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สารจากประธานกรรมการ 
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน 

 ป ี2564 เป็นอีกหน่ึงปีที่บริษัทมีพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงอย่าง 

ต่อเน่ืองโดยมีปัจจัยภายนอกต่างๆที่ส่งผลต่อการดำเนินกิจการ เช่น การฟ้ืนตัวทาง 

เศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กระแสความกังวลด้าน 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือแม้กระทั้งการเปลี่ยนแปลงระบบการเงินของ 
โลกที่ให้ความสนใจสนิทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้น คณะผู้บริหารติดตามและเล็งเห็นถึงการ 

เปลี่ยนแปลงเหล่าน้ีอย่างต่อเน่ืองและพร้อมปรับเปลี่ยนองค์กรให้สอดรับกับสภาวะของโลกอยู่ตลอดเวลายกตัวอย่างเช่น การ
จัดทำแผนการทำงานจากนอกสถานที่เพ่ือให้เกิดความคล้องตัวและมีประสิทธิภาพสูงสุด การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินกิจการ และการเข้าศึกษาและพิจารณาเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่อย่างเหมืองคริปโทเคอร์เรนซี 
ซึ่งการปรับตัวที่รวดเร็วดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงจุดแข็งของบุคลากรภายในที่พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่เพ่ือให้บริษัทสามารถดำเนิน
กิจการได้อย่างต่อเน่ืองในช่วงวิกฤตที่ผ่านมา  

ปัจจุบันมีบริษัทดำเนินธุรกิจหลักประกอบด้วย ธุรกิจพลังงานสะอาด ธุรกิจน้ำประปาเชิงพานิชย์ ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจขดุเหมืองคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) หลังจากที่ได้ศึกษาอย่างถี่ถ้วนในปี 2564 ที่
ผ่านมาพบว่า บริษัทมีข้อได้เปรียบในการดำเนินธุรกิจดังกล่าวเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็น ด้านต้นทุนไฟฟ้าพลังงานสะอาดใน
ประเทศลาว ด้านต้นทุนอุปกรณ์จากคู้ค้าที่มีชื่อเสียงระดับโลก และด้านการดำเนินงานที่ได้รับการสนับสนุนจากคู้ค้าท้องถิ่น 
ส่งผลให้บริษัทตัดสินใจเข้าลงทุนและเริ่มดำเนินนการขุดเหมืองคริปโทเคอร์เรนซีในช่วงต้นปี 2565 อย่างไรก็ดีบริษัทมีแผนการ
เข้าลงทุนที่แบ่งออกเป็นส่วนชัดเจนและติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพ่ือควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต    

สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทมีทิศทางการดำเนินงานที่ฟ้ืนตัวขึ้นจากปีก่อนหน้า โครงการต่าง ๆ 
ของบริษัทเดินหน้าและเป็นไปตามแผนกลยุทธของบริษัท โดยธุรกิจหลักอย่างการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดยังเป็นรายได้หลัก
ให้กับบริษัทโดยมีกำลังการผลิตรวมกว่า 80.56 เมกะวัตต์ แบ่งออกเป็นโครงการในประเทศไทย 4 โครงการมกีำลังการผลิตรวม 
12.95 เมกะวัตต์ และโครงการในประเทศเวียดนาม 2 โครงการมีกำลังการผลิตรวม 67.61 เมกะวัตต์ นอกจากน้ีบริษัทมี
โครงการผลิตน้ำประปาเชิงพาณิชย์ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพ่ือจำหน่ายให้กับ การประปานคร
หลวงของลาว โดยมีระยะเวลาสัมปทาน 50 ปี และเป็นโครงการที่บริษัทฯจะรับรู้รายได้ทันที ทำให้มีรายได้ประจำและเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเน่ือง   

สุดท้ายน้ี ผมขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเท สติปัญญา และแรงกายแรงใจในการทำงานอย่าง
หนัก เพ่ือขับเคลื่อนบริษัทฯให้ก้าวไปข้างหน้าสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน และขอขอบคุณท่าน ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ชุมชน 
หน่วยงานราชการ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่ให้การ
สนับสนุน ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ มาโดยตลอด สิ่งเหล่าน้ีจะเป็นพลังผลักดัน 
และเป็นกำลังใจให้บริษัทฯ มีพลังมุ่งมั่นทำงานให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ทางธุรกิจ ที่จะเติบโตที่มีคุณภาพและตอบสนอง
ความต้องการทางสังคมที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป 

 
นายติรวัฒน์ สุจริตกุล  

  ประธานกรรมการ 



                                                                                        บริษัท  ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย   จำกัด (มหาชน) 

 

แบบ 56-1 One Report  ประจำปี 2564                                                                                           หน้า 2 

คณะกรรมการบรษิัทและคณะผูบ้ริหาร 
กรรมการอิสระ 

 
 
 
 
 
 
 

  
นายติรวัฒน์ สุจริตกุล  นายถาวร พรพนัสศรี 

ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

นายจิริเดชา พ่ึงสุนทร 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
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กรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
 

 
 
 
 
 
 
 

นายจอร์น เอ็ดเวอร์ด แม็คคอช  นายวิชญ์ สุวรรณศรี 
กรรมการ  กรรมการ / 

รักษาการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร / 
รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

ด้านบัญชีและการเงิน 

 
 
 
 
 
 
 

นายกวิน เฉลิมโรจน์  นายพรอินทร์ แม้นมาลัย 
กรรมการ /  

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
ด้านอสังหาริมทรัพย์ 

 รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ด้านเทคนิค 
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ส่วนที่  1 

การประกอบธุรกิจแลผลการดำเนินงาน 
 

1.  โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 

1.1  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เดิมชื่อบริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ 
จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์เกมเพ่ือจำหน่ายและการรับจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์เกม
ให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Cyberplanet Interactive”  โดยในระยะเริ่มต้นของการ
ดำเนินธุรกิจ บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมเพ่ือจัดจำหน่ายในประเทศและได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ในปี 2556 

ต่อมาบริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ได้ขยายธุรกิจสู่ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยบริษัทได้ซื้อที่ ดินนำมา
พัฒนาและจัดสรรแบ่งขายเป็นแปลงที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (“เขาใหญ่”) ภายหลังต่อมาในปี 2557 จากการที่
บริษัทขยายธุรกิจสู่ภาคอสังหาริมทรพัย์ บริษัทได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จำกัด (“DML”) คิดเป็นร้อย
ละ 98.00 มีผลทำให้บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดย DML เป็นเจ้าของโครงการ เดอะ พีโน่ เขาใหญ่ เป็นห้องชุด
เพ่ือขาย จำนวน 40 ห้อง และบริษัทได้ซื้อที่ดินเปล่า จำนวน 5 แปลง เน้ือที่รวม 18-3-77.6 ไร่ (7,577.6 ตารางวา) ต้ังอยู่ที่ 
ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ซึ่งการซื้อที่ดินดังกล่าวเพ่ือนำมาพัฒนาและจัดสรรแบ่งขาย เป็นการต่อยอด
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท  

กลุ่มบริษัทได้ขยายธุรกิจสู่ภาคธุรกิจพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ของการลงทุนที่จะทำให้บริษัทมีโอกาสในการเพ่ิมรายได้และสามารถสร้าง
ผลกำไรให้แก่บริษัทนอกเหนือไปจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทกำลังดำเนินการอยู่   นอกจากน้ีเพ่ือให้สอดคล้องกับ
การดำเนินธุรกิจพลังงานซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท ผู้ถือหุ้นจึงมีมติให้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ 
เอเชีย จำกัด (มหาชน) และแก้ไขชื่อย่อหลักทรัพย์เป็น “UPA” รวมถึงบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หลักในการ
ประกอบธุรกิจและลักษณะการประกอบธุรกิจที่สำคัญหลายด้าน โดยได้ยกเลิกการดำเนินธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์เกมเพ่ือ
จำหน่ายและการรับจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์เกม และเริ่มดำเนินธุรกิจต่างๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ธุรกิจ คือ ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจเทคโนโลยีและสารสนเทศ โดยดำเนินการผ่านบริษัทและบริษัทย่อย ต่อมาภายหลังบริษัทได้
ขยายการลงทุนรลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (“พม่า”) สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (“ลาว”) ราชอาณาจักรกัมพูชา (“เขมร”) รวมถึงสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (“เวียดนาม”) เป็นต้น  

ในการดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตามที่กลุ่มบริษัทได้ลงทุนในโครงการ เดอะ พีโน่ เขาใหญ่ เป็นห้องชุด
เพ่ือขาย จำนวน 40 ห้อง และได้ซื้อที่ดินเปล่า จำนวน 5 แปลง เน้ือที่รวม 18-3-77.6 ไร่ (7,577.6 ตารางวา) ต้ังอยู่ที่ ตำบล
โคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ซึ่งการซื้อที่ดินดังกล่าวเพ่ือนำมาพัฒนาและจัดสรรแบ่งขาย เป็นการต่อยอดธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท นอกจากน้ี กลุ่มบริษัทได้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท One Central Tower Company 
Limited (“One Central Tower”) จำนวน 338,400 หุ้น หรือ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.84 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของ One Central Tower และ One Central Tower เป็นบริษัทจำกัดจดทะเบียนจัดต้ังตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักร
กัมพูชา โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ One Central Tower ถือครองที่ดินซึ่ง
ต้ังอยู่ที่ National Road 1, Niroth Commune, Chbar Ompov, Phnom Penh ราชอาณาจักรกัมพูชา พ้ืนที่รวม 24,179 
ตารางเมตร ซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เป็นพ้ืนที่เชิงพาณิชย์ อาคาร
สำนักงาน และที่อยู่อาศัย ซึ่งต้ังอยู่ห่างจากย่านธุรกิจใจกลางกรุงพนมเปญเพียง 2.5 กิโลเมตร และอยู่ฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำ 
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Bassac ซึ่งจัดเป็นเขตพัฒนาใหม่ในกรุงพนมเปญ การลงทุนใน One Central Tower เป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถ
ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ อันเป็นการเปิดตลาดใหม่ให้กับบริษัทในประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นตลาดที่มี
ศักยภาพในการเจริญเติบโตทางธุรกิจ และเป็นหน่ึงในประเทศที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นการเปิดโอกาสของบริษัทสู่การลงทุนในโครงการอื่นๆ ในราชอาณาจักรกัมพูชา อาทิ โครงการด้าน
พลังงานและสาธารณูปโภค ซึ่งเป็นโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มบริษัท  

ในการดำเนินธุรกิจด้านสาธารณูปโภค บริษัทลงทุนโดยซื้อหุ้นร้อยละ 30 ของ ในบริษัท เอไอดีซี วอเตอร์ โฮลด้ิง 
(สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี (AIDC Water Holding (Singapore) Pte. Ltd.) (“AWH”) ซึ่งส่งผลให้บริษัทในเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อม 
ใน บริษัท เอเชีย วอเตอร์ จำกัด (Asia Water Company Limited) (“AW”) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการผลิตน้ำประปาแสนดิน 
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โครงการดังกล่าวต้ังอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ ได้เริ่มผลิตน้ำประปาในเชิงพาณิชย์
แล้วเมื่อเดือนมิถุนายน 2562 เพ่ือจำหน่ายให้กับรัฐวิสาหกิจน้ำประปานครหลวงของลาว มีระยะเวลาสัมปทาน 50 ปี กำลังการ
ผลิตรวม 48,000 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)/วัน 

ในการดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน โครงการ 200 เมกกะวัตต์ในพม่า กลุ่มบริษัทได้รับหนังสือจาก Electric Power 
Generation Enterprise (“EPGE”) ของพม่า ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 อนุมัติให้ขยายระยะเวลาในการดำเนินการตาม
เง่ือนไขบังคับก่อน (Condition Precedent) จากเดิม คือ ภายใน 24 เดือน นับจากวันที่ของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เป็น ภายใน  
90 เดือน นับจากวันที่ของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (กล่าวคือภายในวันที่ 27 กันยายน 2566) อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทได้รับแจ้งว่าใน
การขยายระยะเวลาดังกล่าวอาจขึ้นอยู่กับการจัดหาปริมาณของก๊าซที่ EPGE จัดหาซึ่งคู่สัญญาจะได้มีการเจรจาและตกลงใน
เรื่องดังกล่าวต่อไป  และกลุ่มบริษัทลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดต้ังบนพ้ืนดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2560 ในประเทศ จำนวน 
4 โครงการ กำลังการผลิตรวม 12.95 เมกะวัตต์  ซึ่งประกอบด้วย 1.สหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ อำเภอกระแสสินธุ์  
จำกัด จังหวัดสงขลา ขนาดกำลังการผลิตติดต้ังรวม 5 เมกะวัตต์ 2.โครงการสหกรณ์ การเกษตรวิเชียรบุรี จำกัด จังหวัด
เพชรบูรณ์ ขนาดกำลังการผลิตติดต้ังรวม 1.75 เมกะวัตต์ 3.โครงการสหกรณ์การเกษตรกะทูน จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ขนาดกำลังการผลิตติดต้ังรวม 1.20 เมกะวัตต์ และ 4.โครงการสหกรณ์การเกษตรศรีธาตุ จำกัด จังหวัดอุดรธานี ขนาดกำลัง
การติดต้ังรวม 5 เมกะวัตต์ โดยทั้ง 4 โครงการ มีอัตราราคารับซื้อไฟฟ้าอยู่ที่ 4.12 บาท/หน่วย ระยะเวลารับซื้อไฟฟ้านับแต่
วันที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ 25 ปี โดยเริ่มต้ังแต่ปลายไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 จนถึงปี 2586  นอกจากน้ี บริษัท 
พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (“PSP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญในบริษัท AIDC 
Solar Power Number 1 Pte. Ltd.(“AIDCSP 1”) กับ  Asia Investment, Development & Construction Sole Co., 
Ltd. (“ผู้ขาย”) จำนวน 11,670,833 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83.33 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท โดยมี
วัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัท Binh Thuan Solar Power Investment Joint Stock 
Company (“BSolar”) เป็นบริษัทที่ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Song Luy 1 Solar Power Plant ใน
ประเทศ เวียดนาม (“โรงไฟฟ้า Song Luy”) ขนาดกำลังการผลิตติดต้ัง 46.8 เมกะวัตต์ การเข้าลงทุนในครั้งน้ี เป็นไปตามแผน
กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และจะช่วยเพ่ิมกำลังการผลิตของบริษัท รวมถึงเพ่ิมศักยภาพในการสร้างรายได้ให้กับ
บริษัท อีกทั้งยังช่วยสร้างความมั่นคงและแข็งแรงของกระแสเงินสด และงบการเงินของบริษัทในระยะยาว เน่ืองจากโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ของ B-Solar ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ Vietnam Electricity (EVN) เป็นระยะเวลา 20 ปี อีกทั้งยัง
เป็นก้าวสำคัญในการช่วยเปิดโอกาสในการขยายการลงทุนของบริษัทในประเทศเวียดนาม รวมถึงกลุ่มประเทศ CLMV ต่อไปใน
อนาคต เพ่ือตอบสนองแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มุ่งเน้นการขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ืองและกว้างขวางยิ่งขึ้น 
และกลุ่มบริษัทได้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญจำนวน 5,672,800 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ 
ASIA ENERGY AND UTILITIES HOLDING (SINGAPORE) PTE. LIMITED (“AEU”)  ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดจดทะเบียนจัดต้ัง
ตามกฎหมายสิงคโปร์ สิงคโปร์ โดยการซื้อหุ้นจาก ASIA INVESTMENT, DEVELOPMENT & CONSTRUCTION SOLE CO., 
LTD. (“AIDCS”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของAEU ซึ่ง AEU มีวัตถุประสงค์หลักในการถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 44 ของหุ้นที่ออก
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และชำระแล้วทั้งหมดของ Central Wind Power Joint Stock Company (“CWP”) โดยที่  CWP เป็นบริษัทที่ดำเนิน
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Phuong Mai 3 Wind Power Plant ในประเทศเวียดนาม โดยมีกำลังการผลิต 21 เมกะวัตต์  
ต้ังอยู่ที่  Nhon Hoi Economic Zone, Binh Dinh Province ประเทศเวียดนาม โดยมีสัญญาซื้ อขายไฟกับ Vietnam 
Electricity ลงวันที่ 7 มกราคม 2562 เป็นระยะเวลา 20 ปี นับจากวันจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation 
Date) 

 1.1.1   วิสัยทัศน์ เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท  

  วิสัยทัศน์ (Vision)  

เป็นผู้นำการบริหารสินทรัพย์ที่ลงทุนในธุรกิจพลังงาน สาธารณูปโภคและอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงแสวงหา
โอกาสทางการลงทุนใหม่ เพ่ือเป้าหมายคือ การสร้างมูลค่าและผลตอบแทน การพัฒนาอย่างต่อเน่ืองในระยะยาวและการ
เติบโตอย่างยั่งยืน 

  พันธกิจ (Mission) 

ลงทุน พัฒนา และดำเนินการธุรกิจด้านพลังงาน สาธารณูปโภคและอสังหาริมทรัพย์ ในภูมิภาคเอเชีย 
เพ่ือให้ได้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว โดยมีพันธกิจในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุลดังน้ี  

1. ผู้ถือหุ้น ประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการมองหาโอกาสใหม่ในการลงทุนในเอเชีย 
เพ่ือสร้างผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนต่อนักลงทุน 

2. สังคมและชุมชน มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการบริหารจัดการ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยยึดมั่นมาตรฐานสากล รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมท้องถิ่น 

3. ลูกค้า ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือสร้างความ
พึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า 

4. คู่ค้ามุ่งสร้างการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าบนพ้ืนฐานของความยุติธรรมและสานสัมพันธ์ที่ดีเพ่ือร่วมกัน
พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งโอกาสในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาวต่อไป 

5. พนักงาน ส่งเสริมการทำงานอย่างมืออาชีพและความผูกพันต่อองค์กร โดยการสร้างสภาพแวดล้อม
การทำงานที่ปลอดภัย แรงจูงใจที่ดีในการทำงานและผลตอบแทนที่เหมาะสม ควบคู่กับการพัฒนาความสามารถเพ่ือมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ 

  วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

  บริษัทมีนโยบายในการทำแผนธุรกิจ เพ่ือกำหนดทิศทางการดำเนินงานเป็นประจำทุกปี โดยมีการทบทวน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์และการวิเคราะห์สถานการณ์รอบด้านที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการยกระดับมาตรฐานทุกด้านบริษัทในเครือทุกบริษัท ให้ทัดเทียมกับบริษัทระดับแ นวหน้าอื่นๆ      
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการมีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต 

กลยุทธ์ในการดำเนินงาน 

 1.  กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจพลังงาน 

  1.1  กลยุทธ์การลงทุนในประเทศ มุ่งเน้นการลงทุนธุรกิจผลิตไฟฟ้า ตามแผนพัฒนากำลังผลิต
ไฟฟ้าของประเทศเป็นแผนหลักในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศให้ เพียงพอกับความต้องการใช้ เพ่ือรองรับการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงจำนวนประชากรที่เพ่ิมขึ้น กระทรวงพลังงาน (พน.) ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย (กฟผ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP2018) 
ซึ่งกรอบระยะเวลาของแผนมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ปี 2561-2580) การจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิต
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ไฟฟ้าของประเทศไทยที่ผ่านมา จะพิจารณาให้น้ำหนักความสำคัญ เฉพาะการจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการไฟฟ้าใน
ภาพรวมของทั้งประเทศเป็นหลักโดยไม่ได้พิจารณาถึงเง่ือนไขด้านการกระจายระบบผลิตไฟฟ้า หรือการบริหารแหล่งเชื้อเพลิง
ที่มีรายละเอียดแยกตามภูมิภาค รวมถึงการกำหนดโรงไฟฟ้าเพ่ือความมั่นคงในแต่ละพ้ืนที่ ประกอบกับสถานการณ์การใช้ไฟฟ้า
ที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงไปจากค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าเดิมที่ใช้จัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 
พ.ศ. 2558-2579 (PDP2015) พลังงานจึงได้นำแผน PDP2015 มาทบทวนและปรับปรุง เพ่ือให้การวางแผนพัฒนากำลังผลิต
ไฟฟ้าของประเทศสอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปอันเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้านการผลิตไฟฟ้าที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสะท้อนกับแนวนโยบายของรัฐบาล และ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีการพิจารณาการพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าให้เหมาะสมกับความต้องการใช้ไฟฟ้าและศักยภาพ
การผลิตในแต่ละภูมิภาค นอกจากน้ี ยังได้คำนึงถึงความเชื่อมโยงระหว่างการลงทุนในการผลิตไฟฟ้า ความมั่นคงของระบบส่ง
ไฟฟ้าเพ่ือให้การบริหารจัดการของระบบ ไฟฟ้าเกิดความคุ้มค่าสูงสุด และการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมการแข่งขันภายใต้
การกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและคงไว้ซึ่งความมั่นคง 
 จากแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580  ซึ่งมีการกำหนดนโยบายด้าน
พลังงานไฟฟ้า ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและการเพ่ิมประสิทธิภาพในระบบไฟฟ้า  (Efficiency) ทั้งด้านการ
ผลิตไฟฟ้าและด้านการใช้ไฟฟ้า นโยบายการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยในระยะยาวให้ดำเนินการให้มีการ
สร้างโรงไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นโดย หน่วยงานของรัฐและเอกชน ทั้งจากการใช้ฟอสซิลเป็นเชื้อเพลิง และจากพลังงานทดแทนทุกชนิด 
ด้วยวิธีการเปิดเผย โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม พร้อมกับร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนา 
พลังงาน  นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยและการพัฒนา และนวัตกรรม 
โดยส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง ยานยนต์ไฟฟ้า การจัดการน้ำ และ
การจัดการขยะ จึงทำให้บริษัทมีนโยบายการลงทุนในธุรกิจพลังงานในประเทศที่สอดคล้องกับนโยบายตามแผนพัฒนาดังกล่าว 
โดยบริษัทได้มุ่งเน้นการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะโครงการที่กำลัง
ดำเนินการผลิตไฟฟ้าอยู่และโครงการที่ได้รับสิทธิพัฒนาโครงการแล้ว ทั้งโครงการผู้ผลิตไฟฟ้า เอกชนรายเล็ก (SPP), และ
โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (VSPP) หากโครงการใดมีผลการศึกษาความเป็นไปได้ที่เหมาะสม สามารถสร้างรายได้
และความมั่นคงให้แก่บริษัทในระยะยาว ฝ่ายบริหารของบริษัทจะนำโครงการดังกล่าวนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 
และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป   

  1.2  กลยุทธ์การลงทุนในต่างประเทศ ถือเป็นอีกหน่ึงเป้าหมายหลักในสร้างผลกำไรจากธุรกิจ
พลังงานให้กับบริษัทโดยมุ่งเน้นการลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV ประกอบด้วยประทศ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ซึ่ง
ประเทศที่มีการลงทุนแล้ว ได้แก่ พม่า ลาว เวียดนาม  การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV ซึง่เป็น
ประเทศในกลุ่ม ASEAN ที่มีแนวโน้มเศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเน่ือง และยังมีแร่ธาตุทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ และยังมีค่าจ้าง
แรงงานไม่สูงนัก กลุ่มประเทศ CLMV จึงเป็นประเทศที่มีความน่าสนใจที่จะไปลงทุน การผลิตและการตลาด และแต่เน่ืองด้วย 
CLMV น้ันมีพรมแดนติดกับไทย จึงเป็นความต้องการที่ผู้ประกอบการไทยจะเข้าไปลงทุนหรือหาลู่ทางการทำธุรกิจ 

 

 2.  กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์

  2.1  กลยุทธ์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เน้นการพัฒนาและจัดสรรที่ดิน ให้กับลูกค้าที่ซื้อที่ดินซึ่งจะทำ
ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เพ่ิมขึ้น 

  2.2  กลยุทธ์การตลาดและการขาย บริษัทมีบริษัทเอเจนซี่ทางด้านการขายและโฆษณาเป็นที่
ปรึกษา เพ่ือช่วยในการกำหนดกลยุทธ์การโฆษณาและสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยแบ่งแยกกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 
เพราะกลุ่มลูกค้าต่างกันย่อมต้องมีการใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกัน ในขณะที่การวิเคราะห์วิจัยตลาดต้องมีการทำวิจัยทั้งในเรื่องของ
ดีมานด์และซัพพลายที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ต่างๆ ด้วย ซึ่งการวิจัยน้ีจะทำให้รู้ว่าจะต้องทำการพัฒนาสินค้าออกมาในรูปแบบไหน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการและสามารถตอบสนองความพอใจของลูกค้าได้เป็นอย่างดี 
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 2.3  กลยุทธ์การพัฒนาและบริหาร เพ่ือผลกำไรที่เติบโตอย่างยั่งยืน นำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ 
เพ่ือเสริมสร้างรายได้ให้แก่บริษัท ทั้งในระยะสั้น , ระยะกลาง, และระยะยาว  ด้วยทีมงานที่บริหารงานอย่างเป็นมืออาชีพ
ประกอบกันในด้านต่างๆ เพ่ือพัฒนาโครงการทุกโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เริ่มต้ังแต่การพัฒนาที่ดิน การออกแบบ การ
ก่อสร้าง การบริหารโครงการ การบริหารการขายและส่งเสริมการตลาด ต่างๆ เป็นต้น ให้โครงการมีรูปแบบที่ตอบรับกับความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้า สอดรับกับกระแสความเปลี่ยนแปลงและปัจจัยภายนอกและเพ่ือให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการ
อื่นๆ ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปัจจุบัน ตลอดจนรับมือกับสภาพเศรษฐกิจที่มีความผันผวน เพ่ือการดำเนินธุรกิจได้อย่างมี
เสถียรภาพและมั่นคง สามารถพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทถือครองอยู่ให้มีศักยภาพที่เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ
ที่สามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ นอกจากน้ีบริษัทยังมองหาโอกาสในการพัฒนาที่ดินและโครงการอสังหาริมทรัพย์
ใหม่ๆ ในทำเลที่มีศักยภาพสูง เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมมูลค่าที่ดินเหล่าน้ีในอนาคต อีกทั้งบริษัทยังมองหาโอกาสที่จะร่วมงานกับคู่ค้า
ทางธุรกิจที่แข็งแกร่งเพ่ือการลงทุนและเพ่ิมประสิทธภิาพของบริษัทให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไปและสิ่งสำคัญที่สุดอีกประการคือ
การปรับภาพลักษณ์ของธุรกิจ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในฐานะผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำให้กับลูกค้าและผู้
ลงทุน ควบคู่ไปกับการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ การควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ที่จะสร้างรายได้และความ
แข็งแกร่งให้กับบริษัทในระยะยาวต่อไป 

  2.4  กลยุทธ์การลงทุนในต่างประเทศ  ถือเป็นอีกหน่ึงเป้าหมายในสร้างผลกำไรจากธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ให้กับบริษัทและยังคงมุ่งเน้นการลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งเป็นโอกาสให้บริษัทสามารถลงทุนในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ อันเป็นการเปิดตลาดใหม่ให้กับบริษัทในประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการ
เจริญเติบโตทางธุรกิจ และเป็นหน่ึงในประเทศที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
และเป็นการเปิดโอกาสของบริษัทสู่การลงทุนในโครงการอื่นๆ ในราชอาณาจักรกัมพูชา อาทิ โครงการด้านพลังงานและด้าน
สาธารณูปโภค ซึ่งเป็นโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มบริษัท 

 3.  กลยทุธ์การดำเนินธุรกิจสาธารณูปโภค 

 3.1  กลยุทธ์ด้านการผลิตน้ำประปาเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย ระบบบริหาร
จัดการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมการผลิต 24 ชั่วโมง และได้เตรียมพนักงานควบคุม
หากเกิดปัญหาแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที 

  3.2  กลยุทธ์ด้านการกระจายพ้ืนที่ให้บริการ โดยการวางเส้นต่อประปาให้ครอบคลุมพ้ืนที่ในถนน
สายหลักของเขตพ้ืนที่จ่ายน้ำและแหล่งชุมชนที่มีความสำคัญ 

  3.3  กลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์ โดยได้มีการประชุมกับทางลูกค้า เพ่ือวางแผนการตลาดและ
ให้การสนับสนุนที่เหมาะสม เช่น การประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนเพ่ือเข้าเป็นผู้รับบริการน้ำประปา รวมถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็น
ผู้ใช้น้ำ  

  3.4  กลยุทธ์ด้านการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา 
  3.5  กลยุทธ์ด้านการสร้างคุณภาพการให้บริการ คุณภาพและความสะอาด เป็นไปตามมาตรฐาน 

และยังต้องเน้นถึงคุณภาพการให้บริการ การจัดส่งน้ำประปาด้วยปริมาณและแรงดันอย่างเพียงพอ รวมถึงความต่อเน่ืองในการ
ให้บริการ 

   3.6  กลยุทธ์การลงทุนในต่างประเทศ  ถือเป็นอีกหน่ึงเป้าหมายในสร้างผลกำไรจากธุรกิจ
สาธารณูปโภคให้กับบริษัทและยังคงมุ่งเน้นการลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV เพ่ือเป็นโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายทาง
ยุทธศาสตร์ของกลุ่มบริษัท อาทิ โครงการด้านพลังงานและด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทได้ดำเนินการไปแล้ว 
เป็นต้น 
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 1.1.2  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ  

    

ปีที่เกิดเหตุการณ์ การเปลีย่นแปลงและพัฒนาการทีส่ำคัญ 

     ปี 2561 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 บริษัท และบริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (บริษัทย่อย
ของ APU) ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดต้ังบนพ้ืนดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 
2560 จำนวน 3 โครงการ กำลังการผลิตรวม 7.95 เมกกะวัตต์  ประกอบด้วย 1.สหกรณ์ผู้ผลิตและ
ผู้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ อำเภอกระแสสินธุ์ จำกัด จังหวัดสงขลา ขนาดกำลังการผลิตติดต้ังรวม 5 เมกกะวัตต์  
2. โครงการสหกรณ์ การเกษตรวิเชียรบุรี จำกัด จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดกำลังการผลิตติดต้ังรวม 1.75 
เมกกะวัตต์ และ 3. โครงการสหกรณ์การเกษตรกะทูน จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดกำลังการ
ผลิตติดต้ังรวม 1.20 เมกกะวัตต์ โดยทั้ง 3 โครงการมีอัตราราคารับซื้อไฟฟ้าอยู่ที่ 4.12 บาท/หน่วย 
เป็นระยะเวลา 25 ปี นับแต่วันที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ 

เมื่อวัน 2 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการเพ่ือเข้าศึกษาความ
เป็นไปได้ในโครงการผลิตน้ำประปาและโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ในประเทศลาว 

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของ 
บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จำกัด (บริษัทย่อย) ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.9997 ของทุนจดทะเบียน 
โดยเพ่ิมทุนจดทะเบียนจำนวน 382,074,180 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 20,000,000 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 402,074,180 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจำนวน 38,207,418 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทย่อย ราคาหุ้นละ 
10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทย่อย ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ 

เมื่อวันที่  7 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ขายหุ้นสามัญใน บริษัท 
อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำนวน 40,207,412 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 
ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดในอินฟอร์เมติกซ์ ให้แก่ บริษัท เอ็มโซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยของบริษัท เซเว่น ยูทิลิ ต้ีส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (7UP) ในราคาสุทธิรวมทั้งสิ้น 
25,000,000 บาท เน่ืองจากธุรกิจของอินฟอร์เมติกซ์มีผลประกอบการขาดทุนอย่างต่อเน่ืองและมี
โอกาสในการฟ้ืนตัวที่ ค่อนข้างต่ำ  การจำหน่ายอินฟอร์เมติกซ์จะช่วยลดภาระจากการรับรู้ผล
ประกอบการขาดทุน ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหารให้แก่บริษัทและลดภาระในการที่บริษทั
ต้องให้การสนับสนุนทางการเงินอีกด้วย นอกจากน้ียังช่วยให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพ่ิมขึ้นสำหรับการใช้
เป็นเงินหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของบริษัทให้สามารถใช้สำหรับการลงทุนในโครงการอื่นๆ 

     ปี 2562 

 

      

 

 

 

 

บริษัทได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นของ บริษัท เอไอดีซี วอเตอร์ โฮลด้ิง (สิงคโปร์) พีทีอี 
แอลทีดี (AIDC Water Holding (Singapore) Pte. Ltd.) (“AWH”) กับ บริษัท เอเชีย ลงทุน พัฒนา
และก่อสร้าง จำกัด ผู้ เดียว (“AIDC”) เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เพ่ือเข้าร่วมลงทุนใน โครงการ
น้ำประปาแสนดินใน สปป. ลาว  

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 บริษัทได้รับโอนหุ้นของ AWH จำนวน 2,160,300 หุ้น หรือคิด
เป็นร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ AWH จาก AIDC เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะส่งผลให้บริษัท
เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อม ใน บริษัท เอเชีย วอเตอร์ จำกัด (Asia Water Company Limited) (“AW”) 
(เดิมชื่อ บริษัท เอเชีย วอเตอร์ จำกัด ผู้เดียว (“AWS”)) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการผลิตน้ำประปาแสน
ดิน โครงการดังกล่าวต้ังอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ ได้เริ่มผลิตน้ำประปาในเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อเดือน
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ปีที่เกิดเหตุการณ์ การเปลีย่นแปลงและพัฒนาการทีส่ำคัญ 

   ปี 2562 (ต่อ) 

 

 

 

 

 
 

มิถุนายน 2562 เพ่ือจำหน่ายให้กับรัฐวิสาหกิจน้ำประปานครหลวงของลาว มีระยะเวลาสัมปทาน 50 
ปี กำลังการผลิตรวม 48,000 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)/วัน 

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จำกัด (“MUPA”)  ได้รับทราบจาก
กระทรวงไฟฟ้าและพลังงานของพม่า (“MOEE”) ว่า คณะกรรมการบริหารของ MOEE ได้พิจารณา
อนุมัติให้ขยายระยะเวลาในการดำเนินการตามเง่ือนไข บังคับก่อน (Condition Precedent) ให้เป็น
ผลสำเร็จภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า โดยเง่ือนไขในการขยายระยะเวลา ดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับระยะเวลา
ในการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า (Transmission Line) ขนาด 230 kV ที่เชื่อมระหว่างเมือง เมาะละแหม่ง
(Mawlamyine)-เย (Ye)-ทวาย (Dawei) และระยะเวลาและความเป็นไปได้ในการจัดหาแหล่งแก๊ส
เชื้อเพลิง และการลงนามในสัญญาเช่าที่ดิน  

เมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จำกัด ได้รับหนังสือจาก Electric 
Power Generation Enterprise (“EPGE”) ของพม่า ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 อนุมัติให้ขยาย
ระยะเวลาในการดำเนินการตามเง่ือนไขบังคับก่อน (Condition Precedent) จากเดิม คือ ภายใน 24 
เดือน นับจากวันที่ของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เป็น ภายใน  90 เดือน นับจากวันที่ของสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้า (กล่าวคือภายในวันที่ 27 กันยายน 2566) อย่างไรก็ดี บริษัทได้รับแจ้งว่าในการขยายระยะเวลา
ดังกล่าวอาจขึ้นอยู่กับการจัดหาปริมาณของก๊าซที่ EPGE จัดหาซึ่งคู่สัญญาจะได้มีการเจรจาและตกลง
ในเรื่องดังกล่าวต่อไป 

     ปี 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 บริษัทได้รับใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 
9001:2015 จาก คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO  ซึ่งเป็นการจัดวางระบบบริหารงาน
เพ่ือการประกันคุณภาพทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบ
ได้ โดยผ่านระบบที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงาน เพ่ือให้มั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามขั้นตอน
และสอดคล้องกับข้อกำหนดตามระบบบริหารคุณภาพ สำหรับ ISO 9001:2015 เป็นมาตรฐาน
คุณภาพที่ทั่วโลกให้การยอมรับร่วมกัน ซึ่งบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำระบบมาตรฐาน
คุณภาพน้ีมาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยมีเป้าหมายเพ่ือกำหนดมาตรฐานในการทำงาน
และปรับปรุงคุณภาพของธุรกิจ อีกทั้งเพ่ิมความพึงพอใจและความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า รวมไปถึงการ
เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันและเปิดโอกาสทางธุรกิจสู่ตลาดใหม่ๆอีกด้วย 
          เมื่อวันที่  1 กรกฎาคม 2563 บริษัทมีรายได้หลักจากการลงทุนในธุรกิจพลังงานและ
สาธารณูปโภค ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงปรับย้ายจากกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี 
(Technology) ไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร (Resources) 

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ที่ประชุมมีมติอนุมัติ
การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 3,335,000,087.50 บาท เป็น 5,335,000,087.50 บาท 
โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 4,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท 
พร้อมทั้งมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน
จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)  โดยการเพ่ิมทุนมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่ง
เงินทุนสำหรับบริษัทและหรือบริษัทย่อยในการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท AIDC Solar Power 
Number 1 Pte.Ltd.(“AIDCSP 1”) และเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องทางการเงิน 
และเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือดำเนินโครงการอื่นๆ ของบริษัทและหรือบริษัทย่อยไม่ว่าจะเป็นโครงการที่
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 ปี 2563 (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกี่ยวกับธุรกิจพลังงาน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจสาธารณูปโภคในระหว่างวันที่ 8 - 15 ตุลาคม 
2563 บริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท และมีผู้จองซื้อหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวเป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,460,342,750 หุ้น เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 บริษัทได้
ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วดังกล่าว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทำให้บริษัทมีทุนชำระแล้ว  5,065,171,462.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ  
10,130,342,925 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท และมีทุนจดทะเบียน 5,335,000,087.50 บาท 
โดยบริษัทจะยังคงเหลือหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายอยู่อีก จำนวน 539,657,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญคงเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน
จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในครั้งน้ี 

เมื่อวันที่ 2 พฤสจิกายน 2563 บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (“PSP”) ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของบริษัทได้เขา้ทำสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญในบริษัท AIDC Solar Power Number 1 Pte. 
Ltd.(“AIDCSP 1”) กั บ  Asia Investment, Development & Construction Sole Co., Ltd. 
(“ผู้ขาย”) จำนวน 11,670,833 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83.33 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ
บริษัท  ที่ราคา 23.923 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (749.63 ล้านบาท โดยประมาณ) ซึ่ง AIDCSP เป็น
บริษัทจำกัดจดทะเบียนจัดต้ังตามกฎหมายสิงคโปร์ มีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจโดยการ
ถือหุ้นในบริษัท Binh Thuan Solar Power Investment Joint Stock Company (“BSolar”) เป็น
บริษัทที่ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Song Luy 1 Solar Power Plant ในประเทศ 
เวียดนาม (“โรงไฟฟ้า Song Luy”) ขนาดกำลังการผลิตติดต้ัง 46.8 เมกะวัตต์ และเมื่อวันที่  1 
ธันวาคม 2563 PSP ได้ดำเนินการชำระราคาซื้อขายหุ้นครบตามจำนวนที่กำหนดในสัญญาเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว การเข้าลงทุนในบริษัท AIDCSP ในครั้งน้ี เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ
บริษัท และจะช่วยเพ่ิมกำลังการผลิตของบริษัท รวมถึงเพ่ิมศักยภาพในการสร้างรายได้ให้กับบริษัท อีก
ทั้งยังช่วยสร้างความมั่นคงและแข็งแรงของกระแสเงินสด และงบการเงินของบริษัทในระยะยาว 
เน่ืองจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ B-Solar ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ  Vietnam 
Electricity (EVN) เป็นระยะเวลา 20 ปี อีกทั้งยังเป็นก้าวสำคัญในการช่วยเปิดโอกาสในการขยายการ
ลงทุนของบริษัทในประเทศเวียดนาม รวมถึงกลุ่มประเทศ CLMV ต่อไปในอนาคต เพ่ือตอบสนองแผน
กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มุ่งเน้นการขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ืองและกว้างขวางยิ่งขึ้น 

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้า
ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท One Central Tower Company Limited (“One Central Tower”) 
จำนวน 338,400 หุ้น หรือ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.84 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ One 
Central Tower และเมื่อวันที่  26 พฤศจิกายน 2563 บริษัทและ One Central Tower ได้เข้าทำ
สัญญาซื้อขายหุ้นสามัญดังกล่าว One Central Tower เป็นบริษัทจำกัดจดทะเบียนจัดต้ังตาม
กฎหมายแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนา
อสั งห าริม ท รัพย์  One Central Tower ถือครอ งที่ ดินซึ่ ง ต้ั งอยู่ที่  National Road 1, Niroth 
Commune, Chbar Ompov, Phnom Penh ราชอาณาจักรกัมพูชา พ้ืนที่รวม 24,179 ตารางเมตร 
ซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เป็นพ้ืนที่เชิงพาณิชย์ 
อาคารสำนักงาน และที่อยู่อาศัย ซึ่งต้ังอยู่ห่างจากย่านธุรกิจใจกลางกรุงพนมเปญเพียง 2.5 กิโลเมตร 
และอยู่ฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำ Bassac ซึ่งจัดเป็นเขตพัฒนาใหม่ในกรุงพนมเปญ การลงทุนใน One 
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  ปี 2563 (ต่อ) 

 

Central Tower เป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ 
อันเป็นการเปิดตลาดใหม่ให้กับบริษัทในประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโต
ทางธุรกิจ และเป็นหน่ึงในประเทศที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นการเปิดโอกาสของบริษัทสู่การลงทุนในโครงการอื่นๆ ในราชอาณาจักร
กัมพูชา อาทิ โครงการด้านพลังงานและสาธารณูปโภค ซึ่งเป็นโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายทาง
ยุทธศาสตร์ของกลุ่มบริษัท ซึ่งปัจจุบันมีการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทย ประเทศเมียน
มาร์ ประเทศลาว ประเทศเวียดนาม และในประเทศกัมพูชาจาการลงทุนครั้งน้ี 

     ปี 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มบริษัทได้เข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีเอส 
โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (“BSE”) จำนวน 629,997 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BSE ซึ่ง BSE ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร จำนวน 1 โครงการ ต้ังอยู่ที่
เลขที่ 76 หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านโปร่ง อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี มีกำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ และ
ได้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 
2561 โดยมีสัญญาขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระยะเวลาขายไฟฟ้า 25 ปี โดยมีอัตราการรับ
ซื้อไฟฟ้า (FiT) ที่ 4.12 บาทต่อหน่วย 

  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้จัดต้ังบริษัทย่อยใหม่
จำนวน 1 บริษัท ชื่อบริษัท แคนนา แคร์ จำกัด (“CNC”) โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 
CNC มีทุนจดทะเบียน 1,000,000.00 บาท ประเภทธุรกิจเป็นการลงทุนในบริษัทหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาและลงทุนในพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของประเทศไทย ซึ่งรวมถึง กัญชง และกัญชา เพ่ือ
ประโยชน์ทางการแพทย์ ทั้งน้ี จะประกอบกิจการได้ต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

วันที่  25 สิงหาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  9/2564 ได้มีมติอนุมัติให้ 
บริษัท แคนนา แคร์ จำกัด (“CNC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบรษัท  เข้าลงทุนใน บริษัท โกลเด้น ไทร
แองเกิ้ล กรุ๊ป จำกัด “GTG” โดยการซื้อหุ้นสามัญเดิม GTG จำนวน 1,292,960 หุ้น ในราคา 226.09 
บาทต่อหุ้น 

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2564 มีมติอนุมัติให้
บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าลงทุนในหุ้นสามัญจำนวน 
5,672,800 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ ASIA ENERGY 
AND UTILITIES HOLDING (SINGAPORE) PTE. LIMITED (“AEU”)  ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดจดทะเบียน
จัดต้ังตามกฎหมายสิงคโปร์ สิงคโปร์ โดยการซื้อหุ้นจาก ASIA INVESTMENT, DEVELOPMENT & 
CONSTRUCTION SOLE CO., LTD. (“AIDCS”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของAEU ในราคาซื้อขายรวม
ทั้งสิ้น 7.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือ 236.05 ล้านบาท โดยประมาณ ซึ่ง AEU มีวัตถุประสงค์
หลักในการถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 44 ของหุ้นที่ ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ Central Wind 
Power Joint Stock Company (“CWP”) โดยที่  CWP เป็นบริษัทที่ ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานลม Phuong Mai 3 Wind Power Plant ในประเทศเวียดนาม โดยมีกำลังการผลิต 21 MW 
ต้ังอยู่ที่ Nhon Hoi Economic Zone, Binh Dinh Province ประเทศเวียดนาม โดยมีสัญญาซื้อขาย
ไฟกับ Vietnam Electricity ลงวันที่ 7 มกราคม 2562 เป็นระยะเวลา 20 ปี นับจากวันจำหน่ายไฟฟ้า
เชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date) 
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   ปี 2564 (ต่อ) เมื่อวนัที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 มีมติอนุมัติการเพ่ิม
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 2,513,034,292.50 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 
5,065,171,462.50 บาท เป็นจำนวน 7,578,205,755.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจำนวน 
5,026,068,585 หุ้น ซึ่งแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) จำนวน 3,000,000,000 หุ้น และหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดง
สิทธิ W2 จำนวน 2,026,068,585 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไข
เพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 
 1.1.3  การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยต้ังแต่ ปี 2556 ถึง ปี 2564 บริษัทได้รับเงิน
เพ่ิมทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน ดังน้ี 

1. เมื่อวันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2556 เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 280,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 

0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นจำนวนเงินเพ่ิมทุนรวม 280,000,000 บาท 

2. เมื่ อวันที่  27 - 31 พฤษภาคม 2557 และ วันที่  2 มิถุ นายน 2557 เสนอขายให้กั บผู้ ถื อหุ้ นเดิม  จำนวน 

560,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.85 บาท และหุ้นที่เหลือจากการ

จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมได้จัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด เมื่อวันที่ 15 - 19 กันยายน 2557 

จำนวน 457,046,911 หุ้ น ในร าคาเสนอ ข าย หุ ้นล ะ  0.85 บ าท  ค ิด เป ็นจำนวน เงิน เพิ ่ม ท ุนร วม 

476,000,000 บาท        

3. เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 - 30 มกราคม 2558 เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 5,550,000,000 

หุ้ น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้ นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นจำนวนเงินเพ่ิมทุ นรวม 

2,775,000,000 บาท 

4. ในปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทไม่มีมติในการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแต่อย่างใด 
5. เมื่อวันที่ 8 - 15 ตุลาคม 2563 เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 3,460,342,750 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 

0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นจำนวนเงินเพ่ิมทุนรวม 519,051,412.50 บาท 

6. ปลายปี 2564 บริษัทอยู่ระหว่างการเปิดให้ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม 

2565 จำนวน 2,999,999,996 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  
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 1.1.3.1  รายงานการใช้ไปของเงินเพิ่มทุน ตามข้อ 1.1.3 ในระหว่างปี 2564 ทีส่ำคัญ ดังนี้   

หน่วย : ล้านบาท 

เงินเพิ่มทุนคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563     29.44 

      

  ประเภทธุรกิจ พลังงาน อสังหาริมทรัพย์ สาธารณูปโภค 

หัก : เงินให้กู้ยืมแก่บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จำกัด (บริษัทย่อย
ซึ่งบริษัทฯ  ถือหุ้นอยู่  98%) ณ วันที่  18 มกราคม 2564 
จำนวนเงิน 1.90 ล้ านบาท เพ่ือใช้ เป็ นค่าใช้ จ่ ายในการ
ดำเนินงานของบริษัทฯ 

- (1.90) - 

หัก : เงินให้กู้ยืมแก่บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (ซึ่ง
เป็นบริษัท   ย่อยของบริษัท APU ถือหุ้นอยู่ 98%) ณ วันที่ 
1 เมษายน 2564 จำนวนเงิน 12.43 ล้านบาท เพ่ือใช้เป็น
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทฯ                                                                                        

(12.43) - - 

หัก : เงินล งทุ น ใน โคร งก ารผ ลิ ต ไฟ ฟ้ าจากพ ลั งงาน
แสงอาทิตย์แบบติดต้ังบนพ้ืนดิน สำหรับหน่วยงาน
ราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ .ศ. 2560 เป็น
ผู้สนับสนุนโครงการของสหกรณ์ผู้ผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
อำเภอกระแสสินธุ์ จำกัด ขนาด 5 MW 

(2.57) - - 

หัก : ต้นทุนพัฒนาโครงการของบริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ 
จำกัด (บริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 99%) ณ วันที่ 
25 มกราคม 2564  และ วันที่ 27 เมษายน 2564 จำนวนเงิน
รวม 3.87 ล้านบาท เพ่ือใช้ในการดำเนินงานโครงการ
โรงไฟฟ้า 200 MW ที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

(3.87) - - 

หัก : ค่าใช้จ่ายออกแบบ, ก่อสร้างโครงการอาคารสำนักงาน 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่ เกี่ยวกับงานโครงการอาคาร
สำนักงาน 5 ชั้น จำนวนรวม 27.10 ล้านบาท 

- (27.10) - 

หัก : เงินมัดจำเพ่ิมเติมเพ่ือศึกษาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิ ตย์แห่ งห น่ึงในป ระเทศไทย  ณ  วันที่  8 
กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนเงินรวม 106.82 ล้านบาท 

(106.82) - - 

หัก : ชำระคืนเงินกู้ยืม บริษัท อันดามัน เพาเวอร์ แอนด์ 
ยูทิ ลิ ต้ี  จำกัด  (บริษัทย่ อยซึ่ งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่  
99.99%)ณ วันที่  1 มีนาคม 2564 จำนวนรวม 83.70 ล้าน
บาท 

(83.70) - - 

หัก : ลงทุนในหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ บริษัท โกลเด้น ไทรแอง
เกิ้ล กรุ๊ป จำกัด หุ้นสัดส่วนร้อยละ 2.27 ถือโดยบริษัท 
แคนนา แคร์ จำกัด (บริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 
97%) ณ วันที่  24 พฤษภาคม 2564 และ 28 พฤษภาคม 
2564 จำนวนรวม 77.14 ล้านบาท 

(77.14) - - 
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  ประเภทธุรกิจ พลังงาน อสังหาริมทรัพย์ สาธารณูปโภค 

หัก : เงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ          
จำนวนเงินสุทธิ 

(28.79) - - 

บวก : รับคืนเงินมัดจำจากการศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ลงทุน   โครงการ โรงไฟฟ้าถ่านหิ นที่ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ ์2564 
จำนวนรวม 239.52 ล้านบาท 

239.52 
 

- - 

บวก : รับเงินมัดจำจากการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน  
โครงการของบริษัท อันดามัน เพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิ ต้ี 
จำกัด (บริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 99.99%) ณ 
วันที่ 11 กุมภาพันธ ์2564 จำนวนรวม 227.56 ล้านบาท 

227.56 - - 

บวก : รายรับจากการขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ติดต้ังบนพ้ืนดินขนาด 5 MW ผู้สนับสนุนโครงการของ
สหกรณ์ผู้ผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ อำเภอกระแสสินธุ์ จำกัด 
กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ รับจาก (PSI) ค่าปรับไฟฟ้า
ส่วนเพ่ิมรีแอคทีฟ (kVA)  

16.11 - - 

บวก : รายรับจากลูกหน้ีอื่น, ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 0.24 - - 
หัก : เงินให้กู้ยืมแก่บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จำกัด (บริษัทย่อย

ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่  98%)  วันที่  30 กรกฎาคม 2564 
จำนวน 0.25 ล้านบาท , วันที่ 26 สิงหาคม 2564 จำนวน 0.44 
ล้านบาท, วันที่  28 กันยายน 2564 จำนวน 0.40 ล้านบาท 
และ วันที่ 27 ตุลาคม 2564 จำนวน 0.35 ล้านบาท จำนวน
รวม 1.44 ล้านบาท เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ
บริษัทฯ  ต้ังแต่เดือนกรกฎาคม - ตุลาคม 2564 

- (1.44) - 

หัก : ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน  และที่ปรึกษากฎหมาย              
สำหรับการศึกษาการลงทุนในโครงการต่างๆ ของ
บริษัท 

(5.77) - - 

หัก : ค่าบ ริห าร จัดการ โครงก าร  "AIDC Solar Power 
Number 1 Pte. Ltd." ในนาม บริษัท พาราโบลิก โซ
ลาร์ พาวเวอร์  จำกัด (PSP) ณ วันที่  12 กรกฎาคม 
2564 จำนวนเงิน 1.23 ล้านบาท 

(1.23) - - 

หัก : ต้นทุนพัฒนาโครงการของบริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ 
จำกัด (บริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 99%) ณ วันที่ 
12 กรกฎาคม 2564 จำนวนเงิน 1.86 ล้านบาท เพ่ือใช้ใน
การดำเนิ นงาน โครงก าร โร งไฟ ฟ้า  200 MW ที่
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

(1.86) - - 

หัก : ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายที่ดินปากช่อง และที่ดินซอย
อารีย์ จำนวนเงินรวม 7.98 ล้านบาท 

- (7.98) - 
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หัก : เงินมัดจำเพ่ือศึกษาการลงทุน ครั้งที่ 2 (Refundable 
deposit) โครงการโรงไฟฟ้าถ่ านหินที่สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ  วันที่ 26 สิงหาคม 
2564 จำนวนรวม 210.37 ล้านบาท 

(210.37) - - 

หัก : ลงทุนในหุ้นสามัญ ของ บริษัท โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล 
กรุ๊ป  จำกัด เพ่ิมเติมจำนวน 940 ,767 หุ้น ถือโดย
บริษัท แคนนา แคร์ จำกัด (บริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือ
หุ้นอยู่ 97%) ระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2564 
จำนวนเงินรวม 212.70 ล้านบาท 

(212.70) - - 

หัก : เงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ         
จำนวนเงินสุทธิ 

(25.76) - - 

บวก : รับคืนเงินมัดจำส่วนที่ เหลือของเงินมัดจำการลงทุน 
ครั้งที่  1 จากการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน
โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินที่สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564 จำนวนเงินรวม 
12.92 ล้านบาท 

12.92 - - 

บวก : รับเงินจากการขายที่ดินปากช่อง และที่ดินอารีย์ วันที่ 
15 กรกฎาคม 2564 จำนวนเงิน 29.00 ล้านบาท และ วันที่ 5 
สิงหาคม 2564 จำนวนเงิน 101.00 ล้านบาท จำนวนเงินรวม 
130.00 ล้านบาท 

- 130.00 - 

บวก : รับเงินกู้ยืมระยะสั้นเพ่ือใช้สำหรับการลงทุนในหุ้น
สามัญ ของ บริษัท โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล กรุ๊ป จำกัด 
(GTG) ถือโดย บริษัท แคนนา แคร์ จำกัด (บริษัทย่อย
ซึง่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 97%) ภายในเดือนพฤศจิกายน 
2564 จำนวนรวม 170.00 ล้านบาท 

170.00 - - 

บวก : รายรับจากการขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ติดต้ังบนพ้ืนดินขนาด 5 MW ผู้สนับสนุนโครงการของ
สหกรณ์ผู้ผลิตและใช้ ปุ๋ยอินทรีย์ อำเภอกระแสสินธุ์ จำกัด 
กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    

16.86 - - 

บวก : รายรับอื่นๆ และดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1.70 - - 
  รวม (88.10) 91.58 - 

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนสุทธิรวม ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2564 3.48 

เงินเพิ่มทุนคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563  29.44 

จำนวนเงินเพิ่มทุนคงเหลือรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 32.92 
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1.2  ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

 1.2.1 โครงสร้างรายได ้

กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้หลักมาจากการประกอบธุรกิจจำนวน 2 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจพลังงาน  และกลุ่มพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์  2562-2564 โดยโครงสร้างรายได้ตามสายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทในระยะเวลาดังกล่าว สามารถแสดงได้ดังน้ี 

รายได้จำแนกตามกลุ่มธุรกิจ ดำเนินการโดย 
ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
กลุ่มธุรกิจพลังงาน        

รายได้จากการขายไฟฟ้า 
UPA, PSP, 

BSE, B Solar 
263.93 86.10 48.89 97.86 48.25 63.00 

รวมรายได้จากกลุ่มธุรกิจ  263.93 86.10 48.89 97.86 48.25 63.00 
กลุ่มธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 

       

รายได้จากการขายที่ดิน UPA 29.00 9.46 - - - - 
รายได้จากการขายอาคารชุด DML - - - - - - 

รวมรายได้จากกลุ่มธุรกิจ  29.00 9.46 - - - - 
กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 

 
      

รายได้จากธุรกิจเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 

IFP 
- -     

รวมรายได้จากกลุ่มธุรกิจ  - -     
รายได้อื่น - 13.63 4.44 1.07 2.15 7.99 10.00 
กำไรจากการขายเงินลงทุน
ระยะสั้น 

UPA - -   20.63 27.00 

รวมรายได้  306.56 100.00 49.96 100.00 76.87 100.00 

รายได้จากธุรกิจพลังงาน 

ในปี 2564 มีรายได้จากการขายไฟฟ้า บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาขน) จากการผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ 1 โครงการกับ สหกรณ์การเกษตรกระแสสินธุ์ จำกัด 5.00 เมกะวัตต์ จำนวน 30.33 ล้านบาท  จากบริษัท
ย่อยของบริษัท (บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด ) จากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 โครงการ   กับ สหกรณ์
การเกษตรกะทูน จำกัด 1.20 เมกะวัตต์ และสหกรณ์การเกษตรวิเชียรบรุี จำกัด 1.75 เมกะวัตต์ จากบริษัทย่อยของบริษัทยอ่ย 
(บริษัท บีเอส โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่จำกัด) จากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 1 โครงการกับสหกรณ์โคนมศรีธาตุ จำกัด       
5 เมกะวัตต์, และจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 1 โครงการที่ต่างประเทศ ( Song Luy Solar Project,Binh Thuan 
Province,Vietnam) จำนวน 233.60 ล้านบาท  

รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

ในปี 2564 มีรายได้จากการขายที่ดินปากช่อง จำนวน 29.00 ล้านบาท และยังไม่มีรายได้จากการขายอาคารชุด ของ

บริษัทย่อย (บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จำกัด) จากโครงการเดอะ พีโน่ เขาใหญ่   
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โครงสร้างการดำเนินธุรกิจของ บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) 
 

บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ UPA 

กลุ่มธุรกิจพลังงาน กลุ่มธุรกิจ 

พัฒนาสังหาริมทรัพย์ 

กลุ่มธุรกิจ 

สาธรณูปโภค 

กลุ่มธุรกิจพัฒนาใน
พืชกัญชงและกัญชา 

1.บริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ 
ยูทิลิต้ี จำกัด (“APU”) 
   1.1 บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จำกัด   
         (“MUPA”) 
2.บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ จำกัด 
(“PSP”) 

2.1 บริษัท เอไอดีซี โซลาร์ เพาเวอร์ 
นัมเบอร์วัน พีทีอี แอลทีดี  
จำกัด(“AIDCSP1”) 

     2.1.1 Binh Thuan Solar   
            Power Investment  
            Joint Stock Company  
            (“B-Solar”) 
     2.1.2 บริษัท บีเอส โซลาร์ 
             เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด   
             (“BSE”) 

1.บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท 
จำกัด (“DML”) 
2.One Central Tower 
Company Limited  
(“One Central Tower”) 

1.บริษัท เอสไอดีซี วอ
เตอร์ โฮลด้ิง (สิงคโปร์) 
พีทีอี แอลทีดี 
(“AWH”) 

1.บริษัท แคนนา แคร์ 
จำกัด (“CNC”) 

1. กลุ่มธุรกิจพลังงาน 

ธุรกิจพลังงาน ประกอบด้วย บริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิต้ี จำกัด (“APU”) ซึง่เป็นบริษัทย่อยที่บริษัท
ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 โดย APU ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าตามโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ      
(Gas Engine) ซึ่งมีกำลังผลิต 6-20 เมกะวัตต์ ณ เมืองกันบก อำเภอทวาย เขตทะนินทายี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
ภายใต้สัญญาให้เช่าเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติและการซื้อไฟฟ้า (Agreement for Rental of Gas Engines and 
Power Purchase) ระหว่างหน่วยงานราชการรัฐทะนินทายี (Tanintharyi Regional Government: “TRG”) และ APU ลง
วันที่ 26 มิถุนายน 2557 โดยเริ่มผลิตและขายไฟฟ้าจริงสู่สาธารณะที่เมืองทวายและเมืองใกล้เคียงมาต้ังแต่วันที่ 17 มถิุนายน 2558 
นอกจากน้ี APU ยังได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมพลังงานไฟฟ้า กระทรวงการไฟฟ้า ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ กำลังการผลิต 200 เมกะวัตต์ (Memorandum of Agreement (MOA) 
for Build, Operate, and Transfer of Gas Fired Combined Cycle Power Plant) ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ต่อมาเมื่อ
วันที่ 17 มีนาคม 2559 บริษัทได้จัดต้ังบริษัทย่อย คือ บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จำกัด (“MUPA”) ขึ้นในประเทศสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ และโดยได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากำลังการผลิต 200 เมกะวัตต์ ระหว่าง MUPA กับ EPGE ใน 
วันที่ 28 มีนาคม 2559 ทั้งน้ี สัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าว จะยังไม่มีผลใช้บังคับจนกว่าเง่ือนไขการมีผลบังคับของสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าทุกข้อจะได้สำเร็จครบถ้วนหรือได้รับการยกเว้น โดยเง่ือนไขดังกล่าวที่สำคัญ ได้แก่ 

1.  คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องลงนามในสัญญาเช่าที่ดินที่ใช้สำหรับการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้า 
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2.   EPGE ได้เบิกสินเชื่อก้อนแรกจากผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือใช้ก่อสร้างสายส่ ง
กระแสไฟฟ้า (Transmission Facilities) 

3.   กระทรวงพลังงานไฟฟ้า (Ministry of Electric Power: MOEP) ของประเทศเมียนมาร์ออก 
Letter of Comfort ให้แก่ MUPA 

4.  MUPA ได้รับใบอนุญาตที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้า 
5. เง่ือนไขบังคับก่อนในสัญญาจัดหาสินเชื่อสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าได้รับการปฏิบัติสำเร็จลุล่วง

แล้ว   

ในการยกเว้นเง่ือนไขการมีผลบังคับของสัญญาดังกล่าวในข้อ 5 ข้างต้นน้ัน (เกี่ยวกับสัญญาจัดหาสินเชื่อสำหรับ
โครงการโรงไฟฟ้า) EPGE และ MUPA จะต้องตกลงยกเว้นร่วมกัน ดังน้ัน หาก MUPA ไม่ตกลงที่จะยกเว้นเง่ือนไขดังกล่าว 
EPGE ฝ่ายเดียวจะไม่สามารถยกเว้นเง่ือนไขดังกล่าวได้  

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จำกัด ได้รับหนังสือจาก EPGE ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 
2563 อนุมัติให้ขยายระยะเวลาในการดำเนินการตามเง่ือนไขบังคับก่อน (Condition Precedent) จากเดิม คือ ภายใน 24 
เดือน นับจากวันที่ของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เป็น ภายใน  90 เดือน นับจากวันที่ของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (กล่าวคือภายในวันที่ 
27 กันยายน 2566) อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้รับแจ้งว่าในการขยายระยะเวลาดังกล่าวอาจขึ้นอยู่กับการจัดหาปริมาณของก๊าซที่ 
EPGE จัดหาซึ่งคู่สัญญาจะได้มีการเจรจาและตกลงในเรื่องดังกล่าวต่อไป 

ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (“PSP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 
และ Asia Investment, Development & Construction Sole Co., Ltd. เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น ของบริษัท AIDC 
Solar Power Number 1 Pte. Ltd. สำห ร ับการซื ้อหุ ้นสาม ัญจำนวน 11,670,833 หุ ้นข องบ ริษ ัท  AIDC Solar 
Power Number 1 Pte. Ltd. (“AIDCSP 1) ซึ ่ง เป ็นบร ิษ ัทจำกัดจดทะเบ ียนจัดตั ้งตามกฎห มายสิงคโปร ์ โดยมี
วัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจ โดยการถือหุ้นในบริษัท Binh Thuan Solar Power Investment Joint Stock (“B-
Solar”) บริษัทที่ดำเนินโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Song Luy 1 Solar Power Plant (“โรงไฟฟ้า Song Luy”) 
ขนาดกำลังการผลิตติดต้ัง 46.8 เมกะวัตต์ ในประเทศเวียดนาม ซึ่งได้เริ่ม ดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ 
(Commercial Operation Date: COD) แล้วต้ังแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 การเข้าทำรายการน้ีจึงทำให้ PSP มีสถานะเป็น
ผู้ถือหุ้นจำนวน 11,670,833 หุ้นของบริษัท AIDCSP 1 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83.33 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัท AIDCSP 1 และทำให้บริษัทAIDCSP 1 มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยที่บริษัทสามารถรับรู้รายได้และผลการ
ดำเนินงานของบริษัท AIDCSP 1 และโรงไฟฟ้า Song Luy ในงบการเงินรวมของบริษัท  การเข้าลงทุนในบริษัท AIDCSP 1 ใน
ครั้งน้ี เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และจะช่วยเพ่ิมกำลังการผลิตของบริษัท รวมถึงเพ่ิมศักยภาพใน
การสร้างรายได้ใหก้ับบริษัท อีกทั้งยังช่วยสร้างความมั่นคงและแข็งแรงของกระแสเงินสด และงบการเงินของบริษัทในระยะยาว 
เน่ืองจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ B-Solar ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ Vietnam Electricity (EVN) เป็นระยะเวลา 
20 ปี อีกทั้งยังเป็นก้าวสำคัญในการช่วยเปิดโอกาสในการขยายการ ลงทุนของบริษัทในประเทศเวียดนาม รวมถึงกลุ่มประเทศ 
CLMV ต่อไปในอนาคต เพ่ือตอบสนองแผนกลยุทธ์ในการดำเนิน ธุรกิจของบริษัท ที่มุ่งเน้นการขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ืองและ
กว้างขวางยิ่งขึ้น 

