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ที่ EA6202/015LT 

วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2563 

 
เรื่อง ค าอธิบายและการวเิคราะหง์บการเงินส าหรับผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 4 และงวดปี  

ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  ขอเรียนชี้แจงผลการด าเนินงานรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ส าหรับไตรมาสที่ 4 และงวดปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  1/2563 
เมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ภาพรวมผลการด าเนนิงานส าหรับงวดสามเดือนและงวดปี สิ้นสดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

                  

หมายเหตุ : ข้อมูลตัวเลขในงบการเงินรวมส าหรับงวดปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญจากการรวม 
งบการเงินของบริษัท Amita Technologies Inc. (“Amita”) เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในการจัดท างบการเงินรวม เน่ืองจากการเปลี่ยนสถานะ
จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย จากวันท่ีบริษัทฯ มีอ านาจควบคุมใน Amita ท าให้เกิดก าไรทางบัญชีท่ีเกิดจาก
การรวมธุรกิจโดยไม่มีการโอนสิ่งตอบแทนสุทธิจ านวน 894.58 ล้านบาท เป็นก าไรท่ีเกิดจากการปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2560) เรื่องการรวมธุรกิจ จากท่ีเคยรับรู้และแสดงเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม เปลี่ยนเป็นเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อย 

 
 

ผลการด าเนินงาน ปี 2562 ปี 2561 เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

(ล้านบาท) งวดสามเดือน งวดป ี งวดสามเดือน งวดป ี งวดสามเดือน งวดป ี

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายสินคา้ 
      และบริการ 

 

      4,083.11 

 

14,886.87 

 

2,756.08 

 

11,551.95 

 

1,327.03 

 

48.15 

 

3,334.92 

 

28.87 

รายได้อ่ืน 24.90 67.67 16.94 43.69 7.96 46.99      23.98 54.89 

ก าไรทางบัญชีที่เกิดจาก 
     การรวมธุรกิจที่ด าเนิน 
     การส าเร็จเป็นขั้นสุทธ ิ

- 

 

- 

 

- 

 

894.58 - 

 

- 

 

(894.58) (100) 

รายได้รวม 4,108.01 14,954.54 2,773.02 12,490.22 1334.99 48.14 2,464.32 19.73 

ก าไรสุทธิส่วนของ 
บริษัทใหญ่ 

1,749.73 6,081.62 941.28 5,147.54 808.45 85.89 934.08 18.15 

ก าไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน 
   (บาทต่อหุ้น) 

0.47 1.63 0.25 1.33 0.22 88.00 0.30 22.56 
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ก าไรสุทธ ิ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 1,749.73 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 808.45 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 85.89 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีก าไรสุทธิรวม 941.28 
ล้านบาท และมีก าไรสุทธิส าหรับงวดปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 6,081.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 934.08 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.15  เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีก าไรสุทธิรวม  5,147.54 ล้านบาท  
 

ทั้งนี้หากพิจารณาเฉพาะก าไรสุทธิจากการด าเนินธุรกิจตามปกติส่วนของบริษัทใหญ่ (ไม่รวมรายการก าไรทางบัญชี, 
และ ก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไม่เกิดขึ้น และ รายได้อื่นๆ) จะมีก าไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ ส าหรับงวดสาม
เดือนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 1,679.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 790.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 88.81 
และมีก าไรสุทธิส าหรับงวดปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 5,904.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,999.93 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 51.22 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีก าไรสุทธิรวม 3,904.36 ล้านบาท ด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้ 
 
รายได้ 
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 4,108.01 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจ านวน 1,334.99 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 48.14 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 2,773.02 
ล้านบาท และมีรายได้รวมส าหรับงวดปีส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2562 จ านวน 14,954.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 2,464.32 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.73 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 12,490.22 ล้านบาท  
 

ทั้งนี้หากพิจารณาเฉพาะรายได้จากการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท  (ไม่รวมรายการก าไรทางบัญชี, และ รายได้
อื่นๆ) บริษัทฯ มีรายได้จากการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 
4,083.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จ านวน 1,327.03 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 48.15 ส าหรับงวดปีส้ินสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทรวมทั้งส้ิน 14,886.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 
ปี 2561 จ านวน  3,334.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.87 โดยสรุปได้ดังนี้ 

