liabilities 38.6 22,233,955.34          -                          21,160,120.12          -                        

Other non-current liabilities 6.2 5,991,625.00            7,280,000.00             63,000.00                63,000.00                

Total non-current liabilities 1,361,537,927.64      4,793,060,636.11       346,191,901.49        1,131,790,917.44      

TOTAL LIABILITIES 3,520,389,328.15      7,658,035,072.99       1,153,115,199.24      2,331,564,044.51      

Notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.
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EASTERN POWER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES

[FORMER NAME : EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED]

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (Con't)

AS AT DECEMBER 31, 2020

2019

Note 2020 (Reclassified) 2020 2019

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY (Con't)

SHAREHOLDERS' EQUITY

Share capital 27

Authorized share capital

1,579,018,686 common shares in 2020

and 1,026,076,686 common shares in 2019 of Baht 1 each 1,579,018,686.00      1,026,076,686.00       1,579,018,686.00      1,026,076,686.00      

Issued and paid-up share capital

932,507,097 common shares in 2020

and 921,572,840 common shares in 2019 of Baht 1 each 932,507,097.00        921,572,840.00          932,507,097.00        921,572,840.00        

Share premium - common shares 28 603,196,451.67        561,848,558.82          603,196,451.67        561,848,558.82        

Share premium - treasury stock 6,017,138.90            6,017,138.90             6,017,138.90            6,017,138.90            

Retained earnings

Appropriated - Legal reserve 29 93,250,709.70          92,157,284.00           93,250,709.70          92,157,284.00          

Unappropriated 2,003,728,086.38      1,096,796,922.56       311,996,054.69        201,441,903.61        

Other components of shareholders' equity 298,517,629.79        621,123,147.02          5,157,529.29            5,362,537.42            

Total equity of the Company 3,937,217,113.44      3,299,515,891.30       1,952,124,981.25      1,788,400,262.75      

Non-controlling interests 924,356,545.03        597,869,918.41          -                        -                        

TOTAL SHAREHOLDERS' EQUITY 4,861,573,658.47      3,897,385,809.71       1,952,124,981.25      1,788,400,262.75      

TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY 8,381,962,986.62      11,555,420,882.70      3,105,240,180.49      4,119,964,307.26      

Notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.
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EASTERN POWER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES

[FORMER NAME : EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED]

STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020

2019

Note 2020 (Reclassified) 2020 2019

REVENUES

Revenues from sales and services 6.1 1,015,656,024.01      1,313,842,801.28      350,792,203.32        433,024,325.70        

Other income

Government grant 129,087,118.20        216,429,712.00        -                        -                        

Interest income 6.1 8,271,825.70           4,967,103.33           86,852,693.63         111,602,279.25        

Gain from disposal of investment 2.2.1.5, 2.2.1.7 1,567,170,160.06      543,014,600.43        -                        -                        

Gain from disposal of assets 1,213,590.59           3,899,010.05           51,777,716.25         3,969,002.19           

Dividend income 6.1, 13 -                        9,000.00                 269,999,988.00        180,008,992.00        

Others 6.1 41,816,824.87          21,565,170.92          29,574,903.67         6,311,716.88           

TOTAL REVENUES 2,763,215,543.43      2,103,727,398.01      788,997,504.87        734,916,316.02        

EXPENSES

Cost of sales and services 6.1 712,935,452.94        908,408,879.79        290,913,914.28        362,086,802.03        

Distribution costs 45 30,313,454.15          29,718,308.63          15,060,852.44         20,761,999.73         

Administrative expenses 6.1, 45 358,547,083.22        224,314,487.96        59,168,592.73         37,003,600.37         

TOTAL EXPENSES 1,101,795,990.31      1,162,441,676.38      365,143,359.45        419,852,402.13        

PROFIT FROM OPERATING ACTIVITIES 1,661,419,553.12      941,285,721.63        423,854,145.42        315,063,913.89        

Finance costs 6.1 (280,907,298.75)       (360,711,999.70)       (90,460,893.52)        (113,913,494.52)       

Share of profit on investment of associated companies 

using the equity method 14 239,278,260.61        390,391,104.12        -                        -                        

PROFIT BEFORE  INCOME TAX 1,619,790,514.98      970,964,826.05        333,393,251.90        201,150,419.37        

Income tax expenses 18.3.1 (54,678,169.66)         (69,231,241.50)         (17,860,436.37)        (4,559,298.39)          

NET PROFIT FOR THE YEAR * 1,565,112,345.32      901,733,584.55        315,532,815.53        196,591,120.98        

OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)

Other comprehensive income (loss) to be reclassified to profit or loss in subsequent years:

Currency conversion differences of foreign operation (151,032,775.90)       137,682,868.05        -                        -                        

Share of other comprehensive loss of associated companies

using the equity method 14 (40,459,325.12)         -                        -                        -                        

Other comprehensive income  (loss) not to be reclassified to profit or loss in subsequent years:

Defined benefit plan remeasurement gains (loss) - net of tax 18.3.2 1,132,926.34           4,336,875.20           (205,008.13)            951,716.81             

TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) 

FOR THE YEAR - NET OF TAX (190,359,174.68)       142,019,743.25        (205,008.13)            951,716.81             

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR 1,374,753,170.64      1,043,753,327.80      315,327,807.40        197,542,837.79        

NET PROFIT ATTRIBUTABLE TO:

Owners of the Company 1,135,311,909.84      651,720,739.14        

Non-controlling interests 429,800,435.48        250,012,845.41        

NET PROFIT FOR THE YEAR 1,565,112,345.32      901,733,584.55        

COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO:

Owners of the Company 956,293,485.78        793,740,482.39        

Non-controlling interests 418,459,684.86        250,012,845.41        

COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR 1,374,753,170.64      1,043,753,327.80      

BASIC EARNINGS PER SHARE (BAHT : SHARE)

Equity holders of the parent company 34 1.23 0.71 0.34 0.21 

* The Group has a discontinued operation resulted from a completed disposal of investments in subsidiaries and restructure the printing business as described in Note 2.2.1.5, 2.2.1.7 

and 42.1 to the financial statements the details of operation of the discontinued operation as disclosed in Note 33.1 to the financial statements.

Notes to the financial statements are an integral part of these financial statements. Pages 4 of 112

Unit : Baht

Consolidated Separate 



EASTERN POWER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES

[FORMER NAME : EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED]

STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020

Currency Gain (Loss) Surplus Defined Total other Total equity

Issued and  conversion from change in from the edge benefit plan companents of attributable to Total

paid-up Share premium Share premium Appropriated  differences of equity interest share value remeasurement shareholders' shareholders' Non-controlling shareholders'

Note share capital - common shares - treasury stock Legal reserve Unappropriated foreign operation in subsidiarie of subsidiary gains  equity equity interests equity

Beginning balance as at January 1, 2019 921,572,840.00     561,848,558.82    6,017,138.90   92,157,284.00     537,233,467.42      27,141,266.71      (27,011,571.52)     450,000,000.00    4,374,946.23     454,504,641.42    2,573,333,930.56    706,933,096.21     3,280,267,026.77     

Transactions with owners, recorded directly in shareholders' equity

Contributions by and distributions to owners of the parent:

Dividend paid 30 -                     -                   -                -                   (92,157,284.00)      -                    -                    -                    -                 -                    (92,157,284.00)       -                     (92,157,284.00)        

Changes in ownership interests in subsidiaries:

Non-controlling interests in subsidiaries increased (decreased)

Change in equity interest -                     -                   -                -                   -                     -                    24,598,762.35      -                    -                 24,598,762.35      24,598,762.35        -                     24,598,762.35         

Investments of subsidiaries -                     -                   -                -                   -                     -                    -                    -                    -                 -                    -                      (298,068,541.55)    (298,068,541.55)      

Dividend payment of subsidiaries -                     -                   -                -                   -                     -                    -                    -                    -                 -                    -                      (61,007,481.66)      (61,007,481.66)        

Total transactions with owners, recorded directly in shareholders' equity -                     -                   -                -                   (92,157,284.00)      -                    24,598,762.35      -                    -                 24,598,762.35      (67,558,521.65)       (359,076,023.21)    (426,634,544.86)      

Net profit for the year -                     -                   -                -                   651,720,739.14      -                    -                    -                    -                 -                    651,720,739.14       250,012,845.41     901,733,584.55       

Other comprehensive income for the year -                     -                   -                -                   -                     137,682,868.05    -                    -                    4,336,875.20     142,019,743.25    142,019,743.25       -                     142,019,743.25       

Total comprehensive income for the year -                     -                   -                -                   651,720,739.14      137,682,868.05    -                    -                    4,336,875.20     142,019,743.25    793,740,482.39       250,012,845.41     1,043,753,327.80     

Ending balance as at December 31, 2019 921,572,840.00     561,848,558.82    6,017,138.90   92,157,284.00     1,096,796,922.56   164,824,134.76    (2,412,809.17)      450,000,000.00    8,711,821.43     621,123,147.02    3,299,515,891.30    597,869,918.41     3,897,385,809.71     

Notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.
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EASTERN POWER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES

[FORMER NAME : EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED]

STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020

Currency Gain (Loss) Surplus Defined Total other Total equity

Issued and  conversion from change in from the edge benefit plan companents of attributable to Total

paid-up Share premium Share premium Appropriated  differences of equity interest share value remeasurement Loss from shareholders' shareholders' Non-controlling shareholders'

Note share capital - common shares - treasury stock Legal reserve Unappropriated foreign operation in subsidiarie of subsidiary gains cash flow hedge  equity equity interests equity

Beginning balance as at January 1, 2020 (Before adjust) 921,572,840.00    561,848,558.82    6,017,138.90    92,157,284.00    1,096,796,922.56      164,824,134.76      (2,412,809.17)       450,000,000.00    8,711,821.43    -                     621,123,147.02     3,299,515,891.30      597,869,918.41    3,897,385,809.71     

Cumulative effect of changes in accounting policies due to

the adoption of new  financial reporting standards 4,14 -                    -                    -                -                  (47,629,402.73)         -                      -                    -                    -                (195,392,574.78)    (195,392,574.78)    (243,021,977.51)       (4,827,258.78)      (247,849,236.29)      

Beginning balance as at January 1, 2020 (After adjust) 921,572,840.00    561,848,558.82    6,017,138.90    92,157,284.00    1,049,167,519.83      164,824,134.76      (2,412,809.17)       450,000,000.00    8,711,821.43    (195,392,574.78)    425,730,572.24     3,056,493,913.79      593,042,659.63    3,649,536,573.42     

Reversal of loss from cashflow hedge from disposal of businesses -                    -                    -                -                  4,656,650.41           -                      -                    -                    -                -                     -                     4,656,650.41           -                    4,656,650.41          

Transactions with owners, recorded directly in shareholders' equity

Contributions by and distributions to owners of the parent:

Issuance of ordinary shares 27 10,934,257.00      41,347,892.85      -                -                  -                        -                      -                    -                    -                -                     -                     52,282,149.85          -                    52,282,149.85         

Dividend paid 30 -                    -                    -                -                  (184,314,568.00)       -                      -                    -                    -                -                     -                     (184,314,568.00)       -                    (184,314,568.00)      

Changes in ownership interests in subsidiaries:

Non-controlling interests in subsidiaries increased (decreased)

    Investments of subsidiaries -                    -                    -                -                  -                        -                      20,500,292.89      31,305,188.72      -                -                     51,805,481.61      51,805,481.61          2,893,563.72       54,699,045.33         

Dividend payment of subsidiaries -                    -                    -                -                  -                        -                      -                    -                    -                -                     -                     -                        (90,039,363.18)     (90,039,363.18)        

Total transactions with owners, recorded directly in shareholders' equity 10,934,257.00      41,347,892.85      -                -                  (184,314,568.00)       -                      20,500,292.89      31,305,188.72      -                -                     51,805,481.61      (80,226,936.54)         (87,145,799.46)     (167,372,736.00)      

Net profit for the year -                    -                    -                -                  1,135,311,909.84      -                      -                    -                    -                -                     -                     1,135,311,909.84      429,800,435.48    1,565,112,345.32     

Other comprehensive income (loss) for the year -                    -                    -                -                  -                        (151,032,775.90)     -                    -                    1,132,926.34    (29,118,574.50)      (179,018,424.06)    (179,018,424.06)       (11,340,750.62)     (190,359,174.68)      

Total comprehensive income (loss) for the year -                    -                    -                -                  1,135,311,909.84      (151,032,775.90)     -                    -                    1,132,926.34    (29,118,574.50)      (179,018,424.06)    956,293,485.78        418,459,684.86    1,374,753,170.64     

Legal reserve 29 -                    -                    -                1,093,425.70      (1,093,425.70)          -                      -                    -                    -                -                     -                     -                        -                    -                       

Ending balance as at December 31, 2020 932,507,097.00    603,196,451.67    6,017,138.90    93,250,709.70    2,003,728,086.38      13,791,358.86       18,087,483.72      481,305,188.72    9,844,747.77    (224,511,149.28)    298,517,629.79     3,937,217,113.44      924,356,545.03    4,861,573,658.47     

Notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.
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EASTERN POWER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES

[FORMER NAME : EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED]

STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY (Con't)

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020

Issued and

Other components of 

shareholders' equity

paid-up Share premium Share premium Appropriated Defined benefit plan Total

Note share capital - common shares - treasury stock Legal reserve Unappropriated remeasurement gains (loss) shareholders' equity

Beginning balance as at January 1, 2019 921,572,840.00            561,848,558.82            6,017,138.90               92,157,284.00              97,008,066.63              4,410,820.61                   1,683,014,708.96          

Transactions with owners, recorded directly in shareholders' equity

Contributions by and distributions to owners of the parent :

Dividend paid 30 -                            -                            -                            -                            (92,157,284.00)             -                                (92,157,284.00)             

Total transactions with owners, recorded directly in shareholders' equity -                            -                            -                            -                            (92,157,284.00)             -                                (92,157,284.00)             

Net profit for the year -                            -                            -                            -                            196,591,120.98            -                                196,591,120.98            

Other comprehensive income for the year -                            -                            -                            -                            -                            951,716.81                     951,716.81                  

Total comprehensive income for the year -                            -                            -                            -                            196,591,120.98            951,716.81                     197,542,837.79            

Ending balance as at December 31, 2019 (Before adjust) 921,572,840.00            561,848,558.82            6,017,138.90               92,157,284.00              201,441,903.61            5,362,537.42                   1,788,400,262.75          

Cumulative effect of changes in accounting policies due to

the adoption of new  financial reporting standards 4 -                            -                            -                            -                            (19,570,670.75)             -                                (19,570,670.75)             

Beginning balance as at December 31, 2019 (After adjust) 921,572,840.00            561,848,558.82            6,017,138.90               92,157,284.00              181,871,232.86            5,362,537.42                   1,768,829,592.00          

Transactions with owners, recorded directly in shareholders' equity

Contributions by and distributions to owners of the parent :

Issuance of ordinary shares 27 10,934,257.00              41,347,892.85              -                            -                            -                            -                                52,282,149.85              

Dividend paid 30 -                            -                            -                            -                            (184,314,568.00)           -                                (184,314,568.00)           

Total transactions with owners, recorded directly in shareholders' equity 10,934,257.00              41,347,892.85              -                            -                            (184,314,568.00)           -                                (132,032,418.15)           

Net profit for the year -                            -                            -                            -                            315,532,815.53            -                                315,532,815.53            

Other comprehensive loss for the year -                            -                            -                            -                            -                            (205,008.13)                    (205,008.13)                 

Total comprehensive income (loss) for the year -                            -                            -                            -                            315,532,815.53            (205,008.13)                    315,327,807.40            

Legal reserve 29 -                            -                            -                            1,093,425.70               (1,093,425.70)              -                                -                            

Ending balance as at December 31, 2020 932,507,097.00            603,196,451.67            6,017,138.90               93,250,709.70              311,996,054.69            5,157,529.29                   1,952,124,981.25          

Notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.
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EASTERN POWER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES

[FORMER NAME : EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED]

STATEMENTS OF CASH FLOWS

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020

2019

Note 2020 (Reclassified) 2020 2019

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

Profit before income tax 1,619,790,514.98      970,964,826.05         333,393,251.90         201,150,419.37         

Reconciliation of net profit to net cash provided by (used in) operating activities:

Credit losses 10 535,517.98              2,336,448.60            535,517.98              -                        

Allowance for expected credit losses 6.2, 10 70,745,242.39          6,779,499.32            29,201,104.18          3,430,591.92            

Reversal of expected credit losses 10 (6,069,637.41)           (529,243.75)             (5,989,987.99)           -                        

Reversal of allowance for diminution in value of inventories 11 (2,346,966.42)           (1,887,437.06)           (657,980.57)             -                        

Depreciation and amortization 15, 16, 17 252,508,923.06         262,999,674.81         22,166,148.93          24,604,487.05          

Reversal of provision for impairment of plant and equipment 15 (494,283.72)             (272,885.88)             (494,283.72)             (272,885.88)             

Written-off assets to expenses 15 14,257,844.11          50,962.09                124,618.49              25.00                     

Amortization of debenture expenses 23 1,466,764.88            -                        -                        -                        

Gain on disposal of other current financial assets (2,110,902.44)           (354,201.18)             (1,981,700.29)           (263,951.70)             

Unrealized loss on other current financial assets measured at fair value 38,187.97                46,887.90                56,838.39                52,913.51                

Unrealized loss (gain) on other non-current financial assets measured at fair value 21,130.00                (5,870.00)                21,130.00                (5,870.00)                

Gain from disposal of investment in subsidiaries (1,567,170,160.06)     (543,014,600.43)        -                        -                        

Loss (Gain) from disposal of fixed assets 15 (1,213,534.59)           1,964,499.75            (51,777,716.25)         (3,969,002.19)           

Unrealized loss (gain) from exchange rate using the equity method 111,842,016.89         (110,546,531.76)        (45,628.55)               (195,670.54)             

Share of profit on investment of associated companies using the equity method 14 (239,278,260.61)        (390,391,104.12)        -                        -                        

Provision for employee benefits 24 9,460,233.90            19,781,754.84          2,879,454.67            14,292,094.02          

Gain on financial instruments at fair value (24,791,297.05)         -                        (3,303,218.32)           -                        

Non-refundable withholding tax 4,825,474.41            118,456.46              370,762.68              -                        

Reversal accrued dividend -                        (806,644.14)             -                        (806,644.14)             

Interest income (1,406,872.75)           (1,822,394.74)           (86,852,693.63)         (111,602,279.25)        

Dividend income 6.1, 13 -                        -                        (269,999,988.00)        (179,999,992.00)        

Interest expenses 248,128,440.61         296,751,103.70         90,148,067.71          106,451,807.02         

Profit provided by operating activities before

   changes in operating assets and liabilities 488,738,376.13         512,163,200.46         57,793,697.61          52,866,042.19          

Decrease (Increase) in operating assets:

Trade accounts and other current receivable 264,927,665.35         167,571,068.53         71,662,196.20          3,027,355.37            

Contract asset (5,209,882.52)           7,371,568.22            -                        -                        

Inventories (25,860,165.81)         14,908,585.10          77,319,493.94          10,690,126.76          

Other current assets 59,312,141.82          42,927,978.26          245,042.43              (183,141.55)             

Other non-current assets (8,167,439.35)           52,350,505.33          1,407.19                 138,334.66              

Increase (Decrease) in operating liabilities:

Trade accounts and other current payable 247,861,174.43         (111,512,747.55)        (28,372,547.79)         5,987,931.78            

Contract liabilities (8,738,026.65)           6,025,759.42            -                        -                        

Other current liabilities 17,545,586.87          (12,534,819.89)         (3,346,683.90)           (380,890.99)             

Other non-current liabilities (53,375.00)               -                        -                        -                        

Employee benefits paid during the year 24 (5,755,942.99)           (4,359,417.00)           (31,746,091.33)         (4,359,417.00)           

Cash provided by (used in) operating activities 1,024,600,112.28      674,911,680.88         143,556,514.35         67,786,341.22          

Income tax paid (43,424,839.77)         (28,812,555.87)         (10,956,593.03)         (14,344,333.89)         

Income tax refund 26,681,105.66          -                        2,525,561.49            -                        

Net cash provided by (used in) operating activities 1,007,856,378.17      646,099,125.01         135,125,482.81         53,442,007.33          

Notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.
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EASTERN POWER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES

[FORMER NAME : EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED]

STATEMENT OF CASH FLOWS (Con't)

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020

2019

Note 2020 (Reclassified) 2020 2019

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

Deposit at banks held as collateral (increase) decrease 62,595,936.86 (60,130,712.31) -                        -                        

Other current financial assets held as collateral increase -                        (23,951,113.56) -                        -                        

Cash paid for other current financial assets (1,915,512,124.02)     (818,858,520.58)        (1,813,904,322.64)     (605,800,000.00)        

Cash received from disposal other current financial assets 2,450,057,280.82      476,016,751.93         2,311,585,564.37      323,476,502.44         

Cash paid for short-term loan to related companies 6.2 (587,271,144.00)        -                        (1,787,809,460.45)     (1,324,130,000.00)     

Cash received from short-term loan to related companies 6.2 -                        -                        2,196,861,158.00      1,291,360,190.87      

Cash paid for loans to employees (8,346,500.00)           (4,654,000.00)           (5,274,500.00)           (2,809,000.00)           

Cash received from loans to employees 5,608,868.95            3,622,536.18            2,778,194.61            2,939,638.47            

Cash received from disposal of investment in indirect subsidiaries 5,893,869,651.85      1,070,150,000.00      -                        -                        

Cash paid for purchase of investment in subsidiary -                        -                        -                        (74,748,730.71)         

Cash paid for purchase of investment in associated companies (388,258,150.13)        -                        -                        -                        

Cash paid for acquisition of fixed assets 15 (482,594,150.93)        (821,353,087.38)        (26,403,521.32)         (9,581,440.77)           

Cash received from disposal of fixed assets 15 47,800,301.88          32,217,691.73          296,261.68              3,986,525.05            

Cash received from refund of grid connection fee 17 1,553,123.93            23,036,106.89          -                        -                        

Cash paid for contract liabilities 16.2 (1,049,285.52)           -                        -                        -                        

Deposit for payment of shares 12 (150,000,000.00)        -                        (150,000,000.00)        -                        

Share payables increase (27,337,872.74)         -                        -                        -                        

Dividend received -                        -                        449,999,980.00         -                        

Interest received 1,620,808.85            1,819,985.56            48,070,717.95          111,788,398.90         

Net cash provided by (used in) investing activities 4,902,736,745.80      (122,084,361.54)        1,226,200,072.20      (283,517,915.75)        

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

Short-term loans from financial institutions decrease (106,162,626.84)        (137,218,481.27)        (10,973,041.75)         (40,205,826.77)         

Cash received from discounted bill of exchange 6.2, 20 90,000,000.00          1,130,000,000.00      40,000,000.00          1,130,000,000.00      

Cash paid for discounted bill of exchange 20 (360,000,000.00)        (1,320,000,000.00)     (310,000,000.00)        (1,320,000,000.00)     

Cash received from debenture 23 843,794,810.00         991,700,000.00         -                        991,700,000.00         

Cash paid for debenture 23 (1,583,500,000.00)     (884,700,000.00)        (775,000,000.00)        (328,000,000.00)        

Cash received from short-term loans from related parties 6.2 57,200,000.00          85,000,000.00          180,200,000.00         470,989,693.19         

Cash paid for short-term loans from related parties 6.2 (57,200,000.00)         (85,000,000.00)         (180,200,000.00)        (470,989,693.19)        

Cash paid for short-term loans from other persons (14,865,112.90)         -                        -                        -                        

Cash received for long-term loans from financial institutions 22 159,804,613.78         937,322,919.73         -                        74,748,730.71          

Cash paid for long-term loans from financial institutions 22 (1,875,433,341.71)     (348,792,615.49)        (82,419,250.00)         (81,660,000.00)         

Cash paid for long-term loans from other company (26,649,029.59)         (517,578.41)             -                        -                        

Cash received from increase of shares 27 52,282,149.85          -                        52,282,149.85          -                        

Dividend paid (333,904,654.21)        (92,743,657.82) (183,949,646.21)        (91,982,099.30)         

Interest paid (256,848,236.93)        (289,582,547.86)        (91,715,059.20)         (104,393,965.20)        

Net cash provided by (used in) financing activities (3,411,481,428.55)     (14,531,961.12)         (1,361,774,847.31)     230,206,839.44         

Notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.
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EASTERN POWER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES

[FORMER NAME : EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED]

STATEMENT OF CASH FLOWS (Con't)

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020

2019

Note 2020 (Reclassified) 2020 2019

Currency conversion differences (151,032,775.90)        137,682,868.05         -                        -                        

Unrealized gain from exchange rate of cash and cash equivalents (265,200.00)             -                        -                        -                        

Increase from change in percentage of investment in associated company (2,919,925.64)           -                        -                        -                        

Non-controlling interests in subsidiaries (87,145,799.46)         (299,076,015.11)        -                        -                        

Decrease net assets from disposal of investment (1,459,145,267.33)     (522,516,773.50)        -                        -                        

Cash and cash equivalents increase (decrease) 798,602,727.09         (174,427,118.21)        (449,292.30)             130,931.02              

Cash and cash equivalents as at beginning balance 7 151,072,960.59         325,500,078.80         4,512,329.45            4,381,398.43            

Cash and cash equivalents as at ending balance 7 949,675,687.68         151,072,960.59         4,063,037.15            4,512,329.45            

Supplemental disclosures of cash flows information

1. Cash paid in the year for

Capitalized borrowing cost to its fixed assets -                        9,667,496.74            -                        -                        

2. Non-cash transaction

Asset receivable -                        -                        198,821,269.70         -                        

Purchase of fixed assets on credit 15 37,594,689.84          66,118,494.25          104,000.00              8,319,180.00            

Estimated decommissioning costs 1,682,000.00            6,045,000.00            -                        -                        

3. Unutilized credit facilities for future working capital 1,029,808,494.76      1,606,051,838.28      246,673,039.02         437,777,620.98         

4. Decrease assets and liabilities from disposal of investment

Cash and cash equivalents (140,887,374.86)        (3,907,715.93)           -                        -                        

Deposit at banks held as collateral (25,428,657.58)         -                        -                        -                        

Other current financial assets (30,650,271.42)         -                        -                        -                        

Trade accounts and other current receivable - net (109,809,958.69)        (391,968,206.30)        -                        -                        

Short-term loans to related companies (474,110,169.60)        -                        -                        -                        

Other current assets (96,057,836.10)         (43,882,161.72)         -                        -                        

Property, plant and equipment - net (3,939,123,897.89)     (86,473,866.15)         -                        -                        

Intangible assets - net (304,340,438.46)        -                        -                        -                        

Deferred tax assets (28,800.88)               -                        -                        -                        

Other non-current assets - net (54,178,373.85)         -                        -                        -                        

Trade accounts and other current payable 314,738,313.27         3,573,156.86            -                        -                        

Short-term loans from related parties 18,085,776.03          -                        -                        -                        

Accrued corporate income tax 19,782,043.95          -                        -                        -                        

Other current liabilities 762,086,399.25         142,019.74              -                        -                        

Accrued dividend paid 948.05                    -                        -                        -                        

Long-term loans from financial institutions 1,361,596,424.19      -                        -                        -                        

Long-term loans from other company 1,237,945,607.26      -                        -                        -                        

Other non-current liabilities 1,235,000.00            -                        -                        -                        

Notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.
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EASTERN POWER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES 

(FORMER NAME: EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED) 
NOTES TO FINANCIAL STATEMENT 

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020 

1. GENERAL INFORMATION 

1.1 The Company's was established as juristic person in accordance with the Public Company Act on August 13, 
1993 and the Company was listed on the Stock Exchange of Thailand on April 26, 1993. The Head Office is 
located at 51/29, 51/61, Soi Vibhavadi Rangsit 66 (Siamsamakee), Vibhavadi Rangsit Road, Talad 
Bangkhen, Laksi, Bangkok, Thailand. The Company is engaged in printing and packaging business and 
investment in alternative energy business. 

At the Annual General Shareholders’ Meeting of 2020, held on April 20, 2020, it was approved the 
Company has changed its name from “Eastern Printing Public Company Limited” to “Eastern Power Group 
Public Company Limited” and registered the name change with the Ministry of Commerce on April 22, 2020. 

 The subsidiaries and associates in corporate in Note 2.2 to the financial statements. 

1.2 Coronavirus Disease 2019 Pandemic 

The Coronavirus disease 2019 pandemic (COVID-19) in Thailand and other countries is continuing to evolve, 
resulting in an economic slowdown and adversely impacting most businesses and industries. This situation 
may bring uncertainties and have an impact on the environment in which the group operates. The Group 
management have continuously monitored ongoing the its operation continuously and has used estimates and 
judgement in respect of various issues as the situation has evolved. 

2. BASIS OF PREPARATION 

2.1 Basis of preparation 

The statutory financial statements are prepared in the Thai language. This English translation of the financial 
statements has been prepared for the convenience of readers not conversant with the Thai language. 

The consolidated and separate financial statements have been prepared in accordance with Thai Financial 
Reporting Standards under the Accounting Act B.E. 2543 (2000) being those Thai Accounting Standards issued 
under the Accounting Profession Act B.E. 2547 (2004) including related interpretations and guidelines 
promulgated by the Federation of Accounting Professions (“TFAC”) and the Regulation of The Stock Exchange of 
Thailand (SET) dated October 2, 2017, regarding the preparation and submission of financial statements and 
reports for the financial position and results of operations of the listed companies B.E. 2560 and the financial 
reporting requirements of the Securities and Exchange Commission under the Securities and Exchange Act B.E. 
2535 (1992). 
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2. BASIS OF PREPARATION (Con’t) 

2.1 Basis of preparation (Con’t) 

The consolidated and separate financial statements have been presented in accordance with Thai Accounting 
Standards No. 1 (Revised 2019) subject: “Presentation of Financial Statements” and the requirements of The 
Department of Business Development announcement subject: “The mandatory items, have to be presented in 
the financial statements, No.3, B.E. 2562” dated December 26, 2019 under the Accounting Act B.E. 2543. 
which is effective for the preparation of financial statements of the Public Company Limited for the accounting 
period commencing on or after January 1, 2020. 

The consolidated and separate financial statements are presented in Thai Baht, which is the Group functional 
currency unless otherwise stated. 

2.2 Basis of preparation of consolidated financial statements 

 The consolidated financial statements include the financial statements of Eastern Power Group Public 
 Company Limited, its subsidiaries and interest in associates as follows: 

 Operation Percentage of holdings (%) 

Company name Type of business Location 2020 2019 

Subsidiaries held by the Company:     

Eastern Printing and Packaging Co., Ltd. 
 (Former name: World Printing and Packaging   
 Co., Ltd.) 

Printing and packaging business Thai 99.99 99.99 

Eternity Power Plc. 
  (Former name: Eastern Power Group Plc.) 