นอกจากน้ี PSP ได้ทำการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีเอส โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่  จำกัด (“BSE”) จำนวนทั้งสิ้น 
629,997 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายทั้งหมดของ BSE ทั้งน้ี BSE ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร จำนวน 1 โครงการ ต้ังอยู่ที่เลขที่ 76 หมู่ที่ 3 
ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี มีกำลังการผลิต 5 เมกกะวัตต์ ซึ่งได้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ 
(Commercial Operation Date) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม  2561 โดยมีสัญญาขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระยะเวลา
ขายไฟฟ้า 25 ปี โดยมีอัตราการรับซื้อไฟฟ้า (FiT) ที่ 4.12 บาทต่อหน่วย 
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ในการดำเนินงานด้านพลังงานของบริษัทและบริษัทย่อย แบ่งเป็นภายในประเทศ 4 โครงการ และต่างประเทศ 
1 โครงการ กำลังการผลิตรวม 59.75 เมกกะวัตต์ มีรายละเอียด ดังน้ี  

รายละเอียดทั่วไป 

รายละเอียดท่ัวไป 
รวม 

5 โครงการ 
สหกรณ์ผู้ผลิต 

และผู้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์     
อ.กระแสสินธุ์       
(จ.สงขลา) 

สหกรณ ์
การเกษตรวิเชียรบุรี             

(จ.เพชรบูรณ์) 

สหกรณ์
การเกษตรกะทูน 

(จ.นครศรีธรรมราช) 

สหกรณ์
การเกษตรศรีธาตุ 

(จ.อุดรธานี) 

Song luy 1 
(Vietnam) 
83.33% 

ขนาดติดต้ัง  
(MW) 

59.75 MW 5 MW 1.75 MW 1.2 MW 5 MW     46.8 MW 

ระยะเวลาขายไฟ  
(ปี) 

25 25 25 25 25           20 

ราคารับซื้อไฟฟ้า  4.12 บาท/หน่วย  4.12 บาท/หน่วย 4.12 บาท/หน่วย 4.12 บาท/หน่วย 0.0935 USD/หน่วย 

2. กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือการพัฒนาและจัดสรรแบ่งขาย  โดยบริษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ 
เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“UPA”) ได้แก่  โครงการพีโน่ ฮิลล์ ที่ ดินเปล่า จำนวน 3 แปลง เน้ือที่รวม 90-1-47.0 ไร่ หรือ 
36,147.0 ตารางวา ต้ังอยู่ที่ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และ โครงการพัฒนาและจัดสรรแบ่งขาย 
ที่ดินเปล่า จำนวน 5 แปลง เน้ือที่รวม 18-3-77.6 ไร่ ต้ังอยู่ที่ ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา และ โครงการ
เดอะ พีโน่ เขาใหญ่  เป็นห้องชุดเพ่ือขาย จำนวน 21 ห้อง โดยการบริหารจัดการผ่านบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท โดมแลนด์ 
เอสเตท จำกัด (“DML”)  นอกจากน้ี บริษัทได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท One Central Tower Company Limited (“One 
Central Tower”) ซึง่เป็นบริษัทจำกัดจดทะเบียนจัดต้ังตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 338,400 หุ้นคิดเป็น
สัดส่วน 33.84 % ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ในมูลค่ารวมทั้งสิ้น 450 ล้านบาท โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 108,000 
เรียลกัมพูชาต่อหุ้น (หรือประมาณหุ้นละ 27 ดอลลาร์สหรัฐฯ) จากผู้ถือหุ้นเดิมของ One Central Tower คือ นาย Leak Yim 
ซึ่งบริษัทดังกล่าวดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  

อย่างไรก็ตาม One Central Tower ถือครองที่ดิน ซึ่งต้ังอยู่ที่ National Road 1, Niroth Commune, Chbar 
Ompov, Phnom Penh ราชอาณาจักรกัมพูชา โฉนดที่ดินเลขที่ 12100404-0070, Koh Norea Nirouth, Chbar Ampov, 
Phnom Penh พ้ืนที่รวม 24,179 ตารางเมตร ซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
เป็นพ้ืนที่เชิงพาณิชย์ อาคารสำนักงาน และที่อยู่อาศัย ซึ่งต้ังอยู่ห่างจากย่านธุรกิจใจกลางกรุงพนมเปญเพียง 2.5 กิโลเมตร 
และอยู่ฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำ Bassac ซึ่งจัดเป็นเขตพัฒนาใหม่ในกรุงพนมเปญ 

สำหรับ การลงทุนใน One Central Tower ถือ เป็นการเปิดโอกาสให้ บริษั ทสามารถลงทุนในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ ซึ่งเป็นการเปิดตลาดใหม่ในประเทศกัมพูชา บนทำเลที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตทางธุรกิจ 
และเป็นหน่ึงในประเทศที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังเป็นการเปิด
โอกาสการลงทุนในโครงการอื่น ๆ เพ่ิมเติม ทั้งโครงการด้านพลังงาน และสาธารณูปโภค โดยสอดคล้องกับเป้าหมายทาง
ยุทธศาสตร์ของกลุ่มบริษัท ปัจจุบันมีการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทย และกลุ่มประเทศ CLMV การเข้าไปลงทุน
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในครั้งน้ี เป็นการเพ่ิมศักยภาพในการสร้างรายได้ ผลกำไรในอนาคตให้กับกับทางบริษัท อีกทั้งยังเป็น
ก้าวสำคัญในการเปิดโอกาสในการขยายการลงทุนในประเทศใหม่ๆ รวมถึงกลุ่มประเทศ CLMV ตามแผนกลยุทธ์การดำเนิน
ธุรกิจ ที่มุ่งเน้นการขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ือง เพราะอยู่ในช่วงขาขึ้นจากความต้องการของประชากรในต่างประเทศ และกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักอาศัย รวมทั้งความต้องการลงทุนด้านสาธารณูปโภคและพัฒนาเมือง  
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3. กลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภค 

บริษัทได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นของ บริษัท เอไอดีซี วอเตอร์ โฮลด้ิง (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี (AIDC 
Water Holding (Singapore) Pte. Ltd.) (“AWH”) กับ บริษัท เอเชีย ลงทุน พัฒนาและก่อสร้าง จำกัด ผู้เดียว (“AIDC”) 
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เพ่ือเข้าร่วมลงทุนใน โครงการน้ำประปาแสนดินใน สปป. ลาว  

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 บริษทัได้รับโอนหุ้นของ AWH จำนวน 2,160,300 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของ
จำนวนหุ้นทั้งหมดของ AWH จาก AIDC เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อม ใน บริษัท เอเชีย      
วอเตอร์ จำกัด (Asia Water Company Limited) (“AW”)(เดิมชื่อ บริษัท เอเชีย วอเตอร์ จำกัด ผู้เดียว (“AWS”)) ซึ่งเป็น   
ผู้ดำเนินโครงการผลิตน้ำประปาแสนดิน โครงการดังกล่าวต้ังอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ ได้เริ่มผลิตน้ำประปาในเชิงพาณิชย์แล้ว
เมื่อเดือนมิถุนายน 2562 เพ่ือจำหน่ายให้กับรัฐวิสาหกิจน้ำประปานครหลวงของลาว มีระยะเวลาสัมปทาน 50 ปี กำลังการ
ผลิตรวม 48,000 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)/วัน 

 1.2.2 ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ 

 (1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

 1. ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจพลังงาน 
กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจพลังงานผ่านบริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิต้ี จำกัด (“APU”) ซึ่งเป็น

บริษัทย่อยบริษัท ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าตามโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ (Gas Engine) มีกำลังผลิต 6-
20 เมกะวัตต์ ณ เมืองกันบก อำเภอทวาย เขตทะนินทายี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ภายใต้สัญญาให้เช่าเครื่องจักรผลิต
ไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติและการซื้อไฟฟ้า (Agreement for Rental of Gas Engines and Power Purchase) ระหวา่ง APU 
และ TRG ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2557  

ทะนินทายี เป็นเขตภูมิภาค (Administrative Region)  ซึ่งรู้ จักกันในภาษาไทยภายใต้ชื่อ “เขต
ตะนาวศรี”  มีที่ต้ังอยู่ทางตอนใต้ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ มีเขตแดนด้านเหนือติดรัฐมอญ (Mon) ด้านตะวันตกติด
กับทะเลอันดามันและด้านตะวันออกติดเทือกเขาตะนาวศรี อันเป็นเส้นแบ่งเขตแดนกับประเทศไทย เมืองหลวงของรัฐทะ
นินทายี ได้แก่ ทวาย (Dawei) เป็นพ้ืนที่คาดว่าจะมีการดำเนินการพัฒนาโครงการท่าเรือน้ำลึกและจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้น
ในอนาคต โดยพ้ืนที่ดังกล่าวจัดเป็นพ้ืนที่ ที่มีความได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์และมีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นเป็นเมืองศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจที่สำคัญของภูมิภาคและคาดว่าจะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมสูงขึ้นมากในอนาคต 

ทั้งน้ีตามสัญญาที่เกี่ยวข้องน้ัน APU ได้รับสิทธิในการติดต้ังโรงไฟฟ้าขนาดสูงสุด 20 เมกะวัตต์ ให้กับ 
TRG โดย TRG จะรับผิดชอบต้นทุนของก๊าซธรรมชาติไม่เกิน 0.0141 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง หากปริมาณก๊าซ
ธรรมชาติเกินกว่าจำนวนดังกล่าว APU จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบภาระต้นทุนส่วนเกิน สำหรับอัตราค่าไฟฟ้าน้ัน คิดที่ 0.057 
เหรียญสหรัฐฯต่อกิโลวัตต์ โดย APU ได้เริ่มผลิตและขายไฟฟ้าจริงสู่สาธารณะที่เมืองทวายและเมืองใกล้เคียงมาต้ังแต่วันที่             
17 มิถุนายน 2558  

นอกจากน้ีบริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จำกัด  (“MUPA”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่จัดต้ังขึ้นใน
ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อวันที่  17 มีนาคม 2559  ได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากำลังการผลิต      
200 เมกะวัตต์ กับ EPGE ในวันที่ 28 มีนาคม 2559 โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ กำลังผลิต 
200 เมกะวัตต์ ต้ังอยู่ที่อำเภอกันบก อำเภอทวาย เขตทะนินทายี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยอาศัยเทคโนโลยีระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Combined Cycle System) เพ่ือใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า มีขนาดพ้ืนที่ของโครงการ
ประมาณ 23.4 เอเคอร์ (ประมาณ 59 ไร่) โดย MUPA จะเช่าที่ดินจาก EPGE ภายใต้สัญญาเช่าระยะยาวจนถึงวันสิ้นสุดอายุ
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (ระยะเวลาเช่า 30 ปีนับจากวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า) เมื่อก่อสร้างแล้ว
เสร็จ โรงไฟฟ้าจะมีกำลังผลิตติดต้ังประมาณ 210 เมกะวัตต์ จะสามารถผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่ EPGE ด้วยกำลัง
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ผลติตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจำนวน 200 เมกะวัตต์ ซึ่งบริษัทย่อยจะรับรู้รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าเฟส 2 ตาม
พลงังานไฟฟ้าที่จำหน่ายจริง ในอัตราค่าไฟฟ้าที่กำหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเท่ากับ 0.0333 เหรียญสหรัฐฯต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง  

โดยโครงการดังกล่าวมีกำหนดการก่อสร้างเป็นระยะเวลาประมาณ 3 ปี และมีอายุสัญญาเป็นระยะเวลา 
30 ปี นับจากวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ สัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าวจะยังไม่มีผลใช้บังคับจนกว่าเง่ือนไขการมีผลบังคับ
ของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าทุกข้อจะได้สำเร็จครบถ้วนหรือได้รับการยกเว้น โดยเง่ือนไขดังกล่าวที่สำคัญ ได้แก่ 

1.   คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องลงนามในสัญญาเช่าที่ดินที่ใช้สำหรับการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้า 
2. EPGE ได้เบิกสินเชื่อก้อนแรกจากผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือใช้ก่อสร้างสายส่ง

กระแสไฟฟ้า (Transmission Facilities) 
3.  กระทรวงพลังงานไฟฟ้า (Ministry of Electric Power: MOEP) ของประเทศเมียน

มาร์ออก Letter of Comfort ให้แก่ MUPA 
4. MUPA ได้รับใบอนุญาตที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้า 
5.   เง่ือนไขบังคับก่อนในสัญญาจัดหาสินเชื่อสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าได้รับการปฏิบัติ

สำเร็จลุล่วงแล้ว 
ในการยกเว้นเง่ือนไขการมีผลบังคับของสัญญาดังกล่าวในข้อ 5 ข้างต้นน้ัน (เกี่ยวกับสัญญาจัดหา

สินเชื่อสำหรับโครงการโรงไฟฟ้า) EPGE และ MUPA จะต้องตกลงยกเว้นร่วมกัน ดังน้ัน หาก MUPA ไม่ตกลงที่จะยกเว้น
เง่ือนไขดังกล่าว EPGE ฝ่ายเดียวจะไม่สามารถยกเว้นเง่ือนไขดังกล่าวได้ ทั้งน้ีรายละเอียดของสัญญาสามารถสรุปได้ดังน้ี 

วันที่ลงนาม : วันที่ 28 มีนาคม 2559   

ผู้ขาย : บริษัท เมยีนมาร์ ยูพีเอ จำกัด (Myanmar UPA Co., Ltd.) (“MUPA”) 

ผู้ซื้อ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งสหภาพเมียนมาร ์
(Electric Power Generation Enterprise ) (“EPGE”) 

กำลังการผลิต : 200 MW 

ประเภทโครงการ : BOT (Build-Operate-Transfer) 

เชื้อเพลิงการผลิต : ก๊าซธรรมชาติ 

ที่ต้ังโครงการ : Kanbuak, Tanintharyi Region, Myanmar 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก : - ออกแบบ พัฒนา ก่อสร้าง จัดหาเงินทุน ดำเนินงาน และซ่อมบำรุง 
ของ MUPA Facility  - รับผิดชอบต้นทุนในการจัดหาและก่อสร้างระบบ New Fuel Supply 
  Infrastructure 
  - วางหลักประกันสำหรบัการก่อสร้าง (Construction Security) กับ 
  EPGE ในจำนวนและแนวทางที่ตกลงในสัญญา 
  - จัดเตรียมให้ Facility มีกำลังการผลิตที่มีความคงที่ (Dependable 
  Contracted Capacity) ในปริมาณและแนวทางที่ตกลงในสัญญา 
  - โอนสิทธิใน Facility ให้แก่ EPGE ในเวลาที่ตกลงในสัญญา 

หน้าที่ความรับผดิชอบหลัก : - จัดให้ MUPA มีสิทธิในการผ่านเข้า-ออก และใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ต้ังEPGE 
  - จัดหาเชื้อเพลิงจากแหล่งก๊าซธรรมชาติ Zawtika หรือจากแหล่งก๊าซ 
  ธรรมชาติอื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียง สำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า 
  - ดำเนินการให้ระบบสายส่ง (Transmission Facilities) พร้อมใช้งาน 
  ภายในวันที่กำหนด 

  - ดำเนินการให้มีการออกแบบ การก่อสร้าง และการดำเนินงานของ 
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  ระบบ New Fuel Supply Infrastructure เสร็จสมบูรณ์ตามคุณสมบัติ 

  (Spec) และระยะเวลาที่กำหนด 

  - วางหลักประกันสำหรบัการชำระเงินค่าไฟฟ้าให้แก่ MUPA ในจำนวนและ 

  แนวทางที่ตกลงในสัญญา 

  - ชำระเงินค่าไฟฟ้าให้แก่ MUPA 
- ชำระเงินค่ายกเลิกสัญญาให้แก่ MUPA (ถ้าได้รับการร้องขอ) ตามเง่ือนไข 

  ที่กำหนด 

เง่ือนไขบังคับก่อนการมีผลใช ้ : - คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องลงนามในสัญญาเช่าที่ดินที่ใช้สำหรับการดำเนินโครงการ 
บังคับของสัญญา  โรงไฟฟ้า 

(Conditions Precedent)  - EPGE ได้เบิกสินเชื่อก้อนแรกจากผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือใช้ก่อสร้าง 

  สายส่งกระแสไฟฟ้า (Transmission Facilities) 

  - กระทรวงพลังงานไฟฟ้า (Ministry of Electric Power: MOEP) 

  ของประเทศเมยีนมาร์ออก Letter of Comfort ให้แก่ MUPA 

  - MUPA ได้รับใบอนุญาตที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้า 

  - เง่ือนไขบังคับก่อนในสัญญาจัดหาสินเชื่อสำหรับโครงการโรงไฟฟ้า 

  ได้รับการปฏบิัติสำเร็จลุล่วงแล้ว ทั้งน้ีคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องบรรล ุ

  เง่ือนไขบังคับก่อนการมีผลใช้บังคับของสัญญาดังกล่าวภายใน 24 เดือน 

  หลังจากวันที่คู่สัญญาลงนามในสัญญา 

วันที่สัญญามีผลใช้บังคับ : เมื่อเง่ือนไขบังคับก่อนตามที่ระบขุ้างต้นเป็นผลสำเร็จครบทุกข้อ 

วันกำหนดเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า
(Scheduled Commercial 
Operation Date) 

: ภายใน 45 เดือนนับจากวันที่สัญญามีผลใช้บังคับ 

วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า : วันที่โรงไฟฟ้าผ่านการทดสอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
(Commercial Operation Date) โดยสามารถผลิตไฟฟ้าและส่งไปยังระบบ
ของ EPGE ได้ 30 ปี นับจากวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (Commercial 
Operation Date) โดยคู่สญัญาสามารถตกลงขยายระยะเวลาออกไปได้ 

กฎหมายที่ใช้บังคับ : กฎหมายแห่งประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมยีนมาร ์
 

นอกจากน้ี กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจพลังงานผ่านบริษัท บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (PSP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของบริษัท ดำเนินงานด้านพลังงาน แบ่งเป็นภายในประเทศ 4 โครงการ และต่างประเทศ 1 โครงการ กำลังการผลิตรวม 
59.75 เมกะวัตต์ ได้แก่ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดต้ังบนพ้ืนดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์
ภาคการเกษตร พ.ศ. 2560 ขนาด 5 เมกะวัตต์ ของสหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ อำเภอกระแสสินธุ์ จำกัด จังหวัดสงขลา , 
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดต้ังบนพ้ืนดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ.
2560 ขนาด 1.75 เมกะวัตต์ ของสหกรณ์การเกษตรวิเชียรบุรี จำกัด จังหวัดเพชรบูร ณ์ , โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบติดต้ังบนพ้ืนดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ.2560 ขนาด 1.20 เมกะวัตต์ 
สหกรณ์การเกษตรกะทูน จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช , โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดต้ังบนพ้ืนดิน
สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2560 ขนาด 5 เมกะวัตต์ สหกรณ์การเกษตรศรีธาตุจำกัด จังหวัด
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อุดรธานี และ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Song Luy 1 Solar Power Plant  ขนาด 46.8 เมกะวัตต์ ในประเทศ
เวียดนาม เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับ Vietnam Electricity (“EVN”) 

 

สิทธิพิเศษจากการส่งเสริมการลงทุน 
บริษัทและบริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (PSP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท อันดามัน

เพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิต้ี จำกัด (APU) ได้รับสิทธิพิเศษทางด้านภาษีอากรจากกรมส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
การลงทุน พ.ศ. 2520 สำหรับการประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์  โดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนภายใต้เง่ือนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ โดยมีสาระสำคัญ ดังต่อไปน้ี 

รายละเอียด 

บมจ.ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ 
เอเชีย 

บจก.พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ 

สหกรณ์ผู้ผลติและผู้ใช้ปุย๋
อินทรีย์ อ.กระแสสินธุ์        

(จังหวัดสงขลา) 

สหกรณ์การเกษตร 
วิเชียรบุร ี

(จังหวดัเพชรบูรณ์) 

สหกรณ์การเกษตร 
กะทูน 

(จังหวัดนครศรีธรรมราช) 
1.บัตรส่งเสริมเลขที่ 61-0656-1-00-1-0 61-0625-1-00-1-0 61-0626-1-00-1-0 
2.เพ่ือส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลติไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์ 
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์ 
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์ 
3.สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ    

   3.1 ได้รับอนุญาตนำคนต่างด้าว
ซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการ 
คู่ ส ม ร ส  แ ล ะบุ คค ล ซึ่ งอ ยู่ ใน
อุปการะของบุคคลทั้งสองประเภท
น้ีเข้ามาในราชอาณาจักรได้ตาม
จำนวนและกำหนดระยะเวลาให้
อ ยู่ ใ น ร า ช อ า ณ า จั ก ร เท่ า ที่
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 

ได้รับ 
 
 
 
 
 
 
 

ได้รับ ได้รับ 

   3.2 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้ า
ส ำ ห รั บ เ ค รื่ อ ง จั ก ร ต า ม ที่
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 

ได้รับ ได้รับ ได้รับ 

   3.3 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ ได้จาก
การประกอบกิจการที่ไ ด้รับการ
ส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 
ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและ
ทุนหมุนเวียน นับแ ต่วันที่ เริ่มมี
รายได้จากการประกอบกิจการน้ัน 
และได้รับอนุญาตให้นำผลขาดทุน
ประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลา
น้ันไป หักออกจากกำไร สุทธิที่

8 ป ี 8 ป ี 8 ปี 
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รายละเอียด 

บมจ.ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ 
เอเชีย 

บจก.พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ 

สหกรณ์ผู้ผลติและผู้ใช้ปุย๋
อินทรีย์ อ.กระแสสินธุ์        

(จังหวัดสงขลา) 

สหกรณ์การเกษตร 
วิเชียรบุร ี

(จังหวดัเพชรบูรณ์) 

สหกรณ์การเกษตร 
กะทูน 

(จังหวัดนครศรีธรรมราช) 
เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับ
ยก เว้นภ าษี เ งิน ไ ด้ นิ ติ บุ คคลมี
กำหนดเวลาไม่ เกิน 5 ปีนับแต่วัน
พ้นกำหนดเวลาน้ัน 

   3.4 ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงิน
ปั นผลจากกิ จการที่ ไ ด้รับ ก าร
ส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพ่ือเสีย
ภาษีตลอดระยะเวลาที่ได้รับการ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลน้ัน 

ได้รับ ได้รับ ได้รับ 

4. วันที่เริ่มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม 10 เมษายน 2561 19 กุมภาพันธ์ 2561 19 กุมภาพันธ์ 2561 

 2. ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัทและกลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผ่านบริษัทและบริษัท โดมแลนด์ เอสเตท 
จำกัด  (“DML”) โดยเน้นการพัฒนาและจัดสรรที่ดินเพ่ือขาย สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท และ DML ในปัจจุบัน 
สามารถสรุปได้ดังน้ี 

ที่ดินที่พัฒนาเพื่อขาย 

 1. ที่ดินโครงการพีโน่ ฮิลล์ เป็นที่ดินที่พัฒนาแล้ว ต้ังอยู่ที่ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีเน้ือที่รวม 90-1-47.0 ไร่ หรือ 36,147.0 ตารางวา  

2. โครงการพัฒนาที่ดินและจัดสรรแบ่งขาย จังหวัดพังงา ที่ ดิน จำนวน 5 โฉนด (ติดต่อเป็นผืน
เดียวกัน) ที่ต้ังติดถนนสายบ้านต้นแซะ-บ้านไร่ด่าน (พง.3006) ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เน่ือที่รวม      
18-3-77.6 ไร่ (7,577.6 ตารางวา) 

3. โครงการพัฒนาที่ดิน ราชอาณาจักรกัมพูชา ที่ดิน จำนวน 24,179 ตารางเมตร ที่ต้ัง Phum 13, 
Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh, ราชอาณาจักรกัมพูชา 

โครงการคอนโดมิเนียม 

ปัจจุบัน DML เป็นผู้ดำเนินโครงการ เดอะ พีโน่ เขาใหญ่ โครงการคอนโดมิเนียมที่พักอาศัยสูง  5 ชั้น 
จำนวนห้องชุดที่พักอาศัยทั้งหมด 40 ยูนิต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คงเหลือห้องชุดที่พักอาศัยจำนวน 21 ยูนิต  

 3. ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจสาธารณูปโภค 

บริษัทได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัท เอไอดีซี วอเตอร์ โฮลด้ิง (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี 
(AIDC Water Holding (Singapore) Pte. Ltd.) (AWH) กับ บริษัท เอเชีย ลงทุน พัฒนาและก่อสร้าง จ้ากัด ผู้เดียว (Asia 
Investment, Development & Construction Sole Co., Ltd.) (“AIDC”) เพ่ือเข้าร่วมลงทุนในโครงการน้ำประปาแสนดิน
ใน สปป. ลาว โดยการเข้าซื้อหุ้นของ AWH จำนวน 2,160,300 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ AWH 
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จาก AIDC ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อม ใน บริษัท เอเชีย วอเตอร์ จำกัด (Asia Water Company Limited) 
(AW) (เดิมชื่อ บริษัท เอเชีย วอเตอร์ จำกัด ผู้เดียว (“AWS”)) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการผลิตน้ำประปาแสนดิน โครงการ
ดังกล่าวต้ังอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ ได้เริ่มผลิตน้ำประปาในเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อเดือนมิถุนายน 2562 เพ่ือจำหน่ายให้กับ
รัฐวิสาหกิจน้ำประปานครหลวงของลาว มีระยะเวลาสัมปทาน 50 ปี กำลังการผลิตรวม 48,000 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)/วัน 

 

 (2) การตลาดและการแข่งขัน 

 1.  การตลาดและการแข่งขันของธุรกิจพลังงาน 

นโยบายด้านการตลาด 

บริษัทลงทุนและพัฒนาโครงการพลังงานทางเลือกอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนมองหาโอกาสในการลงทุน
โครงการใหม่ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือก้าวสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจพลังงาน รวมทั้งเสริมสร้างความแข็งแกร่งและ
นำพาองค์กรให้เติบโตไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน โดยปัจจุบันการดำเนินธุรกิจพลังงานของบริษัทมีสัญญาณที่ดีขึ้น จากการปรับ
โครงสร้างการดำเนินงานใหม่และทยอยรับรู้รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าสหกรณ์ฯ ภายในประเทศ จำนวน 4 แห่ง ขนาดกำลัง
การผลิตรวม 17.95 เมกะวัตต์ ที่ได้เดินเครื่องจ่ายเชิงพาณิชย์ไปเรียบร้อยแล้วในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงการซื้อกิจการ AIDC 
Solar Power Number 1 ในสัดส่วน 83.33% เป็นที่เรียบร้อย โดยดำเนินโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Song Luy 
(Song Luy 1 Solar Power Plant) ขนาดกำลังการผลิต 46.8 เมกะวัตต์ ในประเทศเวียดนาม 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของธุรกิจพลังงาน 

แนวโน้มอุตสาหกรรม 
ปี 2564-2566 ธุรกิจผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนมีแนวโน้มปรับดีขึ้นตามความต้องการใช้ที่มีทิศทางเติบโต

ตามภาวะเศรษฐกิจ และด้านอุปทานจากนโยบายสนับสนุนการลงทุนภาครัฐตามแผน PDP ความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศมี
แนวโน้มขยายตัวเฉลี่ย 2.8-3.8% ต่อปี ผลจากภาวะเศรษฐกิจที่คาดว่าจะฟ้ืนตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปหนุนความต้องการใช้
ไฟฟ้าทั้งในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ขณะที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนยังเติบโตต่อเน่ือง จากมาตรการ Work 
from home เป็นระยะ โดยเฉพาะในปี 2564 

ภาวการณ์แข่งขันของธุรกิจผลิตไฟฟ้า มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ผลจากการเข้ามาลงทุนต่อเน่ืองของ
บริษัทผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ เน่ืองจากแผน PDP ล่าสุด กำหนดให้ต้องมีโรงไฟฟ้าหลักในภาคที่มีความพร้อมด้านสายส่งไฟฟ้า 
และเปิดโอกาสรับซื้อไฟฟ้าจากภาคเอกชนโดยเฉพาะเชื้อเพลิงจากพลังงานหมุนเวียน ส่งผลให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ (กลุ่ม 
IPP/SPP) ที่มีศักยภาพด้านการเงินและเทคโนโลยีมีแนวโน้มเข้ามาขยายกำลังการผลิตและลงทุนโรงไฟฟ้าใหม่จากพลังงาน
หมุนเวียน ขณะที่กลุ่มผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรม/จัดหาออกแบบและก่อสร้าง ซึ่งมีความชำนาญงานด้าน
ติดต้ังระบบไฟฟ้า และกลุ่มผู้ผลิตอุปกรณ์/เทคโนโลยีโซล่าร์เซลล์ ต่างมีแผนแตกไลน์ธุรกิจมาลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนเช่นกัน ทำให้การแข่งขันมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล และก๊าซชีวภาพ ซึ่งต้อง
ประมูลแข่งขันด้านราคา (Competitive bidding) จึงอาจกดดันการทำกำไรของธุรกิจอยู่บ้าง 

ความท้าทายในอนาคตของธุรกิจผลิตไฟฟ้ามาจากการใช้นวัตกรรม/เทคโนโลยีการผลิตเพื่อ
พัฒนาโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนชนิดต่างๆ ทั้งด้านประสิทธภิาพการผลิต การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้านต้นทุน 
อาทิ (1) เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีราคาถูกลง ทำให้สามารถแข่งขันด้านราคากับไฟฟ้าที่มาจากแหล่ง
ผลิตอื่นๆ ได้ โดยเฉพาะการติดต้ังแผงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน อาคารสำนักงาน หรือโรงงาน (2) การ
ลงทุนโรงงานผลิตแบตเตอรี่ต้นแบบ Semi solid จะเป็นกลไกสำคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
(อาทิ แสงอาทิตย์ ลม และ Hybrid) และ (3) การพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy Storage System: 
ESS) ทำให้การจัดเก็บและการใช้พลังงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
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นอกจากน้ี นโยบายที่เปิดกว้างให้ภาคเอกชนผลิตไฟฟ้าได้มากข้ึน ในรูปแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
ระหว่างเอกชนกับเอกชน (Private Power Purchase Agreement) ทำให้ผู้บริโภคสามารถผลิตและขายไฟฟ้าเอง โดยเฉพาะ
การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ซึ่งต้นทุนการผลิตในปัจจุบันมีราคาน้อยกว่า 2 บาทต่อหน่วย เทียบกับ 6-7 บาทต่อหน่วย ปี 
2559 จึงคาดว่าจะจูงใจให้ผู้บริโภคหันมาผลิตไฟฟ้าใช้เองมากขึ้น แม้ในทางปฏิบัติยังมีปัญหาทางเทคนิคที่ต้องแก้ไข เช่น 
ผลกระทบจากความไม่สม่ำเสมอของกระแสพลังงานที่ผลิตได้ต่อระบบการจำหน่ายไฟฟ้า ปัญหาการจัดเก็บพลังงาน ทั้งยังต้อง

ปรับเปลี่ยนระบบไฟฟ้าให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นเพ่ือรองรับกลุ่ม Prosumer และระบบที่เกี่ยว ข้องอื่น ๆ เช่น การซื้อขายและ
การบริหารจัดการผู้ใช้ไฟฟ้า 

 
การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ ของทางการที่อาจมีผลต่อภาคอุตสาหกรรมด้านพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม 
• การปฏิรูปพลังงาน แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศปี 2563-2580 (PDP2018 

ปรับปรุงครั้งที่ 1) ให้ความสำคัญกับพลังงานทดแทน โดยสนับสนุนโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงจากชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ขยะ อีกทั้ง
เปิดเสรีระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่ติดต้ังบนหลังคา รวมถึงส่งเสริมการลงทุนเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานเพ่ือเพ่ิม
เสถียรภาพของอุปทานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ส่งผลให้ธุรกิจ/ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้ามีแนวโน้มเร่งลงทุนในกลุ่มดังกล่าว
ต้ังแต่ปี 2564 เป็นต้นไป 

• การปรับเกณฑ์ด้านพลังงาน ได้แก่ 
o การเปิดเสรีนำเข้าก๊าซธรรมชาติ LNG โดยอนุญาตให้เอกชนรายใหม่สามารถจัดหา

และค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (LNG Shipper) จากปัจจุบันที่ตลาดมีผู้รับอนุญาตน้อยราย ซึ่งอาจทำให้ก๊าซในประเทศมีราคาถูกลง 
o การปรับลดอัตราสำรองน้ำมันดิบของโรงกลั่นและผู้ค้าเป็น 4% ของปริมาณการ

จำหน่ายจากอัตราเดิม 6% (มีผล 1 พฤษภาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564) และเพ่ิมเป็น 5% (ต้ังแต่ 1 กรกฎาคม 2564) 
ทั้งน้ี เพ่ือลดต้นทุนการสต็อกน้ำมันของผู้ประกอบการ 

o การเลื่อนแผนยกเลิกการอุดหนุนน้ำมันเช้ือเพลิง Gasohol E20 E85 และ Diesel 
B10 และ B20 ออกไปอีก 2 ปี จากเดิมต้องดำเนินการภายในปี 2565 เป็นภายในปี 2567  อาจช่วยผลกระทบที่จะเกิดกับ
อุตสาหกรรมเอทานอลและน้ำมันปาล์มจากปริมาณการใช้เชื้อเพลิงที่ลดลงในช่วง COVID-19 

o การกำหนดมาตรฐานไอเสียรถยนต์เพื่อลดผลกระทบด้านมลภาวะทางอากาศและ
ปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยเลื่อนเวลาบังคับใช้มาตรฐานไอเสียรถยนต์ ได้แก่ มาตรฐานยูโร 5 และ 6 เป็นภายในปี 2567 และ 
2568 จากเดิมปี 2564 และ 2565 ตามลำดับ การปรับเกณฑ์ดังกล่าวจะทำให้ผู้ผลิตมีต้นทุนการผลิตรถยนต์สูงขึ้นจากการ
พัฒนาเครื่องยนต์ตามมาตรฐานที่กำหนด 

• การกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน หรือ 
Building Energy Code (BEC) สำหรับอาคารก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลง 9 ประเภท ได้แก่ สถานพยาบาล สถานศึกษา 
สำนักงาน อาคารชุด อาคารชุมนุมคน (หอประชุม) โรงมหรสพ โรงแรม อาคารสถานบริการ และอาคารศูนย์กา รค้าหรือ
ห้างสรรพสินค้า โดยปี 2564 บังคับใช้กับอาคารพ้ืนที่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป ส่วนปี 2565 และ 2566 ใช้กับอาคารพ้ืนที่ 
5,000 และ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ตามลำดับ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตอาจเพ่ิมขึ้นจากการออกแบบอาคาร การเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ ตลอดจนการต้องปรับปรุงอาคารตามเกณฑ์ที่กำหนด 
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ปรับทิศทางพัฒนาโรงไฟฟ้าใหม่ รับมือเทรนด์การผลิตไฟฟ้าในอนาคต 

โลกแห่งพลังงานกำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วไป พร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงในด้านอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น 
ด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สามารถพลิกโฉมรูปแบบพลังงานไปอย่างสิ้นเชิง จะเห็นได้ว่า หลายประเทศทั่วโลกเริ่มทดแทนการผลิต
ไฟฟ้าด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น จากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นอย่างก้าวกระโดด   น่ันสะท้อนถึงแนวโน้มในอนาคต
ที่กำลังเปลี่ยนไปในโลกพลังงาน กฟผ. จะก้าวต่อท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ีได้อย่างไร เพ่ือที่จะผลิ ตไฟฟ้าใช้ได้
เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ ขณะที่ยังต้องรักษาความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าไว้ด้วย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานสำคัญของการ
ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของคนไทย 

ตามแผน PDP2018 (2561-2580) กฟผ. มีภารกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน 6,150 เมกะ
วัตต์ พลังงานหมุนเวียน (Hydro-Floating Solar Hybrid) 2,725 เมกะวัตต์ พลังงานน้ำ 69 เมกะวัตต์ รวมสัดส่วนการผลิต
ไฟฟ้าตามแผน PDP2018 ทั้งหมด 8,944 เมกะวัตต์ 

ปัจจุบันประเทศไทยยังใช้โรงไฟฟ้าฟอสซิลเป็นหลัก โดยแบ่งเป็นโรงไฟฟ้าถ่านลิกไนต์ ที่เหมืองแม่
เมาะประมาณ 10% ถ่านหินนำเข้า 10% ก๊าซธรรมชาติ 55 – 57% น้ำภายในประเทศ 3% จาก สปป.ลาว ประมาณ 7% ที่
เหลือเป็นพลังงานหมุนเวียน ซึ่งยังมีสัดส่วนค่อนข้างน้อย แต่เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยน แนวทางในการพัฒนาก็ต้องเปลี่ยนอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาหาความเหมาะสมตามบริบทของประเทศด้วย 

ในอนาคตโลกของเราจะมุ่ งไปสู่ การผลิตไฟฟ้ าจากพลั งงานห มุนเวียนมากขึ้น เน่ืองจาก
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า และภาคการขนส่ง ฯลฯ ทำให้เกิดการปกคลุมบรรยากาศ
ของโลก ความร้อนสะสมอยู่ในโลกในปริมาณที่มากขึ้นเรื่อย ๆ เกิดเป็นภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่ทั่วโลกพยายามร่วมมือกัน
แก้ไข 

ดังน้ัน จากการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (COP) จึงมีการกำหนดแนวทางการควบคุมการปล่อย CO2 ได้แก่ 

1. การซื้อขาย Carbon Credit เพ่ือให้ประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งประสบปัญหาในการลดปริมาณ
ก๊าซ สามารถซื้อโควตาคาร์บอนจากผู้ประกอบการในประเทศกำลังพัฒนา 

2. โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย T-Ver (Thailand 
Voluntary Emission Reduction Program) ซึ่งเป็นกลไกที่มีเป้าหมายส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในประเทศ และสามารถนำคาร์บอนเครดิตไปซื้อขาย 

3. การซื้อขายใบรับรองเครดิตการผลิตพลังงานหมุนเวียน I-REC (International Renewable 
Energy Certificate) เพ่ือส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

4. Carbon Neutral หมายถึงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ สำหรับโรงไฟฟ้า
แล้วคือการไม่ปล่อย CO2 จึงเกิดการขยายการดำเนินธุรกิจไปสู่นวัตกรรมพลังงานสะอาดอย่างโซลาร์เซลล์มากขึ้น 
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โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในอนาคต ต้องทำให้ต้นทุนค่าไฟถูกลง 

ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ในอดีตต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์มีราคาสูง
เน่ืองจากมีค่าส่วนเพ่ิมราคารับซื้อไฟฟ้า (ADDER) 8 บาท ซึ่งทำเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าใหม่ ๆ และค่า
ไฟฟ้าขายส่ง 3 บาท รวมเป็น 11 บาท แต่ปัจจุบันราคาต้นทุนไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์มีราคาลดลง ซึ่งจะทำให้ค่าเฉลี่ยราคาค่า
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนลดลง 

ในอนาคตหาก กฟผ. สามารถพัฒนาโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำได้มากขึ้น ก็จะทำให้ดึงราคาค่า
ไฟฟ้าเฉลี่ยถูกลง ซึ่งจะส่งผลให้ค่าเฉลี่ยราคาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั้งระบบถูกลง รวมถึงทำให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าทั้งประเทศ
ต่ำลงไปด้วย 

ขณะน้ี กฟผ. ได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตแผงโซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่ เพ่ือให้ลดระยะเวลาการ
ดำเนินงานลงและผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้น ซึ่งในเบื้องต้นน้ันอาจจะเป็นการนำเข้าชิ้นส่วนมาประกอบในประเทศไทย เน่ืองจากเรา
ไม่มีวัตถุดิบที่จะนำมาผลิตได้ ซึ่งหากทำได้จริงก็จะลดต้นทุนการนำเข้าของประเทศได้ 
 

โรงไฟฟ้าในอนาคต ใช้เทคโนโลยีผสมผสานพร้อมเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานปลอดคาร์บอน 

 การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนอย่างพลังงานแสงอาทิตย์น้ันมีข้อจำกัด คือ สามารถผลิตได้ช่วง 
09.00–16.00 น. กฟผ. จึงได้พยายามลดข้อจำกัดดังกล่าว ด้วยการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำ
ร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสริินธร หรือ Hydro-Floating Solar Hybrid Project 

ปัจจุบันโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร มีกำลังการผลิต 36 เมกะวัตต์ ตามแผนการผลิตไฟฟ้าน้ัน สามารถ
เดินเครื่องเต็มกำลังได้ 28% ของ 8,760 ชั่วโมง (ปี) เท่ากับเดินเครื่อง 2,453 ชั่วโมงต่อปี แต่การนำแผงโซลาร์เซลล์ติดต้ังใน
เขื่อนสิรินธร ขนาด 45 เมกะวัตต์ ซึ่งมีแผนการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า 18% ต่อปี จะได้เท่ากับเดินเครื่อง 1,577 ชั่วโมงต่อปี เมื่อ
รวมกันแล้วจะสามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้ 4,030 ชั่วโมงต่อปี จะเท่ากับประมาณ 43% ในเวลากลางวันเมื่อมีแดด เราจะได้
พลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ และเมื่อไม่มีแดดหรือในเวลากลางคืนก็ใช้พลังงานน้ำในการผลิตไฟฟ้า น่ันคือจะทำให้โรงไฟฟ้า
ที่น่ีสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้น 

 นอกจากน้ียังต้องมี Energy Management System ซึ่งทำงานบริหารจัดการพลังงานในระบบ ซึ่ง
ต้องอาศัยแบตเตอรี่ด้วย จึงมีความจำเป็นต้องมีการพัฒนาแบตเตอรี่เพ่ือนำมาพยุงระบบ เพราะเมื่อพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์
เซลล์หายไป ระบบก็สามารถบริหารจัดการนำไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ออกมาใช้งานระหว่างที่รอให้โรงไฟฟ้าพลังน้ำเดินเครื่อง น่ัน
คือการทำให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น และประชาชนก็ได้ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดที่
ยั่งยืนอีกด้วย 

 ปัจจุบันมีตัวเลือกด้านการผลิตไฟฟ้ามากขึ้น โรงไฟฟ้าอาจใช้พ้ืนที่ที่มีขนาดเล็กลงและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นและปลอดภัยกว่าเดิมด้วยเทคโนโลยี นอกเหนือจากน้ัน ยังมีการกระจายการผลิตไปที่ภาคประชาชน อย่างการสร้าง
โรงไฟฟ้าชุมชนขนาดเล็ก การติดต้ังโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้าน ซึ่งอาจเข้ามาอุดช่องว่างให้ประเทศไทยสามารถผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าใช้เองได้ทั้งหมดโดยที่ไม่ต้องนำเข้าจากประเทศเพ่ือนบ้านก็เป็นได้ ทั้งหมดน้ีต้องอยู่บนพ้ืนฐานสำคัญที่เราต้องคำนึงถึงอยู่
ตลอดเวลาน่ันคือ เพ่ือระบบไฟฟ้าของประเทศมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ 
 

   ที่มา : การไฟฟ้าผ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

บริษัทจึงให้ความสนใจโครงการด้านธุรกิจพลังงานและพลังงานทางเลือก โดยทำการศึกษาความ
เป็นไปได้ของโครงการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือสรรหาโครงการที่มีศักยภาพและสามารถสร้างผลกำไรให้กับ
บริษัทได้อย่างมั่นคงและต่อเน่ืองในระยะยาว ตลอดจนสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีที่ปรึกษาที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งจะทำให้การดำเนินการด้านพลังงานและพลังงานทางเลือกเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดไว้และ
รองรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย 
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2. การตลาดและการแข่งขันของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

นโยบายด้านการตลาด 

กลุ่มเป้าหมายหลักของผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ กลุ่มลูกค้าระดับบน (Premium) ที่
มีกำลังซื้อสูงและมีความต้องการบ้านหลังที่สองในทำเลที่โครงการของบริษัทต้ังอยู่ โดยบริษัทและบริษัท โดมแลนด์ เอสเตท 
จำกัด (“DML”) มีทีมขายที่มีประสิทธิภาพและมีความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี นอกจากน้ี DML ยังได้มีการ
ว่าจ้างบริษัทบริหารทรัพย์สิน เจแอนด์พี จำกัด (“J&P”) เพ่ือทำหน้าที่เป็นตัวแทนบริหารงานขาย ซึ่งจะช่วยสนับสนุนกิจกรรม
การขายของโครงการ ตลอดจนช่วยบริหารจัดการอาคาร ในระหว่างที่ยังไม่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด สำหรับ J&P 
เป็นบริษัทที่มีความรู้ความชำนาญในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดภายในพ้ืนที่ และสามารถช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของ
ทีมขายของบริษัทได้เป็นอย่างดี 
  ชื่อสัญญา : สัญญาว่าจ้างตัวแทนบริหารงานขาย 
  คู่สัญญา :  - DML : ผู้ว่าจ้าง หรือ เจ้าของโครงการ 
  :  - J&P: ผู้รับจ้าง หรือ ตัวแทนขาย 
  วันที่ลงนาม : 1 มีนาคม 2561 
  ข้อสัญญาที่สำคัญ       :  - ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเป็นผู้บริหารงานขาย การโอน 

                                 กรรมสิทธิ์และการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการขายอาคารชุดทั้งหมด ภายใต้ชื่อโครงการ 
                                The Pino Khaoyai โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังน้ี 

  - จัดพนักงานขายประจำหน่วยงานของผู้ว่าจ้าง 
 - มีหน้าที่บริหารงานขาย การตลาดและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ อันเป็น 
 ประโยชน์ต่อการขาย   

  - วางแผนงานและส่งเสริมพนักงานขายให้ทำการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  - เป็นผู้ประสานงานในเรื่องเกี่ยวกับการทำสัญญาจองสิทธิและสัญญาจะซื้อจะขาย  
  พร้อมทั้งดำเนินเรื่องเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิห้องชุด 
  - ผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าคอมมิชชั่นจากการขายให้แก่ผู้รับจ้าง โดยคิดเป็นร้อยละจาก 
  ราคาขายระยะเวลาของสัญญา 1 มีนาคม 2562 จนถึง  28 กุมภาพันธ์ 2565 

ภาวะอุตสาหกรรม 

จากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ REIC รายงานงานว่า  ผลสำรวจภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัย 27 จังหวัด
ทั่วประเทศ พบว่า ผู้ประกอบการปรับตัวท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 โดยลดการเปิดโครงการใหม่ เน้นระบายสต๊อกเสริม
สภาพคล่อง ทำให้อุปทานที่อยู่อาศัยใหม่ที่เข้าสู่ตลาดในช่วงครึ่งแรกปี 2564 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 ส่งผลให้
ภาพรวมที่อยู่อาศัยในตลาดมีหน่วยลดลง ขณะที่หน่วยขายได้ใหม่มีการชะลอตัว สาเหตุจากกำลังซื้อที่ลดลง ในปี 2564 
นับต้ังแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันประเทศไทยยังประสบกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งค่อนข้างรุนแรงมากขึ้นและยังไม่มี
ความชัดเจนว่าจะยุติลงเมื่อไร ส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทย และภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยของทั้งประเทศ 

ทั้งน้ี การปรับตัวลดลงของอุปทานที่อยู่อาศัยเข้าใหม่ ส่งผลต่อภาพรวมของอุปทานที่อยู่อาศัยทั้งหมด
ที่มีการขายในตลาดพ้ืนที่ 27 จังหวัด ณ ครึ่งปีแรกปี 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 328,657 หน่วย มูลค่ารวม 1,446,276 ล้านบาท 
จำนวนหน่วยลดลงร้อยละ 5.7 มูลค่าลดลงร้อยละ 6.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 แสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์การ
ปรับตัวของผู้ประกอบการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ไม่เพ่ิมเติมสินค้าใหม่เข้ามาในตลาดมากนัก แต่จะเน้นการระบายสินค้าเดิมที่มีอยู่
ออกไป เพ่ือสร้างสภาพคล่องในการบริหารจัดการโดยในภาวะที่ยังมีการระบาดของ COVID-19 ทำให้กำลังซื้อของผู้ที่ต้องการ
จะซื้อที่อยู่อาศัย และความสนใจในการซื้อเพ่ือเป็นบ้านหลังที่สอง หรือเพ่ือการลงทุนมีการชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนจาก
ยอดขายที่อยู่อาศัยขายได้ใหม่ในภาพรวม ที่พบว่าในช่วงครึ่งแรกปี 2564 มีจำนวนที่อยู่อาศัยขายได้ใหม่ประมาณ 45,895 
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หน่วย มูลค่า 195,803 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 14.3 และ 14.7 ตามลำดับ โดยเป็นโครงการบ้านจัดสรรขายได้ใหม่ 
27,489 หน่วย มูลค่า 124,219 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 22.6 และร้อยละ 20.7 ตามลำดับ 

ในขณะที่โครงการอาคารชุดขายได้ใหม่ 18,406 หน่วย มูลค่า 71,583 ล้านบาท โดยจำนวนหน่วย
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.8 ส่วนมูลค่าลดลงร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 สำหรับการที่อาคารชุดขายได้ใหม่มี
จำนวนหน่วยเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย เพราะในปี 2563 มีฐานที่ต่ำมาก นอกจากน้ียังพบว่าอัตราดูดซับในภาพรวมลดลงต่ำกว่าช่วง
เดียวกันของปี 2563 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับต่ำอยู่แล้ว ซึ่งนับได้ว่าเป็นการลดแรงกดดันของภาวะหน่วยเหลือขายในตลาดให้ลด
ความรุนแรงลง และสะท้อนว่าตลาดมีการปรับสมดุลของอุปสงค์และอุปทานมาอย่างต่อเน่ือง ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ของศูนย์
ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่ได้ส่งสัญญาเตือนตลาดมาอย่างต่อเน่ือง 

แนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยของปี 2564 ยังมีปัจจัยท้าทายและความเปราะบางสูง แม้ในช่วงครึ่งปีแรก 
ผลประกอบการด้านรายได้จากการขายที่อยู่อาศัยของผู้ประกอบการหลายรายจะสามารถพลิกกลับมาเป็นบวกได้ แต่ยังเป็น
ระดับที่ต่ำกว่าศักยภาพ และแม้สถานการณ์โควิดจะเริ่มมีสัญญาณที่น่ิงขึ้นจากจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่รายวันที่เริ่มลดลง แต่ผลของ
โควิดระลอกน้ีที่รุนแรงและยืดเยื้อ กระทบกิจกรรมเศรษฐกิจเป็นวงกว้างมากขึ้น ทำให้การฟ้ืนตัวของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่อาศัยคงต้องใช้ระยะเวลาที่นานขึ้นกว่าจะกลับสู่ระดับก่อนเกิดวิกฤติการระบาดของโควิดนับจากต้นปี 2564 จนถึงปัจจุบัน 
ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ชะลอการเปิดโครงการใหม่ เน่ืองจากสภาวะตลาดที่ไม่เอื้อและจำนวน
ที่อยู่อาศัยรอขายสะสมยังทรงตัวระดับสูง ทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สอดคล้องกับภาวะของตลาด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

อย่างไรก็ดี เพ่ือลดความเสี่ยงและเพ่ิมสภาพคล่องให้กับธุรกิจ ผู้ประกอบการยังคงทำแคมเปญ
การตลาด นำเสนอโปรโมชั่นพิเศษอย่างหนัก เพ่ือจูงใจลูกค้า เช่น การปรับลดราคา แคมเปญอยู่ฟรี อัตราดอกเบี้ยพิเศษและ
ของสมนาคุณ ซึ่งนับเป็นจังหวะที่ดีสำหรับผู้ที่มีความพร้อมในการซื้อที่อยู่อาศัย จึงช่วยผลักดันให้ยอดขายกลับมาเพ่ิมขึ้น แม้
จะต่ำกว่าก่อนการระบาดของโควิดก็ตาม อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยหนุนเบาบาง อย่างมาตรการลดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม
อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย เช่น การลดค่าโอนกรรมสิทธิ์และค่าจดจำนองที่อยู่อาศัยสำหรับที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท 
เพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระรายจ่ายของประชาชนในการซื้อที่อยู่อาศัย ขณะที่ตลาดที่อยู่อาศัยยังมีโจทย์สำคัญรออยู่ข้างหน้า 
โดยเฉพาะผลกระทบจากการระบาดของโควิดที่รุนแรงและยืดเยื้อ อาทิ การระบาดของโควิดที่ยาวนานกระทบความมั่นคงทาง
อาชีพการงาน รายได้และเงินออมของครัวเรือนลดลง ส่งผลกระทบต่อความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยยังชะลอตัว ขณะที่ทิศ
ทางการจ้างงานใหม่ของภาคเอกชนยังมีความเปราะบาง กระทบต่อการมีงานทำและกำลังซื้อของผู้บริโภคโดยเฉพาะในกลุ่มวัย
เริ่มทำงานและนักศึกษาจบใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญของตลาดที่อยู่อาศัยที่จะได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก 

ภาวะการแข่งขัน 

จากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ REIC รายงานงานว่า ปี 2565 ในส่วนตลาดคอนโดมิเนียม จะฟ้ืน
กลับมาจากที่ทุกคนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ ดังน้ัน คอนโดฯ ต้องกลับมา คนต้องการที่อยู่อาศัยในเมืองสามารถเดินทาง
สะดวก ปี 2564 ตลาดคอนโดฯ ติดลบ -30% เทียบปีก่อน ส่วนปี 2565 น่าจะขยายตัวดีขึ้น 10-15% แต่ภาพรวมถือว่ายังติด
ลบเมื่อเทียบกับยุคก่อนโควิด การฟ้ืนตัวให้กลับมาบวกน่าจะเห็นในปี 2566 ซึ่งกลุ่มลูกค้าที่ซื้อคอนโดฯ เป็นผู้มีรายได้
ระดับกลาง-ล่าง บางคนมีภาระหน้ีครัวเรือนสูง ปัญหาเหล่าน้ีต้องการเวลาแก้ไขเยียวยากำลังซื้อ ส่วนการเปิดตัวคอนโดฯ ใหม่
คาดว่าเริ่มกลับมาลงทุนมากขึ้น เพราะบางบริษัทเหลือสินค้าเพ่ือขายน้อยลง ขณะที่การก่อสร้างคอนโดฯ ต้องใช้เวลา 3 ปี ด้าน
บ้านแนวราบซึ่งเป็นสินค้าทดแทนคอนโดฯ ยุคโควิด หากคอนโดฯ กลับมาฟ้ืนเชื่อว่าสินค้าแนวราบที่เติบโตอย่างมากในช่วง 2 
ปีจะยังโต แต่อาจเติบโตลดลงเพราะเป็นปัจจัย 4 ไม่ว่าอย่างไรก็ยังมีลูกค้าเรียลดีมานด์ที่ซื้อเพ่ืออยู่จริง 

สำหรับราคาที่อยู่อาศัยปี 2565 ในแง่การแข่งขันลดราคาคงไม่รุนแรงเท่าปี 2563-2564 เพราะสต็อก
เหลือน้อยความกดดันก็น้อยลงด้วย คงไม่มีใครยอมขายขาดทุนมาก ประเด็นอยู่ที่สินค้าสร้างใหม่ มีต้นทุนใหม่ ทั้งบ้านแนวราบ 
และคอนโดฯ ต้องขึ้นราคาเพราะต้นทุนพัฒนาโครงการแพงขึ้น ประเมินว่าราคาที่อยู่อาศัยปี 2565 จะเพ่ิมขึ้น 3-5% ปัจจัย
เสี่ยงของภาคอสังหาฯ ปี 2565 ยังเป็นโอไมครอน สิ่งที่ เป็นห่วงคือ หากการระบาดรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตจำนวนมากในเวลา
อันรวดเร็วจนนำไปสู่การล็อกดาวน์อีกครั้ง ปี 2565 คงไม่สดใสเหมือนกับราคาน้ำมันและราคาเหล็กที่แพงขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว 
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ส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้อสูง ขณะที่เศรษฐกิจไทยยังไม่ฟ้ืนตัว เมื่อเผชิญกับปัญหาสินค้าราคาแพง ประชาชนระดับกลาง-ล่างคง
ลำบากมาก รัฐบาลอาจต้องเตรียมมาตรการบางอย่างเพ่ือลดความร้อนแรงของการขึ้นราคาไม่ให้สูงจนกระทบค่าครองชีพ 
ปัจจัยบวกเป็นเรื่องการส่งออกที่มีทิศทางที่ดีมาก ซึ่งส่งผลต่อการจ้างงาน ภาคการบริการในประเทศ รวมถึงสถิติของสำนักงาน
ส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI รอบ 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย. 64) มีผู้มาขอรับบัตรส่งเสริมการลงทุนจำนวนมาก แม้จะเพ่ิมจากฐานที่
ต่ำในปี 2563 แต่ยังดีกว่าไม่เพ่ิม สำหรับคนทำธุรกิจถือว่าเป็นสัญญาณที่ดี 

3. การตลาดและการแข่งขันของธุรกิจด้านสาธารณูปโภค 

หัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนน้ัน ประเทศจำเป็นต้องลงทุน
พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ไม่ว่าจะเป็น ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา โครงข่ายด้านการสื่อสาร ระบบ
คมนาคมขนส่งทั้งทางราง ทางบก ทางอากาศ และทางน้ำ รวมถึงการเกิดของนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ต่างๆ เพ่ือเสริมสร้าง
ความพร้อมในการลงทุนทั้งจากในและต่างประเทศ ในรายงานของสำนักวิจัยเศรษฐกิจและความร่วมมือในภูมิภาคของ ADB 
พบว่า ประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาค Asia Pacific น้ันจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนในโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานปีละกว่า 1.7 ล้าน
ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือรวมกว่า 26 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ในระยะเวลา 15 ปี (ปี 2559-2573) โดยจะต้องเน้นพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 4 ด้านด้วยกัน ได้แก่ พลังงาน คมนาคมขนส่ง โทรคมนาคม และการประปา 

ในปี 2564 Economic Intelligence Center (EIC) ร่วมวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจ CLMV ว่า 
เศรษฐกิจ CLMV ฟ้ืนตัวได้อย่างจำกัดแม้จะได้รับอานิสงส์จากการส่งออกที่ฟ้ืนตัวตามเศรษฐกิจโลก โดยมีปัจจัยกดดันจากการ
ระบาดของสายพันธุ์เดลตาในช่วงไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ซึ่งเป็นการระบาดระลอกที่รุนแรงที่สุดและนำไปสู่มาตรการล็อก
ดาวน์ที่เข้มงวดขึ้น ขณะเดียวกัน เหตุการณ์รัฐประหารในประเทศเมียนมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ได้ส่งผลให้เศรษฐกิจเมียน
มาหดตัวอย่างรุนแรงและทวีผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการระบาดของ COVID-19 

อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจ CLMV ได้เริ่มส่งสัญญาณฟ้ืนตัวในไตรมาส 4 จากจำนวนผู้ติดเชื้อที่ลดลง (สู่
หลักร้อยต่อวันในทุกประเทศยกเว้นเวียดนาม) โดยส่วนหน่ึงเป็นผลจากอัตราการฉัดวัคซีนที่สูงขึ้น (กัมพูชาฉีดครบโดสแล้ว 
81.8% ของประชากร, สปป.ลาว 58.7%, เมียนมา 38.4% และเวียดนาม 78.5% ณ วันที่ 2 มีนาคม 2565) และการผ่อน
คลายมาตรการล็อกดาวน์ตามการเปลี่ยนนโยบายไปเป็นการใช้ชีวิตร่วมกับ COVID-19 อย่างปลอดภัย ขณะที่ภาคการส่งออกก็
กลับมาขยายตัวสูงอีกครั้งหลังการชะงักงันของห่วงโซ่อุปทานคลี่คลายลง นอกจากน้ี บางประเทศ เช่น กัมพูชาและเวียดนาม 
ได้เริ่มมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยวโดยไม่ต้องกักตัว หรือลดเวลาการกักตัวลง หากได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว EIC มองว่า
มาตรการควบคุม COVID-19 ในเศรษฐกิจ CLMV ในปี 2565 จะผ่อนคลายกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งจะเป็นปัจจัยบวกต่ออุปสงค์
ภายในประเทศ ขณะที่อุปสงค์จากนอกประเทศจะมีปัจจัยสนับสนุนจากเศรษฐกิจโลกที่ขยายตัวต่อเน่ืองและการเปิดพรมแดน
ต้อนรับนักท่องเที่ยว 

สำหรับความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจ CLMV ที่ต้องจับตามองในปี 2565 ได้แก่ 1) สถานการณ์การระบาด
ของสายพันธุ์โอมิครอนหรือสายพันธุ์อื่น ๆ ที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง 2) อัตราการฉีดวัคซีนที่ยังค่อนข้างต่ำในสปป.ลาวและ
เมียนมา 3) เศรษฐกิจโลกที่อาจฟ้ืนตัวช้ากว่าคาด ท่ามกลางความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนที่มี
ความเชื่อมโยงสูงกับเศรษฐกิจ CLMV 4) ราคาพลังงานที่เพ่ิมสูงขึ้นจากปัจจัยสงครามรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งจะส่งผลให้อัตราเงิน
เฟ้อเร่งตัวขึ้นและกระทบกำลังซื้อผู้บริโภค โดยเฉพาะในช่วงที่ค่าเงินของเศรษฐกิจ CLMV กำลังอ่อนค่า และ 5) เสถียรภาพ
ทางการคลังและการเงินในแต่ละประเทศ โดยเฉพาะในสปป.ลาว และเมียนมา ที่มีภาระหน้ีสาธารณะสูงเทียบกับการจัดเก็บ
รายได้ภาครัฐ ท่ามกลางภาวะการเงินโลกที่จะตึงตัวขึ้นในปีน้ี นอกจากน้ี ปัจจัยเฉพาะประเทศก็ยังคงมีความสำคัญต่อแนวโน้ม
เศรษฐกิจ เช่น สถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมืองในเมียนมาที่ยังยืดเยื้อ ซึ่งจะส่งผลให้การฟ้ืนตัวในเกือบทุกภาคส่วน
ของเศรษฐกิจเป็นไปได้อย่างจำกัด 

การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ CLMV จะเป็นปัจจัยบวกต่อเศรษฐกิจไทย ผ่านการส่งออกที่สูงขึ้น และเป็น
โอกาสสำหรับธุรกิจไทยในการลงทุนในประเทศเพ่ือนบ้าน การส่งออกไทยไปยัง CLMV คาดว่าจะขยายตัวต่อเน่ืองในอัตราที่
ชะลอลง โดยมีปัจจัยใหม่ที่ต้องจับตามอง ได้แก่ โอกาสในการส่งออกสินค้าเกษตรไปจีนผ่านทางรถไฟความเร็วสูงจีน-สปป.ลาว 
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ซึ่งคาดว่าจะลดต้นทุนและระยะเวลาในการขนส่งได้สูง และการเปิดด่านค้าชายแดนเพ่ิมเติม ซึ่งกระทรวงพาณิชย์คาดว่าจะเปิด
เพ่ิม 12 ด่านในปีน้ี อย่างไรก็ดี ยังมีความเสี่ยงการเลื่อนการเปิดด่านค้าชายแดนออกไปหากยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 เร่งตัวขึ้น
อีกครั้ง การลงทุนโดยตรงจากไทยไป CLMV มีแนวโน้มฟ้ืนตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ตามการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคและ
มาตรการเปิดรับนักเดินทางโดยไม่ต้องกักตัว โดยเวียดนามคาดว่าจะเป็นประเทศที่มีสัดส่วนการลงทุนจากไทยสูงสุดต่อไป 
ขณะที่การลงทุนในเมียนมาจะซบเซาอย่างมากจากความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศ นักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศ 
CLMV คาดว่าจะทยอยเดินทางเข้าไทยมากขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง เมื่อสถานการณ์การระบาดสายพันธุ์โอมิครอนเริ่มคลี่คลาย 
หากไทยสามารถทำข้อตกลงจับคู่การเดินทางระหว่างประเทศ (Travel Bubbles) กับประเทศในกลุ่ม CLMV ได้ก็จะเป็นอีก
หน่ึงปัจจัยบวกต่อภาคการท่องเที่ยวไทยในปีน้ีโดยเฉพาะผู้เดินทางผ่านด่านชายแดน 

อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายที่สูงในการตรวจเชื้อ COVID-19 และการทำประกันการท่องเที่ยวจะเป็น
ปัจจัยกดดันการฟ้ืนตัวของตลาดนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศ CLMV สำหรับสถานการณ์แรงงานต่างด้าวจาก CLMV ในปีน้ี มี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นตามโอกาสการจ้างงานในไทยที่สูงขึ้น มาตรการกักตัวที่คาดว่าจะผ่อนคลายลง และนโยบายการจัดระเบียบ
แรงงานต่างด้าวให้เข้าสู่ระบบการจ้างงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยการจ้างแรงงานจากประเทศกัมพูชา สปป.ลาว และ
เมียนมาในไทยซบเซาต่อเน่ืองต้ังแต่เดือนมิถุนายน 2564 ที่ประมาณ 2.16 ล้านคน ต่ำกว่าระดับก่อนเกิดวิกฤต COVID-19 ที่
ประมาณ 2.7 ล้านคน ซึ่งหากปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่างด้าวยังยืดเยื้อต่อไป อาจนำไปสู่ค่าจ้างแรงงานที่สูงขึ้น และ
กระทบต่อผลประกอบการธุรกิจไทยในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังฟ้ืนตัว 

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

 1.  การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจพลังงาน 

ในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าของบริษัทและบริษัทย่อยน้ัน ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ใน
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดต้ังบนพ้ืนดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร  
พ.ศ. 2560 ในประเทศจำนวน 4 โครงการ ขนาดรรวม 12.95 เมกกะวัตต์ และต่างประเทศจำนวน 1 โครงการ ขนาด 46.8  
เมกะวัตต์ ซึง่สามารถสรุปได้ดังน้ี 

ช่ือโครงการ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดต้ังบนพ้ืนดินสำหรับหน่วยงานราชการ
และสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ.๒๕๖๐ ขนาด 5 เมกะวัตต์ ของสหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ใช้
ปุ๋ยอินทรีย์ อำเภอกระแสสินธุ์ จำกัด จังหวัดสงขลา 

ช่ือสัญญา สัญญาซื้อขายไฟฟ้า สัญญาเลขที่ PVF3-PEA-024/2561 
บริษัท/บริษัทย่อย บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) 
คู่สัญญา - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
วันที่ลงนาม 27 กุมภาพันธ์ 2561 
ข้อสัญญาที่สำคัญ ▪ คู่สัญญาจะรับซื้อไฟฟ้าราคาหน่วยละ 4.12 บาท เป็นเวลา 25 ปี 
การสิ้นสุดของสัญญา - 26 ธันวาคม 2586 

 

ช่ือโครงการ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดต้ังบนพ้ืนดินสำหรับหน่วยงานราชการ
และสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ.๒๕๖๐ ขนาด 1.75 เมกะวัตต์ ของสหกรณ์การเกษตร
วิเชียรบุรี จำกัด จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ช่ือสัญญา สัญญาซื้อขายไฟฟ้า สัญญาเลขที่ PVF3-PEA-018/2561 
บริษัท/บริษัทย่อย บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด  
คู่สัญญา - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
วันที่ลงนาม 26 กุมภาพันธ์ 2561 
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ข้อสัญญาที่สำคัญ ▪ คู่สัญญาจะรับซื้อไฟฟ้าราคาหน่วยละ 4.12 บาท เป็นเวลา 25 ปี 
การสิ้นสุดของสัญญา - 20 ธันวาคม 2586 
 -  

ช่ือโครงการ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดต้ังบนพ้ืนดินสำหรับหน่วยงานราชการ
และสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ.๒๕๖๐ ขนาด 1.20 เมกะวัตต์ สหกรณ์การเกษตรกะทูน 
จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ช่ือสัญญา สัญญาซื้อขายไฟฟ้า สัญญาเลขที่ PVF3-PEA-013/2561 
บริษัท/บริษัทย่อย บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด  
คู่สัญญา - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
วันที่ลงนาม 26 กุมภาพันธ์ 2561 
ข้อสัญญาที่สำคัญ ▪ คู่สัญญาจะรับซื้อไฟฟ้าราคาหน่วยละ 4.12 บาท เป็นเวลา 25 ปี 
การสิ้นสุดของสัญญา - 24 ธันวาคม 2586 

 

ช่ือโครงการ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดต้ังบนพ้ืนดินสำหรับหน่วยงานราชการ
และสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ.๒๕๖๐ ขนาด 5 เมกะวัตต์ สหกรณ์การเกษตรศรีธาตุ
จำกัด จังหวัดอุดรธานี 

ช่ือสัญญา สัญญาซื้อขายไฟฟ้า สัญญาเลขที่ PVF3-PEA-015/2561 
บริษัท/บริษัทย่อย บริษัท บีเอส โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด  
คู่สัญญา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
วันที่ลงนาม 5 กุมภาพันธ์ 2561 
ข้อสัญญาที่สำคัญ คู่สัญญาจะรับซื้อไฟฟ้าราคาหน่วยละ 4.12 บาท เป็นเวลา 25 ปี 
การสิ้นสุดของสัญญา 11 ธันวาคม 2586 

 

ช่ือโครงการ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Song Luy 1 Solar Power Plant  
ขนาด 46.8 เมกะวัตต์ ในประเทศเวียดนาม เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ให้กับ Vietnam Electricity (“EVN”) 

ช่ือสัญญา สัญญาซื้อขายไฟฟ้า สัญญาเลขที่ 10/2018/HD-NMDMT-SONG LUY1 
บริษัท/บริษัทย่อย Binh Thuan Solar Power Investment Joint Stock Company 

บริษัท ร่วมทุนลงทุนพลังงานแสงอาทิตย์บิ่ญถ่วน จำกัด 
คู่สัญญา บริษัทไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) 
วันที่ลงนาม ฮานอย ตุลาคม 2561 
ข้อสัญญาที่สำคัญ คู่สัญญาจะรับซื้อไฟฟ้าราคาหน่วยละ 0.0935USD เป็นเวลา 20 ป ี
การสิ้นสุดของสัญญา 15 พฤษภาคม 2582 

โดยทั้ง 4 โครงการในประเทศไทยน้ี บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดหาอุปกรณ์คุณภาพสูง  สามารถ
เดินเครื่องผลิตและขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ตามเป้าหมาย ทั้งน้ี บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินโครงการโดยสถาน
ที่ต้ังโครงการอยู่ในที่ดินที่สหกรณ์ฯ เป็นเจ้าของ หรือที่ดินที่สมาชิกสหกรณ์ฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง โดย
มสีัญญาเช่าที่ดินที่เป็นต้ังโครงการมากกว่าอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 1 ปี อีกทั้ง บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ความสำคัญต่อ
กระบวนการบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์สำหรับการผลิตเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดระยะเวลาโครงการ 
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
บริษัทให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตาม มาตรฐานสากลก่อนการพัฒนาโครงการ

ต่างๆและปลูกฝัง จริยธรรมแก่บุคลากรของบริษัทให้ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม ยึดหลักการตามระเบียบ กฎหมาย และมาตรการ
ลดผลกระทบที่กำหนด ในรายงาน EIA และ ESIA รวมถึงเข้าพบปะชุมชนเพ่ือสอบถามความคิดเห็นต่างๆ  

บริษัทและบริษัทย่อยมีการปฎิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับดูแลของ
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กระทรวงพลังงาน ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการทำผิดกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและไม่มีการร้องเรียนจากชุมชนในบริเวณใกล้เคียง  

2. การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

การจัดหาที่ดินและการเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ 
ในการคัดเลือกทำเลที่ดินสำหรับพัฒนาโครงการ ฝ่ายบริหารของบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบ ใน

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการควบคู่กับฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เพ่ือกำหนดลักษณะ ประเภทของแต่ละโครงการและทำการ
สำรวจศึกษาทำเลที่ต้ังที่เหมาะสม อาทิเช่น ทำเลแนวรถไฟฟ้า เขตผังเมือง เส้นทางคมนาคมหลักที่เดินทางสะดวกสบายและ
ข้อบังคับทางด้านกฎหมายต่างๆ  นอกจากน้ีเพ่ือเพ่ิมความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ฝ่ายพัฒนาธุรกิจจะเป็นผู้วิเคราะห์และ
ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการผ่านการทำงานร่วมกันกับฝ่ายอื่นๆ เช่น สำนักกฎหมาย ฝ่ายการเงิน ฝ่ายพัฒนา
ผลิตภัณฑ์  ฝ่ายพัฒนาโครงการและฝ่ายการตลาด เพ่ือศึกษาถึงแนวโน้มต้นทุนการก่อสร้าง ปัญหาที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการ
ดำเนินโครงการ ทำการศึกษาวิจัยในด้านความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่อยู่อาศัย รายละเอียดของคู่แข่งในทำเลที่ต้ัง          
ที่ฝ่ายบริหารกำหนดมา เพ่ือนำข้อมูลมาวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและศักยภาพในการขาย ความต้องการและกำลังซื้อ
ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  

ส่วนฝ่ายพัฒนาโครงการจะพิจารณาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างโครงการ การประมาณการต้นทุน
การก่อสร้างจากผังโครงการที่กำหนด นอกจากน้ีฝ่ายพัฒนาธุรกิจจำเป็นต้องประมาณการยอดขาย โดยใช้ข้อมูลการตลาดจาก  
ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดหรือการสำรวจตลาดให ม่ๆ เพ่ือเพ่ิมความแม่นยำในการคาดการณ์และกำหนดราคาขายให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน เมื่อทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการแล้ว ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้รับผิดชอบในการ
นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาอนุมัติในการจัดซื้อที่ดิน โดยบริษัทจะซื้อที่ดินเอง หรือซื้อผ่านนายหน้า ซึ่งไม่
เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นหลักของบริษัทโดยคำนึงถึงต้นทุนค่าที่ดิน ซึ่งเป็นหน่ึงในปัจจัยหลักของต้นทุนโครงการและจะ
เปรียบเทียบราคาซื้อ-ขายที่ดินกับราคาประเมิน ราคาตลาด เพ่ือให้ได้ราคาที่เหมาะสมและจากการที่บริษัทมีทีมงานที่ศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการ ทำเลที่ ต้ังและการจัดซื้อที่ดินอย่างเข้มงวด จึงมั่นใจได้ถึงศักยภาพของโครงการที่จะจัดต้ังว่า
สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เป็นอย่างดีและสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัท  

การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 
บริษัทมีขั้นตอนในการจัดซือ้วัสดุก่อสร้างที่โปร่งใสและรัดกุม เพ่ือให้ได้ราคาที่เหมาะสมที่สุด ภายใต้

วัสดุก่อสร้างที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพสูงตามที่กำหนดไว้  นอกจากน้ีบริษัทยังมีแผนรองรับความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง
อย่างรัดกุม โดยกำหนดราคาส่งมอบล่วงหน้า เพ่ือป้องกันความผันผวนของราคา และกำหนดผู้รับผิดชอบในการดูแลการ
เปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าในแต่ละหมวดที่สำคัญอย่างใกล้ชิด 

การจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง 
ลูกค้าที่ซื้อที่ดินที่ พัฒนาเพ่ือขายของกลุ่มบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างเอง 

สำหรับในกรณีของการพัฒนาโครงการบ้านจัดสรรและโครงการคอนโดมิเนียมน้ัน ฝ่ายบริหารของบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบใน
การสรรหาและคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีประสบการณ์ สามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพดี ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการ
ประกอบธุรกิจที่บริษัทคัดเลือกผู้รับเหมาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติดังกล่าวเป็นสำคัญ  เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ภายใต้การบริหารงานของบริษัทจะได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ  
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30% 

60% 

เทคโนโลยีในการก่อสร้าง 
บริษัทนำเทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยระบบที่ทันสมัยได้มาตรฐาน  มีจุดเด่นหลายด้านที่ได้รับการ

ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมก่ อสร้าง อาทิ  ความสามารถในการต้านทานต่อแรงกระทำจากลมพายุหรือ
แผ่นดินไหว การควบคุมคุณภาพที่สม่ำเสมอได้ตามมาตรฐานสากล ความรวดเร็วในการก่อสร้าง ลดการพ่ึงพาแรงงานและการ
ควบคุมต้นทุนที่เหมาะสม เป็นต้น เพ่ือใช้ในกรณีของการพัฒนาโครงการบ้านจัดสรรและโครงการคอนโดมิเนียมในอนาคต 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาที่ดิน เพ่ือขายของกลุ่มบริษัท ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยโครงการ เดอะ พีโน่ เขา

ใหญ่ เป็นโครงการคอนโดมิเนียมที่พักอาศัย ได้มีการออกแบบให้มีระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางที่ดีและได้มาตรฐานตามที่
กฎหมายกำหนด เพ่ือมิให้ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำสาธารณะ รวมทั้งได้ออกแบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสม เพ่ือมิให้กระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

3. การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจด้านสาธาณูปโภค 
   บริษัทได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัท เอไอดีซี วอเตอร์ โฮลด้ิง (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี      
(AIDC Water Holding (Singapore) Pte. Ltd.) (“AWH”) กับบริษัท เอเชีย ลงทุน พัฒนาและก่อสร้าง จำกัด ผู้เดียว (“AIDC”) 
เพ่ือเข้าร่วมลงทุนในโครงการน้ำประปาแสนดินใน สปป. ลาว โดยบริษัทได้ถือหุ้นของ AWH เป็นร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้น
ทั้งหมดของ AWH  ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทเป็นผู้ถอืหุ้นทางอ้อมใน บริษัท เอเชีย วอเตอร์ จำกัด (Asia Water Company Limited) 
(“AW”)(เดิมชื่อ บริษัท เอเชีย วอเตอร์ จำกัด ผู้เดียว (“AWS”)) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการผลิตน้ำประปาแสนดิน ในสัดส่วนร้อยละ 
18 ตามแผนภาพดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
  
  

สำหรับโครงการดังกล่าวต้ังอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ ได้เริ่มผลิตน้ำประปาในเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อ
เดือนมิถุนายน 2562 เพ่ือจำหน่ายให้กับน้ำประปานครหลวงของลาว มีระยะเวลาสัมปทาน 50 ปี กำลังการผลิตรวม 48 ,000 
ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)/วัน ในส่วนกระบวนการผลิต AW  ผู้ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการผลิตน้ำประปาแสนดิน มีแนวทางในการ
ประเมินคุณภาพการผลิตไม่ให้น้ำประปามีสารปนเปื้อน และใช้เทคโนโลยีในระบบติดตามคุณภาพการผลิตที่ทันสมัย ดังน้ี  

1.) เทคโนโลยีในการผลิตน้ำประปา เป็นเทคโนโลยีทันสมัย โดยพนักงานของ AW ได้รับฝึกอบรม
และมีคู่มือปฏิบัติงาน ทำให้พนักงานมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการผลิตน้ำประปาให้เทียบเท่าระดับสากล มีการจัดการควบคุม
ด้วยคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการควบคุมดูแลการผลิต ยังมีระบบติดตามและทดสอบคุณภาพที่ทันสมัย ทำการทดสอบน้ำประปาที่
ผลิตได้ให้ผลที่แม่นยำและควบคุมคุณภาพได้ นอกจากน้ียังมีการออกแบบการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ประหยัด
ต้นทุนการผลิต  

2.) กระบวนการผลิต แหล่งน้ำดิบโดยทั่วไปอาจมีสิ่งที่ปนเปื้อนที่ไม่เหมาะสมกับการผลิต
น้ำประปาปนอยู่ ดังน้ันจึงต้องมีกระบวนการที่ทำให้น้ำดิบเป็นน้ำประปาที่สะอาด จนถึงสามารถนำด่ืมได้ โดยการผลิตต้องไม่มี
เชื้อจุลชีพ สารอินทรีย์ ทั่งที่แขวนลอยและละลายอยู่ในน้ำหลงเหลือ รวมถึง กำจัดสิ่งเจือปนและสารพิษต่างๆ ออกจาก
น้ำประปาทั้งหมด เพ่ือให้มั่นใจในกระบวนการผลิตต้องมีคุณภาพสำหรับอุปโภคและบริโภคเป็นไปตามมาตรฐานการผลิต
น้ำประปา และกิจกรรมต่าง ๆ ของประชาชน  

 

UPA 

AWH 

AW 
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(4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
1. ทรัพยส์ินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

ทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้น บริษัทรับรู้ภายใต้ ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในงบการเงิน 

 
 

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ ์

มูลค่าตามบัญชี-
สุทธ ิ

งบการเงินรวม  
(ล้านบาท) 

ราคาประเมินโดยผูป้ระเมิน 
ภาระ
ผูกพัน 

1.โครงการเดอะ พีโน่ ฮิลล์ 
ท่ีดิน จำนวน 3 โฉนด ท่ีตั้งติดซอย
สาธารณประโยชน์ แยกจากซอยเทศบาล 
3 ถนนสายมิตรภาพ (ทล.2) ตำบลปาก
ช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
   - ท่ีดิน  เนื้อท่ี 90-1-47.0 ไร่ หรือ 
36,147.0 ตารางวา 
   - ต้นทุนการพัฒนา คงเหลือจากการ
รับรู้ต้นทุนขายท่ีดิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2564 

บริษัทเป็นเจ้าของ  
 
 
 
 

84.67 
20.17 

ราคาประเมินในเดือน 
พฤศจิกายน 2564 (ประเมิน
เพียงเนือ้ท่ี 90-1-47.0 ไร่ 
หรือ 36,147.0 ตารางวา) : 

106.47 ล้านบาท 

ไม่มี
ภาระ
ผูกพัน 

2.โครงการเดอะ พีโน่ เขาใหญ่ 
ท่ีดินและอาคารชุดพกัอาศัยสูง 5 ช้ัน 
จำนวน 1 อาคาร และส่วนพัฒนาอืน่ๆ 
ท่ีตั้งติดทางสาธารณประโยชน์ แยกจาก
ถนนธนะรัชต์ (ทางหลวงหมายเลข 
2090) บริเวณกิโลเมตรท่ี 21 ตำบลหมูสี 
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  

บริษัท โดมแลนด์ 
เอสเตท จำกัด 
(บริษัทย่อย) เป็น
เจ้าของ 
 
 

 

ราคาประเมินเดอืน 
พฤศจิกายน 2564 : 59.55 
ล้านบาท 

ไม่มี
ภาระ
ผูกพัน 

 

   - ท่ีดิน จำนวน 1 โฉนด เนื้อท่ี 1-3-
57.0 ไร่ หรือ757.0 ตารางวา 

3.04 

   - ต้นทุนการพัฒนา (ต้นทุนค่าก่อสร้าง
อาคารและระบบสาธารณูปโภคโครงการ) 
คงเหลือจากการรับรู้ต้นทุนขายอาคารชุด 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

56.51 

3.โครงการพัฒนาที่ดิน และจัดสรรแบ่งขาย จังหวัดพังงา 
ท่ีดิน จำนวน 5 โฉนด (ติดตอ่เป็นผืน
เดียวกัน) ท่ีตั้งตดิถนนสายบ้านตน้แซะ-
บ้านไร่ด่าน (พง.3006) ตำบล โคกกลอย 
อำเภอตะกัว่ทุ่ง จังหวัดพังงา เนือ่ท่ีรวม 
18-3-72.2 ไร่ (7,572.2 ตารางวา) 

บริษัทเป็นเจ้าของ 328.5 6  (สุท ธิ
จากค่าเผ่ือการ
ปรับปรุงมูลค่ า
ท่ี ดิ น  จ ำน ว น 
4.01 ล้านบาท) 

ร า ค า ป ร ะ เ มิ น เ ดื อ น 
พฤศจิกายน 2564: 378.61 
ล้านบาท 

ไม่มีภาระ
ผูกพัน 
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ธุรกิจพลังงาน 

 ปัจจุบันกลุ่มกิจการดำเนินงานโรงไฟฟ้าขนาด 5 เมกะวัตต์ 1.75 เมกะวัตต์ 1.20 เมกะวัตต์ 46.8 เมกะวัตต์ 

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ ์

มูลค่าตามบัญชี-
สุทธ ิ 

งบการเงินรวม
(ล้านบาท) 

ราคา
ประเมิน
โดยผู้

ประเมิน 

ภาระผูกพัน
(ล้านบาท) 

อาคารและอุปกรณ์  –โรงไฟฟ้า 5 เมกะ
วัตต์ ตั้งอยู่อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัด
สงขลา เพื่อผลิตไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าขนาด 5 เมกะวัตต์ ระยะเวลา 25 ปี 
นับจากวันท่ีเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย์ (12 
กุมภาพันธ์ 2562) 

รับรู้ภายใต้บริษัท เป็นสินทรัพย์ท่ี
สร้างอยู่บนท่ีดินท่ีไม่ใช่กรรมสิทธิ์
ของบริษัท  

153.45 - ไม่มีภาระ
ผูกพัน 

อาคารและอุปกรณ์ –โรงไฟฟ้า 1.75 เม
กะวัตต์ ตั้งอยู่อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัด
เพชรบูรณ์ เพื่อผลิตไฟฟ้าตามสัญญาซื้อ
ข าย ไฟ ฟ้ า ขน าด  1 .7 5  เม ก ะ วั ต ต์  
ระ ยะ เว ลา 2 5  ปี  นั บจ าก วัน ท่ี เ ร่ิ ม
เดิน เค ร่ืองเชิงพาณิ ชย์ (21 ธันวาคม 
2561) 

รับรู้ภายใต้บริษัท พาราโบลิก โซ
ลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (บริษัทย่อย
ของบริษัทย่อย) เป็นสินทรัพย์ท่ี
สร้างอยู่บนท่ีดินท่ีไม่ใช่กรรมสิทธิ์
ของบริษัทย่อย 

50.48 - ไม่มีภาระ
ผูกพัน 

อาคารและอุปกรณ์ –โรงไฟฟ้า 1.20 เม
กะ วัต ต์  ตั้ งอ ยู่ อ ำ เภอพิ ปู น  จั งหวั ด
นครศ รีธรรมราช เพื่ อผลิตไฟฟ้ าตาม
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าขนาด 1.20 เมกะวัตต์ 
ระ ยะ เว ลา 2 5  ปี  นั บจ าก วัน ท่ี เ ร่ิ ม
เดิน เค ร่ืองเชิงพาณิ ชย์ (25 ธันวาคม 
2561) 

รับรู้ภายใต้บริษัท พาราโบลิก โซ
ลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (บริษัทย่อย
ของบริษัทย่อย) เป็นสินทรัพย์ท่ี
สร้างอยู่บนท่ีดินท่ีไม่ใช่กรรมสิทธิ์
ของบริษัทย่อย 

34.66 - ไม่มีภาระ
ผูกพัน 

อาคารและอุปกรณ์ –โรงไฟฟ้า 5.00 เม
กะวัตต์  ตั้ งอ ยู่อำเภอศรีธาตุ  จังหวัด
อุดรธานี เพื่อผลิตไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าขนาด 5.00 เมกะวัตต์ ระยะเวลา 
25  ปี  นับจากวัน ท่ีเ ร่ิม เดิน เค ร่ืองเชิง
พาณิชย์ (12 ธันวาคม 2561) 

รับ รู้ภายใต้บริษัท บีเอส โซลาร์ 
เอ็นเนอร์ย่ี จำกัด (บริษัทย่อยของ
บริษัทย่อย) เป็นสินทรัพย์ท่ีสร้างอยู่
บนท่ีดินท่ีไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของบริษัท
ย่อย 

184.10 - ไม่มีภาระ
ผูกพัน 

อาคารและอุปกรณ์ –โรงไฟฟ้า 46.78 เม
กะวัตต์ ตั้งอยู่อำเภอซงลุย จังหวัดบินห์
ถ่วน (ประเทศเวียดนาม) เพื่อผลิตไฟฟ้า
ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าขนาด 46.8 เมกะ
วัตต์ ระยะเวลา 20 ปี นับจากวันท่ีเร่ิม
เดิน เค ร่ืองเชิงพ าณิ ชย์  (15 เมษายน 
2562) 

รับ รู้ภายใต้บริษัท บีเอส โซลาร์ 
เอ็นเนอร์ย่ี จำกัด (บริษัทย่อยของ
บริษัทย่อย) เป็นสินทรัพย์ท่ีสร้างอยู่
บนท่ีดินท่ีไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของบริษัท
ย่อย 

715.88 - ไม่มีภาระ
ผูกพัน 



                                                                                         บริษัท  ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย   จำกัด (มหาชน) 

แบบ 56-1 One Report  ประจำปี 2564                                                                                          หน้า 39 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ธุรกิจพลังงาน 

- สิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่เกิดจากการซื้อบริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด มูลค่าตามบัญชี-สุทธิ    

39.02 ล้านบาท 

- สิทธิในการเป็นผู้สนับสนุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดต้ังบนพ้ืนดินของสหกรณ์ผู้ผลิตและใช้

ปุ๋ยอินทรยี์ อำเภอกระแสสินธุ์ จำกัด  มูลค่าตามบัญชี-สุทธิ 53.92 ล้านบาท 

- สิทธิในการเป็นผู้สนับสนุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดต้ังบนพ้ืนดินของสหกรณ์โคนม อำเภอ

ศรีธาตุ จำกัด  มูลค่าตามบัญชี-สุทธิ 36.19 ล้านบาท 

- สิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่เกิดจากการซื้อ Binh Thuan Solar Power Investment Joint Stock Company (B-

Solar) (ประเทศเวยีดนาม) มูลค่าตามบัญชี-สุทธิ 663.98 ล้านบาท 

จำนวนเงินที่จ่ายเพ่ือให้ได้รับสิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าบันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนด้วยมูลค่าต้นทุน และตัด

จำหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

(5) งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 

ธุรกิจพลังงาน 

– ไม่มี –    

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

– ไม่มี –     

ธุรกิจด้านสาธาณูปโภค 

– ไม่มี –    
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UPA

กลุ่ม

ธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภค 

น ้าประปา

กลุ่ม

ธุรกิจ
30.00%

99.99% PSP AWH 98.00% CNC 100%

ทนุจดทะเบียน   35.40 ลา้นบาท ทนุจดทะเบียน      7.20 ลา้นเหรียญสหรัฐ               ทนุจดทะเบียน 100 ลา้นบาท               ทนุจดทะเบียน 1 ลา้นบาท
ทนุจดทะเบียน   ช าระแลว้ 35.40 ลา้นบาท ทนุจดทะเบียน      ช าระแลว้ 7.20 ลา้นเหรียญสหรัฐ      ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 50.5 ลา้นบาท      ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 0.25 ลา้นบาท
99.99% 60.00%

BSE AW

ทนุจดทะเบียน 63 ลา้นบาท ทนุจดทะเบียน 100,800 ลา้นกีบ
ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 63 ลา้นบาท ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 100,800 ลา้นกีบ

83.33% AIDCSP 1

ทนุจดทะเบียน   14.00 ลา้นเหรียญสิงคโปร์
ทนุจดทะเบียน  ช าระแลว้ 14.00 ลา้นเหรียญสิงคโปร์

96.00%

B-Solar

ทนุจดทะเบียน 200,800 ลา้นดงเวียดนาม
ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 200,800 ลา้นดงเวียดนาม

99.99% APU AIDCSP 1
ทนุจดทะเบียน   316.2 ลา้นบาท
ทนุจดทะเบียน  ช าระแลว้ 316.2 ลา้นบาท

1.00%

MUPA B-Solar
ทนุจดทะเบียน 250 ลา้นเหรียญสหรัฐ
ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 50,000 เหรียญสหรัฐ

กลุ่มธุรกิจพลงังาน
กลุ่มธุรกิจพฒันา

อสงัหาริมทรัพย์

DML

กลุ่มธุรกิจเก่ียวกบัการพฒันาและลงทนุ

ในพืช (กญัชง และกญัชา)

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท  
ปัจจุบัน บริษัทมีบริษัทย่อย จำนวน 5 บริษัท ใน 2 กลุ่มธุรกิจ โดยบริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัท เป็นบริษัทจำกัด ซึ่งจด

ทะเบียนจัดต้ังขึ้นในประเทศไทย และ 1 บริษัทน้ันเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดต้ังขึ้นในประเทศสหภาพเมียนมาร์ และ 1 บริษัท
ร่วมค้าที่อยู่ต่างประเทศซึ่งต้ังอยู่ในประเทศเวียดนาม ทั้งน้ีโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
สามารถสรุปได้ดังน้ี 
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1.3.2 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกินกว่าร้อยละ 10 

  – ไม่มี – 

 

 1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด เมื่อ 14 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ 

 

1.3.4 ผู้ถือหุ้น 

 (1)  รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาขน) 

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบยีนผู้ถือหุ้นล่าสุด 
วันที่ 14 มีนาคม 2565 มีดังน้ี 

รายช่ือ จำนวนหุ้น (หุ้น) 
ร้อยละของ 

จำนวนหุ้นทั้งหมด 
1. CAPITAL ASIA INVESTMENTS PTE. LTD. CAI-CTB-
20181904F 

1,792,743,216 13.653 

2. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 1,207,889,243 9.199 

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 430,171,279 3.276 

4. นายวริศ ยงสกุล 323,670,300 2.465 

5. DBS BANK LTD 260,000,000 1.980 

6. น.ส. สุทธาสินี สกุลคู 200,000,000 1.523 

7. นายณัฐพล ทรงสายชลชัย 178,834,100 1.362 

8. นายวินัย ปวิทย์วัฒนา 159,000,000 1.211 

9. นายธำรง เอี่ยมผ่องใส 120,000,000 0.914 

10. นายสุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์ 117,000,000 0.891 

     รวมลำดับ 1-10 4,789,308,138 36.474 

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 8,341,034,783 63.526 

ยอดรวม 13,130,342,921 100.000 

1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 

1.4.1  ณ วันที่  31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 7,578,205,755 บาท เรียกชำระแล้ว 5,065,171,462.50 

บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 10,130,342,925 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท   

1.4.2 หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ 

– ไม่มี – 

 1.4.3  หุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพ 

– ไม่มี – 
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1.5  การออกหลักทรัพย์ 

- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่  2  

(UPA-W2)  

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

1)   นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท   
 ในกรณีที่กลุ่มบริษัทไม่มีความจำเป็นในการใช้เงินเพ่ือการลงทุนหรือขยายกิจการ และมีกระแสเงินสดเพียงพอ 

กลุ่มบริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย ทั้งน้ี
อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมโดยพิจารณาจากประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งน้ี มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพ่ือขออนุมัติต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ได้และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 

2)   นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย 
 ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยน้ัน จะอยู่ภายใต้อำนาจการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการ

บริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท โดยจะต้องคำนึงถึงผลการดำเนินงาน สภาพคล่อง กระแสเงินสด และ
สถานะทางการเงิน ตลอดจนแผนกการลงทุนของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทและที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทเห็นสมควร และเมื่อบริษัทย่อยมีกาจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทย่อยแต่ละ
บริษัทจะทำการรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคราวต่อไป 
 

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท ได้เล็งเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจให้บรรลุตาม
กลยุทธ์ วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดถึงการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัทจึง
กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพ่ือใช้ยึดถือเป็นแนวทางและกรอบในการดำเนินงานทุกหน่วยงานของบริษัทโดยได้
กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจนให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้บริษัทดำเนินธุรกิจ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ และสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ รวมถึงก ำหนดให้ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงาน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานจัดให้มีการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงร่วมกัน และรายงานการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ 
ต่อคณะกรรมการอย่างอย่างต่อเน่ือง  

2.2 ปัจจัยเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท 

1.   ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจพลังงาน 

1.1  โครงการ MUPA1 ขนาดกำลังการผลิต  200 เมกะวัตต์ มีความเสี่ยงที่สำคัญจากปัจจัยภายนอก เน่ืองจาก

รัฐบาลพม่าต้องทำการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าขนาด 230 กิโลโวลต์ (kV) เข้ามายังที่ต้ังของโครงการ ซึ่งรัฐบาลพม่ามีกำหนดจะได้

เงินกู้จาก ADB ปลายปี 2560 ขณะที่การเมืองของพม่ามีความไม่แน่นอนและอาจจะล่าช้าต่อไปได้ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง

ระเบียบและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจพลังงานในพม่า นอกจากน้ี โครงการดังกล่าว ในส่วนของบริษัท มี

การเตรียมความพร้อมทุกด้าน เช่นการประเมินผลกระทบ  สิ่งแวดล้อม (ESIA) การตัดเลือกผู้รับงานวิศวกรรม (EPC) การ
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คัดเลือกที่ปรึกษาทางการเงินและกฎหมาย และ ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เพ่ือให้การก่อสร้างโรงไฟฟ้าสอดคล้องกับการก่อสร้าง

สายส่งไฟฟ้าของรัฐบาลพม่า ในส่วนของบริษัท ได้เตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้านของโครงการ เช่น การประเมินผลกระทบทาง

สิ่งแวดล้อมและสังคม (Environmental & Social Impact Assessment (ESIA)) , คัดเลือกผู้รับงานวิศวกรรม จัดหา ก่อสร้าง 

(EPC -Engineering Procurement Construction), การคัดเลือกและสรรหาที่ปรึกษาการเงิน (Financial Advisor), ที่

ปรึกษาทางกฎหมาย (Legal Advisor) และผู้เชี่ยวชาญด้าน Technical ทุกๆ ด้าน เป็นต้น เพ่ือให้พร้อมต่อการก่อสร้างของ

โรงไฟฟ้าในเวลาที่สอดคล้องกับการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าของรัฐบาลพม่า 

1.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลพม่าตลอดจนการปลี่ยนแปลงระเบียบข้อบังคับและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจพลังงานในประเทศพม่า ดังน้ัน บริษัทและบริษัทย่อย จึงอาจมีความเสี่ยงจากการ

เปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลพม่า ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ

ธุรกิจพลังงานในประเทศพม่า ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยตระหนักดีถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงมีการศึกษาและหาข้อมูลเกี่ยวกับ

แนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลพม่า ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

การประกอบธุรกิจพลังงานของพม่าอยู่เสมอ เพ่ือวางแผนและเตรียมการต่างๆ ให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น 

1.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย โดยธุรกิจพลังงาน

เป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย เน่ืองจากเป็น

ธุรกิจที่ ต้องใช้เงินลงทุนสูง จึงจำเป็นต้องกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการ เงินต่างๆ ทำให้ความผันผวนของอัตรา

แลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยมีผลกระทบต่อการดำเนินงานและการบริหารด้านการเงิน อีกทั้งรายได้จากการขายไฟฟ้าเป็น

สกุลเงินต่างประเทศ ส่งผลให้การรับรู้รายได้จากการเข้าลงทุนได้รับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง

เงินบาทกับสกุลเงินต่างประเทศ 

1.4 ความเสี่ยงในอัตราผลตอบแทนที่อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เน่ืองจากปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นอยู่กับปริมาณแสงแดดซึ่งใช้ผลิตไฟฟ้า ซึ่งหากมีปริมาณไม่เพียงพอและต่อเน่ืองก็อาจส่งผลให้

ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เต็มกำลังการผลิต ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่ได้รับรายได้ และอัตราผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ 

2. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

2.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงระเบียบ ข้อบังคับและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศ ดังน้ันการกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจที่ผ่านมาน้ัน 
ในบางครั้งมีการกำหนดนโยบายที่กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศด้วย บริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จึงมีความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศดังกล่าว อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาบริษัท และบริษัทย่อยได้ศึกษาและหาข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มใน
การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงระเบียบ ขอ้บังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ ประกอบ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศอยู่เสมอ รวมทั้งมีการวิเคราะห์ข้อมู ลที่เกี่ยวข้องและรายงานให้ผู้บริหารทราบ เพ่ือ
วางแผนและเตรียมการต่างๆ ให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น 

2.2 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน เพราะในการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์น้ัน 

จำเป็นต้องอาศัยแรงงานที่มีฝีมือเป็นจำนวนมาก ซึ่งในบางช่วงเวลาจำนวนแรงงานในตลาดแรงงานอาจมีจำนวนไม่เพียงพอต่อ

ความต้องการของผู้ประกอบการ นอกจากน้ีการขาดแคลนแรงงานอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการดำเนินธุรกิจรับเหมา

ก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ ดังน้ัน บริษัท และบริษัทย่อยจึงมีความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงานดังกล่าว  
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2.3  ความเสี่ยงจากการเพ่ิมขึ้นของราคาวัสดุก่อสร้าง ในส่วนของวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการดำเนินโครงการต่างๆ 

น้ัน ในบางช่วงเวลา ราคาวัสดุบางประเภทมีความผันผวนด้านราคาสูง ตามอุปสงค์และอุปทานในตลาดและการเพ่ิมขึ้นของ

ราคาวัสดุก่อสร้างดังกล่าว ทั้งน้ีบริษัท ไม่มีโครงการรับเหมาก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ดังน้ัน จึง

คลายความกังวลจากความเสี่ยงดังกล่าว 

2.4 ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจาก

ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง โดยปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อและการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค          

แต่เน่ืองจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าระดับกลางถึงระดับบน จึงได้รับผลกระทบในทางลบจากการ

ชะลอตัวของสภาพเศรษฐกิจไม่มากนัก 

2.5  ความเสี่ยงจากภาวการณ์แข่งขันด้านราคา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังคงมีการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรง 

เน่ืองจากมีสต๊อกคงค้างและโครงการเปิดใหม่เป็นจำนวนมาก โดยผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มเปลี่ยนไปกลุ่ม

ลูกค้าเป็นระดับกลาง-บน ที่มีราคา 3 ล้านบาทขึ้นไป เพราะกลุ่มลูกค้าดังกล่าวมีกำลังซื้อและส่วนใหญ่เป็นเป็นโครงการที่ต้ังอยู่

ในกลางเมือง ซึ่งมีความต้องการที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากและแน่นอน ทั้ งน้ีเน่ืองจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของบริษัท และ

บริษัทย่อย เป็นกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางจนถึงมีราย ได้สูง ประกอบกับทำเลที่ ต้ังของโครงการอยู่ในพ้ืนที่ เขาใหญ่                 

จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นเมืองตากอากาศ ที่ถูกเปรียบเป็นสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย ติดชาร์ตเป็นแหล่งที่มีโอโซนในอากาศมาก

เป็นอันดับ 7 ของโลก ดังน้ันจึงไม่ได้รับผลกระทบจากภาวการณ์แข่งขันด้านราคามากนัก 

2.6  ความเสี่ยงด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการต่อต้านจากชุมชน ในการดำเนินงานด้านธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์น้ัน อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือชุมชนโดยรอบและอาจได้รับการต่อต้านจากชุมชนท้องถิ่น ต้ังแต่

ขั้นตอนการเข้าศึกษาโครงการ, การพัฒนาโครงการ, การก่อสร้าง, และการดำเนินงานเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังน้ันบริษัทจึงให้

ความสำคัญในการลดผลกระทบดังกล่าว ด้วยการมีนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงปลู กฝัง

จริยธรรมแก่บุคลากรของบริษัท ให้ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่นในทุกๆที่ ที่บริษัท เข้าไปดำเนินงาน 

ในส่วนของสิ่งแวดล้อมน้ันบริษัท ยึดหลักการดำเนินงานตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายท้องถิ่นและมาตรการลดผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมที่กำหนดในรายงาน Environment Impact Assessment (EIA) (หากมี) ซึ่งรวมถึงการเข้าพบปะชุมชนท้องถิ่น

เพ่ือสอบถามความคิดเห็นต่างๆ และการจัดกิจกรรมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate 

Social Responsibility: CSR) ซึ่งนอกจากจะลดปัญหาการต่อต้านจากชุมชนแล้วยังส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริษัท อีก

ด้วย 

2.7 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ ยต่อการตัดสินใจของลูกค้าอสังหาริมทรัพย์ เน่ืองจากลูกค้าในธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่ ซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยการขอสินเชื่อ หากธนาคารพาณิชย์ไม่มีนโยบายในการขยายการปล่อยสินเชื่อ

ในด้านอสังหาริมทรัพย์ อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าและมีผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทจากธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์โดยตรง นอกจากน้ีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อาจได้รับผลกระทบโดยตรงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 

เงินกู้ อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนทางการเงินในการก่อสร้างโครงการของบริษัท ดังน้ันบริษัทจึงมีนโยบายที่จะลดความ

เสี่ยงดังกล่าว โดยการให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทางการเงิน , ควบคุม, ติดตามสถานการณ์, และใช้เครื่องมือทาง

การเงินต่างๆ รวมถึงหารือกับที่ปรึกษาทางการเงินที่มีศักยภาพอย่างสม่ำเสมอควบคู่ไปด้วย เพ่ือให้บริษัทสามารถลงทุนและ

ดำเนินงานโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวให้น้อยที่สุด ขณะเดียวกันยัง

เชื่อมั่นว่า นโยบายส่งเสริมการขายของบริษัทจะสามารถทำให้ยอดขายจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย  
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3.  ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจสาธาณูปโภค 

3.1 ความเสี่ยงจากการพ่ึงพาผู้บริหารและการขาดแคลนบุคคลากร เน่ืองจากธุรกิจสาธารณูปโภคของบริษัท 

ย่อยของบริษัทน้ัน ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความชำนาญ และมีประสบการณ์สูง ซึ่งบุคลากรที่มีคุณสมบัติดังกล่าวมี

จำนวนไม่มากนักในตลาดแรงงาน จึงมีความเป็นไปได้ในการดึงตัวบุคลกรหลักออกไป ดังน้ันบริษัทและบริษัทย่อยจึงดูแลให้มี

การบริหารทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม เพ่ือรักษาบุคลากรดังกล่าวให้อยู่กับองค์กรต่อไปในอนาคต รวมถึงฝึกฝนและอบรม

บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ 

3.2 ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจภายใต้สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาล บริษัทดำเนิน

ธุรกิจภายใต้สัญญาสัมปทานซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ การตีความข้อกำหนด และเง่ือนไขในสัญญา

สัมปทานที่แตกต่างกันระหว่างคู่สัญญา อาจเกิดขึ้นได้ในเรื่องต่างๆ เช่น การพิจารณาต่อระยะเวลาสัญญาสัมปทาน และความ

รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายตามสัญญา ซึ่งอาจก่อให้เกิดผมกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท นอกจากน้ีความไม่แน่นอนของ

เสถียรภาพทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงในการบริหารงานภาครัฐจากฝ่ ายการเมืองที่เข้ามากำกับดูแลอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึง่อาจมีผลกระทบกระทบต่อการพิจารณาต่อระยะเวลาสัญญา 

3.3 ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากบริษัทมี

แผนลงทุนในอนาคตอีกหลายโครงการ จึงมีความจำเป็นต้องใช้เงินกู้ยืมระยะยาวจำนวนมาก การเปลี่ยนแปลงดอกเบี้ยที่

ปรับตัวสงูขึ้น อาจส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการบริหารความเสี่ยงในเรื่องของการผันผวนของ

อัตราดอกเบี้ยให้เหมาะสม  

4. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานด้านอ่ืนๆ  

4.1 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีขาดทุนสะสมเป็นจำนวนมาก เน่ืองจากอยู่ในระหว่างปรับโครงสร้ างการ

บริหารงานและกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจใหม่ จึงส่งผลทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมาย

และผู้ถือหุ้นมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้จนกระทั่งบริษัทจะเริ่มมีกำไรสะสม

โดยคาดว่าการดำเนินงานตามกลยุทธ์ในปัจจุบัน จะส่งผลให้บริษัทเริ่มมีกำไรสุทธิ จนสามารถลดการขาดทุนสะสมได้โดยเร็ว 

ซึ่งจะสามารถกลับมาจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ในอนาคต 

 

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน 

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน 

บริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งน้ีเพ่ือเป็นหลักปฏิบัติใน
การดำเนินการให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกระดับชั้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การดำเนินการบริษัทมีความ
เป็นระบบระเบียบและมีมาตรฐานที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ อันเป็นการเสริมสร้างให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใส 
ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะดำเนินการกำกับดูแลและบริหารจัดการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทภายใต้กลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน และการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและ
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการติดตาม การประเมินผล และการรายงานผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึง
เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย คำนึงถึงประโยชน์สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการปรับตัว
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ เพ่ือให้บริษัทสามารถแข่งขันและดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน 
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3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 
 3.2.1  ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

บริษัทได้ยึดหลักยุทธศาสตร์สู่ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ เพ่ือความเป็็นเลิิศด้้านพลังงานไฟฟ้า การบริิหาร
ความสััมพัันธ์์กัับลูกค้้า การเปลี่่ยนผ่่านสู่่ยุุคดิิจิิทััล , ด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือการจัดการด้้านการเปลี่่ยนแปลงของสภาพภููมิิอากาศ
การบริิหารจัดการสิ่่งแวดล้อมและทรััพยากรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ การอนุุรัักษ์์ความหลากหลายทางชีีวภาพและป่่าไม้้ , สังคม 
เพ่ือพนักงานของบริษัท อาชีีวอนามััยและความปลอดภัย การพััฒนาชุุมชนและสัังคม นอกจากน้ี การเคารพต่อสิิทธิิมนุุษยชน     
การบริิหารการจัดการห่่วงโซ่่อุุปทาน ความปลอดภัยและการคุ้้มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล ร่วมถึงการมีส่่วนร่่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
ซึ่งอยู่ภายใต้การพััฒนารากฐานสู่่ความยั่่งยืืนภายใต้้หลัักธรรมาภิิบาล 

3.2.2  การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

 การจัดหาทรัพยากร การปฏิบัติการและ 
การบำรุงรักษา 

การกระจายสินค้า 
และบริการ 

การพัฒนาบริการ การ
จัดจำหน่ายและบริการ

หลังการขาย 

ห่ว
งโ

ซ่ค
ุณ

ค่า
 

- การสรรหาพ้ืนที่สำหรับ
จัดต้ังโรงไฟฟ้า 
- การจัดหาวัตถุดิบ และ
อุปกรณ์ในการผลิตไฟฟ้าที่
ได้ม าตรฐาน มี คุณภาพ 
เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
และชุมชน 
- การบริหารสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้า 

- กำหนดระเบียบและ
รอบ การ บ ำรุ งรั กษ า
อุปกรณ์ 
- การพัฒนาความเป็น
เลิศด้านพลังงานไฟฟ้า
และการส่งเสริมการใช้
ท รั พ ย า ก ร อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
- กำหนดแนวทางการ
บริหารจัดการอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย  
- กำหนดแนวทางการ
บ ริ ห าร จั ด ก าร ด้ า น
สิ่งแวดล้อม 
- รับฟังและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นของชุมชน
รอบโรงไฟฟ้า 

- การขออนุญาตปักเสา
พาดสาย 
- ว า ง แ ผ น ก า ร ติ ด ต้ั ง 
วางแผนและพัฒนาสายส่ง
และจำหน่ายไฟฟ้า 

- การพัฒนาคุณภาพของ
พลังงานทั้งด้านการผลิต
และการส่งมอบไฟฟ้า 

- จั ด ท ำ ก า ร รั บ ข้ อ
ร้องเรียนจากลูกค้า 

- การจัดการด้านการใช้
ไฟฟ้า 

- การปกป้องข้อมูลส่วน
บุคคลของลูค้า 
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 การจัดหาทรัพยากร การปฏิบัติการและ 
การบำรุงรักษา 

การกระจายสินค้า 
และบริการ 

การพัฒนาบริการ การ
จัดจำหน่ายและบริการ

หลังการขาย 
กา

รด
ำเน

ินง
าน

ขอ
งบ

ริษ
ัท 

- ก าร จั ด ก าร ด้ าน ก าร
เปลี่ ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ 
- ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ก า ร อ นุ รั ก ษ์ ค ว า ม
หลากหลายทางชีวภาพ
และป่าไม้ 
- การพัฒนาชุมชนและ
สังคม 
- การบริหารจัดการห่วงโซ่
อุปทาน 
- การมีส่ วนร่วมของผู้ มี
ส่วนได้เสีย 

- คว าม เป็ น เลิ ศ ด้ าน
พลังงานไฟฟ้า 
- อ าชี ว อ น ามั ย แ ล ะ
ความปลอดภัย 
- การ จัดการ ด้านการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ 
- ก าร บ ริ ห าร จัดการ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ
ท รั พ ย า ก ร อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
- การพัฒนาชุมชนและ
สังคม 

- ค ว า ม เป็ น เลิ ศ ด้ า น
พลังงานไฟฟ้า 
- ก าร จัด การ ด้ าน การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ 
- ก าร บ ริ ห าร จั ด ก า ร
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ 
- การมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้เสีย 

- ค ว า ม เป็ น เลิ ศ ด้ า น
พลังงานไฟฟ้า 
- การบริหารความสัมพันธ์
กับลูกค้า 
- ก าร จัด การ ด้ าน การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ 

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม 

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัทและบริษัทย่อยได้ดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดต้ังบนพ้ืนดินสำหรับ

หน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2560 ขนาดกำลังการผลิต รวม 12.75 เมกะวัตต์ โดยมีนโยบายในการ
กำกับ ดูแล ป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งน้ี 
แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบเพ่ือไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice : CoP) เพ่ือติดตาม
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและนำมาเปรียบเทียบค่ามาตรฐานที่หน่วยงานราชการกำหนด และนำไปเป็นแนวทางในการจัดระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งภายในโครงการและพ้ืนที่โดยรอบ พร้อมทั้งประเมินความ
เหมาะสมของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับนำไปใช้ในการปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติต่อไป 

3.3.2 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม พบว่า โครงการได้ยึดถือและปฏิบัติตาม
เง่ือนไขตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด แสดงให้เห็นถึงความตระหนักต่อความสำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของ
โครงการ ทั้งน้ี โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ กำกับ ดูแล และติดตามตรวจสอบ ให้โครงการฯ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน
โดยรอบพ้ืนที่โครงการ ซึ่งสามารถสรุปผลการดำเนินงานในแต่ละประเด็นมีรายละเอียด ดังน้ี 

-     มาตรการทั่วไป โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่กำหนดในประมวลการปฏิบัติ CoP สำหรับกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก 
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ตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานอย่างเคร่งครัด ซึ่งหากพบว่าการดำเนินการของโครงการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือได้รับข้อ
ร้องเรียนจากชุมชนใกล้เคียง โครงการจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทันที 

-  มาตรการด้านการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการของโครงการไฟฟ้า โครงการได้ดำเนิน
กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์กับพ้ืนที่ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการอย่างสม่ำเสมอ เช่น การมอบหน้ากากอนามัย และแอ
ลกฮอล์ และนอกจากน้ีโครงการมีการติดต้ังกล่องรับความคิดเห็นไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ เป็นจุดรับข้อเสนอแนะและข้อ
ร้องเรียนจากการดำเนินการของโครงการได้จัดให้มีการสำรวจความเห็นของประชาชนปีละ 1 ครั้ง 

-  มาตรการด้านการจัดการน้ำในโครงการ โดยโครงการจะมีการสำรองน้ำไว้ภายในถังเก็บน้ำสำรอง
สำหรับกิจกรรมอุปโภคของพนักงานและกิจกรรมการล้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ซึง่มีปริมาณเพียงพอและไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ใช้น้ำของชุมชนเดิม และภายในโครงการมีรางระบายน้ำเพ่ือรวบรวมน้ำฝนที่ตกลงสู่พ้ืนที่โครงการ เข้าสู่บ่อรวบรวมภายใน
โครงการ โดยไม่มีการระบายออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะภายนอกโครงการ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลทำความสะอาดอยู่สม่ำเสมอ 

-  มาตรการด้านการจัดการขยะและกากของเสีย โครงการมีการคัดแยกมูลฝอย ก่อนทิ้งในภาชนะรองรับ
มูลฝอย แยกประเภทที่มีฝาปิดมิดชิดสำหรับมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โครงการจะจำหน่ายให้ร้านรับซื้อของเก่า 
สำหรับมูลฝอยทิ้ง โครงการจะประสานงานให้เทศบาลฯ เข้ามาดำเนินการรับไปจำกัดต่อไป สำหรับของเสียอันตรายจากการ
บวนการผลิตกระแสไฟฟ้า ณ ปัจจุบัน จะมีเพียงแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ซึ่งโครงการได้ดำเนินการขอ
อนุญาตรวบรวมจัดเก็บไว้ภายในพ้ืนที่โครงการ ซึ่งการดำเนินการน้ันสอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 

-  มาตรการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสุขภาพ  
  1. ความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน โครงการมีการติดต้ังและใช้งานระบบไฟฟ้า

เป็นไปตามหลักวิชาการข้อกำหนดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ซึ่งโครงการมีการ
อบรมให้ความรู้แก่พนักงานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และจัดทำแผนการ
ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการคอยตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้า ซึ่งมีความปลอดภัยและ
เป็นไปตามหลักวิชาการ 

  2. ความปลอดภัยด้านอัคคีภัย  โครงการมีการติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยไว้บริเวณ
อาคารสำนักงานห้องควบคุม โดยมีชนิดของอุปกรณ์ ได้แก่ ถังดับเพลิง ฯลฯ ซึ่งโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการตรวจสอบ
สภาพของอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

-  มาตรการด้านการศึกษาประสิทธิภาพโครงการ โครงการมีการจัดทำข้อมูลซึ่งแสดงข้อมูล
ปริมาณกำลังไฟฟ้าสูงสุด และข้อมูลปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงประจำเดือน และข้อมูลความเข้มของแสงอาทิตย์
รายวัน (kWh/m2/d) ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานทราบ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

-  เกณฑ์การปฏิบัติด้านเศรษฐกิจ-สังคม โครงการได้ดำเนินกิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์กับ
พ้ืนที่ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการอย่างสม่ำเสมอ โครงการมีการติดต้ังกล่องรับความคิดเห็นไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ 
เป็นจุดรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจากการดำเนินการของโครงการ ได้จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นประชาชนปีละ 1 
ครั้ง สำหรับปี 2564 มีกำหนดการสำรวจช่วงเดือนตุลาคม แต่เน่ืองจากแนวโน้มของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า (Covid-19) มีความรุนแรงและมีความน่ากังวลมากขึ้น โครงการจึงเลื่อนการดำเนินการสำรวจความคิดเห็นเป็น
ในช่วงเดือนมีนาคม ปี 2565 

ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อย “ ไม่มีข้อมูล” การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เน่ืองจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้พลังงาน ทรัพยากร รวมทั้งการเกิดขยะ ของเสีย และมลพิษจากการะบวนการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาก๊าซ
เรือนกระจกที่นำไปสู่สภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย บริษัทและบริษัทย่อยได้ดำเนินการจัดทำการ
เก็บข้อมูลระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ อาทิ การคำนวณอัตราการใช้น้ำของพนักงาน การใช้น้ำสำหรับกิจกรรมการ
ล้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์ นอกจากน้ี ในเรื่องของน้ำเสียและการจัดการ โดยคำนวณน้ำเสียจากพนักงานจะถูกรวบรวมเข้าสู่ถัง



                                                                                         บริษัท  ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย   จำกัด (มหาชน) 

แบบ 56-1 One Report  ประจำปี 2564                                                                                          หน้า 49 

บำบัดน้ำเสีย การจัดการคมนาคมขนส่ง อาทิเช่น ความถี่ในการเดินทางของพนักงาน ความถี่ในการขนส่งของเสียออกไปกำจัด 
ทั้งน้ี ข้อมูลต่างๆ ที่บริษัทและบริษัทย่อยจัดทำเบื้องต้นยังอยู่ในระหว่างการศึกษา การกำหนดนโยบาย กระบวนการหรือ
ขั้นตอนที่เป็นรูปธรรม สำหรับการเปิดเผยรายงานของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ต่อไป 

3.4 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม 

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม 

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ความ รับผิดชอบต่อสังคม 
(Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยการดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่งการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษัทควบคู่กันไปด้วย โดยบริษัทได้จัดทำนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
แบ่งเป็น 7 หมวด ดังน้ี 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  

บริษัทมุ่งเน้นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และต้ังมั่นที่จะ
แข่งขันทางการค้าตามหลักจริยธรรมในการประกอบการค้า กฎหมายและหลักการแข่งขันทางการค้าอย่างเสมอภาคกัน รวมถึง
ปฏิเสธพฤติกรรมใด ๆ ก็ตามที่ขัดขวางต่อการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เช่น การแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทาง
การค้า การเรียก รับ และให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตทางการค้า เป็นต้น นอกจากน้ี บริษัทยังได้เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาของผู้อื่น โดยมีนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ การ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น นอกจากน้ียังมีโครงการรณรงค์การส่งเสริมและปลูกจิตใต้
สำนึกให้แก่บุคลากรของบริษัทในทุกระดับชั้นให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย 

 

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  

บริษัทมีการบริหารกิจการบนพ้ืนฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการการกำกับดูแล
กิจการ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าที่
ของรัฐหรือภาคเอกชน โดยบริษัทได้กำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทำงาน และสาย
การบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพ่ือให้มีการถ่วงดุลอำนาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกัน
อย่างเหมาะสม นอกจากน้ียังได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย 
ดังน้ี  

1)  ห้ามมิให้กรรมการ  ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับการทุจริต
คอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้มีการสอบทานการปฏิบัติตาม
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างสม่ำเสมอ  

2)  กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการกระทำ
ที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบและให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ 

3)  บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่แจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้ง
บุคคลที่ให้ความร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริตคอร์รัปชั่น  

4)  คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างใน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือสื่อสารไปยังพนักงาน
และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพ่ือให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย  
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5)  ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชั่นจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัท
กำหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำน้ันผิดกฎหมาย  

6)  บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของ
บริษัทให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ส่งเสริมด้านคุณธรรม ความซื่อสัตย์ความ
รับผิดชอบและภาระหน้าที่ของตน  

7)  บริษัทสนับสนุนให้ คู่สัญญา คู่ค้า หรือบุคคลอื่นที่ ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับบริษัท
รายงานการละเมิดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท  

8)  บริษัทมีนโยบายในการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การกำหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทอย่างเป็นธรรมเพียงพอ เพ่ือป้องกัน
การทุจริตคอร์รัปชั่นภายในองค์กร ซึ่งเป็นการสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานและลูกจ้างของบริษัท  

9)  เพ่ือความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นใน
เรื่องดังต่อไปน้ี ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังและตรวจสอบให้แน่ชัด  

-  การให้ มอบหรือรับของกำนัลและการเลี้ยงรับรองจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้อง
ตามกฎหมาย เป็นตามธรรมเนียมทางการค้าปกติหรือประเพณีนิยมในมูลค่าที่เหมาะสม  

-  การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส  ถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าการให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนดังกล่าวไม่ได้เป็นการอำพรางการติดสินบน  

-  ในการดำเนินกิจการ การติดต่อ การเจรจา การประมูลและการดำเนินการอื่น ๆ กับ
หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย  นอกจากน้ี กรรมการบริษัท ผู้บริหาร 
พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่ให้หรือรับสินบนในทุกขั้นตอนของการดำเนินกิจการ  

3.  การเคารพสิทธิมนุษยชน  

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเสมอภาคและ
เสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพ้ืนฐาน ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว 
เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากน้ี บริษัทได้ส่งเสริมให้
เฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและช่องทางในการร้องเรียน
สำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทและดำเนินการเยียวยาตามสมควร 
เพ่ือให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันบริษัทได้ดำเนินการสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิ
มนุษยชนและปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน  

4.  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพ่ิมมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของ
บริษัทในอนาคต ซึ่งบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังน้ี 

1)  เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน  

2)  จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน เง่ือนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน
และการพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทำงานที่เป็นธรรม  
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3)  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม สมัมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากร
เข้าร่วมสัมมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึง
ปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและการทำงานเป็นทีมแก่บุคลากร  

4)  จัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม เป็น
ต้น และสวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น รวมถึงการให้เงิน
ช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ แก่พนักงาน เช่น ทุนการศึกษาแก่บุตร และเงินช่วยฌาปนกิจ เป็นต้น  

5)  จัดให้มีบริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่บุคลากรทุกระดับชั้นของบริษัท โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยความเสี่ยงตามระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล้อมในการทำงานของแต่ละบุคคล 

6)  ดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี โดย
จัดให้มีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึกอบรม ส่งเสริม
ให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี และดูแลสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยู่เสมอ  

7)  เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับปฏิบัติอย่างไม่เป็น
ธรรมหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องในบริษัทและให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว  

5.  ความรับผิดชอบต่อลูกค้า  

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทและบริษัทในเครือ เพ่ือความพึงพอ ใจและ
ประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์และเอาใจใส่ลูกค้าเสมือนเป็นบุคคล
ในครอบครัวของบริษัท ดังน้ี  

1)  บริษัทยึดมั่นในการตลาดที่เป็นธรรม โดยมีนโยบายในการดำเนินการให้ลูกค้าได้รับข้อมูล
เกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือน คลุมเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพ่ือให้ลูกค้ามีข้อมูลที่ถูกต้องและ
เพียงพอต่อการตัดสินใจ  

2)  บริษัทคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า โดยมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่มี
คุณภาพ มีความปลอดภัยตามมาตรฐานและกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยในระดับสากล ตามที่กฎหมายกำหนด 
รวมถึงออกแบบ สร้างสรรค์ พัฒนาสินค้าและบริการอยู่เสมอ เพ่ือให้ลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าและ
บริการของบริษัท 

 3)  บริษัทจัดให้มีระบบลูกค้าสัมพันธ์ เพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า รับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว  

4)  บริษัทจะรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับและจะไมน่ำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางที่มิชอบ  

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  

บริษัทให้ความสำคัญและความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการและ
ควบคุมให้การผลิตสินค้า การให้บริการของบริษัทและบริษัทในเครือมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด นอกจากน้ีบริษัทยังดำเนินกิจการภายใต้แนวคิดการใส่ใจและรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งกระบวนการ
ผลิต และเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7.  การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมขององค์กร (Corporate Social 
Responsibility) เพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือ พัฒนาสังคมโดยมุ่งเน้นการ
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บริจาคการทำบุญเพ่ือการกุศล การสนับสนุนการศึกษา การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือความยั่งยืนและให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชนโดยรอบในพ้ืนที่ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจตามควรแก่กรณี    

ในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริษัทในฐานะที่เป็นผู้ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดต้ังบนพ้ืนดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร สหกรณ์ผู้ผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
อำเภอกระแสสินธุ์ จำกัด จังหวัดสงขลา อำเภอกะทูน จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ และอำเภอ
ศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี โดยกลุ่มบริษัทได้เข้าร่วมประชุมกับสหกรณ์เกษรกะทูนจำกัด เพ่ือรับฟังปัญหาและแนวทางที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงกับโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ฯ และเพ่ือเป็นการบริหารจัดการภายใต้
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สำหรับสถานประกอบการ คณะทำงานปลัดอำเภอและ
ผู้นำชุมชนลงพ้ืนที่สำรวจเข้าเยี่ยมชมภายในบริเวณโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่อำเภอกระแสสินธุ์ และอำเภอกะ
ทูน เพ่ือประเมินด้านสาธารณสุขเพ่ือป้องกันการระบาดของ Covid-19 รวมถึงตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายนอกบริเวณ
โดยรอบโครงการฯ นอกจากน้ีกลุ่มบริษัทและสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยการบริจาค
จตุปัจจัยร่วมทำบุญเพ่ือสมทบองค์กฐานและถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพฯ และร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลาในการบริจาคจตุปัจจัยร่วมทำบุญทอดกฐินและผ้าป่า ณ วัดสำนักสงฆ์ 
อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

3.4.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม 

 

 
 
 
 
 
 
 

บริษัทได้เข้าร่วม โครงการ SET Social Impact Gym 2021 ภายใต้แนวคิด SE Empowerment 
Program ซึง่เป็นโครงการพัฒนาศักยภาพในการทำธุรกิจ ให้แก่นักธุรกิจเพ่ือสังคม  (Social Enterprise) ได้ดำเนินธุรกิจอย่าง
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ด้วยมุ่งหมายให้นักธุรกิจเพ่ือสังคมมีส่วนในการดูแล แก้ไข สังคม ไม่ว่าจะเป็นมิติ ด้านเกษตรกรรม 
กลุ่มผู้เปราะบาง ด้านการพัฒนาชุมชน ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา และด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมขยายผลลัพท์ทั้งทางธุรกิจและ
สังคมได้อย่างยั่งยืนและการให้คำปรึกษาวางแผนธุรกิจนอกรอบโครงการ เป็นเวลากว่า 5 สัปดาห์ ในช่วงเดือนตุลาคม – 
พฤศจิกายน 2021 น้ัน 
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ในปี 2564 ผู้บริหารของบริษัทได้ร่วมเป็นโค้ชจิตอาสา ให้แก่ มูลนิธิ เวิร์ลแชร์ (วิสาหกิจชุมชนบ้านสวนสบาย

ใจ) ซึ่งเป็นศูนย์ฟ้ืนฟูผู้ป่วยจิตเวช (บ้านสวนสายใย -ก้อนแก้ว) ได้ดำเนินการ ช่วยเหลือ พัฒนา และฟ้ืนฟูผู้ป่วยจิตเวช ให้

ดำรงชีวิตร่วมกับสังคมได้โดยใช้หลักการฟ้ืนฟูผู้ป่วยด้วยแนวทางการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ โคกหนองนาโมเดล บนพ้ืนที่ 49 ไร่ 