1. ส่วนงานผลิตและจ าหน่ายน้ ามันไบโอดีเซล: 
 ส าหรับงวดสามเดือนและงวดปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายได้เพิ่มขึ้นจ านวน 186.70 ล้านบาท และ 
เพิ่มขึ้น  224.00 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.70 และเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.01 ตามล าดับ มาจากปริมาณการ
จ าหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นมากจากช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้ว โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.10 และร้อยละ 22.03 ตามล าดับ 
แต่รายได้ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ท้ังนี้สาเหตุหลักมาจากปัจจัยด้านราคาจ าหน่ายที่ลดลงกว่าร้อยละ 12.30 ซึ่งเป็นผล
จากภาวะตลาดของราคาวัตถุดิบที่ลดลงเนื่องมาจากผลผลิตปาล์มที่ล้นตลาด อีกทั้งมีการแข่งขันทางด้านราคา 
เพื่อชิงส่วนแบ่งในตลาด 
ในส่วนของกลีเซอรีนบริสุทธิ์ รายได้ส าหรับงวดสามเดือนและงวดปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ านวนลดลง 
5.71 ล้านบาท และ 67.23 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.48 และร้อยละ 22.70 ตามล าดับ โดยสาเหตุหลักมาจาก
ปัจจัยด้านราคาจ าหน่ายที่ลดลงกว่าร้อยละ 36.05 เป็นผลมาจากอุปทานในตลาดภูมิภาคที่เพิ่มมากขึน้ ท าให้มีการ
แข่งขันทางด้านราคา แม้ว่าปริมาณการจ าหน่ายสินค้าจะเพิ่มมากขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้วร้อยละ 47.10 
และร้อยละ 20.93  ตามล าดับ จากการขยายฐานลูกค้าในประเทศมากขึ้น 
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รายการ งวดสามเดือน งวดปี 
 ปี 2562 ปี 2561 % เปลี่ยนแปลง ปี 2562 ปี 2561 % เปลี่ยนแปลง 

รายได้จากการขาย 
น้ ามันไบโอดีเซล 

913.13 726.43 25.70% 3,418.23 3,194.23 7.01% 

- ปริมาณ (ล้านลิตร) 43.10 41.60 3.60% 193.25 160.97 20.05% 
ค าอธิบาย  
        ปริมาณการขาย B100 เพิ่มขึ้นจากนโยบายภาครัฐท่ีส่งเสริมการใช้ B20 เพื่อช่วยดูดซับสภาพคล่องของน้ ามันปาล์มท่ีอยู่ในสภาวะ 
ล้นตลาด และการประกาศให้น้ ามัน B10 เป็นดีเซลพื้นฐานของประเทศแทน B7 ซึ่งจะมีผลบังคับให้ผู้ผลิต B100 ทุกรายเริ่มผลิตตั้งแต่ 
1 มกราคม 2563 จะท าให้เกิดความต้องการ B100  จากลูกค้าเพิ่มขึ้น  ซึ่งมาตราการดังกล่าวได้สร้างความสมดุลของการผลิตและการใช้
น้ ามันปาล์มดิบในประเทศ 
- ราคาเฉลี่ย (บาท/ลิตร) 21.19 18.63 13.74% 17.69 20.17 (12.30%) 
 
ค าอธิบาย ราคาจ าหน่ายลดลงตามภาวะตลาดของวัตถุดิบท่ีลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากภาวะปริมาณผลผลิตปาล์มท่ีล้นตลาด อีกท้ังมีการ
แข่งขันทางด้านราคา เพื่อชิงส่วนแบ่งในตลาด แต่ในไตรมาส 4 ปี 2562 ทิศทางของราคาจ าหน่ายปรับตัวสูงขึ้นจากการสนับสนุนนโยบาย
ของภาครัฐ ในการประกาศให้น้ ามัน B10 เป็นดีเซลพื้นฐานของประเทศ ท าให้เกิดความต้องการ B100 จากลูกค้าเพิ่มขึ้น 
 

รายได้จากการขาย 
กลีเซอรีนบริสุทธิ์ 

54.51 60.22 (9.48%) 228.93 296.16 (22.70%) 

- ปริมาณ (ล้านกิโลกรัม) 3.88 2.87 35.19% 14.33 11.85 20.93% 
- ราคาเฉลี่ย(บาท/กิโลกรัม) 14.05 20.99 (33.06%) 15.98 24.99 (36.05%) 
 
ค าอธิบาย ปริมาณการจ าหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันในปีท่ีแล้ว เน่ืองจากมีการขยายฐานลูกค้าในประเทศมากขึ้น 
ในขณะที่ราคาขายมีทิศทางการปรับตัวลดลง สาเหตุจากการเกิดอุปทานในตลาดภูมิภาคเพิ่มขึ้น จากประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเร่งผลิต B100 
สนับสนุนการบังคับใช้ B20 ของรัฐบาลอินโดนีเซีย ส่งให้ผลผลิตกลีเซอรีนออกมามากขึ้น 