Holding company and investment in  
solar power energy business 

Thai 75.00 75.00 

Indirect subsidiaries held by subsidiary:     

RPV Energy Co., Ltd. (1) Solar power energy and  
holding company 

Thai - 99.99 

Epco Energy Co., Ltd. Investment in development in energy 
project in Japan 

Thai 99.99 99.99 

That Siri Co., Ltd. Holding company and investment in 
   cogen power energy business 

Thai 99.99 99.99 

STC Energy Co., Ltd. Holding company and investment in 
   cogen power energy business 

Thai 99.99 99.99 

APEX Energy Solution Co., Ltd. Holding company and investment in 
   cogen power energy business 

Thai 99.99 81.25 

Epco Green Power Plus Co., Ltd. Solar power energy and installation  
   service contract in solar power project 

Thai 99.99 - 

Epco Engineering Co., Ltd. Maintenance and installation service 
contract in solar power project 

Thai 99.99 - 

EP Group (HK) Co., Ltd. Holding company and investment in 
development in energy project in 
Vietnam 

Hong Kong 100.00 100.00 
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2. BASIS OF PREPARATION (Con’t) 

2.2 Basis of preparation of consolidated financial statements (Con’t) 

 Operation Percentage of holdings (%) 

Company name Type of business Location 2020 2019 

Indirect subsidiaries held by indirect subsidiaries: 

Aquatist Energy Co., Ltd. (1) Holding company and investment in 
   solar power energy business 

Thai - 99.99 

JKR Energy Co., Ltd. (1) Solar power energy Thai - 99.99 
Lopburi Solar Co., Ltd. (1) Solar power energy Thai - 99.99 
Prachin Solar Co., Ltd. (1) Solar power energy Thai - 48.39 
Epco Green Power Plus Co., Ltd. Solar power energy and installation  

   service contract in solar power project 
Thai - 99.99 

Epco Engineering Co., Ltd. Maintenance and installation service 
contract in solar power project 

Thai - 99.99 

Alternative Energies Kabushiki Kaisha (Jpn Co.) Holding company and investment in 
development in energy project in Japan 

Japan 
 

100.00 98.00 

Higashi Nihon Mega Solar 3 Godo Kaisha (Jpn Co.) Development in energy project in Japan Japan 100.00 98.00 
Kurihara Godo Kaisha (Jpn Co.)          Development in energy project in Japan Japan - 98.00 
AE Power Godo Kaisha (Jpn Co.) Development in energy project in Japan Japan - 98.00 
Kyotamba Solar Godo Kaisha (Jpn Co.) (2) Development in energy project in Japan Japan - - 
EPVN W1 (HK) Co., Ltd. Holding company and investment in  

   development in energy project in  
   Vietnam 

Hong Kong 100.00 100.00 

EPVN W2 (HK) Co., Ltd. Holding company and investment in  
   development in energy project in  
   Vietnam 

Hong Kong 100.00 100.00 

Huong Linh Fresh Energy Development Joint    
   Stock Company 

Holding company and investment in  
   development in energy project in  
   Vietnam 

Vietnam 65.625 - 

Huong Linh 3 Wind Power Joint Stock Company Development in energy project in Vietnam Vietnam 99.80 - 

Associates held by indirect subsidiaries:     

   TAC Energy Co., Ltd. (3) Holding company and investment in cogen 
power energy business 

Thai 52.40 50.00 

Huong Linh Reproduce Energy Development  
Joint Stock Company 

Holding company and investment in 
development in energy project in 
Vietnam 

Vietnam 31.25 - 

Chu Prong Gia Lai Wind Electricity Joint  
Stock Company 

Development in energy project in Vietnam Vietnam 30.00 - 

Chu Prong Gia Lai Wind Power Joint 
Stock Company 

Development in energy project in Vietnam Vietnam 27.00 - 

Associates held by direct subsidiary and indirect associate:    

   PPTC Co., Ltd. (4) Cogen power energy Thai 50.70 49.50 

Associates held by indirect subsidiaries and indirect associate:    

   SSUT Co., Ltd. Cogen power energy Thai 40.96 40.00 

Associates held by indirect associate:     

Huong Linh 4 Wind Power Joint Stock Company Development in energy project in Vietnam Vietnam 31.19 - 
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2. BASIS OF PREPARATION (Con’t) 

2.2 Basis of preparation of consolidated financial statements (Con’t) 

(1) During the year 2020, has disposal of such investment as described in Note 2.2.1.5 and 2.2.1.7.� to the financial statements. 
(2) The Company and its subsidiary participate in controlling power, thus it is considered as subsidiary under the definition specified in 

Thai Accounting Standard. During the year 2020, has disposal all of such investment as described in Note 2.2.1.7.2 to the   

financial statements. 
(3) The Group has no control because it only has 2 of 4 representatives directors and has 1 of 2 authorized directors.  

(4)  The Group has no control because there are 3 groups of authorized directors which the Group has only 1 of 3 authorized directors. 

2.2.1 Details of significant change in the Group’s structure as follows: 

2020 

Direct subsidiary: Eastern Printing and Packaging Co., Ltd. “EPPCO” 

2.2.1.1 At the Board of Director’s Meeting of EPPCO No. 3/2020 held on July 2, 2020, it was approved EPPCO to 
changed its name from “World Printing and Packaging Co., Ltd.” to “Eastern Printing and Packaging Co., Ltd.” 
and registered the name change with the Ministry of Commerce on July 22, 2020. 

Direct subsidiary:  Eternity Power Plc. “ETP”  

2.2.1.2 According to the Board of Director’s Meeting of ETP No. 8/2019 held on September 6, 2019, it was approved 
as follows: 

2.2.1.2.1 It was approved Alternative Energies Kabushiki Kaisha (Jpn Co.) (“AEKK”), to dispose 100% of its 
investment in Kurihara Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GK1”) and AE Power Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GK2”), 
shares to EP Group (HK) Co., Ltd. (“EP-HK”), of its authorized share capital at the value of Yen 50 million 
and Yen 30 million respectively. EP-HK has received the transfer of total shares on February 28, 2020. 

2.2.1.2.2 It was approved EP-HK to acquire additional 50 common shares of AEKK from the existing shareholders 
amounting to Yen 0.50 million. After the acquisition, the percentage of shareholding of such company has 
increased from 98% to 100% of its authorized share capital. EP-HK has received the transfer of total shares 
on February 28, 2020. 

2.2.1.3 At the ETP’s Annual General Meeting of Shareholders of 2020, held on April 10, 2020, it was approved 
ETP to changed its name from “Eastern Power Group Public Company Limited” to “Eternity Power Public 
Company Limited” and registered the name change with the Ministry of Commerce on April 13, 2020. 

2.2.1.4 At the Board of Director’s Meeting of ETP No.4/2020 held on June 15, 2020, it was approved as follows: 

2.2.1.4.1  It was approved ETP to acquire 199,980 shares of Epco Engineering Co., Ltd. (“EPCO-EE”), from RPV 
Energy Co.,Ltd (“RPV”), at the price of Baht 11.50 per share valuing Baht 2.30 million accounted for 
99.99% of its authorized share capital. ETP has fully paid the share amount and received the transfer of 
total shares on June 30, 2020. 

2.2.1.4.2  It was approved ETP to acquire 9,999,997 shares of Epco Green Power Plus Co., Ltd. (“EPCO-G”), from 
RPV at the price of Baht 10.20 per share valuing Baht 102 million accounted for 99.99% of its authorized 
share capital. ETP has fully paid the share amount and received the transfer of total shares on June 30, 2020. 
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2. BASIS OF PREPARATION (Con’t) 

2.2 Basis of preparation of consolidated financial statements (Con’t) 

2.2.1 Details of significant change in the group’s structure as follows: (Con’t) 

2.2.1.4.3 It was approved ETP to acquire additional 4,754,398 shares of APEX Energy Solution Co., Ltd. (“APEX”), 
from the existing shareholders at the price of Baht 16.8265 per share valuing Baht 80 million. After the 
acquisition, the percentage of shareholding of such company has increased from 81.25% to 99.99% of its 
authorized share capital. ETP has paid the share amount of Baht 40 million on July 2, 2020, and the 
outstanding amount of Baht 40 million paid on September 30, 2020. As a result of this acquisition, the 
percentage of indirect shareholding in such company has changed as follows: 

-  The percentage of indirectly shareholding in TAC Energy Co., Ltd. (“TAC”), has increased from 50% to 
52.40% of its authorized share capital. 

- The percentage of indirectly shareholding in PPTC Co., Ltd. (“PPTC”), has increased from 49.50% to 
50.70% of its authorized share capital. 

- The percentage of indirectly shareholding in SSUT Co., Ltd. (“SSUT”), has increased from 40% to 
40.96% of its authorized share capital. 

 According to the share purchase and sell agreement of APEX, ETP shall pay an extra amount money after 
the dispute has endad as described in Note 40.2 to the financial statements which was derived from damage 
claims by two companies of to SSUT and PPTC. The extra amount to be paid depends on proportion to the 

damage value as stipulated in the agreement. The amount shall not exceed Baht 10 million. 

2.2.1.4.4  It was approved EPVN W1 (HK) Co., Ltd. (“EPVN W1”), to acquire Huong Linh Fresh Energy Development 
Joint Stock Company (“HLF”) shares from its existing shareholder of 1.50 shares million at the price of 
VND 0.10 million per share valuing USD 4.80 million accounting for 100% of its authorized share capital to 
obtain an investment of Huong Linh 3 Wind Power Joint Stock Company (“HL3”) requires. HLF hold in 
HL3 was 99.80% of its authorized share capital. 

2.2.1.4.5 It was approved EPVN W1 to acquire Huong Linh Reproduce Energy Development Joint Stock Company 
(“HLR”) shares from its existing shareholder of 1.50 shares million at the price of VND 0.10 million per 
share valuing USD 4.80 million accounting for 100% of its authorized share capital to obtain an investment 
of Huong Linh 4 Wind Power Joint Stock Company (“HL4”) requires. HLR hold in HL4 was 99.80% of its 
authorized share capital. 

 The completion of each business transactions of both projects according to Note 2.2.1.4.4 and 2.2.1.4.5 to 
financial statements are divided into 5 stages as follows: 

1) At the performance of the condition stipulated in the first stage of the agreement, the buyer shall pay the share 
amount of each project amounting to USD 1.50 million and shall receive shares at 31.25% of the authorized 
share. EPVN W1 has paid share amount and received the shares of both projects on June 22, 2020. 

2) At the performance of the condition stipulated in the second stage of the agreement, the buyer shall pay 
the share amount of each project amounting to USD 1.65 million and shall receive shares at 34.375% of 
the authorized share. EPVN W1 has paid share amount and received the shares of HLF on December 18, 
2020 and paid share amount and received the shares of HLR on February 8, 2021. 
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2. BASIS OF PREPARATION (Con’t) 

2.2 Basis of preparation of consolidated financial statements (Con’t) 

2.2.1 Details of significant change in the group’s structure as follows: (Con’t) 

3) At the performance of the condition stipulated in the third stage of the agreement, the buyer shall pay 
the share amount of each project amounting to USD 1.65 million and shall receive shares at 9.375% of 
the authorized share. 

4) At the performance of the condition stipulated in the fourth stage of the agreement, the buyer shall 
receive shares at 10% of the authorized share.  

5) At the performance of the condition stipulated in the fifth stage of the agreement, the buyer shall 
receive shares at 15% of the authorized share. 

 As at December 31, 2020, the acquisition of shares in HLF as described in Note 2.2.1.4.4, EPVN W1 has 
complied with the conditions stated in the second stage of the agreement. After the payment of the 
shares, the percentage of shareholding in HLF was 65.625% of its authorized share and consequently, the 
percentage of indirect shareholding in HL3 was to be 65.494% of its authorized shares. Additionally, the 
acquisition of shares in HLR as described in Note 2.2.1.4.5, EPVN W1 has complied with the conditions 
stated in the first stage of the agreement. After the payment of the shares, the percentage of shareholding 
in HLF was 31.25% of its authorized share and consequently, the percentage of indirect shareholding in 
HL4 was to be 31.19% of its authorized share. 

2.2.1.5 At the Board of Director’s Meeting of ETP No. 5/2020 held on July 31, 2020, it was approved ETP to 
dispose 99.99% of its investment in RPV and undertake any action to cause the minority shareholders to 
sell their shares in RPV, totaling in the amount of 100% of the shares to BCPG Plc. (“BCPG”) at the value 
of Baht 871 million were as Eastern Power Group Plc. (“EP”), is the guarantor for the transfer of the sale 
shares of RPV under the share sale and purchase agreement. BCPG will establish BSE Power Holdings 
(Thailand) Co., Ltd. (“BSE”), as a new subsidiary whereby BCPG will hold 100% shareholding of such 
company and BSE will make payment for the purchase price and become a shareholder in RPV when all 
the conditions according to the share sale and purchase agreement among ETP, BCPG and EP dated 
July 31, 2020, are met RPV hold 99.99% of the total shares in JKR Energy Co., Ltd. (“JKR”) and Aquatist 
Energy Co., Ltd. (“AQU”) and AQU hold 99.99% of the total shares in Lopburi Solar Co., Ltd. (“LOP”) and 
Prachin Solar Co., Ltd. (“PS”). 

 The payment term of the shares price stipulated in the sales and purchase agreement was set to be in 
three installments as follows: 

 First installment: Baht 601 million, which is received on the completion date when RPV shares are 
transferred to BSE. ETP has received the share amount on August 11, 2020. 

 Second installment: Baht 120 million and the price has been adjusted in accordance with the method as 
specified in the sale and purchase agreement acquire additional Baht 29.35 million, totaling Baht 149.35 
million. ETP has received the share amount on September 3, 2020. 
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2. BASIS OF PREPARATION (Con’t) 

2.2 Basis of preparation of consolidated financial statements (Con’t) 

2.2.1 Details of significant change in the group’s structure as follows: (Con’t) 

 Final installment: Baht 150 million, which is received on October 17, 2022, in case that the power 
purchase agreements of RPV and JKR have been validly renewed and no termination is made by the 
Provincial Electricity Authority due to such expiry or on the date in which BCPG transfers the sale shares 
of RPV to any third party that is not a subsidiary of BCPG (whichever occurs first). In this regard, the final 
instalment payment such date is the commencement date of contract renewal for the 11th year by 
counting from the COD date of the power purchase agreement of RPV and JKR. If the conditions as 
specified is not satisfied, ETP, which is the seller, will not receive the purchase price in the final 
instalment. ETP had recognized this final installment in “Receivable from disposal of investment”. 

 After the price adjustment of the second installment in accordance with the method stipulated in the sale 
and purchase agreement, the total value of the selling price was totaling Baht 900.35 million. 

2.2.1.6 At the Board of Director’s Meeting of ETP No. 6/2020 held on August 10, 2020, it was approved as follows: 

2.2.1.6.1 EPVN W2 (HK) Co., Ltd. (“EPVN W2”) to acquire 2.50 shares millions of Chu Prong Gia Lai Wind 
Electricity Joint Stock Company (“MN”), from existing shareholders at the price of VND 0.01 million per 
share valuing USD 8.75 million accounted for 100% of its authorized share capital. The completion of 
business transactions of this shares acquisition is divided into 5 stages as follows: 

1)  At the performance of the condition stipulated in the first stage of the agreement, the buyer shall pay 
the share amounting to USD 0.87 million and shall receive shares at 10% of the authorized share. 
EPVN W2 has paid share amount and received the shares on August 27, 2020. 

2) At the performance of the condition stipulated in the second stage of the agreement, the buyer shall 
pay the share amounting to USD 1.75 million and shall receive shares at 20% of the authorized share. 
EPVN W2 has paid share amount and received the shares on October 27, 2020. 

3) At the performance of the condition stipulated in the third stage of the agreement, the buyer shall pay 
the share amounting to USD 2.63 million and shall receive shares at 30% of the authorized share. 
EPVN W2 has paid share amount and received the shares on January 28, 2021. 

4) At the performance of the condition stipulated in the fourth stage of the agreement, the buyer shall pay 
the share amounting to USD 3.06 million and shall receive shares at 35% of the authorized share. 

5) At the performance of the condition stipulated in the fifth stage of the agreement, the buyer shall pay 
the share amounting to USD 0.44 million and shall receive shares at 5% of the authorized share. 

As at December 31, 2020, the condition under the second stage was completely performed, after the 
payment was made. As a result, the percentage of shareholding in MN was 30% of their authorized capital. 

2.2.1.6.2 EPVN W2 to acquire 2.25 shares millions of Chu Prong Gia Lai Wind Power Joint Stock Company (“TN”), 
from existing shareholders at the price of VND 0.01 million per share valuing USD 7.88 million accounted 
for 90% of its authorized share capital. The completion of business transactions of this shares acquisition 
is divided into 5 stages as follows: 
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2. BASIS OF PREPARATION (Con’t) 

2.2 Basis of preparation of consolidated financial statements (Con’t) 

2.2.1 Details of significant change in the group’s structure as follows: (Con’t) 

1)  At the performance of the condition stipulated in the first stage of the agreement, the buyer shall pay 
the share amounting to USD 0.79 million and shall receive shares at 9% of the authorized share. 
EPVN W2 has paid share amount and received the shares on August 27, 2020. 

2) At the performance of the condition stipulated in the second stage of the agreement, the buyer shall 
pay the share amounting to USD 1.58 million and shall receive shares at 18% of the authorized share. 
EPVN W2 has paid share amount and received the shares on October 27, 2020. 

3) At the performance of the condition stipulated in the third stage of the agreement, the buyer shall pay the 
share amounting to USD 2.36 million and shall receive shares at 27% of the authorized share. EPVN W2 

has paid share amount and received the shares on January 28, 2021. 
4) At the performance of the condition stipulated in the fourth stage of the agreement, the buyer shall pay 

the share amounting to USD 2.76 million and shall receive shares at 31.50% of the authorized share. 
5) At the performance of the condition stipulated in the fifth stage of the agreement, the buyer shall pay 

the share amounting to USD 0.39 million and shall receive shares at 4.50% of the authorized share. 

 As at December 31, 2020, the condition under the second stage was completely performed, after the 
payment was made. As a result, the percentage of shareholding in TN was 27% of their authorized capital. 

2.2.1.7 At the Board of Director’s Meeting of ETP No. 9/2020 held on September 28, 2020, it was approved as follows: 

2.2.1.7.1 It was approved EP-HK dispose all of its investment in GK1 and GK2 shares to Kurihara Taiyoukouhatsuden 
Godo Kaisha (Jpn Co.) valuing contract JPY 12,000 million, in this regard, such price will be based on the 
adjustment in accordance with the method as specified in the sale and purchase agreement. ETP is the 
guarantor for the transfer of the sale shares. 

 In this regard, EP-HK has received the share amount on September 30, 2020, after the price adjustment 
in accordance with the method as specified in the sale and purchase agreement. EP-HK has to repayment 
to the buyer of JPY 31.23 million, which has been paid on November 5, 2020. 

2.2.1.7.2 It was approved EPCO Energy Company Limited (“EPCOE”) to dispose investment in Kyotamba Solar 
Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GK3”) to Japan Infra No.5 Godo Kaisha (Jpn Co.) at the value of JPY 1,769.69 
million, ETP is the guarantor for the transfer. The payment term of the shares price stipulated in the sales 
and purchase agreement was set to be in 2 installments as follows: 

 First installment: JPY 90 million, EPCOE has received the share amount on the agreement date (October 
15, 2020). 

 Last installment: JPY 1,679.69 million, EPCOE has received the share amount on October 26, 2020. 

 The Group has gain from disposal of investment according to Note 2.2.1.5 and 2.2.1.7 to financial 
statements amounting to Baht 1,567.17 million. 
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2. BASIS OF PREPARATION (Con’t) 

2.2 Basis of preparation of consolidated financial statements (Con’t) 

2.2.1 Details of significant change in the group’s structure as follows: (Con’t) 

 2019 

 The Company: 

2.2.1.8 At the Board of Director’s Meeting of the Company No. 5/2019 held on July 10, 2019, it was approved 
the Company to acquire additional 7,499,998 common shares of (Eastern Printing and Packaging Co., 
Ltd. “EPPCO”) from the existing shareholders at Bath 9.645 per share amounting to Bath 72.34 million. 
After the acquisition, the percentage of shareholding of such company has increased from 84.50% to 
99.49% of its authorized share capital. The Company has fully paid the shares amount on July 12, 2019. 

2.2.1.9 At the Board of Director’s Meeting of the Company No. 6/2019 held on August 13, 2019, it was 
approved the Company to acquire additional 250,000 common shares of EPPCO from the existing 
shareholders at Bath 9.645 per share amounting to Bath 2.41 million. After the acquisition, the 
percentage of shareholding of such company has increased from 99.49% to 99.99% of its authorized 
share capital. The Company has fully paid the shares amount on August 30, 2019. 

  Direct subsidiary:  Eternity Power Plc. “ETP” 

2.2.1.10 At the Board of Director’s Meeting of ETP No. 4/2019 held on April 25, 2019, it was approved ETP to 
incorporate EP-HK a subsidiary in Hong Kong in order to restructure shareholding in subsidiary in 
foreign countries whereby ETP shall hold 100 share at par value of HKD 1, 100% shareholding of such 
company’s registered capital. ETP has fully paid the shares amount on May 31, 2019. 

2.2.1.11 At the Board of Director’s Meeting of ETP No. 6/2019 held on June 5, 2019, it was approved RPV 
Energy Co.,Ltd (“RPV”) to wholly purchase 199,980 shares of Epco Engineering Co,.Ltd (“EPCO-EE”) 
from ETP and another existing shareholders at the price of Baht 11 per share amounting to Baht 2.20 
million, 99.99% of its authorized share capital in order to clearly structure the business operation. RPV 
has fully paid the share amount on June 28, 2019. 

2.2.1.12 At the Board of Director’s Meeting of EP No. 8/2019 held on September 6, 2019, it was approved as 
follows: 

2.2.1.12.1   It was approved ETP to dispose 100% of its investment in Solar Power Management (Thailand) Co., Ltd.  
(“SPM-TH”) shares to BG Container Glass Plc.(“BGC”) at the value of Baht 1,259 million. SPM-TH had 
originally held 67% of Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company (“PKS”) share capital whereby PKS 
was a developer in 2 solar farm projects in Vietnam. 

 The value of SPM-TH shares stipulated in the Sale and Purchase Agreement between ETP and BGC 
dated September 6, 2019 was approximately Baht 1,259 million which consist of:  

Estimate sale price of 100% of ordinary shares of SPM-TH 526.75 Million Baht 
Short-term loan form related companies remaining for PKS 732.25 Million Baht 

     Total  1,259.00 Million Baht 
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2. BASIS OF PREPARATION (Con’t) 

2.2 Basis of preparation of consolidated financial statements (Con’t) 

2.2.1 Details of significant change in the group’s structure as follows: (Con’t) 

The Payment term of the shares price stipulated in the Sales and Purchase Agreement was set to be in 
3 installments as follows: 

 First installment: Baht 125.90 mllion, 10% of the value of the disposed assets, paid on the agreement date.  

 Second installment: Baht 1,133.10 million, 90% of the value of the disposed assets paid on date of 
transferring SPM-TH’s shares to BGC.  However, due to incompletion of the contractor’s construction 
and repair works in both projects (such works did not affect the projects production and sales of the 
electricity), EP and the BGC have agreed to amend the payment installment of the purchase price set 
forth in the Sale and Purchase Agreement by reserving estimated 15% of the purchase price until the 
contractor companies of both projects have finished the construction and repairing works amounting to 
Baht 188.85 million.  

As at December 27, 2019. EP has transferred debts and shares to BGC and EP and received the 
shares price and debts of Baht 1,070 million. 

 Final installment: The value of the disposed assets consideration adjustment, by adjusting the value of 
consideration. Such value will be adjusted by the increase of estimated cash and cash equivalent including 
account receivables and receivables from other operations, prepaid withholding tax (if any), the decrease of 
account payables and payables from other operations, which was outstanding in SPM-TH on the Completion 
Date. BGC shall make the third payment to EP within 3 Business Days following the date on which, 

- BGC and EP have agreed on the audit of consolidated of financial statement of SPM-TH and 
PKS (Special Audit)  

- The onwer's Engineer has confirmed in writing that construction and repairing works have been 
completed. 

After the price adjustment of the final installment in accordance with the method stipulated in the sale 
and purchase agreement, the total value of the selling price was Baht 1,390.60 million. ETP has 
received the final installment amounting to Baht 131.60 million. 

 Under the Sales and Purchase of shares, the subsidiary had gain from disposal of investment net of 
expenses amounting to Baht 576.76 million. 

2.2.1.12.2 EP-HK to acquire 2,450 shares of Alternative Energies Kabushiki Kaisha (Jpn Co.) (“AEKK”) from SPM-TH 
amounting to Baht 181.50 million accounted for 98% of its authorized share capital in order to restruct its 
shareholding structure before selling SPM-TH shares. EP-HK received the transfer of total shares on 
September 30, 2019. 

2.2.1.12.3 EP-HK to incorporate EPVN W1 (HK) Company Limited and EPVN W2 (HK) Company Limited, indirect 
subsidiaries in Hong Kong in order to restructure shareholding in subsidiaries in foreign countries and to 
support future business expansion whereby EP-HK shall hold 100 shares at par value of HKD 1 
accounted for 100% shareholding of such companies, registered capital. EP-HK has fully paid the shares 
amount of both companies on September 30, 2019. 
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2. BASIS OF PREPARATION (Con’t) 

2.2 Basis of preparation of consolidated financial statements (Con’t) 

2.2.2 Subsidiaries are all entities over which the Group has the power to govern the financial and operating 
policies generally accompanying a shareholding of more than one-half of the voting rights. 

2.2.3 Associates are those entities in which the Group has significant influence, but not control, over the 
financial and operating policies. Significant influence is presumed to exist when the Group holds 
between 20% to 50% of the voting power of another entity. 

2.2.4 The financial statement of these companies have been consolidated from the date on which effective 
control is transferred to the Group and are no longer consolidated from the date of such control ceases. 

2.2.5 Investment in associate is accounted for using the equity method and is recognized initially at cost. The 
consolidated financial statements include the Group’s share of the income and expenses and equity 
movements of equity accounted investee from the date that significant influence incurs until the date that 
significant influence ceases. 

2.2.6 The Group controls an entity when the Group is exposed to, or has rights to, variable returns from its 
involvement with the entity and has the ability to affect those returns though its power over the entity. 
The existence and effect of potential voting rights that are currently exercisable or convertible are 
considered when assessing whether the Group controls another entity.   

 The acquisition date is the date on which control is transferred to the acquirer. Judgment is applied in 
determining the acquisition date and determining whether control is transferred from one party to another. 

2.2.7 Upon the loss of control, the Group derecognizes the assets and liabilities of the subsidiaries, any non-
controlling interests and the other components of equity related to the subsidiaries. Any surplus or deficit 
arising on the loss of control is recognized in profit or loss. If the Group retains any interest in the 
previous subsidiaries, then such interest is measured at fair value at the date that control is lost. 
Subsequently, it is accounted for as an equity-accounted investee or as an available-for-sale financial 
asset depending on the level of influence retained. 

2.2.8 Non-controlling interests represent the portion of income or loss and net assets that is not held by the 
Group and are presented separately in the consolidated statement of income and within equity in the 
consolidated statement of financial position, separately from parent shareholders’ equity. 

 At the acquisition date, the Group measures any non-controlling interest at its proportionate interest in 
the identifiable net assets of the acquire. 

Changes in the Group’s interest in a subsidiary that do not result in a loss of control are accounted for 
as equity transactions. 

2.2.9   Losses on change in shareholding ratio in subsidiaries is the difference between the investment for 
changed proportion in subsidiaries and book value of the subsidiaries resulted from change in proportion 
of investment in that subsidiaries. This difference is shown as a separate item in the statement of 
financial position under the shareholders’ equity and it is written off when the investment is disposed. 
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2. BASIS OF PREPARATION (Con’t) 

2.2 Basis of preparation of consolidated financial statements (Con’t) 

2.2.10 The Group applies the acquisition method for all business combinations other than those with entities 
under common control. 

 When a business combination is achieved in stages, the Group’s previously held equity interest in the 
acquiree is remeasured to its acquisition-date fair value and the resulting gain or loss, if any, is recognized 
in profit or loss. Amounts arising from interests in the acquiree prior to the acquisition date that have 
previously been recognized in other comprehensive income are reclassified to profit or loss where such 
treatment would be appropriate if that interest were disposed of. 

2.2.10.1 Goodwill is measured as the fair value of the consideration transferred including the recognized amount of 
any non-controlling interest in the acquiree, less the net recognized amount (generally fair value) of the 
identifiable assets acquired and liabilities assumed, all measured as of the acquisition date. Any gain on 
bargain purchase is recognized in profit or loss immediately. 

2.2.10.2 A contingent liability of the acquiree is assumed in a business combination only if such a liability 
represents a present obligation and arises from a past event, and its fair value can be measured reliably. 

2.2.10.3 Transaction costs that the Group incurs in connection with a business combination, such as legal fees, 
and other professional and consulting fees are expensed as incurred. 

2.2.10.4 If the initial accounting for a business combination is incomplete by the end of the reporting period in 
which the combination occurs, the Group reports provisional amounts for the items for which the 
accounting is incomplete. Those provisional amounts are adjusted during the measurement period, or 
additional assets or liabilities are recognized, to reflect new information obtained about facts and 
circumstances that existed at the acquisition date that, if known, would have affected the amounts 
recognized at that date. 

2.2.11 The financial statements of the subsidiaries and associates are prepared for the same reporting period as 
the parent company. 

2.2.12 The financial statements of the subsidiaries and associates are prepared based on the same significant 
accounting policies as the parent company for the same accounting items or similar accounting events. 

2.2.13 The financial statements of all foreign entities are prepared in their respective functional currencies. Where 
the functional currency is not Baht, the financial statements are converted into Baht using the exchange 
rate prevailing on the reporting date in respect of assets and liabilities and at the average buying and 
selling rate approximates at the transaction date in respect of revenues and expenses. The resultant 
differences are shown as “Currency conversion differences” in other comprehensive income, and 
cumulative amount is presented in other components of equity. On disposal of foreign entities, cumulative 
exchange differences are recognized in part of the gain or loss on the disposal. 

 

 

 



 
 

Page 23 of 112 

2. BASIS OF PREPARATION (Con’t) 

2.2 Basis of preparation of consolidated financial statements (Con’t) 

2.2.14 Material balances and transactions between the Group have been eliminated from the consolidated financial 
statements. Book value of investments and shareholder’s equity of its subsidiaries have also been 
eliminated from the consolidated financial statements.  

 Unrealized gains arising from transactions with associates are eliminated against the investment to the 
extent of the Group’s interest in the investee. Unrealized losses are eliminated in the same way as 
unrealized gains, but only to the extent that there is no evidence of impairment. 

2.3 Basis of preparation of separate financial statements 

 The separate financial statements, which present investments in subsidiaries under the cost method less 
impairment losses (if any), have been prepared solely for the benefit of the public. 
 

3. ADOPTION OF NEW ACCOUNTING STANDARDS EFFECTIVE IN THE CURRENT YEAR 

3.1 Adoption of new accounting Standards effective in the current year 

In current year, the Group have applied the revised (revised 2019) and newly Thai Accounting Standards 
(TAS), Thai Financial Reporting Standard (TFRS) Interpretations (SIC and TFRIC) and Accounting 
Treatment Guidance as announced by the Federation of Accounting Professions which are effective for 
fiscal periods beginning on or after 1 January 2020. 

