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วสัิยทัศน์ (Vision) 
 

มุ่งสู่การเป็นผูใ้หบ้ริการดา้นงานพิมพคุ์ณภาพ  ที�ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้แบบวงจร และ

มุ่งมั�นนาํพากลุ่มบริษทัใหเ้ป็นผูผ้ลิตพลงังานไฟฟ้าที�เป็นมิตรกบัสิ�งแวดลอ้มอยา่งย ั�งยนื 
 

พนัธกจิ (Mission) 
 

- มุ่งมั�นและพฒันาไปสู่การเป็นผูน้าํดา้นพลงังาน 

- กา้วไปสู่ความเป็นผูน้าํดา้นสิ�งพิมพ ์และบรรจุภณัฑใ์นประเทศ 

- สร้างความเชื�อมั�นในการให้บริการแก่ลูกคา้ เพื�อบรรลุความพึงพอใจสูงสุด 

- ดูแลสิ�งแวดลอ้ม และรักษาธรรมชาติ ใหมี้ความสมดุลยอ์ยา่งย ั�งยนื 

- ยดึมั�นในหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี รับผดิชอบต่อสังคม และชุมชน  

- ดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม ต่อตา้นการคอร์รัปชั�นทุกรูปแบบ 

- พฒันาเทคโนโลย ีและเครื�องจกัรใหมี้ความทนัสมยัอยูเ่สมอ เพื�อเพิ�มศกัยภาพในการแข่งขนั 

- ฝึกอบรม และพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเนื�อง 

- สร้างรายไดที้�มั�นคง และใหผ้ลตอบแทนสูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ 
 

เป้าหมายการดําเนินการธุรกิจ 

 ธุรกจิสิ�งพมิพ์ 

บริษทัฯ มีความมุ่งมั�นในการสร้างสรรคผ์ลงาน ปรับปรุงคุณภาพงานพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์อย่าง

ต่อเนื�อง เพื�อความพึงพอใจของลูกคา้ซึ� งเป็นเป้าหมายสูงสุด และพฒันาประสิทธิภาพในการทาํงาน เพื�อให้

บริษทัฯมีรายไดสู้งขึ�น สร้างความมั�นคงต่อองคก์ร พนกังาน และสร้างผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว 

 

โดยสรุปบริษัทมีเป้าหมายดําเนินธุรกจิ ดังนี� 

1) พฒันาคุณภาพ และประสิทธิภาพในการทาํงาน 

2) รักษาความเป็นผูน้าํในวงการพิมพ ์และบรรจุภณัฑค์รบทุกชนิด โดยพยายามอยูใ่นอนัดบัตน้ๆ 

ของประเทศไทย 

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

 

  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
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 ธุรกจิพลังงาน 

 กลุ่มบริษทัโรงไฟฟ้าของบริษทัมีเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจโดยมุ่งมั�นไปสู่การเป็นผูน้าํดา้นพลงังาน

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

เจริญเติบโตของอุตสาหกรรมพลงังานทดแทนในอนาคตที�ทางภาครัฐให้การสนบัสนุนและส่งเสริม โดยกลุ่ม

บริษทัมุ่งเน้นให้ได้ผลผลิตสูงสุดภายใต ้Operation & Maintenance ที�มีประสิทธิภาพ ใช้อุปกรณ์และ

เทคโนโลยีที�ทนัสมยัอยูเ่สมอ แสวงหาโอกาสการลงทุนในโครงการใหม่ๆ เพื�อสร้างรายไดที้�มั�นคงต่อองคก์ร 

พนกังาน และสร้างผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้อยา่งต่อเนื�อง 

 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิสิ�งพมิพ์ 

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

ตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) จดทะเบียนจดัตั�งบริษทัเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชน จาํกดั 

เมื�อวนัที� 13 สิงหาคม 2536 สํานกังานใหญ่ตั�งอยูเ่ลขที� 51/29, 51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต 66 (สยามสามคัคี) 

แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี�  กรุงเทพมหานคร บริษทัฯ ประกอบธุรกิจหลกัเป็นผูผ้ลิตสิ�งพิมพ ์และดาํเนิน

ธุรกิจโรงพิมพใ์นลกัษณะครบวงจร   โดยให้การบริการตั�งแต่การวางแผนการผลิตจนกระทั�งเขา้เล่มเป็น

สิ�งพิมพส์าํเร็จรูป ตั�งแต่ปี 2533 จนถึงปัจจุบนั และตั�งแต่ปลายปี 2554 เป็นตน้มา บริษทัฯ ไดข้ยายธุรกิจเพิ�ม

ไปในดา้นพลงังานทดแทน 

ในปี 2560 บริษทัฯ ไดข้ยายธุรกิจสิ�งพิมพไ์ปยงับรรจุภณัฑ์กระดาษสําหรับอาหาร ซึ� งเริ�มสร้าง

รายไดแ้ลว้แต่ยงัไม่มากนกั  ทั�งนี�บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความถดถอยของตลาดสิ�งพิมพ ์เนื�องจากผูบ้ริโภค

ไดห้ันไปใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่ และสื�อออนไลน์เพิ�มมากขึ�น จึงส่งผลกระทบต่อธุรกิจสิ�งพิมพเ์ป็นอยา่ง

มาก หนงัสือ นิตยสารหลายเล่มปิดตวั ยอดสั�งพิมพล์ดลง  ทาํใหบ้ริษทัฯมีรายไดจ้ากสิ�งพิมพที์�ลดลงตามไป

ดว้ย แต่จากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในยคุปัจจุบนัที�เปลี�ยนไปนั�น ไดมี้การสั�งซื�อสินคา้ออนไลน์เพิ�มขึ�นมาก 

ทาํใหสิ้�งพิมพป์ระเภทกล่องลูกฟูก ยงัเป็นที�ตอ้งการของตลาด และสามารถขยายตวัต่อไปได ้  

ปลายปี 2561 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ลงทุนในธุรกิจสิ�งพิมพเ์พิ�ม โดยมีเป้าหมายขยายธุรกิจไปยงัผลิตภณัฑ์

ประเภทกล่องลูกฟูก  โดยเขา้ซื�อหุ้นสามญัในบริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั (“WPS”) สัดส่วน 

84.50%  เนื�องจาก WPS มีพื�นที�มากสามารถขยายธุรกิจดงักล่าวได ้ ประกอบกบับริษทัฯมีผูบ้ริหารและ

ทีมงาน ที�มีความรู้ มีประสบการณ์ และความชาํนาญงานอีกดว้ย    

 ในปี 2562 WPS ไดข้ยายธุรกิจสิ�งพิมพไ์ปยงับรรจุภณัฑ์กระดาษประเภทกล่องลูกฟูก โดยลงทุน

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

การติดตั�ง Solar Rooftop  และ WPS ไดเ้ปลี�ยนชื�อบริษทัเป็น บริษทั เวิลด์ พริ�นติ�ง แอนด์ แพค็เกจจิ�ง จาํกดั 

(“WPP”) เมื�อวนัที� 30 กนัยายน 2562  สามารถผลิตกล่องลูกฟูกไดต้ั�งแต่เดือน ตุลาคม 2562 เป็นตน้มา   
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และเมื�อวนัที� 22 กรกฎาคม 2563  WPP เปลี�ยนชื�อเป็น บริษทั ตะวนัออกการพิมพ ์และบรรจุภณัฑ์ จาํกดั 

(“EPPCO”)  

ในปี 2563  บริษทัฯ แจง้ความประสงคต่์อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET)  เพื�อขอยา้ย

หลกัทรัพย ์EP จากกลุ่มอุตสาหกรรมการบริการ (Services) หมวดธุรกิจสื�อและสิ�งพิมพ์ (Media & 

Publishing) ไปยงักลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร (Resources) หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภค 

(Energy & Utilities)  เนื�องจากบริษทัฯปรับเปลี�ยนโครงสร้างธุรกิจ และมุ่งมั�นที�จะดาํเนินธุรกิจพลงังาน

เป็นหลกั  โดย SET ไดพ้ิจารณาจากโครงสร้างรายได้ และลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ กบั

ขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูล ประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) และงบการเงินประจาํปี 2562 แลว้  SET จึง

ปรับยา้ยหลกัทรัพย ์EP ไปยงั “กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภค” โดยมี

ผลตั�งแต่วนัที� 1 กรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป ต่อมาในเดือน สิงหาคม 2563  บริษทัฯ ไดร้วมธุรกิจสิ�งพิมพ ์

และบรรจุภณัฑ์ ไวภ้ายใต ้EPPCO  โดยมุ่งหวงัจะเป็นผูผ้ลิตสิ�งพิมพ ์และบรรจุภณัฑ์ ชั�นนาํของประเทศ

ไทย  และเชื�อมั�นวา่รายไดจ้ากธุรกิจสิ�งพิมพ ์และบรรจุภณัฑ์ จะเติบโตมากขึ�นตามลาํดบั  มุ่งเนน้ขยายฐาน

ลูกคา้ไปยงักลุ่มลูกคา้บรรจุภณัฑ์รายใหญ่ให้มากขึ�น ตามพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบนัที�หนัไปใช้

บริการซื�อสินคา้ และสั�งอาหาร ทางสื�อออนไลน์เพิ�มมากขึ�น ส่งผลให้ตลาดมีความตอ้งการใชบ้รรจุภณัฑ์

เป็นจาํนวนมาก  จึงเชื�อมั�นว่าจะสามารถได้ส่วนแบ่งการตลาดดงักล่าว บริษทัฯมุ่งมั�นพฒันาสร้างสรรค์

ผลงานคุณภาพ เพื�อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ โดย EPPCO ไดผ้า่นการรับรองคุณภาพมาตรฐาน 

GMP ในเดือน มกราคม 2564  และสร้างผลตอบแทนที�ดีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัในระยะยาวต่อไป 
 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิพลงังาน 

ตามที�ภาครัฐไดมี้นโยบายในการสนบัสนุนการใช้ไฟฟ้าพลงังานทดแทนนั�น โดยกลุ่มบริษทัได้

เล็งเห็นถึงโอกาสในการพฒันา  และได้ลงทุนในธุรกิจที�เกี�ยวขอ้งกบัพลงังานทดแทน ซึ� งเป็นธุรกิจที�มี

ศกัยภาพในการเจริญเติบโตที�สูง และมีความเสี�ยงในการดาํเนินงานตํ�า ตลอดจนสามารถสร้างรายได้ที�

มั�นคงไดใ้นระยะยาว  

โดยมีธุรกิจหลกั คือ การผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน โดยมีโครงการตั�งอยู่ใน

ประเทศไทยและต่างประเทศ อีกทั�งยงัรับเหมาติดตั�งระบบผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop ในประเทศไทยตั�งแต่

ปี 2560 เป็นตน้มา นอกจากนี�บริษทัยอ่ยไดมี้การลงทุนในบริษทัร่วม ซึ� งประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่าย

ไฟฟ้าและไอนํ� า โดยโรงไฟฟ้าแบบพลงังานความร้อนร่วม  )“Cogeneration”) และในปี 2563 บริษทัไดเ้ริ�ม

เขา้ทยอยเขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟาพลงังานลมในประเทศเวยีดนาม 

ปัจจุบนัโครงการผลิตไฟฟ้าที�อยูภ่ายใตก้ารดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม (“กลุ่มบริษทั

ฯ”) ทั�งที�ดาํเนินการเชิงพาณิชย ์(“COD”) แลว้  และโครงการที�อยูร่ะหวา่งการพฒันาคิดเป็นกาํลงัการผลิต

ไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 170.48 เมกะวตัต ์ และกาํลงัการผลิตไอนํ� าตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 
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39.79 ตนัต่อชั�วโมง  โดยแบ่งเป็นโครงการที� COD แลว้คิดเป็นกาํลงัการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้น

รวม 169.02 เมกะวตัต ์ และกาํลงัการผลิตไอนํ� าตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 39.79 ตนัต่อชั�วโมง และ

โครงการที�อยู่ระหว่างการพฒันาคิดเป็นกาํลงัการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 1.46 เมกะวตัต ์

นอกจากนี� กลุ่มบริษทัยงัไดเ้ริ�มทยอยเขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมในประเทศเวียดนามอีก 

160.00 เมกะวตัต ์ซึ� งจะสามารถดาํเนินการเชิงพาณิชยไ์ดใ้นเดือนตุลาคม 2564 
 

โดยโครงการผลิต และจาํหน่ายไฟฟ้าของกลุ่มบริษทัฯ สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ไดด้งันี�  

1) โครงการในประเทศไทย 

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

ซึ� งดาํเนินโครงการโดยบริษทั เอ็ปโก้ กรีน พาวเวอร์ พลสั (“EPCOG”) โดยในปัจจุบนั

ดาํเนินการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยใ์ห้แก่การไฟฟ้านครหลวง (“กฟน.”) แล้วจาํนวน 8 

โครงการ คิดเป็นกาํลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 1,509 กิโลวตัต ์

และโครงการให้เช่าระบบผลิตไฟฟ้าแบบ Solar Rooftop แก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้าภาคเอกชน คิดเป็น

กาํลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุน้รวม 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 ตนัต่อ

ชั�วโมง คิดเป็นกาํลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 159.14 เมกะวตัต ์

และกาํลงัการผลิตไอนํ� าเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุน้รวม 39.79 ตนัต่อชั�วโมง ทั�งหมด

ดาํเนินการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยใ์หแ้ก่ กฟภ. แลว้ 
 

2) โครงการในต่างประเทศ 

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

ประเทศญี�ปุ่น 

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

ซึ� งดาํเนินการโดย Higashi Nihon Mega Solar 3 Godo  Kaisha (“GK4”) โครงการ

ตั�งอยู่ในเขตพื�นที�เมืองชิจิคะชุคุ จงัหวดัมิยางิ โดยมีหนงัสือแจง้ผลการพิจารณารับซื�อ

ไฟฟ้าที�ผลิตจากพลงังานแสงอาทิตยใ์ห้กบัทาง Tohoku Electric (TEPCO) เป็น
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ระยะเวลา 20 ปี ในอตัรารับซื�อไฟฟ้าแบบ feed-in tariff (FIT) หน่วยละ 21 เยน ซึ� งได้

ดาํเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จ และจาํหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชยเ์มื�อ 23 กนัยายน 2563 

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

ซึ� งดาํเนินการโดย Higashi Nihon Mega Solar 3 Godo  Kaisha (“GK4”) โครงการ

ตั�งอยูใ่นเขตพื�นที�เมืองชิจิคะชุคุ จงัหวดัมิยางิ  โดยมีหนงัสือแจง้ผลการพิจารณารับซื�อ

ไฟฟ้าที�ผลิตจากพลงังานแสงอาทิตยใ์ห้กบัทาง Tohoku Electric (TEPCO) เป็น

ระยะเวลา 20 ปี ในอตัรารับซื�อไฟฟ้าแบบ feed-in tariff (FIT) หน่วยละ 21 เยน ซึ� งคาด

วา่จะสามารถก่อสร้างแลว้เสร็จ และจาํหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชยไ์ด ้ภายในไตรมาส 

4/2564  

(ข) โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม 

ประเทศเวยีดนาม 

 โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมในประเทศเวียดนาม Huong Linh 3 - 4 ขนาดกาํลงัการ

ผลิตรวมสอง โครงการประมาณ 60.00 เมกะวตัต ์ โครงการตั�งอยู่ที�จงัหวดักว๋างจิ 

(Quang Tri) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ� งคาดวา่ทั�งสองโครงการจะสามารถ

จาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยไ์ดภ้ายในเดือนตุลาคม 2564 โดย EPVN W1 (HK) Company 

Limited บริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัฯ ไดเ้ขา้ลงนามในสัญญาซื�อขายหุ้นสามญัของ 

Huong Linh Fresh Energy Development Joint Stock Company และ Huong Linh 

Reproduce Energy Development Joint Stock Company ซึ� งผูข้ายจะทยอยโอนหุ้น

สามญัตามเงื�อนไขบงัคบัก่อน 5 ระยะ ทั�งนี� ปัจจุบนับริษทัย่อยของบริษทัฯ ไดรั้บการ

โอนหุ้นสามญัของบริษทัทั�งสองแห่งตามเงื�อนไขบงัคบัก่อนระยะที�สองแล้วร้อยละ 

65.625 ของทุนจดทะเบียนชาํระแล้วของทั�งสองบริษทั และจะดาํเนินการโอนหุ้น

สามญัเสร็จสิ�นสมบูรณ์เมื�อโครงการสามารถจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยไ์ดภ้ายในเดือน

ตุลาคม 2564 (โปรดดูรายละเอียดใน ส่วนนโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

หนา้ที� 46 หวัขอ้ ภาคผนวก 1. การไดม้าซึ� งหุ้นสามญัของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน

ลมที�ประเทศเวยีดนามขนาด 60.00 เมกะวตัต)์ 

  โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมในประเทศเวียดนาม โครงการ Che bien Tay Nguyen 

Wind Power Plant Project และ Phat Trien Mien Nui Wind Power Plant Project ซึ� ง
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ตั�งอยูที่�จงัหวดั Gia Lai สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ� งคาดวา่ทั�งสองโครงการจะ

สามารถจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยไ์ดภ้ายในเดือนตุลาคม 2564 โดย EPVN W2 (HK) 

Company Limited บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ไดเ้ขา้ลงนามในสัญญาซื�อขายหุ้นสามญัของ

บริษทั 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 โดยการเขา้ทาํ

รายการดังกล่าวเป็นการเข้าทาํรายการเพื�อให้ได้มาซึ� งสิทธิในสัญญาซื� อขายไฟฟ้า

พลังงานลมรวม 100 MW ในประเทศเวียดนาม มูลค่าการซื�อขายรวมประมาณ 

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

และโอนหุน้แบ่งเป็น 5 ระยะตามกาํหนดการ ทั�งนี� ปัจจุบนับริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ไดรั้บ

การโอนหุ้นสามัญของบริษัททั� งสองแห่งตามเงื�อนไขบังคับก่อนระยะที�สามแล้ว

สําหรับโครงการ TN ร้อยละ 54 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ และโครงการ MN ร้อย

ละ 60 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้  และจะดาํเนินการโอนหุ้นสามญัเสร็จสิ�นสมบูรณ์

เมื�อโครงการสามารถจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยไ์ดภ้ายในเดือนตุลาคม 2564 (โปรดดู

รายละเอียดใน ส่วนนโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที�  51 หัวข้อ 

ภาคผนวก 2. การได้มาซึ� งหุ้นสามญัของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมที�ประเทศ

เวยีดนามขนาด 100.00 เมกะวตัต)์ 

 

โดยสรุปโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท ณ ปัจจุบันมี ดังนี� 
 

โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที�ติดตั�งบนหลงัคา ขนาดกาํลงัการผลติรวมประมาณ 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  
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โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที�ติดตั�งบนหลังคา ขนาดกําลังการผลิตรวมประมาณ  6.43 เมกะวัตต์ 

ตามสัญญาขายไฟฟ้าให้กบับุคคลภายนอก :- 
 

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  
 

 

โครงการพลังงานไฟฟ้า โดยใช้พลังงานความร้อนร่วม (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  
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โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ในประเทศญี�ปุ่ น 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 ขนาดกาํลงัการผลติรวมประมาณ 160 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  

 

งานติดตั�งระบบและควบคุม “โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ที�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.บางบ่อ จ.สมทุรปราการ 0.67 17 พฤษภาคม 2563 
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ชื�อโครงการ ผูด้าํเนินโครงการ ที�ตั �งโครงการ 
กาํลงัการผลิต

ติดตั �ง (MWdc) 

วนัเริ�มจ่ายไฟฟ้า 

ในเชิงพาณิชย ์ 

(COD) 

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  

 

สรุปโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทที�ได้พฒันาและจําหน่ายโครงการออกไปแล้วมี ดังนี� 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศเวยีดนาม ขนาดกําลงัการผลติรวมประมาณ 99.216 เมกะวตัต์ 

 โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศเวียดนามทั�ง 2 โครงการไดก่้อสร้างแลว้เสร็จ 

และเริ�มเดินเครื�องเชิงพาณิชยจ์าํหน่ายไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าของประเทศเวียดนามเมื�อวนัที� 10 มิถุนายน 

2562 และวนัที�  11 มิถุนายน 2562 ตามลําดับ ต่อมาเมื�อวนัที�  27 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้จ ําหน่าย

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศเวยีดนามทั�ง 2 โครงการ โดยขายเงินลงทุนร้อยละ 100.00 ของหุ้น

ทั�งหมดของ บริษทั โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (“SPM-TH”) ให้แก่บริษทั บีจี คอน

เทนเนอร์ กล๊าส จาํกดั (มหาชน) (“BGC”) มูลค่าตามสัญญาประมาณ 1,259 ลา้นบาท ทั�งนี� ในการซื�อขายหุ้น

ดงักล่าว บริษทัฯ มีผลกาํไรจากการขายเงินลงทุนสุทธิจากค่าใชจ่้ายจาํนวน 543.01 ลา้นบาท 

 

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�งตอบแทน

ของสินทรัพยที์�จาํหน่ายไป โดยการปรับปรุงมูลค่าสิ�งตอบแทนของสินทรัพยที์�จาํหน่ายไปราคาสุดทา้ยจาํนวน 131.60 ลา้นบาท ซึ� งบริษทั

ฯ ไดรั้บรู้แลว้ ณ 31 ธนัวาคม 2562 จาํนวน 97.85 ลา้นบาท จึงรับรู้เพิ�มเติม 33.75 ลา้นบาท ในงวดไตรมาส 4 ปี 2563 
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โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ประเภท Solar Farm ขนาดกาํลงัการผลติรวม 20 เมกะวตัต์  

 เมื�อวนัที� 31 กรกฎาคม 2563 บริษทัฯ เขา้ลงนามในสัญญาซื�อขายหุ้นกบับริษทั บีซีพีจี จาํกดั 

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

ของจาํนวนหุน้ทั�งหมดของ RPV ใหแ้ก่ บริษทั บีซีพีจี จาํกดั (มหาชน) มูลค่าทั�งจาํนวนจาํนวน 900.37 ลา้น

บาท พร้อมทั�งบริษทัที� RPV ถือหุ้นทางตรงและทางออ้มใน 4 บริษทั ได้แก่ บจก. เจเคอาร์ พลงังาน 

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

(“PS”) ซึ� งแต่ละบริษทัประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์นาดกาํลงัการผลิตบริษทัละ 5.00 เม

กะวตัต ์รวมทั�งสิ�น 20.00 เมกะวตัต ์ทั�งนี�กลุ่มบริษทัไดโ้อนหุ้นสามญัของ RPV แลว้เมื�อวนัที� 11 สิงหาคม 

2563 และไดรั้บชาํระเงินงวดแรกจาํนวน 601.00 ลา้นบาท และงวดที�สองจาํนวน 149.37 ลา้นบาทรวม

ไดรั้บชาํระแลว้ 750.37 ลา้นบาท ทั�งนี� บริษทัจะไดรั้บชาํระงวดสุดทา้ย  จาํนวนเงิน 150.00 ลา้นบาท ณ 

วนัที� �� ตุลาคม 2565 ภายใตเ้งื�อนไขสัญญาระหวา่งบริษทัฯ 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  

 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ที�ประเทศญี�ปุ่ น  

 เมื�อวนัที� 28 มิถุนายน 2563 บริษทัฯ มีมติอนุมติัให ้

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

ร้อยละ 100.00 ของหุ้นทั�งหมด โดย บริษทั อีเทอร์นิตี�  พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) (“ETP”) ซึ� ง

เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75 ของหุ้นทั�งหมดใน ETP 

โดย EP Group จะดาํเนินการขายโครงการโรงไฟฟ้าประเทศญี�ปุ่นรวม 2 โครงการ ไดแ้ก่ 

โครงการ Kurihara 1 ขนาด 9.52 เมกะวตัต ์ และโครงการ Kurihara 2 ขนาด 12.24 เมกะวตัต ์

รวมมูลค่า 4,981.85 ลา้นเยน หรือประมาณ 1,474.74 ลา้นบาท 

2) บริษทั เอ็ปโก ้เอ็นเนอร์ยี� จาํกดั (“EPCOE”) หรือ ผูข้ายที� 2 ซึ� งเป็นบริษทัย่อยทางออ้มของ 

บริษทัฯ ที�ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั�งหมด โดย บริษทั อีเทอร์นิตี�  พาวเวอร์ 

จาํกดั (มหาชน) (“ETP”) ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 
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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 ไดด้าํเนินการโอนหุ้นสามญัของบริษทั ที�จาํหน่ายไปเมื�อวนัที� 30 กนัยายน 2563 และ

ไดรั้บเงินชาํระค่าหุน้ครบถว้นทั�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  

 

รายละเอยีดการดําเนินธุรกจิของบริษัทย่อย 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 หุน้

สามญัจาํนวน 50 ลา้นหุน้ มลูค่าที�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)  

- ดาํเนินธุรกิจเกี�ยวกบัการเขา้ถือหุ้นในบริษทัอื�น และลงทุนในธุรกิจ

พลงังานทางเลือก 

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

ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 3,000 ลา้นหุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 

0.50  บาท 

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

ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 2,400 ลา้นหุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 

0.50  บาท 
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บริษทั ลกัษณะการประกอบธุรกิจ / ทุนจดทะเบียน 

3. บจก. เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั 

 (EPCOG) 

- ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ Solar 

Rooftop ขนาดกาํลงัการผลิตรวมประมาณ 1.51 เมกะวตัต ์จาํนวน  

8 โครงการ โดย 5 โครงการ เริ�มดาํเนินการเชิงพาณิชย ์(COD) แลว้

ตั�งแต่ 18 กุมภาพนัธ์ 2557 โดยโครงการสุดทา้ย COD เมื�อวนัที� 10 

มิถุนายน 2558 

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2563 จาํนวนเงิน 100 ลา้นบาท 

ประกอบดว้ยหุน้สามญั จาํนวน 100 ลา้นบาท มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 

10 บาท 

4. บจก. เอป็โก ้เอน็เนอร์ยี� 

 (EPCOE) 

- ดาํเนินธุรกิจพฒันาโครงการพลงังานและเขา้ถือหุ้นในบริษทัอื�น 

(Investment Holding Company) โดยลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญี�ปุ่น โครงการ Kyotemba ขนาด 

9.99 MW (ซึ�งไดจ้าํหน่ายไปแลว้เมื�อเดือนตุลาคม 2563) 

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2563 จาํนวนเงิน 500 ลา้นบาท 

ประกอบดว้ยหุน้สามญั จาํนวน 50 ลา้นหุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 10 

บาท 

5. บจก. เอป็โก ้เอน็จิเนียริ�ง (EE) 

 

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

   

- ดําเนินธุรกิจเกี�ยวกับการรับเหมาก่อสร้าง และการบํารุงรักษา

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ทั�ง Solar Farm และ Solar Rooftop 

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2563 จาํนวนเงิน 2 ลา้นบาท 

ประกอบดว้ยหุน้สามญั จาํนวน 0.2 ลา้นบาท มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 

10 บาท 

6. บจก. ทศัน์ศิริ (THAT SIRI) 

 

- ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษทัที�ประกอบธุรกิจผลิตและ

จาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานความร้อนร่วม  

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2563 จาํนวน 620 ลา้นบาท 

ประกอบดว้ยหุ้นสามญั 6.20 ลา้นหุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 100 

บาท 

7. บจก. เอสทีซี เอน็เนอร์ยี� (STCE) 

 

 

- ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษทัที�ประกอบธุรกิจผลิตและ

จาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานความร้อนร่วม 

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

ประกอบดว้ยหุ้นสามญั 78,447,600 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 10 
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บริษทั ลกัษณะการประกอบธุรกิจ / ทุนจดทะเบียน 

บาท 

8. บจก. เอเพก็ซ์ เอน็เนอยี� โซลูชั�น  

     (APEX) 

- ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษทัที�ประกอบธุรกิจผลิตและ

จาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานความร้อนร่วม 

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

ประกอบดว้ยหุ้นสามญั 25,356,800 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 10 

บาท 

9.  Alternative Energies Kabushi  

      Kaisha (AE-KK) 

- เขา้ถือหุ้นในบริษทัอื�น และลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าในธุรกิจพฒันา

โครงการพลงังานในต่างประเทศ 

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

แลกเปลี�ยน 0.294 บาทต่อเยน เทียบเท่าเงินบาทประมาณ 7.35 ลา้น

บาท) 

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 ไดด้าํเนินการจ่าย

ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วเมื�อ 23 ก.ย.  2563 และโครงการ 

Shichikashuku 2 คาดวา่จะ COD ภายในไตรมาส 4/2564 

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

แลกเปลี�ยน 0.294 บาท ต่อเยน เทียบเท่าเงินบาทประมาณ 14,700 

บาท) 

11.  EP Group (HK) Company Limited - เขา้ถือหุ้นในบริษทัอื�น และพฒันาโครงการพลงังานในประเทศ

สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม 

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2563 จาํนวน HKD 100 (อตัรา

แลกเปลี�ยน 3.9136 บาท ต่อ HKD เทียบเท่าเงินบาทประมาณ 

391.36 บาท) 

12.  EPVN W1 (HK) Company Limited - เขา้ถือหุ้นในบริษทัอื�น และพฒันาโครงการพลงังานในประเทศ

สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม 

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธนัวาคม 2563 จาํนวนเงิน HKD 100 (อตัรา

แลกเปลี�ยน 3.9136 บาท ต่อ HKD เทียบเท่าเงินบาทประมาณ 
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บริษทั ลกัษณะการประกอบธุรกิจ / ทุนจดทะเบียน 

391.36 บาท) 

13.  EPVN W2 (HK) Company Limited - เขา้ถือหุ้นในบริษทัอื�น และพฒันาโครงการพลงังานในประเทศ

สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม 

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2563 จาํนวนเงิน HKD 100       

(อตัราแลกเปลี�ยน 3.9136 บาท ต่อ HKD เทียบเท่าเงินบาทประมาณ 

391.36 บาท) 

14. Huong Linh Fresh Energy 

Development Joint Stock Company 

(HL3) 

- เขา้ถือหุน้ในบริษทั Huong Linh 3 Wind Power Joint Stock 

Company ซึ� งจัดตั� ง ขึ� นในประเทศเวียดนามและเป็นเจ้าของ

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม Huong Linh 3 Wind Power Plant 

Project ที�มีขนาดกาํลงัการผลิตเท่ากบั 30 เมกะวตัต ์โดยโครงการมี

กาํหนดจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยไ์ดภ้ายในเดือนตุลาคม 2564 

- ทุนจดทะเบียน ณ 19 มิถุนายน  2563 จาํนวนเงิน 150,000 ลา้น 

VND       

15. Huong Linh 3 Wind Power Joint 

Stock Company 

- จดัตั�งขึ�นในประเทศเวียดนามและเป็นเจา้ของโครงการโรงไฟฟ้า

พลงังานลม Huong Linh 3 Wind Power Plant Project ที�มีขนาด

กาํลงัการผลิตเท่ากบั 30 เมกะวตัต ์โดยโครงการมีกาํหนดจาํหน่าย

ไฟฟ้าเชิงพาณิชยไ์ดภ้ายในเดือนตุลาคม 2564 

- ทุนจดทะเบียน ณ 19 มิถุนายน 2563 จํานวนเงิน 162,000 ล้าน 

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

จาํนวน 2 โรงไฟฟ้า รวมเป็นกาํลงัการผลิตสูงสุด 240 MW และไอนํ� า
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บริษทั ลกัษณะการประกอบธุรกิจ / ทุนจดทะเบียน 

2. บจก. เอสเอสยทีู (SSUT)  -  ต่อ 

     

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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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 

(ข้อมูล ณ วนัที� 31 มกราคม 2564) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวตัิความเป็นมา และพฒันาการที�สําคัญ 
 

ตามที�บริษทัฯ ไดป้ระกอบธุรกิจหลกัเป็นผูผ้ลิตสิ�งพิมพ ์และดาํเนินธุรกิจโรงพิมพใ์นลกัษณะ

ครบวงจรโดยให้การบริการตั�งแต่ การวางแผนการผลิตจนกระทั�งเขา้เล่มเป็นสิ�งพิมพ์สําเร็จรูป ตั�งแต่ปี 

2533  

จนกระทั�งปี 2554 บริษทัฯไดข้ยายธุรกิจเพิ�มในการพฒันาและลงทุนในธุรกิจที�เกี�ยวขอ้งกบั

พลงังานทดแทน โดยการเขา้ซื�อหุ้นสามญั และสิทธิเรียกร้อง ในสัดส่วนร้อยละ 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 ส่งผล

ให ้ณ ปัจจุบนั บริษทัฯถือหุน้ใน EP ร้อยละ 75 

ในปลายปี 2561 บริษทัฯไดข้ยายธุรกิจสิ�งพิมพเ์พิ�ม โดยการลงทุนเขา้ซื�อหุ้นสามญั บริษทั 

ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั  (WPS) ในสัดส่วน 84.50%  เพื�อรองรับการขยายธุรกิจสิ�งพิมพไ์ปยงั

ผลิตภณัฑป์ระเภทกล่องลูกฟูก  และ WPS ไดเ้ปลี�ยนชื�อบริษทัเป็น บริษทั เวิลด์ พริ�นติ�ง แอนด์ แพค็เกจจิ�ง 
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จาํกดั (WPP) เมื�อวนัที� 30 กนัยายน 2562 สามารถผลิตกล่องลูกฟูกไดต้ั�งแต่เดือน ตุลาคม 2562 เป็นตน้มา 

ต่อมาเมื�อวนัที� 22 กรกฎาคม 2563 เปลี�ยนชื�อเป็นบริษทั ตะวนัออกการพิมพ์ และบรรจุภณัฑ์ จาํกดั 

(“EPPCO”) 

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

ชื�อเป็น บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“EP”) ในขณะที�บริษทัย่อยของบริษทัฯ ซึ� ง

ประกอบธุรกิจพลงังานทดแทน (ชื�อเดิม EP) ไดเ้ปลี�ยนชื�อเป็น บริษทั  อีเทอร์นิตี�  พาวเวอร์ จาํกดั  )มหาชน(  

(“ETP”) เมื�อวนัที� 13 เมษายน 2563 
 

ตั�งแต่จัดตั�งจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ มีการเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สําคัญดังนี� 
 

วนั เดือน ปี การเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สําคัญ 

10 มกราคม 2555 บริษทั โรงพิมพ์ตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ได้เขา้ซื�อหุ้นสามญั

และสิทธิเรียกร้องของ บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จาํกดั (BP) ในสัดส่วนร้อยละ 100 

รวมเป็นจาํนวนเงินรวมทั�งสิ�น 230 ลา้นบาท    

13 มกราคม 2555 บริษทัฯขายหุน้สามญัและสิทธิเรียกร้องของ บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จาํกดั ใน

สัดส่วนร้อยละ 24 คิดเป็นจาํนวนหุ้นสามญั 2,400,000 หุ้น ให้แก่บริษทั เซลทิค 

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

บาท 

บริษทัฯได้ลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด

กาํลงัการผลิตรวมประมาณ 10 เมกะวตัต์ โดยลงทุนผ่าน บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ 

จาํกดั (BP) ซึ� งถือหุ้นใน บริษทั เจเคอาร์ พลงังาน จาํกดั (JKR) และ บริษทั อาร์พีวี 

พลงังาน จาํกดั (RPV) ซึ� งเป็นบริษทัที�ดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าด้วย

พลงังานแสงอาทิตย ์และไดเ้ขา้ทาํสัญญาซื�อขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โดย JKR มีขนาดกาํลงัการผลิตประมาณ 5 เมกะวตัต ์และ RPV มีขนาดกาํลงัการ

ผลิตประมาณ 5 เมกะวตัต ์ 

23 มกราคม 2555 

 

 

 

 

 

บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จาํกดั (BP) ฐานะผูว้่าจา้ง ไดล้งนามใน “สัญญาจา้ง

เหมาก่อสร้างระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์” (Engineering 

Procurement and Construction Agreement : EPC) สาํหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตยข์อง JKR และ RPV ขนาดกาํลังการติดตั� งรวม 2 โครงการ 

ประมาณ 10 เมกะวตัต ์โดยมีคู่สัญญา คือ ผูรั้บจา้งเหมาโครงการซึ� งเป็นบริษทัใน

ต่างประเทศ ในฐานะผูรั้บจา้ง (ผูรั้บจา้งเหมาโครงการ เป็นผูรั้บจา้งเหมาก่อสร้าง
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วนั เดือน ปี การเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สําคัญ 

 

 

โรงไฟฟ้าให้กบั JKR และ RPV) โดยมีมูลค่าตามสัญญาจ้างเหมา สําหรับสอง

โครงการดงักล่าวเท่ากบั 770 ลา้นบาท ติดตั�งระบบผลิตพลงังานไฟฟ้าดว้ยเซลล์

แสงอาทิตย ์ก่อสร้าง และรับประกนัความเสี�ยงต่างๆ ในระหว่างการก่อสร้างจนถึง 

เมื�อโครงการสามารถเริ�มดาํเนินการจ่ายไฟฟ้าเขา้สู่ระบบของ กฟภ. ได ้

24 มกราคม 2555 บริษทัฯไดรั้บการสนับสนุนดา้นสินเชื�อจาก ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคาร

ไอซีบีซี ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์ห้แก่ BP โดยผ่านการลงทุน

ในโครงการของ JKR และ RPV ในมูลค่าวงเงินสินเชื�อระยะยาว 735.23 ลา้นบาท 

วงเงินสินเชื�อระยะยาว มีกาํหนดเวลาในการจ่ายชําระคืน ภายใน 9.5 ปี (รวม

ระยะเวลาปลอดการจ่ายชาํระคืนเงินตน้ 6 เดือน) นบัจากวนัที�เริ�มตน้ซื�อขายไฟฟ้า 

(COD) กบั กฟภ. 

15 ตุลาคม 2555 โรงไฟฟ้าบ่อพลอย อาํเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 

10 เมกะวัตต์ ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ และเริ� มเดินเครื� องเชิงพาณิชย์จ ําหน่าย

กระแสไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

26 พฤศจกิายน 2555 

 

 

บริษัทฯอนุมัติให้บริษัทย่อย คือ บริษัท เอ็ปโก้ กรีน พาวเวอร์ พลัส จํากัด 

(EPCOG) เขา้ซื�อหุ้นสามญัของ บริษทั อะควาติส เอ็นเนอร์จี 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�ปริมาณ

พลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตยสู์งสุด 5 เมกะวตัต ์

- LOPBURI  ซื�อที�ดิน ตั�งอยูที่� ตาํบลวงัขอนขวา้ง อาํเภอโคกสาํโรง  จงัหวดั

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

ที�รวม 119.55 ไร่ จาํนวนเงิน 35.00 ลา้นบาทจาก Sungen (Thailand) 

Company Limited 

- LOPBURI ลงนามในสัญญาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด

กาํลงัการผลิต 5 เมกะวตัต ์โดยว่าจา้ง Sungen International Limited  และ 

Sungen (Thailand) Company Limited เป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า

ดว้ยเซลลแ์สงอาทิตย ์มีมูลค่าการก่อสร้าง จาํนวนเงิน 471.30 ลา้นบาท  

- บริษัทฯ อนุมัติการจัดหาแหล่งเงินทุน และลงนามในสัญญาสินเชื�อ 

เอกสารหลกัประกนั เอกสารทางการเงินอื�น ๆ และเอกสารสัญญาต่างๆ ที�
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วนั เดือน ปี การเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สําคัญ 

เกี�ยวขอ้งทั�งหมดในการจดัหาแหล่งเงินทุนที�ใชใ้นการไดม้าซึ� งสินทรัพย ์

11 พฤศจกิายน 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื�อเป็นการปรับโครงสร้างธุรกิจและการถือหุ้นของกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย ์คณะกรรมการบริษทัฯอนุมติัให้ บริษทัฯเขา้ซื�อหุ้น บริษทั อะควาติส 

เอ็นเนอร์จี จาํกดั (AQUATIS)  จาํนวน 13,999,998 หุ้น ราคาพาร์ 10.00 บาท ใน

ราคาซื�อหุน้ละ 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�อวนัที� 11 

พฤศจิกายน 2556 มีมติอนุมติัให ้EPCOG ประกอบธุรกิจพลงังานดา้น Solar Roof , 

Bio-Mass, Bio Gas, Wind และพลงังานทางเลือกอื�นๆ   

EPCOG ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยที์�ติดบนหลงัคา 

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

โครงการ แต่ได้รับการคดัเลือกจาํนวน  8 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตรวม

ประมาณ 1.5 เมกะวตัต ์

10 มกราคม 2557 

 

 

 

 

 

บริษทั  เอ็ปโก ้ กรีน  พาวเวอร์  พลสั  จาํกดั (EPCOG) จดัตั�ง บริษทั  เอ็ปโก ้

เอน็เนอร์ยี� จาํกดั (EPCOE)  และ  EPCOE ไดมี้การลงนามในสัญญาแต่งตั�ง บริษทั 

พรีเมียร์ โซลูชั�น จาํกดั เป็นผูพ้ฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์น

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 

บนพื�นที�ขนาด 410,172 ตารางเมตร หรือ 256.36 ไร่ โดยมีมูลค่าตามสัญญา 

607,500,000 เยน (อตัราแลกเปลี�ยน 0.32 เทียบเท่าเงินบาทโดยประมาณ 194.40 

ลา้นบาท) ซึ� งรวมที�ดินและใบอนุญาตต่างๆ ครบถว้น ทั�งนี� ยงัไม่รวมค่าก่อสร้างซึ� ง

จะเสนอพิจารณาอนุมติัในอนาคตต่อไป 

4 กมุภาพนัธ์ 2557 โรงไฟฟ้าลพบุรี ขนาดกาํลงัการผลิต � เมกะวตัต ์ไดก่้อสร้างแลว้เสร็จ และเริ�ม

เดินเครื�องเชิงพาณิชยจ์าํหน่ายกระแสไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

3 มนีาคม 2557 คณะกรรมการบริษทัฯอนุมติัให้ บริษทัฯเขา้ซื�อหุ้น บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ 
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วนั เดือน ปี การเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สําคัญ 

จาํกดั (BP) ในสัดส่วนร้อยละ 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�งอยูใ่นประเทศฮ่องกง 

ดาํเนินธุรกิจเพื�อเขา้ถือหุ้นในบริษทัอื�น และลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าในธุรกิจ

พฒันาโครงการพลงังานในต่างประเทศ 

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

เขา้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 (โดย EPCO ถือหุ้นทางออ้มใน SPM(TH) 

ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยถือผ่าน บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั 

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

3. Alternative Energies Kabushi Kaisha (Jpn Co.) บริษทัตั�งอยูใ่นประเทศญี�ปุ่น 

ดาํเนินธุรกิจเพื�อเขา้ถือหุ้นในบริษทัที�ลงทุนในธุรกิจพฒันาโครงการพลงังาน

ในประเทศญี�ปุ่น โดย Solar Power Management Co., Ltd. (HK Co.)  เขา้ถือ

หุน้ในสัดส่วนร้อยละ 50  

4. Kurihara Godo Kaisha (Jpn Co.) บริษทัตั�งอยูใ่นประเทศญี�ปุ่น ดาํเนินธุรกิจ

พฒันาโครงการพลงังานในประเทศญี�ปุ่น โดย Alternative Energies Kabushi 

Kaisha (Jpn Co.)  เขา้ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100 

5. AE Power Godo Kaisha (Jpn Co.) บริษทัตั�งอยูใ่นประเทศญี�ปุ่น ดาํเนินธุรกิจ

พฒันาโครงการพลงังานในประเทศญี�ปุ่น โดย Alternative Energies Kabushi 

Kaisha (Jpn Co.)  เขา้ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100 

18  กนัยายน 2557 บริษทั  เอ็ปโก ้ กรีน  พาวเวอร์  พลสั  จาํกดั  (EPCOG) ไดเ้ริ�มเดินเครื�องเชิง

พาณิชยจ์าํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยที์�ติดบนหลงัคา (“Solar PV 

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

ขนาดกาํลงัการผลิตรวม  1,071.88  กิโลวตัต ์ใหก้บัการไฟฟ้านครหลวง  

13 มนีาคม 2558 เพื�อเป็นการจดัโครงสร้างกลุ่มบริษทัที�ดาํเนินธุรกิจพลงังาน และเพื�อเตรียมการ

ให้ บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จาํกดั ยื�นจดทะเบียนเป็นบริษทัรับอนุญาตในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  คณะกรรมการบริษัทได้อนุมติัให้บริษทัฯขายหุ้น

สามัญทั� งหมดของ บริษัท อะควาติส เอ็นเนอร์จี จาํกัด (AQUATIS) จาํนวน 

13,999,998 หุน้ ราคาพาร์ 10.00 บาท ในราคาขายหุ้นละ 11.23 บาท ขายหุ้นสามญั 

ของบริษทั เอ็ปโก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั จาํกดั (EPCOG) จาํนวน 9,999,997 หุ้น 
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วนั เดือน ปี การเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สําคัญ 

ราคาพาร์ 10.00 บาท ในราคาขายหุ้นละ 10.00 บาท และขายหุ้นสามญั ของบริษทั 

โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเมน้ท์ จาํกดั (SPM-TH) จาํนวน 9,999,997 หุ้น ราคาพาร์ 