 

2. ส่วนงานผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า:  
ส าหรับงวดสามเดือนและงวดปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายได้เพิ่มขึ้นจ านวน 1,208.08 ล้านบาท และ 
3,293.45 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 65.71 และร้อยละ 42.88 ตามล าดับ เนื่องจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
ลม (โครงการหนุมาน ก าลังการผลิตรวม 260 เมกะวัตต์ ที่ จังหวัดชัยภูมิ) ของบริษัทย่อยได้เปิดด าเนินงานใน 
เชิงพาณิชย์ (COD) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ส าหรับโรงไฟฟ้าฯ ขนาด 90 เมกะวัตต์, วันที่ 22 มีนาคม 2562 
ส าหรับโรงไฟฟ้าฯ ขนาด 48 เมกะวัตต์, วันที่ 30 มีนาคม 2562 ส าหรับโรงไฟฟ้าฯ ขนาด 42 เมกะวัตต์ และวันที่ 
13 เมษายน 2562 ส าหรับโรงไฟฟ้าฯ ขนาด 80 เมกะวัตต์ ท าให้บริษัทสามารถรับรู้รายได้เพิ่มเติมจากโครงการ
โรงไฟฟ้าดังกล่าวได้ตั้งแต่ในไตรมาสที่ 1 ปีนี้ และ รับรู้รายได้เต็มทุกโครงการตั้งแต่ในไตรมาส 2 รวมทั้งมีปริมาณ
กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้เพิ่มขึ้นจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นผลมาจากค่าความเข้มของแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้น 
สืบเนื่องจากปีนี้ ปริมาณฝนตกน้อยกว่าปีก่อน นอกจากนี้ราคาขายเฉล่ียต่อหน่วยมีการปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 1.34  
ตามค่า ft ที่สูงขึ้น 
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รายการ งวดสามเดือน งวดปี 

 ปี 2562 ปี 2561 % เปลี่ยนแปลง ปี 2562 ปี 2561 % เปลี่ยนแปลง 
รายได้จากโรงไฟฟ้า 
พลังงานแสงอาทิตย์ 

1,598.65 1,465.98 9.05% 6,159.96 5,865.70 5.02% 

- ปริมาณ (ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง) 162.13 150.62 7.64% 627.25 601.75 4.24% 
- ราคาเฉลี่ย (บาท/หน่วย) 9.86 9.73 1.34% 9.82 9.75 0.72% 
 
ค าอธิบาย ปริมาณหน่วยไฟฟ้าท่ีเพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากค่าความเข้มของแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้น สืบเน่ืองจากปีน้ี ปริมาณฝนตกน้อยกว่า 
ปีก่อน นอกจากน้ี ราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยมีการปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 1.34 ตามค่า ft ท่ีสูงขึ้น 
รายได้จากโรงไฟฟ้า 
พลังงานลม 

1,447.99 372.58 288.64% 4,814.30 1,815.11 165.23% 

- ปริมาณ (ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง) 227.28 59.00     285.22% 761.77 289.32 163.30% 
- ราคาเฉลี่ย (บาท/หน่วย) 6.37 6.31 0.95% 6.32 6.27 0.80% 
โครงการหาดกังหัน 
ขนาด 126 เมกะวัตต์ 
- ปริมาณ (ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง) 71.43 59.00 21.07% 292.88          289.32 1.23% 

- ราคาเฉลี่ย (บาท/หน่วย) 6.43 6.31 1.90% 6.34 6.27 1.12% 
โครงการหนุมาน 
ขนาด 260 เมกะวัตต์ 
- ปริมาณ (ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง) 155.85 - 100% 468.89 - 100% 
- ราคาเฉลี่ย (บาท/หน่วย) 6.34 - 100% 6.29 - 100% 
 

ส าหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2562 บริษัทย่อย ได้เริ่มทยอยเปิดด าเนินงานเชิงพาณิชย์ (COD) ส าหรับโรงไฟฟ้าพลังงานลมโครงการหนุมาน ไปแล้ว 
จ านวน 4 โครงการ (โครงการหนุมาน 1, 8, 5, 9 ) ก าลังผลิตรวม 180 เมกะวัตต์ จากก าลังผลิตรวมท้ังหมด 260 เมกะวัตต์ เมื่อวันท่ี 25 มกราคม 
2562, วันท่ี 22 มีนาคม 2562 และวันท่ี 30 มีนาคม 2562 ตามล าดับ และ ส่วนท่ีเหลืออีก 80 เมกะวัตต์ (โครงการหนุมาน 10) เมื่อวันท่ี 
13 เมษายน 2562 ท าให้บริษัทย่อย สามารถรับรู้รายได้เพิ่มเติมจากโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวได้ในไตรมาสท่ี 1 ปีน้ี และ รับรู้รายได้เต็ม 
ทุกโครงการตั้งแต่ในไตรมาส 2 ปี 2562 
 