The above-mentioned standards were aimed at alignment with the corresponding International Financial 
Reporting Standards, with most of the changes directed towards revision of wording and terminology, 
provision of interpretations and accounting guidance to users of accounting standards and clarifications 
directed towards disclosures in the notes to financial statements.  The adoption of these financial reporting 
standards does not have any significant impact on the financial statements of the Group. However, some of 
these standards involve changes to key principles, as follows: 

The set of TFRSs related to financial instruments 

A set of TFRSs related to financial instruments consists of five accounting standards and interpretations, as 
follows: 

Thai Accounting Standards (“TAS”) 

TAS 320 (revised 2019) Financial Instruments: Presentation 
Thai Financial Reporting Standards (“TFRS”) 
TFRS 7 (revised 2019) Financial Instruments: Disclosures 
TFRS 9 (revised 2019) Financial Instruments 
Thai Financial Reporting Standards Interpretations (“TFRIC”) 
TFRIC 16 (revised 2019) Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation 
TFRIC 19 (revised 2019) Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments 
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3. ADOPTION OF NEW ACCOUNTING STANDARDS EFFECTIVE IN THE CURRENT YEAR (Con’t) 

3.1 Adoption of new accounting Standards effective in the current year (Con’t) 

These TFRSs related to financial instruments make stipulations relating to the classification of financial 
instruments and their measurement at fair value or amortized cost (taking into account the type of 
instrument, the characteristics of the contractual cash flows and the Company’s business model), calculation 
of impairment using the expected credit loss method, and hedge accounting. These include stipulations 
regarding the presentation and disclosure of financial instruments. 

The effects of the adoption of these accounting standards are described below: 
- Recognition of expected credit losses - The Group are to recognize an allowance for expected credit losses 

on its financial assets, and they are no longer necessary for a credit - impaired event to have occurred. The 
Group apply simplified approach to consider impairment of trade receivables. The Group’s management has 
considered that the recognition of credit losses does not have any significant impact on the adjustment of 
retained earnings as at January 1, 2020. 

- Recognition of derivatives - The Group are to initially recognize derivative at their fair value on the contract 
date and subsequently measure them at their fair value at the end of each reporting period. Changes in the 
fair value of derivatives are recognized though profit or loss. The Group’s management has considered that 
the recognition of derivatives has significant impact on the adjustment to the retained earnings as at January 
1, 2020 (See Note 4 to the financial statements). 

- Recognition of loans to related parties - The Group are to measure fair value of loans to related parties 
charging interest at the lower rate than market rate discounted by the projected future cashflow throughout 
the period of loan agreements by the market rate. The Group deems the variance between the value of 
loans to related parties and the fair value of loans to is recognized as investment in related parties as 
above. The Group has considered that the recognition of such loans to related parties has no significantly 
effect resulted in adjusting fair value as at January 1, 2020. 

TFRS 16 Leases 
TFRS 16 supersedes TAS 17, Leases, together with related Interpretations. The standard sets out the principles 
for the recognition, measurement, presentation and disclosure of leases, and requires a lessee to recognize 
assets and liabilities for all leases with a term of more than 12 months, unless the underlying asset is low value. 
 

However, accounting by lessors under TFRS 16 is substantially unchanged from TAS 17. Lessors will continue to 
classify leases as either operating or finance leases. 

The Group recognized the cumulative effect of the adoption of these financial reporting standards as an 
adjustment to the financial information as at January 1, 2020, and the comparative information was not 
restated. The cumulative effect of first adoption of new accounting standard as disclosed in Note 4 to the 
financial statements. 
 

The new and amended financial reporting standards that will have no significant impact on the Group are: 

Thai Accounting Standards (“TAS”) 

TAS 120 (revised 2019) Income tax 
TAS 190 (revised 2019) Employee benefits 
TAS 230 (revised 2019) Borrowing cost 
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3. ADOPTION OF NEW ACCOUNTING STANDARDS EFFECTIVE IN THE CURRENT YEAR (Con’t) 

3.1 Adoption of new accounting Standards effective in the current year (Con’t) 

Thai Accounting Standards (“TAS”) (Con’t) 
TAS 280 (revised 2019) Investments in associated and joint ventures 
Thai Financial Reporting Standards (“TFRS”) 
TFRS 3   (revised 2019) Business combinations 
TFRS 11 (revised 2019) Joint arrangements 
Thai Financial Reporting Standards Interpretations (“TFRIC”) 
TFRIC 23  Uncertainty over income tax treatments 

TAS 12 Income tax 

Amendment to TAS 12, Income tax clarified that the income tax consequences of dividends of financial 
instruments classified as equity should be recognized according to where the past transactions or events that 
generated distributable profits were recognized. 

TAS 19 Employee benefits 

Amendment to TAS 19, Employee benefits (plan amendment, curtailment or settlement) - clarified accounting 
for defined benefit plan amendments, curtailments and settlements that the updated assumptions on the date 
of change are applied to determine current service cost and net interest for the remainder of the reporting 
period after the plan amendment, curtailment or settlement. 

TAS 23 Borrowing costs 

Amendment to TAS 23, Borrowing costs clarified that if a specific borrowing remains outstanding after the 
related qualifying asset is ready for its intended use or sale, it becomes part of general borrowings. 

TAS 28 Investments in associates and joint ventures 

Amendment to TAS 28, Investments in associates and joint ventures (long-term interests in associates and 
joint ventures) clarified the accounting for long-term interests in an associate or joint venture, which is in 
substance form part of the net investment in the associate or joint venture, but to which equity accounting is 
not applied.  The Group must account for such interests under TFRS 9, Financial instruments before applying 
the loss allocation and impairment requirements in TAS 28, Investments in associates and joint ventures. 

TFRS 3 Business combinations 

Amendment to TFRS 3, Business combinations clarified that obtaining control of a business that is a joint 
operation is a business combination achieved in stages.  The previously held interest is therefore re-measured. 

TFRS 11 Joint arrangements 

Amendment to TFRS 11, Joint arrangements clarified that the party obtaining joint control of a business that 
is a joint operation should not remeasure its previously held interest in the joint operation. 
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3. ADOPTION OF NEW ACCOUNTING STANDARDS EFFECTIVE IN THE CURRENT YEAR (Con’t) 

3.1 Adoption of new accounting Standards effective in the current year (Con’t) 

 TFRIC 23 Uncertainty over income tax 

TFRIC 23 Uncertainty over income tax treatments explained how to recognize and measure deferred and 
current income tax assets and liabilities where there is uncertainty over a tax treatment. In particular, it 
discusses: 
- that the Group should assume a tax authority will examine the uncertain tax treatments and have full 

knowledge of all related information, i.e. that detection risk should be ignored. 
- that the Group should reflect the effect of the uncertainty in its income tax accounting when it is not 

probable that the tax authorities will accept the treatment. 
- that the judgements and estimates made must be reassessed whenever circumstances have changed or 

there is new information that affects the judgements. 

3.2 Accounting Treatment Guidance on “Temporary relief measures on accounting alternatives in response to 
 the impact of the COVID-19 situation”. 

The Federation of Accounting Professions announced Accounting Treatment Guidance on “Temporary relief 
measures on accounting alternatives in response to the impact of the COVID-19 situation”. Its objectives are 
to alleviate some of the impact of applying certain financial reporting standards, and to provide clarification 
about accounting treatments during the period of uncertainty relating to this situation. 

On 22 April 2020, the Accounting Treatment Guidance was announced in the Royal Gazette and it is 
effective for the financial statements prepared for reporting periods ending between January 1, 2020 and 
December 31, 2020. 

The Group have elected to apply the following temporary relief measures on accounting alternatives: 

- Not to consider the COVID-19 situation as an indication that an asset may be impaired in accordance 
with TAS 36 Impairment of Assets. 

3.3 New Thai Accounting Standards announce during the year not yet adopted   
 In current year, the Federation of Accounting Professions has issued Notification regarding the revised 

(revised 2020) and newly Conceptual Framework for Financial Reporting Thai Accounting Standard (TAS), 
Thai Financial Reporting Standard (TFRS), Interpretations (TSIC and TFRIC) and Accounting Treatment 
Guidance which were announced and these have been published in the Royal Gazette which effective for 
the financial statements for fiscal years beginning on or after January 1, 2021.  The Group have not applied 
such standards before the effective period. 

The above-mentioned standards were aimed at alignment with the corresponding International Financial 
Reporting Standards, with most of the changes directed towards revision of wording and terminology, 
provision of interpretations and accounting guidance to users of accounting standards and clarifications 
directed towards disclosures in the notes to financial statements. The management of the Group believes 
they will not have any significant impact on the financial statements in the year in which they are adopted. 
However, some of these financial reporting standards involve changes to key principles, as discussed 
below: 
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3. ADOPTION OF NEW ACCOUNTING STANDARDS EFFECTIVE IN THE CURRENT YEAR (Con’t) 

3.3 New Thai Accounting Standards announce during the year not yet adopted (Con’t) 

Conceptual Framework for Financial Reporting 

Revised Conceptual Framework for Financial Reporting added the following key principals and guidance: 
- Measurement basis, including factors in considering difference measurement basis. 
- Presentation and disclosure, including classification of income and expenses in other comprehensive 

income. 
- Definition of a reporting entity, which maybe a legal entity, or a portion of an entity. 
- Derecognition of assets and liabilities. 

The amendment also includes the revision to the definition of an asset and liability in the financial 
statements, clarification the role of management’s ability to maintain the entity’s economic resources, and 
uncertainty of the measurement in financial reporting. 

TAS 1 Presentation of financial statements and TAS 8, Accounting policies, changes in accounting 
estimates and errors 

Amendment to TAS 1 Presentation of financial statements and TAS 8 Accounting policies, changes in 
accounting estimates and errors amended to definition of materiality. The amendment allows for a 
consistent definition of materiality throughout the Thai Financial Reporting Standards and the Conceptual 
Framework for Financial Reporting. It also clarified when information is material and incorporates some of 
the guidance in TAS 1 about immaterial information. 

TFRS 3 Business combinations 

Amendment to TFRS 3 Business combinations amended the definition of a business which requires an 
acquisition to include an input and a substantive process that together significantly contribute to the ability to 
create outputs. The definition of the term ‘outputs’ is amended to focus on goods and services provided to 
customers and to exclude returns in the form of lower costs and other economic benefits. 

TFRS 9 Financial instruments and TFRS 7 Financial instruments: disclosures 

Amendment to TFRS 9 Financial instruments and TFRS 7 Financial instruments: disclosures amended to 
provide relief from applying specific hedge accounting requirements to the uncertainty arising from interest 
rate benchmark reform such as IBOR. The amendment also requires disclosure of hedging relationships 
directly affected by the uncertainty. 

The management of the Group are still evaluating the possible impact on the financial statements in the 
year in which TAS will be applied. 

3.4 Early Adoption of New Accounting Standards 
TFRS 3 Business combinations 

The Group has applied the definition of business and the optional concentration test of fair value to 
simplified assess whether the group of activities and assets acquired are businesses in determining 
business acquisition. 
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4. EFFECT FROM FIRST TIME ADOPTION OF FINANCIAL REPORTING STANDARD 

As described in Note 3 to the financial statements, during the year, the Group has adopted financial 
reporting standards related to financial instruments and TFRS 16. The cumulative effect of initially applying 
these standards is recognized as an adjustment to financial information as at January 1, 2020. Therefore, 

the comparative information was not restated. 

The impacts from changes in accounting policies due to the adoption of these standards are presented as follows: 

 Unit : Baht 

 Consolidated 

  The impacts of  

 

Dec 31, 2019 

Financial reporting 

standards related 

to financial 

instruments TFRS 16 Jan 1, 2020 

Statement of financial position     

Assets:     

    Non-current asset     

        Investment in associated companies 3,992,398,356.11 (199,845,916.34) - 3,792,552,439.77 
        Property, plant and equipment - net 5,118,977,049.09 - (1,235,000.00) 5,117,742,049.09 

        Right-of-use assets - - 44,334,780.00 44,334,780.00 
        Other non-current assets 116,704,740.05 - (327,000.00) 116,377,740.05 

Liabilities:     

    Current liabilities     
        Current portion of lease liabilities - - 1,166,714.00 1,166,714.00 

    Non-current liabilities     

        Lease liabilities - - 42,493,532.00 42,493,532.00 
        Deferred tax liabilities 34,828,920.25 (5,334,920.14) - 29,494,000.11 

        Derivatives liabilities - 53,338,240.09 - 53,338,240.09 

        Other non-current liabilities 7,280,000.00 - (887,466.00) 6,392,534.00 
Shareholders’ equity:     

    Retained earnings - unappropriated 1,096,796,922.56 (47,629,402.73) - 1,049,167,519.83 

    Other components of  

        shareholders’ equity 621,123,147.02 (195,392,574.78) - 425,730,572.24 

    Non-controlling interests 597,869,918.41 (4,827,258.78) - 593,042,659.63 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Page 29 of 112 

4. EFFECT FROM FIRST TIME ADOPTION OF FINANCIAL REPORTING STANDARD (Con’t) 

 Unit : Baht 

 Separate 

  The impacts of  

 

Dec 31, 2019 

Financial reporting 

standards related 

to financial 

instruments TFRS 16 Jan 1, 2020 

Statement of financial position     

Assets:     

    Non-current asset     

        Deferred tax assets 7,880,155.22 4,892,667.69 - 12,772,822.91 

Liabilities:     

    Non-current liabilities     

        Derivatives liabilities - 24,463,338.44 - 24,463,338.44 

Shareholders’ equity:     

    Retained earnings - unappropriated 201,441,903.61 (19,570,670.75) - 181,871,232.86 

Financial Instrument 

Classification and measurement: 

The classifications, measurement basis and carrying values of financial assets in accordance with TFRS 9 
as at January 1, 2020, and with the carrying amounts under the former basis, are as follows: 

 Unit : Baht 

 Consolidated 

 

 

Classification and measurement in 
accordance with TFRS 9 

 Carrying amounts 
under the  

former basis 

Fair value 
through  

profit or loss 

 
 

Amortized cost 

Financial assets as at January 1, 2020    

Cash and cash equivalents 151,072,960.59 - 151,072,960.59 
Deposits at banks held as collateral 178,210,558.64 - 178,210,558.64 
Other current financial assets 625,980,986.15 625,980,986.15 - 
Trade accounts and other current receivable 371,753,578.35 - 371,753,578.35 
Contract assets 6,107,988.99 - 6,107,988.99 
Other non-current financial assets 350,075.00 350,075.00 - 
Long-term loans to indirect associated companies 9,371,018.65 - 9,371,018.65 
Loans to employees 5,301,450.11  - 5,301,450.11 
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4. EFFECT FROM FIRST TIME ADOPTION OF FINANCIAL REPORTING STANDARD (Con’t) 

 Unit : Baht 

 Consolidated 

 

 

Classification and measurement in 

accordance with TFRS 9 

 Carrying amounts 
under the  

former basis 

Fair value 
through  

profit or loss 

 
 

Amortized cost 

Financial liabilities as at January 1, 2020    
Short-term loans from financial institutions 180,969,613.81 - 180,969,613.81 
Discounted bill of exchange 270,000,000.00 - 270,000,000.00 
Trade accounts and other current payable 180,067,757.23 - 180,067,757.23 
Contract liabilities - current 13,855,641.24 - 13,855,641.24 
Short-term loan from other persons 79,939,737.25 - 79,939,737.25 
Shares payable 27,485,114.74 - 27,485,114.74 
Long-term loans from financial institutions 3,317,524,344.63 - 3,317,524,344.63 
Contract liabilities - non-current 3,938,723.70 - 3,938,723.70 
Long-term loans from other company 26,649,029.59 - 26,649,029.59 
Debentures 3,284,400,000.00 - 3,284,400,000.00 
Derivatives liabilities 53,338,240.09 53,338,240.09 - 

 

 Unit : Baht 

 Separate 

 

 

Classification and measurement in 

accordance with TFRS 9 

 Carrying amounts 
under the  

former basis 

Fair value 
through  

profit or loss 

 
 

Amortized cost 

Financial assets as at January 1, 2020    

Cash and cash equivalents 4,512,329.45 - 4,512,329.45 
Other current financial assets 534,069,846.15 - 534,069,846.15 
Trade accounts and other current receivable 131,896,058.71 - 131,896,058.71 
Loans to employees 4,139,347.82 - 4,139,347.82 
Short-term loans to related companies 1,383,200,788.76 - 1,383,200,788.76 
Other non-current financial assets 350,075.00 350,075.00 - 
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4. EFFECT FROM FIRST TIME ADOPTION OF FINANCIAL REPORTING STANDARD (Con’t) 

 Unit : Baht 

 Separate 

 

 

Classification and measurement in 
accordance with TFRS 9 

 Carrying amounts 
under the  

former basis 

Fair value through  

profit or loss 

 
 

Amortized cost 

Financial liabilities as at January 1, 2020    

Short-term loans from financial institutions 15,757,746.28 - 15,757,746.28 
Discounted bill of exchange 270,000,000.00 - 270,000,000.00 
Trade accounts and other current payable 45,645,439.07 - 45,645,439.07 
Long-term loans from financial institutions 426,236,730.71 - 426,236,730.71 
Debentures 1,479,100,000.00 - 1,479,100,000.00 
Derivatives liabilities 24,463,338.44 24,463,338.44 - 

Leases 

Upon the first-time application of TFRS 16, the Group recognized lease liabilities previously classified as 
operating leases at the present value of the remaining lease payments, discounted using incremental 
borrowing rates as at January 1, 2020. The weighted - average interest rate implicit in the lease applied to 

the lease liabilities are 3.45% - 7.68%. 

 

Unit : Baht 

Consolidated 

Operating lease commitments as at December 31, 2019 74,270,225.00 
Less Short-term leases and leases of low-value assets  (674,000.00) 
Less Deferred interest expense (29,935,979.00) 

Total 43,660,246.00 

Liabilities under finance lease contracts as at December 31, 2019 - 
Increase in lease liabilities due to TFRS 16 adoption 43,660,246.00 

Lease liabilities as at January 1, 2020 43,660,246.00 

Comprise of:  
Current lease liabilities 1,166,714.00 

Non-current lease liabilities 42,493,532.00 

Total 43,660,246.00 

The adjustments of right-of-use assets due to TFRS 16 adoption as at January 1, 2020 are summarized below: 

 

Unit : Baht 

Consolidated 

Land 27,986,691.00 
Rooftop of the building 16,348,089.00 
Total right-of-use assets 44,334,780.00 
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5. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 

The consolidated and separate financial statements are prepared on the historical cost basis in measuring the 

value of the component of financial statements except as described in the each following accounting policies. 

The accounting policies set out below have been applied consistently to all periods presented in these 
financial statements. 

Except a new accounting policy for the year 2020 as a result of the first adoption of revised and newly accounting 
standard as follows: 

-     Lease 

-     Financial instrument 

Details of the new accounting policies adopted by the Group as disclosed in Note 5.9 and 5.25 to the financial 

statements respectively. 

5.1 Recognition of revenues and expenses 

Revenue is recognized when a customer obtains control of the goods or services in an amount that reflects the 
consideration to which the Group expects to be entitled, excluding those amounts collected on behalf of third 
parties, value added tax and is after deduction of any trade discounts and volume rebates. 

 Revenue arrangements with multiple deliverables are allocated between the element in proportion to the 
delivered products and the obligations to be performed in providing services that are included in the contract 
using the basis of standalone selling prices of different products or services as obligated in the contract. 

 The recognized revenue which is not yet due per the contracts has been presented under the caption of 
“Contract asset” in the statement of financial position. The amounts recognized as contract assets are 
reclassified to other receivables when the Company’s and its subsidiaries’ right to consideration is unconditional. 

The obligation to provide to a customer for which the Company and its subsidiaries have received from the 
customer is presented under the caption of “Contract liability” in the statement of financial position. Contract 
liabilities are recognized as revenue when the Company and its subsidiaries perform under the contract. 

Revenue from sales of goods is recognized when a customer obtains control of the goods, generally on 
delivery of the goods to the customers. 

Service revenue is recognized when services have been rendered taking into account the stage of completion. 

Contract revenue is recognized by the percentage of work complete by reference to the stage of completion 
of the contract activity at the end of the reporting date. 

Revenue from installation is recognized by completion progress of installation or services except those installation 
or service are minority portions and included in sale, in this case company shall recognize revenue from 
installation when sale completed. 

Revenue from the sale of electricity is recognized in profit or loss in accordance with delivery units supplied 
and price as stipulated in the contract. 
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5. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t) 

5.1 Recognition of revenues and expenses (Con’t) 

 Government grants are recognized when there is reasonable assurance that the entity will comply with 
conditions related to them and that the grants will be received. The Group have selected to present as the 
other income in profit or loss for the grants related to income and present as deferred income in the 
financial position for the grants related to assets. 

Government grants are recognized as income on a systematic basic over the periods in which the entity 
recognizes as expenses the related costs for which the grants are intended to compensate. 

Rental income is recognizes on a straight-line basis over the term of the lease. 

Gain (loss) on investments and derivatives are recognized as income or expense on the transaction date. 

Interest income is recognized on a time proportion basis that takes into account of the effective yield on the assets. 

Dividend income is recognized when the right to receive dividend is established. 

Interest expenses and similar costs are charged in profit or loss in the period in which they are incurred. 

 Other income and expenses are recognized on an accrual basis. 

5.2 Cash and cash equivalent 

Cash and cash equivalent consist of cash on hand, bank deposits with financial institution with an original 
maturities of three-month or less, which are not restricted to any use and all highly liquid investments that 
are readily convertible to known amounts of cash and which are subject to an insignificant risk of changes in 
value and not subject to withdrawal restrictions. 

Time deposits with maturity exceed three-month period but less than twelve-month period are recorded as 
current investment. 

5.3  Deposit at bank held as collateral 

Cash at bank that have restricted in use are presented separately as “Deposit at bank held as collateral” 
under non-current assets in the statement of financial position. 

5.4 Trade accounts and other receivable and allowance for expected credit losses 

Accounting policies adopted since January 1, 2020 

Trade accounts and other receivable are stated at the net allowance for expected credit losses 

The allowance for expected credit losses has disclosed in Note 5.25 to the financial statements. 

Accounting policies adopted before January 1, 2020 

The Group provide allowance for doubtful accounts for estimated losses that may incur in correction of 
receivables. The allowance is based on collection experiences and current status of receivables outstanding 
at the reporting date.   

Bad debts are written off when incurred.  Bad debts are written off during the year in which they are 
identified and recognized in profit or loss within administrative expenses. 
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5. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t) 

5.5 Inventories 

Inventories are valued at the lower of cost or net realizable value, cost are using first-in first-out method and 
is charged to vessel costs of goods sold whenever consumed. 

The cost of inventories comprises all costs of purchase, costs of conversion and other costs incurred in 
bringing the inventories to their present location and condition.  In the case of manufactured inventories and 
work-in-progress, cost includes an appropriate share of overheads based on normal operating capacity. 

Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated cost 
to complete and to make the sale. 

Allowance for diminution in inventory value is provided, where necessary, for slow-moving and deteriorated 
inventories based on current condition of the inventory and for the cost higher than net realizable value. 

5.6 Investments 

5.6.1 Investment in subsidiaries 

Investments in the subsidiaries in the separate financial statement are measured at cost net of impairment 
losses (if any). 

5.6.2  Investment in associated 

Investments in associated is accounted for in the consolidated financial statements using the equity method. 

5.6.3 Temporary investment in securities for sales 

 Accounting policies adopted before January 1, 2020 

Temporary investment in marketable equity securities and open-end funds which are intended to be held for 
sale are presented at fair value. Unrealized gain or loss from adjusting the fair value of securities for sale 
are recognized as income or expense in the profit or loss. 

The fair value of marketable securities is based on the latest bid price of the last working day of the year as 
quoted on the Stock Exchange of Thailand. 

 On disposal of an investment, the difference between net disposal proceeds and the carrying amount of the 
investment is recognized as income or expenses in the profit or loss.  If the Company disposes only part of 
the investment, the carrying value per share used to calculate the cost of the portion sold is determined 
using the weighted average method. 

Accounting policies adopted since January 1, 2020 

See Note 5.25 to the financial statements - Financial Instruments 

5.7 Property Plant and Equipment 

 Property is presented at cost amount net allowance for impairment loss (if any). 

Plant and equipment are presented at cost less from accumulated depreciation and net allowance for 
impairment loss (if any). 
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5. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t) 

5.7 Property Plant and Equipment (Con’t) 

Cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the asset. The cost of self-
constructed assets includes the cost of materials and direct labor, any other costs directly attributable to 
bringing the assets to a working condition for their intended use, the costs of dismantling and removing the 
items and restoring the site on which they are located, and capitalized borrowing costs.   

When parts of an item of land, premises and equipment have different useful lives, they are accounted for 
as separate items (major components) of lands, premises and equipment. 

 Decommissioning costs are stated at cost less accumulated depreciation and allowance for loss on 
impairment of assets (if any). Depreciation is calculated on a straight-line basis over the expected period of 
the decommissioning. 

Expenditure for additions, replacement and betterment are capitalized. Repair and maintenance costs are 
recognized as expenses when incurred. 

The asset’s carrying amount is written-down immediately to its recoverable amount if the asset’s carrying 
amount is greater than its estimated recoverable amount. 

An item of property, plant and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic 
benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from disposal of an asset (calculated 
as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in 
profit or loss when the asset is derecognized. 

5.8 Depreciation 

The depreciation for all assets is computed by reference to their costs after deducting residual value, on the 
straight-line method over the assets useful life at the following rates: 

Land improvement 5 - 20 years 
Buildings 5 - 33 years 
Machineries and equipment 3 - 35 years 
Power plants, substation and transmission system and 
    operating and maintenance equipment 

5 - 25 years 

Factory tools 3 - 25 years 
Furniture, fixtures and equipment 1 - 10 years 
Vehicles  5 and 6 years 

Depreciation calculated is included in the calculation of the operating result. 

No depreciation is provided for land and provided on assets under construction and installation. 

The assets’ residual values and useful lives are reviewed, and adjusted if appropriate, at the end of each 
reporting period. 
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5. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t) 

5.9 Borrowing costs 

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of an asset that 
necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale are capitalized as part 
of the cost of the respective assets. All other borrowing costs are treated as expenses in the period these 
are incurred. Borrowing costs consist of interest and other costs that an entity incurs in connection with the 
borrowing of funds. 

5.10 Lease 

At inception of contract, the Group assesses whether a contract is, or contains, a lease. A contract is, or 
contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of 
time in exchange for consideration. 

The Group assesses the lease term for the non-cancellable period as stipulated in lease contract or the 
remaining period of active leases together with any period covered by an option to extend the lease if it is 
reasonably certain to be exercised or any periods covered by an option to terminate the lease if it is 
reasonably certain not to be exercise by considering the effect of changes in technology and/or the other 
circumstance relating to the extension of the lease term. 

Accounting policies adopted since January 1, 2020 

5.10.1 Long-term Lease - where is the lessee 

The Group applied a single recognition and measurement approach for all leases, except for short-term 
leases and leases of low-value assets.  At the commencement date of the lease (i.e. the date the underlying 
asset is available for use), the Group recognizes right-of-use assets representing the right to use underlying 
assets and lease liabilities based on lease payments. 

Right-of-use assets: 

Right-of-use assets are measured at cost, less any accumulated depreciation, any accumulated impairment 
losses, and adjusted for any remeasurement of lease liabilities.  The cost of right-of-use assets includes the 
amount of lease liabilities initially recognized, initial direct costs incurred, and lease payments made at or 
before the commencement date of the lease less any lease incentives received. 

The cost of right-of-use assets also includes an estimate of costs to be incurred by the lessee in dismantling 
and removing the underlying asset, restoring the site on which it is located or restoring the underlying asset 
to the condition required by the terms and conditions of the lease. 

Depreciation of right-of-use assets are calculated by reference to their costs, on the straight-line basis over 
the shorter of their estimated useful lives and the lease term. 

Land lease agreement 21 years 
Office rental agreements 3 years 
Rooftop rental agreements 3 - 25 years 

If ownership of the leased asset is transferred to the Group at the end of the lease term or the cost reflects 
the exercise of a purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the asset. 
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5. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t) 

5.10 Lease (Con’t) 

5.10.1 Long-term Lease - where is the lessee (Con’t) 

Lease liabilities: 

Lease liabilities are measured at the present value of the lease payments to be made over the lease term.  
The lease payments include fixed payments less any lease incentives receivable, variable lease payments 
that depend on an index or a rate, and amounts expected to be payable under residual value guarantees.  
Moreover, the lease payments include the exercise price of a purchase option reasonably certain to be 
exercised by the Group and payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the 
Group exercising an option to terminate.  Variable lease payments that do not depend on an index or a rate 
are recognized as expenses in the period in which the event or condition that triggers the payment occurs. 

The Group discounted the present value of the lease payments by the interest rate implicit in the lease or 
the Group’s incremental borrowing rate.  After the commencement date, the amount of lease liabilities is 
increased to reflect the accretion of interest and reduced for the lease payments made.  In addition, the 
carrying amount of lease liabilities is remeasured if there is a change in the lease term, a change in the 
lease payments or a change in the assessment of an option to purchase the underlying asset. 

Short-term leases and leases of low-value assets: 

A lease that has a lease term less than or equal to 12 months from commencement date or a lease of low-
value assets is recognized as expenses on a straight-line basis over the lease term. 

The Group measures the right-of-use asset arising from the leaseback at the proportion of the previous 
carrying amount of the asset that relates to the right of use retained by the Group Accordingly, the Group 
recognizes only the amount of any gain or loss that relates to the rights transferred to the lessor. 

If the fair value of the consideration for the sale of an asset lower than the fair value of the asset, the 

difference is accounted for as a prepayment of lease payments to measure the sale proceeds at fair value. 

5.10.2 Long-term Lease - where is the lessor 

Operating leases: 

A lease is classified as an operating lease if it does not transfer substantially all the risks and rewards 
incidental to ownership of an underlying asset to a lessee.  Lease receivables from operating leases is 
recognized as income in profit or loss on a straight-line basis over the lease term.  Initial direct costs 
incurred in obtaining an operating lease are added to the carrying amount of the underlying assets and 

recognized as an expense over the lease term on the same basis as the lease income. 

Accounting policies adopted before January 1, 2020 

5.10.3 Long-term Lease - where is the lessee 

Operating leases: 

Leases of assets under which all the risks and rewards of ownership are effectively retained by the lessor 
are classified as operating leases. Lease payments under an operating lease are recognized as an expense 
on straight-line method over the lease term. 
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5. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t) 

5.10 Lease (Con’t) 

5.10.3 Long-term Lease - where is the lessee (Con’t) 

Finance lease: 

Finance lease are the leases in which substantially all the risks and rewards of ownership other than legal 
title are transferred to the Company.  At inception, the fair value of the leased assets is recorded together 
with the obligations after netting deferred interest.  The leased assets are depreciated using the straight-line 
method over their estimated useful lives. Interest, finance charge, or depreciation are recognized in profit or 
loss. 

5.10.4 Long-term Lease - where is the lessor 

Operating leases: 

The Group present assets for lease under operating lease contract in the statement of financial position according 
to the nature of the assets.  Income from operating lease is recognized as income over the lease term. 

5.11 Goodwill 

 Goodwill represents the excess of the cost of an acquisition over the fair value of the Group’s share of the 
net identifiable assets of the acquired subsidiaries undertaking at the date of acquisition.  Goodwill on 
acquisitions of subsidiaries is reported in the consolidated statement of position as an intangible asset.  
Goodwill on acquisitions of subsidiaries is included in investments in subsidiaries and is tested for 
impairment as part of the overall balance in the separate financial statements. 