10.00 บาท ในราคาขายหุ้นละ 10.00 บาท ให้แก่ บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จาํกดั 

(BP) รวมมูลค่าขายเป็นจาํนวนเงินทั�งสิ�น 227.22 ลา้นบาท และมีกาํไรจากการขาย

รวมเป็นจาํนวนเงิน 0.14 ลา้นบาท 

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

พาณิชยจ์าํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยที์�ติดบนหลงัคา (“Solar PV 

Rooftop”) เพิ�มอีกจาํนวน 2 โครงการ ตั�งอยูที่� เขตหลกัสี� กรุงเทพฯ ขนาดกาํลงัการ

ผลิตรวม  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 ไดมี้มติอนุมติัเขา้ทาํรายการ

ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์จาํนวน 5 โครงการ ได้แก่ 

โครงการ Kyoto, โครงการ Genbi และ โครงการ Shirakata 1-3 ที�ประเทศญี�ปุ่น 

ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 25.326 เมกะวตัต ์โดยมีมูลค่ารวมของโครงการประมาณ 

2,472.75 ลา้นบาท (หรือ 8,215.12 ลา้นเยน อา้งอิงอตัราแลกเปลี�ยนที� 0.301 บาท

ต่อเยน) ถา้มีค่าใชจ่้ายที�อาจเกิดขึ�น ประมาณว่าเพิ�มขึ�นแลว้ไม่เกินจาํนวนเงินทั�งสิ�น 

2,500 ลา้นบาท 

12 พฤศจกิายน 2558 

 

 

 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ EPCO ครั� งที�  7/2558 เมื�อวันที�  12 

พฤศจิกายน 2558 ไดมี้มติจดัตั�งบริษทัยอ่ย  Kyotemba Solar Godo Kaisha (เดิมชื�อ 

Green Partner Godo Kaisha) บริษทัตั�งอยูใ่นประเทศญี�ปุ่น ดาํเนินธุรกิจพฒันา

โครงการพลงังานในประเทศญี�ปุ่น โดย Alternative Energies Kabushi Kaisha (Jpn 

Co.)  เขา้ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100 

14 ธันวาคม 2558 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO ครั� งที� 8/2558 ได้มีมติอนุมัติให้
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วนั เดือน ปี การเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สําคัญ 

 

 

 

 

บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จาํกดั (BP) ดาํเนินการดงันี�  

1. แปรสภาพบริษทัจาํกดั เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั 

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

พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

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

หุน้ละ 0.10 บาท 

4. เพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากเดิม 720,000,000 บาท เป็นทุนจด

ทะเบียนใหม่ 900,000,000 บาท โดยเป็นทุนหุ้นสามัญจํานวน 

9,000,000,000  หุน้ มูลค่าหุน้ที�ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท 

5. ใหบ้ริษทั 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) ออกและเสนอขายหุ้น

กู ้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท 

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

2558 ไดมี้มติอนุมติัให้จดัตั�งบริษทัยอ่ย 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)  เขา้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อย

ละ 75 และดาํเนินจดทะเบียนจดัตั�งบริษทัฯ ที�กรมพฒันาธุรกิจเรียบร้อยแลว้ เมื�อ

วนัที� 7 มกราคม 2559 

10 กมุภาพนัธ์ 2559 

 

 

 

 

 

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

สาํคญัดงันี�  

1. ขยายวงเงินการออกและเสนอขายตราสารหนี�ประเภทตั�วแลกเงินระยะสั�น 

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

ลา้นบาท เป็นมูลค่าคงคา้งรวมไม่เกิน 1,000 ลา้นบาท 

2. ให้จาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อยจาํนวน 3,000 ลา้นหุ้น มูลค่าที�ตราไว้

หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ของจาํนวนหุ้นหลงัเพิ�มทุน 
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วนั เดือน ปี การเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สําคัญ 

โดยจดัสรรแบบเฉพาะเจาะจง ในราคาหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นมูลค่า 750 

ลา้นบาท 

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

สาํคญัดงันี�  

1. อนุมัติการเขา้ทาํรายการได้มาซึ� งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย  บริษัท อีส

เทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (EP)  ในการเขา้ทาํสัญญาซื�อขาย

หุ้น ระหว่าง EP กบั บริษทั ปรีดา ปราโมทย ์จาํกดั  กบั  บริษทั เอ็กซ์เซล

ลิ�งค ์จาํกดั  จาํนวน 3,635,800 หุน้ 

2. อนุมัติการเขา้ทาํรายการได้มาซึ� งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย  บริษัท อีส

เทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (EP)  ในการเขา้ทาํสัญญาซื�อขาย

หุ้น ระหว่าง EP กบั บริษทั เอสทีซี เอ็นเนอร์ยี� จาํกดั  กบั บริษทั เอเพก็ซ์ 

เอน็เนอร์ยี� โซลูชั�น  จาํกดั  จาํนวน 9,875,000 หุน้ 

3. อนุมัติการเขา้ทาํรายการได้มาซึ� งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย  บริษัท อีส

เทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (EP)  ในการเขา้ทาํสัญญาซื�อขาย

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

4. อนุมัติยกเลิกการเข้าทําสัญญาพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตยป์ระเทศญี�ปุ่น Genbi Project 10 MW และ Shirakata Project 1-

3 = 5.336 MW. รวม 4 โครงการ = 15.336 MW ของบริษทัยอ่ยและให้

นาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ เพื�อรับทราบต่อไป 

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

ทาํรายการไดม้าซึ� งสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยทางออ้ม  บริษทั อะควาติส  เอ็นเนอร์จี  

จาํกดั (AQU)  ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นพื�นที�ของ

สหกรณ์การเกษตรเมืองปราจีนบุรี 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 
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21 พฤศจกิายน 2559 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี�ปุ่น โครงการ Kyoto  ได้เริ� ม

เดินเครื�องเชิงพาณิชยจ์าํหน่ายกระแสไฟฟ้า ขนาดกาํลงัการผลิต 9.99 เมกะวตัต ์

14 ธันวาคม 2559 

 

 

 

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

รายการไดม้าซึ� งสินทรัพยข์อง EP การเขา้ทาํสัญญาซื�อขายหุ้นบริษทั ทศัน์ศิริ จาํกดั   

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

จาํกดั   จาํนวน 3,099,998 หุ้น ในมูลค่าหุ้นละ 164.33 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 

509,422,671.34 บาท  คิดเป็นร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน 

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

(GK4) ในประเทศญี�ปุ่นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน เป็นเงิน 50,000 

เยน จากผูถื้อหุน้เดิมมูลค่าตามสัญญา 410.42 ลา้นเยน ซึ� ง GK4 เป็นผูไ้ดรั้บสิทธิใน

การพฒันาโครงการโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์จาํนวน 2 โครงการ สัญญา

ดงักล่าวไดร้วมสิทธิในการผลิตไฟฟ้า และใบอนุญาตต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการ

ก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์(Fit) มูลค่า 314.37 ลา้นเยน (คิดเป็น 

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

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

Shadan Houjin เพื�อใหเ้ป็นไปตามโครงสร้างทางกฎหมายของประเทศญี�ปุ่น 

1 กมุภาพนัธ์ 2560 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี�ปุ่น โครงการ Kyoto  ได้เริ� ม

เดินเครื�องเชิงพาณิชยจ์าํหน่ายกระแสไฟฟ้า ขนาดกาํลงัการผลิต 9.99 เมกะวตัต ์

21 กมุภาพนัธ์ 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

สาํคญัดงันี�  

1. อนุมติัให ้EP เขา้ทาํสัญญาซื�อขายหุ้นใน บจก.ทศัน์ศิริ เพิ�มเติมจากผูถื้อหุ้น

เดิมอีก จาํนวน 3,099,998 หุ้น โดยที�มูลค่าตามสัญญา 509.42 ลา้นบาท 

ภายหลังการซื�อหุ้น สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 

99.99 และสัดส่วนการถือหุน้ทางออ้มในบจก.เอสเอสยทีู คิดเป็นร้อยละ 20 

ของทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่าว 

2. อนุมติัให้ EP เขา้ทาํสัญญาซื�อขายหุ้นใน บจก. เอสทีซี เอ็นเนอร์ยี� จาํกดั 

(STCE) จํานวน 78,447,600 หุ้น ในราคาหุ้นละ 16.433 บาท เป็นเงิน 
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1,289.13 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจด

ทะเบียนในบริษทัดงักล่าว เพื�อเขา้เป็นผูถื้อหุ้นทางออ้มในบจก. แทค เอ็น

เนอยี� (TAC) คิดเป็นร้อยละ 39.60 ของทุนจดทะเบียน และเพื�อเขา้เป็นผูถื้อ

หุ้นทางออ้มในบริษทั เอสเอสยทีู จาํกดั (SSUT) เพิ�มอีกร้อยละ 15.84 ของ

ทุนจดทะเบียน และเข้าเป็นผู ้ถือหุ้นทางอ้อมในบริษัท พีพีทีซี จํากัด 

(PPTC) ร้อยละ ��.�� ของทุนจดทะเบียน 

3. อนุมติัให้ EP เขา้ทาํสัญญาซื�อขายหุ้นในบจก.เอเพ็กซ์ เอ็นเนอยี� โซลูชั�น 

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

338.56 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 81.25 ของทุนจด

ทะเบียนในบริษทัดงักล่าว เพื�อเขา้เป็นผูถื้อหุ้นทางออ้มในบริษทั แทค เอ็น

เนอยี� จาํกดั (TAC) คิดเป็นร้อยละ 10.40 ของทุนจดทะเบียน และเพื�อเขา้

เป็นผูถื้อหุ้นทางออ้มในบริษทั เอสเอสยูที จาํกดั (SSUT) เพิ�มอีกร้อยละ 

4.16 ของทุนจดทะเบียน และเขา้เป็นผูถื้อหุ้นทางออ้มในบริษทั พีพีทีซี 

จาํกดั (PPTC) ร้อยละ 5.20 ของทุนจดทะเบียน 

4. อนุมติัให้ EP เขา้ทาํสัญญาซื�อขายหุ้นในบจก.พีพีทีซี (PPTC) จาํนวน 

3,635,800 หุ้น ในราคาหุ้นละ 142.33 บาท เป็นเงิน 517.49 ลา้นบาท 

ภายหลงัการซื�อหุ้น EP  มีสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงในบริษทัดงักล่าวคิด

เป็นร้อยละ 24.50  และสัดส่วนการถือหุ้นทางออ้มผ่าน บริษทั แทค เอ็น

เนอยี� จาํกดั (TAC) คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนในบริษทั

ดงักล่าว 

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

สาํคญัดงันี�  

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

เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั จาํกดั จาํนวน 19,999,997 หุน้ ในราคาทุน รวม

เป็นเงิน 119.99 ลา้นบาท สัดส่วนการถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุน

จดทะเบียนในบริษทัดงักล่าว เพื�อจดัโครงสร้างการถือหุ้นใหม่ให้เกิดความ

ชดัเจนในการดาํเนินธุรกิจ 

2. อนุมัติให้ SPM-TH จาํหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัทั� งหมดของ Solar 

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

หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.05 ดอลลาร์ฮ่องกง รวมเป็นเงิน 4.21 ลา้นดอลลาร์
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ฮ่องกง เพื�อปรับโครงสร้างการจดัการใหม่ ใหส้อดคลอ้งกบัการบริหารงาน

ของกลุ่ม 

28 มถุินายน 2560 

 

 

 

 

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

ลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงินโดยผูถื้อหุ้น (Equity Contribution and 

Shareholders Support Agreement) ในฐานะเป็นผูส้นบัสนุนหลกัใหม่ (The New 

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

“บริษทัยอ่ย”) ในฐานะผูถื้อหุ้นใหม่ (The New Shareholder) เพื�อประกอบสัญญา

เงินกู ้(Facility Agreement) ของบริษทั พีพีทีซี จาํกดั (“PPTC” หรือ “บริษทัร่วม

ทางตรงและบริษทัร่วมอ้อม”) ในสัดส่วนร้อยละ 49.50 โดยจะต้องมีการจัดทาํ

สัญญาเพิ�มเติม ภายใตส้ัญญาแกไ้ขเพิ�มเติมสัญญาสินเชื�อ ครั� งที� 3 

11 กนัยายน 2560 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO ครั� งที� 8/2560 มีมติอนุมติัให้บริษทัฯ 

ลงนามในสัญญาSponsor Undertaking ในฐานะเป็นผูส้นับสนุนโครงการ  เพื�อ

ประกอบสัญญาเงินกู ้ของบริษัทย่อยทางอ้อมในประเทศญี� 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 เป็นร้อยละ 98 : 2 และสัดส่วนการจ่ายเงินลงทุนจากเดิม 648.95 ลา้นเยน (ซึ� งจ่าย

ชาํระเงินลงทุนแลว้จาํนวน 50 ลา้นเยน เมื�อวนัที� 31 ตุลาคม 2559) เป็น 931 ลา้น

เยน ทั�งนี�  EPCO-E ได้รับคืนเงินลงทุนจาก GK3 ตามสัญญาฉบบัเดิมที�ยกเลิก 

จาํนวน 50 ลา้นเยน และจ่ายเงินลงทุนตามสัดส่วนของสัญญาฉบบัใหม่จาํนวน 931 

ลา้นเยน 

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

เสนอขายหุ้นสามญัของบริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (EP) ต่อ

ประชาชนทั�วไปเป็นครั� งแรก (IPO)  และแผนการนาํหุ้นของ EP จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (Spin Off) โดยจาํนวนหุ้นสามญัที�ออกใหม่ที�จะ

เสนอขายต่อประชาชนทั�วไปเป็นครั� งแรกของ EP จะมีสัดส่วนร้อยละ 20 ของหุ้นที�

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมดของ EP ภายหลงัการเพิ�มทุน และบริษทัฯ  จะยงัคงเป็นผูถื้อ
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หุน้ที�มีอาํนาจควบคุมใน EP ในสัดส่วนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนภายหลงัการ

เพิ�มทุน 

6 มนีาคม 2561 EP ไดจ้ดทะเบียนเปลี�ยนแปลงมูลค่าหุ้นที�ตราไว ้จากเดิม 12,000,000,000 หุ้น 

มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เป็น 2,400,000,000 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท และ

เพิ�มทุนหุ้นสามัญอีกจํานวน 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 ไดมี้มติอนุมติัให ้

บริษทั โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) (SPM)  เขา้ลงนามในสัญญาซื�อ

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

และสัญญาพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที�จังหวัดฟูเยี� ยน 

สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม จาํนวน 2 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 99.216 เม

กะวตัต์ โดย PKS มีสิทธิในสัญญาซื�อขายไฟฟ้าให้กบั Electricity of Vietnam 

(EVN) ระยะเวลา 25 ปี ในอตัรารับซื�อไฟฟ้า (FIT) ที� 0.0935 USD ต่อหน่วย (หรือ

ประมาณ 3.07 บาท อตัราแลกเปลี�ยนถวัเฉลี�ยที� 32.7873 บาท/1 USD อา้งอิงจาก

ธนาคารแห่งประเทศไทย 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 ์

31 ตุลาคม 2561 

 

 

 

 

 

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

Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company (PKS) ดาํเนินการลงทุนก่อสร้าง

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที�จังหวัดฟูเยี� ยน สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม 

(“โครงการ PKS”) จาํนวน 2 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 99.216 เมกะวตัต ์

และอนุมติัให้ บริษทั โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเมน้ท์ (ประเทศไทย) (SPM) เขา้ทาํ

บนัทึกขอ้ตกลงลงทุนร่วมกนัในโครงการ PKS โดย SPM ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 
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วนั เดือน ปี การเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สําคัญ 

65 กบับริษทั คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั�น จาํกดั (มหาชน) (CSS) ใน

สัดส่วนร้อยละ 25 และหุ้นส่วนที�เหลือโดย Nam Viet Hung Investment 

Corporation) (NVH) และกรรมการ   1 ท่านของ NVH ถือหุ้นรวมกนัในสัดส่วน

ร้อยละ 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�ยวกบัการพิมพห์นงัสือ 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 และไดรั้บโอนหุ้น WPS เรียบร้อยแลว้เมื�อวนัที� 18 ธนัวาคม 2561 

จึงส่งผลให ้WPS เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ  

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

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

หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.00 โดยซื�อจากผูถื้อหุ้นเดิม รวมจาํนวน 5 ราย  ใน

ราคาหุ้นละ 9.645 บาท (เท่าเดิม)  เป็นเงิน 72.34 ล้านบาท และที�ประชุม

คณะกรรมการบริษทัของ EPCO ครั� งที� 6/2562 เมื�อวนัที� 13  สิงหาคม 2562 ไดมี้มติ

อนุมติัให้เขา้ลงทุนซื�อหุ้นสามญั WPS เพิ�มอีกจาํนวน 250,000 หุ้น หรือคิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 0.50 โดยซื�อจาก บมจ.อมัรินทร์ พริ�นติ�ง แอนด์ พบัลิชชิ�ง ในราคา

หุ้นละ 9.645 บาท (เท่าเดิม)  เป็นเงิน 2.41 ลา้นบาท  โดยไดรั้บโอนหุ้น WPS 

เรียบร้อยแลว้  รวมถือหุน้ใน WPS สัดส่วนร้อยละ 100   

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

แอนด์ แพ็คเกจจิ�ง จาํกดั (WPP)  และสามารถผลิตกล่องลูกฟูกได้ตั� งแต่เดือน 

ตุลาคม 2562 เป็นตน้มา 

10–11 มถุินายน 2562 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยที์�จังหวัดฟูเยี� ยน สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม 

(“โครงการ PKS”) จาํนวน 2 โครงการ ได้เริ� มเดินเครื�องเชิงพาณิชยจ์าํหน่าย
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วนั เดือน ปี การเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สําคัญ 

กระแสไฟฟ้า ขนาดกาํลังการผลิตรวม 99.216 เมกะวตัต์  โดยกลุ่มบริษัทได้

จาํหน่ายโครงการนี�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 ถือหุ้นร้อย

ละ 65 ของหุ้นทั�งหมดใน Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company 

(PKS)  โดยดาํเนินการขายหุ้นและหนี�ของ SPM ให้กบั บมจ.บีจี คอนเทน

เนอร์ กล๊าส (BGC)  มูลค่าประมาณ 1,259 ลา้นบาท  

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

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

Limited  โดย EP ถือหุน้ร้อยละ 100  เพื�อเป็นการปรับโครงสร้างการถือหุ้น

ในบริษทัย่อยในต่างประเทศ และรองรับแผนธุรกิจในการลงทุน รวมถึง

การขยายการลงทุนในต่างประเทศในอนาคต  

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

เดินเครื�องเชิงพาณิชยจ์าํหน่ายกระแสไฟฟ้า ขนาดกาํลงัการผลิต 12.24 เมกะวตัต ์

 

27 ธันวาคม 2562 EP จําหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที�จังหวัดฟูเยี� ยน 

สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม จาํนวน � โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 99.216 เม

กะวตัต ์โดยดาํเนินการโอนหุน้และหนี�ของ SPM ใหแ้ก่ผูซื้�อ ( BGC)  เรียบร้อยแลว้ 

 

13 เมษายน 2563 บริษัทย่อย ดําเนินการเปลี�ยนชื�อจาก บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จํากัด 

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

22 เมษายน 2563 บริษัทฯ ดาํเนินการเปลี�ยนชื�อจาก บริษทั โรงพิมพ์ตะวนัออก จาํกัด (มหาชน) 

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

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

สาธารณูปโภค 
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วนั เดือน ปี การเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สําคัญ 

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

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

Huong Linh Fresh Energy Development Joint Stock Company และเขา้ลงนามใน

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

Huong Linh Reproduce Energy Development Joint Stock Company โดยการเขา้

ทาํรายการดังกล่าวเป็นการเขา้ทาํรายการเพื�อให้ได้มาซึ� งสิทธิในสัญญาซื�อขาย

ไฟฟ้าพลงังานลมรวม 60 MW ในประเทศเวียดนาม มูลค่าการซื�อขายรวมประมาณ 

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

ชาํระและโอนหุ้นแบ่งเป็น 5 ระยะตามกาํหนดการ โดยระยะที� 5 จะไดรั้บการโอน

หุน้ครบร้อยละ 100.00 ภายในเดือนตุลาคม 2564  

ทั�งนี�  บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินค่าซื�อขายหุ้นในระยะที� 1 สาํหรับทั�ง 2 บริษทั รวมเป็น

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

และไดรั้บหุ้นบริษทัในสัดส่วนบริษทัร้อยละ 31.25 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้

ของทั�งสองบริษทั 

30 มถุินายน 2563  บริษทัฯ เขา้ซื�อหุ้นสามญัทางตรง จาํนวน 4,754,398 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 18.9298 

บาท รวมเป็นจาํนวนเงินทั�งสิ�น 90,000,000.00 บาท ในสัดส่วนร้อยละ 18.75 ของ

บริษทั เอ เพ็กซ์ เอ็นเนอร์ยี� โซลูชั�น จาํกัด (“APEX”) ทาํให้บริษทัฯ ถือหุ้นใน 

APEX ร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ เพื�อให้ไดม้าซึ� งหุ้นทางออ้มใน 

บริษทั แทค เอ็นเนอร์ยี� จาํกดั (“TAC”) จาํนวน 477,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.40 

เพื�อให้ได้มาซึ� งการถือหุ้นทางออ้มใน บริษทั พีพีทีซี จาํกดั (“PPTC”) จาํนวน 

178,080 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.20 และเพื�อให้ไดม้าซึ� งการถือหุ้นทางออ้มใน บริษทั 

เอสเอสยูที จาํกดั (“SSUT”) จาํนวน 280,224 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.96 ของทุนจด

ทะเบียนชาํระแลว้ 

31 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯ เข้าลงนามในสัญญาซื� อขายหุ้นกับบริษัท บีซีพี จี  จ ํากัด  )มหาชน(  

(“BCPG”) โดยบริษทัฯ จะขายหุ้น RPV ทั�งหมดร้อยละ 100.00 ของจาํนวนหุ้น

ทั� งหมดของ RPV ให้แก่ บริษทั บีซีพีจี จาํกดั  )มหาชน (  มูลค่าทั� งสิ�นประมาณ 

871.00 ลา้นบาท พร้อมทั�งบริษทัที� RPV ถือหุ้นทางตรงและทางออ้มใน 4 บริษทั 

ไดแ้ก่ บจก. เจเคอาร์ พลงังาน (“JKR”) บจก. อะควาติส เอ็นเนอร์จี (“AQUATIS”) 

บจก. ลพบุรี โซล่า (“LOPBURI”) บจก. ปราจีน โซล่า (“PS”) ซึ� งแต่ละบริษทั
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วนั เดือน ปี การเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สําคัญ 

ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์นาดกาํลงัการผลิตบริษทัละ 5.00 เม

กะวตัต ์ รวมทั�งสิ�น 20.00 เมกะวตัต ์ ทั�งนี� กลุ่มบริษทัไดโ้อนหุ้นสามญัของ RPV 

แลว้เมื�อวนัที� 11 สิงหาคม 2563 และไดรั้บชาํระเงินงวดแรกจาํนวน 601.00 ลา้น

บาทแลว้ และจะไดรั้บชาํระงวดที�สองในเดือนสิงหาคม 2563 

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

สัญญาซื�อขายหุ้นลงวนัที� 7 สิงหาคม 2563 สาํหรับการซื�อหุ้นสามญัร้อยละ 90.00 

ในบริษทั Chu Prong Gia Lai Wind Power Joint Stock Company และเขา้ลงนาม

ในสัญญาซื�อขายหุ้นลงวนัที� 7 สิงหาคม 2563 สําหรับการซื�อหุ้นทั�งหมดร้อยละ 

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

สองโดยการเขา้ทาํรายการดงักล่าวเป็นการเขา้ทาํรายการเพื�อให้ไดม้าซึ� งสิทธิใน

สัญญาซื�อขายไฟฟ้าพลงังานลมรวม 100 MW ในประเทศเวียดนาม มูลค่าการซื�อ

ขายรวมประมาณ 16,625,000 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 518,866,250 ลา้นบาท 

ซึ� งมีเงื�อนไขการชาํระและโอนหุน้แบ่งเป็น 5 ระยะตามกาํหนดการ และจะเสร็จสิ�น

สมบูรณ์เมื�อโครงการสามารถจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยไ์ด้ภายในเดือนตุลาคม 

2564 

28 กนัยายน 2563 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ครั� งที�  10/2563 มีมติอนุมัติให้ EP 

Group ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัฯ ดาํเนินการจาํหน่ายโครงการไฟฟ้าที�

ประเทศญี�ปุ่น 2 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการ Kurihara 1 ขนาด 11.68 เมกะวตัต ์และ 

Kurihara2 จาํนวน 17.25 เมกะวตัต์ และอนุมัติให้ EPCOE ซึ� งเป็นบริษัทย่อย

ทางอ้อมของบริษทัฯ จาํหน่ายโครงการไฟฟ้าที�ประเทศญี�ปุ่น 1 โครงการ คือ 

โครงการ Kyoto ขนาด 9.99 เมกะวตัต ์

11 พฤศจกิายน 2563 ที�ประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ ครั� งที�  1/2563 มีมติอนุมัติให้เพิ�มทุนจด

ทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) จํานวน 

552,942,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จาํนวน 1,026,076,686 บาท เป็นทุนจด

ทะเบียนจาํนวน 1,579,018,686 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ�มทุนจาํนวน 

552,942,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดการเพิ�มทุนจด

ทะเบียนและการจดัสรร ดงันี�  

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

2) จดัสรรเพื�อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั�วไป (Public Offering)  ���,314,000 
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วนั เดือน ปี การเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สําคัญ 

หุน้ 

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

หุน้ 

ภาคผนวก 

1. การได้มาซึ�งหุ้นสามัญของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมที�ประเทศเวยีดนามขนาด 60.00 เมกะวตัต์ 

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

ไดเ้ขา้ลงนามในสัญญาซื�อขายหุ้นสามญัของ Huong Linh Fresh Energy Development Joint Stock 

Company และ Huong Linh Reproduce Energy Development Joint Stock Company เพื�อให้ไดม้าซึ� งสิทธิ

ขายไฟฟ้า 2 ฉบบัของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมในประเทศเวียดนาม Huong Linh 3 - 4 ขนาดกาํลงั

การผลิตโครงการละ 30.00      เมกะวตัต ์ รวมสองโครงการประมาณ 60.00 เมกะวตัต ์ โครงการตั�งอยูที่�

จงัหวดักว๋างจิ (Quang Tri) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม โดยคาดวา่ทั�งสองโครงการจะสามารถจาํหน่าย

ไฟฟ้าเชิงพาณิชยไ์ดภ้ายในเดือนตุลาคม 2564 

 ผูข้ายจะทยอยโอนหุ้นสามญัตามเงื�อนไขบงัคบัก่อน 5 ระยะ ทั�งนี� ปัจจุบนับริษทัย่อยของบริษทัฯ 

ไดรั้บการโอนหุ้นสามญัของบริษทัทั�งสองแห่งตามเงื�อนไขบงัคบัก่อนระยะที�หนึ� งแลว้ร้อยละ 31.25 ของ

ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ของทั�งสองบริษทั และจะดาํเนินการโอนหุ้นสามญัเสร็จสิ�นสมบูรณ์เมื�อโครงการ

สามารถจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยไ์ดภ้ายในเดือนตุลาคม 2564 โดยมีรายละเอียดของสัญญาและเงื�อนไข

บงัคบัก่อนและการชาํระหุน้ดงัต่อไปนี�  

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 

หุน้สามญัของ Huong Linh Reproduce 

Energy Development Joint Stock Company 
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เรื�อง SPA HL3 SPA HL4 

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

หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจาํนวนหุน้

ทั�งหมดที�ชาํระแลว้ของ Target Company 

HL3 โดยมีมูลค่า 100,000 ดงเวียดนามต่อหุน้ 

(“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 

(“Project 

Companies”) 

ปัจจุบนั Project Company  HL3 มีจาํนวนทุน

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

ดงเวียดนาม โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ

จาํนวน  1,620,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100,000 

ดงเวียดนาม  

ปัจจุบนั Project Company  HL4 มีจาํนวนทุน

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

ดงเวียดนาม โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามญั

จาํนวน 1,440,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100,000 

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 

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 

HL4) 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) 
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ระยะเวลา (Phase) 

และวนัครบกาํหนด

เข้าทําธุรกรรม 

(Completion Date) 

ราคาซื�อขาย และจาํนวน

หุ้นที�โอน (ร้อยละ)  

สําหรับ  Target 

Company แต่ละบริษทั 

เงื�อนไขบังคับก่อน 

ระยะที� 3 /  

30 สิงหาคม 2563 

1,650,000 ดอลล่าร์

สหรัฐ และผูซื้�อไดรั้บ

หุน้เป็นจาํนวนทั�งสิ�น

ร้อยละ 9.375 

สาํหรับทั�ง 2 โครงการ  

(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 

สาํหรับทั�ง 2 โครงการ  

(ก) ไดรั้บใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า (Electricity Generation License) 

(ข) การดาํเนินการทดสอบการท างาน กระบวนการ และเอกสาร

ต่างๆ ตามข้อกําหนด และโครงการเริ� มจ่ายไฟเชิงพาณิชย ์
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ระยะเวลา (Phase) 

และวนัครบกาํหนด

เข้าทําธุรกรรม 

(Completion Date) 

ราคาซื�อขาย และจาํนวน

หุ้นที�โอน (ร้อยละ)  

สําหรับ  Target 

Company แต่ละบริษทั 

เงื�อนไขบังคับก่อน 

)ทั�งนี�ผูรั้บเหมาเป็น

ผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้าย 

ภายใตส้ญัญาผูรั้บเหมา

ตามรายละเอียดที�ระบุ

ในระยะที� 4 ขา้งตน้( 

(Commercial Operation Date) ใหแ้ก่ EVN ได ้

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�งหุ้นสามัญของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมที�ประเทศเวยีดนามขนาด 100.00 เมกะวตัต์ 

 เมื�อวนัที� � สิงหาคม 2563 บริษทัย่อยทางออ้มของบริษทัฯ ได้เข้าลงนามในสัญญาซื�อขายหุ้น

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

Wind Energy Joint Stock Company โดยการเขา้ทาํรายการดงักล่าวเป็นการเขา้ทาํรายการเพื�อให้ไดม้าซึ� ง

สิทธิในสัญญาซื�อขายไฟฟ้าพลงังานลมรวม 100  MW ในประเทศเวียดนาม มูลค่าการซื�อขายรวมประมาณ 

16,625,000 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 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�งอยูที่�จงัหวดั 

Gia Lai สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยคาดวา่ทั�งสองโครงการจะสามารถจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

ไดภ้ายในเดือนตุลาคม 2564  

 ผูข้ายจะทยอยโอนหุ้นสามญัตามเงื�อนไขบงัคบัก่อน 5 ระยะและจะดาํเนินการโอนหุ้นสามญัเสร็จ

สิ�นสมบูรณ์เมื�อโครงการสามารถจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยไ์ดภ้ายในเดือนตุลาคม 2564 โดยมีรายละเอียด

ของสัญญาและเงื�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 

(1) บริษทั Mien Nui Gia Lai Development 

and Trading Joint Stock Company 
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เรื�อง SPA TN SPA MN 

(2) Nguyen Thi Phuong Mai 

(3) Nguyen Thi Sen  

(2) Nguyen Hong Minh  

(3) Le Thi Giang Ha  

(4) Nguyen Thi Sen 

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 

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
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ระยะเวลา 

(Phase) และวนั

ครบกาํหนดเข้า

ทําธุรกรรม 

(Completion 

Date) 

ราคาซื�อขาย และจาํนวน

หุ้นที�โอน (ร้อยละ)  

สําหรับ  Target 

Company แต่ละบริษทั 

เงื�อนไขบังคับก่อน 

สาํหรับโครงการ MN 

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 

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)-
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ระยะเวลา 

(Phase) และวนั

ครบกาํหนดเข้า

ทําธุรกรรม 

(Completion 

Date) 

ราคาซื�อขาย และจาํนวน

หุ้นที�โอน (ร้อยละ)  

สําหรับ  Target 

Company แต่ละบริษทั 

เงื�อนไขบังคับก่อน 

และผูซื้� อได้รับหุ้นเป็น

จาํนวนทั�งสิ�นร้อยละ 35 

 

telecommunication ระหว่าง Project Companies และศูนย์

ควบคุมระบบไฟฟ้าแห่งภูมิภาค (Regional Load Dispatch 

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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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  

ธุรกิจใหบ้ริการผลิตสิ�งพิมพแ์บบครบวงจร (One Stop Printing Facility) ตั�งแต่วางแผนการผลิต รับจดัทาํ

ตน้ฉบบั จดัหนา้ ออกแบบ แยกสี ถ่ายภาพขาวดาํ ทาํเพลท ทาํปรู๊พ พิมพอ์อฟเซตทั�งระบบป้อนแผน่และ

ป้อนมว้น พบั เขา้เล่ม ไสกาว จนกระทั�งเขา้เล่มเป็นสิ�งพิมพส์าํเร็จรูป และใหบ้ริการผลิตสิ�งพิมพป์ระเภท

บรรจุภณัฑก์ระดาษสาํหรับอาหาร รวมถึงใหบ้ริการผลิตสิ�งพิมพที์�เป็นบรรจุภณัฑป์ระเภทกล่องลูกฟูก โดย

เขา้ลงทุนผา่นบริษทั เวลิด ์พริ�นติ�ง แอนด ์แพค็เกจจิ�ง จาํกดั ซึ� งเมื�อวนัที� 22 กรกฎาคม 2563 บริษทั เวลิด ์

พริ�นติ�ง แอนด ์แพค็เกจจิ�ง จาํกดั ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปลี�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. งานพิมพ์เพื�อการศึกษา การสื�อสารและการบนัเทิง เช่น การพิมพ์หนังสือ สมุดตาํราเรียน 

วารสาร ต่าง ๆ ทั�งรายวนั รายสัปดาห์ รายเดือน ตลอดจนนิตยสารเพื�อความรู้และความบนัเทิง 

2. งานพิมพเ์พื�อการโฆษณา เช่น โปสเตอร์ ใบปลิว ฯลฯ 

3. งานพิมพส์าํหรับการผลิตหนงัสือพิมพร์ายวนัหรือรายสัปดาห์ แบบป้อนกระดาษมว้น  
 

งานพิมพด์งักล่าวสามารถจดัแบ่งตามประเภทของผลิตภณัฑ์ โดยแบ่งเป็นประเภท หนงัสือพิมพ,์ 

นิตยสาร, หนงัสือ, ปฎิทิน, โบวช์วัร์, แคต็ตาล็อก 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 
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 ประเภทสิ�งพมิพ์  ปี 2563  %  ปี 2562  %  ปี 2561  % 

หนงัสือ - - 17,497 3.03 3,716 0.87 

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 

และต่างประเทศ สามารถแบ่งตามประเภทของผลิตภณัฑ ์โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี�  :- 
 

1)  ประเภทหนังสือพมิพ์ 

 บริษทัฯเป็นผูผ้ลิตเพียงบริษทัเดียวในประเทศไทย ที�ให้บริการพิมพห์นงัสือพิมพ ์โดยที�ไม่มีหัว

หนงัสือเป็นของบริษทั  จึงเป็นจุดเด่นในการให้บริการพิมพห์นงัสือพิมพ ์หนงัสือพิมพร์ายวนัที�บริษทัให้

การบริการ  เช่น  หนงัสือพิมพผ์ูจ้ดัการรายวนั, หนงัสือพิมพท์นัหุ้นรายวนั, หนงัสือพิมพต่์างประเทศ  เช่น 

Nikkei Newspaper, หนงัสือพิมพฐ์านเศรษฐกิจ เป็นตน้  
 

2)  ประเภทนิตยสารรายเดือน, รายปักษ์ และรายสัปดาห์ 

 บริษทัฯไดใ้หบ้ริการพิมพนิ์ตยสารแก่บริษทัเจา้ของหนงัสือหลายบริษทั โดยเป็นนิตยสารรายเดือน

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

ตน้  เนื�องจากสื�ออิเล็คทรอนิคส์สมยัใหม่ หรือ Social Media ต่างๆที�เขา้มามีบทบาทในยุคปัจจุบนั ทาํให้

นิตยสารหลายฉบบัตอ้งลดจาํนวนพิมพ ์และบางฉบบัก็ปิดตวัลง  จึงส่งผลใหบ้ริษทัฯมียอดสิ�งพิมพป์ระเภท

นี�ลดลง 
 

3)  ประเภทหนังสือ, คู่มือ และพอ็กเกต็บุ๊ค 

 ในปีนี� ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศยงัคงชะลอตัว  ธุรกิจต่างๆยงัคงดาํเนินไปได้  บริษทัฯ

สามารถสร้างลูกคา้รายใหม่  และยงัคงรักษาฐานลูกคา้เดิมไวไ้ด ้ โดยมุ่งเนน้ไปยงัลูกคา้กลุ่มเป้าหมายที�มี

ศกัยภาพสูง  เพื�อเพิ�มมูลค่างานพิมพ ์ และจากการที�ภาครัฐใหก้ารสนบัสนุนสื�อการเรียนการสอนนั�น ทาํให้

บริษทัฯสามารถรักษายอดสิ�งพิมพป์ระเภทหนงัสือเรียนไวไ้ด ้ และบริษทัฯยงัคงไดรั้บการสนบัสนุนจาก

ลูกคา้ประเทศเพื�อนบา้น เป็นงานสิ�งพิมพแ์บบเรียนกระทรวงศึกษาธิการลาวเช่นเคย  สําหรับงานพิมพ์
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ประเภทหนงัสือคู่มือเครื�องใชไ้ฟฟ้า และกลอ้งถ่ายรูป อาทิเช่น คู่มือ FUJITSU, คู่มือรถยนต ์ฯลฯ  บริษทัฯ

ยงัสามารถรักษายอดขายสิ�งพิมพป์ระเภทนี�ไวไ้ด ้   
 

4)  ประเภทโบชัวร์ แค็ตตาล็อก อื�นๆ  

 จากนวตักรรมและเทคโนโลยสีมยัใหม่ที�เขา้มามีบทบาทสาํคญัในยคุปัจจุบนั ลูกคา้ของบริษทัฯ

บางราย เปลี�ยนช่องทางการนาํเสนอผลิตภณัฑเ์ป็นแบบดิจิทลัคอนเทนตผ์า่นช่องทางเวบ็ไซต,์ ผา่นช่องทาง

อิเลคทรอนิกส์ หรือทาง Social Media ต่างๆ  แต่บริษทัฯยงัสามารถรักษายอดขายสิ�งพิมพป์ระเภทนี�ได ้

เนื�องจากไดรั้บการสนบัสนุนจากฐานลูกคา้เดิมไวไ้ด ้
 

5)  ประเภทปฏิทนิ และไดอารี� 

 บริษทัฯ ยงัสามารถรักษาฐานลูกคา้เดิม และสร้างลูกคา้ใหม่ไดส้ําหรับงานพิมพป์ระเภทปฏิทิน 

และไดอารี�  เพราะแต่ละบริษทัยงัตอ้งสั�งพิมพเ์พื�อสําหรับแจกในช่วงปลายปี   ทาํใหบ้ริษทัฯสามารถรักษา

ยอดสิ�งพิมพป์ระเภทนี�ได ้โดยมียอดขายเพิ�มขึ�นไม่มากนกั 
 

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 
 

 บริษทัฯคาดวา่รายไดจ้ากสิ�งพิมพใ์นปี 2564 จะโตขึ�นไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 จากปี 2563 เนื�องจาก

ปลายปี 2562  บริษทัฯไดข้ยายการลงทุนในการเขา้ซื�อหุ้นสามญัของ บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) 

จาํกดั (WPS) ในสัดส่วนร้อยละ 84.50% (เปลี�ยนชื�อเป็น บริษทั เวิลด์ พริ�นติ�ง แอนด์ แพ็คเกจจิ�ง จาํกดั 

(WPP) เมื�อวนัที� 30 กนัยายน 2562 และเปลี�ยนชื�อเป็น บริษทั ตะวนัออกการพิมพ ์และบรรจุภณัฑ์ จาํกดั 

(EPPCO) เมื�อวนัที� 22 กรกฎาคม 2563) โดย EPPCO ประกอบธุรกิจสิ�งพิมพ ์ และมีรายไดป้ระจาํจากงาน

พิมพห์นงัสือพิมพข์องกลุ่มเนชั�น  และ EPPCO  ไดข้ยายธุรกิจสิ�งพิมพไ์ปยงับรรจุภณัฑ์กระดาษประเภท

กล่องลูกฟูก โดยลงทุนเพิ�ม ปรับปรุงอาคาร และติดตั�งเครื�องจกัร Packaging ใหม่ ใชพ้ลงังานทดแทนที�เป็น

มิตรกบัสิ�งแวดลอ้ม ในการติดตั�ง Solar Rooftop  โดยสามารถผลิตกล่องลูกฟูกไดต้ั�งแต่เดือน ตุลาคม 2562 

เป็นตน้มา  บริษทัฯ จึงเชื�อมั�นวา่จะมีรายไดจ้ากธุรกิจสิ�งพิมพที์�เพิ�มขึ�นมากตามลาํดบัต่อไป 
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การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

 ในปี 2564 แนวโนม้ภาพรวมธุรกิจสิ�งพิมพ ์และบรรจุภณัฑ์คาดการณ์วา่ในช่วงตน้ปีเศรษฐกิจมี

การขยายตวัที�ดี มีทิศทางฟื� นตวัดีขึ�น แต่ช่วงครึ� งหลงัของปีมีความย่อตวัลงบา้ง ทั�งนี� ในส่วนของธุรกิจ

สิ�งพิมพน์ั�นยงัคงประสบปัญหา และไดรั้บแรงกดดนัจากพฤติกรรมที�เปลี�ยนไปของผูบ้ริโภค ในการติดตาม

ขอ้มูลข่าวสารผา่นสื�อออนไลน์ที�ยงัคงเติบโตอยา่งต่อเนื�อง  ปัจจยัดงักล่าวจึงส่งผลกระทบต่อธุรกิจสิ�งพิมพ์

เพราะมีการแข่งขนักับเทคโนโลยีสมยัใหม่ และภาวะการขายโฆษณาของสื�อออนไลน์  มีเพียงตลาด

ทางดา้นบรรจุภณัฑ์ที�คาดวา่จะเติบโตประมาณร้อยละ 10 โดยไดรั้บปัจจยัหนุนจากภาวะเศรษฐกิจภายใน

และต่างประเทศที�มีทิศทางฟื� นตวัดีขึ�น  อีกทั�งความตอ้งการของผูบ้ริโภคในยุคดิจิทลัที�ยงัคงเติบโตอย่าง

ต่อเนื�อง การผลิตบรรจุภณัฑใ์นยคุปัจจุบนัมีนวตักรรมใหม่ๆ ใชเ้ทคโนโลยีระดบัสูง  เช่น  กล่องกระดาษที�

มีนํ�าหนกัเบา  สะดวกและลดตน้ทุนในการขนส่ง สามารถใชบ้รรจุสินคา้ที�มีความหลากหลาย ตรงกบัความ

ตอ้งการใช้จากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบนั ที�ตอ้งการความสะดวกรวดเร็ว ซึ� งหันมาเลือกซื�อ

สินคา้ออนไลน์มากขึ�น และมีแนวโนม้ขยายตวัต่อเนื�อง ทาํให้ตลาดสิ�งพิมพป์ระเภทบรรจุภณัฑ์มีแนวโนม้

เติบโตตามไปดว้ย ดงันั�นบริษทัจึงตอ้งปรับตวั เพื�อชิงส่วนแบ่งการตลาดบรรจุภณัฑ์ โดยจะขยายธุรกิจไป

ยงัผลิตภณัฑป์ระเภทกล่องลูกฟูกภายในปี 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�งพิมพส์ําหรับธุรกิจขายปลีกและขายส่งขนาดใหญ่มีการปรับวิธีโฆษณาสินคา้โดยการใช้

สื�อผสมผสานสื�อออนไลน์ และออฟไลน์เขา้ดว้ยกนั เพื�อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในยุคปัจจนั 

ทาํให้มีการปรับตวัในด้านสิ�งพิมพ์ โดยบริษทัขนาดใหญ่ ธุรกิจขายปลีกและขายส่ง เปลี�ยนวิธีจากพิมพ์

ใบปลิวจาํนวนมาก ไปลงโฆษณาทางดา้นหนงัสือพิมพร์ายวนั และลงโฆษณาทางดา้นสื�อออนไลน์เพิ�มมาก

ขึ�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

เริ�มผลิตกล่องลูกฟูกไดใ้นเดือน ตุลาคม 2562 เป็นตน้มา  โดยปี 2563 กาํลงัการผลิตบรรจุภณัฑ์ จะประมาณ 

60% 
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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�อใหไ้มส่่งผลกระทบดงักล่าว     
 

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

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�ภาครัฐไดมี้นโยบายในการสนบัสนุนการใช้ไฟฟ้าพลงังานทดแทนนั�น โดยกลุ่มบริษทัได้

เล็งเห็นถึงโอกาสในการพฒันา และได้ลงทุนในธุรกิจที�เกี�ยวขอ้งกบัพลงังานทดแทน  ซึ� งเป็นธุรกิจที�มี