 
 

3. รายได้จากธุรกิจอื่น:  
ส าหรับงวดปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2562 จ านวน  234.90 ล้านบาท อาทิ รายได้จากการขายสินค้าแบตเตอรี่ 
ของ Amita จ านวน 208.56 ล้านบาท (บริษัทย่อยที่ EA ถือหุ้นร้อยละ 74.71) และรายได้จากการให้ค าปรึกษา
พลังงานทดแทน จ านวนรวม  23.39 ล้านบาท ของบริษัท ESM (บริษัทย่อยที่ EA ถือหุ้นร้อยละ 99.99) 
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4. ก าไรทางบัญชีที่เกิดจากการรวมธุรกิจที่ด าเนินการส าเร็จเป็นขั้น จ านวน 894.58 ล้านบาท เป็นก าไรที่เกิดจากการ
ปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) เรื่องการรวมธุรกิจ ซึ่งใน 
ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 บริษัทมีอ านาจควบคุมบริษัท Amita จากการส่งผู้แทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการและ
ผู้บริหารจนมีอ านาจในการควบคุมเกินกึ่งหนึ่ง จึงต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินด้วยการรับรู้
และแสดงรายการเงินลงทุนดังกล่าวใหม่ จากที่เคยรับรู้และแสดงเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม เปล่ียนเป็นเงินลงทุน
ในบริษัทย่อย โดยถือว่าเป็นการรวมธุรกิจที่ด าเนินการส าเร็จเป็นขั้น และเปรียบเทียบตัวเลขระหว่าง ก) มูลค่า
ยุติธรรมของส่วนได้เสียในบริษัท Amita กับ ข) มูลค่าสุทธิของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ในวัน 
ที่บริษัทฯ มีอ านาจควบคุมในบริษัทดังกล่าวใหม่  ซึ่งปรากฏว่า มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน Amita ตามข้อ ก) มี
มูลค่ามากกว่า มูลค่าสุทธิท่ีได้มาตามข้อ ข) จึงถือว่า บริษัทฯ มีก าไรจากการรวมธุรกิจ 

 
ต้นทนุจากการขายและการใหบ้ริการ 
 ต้นทุนจากการขายและการให้บริการส าหรับงวดสามเดือนและงวดปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ านวน  
1,706.21 ล้านบาท และ  6,752.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 238.39 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.24 และเพิ่มขึ้นจ านวน 
1,084.10 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.13 ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนท่ีมีตน้ทุนขายรวม 1,467.83 ล้านบาท 
และ  5,668.29 ล้านบาท ตามล าดับ โดยสรุปได้ดังนี้ 

1. ส่วนงานผลิตและจ าหน่ายน้ ามันไบโอดีเซลและกลีเซอรีนบริสุทธิ์  ส าหรับงวดสามเดือนและงวดปี ส้ินสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2562 ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจ านวน 151.33 ล้านบาท และ 327.06 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.83 
และร้อยละ 9.91 ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยปรับเพิ่มขึ้นตามปริมาณการขายสินค้าที่
เพิ่มขึ้น 

2. ส่วนงานผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ส าหรับงวดสามเดือนและงวดปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ต้นทุนขาย
เพิ่มขึ้นจ านวน 117.98 ล้านบาท และ  739.16 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.95 และร้อยละ 41.22 ตามล าดับ 
เนื่องจากการเปิดด าเนินงานในเชิงพาณิชย์ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม 260 เมกะวัตต์ เมื่อวันที่ 
25 มกราคม 2562 วันที่ 22 มีนาคม 2562 วันที่ 30 มีนาคม 2562 และ วันที่ 13 เมษายน 2562 ท าให้ต้นทุนขาย 
ซึ่งประกอบด้วยค่าเส่ือมราคา ค่าบริหารจัดการโรงไฟฟ้า ค่าดูแลบ ารุงรักษา เป็นต้น เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน   