Separately recognized goodwill is tested annually for impairment and carried at cost less accumulated 
impairment losses.  Impairment losses on goodwill are not reversed.  Gains and losses on the disposal of 
an entity include the carrying amount of goodwill relating to the entity sold.  

For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in business combinations is allocated to each of 
the Group’s cash generating units (or group of cash-generating units) that are expected to benefit from the 
synergies of the combinations.  The Group estimates the recoverable amount of each cash-generating unit 
(or group of cash-generating units) to which the goodwill relates.  Where the recoverable amount of the 
cash-generating unit is less than the carrying amount, an impairment loss is recognized in the consolidated 
income statement.  Impairment losses relating to goodwill cannot be reversed in future periods. 

5.12  Right to use transmission line and amortization 

Deferred right to use transmission line is presented at cost net amortization and allowance of impairment loss 
(if any). Amortization is calculating on a straight-line over the period of power purchase agreements of 20 
and 25 years from the date that they have future economic benefits. 

Amortization is included in determining earning in profit or loss. 

Intangible assets acquired through business combinations are initially recognized at their fair value on the 
date of business acquisition.  Intangible assets acquired in other cases are recognized at cost.  Following 
the initial recognition, the intangible assets are carried at cost less accumulated amortization and 
accumulated impairment losses (if any). 
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5. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t) 

5.13 Intangible assets and amortization 

Intangible assets that are acquired by the Company and have finite useful lives are presented at historical 
cost net of accumulated amortization and net allowance for impairment (if any). 

Intangible assets with finite live are amortized on a systematic basis by the straight-line method, over the 
economic useful life from the date that they are available for use and tested for impairment whenever there is 
an indication that the intangible asset may be impaired. 

Amortization is computed by the straight-line method over the asset economic useful life as the following rate: 

Right from solar power purchase agreement    20 and 25 years 

Amortization methods, useful lives and residual values are reviewed at each financial year-end and 
adjusted if appropriate. 

5.14 Employee benefits 

5.14.1 Short-term employee benefits 

Short-term employee benefit obligations, which include salary, wages, bonuses, contributions to the social 
security fund and provident fund, are measured on an undiscounted basis and are recognized as 
expenses when incurred. 

5.14.2 Post-employment benefits 

5.14.2.1 Defined contribution plan 

The Group operates a provident fund, being a defined contribution plan, the asset for which is held in 
a separate trustee-administered fund. The provident fund is funded by payments from employees and 
by the Group. 

The Group contributions to the provident fund are charged in profit or loss in the year to which they relate. 

5.14.2.2 Defined benefit plan 

The retirement benefit is a defined benefit plan that an employee will receive on retirement according to 

Thai Labor Law depending on age and years of service. 

The liability of retirement benefit is recognized in the statement of financial position using the present 
value of the obligation at the reporting date and past service costs. The retirement benefit is calculated 
annually by an independent actuary using the projected unit credit method. The present value of the 
benefit obligations is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of 
referred government bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and 
that have terms to maturity approximating to the terms of the related retirement liability. Actuarial gains 
and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or 
credited in other comprehensive income or loss. Past service costs are recognized in profit or loss on the 
earlier of the date of the plan amendment or curtailment and the date that the Company recognizes 
restructuring-related costs. 
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5. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t) 

5.15 Provision 

A provision is recognized in the statement of financial position when the Group have a present legal or 
constructive obligation as a result of a past event, and it is probable that an outflow of economic benefits will 
be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. 

The Group recorded provision for decommissioning cost whenever it is probable that there is an obligation 
as a result of the past event and reliable amount of obligation. 

Decommissioning costs is based on discounting the expected future cash flows of provision for 
decommissioning costs. The estimates of decommissioning costs have been determined based on reviews 
and estimates by the Group own engineers and managerial judgment. 

5.16 Share capital - Ordinary shares 

Ordinary shares are classified as equity. Incremental costs directly attributable to the issue of ordinary 
shares and share options are recognized as a deduction from equity, net of any tax effects. 

5.17 Treasury stock 

Treasury stock is stated at cost and presented as a deduction from shareholders' equity.  Gains on disposal 
of treasury stock are determined by reference to the carrying amount and are presented as premium on 
treasury stock.  Losses on disposal of treasury stock are determined by reference to the carrying amount 
and are presented in premium on treasury stock and retained earnings, consecutively. 

5.18 Dividend  

Dividend to the Company’s shareholders is recognized as a liability in the consolidated and company 
financial statements in the period in which the interim dividends are approved by the Board of Directors and 
the annual dividends are approved by the Company’s shareholders. 

5.19 Translation in Foreign currencies 

 Transactions in foreign currencies are converted into Baht as the functional currency at the rates              
of exchange on the transactions date. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies        
at the reporting date are converted into Baht at the exchange rate on that date. Gain or losses on exchange 
rates are recognized as income or expense for the reporting period. 

Transactions in foreign currencies are initially recorded by the Group entities at their respective functional 
currency. Foreign currency transactions during a particular month are translated into functional currency at 
the average exchange rates ruling during the previous transaction month. 

Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are retranslated into functional currency at 
the exchange rate ruling at the end of reporting period. All differences are taken in profit or loss. 

Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are translated using 
the exchange rates as at the dates of the initial transactions. Non-monetary items measured at fair value in 
a foreign currency are translated using the exchange rates at the date when the fair value is determined. 
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5. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t) 

5.19 Translation in Foreign currencies (Con’t) 

The exchange differences arising on the translation are recognized in other comprehensive income. On 
disposal of a foreign operation, the component of other comprehensive income relating to that particular 
foreign operation is recognized in the profit or loss. 

5.20 Income tax  

The tax expense for the period comprises current and deferred tax. Tax is recognized in profit or loss, 
except to the extent that they relate to a business combination, or items recognized in other comprehensive 
income or directly in equity. In this case the tax is also recognized in other comprehensive income or directly 
in equity, respectively. 

The current income tax: 

The Group provide income tax in the accounts at the amount expected to be paid to the taxation authorities, 
based on taxable profits determined in accordance with tax legislation. 

Deferred tax: 

Deferred income tax is recognized, using the liability method, on temporary differences arising from differences 
between the tax base of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements.  However, 
the deferred income tax is not accounted for if it arises from initial recognition of an asset or liability in a 
transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor 
taxable profit or loss.  Deferred income tax is determined using tax rates (and laws) that have been enacted or 
substantially enacted by the end of the reporting period and are expected to apply when the related deferred 
income tax asset is realized or the deferred income tax liability is settled. 

Deferred income tax assets are recognized only to the extent that it is probable that future taxable profit will 
be available against which the temporary differences can be utilized. Deferred income tax is provided on 
temporary differences except where the timing of the reversal of the temporary difference is controlled by 
the Group and it is probable that the temporary difference will not reverse in the foreseeable future. 

Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current 
tax assets against current tax liabilities and when the deferred income tax assets and liabilities relate to 
income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable 
entities where there is an intention to settle the balances on a net basis. 

At each reporting date, the Group review and reduce the carrying amount of deferred tax assets to the 
extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the 
deferred tax asset to be utilized. 

The Group records deferred tax directly to shareholders' equity if the tax relates to items that are recorded 
directly to shareholders' equity. 

 

 



 
 

Page 42 of 112 

5. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t) 

5.20 Income tax (Con’t) 

In determining the amount of current and deferred tax, the Group takes into account the impact of uncertain 
tax positions and whether additional taxes and interest may be due. The Group believes that its accruals for 
tax liabilities are adequate for all open tax years based on its assessment of many factors, including 
interpretations of tax law and prior experience. This assessment relies on estimates and assumptions and 
may involve a series of judgements about future events. New information may become available that causes 
the Group to change its judgement regarding the adequacy of existing tax liabilities; such changes to tax 
liabilities will impact tax expense in the period that such a determination is made. 

5.21 Basic Earnings per share 

Basic earnings per share is determined by dividing the net income for the year by the number of weighted-

average common shares issued and paid-up during the year, adjusted for own shares held (if any). 

5.22 Related party transactions   

Related parties comprise individuals or enterprises that control, or are controlled by the Company, whether 
directly or indirectly, or which are under common control with the Company. including holding companies, 

subsidiaries and fellow subsidiaries are related parties of the Company. 

They also include associates companies and individuals which directly or indirectly own a voting interest in 
the Company that gives them significant influence over the Company, key management personnel, directors 
and officers with authority in the planning and direction of the Company’s operations, including the close 
family members who can persuade or have power to persuade to act in compliance with said persons and 

businesses that said persons who have control power or significant influence, either directly or indirectly. 

In considering each possible related party relationship, attention is directed to the substance of the relationship, 

and not merely the legal form. 

5.23 Impairment of non-financial assets 

At the end of each reporting period, the Group performs impairment reviews in respect of the property, plant and 
equipment, right-of-use assets, investment properties and other intangible assets whenever events or changes 
in circumstances indicate that an asset may be impaired.  If any indication exists, or when annual impairment 

testing for an asset is required, the Group estimates the asset’s recoverable amount. 

The recoverable amount of assets is the greater of the asset’s value in use and fair value less costs to sell.  
In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax 
discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to 
the asset. For an asset that does not generate cash inflows largely independent of those from other assets, 

the recoverable amount is determined for the cash-generating unit to which the asset belongs. 

An impairment loss is recognized in profit or loss. 

For assets other than goodwill, an assessment is made at each reporting date as to whether there is any 
indication that previously recognized impairment losses may no longer exist or may have decreased. If such 
indication exists, the Group estimate the asset’s recoverable amount in which case an impairment loss 
recognized in prior periods for an asset other than goodwill shall be reversed.  
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5.  SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t) 

5.24 Operating segments  

 Business segments provide products or services that are subject to risks and returns that are different from 
 those of other business segments. Geographical segments provide products or services within a particular 
 economic environment that is subject to risks and returns that are different from those of components 
 operating in other economic environments. 

5.25 Financial Instruments 

 Accounting policies adopted since January 1, 2020 

The Group initially measure financial assets at its fair value plus, in the case of financial assets that are not 
measured at fair value through profit or loss, transaction costs.  However, trade receivables, that do not 
contain a significant financing component are measured at the transaction price as disclosed in the 
accounting policy relating to revenue recognition. 

Classification and measurement of financial assets: 

Financial assets are classified, at initial recognition, as to be subsequently measured at fair value through 
profit or loss (FVTPL), fair value through other comprehensive income (FVOCI) or amortized cost.  The 
classification of financial assets at initial recognition is driven by the Group’s business model for managing 
the financial assets and the contractual cash flows characteristics of the financial assets. 

Financial assets at FVTPL: 

Financial assets measured at FVTPL are carried in the statement of financial position at fair value with net 
changes in fair value recognized in the income statement. 

These financial assets include derivatives, security investments held for trading, equity investments which 
the Group has not irrevocably elected to classify at FVOCI and financial assets with cash flows that are not 
solely payments of principal and interest. 

Dividends on listed equity investments are recognized as other income in the income statement. 

Financial assets at amortized cost: 

The Group measure financial assets at amortized cost if the financial asset is held in order to collect 
contractual cash flows and the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash 
flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding. 

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest rate (EIR) method 
and are subject to impairment.  Gains and losses are recognized in the income statement when the asset is 
derecognized, modified or impaired. 

Classification and measurement of financial liabilities: 

Derivatives are classified and measured at fair value through profit or loss. 
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5.  SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t) 

5.25 Financial Instruments (Con’t) 

Except for derivative liabilities, at initial recognition the Group financial liabilities are recognized at fair value 
net of transaction costs and classified as liabilities to be subsequently measured at amortized cost using the 
EIR method. Gains and losses are recognized in the profit or loss when the liabilities are derecognized as 
well as through the EIR amortization process.  In determining amortized cost, the Group takes into account 
any fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included in finance costs in 

the income statement. 

Derecognition of financial instruments: 

A financial asset is primarily derecognized when the rights to receive cash flows from the asset have 
expired or have been transferred and either the Group has transferred substantially all the risks and rewards 
of the asset, or the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the 

asset, but has transferred control of the asset. 

A financial liability is derecognized when the obligation under the liability is discharged or cancelled or 
expires. When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially 
different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or 
modification is treated as the derecognition of the original liability and the recognition of a new liability.  The 

difference in the respective carrying amounts is recognized in the profit or loss. 

Impairment of financial assets: 

The Group recognize an allowance for expected credit losses (ECLs) for all debt instruments not held at 
FVTPL. ECLs are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the 
contract and all the cash flows that the Group expects to receive, discounted at an approximation of the 

original effective interest rate. 

For trade receivables and contract assets, the Group applies a simplified approach in calculating ECLs. 
Therefore, the Group does not track changes in credit risk, but instead recognizes a loss allowance based 
on lifetime ECLs at each reporting date. It is based on its historical credit loss experience and adjusted for 

forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment. 

For credit exposures for which there has not been a significant increase in credit risk since initial recognition, 
ECLs are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12-
months (a 12-month ECL). For those credit exposures for which there has been a significant increase in 
credit risk since initial recognition, a loss allowance is required for credit losses expected over the remaining 
life of the exposure (a lifetime ECL). 

The Group consider a significant increase in credit risk to have occurred when contractual payments are 
more than 30 days past due, and considers a financial asset in default when contractual payments are 90 
days past due. However, in certain cases, the Group may also consider a financial asset to have a 
significant increase in credit risk and to be in default using other internal or external information, such as 

credit rating of issuers. 

A financial asset is written-off when there is no reasonable expectation of recovering the contractual cash 

flows. 
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5. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t) 

5.25 Financial Instruments (Con’t) 

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of 
financial position if there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is 
an intention to settle on a net basis, to realize the assets and settle the liabilities simultaneously. 

5.26 Derivatives 

Accounting policies adopted since January 1, 2020 

The Group uses derivative financial instruments, such as forward currency contracts and interest rate swaps 
to hedge its foreign currency risks and interest rate risks, respectively. 

Derivatives are initially recognized at fair value on the date on which a derivative contract is entered into 
and are subsequently remeasured at fair value. The subsequent changes is recognized in the profit or loss 
unless the derivative is designated and effective as a hedging instrument under cash flow hedge.  
Derivatives are carried as financial assets when the fair value is positive and as financial liabilities when the 
fair value is negative. 

Derivative is presented as a non-current asset or a non-current liability if the remaining maturity of the 
instrument is more than 12 months and it is not due to be realized or settled within 12 months. Other 
derivatives are presented as current assets or current liabilities. 

5.27 Determination of fair values 

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly 
transaction between buyer and seller (market participants) at the measurement date. 

The Group applies a quoted market price in an active market to measure their assets and liabilities that are 
required to be measured at fair value by relevant financial reporting standards. Except in case of no active 
market of an identical asset or liability or when a quoted market price is not available, the Group measures 
fair value using valuation technique that are appropriate in the circumstances and maximizes the use of 
relevant observable inputs related to assets and liabilities that are required to be measured at fair value. 

In applying the above-mentioned valuation techniques, the Group endeavor to use relevant observable 
inputs as much as possible. TFRS 13, Fair Value Measurement establishes a fair value hierarchy 
categorizing such inputs into three levels as follows: 

Level 1  Use of quoted market prices in an observable active market for such assets or liabilities (Unadjusted) 
Level 2  Other observable inputs for such assets or liabilities, whether directly or indirectly 
Level 3  Use of unobservable inputs such as estimates of future cash flows 

If the inputs used to measure the fair value of an asset or liability might be categorized in different levels of 
the fair value hierarchy, then the fair value measurement is categorized in its entirety in the same level of 
the fair value hierarchy as the lowest level input that is significant to the entire measurement. 

At the end of each reporting period, the Group determine whether transfers have occurred between levels 
within the fair value hierarchy for assets and liabilities held at the end of the reporting period that are 
measured at fair value on a recurring basis. 
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5. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t) 

5.28 Significant accounting judgments and estimates 

The preparation of financial statements in conformity with TFRS requires management to make judgments, 
estimates and assumptions that affect the application of policies and reported amounts of assets, liabilities, 
income and expenses. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and 
various other factors that are believed to be reasonable under the circumstances, thus, the actual results 
may differ from carrying amounts of assets and liabilities based on the estimates and assumptions. 

Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates 
are recognized in the period in which estimates are revised and in any future periods affected. 

All other estimates mentioned above are further detailed in the corresponding disclosures except significant 
accounting judgments and estimates are as follow: 

5.28.1  Revenue from contracts with customers 

Identification of performance obligations: 

In identifying performance obligations, the management is required to use judgement regarding whether each 
promise to deliver goods or services is considered distinct, taking into consideration terms and conditions of 
the arrangement. In other words, if a good or service is separately identifiable from other promises in the 
contract and if the customer can benefit from it, it is accounted for separately. 

 Determination of timing of revenue recognition: 

In determining the timing of revenue recognition, the management is required to use judgement regarding 
whether performance obligations are satisfied over time or at a point in time, taking into consideration terms 
and conditions of the arrangement. The Group recognize revenue over time in the following circumstances: 

- the customer simultaneously receives and consumes the benefits provided by the entity’s performance as the 
entity performs. 

- the entity’s performance creates or enhances an asset that the customer controls as the asset is created 
or enhanced; or 

- the entity’s performance does not create an asset with an alternative use to the entity and the entity has 
an enforceable right to payment for performance completed to date. 

Where the above criteria are not met, revenue is recognized at a point in time. Where revenue is recognized 
at a point in time, the management is required to determine when the performance obligation under the 
contract is satisfied. 

Costs to obtain contracts: 

The recognition of costs incurred to obtain a contract as an asset requires management to use judgement 
regarding whether such costs are the incremental costs of obtaining a contract with a customer as well as 
what amortization method should be used. 
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5. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t) 

5.28 Significant accounting judgments and estimates (Con’t) 

5.28.2 Recognition and derecognition of assets and liabilities 

In considering whether to recognize or to derecognize assets or liabilities, the management is required to 
make judgment on whether significant risk and rewards of those assets or liabilities have been transferred, 
based on their best knowledge of the current events and arrangements. 

5.28.3 Allowance for expected credit losses of trade receivables and contract assets 

In determining an allowance for expected credit losses of trade receivables and contract assets, the 
management needs to make judgement and estimates based upon, among other things, past collection 
history, aging profile of outstanding debts and the forecast economic condition for groupings of various 
customer segments with similar credit risks. The Group’s historical credit loss experience and forecast 
economic conditions may also not be representative of whether a customer will actually default in the future. 

5.28.4 Allowance for obsolescence and diminution 

Allowance for obsolescence and diminution in value of inventories are intended to adjust the value of inventories 
for probable losses. The management uses judgment to establish allowances for estimated losses for each 
outstanding inventories. The allowances for obsolescence and diminution in value of inventories are determined 
through a combination of analysis of inventories aging. 

5.28.5 Depreciation of Property plant and equipment and right-of-use assets and amortization of intangible assets 

In determining depreciation of plant and equipment and right-of-use assets and amortization of intangible 
assets, the management is required to make estimates of the useful lives and residual values (if any) and to 
review useful lives and residual values when there are any changes. 

5.28.6 Intangible assets 

The initial recognition and measurement of intangible assets, requires management to make subjective judgments 
concerning estimates of how the acquired asset will perform in the future using a discounted cash flow 
analysis. Events and factors that may significantly affect the estimates include, among others, competitive 
forces, changes in revenue growth trends, cost structures, changes in discount rates and specific industry or 
market sector conditions. 

5.28.7 Deferred tax assets 

Deferred tax assets are recognized in respect of temporary differences only to the extent that it is probable that 
taxable profit will be available against which these differences can be recognized. Significant management 
judgment is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon 
the likely timing and level of estimate future taxable profits. 

5.28.8 Impairment of assets  

The management is required to review property, plant and equipment, intangible assets if there is an 
indication they may be impaired, and impairment losses are recorded in the period when it is determined that 
their recoverable amount is lower than the carrying amount. 
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5. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t) 

5.28   Significant accounting judgments and estimates (Con’t) 

5.28.8 Impairment of assets (Con’t) 

Indications include significant falls in the market value of assets or the future economic benefits of assets, 
significant changes in the overall business strategy impacting to the future utilization of assets, significant 
negative industry or economic trends, significant loss of market share, and significant unfavorable 
regulatory and court decisions that impact the business. 

The impairment analysis of property, plant and equipment, right-of-use assets, intangible assets requires 
management to make subjective judgments concerning estimates of cash flows to be generated by the 
assets or the cash generating units and to choose a suitable discount rate in order to determine the 
present value of those cash flows. The cash flow estimates are based on currently available information 
about the operations and require management to make judgments regarding future market conditions and 
future revenues and expenses relevant to the assets or the cash generating units subject to the review. 
Events and factors that may significantly affect the estimates include, among others, competitive forces, 
changes in revenue growth trends, cost structures, changes in discount rates and specific industry or 
market sector conditions. 

5.28.9  Provision for employee benefit 

The obligation under the defined benefit plan is determined based on actuarial techniques. Such 
determination is made based on various assumptions, including discount rate, future salary increase rate, 
staff turnover rate and mortality rate. 

5.28.10 Assets retirement obligation 

Provision for expenses to be incurred with respect to the retirement of networks located on lease area is 
set by using estimates of the present value of such expenses, based on the average of actual retirement 
expenses incurred in the past. Such provision is recorded as part of right-of-use assets and amortized 
over the estimated useful lives. However, the actual amounts incurred may differ from the estimated 
amounts. 

5.28.11 Lease  

5.28.11.1 Lease - as a lessee 

 Determining the lease term with extension and termination options: 

In determining the lease term, the management is required to exercise judgement in assessing whether 
the Group are reasonably certain to exercise the option to extend or terminate the lease considering all 
relevant facts and circumstances that create an economic incentive for the Group to exercise either the 
extension or termination option.  After the commencement date, the Group reassesses the lease term if 
there is a significant event or change in circumstances that is within its control and affects its ability to 
exercise or not to exercise the option to extend or to terminate. 

 

 



 
 

Page 49 of 112 

5. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t) 

5.28   Significant accounting judgments and estimates (Con’t) 

5.28.11 Lease (Con’t) 

5.28.11.1 Lease - as a lessee (Con’t) 

 Estimating the incremental borrowing rate: 

The Group cannot readily determine the interest rate implicit in the lease, therefore, the management is 
required to exercise judgement in estimating its incremental borrowing rate (IBR) to discount lease 
liabilities.  The IBR is the rate of interest that the Group would have to pay to borrow over a similar term, 
and with a similar security, the funds necessary to obtain an asset of a similar value to the right-of-use 
asset in a similar economic environment. 

5.28.11.2 Lease - as a lessor 

 Lease classification: 

In determining whether a lease is to be classified as an operating lease of finance lease, the management 
is required to exercise judgement as to whether significant risk and rewards of ownership of the leased 
asset has been transferred, taking into consideration terms and conditions of the arrangement. 

5.28.12 Fair value of financial instruments 

In determining the fair value of financial instruments disclosed in the financial statements that are not actively 
traded and for which quoted market prices are not readily available, the management exercise judgment, 
using a variety of valuation techniques and models. The input to these models is taken from observable 
markets, and includes consideration of credit risk (bank and counterparty, both), liquidity, correlation and 
longer-term volatility of financial instruments. Changes in assumptions about these factors could affect the 
fair value disclosed in the financial statements and disclosures of fair value hierarchy. 

5.28.13 Litigation 

The Group has contingent liabilities as a result of litigation. The management has used judgment to assess 
the results of the litigation and believes that no loss will result and therefore no contingent liabilities are 
recorded as at the end of reporting date. However, actual results could differ from the estimates. 
 

6. RELATED PARTY TRANSACTIONS 

The Company has certain transactions with its subsidiaries, associates and related parties. Part of assets, 
liabilities, income and expenses are incurred from such related transactions. These companies are related 
through common shareholdings and/or directorships. 
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6. RELATED PARTY TRANSACTIONS (Con’t) 

Relationship of related parties other than subsidiaries and associate as disclosed in Note 2.2 to the financial 
statements consisted of: 

Related parties Relationship 

Operation Percentage of Holdings (%) 

Type of business Location 2020 2019 

 Aqua Corporation Public                                     

Company Limited 

 1 Rental space for advertising 

signage and investment 
   in other companies 

Thai - - 

Manager Media Group Public                                      

    Company Limited 

2 Production and distribution 

   of newspapers and 

publications 

Thai - - 

Phu Khanh Solar Power Joint 

Stock Company 

3 Development in energy 

project in Vietnam 

Vietnam - - 

Nissho Investment Kabushiki 
Kaisha (Jpn Co.) 

4 Maintenance service contract 
in solar power project 

Japan - - 

Mr.Yuth Chinsupakul 5 - Thai - - 

Mr.Tran Minh Tien 6 - Hong Kong - - 

The nature of relationship between the Company and its related parties are as follows: 

1. Major shareholder and having management in common. 
2. A director of management in common.  
3. An indirect subsidiary until December 27, 2019. 
4. Shareholder in an indirect subsidiary until October 26, 2020 [Kyotamba Solar Goda Kaisha (Jpn Co.)]. 
5. Director and shareholder of the Company and subsidiaries. 
6. Director of indirect subsidiaries. 

6.1 The significant transactions with related companies are as follows: 

   

Pricing 
policies 

Unit : Baht 

   For the year ended December 31, 

   Consolidated Separate 

   2020 2019 2020 2019 

Subsidiaries      

Sales and services income 1 - - 65,515,139.95 16,456,413.83 
Interest income 2 - - 86,569,678.96 111,217,727.96 
Management income 1 - - 17,040,000.00 - 
Dividend income 5 - - 269,999,988.00 179,999,992.00 
Rental income 1 - - 3,610,000.00 360,000.00 
Gain from disposal of assets 1 - - 51,777,716.25 69,992.14 
Other income 1 - - 2,692,710.91 - 
Cost of sales and services 1 - - 28,161,650.93 4,218,651.38 
Finance cost 3 - - 1,380,418.63 4,445,345.15 
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6. RELATED PARTY TRANSACTIONS (Con’t) 

6.1 The significant transactions with related companies are as follows: (Con’t) 

   

Pricing 

policies 

Unit : Baht 

   For the year ended December 31, 

   Consolidated Separate 

   2020 2019 2020 2019 

Indirect subsidiaries     

Rental income 1 - - 552,000.00 302,000.00 

Indirect associated      

Management income 1 - 843,000.00 - - 
Interest income 2 27,616.43 - - - 

Related companies      

Sales and services income 1 46,440.00 - 46,440.00 - 
Cost of sales and services 1 2,902,521.60 3,760,191.60 - - 
Finance cost 4 422,878.83 - 422,878.83 - 
Related person      

Administrative expenses 1 9,848,940.00 - - - 

 Pricing policies 

1. Mutually agreed rate. 
2. As stipulated in loan agreement at the rate of 2% - 6.5% per annum in 2020 and at the rate of 5.5% - 6.5% 

per annum in 2019. 
3. As stipulated in promissory notes at the rates of 4.4% per annum in 2020 and at the rate of 4% - 4.4% 

per annum in 2019. 
4. Bills of Exchange at the rate of 6.5% per annum in 2020. 
5. The subsidiaries upon declaration of dividend. 

Management benefit expenses 

The Group had salaries, bonuses, social security contributions, contributions to provident fund, other welfare 
and meeting allowances for directors and executives and retirement benefit recognized to their directors and 

management as expenses as follows: 

   Unit : Baht 

   For the year ended December 31, 

   Consolidated Separate 

   2020 2019 2020 2019 

Short-term benefits 34,253,692.73 34,163,919.29 13,693,723.33 13,202,925.00 
Post-employment benefits 1,570,732.24 1,659,299.61 649,403.00 615,768.00 

Total 35,824,424.97 35,823,218.90 14,343,126.33 13,818,693.00 
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6. RELATED PARTY TRANSACTIONS (Con’t) 

6.2 The outstanding balance of account with the Group are as follows: 

   Unit : Baht 

   Consolidated Separate 

   2020 2019 2020 2019 

Trade account receivable     

Subsidiary - - 3,936,293.46 773,395.22 
Related company 13,336,485.72 13,336,485.72 13,336,485.72 13,336,485.72 
Less  Allowance for expected  
           credit losses (13,336,485.72) (12,464,005.35) (13,336,485.72) (12,464,005.35) 

Net - 872,480.37 3,936,293.46 1,645,875.59 

Other current receivable     
   Subsidiaries - - 61,737,646.82 1,231,617.14 
   Indirect subsidiary - - 21,000.00 21,000.00 
   Indirect associated 283,516.43 150,355.00 - - 

Total 283,516.43 150,355.00 61,758,646.82 1,252,617.14 

Asset receivable     
Subsidiary - - 212,738,758.58 - 

Dividend receivable     
Subsidiary - - - 179,999,992.00 

Trade payable     
Subsidiary - - 5,116,699.78 3,032,372.69 

Other current payable     
Subsidiary - - 2,684,992.00 8,604,940.00 
Related persons 401.11 1,190.17 - - 

Total 401.11 1,190.17 2,684,992.00 8,604,940.00 

Other non-current liability     
Indirect subsidiary - - 63,000.00 63,000.00 

Short-term loans to related companies 

The movement of short-term loans to related companies is as follows: 

  Unit : Baht 

  Consolidated 

  Movement for the year 

 

 Jan 1, 2020 Increase (Decrease) 

Loss from 

exchange rate 

 

Dec 31, 2020 

Indirect associated - 587,271,144.00 - (3,000,221.27) 584,270,922.73 

The above-mentioned loans were granted to 3 indirect associated companies in respect of loan agreements 
and an unsecured and due within 1 year, bearing interest at the rate of 2% and 6% per annum. 
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6. RELATED PARTY TRANSACTIONS (Con’t) 

6.2 The outstanding balance of account with the Group are as follows: (Con’t) 

Short-term loans to related companies (Con’t) 

  Unit : Baht 

  Separate 

  Movement for the year 

 

 Jan 1, 2020 Increase (Decrease) 

Allowance for 
expected credit 

losses 

 
 

Dec 31, 2020 

Subsidiaries 1,383,200,788.76 1,787,809,460.45 (2,196,861,158.00) (15,676,032.87) 958,473,058.34 

 

  Unit : Baht 

  Separate 

  Movement for the year 

  Jan 1, 2019 Increase (Decrease) Dec 31, 2019 

Subsidiaries 1,350,430,979.63 1,324,130,000.00 (1,291,360,190.87) 1,383,200,788.76 

The above-mentioned loans were granted to two subsidiaries are as follows: 

1. Loan agreement unsecured and due within 1 year, bearing interest at the rate of 6.5% per annum in 
2020, and at the rate of 5.5% - 6.5% per annum in 2019. 

2. Promissory notes due on demand charging interest at the rate of 4.4% per annum in 2020. 

Current portion of long-term loans to indirect associated companies 

As at December 31, 2020 and 2019, loans to indirect associated companies amounting to Baht of 9.37 million  
was granted to two indirect associated companies proportionate to its shareholding for purchase of land in 
respect of loan agreement due within 3 years from the agreement date. The loan was an unsecured and, on 
an interest-free basis. The loan agreement due in 2017, therefore, reclassified such loan to be the current 

portion, which during the year 2020 and 2019, there is no movement. 