ศกัยภาพในการเจริญเติบโตที�สูง และมีความเสี�ยงในการดาํเนินงานตํ�า ตลอดจนสามารถสร้างรายได้ที�

มั�นคงไดใ้นระยะยาว  

โดยมีธุรกิจหลัก คือ การผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ประเภทพลังงาน

แสงอาทิตย์ โดยบริษัทฯ มีนโยบายจะเข้าลงทุน พัฒนา และบริหารโรงไฟฟ้าทั� งในประเทศและ

ต่างประเทศ รวมถึงการรับเหมาติดตั�งระบบผลิตไฟฟ้า นอกจากนี�  บริษทัฯ มีการลงทุนในบริษทัร่วม ซึ� ง

ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าและไอนํ� า  โดยโรงไฟฟ้าแบบพลังงานความร้อนร่วม 

(“Cogeneration”) และในปี 2563 บริษทัไดเ้ริ�มเขา้ทยอยเขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟาพลงังานลมใน

ประเทศเวยีดนาม 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 โครงการผลิตไฟฟ้าที�อยูภ่ายใตก้ารดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทั

ร่วม (“กลุ่มบริษทัฯ”) ทั�งที�ดาํเนินการเชิงพาณิชย ์(“COD”) แลว้ และโครงการที�อยูร่ะหวา่งการพฒันา คิด

เป็นกาํลงัการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 170.48 เมกะวตัต ์และกาํลงัการผลิตไอนํ� าตามสัดส่วน

การถือหุ้นรวม 39.79 ตนัต่อชั�วโมง โดยแบ่งเป็นโครงการที� COD แลว้คิดเป็นกาํลงัการผลิตไฟฟ้าตาม

สัดส่วนการถือหุ้นรวม 169.02 เมกะวตัต ์และกาํลงัการผลิตไอนํ� าตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 39.79 ตนัต่อ
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ชั�วโมง และโครงการที�อยูร่ะหวา่งการพฒันา 1 โครงการ คิดเป็นกาํลงัการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้น

รวม 1.46 เมกะวตัต ์ 

โดยยงัไม่รวมโครงการพลงังานลม ซึ� งอยูร่ะหวา่งการลงทุนพฒันาโครงการ จาํนวน 160 เมกะวตัต ์ 
 

โครงสร้างรายได้ของธุรกจิโรงไฟฟ้า 

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
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การขายไฟจากโครงการดงักล่าว และไมม่รีายไดจ้ากเงนิอุดหนุนจากรฐับาล (Adder) สาํหรบั 3 โครงการ  
2. โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศเวยีดนามขนาดกาํลงัการผลติเสนอขาย 99.216 เมกะวตัต ์ ไดเ้ริ�ม

จาํหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณชิย ์ ช่วงเดอืนมถุินายน 2562 บรษิทัฯ จงึมรีายไดค้่าขายไฟฟ้าโครงการดงักล่าวในปี 2562 
อย่างไรกต็ามบรษิทัฯ ไดจ้าํหน่ายหุน้สามญัและโครงการโรงไฟฟ้าทั �ง 2 โครงการดงักล่าวช่วงธนัวาคม 2562 ทาํใหบ้รษิทั
ฯ รบัรูก้าํไรจากการขายเงนิลงทุนในปี 2562 

3. บรษิทัฯ ไดจ้าํหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศญี�ปุ่ นในประเทศญี�ปุ่ น 3 โครงการ ไดแ้ก่ ครูฮิาร่า 1 
ครูฮิาร่า 2 และเกยีวโต เมื�อวนัที� 15 ตุลาคม 2563 และไดร้บัชาํระเงนิเรยีบรอ้ยในวนัที� 26 ตุลาคม 2563 ใหใ้นอนาคต
บรษิทัจะไมม่รีายไดก้ารขายไฟจากโครงการดงักล่าว 

 

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  
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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 
 

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 
 

 บริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อม ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 

ประเภทพลังงานแสงอาทิตยเ์ป็นหลกั โดยมีโครงการตั� งอยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ และยงัมีการ

ประกอบกิจการรับติดตั�งระบบผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop ในประเทศไทยตั�งแต่ปี 2560 และในปี 2563 กลุ่ม

บริษทัไดป้ระกาศเขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมในประเทศเวียดนาม นอกจากนี�  ยงัมีบริษทัร่วม

ของบริษทัฯ ซึ� งประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าประเภทโรงไฟฟ้า Cogeneration 

โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 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 



ส่วนที� � การประกอบธุรกิจ           บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 

หนา้ที� 55  

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 

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 

ภาพโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยป์ระเภท Solar Rooftop 
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โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 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 
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(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�งระบบผลติไฟฟ้า 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 

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� งดาํเนินกิจการโรงไฟฟ้าพลงังานความ

ร้อนร่วม 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 
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(ก). โครงการลาดกระบงั 

โครงการลาดกระบงัดาํเนินการโดย PPTC ซึ� งเป็นบริษทัร่วมที�บริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 49.50 เป็น

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมขนาดกาํลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขาย 120 เมกะวตัต ์และกาํลงัการ

ผลิตไอนํ� า 30 ตนัต่อชั�วโมง (หากคิดตามสัดส่วนการถือหุ้น กาํลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขายเท่ากบั 59.40 เม

กะวตัต ์กาํลงัการผลิตไอนํ�าเท่ากบั 14.85 ตนัต่อชั�วโมง) โครงการลาดกระบงัใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเชื�อเพลิง

หลกัในการผลิต มีสัญญาซื�อขายไฟฟ้ากบั กฟผ. จาํนวน  90 เมกะวตัต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี นอกจากนี�  

โครงการลาดกระบงัมีสัญญาซื�อขายไฟฟ้าและสัญญาซื�อขายไอนํ� ากบัลูกคา้ซึ� งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมใน

เขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั 

ทั�งนี�  PPTC ได้รับการยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซและไอนํ� า 

ภายใตบ้ตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นระยะเวลา 8 ปีนบัจากวนัที�เริ�มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ

ดงักล่าว ทั�งนี�  มูลค่าของภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส่วนที�ไดรั้บยกเวน้รวมกนัตลอดระยะเวลาที�ไดรั้บการยกเวน้

จะไม่เกินกวา่ร้อยละ 100 ของเงินลงทุนของโครงการ (ไม่รวมค่าที�ดินและทุนหมุนเวยีน) 

 

รูปภาพโครงการลาดกระบงั 
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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 

นอกจากนี�  โครงการบางปูมีสัญญาซื�อขายไฟฟ้าและสัญญาซื�อขายไอนํ� ากบัลูกคา้ซึ� งเป็นโรงงานอุตสาหกรรม

ในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู 

ทั�งนี�  SSUT ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกิจการผลิตไฟฟ้าและไอนํ� า ภายใตบ้ตัร

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

มูลค่าของภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส่วนที�ไดรั้บยกเวน้รวมกนัตลอดระยะเวลาที�ไดรั้บการยกเวน้จะไม่เกินกว่า

ร้อยละ 100 ของเงินลงทุนของโครงการ (ไม่รวมค่าที�ดินและทุนหมุนเวยีน) 

 

 

 

 



ส่วนที� � การประกอบธุรกิจ           บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 

หนา้ที� 60  

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� งถือหุน้

โดย Huong Linh Fresh Energy Development Joint Stock Company ร้อยละ 99.80 โดยบริษทัเขา้ทาํรายการ

ไดม้าซึ� งหุน้สามญัของ Huong Linh Fresh 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� 2 พฤศจิกายน 2563 

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

หน่วย (หรือประมาณ 2.67 บาท อตัราแลกเปลี�ยนที� 31.39 บาทต่อ 1 ดอลล่าร์สหรัฐ อา้งอิงจากธนาคารแห่ง

ประเทศไทย ณ วนัที� 10 มิถุนายน 2563) โดยโครงการดงักล่าวมีกาํหนดการจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาริชย ์ (COD) 

ภายในเดือนตุลาคม 2564 

(ข.) โครงการ Huong Linh 4 

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

โดย Huong Linh Fresh Energy Development Joint Stock Company ร้อยละ 99.80 โดยบริษทัเขา้ทาํรายการ

ไดม้าซึ� งหุน้สามญัของ Huong Linh Reproduce Energy Development Joint Stock Company โดยจะไดรั้บหุน้
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สามญัครบร้อยละ 100.00 ภายในเดือนตุลาคม 2564 โดยโครงการดงักล่าวเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม

ขนาดกาํลงัการผลิต 30.00 เมกะวตัต ์ซึ� งอยูที่�เขตจงัหวดั Quang Tri ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ� ง

ไดรั้บอนุมติัใหร้วมโครงการเขา้อยูใ่นแผนแม่บทกาํหนดทิศทางพลงังานไฟฟ้า (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 โดยบริษทัเขา้ทาํรายการ

ไดม้าซึ� งหุน้สามญัของ Chu Prong Gia Lai Wind Power Joint Stock โดยจะไดรั้บหุน้สามญัครบร้อยละ 90.00 

ภายในเดือนตุลาคม 2564 โดยโครงการดงักล่าวเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมขนาดกาํลงัการผลิต 50.00 

เมกะวตัต ์ ซึ� งอยูที่�เขตจงัหวดั Gia Lai ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ� งไดรั้บอนุมติัใหร้วมโครงการ

เขา้อยูใ่นแผนแม่บทกาํหนดทิศทางพลงังานไฟฟ้า (PPDP approval) ของปี 2563 ถึง 2573 และไดรั้บการ

ยอมรับที�จะรับซื�อขายไฟฟ้าจากโครงการในเบื�องตน้จาก Vietnam Electricity (“EVN”) โดยไดล้งนามใน

สัญญาซื�อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) กบั EVN แลว้ในวนัที� 1 ธนัวาคม 2563 มีระยะเวลาซื�อขาย

ไฟฟ้า 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 ดอล

ล่าร์สหรัฐ อา้งอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัที� 6 สิงหาคม 2563) โดยโครงการดงักล่าวมีกาํหนดการ

จาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาริชย ์(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 โดยบริษทัเขา้

ทาํรายการไดม้าซึ� งหุน้สามญัของ Chu Prong Gia Lai Wind Energy Joint Stock Company โดยจะไดรั้บหุ้น

สามญัครบร้อยละ 100.00 ภายในเดือนตุลาคม 2564 โดยโครงการดงักล่าวเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม

ขนาดกาํลงัการผลิต 50.00 เมกะวตัต ์ ซึ� งอยูที่�เขตจงัหวดั Gia Lai ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ� ง

ไดรั้บอนุมติัใหร้วมโครงการเขา้อยูใ่นแผนแม่บทกาํหนดทิศทางพลงังานไฟฟ้า (PPDP approval) ของปี 2563 

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

โดยไดล้งนามในสัญญาซื�อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) กบั EVN แลว้ในวนัที� 1 ธนัวาคม 2563 มี

ระยะเวลาซื�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) โดยโครงการดงักล่าว

มีกาํหนดการจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาริชย ์(COD) ภายในเดือนตุลาคม 2564 
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กระบวนการผลติไฟฟ้า 

โครงการ Solar Farm และโครงการ Solar Rooftop 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นกลุ่มบริษทัฯ แบ่งออกเป็นประเภท Solar Farm ซึ� งผลิตไฟฟ้า

สาํหรับส่งเขา้ระบบโครงข่าย โดยมีการประกอบกิจการทั�งในและต่างประเทศ และประเภท Solar Rooftop 

ซึ� งแบ่งออกเป็นการผลิตไฟฟ้าสาํหรับส่งเขา้ระบบโครงข่าย และการผลิตไฟฟ้าเพื�อใชภ้ายในอาคารพาณิชย ์

โดยกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยทุ์กประเภทที�กล่าวมานี� มีอุปกรณ์หลกัและกระบวนการ

ผลิตไฟฟ้า ดงันี�  

อุปกรณ์หลกั 

1. แผงเซลลแ์สงอาทิตย ์(Solar Module) เป็นอุปกรณ์เปลี�ยนพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นกระแสไฟฟ้า

ตรง (DC Current) โดยเทคโนโลยขีองแผงเซลลแ์สงอาทิตยแ์บ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ  

- ซิลิคอนผลึกเดี�ยว (Monocrystalline Silicon) มีลกัษณะเป็นแผน่ซิลิคอนแข็งและบางมาก 

เซลลแ์สงอาทิตยป์ระเภทผลึกซิลิคอน ผลิตจากแท่งผลึกซิลิคอนที�เกิดจากการหลอมละลาย

ซิลิคอนบริสุทธิ�  โดยแผงเซลล์แสงอาทิตยป์ระเภทนี� มีประสิทธิภาพต่อพื�นที�สูง อย่างไรก็

ตาม ตน้ทุนในการผลิตแผงเซลลแ์สงอาทิตยป์ระเภทนี�ค่อนขา้งสูง 

- โพลีคริสตลัไลน์ (Polycrystalline Silicon) ผลิตโดยการนาํเอาซิลิคอนเหลวมาเทใส่แม่พิมพ์

ที�เป็นสี� เหลี�ยม ก่อนที�จะนาํมาตดัเป็นแผน่บาง แผงเซลล์แสงอาทิตยป์ระเภทนี� นี� ใชป้ริมาณ

ซิลิคอนในการผลิตน้อยกว่าประเภทซิลิคอนผลึกเดี�ยว ราคาจึงถูกกว่า ดังนั�น หากไม่มี

ขอ้จาํกดัในดา้นพื�นที� การใช้แผงเซลล์แสงอาทิตยป์ระเภทนี� คุม้ค่าการลงทุนกว่าประเภท

ผลึกเดี�ยว 

- ฟิล์มบาง (Thin Film) หลักการคือการนําสารที�สามารถแปลงพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็น

กระแสไฟฟ้ามาฉาบเป็นฟิลม์หรือชั�นบางๆ ซอ้นกนัหลายๆ ชั�น ดา้นประสิทธิภาพในการใช้

งานนั�นตํ�ากวา่แผงเซลลแ์สงอาทิตยป์ระเภทซิลิคอนผลึกเดี�ยวและประเภทโพลีคริสตลัไลน์  

2. ตูร้วมสายไฟฟ้ากระแสตรง (DC Combiner Box) เป็นอุปกรณ์สําหรับรวมกระแสไฟฟ้าที�ผลิต

ไดจ้ากแผงเซลล์แสงอาทิตยเ์พื�อส่งกระแสไฟฟ้าที�รวมไดไ้ปยงัอินเวอร์เตอร์ นอกจากนี�ภายใน

ตูร้วมสายไฟฟ้ากระแสตรงยงัติดตั�งอุปกรณ์ตดัตอนและอุปกรณ์ป้องกนั เช่น Surge Protection 

และ Fuse เป็นตน้ 

3. อินเวอร์เตอร์ (Inverter) เป็นอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้าจากกระแสตรงเป็นกระแสสลบัแรงดนั

ตํ�า เพราะระบบไฟฟ้าโดยส่วนใหญ่มกัใช้กระแสไฟสลบัในการใช้งาน โดยอินเวอร์เตอร์ใน

ระบบเซลล์แสงอาทิตยแ์บบเชื�อมต่อกบัระบบจาํหน่าย (Grid-connected) สามารถแบ่งได ้2 

ประเภท ขึ�นอยูก่บัลกัษณะการใชง้าน คือ 
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- อินเวอร์เตอร์ชนิดเซนทรัล (Central Inverter) เป็นอินเวอร์เตอร์ขนาดใหญ่ มีขนาดตั�งแต่ 

100 ถึง 2,500 กิโลวตัต ์อินเวอร์เตอร์ชนิดนี� นิยมนาํมาใชส้ําหรับ Solar Farm ซึ� งมีกาํลงัการ

ผลิตสูง เนื�องจากมีความสะดวกในการติดตั�งกบัระบบขนาดใหญ่ และสะดวกต่อการดูแล

รักษา  

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

กิโลวตัต์ อินเวอร์เตอร์ชนิดนี� นิยมนาํมาใช้สําหรับ Solar rooftop เนื�องจากมีขนาดเล็ก 

สามารถติดตั�งในพื�นที�จาํกดั และสะดวกในการดูแลรักษา 

4. ตูร้วมสายไฟฟ้ากระแสสลบั (AC Combiner Box) เป็นอุปกรณ์สําหรับรวมไฟฟ้ากระแสสลบัที�

แปลงมาจากอินเวอร์เตอร์เพื�อส่งกระแสไฟฟ้าไปการใชง้านที�ตอ้งการต่อไป  

5. หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) เป็นอุปกรณ์แปลงแรงดันไฟฟ้าให้เป็นแรงดนัที�ต้องการ 

โดยทั�วไปจะติดตั�งหมอ้แปลงสําหรับกรณีที�ตอ้งการขายไฟฟ้าให้กบัผูรั้บซื�อไฟฟ้าในระบบ

จาํหน่าย ดงันั�นจึงตอ้งแปลงแรงดนัใหต้รงกบัระบบจาํหน่าย 

6. สวิตซ์เกียร์ (Switch Gear) เป็นอุปกรณ์ซึ� งทาํหน้าที�ตดัต่อและเชื�อมต่อระหวา่งระบบภายใน

และระบบโครงข่าย  

กระบวนการผลิตไฟฟ้า 

1.  พลังงานแสงอาทิตย์ที�ตกกระทบกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะถูกแปลงเป็นไฟฟ้า

กระแสตรง โดยการนาํแผงเซลล์แสงอาทิตยม์าต่ออนุกรมกนัในแต่ละชุดสตริงจะทาํให้ได้

แรงดนัไฟฟ้าเพิ�มขึ�นตามตอ้งการ โดยจาํนวนแผงเซลล์แสงอาทิตยที์�นาํมาต่ออนุกรมกนัในแต่

ละสตริงจะขึ�นอยูก่บัขนาดอินเวอร์เตอร์ที�ใช ้ 

2.  สายไฟฟ้าจากแต่ละสตริง จะไปต่อรวมกันที�ตู ้รวมสายไฟฟ้ากระแสตรง เพื�อรวม

กระแสไฟฟ้าเขา้ดว้ยกนั แลว้ส่งไปยงัอินเวอร์เตอร์ต่อไป  

3.  เมื�อไฟฟ้ากระแสตรงเขา้สู่อินเวอร์เตอร์ อินเวอร์เตอร์จะทาํการเปลี�ยนไฟฟ้ากระแสตรง

เป็นไฟฟ้ากระแสสลบั และปรับค่าทางไฟฟ้า (เช่น แรงดนั, เฟส, ฮาร์โมนิค, ความถี�, แรงดนั

กระเพื�อม, การป้องกนัสภาวะไอส์แลนด์ดิ�ง เป็นตน้) ให้ตรงตามที�ผูค้วบคุมระบบจาํหน่าย

กาํหนด ซึ� งอินเวอร์เตอร์ที�นาํมาใชง้านจะผา่นการทดสอบจากผูค้วบคุมระบบจาํหน่าย 

4. จากนั� นไฟฟ้ากระแสสลับที�ผลิตได้จะถูกส่งให้แก่ผูรั้บซื� อไฟฟ้า โดยสามารถแบ่งออก 2 

ประเภท ดงันี�  

4.1 สําหรับกรณีที�จาํหน่ายไฟฟ้าให้กับผูรั้บซื�อในระบบจาํหน่าย กระแสไฟฟ้าที�ผลิตได้

จะต้องผ่านหม้อแปลงไฟฟ้าเพื�อแปลงแรงดันให้ตรงกับระบบจาํหน่าย ก่อนที�จะถูก
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ส่งผ่านมิเตอร์วดัค่าพลงังานไฟฟ้า และส่งผ่านเขา้ระบบสายส่งของระบบจาํหน่ายนั�นๆ 

ต่อไป 

สาํหรับโครงการ Solar Rooftop ที�ผลิตไฟฟ้าสาํหรับใชเ้องภายในอาคารพาณิชย ์ไฟฟ้ากระแสสลบัที�

ไดจ้ากแต่ละอินเวอร์เตอร์จะมารวมกนัที�ตูร้วมสายไฟฟ้ากระแสสลบั (AC Combiner Box) เพื�อรวมกระแส 

ก่อนถูกนาํไปเชื�อมเขา้กบัตูจ่้ายกระแสไฟฟ้าหลกัของอาคาร ระบบควบคุมของอินเวอร์เตอร์จะทาํหน้าที�

จดัการใหร้ะบบไฟฟ้านาํเอาพลงังานไฟฟ้าที�ไดจ้ากอินเวอร์เตอร์ไปใชก่้อน และหากความตอ้งการพลงังาน

ไฟฟ้ามีมากกว่าที�ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตได้ ระบบไฟฟ้าจึงจะรับเอาพลังงานไฟฟ้าจากตู้จ่าย

กระแสไฟฟ้าหลกั ซึ� งรับไฟฟ้ามาจากภายนอกมาใชต่้อไป 

 

แผนภาพแสดงกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโครงการ Solar Farm และโครงการ Solar Rooftop 

           กรณขีายไฟฟ้าใหแ้ก่ผูร้บัซื�อไฟฟ้าในระบบจาํหน่าย            กรณขีายไฟฟ้าใหแ้ก่อาคารพาณชิย ์
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โครงการโรงไฟฟ้า Cogeneration 

โรงไฟฟ้า Cogeneration ของบริษทัร่วมของบริษทัฯ มีขั�นตอนการผลิตไฟฟ้าดงันี�  

1. ในขั�นแรกการผลิตไฟฟ้าจะเป็นการผลิตโดยหน่วยผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ (Gas Turbine 

Generation) ซึ� งประกอบด้วย เครื� องกังหันก๊าซ (Gas Turbine) และเครื� องกําเนิดไฟฟ้า 

(Generator) โดยกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าเริ�มตน้จากอดัอากาศให้มีความดนัสูงแลว้นาํไป

ผสมกบัก๊าซธรรมชาติในห้องเผาไหม ้โดยมีระบบจุดไฟ (Ignition) สร้างประกายไฟทาํให้เกิด

การเผาไหม ้ เมื�อส่วนผสมระหว่างก๊าซธรรมชาติและอากาศเกิดการเผาไหมแ้ลว้จะกลายเป็น

ก๊าซร้อนที�มีการขยายตวัและถูกนาํไปขบัดนัใบพดั (blade) ของเครื�องกงัหันก๊าซ โดยใบพดั

ดงักล่าวจะเชื�อมติดอยูก่บัแกนเพลาจึงทาํให้เพลาหมุนและเกิดแรงบิด ซึ� งที�ปลายเพลาอีกดา้น

หนึ� งจะเชื�อมติดอยู่กับเครื� องกําเนิดกระแสไฟฟ้าและฉุดให้โรเตอร์ของเครื� องกําเนิด

กระแสไฟฟ้าหมุนตามแกนเพลาและเหนี�ยวนาํทาํใหเ้กิดกระแสไฟฟ้าขึ�น  

2. ก๊าซร้อนที�ผ่านการขบัดันใบพดัของกังหันก๊าซแล้ว จะยงัมีอุณหภูมิและพลังงานเหลืออยู่

ค่อนขา้งสูง (ประมาณ ���-��� องศาเซลเซียส) ดงันั�นก๊าซร้อนดงักล่าวจะถูกส่งเขา้สู่หน่วย

ผลิตไอนํ� าโดยการนาํความร้อนที�เหลือกลบัมาใชใ้หม่ (Heat Recovery Steam Generator หรือ 

“HRSG”) เพื�อถ่ายเทพลงังานความร้อนใหก้บันํ�าปราศจากแร่ธาตุ จนทาํให้นํ� าปราศจากแร่ธาตุ

กลายเป็นไอนํ� าแรงดนัสูง และเมื�อก๊าซร้อนถ่ายเทพลงังานให้กบันํ� าปราศจากแร่ธาตุแลว้จะมี

อุณหภูมิลดลงก่อนถูกระบายออกปล่องของ HRSG  

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

โรงงานอื�นๆ ที�อยูภ่ายในนิคมอุตสาหกรรม และอีกส่วนหนึ� งจะถูกรวบรวมเขา้สู่หน่วยผลิต

ไฟฟ้ากังหันไอนํ� า (Steam Turbine Generator) ซึ� งประกอบด้วยเครื� องกังหันไอนํ� า (steam 

turbine) และเครื�องกาํเนิดไฟฟ้า (Generator) โดยไอนํ�าจะถูกส่งเขา้ไปหมุนเครื�องกงัหนัไอนํ� าที�

มีเพลาเชื�อมต่ออยู่กับเครื� องกาํเนิดไฟฟ้าทาํให้โรเตอร์หมุน และเกิดการเหนี�ยวนําเกิดเป็น

กระแสไฟฟ้าขึ�น สําหรับไอนํ� าที�ผ่านการผลิตกระแสไฟฟ้าจากหน่วยผลิตไฟฟ้ากงัหนัไอนํ� า

แลว้ จะถูกแลกเปลี�ยนความร้อนกบันํ�าจากหอหล่อเยน็ เพื�อควบแน่นไอนํ� าให้กลายเป็นนํ� าก่อน

หมุนเวยีนกลบัไปใชใ้น HRSG ต่อไป  
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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 
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จงัหวดั Quang Tri มีความเร็วลมเฉลี�ยต่อปี 7.15 เมตรต่อวินาที และจงัหวดั 6.8 เมตรต่อวินาที 

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

ภายนอกใหก้บัอุปกรณ์ที�อยูภ่ายใน ซึ� งไดแ้ก่ 

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 และติดตามการดําเนินงาน 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ประเภท Solar Farm ในประเทศไทย 

สาํหรับโครงการ Solar Farm ในประเทศไทย บริษทัฯ สามารถติดตามการดาํเนินงานโรงไฟฟ้าผา่น

ระบบออนไลน์ และได้มีการว่าจ้าง EE ซึ� งเป็นบริษัทย่อยของบริษทัฯ ให้ทาํหน้าที�บริหารจัดการ 

ตรวจสอบ และซ่อมบาํรุงโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์องกลุ่มบริษทัฯ ในประเทศไทย ทั�งนี� แต่ละบริษทั

จะทาํสัญญาว่าจา้ง EE ครั� งละ � ปี โดย EE มีแนวทางการบริหารจดัการ ตรวจสอบ และซ่อมบาํรุง

โรงไฟฟ้า ดงันี�  
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1) การเดินระบบไฟฟ้า 

- จดัให้มีวิศวกรหรือเจา้หน้าที�ที�มีความรู้ ความชาํนาญและฝีมือดี เพื�อดูแลรักษาโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตย ์ โดยจะมีวิศวกรหรือเจา้หน้าที�มาประจาํที�โรงไฟฟ้าทุกวนั ตั�งแต่เวลา 

�.�� น. ถึง ��.�� น. 

- ควบคุมการเดินเครื�องของโครงการให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื�อง โดยมีค่าความ

ต่อเนื�องในการผลิตไฟฟ้า (Overall Plant Availability) ไม่นอ้ยกวา่ ��% 

- ควบคุมดูแลระบบผลิตไฟฟ้าทั�งหมดทั�งในขณะที�ระบบกาํลงัผลิตไฟฟ้าและหยุดผลิตไฟฟ้า 

รวมทั� งตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ทุกวนัให้สามารถทาํงานได้เป็นปกติ เป็นไปตามหลัก

วศิวกรรมที�ดี 

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

รายงานใหผู้บ้ริหารของบริษทัฯ ไดรั้บทราบการดาํเนินงานของโรงไฟฟ้า 

- ตรวจสอบและเฝ้าติดตามกาํลงัการผลิตของโครงการในช่วงระหวา่งวนัทาํการ ให้เป็นไปโดย

ราบรื� น หากมีสิ� งผิดปกติในกระบวนการผลิตทาํให้การผลิตหยุดชะงัก จะต้องแก้ปัญหา

เบื�องตน้ และรวมถึงประสานงานกบัการไฟฟ้า ผูรั้บเหมา และผูข้ายอุปกรณ์เพื�อร่วมแกไ้ข

ปัญหานั�น เมื�อมีอุปกรณ์หรือชิ�นส่วนใดเสีย ทาํงานบกพร่อง หรือสูญหาย จะประสานงานใน

การดาํเนินซ่อมโดยผูรั้บเหมาหรือผูข้ายอุปกรณ์ตามเงื�อนไขการรับประกนั และทาํรายงาน

รายเดือนสรุปชิ�นส่วนอุปกรณ์ที�ไดท้าํการเปลี�ยนพร้อมทั�งระบุสาเหตุใหแ้น่ชดั 

- หากเหตุการณ์ขา้งตน้เป็นเหตุให้โรงไฟฟ้าตอ้งหยุดการผลิตไฟฟ้าทั�งหมดหรือบางส่วน จะมี

การแจง้ทนัทีและส่งรายงานเหตุการณ์ภายในระยะเวลา �� ชั�วโมงนบัจากเวลาที�เกิดเหตุ 

2) การบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าและอุปกรณ์ 

- บาํรุงรักษาเครื�องจกัรและอุปกรณ์ในระบบการผลิตไฟฟ้าให้อยูใ่นสภาพดีพร้อมใชง้าน ตาม

คาํแนะนาํ ทั�งวิธีการและระยะเวลาที�เหมาะสม ซึ� งระบุไวใ้นคู่มือการใชง้านและบาํรุงรักษา

โดยผูผ้ลิต ผูข้ายอุปกรณ์ หรือผูรั้บเหมางานติดตั�ง 

- ตรวจสอบและซ่อมบาํรุงรักษาเครื�องจกัรและอุปกรณ์ต่างๆ ตามระยะเวลาที�กาํหนด อาจมีการ

เพิ�มรายการหรือความถี�เพื�อให้โรงไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและความมั�นคงในการผลิตไฟฟ้า

เพิ�มขึ�น 

- นาํเสนอแผนงานการบาํรุงรักษารายเดือนและรายปี โดยมีการนาํเสนอแผนงานทุกตน้เดือน

สําหรับแผนงานรายเดือน และทุกตน้ปีสําหรับแผนงานรายปี ในแผนงานจะตอ้งระบุจาํนวน

ทรัพยากรที�ตอ้งใชใ้นแต่ละงานทั�งแรงงานเครื�องจกัร 

- จดัหาเครื�องจกัรหรือเครื�องมือที�จาํเป็นในการสนบัสนุนการทาํงานและการบาํรุงรักษาให้มี

ประสิทธิภาพ เครื�องจกัรหรือเครื� องมือที�นํามาใช้ต้องอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน มีความ

ปลอดภยัเหมาะสมกบังาน 
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- ทาํการประสานงานกบัผูรั้บเหมาหรือผูข้ายอุปกรณ์ที�รับผิดชอบ ตามเงื�อนไขการรับประกนั

เปลี�ยนอุปกรณ์หรือชิ�นส่วนที�จะตอ้งเปลี�ยนตามกาํหนดเวลา หรือตรวจพบว่าอุปกรณ์หรือ

ชิ�นส่วนนั�นเสียหรือมีโอกาสที�จะเสียในระยะเวลาอนัใกล ้และจะตอ้งทาํรายงานรายเดือน

สรุปชิ�นส่วนที�เปลี�ยนพร้อมระบุสาเหตุใหแ้น่ชดั 

- วิเคราะห์และตรวจสอบย้อนกลับถึงความเหมาะสมของระบบการบํารุงรักษากับการ

ปฏิบติังานจริง เพื�อวิเคราะห์ว่าระบบการบาํรุงรักษาที�ดาํเนินการอยู่ จะตอ้งมีการปรับปรุง

แกไ้ขเพื�อใหเ้หมาะสมหรือไม่ 

- ดูแลการจดัเก็บและจดัทาํรายการปริมาณรับเขา้ เบิกใช ้ และยอดคงเหลือของอะไหล่คงคลงั

เพื�อใชใ้นงานบาํรุงรักษาและงานซ่อม 

3) การประสานกบัการไฟฟ้าส่วนทอ้งถิ�น 

- หากการไฟฟ้าส่วนทอ้งถิ�นมีการดบัไฟฟ้า ปลดการรับซื�อไฟฟ้า หรือขอให้โรงไฟฟ้าหยุดการ

จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบสายส่ง ผูด้าํเนินงานโรงไฟฟ้าจะต้องทาํการหยุดระบบ และจะต้อง

ประสานงานกบัการไฟฟ้าส่วนทอ้งถิ�น เพื�อถามถึงสาเหตุ 

- เมื�อไดรั้บแจง้ทางการไฟฟ้าส่วนทอ้งถิ�นวา่สามารถกลบัมาจ่ายไฟฟ้าไดต้ามปกติ ผูด้าํเนินงาน

โรงไฟฟ้าจะรีบดาํเนินการเพื�อขอขนานเขา้กบัระบบการจาํหน่ายไฟฟ้าใหไ้ดเ้ร็วที�สุด 

- จดัพนกังานเพื�อทาํหนา้ที�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 

- ประสานงานและใหข้อ้มูลเพื�อเรียกร้องการรับประกนัคุณภาพของงาน แผน่โซลาร์เซลล์ วสัดุ

อุปกรณ์ หากเกิดการชาํรุดบกพร่อง ในช่วงการรับประกนัผลงานของผูผ้ลิต ผูข้ายอุปกรณ์ 

หรือผูรั้บเหมาการติดตั�งตามที�สัญญาที�เกี�ยวขอ้งนั�นระบุไว ้

- ประสานงานและใหข้อ้มูลเพื�อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรมรั์บประกนักาํลงัการ

ผลิตตามสิทธิที�มีระบุไวใ้นกรมธรรม ์

5) กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที�อาจเป็นอนัตรายต่อความปลอดภยั 

เพื�อเป็นการคุม้ครองบุคลากรของโครงการหรือทรัพยสิ์นของโครงการ EE จะตอ้งพยายาม

ป้องกนัหรือบรรเทาความเสียหายจากการไดรั้บบาดเจ็บหรือการสูญเสียใดที�อาจเกิดขึ�น โดยผู ้

ดาํเนินงานโรงไฟฟ้าจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื�อเยียวยาแก้ไขในกรณีของเหตุฉุกเฉิน

ดงักล่าว 
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โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ประเภท Solar Rooftop ในประเทศไทย 

การบริหารจดัการ ตรวจสอบ ซ่อมบาํรุง และติดตามการดาํเนินงาน โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย ์ประเภท Solar Rooftop ในประเทศไทย เป็นไปในลกัษณะใกลเ้คียงกบัโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย ์ประเภท Solar Farm ในประเทศไทย โดยมีการวา่จา้ง EE ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ให้ทาํ

หนา้ที�ดงักล่าว เช่นเดียวกบัโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ประเภท Solar Farm ในประเทศไทย  

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ประเภท Solar Farm ในประเทศญี�ปุ่น 

สําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญี�ปุ่น บริษทัฯ จะมิไดด้าํเนินการบริหาร

จดัการโรงไฟฟ้าเอง โดยโรงไฟฟ้าจะถูกบริหารจดัการโดยผูบ้ริหารจดัการทรัพยสิ์น (Asset Manager) ซึ� ง

จะทาํการบริหารจดัการโดยสังเขปดงันี�  

- ดาํเนินการโรงไฟฟ้า และดูแลติดตามการผลิตไฟฟ้าในแต่ละวนั 

- จดัใหมี้วศิวกรเพื�อดูแลจดัการบริหารโรงไฟฟ้า 

- วา่จา้งผูใ้ห้บริการปฎิบติัการเดินเครื�อง บาํรุงรักษา (O&M) ทอ้งถิ�นเพื�อบาํรุงรักษาอุปกรณ์

ต่างๆ ของโรงไฟฟ้า 

- จดัให้มีรายงานเกี�ยวกบัผลการดาํเนินงานของโครงการรายสัปดาห์และรายเดือน เพื�อให้

บริษทัฯ สามารถติดตามขอ้มูลไดอ้ยา่งสมํ�าเสมอ 

- จดัการใหบ้ริษทัฯ สามารถดูแลติดตามการผลิตผา่นระบบออนไลน ์

โรงไฟฟ้า Cogeneration 

PPTC และ SSUT ไดมี้การบริหารจดัการโรงไฟฟ้าโดยจดัให้มีวิศวกรและเจา้หนา้ที�ที�มีความรู้ความ

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

คอยติดตามให้โรงไฟฟ้าสามารถเดินเครื�องเพื�อจ่ายไฟฟ้าให้กบัลูกคา้ไดอ้ย่างราบรื�น อีกทั�งมีการติดต่อ

ประสานงานกบัการไฟฟ้าส่วนทอ้งถิ�นและลูกคา้ภายในนิคมอุตสาหกรรมเกี�ยวกบัแผนการเดินเครื�อง 

แผนการหยุดจ่ายไฟฟ้า แผนการซ่อมบาํรุง และการรับส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับกิจการ

โรงไฟฟ้าทั�งทางตรงและทางออ้ม และมีการจดัทาํรายงานบนัทึกขอ้มูลรายวนัและรายเดือน เพื�อรายงาน

ขอ้มูลการเดินเครื�องแก่บริษทัฯ นอกจากนี�บริษทัฯ สามารถติดตามการดาํเนินงานของโรงไฟฟ้าผา่นระบบ

ออนไลน ์

PPTC และ SSUT ยงัมีวิศวกรฝ่ายซ่อมบาํรุงที�มีความรู้ความสามารถเพื�อบาํรุงรักษาเครื�องจกัรและ

อุปกรณ์ในระบบการผลิตไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยจะปฏิบติัตามคาํแนะนาํ ทั�ง

วิธีการและระยะเวลาที�เหมาะสม ตามที�ระบุไวใ้นคู่มือการใช้งานและบาํรุงรักษาโดยผูผ้ลิต ผูข้ายอุปกรณ์ 

หรือผูรั้บเหมางานติดตั�ง และมีระบบการสื�อสารที�สามารถรองรับเหตุการณ์ผิดปกติตลอด 24 ชั�วโมง 
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เพื�อใหว้ศิวกรฝ่ายซ่อมบาํรุงเขา้มาตรวจสอบและแกไ้ขไดท้นัท่วงที รวมถึงการวางแผนงานการบาํรุงรักษา

โรงไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ ทั�งรายเดือนและรายปี เพื�อใหก้ารดาํเนินงานโรงไฟฟ้าเป็นไปอยา่งราบรื�น 

นอกจากนี�  PPTC และ SSUT ไดมี้การทาํสัญญาบาํรุงรักษาเครื�องกงัหันก๊าซในระยะยาวกบัทาง

บริษทัผูผ้ลิตซึ� งมีความเชี�ยวชาญและความชาํนาญในระบบอุปกรณ์เครื�องกงัหันก๊าซ อีกทั�งยงัมีบริการ

สนบัสนุนขอ้มูลทางโทรศพัท์สําหรับเครื�องกงัหันก๊าซตลอด 24 ชั�วโมง ทาํให้มั�นใจถึงเสถียรภาพของ

อุปกรณ์หลกัของโรงไฟฟ้า ในส่วนของระบบสายส่งไฟฟ้าสําหรับลูกค้าภายในนิคมอุตสาหกรรมนั�น 

PPTC และ SSUT ไดว้า่จา้งผูใ้ห้บริการภายนอกเขา้มาดูแลตรวจสอบระบบดงักล่าวให้พร้อมใชง้านอยู่

เสมอ ซึ� งช่วยเพิ�มเสถียรภาพของระบบสายส่งไฟฟ้าดงักล่าว และเขา้มาซ่อมแซมแก้ไขเมื�อมีเหตุการณ์

ฉุกเฉินไดท้นัท่วงที 

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 
 

กลยุทธ์การแข่งขัน 

การดําเนินการธุรกจิที�มีอยู่ในปัจจุบัน 

ธุรกิจที�กลุ่มบริษทัฯ ดาํเนินการอยูใ่นปัจจุบนั จะเป็นธุรกิจที�เกี�ยวขอ้งกบัการผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทิตย์เป็นหลัก นอกจากนี� กลุ่มบริษทัฯ ยงัมีการลงทุนในบริษทัร่วมซึ� งดาํเนินกิจการโรงไฟฟ้า 

Cogeneration โดยบริษทัฯ ติดตามการดาํเนินงานของโรงไฟฟ้า Cogeneration ดงักล่าวอยา่งใกลชิ้ด 

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยถื์อไดว้า่เป็นธุรกิจที�ไม่มีการแข่งขนัทางตรงกบัผูป้ระกอบการ

รายใด เนื�องจากการจาํหน่ายไฟฟ้าให้กับภาครัฐนั�น ผูป้ระกอบการจะต้องได้รับอนุญาตให้ผลิตและ

จาํหน่ายไฟฟ้าตามราคาและเงื�อนไขที�ไดรั้บจากภาครัฐเท่านั�น 

สําหรับธุรกิจรับเหมาติดตั�งระบบผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop และธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจาก

ระบบ Solar Rooftop บริษทัฯ อาจตอ้งแข่งขนักบัผูป้ระกอบการรายอื�นอยู่บา้งในการเขา้ไปเสนอบริการ

ใหแ้ก่ลูกคา้แต่ละราย 

ดว้ยลกัษณะของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยด์งักล่าว กลุ่มบริษทัฯ ไดก้าํหนดกลยุทธ์หลกั

สาํหรับธุรกิจ โดยมุ่งเนน้เพื�อใหป้ระสบความสาํเร็จ และมีการเจริญเติบโตของผลการดาํเนินงาน ดงันี�   

1. การเลือกใช้เทคโนโลยทีี�มีประสิทธิภาพในการผลติไฟฟ้า 

กลุ่มบริษทัฯ มีการพิจารณาเลือกแผงโซล่าเซลล์ อุปกรณ์ต่างๆ และเทคโนโลยีที�ทนัสมยั มี

ประสิทธิภาพ สําหรับใชใ้นการก่อสร้างโรงไฟฟ้า เพื�อให้โรงไฟฟ้ามีปริมาณการผลิตไฟฟ้าที�เป็นไปตาม

ขนาดกาํลงัการผลิตที�กาํหนด โดยที�กลุ่มบริษทัฯ คดัเลือกผูผ้ลิตและจาํหน่ายแผงเซลล์แสงอาทิตยที์�มี

ความสามารถในกระบวนการผลิตครบถว้นทุกขั�นตอน ตั�งแต่เริ�มตน้จนกระทั�งเสร็จกระบวนการผลิตแผง 

อีกทั�งยงัมีหน่วยงานวิจยัและการพฒันาเป็นของตนเอง โดยไม่จาํเป็นตอ้งว่าจา้งผูอื้�นในบางขั�นตอนการ

ผลิต ทั�งนี�  กลุ่มบริษทัฯ จะเปรียบเทียบระหว่างผูผ้ลิตแต่ละราย และคดัเลือกผูผ้ลิตที�มีแผงโซล่าร์เซลล ์

อุปกรณ์ต่างๆ ที�มีคุณภาพ และเทคโนโลยีทนัสมยัมีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า และเสนอราคาที�

เหมาะสมใหแ้ก่กลุ่มบริษทั 

2.   การเลือกตําแหน่งที�ตั�งโครงการที�เหมาะสม 

สําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์กลุ่มบริษทัฯ มีกลยุทธ์ในการเลือกทาํเลที�ตั�ง

โครงการ โดยพิจารณาจากปัจจยัดงันี�  

• ตั�งอยูใ่นพื�นที�ที�มีความเขม้แสงอาทิตยเ์ฉลี�ยรายปีในระดบัสูง 

• ตั�งอยู่ในพื�นที�ที�สามารถบริหารจดัการความเสี� ยงจากภยัธรรมชาติได้ภายในต้นทุนที�

เหมาะสม 



ส่วนที� � การประกอบธุรกิจ           บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 

หนา้ที� 75  

• ตั�งอยูใ่นพื�นที�ที�สภาพเหมาะแวดลอ้มและสภาพทางภูมิศาสตร์เหมาะสม ตน้ทุนการปรับ

สภาพพื�นที�เพื�อก่อสร้างโรงไฟฟ้า อยูใ่นระดบัที�ยอมรับได ้

3. การมีทีมงานดําเนินงานและบํารุงรักษา (O&M) ของกลุ่มบริษัทฯ เอง เพื�อดูแลโครงการ Solar 

Farm และ Solar Rooftop ในประเทศไทยในระยะยาว 

โดยปกติแล้วโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นโรงไฟฟ้าประเภทที�ต้องการบุคลากรในการ

ดาํเนินการโรงไฟฟ้าจาํนวนไม่มาก เนื�องจากการขั�นตอนการดาํเนินการโรงไฟฟ้าไม่ซบัซ้อน อยา่งไรก็ตาม 

กลุ่มบริษทัฯ ไดใ้ห้ความสําคญักบัการดาํเนินงานและการบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าอย่างมาก เพื�อให้โรงไฟฟ้า

ของกลุ่มบริษทัฯ สามารถผลิตไฟฟ้าไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมั�นคงสมํ�าเสมอ ดงันั�น บริษทัฯ จึงได้

วา่จา้ง EE ซึ� งเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ เพื�อให้บริการการปฏิบติัการเดินเครื�อง บาํรุงรักษาและบริหาร

จดัการ Solar Farm และ Solar Rooftop ในประเทศไทยของกลุ่มบริษทัฯ  

โดย EE จะส่งทีมงาน ซึ� งประกอบไปดว้ยวิศวกรและเจา้หน้าที�ซึ� งมีความรู้และความชาํนาญ มา

ประจาํที�โรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทัฯ ทุกวนั เพื�อควบคุมการดาํเนินงานให้ราบรื�นและเป็นไปตามหลัก