 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใช้จ่ายในการขายส าหรับงวดสามเดือนและงวดปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ านวน 39.37 ล้านบาท และ 
81.29 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้นจ านวน 20.48 ล้านบาท และ 12.10 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 108.40 และร้อยละ 
17.49 ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีค่าใช้จ่ายในการขายจ านวน 18.89 ล้านบาท และ 69.19 
ล้านบาทตามล าดับ เนื่องจาก กลุ่มค่าใช้จ่ายในการขายที่ส าคัญเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนงานผลิตและจ าหน่ายน้ ามันไบโอดีเซล 
ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นตามปริมาณจ าหน่ายสินค้าที่เพิ่มขึ้น 
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารส าหรับงวดสามเดือนและงวดปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ านวน 215.60 ล้านบาท 
และ 864.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 86.16 ล้านบาท และเพิ่มขึ้น 129.20 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 66.56 และเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 17.57 ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจ านวน 129.44 ล้านบาท และ 
735.35 ล้านบาท  โดยสาเหตุหลักของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น มาจาก  
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 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ค่าตอบแทนผู้บริหาร เพิ่มขึ้น  105.30 ล้านบาท เมื่อเทียบช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 
เนื่องจากการที่มีจ านวนพนักงานและผู้บริหารของ EA และบริษัทย่อย เพิ่มขึ้นตามแผนการขยายการลงทุนไปยัง
ธุรกิจใหม่ 

 ค่าใช้จ่ายส านักงานเพิ่มขึ้น 20 ล้านบาท เมื่อเทียบช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากเกิดค่าใช้จ่ายของธุรกิจใหม่ 
เช่น ค่าเช่าส านักงาน และสาธารณูปโภค เป็นต้น 

 
ต้นทนุทางการเงนิ 

ต้นทุนทางการเงินส าหรับงวดสามเดือนและงวดปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ านวน  396.35 ล้านบาท และ 
1,386.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 180.79 ล้านบาทและ 299.83 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 83.87 และร้อยละ 27.60 
ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีต้นทุนทางการเงินจ านวน 215.56 ล้านบาท และ 1,086.43 ล้านบาท 
ตามล าดับ เนื่องจากมีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และมีการออกหุ้นกู้เพื่อน ามาช าระหนี้ค่าก่อสร้าง (supplier credit) 
ในโครงการหนุมานท่ีครบก าหนดช าระ  
 

ฐานะทางการเงนิ 
สินทรัพย์รวม 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2562  จ านวน 70,219.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส้ิน 
ปี 2561จ านวน 11,012.10 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.60 โดยมีรายการที่เปล่ียนแปลงหลักๆ ดังนี ้

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 10,028.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จ านวน 4,550.38 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 83.06 มาจากก าไรที่เกิดจากการด าเนินงาน เพื่อเตรียมส าหรับรองรับกับการลงทุนในโครงการที่มีอยู่
และโครงการใหม่ปี 2563 

- ลูกหนี้การค้า  
ลูกหนี้การค้าสุทธ ิจ านวน 2,665.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 1,014.91 ล้านบาท หรือ 
ร้อยละ 61.48 สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มลูกหนี้การค้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานลมโครงการหนุมานที่ได้เริ่ม
ด าเนินการจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์  

- เงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนในการร่วมค้า   
กิจการมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนในการร่วมค้า ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 จ านวน 100.20 ล้านบาท     
เนื่องจาก ในกลุ่มกิจการได้ซื้อเงินลงทุนใน 2 บริษัท ที่ไต้หวัน และอีก 1 บริษัทท่ีจีน ที่เกี่ยวข้องการพัฒนาออกแบบ
และประกอบระบบยานยนต์ไฟฟ้า 

- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ านวน 51,371.09 
ล้านบาท และ 47,587.21 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้นจ านวน 3,783.88 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.95 
โดยเป็นการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์จากการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานลม โครงการหนุมานที่ด าเนินการการก่อสร้าง
แล้วเสร็จเป็นส าคัญ และ ส่วนที่เหลือเป็นการเพิ่มสินทรัพย์จากการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ของบริษัทฯ อาทิเช่น
โครงการแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน และ โครงการกรีนดีเซล และ PCM 
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- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ านวน 2,792.78 ล้านบาท 
และ 1,941.13 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้นจ านวน 851.65 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.87 จากการเพิ่มสิทธิ
การใช้ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าโครงการหนุมาน และ การเพิ่มสิทธิในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จากการ
วิจัยและพัฒนา ส าหรับโครงการรถไฟฟ้า MINE Mobility 