 Discounted bill of exchange - related company 

The Company had issued a discounted bill of exchange to a related company at face value of Baht 40 million 

with interest at the rates of 6.5% per annum. The Company had fully paid on August 4, 2020. 
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6. RELATED PARTY TRANSACTIONS (Con’t) 

6.2 The outstanding balance of account with the Group are as follows: (Con’t) 

Short-term loan from related parties 

The movement of short-term loans from related parties is as follows: 

  Unit : Baht 

  Consolidated 

  Movement for the year 

  Jan 1, 2020 Increase (Decrease) Dec 31, 2020 

Director - 57,200,000.00 (57,200,000.00) - 
 

  Unit : Baht 

  Consolidated 

  Movement for the year 

  Jan 1, 2019 Increase (Decrease) Dec 31, 2019 

Director - 85,000,000.00 (85,000,000.00) - 
 

  Unit : Baht 

  Separate 

  Movement for the year 

  Jan 1, 2020 Increase (Decrease) Dec 31, 2020 

Subsidiary - 123,000,000.00 (123,000,000.00) - 
Director - 57,200,000.00 (57,200,000.00) - 

Total - 180,200,000.00 (180,200,000.00) - 
 

  Unit : Baht 

  Separate 

  Movement for the year 

  Jan 1, 2019 Increase (Decrease) Dec 31, 2019 

Subsidiary - 410,439,693.19 (410,439,693.19) - 
Director - 60,550,000.00 (60,550,000.00) - 

Total - 470,989,693.19 (470,989,693.19) - 

Subsidiary  
The above-mentioned loans from subsidiary by issuing on demand promissory notes, bearing interest at the rate 
of 4.4% per annum in 2020, and at the rate of 4% - 4.4% per annum in 2019. 

Director  
The above-mentioned loan from director by issuing on demand promissory notes. The loan was an unsecured 
and, on an interest-free basis. 
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6. RELATED PARTY TRANSACTIONS (Con’t) 

6.3 Other 

6.3.1 The Group had guaranteed credit facilities from financial institutions among one another as follows: 

 Unit : Million Dollar Unit : Million Yen Unit : Million Baht 

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Credit facilities guaranteed by the Company for  
   direct subsidiaries - - 345.00 4,115.00 638.84 1,440.84 
Credit facilities guaranteed by the Company for  
   indirect subsidiary - - - - 592.50 592.50 
Credit facilities guaranteed by the Company and  
   direct subsidiary for related company - 65.00 - - - - 
Credit facilities guaranteed by direct subsidiary for 

indirect subsidiaries - - - - 
-  

927.40 
Credit facilities guaranteed by direct subsidiary and 

indirect subsidiary for indirect subsidiary  - - - - 
 
- 

 
554.00 

6.3.2 As at December 31, 2019, the Company had guaranteed facilities from a financial institution of a direct 
subsidiary for payment of equipment for power plant amounting to Baht 932 million and payment of power 
plant construction amounting to Yen 3,770 million. During the year 2020, such subsidiary fully performed its 
loans from the financial institution and the Company has already redemption of guarantees (See Note 22 to the 
financial statements). 

6.3.3 As at December 31, 2020 and 2019, a direct subsidiary utilized an indirect subsidiary’s credit facilities for 
Standby Letter of Credit amounting to Baht 27.93 million with a commercial bank. 

 

7. CASH AND CASH EQUIVALENTS 

 Cash and cash equivalents consist of: 

    Unit : Baht 

    Consolidated Separate 

    2020 2019 2020 2019 

Cash 1,409,647.19 359,987.18 20,000.00 83,000.00 
Deposit in transit * 870,876,718.67 - - - 
Postdated cheques 1,141,707.00 1,123,361.60 - 1,111,189.96 
Bank     

- Current account 73,683,231.33 6,207,109.27 3,578,693.70 2,637,186.06 
- Saving account 2,511,315.98 143,342,230.85 464,343.45 680,953.43 
- Fixed deposits 3 months 53,067.51 40,271.69 - - 

Total  949,675,687.68 151,072,960.59 4,063,037.15 4,512,329.45 

 * Was deposit in a financial institution in foreign currencies of USD 29.16 million. 
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8. DEPOSITS AT BANKS HELD AS COLLATERAL 

Deposits at banks held as collateral consist of: 

      Unit : Baht 

    Interest rate% (per annum) Consolidated 

Type of deposits Collateral for 2020 2019 2020 2019 

Current asset      

Current account Indirect subsidiaries’s  
    credit facilities - - - 2,334,974.07 

Saving deposits Indirect subsidiaries’s  
    credit facilities - 0.125 - 0.37 - 23,093,683.51 

Total    - 25,428,657.58 

Non-current asset      

Saving deposit Related companies’s 

    credit facilities - 0.01 - 62,955,726.88 

3 - 6 months fixed account Indirect associated’s 

    letter of guarantee 

 

0.15 - 1 0.8 - 1 

 

89,459,964.20 89,100,174.18 

12 months fixed account Indirect subsidiaries’s  
    letter of guarantee 

 
0.2 - 0.9 0.9 

 
726,000.00 726,000.00 

Total    90,185,964.20 152,781,901.06 

 
9. OTHER CURRENT FINANCIAL ASSETS 

Other current financial assets consist of: 

  Unit : Baht 

 Interest rate % (per annum) Consolidate Separate 

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Non-pledged as collateral      
Investments in opened-  

     end funds 

 

- - 

 

62,823,817.36 595,302,993.74 38,313,466.32 534,069,846.15 

Investments in fixed       
    deposits 0.25 - 0.9 

 
0.9 34,455.04 27,720.99 - - 

Total   62,858,272.40 595,330,714.73 38,313,466.32 534,069,846.15 

Pledged as collateral    

Investments in special  

savings deposits 

 

- 

 

1.1 - 

 

26,118,622.20 

 

- 

 

- 

Fixed deposit receipt - 1.45 - 4,531,649.22 - - 

Total   - 30,650,271.42 - - 

Total other current financial assets  62,858,272.40 625,980,986.15 38,313,466.32 534,069,846.15 

The investments in opened-end funds were the investment which the Group held with the objective of 
generating a profit from short-term fluctuations in price. 

Other current financial assets at bank held as collateral is collaterals pledged for loans which can be 
circulated therefore reclassified to be current assets. 
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10. TRADE ACCOUNTS AND OTHER CURRENT RECEIVABLE - NET 

Trade accounts and other current receivable - net consist of: 

   Unit : Baht 

   Consolidated Separate 

    2019   
   2020 (Reclassified) 2020 2019 

Trade accounts receivable     

Trade accounts receivable  - Subsidiary - - 3,936,293.46 773,395.22 
 - Related company 13,336,485.72 13,336,485.72 13,336,485.72 13,336,485.72 
   - Other companies 232,483,180.06 301,965,023.48 46,172,804.22 149,388,514.25 
Less Allowance for expected credit losses (122,758,324.58) (57,547,201.62) (42,534,948.10) (34,464,346.80) 

Total trade accounts receivable - net 123,061,341.20 257,754,307.58 20,910,635.30 129,034,048.39 

Other current receivable     
Other receivable - Subsidiaries - - 21,598,360.00 - 
                       - Indirect subsidiary - - 21,000.00 21,000.00 
                       - Indirect associated - 150,335.00 - - 
                       - Other companies 3,186,235.74 101,388,336.33 - - 
Prepaid expense 1,208,558.74 11,634,818.73 284,530.16 1,353,393.18 
Advance payments - Subsidiary - - 125,694.00 - 
Advance payments- Other companies 25,329,937.36 554,708.00 - 256,000.00 

Accrued interest - Subsidiaries - - 40,013,592.82 1,231,617.14 
 - Indirect associated 283,516.43 - - - 
 - Other companies 39,610.16 271,072.71 - - 

Total other current receivable 30,047,858.43 113,999,270.77 62,043,176.98 2,862,010.32 

Total trade accounts and other  
   current receivable - net 153,109,199.63 371,753,578.35 82,953,812.28 131,896,058.71 

Trade account aged by number of days are as follows: 

  
Unit : Baht 

  
Consolidated Separate 

  
 2019   

  2020 (Reclassified) 2020 2019 

Related companies     
Account receivables not yet due - - 3,936,293.46 667,851.64 
Account receivables over due     

 
Under or equal to 3 months - - - 105,543.58 

 Over 12 months 13,336,485.72 13,336,485.72 13,336,485.72 13,336,485.72 

Total 13,336,485.72 13,336,485.72 17,272,779.18 14,109,880.94 

Less Allowance for expected credit losses (13,336,485.72) (12,464,005.35) (13,336,485.72) (12,464,005.35) 

Net - 872,480.37 3,936,293.46 1,645,875.59 
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10. TRADE ACCOUNTS AND OTHER CURRENT RECEIVABLE - NET (Con’t) 

Trade accounts and other current receivable - net consist of: (Con’t) 

  
Unit : Baht 

  
Consolidated Separate 

  
 2019   

  2020 (Reclassified) 2020 2019 

Other companies     
Account receivables not yet due 104,772,855.61 201,276,823.35 2,857,390.32 89,839,610.60 
Account receivables over due     
 Under or equal to 3 months 13,579,094.73 23,072,626.08 1,155,142.12 7,152,341.17 
 Over 3 months to 6 months 7,996,201.47 12,495,616.22 6,164,039.00 10,118,294.50 
 Over 6 months to 12 months 43,158,812.67 12,795,514.20 4,357,842.50 10,197,265.30 

 Over 12 months 62,976,215.58 52,324,443.63 31,638,390.28 32,081,002.68 

Total 232,483,180.06 301,965,023.48 46,172,804.22 149,388,514.25 

Less Allowance for expected credit losses (109,421,838.86) (45,083,196.27) (29,198,462.38) (22,000,341.45) 

Net 123,061,341.20 256,881,827.21 16,974,341.84 127,388,172.80 

The details of significant allowance for expected credit losses are as follows: 

  
Unit : Baht 

  
Consolidated Separate 

  2020 2019 2020 2019 

Beginning balance for the year 57,547,201.62 53,633,394.65 34,464,346.80 31,033,754.88 
Add  Increase during the year 70,745,242.39 6,779,499.32 13,525,071.31 3,430,591.92 
Less Reversal during the year (5,534,119.43) (2,865,692.35) (5,454,470.01) - 

Ending balance for the year 122,758,324.58 57,547,201.62 42,534,948.10 34,464,346.80 
 

11.  INVENTORIES - NET 

Inventories - net consist of: 

   Unit : Baht 

   Consolidated Separate 

   2020 2019 2020 2019 

Finished goods 10,914,962.08 3,628,236.44) - 2,919,896.43) 
Work-in-process 24,001,392.30 13,932,195.58) - 13,664,254.11) 
Raw materials 91,853,116.42 72,554,858.02) - 50,106,762.92) 
Supplies 3,562,837.84 5,928,105.67) - 1,803,196.33) 
Spare parts 5,411,116.13 4,415,246.10) - 1,213,945.32) 
Raw materials-in-transit 2,635,826.05 12,060,443.20) - 7,611,438.83) 
Total 138,379,250.82 112,519,085.01) - 77,319,493.94) 
Less Allowance for diminution in  
          value of inventories (3,887,033.90) (6,234,000.32) - (657,980.57) 

Total inventories - net 134,492,216.92 106,285,084.69) - 76,661,513.37) 
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11.  INVENTORIES - NET (Con’t) 

The details of significant for allowance for diminution in value of inventories are as follows: 

   Unit : Baht 

   Consolidated Separate 

   2020 2019 2020 2019 

Beginning balance for the year 6,234,000.32 8,121,437.38) 657,980.57 657,980.57 

Less Reversal during the year (2,346,966.42) (1,887,437.06) (657,980.57) - 

Ending balance for the year 3,887,033.90 6,234,000.32 - 657,980.57 

In the third quarter of 2020, the Company has sold raw material and production supplies to a direct 
subsidiary as to the restructuring of printing business of the Group as described in Note 42.1 to the financial 
statements. 

 

12.  OTHER CURRENT ASSETS  

Other current assets consist of: 

   Unit : Baht 

   Consolidated Separate 

   2020 2019 2020 2019 

Revenue department receivable 54,857,220.55 93,750,633.56 - - 

Deposits and insurance* 165,982,520.06 188,941,700.00 150,000,000.00 - 
Other 4,628,544.25 2,088,093.12 110,860.95 355,903.38 

Total 225,468,284.86 284,780,426.68 150,110,860.95 355,903.38 

* As of December 31, 2020, there is a deposit for payment of shares amounting to Baht 150 million. (See 
Note 44.5 to the financial statements). 

* As at December 31, 2019, there is a guarantee of share sale and purchase agreement amounting to Baht 
188.85 million. This guarantee has fully received in the second quarter of 2020. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

13. INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES 

 Investments in subsidiaries consist of: 

Unit : Million Baht 

 Separate 

Paid-up share 
capital 

(Million Baht) 

Investment 

ownership (%) Cost method 

Dividend income 
for the year ended 

December 31, 

2020 / 2019 2020 / 2019 2020 / 2019 2020 2019 

Eternity Power Plc.  
 

1,200.00 75.00 1,049.96 270.00 180.00 

Eastern Printing and Packaging Co., Ltd. 500.00 99.99 482.25 - - 

Total   1,532.21 270.00 180.00 
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14. INVESTMENTS IN ASSOCIATED COMPANIES 

Investments in associated companies consist of: 

    Unit : Million Baht 

   Consolidated 

 Paid-up share 

capital     

(Million Baht) 

Paid-up share capital 

(Million VND) 

Investment 

ownership (%) Equity method 

Share of profit for  

the year ended December 31, 

2020 / 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Profit or loss Other comprehensive loss 

2020 2019 2020 2019 

Held by indirect subsidiaries            

TAC Energy Co., Ltd.  1,990.00 - - 52.40 50.00 2,142.50 2,098.23 122.99 195.53 (19.90) - 
Huong Linh Reproduce Energy  

   Development Joint Stock Company - 

 

150,00.000 

 

- 31.25 - 46.04 - - - - - 

Chu Prong Gia Lai Wind Electricity 

Joint Stock Company - 25,000.00 - 30.00 - 81.40 - - - - - 

Chu Prong Gia Lai Wind Power     
Joint Stock Company - 25,000.00 - ��.00 - 73.26 - - - - - 

Held by direct subsidiary and indirect associated company 

PPTC Co., Ltd. 1,484.00 - - 50.70 49.50 659.60 651.82 75.92 80.25 (4.93) - 
Held by indirect subsidiary and indirect associated company 

SSUT Co., Ltd. 2,919.00 - - 40.96 40.00 1,231.02 1,242.35 40.37 114.61 (15.63) - 
Held by indirect associated company 

Huong Linh 4 Wind Power  

   Joint Stock Company - 144,000.00 

 

512,000.00 

 

31.19 

 

- - - - - - - 

Total      4,233.82 3,992.40 239.28 390.39 (40.46) - 
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14. INVESTMENTS IN ASSOCIATE COMPANIES (Con’t) 

Summary of the financial information of the associated companies in the consolidated financial statement 
 are as follows: 

Unit : Million Baht 

Consolidated 

 As at December 31, 

Total asset Total liability Net asset 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Held by indirect subsidiaries       

TAC Energy Co., Ltd. 1,919.18 1,919.31 10.32 9.48 1,908.86 1,909.83 

Huong Linh Reproduce Energy 

Development Joint Stock Company 193.81 - 0.01 - 193.80 - 
Chu Prong Gia Lai Wind Electricity 

Joint Stock Company 336.96 - 307.86 - 32.75 - 

Chu Prong Gia Lai Wind Power     

Joint Stock Company 322.90 - 293.63 - 32.77 - 

Held by direct subsidiary and indirect associated company  
 

 
 

PPTC Co., Ltd. 5,910.92 5,820.63 3,867.40 3,810.67 2,043.52 2,009.96 

Held by indirect subsidiary and indirect associated company     

SSUT Co., Ltd. 11,513.60 11,708.27 7,939.01 8,079.14 3,574.59 3,629.13 

Held by indirect associated company       

Huong Linh 4 Wind Power  

  Joint Stock Company 194.17 0.06 8.21 - 188.06 0.06 

Total 20,391.54 19,448.27 12,426.44 11,899.29 7,974.35 7,548.98 
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14. INVESTMENTS IN ASSOCIATE COMPANIES (Con’t) 

Unit : Million Baht 

Consolidated 

 For the year ended December 31, 

Total income 

 

Net profit (loss) 

Other 

comprehensive loss 

Total comprehensive  

income (loss) 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Held by indirect subsidiaries         

TAC Energy Co., Ltd. - 1.15 (0.97) (1.93) - - (0.97) (1.93) 

Huong Linh Reproduce Energy 

Development Joint Stock Company - - - - - - - - 

Chu Prong Gia Lai Wind Electricity 

Joint Stock Company 0.40 - 0.11 - - - 0.11 - 

Chu Prong Gia Lai Wind Power 
Joint Stock Company 0.40 - 0.13 - - - 0.13 - 

Held by direct subsidiary and indirect associated company       

PPTC Co., Ltd. 2,611.43 2,750.33 309.87 327.54 (20.13) - 289.74 327.54 
Held by indirect subsidiary and indirect associated company      

SSUT Co., Ltd. 4,124.70 4,952.75 201.87 573.06 (78.13) - 123.74 573.06 

Held by indirect associated company       
Huong Linh 4 Wind Power  

  Joint Stock Company - - - - - - - - 

Total 6,736.93 7,704.23 511.01 898.67 (98.26) - 412.75 898.67 

Movements of investments in associate companies during the year are as follows: 

 Unit : Baht 

 Consolidated 

Carrying amount as at January 1, 2020 3,992,398,356.11 
Effect from first time adoption of financial reporting standard  
    Retained earnings 373,917.22 
    Other comprehensive loss (200,219,833.56) 

Carrying amount as at January 1, 2020 - after adjust 3,792,552,439.77 
Purchase investment 200,694,610.00 
Increase from change in percentage of investment in associated company 41,757,545.05 
Share of profit 239,278,260.61 
Share of other comprehensive loss (40,459,325.12) 

Carrying amount as at December 31, 2020 4,233,823,530.31 
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15. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET 

Property, plant and equipment - net consist of: 

 Unit : Baht 

 Consolidated 

 

Land and land 

improvement Buildings 

Machineries      

and equipment 

Power plants, substation 

& transmission system 

and operating & 

maintenance equipment Factory tools 

Furniture, 

fixtures and 

equipment Vehicles 

Machineries 

under installation 

Solar farm  

in progress Total 

Cost           

As at January 1,2019 458,427,230.07 704,006,024.11 1,368,275,641.50 3,226,407,153.50 58,194,828.86 32,297,935.03 4,522,073.27 41,475.00 743,482,744.39 6,595,655,105.73 
Acquired during the year 4,000,187.00 19,811,400.61 116,959,769.24 33,452,782.10 1,871,768.41 2,771,818.81 900,000.00 17,477,945.08 690,225,910.38 887,471,581.63 
Borrowing costs during the year - - - 9,667,496.74 - - - - - 9,667,496.74 
Provision for decommissioning costs - - - 6,045,000.00 - - - - - 6,045,000.00 
Disposals/written-off during the year - (6,250,814.72) (171,201,321.21) (50,962.09) (144,135.24) (3,477,850.33) (180,000.00) - - (181,305,083.59) 
Decrease from sales of business - - - - - - - - (86,473,866.15) (86,473,866.15) 
Transferred in/out during the year - - 15,506,341.48 1,240,961,507.76 - 152,861.28 - (7,506,341.48) (1,249,114,369.04) - 
Transferred of asset type 2,722,760.00 - 974,773.10 - - - (974,773.10) - - 2,722,760.00 

As at December 31, 2019 465,150,177.07 717,566,610.00 1,330,515,204.11 4,516,482,978.01 59,922,462.03 31,744,764.79 4,267,300.17 10,013,078.60 98,120,419.58 7,233,782,994.36 

Accumulated depreciation           
As at January 1, 2019 6,310,500.73 467,708,372.81 1,035,591,696.81 451,753,729.40 26,745,790.38 30,670,815.83 2,860,012.16 - - 2,021,640,918.12 
Depreciation for the year 169,776.74 15,121,358.80 50,125,181.33 170,090,414.82 2,655,209.85 1,024,987.81 326,925.31 - - 239,513,854.66 
Depreciation - disposals/written-off - (6,250,813.72) (137,060,461.86) - (144,119.24) (3,460,306.47) (156,228.73) - - (147,071,930.02) 
Transferred of asset type - - 974,767.10 - - - (974,767.10) - - - 
As at December 31, 2019 6,480,277.47 476,578,917.89 949,631,183.38 621,844,144.22 29,256,880.99 28,235,497.17 2,055,941.64 - - 2,114,082,842.76 

Provision for impairment           
As at January 1, 2019 - - 995,988.39 - - - - - - 995,988.39 
Reversal - - (272,885.88) - - - - - - (272,885.88) 
As at December 31, 2019 - - 723,102.51 - - - - - - 723,102.51 

Net book value           
As at January 1, 2019 452,116,729.34 236,297,651.30 331,687,956.30 2,774,653,424.10 31,449,038.48 1,627,119.20 1,662,061.11 41,475.00 743,482,744.39 4,573,018,199.22 

As at December 31, 2019 458,669,899.60 240,987,692.11 380,160,918.22 3,894,638,833.79 30,665,581.04 3,509,267.62 2,211,358.53 10,013,078.60 98,120,419.58 5,118,977,049.09 
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15. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET (Con’t) 
 Unit : Baht 

 Consolidated 

 

Land and land 

improvement Buildings 

Machineries     

and equipment 

Power plants, substation 

& transmission system 

and operating & 

maintenance equipment Factory tools 

Furniture, 

fixtures and 

equipment Vehicles 

Machineries    

under installation 

Solar farm  

in progress Total 

Cost           

As at January 1,2020 465,150,177.07 717,566,610.00 1,330,515,204.11 4,516,482,978.01 59,922,462.03 31,744,764.79 4,267,300.17 10,013,078.60 98,120,419.58 7,233,782,994.36 

Acquired during the year - 583,455.00 894,307.80 2,972,688.74 2,166,914.27 943,289.51 3,527,934.58 25,089,767.54 484,010,483.33 520,188,840.77 

Provision for decommissioning costs - - - 1,682,000.00 - - - - - 1,682,000.00 

Disposals/written-off during the year (44,282,140.19) - (127,377,956.26) (10,726,911.72) - (782,106.45) - (89,062.50) (3,856,511.59) (187,114,688.72) 

Decrease from sales of business (135,638,717.10) (41,245,465.18) - (4,318,463,409.64) (41,472,638.27) (360,561.20) (648,403.63) - - (4,537,829,195.02) 

Transferred in/out during the year (3,698,362.08) - 35,013,783.64 139,904,444.97 - 127,332.00 - (35,013,783.64) (136,333,414.89) - 

Transferred of asset type - - - (3,785,000.00) - - - - (34,347,135.69) (38,132,135.69) 

As at December 31, 2020 281,530,957.70 676,904,599.82 1,239,045,339.29 328,066,790.35 20,616,738.03 31,672,718.65 7,146,831.12 -   407,593,840.74 2,992,577,815.70 

Accumulated depreciation           

As at January 1, 2020 6,480,277.47 476,578,917.89 949,631,183.38 621,844,144.22 29,256,880.99 28,235,497.17 2,055,941.64 - - 2,114,082,842.76 

Depreciation for the year 184,523.23 15,152,941.17 52,369,437.83 164,340,545.99 2,285,936.48 1,341,738.01 851,611.64 - - 236,526,734.35 

Depreciation - disposals/written-off (81,971.73) - (125,073,329.16) (���,398.30) - (���,378.13) - - - (126,270,077.32) 

Decrease from sales of business - (11,996,107.93) - (750,411,473.30) (14,997,289.85) (81,045.57) (207,020.44) - - (777,692,937.09) 

Transferred of asset type - - - (111,999.98) - - - - - (111,999.98) 

As at December 31, 2020 6,582,828.97 479,735,751.13 876,927,292.05 35,155,818.63 16,545,527.62 28,886,811.48 2,700,532.84 - - 1,446,534,562.72 

Provision for impairment           

As at January 1, 2020 - - 723,102.51 - - - - - - 723,102.51 

Reversal - - (494,283.72) - - - - - - (494,283.72) 

As at December 31, 2020 - - 228,818.79 - - - - - - 228,818.79 

Net book value           

As at January 1, 2020 458,669,899.60 240,987,692.11 380,160,918.22 3,894,638,833.79 30,665,581.04 3,509,267.62 2,211,358.53 10,013,078.60 98,120,419.58 5,118,977,049.09 

As at December 31, 2020 274,948,128.73 197,168,848.69 361,889,228.45 292,910,971.72 4,071,210.41 2,785,907.17 4,446,298.28 - 407,593,840.74 1,545,814,434.19 

  Depreciation for the year end December 31, consist of: Unit: Baht 

 2020 2019 

  Cost of sales and services 215,205,712.63 217,155,785.92 

  Administrative expense 21,321,021.72 22,358,068.74 

  Total  236,526,734.35 239,513,854.66 
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15. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET (Con’t) 

 

 

Unit : Baht 

 Separate 

 Land Buildings 

Machineries and 

equipment Factory tools 

Furniture, 
fixtures and 

equipment Vehicles 

Power transmission 
system & equipment 
and tool for power 

generation system 

 
Machineries    

under installation Total 

  Cost          

  As at January 1, 2019 97,002,972.90 146,791,642.46 565,341,228.86 10,944,299.02 31,048,545.26 400,501.00 1,058,400.00 41,475.00 852,629,064.50 
  Acquired during the year - - - 73,000.00 349,675.69 - - 17,477,945.08 17,900,620.77 
  Disposal during the year - - (15,815,558.16) - (3,477,850.33) - - - (19,293,408.49) 
  Transferred in/out during the year - - 7,506,341.48 - - - - (7,506,341.48) - 

  As at December 31, 2019 97,002,972.90 146,791,642.46 557,032,012.18 11,017,299.02 27,920,370.62 400,501.00 1,058,400.00 10,013,078.60 851,236,276.78 

  Accumulated depreciation          

  As at January 1, 2019 - 140,324,273.77 420,907,784.00 10,367,001.45 29,796,131.80 400,500.00 89,084.77 - 601,884,775.79 
  Depreciation for the year - 2,882,736.70 21,008,160.59 216,119.50 444,165.43 - 53,304.83 - 24,604,487.05 

  Depreciation - disposals - - (15,815,554.16) - (3,460,306.47) - - - (19,275,860.63) 
  As at December 31, 2019 - 143,207,010.47 426,100,390.43 10,583,120.95 26,779,990.76 400,500.00 142,389.60 - 607,213,402.21 

  Provision for impairment          

  As at January 1, 2019 - - 995,988.39 - - - - - 995,988.39 

  Reversal - - (272,885.88) - - - - - (272,885.88) 
  As at December 31, 2019 - - 723,102.51 - - - - - 723,102.51 

  Net book value          

  As at January 1, 2019 97,002,972.90 6,467,368.69 143,437,456.47 577,297.57 1,252,413.46 1.00 969,315.23 41,475.00 249,748,300.32 

  As at December 31, 2019 97,002,972.90 3,584,631.99 130,208,519.24 434,178.07 1,140,379.86 1.00 916,010.40 10,013,078.60 243,299,772.06 
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15. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET (Con’t) 

 Unit : Baht 

 Separate 

 Land Buildings 

Machineries   

and equipment Factory tools 

Furniture, fixtures 

and equipment Vehicles 

Power transmission 
system & equipment 
and tool for power 

generation system 

 
Machineries 

under installation Total 

  Cost          

  As at January 1, 2020 97,002,972.90 146,791,642.46 557,032,012.18 11,017,299.02 27,920,370.62 400,501.00 1,058,400.00 10,013,078.60 851,236,276.78 

  Acquired during the year - -      639,308.80  477,706.75 300,738.23 - - 25,089,767.54 26,507,521.32 
  Disposal during the year - - (584,148,959.27) - (35,500.00) - - (89,062.50) (584,273,521.77) 
  Transferred in/out during the year - - 35,013,783.64 - - - - (35,013,783.64) - 
  As at December 31, 2020 97,002,972.90 146,791,642.46 8,536,145.35 11,495,005.77 28,185,608.85 400,501.00 1,058,400.00 - 293,470,276.33 

  Accumulated depreciation          

  As at January 1, 2020 - 143,207,010.47 426,100,390.43 10,583,120.95 26,779,990.76 400,500.00 142,389.60 - 607,213,402.21 
  Depreciation for the year -   2,734,073.22  18,726,299.62 223,547.82 428,923.48 - 53,304.79 - 22,166,148.93 
  Depreciation - disposals - - (436,809,088.15) - - - - - (436,809,088.15) 

  As at December 31, 2020 - 145,941,083.69  8,017,601.90 10,806,668.77 27,208,914.24 400,500.00 195,694.39 - 192,570,462.99 

  Provision for impairment          

  As at January 1, 2020 - - 723,102.51 - - - - - 723,102.51 
  Reversal - - (494,283.72) - - - - - (494,283.72) 

  As at December 31, 2020 - - 228,818.79 - - - - - 228,818.79 

  Net book value          

  As at January 1, 2020 97,002,972.90 3,584,631.99 130,208,519.24 434,178.07 1,140,379.86 1.00 916,010.40 10,013,078.60 243,299,772.06 

  As at December 31, 2020 97,002,972.90    850,558.77  289,724.66 688,337.00 976,694.61 1.00 862,705.61 - 100,670,994.55 

 Depreciation for the year end December 31, consist of: Unit : Baht 

 2020 2019 

  Cost of sales and services 21,002,405.41 23,931,314.24 
  Administrative expense 1,163,743.52 673,172.81 

  Total  22,166,148.93 24,604,487.05 
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15. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET (Con’t) 

15.1  As at December 31, 2020 and 2019, the Group had mortgaged its certain land and part of machinery and 
equipment and all building of the Group at cost value of Baht 1,466.76 million and Baht 3,143.61 million 
respectively and net book value of Baht 782.26 million and Baht 1,737.16 million respectively for the 
consolidated financial statements (cost value of Baht 236.98 million and Baht 599.75 million respectively 
and net book value of Baht 97.19 million and Baht 168.14 million respectively for the separate financial 
statements) with commercial banks as a collateral for its loans as described in Note 22 and 39 to the 
financial statements. 

15.2  As at December 31, 2020 and 2019, indirect subsidiary were assets built on private company area. At the 
expiry date of the lease agreements, the lessor had rights to acquire the assets or to have the indirect 
subsidiary dismantle the solar cells. The indirect subsidiary shall demolish all construction and reinstate the 
area back to lessor are as follow: 

15.2.1 Transmission system and operating in the Sales Agreement to the Metropolitan Electricity Authority for 8 
projects at cost value of Baht 69.21 million and net book value of Baht 47.23 million and Baht 50.86 million 
respectively. Indirect subsidiary did not recognize the provision for the dismantling value in the financial 
statements because the subsidiary’s management expected that the lessor shall not dismantle the solar cells. 

15.2.2 Transmission system and operating in the Sales Agreement to private company for 4 projects at cost value 
of Baht 155.87 million and Baht 130.82 million respectively and net book value of Baht 142.70 million and 
Baht 124.80 million respectively. Indirect subsidiary recorded estimate demolition amount of Baht 7.73 
million and Baht 6.05 million respectively. 

15.3 As at December 31, 2020, part of vehicles of direct subsidiary at cost value of Baht 0.46 million with net 
book value of Baht 0.42 million were lease liabilities as described in Note 16.2 to the financial statements. 