วศิวกรรมที�ดี บาํรุงรักษาอุปกรณ์เครื�องจกัรใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอ อีกทั�ง ตอบสนองต่อขอ้บกพร่องต่างๆ 

ที�เกิดขึ�น อยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ทั�งนี�  ที�ผา่นมาโครงการ Solar Farm และ Solar Rooftop ของกลุ่มบริษทัฯ สามารถผลิตและจาํหน่าย

ไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. และ กฟน. อยา่งค่อนขา้งมั�นคงและต่อเนื�อง โดยไม่ไดมี้เหตุการณ์ที�ทาํให้หยุดการผลิต

ไฟฟ้าเป็นระยะเวลานานอยา่งมีนยัสาํคญั โดยไม่ไดว้างแผนไวก่้อน 

สําหรับโครงการ Solar Farm ในประเทศญี�ปุ่น ไดมี้การวา่จา้งผูใ้ห้บริการการปฏิบติัการเดินเครื�อง 

บาํรุงรักษา (O&M) ในทอ้งที� ซึ� งเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ และมีความเชี�ยวชาญเกี�ยวระบบไฟฟ้าใน

ประเทศญี�ปุ่น ซึ� งทางบริษทัฯ จะไดรั้บรายงานการดาํเนินงานรายสัปดาห์และรายเดือน อีกทั�ง บริษทัฯ 

สามารถติดตามการผลิตของโรงไฟฟ้าผา่นทางระบบออนไลน์ไดอี้กดว้ย 
 

 

 กลยุทธ์การเติบโตทางธุรกจิ 

1. มุ่งเน้นการเป็นผู้ผลติไฟฟ้าและจําหน่ายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าภาคเอกชน 

จากการที�ตน้ทุนของระบบผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop ลดตํ�าลงอยา่งต่อเนื�อง จึงทาํให้ระบบ Solar 

Rooftop มีความคุม้ค่าที�จะนาํมาผลิตไฟฟ้าสําหรับใชใ้นภาคเอกชนมากขึ�น กลุ่มบริษทัฯ จึงมีแนวคิดที�จะ

ขยายธุรกิจรับเหมาติดตั�งระบบ Solar Rooftop ให้แก่ลูกคา้เอกชน และธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจาก

ระบบ Solar Rooftop เพื�อจาํหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้เอกชน 

สาํหรับธุรกิจรับเหมาติดตั�งระบบ Solar Rooftop กลุ่มบริษทัฯ มุ่งเนน้การให้บริการที�ครบวงจร (one 

stop services) เพื�ออาํนวยความสะดวกให้แก่ลูกคา้ โดยขอบเขตการให้บริการของกลุ่มบริษทัฯ ไดแ้ก่ การ
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กาํหนดขนาดกาํลงัการผลิตไฟฟ้าที�ควรติดตั�ง การดาํเนินการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานกาํกบัดูแล

เพื�อขอใบอนุญาตที�จาํเป็น ออกแบบระบบ Solar Rooftop แนะนาํและจดัหาสินเชื�อ ติดตั�งระบบ Solar 

Rooftop รวมถึงบาํรุงรักษาระบบ Solar Rooftop ภายหลงัจากที�เริ�มใชง้านไปแลว้ 

สําหรับธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากระบบ Solar Rooftop กลุ่มบริษทัฯ จะมุ่งเนน้หาลูกคา้ที�มี

ศกัยภาพที�จะจ่ายค่าไฟฟ้าตลอดระยะเวลาของสัญญา โดยพิจารณาจากฐานะการเงินและความน่าเชื�อถือ

ของลูกคา้ เนื�องจากสัญญาซื�อขายไฟฟ้ากบัลูกคา้ภาคเอกชนเป็นสัญญาระยะยาว ซึ� งหากสัญญาถูกยกเลิก

ก่อนกาํหนด กลุ่มบริษทัฯ อาจไดรั้บค่าไฟฟ้าไม่คุม้ค่ากบัตน้ทุนค่าติดตั�งระบบ Solar Rooftop ที�ไดล้งไป 

และระบบดงักล่าวอาจไม่สามารถจาํหน่ายไฟฟ้าให้แก่ลูกคา้รายอื�นได ้เนื�องจากติดตั�งอยูบ่นหลงัคาอาคาร

ของลูกคา้รายเดิมที�ทาํสัญญาดว้ย 

2. การขยายการลงทุนในต่างประเทศ 

กลุ่มบริษัทฯ มีเป้าหมายที�จะขยายธุรกิจพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้า ในต่างประเทศ 

โดยเฉพาะ กมัพูชา ลาว พม่า เวียดนาม (CLMV) ซึ� งเป็นกลุ่มประเทศที�ยงัมีความตอ้งการไฟฟ้าอีกมาก อีก

ทั�งการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าในกลุ่มประเทศดงักล่าวมีตน้ทุนไม่สูงมากนกั 

3. การเติบโตโดยการเข้าซื�อกจิการ 

เพื�อให้กลุ่มบริษทัฯ สามารถเพิ�มกาํลงัการผลิตไฟฟ้าจาํหน่ายไดอ้ยา่งรวดเร็ว นอกเหนือจากการเขา้

ประมูลโครงการโดยตรงจากภาครัฐแลว้ กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายที�จะเขา้ซื�อกิจการทั�งหมดหรือบางส่วนใน

โครงการผลิตไฟฟ้าทั�งในประเทศและต่างประเทศ ทั�งที�เริ�มดาํเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง 

หรืออยูร่ะหวา่งการพฒันา โดยกลุ่มบริษทัฯ มีกระบวนการในการพิจารณาการลงทุนซื�อกิจการในโครงการ

ใหม่ที�มุ่งเนน้ผลประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษทัฯ และผูถื้อหุน้เป็นสําคญั กระบวนการดงักล่าวมีขั�นตอนที�

สาํคญัดงันี�   

1) วิเคราะห์ประเภทและลกัษณะของกิจการ ว่าสอดคลอ้งกบัความเชี�ยวชาญและเป้าหมาย

ของ กลุ่มบริษทัฯ หรือไม่  

2) ดาํเนินการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุน  

3) ประเมินผลตอบแทนที�คาดวา่จะไดรั้บ เปรียบเทียบกบัความเสี�ยงที�เกิดขึ�นจากการลงทุน 

4) ตรวจสอบสถานะกิจการที�จะเขา้ซื�อ เพื�อประกอบการตดัสินใจลงทุน 

5) สําหรับการลงทุนในโครงการในต่างประเทศ บริษทัฯ จะพิจารณาเพิ�มเติมเกี�ยวกบัปัจจยั

ความเสี�ยงของแต่ละประเทศ ความไม่แน่นอนของนโยบายภาครัฐ ขอ้จาํกดัดา้นกฎหมาย 

อต้ราภาษี รวมถึงความเสี�ยงของอตัราแลกเปลี�ยน 
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การจัดจําหน่ายและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทย ไดแ้ก่

หน่วยงานทางดา้นไฟฟ้าของภาครัฐ โดยจาํหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ., กฟน. และลูกคา้ภาคเอกชน (สําหรับ

โครงการประเภท Solar Rooftop) 

สําหรับการประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญี�ปุ่น กลุ่ม

บริษทัฯ จะจาํหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผูรั้บสัมปทานการจาํหน่ายไฟฟ้าในภูมิภาคที�โรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทัฯ 

ตั�งอยู ่

สําหรับธุรกิจรับเหมาติดตั�งระบบผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop กลุ่มบริษทัฯ จะมุ่งเนน้หาลูกคา้ซึ� งเป็น

เจา้ของโรงงานอุตสาหกรรมหรืออาคารพาณิชยซึ์� งมีลกัษณะโครงสร้างหลงัคาเหมาะแก่การติดตั�งระบบ 

Solar Rooftop และมีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในโรงงานหรืออาคารพอสมควร 

สําหรับธุรกิจโรงไฟฟ้า Cogeneration ซึ� งเป็นธุรกิจของบริษทัร่วมของบริษทัฯ จะจาํหน่ายไฟฟ้า

ใหแ้ก่ กฟภ. นอกจากนี�ยงัมีโรงงานอุตสาหกรรมที�ตั�งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมเดียวกบัที�โรงไฟฟ้าตั�งอยูเ่ป็น

กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย สาํหรับการจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํ�าอีกดว้ย 

 

การกาํหนดราคา 

• ธุรกิจโรงไฟฟ้า ราคาจะเป็นไปตามที�ระบุในสัญญาซื�อขายไฟฟ้า และสัญญาซื�อขายไอนํ�า 

• ธุรกิจรับเหมาติดตั�ง Solar Rooftop กลุ่มบริษทัฯ จะกาํหนดราคาโดยพิจารณาจากตน้ทุนวสัดุ

อุปกรณ์  และตน้ทุนการติดตั�ง แลว้บวกเพิ�มดว้ยอตัรากาํไร 

• ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากระบบ Solar Rooftop อตัราค่าไฟฟ้าจะมีส่วนลดจากราคาค่าไฟฟ้า

ที� ลูกคา้ซื�อจาก กฟน. หรือ กฟภ. ตามอตัราส่วนลดที�กาํหนดในสัญญา 
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในประเทศไทย 

1. โครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทย1 

                             แผนภาพแสดงโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทย 

 

 

ระบบผลติไฟฟ้า 

ผูผ้ลิตไฟฟ้าของประเทศไทยไดแ้ก่ กฟผ. และ ผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชน โดย กฟผ. จาํหน่ายไฟฟ้าเกือบ

ทั�งหมดที�ผลิตและซื�อจากผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนและประเทศเพื�อนบา้นให้แก่รัฐวิสาหกิจ � แห่ง ไดแ้ก่ กฟน. 

และ กฟภ. เพื�อจาํหน่ายให้แก่ผูใ้ช้ไฟฟ้ารายย่อย ลูกคา้ธุรกิจ ลูกคา้อุตสาหกรรมทั�วประเทศ และประเทศ

เพื�อนบา้น ไดแ้ก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศมาเลเซีย โดยผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระ 

(IPP) จะจาํหน่ายไฟฟ้าให้กบั กฟผ. เท่านั�น ในขณะที�ไฟฟ้าบางส่วนที�ผลิตจากผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) 

และ ผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) สามารถจาํหน่ายไฟฟ้าให้กบัลูกคา้อุตสาหกรรมโดยตรง โดย ณ 

วนัที� �� มีนาคม ���� มีกาํลงัผลิตไฟฟ้าในระบบของ กฟผ. รวมทั�งสิ�น ��,���.�� เมกะวตัต ์(ไม่รวมผูผ้ลิต

ไฟฟ้าขนาดเล็กมาก) โดยมีรายละเอียดดงันี�  

 

                                                           
1
 ที�มา (�) กฟผ. (�) คณะกรรมการกํากบักจิการพลงังาน (�) สํานกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 
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1) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

  โรงไฟฟ้าของ กฟผ. จะเป็นโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อน พลงังานความร้อนร่วม และพลงั

นํ� า เป็นหลกั โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 โรงไฟฟ้าของกฟผ. มีกาํลงัการผลิต 15,130  เมกะวตัต ์

คิดเป็นร้อยละ 31 ของกาํลงัการผลิตรวมในระบบของ กฟผ. 

2) ผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer : IPP) 

  ผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระเป็นผูผ้ลิตที�พฒันาโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เพื�อการผลิตไฟฟ้าเชิง

พาณิชย ์โดยมีกาํลงัผลิตไฟฟ้าที�ขายเขา้ระบบไม่ตํ�ากวา่ 90 เมกะวตัต ์โดยมีกฟผ. เป็นผูรั้บซื�อไฟฟ้าที�

ผลิตได้ทั�งหมดภายใตส้ัญญาซื�อขายไฟฟ้าระยะยาว 25 ปี โดย ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 ผูผ้ลิต

ไฟฟ้าอิสระมีกาํลงัการผลิตติดตั�งรวม 14,949 เมกะวตัต ์คิดเป็นร้อยละ 30 ของกาํลงัการผลิตรวมใน

ระบบของ กฟผ. 

3) ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer : SPP)  

  ผูผ้ลิตไฟฟ้าที�ดาํเนินโครงการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ระบบการผลิตพลงังานความร้อน และ

ไฟฟ้าร่วมกนั (Cogeneration) หรือการผลิตไฟฟ้า โดยใช้พลงังานนอกรูปแบบ กากหรือเศษวสัดุ

เหลือใช้เป็นเชื�อเพลิง โครงการ SPP แต่ละโครงการ จะจาํหน่ายไฟฟ้าให้ กฟผ. มากกว่า 10 เมกะ

วตัต ์แต่ไม่เกิน 90 เมกะวตัต ์(MW) แต่เนื�องจาก SPP แต่ละแห่งสามารถขายไฟฟ้าให้ผูบ้ริโภค ที�อยู่

ในบริเวณใกลเ้คียงไดโ้ดยตรง กาํลงัการผลิตของ SPP มกัจะอยู่ในระดบั 120-150 MW โครงการ 

SPP บางโครงการมีขนาดใกลเ้คียงกบัโครงการ IPP แต่ใชรู้ปแบบการผลิตเป็นระบบ Cogeneration 

โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กมีกาํลงัการผลิตตามสัญญารวม 9,498 เมกะวตัต ์

คิดเป็นร้อยละ 19 ของกาํลงัการผลิตรวมในระบบของ กฟผ.   

4) ไฟฟ้าที�นาํเขา้จากต่างประเทศ 

  นอกจากการรับซื�อไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าในประเทศ � กลุ่มขา้งตน้แลว้ กฟผ. ยงัรับซื�อ

ไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าในประเทศเพื�อบา้น อาทิ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นตน้ 

โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 ผูผ้ลิตไฟฟ้าจากต่างประเทศมีกาํลงัการผลิตติดตั�งรวม 5,721 เมกะ

วตัต ์คิดเป็นร้อยละ 12 ของกาํลงัการผลิตรวมในระบบของ กฟผ. 

5) ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (Very Small Power Producer : VSPP) 

  สําหรับ ผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก จะจาํหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบของ กฟน. หรือ กฟภ. ไม่

เกิน 10 เมกะวตัตต่์อสัญญา โดยมีเงื�อนไขวา่ตอ้งใชร้ะบบ Cogeneration หรือใชพ้ลงังานหมุนเวียน 

ทั�งนี�  ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กมากไม่ไดร้วมอยู่ในระบบของ กฟผ. โดยมีกาํลงัการผลิตตามสัญญารวม 

4,007      เมกะวตัต ์(ขอ้มูล ณ เดือนธนัวาคม 2562) 
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ระบบส่งไฟฟ้า 

กฟผ. ดาํเนินการจดัส่งไฟฟ้าที�ผลิตจากโรงไฟฟ้าของ กฟผ. และที�รับซื�อจากผูผ้ลิตไฟฟ้ารายอื�นผา่น

ระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. ซึ� งมีโครงข่ายครอบคลุมทั�วประเทศ โดยระดบัแรงดนัหลกัไดแ้ก่ ��� กิโลโวลต ์

��� กิโลโวลต ์และ ��� กิโลโวลต ์เพื�อจาํหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟน. กฟภ. และผูใ้ช้ไฟฟ้าที�รับซื�อโดยตรง 

นอกจากนี�  กฟผ. ยงัจาํหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าของประเทศเพื�อนบา้นดว้ย ไดแ้ก่ สปป.ลาว ดว้ยระบบส่ง

ไฟฟ้าแรงดนั ��� กิโลโวลต ์และ �� กิโลโวลต ์และมาเลเซียดว้ยระบบไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง (HVDC) 

�00 กิโลโวลต ์ 

ระบบจําหน่ายไฟฟ้า 

กฟน. และ กฟภ. ทาํหน้าที�จาํหน่ายไฟฟ้าให้กับผูบ้ริโภคในประเทศ โดย กฟน. รับผิดชอบการ

จาํหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผูใ้ช้ไฟฟ้าในเขตนครหลวง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ 

ขณะที� กฟภ. จะทาํการจาํหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผูใ้ช้ไฟฟ้ารายย่อยและลูกคา้อุตสาหกรรมในจงัหวดัอื�น ๆ ที�

ไม่ใช่เขตบริการของ กฟน. และไฟฟ้าบางส่วน กฟผ. ทาํการจาํหน่ายตรงให้กบัผูใ้ชไ้ฟฟ้ารายใหญ่บางราย

และผูใ้ชไ้ฟฟ้าที�อยูใ่นประเทศใกลเ้คียง นอกจากนี�ผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนบางรายมีเครือข่ายไฟฟ้าของตนเองที�

ส่งไฟฟ้าใหก้บัลูกคา้อุตสาหกรรมโดยตรง 

โดยในเดือนมีนาคม ���� กฟผ. ไดจ้าํหน่ายไฟฟ้ารวมทั�งสิ�น ��,���.�� ลา้นกิโลวตัต-์ชั�วโมง โดย

จาํหน่ายให้ กฟน. �,���.�� ลา้นกิโลวตัต์-ชั�วโมง (คิดเป็นร้อยละ ��.�� ของการจาํหน่ายไฟฟ้าทั�งหมด) 

จาํหน่ายให้ กฟภ. ��,���.�� ลา้นกิโลวตัต-์ชั�วโมง (คิดเป็นร้อยละ ��.�� ของการจาํหน่ายไฟฟ้าทั�งหมด) 

จาํหน่ายตรงให้ผูใ้ช้ไฟฟ้า ���.�� ล้านกิโลวตัต์-ชั�วโมง (คิดเป็นร้อยละ �.�� ของการจาํหน่ายไฟฟ้า

ทั�งหมด) และจาํหน่ายให้ผูใ้ชไ้ฟฟ้าที�อยู่ในประเทศใกลเ้คียง ��.�� ลา้นกิโลวตัต-์ชั�วโมง (คิดเป็นร้อยละ 

�.�� ของการจาํหน่ายไฟฟ้าทั�งหมด) 

2. ความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย 

ที�มา: กฟผ. 
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โดยภาพรวมแลว้ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในระบบในช่วงปี ���� ถึง ���� เพิ�มขึ�นอยา่งต่อเนื�อง โดย

คิดเป็นอตัราการเติบโตเฉลี�ยร้อยละ �.�� ต่อปี 

ทั�งนี�  ความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุดของระบบในเดือนมีนาคม ���� เกิดขึ�น เมื�อวนัที� �� มีนาคม 

���� เวลา ��.�� น. มีค่าเท่ากบั ��,���.�� เมกะวตัต์ เพิ�มขึ�น ���.�� เมกะวตัต ์หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ �.�� 

จากเดือนกุมภาพนัธ์ ���� ในขณะที�ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบเกิดขึ� น เมื�อวนัที�  �� 

พฤษภาคม ���� เวลา ��.�� น. มีค่าเท่ากบั ��,���.�� เมกะวตัต ์

สําหรับแนวโน้มในอนาคต แผนพฒันากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – ���� 

(PDP2015) ไดป้ระมาณการวา่ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าจะเพิ�มขึ�นอยา่งต่อเนื�อง ตั�งแต่ปี ���� ถึงปี ���� โดย

คิดเป็นอตัราการเติบโตเฉลี�ยร้อยละ �.�� ต่อปี ดงันี�  

แผนภาพแสดงประมาณการความต้องการใช้ไฟฟ้าตั�งแต่ปี ���� ถึง ���� 

 

ที�มา: แผน PDP2015 

 

3. แนวโน้มอุตสาหกรรมผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนในประเทศไทย 

แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก (AEDP) ที�ได้รับความเห็นชอบจากที�ประชุม

คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (“กพช.”) เมื�อวนัที� �� ธนัวาคม ���� ไดมี้การตั�งเป้าหมายที�จะ

เพิ�มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนจากร้อยละ � ของปริมาณความตอ้งการไฟฟ้ารวมของ

ประเทศในปี ���� เป็นร้อยละ �� ของปริมาณความต้องการไฟฟ้ารวมของประเทศในปี ���� โดยมี

รายละเอียดดงันี�  
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ตารางแสดงกาํลงัการผลิตติตตั�ง (เมกะวตัต)์ ของพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือกในปี ���� 

และเป้าหมายในปี ���� 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�น

อีกมาก โดยเฉพาะพลงังานแสงอาทิตยที์�จะเพิ�มขึ�นถึง �,���.� เมกะวตัต ์

นอกจากนี�  รายงานที�จดัทาํโดยองค์กรพลังงานหมุนเวียนนานาชาติ (International Renewable 

Energy Agency - IRENA) ระบุวา่ ไฟฟ้าที�ผลิตจากพลงังานหมุนเวียนมีแนวโนม้ราคาถูกกวา่ไฟฟ้าที�ผลิต

จากเชื�อเพลิงฟอสซิล เนื�องจากมีการพฒันาเทคโนโลยี ประกอบกบัการส่งเสริมของรัฐบาลประเทศต่างๆ 

และโครงการที�ไดรั้บการพฒันาเป็นรูปธรรม จนส่งผลให้ตน้ทุนพลงังานหมุนเวียนของโลกลดตํ�าลงเป็น

ประวติัการณ์ โดยในปี 2563 อาจมีแนวโนม้ถูกกวา่เชื�อเพลิงฟอสซิล (ที�มา: กฟผ.) 

จึงเป็นไปไดว้่าในอนาคตการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนอาจเขา้มาแทนที�การผลิตไฟฟ้าจาก

เชื�อเพลิงฟอสซิลไดม้ากขึ�น เนื�องจากภาครัฐอาจสามารถซื�อไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนได้

ในราคาที�ไม่แตกต่างจากการซื�อจากผูผ้ลิตไฟฟ้าจากพลงังานฟอสซิล 

4. แนวโน้มอุตสาหกรรมของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer หรือ “SPP”) ซึ�งใช้

ระบบ cogeneration 

ระบบ cogeneration คือระบบที�ให้กาํเนิดพลงังานไฟฟ้า และมีการใชป้ระโยชน์จากพลงังานความ

ร้อนในขณะเดียวกนั โดยอาศยัเชื�อเพลิงแหล่งเดียวกนั จึงเป็นระบบที�มีประสิทธิภาพสูงกว่าระบบที�ผลิต

ไฟฟ้าอยา่งเดียว  

ผูผ้ลิตไฟฟ้าแบบ SPP หมายถึงโรงไฟฟ้าที�มีสัญญาซื�อขายไฟฟ้ากบั กฟผ. �� ถึง �� เมกะวตัต ์

อย่างไรก็ตาม SPP ส่วนมากมกัจะมีกาํลงัการผลิตไฟฟ้าติดตั�ง ��� ถึง ��� เมกะวตัต ์เพื�อจาํหน่ายไฟฟ้า

ส่วนหนึ�งให้แก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้าภาคเอกชนในบริเวณใกลเ้คียง โดยตั�งแต่ปี ���� เป็นตน้มาภาครัฐไดมี้นโยบาย

รับซื�อไฟฟ้าจาก SPP ที�ผลิตไฟฟ้าด้วยระบบ cogeneration เพื�อส่งเสริมการใช้พลงังานพลอยได้และ

พลงังานนอกรูปแบบให้เกิดประโยชน์ อีกทั�งเพื�อส่งเสริมให้ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กเขา้มามีส่วนร่วมในการ

ผลิตไฟฟ้ามากขึ�นเพื�อลดภาระการลงทุนของรัฐบาล 
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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 ���� ถึง ���� ดงันี�   

1. กลุ่มที�จะสิ�นสุดอายสุัญญาในช่วงปี ���� ถึง ���� 

เห็นควรใหไ้ดรั้บการต่ออายสุัญญาเดิมออกไปอีก � ถึง � ปี โดยรับซื�อไฟฟ้าส่วนที�

เหลือขายใหก้บัลูกคา้ในนิคมอุตสาหกรรมเขา้สู่ระบบของ กฟผ. ให้นอ้ยที�สุด ดว้ยสัญญาที�เป็น

ธรรม เนื�องจาก SPP กลุ่มนี�ไม่สามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ในพื�นที�เดิมหรือพื�นที�ใกลเ้คียงได้

ทนัภายในระยะ � ถึง � ปี ทั�งนี� จะตอ้งมีการปรับปรุงอตัรารับซื�อไฟฟ้าใหม่ให้ความเหมาะสม

และเป็นธรรมต่อผูใ้ช้ไฟฟ้า โดยให้สะทอ้นตน้ทุนที�เกิดขึ�นจริงจากการเดินโรงไฟฟ้าเท่านั�น 

โดยกาํหนดราคารับซื�อไฟฟ้าไม่ให้สูงกวา่ราคาที�รับซื�อจากผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) 

และมีอายุสัญญาไม่เกิน �� ปี และเมื�อสิ�นสุดการขยายสัญญาแล้ว ให้ดาํเนินการก่อสร้าง

โรงไฟฟ้าใหม่  

2. กลุ่มที�จะสิ�นสุดอายสุัญญาในช่วงปี ���� ถึง ���� 

เห็นควรให้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ในพื�นที�เดิมหรือพื�นที�ใกลเ้คียง เฉพาะโรงไฟฟ้า

ที�มีสถานที�ตั�งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม หรือกลุ่มโรงงานขนาดใหญ่ที�มีการ

ใช้ไฟฟ้าและไอนํ� าหรือนํ� าเยน็ปริมาณมากเท่านั�น โดยโรงไฟฟ้าใหม่จะตอ้งมีขนาดกาํลงัการ

ผลิตเหมาะสมกับปริมาณความตอ้งการใช้ไอนํ� าของลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม โดยมีอายุ

สัญญาไม่เกิน �� ปี และกาํหนดราคารับซื�อไฟฟ้าไม่ให้สูงกวา่ที�รับซื�อจากผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชน

รายใหญ่ (IPP) และรับซื�อไฟฟ้าส่วนที�เหลือจากการขายให้กบัลูกคา้ในนิคมอุตสาหกรรมเขา้สู่

ระบบของ กฟผ. ในปริมาณที�นอ้ยที�สุดไม่เกินร้อยละ �� ของกาํลงัการผลิตตามสัญญาเดิมที�เคย

ขายเขา้ระบบ ดว้ยสัญญาที�เหมาะสมและเป็นธรรม ทั�งนี�  จะตอ้งมีการปรับปรุงระบบให้มีความ

รัดกุมสามารถกาํกบัดูแลโรงไฟฟ้า SPP ระบบ cogeneration ใหด้าํเนินการผลิตไฟฟ้าและไอนํ� า

เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการผลิตไฟฟ้าดว้ยระบบ cogeneration โดยมีประสิทธิภาพการใช้

เชื�อเพลิงปฐมภูมิสูงกวา่โรงไฟฟ้าซึ� งมีการก่อสร้างใหม่ และมีการผลิตไฟฟ้าอยา่งเดียว 

5. แนวโน้มการแข่งขันในอุตสาหกรรม solar rooftop สําหรับผู้ใช้ไฟฟ้าภาคเอกชนในประเทศไทย 

ธุรกิจรับเหมาติดตั�งระบบ solar rooftop และธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากระบบ solar rooftop 

ให้แก่ผูใ้ช้ไฟฟ้าภาคเอกชน เป็นธุรกิจที�ยงัมีโอกาสในการเติบโตอีกมาก เนื�องจากจาํนวนผูใ้ช้ไฟฟ้า

ภาคเอกชนที�มีการใช้ไฟฟ้าจาก solar rooftop นับยงัเป็นสัดส่วนที�ไม่มาก ซึ� งผูใ้ช้ไฟฟ้าภาคเอกชนมี

แนวโนม้จะหนัมาใหไ้ฟฟ้าจากระบบ solar rooftop มากขึ�น เนื�องจากตน้ทุนการติดตั�งระบบ solar rooftop ที�

ลดลงอย่างต่อเนื�อง โดยในธุรกิจดงักล่าวกลุ่มบริษทัฯ ถือว่ามีความน่าเชื�อถือด้วยทุนจดทะเบียนจาํนวน 
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�,��� ล้านบาท (ก่อนการเพิ�มทุนเพื�อ IPO) และจากการที�มี EPCO ซึ� งเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย ์เป็นบริษทัแม่ อีกทั�ง บริษทัฯ เองก็อยูใ่นระหวา่งยื�นขออนุญาตจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในประเทศญี�ปุ่น 

1. โครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศญี�ปุ่น 

แผนภาพแสดงโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศญี�ปุ่น 
 

 
 

ระบบผลติไฟฟ้า 

ในปัจจุบนั อุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศญี�ปุ่นได้ถูกเปิดเสรีมากขึ�น เพื�อให้มีการแข่งขนัที�เป็น

ธรรมต่อผูป้ระกอบการ อนัจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจไฟฟ้ายิ�งขึ�น และก่อให้เกิด

ความมั�นคงในการส่งกระไฟฟ้า รวมถึงเพิ�มทางเลือกให้แก่ผูบ้ริโภคมากขึ� น โดยในประเทศญี�ปุ่นมีผู ้

ประกอบกิจการหลกัในสาธารณูปโภคดา้นไฟฟ้า (General Electricilty Utilities หรือ GEU) ทั�งหมด �� ราย 

ทั�วประเทศญี�ปุ่น ซึ� งเป็นผูป้ระกอบการภาคเอกชนทั�งหมด โดย GEU จะทาํหน้าที�ครบวงจรตั�งแต่ ผลิต

ไฟฟ้า ควบคุมโครงข่ายไฟฟ้า จัดส่ง และจาํหน่ายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าผู ้ใช้ไฟฟ้าในพื�นที�ที�แต่ละราย

รับผดิชอบอยู ่โดย GEU ทั�ง �� 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�ชูโงะกุ 
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4. Chubu Electric Power Co., Inc. ซึ� งเป็นผูป้ระกอบกิจการไฟฟ้าในภูมิภาคชูบุ 

5. Hokuriku Electric Power Co., Inc. ซึ� งเป็นผูป้ระกอบกิจการไฟฟ้าในจงัหวดัโทยามะ จงัหวดัอิชิ

กะวะ และพื�นที�ทางเหนือของจงัหวดัฟุกุอิ  

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� งเป็นผูป้ระกอบกิจการไฟฟ้าในจงัหวดัโอกินาวา่ 

9. Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. ซึ� งเป็นผูป้ระกอบกิจการไฟฟ้าในภูมิภาคคนัโต 

จงัหวดัยามานาชิ และพื�นที�ทางตะวนัออกของจงัหวดัชิซูโอกะ 

10. Shikoku Electric Power Company ซึ� งเป็นผูป้ระกอบกิจการไฟฟ้าบนเกาะชิโกกุ 

นอกจาก GEU แล้ว ยงัมีผูป้ระกอบกิจการรายย่อยอื�นๆ สามารถทาํหน้าที�ผลิตไฟฟ้า และ/หรือ 

จาํหน่ายไฟฟ้า ไปยงัผูบ้ริโภค โดยไม่ไดถู้กจาํกดัปริมาณจาํหน่ายไฟฟ้าขั�นตํ�าเหมือนในอดีต  

ตลาดซื�อขายไฟฟ้าในประเทศญี�ปุ่น (Japan Electric Power Exchange) ถูกจดัตั�งขึ�นในปี ���� เพื�อ

เป็นตลาดซื�อขายไฟฟ้าทั�งแบบส่งมอบทนัที (spot) และซื�อขายล่วงหน้า (forward) ระหว่างผูป้ระกอบ

กิจการดา้นพลงังานในประเทศญี�ปุ่น 

ระบบส่งไฟฟ้า 

GEU ทาํหน้าที�ส่งและกระจายกระแสไฟฟ้าให้กับผูจ้าํหน่ายไฟฟ้าต่อไป รวมถึงควบคุมดูแล

โครงข่ายการส่งกระแสไฟฟ้าในแต่ละพื�นที�ที�อยู่ในความรับผิดชอบ ในส่วนของผูป้ระกอบกิจการผลิต

ไฟฟ้ารายยอ่ยนั�น จะตอ้งเชื�อมต่อกบัโครงข่ายของ GEU ในการส่งกระแสไฟฟ้าให้กบัผูจ้าํหน่ายไฟฟ้าใน

แต่ละพื�นที� โดยในพื�นที�ฝั�งตะวนัออกของประเทศญี�ปุ่นจะใช้สายส่งที�มีความถี� �� Hz ในขณะที�พื�นที�ฝั�ง

ตะวนัตกจะอยูที่� �� Hz อยา่งไรก็ดี เครื�องแปลงค่าความถี� (Frequency Converter Facility) ไดถู้กติดตั�ง ณ 

จุดเชื�อมต่อสายส่งฝั�งตะวนัออกและตะวนัตกเพื�อใหส้ามารแปลงความถี�และส่งกระแสไฟฟ้าได ้ทั�งนี�  ระดบั

แรงดนัของสายส่งไฟฟ้าโดยส่วนมากจะอยูที่� ��� กิโลโวลต ์

ระบบจําหน่ายไฟฟ้า 

GEU ให้บริการจาํหน่ายไฟฟ้าในแต่ละพื�นที�ที�รับผิดชอบ รวมถึงมีผูป้ระกอบกิจการจาํหน่ายไฟฟ้า

รายยอ่ยอื�นๆ ใหบ้ริการจาํหน่ายไฟฟ้าเช่นกนั 
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2. ความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศญี�ปุ่น 

แผนภาพแสดงปรมิาณขายไฟฟ้าของผูป้ระกอบกจิการหลกัในสาธารณูปโภคดา้นไฟฟ้า�� ราย

รวมกนั ตั �งแต่ปี ���� ถงึ ���� 

 
ที�มา: The Federation of Electric Power Companies of Japan 

สําหรับแนวโน้มความต้องการไฟฟ้าในอนาคต กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม 

(Ministry of Economy, Trade and Industry: METI) ไดค้าดการณ์วา่ในปี ���� ปริมาณความตอ้งการไฟฟ้า

ของประเทศญี�ปุ่นจะอยูที่� ���.� เทราวตัต-์ชั�วโมง (ในขณะที�ปี ���� อยูที่� ���.� เทราวตัต-์ชั�วโมง) การเพิ�ม

เป็นขึ�นในอตัราที�ไม่มากนกัเป็นผลมาจากกการพฒันาประสิทธิภาพและการใช้มาตรการอนุรักษ์พลงังาน 

ซึ� งคาดวา่จะมีส่วนช่วยลดปริมาณความตอ้งการไฟฟ้าไดถึ้ง ���.� เทราวตัต-์ชั�วโมง 

3. แนวโน้มอุตสาหกรรมผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนในประเทศญี�ปุ่น 

จากเหตุการณ์แผน่ดินไหวและสึนามิครั� งใหญ่ในปี ���� โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศญี�ปุ่นเกือบ

ทั�งหมดตอ้งหยดุดาํเนินการ ส่งผลให้อตัราการพึ�งพาตนเองดา้นพลงังานลดลงจากร้อยละ �� เป็นร้อยละ � 

ตน้ทุนค่าเชื�อเพลิงเพื�อผลิตไฟฟ้าเพิ�มขึ�นเกือบเท่าตวั และอตัราการปล่อยก๊าซคาร์ไดออกไซด์ (CO2) จาก

การผลิตไฟฟ้าเพิ�มขึ�น ดว้ยเหตุนี�ทางรัฐบาลญี�ปุ่นจึงไดมี้การกาํหนดแผนสัดส่วนประเภทเชื�อเพลิงการผลิต

ไฟฟ้าสาํหรับปี ���� โดยตั�งเป้าหมายที�จะเพิ�มอตัราการพึ�งพาตนเองดา้นพลงังาน ลดตน้ทุนการผลิตไฟฟ้า 

และลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์ไดออกไซด ์อยา่งไรก็ตาม ไดใ้หค้วามสําคญักบัความปลอดภยัเป็นอนัดบั

แรก 
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ตารางแสดงสดัส่วนปรมิาณการผลติไฟฟ้าของประเทศญี�ปุ่ นตามประเภทเชื�อเพลงิในปี 2559 

เปรยีบเทยีบกบัเป้าหมายในปี ���� 

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 ���� อยู่ที�ร้อยละ � จากปริมาณ

การผลิตไฟฟ้าทั�งหมด เพิ�มขึ�นจากปี ���� ซึ� งอยูที่�ร้อยละ � 

นอกจากนี�  จากการเริ�มระบบการซื�อขายไฟฟ้าแบบ FiT ในปี ���� ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานหมุนเวียนเพิ�มขึ� นอย่างต่อเนื�องในช่วงที�ผ่านมา ส่งผลให้สัดส่วนปริมาณการผลิตไฟฟ้าจาก

พลงังานหมุนเวยีนต่อการปริมาณการผลิตไฟฟ้ารวมเพิ�มขึ�นจากร้อยละ �.� ในปี ���� เป็นร้อยละ ��.� ใน

ปี ���� โดยพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นประเภทที�อตัราการเพิ�มขึ�นมากที�สุด 

 

แผนภาพแสดงปรมิาณการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนในปี ���� ถงึ ���� แยกตามประเภทพลงังาน 

 
ที�มา: Renewable Energy Insititute (www.renewable-ei.org) 
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อย่างไรก็ตาม ราคารับซื�อไฟฟ้าจาก solar farm ที�กาํลงัการผลิต �� กิโลวตัต์ขึ�นไป ไดป้รับลดลง

อยา่งต่อเนื�องจากระดบัเริ�มตน้ที� �� เยนต่อกิโลวตัต-์ชั�วโมง สาํหรับโครงการที�ยื�นคาํขอในปี ���� เหลือ �� 

เยนต่อกิโลวตัต-์ชั�วโมง สาํหรับโครงการที�ยื�นคาํขอในปีในปี ���� และในปี ���� ไดเ้ริ�มมีการประมูลราคา

ซื�อขายไฟฟ้า ซึ� งราคาเฉลี�ยในการประมูลครั� งแรกอยูที่� ��.� เยนต่อกิโลวตัต-์ชั�วโมง 

ทั�งนี�  ตน้ทุนการติดตั�งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยล์ดตํ�าลงอยา่งต่อเนื�องในช่วงที�ผา่นมา

เช่นเดียวกนั เนื�องจากราคาแผงโซล่าร์เซลล์ซึ� งเป็นตน้ทุนสําคญัของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานอาทิตย์

ลดลงอยา่งต่อเนื�อง 

     แผนภาพแสดงราคาแผงโซล่าร์เซลล ์(Solar PV Modules) ในประเทศญี�ปุ่น 

 
ที�มา: Renewable Energy Insititute (www.renewable-ei.org) 

 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในประเทศเวยีดนาม 

ปัจจุบนั ประเทศเวยีดนามเป็นหนึ�งในประเทศที�มีการเติบโตทางเศรษฐกิจมากที�สุดในภูมิภาคเอเชีย 

โดยมี GDP ขยายตวัถึงร้อยละ 6 - 7 ในช่วง 5 ปีที�ผา่นมา โดยมีการขยายตวัทั�งในดา้นการส่งออกและการ

บริโภคภายในประเทศ ทาํใหค้วามตอ้งการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในเวยีดนามมีเพิ�มมากขึ�นดว้ยเช่นกนั 

โดยในปี 2559 รัฐบาลเวียดนามไดป้ระกาศแผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้าแห่งชาติฉบบัที� 7 ฉบบั

ปรับปรุง (PDP 7 Revised) ซึ� งมุ่งเนน้การสร้างความมั�นคง เพิ�มประสิทธิภาพดา้นพลงังาน การพฒันา

พลงังานหมุนเวยีน และเปิดเสรีตลาดพลงังาน โดยปัจจุบนั ระบบของกิจการไฟฟ้าในประเทศเวียดนามอยู่

ระหวา่งการปฏิรูปเพื�อพฒันาไปสู่ตลาดการซื�อขายไฟฟ้าแบบขายส่ง ทั�งนี�  PDP 7 Revised มีรายละเอียดที�

น่าสนใจดงันี�  

 เพิ�มปริมาณไฟฟ้าในประเทศโดยเพิ�มการผลิตและการนําเข้า เพื�อรองรับการเติบโตของ

ประเทศ โดยอา้งอิง GDP ที�เติบโตร้อยละ 7 ในช่วงปี 2559-2573 
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 เพิ�มการพฒันาพลงังานหมุนเวยีนเป็นร้อยละ 7 ในปี 2563 (จากเดิมร้อยละ 4.5 ใน PDP7) และ

มากกวา่ร้อยละ 10 ในปี 2573 (จากร้อยละ 6 ใน PDP 7) 

 เพิ�มและพฒันาระบบสายส่งของประเทศ ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ� นรวมถึงพฒันาระบบ

ควบคุมอตัโนมติั เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการควบคุมและจ่ายไฟฟ้าของประเทศ 

 เร่งพฒันาระบบการจ่ายไฟฟ้าไปยงัพื�นที�ชนบท เพื�อให้ชาวเวียดนามเกือบทั�งประเทศสามารถ

เขา้ถึงไฟฟ้าไดใ้นปี 2563 

แนวโน้มการใช้ไฟฟ้าและประมาณการความต้องการใช้ไฟฟ้า 

ในปี 2562 ภาพรวมของประเทศเวียดนาม ไดมี้โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยจ่์ายไฟเขา้มาในระบบ 

4,600 เมกะวตัต ์และ EVN ใชโ้รงไฟฟ้าดีเซล 2,000 เมกะวตัต ์เพื�อปรับสมดุลของระบบโครงข่ายไฟฟ้า

แห่งชาติ (National Grid) 

มีการคาดการณ์วา่ในช่วงปี 2563 ถึง 2565 อาจจะมีการขาดแคลนพลงังานไฟฟ้ามากขึ�น เนื�องจากมี

โครงการโรงไฟฟ้าก่อสร้างล่าช้ากว่ากาํหนดถึง 20,000 เมกะวตัต์ ซึ� งทาํให้รัฐบาลเวียดนามได้เปิดให้

ภาคเอกชนและนกัลงทุนต่างชาติเขา้มาลงทุนมากขึ�น 

จากประกาศล่าสุดของ EVN ประเทศเวยีดนาม มีความตอ้งการไฟฟ้าสูงสุด (Peak Demand) ในเดือน

พฤศจิกายน 2562 ที�ประมาณ 35,100 เมกะวตัต์ ซึ� งเพิ�มขึ�นจากความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุดปี 2561 ที� 

34,462 เมกะวตัต ์และไดมี้การสร้างสถานีไฟฟ้า (Substation) ขนาด 220 กิโลโวลต ์และ 500 กิโลโวลต ์

และสายส่ง เพื�อรองรับการขยายตวัของโรงไฟฟ้าในทุกๆ ประเภท โดยในปี 2562 ประเทศเวียดนามมีกาํลงั

การผลิตไฟฟ้ามากกวา่ 54,880 เมกะวตัต ์ซึ� งเพิ�มขึ�นจากปี 2561 ที� 47,768 เมกะวตัต ์ซึ� งในช่วง 10 เดือนแรก

ของปี 2562 ไดมี้กาํลงัการใชไ้ฟฟ้าทั�งประเทศรวมทั�งสิ�น 200,977 กิกะวตัต-์ชั�วโมง เพิ�มขึ�นร้อยละ 10 เมื�อ

เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2561 ซึ� งนบัว่ามีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของกลุ่มประเทศอาเซียนและเป็น

อนัดบัที� 23 ของโลก ขณะที�ใน PDP 7 Revised ประเทศเวยีดนามไดจ้ดัทาํแผนเพิ�มกาํลงัการผลิตไฟฟ้าเป็น 

60,000 เมกะวตัต ์ในปี 2563 และ 129,500 เมกะวตัต ์ในปี 2573 เพื�อรองรับการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยเฉพาะความตอ้งการไฟฟ้าในหมวดอุตสาหกรรม 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 โดยมีสัดส่วนตามกาํลงัการผลิต

ไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 40 และ 38 ตามลาํดบั ตามมาดว้ยโรงไฟฟ้าก๊าซและนํ� ามนัร้อยละ 19 ขณะที�พลงังาน

หมุนเวียนมีไม่ถึงร้อยละ 1 ซึ� งใน PDP 7 Revised ประเทศเวียดนามวางแผนที�จะเพิ�มการผลิตไฟฟ้าจาก

พลงังานหมุนเวียนมากกว่าร้อยละ 21 ในปี 2573 โดยมุ่งเน้นไปที�การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์

พลงังานลม และพลงังานชีวมวล 

นโยบายพลงังานหมุนเวยีน 

 ภายใต ้PDP 7 Revised ประเทศเวียดนามให้ความสําคญักบัการพฒันาพลงังานจากพลงังาน

หมุนเวียนเป็นพิเศษ เนื�องจากศกัยภาพในการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนของประเทศเวียดนามมี
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ค่อนขา้งสูง ด้วยภูมิประเทศที�อยู่ในบริเวณเส้นศูนยสู์ตรและทางฝั�งตะวนัออกติดชายฝั�งทะเล ทาํให้มี

ศกัยภาพในการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์843,000 กิกะวตัต์-ชั�วโมงต่อปี และมีศกัยภาพในการ

พฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานลมที�กาํลงัการผลิตรวม 21,520 เมกะวตัต์ ซึ� งปัจจุบนัเวียดนามได้วางแผนว่า

ภายในปี 2573 จะสามารถพฒันาโรงไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยก์าํลงัการผลิตรวมที� 12,000 เมกะวตัต ์