 
หนี้สนิรวม 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 45,353.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินปี 2561 
จ านวน  5,663.26 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.27 โดยหน้ีสินท่ีเพิ่มขึ้นหลักๆ เป็นเงินกู้ยืมระยะส้ัน เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน และการออกหุ้นกู้ เพื่อน าไปช าระค่าเจ้าหนี้สินทรัพย์ค่าก่อสร้างของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมโครงการหนุมานที่
ครบก าหนดช าระ 
 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 24,866.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส้ิน 
ปี 2561 จ านวน 5,348.83 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.41 เนื่องจากก าไรสุทธิของปี 2562 สุทธิกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
และส่วนต่ าจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย 

 
ความคืบหน้าในโครงการลงทนุที่ส าคัญของบริษทัฯ 

 
1. โครงการแบตเตอรีล่ิเทียมไอออน 

ตามที่บริษัทฯ มีแผนลงทุนในโครงการแบตเตอรี่ ลิเทียมไอออน  ขนาดก าลังการผลิต 50 กิกะวัตต์ต่อชั่วโมง โดยการ
ลงทุนระยะที่ 1 มีขนาดก าลังการผลิต 1 กิกะวัตต์ต่อชั่วโมง จะใช้งบลงทุนส าหรับระยะที่ 1 ประมาณ 5,000 ล้านบาท 
ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทุนไปยัง Amita Technologies Inc. (“Amita”) ที่ไต้หวัน เพื่อน ามาลงทุนใน บริษัท อมิตา 
เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด ส าหรับการลงทุนโครงการแบตเตอรี่แล้ว ทั้งนี้ สัดส่วนหุ้นในปัจจุบันหลังจากเพิ่มทุน 
อยู่ทีร่้อยละ 65.61 และถือโดยบริษัทย่อยอีกร้อยละ 9.10 รวมเป็นร้อยละ 74.71  
 
ในส่วนงานก่อสร้างปัจจุบัน ได้เริ่มงานฐานรากและเตรียมที่จะสร้างอาคารโรงงานแล้ว เมื่อการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ
จะเริ่มติดตั้งเครื่องจักรใหญ่ส าหรับการผลิตแบตเตอรี่ฯ ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการติดตั้งประมาณ 2 เดือน และทดสอบ
ระบบ ก่อนเริ่มการผลิตจริง ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มด าเนินการผลิตส าหรับระยะแรกนี้ ได้ภายในปี 2563 หลังจากนั้น 
จึงจะทยอยเพิ่มก าลังการผลิตอีก 49  กิกะวัตต์ต่อชั่วโมง จนครบถ้วนตามแผนการที่วางไว้  

 
โดยระหว่างนี้ บริษัทฯ จะใช้ก าลังการผลิตของ Amita เพื่อผลิตและน าแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน  มาใช้ในการประกอบ
กับรถยนต์ไฟฟ้า และเรือไฟฟ้า ตามแผนงานของบริษัทฯ ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อแผนธุรกิจของรถยนต์ไฟฟ้า และเรือ
ไฟฟ้าแต่อย่างใด 
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2. โครงการสถานอีัดประจุไฟฟ้าส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า 
จากแผนงานในการติดตั้งเครื่องชาร์จที่ใช้อัดประจุไฟฟ้าบนพื้นที่ของพันธมิตรทางธุรกิจทั่วประเทศ ด้วยเทคโนโลยี  
หัวชาร์จที่ทันสมัย ประกอบด้วย 2 รูปแบบ ได้แก่ Quick Charger (DC Charge) และ Normal Charger (AC Charge) 
เพื่อรองรับการใช้งานของรถยนต์ไฟฟ้าและปล๊ักอินไฮบริดทุกรุ่น รวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติไทยที่ออกแบบและผลิต
โดยกลุ่มบริษัท ภายใต้ชื่อ MINE Mobility โดยสามารถจองและเข้ารับบริการตลอดจนช าระเงินผ่าน Application EA 
Anywhere ได้อีกด้วย  

 
ความคืบหน้าในการด าเนินการติดตั้งเครื่องชาร์จฯ ในช่วงที่ผ่านมานั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้เปิดให้บริการ 
แล้วจ านวน 988 หัวจ่าย อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้างจ านวน 285 สถานี รวมถึงการเตรียมการก่อสร้างสถานีชาร์จ
ส าหรับเรือไฟฟ้าที่จะเริ่มให้บริการในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 นี้อีกด้วย โดยบริษัทฯ ยังคงด าเนินแผนการลงทุนติดตั้ง 
สถานีอัดประจุไฟฟ้าในรูปแบบการร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ ซึ่งจะได้รายงานความคืบหน้าต่อไป 