15.4 For the year ended December 31, 2020 and 2019, the Group purchase of land, buildings and equipment 
are as follows: 

    Unit : Baht 

    Consolidated Separate 

    2020 2019 2020 2019 

Purchase on cash 482,594,150.93 821,353,087.38 26,403,521.32 9,581,440.77 
Purchase on credit 37,131,138.44 66,118,494.25 104,000.00 8,319,180.00 
Purchase on lease agreements 463,551.40 - - - 

Net ���,188,840.77 887,471,581.63 26,507,521.32 17,900,620.77 

15.�  As at December 31, 2019, Solar farm of indirect subsidiary at cost value in the consolidated financial 
statement amount of Baht 203.70 million and net book value in the consolidated financial statements of Baht 
175.78 million were assets built on leased spaces. At the expiry date of the lease agreements, shall 
demolish all construction and reinstate the area back to lessor. Indirect subsidiary recorded estimate 
demolition amount of Baht 1.24 million in the consolidated financial statements. 
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15. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET (Con’t) 

15.�  As at December 31, 2019, the borrowing costs of Baht 9.67 million, in the consolidated financial statements, 
incurred from borrowings for the solar power plants projects of the indirect subsidiaries. Borrowing cost of loan 
was calculated from actual loan incurred in the year, the capitalization LIBOR rate+2.5% per annum. 

  

16. LEASES 

16.1 Right-of-used assets - net 

 The movements of the right-of-used assets - net for the year ended December 31, 2020, as follow: 

    Unit : Baht 

    Consolidated 

 

Land lease 
agreement 

Area lease 
agreement Total 

Net book value as at January 1, 2020 - - - 
Adjustment from first time adoption of TFRS 16 27,986,691.00 15,958,089.00 43,944,780.00 

Rental insurance - 390,000.00 390,000.00 

Net book value as at January 1, 2020 - after adjust 27,986,691.00 16,348,089.00 44,334,780.00 
Acquired during the year 9,174,807.70 7,996,217.00 17,171,024.70 
Depreciation for the year (892,212.98) (1,063,660.00) (1,955,872.98) 

Decrease from sales of business (27,221,906.04) - (27,221,906.04) 

Net book value as at December 31, 2020 9,047,379.68 23,280,646.00 32,328,025.68 

The Group leases several assets including plant, and transponder. The lease term is 3 - 25 years, with extension 
options at the end of lease term. The rental is payable monthly as specified in the contract. 

Depreciation for the year ended December 31, 2020, included in cost of sales and services in comprehensive 
income. 

16.2 Lease liabilities - net 

Lease liabilities - net are as follow: 

 Unit : Baht 

 Consolidated 

 2020 

Lease liabilities 45,856,412.81 
Less Deferred interest expenses (13,951,272.43) 

Total 31,905,140.38 
Less Current portion (1,164,017.73) 

Net 30,741,122.65 
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16. LEASE (Con’t) 

16.2 Lease liabilities - net (Con’t) 

The Group have entered into the lease agreements for rental of land, rooftop and vehicles for use in their 
operation, whereby they are committed to pay rental on a monthly basis.  The terms of the agreements are 
generally between 3 and 25 years and lease agreements are non-cancelable. 

Movements of lease liabilities account during the year ended December 31, 2020, was summarized below: 

 

Unit : Baht 

Consolidated 

Balance as at January 1, 2020 - 
Adjustment from first time adoption of TFRS 16 43,660,246.00 

Balance as at January 1, 2020 - after adjust 43,660,246.00 
Add Increase in lease liabilities during the year  25,025,832.00 
Less Increase in deferred interest expense during the year (8,028,246.10) 
 Paid during in the year (1,049,285.52) 
 Advance payments (2,097,640.16) 
 Decrease from sales of business (25,605,765.84) 

Balance as at December 31, 2020 31,905,140.38 

Minimum lease payment for each period 

 

Unit : Baht 

Consolidated 

 2020 

Present value of minimum lease payment net of deferred interest expenses by lease agreement 
 Less than 1 year 1,164,017.73 
 More than 1 year but less than 5 years 5,021,535.53 
 More than 5 years 25,719,587.12 

 Total 31,905,140.38 

The following are the amounts relating to lease contracts recognized in the statement of income for the year 
ended December 31, 2020 and 2019, was summarized below: 

 

Unit : Baht 

Consolidated Separate 

 2020 2019 2020 2019 

Depreciation expenses of right-of-used assets 1,955,872.98 - - - 
Interest expenses on lease liabilities 2,053,596.71 - - - 
Expenses relating to leases of low-value assets 140,919.00 - 132,000.00 - 
Lease payment - �,���,���.�� - 132,000.00 
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17. INTANGIBLE ASSETS - NET 

The movements of the intangible assets - net for the year ended December 31, 2020, was summarized below: 

     Unit : Baht 

     Consolidated 

  

Right of sales of 
electricity from 

solar power 

Rights to use 

transmission lines 

 
 

Total 

Cost     
As at January 1, 2019  630,922,456.59 81,287,353.07 712,209,809.66 
Receipts from refund of grid connection fee  - (23,036,106.89) (23,036,106.89) 

As at December 31, 2019  630,922,456.59 58,251,246.18 689,173,702.77 

Accumulated amortization     
As at January 1, 2019  75,218,925.09 2,342,347.93 77,561,273.02 
Amortized during the year  20,940,430.54 2,545,389.61 23,485,820.15 

As at December 31, 2019  96,159,355.63 4,887,737.54 101,047,093.17 

Net book value - net     

As at January 1, 2019  555,703,531.50 78,945,005.14 634,648,536.64 

As at December 31, 2019 534,763,100.96 53,363,508.64 588,126,609.60 

 

     Unit : Baht 

     Consolidated 

  

Right of sales of 
electricity from 

solar power 

Rights to use 

transmission lines 

 
 

Total 

Cost     
As at January 1, 2020  630,922,456.59 58,251,246.18 689,173,702.77 
Transferred during the year  - 34,347,135.69 34,347,135.69 
Receipts from refund of grid connection fee  - (1,592,947.46) (1,592,947.46) 
Decrease from sales of business (506,338,174.55) (55,535,616.48) (561,873,791.03) 

As at December 31, 2020  124,584,282.04 35,469,817.93 160,054,099.97 

Accumulated amortization     
As at January 1, 2020  96,159,355.63 4,887,737.54 101,047,093.17 
Amortized during the year  12,382,578.43 1,643,737.30 14,026,315.73 
Receipts from refund of grid connection fee - (39,823.53) (39,823.53) 
Decrease from sales of business  (107,503,731.85) (5,720,563.54) (113,224,295.39) 

As at December 31, 2020  1,038,202.21 771,087.77 1,809,289.98 

Net book value - net     

As at January 1, 2020  534,763,100.96 53,363,508.64 588,126,609.60 

As at December 31, 2020 123,546,079.83 34,698,730.16 158,244,809.99 
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17. INTANGIBLE ASSETS - NET (Con’t) 

Indirect subsidiaries:  

Right of saler of electricity from solar power: 

Right of saler of electricity from solar power were right in the FIT licenses in solar farm project in Thailand 
for 3 projects and in Japan for 4 projects. 

Right to use transmission lines: 

Right to use transmission lines in Thailand was derived from the agreements between 3 indirect subsidiaries 
and the Provincial Electricity Authority and the Metropolitan Electricity Authority which the indirect 
subsidiaries shall invest in the installation of transmission lines for the distributions of electricity. The 
transmission lies shall be the assets of the Provincial Electricity Authority and the Metropolitan Electricity 
Authority as stipulated in the agreements. The subsidiaries shall start to amortize the rights at the 
commencement of their first commercial operation. 

Right to use transmission lines in Japan was incurred from payment for right of 2 projects. 

During the year 2020, The Group to dispose investment according to Note 2.2.1.5 and 2.2.1.7 to the 
financial statements. As a result, intangible assets remain with only the right to sale of electricity from solar 
power of 2 projects in Japan. 

  

18. DEFERRED TAX ASSETS AND LIABILITIES 

18.1 Deferred tax assets and liabilities are as follows: 

    Unit : Baht 

    Consolidated Separate 

    2020 2019 2020 2019 

Deferred tax assets 48,729,906.30 15,124,492.65) 6,173,794.20 7,880,155.22 

Deferred tax liabilities (46,427,964.96) (49,953,412.90) - - 

Net 2,301,941.34 (34,828,920.25) 6,173,794.20 7,880,155.22 
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18. DEFERRED TAX ASSETS AND LIABILITIES (Con’t) 

18.2 Movements in deferred tax assets and liabilities during the year are as follows: 

    Unit : Baht 

    Consolidated 

    Jan 1, 2020 

Increase from  
first time adoption 

of financial 

reporting standard 

(Changed) Credited                 

for the year end to 

Dec 31, 2020 Profit or loss 

Other 

comprehensive 

income (loss) 

Deferred tax assets     

Trade accounts receivable 3,946,789.48 - 11,428,104.33 - 15,374,893.81 

Inventories 1,246,800.07 - (469,393.28) - 777,406.79 

Other non-current financial       
     assets 6,997.00 - 4,226.00 - 11,223.00 

Lease liabilities - - 162,835.80 - 162,835.80 

Derivative liabilities - 5,334,920.14 (875,410.71) - 4,459,509.43 

Provisions of liabilities for 
  employee benefit 9,923,906.10 - (5,526,875.02) 

 
(157,590.85) 4,239,440.23 

Deficit tax - - 23,704,597.24 - 23,704,597.24 

Total 15,124,492.65 5,334,920.14 28,428,084.36 (157,590.85) 48,729,906.30 

Deferred tax liabilities     

Property, plant and equipment (49,953,412.90) - 3,525,447.94 - (46,427,964.96) 

Net (34,828,920.25) 5,334,920.14 31,953,532.30 (157,590.85) 2,301,941.34 

 

    Unit : Baht 

    Consolidated 

    Jan 1, 2019 

(Changed) Credited  

for the year end to 

Dec 31, 2019 Profit or loss 

Other 
comprehensive 

income (loss) 

Deferred tax assets    
Trade accounts receivable 4,520,000.00) (573,210.52) - 3,946,789.48) 
Inventories 1,624,596.11) (377,796.04) - 1,246,800.07) 
Other non-current financial assets 8,171.00) (1,174.00) - 6,997.00) 

Provisions of liabilities for employee benefit   7,935,496.26 3,227,827.68 (1,239,417.84) 9,923,906.10 

Total 14,088,263.37) 2,275,647.12) (1,239,417.84) 15,124,492.65) 

Deferred tax liabilities     

Property, plant and equipment (57,946,568.43) 7,993,155.53) - (49,953,412.90) 

Net (43,858,305.06) 10,268,802.65) (1,239,417.84) (34,828,920.25) 
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18. DEFERRED TAX ASSETS AND LIABILITIES (Con’t) 

18.2 Movements in deferred tax assets and liabilities during the year are as follows: (Con’t) 

    Unit : Baht 

    Separate 

    

Jan 1, 2020 

Increase from first 
time adoption of 

financial reporting 

standard 

(Changed) Credited  

for the year end to 

Dec 31, 2020 Profit or loss 

Other 
comprehensive 

income (loss) 

Deferred tax assets     
Inventories 131,596.11 - (131,596.11) - - 
Other non-current financial       
     assets 6,997.00 - 4,226.00) - 11,223.00 
Property, plant and equipment 167,023.31 - (88,939.64) - 78,083.67 
Provisions of liabilities for 

  employee benefit 7,574,538.80 - (5,773,327.33) 51,252.03 1,852,463.50 

Derivative liabilities - 4,892,667.69 (660,643.66) - 4,232,024.03 

Total 7,880,155.22 4,892,667.69 (6,650,280.74) 51,252.03 6,173,794.20 

 

    Unit : Baht 

    Separate 

     (Changed) Credited for the year to  

 Jan 1, 2019 Profit or loss 

Other 
comprehensive 
income (loss) Dec 31, 2019 

Deferred tax assets     
Inventories 131,596.11 - - 131,596.11 

Other non-current financial assets 8,171.00 (1,174.00) - 6,997.00 
Property, plant and equipment 210,630.14 (43,606.83) - 167,023.31 
Provisions of liabilities for 
     employee benefit 5,825,932.59    1,986,535.41 (237,929.20) 7,574,538.80 

Total 6,176,329.84 1,941,754.58) (237,929.20) 7,880,155.22 
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18. DEFERRED TAX ASSETS AND LIABILITIES (Con’t) 

18.3 Income tax (revenue) expenses for the years are as follows: 

18.3.1 Income tax expenses recognized in profit or loss 

 Unit : Baht 

 For the year ended December 31, 

 Consolidated Separate 

 2020 2019 2020 2019 

Current income tax:     
Corporate income tax  
   expense for the year 86,631,701.96) 79,500,044.15) 11,210,155.�� 6,501,052.97) 
Deferred tax:     
Deferred tax revenue (expenses) 
   relating to the original and reversal 
   of temporary differences (31,953,532.30) (10,268,802.65) 6,650,280.74 (1,941,754.58) 
Income tax expenses  54,678,169.66) 69,231,241.50) 17,860,436.�� 4,559,298.39) 

Income tax expenses (revenue) from     
 Continuing operation 12,599,730.76 46,409,650.27 �,799,318.47 (1,941,754.58) 

 Discontinued operation 42,078,438.90 22,821,591.23 ��,061,117.90 �,501,052.97 

Total income tax expenses  54,678,169.66 69,231,241.50) 17,860,436.�� 4,559,298.39) 

18.3.2  Income tax expense recognized in other comprehensive income or loss 

 Unit : Baht 

 For the year end December 31, 2020 

 

 

Before tax 
Tax (expense) 

income Net tax 

Consolidated    
Deferred tax for:    

    Defined benefit plan remeasurement gains 1,290,517.19 (157,590.85) 1,132,926.34 

Separate    
Deferred tax for:    

    Defined benefit plan remeasurement loss (256,260.16) 51,252.03 (205,008.13) 
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18. DEFERRED TAX ASSETS AND LIABILITIES (Con’t) 

18.3 Income tax (revenue) expenses for the years are as follows: (Con’t) 

18.3.2  Income tax expense recognized in other comprehensive income or loss (Con’t) 

 Unit : Baht 

 For the year end December 31, 2019 

 

 

Before tax 
Tax (expense) 

income Net tax 

Consolidated    
Deferred tax for:    

    Defined benefit plan remeasurement gains 5,576,293.04 (1,239,417.84) 4,336,875.20 

Separate    
Deferred tax for:    

    Defined benefit plan remeasurement gains 1,189,646.01 (237,929.20) 951,716.81 

18.4 Reconciliation for effective tax rate 

   Unit : Baht 

   Consolidated 

   For the year end December 31, 

   2020 2019 

   

Tax rate 

(%) 

Tax amount 

(Baht) 

Tax rate 

(%) 

Tax amount 

(Baht) 

Profit before income tax  1,619,790,514.98  970,964,826.05 

Profit before income tax for expenses  2,737,246,302.76  1,106,298,533.37) 

Less Profit excepted from tax  (382,425,545.67)  (251,774,218.41) 

Net  2,354,820,757.09  854,524,314.96 

Tax expenses 20 470,964,151.42 20 170,904,862.99 
Tax effect of expenses that are not 

deductible for tax purposes:  (416,285,981.76)  (101,673,621.49) 

Tax expense (effective rate) 2 54,678,169.66 8 69,231,241.50 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Page 76 of 112 

18. DEFERRED TAX ASSETS AND LIABILITIES (Con’t) 

18.4 Reconciliation for effective tax rate (Con’t) 

    Unit : Baht 

    Separate 

    For the year end December 31, 

    2020 2019 

    

Tax rate 

(%) 

Tax amount 

(Baht) 

Tax rate 

(%) 

Tax amount 

(Baht) 

Profit before income tax  333,393,251.90  201,150,419.37) 

Tax expenses 20 66,678,650.38 20 40,230,083.87) 
Tax effect of expenses that are not 

deductible for tax purposes:  (48,818,214.01)  (35,670,785.48) 

Tax expense (effective rate) 5 17,860,436.37 2 4,559,298.39) 

As at December 31, 2020 and 2019, certain subsidiaries had temporary differences from carried forward 
loss of Baht 153.18 million and Baht 474.65 million respectively (the tax benefit ended in 2025 and 2024 
respectively). A direct subsidiary has recognized part of carried forward loss of Baht ���.�� million as deferral 
tax asset when by it was not probable that the subsidiaries ward hare adequate profit to utilize the rest of carried 
forward loss. the subsidiaries would have sufficient profit to use the tax benefit.  

18.5 Tax rate 

 Current income tax: 

The Company and its subsidiaries calculated income tax from net profit for the year at the rate 20% of net 
profit for the year after adjust nontaxable expenses and revenue in accordance with the Revenue Code. 

The main adjustment items are allowance for expected credit losses, allowance for obsolete diminution in 
value of inventories, Provision for impairment, provision for employee benefits and expenses were not in 
compliance with the Revenue Code. 

Corporate income tax of the overseas subsidiaries has been calculated by applying the applicable statutory 
rates of the relevant countries. 

The subsidiaries are no corporate income tax was payable because subsidiaries had tax losses brought 
forward from previous years of BOI segment more than net profit of Non-BOI segment. 

Deferred tax: 

Deferred tax has been measured using the effective rate at 20% announced by the government at reporting 

date. 
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19. SHORT-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS 

Short-term loans from financial institutions consist of: 

  Unit : Baht 

  Consolidated Separate 

 2020 2019 2020 2019 

Trust receipts 72,827,465.29 30,698,210.19 4,739,075.98 15,757,746.28 

Promissory notes - 150,271,403.62 - - 

Total 72,827,465.29 180,969,613.81 4,739,075.98 15,757,746.28 

As at December 31, 2020 and 2019, interest rate on short-term loan from financial institutions consist of: 

1. Other trust receipts at the rate of 2.17% - 4.75% and 3.1% - 7.25% per annum respectively. 

2. Promissory notes at the rate of 2.2% - 2.6% and 2.4719% - 5.8125% per annum respectively. 

The above credit facilities are secured by the mortgage of the Company’s land and building and certain 
machinery and equipment see Notes 39 to the financial statements and the Company is restricted to certain 
covenants pertaining in the loan agreement.   

 

20.  DISCOUNTED BILLS OF EXCHANGE 

The Company: 

The Company has issued discounted bills of exchange to a financial institution not exceeding Baht 1,000 
million. As at December 31, 2019, the Company had 20 discounted bills of exchange at face value of Baht 
270 million bearing interest at the rates of 4.6% per annum. In the first quarter of 2020, the Company has 
fully paid the discounted bills of exchange. 

Direct subsidiary: Eternity Power Plc. “ETP” 

During the year 2020, ETP has issued discounted bill of exchange to a company at face value of Baht 50 
million bearing interest at the rates of 4% per annum. ETP has fully paid the discounted bills of exchange. 
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21. TRADE ACCOUNTS AND OTHER CURRENT PAYABLE 

Trade accounts and other current payable consist of: 

   Unit : Baht 

   Consolidated Separate 

   2020 

2019 

(Reclassified) 2020 2019 

Trade accounts payable 
Trade accounts payable - Subsidiary - - 5,116,699.78 3,032,372.69 

Trade accounts payable - Other companies 30,005,466.98 34,504,813.04 645,536.54 19,867,561.43 

Total trade accounts payable 30,005,466.98 34,504,813.04 5,762,236.32 22,899,934.12 

Other current payable     
Other current payable - Subsidiary - - 2,684,992.00 8,604,940.00 
Other current payable - Related persons 401.11 1,190.17 - - 
Other current payable - Other companies 101,367,219.11 109,087,357.03 2,772,509.83 5,699,996.15 
Accrued expenses  14,431,613.65 14,270,682.33 1,986,939.83 4,226,795.50 
Advance receivable  408,980.00 43,560.00 - 43,560.00 

Accrued interest expenses 13,320,427.79 22,160,154.66 2,603,221.81 4,170,213.30 

Total other current payable     129,528,641.66 145,562,944.19 10,047,663.47 22,745,504.95 

Total trade accounts payable and  
   other current payable     159,534,108.64 180,067,757.23 15,809,899.79 45,645,439.07 

 

22. LONG-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS - NET 

Movements in long-term loans from financial institutions - net are as follows: 

    Unit : Baht 

    Consolidated Separate 

    2020 2019 2020 2019 

Beginning balance for the year 3,317,524,344.63 2,835,339,349.93 426,236,730.71 433,148,000.00 
Add  Increase during the year 159,804,613.78 937,322,919.73 - 74,748,730.71 

บว Loss (Gain) from exchange rate 115,325,071.71 (106,345,309.54) - - 
Less Paid during the year (1,875,433,341.71) (348,792,615.49) (82,419,250.00) (81,660,000.00) 

       Decrease from sales of business (1,250,521,542.10) - - - 

Total 466,699,146.31 3,317,524,344.63 343,817,480.71 426,236,730.71 
Less Current portion (108,596,385.73) (364,452,522.99) (70,680,000.00) (80,488,000.00) 

Net 358,102,760.58 2,953,071,821.64 273,137,480.71 345,748,730.71 

 

 

 

 



 

Page 79 of 112 

22. LONG-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS - NET (Con’t) 

The Group has entered into long-term loan agreements with 2 financial institution with collaterals pledged 
and shall comply with conditions include restrictions stipulated under agreements (See the Note 39 to the 
financial statements). 

The details of the loans are as follows: 

           The Company: 

Loan facilities 

(Million Baht) 

 

Objective 

 

Drawdown condition 

Interest rate 

(Per annum) 

 

Repayment 

 

Final payment 

96.00 

 

For machinery First drawdown: amounting 

to Baht 30 million within 

January 2017. 

Second drawdown: 

amounting to Baht 66 million 

within June 2017. 

(Drawdown loans Baht 

44.25 million) 

MLR-1 Period 1 - 60: Baht 0.50 million 

per month  

Period 61 onward: Baht 1.10 

million per month (except for 

the last installment, agreed to 

pay equal to the outstanding 

balance) 

Within 2020 

422.50 For purchase 

common share of 

Eastern Printing 

and Packaging 
Co., Ltd.* 

Drawdown within December 

31, 2018 (Drawdown loans 

Baht 407.50 million) 

THBFIX 6M+1.97 Repaid within 82 installments of 

Baht 5 million (except for the 

last installment, agreed to pay 

equal to the outstanding 
balance)  

Within 2025 

77.50 For purchase 

common share of 
Eastern Printing 

and Packaging 
Co., Ltd.* 

Drawdown within December 

31, 2019 (Drawdown loans 
Baht 72.34 million) 

THBFIX 6M+2.6 Period 1 - 2: Baht 0.89 million 

per month  
Period 3 onward: Baht 0.92 

million per month  (except for 
the last installment, agreed to 
pay equal to the outstanding 

balance) 

Within 2026 

596.00 * Former name: World Printing and Packaging Co. Ltd 

The Collaterals pledged for loans from financial institution as at December 31, 2020 are as follows: 

1) Share pledge certain of direct subsidiary 

2) Land and building mortgage all of company and direct subsidiary 

3) Machinery mortgage some of company and direct subsidiary 

The Company shall comply with certain conditions and restrictions stipulated under loan agreements as the 
following: 

1) Maintain debt to equity ratio not over 3 : 1 in 2019 and maintain debt to equity ratio not over 2 : 1, since 

2020 onward. 

2) Maintain DSCR not lower 1.5 : 1 
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22. LONG-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS - NET (Con’t) 

Direct subsidiary: Eastern Printing and Packaging Co., Ltd. “EPPCO” 

Loan facilities 

(Million Baht) 

 

Objective 

 

Drawdown condition 

Interest rate 

(Per annum) 

 

Repayment 

 

Final payment 

112.50 For purchase 
machinery 

Drawdown within 

December 31, 2019 
(Drawdown loans 

Baht 80 million) 

MLR-0.75 Repaid within 84 installments 

of Baht 1.34 million (except 
for the last installment, 

agreed to pay equal to the 

outstanding balance) with 

first payment commencing 

from December 2019 

Within 2026 

15.84 

 

 

 

 

128.34 

Investment and 
energy conservation 
in factory 

Drawdown 

December within 

December 31, 2019 

(Drawdown loans 

Baht 15.04 million) 

MLR-1 Repaid within 60 installments 

of Baht 0.26 million baht 

(except for the last 

installment, agreed to pay 

equal to the outstanding 

balance) 

Within 2024 

The Collaterals pledged for loans from financial institution as at December 31, 2020 are as follows: 

1) The Company guaranteed loan at full. 

2) Machinery mortgage some of direct subsidiary. 

The direct subsidiary shall comply with certain conditions and restrictions stipulated under loan agreements 
as the following: 

1) Maintain debt to equity ratio not over 1.2 : 1  

2) Maintain DSCR not lower 1.3 : 1 

Direct subsidiary: Eternity Power Plc. “ETP” 

Loan facilities  Objective Drawdown condition 
Interest rate 
(Per annum) Repayment 

No.1     

A. Baht 300 million For payments of solar 

power plants 

 

 

Within 18 month  

commencing from the 

date of loan A or B first 

withdrawal 

LIBOR 6M+2.5 Within 3.6 year commencing 

from the date of loan A or B 

first withdrawal 

B. Yen 3,305 million  

  
No.2     

A. Baht 632 million For payments of solar 

power plants 

Within 12 month  

commencing from the 

date of loan A or B first 

withdrawal 

LIBOR 6M+2.5 Within 3 year commencing from 

the date of loan A or B 

first withdrawal 
B. Yen 465 million  

   

During the year 2020, ETP has fully repaid the above loan amount. By having redeemed the securities that 
were used to secure loans with financial institutions. 
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22. LONG-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS - NET (Con’t) 

Indirect subsidiaries: Epco Green Power Plus Co.,Ltd. “EPCOG” 

Loan facilities 
(Million Baht) 

 
Objective 

 
Drawdown condition 

Interest rate 
(Per annum) 

 
Repayment 

Final 
payment 

60.00 For machinery 

 

Drawdown within July 31, 

2015 

MLR-2 Monthly installment 

commencing from May 2015 of 

Baht 0.77 million per month 

Within 2019 

47.00 For machinery 

(King Pack Project) 

First drawdown: 

amounting to Baht 42.72 

million within June 30, 

2017 

MLR-0.75 Monthly installment 

commencing from July 2017 of 

Baht 0.67 million per month 

Within 2023 

22.00 For machinery 

(Klint Pack Project) 

Drawdown within October 

31, 2018 or other period 

extended by the bank as 

deems appropriate. 

MLR-0.75 Monthly installment 

commencing from the final 

withdrawal of Baht 0.32 million 

per month 

Within 2023 

22.00 For machinery 

(Sangroong 

Project) 

Drawdown within August 

31, 2018 or other period 

extended by the bank as 
deems appropriate. 

MLR-0.75 Monthly installment 

commencing from the final 

withdrawal of Baht 0.32 million 
per month 

Within 2024 

300.00 For machinery 

(Double Star 

Project) 

Drawdown within 

December 31, 2019 or 

other period extended by 

the bank as deems 
appropriate. 

MLR-0.75 Monthly installment 

commencing from December 

2019 of Baht 0.16 million per 

month 

Within 2026 

451.00      

The Collaterals pledged for loans from financial institution as at December 31, 2020 are as follows: 

1) Registering business security contract for new machine as collateral within 90 days from the date of loan 

withdrawal. 

2) Transferring receipt of income from finance lease project to the bank within 90 days from the agreement date. 

3) Giving the Company’s right to claim from every debtor. 

4) Transferring the indirect subsidiary’s rights in benefit stipulated in the loan agreement. 

5) The Company, direct subsidiary and indirect subsidiary guaranteed loan at full. 

6) Share pledge all shares of direct subsidiary.  

7) Machinery mortgage all of indirect subsidiaries. 

The Indirect subsidiary shall comply with certain conditions and restrictions stipulated under loan agreements 
as the following: 
1) Maintain debt to equity ratio not over 3 : 1 and not over 4 : 1 

2) Maintain DSCR not lower 1.1 - 1.2 : 1  
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22. LONG-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS - NET (Con’t) 

Indirect subsidiaries in 2019: 

 RPV Energy Co.,Ltd. “RPV” 

 JKR Energy Co., Ltd. “JKR” 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Loan facilities 
(Million Baht) 

 
Objective 

 
Drawdown condition 

Interest rate 
(Per annum) 

 
Repayment 

Final 
payment 

 305.45 For payments of 

solar power plants 

One drawdown THBFIX 1M+2.5 Monthly installment with first 

payment commencing from 

December 2014 

Within 2022 

80.00 For investment 

plans in Thailand 

and Vietnam 

One drawdown THBFIX 1M+2.5 Monthly installment, the first 

installment of Baht 1.42 million 

and additional payment every 

installment until the last 

installment of Baht 3.76 million, 
totaling 45 installment. With first 

payment commencing from 

February 2019 

Within 2022 

385.45      

Loan facilities 

(Million Baht) 

 

Objective 

 

Drawdown condition 

Interest rate 

(Per annum) 

 

Repayment 

Final 

payment 

305.45 
 

For payments of 
solar power plants 

One drawdown THBFIX 1M+2.5 Monthly installment with first 
payment commencing from 

December 2014 

Within 2022 

80.00 For investment 

plans in Thailand 

and Vietnam 

One drawdown THBFIX 1M+2.5 Monthly installment, the first 

installment of Baht 1.42 million 

and additional payment every 

installment until the last 

installment of Baht 3.76 million, 

totaling 45 installment. With first 

payment commencing from  
February, 2019 

Within 2022 

385.45      
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22. LONG-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS - NET (Con’t) 

 Lopburi Solar Co.,Ltd. “LOP” 

Loan facilities 

(Million Baht) 
 

Objective 

 

Drawdown condition 

Interest rate 

(Per annum) 

 

Repayment 

Final 

payment 

414.00 For payments of 

solar power 

plants 

First drawdown: 

June 6, 2014, 

amounting to Baht 

204.80 million 
Second drawdown:  

June 26, 2014, 

amounting to Baht 
204.20 million  

THBFIX 1M+2.5 Monthly installment with first 

payment commencing from  

June 30, 2014 

Within 2021 

140.00 For investment 

plans in Thailand 

and Vietnam 

One drawdown THBFIX 1M+2.5 Monthly installment with first 

payment commencing from  

Jan 31, 2019 

Within 2024 

554.00      

Prachin Solar Co.,Ltd. “PS” 

Loan facilities 

(Million Baht) 

 

Objective 

 

Drawdown condition 

Interest rate 

(Per annum) 

 

Repayment 

Final 

payment 

156.50 For payments of 

solar power 

plants 

Drawdown in May 

26, 2017 

5.85 and  

THBFIX 1M+3.15

Monthly installment with first 

payment commencing from  

May 31, 2017 

Within 2029 

Kyotamba Solar Godo Kaisha (Jpn Co.) “GK3” 

Loan facilities 
(Million Yen) 

 
Objective 

 
Drawdown condition 

Interest rate 
(Per annum) 

 
Repayment 

Final 
payment 

2,700 For repayment of 
outstanding loan 

Within October 2017 LIBOR 6M+1.6 Repaid in February and August 
commencing from February, 2018 

Within 2035 

During the year, the Group dispose all of its investment in indirect subsidiaries such as described in Note 

2.2.1.5 and 2.2.1.7.2 to the financial statements. 