โดยให้ผู้ป่วยได้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของการปลุกพืชผักสวนครัว ผู้บริหารของบริษัทได้เข้ามาให้คำปรึกษา ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ ในด้านแผนธุรกิจ ประกอบไปด้วย ประเภทสินค้าทางการเกษตรที่คาดว่าจะปลูกได้ที่ให้ผลผลิตรวดเร็ว และสร้าง

รายได้  การจัดหา supplier ทางการเกษตร  การช่วยวางแผนในเรื่องการจัดโซนน่ิงการเพาะปลูก ที่สำคัญคือ การให้

คำปรึกษาในเรื่องการจัดทำบัญชีรับรู้รายได้ และการคำนวณต้นทุน และค่าใช้จ่าย   ส่งผลให้ มูลนิธิ เวิร์ลแชร์ (วิสาหกิจชุมชน

บ้านสวนสบายใจ) สามารถนำคำแนะนำที่ได้ ไปวางแผนและปรับใช้กับการทำงานจริง และนำไปต่อยอดเพ่ือสร้างความยั่งยืน

ในการดำเนินธุรกิจ นำไปปรับรูปแบบหรือการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

การดำเนินกิจกรรมนอกจากเป็นการสร้างความสามัคคีและส่งเสริมการทำกิจกรรมเ พ่ือสังคม (CSR) ใน
องค์กรแล้ว ยังเป็นส่วนหน่ึงในการดำเนินตามวิสัยทัศน์ของบริษัทซึ่งมุ่งมั่นเป็นแบบอย่างการดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานทาง
คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกความรับผิดขอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยึดถือปฏิบัติมาอย่างต่อเน่ือง 

แนวทางการมีส่วนร่วม ผลการดำเนินงาน ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ธรุกิจ SE 
ตาม SDGs Goal 

มูลนิธิ เวิรล์แชร์ (วสิาหกิจชุมชนบ้านสวนสบายใจ) 

 โครงการ SET Social Impact Gym 
2021  ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2564 
ตลอด 5 สัปดาห์ของโครงการ 
บมจ. ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย
ได้เข้าร่วมเป็นโค้ชจิตอาสาทั้งหมด 
17.30 ชั่วโมง ตลอด 5 สัปดาห์  และ
การให้คำปรึกษาวางแผนธุรกิจนอก
รอบเป็นระยะผ่านทางออนไลน์  

 

 

เป้าหมายที่ 8  
การจ้างงานที่มี
คุณค่าและการ
เติบโตทาง
เศรษฐกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         บริษัท  ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย   จำกัด (มหาชน) 

แบบ 56-1 One Report  ประจำปี 2564                                                                                          หน้า 54 

4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ 

4.1 วิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะทางการเงิน  

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564, 2563 และ 2562 ของบริษัทและบริษัทย่อย 
 
                                                                                                                            (หนว่ย : ล้านบาท) 

 
31 ธ.ค. 
2564 % 

31 ธ.ค. 
2563 % 

31 ธ.ค. 
2562  % 

       
สินทรัพย์       
สินทรัพย์หมุนเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 76.77 1.62 35.90 1.15 327.91 12.28 
เงินฝากประจำครบกำหนดเกินกว่าสามเดือน 65.19 1.38 - - - - 
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุตธิรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (พ.ศ.2562 : 
เงินลงทุนระยะสั้น) - 

 
 

- - 

 
 
- 403.45 15.11 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น – สุทธ ิ 75.11 1.59 9.05 0.29 10.46 0.40 
เงินมัดจำเพื่อการลงทุน 500.17 10.57 579.83 18.60 710.77 26.62 
เงินกู้ระยะสั้นแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน - - - - - - 
ส่วนของเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการท่ี   

เกี่ยวข้องกันท่ีถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงปี - - - - - - 
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ 490.39 10.36 519.92 16.68 525.54 19.68 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 62.36 1.32 53.88 1.73 54.30 2.03 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,269.99 26.84 1,198.58 38.45 2,032.43 76.12 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน        

เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจำกัดในการเบิกถอน 6.30 0.13 - - - - 
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่า 
ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน        289.84 6.12 - - - - 
เงินลงทุนจ่ายล่วงหน้า - - 1,191.79 38.22 - - 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธ ิ - - - -   
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า - สุทธ ิ 527.96 11.15 80.64 2.59 79.24 2.97 
เงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน - - - - - - 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธ ิ 1,616.32 34.15 537.34 17.24 454.98 17.04 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ 29.71 0.63 11.70 0.38 - - 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 837.02 17.68 97.22 3.12 101.43 3.80 
ค่าความนิยม - สุทธิ 148.26 3.13 - - - - 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 7.91 0.17 - - 1.84 0.07 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,463.32 73.16 1,918.69 61.55 637.49 23.88 

รวมสินทรัพย์ 4,733.31 100.00 3,117.27 100.00 2,669.92 100.00 
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งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564, 2563 และ 2562 ของบริษัทและบริษัทย่อย (ต่อ) 
                                                                                                                           (หนว่ย : ล้านบาท) 

 
31 ธ.ค. 
2564 % 

31 ธ.ค. 
2563 % 

31 ธ.ค. 
2562  % 

       
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น       
หนี้สินหมุนเวียน       

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 5.56 0.12 5.56 0.18 5.61 0.21 
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน

การเงิน       
  ท่ีครบกำหนดชำระภายในหน่ึงปี 84.61 1.79 - - - - 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น 170.00 3.59 - - - - 
เงินรับล่วงหน้าเพื่อการลงทุน 227.57 4.81 - - - - 
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ือื่น 65.66 1.39 24.80 0.80 24.16 0.90 
เจ้าหน้ีค่าหุ้น - - 83.70 2.69 83.70 3.13 
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่า       
  ท่ีครบกำหนดชำระภายในหน่ึงปี สุทธิ 3.77 0.08 4.44 0.14 - - 
  น้ีสินหมุนเวียนอื่น 11.97 0.25 9.90 0.32 8.00 0.30 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 569.14 12.03 128.40 4.13 121.47 4.54 
หนี้สินไม่หมุนเวียน       

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 722.05 15.25 - - - - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า สุทธิ 25.39 0.54 7.00 0.22 - - 
หน้ีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 154.10 3.26 13.13 0.42 16.69 0.63 
ประมาณการหน้ีสินขั้นต่ำท่ีต้องจ่ายตาม       
  สัญญารับสิทธิขายไฟฟ้า 34.28 0.72 - - - - 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 7.24 0.15 8.61 0.28 6.96 0.26 
ประมาณการหน้ีสินค่ารื้อถอน 11.92 0.25 0.42 0.01 0.42 0.02 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 954.98 20.17 29.16 0.93 24.07 0.91 

รวมหนี้สิน  1,524.12 32.20 157.56 5.06 145.54 5.45 
ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทุนเรือนหุ้น       

ทุนจดทะเบียน  7,578.21  5,065.17  3,335.00  
ทุนท่ีออกและชำระแล้ว 5,065.17 107.01 5,065.17 162.49 3,335.00 124.91 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ (874.90)  (18.48)  (874.90) (28.07) 336.22 12.59 
กำไรสะสม       

จัดสรรแล้ว-สำรองตามกฎหมาย 0.77 0.02 0.77 0.02 0.77 0.03 
ขาดทุนสะสม (1,225.77) (25.90) (1,213.54)  (38.93)  (1,149.57)  (43.06  

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 60.35 1.28 (17.75) (0.57) 1.75 0.07 
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 3,025.62 63.93 2,959.75 94.94 2,524.17 94.54 

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำนาจควบคุม 183.57 3.87 (0.04) (0.00) 0.21 0.01 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,209.19 67.80 2,959.71 94.94 2,524.38 94.55 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,733.31 100.00 3,117.27 100.00 2,669.92 100.00 
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งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สำหรบัปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564, 2563 และ 2562 ของบริษัทและบริษัทย่อย 
                                                                                                                            (หนว่ย : ล้านบาท) 

 ปี 2564 % ปี 2563 % ปี 2562  % 
       

รายได้จากการผลิตกระแสไฟฟ้า 263.93 90.10 48.89 100.00 48.25 100.00 
รายได้จากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 29.00 9.90 - - - - 
รายได้รวม 292.93 100.00 48.89 100.00 48.25 100 
ต้นทุนขายจากการผลิตกระแสไฟฟ้า (138.47) (47.27) (23.83) (48.74) (24.49) (50.76) 
ต้นทุนขายจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (28.08) (9.59) -  -  -  -  
ต้นทุนขายรวม (166.55) (56.86) (23.83) (48.74) (24.49) (50.76) 
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น 126.38 43.14 25.06 51.26 23.76  49.24  
28.6159.30รายได้อื่น 13.63 4.65 1.07 2.19 28.61 59.30  
ค่าใช้จ่ายในการขาย (0.99) (0.34) - - (0.25)  (0.52)  
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (104.25) (35.59) (116.58)  (238.46) (102.23)  (211.87)  
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 22.37 7.64 (1.31)  (2.68)  (9.26)  (19.19)  
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ 
  ทางการเงิน     

- - 3.09 6.32 - - 

ต้นทุนทางการเงิน (66.35) (22.65) (1.31)  (2.68)  (0.48)  (0.99) 
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากบริษัทร่วมค้าและ
การร่วมค้า 

(2.69) (0.92) 1.41  2.89 0.01 0.02 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (11.90)  (4.06)  (88.57)  (181.16)  (59.84)  (124.02)  
ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 7.26 2.48 3.56  7.28  (3.99)  (8.27)  
ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง (4.64) (1.58) (85.02)  (173.88) (63.83)  (132.29)  
       การดำเนินงานที่ยกเลิก       
ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานท่ียกเลิก - 
สุทธิจากภาษี 

- - - - - - 

ขาดทุนสำหรับปี (4.64)  (1.58)  (85.00)  (173.88)  (63.83)  (132.29)  
       
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน       
รายการท่ีจะไม่จัดประเภทรายการใหม่เป็น

กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง : 
      

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน 

- - - - 2.61 5.41 

รายการท่ีจะจัดประเภทรายการใหม่เป็นกำไร
หรือขาดทุนในภายหลัง : 

      

ผลตา่งของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลง
ค่างบการเงิน 

97.74 33.36 1.29 2.64 7.41  15.35  

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงิน
ลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิจาก
ภาษี 

- - - - 9.79 20.29 

หัก รับรู้ในกำไรขาดทุน - - - - (16.51) (34.21)  
รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 93.10 31.78 (83.72)  (171.24)  (60.53)  (125.43)  
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 ปี 2564 % ปี 2563 % ปี 2562  % 
       

การแบ่งปันขาดทุนสุทธิสำหรบัป ี       
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (12.23) (4.17) (84.77)  (173.39)  (63.69)  (131.99)  
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียทีไ่มม่ีอำนาจ

ควบคุม 7.59 2.59 (0.25)  (0.51)  (0.14)  (0.30)  

ขาดทุนสุทธิสำหรับปี (4.64) (1.58) (85.02)  (173.88)  (63.83)  (132.29)  

การแบ่งปันขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี       
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 65.86 22.48 (83.47)  (170.73)  (60.38)  (125.14)  
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียทีไ่มม่ีอำนาจ

ควบคุม 27.24 9.30 (0.25)  (0.51)  (0.14)  (0.29)  

รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 93.10 31.78 (83.72)  (171.24)  (60.53)  (125.45)  
       
ขาดทุนต่อหุ้น       

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (0.0012)   (0.0115)    (0.0095)   
 

งบกระแสเงินสดรวม สำหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564, 2563 และ 2562 ของบริษัทและบริษัทย่อย 
 

(หน่วย : ล้านบาท) 
 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 
    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน    
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้    

จากการดำเนินงานต่อเน่ือง (11.90) (88.57)  (59.84)  
จากการดำเนินงานท่ียกเลิก - - -  

รวม (11.90)  (88.57)  (59.84)  
รายการปรับปรุง:    

ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย 122.64 26.24 21.94 
ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  - - - 
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น - - (20.63)  
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่า          

ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน - (3.09) - 
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับของต้นทุนพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ 1.45 5.62 - 
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - - 
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 2.39 1.64 4.49 
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์ 0.82 - - 
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - - 0.07 
กำไรจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   (1.77) - - 
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ียังไม่เกิดขึ้นจริง (10.30)  0.20 3.58  

   ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุน จากบริษัทร่วมและการร่วมค้า 2.69 (1.41)  (0.01) 
ดอกเบ้ียรับ (2.61) (0.31) (1.33)  
ดอกเบ้ียจ่าย 66.35 1.31 0.48 

       
    
    

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สำหรบัปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564, 2563 และ 2562 ของบริษัทและบริษัทย่อย (ต่อ) 
(หน่วย : ล้านบาท) 
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งบกระแสเงินสดรวม สำหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564, 2563 และ 2562 ของบริษัทและบริษัทย่อย (ต่อ) 
(หน่วย : ล้านบาท) 

 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 
    

    
   การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหน้ีสินดำเนินงาน    

สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง :    
-  ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น - สุทธ ิ 9.31  353.66  (5.89)  
-  สินค้าคงเหลือ - สุทธ ิ - - - 

   -  ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ 28.08 - 0.07 
-  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (2.27)  0.42  (1.92)  
-  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 0.83 1.84 (0.27) 
หน้ีสินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) :    
-  เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น (67.75) 3.77  (0.97) 
-  ประมาณการหน้ีสินขั้นต่ำท่ีต้องจ่ายตามสัญญาสิทธิขายไฟฟ้า (0.80) - - 
-  หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 0.68 1.91 2.06 
-  ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (3.76) - - 
-  เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า - - - 
-  หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น - - - 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 134.08 303.24 (58.17) 
รับดอกเบ้ีย 1.84 0.31 1.33 
จ่ายดอกเบ้ีย (64.47) (0.34) (10.14) 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน 71.45 303.20 (66.98) 
    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น - - - 
เงินฝากประจำครบกำหนดเกินกว่าสามเดือนเพิ่มขึ้น (38.66) - - 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น - 406.54 410.00 
เงินสดรับคืนเงินมัดจำเพื่อการลงทุน 252.44 47.56 - 
เงินสดจ่ายมัดจำเพื่อการลงทุน (210.37) (340.00)  (370.00) 
เงินสดรับล่วงหน้าเพื่อการลงทุน 227.57 - - 
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเงินลงทุน - (1,118.41) - 
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น 170.00 - - 
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ - สุทธิจากเงินสดท่ีได้มา (65.98) - - 
เงินสดจ่ายซื้อท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ (27.10) (104.34)  (47.70)  
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์ 102.03 -  
เงินสดจ่ายให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน - - - 
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการ  - - - 

     ท่ีเกี่ยวข้องกัน    
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วย (289.84) - - 

  มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน - - - 
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการ    

     ท่ีเกี่ยวข้องกัน - - - 
เงินสดจ่ายคืนเจ้าหน้ีค่าหุ้น (83.70) - - 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 36.39 (1,108.65)  (7.70) 
    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลท่ี   - - (5.35) 
     เกี่ยวข้องกัน    

เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่า (7.17) (6.01) -  
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งบกระแสเงินสดรวม สำหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564, 2563 และ 2562 ของบริษัทและบริษัทย่อย (ต่อ) 
(หน่วย : ล้านบาท) 

 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 
    

    
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (60.41) - - 
ส่วนแบ่งกำไรให้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำนาจควบคุม (1.51) - - 

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ - 519.05 - 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (69.09) 513.04  (5.35) 
    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)      
สุทธิ 38.75 (292.41) (80.03) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 30.34 322.30 401.74 
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการ    
เทียบเท่าเงินสด 2.12 0.45 0.59 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันส้ินงวด 71.21 30.34 322.30 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 
76.77 

 
35.90 

 
327.91 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (5.56)  (5.56)  (5.61)  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันส้ินงวด 71.21 30.34 322.30 

 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 
76.77 

 
35.90 

 
327.91 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (5.56)  (5.56)  (5.61)  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันส้ินงวด 71.21 30.34 322.30 
 
 
รายการท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีสำคัญในระหว่างปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีดังต่อไปน้ี 
 

 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 
การลดลงของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะสั้นโดย    
  บันทึกในส่วนของเจ้าของ                                                               -  (8.39) 
หน้ีสินจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์ 17.63 - - 
หน้ีสินจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์ 5.88 2.31 5.42 
การโอนเงินลงทุนจ่ายล่วงหน้าเป็นเงินลงทุนใน - - - 
  บริษัทร่วม 450.00 - 79.23 
การโอนเงินลงทุนจ่ายล่วงหน้าเป็นเงินลงทุน    
  ในบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการ 741.79 -  
การโอนเงินมัดจำเพื่อจ่ายล่วงหน้าเงินลงทุน - - - 
การโอนเงินมัดจำเพือ่การลงทุนเป็นเงินลงทุนใน    
  บริษัทย่อยของกลุ่มกิจการ 40.00 - - 
การโอนเงินมัดจำเพื่อการลงทุนเป็นเงินให้กู้ระยะสั้น    
  แก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน - - - 
การเพิ่มขึ้นของประมาณการหน้ีสินค่ารื้อถอน 11.50 - - 
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ผลการดำเนินงาน 

รายได้จากการขายที่ดินพัฒนาและอาคารชุด / ต้นทุนจากการขายที่ดินพัฒนาและอาคารชุด 
เปรียบเทียบผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ในปี 2563 ยังไม่มีรายได้ และต้นทุนจากการขายอาคารชุด ของบริษัทย่อย (บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จำกัด) จาก

โครงการเดอะ พีโน่ เขาใหญ่  
เปรียบเทียบผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
ในปี 2564 มีรายได้จากการขายที่ดินปากช่อง จำนวน 29.00 ล้านบาท และต้นทุนจากการขายที่ดินปากช่อง จำนวน 

28.08 ล้านบาท กำไรขั้นต้นจากการขายที่ดินปากช่อง จำนวน 0.92 ล้านบาท ในปี 2564 ยังไม่มีรายได้ และต้นทุนจากการ
ขายอาคารชุด ของบริษัทย่อย (บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จำกัด) จากโครงการเดอะ พีโน่ เขาใหญ่  
รายได้จากการขายไฟฟ้า / ต้นทุนขายไฟฟ้า 

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ในปี 2563 มีรายได้ และต้นทุนจากการขายไฟฟ้า บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) จากการ

ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 1 โครงการกับ สหกรณ์การเกษตรกระแสสินธุ์ จำกัด 5.00 MW มีรายได้จำนวน 30.58 ล้าน
บาท ต้นทุนขายจำนวน 17.28 ล้านบาท โดยมีกำไรขั้นต้น 13.31 ล้านบาท 

และบริษัทย่อยของบริษัทย่อย (บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท อันดามัน 
เพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิต้ี จำกัด) จากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 โครงการ กับ สหกรณ์การเกษตรกะทูน จำกัด 1.20 
MW มีรายได้จำนวน 7.35 ล้านบาท ต้นทุนขาย 3.82 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 3.53 ล้านบาท และสหกรณ์การเกษตรวิเชียรบุรี 
จำกัด 1.75 MW มีรายได้จำนวน 10.95 ล้านบาท ต้นทุนขาย 5.75 ลา้นบาทโดยมีกำไรขั้นต้น 5.20 ล้านบาท  

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
ในปี 2564 มีรายได้ และต้นทุนจากการขายไฟฟ้า บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) จากการ

ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 1 โครงการกับ สหกรณ์การเกษตรกระแสสินธุ์ จำกัด 5.00 MW มีรายได้จำนวน 30.33 ล้าน
บาท ต้นทุนขายจำนวน 16.67 ล้านบาท โดยมีกำไรขั้นต้น 13.66 ล้านบาท 

และบริษัทย่อยของบริษัทย่อย (บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท อันดามัน 
เพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิต้ี จำกัด) จากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 โครงการ กับ สหกรณ์การเกษตรกะทูน จำกัด 1.20 
MW มีรายได้จำนวน 7.05 ล้านบาท ต้นทุนขาย 2.75 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 4.30 ล้านบาท และสหกรณ์การเกษตรวิเชียรบุรี 
จำกัด 1.75 MW มีรายได้จำนวน 10.96 ลา้นบาท ต้นทุนขาย 5.75 ล้านบาทโดยมีกำไรขั้นต้น 5.20 ล้านบาท  
รายได้อ่ืน / การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย/ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
รายได้อื่นๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2563 มีจำนวน 1.07 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนรายได้อื่นมี

จำนวน 28.61ล้านบาท รายได้อื่นลดลงจากปีก่อน 27.54 ล้านบาท คิดเป็น 96.26% เกิดจากกำไรที่เกิดขึ้นจากการจำหน่าย
เงินลงทุนจำนวน 29.07 ล้านบาท และกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการจำหน่ายเงินลงทุนจำนวน 25.98 ล้านบาท ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ (TFRS9) จัดประเภทรายการใหม่รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย (เป็นกำไรจากมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ทางการเงิน จำนวน 3.09 ลบ.) 

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
รายได้อื่นๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2564 มีจำนวน 13.63 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนจำนวน 1.07 ล้านบาท 

เพ่ิมขึ้นจำนวน 12.56 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากรายได้ดอกเบี้ยรับจำนวน 2.61 ล้านบาท หลักๆเป็นของ B Solar (Song Luy) 
และรายได้ที่เรียกเก็บเงินภาษีนำเข้าระบบติดต้ังคืนจากผู้รับเหมาโครงการ B Solar จำนวน 8.08 ล้านบาท และกำไรจากการ
ขายอาคาร (ซ.อารีย์) จำนวน 1.96 ล้านบาท  
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สว่นแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าจำนวน (2.69) ล้านบาท.ในโครงการน้ำประปา
แสนดินมีกำไร จำนวน 1.17 ลา้นบาท, โครงการอสังหาริมทรัพย์ วัน เซ็นทรัล ทาวเวอร์ (ขาดทุน) จำนวน (3.86) ล้านบาท  
ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายบริหารปี 2563 จำนวน 116.58 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายที่สำคัญส่วนใหญ่เป็น 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและผู้บริหาร จำนวน 33.55 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนจำนวน 38.27 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 
จำนวน 11.17 ล้านบาท ค่าที่ปรึกษาหลัก 44.67 ล้านบาท  ขาดทุนจากด้อยค่าของห้องชุดรอขายโครงการเดอะ พีโน่ เขาใหญ่ 
จำนวน 5.62 ล้านบาท มีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย โรงไฟฟ้า วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง จำนวน 26.24 ลบ.เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีก่อนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพ่ิมขึ้น 14.10 ล้านบาท หรือ เพ่ิมขึ้น 13.76% 

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายบริหารในปี 2564 เป็นค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 0.99 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการ

บริหาร 104.25 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 12.33 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายที่ลดลงหลักๆเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ปฏิบัติงานที่โครงการต่างประเทศเมียนมาจำนวน 9.82 ล้านบาท เน่ืองจากสถานการณ์ทางการเมือง และเกิดโรคระบาดโควิท-
19 ทำให้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและผู้บริหารลดลง เน่ืองจากมีพนักงานลดลง ตลอดจนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภค
ต่างๆ 

 
วิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

ภาพรวมของฐานะการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เปรียบเทียบกับงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มียอดรวมทั้งสิ้น  4,733.31 ล้านบาท และ 3,117.27 ล้านบาท ตามลำดับ เพ่ิมขึ้น 
1,616.04 ลา้นบาท คิดเป็น ร้อยละ 34.15 โดยมีสาระสำคัญดังน้ี  
 
สินทรัพย์ 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน 
เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น ปี 2564 จำนวน 75.11 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนจำนวน 66.06 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก

ลูกหน้ีค้างรับของ UPA 
เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
เงินมัดจำเพ่ือการลงทุนปี 2564 จำนวน 500.17 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 79.66 ล้านบาท เน่ืองจากมีการ

รับคืนเงินมัดจำเพ่ือนำมาลงทุนในโครงการของบริษัทฯ 
เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ปี 2564 จำนวน 527.96 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนจำนวน 447.32 ล้าน

บาท เน่ืองจากมีการลงทุนเพ่ิมในโครงการ One Central Tower Company Limited จำนวน 450 ล้านบาท และมีส่วนแบ่ง
ขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าจำนวน (2.69) ล้านบาท 

อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 
เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ ปี 2564 จำนวน 1,616.32 เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน จำนวน 1,078.98 ล้านบาท ในปี 2564 

บริษัทมีซื้อธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ิมขึ้น 2 โครงการ เป็นโครงการในประเทศ 1 โครงการได้แก่ โครงการ
สหกรณ์โคนมศรีธาตุ และบริษัทย่อยในต่างประเทศ เวียดนาม 1 โครงการ  
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เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ปี 2564 จำนวน 29.71 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนจำนวน 18.01 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากค่าเช่า

ที่ดินโครงการโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศตามรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น และตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่  16 เรื่องสัญญาเช่า ส่งผลให้กลุ่มกิจการในฐานะผู้เช่ารับรู้สัญญาเช่าเกือบทั้งหมดในงบแสดง
ฐานะทางการเงิน โดยไม่ต้องจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาเช่าทางการเงินอีกต่อไป ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 
2563 กลุ่มกิจการต้องรับรู้เป็น สินทรัพย์สิทธิการใช้ และหน้ีสินตามสัญญาเช่า   

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ 
เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ ปี 2564 เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนจำนวน  739.80 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากสิทธิในสัญญาซื้อขาย

ไฟฟ้า 2 โครงการ เป็นโครงการในประเทศ 1 โครงการได้แก่ โครงการสหกรณ์โคนมศรีธาตุ และบริษัทย่อยในต่างประเทศ 
เวียดนาม 1 โครงการ  
หนี้สิน      

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 
เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
ในปี 2564 มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 84.61 ล้านบาท หลักๆเป็นเงินกู้ของ B Solar (Song Luy) 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 
เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
ในปี 2564 รับเงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอกเพ่ือลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน  170 ล้านบาท 

เงินมัดจำรับล่วงหน้า 
เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
ในปี 2564 รับเงินมัดจำเพ่ือศึกษาโครงการโรงไฟฟ้า MUPA จำนวน 227.57 ล้านบาท 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 
เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
ณ สิ้นปี 2564  บริษัทฯมี เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่นเป็นจำนวน 65.66 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 40.86 ล้านบาท 

เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายต่างๆของแต่ละบริษัท 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
ในปี 2564 มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 722.05 ล้านบาท หลักๆเป็นเงินกู้ของ B Solar (Song Luy) 

 
วิเคราะห์สภาพคล่อง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลงจำนวน 292.01 ล้านบาท โดยมี
สาเหตุหลักมาจากการจ่ายเงินกู้ยืมให้กับบริษัทย่อย และเงินมัดจำเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการต่างๆ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพ่ิมขึ้นจำนวน 38.76 ล้านบาท น่ืองจาก
มีการรับคืนเงินมัดจำที่นำไปศึกษาโครงการบางส่วนกลับคืนมา



                                                                                                                                                                                                   บริษัท  ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย   จำกัด (มหาชน) 

แบบ 56-1 One Report  ประจำปี 2564                                                                                                                                                                                          หน้า 63 

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 
สถานที่หลักใน
การประกอบ

ธุรกิจ/ประเทศ
ที่จดทะเบียน

จัดตั้ง 

 
สัดส่วนของหุ้นสามัญ
ที่ถือโดยบริษัทใหญ่ 

สัดส่วนของหุ้นสามัญที่
ถือโดยกลุ่มกิจการ 

สัดส่วนของ 
หุ้นสามัญที่ถือโดย 

ส่วนได้เสีย 
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม วิธีราคาทุน ค่าเผื่อการด้อยค่า สุทธิ 

  
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 พ.ศ. 2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2563 พ.ศ. 2564 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2563 
ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

               
บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น
โดยตรง 

              

               
บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท 
จำกัด 

ประเทศไทย พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 98.00 98.00 98.00 98.00 2.00 2.00 49,500 49,500 (49,500) (26,660) - 22,840 

บริษัท อันดามันเพาเวอร์ 
แอนด์  
   ยูทิลิตี้ จำกัด 

ประเทศไทย การผลิตกระแสไฟฟ้าในพม่า 
(หยุดดำเนินการในปี พ.ศ. 

2560) 

99.99 99.99 99.99 99.99 0.01 0.01 304,913 304,913 (214,710) (214,710) 90,203 90,203 

บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ 
   พาวเวอร์ จำกัด 

ประเทศไทย การผลิตกระแสไฟฟ้า 
 

99.99 - 99.99 99.99 0.01 0.01 74,166 - - - 74,166 - 

บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จำกัด สาธารณรัฐแห่ง 
สหภาพเมียน

มาร์ 

การผลิตกระแสไฟฟ้า 
(ยังไม่เริ่มดำเนินงาน) 

1.00 99.00 100.00 100.00 - - 19 1,755 
 

- - 
 

19 1,755 
 

บริษัท แคนนา แคร์ จำกัด ประเทศไทย ลงทุนในธุรกิจกัญชงและกัญชา
เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 

100.00 - 100.00 - - - 250 - - - 250 - 

         428,848 356,168 (264,210) (241,370) 164,638 114,798 
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 สถานที่หลักในการ
ประกอบธุรกิจ/

ประเทศที่จดทะเบียน
จัดตั้ง 

 
สัดส่วนของหุ้นสามัญที่

ถือโดยกลุ่มกิจการ 

สัดส่วนของ 
หุ้นสามัญที่ถือโดย 

ส่วนได้เสีย 
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม 

  พ.ศ. 2564 
พ.ศ. 

2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

       
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย บริษทั อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด     
       
บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาว
เวอร์ จำกัด  

ประเทศไทย การผลิตกระแสไฟฟ้า 
 

99.99 99.99 0.01 0.01 

บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จำกัด สาธารณรัฐแห่ง 
สหภาพเมียนมาร์ 

การผลิตกระแสไฟฟ้า 
(ยังไม่เริ่มดำเนินงาน) 

100.00 100.00 - - 

       
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย บริษทั พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด     
       
บริษัท เอไอดีซี โซลาร์ เพาเวอร์  
   นัมเบอร์วัน พีทีอี แอลทีดี 

สาธารณรัฐสิงคโปร ์ ลงทุนในโครงการ 
ผลิตกระแสไฟฟ้า Song 

Luy 1 

83.33 - 16.67 - 

บริษัท บีเอส โซลาร์ เอ็นเนอร์ย่ี 
จำกัด 

ประเทศไทย การผลิตกระแสไฟฟ้า 100.00 - - - 

       
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย บริษทั เอไอดีซี โซลาร์ เพาเวอร์ นัมเบอร์วัน พีทีอี แอลทีดี     
Binh Thuan Solar Power 
Investment  
   Joint Stock Company 

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม 

การผลิตกระแสไฟฟ้า 96.00 - 4.00 - 

 

บริษัทย่อยมีหุ้นทุนเป็นหุ้นสามัญเท่าน้ัน โดยกลุ่มกิจการถือหุ้นทางตรง ซึ่งสัดส่วนของส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของที่กลุ่ม
กิจการถืออยู่เท่ากับสิทธิในการออกเสียงในบริษัทย่อยที่ถือโดยกลุ่มกิจการ 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 บริษัทมีการปรับสัดส่วนและโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าของกลุ่มกิจการ 
ดังต่อไปน้ี  

1) บริษัทรับโอนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด ที่เดิมถือโดยบริษัท อันดามัน เพาเวอร์ 
แอนด์ ยูทิลิต้ี จำกัด คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของส่วนได้เสียในบริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด ด้วยมูลค่าตาม
บัญชีจำนวน 74.17 ล้านบาท กระบวนการโอนหุ้นแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564  

2) บริษัทโอนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท เมียนมาร ์ ยูพีเอ จำกัด ที่บริษัทถือในสัดส่วนร้อยละ 99 ให้แกบ่ริษัท อันดามัน 
เพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิต้ี จำกัด และในขณะเดียวกันบริษัทรับโอนหุ้นสามัญของบริษทั เมยีนมาร์ ยูพีเอ จำกัด ในสัดส่วน
ร้อยละ 1 จากบริษัท อันดามัน เพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิต้ี จำกัด การรับโอนและการโอนหุ้นทำด้วยมลูค่าตามบัญชี โดย
กระบวนการโอนหุ้นแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
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การทดสอบการด้อยค่า 

  ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการจัดให้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  โดยผู้
ประเมินราคาอิสระ ด้วยวิธีราคาตลาด (Market approach) ร่วมกับวิธีพอร์ตฟอลิโอ (Portfolio method) เพ่ือพิจารณามูลค่า
ยุติธรรมให้เป็นปัจจุบัน และมีโครงการใดที่มูลค่าสุทธิที่คาดวา่จะได้รับต่ำกว่ามูลค่าที่บันทึกทางบัญชี และทำให้กลุ่มกิจการต้อง
บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ โดยผลจากการประเมินกลุ่มกิจการรับรู้ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับสำหรับ
โครงการอาคารชุด “เดอะ พีโน่ เขาใหญ่” จำนวน 1.45 ล้านบาท ในงบการเงินรวม 
 

4.2  ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจที่มีผลต่อฐานะการเงิน 

บริษัทและบริษัทย่อย มีนโยบายการลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจพลังงาน เช่น ธุรกิจ
โรงไฟฟ้า และธุรกิจพลังงานทดแทน ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุน และร่วมทุนในระยะยาว โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ จะ
ร่วมกันพิจารณาตามนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความจำเป็น ความเหมาะสม และประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้
ถือหุ้นเป็นสำคัญ และปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือการได้มาหรือ
จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด 

รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ 
31 ธันวาคม 2564 ข้อ 14,15 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ในเรื่องของการควบคุมดูแลบริษัทย่อย และบริษัทร่วมน้ัน โดยส่วนใหญ่จะมีข้อตกลงกับผู้ร่วมลงทุน เช่น จะส่ง
กรรมการเข้าไปเป็นตัวแทนมากกว่ากึ่งหน่ึงของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด  หากการดำเนินการมีผลกระทบต่อบริษัทฯ 
อย่างมีนัยสำคัญ  จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมกรรมการของบริษัทฯ ก่อน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                           บริษัท  ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย   จำกัด (มหาชน) 

แบบ 56-1 One Report  ประจำปี 2564                                                                                         หน้า 66 

4.3  อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 

  
ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

ปรับปรุง 
     
อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)     

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.23 9.33 16.73 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.31 0.26 6.00 
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.20 2.43 (0.47)  

อัตราส่วนแสดงประสิทธภิาพในการใช้สินทรัพย์  
(Activity Ratios)     

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า (เท่า) 13.29 1.94 2.05 
ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่ (วัน) 27 185 175 
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ* (เท่า) N/A  N/A  N/A  
ระยะเวลาหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือเฉลี่ย* (วัน) N/A  N/A  N/A  
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหน้ีการค้า (เท่า) 22.53 5.93 6.24 
ระยะเวลาชำระหน้ี (วัน) 16 61 58 
Cash cycle (วัน) 11 124 117 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร  
(Profitability Ratio)       

อัตรากำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น (%) 43.14 51.25 49.24 
อัตรากำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน (%)            19.50 (181.37) (123.05)  
อัตรากำไรอื่น (%) 4.45 2.15 37.23 
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร ** (%) N/A N/A N/A 
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ (%) (1.51) (170.14) (83.04)  
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (0.15) (3.10) (2.50)  

อัตราส่วนแสดงประสิทธภิาพในการดำเนินงาน 
(Efficiency Ratio)      

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ (%) (0.12) (2.94) (2.35)  
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 6.66 (12.69) (10.20)  
อัตราการหมุนของสินทรัพย ์ (เท่า) 0.08 0.02 0.03 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)      
อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  (เท่า) 0.47 0.05 0.06 
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบีย้  (เท่า) 2.67 (46.68) (78.61)  
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน  (เท่า) (0.14) (2.90) 1.06 
อัตราการจ่ายเงินปันผล *** (%) N/A N/A N/A 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ/หุ้น(บาท)(Par : 0.50 บาท)  0.32 0.29 0.38 

 

หมายเหตุ :   *   ไม่มีสินค้าคงเหลือในปี 2563 และปี 2564 

                **  ไม่สามารถคำนวณได้เน่ืองจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และกำไรจากการดำเนินงานในแต่ละปี 
                     มีค่าเป็นติดลบ 
     *** ไม่สามารถคำนวณได้เน่ืองจากไม่มีการจ่ายเงินปันผล 
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5. ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลสำคัญอ่ืน 

5.1 ข้อมูลทั่วไป  
 

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย ์ : บริษัท ยไูนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)  (“บริษัท”) 
เลขทะเบยีนบริษทั : 0107552000120 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และพลังงาน 
ทนุจดทะเบียน 
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 

: 
: 

7,578,205,755.00 บาท 
6,565,171,460.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 13,130,342,921 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ณ 31 ธันวาคม 2563) 

ที่ต้ังสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 127  อาคารเกษร ทาวเวอร์  ชั้นที่ 28  ห้องเลขที่ เอ,บ,ีดี   
ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  10330 

เว็บไซต์บริษัท : http://www.unitedpowerofasia.com 
โทรศัพท์ : 02-677-7151 
โทรสาร : 02-677-7152 
บุคคลอ้างอิง   
นายทะเบียนหลักทรัพย ์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 93 ชั้น 14 
  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
เว็บไซต์ : http://www.tsd.co.th 
โทรศัพท์ : 02-009-9000 
โทรสาร : 02-009-9992 
ผู้สอบบัญช ี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด 
  เลขที่ 179/74-80 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร์ ชั้น 15  
  ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์ : 02-344-1000 
โทรสาร : 02-286-5050 

 

5.2  ข้อมูลสำคัญอ่ืนๆ 

 – ไม่มี – 

5.3  ข้อพิพาททางกฎหมาย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่บริษัทฯและบริษัทย่อย เป็นคู่ความ

หรือคู่กรณี ซึ่งเป็นคดีหรือข้อพิพาทที่อาจเกิดค่าเสียหายและผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ และผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์
ของบริษัทฯและบริษัทย่อย อย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีคดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติ 

5.4  ตลาดรอง 
– ไม่มี – 

5.5 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ (เฉพาะกรณีที่บริษัทออกตราสารหน้ี) 
– ไม่มี – 

http://www.unitedpowerofasia.com/
http://www.tsd.co.th/


                                                                                                 บริษัท  ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย   จำกัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 One Report  ประจำปี 2564                                                                                          หน้า 68 
 

 ส่วนที่  2 

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ 
 

6.  นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 

6.1  ภาพรวมของโนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ 
บริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) เพ่ือ
เป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินการ ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทุกระดับชั้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การ
ดำเนินการบริษัทมีความเป็นระบบระเบียบและมมีาตรฐานที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ อันเป็นการเสริมสร้างให้เกิดความเป็น
ธรรมและโปร่งใส ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะดำเนินการกำกับดูแลและบริหาร
จัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท ภายใต้กลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน และการประกอบธุรกิจอย่าง
มีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการติดตาม การประเมินผล และการรายงานผลการด ำเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงเคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย คำนึงถึงประโยชน์สังคมและสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ เพ่ือให้บริษัทสามารถแข่งขันและดำเนินธุรกิจได้อย่าง
ยั่งยืน 

6.1.1  นโยบายและแนวปฏิบัติที่เก่ียวกับคณะกรรมการ 

6.1.1.1  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

1)   โครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่

สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทโดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาท
สำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้  

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร
จำนวน 4 ท่าน (Executive Directors) และกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน (Non-executive Directors) 
โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระ 3 ท่าน ซึ่งคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งคณะอันจะทำ
ให้เกิดการถ่วงดุลในการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัท มีวาระการดำรง
ตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ป ีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยกรรมการอิสระจะมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 
ปี เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นว่าบุคคลน้ันสมควรดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปเพ่ือประโยชน์สูงสุด
ของบริษัท นอกจากน้ี กรรมการและผู้บริหารของบริษัทสามารถเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทในเครือหรอื
บริษัทอื่นได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบด้วย 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือช่วยในการกำกับดูแลกิจการ
ของบริษัท ดังน้ี 

1.  คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพ่ือทำ
หน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ และ
คำสั่งใด ๆ รวมทั้งเป้าหมายที่กำหนดไว้ภายใต้กรอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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2.  คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพ่ือ
ทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายในและการปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงิน เพ่ือให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเป็นไป
อย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ 

ทั้งน้ี ประธานกรรมการบริษัทมิได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานคณะกรรมการบริหารเพ่ือเป็น
การแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายภาพรวม และการกำกับดูแลจากการบริหารงานประจำ โดยกรรมการอิสระจะได้รับ
การเลือกต้ังให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท 

นอกจากน้ี บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพ่ือทำหน้าที่ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทโดยการให้คำแนะนำใน
เรื่องข้อกำหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มี
การปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท 

2)  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมี

หน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและ
แนวทางเพ่ือประโยชน์ระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ 
ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้ง น้ี โดยมีรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการบริษัท 

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 
บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือนำเสนอ

ที่ประชุมคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งน้ี การจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น
แนวทางแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนนโยบาย
ดังกล่าวเป็นประจำทุกปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2. หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ 
บริษัทมีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มี ความ

รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือให้
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ ดังน้ี  

(ก) จรรยาบรรณว่าด้วยความรบัผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น  
(ข) จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์ต่อลูกค้า 
(ค) จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์ต่อคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหน้ี 
(ง) จรรยาบรรณว่าด้วยความรบัผิดชอบต่อพนักงาน 
(จ) จรรยาบรรณว่าด้วยความรบัผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

ทั้งน้ี บริษัทจะประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

3.   ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
บริษัทมีนโยบายขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์

สุจริต มีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ ดี เ พ่ือผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ และต้อง
ไม่เข้าร่วมการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในรายการดังกล่าว 
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บริษัทมีนโยบายในการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ที่สอดคล้องกับกฎหมาย ตลอดจนข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
รวมทั้งจะเปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) 

4.  การควบคุมภายใน 
บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพ่ือการกำกับดูแลและการควบคุมภายใน ทั้งใน

ระดับบริหารและระดับปฏิบติังานที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีการจัดต้ังฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทเพ่ือทำหน้าที่ประเมิน
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่วางไว้ 

5.  การบริหารความเสี่ยง 
บริษัทได้จัดให้มีนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับ

ดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม 

6. รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและผู้สอบ

บัญชีมาประชุมร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็น
ผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี  

 3)  การประชมุคณะกรรมการและการประเมินตนเอง 
บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพ่ิม

ตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระประชุมชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ 
บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการทุกท่านล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพ่ือให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่กรณีมี
เหตุจำเป็นเร่งด่วน และจะจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารที่รับรองแล้วเพ่ือใช้ในการอ้างอิง
และสามารถตรวจสอบได้ โดยในการประชุมทุกครั้ง ควรจัดให้มีผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพ่ือให้ข้อมูลและ
รายละเอียดประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้องและทันเวลา 

ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการหน่ึงคน
มีหน่ึงเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดจะไม่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ัน ทั้งน้ี ในกรณี
ที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือปรับปรุง
และแก้ไขการดำเนินงาน โดยมีการกำหนดหัวข้อที่จะประชุมชัดเจนก่อนที่จะวัดผลการประเมินดังกล่าว เพ่ือรวบรวมความเห็น
และนำเสนอต่อที่ประชุม รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมในรายงานประจำปี 

4)  ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนของกรรมการ คือ ค่าเบี้ยประชุม ซึ่งจะต้องอยู่ ในเกณฑ์ เฉลี่ยเมื่อเทียบกับ

อุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะคำนึงถึงความเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ส่วน
ผู้บริหารจะได้รับผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัสประจำปี โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ ทั้งน้ี 
ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการและผู้บริหารรวมกันจะต้องไม่เป็นจำนวนที่สูงผิดปกติเมื่อเทียบกั บผลตอบแทนของ
กรรมการและผู้บริหารโดยเฉลี่ยของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก   
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5)  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้

แก่ผู้เกีย่วข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เป็น
ต้น เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระทำเป็นการภายในบริษัท หรือใช้
บริการของสถาบันภายนอกก็ได้ 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและ
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเข้าใหม่ รวมถึงจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่ 

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการหมุนเปลีย่นงานที่ได้รับมอบหมายตามความถนัดของผู้บริหาร
และพนักงาน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลัก โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะกำหนดช่วงเวลาและ
พิจารณาผลการปฏิบัติงานดังกล่าวเพ่ือเป็นแผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริษัท ทั้งน้ี เพ่ือพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้มี
ความรู้ความสามารถในการทำงานมากขึ้นและให้สามารถทำงานแทนกันได้ 

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เก่ียวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย  

6.1.2.1  สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)  

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิขั้นพ้ืนฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้ งในฐานะของนักลงทุนใน
หลักทรัพย์และเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจาก
บริษัท สิทธิในการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ สิทธิต่าง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วม
ตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งต้ังหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งต้ังผู้สอบบัญชี การ
อนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของ
บริษัท เป็นต้น 

ทั้งน้ี บริษัทมีพันธกิจในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังน้ี 

1)  บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้
ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
ประกาศกำหนด โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ รวมทั้งข้อมูลประกอบการ
ประชุมที่เพียงพอเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุม นอกจากน้ี บริษัทจะนำข้อมูลดังกล่าว
เผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถอืหุ้นด้วย 

2)  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นใดเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหน่ึงแบบใดตามที่
บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม 

3)  ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะใช้สถานที่ซึ่งสะดวกแก่การเดินทาง โดยจะแนบแผนที่ซึ่ง
แสดงสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุม
อย่างเพียงพอ ทั้งน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถอืหุ้นของบริษัท 

4)  ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ 
หรือข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทจะเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัท 
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5)  ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการ
แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือต้ังคำถามในวาระต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ และจะมี
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือตอบคำถามในที่ประชุม  

6)  บริษัทจะสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพ่ือความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ในการนับผลการลงคะแนน 

7)  บริษัทจะจัดให้มีบุคคลากรที่เป็นอิสระทำหน้าที่ช่วยในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระ 

8)  ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมที่บันทึกข้อมูล
อย่างถูกต้องและครบถ้วนในสาระสำคัญ รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นข้อซักถาม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่สำคัญไว้ใน
รายงานการประชุม เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และบริษัทจะจัดให้มีการบันทึกวีดีทัศน์ภาพการประชุมเพ่ือเก็บรักษา
ไว้และใช้อ้างอิง นอกจากน้ี บริษัทจะนำผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ รวมทั้งรายงานการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซ ต์ของ
บริษัทเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา 
 9)  บริษัทจะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผล โดยบริษัทจะจ่ายเงินปัน
ผลด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ทั้งน้ี เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลตรงเวลา และป้องกันปัญหาเรื่องเช็คชำรุด สูญหาย 
หรือส่งถึงผู้ถือหุ้นล่าช้า 

6.1.2.2  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)  

บริษัทได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นที่มิได้เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยหรือต่างด้าว โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1)  บริษัทจะแจ้งกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งวาระการประชุมที่ เกี่ยวข้องต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่กำหนดการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย [28] วันก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะจัดทำและเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท
เช่นกัน 

2)  บริษัทจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อกรรมการหรือเสนอวาระ
เพ่ิมเติมได้ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้าเกี่ยวกับวิธีการที่ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย
จะเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งหลักเกณฑ์เพ่ือพิจารณาว่าบริษัทจะเพ่ิมวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นราย
ย่อยเสนอหรือไม่ 

3)  ในการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่า
เทียมกัน โดยก่อนเริ่มการประชุม ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการใช้สิทธิออกเสียง และวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถื อหุ้นที่
ต้องลงมติในแต่ละวาระ และยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกรายสามารถแสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ รวมทั้งซักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ โดยประธานในที่ประชุมจะดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ รวมทั้งจะมิให้ผู้บริหารเพ่ิมวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่
จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญซึ่งผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ 

4)  ในวาระเลือกต้ังกรรมการ บริษัทจะสนับสนุนให้มีการเลือกต้ังเป็นรายคน 
5)  บริษัทได้กำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใด ๆ อย่างน้อยก่อน

การพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและบันทึกส่วนได้เสียดังกล่าวในรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่จะไม่สามารถใหค้วามเห็นได้อย่าง
อิสระในวาระที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประชุมในวาระน้ัน ๆ  

6)  บริษัทได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ 
โดยห้ามบุคคลหรือหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยต่อหน่วยงานหรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ในกรณี
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ที่บุคคลใดเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวหรือนำข้อมูลน้ันไปใช้ไม่ว่าเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้ อื่น หรือกระทำรายการที่อาจเกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและจะถูกลงโทษทางวินัย นอกจากน้ี บริษัทยังได้กำหนดให้
กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายมีหน้าที่ จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่
เลขานุการบริษัทเป็นประจำและเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท 

6.1.2.3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Interested Persons)  

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้
ถือหุ้นและพนักงานของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น  โดยบริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุนและ
ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังน้ัน บริษัทจะปฏิบัติ
ตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลอย่างดี นอกจากน้ี ในการดำเนิน
ธุรกิจของบริษัท บริษัทได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามแนวทางดังต่อไปน้ี  

ผู้ถือหุ้น : บริษัทจะดำเนินธรุกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างผลการดำเนินงานที่ดีและการ
เจริญเติบโตที่มั่นคง เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งดำเนินการเปิดเผยข้อมูลด้วย
ความโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น 

พนักงาน : บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม นอกจากน้ี 
บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ 
เช่น การจัดอบรม การสัมมนา และการฝึกอบรม โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน  และพยายาม
สร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูงให้คงอยู่กับบริษัทเพ่ือพัฒนาองค์กรต่อไป อีกทั้งยังได้
กำหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น การห้ามใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เป็นต้น 

คู่ค้า : บริษัทมีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และคัดเลือกคู่ค้าด้วย
ความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าของบริษัท นอกจากน้ี บริษัทยังได้จัดทำ
รูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สญัญาทุกฝ่าย และจัดให้มีระบบติดตามเพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการ
ปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการจัดหา โดยบริษัทซื้อสินค้าจากคู่ค้าตามเง่ือนไขทางการค้า ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้า
อย่างเคร่งครัด 

ลูกค้า : บริษัทรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ รวมถึงการตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที่สุด เพ่ือมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่
ลูกค้าในระยะยาว นอกจากน้ี บริษัทยังให้บริการหลังการขาย ตลอดจนให้ขอ้มูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้าและ
บริการของบริษัท รวมทั้งยังจัดให้มีช่องทางให้ลูกค้าของบริษัทสามารถแจ้งปัญหาหรือการให้บริการที่ไม่
เหมาะสมเพ่ือที่บริษัทจะได้ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว 

เจ้าหนี้ : บริษัทจะปฏิบัติตามเง่ือนไขต่าง ๆ ตามสัญญาที่มีต่อเจ้าหน้ีเป็นสำคัญ รวมทั้ง การชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย
และการดูแลหลักประกันต่าง ๆ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง 

คู่แข่ง : บริษัทประพฤติตามกรอบการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวมทั้งสนับสนุนและ
ส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม 

สังคม
และ
ส่วนรวม 

: บริษัทใส่ใจและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้คนที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด นอกจากน้ี บริษัทพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ เป็นการสร้างและรักษาไว้ซึ่ง
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สิ่งแวดล้อมและสังคมตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ 

นอกจากน้ี ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทำผิด
ทางกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท 
ผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ ทั้งน้ี ข้อมูลร้องเรียนและเบาะแสที่แจ้งมายังบริษัทจะถูกเก็บไว้เป็น
ความลับ โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการสั่งการตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และ
จะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป 

6.1.2.4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

1)  คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ 
โปร่งใส และทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลอื่นที่มีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
ของบริษัทซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

2)  บริษัทจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพ่ือทำหน้าที่ติดต่อสื่อสาร
กับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะจัดให้มีการประชุมเพ่ือวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเป็นประจำ รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูล
ของบริษัท ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทจัดอนัดับความน่าเชื่อถือ 
และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ กล่าวคือ การรายงานต่อส ำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาด
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากน้ี บริษัทยังให้ความสำคัญ
ในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจำผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัท โดยข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทจะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ งบ
การเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจำปี โครงสร้างบริษัทและผู้บริหาร ตลอดจนโครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หนังสือเชิญประชุม เอกสารทางทะเบียนของบริษัท กฎบัตรต่าง ๆ เป็นต้น  

3)  บริษัทให้ความสำคัญต่องบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจำปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการ
เปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ และจะจัดให้มี
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี 
นอกจากน้ี คณะกรรมการยังสนับสนุนให้มีการจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion 
and Analysis) เพ่ือประกอบการเปิดเผยงบการเงินในทุกไตรมาส  

4)  บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท จำนวนครั้งของการประชุมและการเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการทำ
หน้าที่ รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจำปีของบริษัท รวมถึงการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ลักษณะและรายละเอียดของค่าตอบแทนของกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงในบริษัทและบริษัทย่อย (หากมี) ด้วย 

5)  บริษัทจะเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ  
6)  บริษัทจะจัดให้มีรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการ

บริหารความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการ
ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวรวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ เช่น รายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น 
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6.2  จรรยาบรรณธุรกิจ 

บริษัทส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดมั่นในหลักการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณใน
การดำเนินธุรกิจ ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อเห็นการไม่ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท 
ทั้งน้ี บริษัทได้กำหนดใหม้ีหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการดำเนินธุรกิจ เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด 

ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัทและมีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งกำกับดูแลให้การบริหาร
จัดการเป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และทิศทางในการดำเนินธุรกิจ เพ่ือ เป็นผู้นำการบริหารสินทรัพย์
ที่ลงทุนในธุรกิจพลังงาน สาธารณูปโภคและอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงแสวงหาโอกาสทางการลงทุนใหม่ เพ่ือเป้าหมายคือ การ
สร้างมูลค่าและผลตอบแทน การพัฒนาอย่างต่อเน่ืองในระยะยาวและการเติบโตอย่างยั่งยืน  ภายใต้กรอบข้อกำหนดของ
กฎหมายและหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธรุกิจ ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

บริษัทมีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด รวมทั้งได้
ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่เข้าใจทั่วทั้งองค์กร 
 

6.3  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของโนบาย และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา 
 คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น 

วิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบาย 
และแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งน้ี เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของลักษณะธุรกิจหรือสภาพเศรษฐกิจ
อย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาทบทวนกลยุทธ์รวมถึงนโยบายต่างๆของบริษัท เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของนโยบายภาครัฐ ด้านเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน โดย
ในปี 2564 บริษัท มีการกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ที่ยังคงเหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
ในระยะ 1 – 3 ป ี

 คณะกรรมการบริษัทยังได้ติดตาม ดูแล ให้มีการนำกลยุทธ์ที่กำหนดไปปฏิบัติ โดยฝ่ายบริหารจะต้องนำเสนอผล
ประกอบการโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส เพ่ือใช้เป็นข้อมูลใน
การติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิดและเพ่ือให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้ 

 

 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 

 ในการดำเนินงานที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท ยู ไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดีของบริษัทจดทะเบียน (The Principles of Good Corporate Governance of Listed Companies) ตามแนวทางที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทเพ่ือให้เกิดประ สิทธิภาพในการ
ดำเนินงาน และยังทำให้เกิดความโปร่งใสต่อนักลงทุนอันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริ ษัทต่อ
บุคคลภายนอก โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น (The 
Rights of Shareholders) การปฏิบัติ ต่อผู้ถื อหุ้ นอย่ างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders) 
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Interested Persons) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and 
Transparency) และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 
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หมายเหตุ : นายสมพรต สาระโกศศ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ด้านปฏิบัติการ เกษียณอายุจากการทำงาน มีผลเม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2565 

7.  โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเก่ียวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย 
ผู้บริหาร พนักงาน และอ่ืนๆ 

7.1  โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการการลงทุนโดยมีโครงสร้างองค์กรและรายละเอียดดังน้ี 
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7.2  ข้อมูลเก่ียวกับคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทจะคัดเลือกบุคคลท ี่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ และนำเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการ และ/หรือ ที่ีประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพ่ือพิจารณาแต่งบุคคลดังกล่าวเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และเป็นไปตามแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดี 

 7.2.1  องค์ประกอบคณะกรรมการบริษทั 

  1. ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการของบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และ 
กรรมการไม่น้อยกว่ากว่ากึ่งหน่ึงของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย และกรรมการของบริษัท
จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด  

  2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่ีเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการ
อิสระ โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 และไม่น้อยกว่า 3 คน คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด 

  3. คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหน่ึงจากกรรมการที่ีไม่เป็นผู้บริหารเป็นประธานกรรมการ 
  4. คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลหน่ีงทำหน้าที่ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เลขานุการ

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นกรรมการหรือไม่ก็ได้ 
  5. ประธานกรรมการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

เพ่ือให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน และมีการถ่วงดุลอำนาจในการดำเนินงาน 

คณะกรรมการของบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังรายนามต่อไปน้ี  

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง 
1. นายติรวัฒน์  สุจริตกุล ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
2. นายถาวร พรพนัสศรี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายจิริเดชา พ่ึงสุนทร *  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
4. นายจอห์น เอ็ดเวอร์ด แม็คคอช * กรรมการ 
5. นายกวิน  เฉลิมโรจน์    กรรมการ 
6. นายวิชญ์ สุวรรณศรี  กรรมการ 
7. นายพรอินทร์ แม้นมาลัย * กรรมการ 

หมายเหตุ : 

* - นายจอห์น เอ็ดเวอร์ด แม็คคอช  เปลี่ยนแปลงการดำรงตำแหน่งจาก กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
 เป็น กรรมการ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 
* - นายเทวรักษ์ โรจนพฤกษ์ ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 24 มิถนุายน 2564 
* - นายจิริเดชา พ่ึงสุนทร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 
* - นายพรอินทร์ แม้นมาลัย ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 
  

กรรมการที่ลาออก ระหว่างปี 2564 ดังน้ี 

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง 
1. นายเทวรักษ์ โรจนพฤกษ์ *  กรรมการ 
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7.2.2  กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท มีดังน้ี 
นายวิชญ์ สุวรรณศรี และนายกวิน เฉลิมโรจน์ กรรมการสองคนน้ีลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญ

ของบริษัท 

 7.2.3  ขอบเขตและอำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท  
  นอกจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ให้คณะกรรมการ
บริษัทมีอำนาจหน้าที่ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ดังต่อไปน้ี 

1) กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายของบริษัท 
2) อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัท 
3) กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายที่กำหน ดไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นไปตามกฎหมาย 
4) ส่งเสริมให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ ที่เป็นลาย

ลักษณ์อักษร เพ่ือให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ และติดตามให้มี
การปฏิบัติอย่างจริงจัง 

5) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า การทำรายการต่างๆ มีระบบที่
สามารถป้องกันความเสียหาย ป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ มีการสอบทานและ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจตามขั้นตอน ตลอดจนมีการจัดทำบัญชีอย่างถูกต้อง 

6) พิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างรอบคอบเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทและผู้
ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเปิดเผยข้อมูลให้
ถูกต้อง 

7) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการคัดเลือกเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทน ก่อนนำเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

8) ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงิน ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบหรือสอบทานแล้ว และได้ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว กอ่นนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

9) พิจารณาแต่งต้ังกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหาร   
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือกรรมการย่อยชุด
อื่นใด พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

10)  พิจารณาแต่งต้ังผู้บริหารตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทน 

11) พิจารณาแต่งต้ังกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และให้
กรรมการที่ต้ังใหม่มีวาระเท่าเวลาที่เหลืออยู่ของกรรมการที่พ้นวาระ 

12) พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผกูพันบริษัท 
13) รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยการ  

- เชิญประชุมผู้ถือหุ้น 
- นำเสนอขออนุมัติงบการเงินประจำปี 
- นำเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผล 
- นำเสนอขออนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชี 
- นำเสนอขออนุมัติแต่งต้ังกรรมการบริษัท 
- และอื่นๆ 

14) ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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15) อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดอื่นๆ 
16) ปฏิบัติการอื่นใด ที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการชุดอืน่ๆ 
17) ปฏิบัติการอื่นใด ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
 

7.3  ข้อมูลเก่ียวกับคณะกรรมการชุดช่อย 

 7.3.1  คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  คณะกรรมตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปน้ี  

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ ตำแหน่ง จำนวนครั้งการประชุม การเข้าร่วมการประชุม 
  คณะกรรมการ คณะกรรมการ 
นายถาวร พรพนัสศรี ** ประธานกรรมการตรวจสอบ 4 4 
นายติรวฒัน์  สุจริตกุล  กรรมการตรวจสอบ 4 4 
นายจิริเดชา พ่ึงสุนทร * กรรมการตรวจสอบ - - 
นายจอห์น เอ็ดเวอร์ด แม็คคอช *  กรรมการตรวจสอบ 3 3 
หมายเหตุ :  ** เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถด้านบัญชีและการเงิน 

 * นายจอห์น เอ็ดเวอร์ด แม็คคอช  เปลี่ยนแปลงการดำรงตำแหน่งจาก กรรมการตรวจสอบ  
      เป็น กรรมการ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 
 * นายจิริเดชา พ่ึงสุนทร   เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 

  7.3.1.1  ขอบเขตอำนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559  ได้มีการกำหนด
ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบดังต่อไปน้ี 

1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงาน
กับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจำปี 
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆที่เห็นว่าจำเป็น
และเป็นเรื่องสำคัญในระหวา่งการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้ 

2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมปีระสิทธิผล 
และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งต้ัง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน   

3) สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งต้ัง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและ
เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม
ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5) พิจารณารายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งน้ีเพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็น   
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

6) จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่ง
รายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปน้ี 
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
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(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ารว่มประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  
ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน และบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานที่สำคัญ ๆ ที่
ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็น
ต้น เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบ
อาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นก็ได้ ทั้งน้ีด้วย
ค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะต้องเป็น
กรรมการอิสระ ซึ่งบริษัททำการสรรหาโดยพิจารณาคุณสมบัติ ให้ สอดคล้องกับคุณสมบัติ ของ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่สำนักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์กำหนด 

7) คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการตรวจสอบและสอบทานผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตามขอบเขตของอำนาจ
หน้าที่รวมถึงการที่คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการว่าจ้างหรือแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่
ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท 

8) คณะกรรมการตรวจสอบจะรักษาไว้ซึ่งความลับในเชิงธุรกิจที่ชอบธรรม เพ่ือมิให้ส่งผลกระทบเสียหายต่อ
บริษัท 

9) สอบทานและแก้ไข  กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นปกติตามที่ เห็นสมควรเพ่ือให้ทันสมัยและ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร 

7.3.2  คณะกรรมการสรรหาและพิจรณาค่าตอบแทน 

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ได้มีการกำหนด
ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อไปน้ี 

ด้านการสรรหา 

1) ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการให้มีความเหมาะสมกับความจำเป็นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ 
2)   กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและคัดเลือก ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการใน

คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท เพ่ือ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/ หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 

3)   พิจารณาสรรหา คัดเลือก และกลั่นกรองรายชื่อและประวัติของผู้ที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการ
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการ
บริษัท ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง เพ่ือนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 
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4)   เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาโดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี ของบริษัทฯ 

5)   กำหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 
6)   จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งและความต่อเน่ืองในการบริหารที่ เหมาะสม สำหรับตำแหน่งประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร ผู้มีอำนาจในการจัดการ และผู้บริหารระดับสู ง เพ่ือนำเสนอต่อที่ ประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

7)   กำหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปี เพ่ือ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

8)   จัดให้มีประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เป็นประจำ
ทุกปี และรายงานผลการประเมินต่อต่อคณะกรรมการบริษัท 

9)   จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ด้วย
ตนเองเป็นประจำทุกปี และรายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 

10)  ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน 

1) กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และนำเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี 

2)   เสนอแนะค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่ อย และผู้บริหาร ให้มี
ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ 

3)   เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ โด ย 
เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี ของบริษัทฯ 

4) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการพิจารณาค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

7.3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ได้มีการกำหนด
ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อไปน้ี 

1) ทบทวนถึงลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู่หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นและส่งผลก ระทบต่อบริษัท
(Identification of Risk) รวมทั้งกำหนดนโยบายและให้ความเห็นในการบริหารความเสี่ยงทั้งจากภายนอก
และภายในองค์กรให้ครอบคลุมอย่างน้อย 4 ประการดังน้ี 

     (1)  ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 
     (2)  ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ (Operational Risk) 
     (3)  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์การดำเนินการ (Strategic Risk) 
     (4)  ความเสี่ยงจากกฎหมาย บุคคลากรและข้อผูกพันตามสัญญาต่างๆขององค์กร (Compliance Risk) 

2)   กำหนดกลยุทธ์ โครงสร้างและทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้สอดคล้องกับนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงตลอดจนกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัท 

3)   กำหนดวงเงินหรือประเภทของกิจกรรมตามความเสี่ยงเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงานตาม สถานการณ์
ความเสี่ยงแต่ละประเภทเพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ 
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4)   กำกับดูแลตลอดจนทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ และวิธีปฏิบัติ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง
ได้นำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม 