 
3. โครงการรถยนต์ไฟฟ้า MINE Mobility 

จากการน ารถยนต์ที่กลุ่มบริษัท ออกแบบและคิดค้นขึ้น น าแสดงในงาน Bangkok International Motor Show 2019  
ที่จัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2562 ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าเป้าหมาย และบริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสุวรรณภูมิพัฒนา จ ากัด ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ให้บริการรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) ในการตกลงจองสิทธิ
ซื้อรถยนต์ไฟฟ้ารุ่น MINE SPA1 ขนาดกลาง หรือรถขนาดครอบครัว (MPV) จ านวนรวม 3,500 คัน และผู้สนใจทั่วไป
ลงทะเบียนไว้อีก 1,058 ราย  ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการลงทุนสร้างโรงงานประกอบรถยนต์ไฟฟ้าด้วยมูลค่า
การลงทุนรวมทั้งส้ิน 1,700 ล้านบาท รองรับก าลังการผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารวม 10,000 คัน ต่อปี โดยมีก าหนดแล้วเสร็จ
และเริ่มทยอยส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้ารุ่น MINE SPA 1 ได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 เป็นต้นไป นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้
จัดตั้งบริษัทย่อย ชื่อบริษัทอีวีนาว จ ากัด เพื่อด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายรถบัสไฟฟ้า รถบรรทุกไฟฟ้า และ
ยานพาหนะอื่นทุกประเภท รวมถึงธุรกิจบริการขนส่งสาธารณะ เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจด้านรถยนต์ไฟฟ้าต่อไป 

 
4. โครงการกรีนดีเซล และ PCM 

จากการวิจัยและพัฒนาภายใต้สายธุรกิจไบโอดีเซล ต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่ใช้น้ ามันปาล์มดิบเป็นสารตั้งต้นของบริษัทฯ 
พัฒนาสูตรเคมีจนส าเร็จ ซึ่งได้ยื่นจดสิทธิบัตร (Patent) เป็นที่เรียบร้อย เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมา 2 ชนิด ได้แก่ 
(1) สาร Normal Paraffin หรือ กรีนดีเซล เพื่อน ามาใช้เป็นส่วนผสมของน้ ามันดีเซล ในการช่วยเพิ่มค่าซีเทนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ และ (2) สารเปล่ียนสถานะ หรือ Bio-PCM (Bio Phase Change Material) มาใช้เป็น
ส่วนประกอบของวัสดุก่อสร้างอาคาร หรือเส้นใยผ้า และอื่นๆ เพื่อช่วยในการดูดซบั กักเก็บ ควบคุม และปล่อยอุณหภูมิ 
โดยสาร Bio-PCM นี้เป็นที่นิยมและมีความต้องการสูงในประเทศที่มีสภาพอากาศแปรปรวน  ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้
ผลิตสาร Bio-PCM จ านวนหนึ่งจากโรงงานต้นแบบ (Pilot Plant) เพื่อออกจ าหน่าย และท าการตลาด ให้กับลูกค้าใน
ต่างประเทศ ซึ่งได้รับการตอบรับท่ีดีจากคุณภาพท่ีมีมาตรฐานสูง 
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โดยการน้ี บริษัทฯ จึงได้ลงทุนสร้างโรงงานแห่งใหม่ขึ้นที่จังหวัดระยอง ด้วยมูลค่าการลงทุน 1,100 ล้านบาท ซึ่งโรงงาน
แห่งใหม่นี้ มีก าลังการผลิต อัตราการป้อนรวม (Total feed capacity) 130 ตันต่อวัน ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้างโรงงาน  และการติดตั้ง พร้อมทดสอบเครื่องจักร คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถเริ่มการผลิตระยะที่ 1 ซึ่งจะ
ผลิตเป็นสาร Bio-PCM จ านวน 65 ตันต่อวัน ได้ภายในช่วงกลางปี 2563 นี้ และจะเริ่มการผลิตระยะที่ 2 
ซึ่งจะมีการผลิตเป็นสาร Normal Paraffin (หรือ Green Diesel) และ Bio-PCM อีกจ านวน 65 ตันต่อวัน ในล าดับถัดไป 