โรงไฟฟ้าพลงังานลมกาํลงัการผลิตรวมที� 6,000 เมกะวตัต ์และโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลกาํลงัการผลิตรวม

ที� 3,281 เมกะวตัต ์

ดงันั�น ในช่วงเวลา 2 ปีที�ผา่นมา ประเทศเวียดนาม ไดป้ระกาศปรับอตัราค่าไฟฟ้าสําหรับพลงังาน

หมุนเวียนในแต่ละประเภท ซึ� งเป็นอตัราค่าไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in-Tariff (FiT) ที�จะขายไฟฟ้าให้แก่ 

EVN ภายใตส้ัญญาระยะยาว เพื�อลดการพึ�งพาการใช้เชื�อเพลิงฟอสซิล ทั�งนี�  ประเภทการผลิตไฟฟ้าและ

อตัราค่าไฟฟ้าที�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 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ประเภท Solar Farm ในประเทศไทย 

สําหรับการจดัหาที�ตั�งโครงการสําหรับโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ประเภท Solar Farm ใน

ประเทศไทย บริษทัฯ จะพิจารณาถึงปัจจยัดงัต่อไปนี�  

1. สภาพที�ดิน 

สถานที�ตั�งโครงการ ควรตั�งอยูบ่นที�ดินพื�นที�โล่ง เป็นพื�นที�ราบไม่เป็นเนินหรือแอ่ง ตอ้งไม่มีทางนํ� า

สาธารณะหรือทางนํ� าธรรมชาติไหลผ่านพื�นที�ในโครงการ ไม่เป็นพื�นที� รับนํ� าธรรมชาติหรือไม่เคยมี

เหตุการณ์นํ� าท่วมในพื�นที�ภายในระยะเวลา �� ปีที�ผ่านมา สภาพดินในโครงการควรเป็นดินร่วน ดินดาน 

ไม่ควรมีตั�งอยูบ่นสภาพดินทรายที�อุม้นํ� าหรือระบายนํ� าออกจากพื�นที�ไดช้า้ และไม่ควรมีชั�นหินอยูใ่ตพ้ื�นที�
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โครงการ พื�นที�โครงการควรอยูห่่างจากตึกสูง, ภูเขา และตน้ไมย้ืนตน้ขนาดใหญ่ เพื�อป้องกนัการเกิดเงาบงั

บนพื�นที�แผงเซลลแ์สงอาทิตย ์

 

2. ระยะห่างจากจุดเชื�อมต่อสายส่ง 

สถานที�ตั�งโครงการควรอยูใ่กลก้บัจุดเชื�อมต่อสายไฟฟ้าแรงสูงของ กฟภ. โดยจุดเชื�อมต่อและสถาน

ที�ตั�งโครงการไม่ควรมีระยะห่างเกินกว่า �-� กิโลเมตร และมีทางสาธารณะที�สามารถสัญจรไดส้ะดวกถึง

สถานที�ตั�งโครงการ 

3. ราคาที�ดิน 

ราคาที�ดินของสถานที�ตั�งโครงการ ที�เหมาะสมกบัการลงทุนไม่ควรเกิน ���,��� บาท/ไร่ ทั�งนี� ราคา

ที�ดินอาจขึ�นกบัที�ตั�งระยะห่างจากสายส่งและถนน 

4. ค่าความเขม้แสงอาทิตย ์

โดยเฉลี�ยแลว้ ประเทศไทยมีความเขม้แสงอาทิตยเ์ฉลี�ยอยู่ที� �,��� กิโลวตัต์-ชั�วโมง/ตารางเมตร/ปี 

ซึ� งพื�นที� ที�มีศกัยภาพความเขา้แสงอาทิตยสู์งจะอยูใ่นเขตภาคกลางและภาคตะวนัออกของประเทศ ทั�งนี� ใน

การพิจารณาการลงทุน จึงจะตอ้งใชข้อ้มูลทางสถิติ ความเขม้แสงของพื�นที�นั�นๆ จากแหล่งขอ้มูลที�เชื�อถือ

ได ้ในการคาํนวณหาปริมาณพลงังานไฟฟ้าที�จะผลิตไดใ้นแต่ละโครงการ โดยค่าความเขม้แสงในแต่ละ

โครงการไม่ควรตํ�ากว่า �,��� กิโลวตัต์-ชั�วโมง/ตารางเมตร/ปี ความเข้มแสงของพื�นที�ตั� งโครงการใน

ประเทศไทยของบริษทัฯ เป็นดงันี�  

โครงการ ความเข้มแสง (กิโลวตัต-์ชั �วโมง/ตารางเมตร/ปี)(�) 

โครงการบ่อพลอย � และ โครงการบ่อพลอย � 1,781 

โครงการลพบุร ี 1,893 

โครงการปราจนีบุร ี 1,826 

หมายเหตุ 
(1) ขอ้มลูจากองคก์ารบรหิารการบนิและอวกาศแห่งชาต ิ(NASA) 

 

โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ประเภท Solar Rooftop ในประเทศไทย 

สําหรับการจดัหาที�ตั�งโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ประเภท Solar Rooftop ในประเทศ

ไทย บริษทัฯ จะพิจารณาถึงปัจจยัดงัต่อไปนี�  

1. ขอ้มูลบริษทัเจา้ของอาคารพาณิชย ์

การติดตั�งโซลาเซลล์เป็นการลงทุนติดตั�งบนหลงัคาของบริษทันั�นๆ ดงันั�นตอ้งดูถึงความมั�นคงและ

ความน่าเชื�อถือของบริษทัดงักล่าว รวมถึง บริษทันั�นๆ ควรมีปริมาณการใชไ้ฟฟ้ามากกวา่ ���,��� หน่วย/
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เดือน และมีการคิดค่าไฟแบบ TOU (Time of use) เพราะการคิดค่าไฟแบบ TOD (Time of Date) คือคิดค่า

ไฟฟ้าราคาคงที�ทุกเวลา ซึ� งจะมีค่าใชไ้ฟฟ้าที�ถูกอยูแ่ลว้ 

2. สภาพหลงัคา 

อายุการใช้งานของหลงัคาไม่ควรมากกว่า �� ปี และสามารถรองรับนํ� าหนกัของแผงและอุปกรณ์

ติดตั�งของโซลาเซลล์ไดอ้ย่างน้อยประมาณ �� กิโลกรัม/ตารางเมตร ประเภทของหลงัคาควรเป็น Metal 

Sheet ซึ� งง่ายต่อการติดตั�ง รวมถึงความชนัของหลงัคาไม่ควรชนัมากกว่า �� องศา เพื�อให้สะดวกต่อการ

ติดตั�งและการบาํรุงรักษา 

3. สถานที�ตั�ง 

อาคารที�จะติดตั� งไม่ควรอยู่ใกล้สิ� งปลูกสร้างที�สูงกว่า เพราะอาจทาํให้เกิดเงาบงับนแผงเซลล์

แสงอาทิตย ์

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ประเภท Solar Farm ในประเทศญี�ปุ่น 

สําหรับการจดัหาที�ตั�งโครงการสําหรับโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ประเภท Solar Farm ใน

ประเทศญี�ปุ่น บริษทัฯ จะพิจารณาถึงปัจจยัดงัต่อไปนี�  

1. สภาพที�ดิน 

สถานที�ตั�งโครงการ ควรตั�งอยูบ่นที�ดินพื�นที�โล่ง เป็นพื�นที�ราบไม่เป็นเนินหรือแอ่ง ตอ้งไม่มีทางนํ� า

สาธารณะหรือทางนํ�าธรรมชาติไหลผา่นพื�นที�ในโครงการ ไม่เป็นพื�นที�ใกลช้ายฝั�งทะเล ไม่เคยมีเหตุการณ์

นํ� าท่วมในพื�นที�ภายในระยะเวลา �� ปีที�ผ่านมา และไม่เป็นพื�นที�ใกลภู้เขาไฟ สภาพดินในโครงการควร

เป็นดินร่วน ดินดาน ไม่ควรมีตั�งอยูบ่นสภาพดินทรายที�อุม้นํ�าหรือระบายนํ�าออกจากพื�นที�ไดช้า้ และไม่ควร

มีชั�นหินอยูใ่ตพ้ื�นที�โครงการ พื�นที�โครงการควรอยูห่่างจากตึกสูง, ภูเขา และตน้ไมย้ืนตน้ขนาดใหญ่ เพื�อ

ป้องกนัการเกิดเงาบงับนพื�นที�แผงเซลลแ์สงอาทิตย ์

2. ระยะห่างจากจุดเชื�อมต่อสายส่ง 

สถานที�ตั�งโครงการควรอยู่ใกลก้บัจุดเชื�อมต่อสายไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้า โดยจุดเชื�อมต่อและ

สถานที�ตั�งโครงการไม่ควรมีระยะห่างเกินกวา่ � กิโลเมตร และมีทางสาธารณะที�สามารถสัญจรไดส้ะดวก

ถึงสถานที�ตั�งโครงการ 

3. ราคาที�ดิน 

ตน้ทุนที�ดินของสถานที�ตั�งโครงการควรอยู่ในระดบัที�เหมาะสม ไม่สูงเกินไป โดยสอดคล้องกบั

สถานที�ตั�ง ระยะห่างจากสายส่ง และถนน 

4. ค่าความเขม้แสงอาทิตย ์
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โดยเฉลี�ยแลว้ ประเทศญี�ปุ่นมีความเขม้แสงอาทิตยเ์ฉลี�ยอยูที่� �,��� กิโลวตัต-์ชั�วโมง/ตารางเมตร/ปี 

ซึ� งพื�นที� ที�มีศกัยภาพความเขม้แสงอาทิตยสู์งจะอยู่ในเขตภาคกลางและภาคใตข้องประเทศ ทั�งนี� ในการ

พิจารณาการลงทุน จึงจะตอ้งใช้ขอ้มูลทางสถิติ ความเขม้แสงของพื�นที�นั�นๆ จากแหล่งขอ้มูลที�เชื�อถือได ้

ในการคาํนวณหาปริมาณพลังงานไฟฟ้าที�จะผลิตได้ในแต่ละโครงการ โดยค่าความเข้มแสงในแต่ละ

โครงการไม่ควรตํ�ากวา่ �,��� กิโลวตัต-์ชั�วโมง/ตารางเมตร/ปี ทั�งนี�  ความเขม้แสงของพื�นที�ตั�งโครงการใน

ประเทศญี�ปุ่นของบริษทัฯ เป็นดงันี�   

โครงการ ความเข้มแสง (กิโลวตัต-์ชั �วโมง/ตารางเมตร/ปี)(�) 

โครงการเกยีวโต 1,328 

โครงการชจิคิะชุคุ � 1,280 

โครงการชจิคิะชุคุ � 1,280 

โครงการครูฮิาร่า � 1,209 

โครงการครูฮิาร่า � 1,209 

หมายเหตุ 
(1) ขอ้มลูจากองคก์ารบรหิารการบนิและอวกาศแห่งชาต ิ(NASA) 

 

โรงไฟฟ้าพลงังานลม 

สําหรับการจดัหาที�ตั�งโครงการสําหรับโรงไฟฟ้าพลงังานพลงังานลม บริษทัฯ จะพิจารณาถึงอตัรา

ผลตอบแทนภายในของโครงการและผูถื้อหุน้เป็นหลกั โดยจะตอ้งมีอตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ

และส่วนของผูถื้อหุ้นมากกวา่ร้อยละ 10 และร้อยละ 15 ขึ�นไป ตามลาํดบั โดยจะตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัทั�งใน

แง่รายได ้ไดแ้ก่ ค่าความเร็วลมที�ช่วยทาํใหก้งัหนัไฟฟ้าหมุนเพื�อผลิตไฟฟ้า และค่าใชจ่้ายในการลงทุน อาทิ 

ความพร้อมของสภาพที�ดินต่อการก่อสร้าง ระยะห่างจากจุดเชื�อมต่อสายส่ง ค่าเช่าหรือราคาที�ดินของที�ตั�ง

โครงการ 

 

การจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ประเภท Solar Farm ในประเทศไทย 

ในการพิจารณาผูรั้บเหมาก่อสร้างสําหรับโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ประเภท Solar Farm ใน

ประเทศไทย บริษทัฯ จะพิจารณาถึงปัจจยัดงันี�  

1. ประสบการณ์และความเชี�ยวชาญ 

พิจารณาวา่ผูรั้บเหมาตอ้งมีประสบการณ์และความชาํนาญในดา้นการติดตั�งระบบโซลาร์เซลล์ พร้อม

ทั�งมีทีมวศิวกรทั�งดา้นไฟฟ้ากาํลงัและดา้นโยธา ระดบัสามญัขึ�นไป และดา้นเครื�องกลระดบัภาคีขึ�นไป และ

พิจารณาถึงความสามารถในการส่งมอบงานไดต้รงเวลา อีกทั�ง พิจารณาถึงคุณภาพงานที�สร้างเสร็จแลว้ 
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คุณภาพของอุปกรณ์ที�ใช้ การรับประกนั และผูรั้บเหมาดงักล่าวจะต้องไม่เคยมีประวติัเป็นผูล้ะทิ�งงาน 

รวมถึงพิจารณาความผดิพลาดในอดีตที�เกิดขึ�นดว้ย 

2. ความมั�นคงและปริมาณงานที�รับผดิชอบอยู ่

ผูรั้บเหมาตอ้งเป็นนิติบุคคลที�มีการจดทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยก่อนการจดัจา้งผูรั้บเหมา 

บริษทัฯ จะพิจารณาจากทุนจดทะเบียน และงบการเงินทั�งงบดุล งบกาํไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด โดย

พิจารณาสภาพคล่องทางการเงิน ความสามารถในการบริหารเงิน อตัราส่วนหนี� สินต่อทุน วงเงินสินเชื�อจาก

สถาบนัทางการเงิน ของผูรั้บเหมารายนั�นๆ นอกจากนี� ยงัพิจารณาถึงปริมาณงานในมือของผูรั้บเหมาราย

นั�นๆ 

3. การประกวดราคา 

บริษทัฯ จะพิจารณาถึงราคารวม ราคาต่อรายการ และราคาต่อหน่วย พร้อมทั�งพิจารณาคุณภาพของ

อุปกรณ์และชิ�นงานที�ผูรั้บเหมาเสนอ จะตอ้งอยูใ่นระดบัมาตรฐานที�ยอมรับได ้

โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ประเภท Solar Rooftop ในประเทศไทย 

ในการพิจารณาผูรั้บเหมาก่อสร้างสําหรับโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ประเภท Solar 

Rooftop ในประเทศไทย บริษทัฯ จะพิจารณาถึงปัจจยัดงันี�  

1. ประสบการณ์และความเชี�ยวชาญ 

พิจารณาวา่ผูรั้บเหมาตอ้งมีประสบการณ์และความชาํนาญในดา้นการติดตั�งระบบโซลาร์เซลล์ พร้อม

ทั�งมีทีมวศิวกรทั�งดา้นไฟฟ้ากาํลงัและดา้นโยธา ระดบัสามญัขึ�นไป และดา้นเครื�องกลระดบัภาคีขึ�นไป และ

พิจารณาถึงความสามารถในการส่งมอบงานไดต้รงเวลา อีกทั�ง พิจารณาถึงคุณภาพงานที�สร้างเสร็จแลว้ ไม่

เคยมีประวติัเป็นผูล้ะทิ�งงาน รวมถึงพิจารณาความผดิพลาดในอดีตที�เกิดขึ�นดว้ย 

2. ความมั�นคง 

ผูรั้บเหมาตอ้งเป็นนิติบุคคลที�มีการจดทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมาย มีสถานะการเงินที�มั�นคง โดย

ก่อนการจดัจา้งผูรั้บเหมา บริษทัฯ จะพิจารณาจากทุนจดทะเบียนของผูรั้บเหมานั�นๆ ดว้ย 

3. ปริมาณงานที�ผูรั้บเหมารับผิดชอบอยู ่

ผูรั้บเหมาที�มีปริมาณงานในมือมาก อาจไม่มีทรัพยากรมากพอในการรับงานเพิ�ม หรือในกรณีที�มีการ

วา่จา้งผูรั้บเหมารายเดียวหลายโครงการ งานก่อสร้างอาจเกิดปัญหาได ้หากผูรั้บเหมารายนั�นเกิดปัญหาใดๆ 

ขึ�นมา 

4. การประกวดราคา 

บริษทัฯ จะพิจารณาถึงราคารวม ราคาต่อรายการ และราคาต่อหน่วย พร้อมทั�งพิจารณาคุณภาพของ

อุปกรณ์และชิ�นงานที�ผูรั้บเหมาเสนอ จะตอ้งอยูใ่นระดบัมาตรฐานที�ยอมรับได ้
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โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ประเภท Solar Farm ในประเทศญี�ปุ่น 

ในการพิจารณาผูรั้บเหมาก่อสร้างสําหรับโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ประเภท Solar 

Farm ในประเทศญี�ปุ่น บริษทัฯ จะพิจารณาถึงปัจจยัดงันี�  

1. ประสบการณ์ 

พิจารณาวา่ผูรั้บเหมาตอ้งเป็นผูรั้บเหมาทอ้งถิ�น โดยตอ้งมีประสบการณ์และความชาํนาญในดา้นการ

ติดตั�งระบบโซลาร์เซลล ์ พร้อมทั�งมีทีมวิศวกรทั�งดา้นไฟฟ้ากาํลงั โยธา และเครื�องกล และพิจารณาถึง

ความสามารถในการส่งมอบงานได้ตรงเวลา อีกทั�ง พิจารณาถึงคุณภาพงานที�สร้างเสร็จแล้ว ไม่เคยมี

ประวติัเป็นผูล้ะทิ�งงาน รวมถึงพิจารณาความผดิพลาดในอดีตที�เกิดขึ�นดว้ย 

2. ใบอนุญาต 

ผูรั้บเหมาจะตอ้งเป็นนิติบุคคลผูมี้ใบอนุญาตการก่อสร้าง 

3. การประกวดราคา 

บริษทัฯ จะพิจารณาถึงราคารวม ราคาต่อรายการ และราคาต่อหน่วย พร้อมทั�งพิจารณาคุณภาพของ

อุปกรณ์และชิ�นงานที�ผูรั้บเหมาเสนอ จะตอ้งอยูใ่นระดบัมาตรฐานที�ยอมรับได ้

โรงไฟฟ้าพลงังานลม 

ในการพิจารณาผูรั้บเหมาก่อสร้างสาํหรับโรงไฟฟ้าพลงังานลม บริษทัฯ จะพิจารณาถึงปัจจยัดงันี�  

1. ประสบการณ์และความเชี�ยวชาญ 

พิจารณาว่าผูรั้บเหมาต้องมีประสบการณ์และความชํานาญในด้านการติดตั�งระบบกังหันไฟฟ้า

พลงังานลม พร้อมทั�งมีชื�อเสียงและเป็นที�รู้จกัในกลุ่มอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าพลงังานลม และพิจารณาถึง

ความสามารถในการส่งมอบงานไดต้รงเวลา อีกทั�ง พิจารณาถึงคุณภาพงานที�สร้างเสร็จแลว้ คุณภาพของ

อุปกรณ์ที�ใช ้การรับประกนั และผูรั้บเหมาดงักล่าวจะตอ้งไม่เคยมีประวติัเป็นผูล้ะทิ�งงาน รวมถึงพิจารณา

ความผดิพลาดในอดีตที�เกิดขึ�นดว้ย 

2. ความพร้อมในดา้นเงินทุนสาํหรับการก่อสร้าง 

ผูรั้บเหมาตอ้งเป็นนิติบุคคลที�มีการจดทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยก่อนการจดัจา้งผูรั้บเหมา 

บริษทัฯ จะพิจารณาจากทุนจดทะเบียน และงบการเงินทั�งงบดุล งบกาํไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด โดย

พิจารณาสภาพคล่องทางการเงิน ความสามารถในการบริหารเงิน อตัราส่วนหนี� สินต่อทุน วงเงินสินเชื�อจาก

สถาบนัทางการเงิน ของผูรั้บเหมารายนั�นๆ นอกจากนี� ยงัพิจารณาถึงปริมาณงานในมือของผูรั้บเหมาราย

นั�นๆ นอกจากนี�  ผูรั้บเหมาจะตอ้งวางเอกสารคํ�าประกนัการก่อสร้างให้แลว้เสร็จตามสัญญา (performance 

bond) และวางหนงัสือคํ�าประกนัผลงานการทาํงาน ประมาณร้อยละ 10-15 ของมูลค่างาน เพื�อป้องกนั

ปัญหาผูรั้บเหมาละทิ�งงานก่อสร้าง 



ส่วนที� � การประกอบธุรกิจ           บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 

หนา้ที� 97  

3. การประกวดราคา 

บริษทัฯ จะพิจารณาถึงราคารวม ราคาต่อรายการ และราคาต่อหน่วย พร้อมทั�งพิจารณาคุณภาพของ

อุปกรณ์และชิ�นงานที�ผูรั้บเหมาเสนอ จะตอ้งอยูใ่นระดบัมาตรฐานตามที�บริษทักาํหนดไว ้

การจัดหาเครื�องจักรอุปกรณ์ 

การจดัหาแผงโซล่าร์เซลล ์

บริษทัฯ จะคดัเลือกผูผ้ลิตจากกลุ่มผูผ้ลิตแผงโซล่าร์เซลล์ที�มีคุณภาพดีและน่าเชื�อถือ โดยในการ

จดัซื�อแต่ละครั� ง จะเชิญให้ผูผ้ลิตหลายรายเสนอราคาแผงโซล่าร์เซลล์มา เพื�อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ 

ราคา บริการหลงัการขาย และการรับประกนัคุณภาพ นอกจากนี�บริษทัฯ จะพิจารณาถึงกาํลงัการผลิตของ

ผูผ้ลิตที�เหลืออยูใ่นขณะนั�นดว้ย เพื�อลดความเสี�ยงจากการไดรั้บสินคา้ชา้กวา่กาํหนด 

การจดัหาเครื�องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) 

ในการจดัซื�อเครื� องแปลงกระแสไฟฟ้า ซึ� งถือว่าเป็นอุปกรณ์ที�สําคญัในกระบวนการผลิตไฟฟ้า 

บริษทัฯ จะพิจารณาถึงปัจจยัดงัต่อไปนี�  

- เป็นผูผ้ลิตที�อยูใ่นรายชื�อผูผ้ลิตของ กฟน. หรือ กฟภ. 

- เป็นผูผ้ลิตรายใหญ่ในตลาดโลก 

- มีบริการหลงัการขายที�รวดเร็วและเชื�อถือได ้

- มีการรับประกนัสินคา้หลงัการขายอยา่งนอ้ย � ปี 

การจดัหาอุปกรณ์ไฟฟ้าอื�น 

บริษทัฯ จะพิจารณาซื�ออุปกรณ์ไฟฟ้าอื�น โดยพิจารณาถึงปัจจยัดงัต่อไปนี�  

- ผูผ้ลิตไดรั้บมาตรฐานระหวา่งประเทศหรือมาตรฐานในประเทศ 

- เป็นผูผ้ลิตที�มีชื�อเสียงและไดรั้บการยอมรับในอุตสาหกรรรม 

- สาํหรับอุปกรณ์บางประเภท บริษทัฯ จะใชผ้ลิตภณัฑ์ที�ไดม้าตราฐานจากยุโรปหรืออเมริกา

เท่านั�น เช่น อุปกรณ์กระแสตรง, สายไฟฟ้ากระแสตรง และอุปกรณ์ต่อสายไฟฟ้า 

การจดัหาอุปกรณ์ยดึแผงโซล่าร์เซลล ์

บริษทัฯ จะพิจารณาซื�ออุปกรณ์ยดึแผงโซล่าร์เซลล ์โดยพิจารณาถึงปัจจยัดงัต่อไปนี�  

- วสัดุที�ใชต้อ้งไดม้าตรฐาน 

- มีขอ้มูลทางวศิวกรรมรองรับ 
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การจัดจ้างผู้บริหารจัดการและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า (Operation and Maintenance) 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ประเภท Solar Farm ในประเทศไทย 

บริษทัย่อยของบริษทัฯ ซึ� งประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยป์ระเภท Solar Farm ใน

ประเทศไทย ไดท้าํสัญญาจา้งปฏิบติัการเดินเครื�อง บาํรุงรักษา และบริหารจดัการ (O&M Contract) กบั EE 

ซึ� งเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ เป็นระยะเวลา � ปี และเมื�อครบกาํหนดอายุสัญญา หากไม่มีการบอกเลิก

สัญญาจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ� ง จะมีการต่อสัญญาอตัโนมติัออกไปอีกคราวละ � ปี โดยที�ผ่านมา EE ปฏิบติั

หนา้ที�ไดต้ามเกณฑม์าตราฐานที�ยอมรับได ้

โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ประเภท Solar Rooftop ในประเทศไทย 

บริษทัย่อยของบริษทัฯ ซึ� งประกอบกิจการโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยป์ระเภท Solar 

Rooftop ในประเทศไทย ได้ทาํสัญญาจา้งปฏิบติัการเดินเครื�อง บาํรุงรักษา และบริหารจดัการ (O&M 

Contract) กบั EE ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ เป็นระยะเวลา � ปี และเมื�อครบกาํหนดอายุสัญญา หากไม่

มีการบอกเลิกสัญญาจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ� ง จะมีการต่อสัญญาอตัโนมติัออกไปอีกคราวละ � ปี โดยที�ผ่านมา 

EE ปฏิบติัหนา้ที�ไดต้ามเกณฑม์าตราฐานที�ยอมรับได ้

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ประเภท Solar Farm ในประเทศญี�ปุ่น 

ในการพิจารณาผูบ้ริหารจดัการและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า (O&M Contractor) สําหรับโครงการผลิต

ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ประเภท Solar Rooftop ในประเทศญี�ปุ่น จะมีการพิจารณาถึงปัจจยัดงันี�  

1. ประสบการณ์ 

ทีมดูแลบาํรุงรักษาระบบจะตอ้งเป็นบริษทัในทอ้งถิ�นนั�นๆ และมีประสบการณ์และความชาํนาญใน 

การดูแลรักษา และซ่อมแซมระบบโซลาร์เซลล ์

2. ใบอนุญาต 

ทีมดูแลบาํรุงรักษาระบบนี�จะตอ้งมีวศิวกรที�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
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สากลและในประเทศเวียดนาม  รวมทั�งจดัส่งเจา้หนา้ที�มาประจาํอยูที่�โครงการตั�งแต่เริ�มก่อสร้างจนแลว้เสร็จ 

พร้อมทั�งจดัทาํรายงาน แจง้ความคืบหนา้ของการก่อสร้างใหก้บับริษทัเป็นระยะๆ 

การจัดหาวตัถุดิบก๊าซ สําหรับการผลติไฟฟ้าและไอนํ�าของโรงไฟฟ้า Cogeneration 

โรงไฟฟ้า Cogeneration ของ PPTC และ SSUT ใชก้๊าซธรรมชาติเพื�อเป็นเชื�อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า

และไอนํ�า ซึ� งในการจดัหาก๊าซของ PPTC และ SSUT ไดเ้ขา้ทาํสัญญาซื�อขายก๊าซ กบั ปตท. เป็นระยะเวลา 

�� ปี นบัจากวนัที� PPTC และ/หรือ SSUT เริ�มใชก้๊าซเพื�อคา้ ทั�งนี�หากเกิดกรณีที� ปตท. ไม่สามารถส่งก๊าซ

ในแต่ละปีไดค้รบตามปริมาณที�กาํหนดในสัญญา ซึ� งเท่ากบัปริมาณก๊าซที� PPTC หรือ SSUT มีความผูกพนั

ตอ้งใช้เพื�อผลิตไฟฟ้าเพื�อจาํหน่ายให้แก่ กฟผ. โดยมิไดเ้กิดจากสาเหตุที�ไดรั้บยกเวน้ตามที�ระบในสัญญา

แลว้นั�น ปตท. จะชดเชยค่าเสียหายของปริมาณก๊าซที� ปตท. ไม่สามารถส่งไดค้รบในราคาเท่ากบัผลต่างของ

ราคาก๊าซและราคานํ� ามนัดีเซล อย่างไรก็ตาม ความรับผิดชอบ ปตท. จะไม่เกินกว่าค่าตอบแทนในการ

จดัหา/การตลาดก๊าซ (Margin) ตามที�ระบุในสัญญา 

ราคาของก๊าซ 

ราคาก๊าซประกอบดว้ยราคาเนื�อก๊าซและราคาค่าผ่านท่อ โดยราคาเนื�อก๊าซจะปรับเปลี�ยนตามราคา

เฉลี�ยของเนื�อก๊าซที� ปตท. รับซื�อจากผูผ้ลิต/ผูข้าย ในแต่ละเดือน สําหรับอตัราค่าผ่านท่อ จะเป็นอตัรา

เดียวกบัที� ปตท. เรียกเก็บจาก กฟผ. 

คุณภาพของก๊าซ 

มีการกาํหนดคุณภาพของก๊าซไวใ้นสัญญาซื�อขายก๊าซ ทั�งนี� หากก๊าซมีคุณภาพไม่เป็นไปตามที�ระบุ

ในสัญญา PPTC และ/หรือ SSUT มีสิทธิในการปฏิเสธไม่รับซื�อก๊าซดงักล่าว 

ผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม 

สําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย กลุ่มบริษทัฯ ได้ดาํเนินการด้าน

สิ�งแวดลอ้มตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งอยา่งเคร่งครัดเพื�อประกอบการขออนุญาตก่อสร้างและดาํเนินโครงการ

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์องกลุ่มบริษทัฯ ทั�งนี�  โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นโครงการหรือ

กิจการที�ไม่เข้าข่ายต้องจัดทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ� งแวดล้อม (Environmental Impact 

Assessment หรือ EIA) ทั�งนี�  ขอ้กาํหนดที�เป็นเงื�อนไขประกอบการอนุญาตโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียน

โดยทั�วไปมีรายละเอียดดงันี�  

 

ประมวลหลกัการปฏิบติั  

(Code of Practice (CoP))  

มาตรการป้องกนั แกไ้ข และ 

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

รายงานเกี�ยวกบัการศึกษามาตรการป้องกนั 

และแก้ไขผลกระทบต่อคณุภาพสิ�งแวดล้อม 

และความปลอดภยั  

(Environmental & Safety Assessment (ESA)) 

ประกอบการขอรบัใบอนุญาต ใบอนุญาตประกอบกจิการผลติไฟฟ้า ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงานผลติไฟฟ้า (ร.ง. 4 
ประเภทโรงงานลาํดบัที� 88) 

ประเภทเทคโนโลย ี ทุกประเภทเทคโนโลย ี ทุกประเภทเทคโนโลย ี
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ประมวลหลกัการปฏิบติั  

(Code of Practice (CoP))  

มาตรการป้องกนั แกไ้ข และ 

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

รายงานเกี�ยวกบัการศึกษามาตรการป้องกนั 

และแก้ไขผลกระทบต่อคณุภาพสิ�งแวดล้อม 

และความปลอดภยั  

(Environmental & Safety Assessment (ESA)) 

ประเภทเชื�อเพลงิ ทุกประเภทเชื�อเพลงิและแหล่งพลงังานตน้กาํลงั ทุกประเภทเชื�อเพลงิและแหล่งพลงังานตน้กาํลงั 

กาํลงัการผลติตดิตั �งที�เขา้ขา่ย -   ตั �งแต่ 1,000 กโิลโวลตแ์อมแปรข์ึ�นไป แต่ไม่
ถงึ 10 เมกะวตัต์ (กรณโีรงไฟฟ้าพลงังาน
ความรอ้นซึ�งไมเ่ขา้ขา่ยตอ้งจดัทาํรายงาน 
EIA) 

-   ตั �งแต่ 1,000 กโิลโวลต์แอมแปรข์ึ�นไป (กรณี
โรงไฟฟ้าที�ไมม่กีารเผาไหมเ้ชื�อเพลงิ เช่น 
โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย ์ลม นํ�า) 

ตั �งแต่ 5 เมกะวตัตข์ ึ�นไป แต่ไมถ่งึ 10 เมกะวตัต ์

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   
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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 

ณ ปัจจุบนั โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยป์ระเภท Solar Farm ในประเทศไทย ซึ� งเปิด

ดาํเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ มีกาํลงัการผลิตของแต่ละโครงการอยูใ่นระดบัตั�งแต่ � เมกะวตัตขึ์�นไป แต่ไม่ถึง 

�� เมกะวตัต ์จึงตอ้งดาํเนินการตามประมวลหลกัการปฏิบติั (Code of Practice (CoP)) มาตรการป้องกนั 

แกไ้ข และติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม และตอ้งจดัทาํรายงานเกี�ยวกบัการศึกษามาตรการ

ป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ�งแวดล้อมและความปลอดภยั (Environmental & Safety 

Assessment (ESA)) 

สําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยป์ระเภท Solar Rooftop ในประเทศไทย ซึ� งเปิด

ดาํเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ มีกาํลงัการผลิตของแต่ละโครงการอยูใ่นระดบัตั�งแต่ �,��� กิโลโวลตแ์อมแปร์

ขึ�นไป แต่ไม่ถึง � เมกะวตัต์ จึงตอ้งดาํเนินการตามประมวลหลกัการปฏิบติั (Code of Practice (CoP)) 

มาตรการป้องกนั แกไ้ข และติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มเท่านั�น  

สําหรับโครงการ Solar Farm ในประเทศญี�ปุ่น กลุ่มบริษทัฯ ไดด้าํเนินการดา้นสิ�งแวดลอ้มตาม

กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งอยา่งเคร่งครัดเพื�อประกอบการขออนุญาตก่อสร้างและประกอบธุรกิจ Solar Farm ของ

กลุ่มบริษทัฯ ทั�งนี�  ขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัการดาํเนินการดา้นสิ�งแวดลอ้มตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งจะแตกต่างกนั

ไปในแต่ละภูมิภาคของประเทศญี�ปุ่น โดย กลุ่มบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีทีมงานเพื�อศึกษาและดาํเนินงานในส่วน

ที�เกี�ยวขอ้งกบัการปฏิบติัตามมาตรการเกี�ยวกบัผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม เพื�อให้มั�นใจว่ากลุ่มบริษทัฯ มีการ

ดาํเนินการที�จาํเป็นในการดาํเนินธุรกิจอยา่ง 
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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 ตะวันออกการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ จํากัด (EPPCO) ในฐานะบริษทัยอ่ยโดยตรง ซึ� ง EP 

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

บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั จาํนวน 50,000,000 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ชาํระเต็มมูลค่า ประกอบกิจการโรง

พิมพ์ รับพิมพ์สิ� งพิมพ์ทุกชนิด และให้บริการผลิตสิ�งพิมพ์ประเภทบรรจุภณัฑ์กระดาษ สําหรับอาหาร 

รวมถึงให้บริการผลิตสิ� งพิมพ์ที� เป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องลูกฟูก ตั� งอยู่ที�  อาํเภอบางบ่อ จังหวดั

สมุทรปราการ 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 อีเทอร์นิตี� พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)  (ETP) (โดยเปลี�ยนชื�อ และแปรสภาพเป็นบริษัท

มหาชน เมื�อวนัที� 7 มกราคม 2559) ในฐานะบริษทัย่อยโดยตรง ซึ� ง EP ถือหุ้นอตัราร้อยละ 75 (EP ซื�อหุ้น

สามญัเพิ�มในสัดส่วนร้อยละ 24 เมื�อวนัที� 31 มีนาคม 2557 จากบริษทั เจน-เนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน)) 

ก่อตั� งเมื�อวนัที� 21 กนัยายน 2553 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ�มแรก 50,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั จาํนวน 

5,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท และไดจ้ดทะเบียนเพิ�มทุนและเปลี�ยนแปลงมูลค่าหุ้นเรื�อยมา โดยมีทุนจด

ทะเบียน ณ 31 ธนัวาคม 2559  ทั�งสิ�นจาํนวน 12,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นทุนจด

ทะเบียนทั�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 หุ้น รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั�งสิ�น 3,000,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท 

เป็นทุนชาํระแลว้ 2,400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นทุนชาํระแลว้ทั�งสิ�น 1,200,000,000 บาท 

โดยมีรายชื�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 เอป็โก้ กรีน พาวเวอร์ พลสั จํากดั 
 

ข้อมูลทั�วไป      

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

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

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

จาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ ปลายปี 2556 ไดเ้ริ�มลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์

ที�ติดตั�งบนหลงัคา (Solar PV Roof) จาํนวน 8 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 1.5 เมกะวตัต์  ซึ� งเริ� ม

เดินเครื�องเชิงพาณิชยจ์าํหน่ายกระแสไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้านครหลวงแลว้ และจาํนวน 6 โครงการ ขนาดกาํลงั

การผลิตรวมประมาณ  6.43 เมกะวตัต ์ เป็นโครงการที�จาํหน่ายไฟฟ้าระบบ Solar Rooftop ให้แก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้า

ภาคเอกชน เดินเครื�องเชิงพาณิชยจ์าํหน่ายกระแสไฟฟ้า แลว้ 5 โครงการ อยูร่ะหว่างการดาํเนินการอีกจาํนวน 1 

โครงการ  โดยมีผูถื้อหุน้ ดงันี�   
 

รายชื�อผู้ถือหุ้น ณ วนัที�  18 มนีาคม 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 เอป็โก้ เอ็นเนอร์ยี� จํากดั 
 

ข้อมูลทั�วไป                                                                                                                        

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

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

10,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั จาํนวน 1 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ต่อมาไดจ้ดทะเบียนเพิ�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�อผูกพนับริษทัได้ คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื�อร่วมกนั

และประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
 

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 เอป็โก้ 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 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 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. นายภูมิวฒัก ์ นนัทวณิชย ์
 

ผู้มีอาํนาจลงนามของบริษัท :- 

จาํนวนหรือชื�อกรรมการซึ� งลงชื�อผูกพนับริษทัได้ คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื�อร่วมกนั

และประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
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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 

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

620,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จํานวน 6,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ชําระเต็มมูลค่า 

ประกอบธุรกิจการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและพลงังานความร้อนร่วม และเขา้ถือหุน้ในบริษทัอื�น โดยมีผู ้

ถือหุน้ดงันี�    

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�อผูกพนับริษทัได้ คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื�อร่วมกนั

และประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
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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�ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย โดย 

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

784,476,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จาํนวน 78,447,600 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ชําระเต็มมูลค่า 

ประกอบธุรกิจการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและพลงังานความร้อนร่วม และเขา้ถือหุน้ในบริษทัอื�น โดยมีผู ้

ถือหุน้ดงันี�    
 

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�อผูกพนับริษทัได ้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 เอ็นเนอยี� โซลูชั�น จํากดั 
 

ข้อมูลทั�วไป                                                                                                                        

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

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

ทะเบียน 253,568,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั จาํนวน 25,356,800 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท ชาํระเต็มมูลค่า 

ประกอบธุรกิจการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและพลงังานความร้อนร่วม และเขา้ถือหุน้ในบริษทัอื�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�อผูกพนับริษทัได ้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 ถือหุ้นร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน ก่อตั�งเมื�อวนัที� 31 

พฤษภาคม 2562 โดยมีทุนจดทะเบียน จาํนวนเงิน 100 ดอลล่าร์ ฮ่องกง แบ่งเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 100 หุ้น 

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

ล่าร์ ฮ่องกง แบ่งเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 100 หุ้น ราคามูลค่าหุ้นละ 1 ดอลล่าร์ ฮ่องกง  (อตัราแลกเปลี�ยน

ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัที� 30 ธนัวาคม 2562 จาํนวน 3.9136 บาท/1 ดอลล่าร์ ฮ่องกง  เทียบเท่าเงิน

บาทประมาณ 391.36 บาท) โดยประกอบธุรกิจการเขา้ถือหุ้นในบริษทัอื�นและพฒันาโครงการพลงังานใน

ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม 
 

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�อผูกพนับริษทัได้ คือ นายยุทธ ชินสุภคักุล หรือ นายอารักษ ์

ราษฎร์บริหาร 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�ถือหุ้นโดยบริษทั

ยอ่ยทางออ้ม 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 

ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน JPY 25,000,000 (อตัราแลกเปลี�ยน 0.294 เทียบเท่าเงินบาทโดยประมาณ 7.35 

ล้านบาท) ประกอบธุรกิจเกี�ยวกับการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในธุรกิจพฒันาโครงการพลังงานใน

ต่างประเทศ และการเขา้ถือหุน้ในบริษทัอื�น 
 

คณะกรรมการบริษัท มีดังนี�:- 

1. นายยทุธ ชินสุภคักุล 

2. นายสุกิจ เลิศอศัวรัตน์ 

3. Mr.Hiroshi Yamada 
 

 

ผู้มีอาํนาจลงนามของบริษัท :- 

จาํนวนหรือชื�อกรรมการซึ� งลงชื�อผูกพนับริษทัได้ คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื�อร่วมกนั

และประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
 

 

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�อผูกพนับริษทัได้ คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื�อร่วมกนั

และประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
 

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)ในฐานะบริษทัย่อยทางออ้ม โดย EP Group 

(HK)  สัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน ก่อตั�งเมื�อวนัที� 30 กนัยายน 2562 โดยมีทุนจดทะเบียน 

จาํนวนเงิน 100 ดอลล่าร์ ฮ่องกง แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 100 หุ้น ราคามูลค่าหุ้นละ 1 ดอลล่าร์ ฮ่องกง  มี
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ทุนชาํระแลว้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 เป็นจาํนวนเงิน 100 ดอลล่าร์ ฮ่องกง แบ่งเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 

100 หุ้น ราคามูลค่าหุ้นละ 1 ดอลล่าร์ ฮ่องกง  (อตัราแลกเปลี�ยนธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัที� 30 

ธนัวาคม 2562 จาํนวน 3.9136 บาท/1 ดอลล่าร์ ฮ่องกง  เทียบเท่าเงินบาทประมาณ 391.36 บาท) โดย

ประกอบธุรกิจพฒันาโครงการพลงังานในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม 
 

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�อผูกพนับริษทัได้ คือ นายยุทธ ชินสุภคักุล หรือ นายอารักษ ์

ราษฎร์บริหาร 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)ในฐานะบริษทัย่อยทางออ้ม โดย EP Group 

(HK)  สัดส่วนร้อยละ 100  ของทุนจดทะเบียน ก่อตั�งเมื�อวนัที� 30 กนัยายน 2562 โดยมีทุนจดทะเบียน 

จาํนวนเงิน 100 ดอลล่าร์ ฮ่องกง แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 100 หุ้น ราคามูลค่าหุ้นละ 1 ดอลล่าร์ ฮ่องกง  มี

ทุนชาํระแลว้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 เป็นจาํนวนเงิน 100 ดอลล่าร์ ฮ่องกง แบ่งเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 

100 หุ้น ราคามูลค่าหุ้นละ 1 ดอลล่าร์ ฮ่องกง  (อตัราแลกเปลี�ยนธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัที� 30 
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ธนัวาคม 2562 จาํนวน 3.9136 บาท/1 ดอลล่าร์ ฮ่องกง  เทียบเท่าเงินบาทประมาณ 391.36 บาท) โดย

ประกอบธุรกิจพฒันาโครงการพลงังานในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม 
 

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�อผูกพนับริษทัได้ คือ นายยุทธ ชินสุภคักุล หรือ นายอารักษ ์

ราษฎร์บริหาร 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

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

โดยมีทุนจดทะเบียน จาํนวนเงิน 150,000,000,000 VND แบ่งเป็นหุ้นสามญั จาํนวน 1,500,000 หุ้น มูลค่า

หุน้ละ 100,000 VND โดยประกอบธุรกิจให้บริการที�ปรึกษาดา้นการจดัการธุรกิจ ยกเวน้ดา้นการเงิน บญัชี 

และกฎหมาย 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)  ถือหุ้นร้อยละ 31.25 ก่อตั�งเมื�อวนัที� 18 พฤษภาคม 2563 มี

ทุนจดทะเบียน 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 ธนัวาคม 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 ธนัวาคม 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 โดยมีทุนจด

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

VND โดยประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า 
 

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 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 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�ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยทางออ้ม 

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 แบ่งเป็นหุ้นสามญั จาํนวน 19,810,000 หุ้น 

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

มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ชาํระเต็มมูลค่า ประกอบธุรกิจการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและพลงังานความร้อน

ร่วม และเขา้ถือหุน้ในบริษทัอื�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 อิ

ชิกุโระ ลงลายมือชื�อร่วมกบั นายยุทธ ชินสุภคักุล หรือนายวชัระ อชัฌากรลกัษณ์ รวมเป็นสองคนและ

ประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                 

                 หน่วย :  พนั

บาท 

 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 เอสเอสยทีู จาํกดั (SSUT) ในฐานะบริษทัร่วมทางออ้มที�ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยทางออ้ม โดย 

TAC และ THAT SIRI ถือหุน้ใน 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 

มูลค่าหุน้ละ 100 บาท ชาํระเต็มมูลค่า ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า ระบบ Co-generation กาํลงัการผลิตสูงสุด 

120 MW และไอนํ� ากาํลังการผลิตสูงสุดรวมประมาณ 30 ตนัต่อชั�วโมง โรงไฟฟ้าตั�งอยู่ในนิคม

อุตสาหกรรมบางปู จาํนวน 2 โรงไฟฟ้า รวมเป็นกาํลงัการผลิตสูงสุด 240 MW และไอนํ� ากาํลงัการผลิต

สูงสุดรวมประมาณ 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�อผกูพนับริษทัได ้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�ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยและบริษทัยอ่ย

ทางออ้ม โดย EP และ TAC ถือหุ้นใน PPTC สัดส่วนร้อยละ 24.50 และร้อยละ 50 ตามลาํดบั ก่อตั�งเมื�อ

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

หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ชาํระเต็มมูลค่า ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า ระบบ Co-generation กาํลงัการผลิต

สูงสุด 120 MW และไอนํ� ากาํลงัการผลิตสูงสุดรวมประมาณ 30 ตนัต่อชั�วโมง โรงไฟฟ้าตั�งอยูภ่ายในเขต

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั 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�อผกูพนับริษทัได ้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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ปัจจัยความเสี�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

ปัจจยัความเสี�ยง 
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ลูกคา้ทราบและเขา้ใจถึงสถานการณ์ของวตัถุดิบ รวมถึงความจาํเป็นในการปรับราคา ตอ้งพยายามปรับ

ราคาขายขึ�นตามราคาวตัถุดิบที�เพิ�มขึ�น 
 

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 
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ไดพ้ยายามดูแลอยา่งใกลชิ้ดและศึกษาเพื�อพฒันาไปสู่เทคโนโลยใีหม่ ๆ และเตรียมเทคโนโลยใีหม่ ๆ เพื�อ

รองรับความตอ้งการของลูกคา้ 
 

 

 

 

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�จาํหน่ายไดแ้ลว้ของบริษทั ซึ� งการที�บริษทัฯ มีผูถื้อหุ้นจาํนวนร้อยละ 
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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

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
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ของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยอ์าจตอ้งหยดุชะงกัหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์นอยา่งมีนยัสาํคญั อนั

จะส่งผลกระทบทางลบต่อผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษทั เพื�อลดความเสี�ยงใน

ประเด็นนี�  กลุ่มบริษัทมีการจัดทาํประกันภยัตามมาตรฐานในอุตสาหกรรมและเป็นไปตามเงื�อนไขที�

ธนาคารผูป้ล่อยเงินกูเ้พื�อก่อสร้างโครงการ (Project Finance) กาํหนด อนัไดแ้ก่ การประกนัภยัทรัพยสิ์น

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 
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กลุ่มบริษทั มีความเสี�ยงจากการที�โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยที์�อยู่ระหว่างการ

ก่อสร้าง อาจดาํเนินการล่าชา้กว่าที�กาํหนด เช่น เกิดจากเหตุขดัขอ้งหรือความล่าชา้ในการดาํเนินงานของ

ผูรั้บเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) หรือเหตุขดัขอ้งอื�นๆ เป็นตน้ ซึ� งส่งผลกระทบโดยตรง

ต่อรายไดแ้ละผลประกอบการของกลุ่มบริษทั รวมถึงอาจมีตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการเพิ�มเติม 

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 
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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

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 
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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    

      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
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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

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 
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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 

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 



ส่วนที� � การประกอบธุรกิจ           บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 

   หนา้ที� 134  

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 

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 
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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 

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
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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 

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
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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

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�  

 ราคาขายไฟฟ้าให้กบั 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  
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 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

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 ้
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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 

 

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 
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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 ้ 

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 
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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

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
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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

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
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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

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
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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 

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 
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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

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 
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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 

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) 
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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

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 
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(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 

 

 

 

 

 

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
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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�  

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% - 
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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�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

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   
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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 

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 
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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 

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 ้
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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

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 
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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 

ทรัพย์สินที�ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
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ประเภทลกัษณะทรพัยสิ์น 
ลกัษณะ

กรรมสิทธิ�  

เจ้าของ

กรรมสิทธิ�  

มูลค่าสุทธิ 

(ล้านบาท) 

ภาระ

ผกูพนั 

วงเงิน  

(ล้านบาท) 

11. เครื�องจกัรและอุปกรณ์อื�นๆ เป็นเจา้ของ EPPCO 60.44 
ไม่มภีาระ
ผกูพนั 

ไม่ม ี

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 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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     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�วไปและข้อมูลสําคญัอื�น 
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หลกัทรัพย์ของบริษัท   

บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,597,018,686 หุ้น ทุนชาํระแลว้จาํนวน 932,507,097 หุ้น โดย

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 932,507,097  หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 1 บาท ดงันั�น จาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออก

เสียงจาํนวนเท่ากบั  932,507,097  หุน้ 
 

โครงสร้างการถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียน วนัที� 15 มีนาคม 2564 ดังนี�  
 

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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โครงสร้างการถือหุน้ (ต่อ) 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียน วนัที� 15 มีนาคม 2564 ดังนี�  
 

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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คณะกรรมการของบริษทัประกอบด้วย คณะกรรมการ 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษทั, 

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 ให้เป็นไปตามกฎหมาย 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

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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หรือขอ้บงัคบั รวมถึงการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนัและการซื�อและขายสินทรัพยที์�สําคญัตามกฎเกณฑ์ของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือตามที�หน่วยงานราชการอื�น ๆ กาํหนด 

 

กรรมการอสิระ  

คณะกรรมการบริษทัชุดปัจจุบนัประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ� งนบัเป็น 1 ใน 3 ของ

จาํนวนกรรมการทั�งหมด  
 

คํานิยามของ กรรมการอสิระ 
 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ � ของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย 

บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ทั�งนี�  ไดน้บัรวมการถือหุน้

ของผูที้�เกี�ยวขอ้งของกรรมการตรวจสอบรายนั�น ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที�ปรึกษาที�ไดเ้งินเดือน

ประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผู ้

ถือหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ

ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัที�ยื�นคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน ก.ล.ต.  ทั�งนี�  

ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที�กรรมการตรวจสอบเคยเป็นขา้ราชการ หรือที�

ปรึกษาของส่วนราชการที�เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ 

3. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที�เป็นบิดา 

มารดา คู่สมรส พี�นอ้ง และบุตร รวมทั�งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื�น ผูบ้ริหาร ผูถื้อ

หุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลที�จะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือ

ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่ง

อิสระของตน รวมทั�งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที�มีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้�มี

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อน

วนัที�ยื�นคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที�มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ

สาํนกังานสอบบญัชี ซึ� งมีผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ย

กวา่สองปีก่อนวนัที�ยื�นคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. 
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6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใด ๆ ซึ� งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที�ปรึกษากฎหมาย

หรือที�ปรึกษาทางการเงิน ซึ� งไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัยอ่ย 

บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ รวมทั�งไม่เป็นผูถื้อหุน้ที�มีนยั 

ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั�นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัที�ยื�นคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. 

7. ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บแต่งตั�งขึ�นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ  ผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ� งเป็นผูที้�เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่  

8. ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษทัฯ 

หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที�มีนยัในหา้งหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วม

บริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที�ปรึกษาที�รับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินร้อยละหนึ�งของ

จาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษทัอื�นซึ� งประกอบกิจการที�มีสภาพอยา่งเดียวกนั

และเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของ

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

10. ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของ

บริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้ใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม

ของบริษทัฯ 

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 
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(2) สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ

ภายใน (Internal Audit) ที�เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั�ง โยกยา้ย เลิก

จา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื�นใดที�รับผดิชอบเกี�ยวกบัการ

ตรวจสอบภายใน 

(3) สอบทานใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนด

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

(4) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั�งบุคคลซึ�งมีความเป็นอิสระเพื�อทาํหนา้ที�เป็นผูส้อบบญัชีของ

บริษทัฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั�งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดย

ไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ � ครั� ง 

(5) พิจารณานโยบาย และสอบทานแบบประเมินตนเองเกี�ยวกบัมาตรการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั�น 

ตามโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั�น ใหมี้ความ

เหมาะสมกบัรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดลอ้มของบริษทั วฒันธรรมองคก์ร และนาํเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทัเพื�ออนุมติั 

(6) พิจารณาทบทวนความเหมาะสม ของการเปลี�ยนแปลงนโยบายการต่อตา้นการคอร์รัปชั�นที�

ไดรั้บจากประธานเจา้หนา้บริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ  ผูบ้ริหาร และนาํเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทั เพื�ออนุมติั 

(7) สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี�ยงเกี�ยวกบั

การทุจริตคอร์รัปชั�น ตามที�ฝ่ายตรวจสอบภายในไดเ้สนอ เพื�อใหม้ั�นใจวา่ระบบดงักล่าว มี

ความเสี�ยงที�จะทาํใหเ้กิดโอกาสการคอร์รัปชั�นที�มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการ

ดาํเนินงานของบริษทันอ้ยที�สุด และมีความเหมาะสม กบัรูปแบบธุรกิจของบริษทั 

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

ขอ้เทจ็จริงตามที�ไดรั้บแจง้ และเสนอเรื�องใหค้ณะกรรมการบริษทัร่วมกนัพิจารณาลงโทษ 

หรือแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

(9) พิจารณารายการที�เกี�ยวโยงกนั รายการไดม้า / จาํหน่ายไปซึ�งสินทรัพยที์�สาํคญั และรายการอื�น

ใดที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกฏหมายที�เกี�ยวขอ้ง ทั�งนี�  เพื�อใหม้ั�นใจวา่รายการดงักล่าว

สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 

(10) จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ซึ� ง

รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูล

ดงัต่อไปนี�  
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(ก) ความเห็นเกี�ยวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นที�เชื�อถือไดข้องรายงานทางการเงินของ

บริษทัฯ 

(ข) ความเห็นเกี�ยวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ 

(ค) ความเห็นเกี�ยวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

(ง) ความเห็นเกี�ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

(จ) ความเห็นเกี�ยวกบัรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องบริษทัฯ 

(ฉ) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่าน 

(ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมที�คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ที�

ตามกฎบตัร (charter) 

(ซ) รายการอื�นใดที�เห็นวา่ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทั�วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ที�และ

ความรับผดิชอบที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษทัฯ 

(11) ปฏิบัติการอื�นใดตามที�คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 

(12) ในการปฏิบติัหนา้ที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสัยวา่มีรายการหรือการ

กระทาํดงัต่อไปนี�  ซึ� งอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน

ของบริษทัฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษทัฯ เพื�อดาํเนินการ

ปรับปรุงและแกไ้ขภายในเวลาที�คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

(1) รายการที�เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

(2) การทุจริตหรือมีสิ�งผดิปกติหรือมีความบกพร่องที�สาํคญัในระบบควบคุมภายใน 

(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

หากคณะกรรมการของบริษทัฯ หรือผูบ้ริหารไม่ดาํเนินการให้มีการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลา

ตามวรรคหนึ�ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ� งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทาํตามวรรคหนึ� ง

ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ทั�งนี�  คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นกรรมการที�มีความเป็นอิสระ ไม่ไดเ้ป็นเจา้หน้าที�

หรือลูกจ้างของบริษัทฯ และในการปฏิบัติหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบดังที�กล่าวมานี�  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผดิชอบต่อบุคคลภายนอก  
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3.  คณะกรรมการบริหาร  
 

คณะกรรมการบริหาร  มีจาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

 

 

อาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการบริหาร 
 

1. กําหนดนโยบาย วางแผน ทิศทาง กลยุทธ์การดําเนินธุรกิจ แผนการเงิน งบประมาณการ

ดาํเนินงานและการลงทุน รวมถึงการบริหารงานดา้นอื�น ๆ ของกลุ่มบริษทัเพื�อให้สอดคลอ้งกบั

สภาพทางเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขนัในตลาด เพื�อนาํเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการของ

บริษทัฯ เพื�อพิจารณาและอนุมติั   

2. พิจารณาและศึกษาความเป็นไปไดส้าํหรับโครงการขยายธุรกิจและโครงการลงทุนใหม่ ๆ รวมถึง

ศึกษา พิจารณาและอนุมติัการเขา้ร่วมประมูลงาน ตลอดจนการเขา้ดาํเนินโครงการต่าง ๆ ของ

กลุ่มบริษทั ตามที�เห็นสมควรและเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ตามกรอบ

นโยบายที�คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาและอนุมติั 

3. กาํกบัดูแลและติดตามการดาํเนินการตามนโยบายและแนวทางการบริหารต่าง ๆ ของบริษทัฯ ที�

ไดก้าํหนดไวใ้ห้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีความเหมาะสมต่อสภาพการ

ดาํเนินธุรกิจและสภาวะการแข่งขนัในตลาด รวมถึงรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ต่อที�

ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ อยา่งสมํ�าเสมอ 

4. ให้ค ําแนะนํา ค ําปรึกษา รวมถึงกําหนดแนวนโยบายและขอบเขตอาํนาจหน้าที�และความ

รับผดิชอบของประธานเจา้หนา้ที�บริหาร / กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ และ

คณะทาํงานชุดต่าง ๆ ของกลุ่มบริษทั เพื�อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

5. พิจารณาอนุมติัให้อาํนาจต่าง ๆ ตามที�จาํเป็นและมีความเหมาะสม ที�เกี�ยวขอ้งกบัการบริหารและ

ดาํเนินกิจการของบริษทัฯ แก่ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ และคณะทาํงานของบริษทัฯ ตาม

กฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กาํหนด 

ชื�อ – นามสกลุ ตาํแหน่ง 

1 นายยทุธ   ชินสุภคักลุ ประธานกรรมการบริหาร 

2 นายอารักษ ์  ราษฎร์บริหาร กรรมการบริหาร 

3 นายประสงค ์  หาญปิยวฒันสกลุ กรรมการบริหาร 
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6. พิจารณาและอนุมติัการใชจ่้ายเงินเพื�อการบริหารและดาํเนินกิจการต่าง ๆ ที�มีความจาํเป็นและเป็น

ประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ในส่วนที�เกินกวา่อาํนาจหรือเกินกวา่วงเงินอนุมติัของ

ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร / กรรมการผูจ้ดัการ ทั� งนี�  ให้เป็นไปตามขอบเขตอาํนาจอนุมัติที�

ประกาศใช ้ณ ขณะนั�น และกาํหนดให้รายงานเกี�ยวกบัการดาํเนินการดงักล่าวให้คณะกรรมการ

ของบริษทัฯ ไดรั้บทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัครั� งแรกนบัจากวนัที�พิจารณาอนุมติั

ใหมี้การดาํเนินการดงักล่าว 

7. ดาํเนินการอื�น ๆ ตามนโยบายที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษทัฯ 

8. ใหมี้อาํนาจในการมอบอาํนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื�นปฏิบติังานเฉพาะอยา่งแทนได ้

โดยการมอบอาํนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าว ให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบ

อาํนาจตามหนังสือมอบอาํนาจที�ให้ไว ้และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อกาํหนด หรือคาํสั�งที�

คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดก้าํหนดไว ้ทั�งนี�  การมอบหมายอาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการบริหาร จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจหรือมอบอาํนาจช่วงที�ทาํให้

คณะกรรมการบริหาร หรือผูรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมติัรายการที�

ตนเองหรือบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ (ตามที�นิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

หรือประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์�เกี�ยวขอ้ง) อาจมีส่วนได้เสีย 

หรืออาจไดรั้บประโยชน์ในลกัษณะใด ๆ หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื�นใดกบับริษทัฯ 
 

ทั�งนี�  คณะกรรมการบริหารอาจมอบอาํนาจช่วงให้พนกังานระดบับริหารของบริษทัมีอาํนาจในการ

กระทาํการเรื� องใดเรื� องหนึ� งหรือหลายเรื� องตามที�คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร หรือมอบ

อาํนาจใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ�งเป็นผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบริษทัเป็นการทั�วไป ในการลงนามเอกสาร  นิติ

กรรมสัญญาใดๆ ที�เกี�ยวขอ้งในการดาํเนินงานอนัเป็นธุรกรรมทางการคา้โดยปกติ รวมถึงการติดต่อกบั

หน่วยงานราชการไทย 

อนึ� ง  การอนุมัติรายการใดๆ ข้างต้น จะต้องไม่ มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที�ท ําให้

คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมติัรายการที�ตนหรือบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื�นใด (ตามข้อบงัคบับริษทัฯ และตามที�สํานักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด) ทาํกบับริษทัฯ หรือบริษทัย่อย ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการที�

เป็นไปตามปกติธุรกิจที�มีการกาํหนดขอบเขตชดัเจน 
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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 

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 
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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 

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. กําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี� ยงโดยรวมของกลุ่มบริษัท เพื�อนําเสนอ

คณะกรรมการของบริษทัฯ เพื�อพิจารณาอนุมติัและทาํการทบทวนตามความเหมาะสม 

2. กาํหนดกรอบแนวทางในการบริหารจดัการความเสี�ยงของกลุ่มบริษทั ให้สอดคลอ้งกบันโยบายการ

บริหารความเสี�ยงของกลุ่มบริษทั เพื�อให้สามารถประเมิน ติดตาม และดูแลให้การบริหารจดัการ
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ความเสี�ยงของกลุ่มบริษทัอยู่ในระดบัที�เหมาะสมและสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ของกลุ่มบริษทัรวมถึง

การทบทวนตามความเหมาะสมและจาํเป็น 

3. กาํกบัดูแลและติดตามการปฏิบติัตามนโยบายการบริหารความเสี�ยงของกลุ่มบริษทั ภายใตก้รอบ

แนวทางในการบริหารจดัการความเสี�ยงที�ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัฯ 

4. สนบัสนุนและพฒันาแนวทางการบริหารความเสี�ยงเพื�อใหก้ารบริหารความเสี�ยงมีการดาํเนินงานทั�ว

ทั�งกลุ่มบริษทั 

5. รายงานผลการดาํเนินงานต่อคณะกรรมการของบริษทัฯ อยา่งสมํ�าเสมอเกี�ยวกบัสถานะความเสี�ยง

ของกลุ่มบริษทั การดาํเนินการเพื�อบริหารจดัการความเสี�ยง เพื�อให้คณะกรรมการบริษทัรับทราบ

และพิจารณาปรับปรุงแกไ้ข เพื�อใหก้ารดาํเนินงานของกลุ่มบริษทับรรลุตามนโยบายและกลยุทธ์ที�

กาํหนด 
 

6.  คณะกรรมการพจิารณาการลงทุน 

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน  มีจาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย   

 

ชื�อ – นามสกลุ ตาํแหน่ง 

1 นายแดน   ชินสุภคักลุ ประธานกรรมการพิจารณาการลงทุน 

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�อนาํเสนอ

ต่อคณะกรรมการของบริษทัฯ เพื�อพิจารณาและอนุมติั เพื�อใชใ้นการดาํเนินงานการลงทุนของบริษทั

ฯ 

3. พิจารณาสอบทานขอ้เสนอการเขา้ซื�อกิจการ การเขา้ลงทุน และการขายสินทรัพย ์รวมทั�งการจดัหา

แหล่งเงินทุนที�มีความเพียงพอและเหมาะสม สาํหรับการลงทุนในธุรกิจหลกัของบริษทัฯ 

4. พิจารณาสอบทานการดาํเนินการดา้นการลงทุนในธุรกิจหลกัและการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั�นของ

บริษทัฯ  
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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 หรืออาจไดรั้บประโยชน์ในลกัษณะใด 

ๆ หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื�นใดกบับริษทัฯ 

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. มีอาํนาจควบคุมการบริหารงานของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที�คณะกรรมการบริหาร

กาํหนดไว ้และรายงานผลการดาํเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร 

2. พิจารณาการจดัสรรงบประมาณประจาํปีที�ฝ่ายบริหารจดัทาํเพื�อนําเสนอให้คณะกรรมการ

บริหารพิจารณาอนุมติั รวมทั�งควบคุมการใชจ่้ายงบประมาณประจาํปีของแต่ละหน่วยงาน 

3. พิจารณาประเมินการดาํเนินงานของบริษทัฯ อยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อป้องกนัความเสี�ยงจากปัจจยั

ต่างๆ  ไม่วา่จากภายในหรือภายนอกบริษทัฯ 
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4. มีอาํนาจสั�งการ ออกระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพื�อให้การปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบายหรือ

ผลประโยชน์ของบริษทัฯ 

5. พิจารณาการเขา้ทาํสัญญาเกี�ยวกบัธุรกิจของบริษทัฯ และสัญญาต่างๆ ซึ� งเป็นผลประโยชน์ใน

กิจการของบริษทัฯ รวมทั�งกาํหนดขั�นตอนและวิธีการจดัทาํสัญญาดงักล่าวโดยให้นาํเสนอ

กรรมการบริหารและกรรมการบริษทัเพื�อทราบดว้ย 

6. พิจารณาการนาํสิทธิและทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ไปก่อภาระผูกพนัใดกบับุคคล บริษทั ห้างร้าน 

หรือสถาบนัการเงิน เพื�อนาํเสนอคณะกรรมการบริหารอนุมติั 

7.  พิจารณาผลกาํไรและขาดทุนของบริษทัฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลหรือเงินปันผล

ประจาํปี เพื�อเสนอคณะกรรมการบริหารอนุมติั 

8. ดาํเนินการใดๆ เพื�อสนบัสนุนการดาํเนินงานของบริษทัฯ ตามการให้อาํนาจจากคณะกรรมการ

บริษทั ซึ� งอยูภ่ายใตน้โยบายของคณะกรรมการ 
 

ทั�งนี�  อาํนาจหน้าที�ของประธานเจา้หน้าที�บริหารดงักล่าวขา้งตน้ จะไม่รวมถึงอาํนาจที�ทาํให้

ประธานเจา้หน้าที�บริหารสามารถอนุมติัรายการที�ตน หรือบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรือ

อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื�นใด (ตามขอ้บงัคบับริษทัและตามที�สํานกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละ ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด) ทาํกบับริษทัฯ ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการที�เป็นไปตามปกติ

ธุรกิจที�มีการกาํหนดขอบเขตชดัเจน 

 

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการสรรหา เป็นผูท้าํหนา้ที�สรรหากรรมการเพื�อทดแทนกรรมการที�ครบวาระหรือ

ทดแทนตาํแหน่งที�วา่งลงดว้ยเหตุอื�น ขั�นตอนการดาํเนินการประกอบดว้ย 
 

1. ทบทวนพิจารณาทบทวนโครงสร้างและองคป์ระกอบที�เหมาะสมของคณะกรรมการบริษทัทั�ง

คณะ เพื�อเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัคณะกรรมการบริษทั 

2. ทบทวนคุณสมบติัทั�วไป คุณสมบติัเฉพาะ คุณสมบติัของกรรมการอิสระ และกาํหนดเพิ�มเติม

หลกัเกณฑใ์นการสรรหาและคดัเลือกเพื�อใหต้รงกบัสถานการณ์และความตอ้งการของบริษทัฯ  

และให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เมื�อผา่นการพิจารณาสรร

หาแลว้ คณะอนุกรรมการสรรหาจะนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื�อให้ความเห็นชอบ และ

เสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพื�อลงมติแต่งตั�งเป็นกรรมการแทนต่อไป 
 

สําหรับการสรรหาคดัเลือกบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหาร คณะกรรมการสรรหา จดัให้มี

แผนการสืบทอดตาํแหน่งที�ครอบคลุมตาํแหน่งประธานเจา้หน้าที�บริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูง เพื�อให้

มั�นใจวา่บริษทัฯ มีผูบ้ริหารที�มีความรู้ ความสามารถ สามารถสืบทอดตาํแหน่งที�สาํคญัต่อไปในอนาคต 
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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 ได้ประชุมระหว่าง

กนัเองเพื�อเปิดโอกาสใหอ้ภิปรายปัญหาต่าง ๆ ทั�งที�เกี�ยวกบัธุรกิจของบริษทัฯ และเรื�องที�อยูใ่นความสนใจ 

โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมดว้ย และรายงานผลใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบ  

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการกาํหนดให้มีการจดัทาํแบบประเมินผลการปฏิบติังานอย่างน้อยปีละ � ครั� ง ทั�งใน

รูปแบบของการประเมินตนเองรายบุคคล หรือรายบุคคล และการประเมินผลตนเองรายคณะ เพื�อใชเ้ป็น

กรอบในการตรวจสอบและแกไ้ขปรับปรุงการปฏิบติังานในหนา้ที�ของคณะกรรมการ โดยผลการประเมิน

การปฏิบติังานของกรรมการนั�น ฝ่ายบริหารจะสรุปผลให้คณะกรรมการรับทราบ  และเผยแพร่ผลสรุป

การประเมินคณะกรรมการในแต่ละราย 
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 คณะกรรมการไดจ้ดัให้มีบรรทดัฐานการปฏิบติังานของคณะกรรมการอยา่งมีหลกัเกณฑ์ และทาํ

การประเมินผลการปฏิบติังานเปรียบเทียบกบับรรทดัฐานเป็นระยะๆ ตามที�กาํหนด 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

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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เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท 
 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั� ง นางกนกอร จนัทน์คร ดํารงตาํแหน่งเลขานุการ

คณะกรรมการ โดยมีขอบเขต อาํนาจหนา้ที�และความรับผดิชอบดงันี�   

1. เพื�อทาํหนา้ที�เป็นที�ปรึกษาให้คาํแนะนาํแก่กรรมการในดา้นการปฏิบติัตามกฎหมายเกี�ยวกบั

หนา้ที�ความรับผดิชอบต่างๆ ของกรรมการ  

2. จดัทาํรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ รายงานประจาํปี  

3. จดัประชุมคณะอนุกรรมการต่าง ๆ   

4. จดัเก็บเอกสารตามที�กฎหมายกาํหนด   
 

และเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกครั� ง โดยเลขานุการคณะกรรมการที�คณะกรรมการ

แต่งตั�งขึ�น  เป็นผูที้�คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ที�จะช่วยให้คาํแนะนาํ

แก่กรรมการในการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ตลอดจนด้านบรรษทัภิบาลได้อย่าง

ถูกตอ้ง  

ทั�งนี� เพื�อเป็นการพฒันาความรู้ของเลขานุการบริษทัอย่างสมํ�าเสมอ บริษทัจึงจดัให้เลขานุการ

บริษทัเขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรต่างๆ ดงันี�  
 

-  การคาํนวณผลประโยชน์พนกังานตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
-   การบญัชีสาํหรับเครื�องมือทางการเงิน 

 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษทั 
 

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 
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ชื�อ-นามสกลุ 
คณะกรรมการ 

บริษทั 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

บริหาร 

บาํเหน็จ 

กรรมการ 
รวม 

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 

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 
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ลาํดับ ชื�อ นามสกลุ ตําแหน่ง 

4 นางกนกอร  จนัทน์คร ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

5 นายนคร  ชื�นสม   ผูจ้ดัการแผนกบุคคลและธุรการ 

หมายเหตุ นายนคร ชื�นสม ผูจ้ดัการแผนกบุคคลและธุรการ ไดล้าออกจากบริษทัฯ โดยมีผลตั�งแต่วนัที� 4 มกราคม 

2564 และนายอุทิศ สิรินนัทน์ภสั ไดเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งผูจ้ดัการแผนกบุคคลและธุรการแทน 

 

บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารในรูปของเงินเดือน และผลตอบแทนอื�น เช่น โบนัส       

เงินสมทบกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ ทั�งนี� ยงัไม่รวมผลประโยชน์พนกังานหลงัจากออกจากงาน โดยสรุปได้

ดงันี�  :- 

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 
 

 บริษทัตระหนักในคุณค่าของบุคลากร และเชื�อมั�นว่า บุคลากรเป็นปัจจยัที�สําคญัที�สุดในการ

ประกอบธุรกิจ จึงใหค้วามสาํคญัในการดูแลพนกังานใหไ้ดรั้บการส่งเสริมและพฒันาอยา่งต่อเนื�อง ไดรั้บ

ผลตอบแทนและสวสัดิการที�เหมาะสม และไดรั้บโอกาสในการกา้วหนา้ในอาชีพ ดงันี�  
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1. บริษทัฯ กาํหนดแผนการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร รวมทั�งจดัสรรงบประมาณที�พอเพียง

เพื�อให้พนักงานจะได้รับโอกาสในการเพิ�มพูนความรู้ ความสามารถ และพฒันาศกัยภาพของ

พนักงาน ทั� งในส่วนของความสามารถหลักขององค์กร ความสามารถในการปฏิบัติงานที�

รับผดิชอบตลอดจนความสามารถในเชิงบริหาร เพื�อสร้างคุณค่าต่อพนกังานและบริษทั และความ

เป็นเลิศในธุรกิจ  

2. บริษทัฯ ให้ความสําคญัในการจดัสิ� งแวดล้อมในการทาํงานให้เหมาะสม โดยคาํนึงถึงอนามยั          

ความปลอดภัย โดยจัดตั�งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ� งแวดล้อม เพื�อ

ดาํเนินงานเกี�ยวกบัความปลอดภยัและอนามยัที�ดี บริษทัจดัให้มีการตรวจสอบความปลอดภยัของ

สถานที�ทาํงานอย่างสมํ�าเสมอ และจดัเครื�องมือ เครื�องใชแ้ละอุปกรณ์ ดา้นความปลอดภยัต่างๆ 

ใหแ้ก่พนกังาน และดูแลใหพ้นกังานใชเ้ครื�องมือป้องกนัอุบติัภยัอยา่งเคร่งครัด  

3. บริษทัฯ ส่งเสริมให้พนกังานมีสุขภาพอนามยัที�แข็งแรง  เช่น รณรงคใ์ห้งดสูบบุหรี�  และสูบได้

เฉพาะสถานที�ที�จดัเตรียมไวใ้ห้เท่านั�น,  รณรงค์ให้มีการออกกาํลงักาย, จดัหาอุปกรณ์/เครื�องใช ้

เพื�ออาํนวยความสะดวกในการทาํงาน และจดัใหมี้การตรวจสุขภาพแก่พนกังานเป็นประจาํทุกๆปี

เสมอมา 

4. บริษทัฯ จดัให้มีคณะกรรมการสวสัดิการ เพื�อร่วมปรึกษาหารือ และให้ขอ้เสนอแนะในการจดั

สวสัดิการที�เป็นประโยชน์ต่อพนกังาน เช่น ค่าเบี�ยขยนั, ค่าฌาปณกิจบุพการี และคู่สมรส เป็นตน้  

5. บริษทัฯ ไดจ้ดัตั�งกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพใหแ้ก่พนกังาน เริ�มตั�งแต่งวดเดือนกนัยายน 2546 เป็นตน้

มา โดยพนกังานจะจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3-5 ของค่าจา้งทุกๆ เดือน ในขณะที�บริษทัฯ จะ

จ่ายเงินสมทบในอัตราเท่ากันกับที�พนักงานจ่ายเงินสะสม เงินกองทุนสํารองเลี� ยงชีพนี� ได้

มอบหมายใหส้ถาบนัการเงินแห่งหนึ�งเป็นผูจ้ดัการกองทุน เพื�อประโยชน์แก่พนกังานโดยเฉพาะ 
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คณะกรรมการบริษทัไดร่้วมกนักาํหนดแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ซึ� งเป็นไป

ตามขอ้พึงปฏิบติัที�ดีตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย ์และกรรมการของบริษทัฯ ซึ� งจะสามารถสรุปได้

ดงันี�  
 

นโยบายเกี�ยวกบัการกาํกบัดูแลกจิการ 

บริษทัฯ กาํหนดแนวนโยบายเกี�ยวกบัการกาํกบัดูแลกิจการดงันี�  

1. ใหค้วามเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้และปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั 

2. จดัโครงสร้างคณะกรรมการแบ่งตามหน้าที� ความรับผิดชอบ โดยนอกจากคณะกรรมการ

บริษทัแลว้ อาจมีการแต่งตั�งคณะกรรมการคณะอื�นได ้นอกจากนี�  ให้มีการกาํหนดบทบาท 

หนา้ที� และความรับผดิชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะอยา่งชดัเจน 

3. ดาํเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และให้ความสําคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลอย่างชัดเจนและ

เพียงพอในเวลาที�เหมาะสม 

4. ดาํเนินธุรกิจดว้ยความระมดัระวงั  โดยเฉพาะอย่างยิ�งในดา้นความเสี�ยง  ให้มีการประเมิน 

วาง    กลยทุธ์แกไ้ข และติดตามบริหารความเสี�ยงอยา่งเหมาะสมและสมํ�าเสมอ 

5. สร้างสํานึกในการปฏิบติังานอย่างมีจริยธรรมและถูกต้องชอบธรรมให้แก่ผูบ้ริหารและ

พนกังาน 
 

บริษทัฯ ได้ดาํเนินนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ตามแนวทางที�ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ไดแ้ก่ 

1. สิทธิของผูถื้อหุน้ 

2. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั 

3. สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

4. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 

5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
 

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 

บริษทัฯ ให้ความสําคญัเกี�ยวกบัสิทธิของผูถื้อหุ้นทุกๆคน อย่างเท่าเทียมกนั โดยผูถื้อหุ้นมี

สิทธิในการรับทราบขอ้มูลผลการดาํเนินงานและนโยบายการบริหารงาน มีสิทธิในการรับส่วนแบ่งกาํไร

และสิทธิการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น นอกจากนี�  ผูถื้อหุ้นทุกรายยงัไดรั้บสิทธิอยา่งเท่าเทียมตามที�กาํหนด

การกาํกบัดูแลกจิการ 
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ไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง และเพื�อเป็นการให้ความมั�นใจวา่ผูถื้อหุ้นทุกรายมี

สิทธิเท่าเทียมกัน  บริษทัฯ ได้จดัให้มีกระบวนการประชุมผูถื้อหุ้นที�โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ มี

มาตรการดูแลการใชข้อ้มูลภายใน มีการควบคุมและดูแลการทาํรายการระหวา่งกนัรวมทั�งมีการเปิดเผย

ขอ้มูลที�เพียงพอ 

ในการประชุมผู ้ถือหุ้นทุกคราว บริษัทฯจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั� งข้อมูล

ประกอบการประชุมในวาระต่าง ๆ อยา่งเพียงพอให้ผูถื้อหุ้นทราบในทนัทีที�แลว้เสร็จ หรือจดัส่งหนงัสือ

เชิญล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้  

หนังสือเชิญประชุมจะแจ้งรายละเอียดให้ผูถื้อหุ้น นําเอกสารหลักฐานที�จาํเป็นมาให้

ครบถว้นในวนัประชุมผูถื้อหุน้ เพื�อรักษาสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมของผูถื้อหุ้น ส่วนในวนัประชุม ผูถื้อ

หุน้สามารถลงทะเบียนเขา้ประชุมล่วงหนา้ไดก่้อนการประชุม 1 ชั�วโมง 

การประชุมผูถื้อหุ้นทุกครั� ง ผูถื้อหุ้นที�ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถ

แต่งตั�งกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ท่านเป็นผูรั้บมอบอาํนาจเขา้ร่วมประชุมแทนซึ� งไดแ้จง้ขอ้ความไวใ้น

หนังสือเชิญประชุม พร้อมทั�งมีการเสนอให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/ประธาน

กรรมการตรวจสอบ เขา้ร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได ้

นอกจากนี�  บริษทัฯยงัได้อาํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นในการมาร่วมประชุมผูถื้อหุ้น 

โดยจดัเตรียมหอ้งประชุมที�เขา้ถึงไดส้ะดวกและมีขนาดเหมาะสมรองรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดอ้ยา่งเพียงพอ 

และในกรณีที�ผูถื้อหุ้นไม่สามารถมาร่วมประชุมดว้ยตนเอง ก็สามารถมอบฉนัทะให้ผูอื้�นเขา้ประชุมและ

ลงมติแทนได ้โดยการแนบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ที�ส่งไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ 

ในการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัฯได้กาํหนดให้กรรมการบริษทัทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ�ง

ประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการชุดย่อยเขา้ร่วมประชุมเพื�อตอบคาํถามต่อที�ประชุมทุก

คราว นอกจากนี�  ในการประชุมผูถื้อหุ้นทุกครั� งจะมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ� งเป็นกรรมการอิสระร่วม

อยูด่ว้ย โดยประธานที�ประชุมหรือบุคคลที�ไดรั้บมอบหมายจากประธานที�ประชุมมีหนา้ที�จดัสรรเวลาให้

อยา่งเหมาะสม ส่งเสริมใหมี้การแสดงความเห็นและซกัถามในที�ประชุม เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเท่า

เทียมกนัในการตรวจสอบการดาํเนินงานของบริษทัฯ ให้แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ 

รวมทั�งมีการบนัทึกประเด็นซกัถามและขอ้คิดเห็นที�สาํคญัไวใ้นรายงานการประชุม 

ในปี 2563 บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 เมื�อวนัที�  20 เมษายน 

2563 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮา้ส์ ห้องชนกนนัท์ เลขที� 73/39 ซอยวิภาวดี 64 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตบางเขน 

กรุงเทพฯ  มีกรรมการเขา้ร่วมจาํนวน 8 ท่าน ดงันี�  :- 

นายยทุธ ชินสุภคักุล               ตาํแหน่ง  ประธานกรรมการบริษทั / ประธาน

กรรมการบริหาร 

นายวรีะ เหล่าวทิวสั         ” กรรมการบริหาร/ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 
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นายประสงค ์ หาญปิยวฒันสกุล        ” กรรมการบริหาร 

นายแดน ชินสุภคักุล              ” ประธานกรรมการสรรหา /ประธานพิจารณาการลงทุน 

นายชยัวฒัน์ อศัวนิทรางกูร         ” ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

นายชาลี ดิษฐลกัษณ         ” กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

นางยพุาพรรณ เอกสิทธิกุล        ” กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

นายอารักษ ์ ราษฎร์บริหาร        ” กรรมการ 

 
 

 ซึ� งมีการพิจารณาลงคะแนนเสียงเรียงลาํดบัตามวาระที�กาํหนดไว ้และไดรั้บความเห็นชอบจากผู ้

ถือหุน้ทุกวาระ 
 

2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 
 

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางที� ดีต่อสิทธิของผูถื้อหุ้นอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะการ

ดาํเนินการให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยสามารถเสนอชื�อบุคคลที�ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยเห็นวา่มีคุณสมบติัเหมาะสมที�

จะเป็นกรรมการ และเสนอในวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้  

ในกรณีที�ผูถื้อหุน้ไม่สามารถมาร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัฯเปิดโอกาสให้ผูอื้�นมาประชุม

และออกเสียงลงมติแทนได้ โดยการแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที�ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญ

ประชุมผูถื้อหุน้ พร้อมทั�งมีการเสนอใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ/ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ เขา้ร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได ้

บริษทัฯ มีบตัรลงคะแนนเสียงสําหรับผูถื้อหุ้น เพื�อใช้ในการลงคะแนนเสียงกรณีที�ผูถื้อหุ้น

ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระของการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2563 เมื�อวนัที�  20 เมษายน 2563 ไม่มีการเปลี�ยนลาํดับ

ระเบียบวาระและไม่มีการขอใหที้�ประชุมพิจารณาเรื�องอื�นที�ไม่ไดก้าํหนดไวใ้นที�ประชุมอยา่งใด 
 

3.  สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 
 

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มที�เกี�ยวขอ้งดงันี�  

3.1. พนักงาน  บริษทัฯปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที�

เหมาะสม ตลอดจนมีการพฒันาศกัยภาพในการทาํงานโดยการจดัฝึกอบรมให้บุคคลากรอยา่ง

สมํ�าเสมอ และดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทาํงาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและ

ทรัพย์สินของพนักงาน บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพทุกๆ ปี และ จัดให้ มี

คณะกรรมการสวสัดิการ เพื�อร่วมกนัปรึกษาหารือ และให้ขอ้เสนอแนะในการจดัสวสัดิการที�
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เป็นประโยชน์ต่อพนักงาน บริษัทฯได้จัดตั� งกองทุนสํารองเลี� ยงชีพให้แก่พนักงาน เพื�อ

ประโยชน์แก่พนกังานโดยเฉพาะ 

3.2. คู่ค้าและเจ้าหนี� บริษทัฯปฏิบติัต่อคู่คา้และเจา้หนี�อยา่งเป็นธรรม เป็นไปตามเงื�อนไขทางการคา้   

และ/หรือ ขอ้ตกลงในสัญญาที�ทาํร่วมกนั 

3.3. ลูกค้า  บริษัทฯผลิตสินค้าที� มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยให้

ความสาํคญักบัการบริการ และความตรงต่อเวลาควบคู่กนัไป 

3.4. คู่แข่ง  บริษทัฯประพฤติตามกติกาการแข่งขนัที�ดี และหลีกเลี�ยงวิธีการไม่สุจริตเพื�อทาํลาย

คู่แข่ง 

3.5. ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ�  บริษทัฯนโยบายไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือ

ลิขสิทธิ�  ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบงาน การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเรื�องอื�นๆ ที�

เกี�ยวขอ้งกบัการปฎิบติังาน 

3.6. ด้านสิ�งแวดล้อม  จากการที�บริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตสิ�งพิมพต่์างๆ 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 
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4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษทัฯไดใ้หค้วามสาํคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลที�มีความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ทั�วถึงและ

ทนัเวลา และเท่าเทียมทั�งขอ้มูลทางการเงิน ผลการดาํเนินงาน และขอ้มูลอื�นใด เพื�อให้นกัลงทุนและผูที้�

เกี�ยวขอ้งทั�งที�เป็นผูถื้อหุ้นและผูที้�สนใจจะถือหุ้นในอนาคตไดใ้ชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุน โดยผ่าน

ช่องทางและสื�อการเผยแพร่ขอ้มูลต่างๆ ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนผา่นเวบ็ไซตข์อง

บริษทัที� www.epco.co.th พร้อมทั�งมีหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ ทาํหนา้ที�สื�อสาร ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล

ที�เป็นประโยชน์ให้แก่ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน และผูที้�สนใจ สามารถติดต่อขอขอ้มูลต่างๆ จากหน่วยงานนกั

ลงทุนสัมพนัธ์ไดที้�  

หมายเลขโทรศพัท ์:   02-551-0541-4 ต่อ 474, 02-522-6938  

หรือ Email :    epcoacc@truemail.co.th  
 

5.  ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

5.1 ภาวะผู้นําและวสัิยทศัน์  

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�ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติ

ที�ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซื�อสัตย ์สุจริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ 

2. กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ และกํากับดูแลให้ฝ่ายบริหาร

ดาํเนินการเป็นไปตามนโยบายที�กาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เพื�อเพิ�ม

มูลค่าใหสู้งสุดใหแ้ก่บริษทัฯ และผูถื้อหุน้ 

3. ทบทวนและใหค้วามเห็นชอบในการดาํเนินการใดๆ ที�กฎหมายกาํหนด 
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4. กาํหนดวิสัยทศัน์ของกิจการ และรับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบติังานของฝ่าย

บริหาร โดยใหมี้ความตั�งใจและความระมดัระวงั 

5. จดัให้มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีที�เชื�อถือได้ รวมทั�งดูแลให้มี

ระบบการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจดัการความเสี�ยงการรายงานทางการเงิน และการ

ติดตามผล 

6. ดูแลไม่ใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ 

7. กาํกบัดูแลกิจการใหมี้การปฏิบติังานอยา่งมีจริยธรรม 
 

วาระดํารงตําแหน่งของกรรมการ 

บริษทัฯ กาํหนดเป็นนโยบายให้กรรมการอิสระมีวาระการดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัไดไ้ม่เกิน 

3 ปี กรรมการอิสระที�ดาํรงตาํแหน่งอยูใ่นคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการสรรหา 

แลว้แต่กรณี จะมีวาระการดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการแต่ละคณะเท่าวาระที�กรรมการอิสระแต่ละท่าน

มีอยู ่
 

การดํารงตําแหน่งกรรมการที�บริษัทจดทะเบียนอื�น 

โดยที�หลักการกํากับดูแลกิจการที�ดีได้เสนอแนะให้กรรมการรายใดรายหนึ� งควรดํารง

ตาํแหน่งกรรมการบริษทัจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษทั ปรากฏว่าในปี 2563 ไม่มีกรรมการท่านใดดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการบริษทัจดทะเบียนเกิน 5 บริษทั 
 

5.2  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์       

เพื�อป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื�อเกิด

รายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยกาํหนดนโยบายและขั�นตอนการอนุมติัรายการที�เกี�ยว

โยงกนัก่อนทาํรายการไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั�งกาํหนดนโยบายและวธีิการดูแลไม่ให้ผูบ้ริหาร และ

ผูเ้กี�ยวขอ้งนาํขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ไปใชเ้พื�อประโยชน์ส่วนตน ในเรื�องรายการที�มีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์และรายการที�เกี�ยวโยงกนั คณะกรรมการไดพ้ิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั� ง 

โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯเป็นสําคญั รวมทั�งมีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของตลาด

หลกัทรัพยฯ์ โดยราคา และเงื�อนไขเสมือนทาํรายการกบับุคคลภายนอก และไดเ้ปิดเผยรายละเอียดมูลค่า

รายการ คู่สัญญา เหตุผล ความจาํเป็น ไวใ้นรายงานงบการเงิน รายงานประจาํปี และแบบ 56-1 
 