5) มีอำนาจแต่งต้ังคณะทำงาน เพ่ือประเมินและติดตามความเสี่ยงทั่วองค์กร 
6) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 7.3.4  คณะกรรมการการลงทุน 

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการลงทุน 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2560 ได้มีการกำหนด
ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการลงทุนดังต่อไปน้ี 

1) เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงานการลงทุนต่อคณะกรรมการบริษัท 
2) รับผิดชอบ ติดตาม ให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปตามเป้าหมาย นโยบาย แผนงานของบริษัทที่ได้  

กำหนดไว้ 
3) พิจารณา ศึกษา และกลั่นกรองความเหมาะสมในแต่ละด้าน ที่มีความสำคัญและต่อการลงทุนในโครงการ

ต่างๆ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
4) ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 
   ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   

         ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีการกำหนด
ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังต่อไปน้ี 

1) บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย ที่บริษัทได้กำหนดไว้ 
2) บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มติที่

ประชุมคณะกรรมการบริหาร  ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
3) ดูแล และควบคุมให้บริษัทและเจ้าหน้าที่ของบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
4) จัดการให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน(Internal  control) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพียง

พอที่จะป้องกันการทุจริต และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 
5) มีอำนาจบังคับบัญชา บรรจุ แต่งต้ัง ถอดถอน โอนย้าย พิจารณาความดีความชอบและมาตรการทางวินัย

ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท 

6) มีอำนาจออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานต่างๆ ของบริษัท โดยไม่ขัดแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ 
ข้อกำหนด กฎหมาย และไม่ขัดแย้งกับมติใดๆ ของคณะกรรมการบริษัท 

7) มีอำนาจอนุมัติ และมอบอำนาจช่วงอนุมัติเบิกจ่ายเพ่ือการอนุมัติการซื้อขายสินค้าอันเป็นปกติธุระของ
บริษัทในวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท หากเกินจำนวนที่สามารถอนุมัติ ให้นำเสนอเพ่ือขออนุมัติต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท 

8) มีอำนาจอนุมัติ จัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง ตามวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด 
9) มีอำนาจอนุมัติ เงินลงทุน กู้ยืม คืนเงินกู้ยืม ให้สินเชื่อ ให้กู้ยืม ตามวงเงินที่คณะกรรมการกำหนด 
10) ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร มอบหมาย 
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11) ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทลูก บริษัทย่อย ให้เป็นไปตามแผนงานและเปา้หมายที่กำหนด และมีการ
ปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในที่
เหมาะสม 

หมายเหตุ     1.  การใช้อำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถกระทำได้ หากประธาน 
          เจ้าหน้าที่บริหารมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัท 
     2.  ในการใช้อำนาจใดๆ หากมีขอ้สงสัยหรือมีความไม่ชัดเจนใดๆ ให้เสนอคณะกรรมการบริษัท 
          พิจารณา 

 

7.4  ข้อมูลเก่ียวกับผู้บริหาร 

 7.4.1 รายช่ือและตำแหน่งของผู้บริหาร  

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย 4 ท่าน ดังรายนามต่อไปน้ี 

ลำดับ รายช่ือ ตำแหน่ง 

1. นายวชิญ์ สุวรรณศรี รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ 

  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านบัญชีและการเงิน 

2. นายสมพรต  สาระโกเศศ * รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านปฏิบัติการ 

3. นายพรอินทร์ แม้นมาลัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านเทคนิค 

4. นายกวิน  เฉลิมโรจน์    ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

5. นายเทวรักษ์  โรจนพฤกษ์ *    ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านเทคนิค 
หมายเหตุ :  * นายเทวรักษ์ โรจนพฤกษ์ เกษยีณอายุจากการทำงาน มีผลเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
   นายสมพรต สาระโกเศศ    เกษียณอายุจากการทำงาน มีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 

   
7.4.2  นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร 

บริษัทมีการกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร โดยให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์การทำงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงมีการกำหนดค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ เงินเดือน 
กองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รายได้อื่นๆ และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน เป็นต้น 

7.4.3  ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ไม่รวมค่าตอบแทนที่ผู้บริหารได้รับจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ)  

ในปี 2564 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและอื่นๆ ให้กับ
ผู้บริหารจำนวน 5 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  16,142,700  บาท 

 ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร 

 –  เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
        บริษัทจัดต้ังกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยมอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย 

จำกดั (มหาชน) ทำหน้าที่จัดการและบริหารกองทุนดังกล่าว บริษัทได้สมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน โดย

ในปี 2564 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 5 ราย รวมทั้งสิ้น 307,200 บาท 
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7.5  ข้อมูลเก่ียวกับพนักงาน 

7.5.1 จำนวนพนักงาน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 พนักงานบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 9  คน ประกอบด้วย พนักงานฝ่ายบัญชีและ
การเงิน ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ-จัดซื้อ พนักงานจะได้รับผลตอบแทนในรูป
ของเงินเดือนตามอัตราของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และบริษัทฯ จัดให้มีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน
ตามพระราชบัญญัติกองทุนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนักงาน ทั้งน้ีพนักงานมีสิทธิในส่วนที่บริษัทจ่ายสมทบในกรณีที่
พนักงานถึงแก่กรรม ปลดเกษียณ ไม่สามารถทำงานได้ ลาออกหลังจากที่พนักงานได้ทำงานกับบริษัทไม่น้อยกว่า 1 ปี 
นอกจากน้ีบริษัทฯ ได้สมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนพนักงาน ซึ่งพนักงานจะรับผลประโยชน์ในกรณี ตาย หรือบาดเจ็บจากการ
ทำงาน หรือทุพพลภาพจากสำนักงานกองทุนเงินทดแทน  

โดยในรอบปี 2564 บริ ษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 6,072,393.89 บาท ซึ่ง
ผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าตำแหน่ง ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น 

7.5.2.  การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปีทีผ่่านมา 

    - ไม่มี - 

7.5.3.  ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 

- ไม่มี - 

7.5.4.  นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

บริษัทมีนโยบายอย่างต่อเน่ืองที่จะส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในแต่ละระดับชั้นให้มีความรู้  ความชำนาญ
และความสามารถในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้นอย่างสม่ำเสมอเพ่ือให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อบริษัท โดยแบ่งการ
พัฒนาในระดับต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

1. ระดับบริหาร บริษัทมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ภาวะความเป็นผู้นำและวิสัยทัศน์ในการ
เป็นผู้นำขององค์กร 

2. ระดับหัวหน้างาน บริษัทมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาด้านการจัดการบริหารเบื้องต้น ทักษะการเป็นหัวหน้างาน 
การสร้างทีมงานและการสร้างความร่วมมือในการทำงาน ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
ตลอดจนการส่งเสริมพัฒนาความรู้ความเข้าใจเฉพาะทาง 

3. ระดับพนักงาน บริษัทมุ่งเน้นเรื่องการสร้างความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในงานที่ตนเองรับผิดชอบ
สร้างแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอและการมีทัศนคติที่ดีต่อฝ่ายบริหารและบริษัท 
 
7.6  ข้อมูลสำคัญอ่ืนๆ 

 7.6.1  ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี 

  บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาววิภาพร โพธิ์คำ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง
ในการควบคุมดูแลการทำบัญชี ปรากฏในเอกสารแนบ 1 

 7.6.2  เลขานุการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งต้ังให้ นางกฤตนันท์  สังข์ทอง  ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ต้ังแต่            
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 โดยคุณสมบติัของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1 
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 หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

 1.  ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่คณะกรรมการ  ผู้บริหาร  เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ  
2.  ประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ 
 3.  กำกับดูแลให้การปฏิบัติตามกฎหมายเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
 4.  ดูแลรับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และบันทึกรายงานการประชุม 

5.  ดูแลรับผิดชอบในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทและบันทึก
รายงานการประชุม 

 6.  ดูแลรับผิดชอบในการจัดเก็บเอกสารสำคัญดังต่อไปน้ีไว้ในที่ปลอดภัย อย่างน้อย 10 ปี 
   6.1.  ทะเบียนกรรมการ 

6.2.  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท  รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงาน
ประจำปีของบริษัท 

   6.3.  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประชุมผู้ถือหุ้น  
 7.  เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร 
 8.  ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของ   
       สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 7.6.2  ผู้ตรวจสอบภายใน 

  บริษัทว่าจ้าง บริษัท อีสบาร์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปี 2564 โดยมีนายนายศิริ
ศักด์ิ มานิตคุณาการ ได้รับแต่งต้ังจากบริษัท อสีบาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท โดย
คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 3 

 7.6.3  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าสอบบัญชีให้กับบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด ซึ่งเป็นสำนัก
งานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ประจำปี 2564 รวมทั้งบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่
ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม 5.92 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมค่าสอบบัญชีที่จ่ายโดยบริษัทร่วม ทั้งน้ี
บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัท และ
บริษัทย่อย มีดังน้ี 

บริษัท รายละเอียดค่าบริการ จำนวนเงิน (บาท) 
บริษัท ยไูนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด ( มหาชน) ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปี

และค่าสอบทานงบการเงินรายไตร
มาสของบริษัท และงบการเงินรวม 

3,110,000.00 

บริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิต้ี จำกัด ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปี
และค่าสอบทานงบการเงิน 

รายไตรมาสของบริษทั 

500,000.00 
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บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จำกัด 
 

ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปี
และค่าสอบทานงบการเงิน 

รายไตรมาสของบริษทั 

250,000.00 

บริษัท เมยีนมาร์ ยูพีเอ จำกัด ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปี
และค่าสอบทานงบการเงิน 

รายไตรมาสของบริษทั 

1,195,000.00 

บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปี
และค่าสอบทานงบการเงิน 

รายไตรมาสของบริษทั 

550,000.00 

บริษัท บีเอส โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปี
และค่าสอบทานงบการเงิน 

รายไตรมาสของบริษทั 

220,000.00 

บริษัท แคนนา แคร์ จำกัด ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปี
และค่าสอบทานงบการเงิน 

รายไตรมาสของบริษทั 

90,000.00 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญช ี 5,915,000.00 
 

2.  ค่าบริการอื่น  
             - ไม่มี –  
 

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา 

 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการจำนวน 7 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน กรรมการที่ไม่เป็น

ผู้บริหารจำนวน 4 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน โดยมีกรรมการอิสระ 1 คน เป็นประธานกรรมการบริษัท 

โดยคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามนโยบายแนวทางและเป้าหมายที่ก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบของการมีจรรยาบรรณที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งในปี 

2563 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง ครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

 1. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและ

ระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต และหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท  ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและโปร่งใส 

 2. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล ตลอดจนติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ 

 3. กำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเหมาะสม จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ 

 4. กำกับดูแลกิจการให้มีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้

เสีย และดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง ตาม

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

 5. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน 
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 6. พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทั้งองค์กรและกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการ 

ในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพ่ือลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม 

 7. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน แต่งต้ังคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงการกำหนด

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ของบุคคลดังกล่าว 

 8. พิจารณาอนุมัติอำนาจการอนุมัติตามระดับวงเงินที่กำหนดในคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัท 

 9. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการประเมินความ

เหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการ

ติดตามประเมินผล 

 8.1.1  การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ 

 โครงสร้างกรรมการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถึงผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้  
ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งน้ี การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการจะต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดดังต่อไปน้ี 

 (1) หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ 

 คุณสมบัติกรรมการอิสระ 

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ กรรมการอิสระรายน้ันๆ 
ด้วย 

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน  หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นขออนุญาต
ต่อสำนักงาน  

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฏหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่
สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจ ควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือ บริษัทย่อย 

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน  
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ 
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนอง
เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ต้ังแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่
มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือต้ังแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งน้ี การคำนวณภาระหน้ี
ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตาม ประกาศคณะกรรมการตลาด
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หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมลูและการปฏบิัติการของบรษิัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยว
โยงกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดังกล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีที่เกิดขึ้นในระหว่างหน่ึงปีก่อนวันที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน   

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน 

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งน้ี ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย เว้น
แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน 

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือ บริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่
รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น  ซึ่ง
ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย 

(ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท 
(ญ) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่เป็นกรรมการของ
บริษัทจดทะเบียนที่เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน 
ภายหลังได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหน่ึง (ก) ถึง (ฌ) แล้ว กรรมการ
อิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของ
องค์คณะ (Collective Decision) ได้ 
1) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
2) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  
3) มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ี ต้องมี

กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหน่ึงคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการ
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้  

 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ 

  การสรรหาและการแต่งต้ังกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่
จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายและหลักเกณฑ์กำหนด รวมทั้ง
พิจารณาลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการ
อิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์การทำงานและความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากน้ันจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพ่ือพิจารณาแต่งต้ังเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงความ
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เหมาะสมของจำนวนโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ โดยให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวน
กรรมการบริษัททั้งหมด เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการ
ทำงานของฝ่ายบริหารได้อย่างเป็นอสิระ 

 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง     

• การสรรหากรรมการบริษัท 

การคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท  ณ วันที่  22 มกราคม 2559 ได้มีการแต่งต้ัง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพ่ือทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกกรรมการโดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากน้ียังเน้นถึง

ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ จากน้ันจึงนำรายชื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งต้ัง 

ในการเลือกต้ังคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งต้ัง โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการดังต่อไปน้ี 

1) ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ 

2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามที่ตนมี เลือกต้ังบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ

ก็ได้ ในกรณีที่เลือกต้ังบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้ 

3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการ

ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกต้ังในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียง

เท่ากัน เกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ันให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

• การสรรหาและการแต่งต้ังผู้บริหารสูงสุด 

ในการคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็นตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุดของ

บริษัท คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งดังกล่าวจาก คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถในด้าน

ต่างๆ ประสบการณ์ในการเป็นผู้นำขององค์กร ประสบการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ในด้านต่างๆ อาทิเช่น ธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจพลังงาน รวมถึงการได้รับการยอมรับจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมและ

สามารถก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของบริษัทมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเพ่ือให้สามารถบริหารงาน

ให้บรรลุวัตถุประสงค์และตามเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และสามารถสื่อสารกับผุ้ใต้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ตลอดจนสามารถจูงใจให้บุคลากรของบริษัทขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุตามกลยุทธ์ เป้าหมาย 

และวิสัยทัศน์ของบริษัทได้  ทั้งน้ี บุคคลที่ได้รับการแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท จะต้องมีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และต้องไม่มี

ลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.8/2553 เรื่อง การกำหนดลักษณะ

ขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ลงวันที่ 23 เมษายน 2553 (รวมทั้งที่มีแก้ไขเพ่ิมเติม) รวมทั้งต้องมี

ความรู้ ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์การทำงานที่เหมาะสมกับการดำเนินธรุกิจของบริษัทด้วย 
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8.1.2   การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 

  8.1.2.1 การเข้าร่วมประชุม ในปี 2564 มีดังนี้ 

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง 

การประชมุ 
การประชมุ 

คณะกรรมการ 
ประชมุสามัญผู้ถือ

หุ้นประจำป ี
ประชมุวิสามัญ 

ผู้ถือหุ้น 
การเข้าประชมุ/ 

สิทธิในการประชมุ 
การเข้าประชมุ/ 

สิทธิในการประชมุ 
การเข้าประชมุ/ 

สิทธิในการประชมุ 
นายติรวัฒน์  สุจริตกุล ประธานกรรมการ และ

กรรมการตรวจสอบ 
12/12 1/1 1/1 

นายถาวร พรพนัสศรี กรรมการ กรรมการ
อิ ส ร ะแ ล ะป ร ะ ธ าน
กรรมการตรวจสอบ 

12/12 1/1 1/1 

นายจอห์น เอ็ดเวอร์ด  
แม็คคอช * 

กรรมการ 12/12 1/1 1/1 

นายกวิน  เฉลิมโรจน์    กรรมการ 12/12 1/1 1/1 
นายวิชญ์ สุวรรณศรี  กรรมการ 12/12 1/1 1/1 
นายพรอินทร์ แม้นมาลัย *  กรรมการ 12/12 1/1 1/1 
นายเทวรักษ์ โรจนพฤกษ์ *  กรรมการ 5/5 1/1 - 
นายจิริเดชา พ่ึงสุนทร *  กรรมการ กรรมการ

อิสระและกรรม การ
ตรวจสอบ 

- - - 

หมายเหตุ : 

* - นายจอห์น เอ็ดเวอร์ด แม็คคอช   เปลี่ยนแปลงการดำรงตำแหน่ง จาก กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ   
 เป็น กรรมการ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 
* - ดร. เทวรักษ์ โรจนพฤกษ์ ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 
* - นายจิริเดชา พ่ึงสุนทร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  
  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 
* - นายพรอินทร์ แม้นมาลัย ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 

 8.1.2.2 การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล ในปี 2564 มีดังนี้ 
  1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ได้พิจารณาอนุมัติกำหนด

ค่าตอบแทนของ กรรมการประจำปี 2564 ดังน้ี 

ค่าเบี้ยประชุม ประธานฯ กรรมการฯ 

1.คณะกรรมการบริษัท 20,000 บาท/คน/ครั้ง 15,000 บาท/คน/ครั้ง 
2.คณะกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/คน/ครั้ง 15,000 บาท/คน/ครั้ง 
3.คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 20,000 บาท/คน/ครั้ง 15,000 บาท/คน/ครั้ง 
4.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 20,000 บาท/คน/ครั้ง 15,000 บาท/คน/ครั้ง 
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ค่าตอบแทนกรรมการ  ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชมุประจำปี 2564 มีดังน้ี 

รายชื่อกรรมการบริษัท/ตำแหน่ง ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
นายติรวัฒน์  สุจริตกุล  
  - กรรมการอิสระ 
  - กรรมการตรวจสอบ 
  - ประธานกรรมการ 

240,000 60,000 

นายถาวร พรพนัสศรี  
  - กรรมการอิสระ 
  - ประธานกรรมการตรวจสอบ 

180,000 80,000 

นายจอห์น เอ็ดเวอร์ด แม็คคอช  
  - กรรมการ 
  - กรรมการตรวจสอบ * 

180,000 45,000 

นายกวิน เฉลิมโรจน์ 
  - กรรมการ 

180,000 - 

นายวิชญ์ สุวรรณศร ี
  - กรรมการ 

180,000 - 

นายพรอินทร์ แม้นมาลัย * 
  - กรรมการ 

180,000 - 

นายเทวรักษ์ โรจนพฤกษ์ * 
  - กรรมการ 

75,000 - 

      หมายเหตุ : 
       * - นายจอห์น เอ็ดเวอร์ด แม็คคอช   เปลี่ยนแปลงการดำรงตำแหน่ง จาก กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ   

        เป็น กรรมการ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 

       * - ดร. เทวรักษ์ โรจนพฤกษ์        ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 

       * - นายพรอินทร์ แม้นมาลัย  ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 
 

  2.  ค่าตอบแทนอื่น 
   - ไม่มี - 

 8.1.3  การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการลงทุนและบริหารงานในบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม โดยจะลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวเน่ือง ใกล้เคียง หรือก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท 
เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง และผลการดำเนินงานของบริษัท  

 นอกจากน้ี ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมน้ัน บริษัทจะส่งตัวแทนของบริษัท
ซึง่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจที่บริษัทเข้าลงทุนเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท
ดังกล่าว โดยตัวแทนดังกล่าวอาจเป็นประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลใด ๆ 
ของบริษัทที่ปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่าน้ัน ทั้งน้ี เพ่ือให้บริษัทสามารถ
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ควบคุมดูแลกิจการ และการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหน่ึงของบริษัท บริษัทจึง
กำหนดให้ตัวแทนของบริษัทจะต้องบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ซึ่ง
กำหนดไว้ในข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมน้ัน ๆ นอกจากน้ี การ
ส่งตัวแทนเพ่ือเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และ/หรือข้อตกลง
ร่วมกันในกรณีของบริษัทร่วม 

 ทั้งน้ี บริษัทจะติดตามผลประกอบการและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด 
รวมถึงกำกับให้มีการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้บริษัทตรวจสอบ  

 8.1.4  การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางในการกำกับดูแลกิจการ 

   บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการกำกบัดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตาม
แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) เพ่ือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินการให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานของบริษัท ทุกระดับชั้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การดำเนินการบริษัทมีความเป็นระบบระเบียบและมีมาตรฐานที่
ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ อันเป็นการเสริมสร้างให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใส ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัท จะดำเนินการกำกับดูแลและบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท
ภายใต้กลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน และการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการ
ติดตาม การประเมินผล และการรายงานผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้
ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย คำนึงถึงประโยชน์ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นอยู่เสมอ เพ่ือให้บริษัทสามารถแข่งขันและดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน 
 ในปี 2564 บริษัทได้มีการติดตามเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
 1. ทบทวนบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายบริหาร เพ่ือให้การดำเนิน
ธุรกิจขององค์กรเกิดความสอดคล้อง และบรรลุวัตถุประสงค์ 
 2. มีการกำกับดูแลการดำเนินงานเพ่ือให้มั่นใจว่า การดำเนินงานและกลยุทธ์ของบริษัทสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และเป้าหมายหลักของบริษัท ตลอดจนการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย คำนึงถึงผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่ายของบริษัท 
 3. คณะกรรมการมีการถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม 
 4. ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้ เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเน่ือง 
 5. ดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน 
 6. กำกับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ตลอดจนดูแลการการปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามกฎหมายและและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
 7. เผยแพร่ข้อมูลสำคัญต่างๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 
 8. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน 
 นอกจากน้ี บริษัทมีการติดตามการดำเนินงาน เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอีก 4 ประเด็น 
ดังน้ี 
  (1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

  บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพ่ือประโยชน์
สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม โดยให้ความระมัดระวังในเรื่องการดำเนินการที่
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งเป็นไป
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพ่ือเป็นการหลีกเลี่ยงการกระทำการใดๆ ที่อาจเป็นการขัดต่อ
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ผลประโยชน์ของบริษัท ซึ่งหากเป็นกรณีที่จำเป็นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ต้องทำรายการน้ัน บริษัทจะดูแลให้การทำรายการ
น้ันๆ ด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม เสมอเหมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอกทั่วไป โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท 
และเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง นอกจากน้ี กรรมการและผู้บริหารต้องจัดทำรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์เมื่อ
เกิดเหตุการณ์ 

 ในปี 2564 ไม่พบว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 (2) การใช้ข้อมูลภายในเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ 

 บริษัทมีการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท เพ่ือให้มีความเสมอภาค และเท่าเทียมกัน และกำหนด
ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในรับทราบถึงแนวปฏิบัติและข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้ข้อมูล
ภายในของบริษัท ซึ่งถือปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินในระดับผู้จัดการ
ฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 รวมถึงบทก ำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการ
ซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ซึ่งก่อนที่บริษัทจะนำเสนอพิจารณารับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทสำนักเลขานุการบริษัทจะทำการแจ้งกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับ
บริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินในระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่าและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูล
ภายในที่เป็นสาระสำคัญ และให้งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูล
ต่อสาธารณชนและอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว 

 ในปี 2564 ไม่พบว่า กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน มีการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ ในช่วงที่บริษัทกำหนดให้งดการซื้อขาย 

 (3) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

 บริษัทให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดเป็นนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทได้กำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบ กระบวนการทำงาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพ่ือให้มีการถ่วงดุลอำนาจและมี
ความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากน้ี บริษัทยังจัดให้มีช่องทางการสื่อสารให้พนักงาน และผู้มีส่วน
ได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะให้บริษัทได้ทราบ เพ่ือสืบสวนหาข้อเท็จจริงตามกระบวนการ และนำไป
แก้ไขปรับปรุงได้อย่างเหมาะสม 
 ในปี 2564 ไม่พบว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีการกระทำที่ก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน 

 (4) การแจ้งเบาะแส 

 บริษัทมีการกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน เพ่ือให้ผู้มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัป
ชันมั่นใจว่า ช่องทาง และข้อร้องเรียนที่โปร่งใส ปลอดภัย และเป็นธรรมต่อผู้แจ้งหรือร้องเรียน ซึ่งข้อมูลและรายละเอียดของผู้
แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียนที่แจ้งมายังบริษัทจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ทั้งน้ีการเปิดเผยข้อมูลใดๆ บริษัทจะ
พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน แหล่งที่มาของข้อมูล 
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยช่องทางในการติดต่อบริษัทมีดังน้ี 
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 (1) ทางไปรษณีย์ 
 นำส่งที่ กรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) 
 เลขที่  127  อาคารเกษร ทาวเวอร์  ชั้นที่ 28  ห้องเลขที่ เอ,บี,ดี  ถนนราชดำริห์  
 แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  10330 

 (2) ทางอีเมล 
 กรรมการตรวจสอบ : Auditcommittee@unitedpowerofasia.com หรือ 

 (3) ทางเว็บไซต์ของบริษัท http://www.unitedpowerofasia.com/ 
 ในปี 2564 ไม่มีรายงานการแจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย 
 

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา 

 8.2.1 การประชุมและการเข้าประชุมและการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบ 

  ในปี 2564 การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบรายบุคคล มีดังน้ี 

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ ตำแหน่ง จำนวนครั้งการประชุม การเข้าร่วมการประชุม 
  คณะกรรมการ คณะกรรมการ 

นายถาวร พรพนัสศรี ** ประธานกรรมการตรวจสอบ 4 4 
นายติรวัฒน์  สจุริตกุล  กรรมการตรวจสอบ 4 4 
นายจิริเดชา พ่ึงสุนทร * กรรมการตรวจสอบ - - 
นายจอห์น เอ็ดเวอร์ด แม็คคอช *  กรรมการตรวจสอบ 3 3 

หมายเหตุ :  ** เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถด้านบัญชีและการเงิน 
 * นายจอห์น เอ็ดเวอร์ด แม็คคอช เปลี่ยนแปลงการดำรงตำแหน่งจาก กรรมการตรวจสอบ  
   เป็น กรรมการ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 
 * นายจิริเดชา พ่ึงสุนทร                   เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 

 
 8.2.2  ในปี 2564 ผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้ 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย  จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย
กรรมการอิสระจำนวน 33 ท่าน  ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์และคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการกำกับตลาด
ทุนกำหนด โดยมี นายถาวร พรพนัสศรี  เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  นายติรวัฒน์  สุจริตกุล  และ นายจิริเดชา พ่ึง
สุนทร  เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
ขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้กำกับดูแลตามกฎบัตรว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยได้ประชุมร่วมกับ
ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม  

ในปี 2564 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังน้ี 
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2564 ของบริษัท ทั้งในด้านความถูกต้องและการ

เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี และมีบางครั้งได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 
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เพ่ือให้มั่นใจว่า รายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่ควรในสาระสำคัญและเชื่อถือได้ตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน เพียงพอและทันเวลา นอกจากน้ีได้สอบทานการเปิดเผยข้อมูล
และการปฏิบัติในรายการระหว่างกันของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งรายการที่ เกี่ยวโยงกัน เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทได้
ดำเนินการตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กำหนด ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

2. พิจารณาให้มีการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมเพียงพอ เป็นไปอย่างมีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยจัดให้มีการสอบทานและประเมินผลระบบควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบภายในจากผู้ตรวจสอบ รวมถึงติดตามผล และความ
คืบหน้าในการแก้ไข (ถ้ามี) กับฝ่ายบริหารอย่างต่อเน่ือง   

3. พิจารณาผลการสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
กฎหมายว่าด้วยบริษทัมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท  

4. สอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยจัดให้มีการรายงานการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ 
เพ่ือให้มีความมั่นใจว่าบริษัทได้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพให้ความเสี่ย งลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิผล 

5. พิจารณาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จากความรู้ทางธุรกิจ 
ประสบการณ์ ความเหมาะสมของค่าตอบแทน และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และเสนอให้มีการพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบ
บัญชีของบริษัท ค่าสอบบัญชี ต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป 

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่า บริษัทมีการรายงานข้อมูลทางการเงิน และการดำเนินงานอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล มี
การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและข้อผูกพันต่างๆ มีการปฏิบัติกับรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้อง มีการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี
เพ่ือแต่งต้ัง และเสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชี 

 

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน 

9.1 การควบคุมภายใน 

 ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้า
ร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย โดยการซักถามข้อมูลจาก
ฝ่ายบริหาร อนุมัติแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารจัดทำและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมิน
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยในด้านต่างๆ ตามกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในและการ
บริหารความ เสี่ ย งของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO)  5 
องค์ประกอบ คือ คือ สภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมินความเสี่ยง มาตรการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อมูล ระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยมีความเพียงพอและ
เหมาะสม โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีนโนบายที่จะใช้ผู้ตรวจสอบภายในโดยว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsourcing) เพ่ือทำการ
สอบทานระบบการควบคุมภายใน  และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการตรวจสอบ
การปฏิบัติตาม กฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับริษัทโดยผลของการตรวจสอบภายในจะถูกรายงานกับทาง
คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูง  
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บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท อีสบาร์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบอิสระ เพ่ือทำหน้าที่ตรวจสอบระบบ
ควบคุมภายในของบริษัท และ บริษัทย่อย โดยได้เริ่มจ้างบริษัท อีสบาร์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ต้ังแต่ปี 2564 โดยการทำสัญญา
จ้างในลักษณะปีต่อปี ผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวจะจัดทำรายงานผลการประเมินและตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท
และบริษัทย่อย และให้คำแนะนำในการปรับปรุงระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทให้มีความเหมาะสมและรายงานให้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารทราบโดยตรง  

โดยกลุ่มบริษัทมีการดำเนินการปรับปรุงตามคำแนะนำของผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีระหว่างปี 2564 
บริษัท อีสบาร์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ได้ทำการประเมินระบบควบคุมภายในสำหรับกิจกรรมการตรวจสอบของบริษัทและ
บริษัทย่อย ดังต่อไปน้ี 

• ตรวจสอบระบบการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITGC) โดยขอบเขตการตรวจสอบ เพ่ือสอบทาน
กระบวนการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ ว่าเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงาน ต้ังแต่การบริหารจัดการ
ทรัพย์สิน การควบคุมการเข้าถึง ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม และการ
บริหารจัดการเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และเพ่ือระบุจุดควบคุมที่บกพร่อง อันอาจนาไปสู่
ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานผิดพลาด หรือ โอกาสเกิดทุจริตในกระบวนการ 

• ตรวจสอบระบบงานจัดซื้อจัดจ้าง โดยขอบเขตการตรวจสอบ เพ่ือสอบทานกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ว่า
เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงาน ต้ังแต่การวางแผน การดาเนินการจัดซื้อ และการตรวจรับ และเพ่ือระบุจุด
ควบคุมที่ บกพร่อง อันอาจนำไปสู่ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานผิดพลาด หรือ โอกาสเกิดทุจริตใน
กระบวนการ 

• ตรวจสอบระบบบัญชีรับชาระเงิน โดยขอบเขตการตรวจสอบ เพ่ือสอบทานกระบวนการรับชาระเงิน ว่า
เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงาน ต้ังแต่การบันทึกต้ังหน้ี และการรับชาระเงิน และเพ่ือระบุจุดควบคุมที่  
บกพร่อง อันอาจนาไปสู่ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานผิดพลาด หรือ โอกาสเกิดทุจริตในกระบวนการ 

• ตรวจสอบระบบบัญชีจ่ายชาระเงิน โดยขอบเขตการตรวจสอบ เพ่ือสอบทานกระบวนการจ่ายชาระเงิน ว่า
เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงาน ต้ังแต่การบันทึกต้ังหน้ี และการจ่ายชาระเงิน และเพ่ือระบุจุดควบคุมที่ 
บกพร่อง อันอาจนำไปสู่ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานผิดพลาด หรือ โอกาสเกิดทุจริตในกระบวนการ 

• ตรวจสอบระบบการสรรหาและพัฒนาบุคลากร โดยขอบเขตการตรวจสอบ เพ่ือสอบทานกระบวนการด้าน
บุคลากรต้ังแต่การวางแผนพัฒนาบุคลากร การสรรหา การฝึกอบรม รวมถึงรายจ่ายจากการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ในด้านบุคลากร 

• ตรวจสอบระบบการควบคุมเงินสดย่อย และเงินทดรองจ่าย โดยขอบเขตการตรวจสอบ เพ่ือสอบทาน
กระบวนการด้านการควบคุมเงินสดย่อย และเงินทดรองจ่าย ต้ังแต่การเบิกจ่าย การเบิกชดเชยเงินสดย่อย 
และการเคลยีร์เงินทดรองจ่าย 

• ตรวจสอบระบบการบริหารทรัพย์สิน โดยขอบเขตการตรวจสอบ เพ่ือสอบทานกระบวนการบริหาร
ทรัพย์สิน ว่าเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงาน ต้ังแต่การจัดซื้อ/ตรวจรับ/บันทึก การคานวณค่าเสื่อมราคา 
การโอนย้าย การตัดจาหน่าย การตรวจนับ การบารุงรักษาทรัพย์สิน และการทาประกันภัยทรัพย์สิน 

• ตรวจสอบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ที่สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กาหนด โดยขอบเขตการตรวจสอบ เพ่ือบันทึกผลการสอบทาน 
การประเมินความเพียงพอทั้ง 17 ข้อ ว่า ระบบการควบคุมที่ออกแบบไว ้ยังมีความเพียงพอ และบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำหนด 
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. 9.1.1  ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานและรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน ข้อเสนอแนะ และผล

การติดตามการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือมุ่งเน้นให้การ

ตรวจสอบด้านการกำกับดูแลกิจการ ด้านการปฏิบัติการ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และด้านการ

บริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเน่ือง 

ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในระหว่างปี 2564 โดยใน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเพียงพอ

และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยอ้างอิงจากแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม

ภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พบว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

และเพียงพอในการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย และข้อกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ

ป้องกันความเสียหาย รวมทั้งมีการจัดทำรายงานที่ถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ  

 9.1.2   ข้อบกพร่องเก่ียวกับระบบควบคุมภายใน 

 ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานระบบการควบคุมภายใน รวมถึงได้ติดตามผลการแก้ไข
ข้อบกพร่องเป็นประจำทุกไตรมาส เพ่ือให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี 
บริษัทได้ว่าจ้างผู้ให้บริการงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในมาดำเนินการ
ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติ ซึ่งครอบคลุมถึงระบบงานที่
สำคัญ อีกทั้งยังมอบหมายให้มีการติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องตามรายงานผลการตรวจสอบด้วย โดยจากผลการ
ตรวจสอบภายในพบว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ เพียงพอ และเหมาะสมกับลักษณะของกิจการ  และไม่พบ
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ  

 9.1.3  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบกรณีมีความเห็นต่างจากคณะกรรมการบริษัท 

  ในปี  2564 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยผู้ เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบ
บัญชี และผู้บริหารของบริษัท ซึ่งวาระที่เกี่ยวข้อง ความเห็นและมติของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้นำเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง โดยประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ทั้งน้ี ข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่มีการนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาน้ัน ยังไม่พบประเด็นที่ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแตกต่างไปจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท หรือผู้สอบบัญชีแต่อย่างใด 

 9.1.4  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

  คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท อีสบาร์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบอิสระ 
เพ่ือทำหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ที่เหมาะสม
เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 3 

 9.1.5  การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน 
  บริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้บริการผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก (outsource)  โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังน้ี 

 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 1/2564 ได้แต่งต้ัง บริษัท อีส
บาร์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทต้ังแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งบริษัท อีสบาร์ คอร์
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เปอร์เรชั่น จำกัด ได้มอบหมายให้ นายศิริศักด์ิ มานิตคุณาการ หัวหน้าทีมตรวจ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้
ตรวจสอบภายในของบริษัท 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท อีสบาร์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด แล้วเห็นว่า มี
ความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เน่ืองจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการ
ตรวจสอบภายในในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัท และเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้าน
ตรวจสอบภายใน ได้แก่ CIA, CRMA, CPIAT, CSA(OMEG เป็นต้น โดยบริษัทยังได้จัดต้ังฝ่ายตรวจสอบภายในเพ่ือทำหน้าที่
ประสานงานกับผู้ตรวจสอบที่ว่าจ้างจากภายนอก (outsource) ด้วย  ปรากฏในเอกสารแนบ 3 

 
9.2 รายการระหว่างกัน 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยจรรยาบรรณของบริษัทได้กำหนดนโยบายการทำธุรกรรมของบริษัท ดังน้ี  

1.  การทำธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย ในการดำเนินธุรกิจหรือปฏิบัติงานที่เป็นการทำธุรกรรม
ระหว่างกันของบริษัทดังกล่าว ต้องคำนึงถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ รวมถึงระเบียบและอำนาจ
ดำเนินการของบริษัท ตลอดจนหลักเกณฑ์และเง่ือนไขต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในแต่ละท้องถิ่น  

2.  การทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอก จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และกระบวนการที่กำหนดไว้ตาม
กฎหมาย กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐและนโยบายของบริษัท รวมถึงได้รับการอนุมัติตามอำนาจดำเนินการของ
บริษัทอย่างเคร่งครัด นอกจากน้ีจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ได้ตกลงไว้อย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
โดยหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายไม่ว่าต่อบริษัทหรือบุคคลภายนอก   

บริษัทได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement Policy) และแนวปฏิบัติต่อผู้
มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยกำหนดให้บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต  นอกจากน้ีบริษัทได้กำหนดแนว
ปฏิบัติและกระบวนการในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยกรรมการและผู้บริหาร
จะแจ้งให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียก่อนและบริษัทพิจารณารายการต่าง ๆ ซึ่งหากเป็นรายการที่จะต้ องขออนุมัติตาม
หลักเกณฑ์และขั้นตอนของกฎหมาย ฝ่ายจัดการจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้ง
เปิดเผยข้อมูลให้นักลงทุนทราบอย่างโปร่งใส โดยกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ
รายการแต่อย่างใด  

3.  นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต  
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตน้ัน คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับ ประกาศและคำสั่งของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัท หรือบริษัท
ย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 

4.  รายการที่เกี่ยวโยงกัน  
บริษัทมีนโยบายในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ใน

การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด 
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1.รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน   

ผู้ถือหุ้นหลักของบริษัทคือ Capital Asia Investments Pte. Ltd. โดยถือในสัดส่วนร้อยละ 11.85 (พ.ศ. 2563: 

UOB Kay Hian Private Limited โดยถือในสัดส่วนร้อยละ 23.92) หุ้นที่เหลือถือโดยบุคคลทั่วไป  

รายชื่อบริษัทย่อย  ชื่อและลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดดังน้ี  

กิจการที่เก่ียวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ ์

  
บริษัท พาราโบลิก ซิสเต็มส์ อินเตอร์เทค จำกัด มีกรรมการร่วมกันกับบริษทัย่อย 
บริษัท เอเชยี ลงทุนพัฒนาและก่อสร้าง จำกัด ถือหุ้นทางตรงของบริษัทย่อย 
Mr. Tran the Thanh ถือหุ้นทางตรงของบริษัทย่อย 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการทีม่ีสาระสำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่วข้องกัน 
 

ก) รายได้จากการขายและบริการ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     
รายได้อื่น     
   บริษัทย่อย - - 8,265 9,270 

   กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 228 - 228 

 - 228 8,265 9,498 

รายได้ดอกเบีย้     

   บริษัทย่อย - - 44,802 18,484 

 

ข) การซื้อสินค้าและบริการ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     
ต้นทุนขาย     
    บริษัทย่อย - - 2,400 2,550 
    กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 1,346 - - - 
 1,346 - 2,400 2,550 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร     
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4,300 4,300 - - 
 4,300 4,300 - - 
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ค) ยอดค้างชำระที่เกิดจากการซื้อ/ขายสินค้าและบริการ  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ลูกหน้ีค่าหุ้น     

   บริษัทย่อย - - 1,737 - 
     
ลูกหน้ีอืน่ สุทธิ     
   บริษัทย่อย - - 196,938 133,644 
     หัก  ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดวา่จะเกิดขึ้น - - (16,122) (16,122) 
 - - 180,816 117,522 
     
   กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 3,172 103 242 103 
 3,172 103 181,058 117,625 
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า     
   บริษัทย่อย - - 1,623 150 

      เจ้าหน้ีค่าหุ้น     

         บริษัทย่อย - - 74,417 - 

     

      เจ้าหน้ีอื่น     

         บริษัทย่อย - - 13,981 13,957 

      กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,397 383 - - 

 1,397 383 13,981 13,957 

     

      เงินรับล่วงหน้า     

         กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 252 - - - 

     

      ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     

         กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 358 - - - 
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ง) เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เก่ียวข้องกัน 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พันบาท พันบาท 

   

บริษัทย่อย 1,515,152 1,060,015 

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ระยะสั้นในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มีดังต่อไปน้ี 

 งบเฉพาะกิจการ 

 พันบาท 

  

ราคาตามบัญชีต้นปี 1,060,015 

เงินกู้เพ่ิม 455,137 

ราคาตามบัญชีสิ้นปี 1,515,152 

เงินให้กู้ระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเป็นเงินกู้ปลอดภาระค้ำประกัน คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.25 ถึง 4.28 ต่อปี มีกำหนดชำระ

คืนในปี พ.ศ. 2565 

จ) เงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน 

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ระยะยาวในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มีดังต่อไปน้ี 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พันบาท พันบาท 

   
บริษัทย่อย   
   ส่วนของเงินให้กู้ระยะยาวทีถ่ึงกำหนดชำระภายในหน่ึงปี 67,130 67,130 

   เงินให้กู้ระยะยาว 30,000 30,000 

 97,130 97,130 

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ระยะยาวในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มีดังต่อไปน้ี 
 งบเฉพาะกิจการ 

 พันบาท 

  
ราคาตามบัญชีต้นปี 97,130 

จ่ายคืน - 

ราคาตามบัญชีสิ้นปี 97,130 
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เงินให้กู้ระยะยาวแก่บริษัทย่อยเป็นเงินกู้ปลอดภาระค้ำประกัน โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.27 ถึง 4.28 ต่อปี มีกำหนด
ชำระคืนในปี พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2566 
 
ฉ) ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญของกิจการ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     
ผลประโยชน์ระยะสั้น 19,874 21,066 16,615 17,366 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 1,593 1,242 1,301 920 

ค่าตอบแทนกรรมการ 2,530 1,090 1,400 1,090 

 23,997 23,398 19,316 19,376 

 
สัญญาที่สำคัญ 

บริษัท 

สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 บริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าขนาด 5 เมกะวัตต์กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) โดย
สัญญาดังกล่าวมีอายุ 25 ปี นับต้ังแต่วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (“COD”) โดยบริษัทต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กำหนดใน
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

 
บริษัทยอ่ย 

สัญญาซื้อขายไฟฟ้า  

ต่างประเทศ 

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหน่ึงได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าขนาด 200 เมกะวัตต์ เพ่ือขาย
ไฟฟ้าให้การไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (EPGE) สัญญาดังกล่าวมีอายุ 30 ปี นับต้ังแต่วันเริ่มดำเนินการเชิง
พาณิชย์ โดยมีปริมาณการซื้อขายและราคาไฟฟ้าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสญัญา ทั้งน้ีทางการไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์จะเป็นผู้จัดหาและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติสำหรับการผลิตไฟฟ้า เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญา โรงไฟฟ้าจะ
ถูกโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่การไฟฟ้าแห่งสหภาพเมียนมาร์  

อย่างไรก็ตาม สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าแหง่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ยังไม่มีผลบังคับใช้สมบูรณ์จนกว่าคู่สัญญา 
ทั้งสองฝ่าย จะปฏิบัติตามเง่ือนไขเบื้องต้นของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าครบถ้วนภายใน 27 กันยายน พ.ศ. 2566 โดยเง่ือนไขที่
สำคัญได้แก ่

ก) ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องลงนามในสัญญาเช่าที่ดินที่ใช้สำหรับการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้า 
ข) การไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมยีนมาร ์(EPGE) ได้รับสินเชื่อก้อนแรกจากสถาบันการเงินสำหรับการก่อสร้างสาย

ส่งกระแสไฟฟ้า 
ค) กระทรวงพลังงานไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (MOEE) ออก Letter of Comfort ให้กับบริษัทย่อย 
ง) บริษัทย่อยได้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้า จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
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จ) บริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขก่อนการบรรลุข้อตกลงทางการเงิน 
 
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 กระทรวงพลังงานไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (MOEE) อนุมัติการขยาย
ระยะเวลาการปฏิบัติตามเง่ือนไขเบื้องต้นของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าออกไปอีก 90 เดือน นับจากหลังวันที่ในสัญญา 

เหตุการณ์ปฏิวัติในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

สืบเน่ืองจากสถานการณ์ทางการเมืองของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ที่เกิดการปฏิวัติขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
ต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้การดำเนินการในส่วนที่กลุ่มกิจการต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเบื้องต้นของสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ
การไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (EPGE) ล่าช้าออกไป ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทางกลุ่มกิจการไม่สามารถควบคุมได้ 
อย่างไรก็ตามจากการประเมิน ณ ปัจจุบันผู้บริหารยังไม่พบข้อบ่งชี้ถาวรถึงผลกระทบด้านลบต่อธุรกิจของกลุ่มกิจการ รวมไปถึง
ผู้บริหารได้ปรับปรุงแผนการดำเนินงานของโครงการน้ีให้สอดคล้องกับเง่ือนไขและสถานการณ์ในปัจจุบันภายในกรอบ
ระยะเวลาที่ เหลืออยู่ เพ่ือให้มั่นใจว่าโครงการยังคงดำเนินต่อไปได้ ผู้บริหารได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะ
ประเมินผลกระทบต่อธุรกิจจากสถานการณ์น้ีอย่างต่อเน่ือง 

อย่างไรก็ตาม ความล่าช้าของโครงการอาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดรับจากโครงการที่อาจจะล่าช้าออกไปเช่นกัน ผู้บริหาร
พิจารณาว่าไม่ใช่ความไม่แน่นนอนที่มีสาระสำคัญที่อาจส่งผลต่อความสามารถในการดำเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มกิจการ 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

เมื่อวันที่  4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการเข้าซื้อบริษัทย่อยแห่งหน่ึงที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามและมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าขนาด 46.8 เมกะวัตต์กับการไฟฟ้าเวียดนามต้ังแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยสัญญา
ดังกล่าวมีอายุ 20 ปี นับต้ังแต่วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) โดยบริษัทต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กำหนดในสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้า 

ในประเทศ 

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าขนาด 1.20 และ 1.75 เมกะวัตต์ กับการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) โดยสัญญาดังกล่าวมีอายุ 25 ปี นับต้ังแต่วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (“COD”) โดยบริษัท
ย่อยดังกล่าวต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กำหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการเข้าซื้อบริษัทย่อยแห่งหน่ึงที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าในประเทศไทยและบริษัทย่อย
แห่งน้ันได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าขนาด 5 เมกะวัตต์ กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โดย
สัญญาดังกล่าวมีอายุ 25 ปี นับต้ังแต่วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) โดยบริษัทย่อยดังกล่าวต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่
กำหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

สัญญาบริการที่ปรึกษาด้านวิศวกร 

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ทำสัญญาบริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรสำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 
สัญญาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือควบคุมการออกแบบ งานวิศวกรรม การจัดซื้อ การก่อสร้าง การเริ่มเดินเครื่องจักร การ
ทดสอบเครื่องจักร การทดสอบการใช้งานของระบบ จนกระทั่งโรงไฟฟ้าก่อสร้างเสร็จ โดยสัญญาดังกล่าวสามารถยกเลิกได้ มูลค่า
ตามสัญญารวมเป็นเงิน 91.50 ล้านบาท 

เหตุผลที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยบริษัทร่วม เกินร้อยละ 10 แทนการถือหุ้นของบริษัทโดยตรง 

- ไม่มี - 
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ส่วนที่  3 

งบการเงิน 

สรุปรายงานการสอบบัญชี 

• รายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินปี 2562 ตรวจสอบโดย นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3445 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แสดง

ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 

• รายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินปี 2563 ตรวจสอบโดย นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3445 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แสดง

ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 

• รายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินปี 2564 ตรวจสอบโดย นายบุญเรือง  เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตเลขที่ 6552 3445 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แสดงความเห็น

อย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 
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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
 

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)  
 
ความเห็น 
 
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย 
จำกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2564 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
งบการเงินที่ตรวจสอบ 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย 
• งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
• งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน  
• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการสำหรับปี

สิ้นสุดวันเดียวกัน  
• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุ  

เรื่องอื่น ๆ 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ
จากกลุ่มกิจการและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในสว่นที่
เกี ่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้าน
จรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม
เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
 
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ 
 
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ  
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้า ได้นำเรื ่องเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งน้ี ข้าพเจ้าไม่ได้แสดง
ความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่าน้ี  



                                                                                         บริษัท  ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย   จำกัด (มหาชน) 

แบบ 56-1 One Report  ประจำปี 2564                                                                                        หน้า 106 

  

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
  

การรวมธุรกิจ  
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 ประมาณการทางบัญชีที่
สำคัญ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ หมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 14 เงินลงทุนในบริษัทย่อย และหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 33 การรวมธุรกิจ 
 

เมื ่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการซื้อส่วนได้เส ียใน
บริษัท เอไอดีซี โซลาร์ เพาเวอร์ นัมเบอร์วัน พีทีอี แอลทีดี (AIDCSP) 
ในสัดส่วนร้อยละ 83.33 โดยมีมูลค่าที่จ่ายซื้อเป็นจำนวน 741.79 
ล้านบาท AIDCSP เป็นบริษัทที่ลงทุนในธุรกิจอื่น ซึ่งปัจจุบันลงทุน
ในบริษัทที่ดำเนินกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลัง
การผลิต 46.7 เมกะวัตต์ ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยกลุ่ม
กิจการรับรู้ค่าความนิยมจำนวน 116.32 ล้านบาทในงบแสดงฐานะ
การเงินรวม 
 

เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการซื้อส่วนได้เสีย ในบริษัท 
บีเอส โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี ่ จำกัด (บีเอส โซลาร์) ในสัดส่วนร้อยละ 
100 โดยมีมูลค่าที่จ่ายซื้อเป็นจำนวน 146.82 ล้านบาท บีเอส โซลาร์
เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลัง
การผลิต 5 เมกะวัตต์ ในประเทศไทย โดยกลุ่มกิจการรับรู ้ค่าความ
นิยมจำนวน 17.58 ล้านบาทในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
 

ผู้บริหารประเมินว่าการซื้อส่วนได้เสียดังกล่าวเข้านิยามของการรวม
ธุรกิจภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื ่องการ
รวมธุรกิจ 
 

ผู้บริหารจัดให้มีผู้ประเมินราคาอิสระเพ่ือทำการปันส่วนราคาซื้อใน
การรวมธุรก ิจ (Purchase Price Allocation) และประเม ินม ูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา 
 

ข้าพเจ้าให้ความสำคัญในการตรวจสอบรายการนี้ เนื ่องจากมูลค่า
ของสิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ารวมทั้งค่าความนิยมที่ร ับรู ้จากการ
ประเมินมูลค่าดังกล่าว มีจำนวนที่เป็นสาระสำคัญ การประเมินดังกลา่ว
ต้องอาศัยดุลยพินิจที่สำคัญของผู้บริหารในการกำหนดข้อมูลและข้อ
สมมติฐานที่ใช้ในการประเมิน รวมถึงอัตราคิดลดที่ใช้ 
 

ข้อมูลและสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ได้แก่ อัตรา 
ค่าไฟฟ้า กำลังการผลิตของโรงไฟฟ้า อัตราการเติบโตของรายได้ 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงสร้างเงินทุน และอัตราคิดลดที่ใช้
กับประมาณการกระแสเงินสด 

วิธ ีการตรวจสอบของข้าพเจ้าสำหรับเรื ่องดังกล่าว
ประกอบด้วย 
• ประเมินการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารเกี่ยวกับการซื้อ

ส่วนได้เสียดังกล่าวว่าเป็นรายการรวมธุรกิจภายใต้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 

 

• ประเมินความรู้ความสามารถ ความเป็นอิสระ และ
ความเที่ยงธรรมของผู้ประเมินราคา และประเมิน
ความเหมาะสมในการระบุส ินทรัพย์ท ี ่ได ้มาและ
หน้ีสินที่รับมา ณ วันซื้อ 

 

• ในการทดสอบวิธีการประเมินมูลค่ายุติธรรม ข้าพเจ้า
ขอให ้ผ ู ้ เช ี ่ยวชาญของข ้ าพเจ ้า ประเม ินความ
เหมาะสมของวิธีการและความสมเหตุสมผลของ
ตรรกะที่ใช้ในการคำนวณมูลค่า รวมถึงการประมาณ
อัตราคิดลดและปัจจัยในการคิดลด โดยเปรียบเทยีบ
กับข้อมูลของอุตสาหกรรมที่เปรียบเทียบกันได้ 

 

• ประเมินความสมเหตุสมผลของสมมติฐานหลักที่ ใช้ใน
การประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิทธิในสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้า โดยเปรียบเทียบกับสัญญาที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลใน
อดีตของโรงฟ้า และข้อมูลในตลาดของอุตสาหกรรมที่
เปรียบเทียบกันได้ 

 

• ทดสอบการคำนวณค่าความนิยมที่เกิดจากการรวม
ธุรกิจซึ่งเป็นผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบ
แทนที่โอนให้และมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่
ได้มา 

 

• ประเมินความเหมาะสมของวิธีการบัญชีและความ
เพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน 

 

จากการปฏิบัติงานข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าการบัญชีและ
การเปิดเผยข ้อม ูลสำหรับรายการดังกล่าวเป ็นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 สมมติฐานหลัก
ที่ผู้บริหารใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
สุทธิที่ได้รับมีความสอดคล้องกับหลักฐานที่มี ข้าพเจ้าไม่
พบข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับรายการดังกล่าว 



                                                                                         บริษัท  ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย   จำกัด (มหาชน) 

แบบ 56-1 One Report  ประจำปี 2564                                                                                        หน้า 107 

  

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
  

ความเป ็นไปได ้ของโครงการโรงไฟฟ ้า 200 เมกะว ัตต ์ ใน
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

 

  

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 ประมาณการทางบัญชี 
ที่สำคัญ และการใช้ดุลยพินิจ หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 35 
สัญญาที่สำคัญ 
 

บริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิต้ี จำกัด (อันดามันเพาเวอร์) 
และบริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จำกัด (เมียนมาร์ ยูพีเอ) ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยมีแผนลงทุนในโรงไฟฟ้าขนาด 200 เมกะวัตต์ ในสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ (เมียนมาร์) ซึ่งกลุ่มกิจการอยู่ในระหว่างการ
ทำให้สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์มีผลสมบูรณ์ กลุ่มกิจการได้ลงทุนในอุปกรณ์บางสว่น
ของโรงไฟฟ้าซึ ่งเริ่มการก่อสร้างสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 และมี
ค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโรงไฟฟ้าซึ่งถูกบันทึกไว้
เป็นงานระหว่างก่อสร้างมีมูลค่าตามบัญชีจำนวน 195.78 ล้าน
บาทคิดเป็นร้อยละ 4.12 ของสินทรัพย์รวมในงบการเงินรวม 
 

สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากำหนดให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตาม
เง่ือนไขบังคับก่อนของสัญญาภายในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566 
 

กลุ่มกิจการอยู่ระหว่างการดำเนินการปฏิบัติตามเงื ่อนไขบังคับ 
รวมถึงการจัดหาเงินทุนและขั้นตอนเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้า เพ่ือให้โครงการเป็นไปตามแผนการเริม่จ่ายไฟฟ้า
เข้าระบบเชิงพาณิชย์ที ่การไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐแห่งเมียนมาร์
กำหนด ผู้บริหารได้รับแจ้งว่าคู ่สัญญาอยู่ระหว่างการดำเนนิการ
ปฏิบัติตามเงื ่อนไขบังคับเช่นกัน และมีความสามารถที่จะทำให้
เง่ือนไขบังคับก่อนบรรลุได้  
 

อย่างไรก็ดี ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เกิดเหตุการณ์ปฏิวัติในเมยีน
มาร์ ส่งผลทำให้การดำเนินงานตามเงื ่อนไขบังคับเกิดความล่าช้า 
ฝ่ายบริหารได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และประเมินว่ายัง
ไม่พบข้อบ่งชี้ถึงผลกระทบด้านลบอย่างถาวรต่อโครงการโรงไฟฟ้า 
ผู ้บริหารยังคงเชื ่อมั ่นว่าโครงการโรงไฟฟ้ามีความเป็นไปได้ และ
อุปกรณ์ที่ได้ทำการก่อสร้างไปแล้วน้ันยังอยู่ในสภาพที่ดี และหาก
สามารถดำเนินการก่อสร้างต่อจะสามารถนำอุปกรณ์ที่มีอยู่ไปใช้
ในการดำเนินงานโรงไฟฟ้าได้ 
 

ข้าพเจ้าให้ความสนใจในประเด็นนี้เนื ่องจากมูลค่าที่ได้ลงทุนไป
แล้วของโครงการมีสาระสำคัญและการประเมินโอกาสที ่กลุ่ม
กิจการจะสามารถบรรลุเง่ือนไขข้อบังคับของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันในเมียนมาร์ จะต้องอาศัยดุลยพินิจที่
สำคัญของผู้บริหาร 

วิธีการที่ข้าพเจ้าใช้ในการตรวจสอบเรื่องน้ี มีดังน้ี 
 

• ทดสอบหลักฐานสนับสนุนความคืบหน ้ าของ
โครงการที่ดำเนินการโดยกลุ่มกิจการ ได้แก่ การส่ง
แบบแก้ไขโครงสร้างของโรงไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้า
แห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพื ่อสรุป
โครงสร้างของโรงไฟฟ้าที่จะทำการก่อสร้าง เอกสาร
บันทึกความเข้าใจร่วมกับผู้รับเหมาก่อสร้างที่ไ ด้รับ
การคัดเลือก นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานที่กลุ ่มกิจการได้ตกลงกับกระทรวง
ไฟฟ้าและพลังงานแห่งสาธารณร ัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์  

 

• ประเมินแผนการดำเนินงานของกลุ่มกิจการในการ
ปฏิบัติตามเงื ่อนไขบังคับก่อนของสัญญาภายใน
ระยะเวลาที่เหลืออยู่ 

 

• ได้รับหลักฐานสนับสนุนที่แสดงให้เห็นถึงความ
คืบหน้าของการไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ในการปฏิบัติตามเง่ือนไขบังคับก่อน เช่น 
การขอรับเงินกู้ยืมและการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า 

 

• ได้รับเอกสารบันทึกความเข้าใจที่บริษัทลงนามกับ
บุคคลภายนอกที่สนใจร่วมลงทุนในโครงการน้ี ทั้งน้ี
ข้าพเจ้ายังได้ประเมินความน่าเชื ่อถือของผู้ลงทุน
รายดังกล่าว 

 

ข้าพเจ้าพบว่าดุลยพินิจของผู้บริหารในการพิจารณา
ความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้าขนาด 200 เมกะ
วัตต์ มีความสมเหตุสมผลตามข้อมูลและหลักฐานที่
ได้รับ 
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เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
  
การประเมินมูลค่าของต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  
  
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 ประมาณการทางบัญชี 
ที่สำคัญ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 13 ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวมมีจำนวน 490.39 ล้านบาท 
ซึ่งประกอบด้วย ที่ดินที่อำเภอปากช่อง นครราชสีมา และที่
อำเภอตะกั่วทุ่ง พังงา และโครงการอาคารชุด “เดอะ พีโน่ เขา
ใหญ่” ที่ดำเนินการโดยบริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จำกัด ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อย ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เหล่านี้เป็น
รายการที่เคลื่อนไหวช้าซึ่งอาจเป็นข้อบ่งชี้ของการลดลงของ
มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ  
 
ผู้บริหารจัดให้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของต้นทุนพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ โดยผู้ประเมินราคาอิสระ ด้วยวิธีราคาตลาด 
(Market approach) ร ่ วมก ับว ิ ธ ีพอร ์ตฟอล ิ โอ (Portfolio 
method) เพื ่อพิจารณามูลค่ายุติธรรมให้เป็นปัจจุบัน และมี
โครงการใดที่มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับต่ำกว่ามูลค่าที่บันทึก
ทางบัญชี และทำให้กลุ ่มกิจการต้องบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่า
ของสินทรัพย์ โดยผลจากการประเมินกลุ่มกิจการรับรู้ค่าเผื่อการ
ลดลงของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับสำหรับโครงการอาคารชุด “เดอะ 
พีโน่ เขาใหญ่” จำนวน 1.45 ล้านบาท ในงบการเงินรวม 
 
ข ้าพเจ้าให ้ความสนใจในประเด็นนี ้ เน ื ่องจากต้นท ุนพัฒนา
อสังหาริมทรัพย ์มีสาระสำคัญคิดเป็นร้อยละ 10.37 ของสินทรัพย์
รวม และวิธีการประเมินมูลค่ายุติธรรมเกี ่ยวข้องกับการใช้ข้อ
สมมติฐานและดุลยพินิจที่สำคัญของผู้บริหาร ข้อสมมติฐานที่
สำคัญ ได้แก่ ปัจจัยปรับแก้การให้น้ำหนักตามระดับคะแนน
คุณภาพ (WQS) 

ข้าพเจ้าตรวจสอบวิธีการที่ผู้บริหารใช้ในการประเมินมูลค่าของ
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ดังน้ี 
 
• ประเมินความรู้ความสามารถ ความเที่ยงธรรม และความ

เป็นอิสระของผู้ประเมินราคาอิสระ และเป็นผู้ประเมินที่
ได ้ร ับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
• ประเมินวิธีการวัดมูลค่ายุติธรรมที่ผู้ประเมินราคาอิสระใช้

ว ่าเป ็นว ิธ ีการท ี่ยอมร ับทั ่วไปในอุตสาหกรรมหรือไม่ 
สอบถามผู้ประเมินราคาในเชิงทดสอบเกี่ยวกับปัจจัย
ปรับแก้การให้น้ำหนักตามระดับคะแนนคุณภาพ (WQS) 
โดยการประเมินความเหมาะสมของน้ำหนักถ่วงและค่า
ปรับแก้ที่ใช้ รวมถึงประเมินความสอดคล้องของคะแนนที่ผู้
ประเมินราคาอิสระกำหนดให้ในแต่ละปัจจัยปรับแก้สำหรับ
ที่ดิน สิ ่งปลูกสร้างในบริเวณใกล้เคียงที่ผู ้ประเมินราคา
อิสระนำมาอ้างอิง 

 
• เปรียบเทียบมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หลังหักค่าใช้จ่าย 

ในการขายกับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ 
 
ข้าพเจ้าพบว่าวิธีการวัดมูลค่ายุติธรรมและข้อสมมติฐานที่ใช้ใน
การประเมินมูลค่าของต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีความ
สมเหตุสมผล  
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ข้อมูลอ่ืน  
 
กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานน้ัน ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปี
ภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีน้ี  
 
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่น
ต่อข้อมูลอื่น 
 
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณา
ว่าข้อมูลอื ่นมีความขัดแย้งที ่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที ่ได้รับจากการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่  
 
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้อง
สื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 
กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกต้องตามที่ควร 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจำเป็น เพ่ือให้สามารถ
จัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  
 
ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและ
บริษัทในการดำเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การ
บัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเน่ือง เว้นแต่กรรมการมีความต้ังใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดดำเนินงาน หรือไม่
สามารถดำเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได้  
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการ
และบริษัท 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  
และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื ่อมั ่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื ่อมั ่นใน
ระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามี
สาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อ
การตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี  
 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และ
สงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 
 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนอง
ต่อความเสี่ยงเหล่าน้ัน และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่
เกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเว้น
การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี ่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม
กิจการและบริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการ
เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยกรรมการ  

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการจากหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิด
ข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อ
สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการ
เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี ่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ 
ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ใน
รายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ ่มกิจการและ
บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล 
โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม  
ทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื ่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การ
ควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า  
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ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้
พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
 

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็น
อิสระและได้สื ่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั ้งหมด ตลอดจนเรื ่องอื ่นซึ ่งข้าพเจ้าเชื ่อว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพ่ือป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาด
ความเป็นอิสระ 
 

จากเรื่องที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื ่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ใน
รายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรือ่งดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยาก
ที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว  
 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด 

บุญเรือง  เลิศวิเศษวิทย์ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 

กรุงเทพมหานคร 

25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
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งบการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 

 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9       76,770,474       35,895,231 32,921,806 29,452,903

เงินฝากประจ าครบก าหนดเกินกว่าสามเดือน       65,192,500                   -   - -

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน สุทธิ 10       75,108,841         9,045,306 212,454,165 123,730,960

เงินมัดจ าเพ่ือการลงทุน 11     500,173,746     579,829,486 500,173,746     579,829,486