  

23. DEBENTURES - NET  

The Company: 

23.1 On June 6, 2019, the Company has issued and offered to sell 1 set of debentures of 500,000 units at face 
value Baht 1,000 per unit amounting to Baht 500 million interest at the rate of 5.75% due on March 6, 2021. 

23.2 On September 19, 2019, the Company has issued and offered to sell 1 set of debentures of 491,700 units 
at face value Baht 1,000 per unit amounting to Baht 491.70 million interest at the rate of 5.25% due on 
September 19, 2020. 
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23. DEBENTURES - NET (Con’t) 

23.3 On June 8, 2017, the Company has issued and offered to sell 3 sets of debentures of 815,400 units at face 
value Baht 1,000 per unit amounting to Baht 815.40 million as follows: 

 

Type of debenture 

Value 

(Million Baht) 

Interest rate 

(%) Due date 

Debentures No.1/2017, 1st set 328.00 5 June 7, 2019 
Debentures No.1/2017, 2nd set 283.30 5.2 June 8, 2020 

Debentures No.1/2017, 3rd set 204.10 5.35 June 8, 2021 

Total 815.40   

 Direct subsidiary:  Eternity Power Plc. “ETP”  

23.4 On August 31, 2020, the subsidiary has issued and offered to debenture name registered, unsubordinated, 
secured and debenture holders’ representative amount of 852,500 units at face value Baht 1,000 per unit 
amounting to Baht 852.50 million interest at the rate of 5.50% due on August 31, 2022. 

23.5 On September 29, 2016, the subsidiary has issued and offered to sell 3 sets of debentures of 1,500,000 
units at par value Baht 1,000 amounting to Baht 1,500 million which was approved by the Extraordinary 
Shareholders’ meeting of EP No. 2/2016, held on August 8, 2016, to extend the limit of debenture issuance 
from Baht 2,000 million to Baht 2,500 million as follows: 

 

Type of debenture 

Value 

(Million Baht) 

Interest rate 

(%) Due date 

Amortizing Debenture No.2/2016, 1st set 500.00 4.2 September 23, 2019 
Debentures No.2/2016, 2nd set 500.00 4.5 September 23, 2020 

Debentures No.2/2016, 3rd set 500.00 4.8 September 23, 2021 

Total 1,500.00   

23.6 On April 5, 2016, the subsidiary has issued and offered to sell 3 sets of debentures of 918,700 units at par 
value Baht 1,000 amounting to Baht 918.70 million which was approved by the Extraordinary Shareholders’ 
meeting of EP No. 1/2015 held on December 29, 2015, to issue debentures not exceed Baht 2,000 million 
as follows: 

Type of debenture 

Value 

(Million Baht) 

Interest rate 

(%) Due date 

Amortizing Debenture No.1/2016, 1st set 113.40 4.15 April 5, 2019 
Debentures No.1/2016, 2nd set 308.50 4.65 April 5, 2020 

Debentures No.1/2016, 3rd set 496.80 5.1 April 5, 2021 

Total 918.70   

 The subsidiary shall comply with certain covenant including to maintain their debt to equity ratio not over 3.25 : 1  
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23. DEBENTURES - NET (Con’t) 

Movement of debenture - net are as follows: 

    Unit : Baht 

    Consolidated Separate 

    2020 2019 2020 2019 

Beginning balance for the year 3,284,400,000.00 3,177,400,000.00 1,479,100,000.00 815,400,000.00 
Add Debentures issued during the year 852,500,000.00 991,700,000.00 - 991,700,000.00 

Less Redeemed during the year (1,583,500,000.00) (884,700,000.00) (775,000,000.00) (328,000,000.00) 

Ending balance for the year 2,553,400,000.00 3,284,400,000.00 704,100,000.00 1,479,100,000.00 
Debenture expenses (8,705,190.00) - - - 
Amortization of debenture expenses 1,466,764.88 - - - 
Less Current portion (1,700,900,000.00) (1,583,500,000.00) (704,100,000.00) (775,000,000.00) 

Net 845,261,574.88 1,700,900,000.00 - 704,100,000.00 

 

24. PROVISION OF LIABILITIES FOR EMPLOYEE BENEFIT - NET 

The Group operates post-employment benefit and pension based on the requirement of the Thai Labor 
Protection Act B.E. 2541 to provide retirement benefits and other long-term benefits to employees based on 
pensionable remuneration and length of service. 

The employee benefits obligations expose the group to actuarial risk, such as longevity rick and interest rate risk. 

Movement in present value of provision for employee benefit - net are as follows: 

    Unit : Baht 

    Consolidated Separate 

    2020 2019 2020 2019 

Net book value as at January 1,  49,911,637.80 40,065,593.00 37,872,694.01 29,129,663.00 
Past service cost - 12,112,628.31 - 8,933,099.00 
Current service cost 8,259,697.90 6,327,984.42 2,234,076.66 4,435,143.02 
Interest cost 1,200,536.00 1,341,142.11 645,378.01 923,852.00 
Employee benefits paid during the years (5,755,942.99) (4,359,417.00) (31,746,091.33) (4,359,417.00) 
Losses (gains) from defined employee 

benefit plan remeasurement (1,131,999.96) (5,576,293.04) 256,260.16 (1,189,646.01) 

Net book value as at December 31, 52,483,928.75 49,911,637.80 9,262,317.51 37,872,694.01 

Less Current portion (4,117,722.91) (3,084,007.00) (3,644,556.57) (2,207,047.00) 

Net  48,366,205.84 46,827,630.80 5,617,760.94 35,665,647.01 

As at 31 December 2020 and 2019, the weighted-average duration of the liabilities for long-term employee 
benefit in the consolidated financial statements are 7 - 18 years and 9 - 17 years respectively and in the 
separate financial statements are 7 years and 9 years respectively. 
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24. PROVISION OF LIABILITIES FOR EMPLOYEE BENEFIT - NET (Con’t) 

The expense is recognized in the following line items in the profit or loss: 

    Unit : Baht 

    For the year ended December 31, 

    Consolidated Separate 

    2020 2019 2020 2019 

Profit or loss:     

Cost of goods sold and service 6,566,070.33 13,045,329.65 1,673,278.00 9,730,199.00 
Distribution costs 550,387.07 983,385.70 166,120.67 919,592.00 

Administrative expense 807,597.26 4,093,739.88 390,653.00 3,026,535.02 

Management’s remuneration 1,536,179.24 1,659,299.61 649,403.00 615,768.00 

Total 9,460,233.90 19,781,754.84 2,879,454.67 14,292,094.02 

Other comprehensive income (loss):     

Actuarial (gains) losses (1,131,999.96) (5,576,293.04) 256,260.16 (1,189,646.01) 

Actuarial gains and losses recognized in other comprehensive income (loss) arising from 

    Unit : Baht 

    For the year ended December 31, 

    Consolidated Separate 

    2020 2019 2020 2019 

Financial assumptions 3,323,546.36 849,039.44 521,777.70 51,983.00 
Experience adjustment (4,076,041.29) (8,372,762.87) (102,152.34) (3,471,906.01) 

Demographic assumptions (379,505.03) 1,947,430.39 (163,365.20) 2,230,277.00 

Total (1,131,999.96) (5,576,293.04) 256,260.16 (1,189,646.01) 

Principal actuarial assumptions at the reporting date to consist of: 

    Consolidated Separate 

    2020 2019 2020 2019 

*   Discount rate (%) 0.92 - 1.81 1.71 - 3.06 0.92 2.52 

    Salary increase rate (%) 4 - 5 4 - 5 4 4.14 

**  Employee turnover rate (%) 1.91 - 22.92 0 - 25 1.91 - 22.92 0 - 25 

*** Mortality rate  105 105 105 105 

    Retirement age (year) 60 60 60 60 

*   Market yield from government’s bond for legal severance payments plan. 
**  Upon the length of service. 
*** Reference from TMO 2017 (Thai Mortality Ordinary Table of 2017). 
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24. PROVISION OF LIABILITIES FOR EMPLOYEE BENEFIT - NET (Con’t) 

 Sensitivity analysis 

Reasonably possible changes at the reporting date to one of the relevant actuarial assumptions, holding other 
assumptions constant, would have affected the defined benefit obligation by the amounts shown below: 

Effect on the employee benefits obligations are as follows: 

 

Unit : Baht 

 Consolidated Separate 

 

2020 2019 2020 2019 

Discount rate   
      1% increase (4,003,448.54) (4,218,675.35) (371,262.60) (3,127,911.00) 

     1% decrease 4,564,992.31 4,781,944.46 416,287.50 3,521,645.00) 

Salary increase rate     

     1% increase 4,395,756.16 5,349,950.31 399,177.71 4,060,590.00) 

     1% decrease (3,943,097.21) (4,698,355.44) (364,165.54) (3,561,697.00) 

Employee turnover rate     

     1% increase - (4,134,981.96) - (3,288,639.00) 

     1% decrease - 2,724,552.03 - 1,963,031.00) 

     20% increase (2,111,343.15) - (185,198.53) - 

     20% decrease 2,319,498.45 - 200,751.79 - 

Although the analysis does not take account of the full distribution of cash flows expected under the plan, it does 
provide an approximation of the sensitivity of the assumptions shown. 

 
25. SHARE PAYABLES 

 Direct subsidiary:  Eternity Power Plc. “ETP”  

At the Board of Director’s Meeting of ETP No. 8/2019 held on September 6, 2019, it was approved as follows: 

25.1 It was approved EP Group (HK) Co., Ltd. (“EP-HK”), to acquire 2,450 shares of Alternative Energies Kabushiki 

Kaisha (Jpn Co.) (“AEKK”), from Solar Power Management (Thailand) Co., Ltd. (“SPM-TH”), amounting to 

Baht 181.50 million accounted for 98% of its authorized share capital in order to restructure its shareholding 

before selling SPM-TH shares. As at December 31, 2019, the outstanding balance of shares payable 

amounting to Baht 27.49 million. EP-HK has fully paid for this shares amount as at December 28, 2020. 

 25.2 It was approved EP-HK to acquire additional 50 common shares of AEKK from the existing shareholders 

amounting to Baht 0.15 million. After the acquisition, the percentage of shareholding of such company has 

increased from 98% to 100% of its authorized share capital. As at December 31, 2020, EP-HK has not paid 

for the shares amount. 
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26. PROVISION FOR LIABILITIES FROM COMMITMENT 

During the year 2003, the Company's rehabilitation administrator passed a resolution to estimate the 
contingent liability from being a guarantor for the principal of Baht 200 million on the promissory notes 
issued by Manager Media Group Public Company Limited (“MMG”) to a local bank. The contingent liability 
was recorded as an expense in full since the related company failed to meet the obligations in the 
rehabilitation plan. On February 17, 2004, the court ordered to approve the second rehabilitation plan of the 
related company and on June 28, 2007, Court is processing under the rehabilitation plan of MMG. 

During the year 2005, MMG repaid part of its debt to such bank by issuing its common shares for the debt 
conversion to the capital and for conversion of convertible debenture and its registrar had already sent the 
share certificates to such bank, in accordance with the second rehabilitation plan mentioned above. The 
remaining balance of liabilities of such company to the bank amounted to Baht 46.21 million. The Company 
had not charged any fee to MMG for the guarantee. 

On November 18, 2008, the Civil Court, Bankruptcy Department, ordered to hold MMG's assets under 
absolute receivership under the Bankruptcy Act. However, the Company's liability as the guarantor 
continues to exist under the Company's rehabilitation plan, which the Company perform this debt by 
converting it into common shares at Baht 4 each the time. At present, the Company has decreased its 
common shares to a proportion of 3 shares to 1 share a Baht 1 each, but the Company did not adjust its 
provision for liabilities from this commitment as it has not been requested by the bank to perform the debt 
on behalf of MMG at present. 

On December 16, 2010, the Civil Court, Bankruptcy Department, has ordered MMG to be bankrupted in 
accordance with the report of the official receiver as a result of the resolution of the first meeting of the 
creditors. 

At present, the Civil Court, Bankruptcy Department, is in the process of disposal of MMG’s assets. When its 
assets are disposed, the official receives shall notify the Company to receive its debt. 

 

27. SHARE CAPITAL 

Movements of share capital were summarized below: 

  Consolidated / Separate 

  2020 2019 

  Common 

(Share) 

Unit : Baht Common 

(Share) 

Unit : Baht 

  Share Capital Share Premium Share Capital Share Premium 

Authorized       
   Beginning balance for the year 1,026,076,686 1,026,076,686.00 - 1,045,038,462 1,045,038,462.00 - 

   Increase of new share 552,942,000 552,942,000.00 - - - - 

   Reduction of share - - - (18,961,776) (18,961,776.00) - 

   Ending balance for the year 1,579,018,686 1,579,018,686.00 - 1,026,076,686 1,026,076,686.00 - 

Issued and paid-up       
   Beginning balance 921,572,840 921,572,840.00 567,865,697.72 921,572,840 921,572,840.00 567,865,697.72 

   Increase of new share 10,934,257 10,934,257.00 41,347,892.85 - - - 

   Ending balance for the year 932,507,097 932,507,097.00 609,213,590.57 921,572,840 921,572,840.00 567,865,697.72 
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27. SHARE CAPITAL (Con’t) 

2020 

27.1 At the Extraordinary Shareholders’ meeting of the Company No. 1/2020 held on November 11, 2020, it was 
approved the Company Increase its authorized shared capital by General Mandate amount of 552,942,000 
shares at Baht 1 per shares by offered to the existing shareholders in proportion to the shareholding (Right 
offering: RO) 276,471,000 shares, offered to the general public (Public offering: PO) amount of 184,314,000 
shares and offered to the private placement (Private placement: PP) 92,157,000 shares, resulted in numbers 
of shares increased from 1,026,076,686 shares to 1,579,018,686 shares and The Company has registered 
the increase of shares with the Ministry of Commerce on November 23, 2020.  

 2019 

27.2 At the Annual General Meeting of Shareholders of 2019, held on April 25, 2019, it was approved the Company 
decrease of its authorized share capital 18,961,776 shares remaining from shares by allocation to the existing 
shareholders in proportion to the shareholding (Right offering: RO) 18,961,776 shares to decrease its 
authorized share capital from 1,045,038,462 share to 1,026,076,686 share at Baht 1 per shares and the 
Company has registered the decrease of shares with the Ministry of Commerce on May 7, 2019. 

 
28.  SHARE PREMIUM 

Section 51 of the Public Companies Act B.E. 2535 requires companies to set aside share subscription 
monies received in excess of the par value of the shares issued to a reserve account (“share premium”). 
Share premium is not available for dividend distribution. 

 

29.  LEGAL RESERVE 

The Company: 

 Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company is required to set 
aside to a statutory reserve of at least 5% of its net income after deducting accumulated deficit brought 
forward (if any), until the reserve reaches 10% of the registered capital. The statutory reserve is not 
available for dividend distribution. 

 As at December 31, 2020, the Company appropriated legal reserve amounting to Baht 1.09 million. 

 At present, the Company legal reserve has fully been set aside.  

Direct subsidiary and indirect subsidiaries: 

 According to Section 1202 of the Thai Civil and Commercial Code, a subsidiaries (incorporated under Thai 
Laws) is required to set aside a legal reserve equal to at least 5% of its income each time the company 
pays out a dividend, until such reserve reaches 10% of its authorize share capital. The statutory reserve can 
neither be offset against deficit nor used for dividend payment. 
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30. DIVIDEND PAYMENT 

Dividends declared in the year ended as the following: 

Dividend Approved by 

Dividend  
per share  

(Baht per share) 

Dividend paid  

(Million Baht) 

Dividend 

payment date 

2020     

Interim dividend from operation 
from January to December 2019 

 

Annual General Shareholder’s 
Meeting of 2020, held on  
April 20, 2020 

 
0.20 

 184.31 
May 15, 2020 

 
2019     
Interim dividend from operation 

from July to December 2018 
 

Annual General Shareholder’s 
Meeting of 2019, held on  
April 25, 2019 0.10 92.16 May 23, 2019 

 

31. GOVERNMENT GRANT 

 Government grant are revenues subsidy for adders derived from a subsidy granted in the form of adders of 
3 indirect subsidiaries from the Provincial Electricity Authority for sales of electricity from solar power at the 
rate of Baht 8 per kilowatt over ten-year period starting from the effective date of purchasing commercial 
electric. The indirect subsidiaries have accounted for the subsidy as revenues upon delivery and acceptance 
by customers. However, during the year 2020, the Group dispose investment in 3 indirect subsidiaries such 
See Note 2.2.1.5 in financial statements). 

 

32. EXPENSES BY NATURE 

 Significant expenses classified by nature to consist of:  

 Unit : Baht 

 Consolidated Separate 

 2020 2019 2020 2019 

Changes in inventories of finished  
  good and work in process 50,524,223.44 (4,270,636.43) 16,584,150.54 (7,285,752.18) 
Raw material and consumables used 308,791,929.72 301,548,262.32 175,106,094.19 229,325,319.02 
Employee benefits 141,674,956.94 171,083,580.83 47,175,347.79 95,281,846.86 
Depreciation and amortization 252,508,923.06 262,999,674.81 22,166,148.93 24,604,487.05 
Impairment loss of assets (494,283.72) (272,885.88) (494,283.72) (272,885.88) 
Solar farm expenses 45,623,811.14 29,173,052.71 - - 
Utilities cost 18,852,943.96 23,649,980.69 6,806,977.18 11,897,623.20 
Remuneration of directors 35,824,424.97 35,823,218.90 14,343,126.33 13,818,693.00 
Finance cost 280,907,298.75 360,711,999.70 90,460,893.52 113,913,494.52 
 



 

Page 91 of 112 

33. DISCONTINUED OPERATIONS 

The Group has discontinued operations segment and restructuring of printing media as described in Note 42.1 to 
the financial statements. As a result, the Company has no operating from printing segment since December. In 
addition, discontinued operations segment from disposal all of its investment in indirect subsidiaries as described 
in Note 2.2.1.5 and 2.2.1.7 to the financial statements. Thus, the Group has lost the control over those 
subsidiaries. The Group has not included the operating result of those subsidiaries in the consolidated financial 
statements since the date that the Group lost its control. 

33.1 Detail of cash flow information of the discontinued operation as follows: 

  Unit : Baht 

  Consolidated Separate 

  2020 2019 2020 2019 

Revenues from sales and  
   services 

 
458,367,169.14 

 
403,932,010.09 

 
350,792,203.32 

 
433,024,325.70 

Government grant 129,087,118.20 216,429,712.00 - - 
Other income 22,620,133.52 3,804,900.63 51,777,716.25 3,969,002.19 
Cost of sales and services (235,895,895.34) (233,886,806.19) (290,913,914.28) (362,086,802.03) 
Distribution costs - - (15,060,852.44) (20,761,999.73) 
Administrative expenses (42,076,976.76) (22,380,701.11) (7,492,494.38) (3,157,706.04) 
Finance cost (64,769,254.86) (52,611,200.83) (902,208.92) (2,629,110.60) 

Profit before income tax 267,332,293.90 315,287,914.59 88,200,449.55 48,357,709.49 
Income tax expenses (42,078,438.90) (22,821,591.23) (11,061,117.90) (6,501,052.97) 

Net profit for the year 225,253,855.00 292,466,323.36 77,139,331.65 41,856,656.52 

33.2 Cumulative effect of revenues or expenses recognized in other comprehensive income (loss) 

    Unit : Baht 

    Consolidated 

    2020 2019 

Profit (loss) currency conversion 139,838,327.85 (112,006,365.24) 

33.3 Statement of cash flows of discontinued operations are presented as follows: 

    Unit : Baht 

    Consolidated Separate 

    2020 2019 2020 2019 

Cash flows from operating activities 2,289,842,438.79) 731,183,184.50) (118,924,768.20) 1,001,663.02 
Cash flows from investing activities 324,597,420.66) (595,731,678.55) 172,714,010.06 (5,594,915.72) 
Cash flows from financing activities (2,614,012,646.38) (124,017,563.14) (10,973,041.75) (40,205,826.77) 

Cash flows - net 427,213.07) 11,433,942.81) 42,816,200.11 (44,799,079.47) 
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34. BASIC EARNINGS PER SHARE  

Basic earnings per share for the year is calculated by dividing the net income attributable to equity holders 
of the Company (excluding other comprehensive income) by the weighted average number of ordinary 

shares issue during the year as follows: 

   For the year ended December 31, 

   Consolidated Separate 

   2020 2019 2020 2019 

Net profit attributable to ordinary shareholders of 

  the Company (Basic) (Baht)    

  From continuing operations 910,058,054.84 359,254,415.78 238,393,483.88 154,734,464.46 

  From discontinued operations 225,253,855.00 292,466,323.36 ��,139,331.65 41,856,656.52 

Total net profit attributable to ordinary   

    shareholders of the Company 1,135,311,909.84 651,720,739.14 315,532,815.53 196,591,120.98 

Weighted average number of ordinary shares    

    outstanding (Shares)  921,812,495 921,572,840 921,812,495 921,572,840 

Basic earnings per share (Baht : Share)     

  From continuing operations 0.99 0.39 0.26 0.17 

  From discontinued operations 0.24 0.32 �.�� �.�� 

  Total basic earnings per share 1.23 0.71 0.34 0.21 
 

35. RIGHTS AND PRIVILEGES FROM THE INVESTMENT PROMOTION 

The Company and indirect subsidiary have been granted investment promotion certificates from the Board 
of Investments in accordance with Investment Promotion Act, B.E. 2520. For the production of sterile paper 
packaging type 6.13.1, to improve production efficiency for Alternative Energy and for the operating of solar 
power energy business as follows: 

1. Exemption of import duty for machinery used in the production which must be imported within the 
granted period. 

2. Exemption of corporate income tax for the net profit from the promoted business for a period of 8 years 
from the date that generating income from the promoted business of production of solar power energy. 

3. Exemption of corporate income tax for the net profit from the promoted business at the rate of 50% of 
normal rate for a period of 5 year from the promoted period. The details are as follows: 

Certificate no. Approved date Company’s name of promotional activities The first date 

1310(1)/2557 March 13, 2014 Epco Green Power Plus Co., Ltd September 18, 2014 
1311(1)/2557 March 13, 2014 Epco Green Power Plus Co., Ltd September 18, 2014 

1312(1)/2557 March 13, 2014 Epco Green Power Plus Co., Ltd September 18, 2014 

1313(1)/2557 March 13, 2014 Epco Green Power Plus Co., Ltd September 18, 2014 

1314(1)/2557 March 13, 2014 Epco Green Power Plus Co., Ltd September 18, 2014 

1396(8)/2557 March 28, 2014 Epco Green Power Plus Co., Ltd April 28, 2015 

1397(8)/2557 March 28, 2014 Epco Green Power Plus Co., Ltd April 30, 2015 
1398(8)/2557 March 28, 2014 Epco Green Power Plus Co., Ltd June 10, 2015 

61-1371-1-00-1-0 October 31, 2018 Epco Green Power Plus Co., Ltd June 7, 2019 

63-0910-1-03-1-0 July 24, 2020 Epco Green Power Plus Co., Ltd December 1, 2020 
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35. RIGHTS AND PRIVILEGES FROM THE INVESTMENT PROMOTION (Con’t) 

4. Exemption of corporate income tax for the net profit from the promoted business not exceed 100% of 
total investment excluded land price and working capital for a period of 3 years from the date that 
generating income from the promoted business of production of sterile paper packaging type 6.13.1 as 
following: 

Certificate no. Approved date Company’s name of promotional activities The first date 

59-0967-1-00-1-0 June 20, 2016 Eastern Power Group Plc. August 2017 

Results of the Group operations under promoted business are classified under promoted and non-promoted 
business as follows: 

 Unit : Thousands Baht 

 Consolidated 

 For the year ended December 31, 2020 For the year ended December 31, 2019 

 

 
Promoted 

business 

Non-
Promoted 

business 

 
 

Total 

 
Promoted 

business 

Non-
Promoted 

business 

 
 

Total 

Revenues 427,353 2,335,863 2,763,216 424,961 1,678,766 2,103,727 
Cost and expenses (44,927) (1,153,177) (1,198,104) (173,187) (1,028,806) (1,201,993) 

Net profit 382,426 1,182,686 1,565,112 251,774 649,960 901,734 

The classification of results of the Group’s operations was applied with 2 bases as following:  

1. Costs and expenses identifiable to each category were directly charged to each of them. 
2. Costs and expenses unidentifiable to each category were allocated to each of them based on the 

proportion of their revenues. 
 

36. PROVIDENT FUND 

 The Group and its employees have jointly established a provident fund in accordance with the Provident Fund Act 
B.E. 2530 (1987). The Group and its employees contributed to the fund monthly at the rate of 3 - 5 percent of 
their basic salary. The fund, which is managed by Krung Thai Asset Management Pcl., and will be paid to 
employees upon termination in accordance with the fund rules.    

 For the year ended December 31, 2020 and 2019, the Group contributed to the fund in consolidated 
financial statement amounting to Baht 4.15 million and Baht 4.36 million respectively, the separate financial 
statement amounting to Baht 2.96 million and Baht 2.18 million respectively. 
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37. OPERATING SEGMENT INFORMATION  

Operating segment information is reported in a manner consistent with the internal reports that are regularly 
reviewed by the chief operating decision maker in order to make decisions about the allocation of resources 
to the segment and assess its performance. The chief operating decision maker has been identified as the 
Company’s Board of Directors. 

Segment information is presented in respect of the Group operating segments. The primary format, business 
segments, is based on the Group management and the internal reporting structure provided to the chief 
operating decision maker. 

Segment assets and revenues include items directly attributable to a segment as well as those that can be 
allocated on a reasonable basis. 

Business segments: 

Segment 1 : Printing 
Segment 2 : Solar power plants 
Segment 3 : Holding other companies’ shares 
Segment 4 : Installation of rooftop solar system and maintenance solar farm 

Geographic segments: 

In presenting classification of geographical segments, revenue is based on the geographic location of the Group. 

The Group operate businesses in Thailand and oversea with significant segments as follows: 

 Segment The main scope of performance 

Thailand Contractor print, generate electricity with solar, installation of rooftop solar system, 
maintenance solar farm and investment in other companies 

Japan Solar farm operator and investment in other companies 
Vietnam Solar farm operator and wind power 
Hong Kong Investment in other companies 
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37. OPERATING SEGMENT INFORMATION (Con’t) 

37.1  Total asset, revenue and results, based on business segments in the consolidated financial statements are 
 as follows:  

 Unit : Thousands Baht 
 Consolidated 
 For the year ended December 31, 2020 

 Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4 Elimination Total 
Revenues from sales and services 564,785 489,229 - 66,904 (105,263) 1,015,655 

Operating profit 108,725 413,880 - 8,825 4,418 535,848 

Other income       

Government grant - 129,087 - - - 129,087 

Interest income 88,581 7,539 53,321 136 (141,305) 8,272 

Gain from disposal of investments - 2,100 1,804,009 - (238,939) 1,567,170 
Gain from disposal of assets 1,214 - - - - 1,214 

Others 350,041 262,255 557,297 - (1,127,776) 41,817 
Share of profit on investment in  

  associated companies  - - - - 239,278 239,278 
Depreciation and amortization (68,052) (182,399) (1,273) (330) (455) (252,509) 

Expenses - net (151,675) (27,481) (171,143) (932) (18,249) (369,480) 

Finance cost (96,835) (106,178) (243,391) (75) 165,572 (280,907) 
Income tax (expenses) revenue 19,718 (41,960) (32,946) (246) 756 (54,678) 

Profit for segment 251,717 456,843 1,965,874 7,378 (1,116,700) 1,565,112 

Profit of non-controlling interest (429,800) 

Net profit attributable to shareholders of the parent company 1,135,312 

Net profit of segments consist of: 

 Unit : Thousands Baht 

 Consolidated 

 For the year ended December 31, 2020 

 

Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4 Elimination 

Total net 
profit of 

segment 

 
Profit non-
controlling 

interests 

Net profit 
attributable 
to owners of 

the Company 

Profit of continuing  
   operations segment 251,717 1,220 1,810,866 7,378 (731,323) 1,339,858 (429,800) 910,058 

Profit of discontinued  
   operations segment - 455,623 155,008 - (385,377) 225,254 - 225,254 

Total 251,717 456,843 1,965,874 7,378 (1,116,700) 1,565,112 (429,800) 1,135,312 
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37. OPERATING SEGMENT INFORMATION (Con’t) 

37.1  Total asset, revenue and results, based on business segments in the consolidated financial statements are 
 as follows: (Con’t) 

Segment total assets consist of: 

 Unit : Thousands Baht 

 Consolidated 

 For the year ended December 31, 2020 

 Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4 Elimination Total 

Segment total assets       
Investment for by equity method      4,233,823 

Property, plant and equipment  
right-of-used and intangible  

assets allocated 842,240 890,306 5,219 1,440 (2,818) 1,736,387 

Other assets      2,411,752 

Total assets      8,381,962 

 
 Unit : Thousands Baht 
 Consolidated 
 For the year ended December 31, 2019 
 Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4 Elimination Total 

Revenues from sales and services 598,194 654,645 - 94,868 (33,865) 1,313,842 

Operating profit 122,945 482,536 - 31,342 9,287 646,110 

Other income       

Government grant - 216,430 - - - 216,430 

Interest income 116,125 26,742 59,376 303 (197,579) 4,967 

Gain from disposal of investment - - 751,565 - (208,550) 543,015 

Gain from disposal of assets 3,899 - - - - 3,899 

Dividend income 180,009 38,898 98,002 - (316,900) 9 

Others 7,452 3,300 29,816 6 (19,009) 21,565 

Share of profit on investment in  

   associated companies  - - - - 390,391 390,391 

Depreciation and amortization (60,295) (183,345) (481) (6,045) (12,834) (263,000) 

Expenses - net (76,506) (44,374) (125,188) (7,468) 21,827 (231,709) 

Finance cost (118,539) (153,337) (279,618) (7,251) 198,033 (360,712) 

Income tax revenue (expenses) 1,550 (21,760) (49,761) (160) 900 (69,231) 

Profit for segment 176,640 365,090 483,711 10,727 (134,434) 901,734 

Profit of non-controlling interest (250,013) 

Net profit attributable to shareholders of the parent company 651,721 
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37. OPERATING SEGMENT INFORMATION (Con’t) 

37.1  Total asset, revenue and results, based on business segments in the consolidated financial statements are 
 as follows: (Con’t) 

Net profit of segments consist of: 
 Unit : Thousands Baht 

 Consolidated 

 For the year ended December 31, 2019 

 

Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4 Elimination 

Total net 
profit of 

segment 

 
Profit non-
controlling 

interests 

Net profit 
attributable 
to owners of 

the Company 

Profit of continuing  
   operations segment 176,640 63,113 463,219 10,727 (104,431) 609,268 (250,013) 359,255 

Profit of discontinued  
   operations segment - 301,977 20,492 - (30,003) 292,466 - 292,466 

Total 176,640 365,090 483,711 10,727 (134,434) 901,734 (250,013) 651,721 

Segment total assets consist of: 
 Unit : Thousands Baht 

 Consolidated 

 For the year ended December 31, 2019 

 Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4 Elimination Total 

Segment total assets       
Investment for by equity method      3,992,398 
Property, plant and equipment  

right-of-used and intangible  

assets allocated 778,688 4,655,706 35,481 185 237,044 5,707,104 

Other assets      1,855,919 

Total assets      11,555,421 

37.2 Asset, revenue and results based on geographical segment  

Revenues and operating results of the geographic segments in the consolidated financial statements for the 
year ended December 31, 2020 and 2019 are as follows: 

   Unit : Baht 

   Consolidated 

   For the year ended December 31, 

 2020 2019 

Continuing operations segments   
Thailand 731,912,429.81 1,239,042,514.39 
Japan 3,841,156.74 123,110.10 
Hong Kong 1,417,262,826.00 626,916.00 

Vietnam 124,710.02 239,768,234.80 

Total 2,153,141,122.57 1,479,560,775.29 
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37. OPERATING SEGMENT INFORMATION (Con’t) 

37.2 Asset, revenue and results based on geographical segment (Con’t) 

   Unit : Baht 

   Consolidated 

   For the year ended December 31, 

 2020 2019 

Discontinued operations segments   
Thailand 205,368,077.63 350,215,257.79 

Japan 404,706,343.23 273,951,364.93 

Total 610,074,420.86 624,166,622.72 

Total operations based on geographical segment 2,763,215,543.43 2,103,727,398.01 

Non-current assets by geographical segments in consolidated financial statements are as follows: 

   Unit : Baht 

   Consolidated 

 2020 2019 

Thailand 4,902,705,996.49 6,384,122,338.92 

Japan 301,511,384.02 3,406,448,504.53 

Hong Kong 477,825,162.00 181,500,789.06 

Vietnam 565,718,658.22 - 

Total 6,247,761,200.73 9,972,071,632.51 

 For the year ended December 31, 2019. The Group had transactions with 3 major customers with the value 
more than 10% of total revenue are as follows: 

   Unit : Million Baht 

   For the year ended December 31, 

   Consolidated Separate 

   2020 2019 2020 2019 

Continuing operations segments     

Solar power plants - 237.44 - - 

Discontinued operations segments     
Printing - - - 121.69 

Solar power plants - 346.58 - - 

Total - 346.58 - 121.69 

Total revenue customers outside the group - 584.02 - 121.69 

 
 
 



 

Page 99 of 112 

38. FINANCIAL INSTRUMENT 

38.1 Carrying amounts and fair values 

Fair values of financial assets and financial liabilities measured at amortized cost if the carrying amount is a 
reasonable approximation of net book value. 