5.3  จริยธรรมธุรกจิ 

บริษทัฯ กาํหนดปรัชญาและจรรยาบรรณธุรกิจไวเ้ป็นลายลักษณ์อกัษรอย่างชัดเจน ให้

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ทุกระดบั ยึดถือและนาํไปปฏิบติัในแนวทางเดียวกนั เพื�อให้การปฏิบติั
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หน้าที�ตามภารกิจของบริษทัฯ เป็นไปดว้ยความซื�อสัตย ์สุจริต และเที�ยงธรรม ทั�งการปฏิบติัต่อบริษทัฯ 

และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม รวมทั�งสาธารณชน และสังคม รวมถึงกาํหนดบทลงโทษทางวนิยัไวด้ว้ย 

บริษทัฯมีเจตนารมณ์ที�จะดาํเนินธุรกิจและบริหารงานอย่างมีคุณธรรม  จริยธรรม  และ

ปฎิบติัตามกฏหมาย ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม  โดยยึดหลักความ

ซื�อสัตย ์ ความยุติธรรม โปร่งใสเป็นสําคญัมาโดยตลอด  และมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ที�ดีแก่ผูถื้อหุ้น  

และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโดยรวม  เพื�อเป็นแนวทางปฏิบติัที�ดี  บริษทัฯจึงไดก้าํหนดจรรณยาบรรณเพื�อให้

ผูบ้ริหาร และพนักงานพึงปฏิบติั  อนัส่งผลให้เกิดภาพพจน์ที�ดีต่อบริษทัฯ และได้รับความเชื�อมั�นจาก

สังคม 

5.3.1 แนวทางในการประกอบธุรกิจ 

 บริษทัฯ พึงดาํเนินธุรกิจให้ถูกตอ้งตามกฎหมายและไม่ดาํเนินธุรกิจกบัผูด้าํเนินธุรกิจที�ผิด

กฎหมาย ตลอดจนส่งเสริมใหพ้นกังานยดึถือปฏิบติัตามกฎหมาย 

 บริษทัฯ บริหารงานด้วยความซื�อตรง รวมทั�งการบนัทึกบญัชีที�ถูกตอ้ง การเสนอและใช้

งบประมาณอยา่งชดัเจนและประหยดั รวมถึงการประเมินโครงการลงทุนต่างๆ อยา่งซื�อตรง 

ถูกตอ้ง โปร่งใส และมีหลกัการ 

 บริษทัฯ เชื�อมั�นวา่การดาํเนินธุรกิจที�ย ั�งยืน ตอ้งมีความซื�อตรง  มีจริยธรรมและคุณธรรมเป็น

แนวทางในการดาํเนินงาน 

 เคารพและสนบัสนุนกิจกรรม/ธุรกรรม ที�ถูกตอ้งตามกฎหมายและจริยธรรมขององคก์ร 

5.3.2 การรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น 

 บริษทัฯ เคารพสิทธิของผูถื้อหุ้นในการรับทราบขอ้มูลที�จาํเป็นเพื�อใช้ในการประเมินการ

บริหารงานของบริษทั พร้อมเปิดเผยขอ้มูลที�ถูกตอ้งตามความจริง และรายงานฐานะทางการ

เงินของบริษทัต่อผูถื้อหุ้นอย่างสมํ�าเสมอตามหลกัสากลอนัเป็นที�ยอมรับของตลาดเงินทุน

ต่างประเทศที�ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด 

 บริษทัฯ จะเคารพและรักษาสิทธิต่างของผูถื้อหุน้ดว้ยความสุจริต โปร่งใส่ และเป็นธรรม 

 บริษทัฯ มีนโยบายที�จะบนัทึกรายการทางบญัชีอยา่งถูกตอ้งครบถว้นเป็นไปตามมาตราฐาน

การบญัชีและกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง  โดยผ่านการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบภายใน  ผูส้อบ

บญัชีภายนอกและคณะกรรมการตรวจสอบ 

5.3.3 การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 

 บริษทัฯ ไม่แสวงหาขอ้มูล  ความลบัทางการคา้ของคู่แข่งดว้ยวธีิการที�ไม่สุจริต 

 บริษทัฯ พึงดาํเนินธุรกิจ และแข่งขนัทางการตลาดอย่างเป็นธรรม ไม่ให้ร้ายและซํ� าเติมคู่

แข่งขนั 
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 บริษทัฯ คาํนึงถึงความเสมอภาคและความซื�อสัตยใ์นการดาํเนินธุรกิจ และผลประโยชน์

ร่วมกบัคู่คา้ 

 บริษทัฯ ส่งเสริมการแข่งขนัที�เสมอภาค มีความเป็นธรรม และยึดถือกติกาการแข่งขนัอยา่ง

เคร่งครัด 

5.3.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 บริษัทฯ ห้ามบุคคลใดๆใช้ข้อมูลภายในเพื�อประโยชน์ส่วนตัวหรือแก่บุคคลภายนอก

โดยเฉพาะขอ้มูลที�ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ  ตามกฏระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยและกฏหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

 หลีกเลี�ยงการกระทาํใดๆ ที� ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร หรือมี

ผลกระทบใดๆที�เกี�ยวขอ้งกบัการตดัสินใจในการปฏิบติังาน 

 การที�พนกังานนาํขอ้มูลที�เป็นความลบัของบริษทัไปเปิดเผยแก่บุคคลใดๆในระหวา่งที�อยูใ่น

การจา้งงานของบริษทั หรือออกจากการเป็นพนกังานของบริษทัแลว้ โดยไม่ไดรั้บอนุญาต

อยา่งถูกตอ้ง ถือวา่เป็นการขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งหนึ�ง 

 ระมดัระวงัเรื�องความสัมพนัธ์ส่วนตวักบับุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั�ง

ความสัมพนัธ์หรือธุรกิจส่วนตวักบัเพื�อนพนกังานดว้ยกนัที�มีผลประโยชน์เขา้มาเกี�ยวขอ้ง 

หรืออาจมีผลกระทบต่อบรรยากาศในการปฏิบติังาน 

5.3.5 การปฏิบัติต่อลูกค้า 

 ไม่รับสิ�งของ หรือเรียกร้องผลประโยชน์ใดๆ ที�ส่อถึงการกระทาํไม่สุจริตต่อลูกคา้ 

 ส่งมอบสินคา้และบริการ ใหต้รงตามขอ้กาํหนดของลูกคา้ 

 รักษามาตราฐานและภาพลกัษณ์ของสินคา้  เพื�อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้ 

 ยินดีรับขอ้ติชมหรือร้องเรียนจากลูกคา้  เพื�อเป็นการปรังปรุงแกไ้ขให้ดี หรือเพื�อให้ตรงกบั

ความตอ้งการของลูกคา้ 

5.3.6 การปฏิบัติต่อพนักงาน 

 บริษทัฯ ยดึถือเสมอวา่พนกังานทุกคนเป็นทรัพยากรอนัมีค่า และสาํคญัยิ�ง 

 บริษทัฯ ให้ความสําคญัต่อการพฒันาทกัษะ ความรู้ และความสามารถของพนกังานอย่าง

ทั�วถึง พร้อมทั�งมีแผนในการจะใหสื้อทอดในตาํแหน่งที�สาํคญั 

 บริษทัฯ เคารพในสิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรมต่อพนกังานทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบติั 

 บริษทัฯ มีการใหผ้ลตอบแทนพนกังานและสวสัดิการต่างๆซึ�งอยูบ่นพื�นฐานความยติุธรรม 
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5.3.7 รับผดิชอบต่อสังคม ช่วยเหลือสังคม 

 บริษทัฯ พึงดาํเนินธุรกิจที�ไม่ขดัต่อขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม หรือไม่มีผลกระทบต่อ

สังคม 

 บริษทัฯ จดักิจกรรมสนบัสนุนช่วยเหลือสังคมหรือชุมชน  ตลอดใส่ใจผลกระทบรอบขา้ง

มากกวา่ที�กฏหมายกาํหนด 

 ปลูกฝังจิตสาํนึกเรื�องความรับผดิชอบต่อสังคมและสิ�งแวดลอ้ม ต่อพนกังานในทุกระดบัของ

องคก์รอยา่งต่อเนื�อง 

5.3.8 สร้างค่านิยมที�คํานึงผลประโยชน์ขององค์กรมากกว่าบุคคล 

 บริษทัฯ ส่งเสริมใหพ้นกังานทุกคนคาํนึงถึงผลประโยชน์ขององคก์ร หรือส่วนรวมมากกวา่

ส่วนตน  เช่น ใชท้รัพยสิ์นขององคก์รอยา่งทะนุถนอม  และประหยดัการใชข้อ้มูลภายในของ

บริษทัของแต่ละหน่วยงานเพื�อก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่องคก์ร  

 ไม่เขา้ไปเกี�ยวขอ้งในกิจกรรมที�อาจก่อให้เกิดความบั�นทอนต่อการปฏิบติัหนา้ที�อยา่งเป็น

กลาง รวมไปถึงการกระทาํหรือความสัมพนัธ์ที�ขดัต่อผลประโยชน์ขององคก์ร 

5.3.9 การดูแลรักษาทรัพย์สินและข้อมูลสารสนเทศ 

 ปกป้องดูแลทรัพยข์องบริษทัมิใหเ้สียหาย  สูญหาย  และใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด  รวมทั�ง

การดูแลรักษาเป็นไปอยา่งเหมาะสม 

 รักษาความปลอดภยัของขอ้มูลสารสนเทศ  และไม่เปิดเผยรหสัผา่นที�เขา้ถึงขอ้มูลบริษทั

ใหแ้ก่ผูอื้�น 

 ใชท้รัพยสิ์นของบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื�อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั  รวมถึงไม่

นาํทรัพยสิ์นของบริษทัไปใชเ้พื�อประโยชน์ส่วนตน 

5.3.10  การปฏิบัติต่อคู่สัญญา 

 เจรจาและทาํสัญญาดว้ยความเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบคู่สัญญา คาํนึงถึงชื�อเสียงและภาพพจน์

ของบริษทัเสมอ 

 มุ่งหมายที�จะพฒันาและรักษาสัมพนัธภาพที�ย ั�งยนืกบัคู่สญัญา ในเรื�องของคุณค่าสินคา้และ

บริการ ที�คู่ควรกบัมูลค่าเงิน คุณภาพทางดา้นเทคนิคและมีความเชื�อถือซึ� งกนัและกนั 

 ไม่ใชข้อ้มูลที�ไดจ้ากการจดัซื�อจดัหา มาใชเ้พื�อประโยชน์ส่วนตนและหรือบุคคลอื�น 

 รักษาความลบัของคู่สัญญาในการดาํเนินธุรกิจ  ไม่ดาํเนินธุรกิจโดยมิชอบระหวา่งคู่สัญญา 

ไม่ติดสินบนหรือจดัสิ�งของใหผู้อื้�น โดยหวงัผลประโยชน์ทางธุรกิจ 
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5.4  การถ่วงดุลของกรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหาร 

การแต่งตั�งคณะกรรมการบริษทัเป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจน

เป็นไปตามขอ้ตกลงของผูถื้อหุน้ที�กาํหนดให้กรรมการบริษทัฯ เป็นตวัแทนจากผูถื้อหุ้น ซึ� งตามขอ้บงัคบั

บริษัทฯ กาํหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน โดย ณ วนัที�  31 

ธนัวาคม 2563คณะกรรมการของบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 10 คน เป็นกรรมการที�ไม่ได้

เป็นลูกจา้งของบริษทัฯ จาํนวน 8 คน โดยเป็นกรรมการตรวจสอบ จาํนวน 3 ท่าน หรือคิดเป็น 1 ใน 3 

ของจาํนวนกรรมการทั�งหมด 
 

5.5  การรวมหรือแยกตําแหน่ง 

ในปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกบัประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

ไม่เป็นลูกจา้งของบริษทัฯ ดงันั�นจึงมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ที�อยา่งเต็มที� และการที�นายยุทธ  

ชินสุภคักุล ดาํรงตาํแหน่งประธานคณะกรรมการบริษทัและประธานกรรมการบริหารควบคู่กนัไปนั�น 

เป็นไปเพื�อประโยชน์ในการดาํเนินธุรกิจเป็นสาํคญั อยา่งไรก็ตามคณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดบทบาท

และหนา้ที�ของทั�งสองตาํแหน่งดงักล่าวแยกไวอ้ยา่งชดัเจน นอกจากนี�  บริษทัฯ มีการแต่งตั�งคณะกรรมการ

ตรวจสอบซึ� งประกอบด้วยกรรมการที�มีความเป็นอิสระจาํนวน 3 ท่าน ทาํหน้าที�ในการถ่วงดุลและ

ตรวจทานการบริหารงานของบริษทัอีกดว้ย 
 

5.6  การพฒันากรรมการและผู้บริหาร  

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูก้าํหนดและมีส่วนร่วมในวิสัยทศัน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผน

ธุรกิจ และ งบประมาณของบริษทัฯ รวมถึงการกาํกบัดูแลให้ฝ่ายบริหารดาํเนินการให้เป็นไปตาม

เป้าหมายของแผนธุรกิจ และงบประมาณที�กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษทัฯ ยงัได้

จดัใหมี้การประชุมถ่ายทอดแผนธุรกิจไปยงัผูบ้ริหารและพนกังานให้เกิดความเขา้ใจร่วมกนัอยา่งต่อเนื�อง

รวมทั�งจดัให้มีระบบการควบคุมภายใน การกาํกบัดูแลกิจการและการบริหารความเสี�ยงที�ดี นอกจากนั�น

กรรมการบริษทัทั�งหมดผา่นการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) แลว้  
 

5.7  การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง  

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มีหนา้ที�ในการสรรหากรรมการที�มีคุณสมบติัที�

เหมาะสมมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และ

ประสบการณ์การทาํงานในอดีตที�สามารถตอบสนองความตอ้งการของตาํแหน่งที�สรรหา  

นอกจากนี�  บริษทัฯ ยงัคาํนึงถึงสิทธิของผูถื้อหุ้นและการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเป็น

ธรรมและเท่าเทียมกนั ไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูถื้อหุ้นรายย่อย นกัลงทุนสถาบนั หรือผูถื้อหุ้น

ต่างประเทศ และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสม เพื�อรับการพิจารณาเลือกตั�ง
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เป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.epco.co.th)  

ในปี 2563 กระบวนการคดัเลือกผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทั ผา่นการพิจารณาเห็นชอบ

จาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทัร่วมกนั โดยพิจารณา

คุณสมบติัตามที� พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนดไว ้ 

นอกจากนี�  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ยงัมีหน้าที�ในการทบทวนและ

กลั�นกรองการแต่งตั�งผูบ้ริหารระดบัสูง อนัไดแ้ก่ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการเพื�อนาํเสนอ

ให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั ทั�งนี�  ในการสรรหา คดัเลือก และแต่งตั�งกรรมการและผูบ้ริหาร

ดงักล่าว คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และผูบ้ริหารของบริษทัที�เกี�ยวขอ้งไดด้าํเนินการ

โดยปราศจากการเลือกปฏิบติั 
 

5.8  การกาํกบัดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม  

ในฐานะบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจ บริษทัฯตระหนกัถึงความสาคญัของการบริหารจดัการบริษทั

ในกลุ่มให้ดาํเนินธุรกิจไปในทิศทางที�สอดประสานกบันโยบายและการดาํเนินงานของบริษทัฯ เพื�อให้

การประกอบธุรกิจเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษทัจึงไดม้อบหมายให้คณะกรรมการ

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนของบริษทัเป็นผูมี้อาํนาจ ในการพิจารณาเสนอแต่งตั�งผูบ้ริหารที�มี

ความสามารถและความเชี�ยวชาญในธุรกิจต่อคณะกรรมการบริษทั เพื�อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการใน

บริษทัยอ่ยและร่วมกาํหนดนโยบายและแนวทางการบริหารจดัการบริษทัในกลุ่มให้สอดคลอ้งกนั ซึ� งในปี 

2560 บริษทัฯไดส่้งตวัแทนของบริษทัไปเป็นกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ย 
 

5.9  การป้องกนัการมีส่วนเกี�ยวข้องกบัการคอร์รัปชั�น  

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม โดยยึดมั�นในความ

รับผดิชอบต่อสังคม และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มตามหลกับรรษทัภิบาลที�ดี  ในปี 2558 บริษทัฯ ไดป้ระกาศ

เจตนารมณ์และไดเ้ขา้ร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย ในการต่อตา้นการทุจริต”  โดย

ไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั� งที� 1/2558 เมื�อวนัที� 25 กุมภาพนัธ์ 2558  

 บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชั�น รวมถึงแนวปฏิบติัและขอ้กาํหนดในการ

ดาํเนินการที�เหมาะสม เพื�อเป็นแนวทางการปฏิบติัให้ชัดเจนในการดาํเนินธุรกิจ ป้องกันการมีส่วน

เกี�ยวขอ้งกบัการทุจริตและคอร์รัปชั�นที�อาจเกิดขึ�นกบัธุรกิจของบริษทัฯในทุกรูปแบบ 

บริษทัฯ ไดก้ารรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฎิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ

ทุจริต เป็นที�เรียบร้อยแลว้ ตั�งแต่วนัที� 12 กุมภาพนัธ์ 2561 และในปี 2563 บริษทัฯไดข้ยายแนวร่วมปฏิบติั

ในการต่อตา้นการคอร์รัปชัน ไปยงับริษทัคู่คา้เพื�อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที�โปร่งใส โดยมี

บริษทัคู่คา้เขา้ร่วมโครงการหลายราย 
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การดูแลเรื�องการใช้ข้อมูลภายใน 
 

บริษทัฯ ให้ความสําคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลและโปร่งใสในการเปิดเผยสารสนเทศทางการ

เงิน   และอื�น ๆ  ที�เกี�ยวกบัธุรกิจและผลประกอบการของบริษทัฯ เพื�อความถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ 

เชื�อถือได ้และทนัเวลา ให้กบัผูถื้อหุ้น และนกัลงทุน ตลอดจนบุคคลทั�วไป บริษทัจึงดูแลเรื�องการใช้

ขอ้มูลภายในของบริษทัฯ โดยมีมาตรการป้องกนัขอ้มูลภายใน บริษทัไดก้าํหนดเป็นขอ้ปฏิบติัไวใ้นคู่มือ

จริยธรรมธุรกิจ ซึ� งบริษทัฯ ถือวา่เป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานที�จะตอ้งเก็บ

รักษาขอ้มูลความลบัของบริษทัฯ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ�งขอ้มูลภายในที�ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อ

สาธารณะ หรือข้อมูลที�มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น ซึ� งมีนโยบายและวิธีการดูแล

ผูบ้ริหารในการนาํขอ้มูลของบริษทัฯ ไปใชเ้พื�อประโยชน์ส่วนตน รวมทั�งเพื�อการซื�อขายหลกัทรัพย ์ดงันี�  

1. ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั�งผูบ้ริหารฝ่ายต่างๆ เกี�ยวกับหน้าที�ที�ต้องรายงานการถือครอง

หลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที�ย ังไม่บรรลุนิติภาวะ และบทกําหนดโทษตาม

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. บริษทัฯ กาํหนดให้กรรมการ และผูบ้ริหารรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพยต่์อ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง

พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และจดัส่งสําเนารายงานนี� ให้แก่

บริษทัฯ ในวนัเดียวกบัวนัที�ส่งรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์

3. บริษทัฯ จะดาํเนินการส่งหนงัสือเวียนแจง้ให้ผูบ้ริหารทราบว่า ผูบ้ริหารที�ไดรั้บขอ้มูลภายในที�

เป็นสาระสําคญั ซึ� งมีผลต่อการเปลี�ยนแปลงราคาหลกัทรัพยจ์ะตอ้งระงบัการซื�อขายหลกัทรัพย์

ของบริษทัฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที�งบการเงินหรือขอ้มูลภายในนั�นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน 

และห้ามเปิดเผยขอ้มูลที�เป็นสาระสําคญันั�นต่อบุคคลอื�น โดยบริษทัฯ ได้วางมาตรการลงโทษ

สาํหรับกรณีที�ผูบ้ริหารฝ่าฝืนนโยบายการนาํขอ้มูลภายในไปใช ้โดยบทลงโทษจะขึ�นอยูก่บัความ

รุนแรงของการนาํขอ้มูลภายในไปใช ้เริ�มจาก การตกัเตือนดว้ยวาจา ดว้ยลายลกัษณ์อกัษร และ

ออกจากงาน ตามลาํดบั 

4. บริษทัฯ ไดก้าํหนดในขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัการทาํงานของพนกังาน สําหรับการไม่เปิดเผยหรือใช้

ประโยชน์จากข่าวสารใด ๆ ที�เป็นความลบัของบริษทัฯ การระมดัระวงัรักษาขอ้มูลให้เป็น

ความลบั และการไม่ใชต้าํแหน่งหนา้ที�ในบริษทัฯ หรือขอ้มูลที�ไดรั้บระหวา่งการปฏิบติังานใน

บริษทัฯ ไปแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ หรือทาํให้ประโยชน์ของบริษทัฯลดลง โดย

บริษทัฯจะใชบ้ทลงโทษสูงสุดหากพบวา่พนกังานไดใ้ชข้อ้มูลภายใน หรือมีความประพฤติที�ส่อ

ไปในทางที�จะทาํใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บความเสื�อมเสียหรือเสียหาย 
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (audit fee) 
 

ผู ้สอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัทงวดบัญชีสิ� นสุด ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2563 

ตรวจสอบโดย นางสาววนัเพญ็ อุ่นเรือน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7750 แห่งสํานกังาน ปีติเสว ี

เป็นผูล้งลายมือชื�อในงบการเงิน ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีใน ปี 2563 เป็นจาํนวนเงิน 

2,000,000 บาท  (ในปี 2560 เป็นจาํนวนเงิน 1,650,000 บาท  ปี 2561 เป็นจาํนวนเงิน 1,700,000 บาท และ

ในปี 2562 เป็นจาํนวนเงิน 1,900,000 บาท)  ทั�งนี� สํานกังานปีติเสวีและผูส้อบบญัชีตามรายชื�อที�เสนอ

ขา้งตน้ไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนได้เสียกบับริษทัฯ/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบั

บุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ

บริษทัฯ ทั�งนี�สาํนกังานปีติเสวยีงัเป็นบริษทัผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยทางตรงและทางออ้มเป็นส่วนใหญ่ 
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 บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) มีนโยบายดาํเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ

สังคม  (Corporate Social Responsibilities : CSR)  ดว้ยความตระหนกัและให้ความสําคญัในการสนบัสนุน

การดาํเนินกิจกรรมเพื�อสังคมและชุมชนโดยรอบ รวมทั�งใส่ใจดูแลสิ�งแวดลอ้มอยา่งต่อเนื�อง โดยยึดหลกัการ

ดาํเนินธุรกิจที�โปร่งใส ตรวจสอบได ้มีจริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนได้

เสีย  เช่น ผูถื้อหุน้ พนกังาน ชุมชนที�บริษทัฯ ประกอบกิจการอยู ่ลูกคา้ คู่คา้ และหน่วยงานภาครัฐตลอดจนถึง

สังคมและประเทศชาติ 

 บริษทัฯ มุ่งมั�นพฒันาธุรกิจสิ�งพิมพ ์และธุรกิจโรงไฟฟ้า รวมถึงธุรกิจพลงังานทดแทนต่างๆ โดย

ควบคู่ไปกบัความรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบติัตามขอ้กาํหนดกฎหมาย หรือขอ้กาํหนดอื�นๆ รวมทั�งแนว

ปฏิบติัสากลที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อพฒันาสร้างรากฐานของความรับผิดชอบอยา่งต่อเนื�องและย ั�งยืน โดยมีนโยบาย

ความรับผดิชอบต่อสังคม ดงัต่อไปนี�  
 

การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม  

 บริษทัฯ มีความมุ่งมั�นในการดาํเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม และมีจริยธรรม ดว้ยความสุจริต โปร่งใส 

และสามารถตรวจสอบได ้ ส่งเสริมการแข่งขนัทางการคา้อยา่งเสรี หลีกเลี�ยงการดาํเนินการที�อาจก่อให้เกิด

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และใส่ใจในการปฏิบติัตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม  
 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น   

 บริษทัฯ ยึดถือและปฏิบติัตามกฏหมายที�เกี�ยวขอ้งอย่างเคร่งครัด และไดก้าํหนดรูปแบบและแนว

ปฏิบติัในด้านต่างๆ เพื�อป้องการการทุจริตคอร์รัปชั�น  และจดัให้มีการควบคุมภายในที�เหมาะสม โดย

เฉพาะงานขาย การตลาด และการจดัซื�อ  บริษทัฯ ไม่สนบัสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที�อยู่

ภายใตก้ารดูแลรวมถึงการควบคุม เรื�องการบริจาคเพื�อการกุศล  การใหข้องขวญัทางธุรกิจ และการสนบัสนุน

กิจกรรมต่างๆ จะตอ้งมีความโปร่งใส  

บริษทัฯ มีเจตนารมณ์ในการดาํเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส มีคุณธรรม โดยยึดมั�นในความรับผิดชอบต่อ

สังคม และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มตามหลกับรรษทัภิบาลที�ดี  ในปี 2558 บริษทัฯ ไดป้ระกาศเจตนารมณ์และ

ไดเ้ขา้ร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย ในการต่อตา้นการทุจริต”  โดยไดรั้บอนุมติัจากที�

ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั� งที� 1/2558 เมื�อวนัที� 25 กุมภาพนัธ์ 2558  ซึ� ง CAC ได้รับรองบริษัทฯเป็น

สมาชิกของแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เป็นที�เรียบร้อยแล้ว เมื�อวันที� 12 

กุมภาพันธ์ 2561 และในปี 2563 บริษทัฯไดข้ยายแนวร่วมปฏิบติัในการต่อตา้นการคอร์รัปชนั ไปยงับริษทัคู่

คา้เพื�อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที�โปร่งใส โดยมีบริษทัคู่คา้เขา้ร่วมโครงการหลายราย 

 

ความรับผดิชอบต่อสังคม 
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 บริษทัฯไดจ้ดัทาํนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชั�น รวมถึงแนวปฏิบติัและขอ้กาํหนดในการดาํเนินการ

ที�เหมาะสม เพื�อเป็นแนวทางการปฏิบติัให้ชัดเจนในการดาํเนินธุรกิจ ป้องกนัการมีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัการ

ทุจริตและคอร์รัปชั�นที�อาจเกิดขึ�นกบัธุรกิจของบริษทัฯในทุกรูปแบบ 

กรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร และพนกังาน ลูกจา้งของบริษทั ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นทุจริตและ

คอร์รัปชั�น ตลอดจนจรรยาบรรณทางธุรกิจ อย่างเคร่งครัด ไม่วา่จะเขา้ไปเกี�ยวขอ้งกบัการทุจริตทั�งทางตรง 

หรือทางออ้ม โดยกาํหนดนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชั�น รวมถึงแนวปฏิบติั ดงันี�  

1. ไม่ทาํพฤติกรรมใด ที�แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบน หรือติดสินบน แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียในเรื�องที�

ตนทาํหนา้ที�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 กับผู ้มีส่วนเกี�ยวข้องที�ตนได้เข้าไปติดต่อ

ประสานงาน ทั�งในหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน 

1.2 ไม่รับทรัพยสิ์น สิ�งของ ของขวญั ของกาํนลัใดๆ หรือประโยชน์อื�น อนัเป็นการชกันาํให้เกิด

การละเวน้การปฏิบติัหนา้ที�ของตน ทั�งนี� ก่อนการรับของที�ระลึกควรตรวจสอบให้แน่ใจวา่ไดป้ฏิบติั

ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั โดยสิ�งของ หรือของขวญัที�ให้แก่กนัในหนา้ที�การงาน

ควรมีราคาไม่มากและเหมาะสมในแต่ละโอกาส 

1.3 ไม่ให้ทรัพยสิ์น สิ�งของ ของขวญั หรือของกาํนลัใดๆ หรือประโยชน์อื�น เพื�อจูงใจในการ

ตดัสินใจ หรือมีผลทาํให้ผูรั้บไม่ปฏิบติัตามวิธีปฏิบติัทางการคา้เช่นเดียวกนักบัคู่คา้รายอื�น ทั�งนี�การ

ใหสิ้�งของตามโอกาสหรือวาระต่างๆ ตอ้งมีมูลค่าไม่มากจนเกินปกติวสิัย 

1.4 ไม่เป็นตวักลางในการเสนอ เงิน ทรัพยสิ์น สิ�งของ หรือประโยชน์อื�นใดกบัผูที้�เกี�ยวขอ้งกบั

ธุรกิจ หน่วยงานราชการ หรือองคก์รใดๆ เพื�อแลกกบัสิทธิพิเศษที�ไม่ควรได ้หรือทาํให้เจา้หนา้ที�ของ

รัฐ ละเวน้การปฏิบติัตามกฎ ระเบียบขอ้บงัคบั และขอ้ปฏิบติัทางกฎหมายตามที�กาํหนดไว ้

2. ในการจดัซื�อจดัจา้งตอ้งดาํเนินการตามระเบียบของบริษทัที�มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้

3. การใชจ่้ายสาํหรับการเลี�ยงรับรองทางธุรกิจ และการใชจ่้ายอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการปฏิบติัตามสัญญา

ทางธุรกิจสามารถกระทาํได ้แต่ตอ้งใชจ่้ายอยา่งสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได ้

4. ในการบริจาคเพื�อการกุศล ตอ้งปฏิบติัดงันี�  

4.1 การใชเ้งิน หรือ ทรัพยสิ์นของบริษทั เพื�อบริจาคการกุศล ตอ้งกระทาํในนามบริษทัเท่านั�น 

โดยการบริจาคเพื�อการกุศล ตอ้งเป็น มูลนิธิ องคก์รสาธารณะกุศล วดั โรงพยาบาล สถานพยาบาล

หรือองค์กรเพื�อประโยชน์ต่อสังคม ที�มีใบรับรอง หรือเชื�อถือได ้ สามารถตรวจสอบได้ และ

ดาํเนินการผา่นขั�นตอนตามระเบียบของบริษทั 

4.2 การบริจาคเพื�อการกุศล ในนามส่วนตวัพึงกระทาํได ้แต่ตอ้งไม่เกี�ยวขอ้ง หรือทาํให้เกิดขอ้

สงสัยไดว้า่เป็นการกระทาํที�ทุจริต เพื�อหวงัผลประโยชน์ใด 

5. ในการใหเ้งินสนบัสนุน ตอ้งปฏิบติัดงันี�  
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5.1 การใช้เงิน หรือ ทรัพยสิ์นของบริษทั เพื�อสนบัสนุนโครงการ ตอ้งระบุชื�อในนามบริษทั

เท่านั�นโดยเงินสนบัสนุนที�จ่ายไป ตอ้งมีวตัถุประสงค์เพื�อธุรกิจ ภาพลกัษณ์ที�ดี และชื�อเสียงของ

บริษทั ทั�งนี�การเบิกจ่ายตอ้งระบุวตัถุประสงคที์�ชดัเจน และมีหลกัฐานที�ตรวจสอบได ้และดาํเนินการ

ผา่นขั�นตอนตามระเบียบของบริษทั 

6. ไม่กระทาํการอนัใดที�เกี�ยวขอ้งกบัการเมืองภายในบริษทั และไม่ใช้ทรัพยากรใดของบริษทั เพื�อ

ดาํเนินการดงักล่าว ทั�งนี�บริษทัเป็นองคก์รที�ยึดมั�นในความเป็นกลางทางการเมือง สนบัสนุนการปฏิบติัตาม

กฎหมาย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางในการใหก้ารช่วยเหลือทางการเมืองแก่

พรรคการเมืองใด ไม่วา่จะโดยทางตรง หรือทางออ้ม 

7. หากพบเห็นการกระทาํที�เขา้ข่ายการคอร์รัปชั�น หรือส่อไปในทางทุจริต ที�มีผลเกี�ยวขอ้งกบับริษทั ทั�ง

ทางตรง หรือทางออ้ม ตอ้งไม่ละเลย หรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดงักล่าว ควรแจง้ให้ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการทราบทนัที หรือแจง้ผา่นช่องทางการแจง้เบาะแส ตามที�ไดก้าํหนดไวใ้นนโยบาย

นี�  

8. กรรมการ และผูบ้ริหารตอ้งตระหนกัถึงความสาํคญัในการเผยแพร่ ใหค้วามรู้ ใหค้าํปรึกษา เพื�อสร้าง

ความเขา้ใจให้แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เกี�ยวกบัการต่อตา้นการทุจริต เพื�อให้พนกังานไดป้ฏิบติัให้เป็นไปตาม

นโยบายการต่อตา้นทุจริตฉบบันี�  รวมถึงเป็นแบบอย่างที�ดี ในเรื� องการมีความซื�อสัตย ์ จริยธรรมและ

จรรยาบรรณ 
 

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการคอร์รัปชั�น 

คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูพ้ิจารณารับเรื�องแจง้เบาะแส 

ขอ้ร้องเรียนการกระทาํที�อาจทาํให้เกิดความสงสัยไดว้่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชั�น ที�เกิดขึ�นกบับริษทั โดย

ทางตรง หรือทางออ้ม โดยผา่นช่องทางการรับเรื�องที�ไดก้าํหนดไวใ้นนโยบายฉบบันี�   โดยผูร้้องเรียนจะตอ้ง

ระบุรายละเอียดของเรื�องที�จะแจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน พร้อมชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขโทรศพัทที์�สามารถ

ติดต่อได ้และส่งมายงัช่องทางรับเรื�อง ดงันี�  

1.  แจง้ผา่นช่องทาง จดหมาย ถึง  

 ประธานกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการตรวจสอบ  

 บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

 ที�อยู ่51/29, 51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต 66 (สยามสามคัคี) 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 ทางโทรศพัท ์

หมายเลข 0-2522-6938 หรือ 0-2551-0541-4 ต่อ 474 
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5.  แจง้ผา่นช่องทาง กล่องรับแจง้เบาะแส ที�ฝ่ายบุคคลกาํหนดติดตั�งไว ้
 

 ทั�งนี�หากผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียน มีขอ้ร้องเรียน กรรมการ หรือกรรมการผูจ้ดัการขอให้ท่านส่ง

เรื�องร้องเรียนมายงัคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงบุคคลที�สามารถแจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียนเกี�ยวกบั

การทุจริต คือ ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มของบริษทัไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่แข่งทางการคา้ เจา้หนี�  ภาครัฐบาล 

ชุมชน สังคม ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั “ทั�งนี�ไม่ว่าท่านจะแจ้งด้วยวิธีใดดังกล่าวข้างต้น ทางบริษัท

จะรักษาความลบัของท่าน” 
 

 ทั�งนี� เลขานุการบริษทั ในฐานะผูป้ฏิบติังานสนบัสนุนคณะกรรมการตรวจสอบในการดาํเนินการ

ดา้นการป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น ไดผ้า่นการอบรมหลกัสูตร Anti-Corruption: The Practical 

Guide (ACPG)  ซึ� งจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย หรือ IOD โดยหลกัสูตรดงักล่าวเป็น

หลกัสูตรที�ครอบคลุมการวางระบบ กระบวนการและขั�นตอนต่างๆ ในการป้องกนัการทุจริต เพื�อนาํมาเป็น

แนวทางสนบัสนุนการปฏิบติังานดา้นการป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชั�นของบริษทัฯ 
 

 ทั�งนี� ในปี 2563 บริษทัไม่พบการรายงาน หรือการกระทาํผิดเกี�ยวกบัการทุจริตคอร์รัปชั�นที�เกี�ยวขอ้ง

กบับริษทัแต่อยา่งใด 
 

การเคารพสิทธิมนุษยชน 

 บริษทัฯ ให้ความสําคญักับสิทธิมนุษยชนขั�นพื�นฐาน สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิ

มนุษยชน เพื�อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของทุกชนชั�น โดยการไม่เลือกปฏิบติั 

ไม่แบ่งแยกเพศ และไม่ใชแ้รงงานเด็ก  

 บริษทัได้สนับสนุนและปฏิบติัตาม พระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที�

กาํหนดให้ สถานประกอบการที�มีลูกจา้ง 100 คนขึ�นไป ให้รับคนพิการที�สามารถทาํงานได้ไม่ว่าจะอยู่

ตาํแหน่งใด ในอตัราส่วนลูกจา้ง 100 คน ต่อ คนพิการ 1 คน เศษของลูกจา้ง 100 คน ถา้เกิน 50 คนให้รับเพิ�ม

อีก 1 คน ซึ� ง ณ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีพนกังานทั�งสิ�น 265 คน และมีพนกังานที�ทุพพลภาพเขา้ร่วมงาน

กบับริษทัฯ จาํนวนทั�งสิ�น 4 คน 
 

การปฏิบัติแรงงานอย่างเป็นธรรม 

 บริษทัฯ มีการกาํกบัดูแลให้ค่าจา้งแรงงานอยู่ในระดบัที�เหมาะสมกบัอุตสาหกรรมของไทย การ

ปรับปรุงเปลี�ยนแปลงโครงสร้าง และการจดัระเบียบองคก์รจะดาํเนินการอยา่งรับผิดชอบ รวมทั�งปฏิบติัตาม

กฎหมายอย่างเคร่งครัด และบริษทัฯ ได้จดัตั�งคณะกรรมการสวสัดิการ เพื�อให้พนกังานมีส่วนร่วมในการ

บริหารงานดา้นสวสัดิการ เป็นสื�อกลางให้ความช่วยเหลือในเรื�องสวสัดิการต่างๆ มีการจดัตั�งกองทุนสํารอง

เลี� ยงชีพ เพื�อสร้างหลกัประกนัให้กบัพนกังาน จดัให้มีการตรวจสุขภาพแก่พนกังานเป็นประจาํทุกปี และมี

การตรวจสอบด้านความปลอดภยัของสถานที�ทาํงานอย่างสมํ�าเสมอ ติดตั�งระบบสัญญาณเตือนภยัภายใน
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อาคาร ถงัดบัเพลิง ตลอดจนจดัใหมี้การฝึกซอ้มดบัเพลิงเบื�องตน้เป็นประจาํทุกๆ ปี   และสําหรับพนกังานเขา้

ใหม่จะจดัอบรมเกี�ยวกบัคู่มือการปฏิบติังานของเครื�องจกัร เพื�อให้พนกังานสามารถใช้งานไดอ้ย่างถูกตอ้ง

และปลอดภยั 

 ส่วนของโครงการโรงไฟฟ้า บริษทัไดจ้ดัทาํมาตรการป้องกนัแกไ้ขผลกระทบดา้นความปลอดภยั 

เพื�อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที�อาจจะเกิดขึ� นกับผูป้ฏิบัติงานทั� งในระยะก่อสร้าง และระยะ

ดาํเนินงาน ซึ� งรวมไปถึงการปฏิบติังานในที�ที�มีความร้อนบริเวณแผงเซลล์แสงอาทิตยซึ์� งตอ้งสัมผสักบัความ

ร้อน โดยทางบริษทัไดจ้ดัเตรียมชุดป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลที�จาํเป็นไดแ้ก่ ชุดแว่นตาลดแสงและถุงมือ

หนงั เพื�อลดผลกระทบต่อสุขภาพของพนกังาน 

 ในกรณีที�โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยเ์กิดอคัคีภยั ในส่วนของอาคารควบคุมและสํานกังาน บริษทั

จดัให้มี Portable Fire Extinguisher ชนิด ABC Dry Chemical ติดตั�งภายในอาคารตามมาตรฐาน NFPA 

(National Fire Protection Association) และติดตั�งระบบสัญญาณแจง้เหตุเพลิงไหมเ้ป็นระบบการใชส้ัญญาณ

เตือนอคัคีภยัแบบธรรมดาเพอ่นเตือนไดท้นัทีเมื�อเกิดเหตุเพลิงไหม ้และติดตั�งระบบดบัเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 

(Dry Chemical) ไวส้าํหรับดบัเพลิงในกรณีเกิดเหตุ พร้อมทั�งใหมี้การตรวจสอบระบบเกี�ยวกบัความปลอดภยั

ใหอ้ยูใ่นสภาพปกติอยูเ่สมอ รวมถึงจดัพนกังานความปลอดภยัในจุดต่างๆ ออกตรวจสอบบริเวณทาํงานเป็น

ประจาํ และจดัการอบรมพนกังานเกี�ยวกบัความปลอดภยัในการปฏิบติังานและการป้องกนัอคัคีภยัอยูเ่สมอ 
 

ความรับผดิชอบต่อลูกค้าหรือผู้บริโภค 

 บริษทัฯ มุ่งเนน้การผลิตสิ�งพิมพที์�มีคุณภาพ เน้นการให้บริการเพื�อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบั

ลูกคา้ เนน้การรักษาคุณภาพและพฒันาปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพอยา่งต่อเนื�อง ยึดมั�นการตรงต่อเวลาใน

การส่งมอบสินคา้  รักษาความลบัของลูกคา้ โดยไม่นาํไปใชเ้ป็นประโยชน์ของตนเองหรือผูที้�เกี�ยวขอ้งโดยมิ

ชอบ  เปิดรับขอ้ร้องเรียนต่างๆ จากลูกคา้ที�อาจเกิดขึ�นจากการผลิต หรือการให้บริการ   ทั�งนี� เพื�อนาํไปแกไ้ข

ขอ้ผดิพลาด หรือขอ้บกพร่องต่างๆ ที�อาจเกิดขึ�น โดยมุ่งเนน้การรักษาความสัมพนัธ์ที�ย ั�งยืน  และบริษทัไดรั้บ

การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 
 

การดูแลรักษาสิ�งแวดล้อม 

 บริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญด้านสิ� งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานทางด้าน

สิ�งแวดลอ้มอย่างเคร่งครัด จดัระบบภายในเพื�อขจดัปัญหาสิ�งแวดลอ้มอย่างมีระบบและประสิทธิภาพ เช่น 

จากการที�บริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตสิ�งพิมพต่์างๆ บริษทัฯจะใชว้ตัถุดิบที�ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ�งแวดลอ้ม พร้อม

ทั� งได้จัดทําระบบบ่อบาํบัดนํ� าเสียขึ� นภายในบริษัท โดยไม่ปล่อยนํ� าเสียลงในท่อระบายนํ� า ส่วนขยะ

อุตสาหกรรมอื�นๆที�เกิดจากการพิมพ ์บริษทัไดท้าํการจดัจา้งบริษทัภายนอกที�รับกาํจดัขยะอุตสาหกรรมที�

ไดรั้บอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั�งนี� เพื�อไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม  

 และตามที�คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้นโยบายในการลงทุนในธุรกิจเกี�ยวกบัพลงังานทดแทนนั�น ซึ� ง

ไดต้ระหนกัถึงความสําคญัและปัญหาทางดา้นสิ�งแวดลอ้ม  จึงไดมี้การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
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แสงอาทิตย ์ และไดศึ้กษาผลกระทบดา้นสิ�งแวดลอ้มต่อชุมชน โดยจดัทาํ Environmental Impact Assessment 

: EIA คือ การศึกษาผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม  และผลที�ไดคื้อ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์เป็นพลงังาน

สะอาด สามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  อีกทั�งบริษทัฯ ไดเ้ขา้เป็นสมาชิกของ โครงการกลไก

พฒันาที�สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM ) รวมถึงมีการจดัทาํมาตราการป้องกนัและแกไ้ข 

เพื�อลดผลกระทบต่างๆที�อาจจะเกิดขึ�นในระยะดาํเนินงานไวเ้รียบร้อยแลว้  

 ของเสียและมลพิษที�เกิดจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าโดยใช้เซลล์อาทิตยน์ั�น จะไม่เกิดขึ�น โดยขยะ 

หรือนํ�าทิ�ง ที�เกิดขึ�นนั�นจะมาจากการอุปโภคบริโภคของพนกังานที�ปฏิบติังานเท่านั�น อยา่งไรก็ตามหากแผง

สกปรกมากจนอาจกระทบต่อประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า ก็อาจจะตอ้งมีการลา้งแผง ซึ� งในการลา้งแผง

นั� นใช้เพียงนํ� าสะอาด และสิ� งสกปรกที� เกาะอยู่ตามแผงนั� นก็เป็นเพียงฝุ่ นหรือสิ� งสกปรกที�มีอยู่ตาม

สภาพแวดลอ้มในบริเวณโครงการ  

 ในกรณีที�เป็นขยะนั�นเป็นชิ�นส่วนของแผงหรืออุปกรณ์ที�เสีย จะมีสองแนวทางในการดาํเนินการ คือ 

ถา้เป็นอุปกรณ์ที�ยงัอยูร่ะยะรับประกนั จะทาํการส่งคืนผูผ้ลิต แต่ถา้เป็นอุปกรณ์ที�ตอ้งกาํจดัเอง ทางบริษทัจะ

จดัจา้งบริษทัภายนอกที�รับกาํจดัขยะอุตสาหกรรมที�ไดรั้บอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั�งนี� บริษทั

ไดก้าํหนดการคดัแยกขยะลงภาชนะรองรับที�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 

 มากกวา่ 10 ปีแลว้ ที�บริษทัฯไดจ้ดัทาํโครงการช่วยเหลือนอ้งๆ ในถิ�นทุรกนัดารในจงัหวดัต่างๆ โดย

บริษัทฯ ได้ร่วมกับคณะผูบ้ริหาร, พนักงาน รวมถึงลูกค้าและคู่ค้า ในการร่วมกันบริจาคอุปกรณ์ด้าน