เงินให้กู้ระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 33                   -                     -   1,515,151,632 1,060,014,714

ส่วนของเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 33                   -                     -   30,000,000 67,130,000

ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สุทธิ 13     490,391,160     519,918,843 433,404,467 461,483,450

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน       62,355,614       53,879,471 35,422,139 32,537,260

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,269,992,335 1,198,568,337 2,759,527,955 2,354,178,773

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจ ากัดในการเบิกถอน         6,297,564                   -    -                   -   

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านก าไรหรือขาดทุน 12     289,838,552                   -    -                   -   

เงินลงทุนจ่ายล่วงหน้า                   -     1,191,790,310  -     460,000,000

เงินลงทุนในบริษัทย่อย สุทธิ 14                   -                     -   164,637,875 114,797,752

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า สุทธิ 15     527,956,381       80,644,651 539,230,204 79,230,204

เงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 33  -                   -   67,130,000 30,000,000

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ 16   1,616,318,257     537,343,105 159,296,879 255,533,088

สินทรัพย์สิทธิการใช้ สุทธิ 17       29,714,051       11,702,557 16,136,409 11,702,557

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ 18     837,016,531       97,223,983 54,028,146 56,426,521

ค่าความนิยม 19     148,258,593                   -   - -

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 7,917,905 - 926,972 -

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,463,317,834 1,918,704,606 1,001,386,485 1,007,690,122

รวมสินทรัพย์   4,733,310,169   3,117,272,943   3,760,914,440   3,361,868,895

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 (ต่อ) 

 

 

 

 

 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 22 5,557,597 5,557,597 5,557,597 5,557,597

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 22 84,609,635 - - -

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลอ่ืน 22 170,000,000 - 170,000,000 -

เงินรับล่วงหน้าเพ่ือการลงทุน 24 227,565,122 - 227,565,122 -

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 23 65,662,869 24,796,191 47,386,385 31,981,266

เจ้าหน้ีค่าหุ้น 33 - 83,700,000 74,416,683 83,700,000

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่า

ท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี สุทธิ 21 3,773,715 4,440,693 3,441,360 4,440,693

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน       11,973,624         9,903,813 5,357,680 4,579,153

รวมหน้ีสินหมุนเวียน     569,142,562     128,398,294     533,724,827     130,258,709

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 22     722,050,198                   -   - -

หน้ีสินตามสัญญาเช่า สุทธิ 21       25,393,910         7,003,814 12,501,754 7,003,814

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 20     154,103,235       13,126,917 - -

ประมาณการหน้ีสินข้ันต่ าท่ีต้องจ่ายตามสัญญา

รับสิทธิขายไฟฟ้า       34,280,098                   -   - -

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 25         7,236,750         8,607,291 6,311,059 7,434,879

ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอน       11,917,127           420,000           420,000           420,000

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน     954,981,318       29,158,022       19,232,813       14,858,693

รวมหน้ีสิน   1,524,123,880     157,556,316     552,957,640     145,117,402

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น 26

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ จ านวน 15,156,411,510 หุ้น 

   มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท

(พ.ศ. 2563 : 10,670,000,175 หุ้น 

   มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท) 7,578,205,755 5,335,000,088 7,578,205,755 5,335,000,088

ทุนท่ีออกและช าระแล้ว

หุ้นสามัญ จ านวน 10,130,342,925 หุ้น 

   ช าระแล้วเต็มมูลค่า 5,065,171,463 5,065,171,463 5,065,171,463 5,065,171,463

ส่วนต่ ากว่ามูลค่าหุ้น 26 (874,901,802) (874,901,802) (874,901,802) (874,901,802)

ก าไรสะสม

จัดสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 767,100 767,100 767,100 767,100

ขาดทุนสะสม (1,225,772,088) (1,213,543,199) (983,079,961) (974,285,268)

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 60,352,473 (17,742,210) - -

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 3,025,617,146 2,959,751,352 3,207,956,800 3,216,751,493

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 183,569,143 (34,725) - -

รวมส่วนของเจ้าของ 3,209,186,289 2,959,716,627 3,207,956,800 3,216,751,493

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 4,733,310,169 3,117,272,943 3,760,914,440 3,361,868,895

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564  

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้จากการผลิตกระแสไฟฟ้า 27 263,928,418 48,887,078 30,325,199 30,584,201

รายได้จากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 27 29,000,000 - 29,000,000 -

รายได้รวม 292,928,418 48,887,078 59,325,199 30,584,201

ต้นทุนขายจากการผลิตกระแสไฟฟ้า (138,473,092) (23,832,126) (16,670,908) (17,279,057)

ต้นทุนขายจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (28,078,983) - (28,078,983) -

ต้นทุนขายรวม (166,552,075) (23,832,126) (44,749,891) (17,279,057)

ก าไรข้ันต้น 126,376,343 25,054,952 14,575,308 13,305,144

รายได้อ่ืน 28 13,629,917  1,072,263 55,597,795 28,304,856

ค่าใช้จ่ายในการขาย (988,415) - (988,415) -

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (104,249,129) (116,578,795) (78,111,352) (59,828,355)

ก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียน 22,366,585 (1,308,838) 2,412,554 -

ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน 12 - 3,093,144 - 3,093,144

ต้นทุนทางการเงิน (66,347,630) (1,307,081) (2,280,583) (1,307,081)

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากบริษัทร่วมและการร่วมค้า 15 (2,688,270) 1,406,670 - -

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (11,900,599) (88,567,685) (8,794,693) (16,432,292)

ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 30 7,257,452 3,564,539 - 5,195,521

ขาดทุนส าหรับปี (4,643,147) (85,003,146) (8,794,693) (11,236,771)

  

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะจัดประเภทรายการใหม่เป็นก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง :

   ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 97,743,965 1,287,429 - -

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 93,100,818 (83,715,717) (8,794,693) (11,236,771)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)

   ส่วนท่ีเป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ (12,228,889) (84,757,894) (8,794,693) (11,236,771)

   ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 7,585,742 (245,252) - -

(4,643,147) (85,003,146) (8,794,693) (11,236,771)

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนท่ีเป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 65,865,794 (83,470,465) (8,794,693) (11,236,771)

   ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 27,235,024 (245,252) - -

93,100,818 (83,715,717) (8,794,693) (11,236,771)

ก าไรต่อหุ้น 31

ขาดทุนต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน (บาท) (0.0012) (0.0115) (0.0009) (0.0015)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของสำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

  

   งบการเงินรวม บาท

การเปล่ียนแปลง การเปล่ียนแปลง รวม
ส่วนเกิน จัดสรรแล้ว - ส่วนได้เสีย มูลค่ายุติธรรม องค์ประกอบอ่ืน รวมส่วนของ

ทุนท่ีออก (ต่ ากว่า) ส ารองตาม ของบริษัทใหญ่ การแปลงค่า ของเงินลงทุนใน ของส่วนของ ผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียท่ีไม่มี
หมายเหตุ และช าระแล้ว มูลค่าหุ้น กฎหมาย ขาดทุนสะสม ในบริษัทย่อย งบการเงิน หลักทรัพย์เผ่ือขาย เจ้าของ ของบริษัทใหญ่ อ านาจควบคุม รวม

   
ยอดยกมาต้นปี วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 3,335,000,088 336,218,160 767,100 (1,149,567,387) (22,830,005) 3,800,366 20,782,082 1,752,443 2,524,170,404 210,527 2,524,380,931
ผลกระทบของการน ามาตรฐานรายงานทางการเงิน
   ใหม่มาถือปฏิบัติ - - - 20,782,082 - - (20,782,082) (20,782,082) - - -

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
   ท่ีปรับปรุงแล้ว 3,335,000,088 336,218,160 767,100 (1,128,785,305) (22,830,005) 3,800,366 - (19,029,639) 2,524,170,404 210,527 2,524,380,931

การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของส าหรับปีส้ินสุด
   วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
การออกหุ้นสามัญ 1,730,171,375 (1,211,119,962) - - - - - - 519,051,413 - 519,051,413
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี - - - (84,757,894) - 1,287,429 - 1,287,429 (83,470,465) (245,252) (83,715,717)

ยอดคงเหลือส้ินปี วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 5,065,171,463 (874,901,802) 767,100 (1,213,543,199) (22,830,005) 5,087,795 - (17,742,210) 2,959,751,352 (34,725) 2,959,716,627

ยอดคงเหลือต้นปี วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 5,065,171,463 (874,901,802) 767,100 (1,213,543,199) (22,830,005) 5,087,795 - (17,742,210) 2,959,751,352 (34,725) 2,959,716,627

การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของส าหรับปีส้ินสุด
   วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
การซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย่อย 32 - - - - - - - - - 156,368,844 156,368,844
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี - - - (12,228,889) - 78,094,683 - 78,094,683 65,865,794 27,235,024 93,100,818

ยอดคงเหลือส้ินปี วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 5,065,171,463 (874,901,802) 767,100 (1,225,772,088) (22,830,005) 83,182,478 - 60,352,473 3,025,617,146 183,569,143 3,209,186,289

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

ก าไรสะสม
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของสำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ต่อ) 

 

 

              งบการเงินเฉพาะกิจการ บาท
องค์ประกอบอ่ืนของ

ส่วนของเจ้าของ
การเปล่ียนแปลง

ส่วนเกิน มูลค่ายุติธรรม
ทุนท่ีออก (ต่ ากว่า) จัดสรรแล้ว - ของเงินลงทุน

และช าระแล้ว มูลค่าหุ้น ส ารองตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม ในหลักทรัพย์เผ่ือขาย รวม

ยอดคงเหลือต้นปี วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 3,335,000,088 336,218,160 767,100 (983,830,579) 20,782,082 2,708,936,851

ผลกระทบของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ - - - 20,782,082 (20,782,082) -

ยอดคงเหลือต้นปี วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - ปรับปรุงใหม่ 3,335,000,088 336,218,160 767,100 (963,048,497) - 2,708,936,851

การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของส าหรับปีส้ินสุด
   วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
การออกหุ้นสามัญ 1,730,171,375 (1,211,119,962) - - - 519,051,413

ขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี - - - (11,236,771) - (11,236,771)

ยอดคงเหลือส้ินปี วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 5,065,171,463 (874,901,802) 767,100 (974,285,268) - 3,216,751,493

ยอดคงเหลือต้นปี วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 5,065,171,463 (874,901,802) 767,100 (974,285,268) - 3,216,751,493

การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของส าหรับปีส้ินสุด
   วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี - - - (8,794,693) - (8,794,693)

ยอดคงเหลือส้ินปี วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 5,065,171,463 (874,901,802) 767,100 (983,079,961) - 3,207,956,800

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม
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งบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 
 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (11,900,599) (88,567,685) (8,794,693) (16,432,292)

รายการปรับปรุง:

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 16, 17, 18 122,638,189 26,241,505 16,299,957 17,909,947

ก าไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วย

   มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 12 - (3,093,144) - (3,093,144)

ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับของต้นทุนพัฒนา

   อสังหาริมทรัพย์ 13 1,448,700 5,619,367 - -

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย 14 - - 22,840,000 -

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 25 2,389,459 1,642,544 2,036,180 1,212,120

ก าไรจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,774,285) - (2,069,428) -

ขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายอุปกรณ์ 824,815 - - -

(ก าไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไม่เกิดข้ึนจริง (10,298,903) 195,679 (2,412,160) -

ส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทุน จากบริษัทร่วมและการร่วมค้า 15 2,688,270 (1,406,670) - -

ดอกเบ้ียรับ (2,605,212) (301,802) (44,959,610) (18,777,626)

ดอกเบ้ียจ่าย    66,347,630       1,307,081       1,090,583     1,307,081

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหน้ีสินด าเนินงาน

  สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง :

-  ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน สุทธิ 9,307,048 353,657,795 (24,557,184) 404,553,092

-  ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สุทธิ 28,078,983 - 28,078,983 -

-  สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (2,272,675) 422,389 (2,884,879) 220,198

-  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 842,652 1,842,846 (926,972) 1,837,844

  หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) :

-  เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน (67,754,040) 3,774,081 11,134,047 3,717,325

- ประมาณการหน้ีสินข้ันต่ าท่ีต้องจ่ายตามสัญญา

     สิทธิขายไฟฟ้า (801,255) - - -

-  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 681,594 1,906,537 778,527 993,669

-  ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (3,760,000) - (3,160,000) -

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 134,080,371 303,240,523 (7,506,649) 393,448,214

รับดอกเบ้ีย 1,841,449 301,802 157,560 893,183

จ่ายดอกเบ้ีย (64,472,377) (344,119) (324,564)        (344,119)      

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 71,449,443 303,198,206 (7,673,653) 393,997,278

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้
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งบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ต่อ) 

 
 

 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากประจ าครบก าหนดเกินกว่าสามเดือนเพ่ิมข้ึน (38,660,963) - - -

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะส้ัน - 406,542,323 - 406,542,323

เงินสดรับคืนเงินมัดจ าเพ่ือการลงทุน 11 252,435,900 47,564,100 252,435,900 47,564,100

เงินสดจ่ายมัดจ าเพ่ือการลงทุน 11 (210,368,000) (340,000,000) (210,368,000) (340,000,000)

เงินสดรับเงินรับล่วงหน้าเพ่ือการลงทุน 24 227,565,122 - 227,565,122 -

เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพ่ือซ้ือเงินลงทุน - (1,118,414,100) - (460,000,000)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลอ่ืน 170,000,000 - 170,000,000 -

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือธุรกิจ - สุทธิจากการเงินสดท่ีได้มา 32 (65,976,659) - - -

เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (27,096,893) (104,339,427) (25,883,130) (91,068,332)

เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 102,036,430 - 102,036,430 -

เงินสดจ่ายให้กู้ระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 11, 33 - - (415,136,918) (757,972,910)

เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน - - - 3,000,000

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 12 (289,838,552) - - -

เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 33 - - - 8,000,000

เงินสดจ่ายคืนเจ้าหน้ีค่าหุ้น (83,700,000) - (83,700,000) -

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 36,396,385 (1,108,647,104) 16,949,404 (1,183,934,819)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่า (7,170,411) (6,011,416) (5,806,848) (6,011,416)

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 22 (60,409,059) - - -

ส่วนแบ่งก าไรให้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (1,507,509) - - -

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ 26 - 519,051,413 - 519,051,413

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (69,086,979) 513,039,997 (5,806,848) 513,039,997

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 38,758,849 (292,408,901) 3,468,903 (276,897,544)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 30,337,634 322,299,129 23,895,306 300,792,850

ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,116,394 447,406 - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส้ินปี 71,212,877 30,337,634 27,364,209 23,895,306

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ต่อ) 

 

 

 

 

 

เพ่ือเป็นข้อมูลในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วยรายการต่อไปน้ี

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 76,770,474 35,895,231 32,921,806 29,452,903

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (5,557,597) (5,557,597) (5,557,597) (5,557,597)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส้ินปี 71,212,877 30,337,634 27,364,209 23,895,306

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีมีสาระส าคัญ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

ลูกหน้ีจากการขายท่ีดินและอาคาร 17,627,411 - 17,627,411 -

หน้ีสินจากการซ้ืออาคารและอุปกรณ์ 5,876,072 2,312,656 5,876,072 1,605,000

ลูกหน้ีค่าหุ้นจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มกิจการ 14 - - 1,736,560 -

เจ้าหน้ีค่าหุ้นจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มกิจการ 14 - - 74,416,683 -

การโอนเงินลงทุนจ่ายล่วงหน้าเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม 15 450,000,000 - 460,000,000 -

การโอนเงินลงทุนจ่ายล่วงหน้าเป็นเงินลงทุน

ในบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการ 741,790,000 - - -

การโอนเงินมัดจ าเพ่ือจ่ายล่วงหน้าเงินลงทุน 11, 32 - 73,376,210 - -

การโอนเงินมัดจ าเพ่ือการลงทุนเป็นเงินลงทุนใน

บริษัทย่อยของกลุ่มกิจการ 11 40,000,000 - - -

การโอนเงินมัดจ าเพ่ือการลงทุนเป็นเงินให้กู้ระยะส้ัน

แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 11 - - 40,000,000 -

การเพ่ิมข้ึนของประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอน 11,497,127 - - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (บริษัท) เป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งจัดต้ังขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียน ดังน้ี 
 

เลขที่ 127 ชั้น 28 ห้องเลขที่ A, B, D อาคารเกษร ทาวเวอร์ ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
 

การดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) คือ การผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ือจำหน่าย การพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์

และการผลิตและจําหน่ายกัญชาเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์  
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการน้ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
 

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและข้อกำหนดภายใต้

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน  

ยกเว้น สินทรัพย์ทางการเงิน หน้ีสินทางการเงินบางรายการ และภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ตามที่ได้อธิบายไว้ในหมาย

เหตุ 4 นโยบายการบัญชี  
 

การจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยกำหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

และการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารตามกระบวนการในการนำนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบัติ กลุ่มกิจการเปิดเผย

เรื ่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารหรือรายการที่มีความซับซ้อน และรายการเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มี

นัยสำคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหมายเหตุ 7 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มี

เน้ือความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาที่แตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก 
 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง 
 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่กลุ่มกิจการนำมาถือปฏิบัติสำหรับรอบระยะเวลา

บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 
 

ก) การปรับปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เพิ ่มเติมหลักการใหม่และแนว

ปฏิบัติในเรื่องต่อไปน้ี 

-  การวัดมูลค่า ซึ่งรวมถึงปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกเกณฑ์การวัดมูลค่า 

-  การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการจัดประเภทรายการรายได้และค่าใช้จ่ายในกำไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ อื่น 
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-  เรื่องกิจการที่เสนอรายงานอาจเป็นกิจการเดียวหรือส่วนของกิจการหรือประกอบด้วยกิจการมากกว่า 1 แห่ง 

ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นกิจการตามกฎหมาย และ 

- การตัดรายการสินทรัพย์และหน้ีสิน 
 

ข) การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ ได้ให้คำนิยามของ “ธุรกิจ” ใหม่ 

ซึ่งกำหนดให้การได้มาซึ่งธุรกิจต้องรวมถึงข้อมูลปัจจัยนำเข้าและกระบวนการที่สำคัญเป็นอย่างน้อยซึ่งเมื่อนำมา

รวมกันมีส่วนอย่างมีนัยสำคัญทำให้เกิดความสามารถในการสร้างผลผลิต รวมทั้งปรับปรุงคำนิยามของ 

“ผลผลิต” โดยให้ความสนใจในตัวของสินค้าและบริการที่ให้กับลูกค้า และตัดเรื่องการอ้างอิงความสามารถใน

การลดต้นทุนออกไป 
 

ค) การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื ่อง เครื ่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน ปรับเปลี่ยนข้อกำหนดการบัญชี

ป้องกันความเสี่ยงโดยเฉพาะ เพ่ือบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนที่เกิดจากการปฏิรูปอัตรา

ดอกเบี้ยอ้างอิง เช่น อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่กำหนดจากธุรกรรมการกู้ยืม ( Interbank offer rates - IBORs) 

นอกจากน้ี การปรับปรุงได้กำหนดให้กิจการให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงที่

ได้รับผลกระทบโดยตรงจากความไม่แน่นอนใด ๆ น้ัน 
 

ง) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 

เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด ปรับปรุงคำนิยามของ ”

ความมีสาระสำคัญ” โดยให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกรอบแนวคิด 

และอธิบายถึงการนำความมีสาระสำคัญไปประยุกต์ได้ชัดเจนขึ้นในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวไม่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อกลุ่มกิจการ 
 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีในหรือหลังวันที่ 1 

มกราคม พ.ศ. 2565 ที่เก่ียวข้องต่อกลุ่มกิจการ 
 

กลุ่มกิจการไม่ได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงใหม่ดังต่อไปน้ีมาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ และ
คาดว่ามาตรฐานดังกล่าวไม่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อกลุ่มกิจการ 

 

ก) การปฏิรูปอัตราดอกเบ้ียอ้างอิงระยะที่ 2 (การปรับปรุงระยะที่ 2) มีการปรับปรุงมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS 9) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 (TFRS 7) มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 (TFRS 16) กำหนดมาตรการผ่อนปรนสำหรบัรายการที่อาจได้รับผลกระทบ
จากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง รวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสด หรือผลกระทบต่อ
ความสัมพันธ์ของ การป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง  
 

มาตรการผ่อนปรนที่สำคัญของการปรับปรุงระยะที่ 2  ได้แก่ 
 

• เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในการกำหนดกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทาง
การเงิน (รวมถึงหน้ีสินตามสัญญาเช่า) ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงและ เกณฑ์ใหม่
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ที่ใช้ในการกำหนดกระแสเงินสดตามสัญญาเทียบเท่ากับเกณฑ์เดิมในเชิงเศรษฐกิจ กิจการจะไม่ต้องรับรู้ผล
กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในงบกำไรขาดทุนทันที ทั้งน้ี กิจการที่เป็นผู้เช่าตาม TFRS 
16 ที ่มีการเปลี่ยนแปลงเงื ่อนไขของสัญญาเช่าเนื ่องจากการเปลี่ยนเกณฑ์การกำหนดค่าเช่าจ่ายในอนาคต
เน่ืองจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ก็ให้ถือปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติข้างต้นด้วย 

 

TFRS 7 ได้กำหนดให้เปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ 
 

• ลักษณะและระดับของความเสี่ยงต่อกิจการจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง 

• กิจการมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่าน้ันอย่างไร 

• ความคืบหน้าของแผนในการเปลี่ยนไปใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอื่น และวิธีการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง

ดังกล่าวของกิจการในช่วงการเปลี่ยนแปลง 
 

4. นโยบายการบัญชี 

ก) บริษัทย่อย 
 

บริษัทย่อยหมายถึงกิจการทั้งหมดที่กลุ่มกิจการมีอำนาจควบคุม กลุ่มกิจการมีอำนาจควบคุมเมื่อกลุ่มกิจการรับ
หรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุน และสามารถใช้อำนาจเหนือผู้ได้รับการ
ลงทุนเพ่ือให้ได้ผลตอบแทนผันแปร กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมต้ังแต่วันที่กลุ่ม
กิจการมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่กลุ่มกิจการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยน้ัน 
 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทย่อยบันทึกด้วยวิธีราคาทุน 
 

ข)  บริษัทร่วม 
 

บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มกิจการมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญแต่ไม่ถึงกับมีอำนาจควบคุมหรือมีการควบคุม
ร่วม เงินลงทุนในบริษัทร่วมรับรู้โดยใช้วิธีส่วนได้เสียในการแสดงในงบการเงินรวม 
 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทร่วมบันทึกด้วยวิธีราคาทุน 
 

ค) การร่วมการงาน 
 

เงินลงทุนในการร่วมการงานจะถูกจัดประเภทเป็นการดำเนินงานร่วมกันหรือการร่วมค้า โดยขึ้นอยู่กับสิทธิและ
ภาระผูกพันตามสัญญาของผู้เข้าร่วมการงานน้ันมากกว่าโครงสร้างรูปแบบทางกฎหมายของการร่วมการงาน 
 

การร่วมค้า 
 

การร่วมการงานจัดประเภทเป็นการร่วมค้าเมื่อกลุ่มกิจการมีสิทธิในสินทรัพย์สทุธิของการร่วมการงานน้ัน เงิน
ลงทุนในการร่วมค้ารับรู้โดยใช้วิธีส่วนได้เสีย 
 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในการร่วมค้าบันทึกด้วยวิธีราคาทุน 
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ง)  การบันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
 

กลุ่มกิจการรับรู้เงินลงทุนเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุน ซึ่งประกอบด้วยเงินที่จ่ายซื้อรวมกับต้นทุนทางตรงของเงิน

ลงทุน 
 

กลุ่มกิจการจะรับรู้มูลค่าภายหลังวันที่ได้มาของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าด้วยส่วนแบ่งกำไรหรือ

ขาดทุนของผู้ได้รับการลงทุนตามสัดส่วนที่ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียอยู่ในกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงภายหลังการได้มาดังกล่าวข้างต้นจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน 
 

เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วมและการร่วมค้ามีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสียของ 

กลุ่มกิจการในบริษัทร่วมและการร่วมค้าน้ันซึ่งรวมถึงส่วนได้เสียระยะยาวอ่ืน กลุ่มกิจการจะไมร่ับรู้ส่วนแบ่ง

ขาดทุนที่เกินกว่าส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค้าน้ัน เว้นแต่กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันหรือได้จ่ายเงินเพ่ือ

ชำระภาระผูกพันแทนบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า 
 

จ) การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือครองกิจการ 
 

ในกรณีที่กลุ่มกิจการยังคงมีอำนาจควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มกิจการปฏิบัติต่อรายการกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ
ควบคุมเช่นเดียวกันกับรายการกับผู้เป็นเจ้าของของกลุ่มกิจการ ผลต่างระหว่างราคาจ่ายซื้อหรือราคาขายจาก
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในบริษัทย่อยกับราคาตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่ลดลงหรือเพ่ิมขึ้นตาม
สัดส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปจะถูกรับรู้ในส่วนของเจ้าของ 
 

ถ้าสัดส่วนการถือครองในบริษัทร่วมและการร่วมค้าลดลง แต่กลุ่มกิจการยังคงมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญหรือ
ยังคงมีการควบคุมร่วม กำไรหรือขาดทุนที่เคยบันทึกไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะส่วนที่ลดลงจะถูกโอน
ไปยังกำไรหรือขาดทุน กำไรหรือขาดทุนจากการลดสัดส่วนการถือครองในบริษัทร่วมและการร่วมค้าจะถูกรับรู้
ในงบกำไรขาดทุน 

 

เมื่อกลุ่มกิจการสูญเสียอำนาจควบคุม การควบคุมร่วม หรือการมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญในเงินลงทุนน้ัน เงิน
ลงทุนที่เหลืออยู่จะถูกวัดมูลค่าใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม ส่วนต่างที่เกิดขึ้นจะถูกรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน มูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนจะกลายเป็นมูลค่าเริ่มแรกในการบันทึกบัญชีเงินลงทุนและจะจัดประเภทใหม่ตามสัดส่วน
การถือครองที่เหลืออยู่เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม, การร่วมค้า หรือสินทรัพย์ทางการเงิน 

 

ฉ) รายการระหว่างกันในงบการเงินรวม 
 

รายการ ยอดคงเหลือ และกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงระหว่างกันในกลุ่มกิจการจะถูกตัดออก กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 
ในรายการระหว่างกลุ่มกิจการกับการร่วมค้าจะถูกตัดออกตามสัดส่วนที่กลุ ่มกิจการมีส่วนได้เสียในการร่วมค้า 
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในรายการระหว่างกลุ่มกิจการจะถูกตัดออกเช่นเดียวกัน ยกเว้นรายการนั้นจะมี
หลักฐานว่าเกิดจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่โอน 
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4.2 การรวมธุรกิจ 
 

กลุ่มกิจการปฏิบัติตามวิธีซื้อสำหรับการรวมธุรกิจที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน สิ่งตอบแทนที่โอนให้

สำหรับการซื้อธุรกิจประกอบด้วย 

-  มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่โอนไป 

-  หน้ีสินที่ก่อขึ้นเพ่ือจ่ายชำระให้แก่เจ้าของเดิม 

-  ส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่ออกโดยกลุ่มกิจการ 

สินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มา หน้ีสิน และหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจจะถูกวัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ 

วันที่ซื้อ 
 

ในการรวมธุรกิจแต่ละครั้ง กลุ่มกิจการมีทางเลือกที่จะวัดมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่า

ยุติธรรมหรือด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของผู้ถูกซื้อ 
 

ผลรวมของมูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้และมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อและมูลค่ายุติธรรม ของ

ส่วนได้เสียในผู้ได้รับการลงทุนซึ่งถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ (ในกรณีที่เป็นการรวมธุรกิจจากการทยอยซื้อ) ในจำนวนที่เกิน

กว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที ่ได้มาต้องรับรู้เป็นค่าความนิยม แต่หากน้อยกว่ามูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้มา จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยังกำไรหรือขาดทุน 
 

ต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวกับการซื้อธุรกิจ 
 

ต้นทุนที่เกี่ยวกับการซื้อธุรกิจจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุนในงบการเงินรวม 
 

การรวมธรุกิจที่ดำเนินการสำเร็จจากการทยอยซื้อ 
 

หากการรวมธุรกิจดำเนินการสำเร็จจากการทยอยซื้อ มูลค่าส่วนได้เสียที่ผู้ซื้อถืออยู่ในผู้ได้รับการลงทุนก่อนหน้าการรวม

ธุรกิจจะถูกวัดมูลค่าใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในกำไร

หรือขาดทุน 
 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายและ/หรือได้รบั 
 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลังของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายและ/หรือได้รับที่รับรู้ไว้เป็นสินทรัพย์

หรือหน้ีสิน จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายซึ่งจัดประเภทเป็นส่วนของเจ้าของจะไม่มีการ

วัดมูลค่าใหม่ 
 

4.3 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
 

ก) สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทและเป็นสกุลเงินที่ใช้นำเสนอ  

งบการเงินของกลุ่มกิจการและบริษัท 
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ข) รายการและยอดคงเหลือ 
 

รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ 
วันที่เกิดรายการ  
 

รายการกำไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายชำระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการ
แปลงค่าสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินได้บันทึกไว้ในกำไรหรือขาดทุน 
 

เม ื ่อมีการรับรู ้รายการกำไรหรือขาดทุนของรายการที ่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในงบกำไรขาดทุนเบ ็ดเสร็จอื่น 
องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำไรหรือขาดทุนน้ันจะรับรู้ไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย 
ในทางตรงข้ามการรับรู ้กำไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในกำไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของ
อัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำไรหรือขาดทุนน้ันจะรับรู้ไว้ในกำไรขาดทุนด้วย 
 

ค) กลุ่มกิจการ 
 

การแปลงค่าผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในกลุ่มกิจการ (ที่มิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะ
เงินเฟ้อรุนแรง) ซึ่งมีสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงินได้ถูกแปลงค่าเป็น
สกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงินดังน้ี 
 

- สินทรัพย์และหน้ีสินที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวดแปลงค่าด้วยอัตราปิด ณ วันที่ของแต่ละ
งบแสดงฐานะการเงินน้ัน 

- รายได้และค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแปลงค่าด้วยอัตราถัวเฉลี่ย และ 

- ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 

4.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม  
เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา และเงินเบิกเกินบัญชี  
 

เงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไว้ในส่วนของหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

4.5 ลูกหนี้การค้า 
 

ลูกหน้ีการค้าแสดงถึงจำนวนเงินที่ลูกค้าจะต้องชำระซึ่งเกิดจากการขายสินค้าและ/หรือให้บริการตามปกติของธุรกิจ 
 

กลุ่มกิจการรับรู้ลูกหน้ีการค้าเมื่อเริ่มแรกด้วยจำนวนเงินของสิ่งตอบแทนที่ปราศจากเง่ือนไขในการได้รับชำระ ยกเว้นใน
กรณีที่เป็นรายการที่มีองค์ประกอบด้านการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ กลุ่มกิจการจะรับรู้ลูกหน้ีด้วยมูลค่าปัจจุบันของสิ่ง
ตอบแทน และจะวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายเน่ืองจากกลุ่มกิจการต้ังใจที่จะรับชำระกระแสเงินสดตาม
สัญญา  
 

ทั้งน้ี การพิจารณาการด้อยค่าของลูกหน้ีการค้าได้เปิดเผยในหมายเหตุ 4.7(ฉ) 
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4.6 ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 

ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาซึ่งถือไว้ด้วยความต้ังใจเพ่ือการพัฒนาและขาย  
ในการดำเนินธ ุรก ิจปกติโดยจะแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าส ุทธ ิที ่จะได้รับแล ้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุน

เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการประกอบด้วยต้นทุนที่ดิน ค่าใช้จ่ายที่  )ค่าออกแบบ ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้าง (และ
ต้นทุนการกู้ยืมซึ่งกู้มาโดยเฉพาะเพ่ือใช้ในอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
จนกระทั่งการพัฒนาสำเร็จ ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จะถูกรับรู้เป็นต้นทุนขายในงบกำไรขาดทุนเมื่อความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนถูกโอนให้แก่ผู้ซื้อ ส่วนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้ในการดำเนินธุรกิจปกติหัก
ด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขาย มูลค่าสุทธิที่จะได้รับถูกประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ 

 

4.7 สินทรัพย์ทางการเงิน 
 

ก) การจัดประเภท 
 

กลุ่มกิจการจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหน้ีตามลักษณะการวัดมูลค่า โดยพิจารณาจาก ก) 
โมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์ดังกล่าว และ ข) ลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาว่าเข้าเง่ือนไขของการเป็น
เงินต้นและดอกเบี้ย (SPPI) หรือไม่ ดังน้ี 
• รายการที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม (ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือผ่านกำไรหรือขาดทุนและ 
• รายการที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย 
 

กลุ่มกิจการจะสามารถจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหน้ีใหม่ก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในโมเดลธุรกิจในการ
บริหารสินทรัพย์เท่าน้ัน 
 

สำหรับเงินลงทุนในตราสารทุน กลุ่มกิจการสามารถเลือก (ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้) ที่จะวัดมูลค่าเงินลงทุน 
ในตราสารทุน ณ วันที่รับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน (FVPL) หรือด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) ยกเว้นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ถือไว้เพ่ือค้าจะวัดมูลค่าด้วย FVPL เท่าน้ัน 
 

ข) การรับรู้รายการและการตัดรายการ 
 

ในการซื้อหรือได้มาหรือขายสินทรัพย์ทางการเงินโดยปกติ กลุ่มกิจการจะรับรู้รายการ ณ วันที่ทำรายการค้า ซึ่งเป็น
วันที่กลุ่มกิจการเข้าทำรายการซื้อหรือขายสินทรัพย์น้ัน  โดยกลุ่มกิจการจะตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออก
เมื่อสิทธิในการได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์น้ันสิ้นสุดลงหรือได้ถูกโอนไปและกลุ่มกิจการได้โอนความเสี่ยง
และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ออกไป 
 

ค) การวัดมูลค่า 
 

ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กลุ่มกิจการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุนการ
ทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์น้ัน สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย FVPL กลุ่ม
กิจการจะรับรู้ต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน 
 

กลุ่มกิจการจะพิจารณาสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งมีอนุพันธ์แฝงในภาพรวมว่าลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาว่าเข้า
เง่ือนไขของการเป็นเงินต้นและดอกเบี้ย (SPPI) หรือไม่ 
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ง) ตราสารหน้ี 
 

การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารหน้ีขึ้นอยู่กับโมเดลธุรกิจของกลุ่มกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน 
และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน การวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินประเภท
ตราสารหน้ีสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทดังน้ี 
 

• ราคาทุนตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ทางการเงินที่กลุ ่มกิจการถือไว้เพื ่อรับชำระกระแสเงินสดตามสัญญาซึ่ง
ประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ยเท่าน้ัน จะวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย และรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจาก
สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและแสดงในรายการรายได้อื่น กำไรหรือขาดทุน
ที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการจะรับรู้โดยตรงในกำไรหรือขาดทุน และแสดงรายการในกำไร/(ขาดทุน)อื่นพร้อม
กับกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 

• มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) - สินทรัพย์ทางการเงินที่กลุ่มกิจการถือไว้เพ่ือ ก) รับ
ชำระกระแสเงินสดตามสัญญาซึ่งประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ยเท่าน้ัน และ ข) เพ่ือขาย จะวัดมูลค่าด้วย 
FVOCI และรับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้น 1) 
รายการขาดทุนจากการด้อยค่า 2) รายได้ดอกเบี้ยที่คำนวณตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง และ 3) กำไร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน เมื่อกลุ่มกิจการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน
ดังกล่าว กำไรหรือขาดทุนที่รับรู้สะสมไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกโอนจัดประเภทใหม่เข้ากำไรหรือ
ขาดทุนและแสดงในรายการกำไรหรือขาดทุนอื่น รายได้ดอกเบี้ยจะแสดงในรายการรายได้อื ่น รายการ
ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 

• มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (FVPL) - กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่ไมเ่ข้า
เง่ือนไขการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายหรือ FVOCI ข้างต้น ด้วย FVPL โดยกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจาก
การวัดมูลค่ายุติธรรมจะรับรู ้ในกำไรหรือขาดทุนและแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จในรอบระยะเวลาที่เกิดรายการ 

 

จ) ตราสารทุน 
 

กลุ่มกิจการวัดมูลค่าตราสารทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม ในกรณีที่กลุ่มกิจการเลือกรับรู้กำไรหรือขาดทุนจากมูลค่า
ยุติธรรมในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) กลุ่มกิจการจะไม่โอนจัดประเภทกำไรหรือขาดทุนที่รับรู้สะสม
ดังกล่าวไปยังกำไรหรือขาดทุนเมื่อมีการตัดรายการเงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวออกไป ทั้งน้ี เงินปันผลจาก
เงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน และแสดงในรายการรายได้อื่น เมื่อกลุ่มกิจการมีสิทธิ
ได้รับเงินปันผลน้ัน 
 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วย FVPL จะรับรู้ในรายการกำไรหรือ
ขาดทุนอื่น ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 

ขาดทุนหรือการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะแสดงรวมอยู่ในการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม 
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ฉ) การด้อยค่า 
 

สำหรับลูกหน้ีการค้า กลุ่มกิจการใช้วิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ในการรับรู้การด้อยค่าตามประมาณ
การผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดอายุลูกหน้ีต้ังแต่วันที่กลุ่มกิจการเริ่มรับรู้ลูกหน้ี   
 

ผลขาดทุนและการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุน โดยแสดงรวมอยู่ใน
รายการค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 

สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย และ FVOCI กลุ่มกิจการใช้วิธีการทัว่ไป 
(General approach) ตาม TFRS 9 ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งกำหนดให้
พิจารณาผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือนหรือตลอดอายุสินทรัพย์ ขึ้นอยู่กับว่ามีการเพ่ิมขึน้ของ
ความเสี่ยงด้านเครดิตอย่าง 
มีนัยสำคัญหรือไม่ และรบัรูผ้ลขาดทุนจากการด้อยค่าต้ังแต่เริ่มรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว 
 

กลุ่มกิจการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
ว่ามีการเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับต้ังแต่การรับรู้รายการเมื่อแรกเริ่มหรือไม่ (เปรียบเทียบความเสี่ยงของการ
ผิดสัญญาที่จะเกิดขึ้น ณ วันที่รายงาน กับความเสี่ยงของการผิดสัญญาที่จะเกิดขึ้น ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก)  
 

กลุ่มกิจการพิจารณาและรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคต         
มาประกอบกับประสบการณ์ในอดีต โดยผลขาดทุนด้านเครดิตที่รับรู้เกิดจากประมาณการความน่าจะเป็นของ
ผลขาดทุนด้านเครดิตถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก (เช่น มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับทั้งหมดถัว
เฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) โดยจำนวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับ หมายถึงผลต่างระหว่างกระแสเงินสดตามสัญญา
ทั้งหมดและกระแสเงินสดซึ่งกลุ่มกิจการคาดว่าจะได้รับ คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที ่แท้จริงเมื ่อแรกเริ ่มของ
สัญญา 
 

กลุ่มกิจการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยสะท้อนถึงปัจจัยต่อไปน้ี 
 

• จำนวนเงินที่คาดว่าจะไม่ได้รับถ่วงน้ำหนักตามประมาณการความน่าจะเป็น 
• มูลค่าเงินตามเวลา 
• ข้อมูลสนับสนุนและความสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน เกี ่ยวกับประสบการณ์ในอดีต สภาพการณ์ใน

ปัจจุบัน และการคาดการณ์ไปในอนาคต 
 

ผลขาดทุนและการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุนโดยแสดงรวมอยู่ในรายการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 

4.8 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย 
 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจะถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายเมื่อมูลค่าตามบัญชีที่จะได้รับคืนส่วนใหญ่มาจาก
การขาย และการขายน้ันมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมาก สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนน้ันจะวัดมูลค่าด้วยจำนวนที่
ต่ำกว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย 

 

กลุ่มกิจการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสำหรับการปรบัลดมูลค่าของสินทรัพย์เพ่ือให้เท่ากับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน
ในการขาย กำไรจากการเพ่ิมขึ้นในมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์จะรบัรูไ้ด้ไมเ่กินผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าสะสมที่เคยรับรู้  
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กลุ่มกิจการจะไม่คิดค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขาย 
 

4.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ทั้งหมดวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ต้นทุน
เริ่มแรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อสินทรัพย์น้ัน 
 

ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ เมื่อต้นทุนน้ันคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคต มูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดรายการออกไป 
 

กลุ่มกิจการจะรับรู้ต้นทุนค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอื่น ๆ เป็นค่าใช้จ่ายในกำไรขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น 
 

วัสดุสำรองคลังประเภทวัสดุสำรองหลักเป็นวัสดุที่ใช้สำหรับอุปกรณ์เฉพาะในโรงไฟฟ้า ส่วนประเภทวัสดุสำรองทั่วไปใช้
กับอุปกรณ์อื่นทั่วไป วัสดุสำรองคลังซึ่งมีอายุการใช้งานเกินกว่า 1 ปี จะถูกจัดประเภทเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
และตัดค่าเสื่อมราคาตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุการใช้งาน เมื่อมีสภาพพร้อมใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริหารของ
กิจการ 
 

ที่ดินไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อื่นคำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงเพ่ือลดราคาทุน ตลอดอายุการให้
ประโยชน์ 
ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์ดังต่อไปน้ี 
 

อาคาร 3 - 20 ป ี
โรงไฟฟ้า 5 - 35 ป ี
เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์สำนักงาน 5 ป ี
ยานพาหนะ 5 ป ี
 

กลุ่มกิจการได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมาะสมทุกสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน 
 

ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คำนวณโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไ ด้รับ
จากการจำหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และแสดงในรายได้อื่น 

 
4.10 ค่าความนิยม 

 

กลุ่มกิจการจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกป ีและเมือ่มีการเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่บ่งชีว้า่ 
ค่าความนิยมอาจจะด้อยค่า โดยค่าความนิยมจะแสดงด้วยราคาทุนหักการด้อยค่าสะสม 
 

เพ่ือวัตถุประสงค์ของการทดสอบการด้อยค่า ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยังหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดหรือกลุ่ม
ของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการรวมธุรกิจที่ก่อให้เกิดค่าความนิยมดังกล่าวขึ้น 
โดยหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดหรือกลุ่มของหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดน้ันจะต้องเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่กลุ่ม
กิจการที่ใช้ในการประเมินค่าความนิยมเพื่อประโยชน์ในการบริหารภายในกิจการ ซื ่งก็คือส่วนงานผลิตและจำหนา่ย
กระแสไฟฟ้า 
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4.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
 

สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที ่ได้มาจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนโดยคำนวณจากต้นทุนในการได้มาและการ
ดำเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั ้นสามารถนำมาใช้งานได้ ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้
ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ 3 - 5 ป ี
 

สิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
 

สิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ได้มาจากการรวมธุรกิจถูกบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ได้มา สัญญาที่ทำ
กับลูกค้าจะถูกตัดจำหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
 

จำนวนเงินที่จ่ายเพ่ือให้ได้รับสิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ไม่ได้เกิดจากการรวมธุรกิจและถูกบันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนด้วยมูลค่าต้นทุนและตัดจำหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
 

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 

กลุ่มกิจการไม่ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบได้แน่นอน แต่จะทดสอบการด้อยค่า
เป็นประจำทุกปี และเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการด้อยค่า สำหรับสินทรัพย์อื่น 
กลุ่มกิจการจะทดสอบการด้อยค่าเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการด้อยค่า รายการ
ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืนหมายถึงจำนวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจำหน่ายและมูลค่าจากการใช้ 
 

เมื่อมีเหตุให้เชื่อว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดการด้อยค่าในอดีตได้หมดไป กลุ่มกิจการจะกลับรายการขาดทุนจากด้อยค่าสำหรับ
สินทรัพย์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ค่าความนิยม 

 

4.13 สัญญาเช่า 
 

สัญญาเช่า - กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า 
 

กลุ่มกิจการรับรู้สัญญาเช่าเมื่อกลุ่มกิจการสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า เป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้และหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่า โดยค่าเช่าที่ชำระจะปันส่วนเป็นการจ่ายชำระหน้ีสินและต้นทุนทางการเงิน โดยต้นทุนทางการเงินจะ
รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนตลอดระยะเวลาสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่จากยอดหน้ีสินตามสัญญาเช่าที่คงเหลืออยู่ 
กลุ่มกิจการคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามวิธีเส้นตรงตามอายุที่สั้นกว่าระหว่างอายุสินทรัพย์และระยะเวลา
การเช่า 
 
กลุ่มกิจการปันส่วนสิ่งตอบแทนในสัญญาไปยังส่วนประกอบของสัญญาที่เป็นการเช่าและส่วนประกอบของสัญญาที่ไม่
เป็นการเช่าตามราคาเอกเทศเปรียบเทียบของแต่ละส่วนประกอบ สำหรับสัญญาที่ประกอบด้วยส่วนประกอบของ

ญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งกลุ่มกิจการเป็สัญญาที่เป็นการเช่าและส่วนประกอบของสัญญาที่ไม่เป็นการเช่า ยกเว้นสั นผู้
เช่า โดยกลุ่มกิจการเลือกที่จะไม่แยกส่วนประกอบของสัญญา และรวมแต่ละส่วนประกอบเป็นส่วนประกอบที่เป็นการ
เช่าเท่าน้ัน 
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สินทรัพย์และหน้ีสินตามสัญญาเช่ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบัน หน้ีสินตามสัญญาเช่าประกอบด้วยมูลค่าปัจจุบันของ
การจ่ายชำระตามสัญญาเช่า ดังน้ี 
 

• ค่าเช่าคงที่ (รวมถึงการจ่ายชำระคงที่โดยเน้ือหา) สุทธิด้วยเงินจูงใจค้างรับ 
• ค่าเช่าผันแปรที่อ้างอิงจากอัตราหรือดัชนี  
• มูลค่าที่คาดว่าจะต้องจ่ายจากการรับประกันมูลค่าคงเหลือ 
• ราคาสิทธิเลือกซื้อหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มกิจการจะใช้สิทธิ และ 
• ค่าปรับจากการยกเลิกสัญญา หากอายุของสัญญาเช่าสะท้อนถึงการที่กลุ่มกิจการคาดว่าจะยกเลิกสัญญาน้ัน 

 

การจ่ายชำระตามสัญญาเช่าในช่วงการต่ออายุสัญญาเช่าได้รวมอยู่ในการคำนวณหน้ีสินตามสัญญาเช่า หากกลุ่มกิจการ
มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลในการใช้สิทธิต่ออายุสัญญาเช่า  
 

กลุ่มกิจการจะคิดลดค่าเช่าจ่ายข้างต้นด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยนัยตามสัญญา หากไม่สามารถหาอัตราดอกเบี้ยโดยนัยได้  
กลุ่มกิจการจะคิดลดด้วยอัตราการกู้ยืมส่วนเพ่ิมของผู้เช่า ซึ่งก็คืออัตราที่สะท้อนถึงการกู้ยืมเพ่ือให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มี
มูลค่าใกล้เคียงกัน ในสภาวะเศรษฐกิจ อายุสัญญา และเง่ือนไขที่ใกล้เคียงกัน 
 

สินทรัพย์สิทธิการใช้จะรับรู้ด้วยราคาทุน ซึ่งประกอบด้วย 
 

• จำนวนที่รับรู้เริ่มแรกของหน้ีสินตามสัญญาเช่า  
• ค่าเช่าจ่ายที่ได้ชำระก่อนเริ่ม หรือ ณ วันทำสัญญา สุทธิจากเงินจูงใจที่ได้รับตามสัญญาเช่า  
• ต้นทุนทางตรงเริ่มแรก  
• ต้นทุนการปรับสภาพสินทรัพย์  

 

ค่าเช่าที่จ่ายตามสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง สัญญาเช่า
ระยะสั้นคือสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 เดือน สินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำประกอบด้วย อุปกรณ์ไอที 
และอุปกรณ์ 

 

4.14 หนี้สินทางการเงิน 
 

ก) การจัดประเภท 
 

กลุ่มกิจการจะพิจารณาจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินที่กลุ่มกิจการเป็นผู้ออกเป็นหน้ีสินทางการเงินหรือตราสาร
ทุน โดยพิจารณาภาระผูกพันตามสัญญา ดังน้ี 
 

• หากกลุ่มกิจการมีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นให้กับกิจการ
อื่น โดยไม่สามารถปฏิเสธการชำระหรือเลื่อนการชำระออกไปอยา่งไม่มีกำหนดได้น้ัน เครื่องมือทางการเงิน
น้ันจะจัดประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงิน เว้นแต่ว่าการชำระน้ันสามารถชำระโดยการออกตราสารทุนของกลุ่ม
กิจการเองด้วยจำนวนตราสารทุนที่คงที่ เพ่ือแลกเปลี่ยนกับจำนวนเงินที่คงที่ 

 

• หากกลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาหรือสามารถเลื่อนการชำระภาระผูกพันตามสัญญาไปได้ เครื่องมือทาง
การเงินดังกล่าวจะจัดประเภทเป็นตราสารทุน 

เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอันปราศจากเง่ือนไขให้เลื่อนชำระหน้ีออกไปอีก
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
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ข) การวัดมูลค่า 
 

ในการรับรู ้รายการเมื ่อเริ ่มแรกกลุ่มกิจการต้องวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุน  
การทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งหน้ีสินทางการเงินน้ัน และวัดมูลค่าหน้ีสินทางการเงินทั้งหมด  
ภายหลังการรับรู้รายการด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย 
 

ค่าธรรมเนียมที่จ่ายไปเพ่ือให้ได้เงินกู้ยืมมาจะรับรู้เป็นค่าธรรมเนียมรอการรับรู้จนกระทั่งมีการถอนเงิน ซึ่งจะ
นำไปรวมคำนวณตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง หากมีความเป็นไปได้ที่จะไม่ถอนเงิน ค่าธรรมเนียมน้ีจะรับรู้
เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและตัดจำหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

ค) การตัดรายการและการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขของสัญญา 
 

กลุ่มกิจการตัดรายการหน้ีสินทางการเงินเมื่อภาระผูกพันที่ระบุในสัญญาได้มีการปฏิบัติตามแล้ว หรือได้มีการ
ยกเลิกไป หรือสิ้นสุดลงแล้ว 
 

หากกลุ่มกิจการมีการเจรจาต่อรองหรือเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขของหน้ีสินทางการเงิน กลุ่มกิจการจะต้องพิจารณา
ว่ารายการดังกล่าวเข้าเง่ือนไขของการตัดรายการหรือไม่ หากเข้าเง่ือนไขของการตัดรายการ กลุ่มกิจการจะต้อง
รับรู้หน้ีสินทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินใหม่น้ัน และตัดรายการหน้ีสินทางการเงินน้ันด้วยมูลค่า
ตามบัญชีที่เหลืออยู่ และรับรู้ส่วนต่างในรายการกำไรหรือขาดทุนอื่นในงบกำไรหรือขาดทุน  
 

หากกลุ่มกิจการพิจารณาแล้วว่าการต่อรองเง่ือนไขดังกล่าวไม่เข้าเง่ือนไขของการตัดรายการ กลุ่มกิจการจะ
ปรับปรุงมูลค่าของหน้ีสินทางการเงินโดยการคิดลดกระแสเงินสดใหม่ตามสัญญาด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเดิม 
(Original effective interest rate) ของหน้ีสินทางการเงินน้ัน และรับรู้ส่วนต่างในรายการกำไรหรือขาดทุน
อื่นในกำไรหรือขาดทุน 

 

4.15 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวดประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู้
ในงบกำไรขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรายการที่รับรู้
โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ  
 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 
 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันคำนวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผล 
บังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ ใน
กรณีที่การนำกฎหมายภาษีไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับการตีความ กลุ่มกิจการจะต้ังประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที่เหมาะสมจาก
จำนวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระแก่หน่วยงานจัดเก็บภาษี 
 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้เมื่อเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหน้ีสิน และราคาตามบัญชีที่
แสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลต่างชั่วคราวที่เกิดจาก
เหตุการณ์ต่อไปน้ี 
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- การรับรู้เริ่มแรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหน้ีสินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่มีผลกระทบ
ต่อกำไรหรือขาดทุนทั้งทางบัญชีและทางภาษี  

 

- ผลต่างชั่วคราวของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้าที่กลุ่มกิจการสามารถควบคุม
จังหวะเวลาของการกลับรายการผลต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลต่างชั่วคราวมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่
ว่าจะไม่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต 

 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคำนวณจากอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้น
รอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะนำไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้
ใช้ประโยชน์ หรือหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้มีการจ่ายชำระ 
 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะ
นำจำนวนผลต่างชั่วคราวน้ันมาใช้ประโยชน์  
 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และทั้งสินทรัพย์และ
หน้ีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันซึ่งต้ังใจจะ
จ่ายหน้ีสินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ 
 

4.16 ผลประโยชน์พนักงาน 
 

ก) ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น 
 

ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น คือ ผลประโยชน์ที ่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระภายใน 12 เดือนหลังจากวันสิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชี เช่น ค่าจ้าง เงินเดือน ลาประจำปีและลาป่วยที่มีการจ่ายค่าแรง และค่ารักษาพยาบาล ของ
พนักงานปัจจุบัน โดยรับรู้ตามช่วงเวลาการให้บริการของพนักงานไปจนถึงวันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน กลุ่ม
กิจการจะบันทึกหน้ีสินด้วยจำนวนที่คาดว่าจะต้องจ่าย 
 

ข) โครงการสมทบเงิน 
 

กลุ่มกิจการจะจ่ายสมทบให้กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามข้อบังคับ กลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายชำระ
เพ่ิมเติมเมื่อได้จ่ายเงินสมทบแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อถึงกำหนดชำระ  
 

ค) ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 
 

โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ กำหนดจำนวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ โดยมัก
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น อายุ จำนวนปีที่ให้บริการ และค่าตอบแทนเมื่อเกษียณอายุ 
 

ภาระผูกพันผลประโยชน์น้ีคำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้  
ซึ่งมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต โดยใช้อัตรา
ผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาลซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินประมาณการกระแสเงินสด 

 

กำไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในส่วนของเจ้าของผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่ เกิดขึ้น 
และรวมอยู่ในกำไรสะสมในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ  
 

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุน 
ง) ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง 
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กลุ่มกิจการจะรับรู ้ผลประโยชน์เมื ่อเลิกจ้างก่อนถึงกำหนดเมื่อ 1) กลุ่มกิจการไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอให้
ผลประโยชน์ และ 2) กิจการรับรู้ต้นทุนสำหรับการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง โดยผลประโยชน์ที่มีกำหนดชำระ
เกินกว่า 12 เดือนภายหลังรอบระยะเวลารายงาน ต้องคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน 

 

4.17 ประมาณการหนี้สิน 
 

กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงที่จัดทำไว้ อันเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต 
ซึ่งการชำระภาระผูกพันน้ันมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป และประมาณ
การจำนวนที่ต้องจ่ายได้ 
 

กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าของจำนวนประมาณการหน้ีสินโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนำมาจ่ายชำระ
ภาระผูกพัน การเพ่ิมขึ้นของประมาณการหน้ีสินเน่ืองจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่าย 
 

4.18 ทุนเรือนหุ้น 
 

หุ้นสามัญและการจ่ายเงินปันผลที่กิจการสามารถกำหนดได้อย่างอิสระจะจัดประเภทไว้เป็นส่วนของเจ้าของ   
 

ต้นทุนส่วนเพ่ิมที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่ซึ่งสุทธิจากภาษีจะถูกแสดงเป็นยอดหักในส่วนของเจ้าของ 
 

4.19 การรับรู้รายได ้
 

รายได้หลักรวมถึงรายได้ที่เกิดจากกิจกรรมปกติทางธุรกิจทุกประเภท และรายได้อื่น ๆ ที่กลุ่มกิจการได้รับจากการขาย
และให้บริการในกิจกรรมตามปกติธุรกิจ 

 

กลุ่มกิจการรับรู้รายได้สุทธิจากภาษีมูลค่าเพ่ิมซึ่งกลุ่มกิจการจะรับรู้รายได้เมื่อคาดว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ จะ
ได้รับชำระเมื่อส่งมอบสินค้าหรือให้บริการ 

 

สำหรับสัญญาที่มีหลายองค์ประกอบที่กลุ่มกิจการจะต้องส่งมอบสินค้าหรือให้บริการหลายประเภท กลุ่มกิจการต้องแยก
เป็นแต่ละภาระที่ต้องปฏบิัติที่แยกต่างหากจากกัน และต้องปันส่วนราคาของรายการของสัญญาดังกล่าวไปยังแต่ละภาระ
ที่ต้องปฏิบัติตามสัดส่วนของราคาขายแบบเอกเทศหรอืประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ กลุ่มกิจการจะรับรู้รายได้ของ
แต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติแยกต่างหากจากกันเมื่อกลุ่มกิจการได้ปฏิบัติตามภาระน้ันแล้ว 

 

รายได้จากการขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า จะรับรู้เมื่อมีการส่งมอบกระแสไฟฟ้า และลูกค้ายอมรับการส่งมอบน้ัน และ
วัดมูลค่าโดยคำนวณจากปริมาณไฟที่ส่งมอบและราคาที่ตกลงกันตามเง่ือนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
 

รายได้จากการพัฒนาและขายอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการอยู่อาศัย จะรับรู้เมื่อมีการโอนการควบคุมในอสังหาริมทรัพย์
ให้แก่ลูกค้า โดยทั่วไปแล้ว กลุ่มกิจการไม่มีทางเลือกในการนำอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์อื่นตาม
ข้อจำกัดของสัญญา แต่เน่ืองจากกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิที่สามารถบังคับให้ลูกค้าจ่ายชำระจนกว่าจะมีการโอนกรรมสิทธิ์
ตามกฎหมายให้แก่ลูกค้า ดังน้ัน กลุ่มกิจการจึงรับรู้รายได้เมื่อการโอนกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายให้แก่ลูกค้า 
 

กลุ่มกิจการรับรู้รายได้ตามราคาซื้อขายที่ตกลงกันในสัญญา  
 

รายได้เงินปันผลรับรู้เมื่อสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลน้ันเกิดขึ้น 
 

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของช่วงเวลาจนถึงวันครบอายุ 
และพิจารณาจากจำนวนเงินต้นที่เป็นยอดคงเหลือในบัญชีสำหรับการบันทึกค้างรับของกลุ่มกิจการ 
 
 



                                                                                            บริษัท  ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย  จำกัด (มหาชน) 

แบบ 56-1 One Report  ประจำปี 2564                                                                                        หน้า 137 

4.20 การจ่ายเงินปันผล 
 

เงินปันผลที่จ่ายไปยังผู้ถือหุ้นของกิจการจะรับรู้เป็นหน้ีสินในงบการเงินเมื่อการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้รับการ
อนุมัติจาก 
ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท และการจ่ายเงินปันผลประจำปไีด้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัท 
 

4.21 ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน 
 

ส่วนงานดำเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นำเสนอให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ดำเนินงาน ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผล
การปฏิบัติงานของส่วนงานดำเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือ คณะกรรมการบริษัท ที่ทำการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ 

 

5 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน 
 

5.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน 
 

กิจกรรมของกลุ่มกิจการย่อมมีความเสี่ยงทางการเงินที่หลากหลายซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงด้านกระแสเงินสดอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงด้านราคา) 
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสี่ยงโดยรวมของกลุ่มกิจการจึงมุ่งเน้น
การบริหารความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ทำให้เสียหายต่อผลการดำเนินงานทาง
การเงินของกลุ่มกิจการให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ 
 

กลุ่มกิจการมีส่วนงานบริหารการเงินในการจัดการความเสี่ยง โดยนโยบายของกลุ่มกิจการรวมถึงนโยบายความเสี่ยงในด้าน
ต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากราคา 
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื ่อ และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ทั้งนี ้ หลักการในการป้องกันความเสี่ ยงจะเป็นไปตาม
นโยบายที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ เพื ่อสื ่อสารและใช้เป็นเครื ่องมือในการควบคุมส่วนงานบริหารการเงินในทุก
กิจการของกลุ่มกิจการ 

 

5.1.1 ความเสี่ยงจากตลาด 
 

(ก) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 

เนื ่องจากกลุ่มกิจการดำเนินงานในต่างประเทศด้วยและมีความเสี ่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ โดยสกุลเงินหลักเป็นเหรียญสหรัฐฯและดองเวียดนาม ที่เกิดจากการซื้อกิจการ เครื่องจักร 
และเงินกู้ยืม กลุ่มกิจการไม่ได้ใช้อนุพันธ์ทางการเงินเพ่ือป้องกันความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน อย่างไร
ก็ตามกลุ่มกิจการมีการจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนให้น้อยที่สุด โดย
ทำให้กระแสเงินสดรับ และกระแสเงินสดจ่ายที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศเดียวกันในแต่ละหน่วยงาน
ต่างประเทศมีความสมดุล (natural hedge) 
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ความเสี่ยง 
 

กลุ่มกิจการและบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ซึ่งสรุปเป็นสกุล
เงินบาท ดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 ดอลลารส์หรัฐ 

พันบาท 
ดองเวียดนาม 

พันบาท 
ดอลลาห์สหรฐั 

พันบาท 
ดองเวียดนาม 

พันบาท 
     

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 2,879 26,014 1,641 - 
เงินฝากประจำครบกำหนดเกินกว่า 
   สามเดือน - 65,193 - - 
ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น สุทธิ 260 38,031 95 - 
เงินมัดจำเพ่ือการลงทุน 212,780 - - - 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 22 - 20 - 
     

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 147,123 16,062 2,059 - 
เงินรับล่วงหน้าเพ่ือการลงทุน 227,565 - - - 
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจาก     
   สถาบันการเงินที่ครบกำหนดชำระ 
   ภายในหน่ึงปี - 62,995 - - 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - 652,951 - - 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 6 - 6 - 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม พ.ศ.2564 31 ธันวาคม พ.ศ.2563 
 ดอลลาห์สหรฐั 

พันบาท 
ดอลลาห์สหรฐั 

พันบาท 
   
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 4 1 
ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น สุทธิ 242 - 
เงินมัดจำเพ่ือการลงทุน 212,780 - 
เงินรับล่วงหน้าเพ่ือการลงทุน 227,565 - 
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(ข) ความเสี่ยงจากกระแสเงินสดและอัตราดอกเบ้ีย 
 

รายได้และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่ไม่ขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยจากเงินฝากสถาบันการเงิน เงินให้กู้ยืมระยะ
สั้น แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินส่วน
ใหญ่ของกลุ่มกิจการมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวหรืออัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน 
กลุ่มกิจการพิจารณาว่าความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยไม่เป็นนัยสำคัญเน่ืองจากสินทรัพย์ทางการเงินและ
หน้ีสินทางการเงินที่มีดอกเบี้ยมีจำนวนใกล้เคียงกัน ทั้งน้ี กลุ่มกิจการจะเข้าทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ยเพ่ือบริหารความเสี่ยงเมื่อจำเป็น 
 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
 

รายการ กำไรหรือขาดทุนมีความอ่อนไหวต่อการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงในค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืม ซึ่งเป็นผล 
มาจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย  
 
 งบการเงินรวม 
 ผลกระทบต่อกำไรสุทธิ 
 พ.ศ. 2564 

พันบาท 
อัตราดอกเบี้ย - เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.25 1,712 
อัตราดอกเบี้ย - ลดลงร้อยละ 0.25 (1,712) 
*  โดยกำหนดให้ปัจจัยอื่นคงที่ 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ผลกระทบต่อกำไรสุทธิ 
 พ.ศ. 2564 

พันบาท 
อัตราดอกเบี้ย - เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.25 85 
อัตราดอกเบี้ย - ลดลงร้อยละ 0.25 (85) 
*  โดยกำหนดให้ปัจจัยอื่นคงที่ 

 

(ค) ความเสี่ยงด้านราคา 
 

ความเสี่ยง 
 

กลุ่มกิจการและบริษัทมีความเสี่ยงจากราคาของหลักทรัพย์ของเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน (FVPL) (หมายเหตุ 6) 
 

กลุ่มกิจการได้กระจายพอร์ตการลงทุน เพ่ือจัดการกับความเสี่ยงด้านราคาที่เกิดจากการลงทุนในตราสาร
ทุน ซึ่งการกระจายพอร์ตการลงทุนน้ีจะเป็นไปตามข้อกำหนดของกลุ่มกิจการ 
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5.1.2 ความเสี่ยงด้านเครดติ 
 

ความเสี่ยงด้านเครดิตโดยส่วนใหญ่เกิดจากรายการเงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด รวมถึงความเสี่ยงด้าน
สินเชื่อแก่ลูกค้าและลูกหน้ีคงค้าง 

 

(ก) การบริหารความเสี่ยง 
 

กลุ่มกิจการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตโดยการจัดกลุ่มของความเสี ่ยง สำหรับเงินฝากธนาคารและ
สถาบันการเงิน กลุ่มกิจการจะเลือกทำรายการกับสถาบันการเงินที่ได้รับการจัดอันดับในระดับสูงจาก
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่เป็นอิสระ  
 

สำหรับการทำธุรกรรมกับลูกค้า กลุ่มกิจการจะประเมินความเสี ่ยงจากคุณภาพเครดิตของลูกค้า โดย
พิจารณาจากฐานะทางการเงิน ประสบการณ์ที่ผ่านมา และปัจจัยอื่นๆ ทั้งน้ีกลุ่มกิจการขายไฟฟ้าให้กับ
หน่วยงานรัฐบาลในประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามภายใต้เงื ่อนไขในสัญญาซื้ อขาย
ไฟฟ้าระยะยาว  
 

กลุ่มกิจการและบริษัทไม่มกีารกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านเครดิตที่เป็นสาระสำคัญ จากลูกค้าแต่ละราย 
หรือในภูมิภาคใดภูมิภาคหน่ึง  

 

(ข) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
 

กลุ่มกิจการและบริษัทมีสินทรัพยท์างการเงิน 3 ประเภทที่ต้องมีการพิจารณาตามโมเดลการวัดมูลค่าผล
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
 

• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
• ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น 
• เงินให้กู้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 

กลุ่มกิจการพิจารณาการด้อยค่าของรายการดังกล่าวภายใต้ TFRS 9 แต่กลุ่มกิจการพิจารณาว่าการด้อย
ค่าเป็นจำนวนเงินที่ไม่มีนัยสำคัญ 

 

5.1.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
 

การจัดการความเสี ่ยงด้านสภาพคล่องอย่างรอบคอบคือการที่กลุ่มกิจการมีเงินสดและการมีแหล่งเงินทุนที่

สามารถเบิกใช้ได้จากวงเงินด้านสินเชื่อที่เพียงพอต่อการชำระภาระผูกพันเมื่อถึงกำหนดชำระและเพียงพอต่อ

การปิดสถานะ ทั้งน้ี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี กลุ่มกิจการมีเงินฝากธนาคารที่สามารถเบิกใช้ได้ทันทีจำนวน 

76.77 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 35.90 ล้านบาท) เพ่ือใช้ในการบริหารสภาพคล่องของกลุ่มกิจการ จากลักษณะของการ

ดำเนินธุรกิจของกลุ่มกิจการซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่วนงานบริหารการเงิน

ของกลุ่มกิจการได้คงไว้ซึ่งความยืดหยุ่นในแหล่งเงินทุนโดยการคงไว้ซึ่งวงเงินสินเชื่อที่เพียงพอ 
 

ผู้บริหารได้พิจารณาประมาณการกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการอย่างสม่ำเสมอโดยพิจารณาจาก เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด พิจารณาสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงและอัตราส่วนสภาพคล่องตามข้อกำหนดต่าง ๆ และคงไว้ซึ่ง

แผนการจัดหาเงิน 
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5.2 การบริหารส่วนของเงินทุน 
 

วัตถุประสงค์ของการบรหิารส่วนของทุน คือ 
 

• การรกัษาไว้ซึ่งการดำเนินงานต่อเน่ืองและเพ่ือที่จะสามารถก่อใหเ้กิดผลตอบแทนแก่ผูถ้ือหุ้นและยัง

ประโยชน์ใหแ้ก่ผู้มีสว่นได้เสียอื่นๆ และ 

• การรักษาโครงสร้างเงินทุนไว้ให้อยู่ในระดับที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดต้นทุนเงินทุน 
 

การที่จะรักษาหรือปรับระดับโครงสร้างของเงินทุนน้ัน กลุ่มกิจการอาจต้องปรับจำนวนเงินปันผลจ่าย ปรับการคืน

ทุนให้แก่ผู ้ถือหุ้น การออกหุ้นใหม่ หรือการขายสินทรัพย์เพื ่อลดภาระหนี้สิน เช่นเดียวกับกิจการอื่นใน

อุตสาหกรรมเดียวกัน กลุ่มกิจการพิจารณาระดับเงินทุนอย่างสม่ำเสมอจากอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน ซึ่งคำนวณจาก

หน้ีสินสุทธิหารส่วนของเจ้าของ 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
พ.ศ. 2564  

พันบาท 

พ.ศ. 2563 

พันบาท 

พ.ศ. 2564  

พันบาท 

พ.ศ. 2563 

พันบาท 

หน้ีสินสุทธิ 1,524,124 157,556 552,958 145,117 

ส่วนของเจ้าของ (รวมส่วนได้เสียทีไ่มม่ ี

   อำนาจควบคุม) 3,209,186 2,959,717 3,207,957 3,216,751 

อัตราส่วนหนีส้ินต่อทุน  ร้อยละ 47 ร้อยละ 5 ร้อยละ 17 ร้อยละ 5 
 

6 มูลค่ายุติธรรม 
 

ตารางต่อไปน้ีแสดงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงิน แต่ไม่รวมถึงกรณีที่มูลค่ายุติธรรมใกล้เคียงกับราคาตามบัญชี 
 

 งบการเงินรวม 

 

มูลค่ายุติธรรม 
ผ่านกำไร 

หรือขาดทุน 

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกำไรขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอ่ืน 
ราคาทุน 

ตัดจำหน่าย 
รวมราคา 
ตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564      
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่า

ยุติธรรม      
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วย 
   มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน 289,839 - - 289,839 289,839 
 289,839 - - 289,839 289,839 
หน้ีสินทางการเงินที่ไม่ได้วัดด้วย 

มูลค่ายุติธรรม      
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - 806,660 806,660 816,610 
 - - 806,660 806,660 816,610 
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สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินต่อไปน้ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยมีมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่า
ยุติธรรม 
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  
สินทรัพย์ทางการเงิน สินทรัพย์ทางการเงิน 

- เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด - เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

- เงินฝากประจำครบกำหนดเกินกว่าสามเดือน - ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น สุทธิ 

- เงินฝากธนาคารที่มีข้อกำหนดในการเบิกถอน - เงินมัดจำเพ่ือการลงทุน 

- ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น สุทธิ - เงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

- เงินมัดจำเพ่ือการลงทุน - เงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกีย่วข้องกัน 

  

หนี้สินทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน 

- เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร - เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 

- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น - เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น 

- เงินรับล่วงหน้าเพ่ือการลงทุน - เงินรับล่วงหน้าเพ่ือการลงทุน 

- เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น - เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 

- หน้ีสินหมุนเวียน - เจ้าหน้ีค่าหุ้น 

- หน้ีสินตามสัญญาเช่า สุทธิ - หน้ีสินหมุนเวียน 

- ประมาณการหน้ีสินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญารับสิทธิขายไฟฟ้า - หน้ีสินตามสัญญาเช่า สุทธิ 
 

ตารางต่อไปน้ีแสดงสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินที่วัดมูลค่าหรือเปิดเผยข้อมูลมูลค่ายุติธรรมตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่

รวมถึงกรณีที่มูลค่ายุติธรรมใกล้เคียงกับราคาตามบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินรวมมีดังน้ี 

 
 งบการเงินรวม 
   มูลค่ายุติธรรม 
 มูลค่าตามบัญชี ข้อมูลระดับที่ 1 ข้อมูลระดับที่ 2 ข้อมูลระดับที่ 3 รวม 
 พ.ศ. 