 
พร้อมนี้ บริษัทฯ ได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน “ปาล์มยั่งยืน” ซึ่งเป็นการน าเทคโนโลยี Block chain มาใช้ประกอบการท า
ธุรกรรมซื้อขายปาล์ม โดยการลงทะเบียนบันทึกข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการซื้อขาย และคุณภาพของวัตถุดิบ เพื่อใช้
ตรวจสอบที่มาและบันทึกการท าธุรกรรมซื้อขายอย่างถูกต้อง และที่ส าคัญสามารถปันผลประโยชน์ส่วนเพิ่มกลับมายัง
ผู้ขายวัตถุดิบในแต่ละขั้นตอนได้หากวัตถุดิบนั้นมีคุณภาพดีจนสามารถน าไปผลิตสาร PCM ที่มีคุณภาพสูงได้ 
เป็นแรงผลักดันให้เกษตรกรผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ส่งเสริมให้การก าหนดราคาเป็นไปตามกลไกตลาดอย่างโปร่งใส 
เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน และมีระบบการจ่ายผลตอบแทนที่สามารถจ่ายเงินให้กับเกษตรกรได้
อย่างรวดเร็ว ด้วยวิธีการโอนเข้าบัญชีที่ได้ลงทะเบียนไว้ นอกจากนี้ ด้วยระบบการบันทึกและตรวจสอบทุกขั้นตอน 
โดยใช้ Block chain จึงเป็นการป้องกันการลักลอบน าปาล์มเถื่อนเข้ามาซื้อขายได้ อีกทั้งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
เรื่องอื่นๆ ได้ด้วย 

 
5. โครงการเรือโดยสารไฟฟ้า 

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดตัวโครงการลงทุนในธุรกิจเรือโดยสารไฟฟ้าโดยใช้แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนพร้อมเทคโนโลยี  
STOBA ที่มีความปลอดภัยเป็นแหล่งพลังงานในการขับเคล่ือนเครื่องยนต์ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ไร้ควัน ไร้ฝุ่น  
ไร้มลพิษ ทรงตัวได้ดี และติดเครื่องปรับอากาศ เพื่อเป็นเรือโดยสารไฟฟ้าเพื่อให้บริการตลอดเส้นทางแม่น้ าเจ้าพระยา 
จากท่าน้ าปากเกร็ด จนถึง ท่าน้ าวัดราชสิงขร รวมระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร โดยเรือไฟฟ้า 1 ล า ซึ่งสามารถจุ
ผู้โดยสารได้ถึง 250 คน  ทั้งนี้ บริษัทฯ วางแผนที่จะลงทุนประกอบเรือไฟฟ้าโดยสารทั้งส้ิน 42 ล า ด้วยงบประมาณ 
1,000 ล้านบาท 
 
ณ ปัจจุบัน การประกอบโครงเรือไฟฟ้าโดยสารต้นแบบ 2 ล าแรก เสร็จสมบูรณ์แล้ว อยู่ระหว่างการทดสอบระบบไฟฟ้า
และการขับเคล่ือน รวมทั้งการตกแต่งรายละเอียด คาดว่าจะปล่อยเรือไฟฟ้าลงน้ าเพื่อทดสอบการเดินเรือได้ในช่วง  
ไตรมาสที่ 1-2 และเริ่มให้บริการในกลางปี 2563 เป็นต้นไป โดยระหว่างนี้ ได้เริ่มทยอยประกอบเรือไฟฟ้าจ านวนที่เหลือ 
เพื่อให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่วางไว้จนครบจ านวน 40 ล าภายในปีนี้ 

 

6. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ลอยน้ า (Floating Solar)   
เมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม 2562 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับบมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป 
(TFG) ในการเข้าร่วมลงทุนในบริษัท ทีเอฟ เทค จ ากัด หรือ TFT เพื่อประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน ด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท  โดยวางแผนท่ีจะลงทุนร่วมกัน 2 โครงการคือ โครงการพลังงาน
แสงอาทิตย์ลอยน้ า (Floating Solar) และโครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop)  

 



 

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์  ชั้น16  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 02 248 2488-92, 02 002 3667-9    แฟกซ ์02 248 2493      ทะเบียนเลขที่ 0107551000061 
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ส าหรับความคืบหน้าในปัจจุบัน อยู่ระหว่างการด าเนินงานก่อสร้างโครงการแรก โดยการติดตั้งแผงโซลาร์ลอยน้ า  
ในโรงงาน 4 แห่ง ได้แก่ โรงช าแหละไก่กาญจนบุรี, โรงช าแหละไก่กบินทร์บุรี, โรงอาหารสัตว์สุพรรณบุรี และโรงอาหาร
สัตว์กบินทร์บุรี ซึ่งมีขนาดก าลังการผลิตรวม 13.78 MW ด้วยเงินลงทุนประมาณ 360 ล้านบาท คาดว่าจะด าเนินการ
ก่อสร้างและติดตั้งแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2563 และจะทยอยเริ่มก่อสร้างในโครงการที่เหลือต่อไปให้แล้วเสร็จ
ภายในปี 2565 ตามแผนท่ีก าหนดไว้ 

 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 (นายอมร ทรัพย์ทวีกุล) 
 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 
 

 

 

 