การศึกษา อุปกรณ์กีฬา เครื� องมือทางการเกษตร ยารักษาโรค ข้าวสารอาหารแห้ง ทุนอาหารกลางวนั 

ตลอดจนสิ�งของเครื�องใช้ต่างๆเป็นประจาํทุกๆ ปี และเดินทางไปมอบให้กบันอ้งๆ เพื�อเป็นการเพิ�มโอกาส 

และพฒันาสังคมในดา้นการศึกษา 

 บริษทัฯ รับผดิชอบต่อชุมชนโดยไม่ปล่อยนํ�าเสียลงในท่อระบายนํ�า โดยบริษทัไดท้าํบ่อบาํบดันํ� าเสีย

ขึ�นภายในบริษทั ส่วนขยะอุตสาหกรรมอื�นๆที�เกิดจากการพิมพ ์บริษทัไดท้าํการจดัจา้งบริษทัภายนอกที�รับ

กาํจดัขยะอุตสาหกรรมที�ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั�งนี� เพื�อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ

สิ�งแวดลอ้มและชุมชนใกลเ้คียง  ตลอดจนใหค้วามร่วมมือในดา้นต่างๆกบัชุมชนเป็นอยา่งดีเสมอมา 

 นอกจากนี� บริษทัฯ ยงัได้ร่วมทาํบุญทางด้านศาสนา เป็นประจาํทุกๆ ปี โดยทางคณะผูบ้ริหาร, 

พนกังาน และผูมี้จิตศรัทธา  ไดร่้วมกนัเป็นเจา้ภาพถวายผา้ป่าสามคัคี เพื�อเจริญพระพุทธศาสนา  โดยคณะ

ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัฯ จะร่วมเดินทางไปถวายผา้ป่าร่วมกนั ที�วดัต่างๆ ในต่างจงัหวดั ทั�งนี�

เพื�อใหเ้กิดความสามคัคีร่วมกนัในหมู่คณะ  และไดมี้โอกาสทาํบุญร่วมกนัตามประเพณี 
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คณะกรรมการบริษทัฯ ตระหนกัถึงหน้าที�และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษทั
จดทะเบียนในการกาํกับดูแลให้รายงานทางการเงินของบริษทัฯ ที�จดัทาํขึ� นมีข้อมูลทางบญัชีที�ถูกต้อง
ครบถว้นในสาระสําคญั โปร่งใส เปิดเผยอยา่งเพียงพอที�จะดาํรงรักษาไวซึ้� งทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ป้องกนั
การทุจริตและ การดาํเนินการที�ผดิปกติ รายการที�เกี�ยวโยงกนัซึ� งอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ซึ� งเป็นรายการทางการคา้อนัเป็นธุรกิจปกติทั�วไป รวมทั�งได้ถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีที�รับรอง
โดยทั�วไปใช้นโยบายบัญชี ที�เหมาะสมและถือปฏิบติัโดยสมํ�าเสมอ ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความ
สมเหตุสมผล ประโยชน์สูงสุด การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที�เกี�ยวขอ้ง  ความรอบคอบระมดัระวงั
ในการจดัทาํงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  รวมถึงขอ้มูลสารสนเทศทางการเงิน
ที�ปรากฏในรายงานประจาํปีของบริษทัฯ 

 

 ดงันั�นเพื�อใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียเกิดความเชื�อมั�นต่อรายงานทางการเงินของบริษทัฯ คณะกรรมการ
บริษทัฯ จึงไดแ้ต่งตั�งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย กรรมการอิสระผูซึ้� งมีคุณสมบติัครบถว้นตาม
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ทาํ
หนา้ที�สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีการรายงานทางการเงิน และการดาํเนินงานอยา่งถูกตอ้งเพียงพอ มีการเปิดเผย
ขอ้มูลรายการที�เกี�ยวโยงกนัหรือรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหมี้ความโปร่งใสถูกตอ้งและ
ครบถว้น รวมทั�งให้มีความเพียงพอของระบบบริหารความเสี�ยง  การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน 
และการกาํกับดูแลของบริษทัฯ ที�เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนมีความครบถ้วนเพียงพอและ
เหมาะสมของกระบวนการติดตามการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั นโยบายต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 
และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน   
 ในปี 2563  คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกนั 6 ครั� ง เพื�อปฏิบติัหนา้ที�ตามที�ไดร้ะบุ
ไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ  กรรมการตรวจสอบทั�ง 3 ท่าน คือ นายชยัวฒัน์  อศัวินทรางกูร 
ตาํแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล และนายกมล รัตนไชย ตาํแหน่ง 
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ร่วมประชุมพร้อมกัน นอกจากนี� ยงัมีวาระการประชุมร่วมกับผูส้อบบญัชี 
รวมถึงได้ประชุมกับผูบ้ริหารระดับสูงของบริษทัฯ ในวาระที�เกี�ยวข้อง จากการปฏิบติัหน้าที�ดังกล่าว
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ งบการเงินประจาํปี 2563 ของบริษทัฯ มีความเหมาะสมและไม่พบ
รายการใดที�อาจมีผลกระทบอนัเป็นสาระสําคญัต่องบการเงิน ระบบควบคุมภายในของบริษทัมีความ
เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2563 ของบริษทัฯ เป็นบุคคลที�เหมาะสม
เพราะมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการสอบบญัชีมาเป็นเวลายาวนาน 

เพื�อให้มั�นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบที�ดี บริษทัฯได้ว่าจ้าง
ผูเ้ชี�ยวชาญในการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน คือ บริษัท เจอาร์ บิสสิเนส แอดไวซอรี�  จาํกัด เพื�อ
ตรวจสอบและจดัทาํระบบตรวจสอบการควบคุมภายในของบริษทัฯ โดยขอบเขตดงันี�  

 

การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเสี�ยง 
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สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยการสัมภาษณ์ยืนยนัขอ้มูล 

กรอกแบบสอบถามโดยผูบ้ริหาร และบุคคลที�ไดรั้บมอบหมายจากบริษทัในการใหข้อ้มูล  สอบทานทางเดิน

เอกสารและเอกสารประกอบที�เกี�ยวขอ้งของระบบงานต่างๆ ตลอดจนคู่มือการปฏิบติังานที�บริษทัมี  ทั�งนี� จะ

ครอบคลุมในหวัขอ้เรื�องที�กาํหนดไวด้งันี�  

1. ตรวจประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน   ตามกรอบของ COSO จากแบบ

ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ที�คณะกรรมการกาํกบัตลาดหลกัทรัพย ์

(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 
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   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

บุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั 401.11 1,190.17 - - 

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 



ส่วนที� � ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน           บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 

 
หนา้ที� 213

 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที� 3 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน                           บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

หนา้ที� 223 

 

 
 

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 วันที� 

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
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ไทย) จาํกดั (“SPM-TH”) ระหวา่งกลุ่มบริษทักบับริษทั บีจี คอนเทนเนอร์ กลา๊ส จาํกดั (มหาชน) (“BGC”) โดย

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 
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ตําแหน่ง 
 

ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร,  

ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง และกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  
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- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547, รุ่นที� 143/2017 
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 ตําแหน่งอื�น 
ในปัจจุบัน 

พ.ศ. 2555 – ปัจจุบนั กรรมการ 

 บมจ.อีเทอร์นิตี�  พาวเวอร์ 

                                       (เดิมชื�อ บมจ.อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป) 

 บจก.เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั 

พ.ศ. 2557 – ปัจจุบนั กรรมการ - บจก.เอป็โก ้เอน็เนอร์ยี� 

พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั      กรรมการ - บจก.เอป็โก ้เอน็จิเนียริ�ง 
                                       บจก.พีพีทีซี 
                                       บจก.เอสเอสยทีู 
                                       บจก.เอเพก็ซ์ เอน็เนอยี� โซลูชั�น   
                                       บจก.ทศัน์ศิริ 
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบนั      กรรมการ 

 บริษทั เอสทีซี เอน็เนอร์ยี� จาํกดั 
 บริษทั แทค เอน็เนอยี� จาํกดั 

พ.ศ. 2561 – ปัจจุบนั      กรรมการ 
 บมจ.อควา คอร์เปอเรชั�น 
 บจก.ตะวนัออกการพิมพ ์และบรรจุภณัฑ ์
  (เดิมชื�อ: บจก.เวิลด ์พริ�นติ�ง แอนด ์แพค็เกจจิ�ง) 

 ประสบการณ์ 
ที�ผ่านมา 

พ.ศ. 2555 – 2563          กรรมการ 

                                      บจก.เจเคอาร์ พลงังาน 

 บจก.อาร์พีว ีพลงังาน 

                                      บจก.อะควาติส เอน็เนอร์จี 

 บจก.ลพบรีุ โซล่า 
พ.ศ. 2558 – 2563          กรรมการ - บจก.ปราจีน โซล่า 

 การถือหุ้นในบริษทั        113,570,888 หุน้    

 การเข้าร่วม
ประชุม 

 ในรอบปีที�ผา่นมา 

1.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2563 จาํนวน 11/11 ครั� ง 

2.  เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ในปี 2563 จาํนวน 1/1 ครั� ง 

3.  เขา้ร่วมการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2563 จาํนวน 1/1 ครั� ง 

รายละเอยีดเกี�ยวกบัคณะกรรมการบริษทัและผู้บริหาร 

 



 

เอกสารแนบ �     รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหารผูมี้อาํนาจควบคุมและเลขานุการบริษทั 

หนา้ที� 243 
 

 
 

2) นายวรีะ  เหล่าวทิวสั 
(ลาออกจากตาํแหน่ง เมื�อ 
วนัที� 4 ม.ค. 64) 

 

ตาํแหน่ง 
 

ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี�ยง 
กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  
(เดิมชื�อ: บมจ.โรงพิมพต์ะวนัออก) 

 อายุ 66 ปี  

  

การศึกษา 
และการอบรม 

 

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์  
  สาขาวิทยาศาสตร์ภาพถ่ายและการพิมพ ์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546 
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 

  

ประสบการณ์ 
ที�ผ่านมา 

 

พ.ศ. 2561 – 2563     กรรมการ 
บจก.ตะวนัออกการพิมพ ์และบรรจุภณัฑ ์

                                    (เดิมชื�อ: บจก.เวลิด ์พริ�นติ�ง แอนด ์แพค็เกจจิ�ง) 
พ.ศ. 2555 – 2557 กรรมการ 
 บจก.เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั 
                                 บจก.เจเคอาร์ พลงังาน 
                                 บจก.อาร์พีว ีพลงังาน 
                               บจก.อะควาติส เอน็เนอร์จี  
                                 บจก.ลพบุรี โซล่า 
                                 บจก.โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) 
                               (เดิมชื�อ: บริษทั อลัเทอร์เนทีฟ พาวเวอร์ เอน็จิเนียริ�ง จาํกดั) 
                                 บจก.โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเมน้ท ์(ฮ่องกง) 
พ.ศ. 2537 - 2554   กรรมการ 
                                 บมจ. เอส. แพค็ แอนด ์พริ�นท ์
 

 การถือหุ้นใน
บริษทั 

11,167 หุน้ 

  

การเข้าร่วม 
ประชุม 
 

 

ในรอบปีที�ผา่นมา 

1.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2563 จาํนวน 11/11 ครั� ง 

2.  เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2563 จาํนวน 1/1 ครั� ง 

3.  เขา้ร่วมการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2563 จาํนวน 1/1 ครั� ง 
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3) นายแดน  ชินสุภัคกลุ 
 

ตาํแหน่ง 
 

กรรมการ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการพิจารณาการลงทุน 
บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  
(เดิมชื�อ: บมจ.โรงพิมพต์ะวนัออก) 

 อายุ 73  ปี 

  

การศึกษา 

และการอบรม 

 

- ปริญญาตรี  (B.Sc.) University of Oregon  
  ประเทศสหรัฐฯ ปี ค.ศ.1969 
- Director Accreditation Program (DAP)  ปี 2549, รุ่น 143/2017 
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

  

ตําแหน่งอื�นใน
ปัจจุบนั 

 

พ.ศ. 2530-ปัจจุบนั    ที�ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร  
                                (Advisor to Chairman of The Board) 
     บริษทัโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2557 - 2560        กรรมการ 
                                   บริษทั เอป็โก ้เอน็เนอร์ยี� จาํกดั 
พ.ศ. 2554 - 2555    กรรมการ 
                                      บริษทั เอส.แพค็ แอนด ์พริ�นท ์จาํกดั (มหาชน) 

  

ประสบการณ์ 
ที�ผ่านมา 

 

พ.ศ. 2555–ปัจจุบนั  กรรมการ 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

                                   บริษทั อีเทอร์นิตี�  พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 

                                   (เดิมชื�อ : บมจ. อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป) 

 การถือหุ้นใน
บริษทั 

ไม่มี 

  

การเข้าร่วมประชุม 
 

ในรอบปีที�ผา่นมา 

1.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2563 จาํนวน 11/11 ครั� ง 

2.  เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2563 จาํนวน 1/1 ครั� ง 

3.  เขา้ร่วมการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2563 จาํนวน 1/1 ครั� ง 
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4) นายชัยวฒัน์  อศัวนิทรางกรู 
 

ตาํแหน่ง 

 

 

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

กรรมการบริหารความเสี�ยง 

บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  

(เดิมชื�อ: บมจ.โรงพิมพต์ะวนัออก) 

 อายุ 68 ปี 

 การศึกษา 

และการอบรม 

-  Master of Education Curriculum in Teaching Methodology 

    Beijing Languages and Cultural University 

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

       Beijing Languages and Cultural University 

- เนติบณัฑิตไทย สาํนกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 

-  ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

-  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

-  ปริญญาตรี นิติศาสตร์  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

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

 ตาํแหน่งอื�น 

ในปัจจุบัน 

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 

    2556 – ปัจจุบนั     บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป 

                              บลจ. เมอร์ชั�น พาร์ทเนอร์ 

2550 – ปัจจุบนั     บมจ. หลกัทรัพยเ์มอร์ชั�น พาร์ทเนอร์ 

2548 – ปัจจุบนั     บมจ. ย ูซิตี�  

2547 - ปัจจุบนั      บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด ์ลีส 

                             บมจ. ซินเทค็ คอนสตคัชั�น 

กรรมการ 

    2555 - ปัจจุบนั บจก. อมาทารา อะ เดสทิเนชั�น สปา 

    2549 - ปัจจุบนั บจก. รีสอร์ท โฮลดิ�ง 

    2548 - ปัจจุบนั บจก. โบ๊ทเฮา้ส์ หวัหิน 

    2547 - ปัจจุบนั บจก. อนัดามนั ลองบีช รีสอร์ท 

    2546 - ปัจจุบนั บจก. เชียงใหม่ ฮ็อทสปริง 

    2532 - ปัจจุบนั บจก. เอม็เจแอล อินเตอร์ เทรด   

Executive Partner 

 2540 - ปัจจุบนั     บจก. พรอสเพค คอนซลัติ�ง 

 การถือหุ้นในบริษทั ไม่มี 

 การเข้าร่วมประชุม 

 

ในรอบปีที�ผา่นมา 

1.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2563 จาํนวน 11/11 ครั� ง 

2.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2563 จาํนวน 6/6 ครั� ง 

3.  เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2563 จาํนวน 1/1 ครั� ง 

4.  เขา้ร่วมการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2563 จาํนวน  - /1 ครั� ง 
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5) นายประสงค์ หาญปิยวฒันสกลุ 

 

 

ตาํแหน่ง 
 

กรรมการบริหาร 

บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  

(เดิมชื�อ: บมจ.โรงพิมพต์ะวนัออก) 

 อายุ 65 ปี  

 การศึกษา 

และการอบรม 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการเงิน  
   มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
- อบรมหลกัสูตร Director Certification Program (DCP)  
  รุ่น 215/2016 
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 ตาํแหน่งอื�น 

ในปัจจุบัน 

2559 - ปัจจุบนั  กรรมการและกรรมการบริหาร   

 บมจ.อีเทอร์นิตี�  พาวเวอร์ 

                           (เดิมชื�อ: บมจ.อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป) 

                           บจก.พีพีทีซี 

                           บจก.ทศันศิ์ริ 

                           บจก.เอเพก็ซ ์เอน็เนอยี� โซลูชั�น 

                           บจก.เอสทีซี เอน็เนอร์ยี� 

                           บจก.เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั 

 

ประสบการณ์ 

ทํางานที�ผ่านมา 
 

2542 - 2558 ผู้อาํนวยการฝ่ายบรรษทัธนกจิ 

                           ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

2559 - 2563       กรรมการและกรรมการบริหาร   

                           บจก.เจเคอาร์ พลงังาน 

                           บจก.อาร์พีว ีพลงังาน 

                           บจก.อะควาติส เอน็เนอร์จี  

                           บจก.ลพบุรี โซล่า 

                           บจก.ปราจีน โซล่า 

2561 – 7 ม.ค. 64 กรรมการ 

บจก.ตะวนัออกการพิมพ ์และบรรจุภณัฑ ์

(เดิมชื�อ: บจก.เวิลด ์พริ�นติ�ง แอนด ์แพค็เกจจิ�ง) 
 

 การถือหุ้นในบริษทั      336,789   หุน้ 

 การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที�ผา่นมา  

1.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2563 จาํนวน 11/11 ครั� ง 

2.  เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2563 จาํนวน 1/1 ครั� ง 

3.  เขา้ร่วมการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2563 จาํนวน 1/1 ครั� ง 
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6) นายอารักษ์ ราษฏร์บริหาร 

 

ตาํแหน่ง ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร (เริ�มดาํรงตาํแหน่งเมื�อ 25 ก.พ. 64) 

กรรมการบริหาร 
บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  

(เดิมชื�อ: บมจ.โรงพิมพต์ะวนัออก) 

 อายุ 56 ปี  

 การศึกษา 

และการอบรม 

- ปริญญาโท บญัชีและการเงิน 
   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี บญัชีตน้ทุน  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- อบรมหลกัสูตร Director Certification Program (DCP)  ปี 2554 
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 ตาํแหน่งอื�น 

ในปัจจุบัน 

ปัจจุบนั              บริษทั ร่วมมือร่วมใจ จาํกดั 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนทอลโซลูชั�น อินทิเกรเตอร์ จาํกดั  

 ประสบการณ์ 

ทํางานที�ผ่านมา 
 

2563 กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร   

                           บริษทั นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 

                           กรรมการ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

                           บริษทั อควา คอร์เปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 

                           กรรมการ 

บริษทั สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั�น จาํกดั  

(ปัจจุบนั: บจก.จีจี เน็ตเวิร์ค) 

บริษทั ซิงค ์เทคโนโลยี จาํกดั  

บริษทั สปริงนิวส์ เทเลวิชั�น จาํกดั 

บริษทั นิวส์ เน็ตเวิร์ค มลัติมีเดีย จาํกดั  

บริษทั ฐานเศรษฐกิจ มลัติมีเดีย จาํกดั 

บริษทั หอ้งปฏิบติัการกลาง (ประเทศไทย) จาํกดั                

2547 - 2552 หวัหนา้เจา้หนา้ที�ดา้นการเงิน (CFO) 

 การรถไฟแห่งประเทศไทย 

2546 - 2548   กรรมการและรักษาการแทนผูอ้าํนวยการ 

องคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ ์
 

 การถือหุ้นในบริษทั        ไม่มี 

 การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที�ผา่นมา 

1.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2563 จาํนวน 11/11 ครั� ง 

2.  เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2563 จาํนวน 1/1 ครั� ง 

3.  เขา้ร่วมการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2563 จาํนวน 1/1 ครั� ง 
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7) นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกลุ 
 

ตาํแหน่ง 
 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

กรรมการพิจารณาการลงทุน 

บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  

(เดิมชื�อ: บมจ.โรงพิมพต์ะวนัออก) 

 อายุ 54 ปี  

 การศึกษา 

และการอบรม 

-  Certified Public Accountant (CPA) 

-  Master in Accounting, Thammasat University 

-  English Courses, University of Tennessee 

-  Higher Certification in Auditing, Thammasat    University  

-  BA (Accounting) 2nd Honor, Thammasat University 

-  Risk Management Program for Corporate leaders 9/2017 

-  Director Accreditation Program (DAP) by IOD 

-  Company Secretary Program (CSP) by IOD 

-  Permanent member of Federation of Accounting Profession 

 ตาํแหน่งอื�น 

ในปัจจุบัน 

2561 - ปัจจุบนั         กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี�ยง /  

                                 รองประธานเจา้หนา้ที�บริหารกลุ่มธุรกิจการเงินและ

บญัชี / ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี  (รักษาการ) 

                                 บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชั�น กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

2560 - ปัจจุบนั         ผูส้อบบญัชี 

                              บริษทั สิทธิกลุ แอสโซซิเอทส์ จาํกดั 

 การถือหุ้นในบริษทั        ไม่มี 

 การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที�ผา่นมา 

1.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2563 จาํนวน 10/11 ครั� ง 

2.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2563 จาํนวน 6/6 ครั� ง 

3.  เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2563 จาํนวน 1/1 ครั� ง 

4.  เขา้ร่วมการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2563 จาํนวน 1/1 ครั� ง 
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8) นายกมล รัตนไชย 

(เขา้ดาํรงตาํแหน่ง เมื�อ 14 พ.ค. 63) 

 

ตาํแหน่ง 
 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  

(เดิมชื�อ: บมจ.โรงพิมพต์ะวนัออก) 

 อายุ 55 ปี  

 การศึกษา 

และการอบรม 

-  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

-  ปริญญาตรี บญัชี มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

-  ผูต้รวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA) 
   The Institute of Internal Auditors USA. 

-  หลกัสูตร Director Accreditation Program (2551)  : IOD 

-  หลกัสูตรAudit Committee  Program (2552)  : IOD 

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

-  หลกัสูตร How to Measure the Success of Corporate Strategy  

    (2556) : IOD 
-  หลกัสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide รุ่นที� 21/2015  
    (2558) : IOD 

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

 ตาํแหน่งอื�น 

ในปัจจุบัน 

พ.ศ.2554 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ 

                                           บมจ.ศรีราชาคอนสตรัคชั�น 

พ.ศ.2553 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบและกรรมการ 

                                           กรรมการสรรหา และกาํหนดค่าตอบแทน 

                                           บมจ.แมท็ชิ�ง แมก็ซิไมซ์ โซลูชั�น 

ธ.ค.2558 - ปัจจุบนั รองประธานเจา้หนา้ที�บริหาร สายงาน

ตรวจสอบภายใน 

                                           บจก. เคพีเอน็ อะคาเดมี 

 การถือหุ้นในบริษทั        ไม่มี 

 การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที�ผา่นมา 

1.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2563 จาํนวน 7/9 ครั� ง 

2.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2563 จาํนวน 3/3 ครั� ง 

3.  เขา้ร่วมการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2563 จาํนวน 1/1 ครั� ง 
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9) นายสมชาย วจิติรสุวรรณ 

(เขา้ดาํรงตาํแหน่ง เมื�อ 14 พ.ค. 63) 

 

ตาํแหน่ง 
 

กรรมการอิสระ 

บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  

(เดิมชื�อ: บมจ.โรงพิมพต์ะวนัออก) 

 อายุ 70 ปี  

 การศึกษา 

และการอบรม 

-  นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง รุ่นที� 1 

-  เนติบณัฑิตไทย รุ่นที� 27  

สาํนกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 
-  หลกัสูตรอยัการจงัหวดั รุ่นที� 9/2530 

-  รัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

-  หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที�  76 

-  หลกัสูตร Training for the Role of the Chairman Program (RCP) 

-  หลกัสูตร Training for the Role of the Nomination and Governance  

Committee 
-  หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที� 9 
-  หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นที� 2 

 ตาํแหน่งอื�น 

ในปัจจุบัน 

พ.ศ.2558 - ปัจจุบนั กรรมการผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการ 

อกพ. กระทรวงพลงังาน 

พ.ศ.2554 - ปัจจุบนั กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล  

ธ.ค.2558 - ปัจจุบนั กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 

ของบมจ. โรงพยาบาล ธนบุรี เฮลทแ์คร์  

ม.ค.2559 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. พริมา มารีน 

มี.ค.2559 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. เอคิว เอสเตส 

ต.ค.2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ดบับลิวพี (WP) เอเนยี�  

 การถือหุ้นในบริษทั        ไม่มี 

 การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที�ผา่นมา 

1.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2563 จาํนวน 6/9 ครั� ง 

2.  เขา้ร่วมการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2563 จาํนวน 1/1 ครั� ง 
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10) นางสาวเรวด ีหวานชิด 

(เขา้ดาํรงตาํแหน่ง เมื�อ 11 พ.ย. 63) 

 

ตาํแหน่ง 
 

กรรมการ 

บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  

(เดิมชื�อ: บมจ.โรงพิมพต์ะวนัออก) 

 อายุ 51 ปี  

 การศึกษา 

และการอบรม 

-  ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

-  ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง 

-  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย DAP รุ่น 79/2009 

 ตาํแหน่งอื�น 

ในปัจจุบัน 

กรรมการ 

พ.ศ.2562 - ปัจจุบนั     บจก.ส.ธนา มีเดีย 

พ.ศ.2560 - ปัจจุบนั     บจก.เอม็.ไอ.เอส มีเดีย 

                                     บจก.บอร์ดเวย ์มีเดีย 

พ.ศ.2558 - ปัจจุบนั     บจก.แอค็คอมพลิช เวย ์โฮลดิ�ง 

พ.ศ.2557 - ปัจจุบนั     บจก.ไทย คอนซูมเมอร์ ดิสทริบิวชั�น เซ็นเตอร์ 

พ.ศ.2555 - ปัจจุบนั     บจก.มนัตรา แอสเซ็ท 

พ.ศ.2551 - ปัจจุบนั     บมจ.อควา แอด 

เลขานุการบริษทั  

พ.ศ. 2557 – ปัจจุบนั    บมจ.อควา คอร์เปอเรชั�น 

ประธานเจ้าหน้าที�บริหารฝ่ายบัญชีการเงนิ 

พ.ศ. 2555 – ปัจจุบนั    บมจ.อควา คอร์เปอเรชั�น 

 การถือหุ้นในบริษทั        ไม่มี 

 การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที�ผา่นมา 

1.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2563 จาํนวน 1/1 ครั� ง 
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11) นางอาภรณ์  ปรัชญาทิพย์สกลุ 
 

ตาํแหน่ง 
 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด 
 

 อายุ 56  ปี 

 การศึกษา บริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 ประสบการณ์ที�ผ่านมา พ.ศ. 2547 – ปัจจุบนั      ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด 
พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2547  ผูจ้ดัการฝ่ายขาย   
                                       บมจ. โรงพิมพต์ะวนัออก 

 การถือหุ้นในบริษทั                ไม่มี 

 

12) นายวรวทิย์ จารุศรีบุญชัย 
 

ตาํแหน่ง 
 

ผูจ้ดัการโรงงาน 
 

 อายุ 63  ปี 

 การศึกษา ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 ประสบการณ์ที�ผ่านมา พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั     ผูจ้ดัการโรงงาน 
                                      บมจ.โรงพิมพต์ะวนัออก 
พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559  กรรมการและผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 
                                       บจก.สหกิจบรรจุภณัฑ ์
พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2555  ผูจ้ดัการโรงงาน 1 
                                       บจก.สหกิจบรรจุภณัฑ ์
พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2550  ผูจ้ดัการโรงงาน   
                                       บมจ.โรงพิมพต์ะวนัออก 

 การถือหุ้นในบริษทั ไม่มี 

 

13) นายนคร  ชื�นสม 

(ลาออกเมื�อ 4 ม.ค. 64) 

 

ตาํแหน่ง 
 

ผูจ้ดัการแผนกบุคคลและธุรการ 

 อายุ 59   ปี 

 การศึกษา ปริญญาตรี  รัฐศาสตร์บณัฑิต   

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 ประสบการณ์ที�ผ่านมา           - 

 การถือหุ้นในบริษทั                         ไม่มี 
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14) นายอุทิศ  สิรินันท์นภัส 

(เขา้ดาํรงตาํแหน่งเมื�อ 4 ม.ค. 64) 

 

ตาํแหน่ง 
 

ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลและธุรการ 

 อายุ 64   ปี 

 การศึกษา ประโยควิชาชีพชั�นสูง สาขาไฟฟ้ากาํลงั  

วิทยาลยักรุงเทพ 

 ประสบการณ์ที�ผ่านมา พ.ศ. 2562 - 2563   ที�ปรึกษาดา้นการพิมพ ์
                               บจก.ตะวนัออกการพิมพ ์ 
                               และบรรจุภณัฑ ์
พ.ศ. 2550 - 2561    รักษาการผูจ้ดัการโรงงาน 
                                บมจ. โรงพิมพต์ะวนัออก 
พ.ศ. 2546 - 2549    ผูช่้วยผูจ้ดัการโรงงาน  
                                บมจ. โรงพิมพต์ะวนัออก 
พ.ศ. 2539 - 2545    ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต �   

                                บมจ. โรงพิมพต์ะวนัออก 

 การถือหุ้นในบริษทั                         ไม่มี 

 

15) นางกนกอร  จนัทน์คร 
       

 

ตาํแหน่ง 
 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
เลขานุการคณะกรรมการ 
 

 อายุ 48   ปี 

 การศึกษาและการอบรม - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาเอกการบญัชี 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 
- Anti-Corruption: The Practical Guide รุ่นที� 20/2015 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- Advances for Corporate Secretaries รุ่นที� 1/2559 
   สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
- Orientation Course – CFO focus on financial reporting 

รุ่นที� 2/2017 สภาวิชาชีพบญัชี 

 ประสบการณ์ที�ผ่านมา พ.ศ. 2557 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน     
พ.ศ. 2546 – 2556 หวัหนา้แผนกบญัชี   
พ.ศ. 2533 - 2545            เจา้หนา้ที�แผนกบญัชี   
                                        บมจ.โรงพิมพต์ะวนัออก 

 การถือหุ้นในบริษทั ไม่มี 
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รายละเอยีดเกี�ยวกบัผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 

 

รายชื�อ อาํนาจควบคุม 

� นายยทุธ  ชินสุภคักลุ D, X, EX 

2 นายวีระ  เหล่าวิทวสั1 D, EX, M 

3 นายประสงค ์หาญปิยวฒันสกุล D, EX 

4 นายแดน  ชินสุภคักลุ D 

5 นายอารักษ ์ ราษฎร์บริหาร� D, EX 

6 นายชยัวฒัน ์ อศัวินทรางกรู D 

7 นายชาลี ดิษฐลกัษณ์� D 

8 นางยพุาพรรณ เอกสิทธิกลุ D 

9 นางสาวเรวดี หวานชิด D 

10 นายกมล รัตนไชย D 

11 นางอาภรณ์  ปรัชญาทิพยส์กลุ M 

12 นายวรวิทย ์ จารุศรีบุญชยั M 

13 นายนคร  ชื�นสม� M 

14 นายอุทิศ สิรินนัทน์ภสั� M 

15 นางกนกอร จนัทนค์ร M 
       

1 - นายวีระ   เหล่าวิทวสั ลาออกจากตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ที�บริหาร และกรรมการ เมื�อวนัที� 4 ม.ค. 64 

2 - นายอารักษ ์  ราษฎร์บริหาร ไดรั้บตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ที�บริหาร เมื�อวนัที� 25 ก.พ. 64 

3 - นายชาลี   ดิษฐลกัษณ ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการ เมื�อวนัที� 30 เม.ย. 63 

4 - นายนคร  ชื�นสม ลาออกจากตาํแหน่งผูบ้ริหาร เมื�อวนัที� 4 ม.ค. 64 

5 - นายอุทิศ สิรินนัทน์ภสั ไดรั้บตาํแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลและธุรการ เมื�อวนัที� 4 ม.ค. 64 

 

 

 
 

 หมายเหตุ :              D   =  กรรมการ  

 X   =  ประธานกรรมการ 

 EX =  กรรมการบริหาร 

 M   =  ผูบ้ริหาร 
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รายละเอยีดกรรมการและผู้บริหารที�ดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และบริษทัที�เกี�ยวข้อง 
 

บริษทั อีสเทอร์ พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (เดิม: บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน)) ไดล้งทุนใน

บริษทัยอ่ยทั�งทางตรง, ทางออ้ม และบริษทัร่วม รวมทั�งสิ�น 22 บริษทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 ดงันี�  :- 
 

บริษัทย่อยทางตรง :- 

1. บริษทั ตะวนัออกการพิมพ ์และบรรจุภณัฑ ์จาํกดั (EPPCO) (เดิมชื�อ: บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั (WPS) 

และ บริษทั เวิลด ์พริ�นติ�ง แอนด ์แพค็เกจจิ�ง จาํกดั (WPP)) 

2. บริษทั อีเทอร์นิตี�  พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) (เดิมชื�อ: บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จาํกดั (BP) และ บริษทั            อีส

เทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (EP)) 
 

บริษัทย่อยทางอ้อม :- 

3. บริษทั เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั จาํกดั (EPCOG) 

4. บริษทั เอป็โก ้เอน็เนอร์ยี� จาํกดั (EPCOE) 

5. บริษทั เอป็โก ้เอน็จิเนียริ�ง จาํกดั (EE)  (จดทะเบียน 7 ม.ค. 2559) 

6. บริษทั ทศันศิ์ริ จาํกดั (THAT SIRI) 

7. บริษทั เอสทีซี เอน็เนอร์ยี� จาํกดั (STCE) 

8. บริษทั เอเพก็ซ์ เอน็เนอยี� โซลูชั�น จาํกดั (APEX) 

9. Alternative Energies Kabushi Kaisha (AE-KK) 

10. Higashi Nihon Mega Solar 3 Godo Kaisha (GK4) 

11. EP Group (HK) Company Limited 

12. EPVN W1 (HK) Company Limited 

13. EPVN W2 (HK) Company Limited 

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

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

บริษัทร่วมทางอ้อม :- 

16. บริษทั แทค เอน็เนอยี� จาํกดั (TAC) 

17. บริษทั เอสเอสยทีู จาํกดั (SSUT) 

18. บริษทั พีพีทีซี จาํกดั (PPTC) 

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

20. Chi Prong Gia Lai Wind Electricity Joint Stock Company (DG) 

21. Chi Prong Gia Lai Wind Power Joint Stock Company (NLG) 

22.  Huong Linh 4 Wind Power Joint Stock Company (HL4) 
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กรรมการของ บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 

และบริษทัที�เกี�ยวขอ้ง ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 ดงันี�  

 

รายชื�อบริษัทย่อย/ รายชื�อกรรมการ นายยทุธ  ชินสุภคักุล นายอารักษ ์ ราษฎร์บริหาร นายประสงค ์หาญปิยวฒันสกุล 

1   EPPCO X, // //, /  

2   ETP X, // //, / //, / 

3  EPCOG X  / 

4  EPCOE X   

5  EE X   

6  THAT SIRI X  / 

7  STCE X  / 

8  APEX X  / 

9  AE-KK /   

10  GK4 /   

11  EP Group (HK) / /  

12  EPVN W1 (HK) / /  

13  EPVN W2 (HK) / /  

14  NLS    

15  HL3 /   

16  TAC X   

17  SSUT / /  

18  PPTC / /  

19  NLTT /   

20  DG /   

21  NLG /   

22  HL4 /   
 

 

หมายเหตุ :            X = ประธานกรรมการ    // = กรรมการบริหาร      / = กรรมการ 
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เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท 

 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติแต่งตั�ง นางกนกอร จนัทน์คร ดาํรงตาํแหน่งเลขานุการคณะกรรมการ 

โดยมีขอบเขต อาํนาจหนา้ที�และความรับผดิชอบดงันี�   

1. เพื�อทาํหน้าที�เป็นที�ปรึกษาให้คาํแนะนาํแก่กรรมการในด้านการปฏิบติัตามกฎหมายเกี�ยวกบัหน้าที�

ความรับผดิชอบต่างๆ ของกรรมการ  

2. จดัทาํรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ รายงานประจาํปี  

3. จดัประชุมคณะอนุกรรมการต่าง ๆ   

4. จดัเก็บเอกสารตามที�กฎหมายกาํหนด   

และเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกครั� ง โดยเลขานุการคณะกรรมการที�คณะกรรมการแต่งตั�งขึ�น 

เป็นผูที้�คณะกรรมการ เห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ที�จะช่วยให้คาํแนะนาํแก่กรรมการในการ

ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ตลอดจนดา้นบรรษทัภิบาลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

ทั�งนี� เพื�อเป็นการพฒันาความรู้ของเลขานุการบริษทัอยา่งสมํ�าเสมอ บริษทัจึงจดัให้เลขานุการบริษทัเขา้ร่วม

อบรมหลกัสูตรต่างๆ ดงันี�  
  

- การคาํนวณผลประโยชน์พนกังานตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
- การบญัชีสาํหรับเครื�องมือทางการเงิน 
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เอกสารแนบ � 
 

รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการของบริษทัย่อย 
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รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการของบริษทัย่อย 
 

บริษทั อีสเทอร์ พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (เดิม: บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน)) ไดล้งทุน

ในบริษทัยอ่ยทั�งทางตรง, ทางออ้ม และบริษทัร่วม รวมทั�งสิ�น 22 บริษทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 ดงันี�  :- 
 

บริษัทย่อยทางตรง :- 

1. บริษทั ตะวนัออกการพิมพ ์และบรรจุภณัฑ ์จาํกดั (EPPCO) (เดิมชื�อ: บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั 

(WPS) และ บริษทั เวิลด ์พริ�นติ�ง แอนด ์แพค็เกจจิ�ง จาํกดั (WPP)) 

2. บริษทั อีเทอร์นิตี�  พาวเวอร์ จาํกัด (มหาชน) (เดิมชื�อ: บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จาํกดั (BP) และ บริษทั            

อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (EP)) 
 

บริษัทย่อยทางอ้อม :- 

3. บริษทั เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั จาํกดั (EPCOG) 

4. บริษทั เอป็โก ้เอน็เนอร์ยี� จาํกดั (EPCOE) 

5. บริษทั เอป็โก ้เอน็จิเนียริ�ง จาํกดั (EE)  (จดทะเบียน 7 ม.ค. 2559) 

6. บริษทั ทศันศิ์ริ จาํกดั (THAT SIRI) 

7. บริษทั เอสทีซี เอน็เนอร์ยี� จาํกดั (STCE) 

8. บริษทั เอเพก็ซ์ เอน็เนอยี� โซลูชั�น จาํกดั (APEX) 

9. Alternative Energies Kabushi Kaisha (AE-KK) 

10. Higashi Nihon Mega Solar 3 Godo Kaisha (GK4) 

11. EP Group (HK) Company Limited 

12. EPVN W1 (HK) Company Limited 

13. EPVN W2 (HK) Company Limited 

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

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

บริษัทร่วมทางอ้อม :- 

16. บริษทั แทค เอน็เนอยี� จาํกดั (TAC) 

17. บริษทั เอสเอสยทีู จาํกดั (SSUT) 

18. บริษทั พีพีทีซี จาํกดั (PPTC) 

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

20. Chi Prong Gia Lai Wind Electricity Joint Stock Company (DG) 

21. Chi Prong Gia Lai Wind Power Joint Stock Company (NLG) 

22.  Huong Linh 4 Wind Power Joint Stock Company (HL4)
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รายชื�อกรรมการของบริษัทย่อย EPPCO ETP EPCOG EPCOE EE 
THAT  

SIRI 
STCE APEX TAC SSUT PPTC 

1 นายยทุธ ชินสุภคักลุ X, // X, // X X X X X X X / / 

2 นายอารักษ ์ ราษฎร์บริหาร //, / //, /        / / 

3 นายประสงค ์ หาญปิยวฒันสกลุ  //, / /   / / /    

4 นายสุกิจ เลิศอศัวรัตน์  //, / / / /       

5 นางกนกอร จนัทนค์ร /           

6 นางสาวลดัดาวลัย ์ สุวะประดบั     /       

7 นายธิติพนัธ์ พิสุทธิ� ธนกาญจนา //, /           

8 นายภูมิวฒัก ์ นนัทวณิชย ์  //, / / / /       

9 นางอาภรณ์ ปรัชญาทิพยส์กลุ /           

10 นายวรวิทย ์ จารุศรีบุญชยั /           

11 นายธนา พุฒรังษี      /     / 

12 นายวชัระ อชัฌากรลกัษณ์      / / / / / / 

13 นายศิริธชั โรจนพฤกษ ์          / / 

14 นายฐิติพร รัตนเพียร          /  

15 น.ส.ขวญัศิรินทร์ โรจนพฤกษ ์          /  

16 นายธีระ รัตนะวิศ          /  

17 นายสาคร สุขศรีวงศ ์           / 

18 นายสุรชยั สุขศรีวงศ ์          /  

19 นายมิโยชิ คามิยะ         / / / 

20 นายโทโมโนริ อิชิกโุระ         / / / 

หมายเหตุ :            X = ประธานกรรมการ    // = กรรมการบริหาร      / = กรรมการ  
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รายชื�อกรรมการของบริษัทย่อย AE-KK GK4 
EP Group 

(HK) 

EPVN W1 

(HK) 

EPVN W2 

(HK) 
NLS NLTT HL3 HL4 DG NLG 

1 นายยทุธ ชินสุภคักลุ / / / / /   / / / / 

3 นายสุกิจ เลิศอศัวรัตน์ / /          

4 นายอารักษ ์      ราษฎร์บริหาร   / / /       

5 Mr. Tran Minh Tien  / / /        

6 Mr. Hiroshi Yamada / /          

8 Mr. Mai Van Hue       / /     

9 Mr. Tran Thi Ha My      / / /    

10 Mr.Tran Minh Tien      / /     

11 Mr. Ma The Toan        /    

12 Mr. Pham Ngoc Khanh         /  / 

13 Ms. Nguyen Thi Ngoc Minh         /  / 

14 Ms. Nquyen Thi Sen          /  

15 Ms. Le Thi Giang Ha          /  

หมายเหตุ :            X = ประธานกรรมการ    // = กรรมการบริหาร      / = กรรมการ 
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บริษทั อสีเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
 

 

เอกสารแนบ � 
 

รายละเอยีดเกี�ยวกบัหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 
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รายละเอยีดเกี�ยวกบัหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 

 

รายละเอียดเกี�ยวกบัหวัหนา้งานผูต้รวจสอบภายใน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 
  

 สาํหรับปี 2563 บริษทัฯไดว้า่จา้ง บริษทั เจอาร์ บิสสิเนส แอดไวซอรี�  จาํกดั เป็นผูต้รวจสอบภายใน โดย

ผูรั้บผิดชอบหลกัในการปฏิบติัหนา้ที�ผูต้รวจสอบภายในของบริษทัฯ มีรายละเอียดดงันี�  
 

นางสาววนิดา  กาญจนสันติศักดิ� 

อายุ    53  ปี 

ตาํแหน่ง    ผูต้รวจสอบภายในรับอนุญาตเลขที� 527 

วนัที�ได้รับการแต่งตั�ง  27 กมุภาพนัธ์ 2561 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบณัฑิต (สาขาการจดัการทั�วไป) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต (สาขาการบญัชี) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ประสบการณ์ทํางาน และการฝึกอบรม 

ปัจจุบนั             : ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษทั เจอาร์ บิสสิเนส แอดไวซอรี�  จาํกดั 

ดา้นการตรวจสอบภายใน  12 ปี   - ตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในเพื�อหาความเสี�ยงของธุรกิจ

    อสงัหาริมทรัพย ์อุตสาหกรรมก่อสร้าง บริการขนส่ง ธุรกิจการพิมพ ์ 

    อุตสาหกรรมการผลิต 

ดา้นการบญัชี 19 ปี           - งานวางแผนภาษีต่างๆ ของธุรกิจอุตสาหกรรมผลิต อุตสาหกรรมก่อสร้าง และ

    ธุรกิจบริการต่างๆ  

             - งานปรับปรุงและออกแบบระบบงานดา้นบญัชีตน้ทุนอุตสาหกรรม  

    ตน้ทุนงานสั�งทาํ ระบบงานจดัซื�อ และระบบบญัชีสินคา้ 

             - วิเคราะห์แผนงานของระบบงานตน้ทุนมาตรฐานและตน้ทุนที�เกิดขึ�นจริง 

             - วิเคราะห์แผนงานการจดัทาํงบประมาณและประมาณการกระแสเงินสดรับ-จ่าย 

การฝึกอบรม                        - หลกัสูตร CFO รุ่น 8 สภาวิชาชีพการบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์

             - หลกัสูตร ผูจ้ดัการยคุใหม่ รุ่น 11 คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์ 

             - หลกัสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่น 17/2015 

             - หลกัสูตร CPIAT รุ่น 43 

การถือหลกัทรัพย์ “EPCO”  -ไม่มี- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร -ไม่มี- 

การดาํรงตําแหน่งในกจิการอื�นที�อาจทําให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ -ไม่มี- 



เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี�ยวกบัรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น 

หนา้ที� 264 

 

 

-ไม่มี- 



เอกสารแนบ 5 อื�น ๆ 

หนา้ที� 265 

 

 

 

-ไม่มี- 