38.2 Financial risk management 

The Group are exposed to a variety of financial risks, including credit risk, market risk (including foreign 
exchange and interest rate risk) and liquidity risk. The Group overall risk management focuses on the 
unpredictability of financial markets and seeks to minimize potential adverse effects on the Group’s financial 
performance. 

The Group financial instruments principally comprise cash and cash equivalents, trade and other 
receivables, contract assets, other financial assets, trade and other payables, long-term loans, debentures 
and lease liabilities. The financial risks associated with these financial instruments and how they are 
managed is described below. 

38.3 Credit risk 

Credit risk is the risk of financial losses if a customer or the counterparty in a financial instrument fails to 
meet its obligations. The risk consists mainly of trade and other receivable, contract assets, deposits with 
banks and other financial instruments. Except for derivative financial instruments, the maximum exposure to 
credit risk is limited to the carrying amounts as stated in the statements of financial position. 

The Group manages the risk by adopting appropriate credit control policies and procedures and therefore 
does not expect to incur material financial losses. Outstanding trade and other receivable, contract assets 
are regularly monitored. In addition, The Group does not have high concentrations of credit risk since it has 
a large customer base. 

An impairment analysis is performed at each reporting date to measure expected credit losses. The 
provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments with similar credit 
risks. The Group classifies customer segments by customer type. The calculation reflects the probability-
weighted outcome, the time value of money and reasonable and supportable information that is available at 
the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions. 

38.4 Market risk 

38.4.1 Foreign currency risk 

Foreign currency risk is the risk that the fair value or future cash flows of an exposure will fluctuate because 
of changes in foreign exchange rates arises mainly from trade receivables / trade payables - international 
and accounts payable from purchasing of equipment transactions that are denominated in foreign 
currencies. The Group exposure to the risk of changes in foreign exchange rates relates primarily to the 
Group operating activities. 
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38. FINANCIAL INSTRUMENT (Con’t) 

38.4 Market risk (Con’t) 

38.4.1 Foreign currency risk (Con’t) 

 The Group had not significant financial assets and liabilities which were not hedged foreign exchange risk 
as follows: 

    As at December 31, 2020 

    Unit : Thousand Baht 

Baht per unit of foreign currency     Consolidated Separate 

    Assets Liabilities Assets Liabilities Average buying Average selling 

USD 870,877 39,414 - - 29.87 30.21 
SGD 3,885 - - - 22.37 22.95 
Yen - 946 - - 0.29 0.29 
 
    As at December 31, 2019 

    Unit : Thousand Baht 

Baht per unit of foreign currency     Consolidated Separate 

    Assets Liabilities Assets Liabilities Average buying Average selling 

USD 62,956 34,852 - 15,758 29.98 30.33 
SGD 3,829 - - - 22.05 22.59 
Yen - 1,508,919 - - 0.27 0.28 

The Group had significant financial assets and liabilities which were not hedged against foreign exchange 
risk as follows: 

    As at December 31, 2020 

    Unit : Thousand Baht 

Baht per unit of foreign currency     Consolidated Separate 

    Assets Liabilities Assets Liabilities Average buying Average selling 

USD - 33,413 - 4,739 29.87 30.21 

There is no significant impact on the Group profit before tax arising from the change in the fair value of 
monetary assets and liabilities due to the possible change in exchange rates of assets and liabilities that are 
denominated in foreign currencies. 
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38. FINANCIAL INSTRUMENT (Con’t) 

38.4 Market risk (Con’t) 

38.4.2 Interest rate risk 

The Group exposure to interest rate risk relate primarily to their deposits at bank, other financial assets, 
long-term loans, debentures, and lease liabilities. Most of the Company’s financial assets and liabilities bear 
floating interest rates or fixed interest rates which are close to the market rate which may cause variations 
in the Group financial results. 

The Group manages its interest rate risk by having a balanced portfolio of fixed and floating rate loans and 
borrowings. The Group policy is to match between sources and uses of fund while a majority of our financial 
liability is based on fixed rates. 

As at 31 December 2020 and 2019, significant interest-bearing financial assets and liabilities classified by 
type of interest rate are summarized in the table below, with those financial assets and liabilities that carry 
fixed interest rates further classified based on the maturity date, or the repricing date if this occurs before 
the maturity date. 

Financial assets and financial liabilities of the Group had interest rate risk as  follows: 

   Consolidated financial statements as at December 31, 2020 

   Unit : Thousand Baht (% per annum) 

   Fixed interest rates Floating Non-   

   

Within 1 

year 

1 - 5 

years 

interest 

rate 

interest 

bearing 

 

Total 

Effective  

interest rate 

Financial assets       

 Cash and cash equivalents - - 2,564 947,112 949,676 0.01 - 0.8 
 Deposits at bank held as collateral - - 90,186 - 90,186 0.15 - 1 
 Other current financial assets - - 34 62,824 62,858 0.25 - 0.9 
 Trade accounts and other current receivable - - - 153,109 153,109 - 
 Loan to related companies  - - 584,271 9,371 593,642 2 and 6 
 Loan to employees 3,638 4,401 - - 8,039 6.97 - 7.75 
 Other non-current financial asset - - - 329 329 - 

  Financial liabilities       

 Trade accounts and other current payable - - - 159,534 159,534 - 
 Loan from other parties - - - 65,075 65,075 - 
 Loan from financial institutions - - 539,527 - 539,527 * 
 Debenture 1,700,900 852,500 - (7,238) 2,546,162 4.5 - 5.75  

 Derivatives liabilities - - - 22,234 22,234 - 

            * Short-term loans from financial institutions interest rate at 2.17% - 4.75% per annum.  
Long-term loans from financial institutions interest rate at THBFIX 1M+1.97, THB FIX1M+2.20, THBFIX 6M+2.6, MLR-0.75, MLR-1, 
MLR-2 per annum.  
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38. FINANCIAL INSTRUMENT (Con’t) 

38.4 Market risk (Con’t) 

38.4.2 Interest rate risk (Con’t) 

   Consolidated financial statements as at December 31, 2019 (Reclassified) 

   Unit : Thousand Baht (% per annum) 

   Fixed interest rates Floating Non-   

   

Within 1 

year 

1 - 5 

years 

interest 

rate 

interest 

bearing 

 

Total 

Effective  

interest rate 

Financial assets       

 Cash and cash equivalents 40 - 143,343 7,690 151,073 0.01 - 0.9 
 Deposits at bank held as collateral - - 175,876 2,335 178,211 0.01 - 0.9 
 Other current financial assets 30,650 - 28 595,303 625,981 0.9 - 1.45 
 Trade accounts and other current receivable - - - 371,754 371,754 - 
 Loan to indirect associated - - - 9,371 9,371 - 
 Loan to employees 2,568 2,733 - - 5,301 MLR+1.5 
 Other non-current financial asset - - - 350 350 - 

  Financial liabilities       

 Discounted bill of exchange 270,000 - - - 270,000 4.6 
 Trade accounts and other current payable - - - 180,068 180,068 - 
 Loan from other parties - - - 106,589 106,589 - 
 Loan from financial institutions 150,272 - 3,348,222 - 3,498,494 * 
 Debenture 1,583,500 1,700,900 - - 3,284,400 4.15 - 5.75 

            * Short-term loans from financial institutions interest rate at 2.4719% - 7.25% per annum. 

Long-term loans from financial institutions interest rate at 5.85%, THBFIX 1M+1.97, THBFIX 1M+2.5, THBFIX 1M+3.15, THBFIX 6M+2.6, 
MLR-0.75, MLR-1, MLR-2, LIBOR 6M+1.6, LIBOR 6M+2.5 per annum. 

   Separate financial statements as at December 31, 2020 

   Unit : Thousand Baht (% per annum) 

   Fixed interest rates Floating Non-   

   

Within 1 

year 

1 - 5 

years 

interest 

rate 

interest 

bearing 

 

Total 

Effective  

interest rate 

Financial assets       

 Cash and cash equivalents - - 464 3,599 4,063 0.05 - 0.375 
 Other current financial assets - - - 38,313 38,313 - 
 Trade accounts and other current receivable - - - 82,954 82,954 - 
 Asset receivable - - - 212,739 212,739 - 
 Loan to subsidiaries 958,473 - - - 958,473 4.4 and 6.5 
 Loan to employees 407 303 - - 710 MLR+1.5 
 Other non-current financial asset - - - 329 329 - 
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38. FINANCIAL INSTRUMENT (Con’t) 

38.4 Market risk (Con’t) 

38.4.2 Interest rate risk (Con’t) 

   Separate financial statements as at December 31, 2020 

   Unit : Thousand Baht (% per annum) 

   Fixed interest rates Floating Non-   

   

Within 1 

year 

1 - 5 

years 

interest 

rate 

interest 

bearing 

 

Total 

Effective  

interest rate 

  Financial liabilities       

 Trade accounts and other current payable - - - 15,810 15,810 - 
 Loan from financial institutions - - 348,557 - 348,557 * 
 Debenture 704,100 - - - 704,100 5.2 - 5.75 
 Derivatives liabilities - - - 21,160 21,160 - 

 * Short-term loans from financial institutions interest rate at 2.25 - 3.45 per annum. 
 Long-term loans from financial institutions interest rate at THBFIX 1M+1.97, THBFIX 6M+2.6, MLR-1 per annum. 

   Separate financial statements as at December 31, 2019 

   Unit : Thousand Baht (% per annum) 

   Fixed interest rates Floating Non-   

   

Within 1 

year 

1 - 5 

years 

interest 

rate 

interest 

bearing 

 

Total 

Effective  

interest rate 

Financial assets       

 Cash and cash equivalents - - 681 3,831 4,512 0.1 - 0.375 
 Other current financial assets - - - 534,070 534,070 - 
 Trade accounts and other current receivable - - - 131,896 131,896 - 
 Loan to subsidiary 1,383,201 - - - 1,383,201 5.5 - 6.5 
 Accrued dividend receipt - - - 180,000 180,000 - 
 Loan to employees 2,193 1,946 - - 4,139 MLR+1.5 
 Other non-current financial asset - - - 350 350 - 

  Financial liabilities       

 Discounted bill of exchange 270,000 - - - 270,000 4.6 
 Trade accounts and other current payable - - - 45,645 45,645 - 
 Loan from financial institutions - - 441,994 - 441,994 * 
 Debenture 775,000 704,100 - - 1,479,100 5 - 5.75 

* Short-term loans from financial institutions interest rate at 3.1 - 7.12 per annum.  
Long-term loans from financial institutions interest rate at THBFIX 1M+1.97, THBFIX 6M+2.6, MLR-1 per annum. 

There is no significant impact on the Group profit before tax arising from change in interest rates on that 
portion of floating rate loans. 
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38. FINANCIAL INSTRUMENT (Con’t) 

38.5 Liquidity risk 

The Group need liquidity to meet their obligations.  Individual companies are responsible for their own cash 
balances and the raising of internal and external credit lines to cover the liquidity needs, subject to guidance 
by the Group 

The Group monitor the risk of a shortage of liquidity position by a recurring liquidity planning and maintains 
an adequate level of cash, fixed deposits and unused committed and uncommitted credit lines with various 
banks to meet its liquidity requirements. 

The table below summarizes the maturity profile of the Group non-derivative financial liabilities and 
derivative financial instruments as at December 31, 2020 based on contractual undiscounted cash flows: 

   Unit : Thousand Baht 

   Consolidate 

  On demand Less than 1 year 1 - 5 years Over 5 years Total 

Trade and other payables - 159,534 - - 159,534 
Loan from other parties 65,075 - - - 65,075 
Loan from financial institutions - 181,425 353,895 4,207 539,527 
Debenture - 1,696,178 849,984 - 2,546,162 
Derivatives liabilities - - 22,234 - 22,234 
Total 65,075 2,037,137 1,226,113 4,207 3,332,532 

38.6 Fair value of financial instruments  

Since the majority of the Group financial assets and liabilities are short-term in nature or bear floating 
interest rates, their fair value is not expected to be materially different from the amounts presented in the 
statements of financial position. 

The Group had the following financial assets and liabilities that were measured at fair value using different 
levels of inputs as follows: 

  Unit : Baht 

  Consolidate 

  Level 1 Level 2 Level 3 Total 

As at December 31, 2020     

Financial assets measured at fair value     
    Current:     
         Investment in equity measured  
           at FVTPL 62,823,817.36 - - 62,823,817.36 

 Non-Current:     
  Investment in equity measured  

   at FVTPL 328,945.00 - - 328,945.00 
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38. FINANCIAL INSTRUMENT (Con’t) 

38.6 Fair value of financial instruments (Con’t) 

 

  Unit : Baht 

  Consolidate 

  Level 1 Level 2 Level 3 Total 

As at December 31, 2020     

Financial liabilities measured at fair value     
 Financial derivatives     
  Interest rate swap contracts 22,233,955.34 - - 22,233,955.34 

As at December 31, 2019     

Financial assets measured at fair value     
    Current:     
         Investment in equity measured  
           at FVTPL 595,302,993.74 - - 595,302,993.74 

 Non-Current:     
  Investment in equity measured  

   at FVTPL 350,075.00 - - 350,075.00 

 
  Unit : Baht 

  Separate 

  Level 1 Level 2 Level 3 Total 

As at December 31, 2020     

Financial assets measured at fair value     
    Current:     
         Investment in equity measured  
           at FVTPL 38,313,466.32 - - 38,313,466.32 

 Non-Current:     
  Investment in equity measured  

   at FVTPL 328,945.00 - - 328,945.00 

Financial liabilities measured at fair value     
 Financial derivatives     
  Interest rate swap contracts 21,160,120.12 - - 21,160,120.12 
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38. FINANCIAL INSTRUMENT (Con’t) 

38.6 Fair value of financial instruments (Con’t) 

  Unit : Baht 

  Separate 

  Level 1 Level 2 Level 3 Total 

As at December 31, 2019     

Financial assets measured at fair value     
    Current:     
         Investment in equity measured  
           at FVTPL 534,069,846.15 - - 534,069,846.15 

 Non-Current:     
  Investment in equity measured  

   at FVTPL 350,075.00 - - 350,075.00 

During the current year, there were no transfers within the fair value hierarchy. 
 

39. CREDIT FACILITIES 

 The Group was credit facilities with commercial banks as follows: 

     Unit : Million Yen Unit : Million Baht 

    Consolidated Consolidated Separate 

    2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Bank overdraft - - 42.00 57.00 12.00 37.00 
Letter of guarantee - - 35.73 20.73 5.00 10.00 
Letters of credit / Trust receipts - - 211.00 196.00 111.00 156.00 
Promissory note - - 122.00 227.00 5.00 150.00 
Long-term loans 345.00 4,115.00 622.83 2,200.23 500.00 596.00 
Stand by letter of credit - - 141.62 141.62 54.00 54.00 
Combined credit limit - - 925.00 1,977.00 100.00 100.00 

Total 345.00 4,115.00 2,100.18 4,819.58 787.00 1,103.00 

The above-mentioned credit facilities were secured by certain land and building and certain machinery and 
equipment there on of the Group (See Note 15 to the financial statements). The Company, 2 direct 
subsidiaries, indirect subsidiary, pledge share of direct subsidiaries and indirect subsidiary held by 
subsidiary. In addition, the Group is restricted to certain covenants pertaining in the loan agreements. 
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40. COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITLES 

40.1  As at December 31, 2020, a subsidiary has commitment under purchase agreement to import of machinery 
amounting to USD 0.16 million. 

40.2 As at December 31, 2020, a subsidiary has commitments to pay additional Baht 10 million stipulated in the 
share purchase agreement as described in the Note 2.2.1.4.3 to the financial statements. 

40.3 As at December 31, 2020, 2 indirect subsidiaries in Hong Kong were in possession of commitments from 4 
shares sale and purchase agreements amounting to USD 16.59 million. 

40.4 As at December 31, 2020 an indirect subsidiary in Vietnam was in possession of commitment from future 
payment for construction of wind power plant contract amounting to USD 28.76 million. 

40.5 As at December 31, 2020 and 2019, an indirect subsidiary in Thailand was in possession of commitments from 
future payment for installation of solar system amounting to Baht 6.44 million and Baht 8.31 million 
respectively. 

40.6 An indirect subsidiary in Thailand has entered into a Solar PV Rooftop Power Purchase Agreement with 
Metropolitan Electricity Authority (“MEA”) for 8 projects with total capacity of 1,509.20 kilowatts. The 
agreement term was 25 years. 

40.7 As at December 31, 2020 and 2019, an indirect subsidiary in Thailand has entered into a solar rooftop 
installation contract with 6 private companies and 3 private companies respectively. For periods of 10 - 25 
years commencing from the commercial operation date whereby the indirect subsidiary shall receive the 
electricity fees at the rate stipulated in the contract. 

40.8 As at December 31, 2019, an indirect subsidiary in Japan was in possession of commitments from future 
payment for the construction of solar power plant agreements amounting to Yen 126 million. 

40.9 As at December 31, 2019, an indirect subsidiary in Thailand was in possession of commitments from future 
payment for development in solar power project on the ground amounting to Baht 72.60 million. 

40.10 The Company and direct subsidiary had entered into service rental agreements such as photocopier lease 
agreement and rental agreements term was 3 - 4 years. The Company and direct subsidiary had commitments 
to pay rental fees in the future as follows: 

     Unit : Baht 

     Consolidated 

      2020 2019 

Minimum amount payment by rental agreements   
   Less than 1 year 228,000.00 228,000.00 
   More than 1 year but less than 5 years 218,000.00 446,000.00 
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40. COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITLES (Con’t) 

40.11 The Group had contingent liability in respect of with commercial banks are as follows: 

     Unit : Million Baht 

     Consolidated Separate 

      2020 2019 2020 2019 

Letters of credit     
The Company - 17.67 - 17.67 
Subsidiary 17.18 2.83 - - 
Indirect subsidiaries 5.06 - - - 

Total 22.24 20.50 - 17.67 

Letters of guarantee     
The Company 35.60 38.43 35.60 38.43 
Subsidiary 7.54 5.79 - - 
Indirect subsidiaries 117.01 116.73 - - 

Total 160.15 160.95 35.60 38.43 

40.12 The Group were in possession of commitments in respect guaranteeing credit facilities among each other as 
described in Note 6.3.1 to financial statements. 

40.13 As at December 31, 2020, a direct subsidiary had contingent liability in respect guarantee of Sale and 
Purchase Agreement of shares for an indirect subsidiary as described in Note 2.2.1.7 to financial 
statements, amounting to from Yen 1 million but not over 30% of the purchase price. The guarantee shall 
be ended on September 30, 2021. 

 
41. LITIGATIONS 

 Direct subsidiary: Eastern Printing and Packaging Co., Ltd. “EPPCO” 

On December 11, 2019, EPPCO (the defendant) was sued by an employee (the plaintiff) in the Labor Court 
region one (Phra Nakhon Si’Ayutthaya) in the case of labor. The plaintiff demanded to compensate for the 
unfair dismissal in the amount of Baht 2 million including interest at the rate of 7.5% per annum from the 
date of the lawsuit until the payment is completed. 

On January 29, 2020, EPPCO submitted testimony of defense to this case. Requested the Court to dismiss 
the case of the defendant. 

On November 12, 2020, the court proceeded the case and mediated both parties and the parties can agree 
to settle the case and the plaintiff does not wish to prosecute the defendant any longer. The plaintiff 
therefore requested to withdraw this lawsuit from the court and will not make any claims from the defendant 
again by the court allowing the plaintiff to withdraw the lawsuit. As a result, the case was ended. 
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41. LITIGATIONS (Con’t) 

Indirect associate: PPTC Co., Ltd. “PPTC” 

The undecided case (black case) No. 93/2018 dated December 25, 2018, between TTCL Plc. (“TTCL”) and 
Global New Energy Co., Ltd. (“GNE”), as claimant and PPTC as dissenter case value of Baht 867.66 million 
claim for damage charge due to breach of contract on December 25, 2018. Later, as the dissenter had 
submitted an objection to this case and submit counterclaim to claim damage charge from the claimant of Baht 
1,622.23 million. The claimant and the dissenter both prepared the objection of the counterclaims and submit 
to the Arbitration Committee. On April 15, 2020, the claimant filed a temporary protection request during 
consideration and requesting the Arbitration Committee to issue an injunction prohibiting the dissenter to call 
MITSUHO Bank Bangkok Branch, to make a payment in accordance with the letter of guarantee for the 
performance of the contract and the letter of prepayment guarantee. The Arbitration Committee has made an 
appointment to consider the injunction on May 18, 2020, and on the same day, the two parties reached an 
agreement without a hearing. The dissenter has agreed not to exercise the claim according to letters of 
guarantees of the dispute and the claimants agree to pay a fee for the renewal of the letter of guarantee in 
order to take effect under the original terms of the letter of guarantee until a decision is made.  

On September 1, 2020, the claimants filed an additional Statement of Claim Arbitration, undecided Case No. 
61/2020, between TTCL and GNE, as claimant and PPTC as dissenter case value of Baht 20.61 million, 
requested the Arbitral Tribunal to order the dissenter to pay the fee for issuance of advance payment 
guarantee and performance bonds, arising after the submission of the claim for dispute proposition 
undecided Case No.93/2018 until the dissenter return all of the bonds to the claimants and has submitted a 
request to be included in the review of the such dispute and dispute undecided Case No. 93/2018.   

On September 25, 2020, the dissenter has submitted an objection to the request for case consolidation to the 
arbitral institution, asking the arbitrator to dismiss the claims of both claimants asking to consolidate the dispute 
proposition undecided Case No.61/2020 and the dispute proposition undecided Case No.93/2018. Later, the 
dissenter submitted an objection dispute proposition undecided Case No.61/2020 dated October 24, 2020, to 
the Arbitration Institute refusing the proposed dispute dated September 1, 2020, for all allegations. 

On November 2, 2020, the Arbitration Institute has ordered to consolidate the ruling process in arbitration class of 
the undecided case No. 61/2020 and undecided case No.93/2018 and ruled primarily on the case No. 93/2018. 

At present the Thai Arbitration Institute had completed the examination on February 19, 2021 and was in the 
process of issue an arbitrament. 

Indirect associate: SSUT Co., Ltd. “SSUT” 

 The undecided case (black case) no.94/2018 dated December 25, 2018, between TTCL and GNE as 
claimants and SSUT as dissenter case value of Baht 1,601.60 million claim for damage charge due to breach 
of contract. Later, as the dissenter submitted the objection to this case and submit the counterclaims that 
asked damage charge from the claimants of Baht 4,282.09 million. The claimants prepared the objection of the 
counterclaims and submitted to the Arbitration Committee. The Arbitration Committee made the fourth 
appointment on February 6, 2020. The Arbitration Committee ordered the witness to prepare and submit the 
testimony, translation and witness information to the Arbitration Committee on August 4, 2021, and 
interrogation of proceeded witnesses of claimants and dissenter on September 10, 2021. 
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41. LITIGATIONS (Con’t) 

Indirect associate: SSUT Co., Ltd. “SSUT” (Con’t) 

On April 15, 2020, the claimant filed a temporary protection request during consideration and requesting the 
Arbitration Committee to issue an order prohibiting the dissenter to call MITSUHO Bank Bangkok Branch and 
Kasikorn Thai Bank, to make a payment in accordance with the letter of guarantee for the performance of the 
contract and the letter of prepayment guarantee. The Arbitration Committee has made an appointment to 
consider the injunction on May 18, 2020, and on the same day, the two parties reached an agreement without 
a hearing. The dissenter has agreed not to exercise the claim according to 11 letters of guarantee of the 
dispute and the claimant agreed to pay a fee for the renewal of the letters of guarantee in order to take effect 
under the original terms of the letters of guarantee until a decision was made. 

On September 1, 2020, TTCL and GNE as the claimants filed an additional Statement of Claim Arbitration 
undecided Case No. 62/2020 amount request Baht 39.70 million to the Thai Arbitration Institute. The 
claimants requested the Arbitral Tribunal to order the dissenter to pay the fee for issuance of advance 
payment guarantee and performance bonds, arising after the submission of the claim for dispute proposition 
undecided Case No.94/2018 until the dissenter return all of the bonds to the claimants and has submitted a 
request to be included in the review of the such dispute and dispute undecided Case No. 94/2018.  

On September 25, 2020, the dissenter has submitted an objection to the request for case consolidation to 
the arbitral institution, asking the arbitrator to dismiss the claims of both claimants asking to consolidate in 
the dispute proposition undecided Case No.62/2020 and the dispute proposition undecided Case 
No.94/2018. Later, the dissenter submitted an objection dispute proposition undecided Case No.62/2020 
dated October, 24 2020, to the Arbitration Institute refusing the proposed dispute dated September 1, 2020, 
for all allegations.  

On November 2, 2020, the Thai Arbitration Institute has ordered to combine the arbitral proceeding of ears 
the undecided dispute No. 62/2020 and the dispute No. 94/2018 and mainly considered the undecided 
dispute No.94/2018.   

At present, SSUT was in the process of preparing testimony and document referred as evidence presented 
to the Thai Arbitration Institute on August 4, 2021, and used for the first testimony on September 10, 2021. 

The legal advisor of the associate company was not able to assessed its’ liability as the witness interrogation 
has not been commenced. 
 

42. OTHER INFORMATION 

The Company: 

42.1 At the Board of Director’s Meeting of the Company No. 7/2020 held on August 14, 2020, it was approved to 
restructure the printing business by transfer all its printing business to a direct subsidiary, Eastern Printing 
and Packaging Co., Ltd. (“EPPCO”) which the Company shall transfer its employees in production lines on 
August 1, 2020 and sell its machine to EPPCO on November 1, 2020.  

Direct subsidiary: Higashi Nihon Mega Solar 3 Godo Kaisha (Jpn Co.) “GK4” 

42.2 Shichikashuku Project 1 for the capacity of 1.98 megawatts was construction completely and has started the 
COD with Tohoku Electric Power Co., Inc. on September 23, 2020. 
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43. CAPITAL MANAGEMENT 

The primary objectives of the Company and subsidiaries’ capital management are to maintain their ability to 
continue as a going concern and to maintain an appropriate capital structure. 

As at December 31, 2020 and 2019, debt-to-equity ratio in the consolidated financial statements was 0.72 : 1 

and 1.96 : 1 respectively and the separate financial statements was 0.59 : 1 and 1.30 : 1 respectively. 

 

44. EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD 

At the Board of Director’s Meeting of the Company No. �/���� held on February ��, ����, it was approved as 
follows: 

44.1  It was approved propose to the shareholders to pay dividend from the Company’s operation from January to 
December 2020, at the rate of Baht 0.25 per share amounting to Baht 233.13 million. 

44.2  It was approved propose to the shareholders to decrease its authorized share capital 646,511,589 shares at 
the par value of Baht 1 per share cause canceled of the EP-W3 amount of 93,569,589 shares and canceled 
of authorized shared capital by General Mandate amount of 552,942,000 shares. 

44.3  It was approved propose to the shareholders to increase its authorized shared capital by General Mandate 
amount of 559,504,200 shares at Baht 1 per shares by offered to the existing shareholders in proportion to 
the shareholding (Right offering: RO) amount of 279,752,100 shares, offered to the general public (Public 
offering: PO) amount of 186,501,400 shares and offered to the private placement (Private placement: PP) 
amount of 93,250,700 shares. 

44.4  To present to the shareholders' meeting for increase and issuing debenture from Baht �,��� million to be 
not more than Baht �,���. 

44.5  To off approve the Company to acquire additional 153,550,000 common shares of Eternity Power Plc. 
(“ETP”) from the existing shareholders at the price of Baht 3.69 per share valuing Baht 566.60 million. After 
the acquisition, the percentage of shareholding of such company has increased from 75% to 81.40% of its 
authorized share capital. 

 

45. RECLASSIFICATION 

The Group have reclassified certain accounts in the financial statements for the year ended as at December 
31, 2019, have been reclassified to conform to the current year’s classification but with no effect to previously 
reported net income or shareholders’ equity. The reclassifications are as follows: 

  Unit : Baht 

  Consolidated 

  Reclassified 

Increase 

(Decrease) 

Previously 

reported 

Statement of financial position    

Current assets:    

     Trade accounts and other current receivable - net 371,753,578.35 (6,107,988.99) 377,861,567.34 
     Contract assets 6,107,988.99 6,107,988.99 - 
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45. RECLASSIFICATION (Con’t) 

  Unit : Baht 

  Consolidated 

  Reclassified 

Increase 

(Decrease) 

Previously 

reported 

Statement of financial position    
Current liabilities:    
     Trade accounts and other current payable 180,067,757.23 (45,279,479.68) 225,347,236.91 
     Contract liabilities - current 13,855,641.24 13,855,641.24 - 
     Shares payables 27,485,114.74 27,485,114.74 - 
Non-current liabilities:    
     Contract liabilities - non-current 3,938,723.70 3,938,723.70 - 
Statement of comprehensive income  

Cost of sales and services 29,718,308.63 2,431,742.03 27,286,566.60 
Administrative expenses 224,314,487.96 (2,431,742.03) 226,746,229.99 

 

46. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENT 

These financial statements have been approved by the Company's Board of Directors on February 25, 2021. 
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อบรม นโยบาย ตอตานทุจริตคอรัปชั่น

โครงการวิภาวดีไมมีขยะ
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