2564 
พันบาท 

พ.ศ. 
2563 

พันบาท 

พ.ศ. 
2564 

พันบาท 

พ.ศ. 
2563 

พันบาท 

พ.ศ. 
2564 

พันบาท 

พ.ศ. 
2563 

พันบาท 

พ.ศ. 
2564 

พันบาท 

พ.ศ. 
2563 

พันบาท 

พ.ศ. 
2564 

พันบาท 

พ.ศ. 
2563 

พันบาท 
           
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่า
ยุติธรรม 

          

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัด
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกำไรหรือขาดทุน 

   
 
 

       

   เงินลงทุนในตราสารทุนท่ี
ไม่ได้อยู่ในความต้องการ
ตลาด 

 
289,839 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
289,839 

 
- 

 
289,839 

 
- 



                                                                                            บริษัท  ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย  จำกัด (มหาชน) 

แบบ 56-1 One Report  ประจำปี 2564                                                                                        หน้า 143 

 งบการเงินรวม 
   มูลค่ายุติธรรม 
 มูลค่าตามบัญชี ข้อมูลระดับที่ 1 ข้อมูลระดับที่ 2 ข้อมูลระดับที่ 3 รวม 
 พ.ศ. 

2564 
พันบาท 

พ.ศ. 
2563 

พันบาท 

พ.ศ. 
2564 

พันบาท 

พ.ศ. 
2563 

พันบาท 

พ.ศ. 
2564 

พันบาท 

พ.ศ. 
2563 

พันบาท 

พ.ศ. 
2564 

พันบาท 

พ.ศ. 
2563 

พันบาท 

พ.ศ. 
2564 

พันบาท 

พ.ศ. 
2563 

พันบาท 
           
           
หนี้สินที่เปิดเผยข้อมูล
มูลค่า 
    ยุติธรรม 

          

   เงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบัน การเงิน 806,660 - - - 816,610 - - - 816,610 - 

 
มูลค่ายุติธรรมแบ่งออกเป็นลำดับชั้นตามข้อมูลที่ใช้ดังน้ี 
 

ข้อมูลระดับ 1 : มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินอ้างอิงจากราคาเสนอซื้อปัจจุบันหรือราคาปิดที่อ้างอิงจากตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

ข้อมูลระดับ 2 : มูลค่ายุติธรรมของเครื ่องมือทางการเงินวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ่งใช้ข้อมูลที่สามาร ถ

สังเกตได้อย่างมีนัยสำคัญและอ้างอิงจากประมาณการของกิจการเองมาใช้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ 

ข้อมูลระดับ 3 : มูลค่ายุติธรรมของเครื ่องมือทางการเงินวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ ่งไม่ได้มาจากข้อมูลที่

สังเกตได้ในตลาด 

 
เทคนิคการประเมินมูลค่าสำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 2 
 

คำนวณจากกระแสเงินสดในอนาคตซึ่งคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่เป็นอัตราดอกเบี้ยตลาด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ
การเงินของกลุ่มกิจการ ระหว่างอัตราร้อยละ 5.86 ถึงร้อยละ 8.55 ต่อปี และอยู่ในข้อมูลระดับที่ 2 ของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม 
โดยมีมูลค่าใกล้เคียงกับราคาตามบัญชีเน่ืองจากผลกระทบของการคิดลดไมม่ีสาระสําคัญ 
 

 
เทคนิคการประเมินมูลค่าสำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 3 
 

ผู้บริหารคณะทำงานประเมินมูลค่ายุติธรรมจะหารือเกี่ยวกับกระบวนการประเมินมูลค่าและผลลัพธ์อยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 
 

ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่สำคัญของลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 คืออัตราคิดลดที่ปรับปรุงความเสี่ยง อ้างอิงจาก
ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยของเงินทุน (Weighted average cost of capital) ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน 
 

กลุ่มกิจการไมม่ีรายการโอนระหว่างลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปี 
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ตารางต่อไปน้ีแสดงการเปลี่ยนแปลงของเครื่องมือทางการเงินระดับ 3 สำหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564  

 

 งบการเงินรวม 

 ตราสารทุนที่ไม่อยู่ใน

ความต้องการของตลาด 

 พันบาท 

  

ยอดคงเหลือต้นปี - 

การลงทุนเพ่ิม 289,839 

ยอดคงเหลือสิ้นปี 289,839 

 
 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 บริษัท แคนนา แคร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล กรุ๊ป จำกัด 

จำนวน 1,292,960 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 14.14 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด เป็นมูลค่าการลงทุน 289.84 ล้านบาท  
 

บริษัท โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล กรุ๊ป จำกัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจําหน่ายกัญชาเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ 
 

ตารางต่อไปน้ีสรุปข้อมูลเชิงปริมาณที่เกี่ยวกับข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีสาระสำคัญซึ่งใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 

และความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้กับมูลค่ายุติธรรมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 

   การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม 

  

ข้อมูล 

 

การเปลี่ยนแปลง 

การเพิ่มข้ึน 

ของข้อสมมติ 

การลดลง 

ของข้อสมมติ 

     

 

ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการตลาด 

    

อัตราคิดลดที่ปรับความเสี่ยง ร้อยละ 12.55 ร้อยละ 1.00 ลดลงร้อยละ 6 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7  

 
 

7 ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ 
 

การประมาณการข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ ได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเน่ือง และอยู่บนพ้ืนฐานของประสบการณ์
ในอดีตและปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะน้ัน 
 

ก) มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน 
 

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งไม่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่องวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมิน
มูลค่า กลุ่มกิจการใช้ดุลยพินิจในการเลือกวิธีการและต้ังข้อสมมติฐานซึ่งส่วนใหญ่อ้างอิงจากสถานะของตลาดที่มีอยู่ วัน
สิ้นรอบระยะเวลารายงาน รายละเอียดของข้อสมมติฐานหลักที่ใช้รวมอยู่ในหมายเหตุข้อ 6 
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ข) การด้อยค่าของค่าความนิยม 
 

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดพิจารณาจากการคำนวณมูลค่าจากการใช้ การคำนวณน้ีใช้
ประมาณการกระแสเงินสดซึ่งอ้างอิงจากงบประมาณทางการเงินที่ครอบคลุมระยะเวลาของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ที่ได้รับ
อนุมัติจากผู้บริหาร 
 

ค) อายุการให้ประโยชน์ของอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

ผู้บริหารกำหนดอายุการให้ประโยชน์ของอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามการประมาณการ ข้อ
สมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวกับอายุการใช้งานที่เหลือและมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ข้างต้น การประมาณการ 
ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจจะคำนึงจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานในอนาคต 
การใช้ประโยชน์ และประสิทธิผลของการใช้งาน 
 

ง) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 

กลุ่มกิจการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ เมื่อมีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่มีข้อบ่งชี้ว่ามูลค่าตาม
บัญชีของสินทรัพย์อาจจะสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนถูกประเมินโดยพิจารณามูลค่า
ยุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย 
 

จ) การประมาณการมูลค่ายุติธรรมของต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 

กลุ่มกิจการประมาณมูลค่ายุติธรรมของต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยแต่งตั้งผู้ประเมินอิสระซึ่งมีคุณสมบัติของ
ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ โดยใช้วิธีการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมบนพ้ืนฐานของสมมติฐานในการได้มาซึ่งมูลค่ายุติธรรมของ
ของต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

 

ฉ) ภาษีเงินได้และภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 
 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้และหน้ีสินภาษีเงินได้จะรับรู้จากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหน้ีสินกับ
มูลค่าคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ผู ้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการพิจารณาว่ากลุ่ม
กิจการมีความเป็นไปได้อย่างสูงที่จะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพ่ือใช้กลับรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้ กลุ่มกิจการใช้ข้อ
สมมติฐานในการประมาณการกําไรทางภาษีในอนาคต และช่วงเวลาที่จะใช้ผลแตกต่างชั่วคราวน้ัน การเปลี่ยนแปลงข้อ
สมมติฐานดังกล่าวในแต่ละงวดอาจทําให้มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อสถานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 
ช) ผลประโยชน์พนักงานเม่ือเกษียณอายุ 

 

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์เมื ่อเกษียณอายุขึ้นอยู่กับข้อสมมติฐานหลายข้อ ข้อสมมติฐานที่ใชแ้ละ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ของข้อสมมติฐานได้เปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุ 25 
 

ซ) รรมในการรวมกิจการการประมาณการมูลค่ายุติธ  
 

กลุ่มกิจการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิจากการรวมกิจการโดยแต่งต้ังผู้ประเมินอิสระซึ่งมีคุณสมบัติของ
ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ โดยใช้วิธีการการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมบนพ้ืนฐานของสมมติฐานทางการเงินในการได้มาซึ่ง
มูลค่ายุติธรรมของการซื้อกิจการ การคำนวณดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหารในการกำหนดข้อมูลและข้อ
สมมติฐานในวิธีการประเมิน 
 



                                                                                            บริษัท  ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย  จำกัด (มหาชน) 

แบบ 56-1 One Report  ประจำปี 2564                                                                                        หน้า 146 

8 ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน 
 

คณะกรรมการบริษัท คือ ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของกลุ่มกิจการ ผู้บริหารกำหนดส่วนงานดำเนินงานจาก
ข้อมูลที่จะถูกสอบทานโดยคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

กลุ่มกิจการพิจารณาส่วนงานดำเนินงานจากลักษณะของธุรกิจที่ดำเนินงานโดยแบ่งเป็น ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ และการพัฒนาและลงทุนในธุรกิจกัญชาเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์  
 

รายได้ระหว่างส่วนงานมีการต่อรองราคากันเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน รายได้จากลูกค้าภายนอกที่
รายงานต่อผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของกลุ่มกิจการนั้นวัดมูลค่าในลักษณะเดียวกันกับมูลค่าในงบกำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 

กลุ่มกิจการวัดมูลค่าผลกำไรหรือขาดทุนของส่วนงาน โดยพิจารณาจากกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและ 
ค่าตัดจำหน่ายของส่วนงาน 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้และกำไรของข้อมูลตามส่วนงานของกลุ่มกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 
2563 แสดงดังตารางต่อไปน้ี 

รายได้ 
 
 งบการเงินรวม 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 รวมรายได้

ตามข้อมูล
ส่วนงาน
ทั้งหมด 

รายได้
ระหว่าง 
ส่วนงาน 

รายได้จาก
ลูกค้า

ภายนอก 

รวมรายได้
ตามข้อมูล

ส่วนงาน
ทั้งหมด 

รายได้
ระหว่าง 
ส่วนงาน 

รายได้จาก
ลูกค้า

ภายนอก 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
       

การผลิตกระแสไฟฟ้า 263,928 - 263,928 48,887 - 48,887 
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์ 29,000 - 29,000 - - - 
รวม 292,928 - 292,928 48,887 - 48,887 
 

ในระหว่างปีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษัทไม่มีรายได้จากส่วนงานการผลิตและจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์จากกัญชาเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                            บริษัท  ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย  จำกัด (มหาชน) 

แบบ 56-1 One Report  ประจำปี 2564                                                                                        หน้า 147 

จังหวะเวลาการรับรู้รายได้ 
 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
เม่ือปฏิบัติตามการที่
ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น 
(point in time) 

ตลอดช่วงเวลา 
ที่ปฏิบัติตามภาระ 

ที่ต้องปฏิบัติ 
(overtime) รวมรายได ้

 พันบาท พันบาท พันบาท 
    

การผลิตกระแสไฟฟ้า 263,928 - 263,928 
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์ 29,000 - 29,000 
รวม 292,928 - 292,928 
 
 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

เม่ือปฏิบัติตามการที่
ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น 
(point in time) 

ตลอดช่วงเวลา 
ที่ปฏิบัติตามภาระ 

ที่ต้องปฏิบัติ 
(overtime) รวมรายได ้

 พันบาท พันบาท พันบาท 
    
การผลิตกระแสไฟฟ้า 48,887 - 48,887 
รวม 48,887 - 48,887 
 

 
กำไรก่อน (ขาดทุน) ดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 
 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พันบาท พันบาท 
   
การผลิตกระแสไฟฟ้า 186,039 (50,950) 
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์ (5,177) (10,371) 
การผลิตและจำหน่ายกัญชาเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย ์ (6,381) - 
รวม 174,481 (61,321) 
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การกระทบยอดระหว่างผลรวมกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื ่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายกับขาดทุนสุทธิ มี
รายละเอียดดังน้ี  
 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พันบาท พันบาท 
   
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย   
   ที่ปรับปรุงตามส่วนงาน 174,481 (61,321) 
ดอกเบี้ยรับ 2,605 302 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (122,638) (26,242) 
ต้นทุนทางการเงิน (66,348) (1,307) 
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (11,900) (88,568) 
ภาษีเงินได้ 7,257 3,565 
ขาดทุนสุทธิ (4,643) (85,003) 
 

การเปิดเผยรายการรายได้และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 
ค่าเสื่อมราคาและ 

ค่าตัดจำหน่าย 
ค่าเสื่อมราคาและ 

ค่าตัดจำหน่าย 
 พันบาท พันบาท 
   
การผลิตกระแสไฟฟ้า 122,631 26,235 
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์ 7 7 
รวม  122,638 26,242 
 
 

สินทรัพย ์
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 อาคาร สินทรัพย ์ รวม ที่ดิน อาคาร สินทรัพย ์ รวม 
 และอุปกรณ์ ไม่มีตัวตน สินทรัพย ์ และอุปกรณ์ ไม่มีตัวตน สินทรัพย ์
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
       

การผลิตกระแสไฟฟ้า 1,616,318 837,017 4,386,303 537,337 97,224 3,058,287 
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์ - - 57,168 6 - 58,986 
การผลิตและจำหน่ายกัญชา 
   เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย ์ - - 289,839 - - - 
รวม  1,616,318 837,017 4,733,310 537,343 97,224 3,117,273 
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หนี้สิน 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 รวมหนี้สิน รวมหนี้สิน 
 พันบาท พันบาท 
   

การผลิตกระแสไฟฟ้า 1,524,964 157,013 
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์ 502 543 
การผลิตและจำหน่ายกัญชาเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย ์ 2,280 - 
รวม  1,527,746 157,556 
 

ส่วนงานตามหลักภูมิศาสตร์ 
 

ในการนำเสนอข้อมูลตามหลักภูมิศาสตร์ รายได้จะถูกอ้างอิงจากลูกค้าตามพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ และสินทรัพย์จะถูกอ้างอิงจากสถาน

ที่ต้ังของสินทรัพย์ตามพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ 
 

ข้อมูลตามหลักภูมิศาสตร์ 
 

รายได้รวม 
 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พันบาท พันบาท 
   

ประเทศไทย 101,460 48,887 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 191,468 - 
รวม 292,928 48,887 

 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม (ไม่รวมสินทรัพย์ทางการเงิน) 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พันบาท พันบาท 
   

ประเทศไทย 1,174,509 1,726,309 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมยีนมาร ์ 195,780 192,396 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 1,796,893 - 
รวม 3,167,182 1,918,705 
 
ลูกค้าหลัก 
 

รายได้จากลูกค้ารายใหญ่ของกลุ่มกิจการมีสองรายโดยรวมเป็นรายได้จำนวน 263.93 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : รายได้จากลูกค้าราย
หน่ึงเป็นจำนวนเงิน 48.89 ล้านบาท) จากส่วนงานการผลิตกระแสไฟฟ้า 
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9 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     
เงินสดในมือ 143 110 30 30 
เงินฝากธนาคาร 76,627 35,785 32,892 29,423 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 76,770 35,895 32,922 29,453 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เงินฝากธนาคารมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.05 ถึง 3.20 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : ร้อยละ 0.05 ถึง 0.13 
ต่อปี) 
 

10 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน สุทธิ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     

ลูกหน้ีการค้า - กิจการอื่น 38,977 25,262 23,613 23,900 

หัก  ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (21,999) (21,999) (21,999) (21,999) 

 16,978 3,263 1,614 1,901 

     

รายได้ค้างรับ - กิจการอื่น 26,308 3,000 1,545 1,661 

ลูกหน้ีอื่น - กิจการอื่น 19,996 20 18,401 20 

ลูกหน้ีอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุน 

   ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (หมายเหตุ 33) 3,172 103 181,058 117,625 

ลูกหน้ีค่าหุ้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 33) - - 1,737 - 

เงินมัดจำอื่น 1,513 1,461 1,513 1,461 

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - กิจการอื่น 7,044 1,103 4,963 913 

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 33) - - 1,623 150 

เงินทดรองจ่าย 98 95 - - 

รวมลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น สุทธ ิ 75,109 9,045 212,454 123,731 
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ลูกหน้ีการค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะห์ตามอายุหน้ีที่ค้างชำระได้ดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ลูกหน้ีการค้า     
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 16,978 3,263 1,614 1,901 
ค้างชำระไม่เกิน 12 เดือน - - - - 
เกินกว่า 12 เดือน  21,999 21,999 21,999 21,999 

รวมลูกหน้ีการค้า 38,977 25,262 23,613 23,900 
หัก  ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (21,999) (21,999) (21,999) (21,999) 
รวมลูกหน้ีการค้า สุทธ ิ 16,978 3,263 1,614 1,901 
 

11 เงินมัดจำเพื่อการลงทุน 
 

เงินมัดจำเพ่ือการลงทุนจำนวน 500.17 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มีรายละเอียด ดังน้ี  
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ผู้รับเงินมัดจำ 
จำนวนเงิน 

มัดจำคงเหลือ 
 

วัตถุประสงค์ของเงินมัดจำเพื่อการลงทุน 
 ล้านบาท  

บริษัทแห่งหน่ึง 
   ในสาธารณรัฐ 
   ประชาชนลาว 
   (สปป.ลาว) 

267.39 ในปี พ.ศ. 2562 บริษัทจ่ายเงินมัดจำจำนวน 420 ล้านบาท เพ่ือให้บริษัทได้รับสิทธิในการศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการน้ำประปาและโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก โดยบริษัทจะได้รับเงินมัดจำ
คืนภายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 หากผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเหล่าน้ันไม่
เป็นที่พอใจ ทั้งน้ีบริษัทผู้รับเงินมัดจำได้วางหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารจำนวนเท่ากับยอด
คงเหลือของเงินมัดจำ ไว้เพ่ือเป็นหลักประกันแก่บริษัท  
 

เมื ่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 บริษัทร่วมลงทุนในโครงการน้ำประปาแสนดินในสปป.ลาว 
และชำระค่าเงินลงทุน โดยหักจากเงินมัดจำเพ่ือการลงทุนดังกล่าว จำนวน 79.23 ล้านบาท 
 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ตกลงลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 
ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และได้ชำระค่าเงินลงทุนล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายส่วนหน่ึงในรูปแบบ
ของการหักกลบกับเงินมัดจำดังกล่าวน้ีจำนวน 73.38 ล้านบาท และอีกส่วนหน่ึงชำระเป็นเงินสด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เงินจ่ายล่วงหน้าทั้งหมดถูกแสดงเป็นเงินลงทุนจ่ายล่วงหน้าใน
งบแสดงฐานะการเงิน ต่อมาเมื ่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 การเข้าซื ้อกิจการเสร็จสิ ้นลงแล้ว 
(หมายเหตุ 32) 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 บริษัทและบริษัทคู่สัญญาได้ตกลงขยายขอบเขตการศึกษาโครงการโดย
ให้ครอบคลุมไปถึงโครงการอื่น ๆ ของบริษัทคู่สัญญาและขยายระยะเวลาการรับคืนเงิน  มัดจำ
ที่เหลือออกไป เป็นวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ผู้รับเงินมัดจำ 
จำนวนเงิน 

มัดจำคงเหลือ 
 

วัตถุประสงค์ของเงินมัดจำเพื่อการลงทุน 
 ล้านบาท  

บริษัทแห่งหน่ึง 
   ในประเทศ

ไทย 

20.00 ในปี พ.ศ. 2562 บริษัทจ่ายเงินมัดจำจำนวน 20 ล้านบาท เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุน 
ในโครงการกังหันลมเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัทมีสิทธิที ่จะได้รับเงินมัดจำคืน 
เต็มจำนวนพร้อมทั้งดอกเบี้ยตามที่ตกลงภายในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 หากบริษัท
ตัดสินใจไม่ลงทุน 

บริษัทแห่งหน่ึง 
   ในสปป.ลาว 

212.78 ในปี พ.ศ. 2563 บริษัทจ่ายเงินมัดจำจำนวน 300 ล้านบาท เพื่อให้บริษัทได้รับสิทธ ิ ใน
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินในสปป.ลาว โดยบริษัทมีสิทธิที่จะได้รับ
เงินมัดจำคืนเต็มจำนวนตามที่ตกลงภายในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 หากผลการศึกษา
โครงการไม่เป็นที่น่าพอใจ ทั้งน้ีบริษัทผู้รับเงินมัดจำได้วางหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคาร
จำนวน 300 ล้านบาท ไว้เพ่ือเป็นหลักประกันแก่บริษัท  

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 บริษัทตัดสินใจไม่ลงทุน และขอเงินมัดจำคืน โดยบริษัท
ได้รับเงินมัดจำคืนในปี พ.ศ. 2563 จำนวน 47.56 ล้านบาท และในเดือนกุมภาพันธ์และเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 จำนวน 252.44 ล้านบาท  

ต่อมาเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564 บริษัทจ่ายเงินมัดจำจำนวน 6.4 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ  
อีกครั ้ง เพื ่อให้บริษัทได้รับสิทธิในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
ในสปป.ลาวตามเดิม โดยบริษัทมีสิทธิที่จะได้รับเงินมัดจำคืนเต็มจำนวนพร้อมดอกเบี้ยอัตรา  
ร้อยละ 3 ต่อปี ตามที่ตกลงภายในวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565 หากผลการศึกษาโครงการ 
ไม่เป็นที่น่าพอใจ ทั้งน้ีบริษัทผู้รับเงินมัดจำได้วางหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารจำนวน 
6.4 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ไว้เพ่ือเป็นหลักประกันแก่บริษัท 
 

เมื ่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษัทขอคืนเงินมัดจำเพื่อการลงทุนบางส่วนจำนวน 3.4 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยบริษัทได้รับเงินมัดจำดังกล่าวคืนในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565  
 

รวม 500.17  
 

รายการเคลื่อนไหวของเงินมัดจำเพ่ือการลงทุนในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พันบาท 
  

ราคาตามบัญชีต้นปี 579,829 
การลงทุนเพ่ิม 210,368 
การโอนเงินมัดจำเพ่ือการลงทุนเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 32) (40,000) 
รับคืนเงินมัดจำ (252,436) 
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน 2,413 
ราคาตามบัญชีสิ้นปี 500,174 
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เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (พาราโบลิก) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการ ได้ซื้อ
หุ้นของบริษัท บีเอส โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 เป็นมูลค่า 146.82 ล้านบาท โดยชำระด้วยการหักจากเงิน
มัดจำเพ่ือการลงทุนของบริษัทจำนวน 40 ล้านบาท และส่วนที่เหลือชำระเป็นเงินสด  
 

พาราโบลิกตกลงจ่ายเงินมัดจำจำนวน 40 ล้านบาท คืนให้กับบริษัทพร้อมดอกเบี้ย โดยออกเป็นต๋ัวสัญญาใช้เงินเป็นระยะเวลา 1 ปี
ให้แก่บริษัท 
 

12 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 
 

สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินได้ถูกจัดประเภทตามที่เปิดเผยในหมายเหตุ 6 
 

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย FVPL  
 

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน ประกอบด้วยรายการต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 

มูลค่ายุติธรรม 
พันบาท 

พ.ศ. 2563 
มูลค่า

ยุติธรรม 
พันบาท 

พ.ศ. 2564 
มูลค่า

ยุติธรรม 
พันบาท 

พ.ศ. 2563 
มูลค่า

ยุติธรรม 
พันบาท 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด 289,839 - - - 
 

รายการกำไร (ขาดทุน) รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนสำหรบัปมีีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 

พันบาท 
พ.ศ. 2563 

พันบาท 
กำไรจากการขายสินทรัพยท์างการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
   ผ่านกำไรหรือขาดทุน 

 
- 

 
3,093 

 

13 ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สุทธิ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     
ที่ดิน 420,162 442,807 417,244 439,890 
ต้นทุนพัฒนา 81,305 86,739 20,168 25,601 
หัก  ค่าเผื่อสำหรับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (11,076) (9,627) (4,008) (4,008) 
รวมต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สุทธ ิ 490,391 519,919 433,404 461,483 
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สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ถูกรับรู้เป็นต้นทุนการขายในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 28.08 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : ไม่มี) 
 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการจัดให้ผู้ประเมินราคาอิสระทำการประเมินมูลค่ายุติธรรมของต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ทั้งหมด 
ซึ่งผู ้ประเมินราคาอิสระทำการประเมินโดยใช้ว ิธีราคาตลาด (Market approach) ร่วมกับวิธีพอร์ตฟอลิโอ (Portfolio 
method) และพบว่ามูลค่ายุติธรรมของโครงการคอนโดมิเนียมหลังหักค่าใช้จ่ายในการขายมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี กลุ่ม
กิจการจึงรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจำนวน 1.45 ล้านบาท ซึ่งรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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14 เงินลงทุนในบริษัทย่อย สุทธิ 
 
กลุ่มกิจการมีบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ดังต่อไปน้ี 

 

 สถานที่หลักใน
การประกอบ

ธุรกิจ/ประเทศที่
จดทะเบียนจัดตั้ง 

 
สัดส่วนของหุ้นสามัญที่ถือ

โดยบริษัทใหญ่ 
สัดส่วนของหุ้นสามัญที่ถือ

โดยกลุ่มกิจการ 

สัดส่วนของ 

หุ้นสามัญที่ถือโดย 

ส่วนได้เสีย 

ที่ไม่มีอำนาจควบคุม วิธีราคาทุน ค่าเผื่อการด้อยค่า สุทธิ 

  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
พ.ศ. 
2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
               

บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยตรง               

               

บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จำกัด ประเทศไทย พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์ 98.00 98.00 98.00 98.00 2.00 2.00 49,500 49,500 (49,500) (26,660) - 22,840 

บริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์  
   ยูทิลิต้ี จำกัด 

ประเทศไทย การผลิตกระแสไฟฟ้าในพม่า 

(หยุดดำเนินการในปี พ.ศ. 2560) 
99.99 99.99 99.99 99.99 0.01 0.01 304,913 304,913 (214,710) (214,710) 90,203 90,203 

บริษัท พาราโบลิก โซลาร ์

   พาวเวอร์ จำกัด 
ประเทศไทย การผลิตกระแสไฟฟ้า 

 
99.99 - 99.99 99.99 0.01 0.01 74,166 - - - 74,166 - 

บริษัท เมียนมาร์ ยพูีเอ จำกัด สาธารณรัฐแห่ง 
สหภาพเมียนมาร ์

การผลิตกระแสไฟฟ้า 
(ยังไม่เริ่มดำเนินงาน) 

1.00 99.00 100.00 100.00 - - 19 1,755 
 

- - 
 

19 1,755 
 

บริษัท แคนนา แคร ์จำกัด ประเทศไทย ลงทุนในธุรกิจกัญชงและกัญชาเพื่อ
ประโยชน์ทางการแพทย ์

100.00 - 100.00 - - - 250 - - - 250 - 

         428,848 356,168 (264,210) (241,370) 164,638 114,798 
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 สถานที่หลักในการ
ประกอบธุรกิจ/ประเทศที่

จดทะเบียนจดัตัง้ 

 
สัดส่วนของหุ้นสามัญที่ถือ

โดยกลุ่มกิจการ 

สัดส่วนของ 
หุ้นสามัญที่ถือโดย 

ส่วนได้เสีย 
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม 

  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

       
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย บริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยทูิลิตี้ จำกัด     
       
บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ 
จำกัด  

ประเทศไทย การผลิตกระแสไฟฟ้า 
 

99.99 99.99 0.01 0.01 

บริษัท เมียนมาร์ ยพูีเอ จำกัด สาธารณรัฐแห่ง 
สหภาพเมียนมาร ์

การผลิตกระแสไฟฟ้า 
(ยังไม่เริ่มดำเนินงาน) 

100.00 100.00 - - 

       
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด     
       
บริษัท เอไอดีซี โซลาร ์เพาเวอร์  
   นัมเบอร์วัน พีทีอี แอลทีดี 

สาธารณรัฐสิงคโปร ์ ลงทุนในโครงการ 
ผลิตกระแสไฟฟา้ Song Luy 1 

83.33 - 16.67 - 

บริษัท บีเอส โซลาร์ เอ็นเนอรย์ี่ จำกัด ประเทศไทย การผลิตกระแสไฟฟ้า 100.00 - - - 
       
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย บริษัท เอไอดีซี โซลาร์ เพาเวอร์ นัมเบอร์วัน พทีีอี แอลทดี ี     
Binh Thuan Solar Power 
Investment  
   Joint Stock Company 

สาธารณรัฐสังคมนยิม
เวียดนาม 

การผลิตกระแสไฟฟ้า 96.00 - 4.00 - 

 
 

บริษัทย่อยมีหุ้นทุนเป็นหุ้นสามัญเท่าน้ัน โดยกลุ่มกิจการถือหุ้นทางตรง ซึ่งสัดส่วนของส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของที่กลุ่มกิจการ  
ถืออยู่เท่ากับสิทธิในการออกเสียงในบริษัทย่อยที่ถือโดยกลุ่มกิจการ 
 

บริษัทย่อยทั้งหมดได้รวมอยู่ในการจัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ  
 

ยอดรวมของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มีจำนวน 183.57 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นของ Binh 
Thuan Solar Power Investment Joint Stock Company (B-Solar) ที่กลุ่มกิจการเข้าลงทุนในระหว่างปี พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการปัน
ส่วนมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่สามารถระบไุด้จากการซื้อธุรกิจ จำนวน 156.37 ล้านบาท ให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
ดังกล่าว 
 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 บริษัทมีการปรับสัดส่วนและโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าของกลุ่มกิจการ ดังต่อไปน้ี  
 

1) บริษัทรับโอนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด ที่เดิมถือโดยบริษัท อันดามัน เพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิต้ี 
จำกัด คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของส่วนได้เสียในบริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด ด้วยมูลค่าตามบัญชีจำนวน 74.17 ล้าน
บาท กระบวนการโอนหุ้นแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564  

 

2) บริษัทโอนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท เมยีนมาร์ ยูพีเอ จำกัด ที่บริษัทถือในสัดส่วนร้อยละ 99 ให้แกบ่ริษัท อันดามัน เพาเวอร์ 
แอนด์ ยูทิลิต้ี จำกัด และในขณะเดียวกันบริษัทรับโอนหุ้นสามัญของบริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 1 จากบริษัท 
อันดามัน เพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิต้ี จำกัด การรับโอนและการโอนหุ้นทำด้วยมูลค่าตามบัญชี โดยกระบวนการโอนหุ้นแล้วเสร็จเมื่อ
วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ 
 
รายละเอียดด้านล่างแสดงข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยแต่ละรายที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญต่อ  
กลุ่มกิจการ จำนวนที่เปิดเผยสำหรับบริษัทย่อยแต่ละรายแสดงด้วยจำนวนก่อนการตัดรายการระหว่างกัน 
 

งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 Binh Thuan Solar Power 

Investment Joint Stock 
Company 

 พ.ศ. 2564 
 พันบาท 
  
สินทรัพย์หมุนเวียน 129,237 
หน้ีสินหมุนเวียน (79,057) 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีนสุทธ ิ 50,180 
  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,008,288 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (664,448) 
รวมสินทรัพยไ์มห่มุนเวยีนสุทธ ิ 343,840 
สินทรัพย์สุทธ ิ 394,020 
ส่วนได้เสยีทีไ่ม่มีอำนาจควบคุม 78,804 

 

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป 
 สำหรับปีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 
 Binh Thuan Solar Power 

Investment Joint Stock 
Company 

 พ.ศ. 2564 
 พันบาท 
  

รายได้ 191,468 
รายได้อื่น 10,513 
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 66,191 
  
กำไรสำหรบัป ี 66,191 
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น 38,506 
กำไรเบ็ดเสร็จรวม 104,697 
กำไรส่วนที่เป็นของส่วนได้เสยีที่ไม่มีอำนาจควบคุม 20,939 
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งบกระแสเงินสดโดยสรุป 
 
 สำหรับปีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 
 Binh Thuan Solar Power 

Investment Joint Stock 
Company 

 พ.ศ. 2564 
 พันบาท 
  
เงินสดสุทธิได้มากิจกรรมดำเนินงาน 68,251 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (38,914) 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (45,760) 
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้นสุทธ ิ (16,423) 
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดต้นงวด 37,766 
กำไรจากอัตราแลกเปลีย่นของเงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 4,671 
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดสิ้นงวด (26,014) 
 
รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังต่อไปน้ี 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พันบาท พันบาท 
   
ราคาตามบัญชีต้นปี 114,798 114,798 
การลงทุนเพ่ิม 250 - 
การปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทย่อยภายในกลุ่มกิจการ 72,430 - 
ค่าเผื่อการด้อยค่า (22,840) - 
ราคาตามบัญชีสิ้นปี 164,638 114,798 
 
บริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นทางตรง 
 

บริษัท แคนนา แคร์ จำกัด 
 

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการจัดต้ังบริษัท แคนนา แคร์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 
1,000,000 บาท และเรียกชำระค่าหุ้นสามัญครั้งแรกร้อยละ 25 เป็นจำนวนเงิน 250,000 บาท เพ่ือลงทุนในบริษัทหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาและลงทุนในพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของประเทศไทย ซึ่งรวมถึงกัญชงและกัญชาเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ บริษัท แคนนา แคร์ 
จำกัด ได้จดทะเบียนจัดต้ังบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564 บริษัทมีส่วนได้เสียร้อยละ 100 ในบริษัท แคนนา 
แคร์ จำกัด 
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บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จำกัด 
 

ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ผู้บริหารประเมินว่าเงินลงทุนในบริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จำกัด มีข้อบ่งชี้การด้อยค่า เน่ืองจากบริษัทย่อย
ดังกล่าว มีผลการดำเนินงานขาดทุน 6.84 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 12.26 ล้านบาท) และมีผลขาดทุนสะสม 52.07 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 
45.23 ล้านบาท) นอกจากน้ัน ผู้บริหารคาดว่าผลการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทย่อยจะไม่สามารถชดเชยผลขาดทุนสะสมได้หมด
ในท้ายที่สุด ดังน้ันผู้บริหารจึงพิจารณาต้ังค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนจำนวน 22.80 ล้านบาท โดยรับรู้รวมเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ 
 

บริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นทางอ้อม 
 

บริษัท เอไอดีซี โซลาร์ เพาเวอร์ นัมเบอร์วัน พีทีอี แอลทีดี 
 

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการ ซื้อหุ้นร้อยละ 83.33 
ของบริษัท เอไอดีซี โซลาร์ เพาเวอร์ นัมเบอร์วัน พีทีอี แอลทีดี จากบริษัท เอเชีย ลงทุนพัฒนาและก่อสร้าง จำกัด เป็นมูลค่า 23.92 
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือ 741.79 ล้านบาท) (หมายเหตุ 32) 
 

บริษัท บีเอส โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 
 

เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการ ซื้อหุ้นของบริษัท บีเอส  
โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 เป็นมูลค่า 146.82 ล้านบาท เพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบติดต้ังบนพ้ืนดินขนาดกำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ (หมายเหตุ 32) 
 

15 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า สุทธิ 
 

กลุ่มกิจการมีบริษัทร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม ดังต่อไปน้ี 
 

 
สถานที่หลักในการ
ประกอบธุรกิจ/

ประเทศที่จดทะเบียน
จัดตั้ง 

 
สัดส่วนของหุ้นสามัญที่ถือโดย

บริษัทใหญ่ 
  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ ร้อยละ ร้อยละ 
     
บริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นโดยตรง     
     
One Central Tower Company 
Limited 

ราชอาณาจักรกัมพูชา ลงทุนในโครงการพัฒนา 
อสังหาริมทรัพย์ใน 

ราชอาณาจักรกัมพูชา 

33.84 - 
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สถานที่หลัก 

ในการประกอบ
ธุรกิจ/ประเทศ 
ที่จดทะเบียน

จัดตั้ง 

 
สัดส่วนของหุ้นสามัญที่ถือโดย

บริษัทใหญ่ 
  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ ร้อยละ ร้อยละ 
     
บริษัทร่วมค้าท่ีบริษัทถือหุ้นโดยตรง     
     
บริษัท เอไอดีซี วอเตอร์ โฮลด้ิง (สิงคโปร์) พีทีอี สาธารณรัฐสิงคโปร์ ลงทุนในโครงการน้ำปะปา 

แสนดินในสปป.ลาว 
30.00 30.00 

 
เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564 บริษัทซื้อหุ้นร้อยละ 33.84 ของ One Central Tower Company Limited ซึ่งจัดต้ังขึ้นใน
ราชอาณาจักร กัมพูชา จากผู้ถือหุ้นเดิม เป็นมูลค่า 450 ล้านบาท และมีต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อจำนวน 10 ล้านบาท การลงทุนมี
วัตถุประสงค์เพ่ือร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในราชอาณาจักรกัมพูชา 
 
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
 

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าสำหรับสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มีดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
เงินลงทุน 

ตามวิธีส่วนได้เสีย 
เงินลงทุน 

ตามวิธีราคาทุน 
 พันบาท พันบาท 
   
ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ 80,645 79,230 
การลงทุนเพ่ิมในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 450,000 460,000 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการเงินทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (2,689) - 
ราคาตามบัญชีสิ้นปี สุทธิ 527,956 539,230 
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16 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ 
 
 งบการเงินรวม                                                                            พันบาท 

 

 
 

ที่ดิน โรงไฟฟ้า 
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร 

เครื่องตกแต่ง 
และอุปกรณ์

สำนักงาน ยานพาหนะ 
งานระหว่าง

ก่อสร้าง รวม 
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563        
ราคาทุน - 387,582 4,593 4,391 7,572 119,729 523,867 
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (52,868) (2,948) (3,762) (5,525) - (65,103) 
หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า - (3,780) - - - - (3,780) 
ราคาตามบัญชี สุทธิ - 330,934 1,645 629 2,047 119,729 454,984 
        
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563        
ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ - 330,934 1,645 629 2,047 119,729 454,984 
การซื้อเพ่ิมขึ้น 85,602 - - 17 - 13,589 99,208 
ค่าเสื่อมราคา - (14,281) (1,199) (319) (870) - (16,669) 
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน - - - - - (180) (180) 
ราคาตามบัญชีสิ้นปี สุทธิ 85,602 316,653 446 327 1,177 133,138 537,343 
        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563        
ราคาทุน 85,602 387,582 4,593 4,408 7,572 133,138 622,895 
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (67,149) (4,147) (4,081) (6,395) - (81,772) 
หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า - (3,780) - - - - (3,780) 
ราคาตามบัญชี สุทธิ 85,602 316,653 446 327 1,177 133,138 537,343 
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 งบการเงินรวม                                                                          พันบาท   

 

 
 

ที่ดิน โรงไฟฟ้า 
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร 

เครื่องตกแต่ง 
และอุปกรณ์

สำนักงาน ยานพาหนะ 
งานระหว่าง 

ก่อสร้าง รวม 
        
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564        
ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ 85,602 316,653 446 327 1,177 133,138 537,343 
การซื้อเพ่ิมขึ้น - 11,160 5,876 618 - 23,994 41,648 
การได้มาซึ่งบริษัทย่อย (หมายเหตุ 32) - 683,973 162,955 266,276 659 - 1,113,863 
การขายและตัดจำหน่าย สุทธ ิ (85,602) - (1,025) (151) (888) (31,048) (118,714) 
ค่าเสื่อมราคา - (43,904) (12,105) (19,972) (358) - (76,339) 
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน - 60,862 19,601 32,049 78 5,927 118,517 
ราคาตามบัญชีสิ้นปี สุทธิ - 1,028,744 175,748 279,147 668 132,011 1,616,318 
        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564        
ราคาทุน - 1,144,561 188,130 301,164 6,381 132,011 1,772,247 
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (112,037) (12,382) (22,017) (5,713) - (152,149) 
หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า - (3,780) - - - - (3,780) 
ราคาตามบัญชี สุทธิ - 1,028,744 175,748 279,147 668 132,011 1,616,318 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการมีต้นทุนโรงไฟฟ้าและงานระหว่างก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงไฟฟ้าขนาด 200 เมกะวัตต์ ในสาธารณรัฐแห่งเมียนมาร์จำนวน 195.78 ล้านบาท (หมายเหตุ 34) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ                                                                            พันบาท 

 

 
 

ที่ดิน 
 

โรงไฟฟ้า 
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร 

เครื่องตกแต่ง 
และอุปกรณ์ 

สำนักงาน ยานพาหนะ 
งานระหว่าง 

ก่อสร้าง รวม 
        
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564        
ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ 85,602 161,265 191 244 1,177 7,054 255,533 
การซื้อเพ่ิมขึ้น - - 5,876 283 - 23,994 30,153 
ขายและตัดจำหน่าย สุทธิ (85,602) - - (56) (888) (31,048) (117,594) 
ค่าเสื่อมราคา - (7,813) (548) (145) (289) - (8,795) 
ราคาตามบัญชีสิ้นปี สุทธิ - 153,452 5,519 326 - - 159,297 
        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564        
ราคาทุน - 177,000 5,876 1,293 5,640 - 189,809 
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (23,548) (357) (967) (5,640) - (30,512) 
ราคาตามบัญชี สุทธิ - 153,452 5,519 326 - - 159,297 
 
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษัทขายที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสรา้งจำนวน 116.65 ล้านบาท ให้แก่บุคคลภายนอก โดยสินทรัพย์ดังกล่าวถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือ
ขาย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ของ ปี พ.ศ. 2564 โดยบริษัทได้ต้ังค่าเผื่อการด้อยค่าจำนวน 7.22 ลา้นบาท 
 
อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดรายการขายจริงในระหว่างไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2564 บริษัทรับรู้กำไรจากการขายจำนวน 1.96 ล้านบาท เป็นรายได้อื่นและกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าดังกล่าวที่ได้บันทึกไว้ในค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร สำหรับงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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ค่าเสื่อมราคาถูกรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     
ต้นทุนขาย 78,949 14,281 7,813 7,814 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,076 2,388 982 2,320 
 80,025 16,669 8,795 10,134 
 

17 สินทรัพยส์ิทธิการใช้ สุทธ ิ
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยรายการดังต่อไปน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
    

 

ที่ดิน 20,754 7,490 7,176 7,490 
อาคารสำนักงาน 8,960 4,213 8,960 4,213 
รวม 29,714 11,703 16,136 11,703 
 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม รายการที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนและกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าประกอบด้วย
รายการดังต่อไปน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ.2564 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2563 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้     
ที่ดิน 775 314 314 314 
อาคารสำนักงาน 4,792 5,056 4,792 5,056 
รวม 5,567 5,370 5,106 5,370 
     

การเพ่ิมขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ระหว่างปี 23,578 - 9,539 - 
     

กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่า 8,057 6,315 5,807 6,011 
     

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น 887 240 - - 
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18 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ 
 
 งบการเงินรวม 

 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

พันบาท 

สิทธิในสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้า 

พันบาท 

 
รวม 

พันบาท 
    
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563    
ราคาทุน 690 107,396 108,086 
หัก  ค่าตัดจำหน่ายสะสม (489) (6,170) (6,659) 
ราคาตามบัญชี สุทธิ 201 101,226 101,427 
    
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563    
ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ 201 101,226 101,427 
ค่าตัดจำหน่าย (58) (4,145) (4,203) 
ราคาตามบัญชีสิ้นปี สุทธิ 143 97,081 97,224 
    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563    
ราคาทุน 690 107,396 108,086 
หัก  ค่าตัดจำหน่ายสะสม (547) (10,315) (10,862) 
ราคาตามบัญชี สุทธิ 143 97,081 97,224 
    
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564    
ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ 143 97,081 97,224 
การได้มาซึ่งบริษัทย่อย (หมายเหตุ 32) 6,296 698,818 705,114 
ค่าตัดจำหน่าย (1,017) (39,715) (40,732) 
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน 737 74,674 75,411 
ราคาตามบัญชีสิ้นปี สุทธิ 6,159 830,858 837,017 
    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564    
ราคาทุน 9,410 882,266 891,676 
หัก  ค่าตัดจำหน่ายสะสม (3,251) (51,408) (54,659) 
ราคาตามบัญชี สุทธิ 6,159 830,858 837,017 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

พันบาท 

สิทธิในสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้า 

พันบาท 

 
รวม 

พันบาท 
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563    
ราคาทุน 371 63,000 63,371 
หัก  ค่าตัดจำหน่ายสะสม (188) (4,350) (4,538) 
ราคาตามบัญชี สุทธิ 183 58,650 58,833 

    
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563    
ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ 183 58,650 58,833 
ค่าตัดจำหน่าย (40) (2,366) (2,406) 
ราคาตามบัญชีสิ้นปี สุทธิ 143 56,284 56,427 

    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563    
ราคาทุน 371 63,000 63,371 
หัก  ค่าตัดจำหน่ายสะสม (228) (6,716) (6,944) 
ราคาตามบัญชี สุทธิ 143 56,284 56,427 

    
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564    
ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ 143 56,284 56,427 
ค่าตัดจำหน่าย (40) (2,359) (2,399) 
ราคาตามบัญชีสิ้นปี สุทธิ 103 53,925 54,028 

    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564    
ราคาทุน 371 63,000 63,371 
หัก  ค่าตัดจำหน่ายสะสม (268) (9,075) (9,343) 
ราคาตามบัญชี สุทธิ 103 53,925 54,028 
 

ค่าตัดจำหน่ายถูกรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     
ต้นทุนขาย 39,715 4,145 2,359 2,366 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,017 58 40 40 
 40,732 4,203 2,399 2,406 
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19 ค่าความนิยม 
 

การเปลี่ยนแปลงของค่าความนิยมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มีดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
 พันบาท 
  
ราคาตามบัญชีต้นปี  - 
การเพ่ิมขึ้นจากการรวมธุรกิจ (หมายเหตุ 32) 133,897 
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน 14,362 
ราคาตามบัญชีสิ้นปี  148,259 
 

ค่าความนิยมได้ถูกปันส่วนให้แก่หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (CGU) ที่ถูกกำหนดอยู่ในส่วนงานผลิตกระแสไฟฟ้า 
 

กลุ่มกิจการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมที่เกิดจากธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นประจำทุกปี โดยเปรียบเทียบมูลค่าตาม
บัญชีของค่าความนิยมกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดซึ่งพิจารณาจากการคำนวณมูลค่าจาก
การใช้ การคำนวณนี้ใช้ประมาณการกระแสเงินสดก่อนภาษีซึ่งอ้างอิงจากงบประมาณทางการเงินครอบคลุมระยะเวลาของ
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร โดยใช้ประมาณการราคาขายไฟฟ้าและกำลังการผลิตตามที่ระบุในสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้า และใช้อัตราคิดลดอยู่ร้อยละ 7.12 ต่อปี 
 
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนคำนวณโดยอ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจำหน่ายมีจำนวนมากกว่ามูลค่าตามบัญชี 
หากมีการเพ่ิมอัตราคิดลดเป็นระหว่างร้อยละ 9.13 ถึงร้อยละ 12.79 ต่อปี โดยกำหนดให้ปัจจัยอื่นคงที่จะทำให้มูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนเท่ากับราคาตามบัญชี 
 

20 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวเิคราะหไ์ด้ดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี - - - - 
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 154,103 13,127 - - 
     
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สุทธ ิ 154,103 13,127 - - 
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รายการเคลื่อนไหวของหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม 

 

มูลค่ายุติธรรม
ของที่ดิน 

อาคาร และ
อุปกรณ์จาก

การซื้อบริษัท
ย่อย 

มูลค่า
ยุติธรรมของ
สินทรัพย์ไม่มี

ตัวตนจาก
การซื้อบริษัท

ย่อย 

ค่าเส่ือมราคา
และค่าตัด
จำหน่าย 

การเปล่ียนแปลง
มูลค่ายุติธรรม 
ของเงินลงทุน 
ในหลักทรัพย์ 

เผื่อขาย อ่ืนๆ 

 
 
 

รวม 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
       
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี       
ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - - 11,496 5,195 - 16,691 
เพิ่ม (ลด) ในกำไรหรือขาดทุน - - 1,631 (5,195) - (3,564) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 - - 13,127 - - 13,127 
       
ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 - - 13,127 - - 13,127 
ลดในกำไรหรือขาดทุน - - (7,257) - - (7,257) 
การรวมธุรกิจ (หมายเหตุ 32) (690) 132,253 - - 1,736 133,299 
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน - 14,934 - - - 14,934 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (690) 147,187 5,870 - 1,736 154,103 
 
 

 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 

การเปล่ียนแปลง 
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 

ในหลักทรัพย์เผื่อขาย 
 พันบาท 
  
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  
ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 5,195 
ลดในกำไรหรือขาดทุน (5,195) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 - 
  
ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 - 
ลดในกำไรหรือขาดทุน - 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 - 
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู้ได้ไม่เกินจำนวนที่เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้

ประโยชน์ทางภาษีน้ัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มกิจการไม่ได้รับรู้ผลแตกต่างชั่วคราวสำหรับสินทรัพย์ภาษีเงินรอตัดบัญชี ดังน้ี 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     
ผลแตกต่างช่ัวคราว     
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น 21,999 21,999 38,121 38,121 
ค่าเผื่อสำหรับมูลค่าสุทธทิี่จะได้รบัของต้นทุนพัฒนา
อสังหาริมทรัพย ์ 7,068 5,619 - - 
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - 264,210 241,370 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 7,237 8,607 6,311 7,435 
     
ขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ได้รับรู้     
ขาดทุนสามารถยกไปเพ่ือหักกลบกบักำไรทางภาษีในอนาคต  
   (โดยรายการขาดทุนจะหมดอายุใน พ.ศ. 2569) 577,294 509,327 438,110 401,295 
 

21 หนี้สินตามสัญญาเช่า สุทธ ิ

รายละเอียดการครบกำหนดของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินมีดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     
ณ วันที่ 31 ธันวาคม     
ภายในไม่เกิน 1 ป ี 5,449 5,125 4,399 5,125 
เกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ป ี 14,935 3,455 8,635 3,455 
หลังจาก 5 ปี 26,975 11,748 11,748 11,748 
หัก  ค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคตของสัญญาเช่าการเงิน (18,191) (8,883) (8,839) (8,883) 
มูลค่าปัจจุบันของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน สุทธิ 29,168 11,445 15,943 11,445 
     
มูลค่าปัจจุบันของหนีส้ินตามสัญญาเช่าการเงิน สุทธ ิ     
ภายในไม่เกิน 1 ป ี 3,774 4,441 3,441 4,441 
เกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ป ี 8,650 728 6,266 728 
หลังจาก 5 ปี 16,744 6,276 6,276 6,276 
 29,168 11,445 15,943 11,445 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
ณ วันที ่31 ธนัวาคม     
หน้ีสินตามสญัญาเช่า สทุธ ิ 29,168 11,445 15,943 11,445 
หัก  ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระ 
         ภายในหน่ึงปี สุทธ ิ (3,774) (4,441) (3,441) (4,441) 
 25,394 7,004 12,502 7,004 
 

22 เงินกู้ยืม 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
รายการหมุนเวียน     
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 5,558 5,558 5,558 5,558 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น 170,000 - 170,000 - 
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนด 
   ชำระภายในหน่ึงปี 84,610 - - - 
เงินกู้ยืมหมุนเวียนรวม 260,168 5,558 175,558 5,558 
     
รายการไม่หมุนเวียน     
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 722,050 - - - 
เงินกู้ยืมไมห่มุนเวียนรวม 722,050 - - - 
     
เงินกู้ยืมรวม 982,218 5,558 175,558 5,558 
 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้น ในรูปของต๋ัวสัญญาใช้เงินจำนวน 170 ล้านบาท กับคู่สัญญารายหน่ึง โดยมี
กำหนดการจ่ายคืนเงินต้นพร้อมอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.5 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 และวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
ตามลำดับ 
 

การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
 พันบาท 
ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ - 
การเพ่ิมขึ้นจากการรวมธุรกิจ (หมายเหตุ 32) 781,123 
จ่ายคืนระหว่างปี (60,409) 
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ 3,437 
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน 82,509 
ราคาตามบัญชีสิ้นปี สุทธิ 806,660 
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ตารางต่อไปน้ีแสดงระยะเวลาการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 
 งบการเงินรวม 
 พันบาท 
  
ถึงกำหนดชำระ ภายในหน่ึงปี 84,610 
ถึงกำหนดชำระ เกินกว่าหน่ึงปี 722,050 
รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 806,660 
 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินบางส่วนค้ำประกันโดยการจำนองโรงไฟฟ้า และการโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาของ
โครงการทั้งหมดของบริษัทย่อยแห่งหน่ึง รวมถึงมีการนำหุ้นของบริษัทย่อยแห่งน้ันไปจำนำเพ่ือเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อ  
 

มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินได้อธิบายไว้ในหมายเหตุ 6 
 

23 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     
เจ้าหน้ีการค้า     
   กิจการอื่น 7,912  3,641 3,229 3,268 
เจ้าหน้ีอื่น     
   กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 33) 1,397 383 13,981 13,957 
   กิจการอื่น 45,917 12,998 23,695 9,785 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     
   กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 33) 358 - - - 
   กิจการอื่น 9,827 7,774 6,481 4,971 
เงินรับล่วงหน้า     
   กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 33) 252 - - - 
รวมเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 65,663 24,796 47,386 31,981 
 

24 เงินรับล่วงหน้าเพื่อการลงทุน 
 

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 บริษัททำบันทึกข้อตกลงกับนักลงทุนรายหน่ึง โดยนักลงทุนได้จ่ายเงินมัดจำจำนวน 228 

ล้านบาท เพ่ือให้ได้สิทธิในการเข้าศึกษาข้อมูลของบริษัท อันดามัน เพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิต้ี (APU) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 

และมีกำหนดระยะเวลา 1 ป ีโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือตัดสินใจเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นร้อยละ 49 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว

ของ APU ที่ถือโดยบริษัท หากผลการศึกษาเป็นที่น่าพอใจ อย่างไรก็ตามบริษัทมีภาระผูกพันในการคืนเงินมัดจำเต็มจำนวน

พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 4 ต่อปี หากนักลงทุนตัดสินใจไม่ลงทุน 
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25 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 
 
กลุ่มกิจการมีโครงการผลประโยชน์พนักงานซึ่งเป็นโครงการเกษียณอายุซึ่งจะจ่ายตามอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้าย โดยผลประโยชน์
ที่ให้จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาการทำงานและเงินเดือนในปีสุดท้ายของสมาชิกก่อนที่จะเกษียณอายุ 
 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     
หน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน 7,237 8,607 6,311 7,435 
ส่วนที่บันทึกเข้ากำไรหรือขาดทุน 2,390 1,642 2,036 1,212 
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (3,760) - (3,160) - 
 
รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ระหว่างปีมีดังน้ี 
 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ณ วันที่ 1 มกราคม 8,607 6,965 7,435 6,223 
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 2,050 1,471 1,728 1,071 
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 340 171 308 141 
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (3,760) - (3,160) - 
     

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 7,237 8,607 6,311 7,435 
 
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้เป็นดังน้ี 
 
 ร้อยละ 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     

อัตราคิดลด 2.27 - 2.81 2.27 - 2.81 2.27 2.27 
อัตราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน 3.00 - 5.00 3.00 - 5.00 3.00 3.00 
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 งบการเงินรวม 
 การเปลี่ยนแปลง 

ในข้อสมมติ 
ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ 

 การเพิ่มข้ึนของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
       

อัตราคิดลด ร้อยละ 1.00 ร้อยละ 1.00 ลดลง 
ร้อยละ 6.10 

ลดลง 
ร้อยละ 0.75 

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 7.08 

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 14.43 

อัตราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน ร้อยละ 1.00 ร้อยละ 1.00   เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 8.93 

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 15.28 

ลดลง 
ร้อยละ 7.83 

ลดลง 
ร้อยละ 1.63 

 

อัตราคิดลด ร้อยละ 1.00 ร้อยละ 1.00 ลดลง 
ร้อยละ 5.33 

ลดลง 
ร้อยละ 5.34 

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 6.19 

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 6.22 

อัตราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน ร้อยละ 1.00 ร้อยละ 1.00 เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 8.06 

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 7.05 

ลดลง 
ร้อยละ 7.09 

ลดลง 
ร้อยละ 6.19 

 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นน้ีอ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติใดข้อสมมติหน่ึง ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทาง
ปฏิบัติสถานการณ์ดังกล่าวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติบางเรื่องอาจมีความสัมพันธ์กัน ในการคำนวณการ
วิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดียวกับมูลค่า
ปัจจุบันของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้คำนวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit 
Credit Method) ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานในการคำนวณหน้ีสินบำเหน็จบำนาญที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

วิธีการและประเภทของข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน 
 

ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์คือ 14.13 - 20.34 ปี (พ.ศ. 2563 : 14.13 - 20.34 
ปี) 
 

26 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
 

 
ทุนจดทะเบียน 

ทุนที่ออกและ 

ชำระแล้ว 

ทุนที่ออกและ

ชำระแล้ว 

ส่วนเกิน  

(ส่วนต่ำ) 

มูลค่าหุ้น รวม 

 จำนวนหุ้น จำนวนหุ้น พันบาท พันบาท พันบาท 

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 6,670,000,175 6,670,000,175 3,335,000 336,218 3,671,218 

การออกหุ้น 4,000,000,000 3,460,342,750 1,730,171 (1,211,120) 519,051 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 10,670,000,175 10,130,342,925 5,065,171 (874,902) 4,190,269 

การออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 5,026,068,585 - - - - 

หัก  การลดทุนจดทะเบียน (539,657,250) - - - - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 15,156,411,510 10,130,342,925 5,065,171 (874,902) 4,190,269 
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หุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งหมดจำนวน 15,156,411,510 หุ้น (พ.ศ. 2563: 10,670,000,175 หุ้น) มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 
บาท (พ.ศ. 2563: 0.50 บาท) ทั้งนี ้มีหุ ้นที่ได้ออกและชำระเต็มมูลค่าแล ้วจำนวน 10,130,342,925 หุ ้น (พ.ศ. 2563: 
10,130,342,925 หุ้น) 
 

ในการประชุมสามัญประจำปี เมื ่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 ผู ้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากหุ้น
สามัญจำนวน 10,670,000,175 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,130,342,925 หุ้น โดยมี
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท บริษัทได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 มีมติอนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุน 
จดทะเบียนเดิมจํานวน 5,065,171,462.50 บาท เป็นจํานวน 7,578,205,755 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนใหม่จํานวน 
5,026,068,585 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ ้นละ 0.50 บาท ซึ่งแบ่งวัตถุประสงค์ออกเป็น 2 ส่วน คือการออกขายหุ้นสามัญใหม่ 
จํานวน 3,000,000,000 หุ้นในราคา 0.30 บาทต่อหุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และหุ้นสามัญใหม่
จํานวน 2,026,068,585 หุ้น เพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ W2 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีราคาใช้สิทธิที่ 
0.50 บาทต่อหุ้น บริษัทได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 
 
27 รายได้จากการขาย 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

รายได้จากการขายไฟฟ้า 263,928 48,887 30,325 30,584 
รายได้จากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์ 29,000 - 29,000 - 
รวมรายได้จากการขาย 292,928 48,887 59,325 30,584 

 
28 รายได้อ่ืน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ดอกเบี้ยรับ 2,605 302 44,959 18,778 
อื่นๆ 11,025 770 10,639 9,527 
รวมรายได้อื่น 13,630 1,072 55,598 28,305 
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29 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
 

ค่าใช้จ่ายที่สำคัญ ซึ่งรวมอยู่ในการคำนวณกำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้สามารถแยกตามลักษณะได้ดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ต้นทุนค่าไฟฟ้า 34,342 6,574 3,687 3,864 
ต้นทุนบริหารจัดการโรงไฟฟ้า 12,293 4,300 2,490 2,856 
ค่าใช้จ่ายพนักงาน 35,859 33,554 26,324 26,769 
ค่าที่ปรึกษา 17,452 37,164 5,205 13,328 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย  126,324 26,242 16,300 17,910 
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน 1,361 304 443 - 
ขาดทุนจากค่าเผื่อสำหรับมูลค่าสุทธิที่จะได้รบัของ 
   ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์ 1,449 5,619 - - 
ขาดทุนจากค่าเผื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - 22,840 - 
 

30 (ผลประโยชน์) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันสำหรับกำไรทางภาษีสำหรบัป ี - - - - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 20) (7,257) (3,564) - (5,195) 
รวม (ผลประโยชน์) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (7,257) (3,564) - (5,195) 
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ภาษีเงินได้สำหรับกำไรก่อนหักภาษีของกลุ่มกิจการมียอดจำนวนเงินที่แตกต่างจากการคำนวณกำไรทางบัญชีคูณกับภาษีของ
ประเทศที่บริษัทใหญ่ต้ังอยู่ โดยมีรายละเอียดดังน้ี: 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     

ขาดทุนก่อนภาษี (11,900) (88,568) (8,795) (16,432) 

     

ภาษีคำนวณจากอัตราภาษีร้อยละ 20 (2,380) (17,714) (1,759) (3,286) 

ผลกระทบ :     

ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษ ี 4,020 7,092 5,561 261 

ค่าใช้จ่ายที่หักภาษีได้สองเท่า (10) (27) (8) (27) 

รายได้ทีไ่ม่ต้องเสียภาษี (14,445) - - - 

ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้รับรู้เป็นสินทรัพย ์     

   ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 9,352 9,227 - - 

การใช้ขาดทุนทางภาษีที่ผ่านมาซึ่งยังไม่ได้รับรู ้ (3,794) (2,143) (3,794) (2,143) 

(ผลประโยชน์) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (7,257) (3,565) - (5,195) 

 
อัตราภาษีเงินได้ถัวเฉลี่ยเป็นร้อยละ 0 และร้อยละ 0 สำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลำดับ (พ.ศ. 2563 : 
ร้อยละ 0 และร้อยละ 0 ตามลำดับ) 
 
31 กำไรต่อหุ้น 
 
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคำนวณโดยการหารขาดทุนสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตาม
จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายอยู่ในระหว่างปี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

     

ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (พันบาท) (12,229) (84,758) (8,795) (11,237) 

จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยที่ถือโดยผู้ถือหุ้น (พันหุ้น) 10,130,343 7,350,723 10,130,343 7,350,723 

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) (0.0012) (0.0115) (0.0009) (0.0015) 

 

บริษัทไม่มีหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างปี 
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32 การรวมธุรกิจ 
 

บริษัท เอไอดีซี โซลาร์ เพาเวอร์ นัมเบอร์วัน พีทีอี แอลทีดี 
 

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (พาราโบลิก) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการ ได้
เข้าทำการซื้อหุ้นร้อยละ 83.33 ของบริษัท เอไอดีซี โซลาร์ เพาเวอร์ นัมเบอร์วัน พีทีอี แอลทีดี (AIDCSP1) จากบริษัท เอเชีย ลงทุน
พัฒนาและก่อสร้าง จำกัด (AIDC) ในราคา 741.79 ล้านบาท เพื่อลงทุนใน Binh Thuan Solar Power Investment Joint 
Stock Company (B-Solar) ซึ ่งเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในโครงการ Song Luy 1 ซึ ่งตั ้งอย ู ่ใน
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าขนาด 46.8 เมกะวัตต์เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยพาราโบลิกชำระค่าหุ้น
ล่วงหน้า โดยบางส่วนหักกลบกับเงินมัดจำเพ่ือการลงทุนที่บริษัทวางไว้กับ AIDC เป็นจำนวน 2.36 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือ 
73.38 ล้านบาท) (หมายเหตุ 11) 
 

ตารางต่อไปน้ีสรุปสิ่งตอบแทนที่จ่ายซื้อ AIDCSP1 และประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหน้ีสินที่จะรับรู้ ณ 
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
 

 พันบาท 

  

เงินสด 741,790 
รวมสิ่งตอบแทนที่จ่ายซื้อธุรกิจ 741,790 
 

ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อจำนวน 1.33 ล้านบาท แสดงรวมในค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

ประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหน้ีสินที่จะรับรู้ มีดังน้ี 
 

 พันบาท 
  
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 37,851 
เงินฝากประจำครบกำหนดเกินกว่าสามเดือน 22,168 
ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น 39,789 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 464 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 927,023 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 622,266 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื่น 7,838 
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น (74,672) 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  (677,689) 
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (123,194) 
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สทุธิที่สามารถระบุได้ 781,844 
หัก  ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (156,369) 
รวมมลูค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สทุธิที่สามารถระบุได้ทีไ่ด้มา 625,475 
สิ่งตอบแทนที่จ่ายซื้อธุรกิจ 741,790 
ค่าความนิยม 116,315 
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กลุ่มกิจการเลือกที่จะวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมด้วยวิธีวัดมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของบริษัทย่อยที่ซื้อมา 
ตามสัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
 

ก) รายได้และกำไรในบริษทัผู้ถูกซื้อ 
 

AIDCSP1 มีรายได้จำนวน 191.47 ล้านบาท และกำไรจำนวน 64.78 ล้านบาท สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 4 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งได้รวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

หากการซื้อกิจการเกิดขึ้น ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 รายได้รวมและกำไรรวมในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จะเป็นจำนวน 312.76 ล้านบาท และจำนวน 1.63 ล้านบาท ตามลำดับ 
 

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการเสร็จสิ้นการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากการซื้อ
ธุรกิจของ AIDCSP1 แล้ว ซึ่งเป็นไปตามระยะเวลาในการวัดมูลค่าของการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการวัดมูลค่าของการรวม
ธุรกิจตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่องการรวมธุรกิจ โดยพบว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ ณ 
วันที่ซื ้อต่ำกว่ามูลค่าสิ่งตอบแทนที่จ่ายซื้อธุรกิจ กลุ่มกิจการจึงรับรู้เป็นค่าความนิยมจำนวน 116.32 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะ
การเงินรวม 
 

บริษัท บีเอส โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 
 

เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการ ได้ซื้อหุ้นของ
บริษัท บีเอส โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (บีเอส โซลาร์) ในสัดส่วนร้อยละ 100 เป็นมูลค่า 146.82 ล้านบาท เพื่อให้ได้มาซึ่ง
โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดต้ังบนพ้ืนดินขนาดกำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ พาราโบลิกชำระค่า
หุ้นส่วนหน่ึงจำนวน 40 ล้านบาท โดยหักกลบกับเงินมัดจำเพ่ือการลงทุนที่บริษัทวางไว้ และส่วนที่เหลือชำระเป็นเงินสด (หมาย
เหตุ 11) 
 
ตารางต่อไปน้ีสรุปสิ่งตอบแทนที่กลุ่มกิจการจ่ายซื้อบริษัท บีเอส โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด และประมาณการมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ที่ได้มาและหน้ีสินที่จะรับรู้ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 

 พันบาท 

  

เงินสด 146,822 

รวมสิ่งตอบแทนที่จ่ายซื้อธุรกิจ 146,822 

 
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อจำนวน 2.69 ล้านบาท แสดงรวมในค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 
กลุ่มกิจการเลือกที่จะวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมด้วยวิธีวัดมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของบริษัทย่อยที่ซื้อมา
ตามสัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
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ประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหน้ีสินที่จะรับรู้ มีดังน้ี 
 

 พันบาท 
  

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 2,994 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น  7,627 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 6,201 

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกถอน 6,298 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 186,840 

สินทรัพย์สิทธิการใช้  14,039 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  82,848 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื่น 30 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น (7,590) 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (6,000) 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (261) 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (10,105) 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (103,434) 

ประมาณการหน้ีสินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญารับสิทธิขายไฟฟ้า (36,208) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า  (14,039) 

รวมมลูค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สทุธิที่สามารถระบุได้ทีไ่ด้มา 129,240 

สิ่งตอบแทนที่จ่ายซื้อธุรกิจ 146,822 

ค่าความนิยม 17,582 

 
กลุ่มกิจการพิจารณาไม่ปันส่วนประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหน้ีสินที่จะรับรู้ให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ
ควบคุม เน่ืองจากกลุ่มกิจการได้รับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทน รวมถึงอำนาจในการควบคุมร้อยละ 100 ของบริษัท บีเอส โซ
ลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 (วันที่ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์) ถึงแม้ว่าข้อตกลงในสัญญาซื้อขายหุ้นจะ
ระบุว่าหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 51 จะถูกโอนให้พาราโบลิกในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เพ่ือให้เป็นไปตามเง่ือนไขของ
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนเจ้าของโครงการ ทั้งน้ีเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 การโอนหุ้นของบริษัท บีเอส โซ
ลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 51 เสร็จสมบูรณ์แล้ว 
 

ก) รายได้และกำไรในบริษทัผู้ถูกซื้อ 
 

บริษัท บีเอส โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด มีรายได้จำนวน 24.12 ล้านบาท และกำไรจำนวน 6.03 ล้านบาท สำหรับรอบ
ระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งได้รวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

หากการซื้อกิจการเกิดขึ้น ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 รายได้รวมและขาดทุนรวมในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จะเป็นจำนวน 302.24 ล้านบาท และจำนวน 1.03 ล้านบาท ตามลำดับ 
 



                                                                                            บริษัท  ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย  จำกัด (มหาชน) 

แบบ 56-1 One Report  ประจำปี 2564                                                                                        หน้า 180 

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการเสร็จสิ้นการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากการซื้อ
ธุรกิจของบริษัท บีเอส โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดแล้ว ซึ่งเป็นไปตามระยะเวลาในการวัดมูลค่าของการรวมธุรกิจตามมาตรฐาน
การวัดมูลค่าของการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่องการรวมธุรกิจ โดยพบว่ามูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ ณ วันที่ซื้อต่ำกว่ามูลค่าสิ่งตอบแทนที่จ่ายซื้อธุรกิจ กลุ่มกิจการจึงรับรู้เป็นค่าความนิยมจำนวน 17.58 ล้าน
บาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
 

33 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
 

ผู้ถือหุ้นหลักของบริษัทคือ Capital Asia Investments Pte. Ltd. โดยถือในสัดส่วนร้อยละ 11.85 (พ.ศ. 2563 : UOB Kay Hian 
Private Limited โดยถือในสัดส่วนร้อยละ 23.92) หุ้นที่เหลือถือโดยบุคคลทั่วไป เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการ
ร่วมค้าที่สำคัญเปิดเผยในหมายเหตุ 14 และหมายเหตุ 15 
 

นอกจากรายชื่อบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ชื ่อและลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกิจการที่ เกี ่ยวข้องกัน มี
รายละเอียดดังน้ี: 
 

กิจการที่เก่ียวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ ์
  

บริษัท พาราโบลิก ซิสเต็มส์ อินเตอร์เทค จำกัด มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทย่อย 
บริษัท เอเชยี ลงทุนพัฒนาและก่อสร้าง จำกัด ผู้ถือหุ้นทางตรงของบริษัทย่อย 
Mr. Tran The Thanh ผู้ถือหุ้นทางตรงของบริษัทย่อย 

 

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่วข้องกันอธิบายได้ดังต่อไปน้ี 
 

รายการ นโยบายการกำหนดราคา 
  

รายได้จากการขายและบริการ ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา 
การซื้อสินค้าและบริการ ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา 
ดอกเบี้ยรับ ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา 
รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายอื่น ราคาตามสัญญา 
ค่าตอบแทนกรรมการ ตามจำนวนที่ได้รับอนุมัติโดยผุ้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการ 
 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการที่มีสาระสำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

ก) รายได้จากการขายและบริการ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     
รายได้อื่น     
   บริษัทย่อย - - 8,265 9,270 
   กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 228 - 228 

 - 228 8,265 9,498 
รายได้ดอกเบีย้     
   บริษัทย่อย - - 44,802 18,484 
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ข) การซื้อสินค้าและบริการ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ต้นทุนขาย     
    บริษัทย่อย - - 2,400 2,550 
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,346 - - - 
 1,346 - 2,400 2,550 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร     
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4,300 4,300 - - 
 4,300 4,300 - - 

 

ค) ยอดค้างชำระที่เกิดจากการซื้อ/ขายสินค้าและบริการ  
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ลูกหน้ีค่าหุ้น     
   บริษัทย่อย - - 1,737 - 
     

ลูกหน้ีอื่น สุทธิ     
   บริษัทย่อย - - 196,938 133,644 
      หัก  ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - - (16,122) (16,122) 
 - - 180,816 117,522 
     

   กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 3,172 103 242 103 
 3,172 103 181,058 117,625 
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า     
   บริษัทย่อย - - 1,623 150 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

เจ้าหน้ีค่าหุ้น     
   บริษัทย่อย - - 74,417 - 
     

เจ้าหน้ีอื่น     
   บริษัทย่อย - - 13,981 13,957 
   กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,397 383 - - 
 1,397 383 13,981 13,957 
     

เงินรับล่วงหน้า     
   กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 252 - - - 
     

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     
   กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 358 - - - 
 

ง) เงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พันบาท พันบาท 
   

บริษัทย่อย 1,515,152 1,060,015 
 

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ระยะสั้นในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มีดังต่อไปน้ี 
 

 งบเฉพาะกิจการ 
 พันบาท 
  

ราคาตามบัญชีต้นปี 1,060,015 
เงินกู้เพ่ิม 455,137 
ราคาตามบัญชีสิ้นปี 1,515,152 
 
เงินให้กู ้ระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเป็นเงินกู ้ปลอดภาระค้ำประกัน คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.25 ถึง 4.28 ต่อปี มี
กำหนดชำระคืนในปี พ.ศ. 2565 
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จ) เงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พันบาท พันบาท 
   

บริษัทย่อย   
   ส่วนของเงินให้กู้ระยะยาวทีถ่ึงกำหนดชำระภายในหน่ึงปี 30,000 67,130 
   เงินให้กู้ระยะยาว 67,130 30,000 
 97,130 97,130 

 

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ระยะยาวในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มีดังต่อไปน้ี 
 

 งบเฉพาะกิจการ 
 พันบาท 
  

ราคาตามบัญชีต้นปี 97,130 
จ่ายคืน - 
ราคาตามบัญชีสิ้นปี 97,130 
 

เงินให้กู้ระยะยาวแก่บริษัทย่อยเป็นเงินกู้ปลอดภาระค้ำประกัน โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.25 ถึง 4.28 ต่อปี มี
กำหนดชำระคืนในปี พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2566 

 
ฉ) ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญของกิจการ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     
ผลประโยชน์ระยะสั้น 19,874 21,066 16,615 17,366 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 1,593 1,242 1,301 920 
ค่าตอบแทนกรรมการ 2,530 1,090 1,400 1,090 
 23,997 23,398 19,316 19,376 

 

34 สัญญาที่สำคัญ 
 

บริษัท 
 

สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
 

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 บริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าขนาด 5 เมกะวัตต์กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยสัญญา
ดังกล่าวมีอายุ 25 ปี นับต้ังแต่วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โดยบริษัทต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กำหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
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บริษัทย่อย 
 

สัญญาซื้อขายไฟฟ้า  
 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
 

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหน่ึงได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าขนาด 200 เมกะวัตต์ เพ่ือขาย
ไฟฟ้าให้การไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (EPGE) สัญญาดังกล่าวมีอายุ 30 ปี นับต้ังแต่วันเริ่มดำเนินการเชิง
พาณิชย์ โดยมีปริมาณการซื้อขายและราคาไฟฟ้าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญา ทั้งน้ีทางการไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์จะเป็นผู้จัดหาและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี ่ยวกับก๊าซธรรมชาติสำหรับการผลิตไฟฟ้า โดยเมื่อสิ ้นสุดอายุสัญญา 
โรงไฟฟ้าจะถูกโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่การไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  
 

อย่างไรก็ตาม สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ยังไม่มีผลบังคับใช้สมบูรณ์จนกว่าคู่สัญญา 
ทั้งสองฝ่าย จะปฏิบัติตามเง่ือนไขเบื้องต้นของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าครบถ้วนภายใน 27 กันยายน พ.ศ. 2566 โดยเง่ือนไขที่สำคัญ
ได้แก่ 
 

ก) ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องลงนามในสัญญาเช่าที่ดินที่ใช้สำหรับการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้า 
ข) การไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (EPGE) ได้รับสินเชื่อก้อนแรกจากสถาบันการเงินสำหรับการก่อสร้างสาย

ส่งกระแสไฟฟ้า 
ค) กระทรวงพลังงานไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (MOEE) ออก Letter of Comfort ให้กับบริษัทย่อย 
ง) บริษัทย่อยได้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้า จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
จ) บริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขก่อนการบรรลุข้อตกลงทางการเงิน 
 

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 กระทรวงพลังงานไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (MOEE) อนุมัติการขยาย
ระยะเวลาการปฏิบัติตามเง่ือนไขเบื้องต้นของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าออกไปอีก 90 เดือน นับจากหลังวันที่ในสัญญา 
 

เหตุการณ์ปฏิวัติในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
 

สืบเน่ืองจากสถานการณ์ทางการเมืองของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ที่เกิดการปฏิวัติขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
ต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้การดำเนินการในส่วนที่กลุ่มกิจการต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเบื้องต้นของสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ
การไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (EPGE) ล่าช้าออกไป ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทางกลุ่มกิจการไม่สามารถควบคุมได้ 
อย่างไรก็ตามจากการประเมิน ณ ปัจจุบันผู้บริหารยังไม่พบข้อบ่งชี้ถาวรถึงผลกระทบด้านลบต่อธุรกิจของกลุ่มกิจการ รวมไปถึง
ผู ้บริหารได้ปรับปรุงแผนการดำเนินงานของโครงการนี้ให้สอดคล้องกับเงื ่อนไขและสถานการณ์ในปัจจุบันภา ยในกรอบ
ระยะเวลาที่เหลืออยู่ เพื ่อให้มั ่นใจว่าโครงการยังคงดำเนินต่อไปได้ ผู ้บริหารได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะ
ประเมินผลกระทบต่อธุรกิจจากสถานการณ์น้ีอย่างต่อเน่ือง 
 

อย่างไรก็ตาม ความล่าช้าของโครงการอาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดรับจากโครงการที่อาจจะล่าช้าออกไปเช่นกัน ผู้บริหาร
พิจารณาว่าไม่ใช่ความไม่แน่นนอนที่มีสาระสำคัญที่อาจส่งผลต่อความสามารถในการดำเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มกิจการ 
 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 

เมื ่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการเข้าซื ้อบริษัทย่อยแห่งหนึ่งที ่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามและมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าขนาด 46.8 เมกะวัตต์กับการไฟฟ้าเวียดนามตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยสัญญา
ดังกล่าวมีอายุ 20 ปี นับต้ังแต่วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) โดยบริษัทต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กำหนดในสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้า 
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ในประเทศ 
 

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าขนาด 1.20 และ 1.75 เมกะวัตต์ กับการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยสัญญาดังกล่าวมีอายุ 25 ปี นับต้ังแต่วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) โดยบริษัทย่อย
ดังกล่าวต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กำหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
 

เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการเข้าซื้อบริษัทย่อยแห่งหน่ึงที่ประกอบธรุกิจโรงไฟฟ้าในประเทศไทยและบริษัทย่อย
แห่งน้ันได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าขนาด 5 เมกะวัตต์ กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โดย
สัญญาดังกล่าวมีอายุ 25 ปี นับต้ังแต่วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) โดยบริษัทย่อยดังกล่าวต้องปฏิบัติตาเง่ือนไขที่
กำหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
 

สัญญาบริการที่ปรึกษาด้านวิศวกร 
 

เมื ่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญาบริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรสำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 
สัญญาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการออกแบบ งานวิศวกรรม การจัดซื ้อ การก่อสร้าง การเริ ่มเดินเครื่องจักร การ
ทดสอบเครื่องจักร การทดสอบการใช้งานของระบบ จนกระทั่งโรงไฟฟ้าก่อสร้างเสร็จ โดยสัญญาดังกล่าวสามารถยกเลิกได้ มูลค่า
ตามสัญญารวมเป็นเงิน 91.50 ล้านบาท 
 

35 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดข้ึน 
 

ภาระผูกพันเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษัทไม่มีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน (พ.ศ. 2563 : จำนวน 43.99 ล้านบาท) 
 

ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาบริการระยะยาว 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าพ้ืนที่และสัญญาบริการระยะยาว ยอดรวมของค่าเช่า
ขั้นต่ำ และค่าบริการที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญา มีดังต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พันบาท พันบาท 
   
ภายใน 1 ปี 698 - 
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 42 - 

 740 - 
 

36 การส่งเสริมการลงทุน 
 

กลุ่มกิจการได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สำหรับการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า  
โดยบริษัทและบริษัทย่อยได้รับสิทธิและประโยชน์จากการได้รับยกเว้นภาษีและอากรต่างๆ หลายประการตามที่ระบุในบัตรส่งเสริม
การลงทุน รวมทั้งการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที ่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมและมี
กำหนดเวลา 8 ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการน้ัน และในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จะได้รับอนุญาตให้นำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลาน้ันไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้น
ภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีกำหนดเวลาไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันพ้นกำหนดเวลาน้ัน  
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37 คดีความทางกฎหมาย 
 

ลูกหน้ีที่เกิดจากการทุจริตโดยอดีตพนักงานในระหว่างปี พ.ศ. 2553 และปี พ.ศ. 2554 จำนวน 31.0 ล้านบาท และ 22.6 ล้าน
บาท ในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการตามลำดับ ได้ต้ังสำรองหน้ีสูญไว้เต็มจำนวน โดยบริษัทได้ดำเนินการทาง
กฎหมายเพ่ือฟ้องร้องอดีตพนักงานรายดังกล่าว 
 

38 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน 
 

การเพิ่มทุน 
 

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 มีมติอนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจำนวน 5,065,171,462.50 บาท เป็นจำนวน 7,578,205,755 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 
5,026,068,585 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น  
 

ผู้ถือหุ้นเดิมได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นและชำระค่าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวจำนวน 2,999,999,996 หุ้น ทำให้บริษัทมีทุนที่ออกใหม่และ
ชำระแล้ว จำนวน 6,565,171,460.50 บาท บริษัทได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนที่ชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 28 มกราคม 
พ.ศ. 2565 
 

การรวมธุรกิจ 
 

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ เพาเวอร์ จํากัด ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยเข้าลงทุนในหุ้นสามัญจํานวน 5,672,800 หุ ้น คิดเป็นร้อยละ 80 ของหุ้นที่ออกและชําระแล้วทั้งหมดของ Asia 
Energy and Utilities Holding (Singapore) Pte. Ltd. จากบริษัท เอเชีย ลงทุนพัฒนาและก่อสร้าง จํากัด คิดเป็นมูลค่าการลงทุน
จํานวน 7.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือ 234.44 ล้านบาท)  
 

Asia Energy and Utilities Holding (Singapore) Pte. Ltd. เป็นบริษัทที่จัดต้ังขึ้นในสาธารณรัฐสิงคโปร์และถือหุ้นร้อยละ 44 
ของ Central Wind Power Joint Stock Company (CWP) ซึ ่งประกอบธุรกิจหลักคือ เป็นผู้ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจาก
พลังงานลมโครงการ Phuong Mai 3 Wind Power Plant ให้กับการไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) ตามสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าขนาด 
21 เมกะวัตต์เป็นระยะเวลา 20 ป ี
 

เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 การโอนหุ้นของ Asia Energy and Utilities Holding (Singapore) Pte. Ltd. เสร็จสมบรูณ์ 
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินที่ได้มาที่ระบุได้ยังอยู่ระหว่างการรอผลการประเมินมูลค่าขั้นสุดท้ายโดยผู้ประเมินอิสระ 
 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มกิจการและผู้ขายได้ตกลงกำหนดมูลค่าการลงทุนโดยอ้างอิงกับผลประกอบการในอนาคตของโครงการ 
Phuong Mai 3 Wind Power Plant ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 โดยจะแบ่งชำระมูลค่าการลงทุนออกเป็น 2 งวด งวด
แรก จำนวน 3.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในวันซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ และ ชำระงวดที่ 2 จำนวน 3.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยหากผล
ประกอบการจรงิต่ำกว่าที่คาดหวัง ผู้ขายจะต้องลดราคาขายลงให้เท่ากับมูลค่าการชำระในงวดแรกเท่าน้ัน หรือดำเนินการรับโอน
หุ้นของ Asia Energy and Utilities Holding (Singapore) Pte. Ltd. คืน และจ่ายคืนเงินลงทุนงวดแรกพร้อมทัง้ดอกเบีย้รอ้ยละ 
4 ของเงินลงทุนที่ได้รับไปแล้ว 
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ตารางต่อไปน้ีสรุปสิ่งตอบแทนที่จ่ายซื้อ Asia Energy and Utilities Holding (Singapore) Pte. Ltd. และประมาณการมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหน้ีสินที่จะรับรู้ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 
 

 พันบาท 

  

สิ่งตอบแทนที่จ่าย  

   เงินสด 112,268 

   สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย 122,175 

รวมสิ่งตอบแทนที่จ่ายซื้อธุรกิจ 234,443 

 
ประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหน้ีสินที่จะรับรู้ มีดังน้ี 
 

 พันบาท 

  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 49 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า 226,837 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน (1,249) 

ประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิท่ีสามารถระบุได้ที่ได้มา 225,637 

หัก  ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำนาจควบคุม (45,128) 

รวมประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิท่ีสามารถระบุได้ที่ได้มา 180,509 

ค่าความนิยม 53,934 

สิ่งตอบแทนที่จ่ายซื้อธุรกิจ 234,443 

 
*ประมาณมูลค่ายุติธรรมที่แสดงดังตารางข้างต้นเป็นข้อมูลทางการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 ที่ผู้บริหารพิจารณา
แล้วว่าเป็นข้อมูลที่ใกล้เคียงกับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันซื้อกิจการมากที่สุด 
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การลงทุนใหม่ 
 

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ที่ทำ
ธุรกิจการตรวจสอบการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) ซึ่งคาดการณ์มูลค่าการลงทุนครั้งน้ี ไม่
เกินจำนวน 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะการลงทุนดังน้ี 
 

1) ลงทุนร่วมกับ Asia Investment and Financial Service Sole Company Limited (AIFS) และ/หรือบริษัทใน
กลุ่ม AIF Group เพ่ือที่จะจัดต้ังบริษัทขึ้นใหม่ในประเทศสิงคโปร์ (Singapore Holding) ถือหุ้นในสัดส่วนฝ่ายละร้อย
ละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดย Singapore Holding จะถือหุ้นทั้งหมดในบริษัทที่จะจัดตั้งขึ ้นในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (Laos Holding) จากนั้น Laos Holding จะเข้าลงทุนร่วมกับหุ้นส่วนในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยการจัดต้ังบริษัทในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวถือหุ้นในสัดส่วนฝ่ายละ
ร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด เพ่ือนำบริษัทเข้าขอรับใบอนุญาตสำหรับการทำธุรกิจเหมืองคริปโทเคอร์เรนซี 
(Operating Company) การจัดสรรผลประโยชน์ระหว่าง Laos Holding และหุ้นส่วนในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวน้ันเป็นไปตามเง่ือนไขของสัญญาร่วมทุน โดยคู่สัญญาตกลงกันแบ่งการประกอบธุรกิจเหมืองออกเป็น
แต่ละเหมือง และให้คู่สัญญาต่างฝ่ายเป็นผู้รับผิดชอบและรับผลประโยชน์ในเหมืองที่ตนบริหารจัดการกันเองโดยไม่มี
ความเกี่ยวข้องกัน 

 

2) ลงทุนในเครื ่องขุดคร ิปโทเคอร์เรนซี จำนวนไม่เกิน 2,000 เครื ่อง โดยเข้าทำสัญญากับบริษัทในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจเหมืองคริปโทเคอร์เรนซี บริษัทมีหน้าที่ในการจัดหาเครื่อง
ขุดคริปโทเคอร์เรนซี ส่วนคู่สัญญามีหน้าที่ในการดำเนินการธุรกิจภายในเหมือง 
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ส่วนที่ 4 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปีฉบับน้ีแล้ว ด้วยความระมัดระวัง 

บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งใน
สาระสำคัญ นอกจากน้ี บริษัทขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี ได้แสดงข้อมูล
อย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว  

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้ง
ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้
แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่
อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้
มอบหมายให้  นายวิชญ์ สุวรรณศรี และ นายกวิน  เฉลิมโรจน์   เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารน้ีไว้ทุกหน้าด้วย หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ  นายวิชญ์ สุวรรณศรี และ นายกวิน  เฉลิมโรจน์   กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัท
ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น” 

 
ช่ือ ตำแหน่ง ลายมือช่ือ 

 
1. นายวิชญ์ สุวรรณศรี 

 
กรรมการและรักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

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

2. นายกวิน เฉลิมโรจน์ กรรมการและผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ........................................................... 
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เอกสารแนบ 1  
รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม  

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี  
และเลขานุการบริษัท   
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เอกสารแนบ 1  
รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท  (ณ 31 ธันวาคม 2564) 

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท* 
(%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทำงาน 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง / บริษัท 

1. นายติรวัฒน์ สุจริตกุล 
- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการ 

67 
 

-  ปริญญาตรี Politics & Government  
   University of London 
-  ผ่านการอบรม   Director Accreditation  
   Program (DAP) รุ่นท่ี 1/2546  
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
-  ผ่านการอบรม International Trade  
   Center UNCTAD/GATT Geneva,  
   Switzerland 
- ผ่านการอบรม The Disaster Management  
  Center University of Wisconsin  
  Madison USA 
 

- -ไม่มี- ปัจจุบัน 
 
ปัจจุบัน 
 
2562 – ปัจจุบัน 
 
2547 – ปัจจุบัน 

 
 

2557 – 2562 
 

2557 – 2561 
 

2528 – 2547 
 

2518 – 2528 
 

- กรรมการ 
  มูลนิธิพัฒนาเครื่องมือแพทย์ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
- กรรมการบริหาร 
  มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภาการชาดไทย 
- ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) 
- ท่ีปรึกษา   
  กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาฯ 
  บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) 
- ประธานกรรมการ 
  บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) 
- กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
- ผู้บริหาร  
  สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยองค์การสหประชาชาติแห่งกรุงเจนิวา  
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ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท* 
(%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทำงาน 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง / บริษัท 

2 นายถาวร พรพนัสศรี 
- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 
 
 
 
 

 
 

 

53 - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี 
   มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
  หมายเลข 5454 
- ผ่านการอบรม Strategic CFO in Capital 
  Markets Program รุ่นท่ี 6 ปี 2561  
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
- ผ่านการอบรม Directors Certification 
  Program (รุ่น 227/2019) 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 

- -ไม่มี- 2563 – ปัจจุบัน 
 

2562 – 2563 
 
 

2561 – 2563 
 

2560 
 

2550 – 2559 
 

2548 
 

2536 – 2545 
 

2536 
 

2535 
 

- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด(มหาชน) 
- กรรมการบริษัท 
  บริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น จำกัด 
  บริษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จำกัด 
- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
  บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) 
- รองกรรมการสายงานบัญชีและการเงิน 
  บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด 
- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี 
  บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ย่ี จำกัด(มหาชน) 
- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี 
  บริษัทหลักทรัพย์ บีฟิท จำกัด(มหาชน) 
- Assistant Manager 
  บริษัท เคพีเอ็มจี ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด 
- พนักงานตรวจสอบภายใน 
  บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) 
- พนักงานตรวจสอบภายใน 
  บริษัท ทิปโก้ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) 

3 นายจิริเดชา พึ่งสุนทร 58 - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ปริญญาโทร นิติศาสตร์มหาบัณฑิต 

Southern Methodist University, USA 

- -ไม่มี- 2564 – ปัจจุบัน 
 

2560 – ปัจจุบัน 
 
 

2543 – 2560 
 

- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด(มหาชน) 
- ผู้ก่อตั้ง และ กรรมการผู้จัดการ 
  บริษัท เดช่า แอนด์ โก จำกัด 
  บริษัท ไลเฮ้าท์ เอเชีย จำกัด 
- ผู้ก่อตั้ง และ กรรมการ 
  บริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จำกัด 
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ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท* 
(%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทำงาน 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง / บริษัท 

2538 – 2543 
 

2528 – 2538 
 

ประสบการณ์การ 
ทำงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย 
  บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) 
- ท่ีปรึกษากฎหมายประจำ 
  Baker & McKenzie Ltd. , Bangkok 
- ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายพลังงานและการลงทุนในต่างประเทศ 
รวมถึงการลงทุนพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐาน 
(infrastructure) ในกลุ่มประเทศ CLMV และการลงทุนโครงการ
ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่ม ประเทศ ASEAN 
เช่น ประเทศอินโดนีเชีย, กัมพูชา 
-ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าเอกชนแห่งแรกใน
ประเทศไทย รวมถึงท่ีปรึกษาการพัฒนา โครงการโรงไฟฟ้า 
พลังน้ำ (เข่ือน) แห่งแรกในประเทศลาว 
-ให้คำปรึกษาและร่วมเจรจาด้านการลงทุนระหว่างเจ้าของโครงการ
และผู้ถือหุ้นบริษัท IPP ในการก่อสร้าง และพัฒนา 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแก๊ส 
-ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาโครงการพลังงานทดแทน อาทิเช่น 
แดด ลม ขยะ และ bio-mass 
-ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางโครงสร้างธุรกิจและโครงการระหว่าง
ประเทศ รวมถึงให้คำแนะนำในด้านวางแผน จัดหาเงินทุน 
เพื่อนำใช้ในการพัฒนาโครงการ (Project Finance) 
-ท่ีปรึกษาให้กับรัฐบาลลาวในกิจการการเงิน และการระดมทุน  
-ท่ีปรึกษาให้กับรัฐบาลกัมพูชาในการพัฒนากฎหมายปิโตรเลียม 
-ร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์ไทยในการระดมทุนเพื่อการลงทุนใน
ต่างประเทศ 
-ท่ีปรึกษากรมเชื้อเพลิงธรรมชาติในการแก้ไขและพัฒนากฎหมาย
ปิโตรเลียม 
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ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท* 
(%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทำงาน 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง / บริษัท 

 
 
 

ผลงานด้านวิชาการ 

-ให้การวิเคราะห์ทางกฎหมายแก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ในโครงการขายไฟฟ้าแบบรายย่อยและ โครงการการ  
ให้บริการเชื่อมต่อแก่บุคคลท่ีสาม (Third Party Access) 
- อาจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (บรรยายวิชากฎหมาย
อาเชียน, Project Finance) ให้แก่นิสิต ระดับชั้นปริญญาตรี 
และปริญญาโท 
- ผู้ร่วมบรรยายและเสวนาวิชาการในหัวข้อ “ศักยภาพและโอกาส
การลงทุนด้านพลังงานทดแทนไทย : กลยุทธ์ การลงทุน 
ธุรกิจพลังงานทดแทนใน CLMV” ท่ีจัดข้ึน โดยสำนักงาน
ปลัดกระทรวงพลังงาน 
- ผู้บรรยายในหัวข้อ “รู้รอบกฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ” 
แก่ผู้ฝึกอบรมหลักสูตรสร้างนักลงทุนไทยใน ต่างประเทศ 
ให้กับผู้ประกอบการไทย ท่ีจัดข้ึน โดย สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ร่วมกับ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อ 
การค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 
- ผู้บรรยายในหัวข้อ “การให้กู้ยืม การรับและบังคับหลักประกันใน
กลุ่มประเทศ CLMV” ท่ีจัดข้ึนโดย ธนาคารไทยพาณิชย์ 
สำนักงานใหญ่ 
- ผู้บรรยายในหัวข้อ “การระงับข้อพิพาททางเลือกช่วยธุรกิจ
พลังงานได้อย่างไร” ท่ีจัดข้ึนโดย ที เอช เอ ซี สถาบัน 
อนุญาโตตุลาการ 

4. นายจอห์น เอ็ดเวอร์ด แม็คคอช 
(Mr. John Edward Mc Cosh) 
- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
 

41 - Masters degree in Business  
administration, University of  
Witwatersrand, Johannesburg,  
South Africa 

- -ไม่มี- 2561 – ปัจจุบัน 
 

2561 – ปัจจุบัน 
 
 

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด(มหาชน) 
- VP, Development 
   B.I.C Group, Bangkok 
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ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท* 
(%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทำงาน 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง / บริษัท 

2559 – 2561 
 
 

2554 – 2559 
 

2548 – 2550 
 

2546 – 2547 

- Managing Director 
   Sapparot Group, Bangkok 
- Director, F&B restaurants operations 
  Four Seasons Hotels and Resorts, Bangkok 
- F&B Management 
  Four Seasons Hotel Hampshire, UK 
- Assistant F&B Manager 
  Four Seasons Hotel Boston, USA 

5. นายวิชญ์  สุวรรณศรี 
- กรรมการ 
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 
  ผูกพันบริษัท 
 

47 - ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ 
  (ภาคภาษาอังกฤษ) 
  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการ   
  บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
  Program (Class178/2020)  
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- ผ่านการอบรม CFO Refresher Course รุ่น  
  ท่ี 1 
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
- ผ่านการอบรม Refreshment of the  
  Role and Expectation of A CFO 
  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
- ผ่านการอบรม CFO’s Orientation  
  Course for New IPOs  
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

- -ไม่มี- 2562 – ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 

2562 – ปัจจุบัน 
 

2561 – ปัจจุบัน 
 

2561 
 

2560 – 2561 
 

2556 – 2560 
 

2555 – 2556 
 

- กรรมการ / รักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
 / รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ด้านบัญชีและการเงิน 
 บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชยี จำกัด (มหาชน) 
 บริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด 
 บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด 
 บริษัท บีเอส โซลาร์ เอ็นเนอร์ย่ี จำกัด 
- กรรมการ / ผู้จัดการฝ่ายการเงิน   
 บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จำกัด 
- รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ด้านบัญชีและการเงิน 
  บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) 
- Financial Controller 
  MGC-Asia Co., Ltd. (Millennium Auto Group) 
- Corporate Budgeting and Financial Controller 
   AIF Group 
- Finance Manager 
   Xe-Pian Xe-Namnoy Power Co., Ltd. 
- ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน 
  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) 
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ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท* 
(%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทำงาน 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง / บริษัท 

- ผ่านการอบรม Aviation Management  
  Program  
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
- ผ่านการอบรม Strategic CFO in  
  Capital Markets 
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
- ผ่านการอบรม CFO In Practice 
  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
- ผ่านการอบรม หลักสูตร the Executive 
Education Programme  
  Imperial College Business School 
- ผ่านการอบรม หลักสูตร กลยุทธ์บริหาร
การเงินเพื่อพลักฟื้นองค์กรและสร้างการ
เติบโตในยุด New Normal 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
- ผ่านการอบรม หลักสูตร แนวโน้ม ทิศ
ทางการทำ M&A ประเด็นสำคัญท่ีต้อง
พิจารณา และกลยุทธ์การทำ M&A 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฯลฯ 

2548 – 2555 
 

2547 – 2548 
 

- ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
   Southern Group 
- Business Development Executive (Assistant to CEO) 
   บริษัท เจดับเบ้ิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 

6. นายกวิน  เฉลิมโรจน์ 
- กรรมการ 
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 
  ผูกพันบริษัท 
 

44 - Master of Science in Computer and  
  Engineering Management 
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 
  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- -ไม่มี- 2557 – ปัจจุบัน 
 

2557 – ปัจจุบัน 
 

2560 – 2564 
 
 

- กรรมการ / ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
  บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) 
- กรรมการผู้จัดการ 
  บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จำกัด 
- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด(มหาชน) 
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ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท* 
(%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทำงาน 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง / บริษัท 

- ผ่านการอบรม   Director Accreditation  
  Program (DAP) รุ่นท่ี 110/2557 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  ฯลฯ 

2552 – 2560 
 

2552 – 2557 
 

- กรรมการบริหาร 
 บริษัท ฮาร์ทแอนด์มายด์ แอพพาเรล จำกัด 
- กรรมการผู้จัดการ 
  บริษัท อีลิท อินเตอร์เนชั่นแนล (ยุโรป) จำกัด 
  บริษัท อีลิท แมนเนจเม้น คอนซัลแตนท์ จำกัด 

7. นายพรอินทร์ แม้นมาลัย 
- กรรมการ 
 

67 - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยบูรพา 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
  Senior Professional Electrical  
  Engineer (Power): License ID.449 
  วุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
  แขนง ไฟฟ้ากำลัง (วฟก449) 
- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
  Program (Class178/2020)  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย    

- -ไม่มี- 2562 – ปัจจุบัน 
 

2560 – ปัจจุบัน 
 

2557 – 2558 
 

2556 – 2557 
 

2553 – 2555 
 

2542 – 2552 
 

2533 – 2541 
 

2532 – 2533 
 

2529 – 2532 
 

2526 – 2529 
 
 

- กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ด้านเทคนิค 
   บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด(มหาชน) 
- Chairman and Managing Director 
   บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จำกัด 
- Chief Technology Officer (CTO) 
   Energy solution management co. ltd 
- Chief Executive Officer (CEO) 
   Energy solution management co. ltd 
- Asset Development Manager 
  Thai Oil Public Company Limited 
- Project Manager and Plant Manager 
   Independent Power (Thailand) Company Limited 
- Special Project manager 
  Thai Oil Public Company Limited 
- Instrument Project Engineer 
  Thai Oil Public Company Limited 
- Electrical engineer operation and maintenance 
  Thai Oil Public Company Limited 
- Chief Electrical Engineer 
   Haeng Saeng Fiber Container Co., Ltd. 
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ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท* 
(%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทำงาน 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง / บริษัท 

2524 – 2526 
 

2522 – 2524 
 

2521 – 2522 

- Electrical Design Engineer II 
   Arabian Business & management Services 
- Electrical Engineer class I 
   Electricity Generating Authority of Thailand  
- Electrical Project Engineer 
   Electro Thai Ltd. Part. 

8. ดร.สมพรต สาระโกเศศ 
- รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 ด้านปฏิบัติการ 

56 - ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ ดุษฏีบัณฑิต 
ด้านการเงินและการลงทุน 
UNIVERSITY OF EXETER, 
UNITED KINGDOM 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
ด้านการบริหาร PITTSBURG STATE 
UNIVERSITY, USA 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต  
ด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

- ผ่านการอบรม Director Certification 
Program (DCP 195/2557)  
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

- ผ่านการอบรม Anti-Corruption 
: The Practical Guide (ACPG) จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย 

- -ไม่มี 2562 – ปัจจุบัน 
 

2559 – ปัจจุบัน 
 
2558 – ปัจจุบัน 
2558 – ปัจจุบัน 

 
2547 – ปัจจุบัน 

 
2541 – ปัจจุบัน 

 
2560 – 2561 

 
 
 

2560 – 2561 
2559 – 2561 

 
2559 – 2561 

 

- กรรมการบริหาร 
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 

- รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ด้านปฏิบัติการ  
บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) 

- นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
- อุปนายก สมาคมสมาพันธ์ศิษย์เก่า 

คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
- กรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจ 

บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
- อาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ ด้านการวางแผนกล

ยุทธทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
- กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 

บริษัท ยูพีเอ กรีน เอนเนอร์ย่ี จำกัด 
บริษัท ยูพีเอ เพาเวอร์กรุ๊ป จำกัด 
บริษัท ยูพีเอ โซล่าร์ จำกัด 

- กรรมการ , บริษัท อันดามัน เพาวเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด 
- กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 

บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จำกัด 
- กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 

บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จำกัด 
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ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท* 
(%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทำงาน 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง / บริษัท 

2559 – 2561 
2558 – 2561 
2555 – 2559 

ประสบการณ์อื่นๆ 

- กรรมการบริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จำกัด 
- นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 
- รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ จำกัด 

• เลขานุการและอนุกรรมาธิการ ปฏิรูปเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  
สภาปฏิรูปแห่งชาติ 

• กรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน)  

• ท่ีปรึกษา สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  

• ประธานกรรมการ บริษัท วีจีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) 

• ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่  
บริษัท เพาเวอร์ พี จำกัด (มหาชน)  

• อาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาบริหารธุรกิจ ในวิชาวางแผนกล 
ยุทธ์ทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  

• นายกสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนเซนต์ดอมินิก  

• อุปนายก สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

• อุปนายก สมาคมสมาพันธ์ศิษย์เก่าซาเลเซียนแห่งประเทศไทย 

• อุปนายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

• ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  

• ท่ีปรึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  

• ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

• อาจารย์ประจำวิชา การบริหารการตลาด บัณฑิตวิทยาลัยการ 

• บริหารคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรม 

• อาจารย์ประจำวิชา การบริหารงานบุคคล คณะบริหารธุรกิจ 

• อาจารย์ประจำวิชา การบริหารท่ัวไป คณะบริหารธุรกิจ  
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ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท* 
(%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทำงาน 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง / บริษัท 

9. นางกฤตนันท์   สังข์ทอง 
- เลขานุการบริษัท 
 

57 - ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต  
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
- ปริญญาโท สาขาการจัดการ 
   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
- ผ่านการอบรม หลักสูตร เจ้าหน้าท่ีความ 
  ปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ  
  (ใบประกอบวิชาชีพ) 
  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
- ผ่านการอบรม หลักสูตร ท่ีปรึกษา  
  ด้านแรงงานสัมพันธ์   
  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
- ผ่านการอบรม  Company  Secretary   
  Program (CSP) รุ่นท่ี 58/2557 
- ผ่านการอบรม Company Reporting  
  Program (CRP 13/2015)  
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- ผ่านการอบรม ISO for Assessor 
  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
  (ผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิชาชีพ บริหารงานบุคคล)  
- ผ่านการอบรม หลักสูตร ประกาศนียบัตร  
  ผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT  
  รุ่นท่ี 53) (ใบรับรองวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบ 
  ภายในวิชาชีพ) 
- ผ่านการอบรม หลักสูตร Internal Audit 

Comprehensive : IAC 
  สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย  ฯลฯ 

- -ไม่มี- 2562 – ปัจจุบัน 
 

2557 – ปัจจุบัน 
 

2555 – 2556 
 

2553 – 2555 
 

2550 – 2555 

- ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ด้านปฏิบัติการ 
  บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย  จำกัด (มหาชน) 
- อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและเลขานุการบริษัท 
  บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย  จำกัด (มหาชน) 
- ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ - จัดซื้อและพัฒนาบุคลากร 
  บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
- เลขานุการบริษัท 
  บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
- ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
  บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
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ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท* 
(%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทำงาน 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง / บริษัท 

10. วิภาพร  โพธิ์คำ 

- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี 

45 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
  สาขาบริหารธุรกิจ 
  มหาวิทยาลัยพิษณุโลก  
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
- Certified Professional Internal    
  Auditor of Thailand (CPIAT-42) 
  The Institute of Internal Auditors of   
  Thailand 
- เจาะประเด็นสัญญาเช่าฉบับใหม่ (TRFS16) 
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
- รู้ทันกฎหมายใหม่ ก้าวสู่ยุคดิจิทัล 
  กรมสรรพากร 
- การวิเคราะห์งบการเงินและการทำความ 
  เข้าใจมูลค่าเงินเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ 
  กิจการ 
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
- Big myths when sending people to  
  work in Thailand 
  PWC Thailand office 
- การปรับปรุงรายการย่อท่ีต้องมีใน 
  งบการเงิน-บริษัทมหาชนจำกัด (ธุรกิจท่ัวไป) 
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
- การบัญชีเกี่ยวกับหนี้สิน และรายได้  
  สำหรับ NPAEs 
  บริษัท แอคเคาท์ เทรนนิ่งจำกัด 

- -ไม่มี- 2562 – ปัจจุบัน 
 

2559 – 2562 
 

2558 – 2559 
 

2557 – 2558 
 

2555 – 2557 
 

2553 – 2555 
 

2545 – 2553 

- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี 
  บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) 
- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน  
  บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
- ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน  
  บริษัท แอสคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 
- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี กลุ่มบริษัทในเครือ  
  บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) 
- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 
  บริษัท ควายทอง กรุ๊ป จำกัด 
- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี  
  บริษัท เมอริทโซลูชั่น จำกัด 
- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี  
  บริษัท เพนต้า ดีเวลลอปเม้น จำกัด 
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ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท* 
(%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทำงาน 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง / บริษัท 

- การจัดทำบัญชีของธุรกิจท่ีได้รับการ 
  ส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ปัญหาภาษี 
  อากรพร้อมสิทธิประโยชน์ 
  บริษัท นิด้าโปรเฟสชั่นแนลเทรนนิ้ง จำกัด 
- Fundamental of TFRS 9 รุ่นท่ี 2/63 
  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  
- สร้างผู้เชี่ยวชาญประสานงาน BOI มืออาชีพ 
  สมาคมสโมสรนักลงทุน 
- แนวปฏิบัติการรวมธุรกิจและจัดทำงบ  
  การเงินรวม และเจาะประเด็นภาษีมูลค่าเพิ่ม 
  ในและนอกราชอาณาจักรและข้อหารือท่ี 
  เกี่ยวข้อง 
  บริษัท แอคเคาท์ เทรนนิ่ง จำกัด 
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ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
 

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร บริษัท   
ยูไนเต็ด เพาเวอร์ 
ออฟ เอเชีย จำกัด

(มหาชน) 

บริษัทย่อย 
บจก. อันดามันเพาเวอร์ 

แอนด์ ยูทิลิตี้ 
บจก. โดมแลนด์  

เอส แตท 
 

บจก. เมียนม่าร์ ยูพีเอ บจก. พาราโบลิก โซลาร์ 
พาวเวอร์ 

บจก. บีเอส โซลาร์  
เอ็นเนอร์ยี่ 

นายติรวัฒน์  สุจริตกุล  / , X , XX  - - - - - 
นายถาวร พรพนัสศรี / , XO - - - - - 
นายจอห์น เอ็ดเวอร์ด แม็คคอช /  - - - - - 
นายวิชญ์ สุวรรณศร ี / , /// X , ///   - / , /// / , /// / , /// 
นายกวิน   เฉลิมโรจน์ / ,  /// - X , /// - - - 
นายพรอินทร์ แม้นมาลัย / , /// -   - X , /// - - 
นายจิริเดชา พ่ึงสุนทร / , XX - - / - - 
นายสมพรต  สาระโกเศศ    /// - - - - - 

หมายเหตุ: 
X = ประธานกรรมการ  XO = ประธานกรรมการตรวจสอบ  XX = กรรมการตรวจสอบ     / = กรรมการ  
// = กรรมการบรหิาร   ///  = ผู้บริหาร     
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เอกสารแนบ 2  
ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ ของบริษัทย่อย 
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 เอกสารแนบ  2  
 
ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ ของบริษัทย่อย 
 

รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทย่อย 

บจก. อันดามัน เพาเวอร์ 
แอนด์ ยูทิลิตี ้

บจก. โดมแลนด์ เอสเตท บมจ. เมียร์นม่า ยูพีเอ บจก. พาราโบลิก โซลาร์ 
พาวเวอร์  

บจก. บีเอส โซลาร์  

เอ็นเนอร์ยี่ 

คุณวิชญ์ สุวรรณศรี X , / - / X , / X , / 
นายพรอินทร์  แม้นมาลัย - - X , / - - 
นายไพบูลย์ สมิทธ์อาชว ์ / - - / / 
นายกวิน เฉลิมโรจน์ - X , / - - - 
นายธีรยุทธ  เหรยีญชัยยทุธ - / - - - 
นายรัชพล  ศรีทอง - / - - - 
นายอุดม จาปะเกษตร์ / / - / / 
Mrs. Khine Wint Mon - - / - - 
ว่าที่ร้อยตรีสมรักษ์ กลับส่ง - - - / - 
นายปฐม ชัยสงคราม - - - / - 

    
หมายเหตุ: 
/ = กรรมการ   // = กรรมการบริหาร   X = ประธานกรรมการ          
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เอกสารแนบ 3  
ข้อมูลการดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท 
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เอกสารแนบ  3  

 

รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

บ ร ิษ ัท  ย ูไน เต ็ด  เพาเวอร ์ ออฟ เอ เช ีย  จำกัด (ม ห าชน ) ได้แต ่ง ตั ้งผู ้ต ร วจสอบ ภ าย ใน  โดย ว่า จ้า ง
บุคคลภายนอก คือ บริษัท อีสบาร์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด สำนักงานต้ังอยู่เลขที่ 75/3 ถนนเมืองสมุทร ตำบลช้างม่อย 
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โดยมีนาย ศิริศักด์ิ มานิตคุณาการ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ เป็น
ผู้ร ับผิดชอบ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายในขององค์กร โดยทำการตรวจสอบและให้คำแนะนำในการ
ปรับปรุงระบบควบคุมภายในของกลุ ่มบร ิษัทให ้มีความเหมาะสม โดยกลุ่มบริษัทมีการดำเนินการปรับปรุงตาม
คำแนะนำมาอย่างต่อเน่ือง 
 

ประวัติ บริษัท อีสบาร์ คอร์เปอร์เรช่ัน จำกัด 

บริษัท อีสบาร์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโดยมีวัตถุประสงค์ให้บริการด้านการให้คำปรึกษา      
การวางระบบการควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลภายในองค์กร การบริการงานให้ความเชื่อมั่นเพ่ือ
ประกอบการประเมินระบบการควบคุมภายในสำหรับการเตรียมความพร้อมในการเข้าตลาดหลักทรัพย์ งานตรวจสอบภายใน  
รวมไปถึงงานอบรมให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ โดยการปฏิบัติงานของเราเป็นที่ยอมรับภายใต้มาตรฐานสากลของงานตรวจสอบ
ภายใน (The IIA’s Standard) 

ทั้งน้ี งานตรวจสอบและงานระบบการควบคุมภายใน(Internal Control Consulting) อาทิเช่น งานประเมินระบบ
การควบคุมภายในเพ่ือเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าตลาดหลักทรัพย์ ( IPO) งานตรวจสอบภายใน (Internal Audit)      
งานจัดวางระบบการควบคุมภายใน  (Internal Control Development) งานประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)      
งานประเมินการทุจริต และแนะนำแนวทางป้องกัน  (Fraud Assessment, deterrence & prevention) งานตรวจสอบ
ประกันคุณภาพการตรวจสอบภายใน (QAIP) และงานฝึกอบรม(Training) อาทิเช่น หลักสูตรการอบรมเพ่ือสอบเพ่ิมคุณวุฒิทาง
วิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในสากล และผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (CIA & CPIAT) หลักสูตรการเขียนรายงานการ
ตรวจสอบภายใน หลักสูตรการต่อต้านการทุจริต หลักสูตรอื่น ๆ ตามความต้องการของหน่วยงาน ได้แก่ การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน การประเมินความเสี่ยง เป็นต้น ภายใต้การบริหารงานโดย ศิริศักด์ิ มานิตคุณาการ กรรมการจัดการ          
ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต CIA , CRMA , CPIAT, CSA (OMEGA) พร้อมทีมงานจำนวน 4 คน เป็นผู้ตรวจสอบภายในอยู่
ระหว่างการเตรียมสอบวุฒิบัตรสากล (PRE-CIA EXAM) จำนวน 4 คน 
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รายช่ือลูกค้าอ้างอิงของบริษัท อีสบาร์ คอร์เปอร์เรช่ัน จำกัด ได้แก่  

ประเภทงานตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 
  
  
 

ชื่อลูกค้า ประเภทธุรกิจ 

งานตรวจสอบภายใน  
บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) ธุรกิจขายตรง 
กลุ่มบริษัท อาปิโก พลาสติก จำกัด (มหาชน) ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.) องค์กรวิชาการไม่แสวงหาผลกำไร 
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด ธุรกิจโรงพยาบาล 
บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ 
ทิพยประกันภัย (สปป.ลาว) ธุรกิจประกันภัย 
ศูนย์ฟ้ืนฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (BRC) ธุรกิจโรงพยาบาล 
งานจัดวางระบบการควบคุมภายใน  
บริษัท สตาร์ แอคเค้าต้ิง แอนด์ แทค เซอร์วิส จำกัด ที่ปรึกษาด้านบัญชี 
บริษัท มายเวียดนาม จำกัด ธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืม 
บริษัท เติมสบาย จำกัด ธุรกิจการเงิน 
สถาบันการเงินจุลภาคที่รับฝากเงิน จำปาสัก (สปป.ลาว) ธุรกิจการเงิน 
กลุ่มบริษัท ฟายน์ โฮม ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
งานฝึกอบรมที่เก่ียวข้องกับงานระบบควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยง  
บริษัท TOYODA GOSEI ASIA ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ 
บริษัท ทรัสต้ี โปรเจค แมเนจเมนต์ จำกัด ธุรกิจก่อสร้าง 
บริษัท ยูเน่ียนปิโตร เคมีคอล จำกัด (มหาชน) ธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ 
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ 
ธนาคารออมสิน สถาบันการเงิน 
การยางแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ 
บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล รัฐวิสาหกิจ 
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจพลังงาน 
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โดยทีมงานตรวจสอบภายในที่บริษัทว่าจ้างบริษัท อีสบาร์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด จำนวน 4 คน มีรายละเอียดดังน้ี 

ลำดับ ตำแหน่ง ช่ือ วุฒิทางการศึกษาหรือประกาศนียบัตรที่เก่ียวข้อง ประสบการณ์ทำงาน 
1 กรรมการผู้จัดการ นายศิริศักด์ิ มานิตคุณาการ 

  
 

• ปริญญาโท บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต 
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต 
• CIA, CRMA, CPIAT, CSA(OMEGA) 

• กรรมการตรวจสอบบริษัท บริษัท ฮินซิซึ(ประเทศไทย) 

จำกัด (มหาชน) 

• AVP Internal Audit Manager ธน าค าร กรุ งไท ย 

จำกัด (มหาชน) 

• กรรม การกล าง และวิท ยากรประจำสมาคมผู้

ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

2 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
  

นางสาวนทิตา โรจนพาคิณ 
 

• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต 
• PRE-CIA EXAM 

• ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

• หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน / บริษัท ตรวจสอบ

ภายในธรรมนิติ จำกัด 

3 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ นางสาวศุภกานต์ อาศิรสิริวาณิช 
 

• ปริญญาตรี คณะบริหารธรุกิจ สาขาการบัญช ี
• PRE-CIA EXAM 

• ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

• หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน / บริษัท ตรวจสอบ

ภายในธรรมนิติ จำกัด 

4 ผู้ตรวจสอบภายใน นายสมศักด์ิ อยู่เย็น • ปริญญาตรี คณะการบัญชีและการจัดการ 
• PRE-CIA EXAM 

• ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด / บริษัท บริษัท 

มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด ( Masterpiece Hospital)  

• เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน / บริษัท ตรวจสอบภายใน

ธรรมนิติ จำกัด 

5 ผู้ตรวจสอบภายใน นางสาวปนัดดา แสนโคตร • ปริญญาตรี คณะการบัญชีและการจัดการ 
• PRE-CIA EXAM 

• เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน /บริษัท อีสบาร์ คอร์เปอร์

เรชั่น จำกัด 
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          เอกสารแนบ 4 
 
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 
1. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 รายละเอียดทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ปรากฏอยู่ในส่วนที่ 1 หน้าที่ 37 ข้อ 1.2.2 (4) 
 
2. รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 - ไม่มี - 
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เอกสารแนบ 5 

รายงานความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) และ
บริษัท ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล
สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

 
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระและกรรมการที่ไม่เป็น

ผู้บริหารเพ่ือกำกับดูแลงบการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เพ่ือให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วนอย่างเพียงพอ ทันเวลา และป้องกันไ ม่ให้เกิดการทุจริต
หรือการดำเนินการที่ผิดปรกติ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้
แสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว 

 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัท สามารถสร้างความ

เชื่อมั่นได้ว่างบการเงินแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวม 
สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย โดยถูกต้องใน
สาระสำคัญแล้ว 

 
                                                                                                                     
    
           
             นายกวิน เฉลิมโรจน์ 
                                    กรรมการ / ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
                       
                     
 
 
                                  นายวิชญ์ สุวรรณศรี 
                               กรรมการ / รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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เอกสารแนบ 6 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2564 

 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย  จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ

จำนวน 3 ท่าน  ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์และคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยมี 
นายถาวร พรพนัสศรี เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  นายติรวัฒน์  สุจริตกุล  และ นาย จิริเดชา พ่ึงสุนทร เป็น
กรรมการที่ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามขอบเขตที่
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้กำกับดูแลตามกฎบัตรว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขต หน้าที่  และความรับผิดชอบที่ไ ด้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ     
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยได้ประชุมร่วมกับ
ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังน้ี 

• การสอบทานงบการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2564 ของบริษัท ยูไนเต็ด 
เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งงบการเงินรวม เพ่ือให้มั่นใจว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตาม
มาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน เพียงพอและทันเวลา นอกจากน้ีได้สอบทานการเปิดเผยข้อมูลและ
การปฏิบัติในรายการระหว่างกันของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทได้ดำเนินการ
ตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด   

• การสอบทานงานตรวจสอบภายใน 

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายใน โดยจัดให้มีการสอบทานและประเมินผลระบบควบ คุมภายในอย่าง
สม่ำเสมอจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าระบบควบคุมภายในมีความเหมาะสมเพียงพอ 
รวมทั้งให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบประจำปี รายงานผลการตรวจสอบและติดตามการปรับปรุงการปฏิบัติงานตามที่
ผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบพร้อมกับให้ข้อสังเกตเพ่ือเป็นประโยชน์ในการดำเนินการ  

• การกำกับดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วยการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ 
และจรรยาบรรณพนักงาน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่านโยบายดังกล่าวมีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดย
กำหนดให้พนักงานยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

• การสอบทานการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารได้สอบทานการบริหารความเสี่ยงของบรษิัท โดยจัดให้มีการรายงานการบริหารความเสี่ยงอย่าง
สม่ำเสมอ เพ่ือให้มีความมั่นใจว่าบริษัทได้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิผล 

 

 
บริษัท  ยูไนเต็ด เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย จำกัด จำกัด (มหาชน) 
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• การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรพัย์ หรอืการกำกับดูแล
การปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจเห็นว่ามีการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

• การกำกับดูแลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทในกลุ่ม รายการระหว่างกลุ่มธุรกิจ 
เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทได้ดำเนินการตามเง่ือนไขปกติธุรกิจ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ 

• ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเพ่ือเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ให้อนุมัติแต่งต้ัง ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปี

บัญชีสิ้นสุดวันที่ ณ 31 ธันวาคม 2565  โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงได้แก่ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตเลขที่ 6552 หรือ นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 หรือ นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 

 โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด 
ทั้งน้ี สำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 3,110,000 บาท ซึ่งอยู่ในเกณฑ์
ที่เหมาะสมและยอมรับได้ 

 
 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 
ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 
( นายถาวร พรพนัสศรี ) 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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