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สารจากประธานกรรมการ 
 
 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 
 
 

ในรอบปี 2561 บริษทัมีรายไดร้วม 1,184.66 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 222.03 ลา้นบาท คิดเป็น   
ร้อยละ 23.07 จากปี 2560 และบริษทัมีกาํไรสุทธิ 342.77 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 136.35 ลา้นบาท คิดเป็น          
ร้อยละ 66 จากปี 2560 เน่ืองมาจากสาเหตุดงัน้ี 

 

- รับรู้กาํไรจากโรงไฟฟ้า Co-generation 360 เมกะวตัต ์เตม็ปี 
- ตน้ทุนทางการเงินเพ่ิมข้ึน จาํนวน 35.71 ลา้นบาท เพราะเร่ิมใชเ้งินลงทุนในโรงไฟฟ้า  
  Co-generation 360 เมกะวตัต ์
 

อน่ึง เป้าหมายการดาํเนินธุรกิจของบริษทั นอกจากการพฒันาศกัยภาพของธุรกิจส่ิงพิมพแ์ลว้ 
บริษทัย่อย WPS จะเร่ิมผลิตกล่องลูกฟูก ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป และไดเ้ร่ิมก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ท่ีจงัหวดัฟูเยี้ยน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ขนาด 110 เมกะวตัต ์และจะ
เร่ิมรับรู้รายไดต้ั้งแต่ เดือนกรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป พร้อมน้ีเดือนพฤษภาคม 2562 จะเร่ิมก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า Kurihara 2 (17.25 เมกะวตัตติ์ดตั้ง) คาดวา่จะรับรู้รายไดต้ั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 พร้อมทั้งกาํลงั
พฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานอ่ืนๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกหลายโครงการ  

 

สาํหรับปี 2562 บริษทัคาดวา่รายไดจ้ากส่ิงพิมพแ์ละบรรจุภณัฑจ์ะเพ่ิมข้ึนเป็นเท่าตวั จากการ
ผลิตกล่องลูกฟูกของบริษทัยอ่ย และมีรายไดจ้ากกลุ่มโรงไฟฟ้าทั้งเก่าและใหม่  คาดวา่จะทาํใหร้ายไดร้วม
ของบริษทัและบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึนเป็นเท่าตวั  และจะมีกาํไรสุทธิเพ่ิมข้ึนเป็นทวีคูณ ซ่ึงจะใหผ้ลตอบแทนท่ีดี
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัอีกดว้ย 

 

ทา้ยน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ ขอขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่าน ตลอดจนลูกคา้ และพนัธมิตรทาง
ธุรกิจท่ีให้การสนับสนุนบริษทัดว้ยดีตลอดมา พร้อมทั้งขอบคุณพนักงานทุกท่านท่ีทุ่มเทแรงกาย แรงใจ 
สติปัญญา และความสามารถ ในการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบอยา่งเขม้แขง็ ช่วยใหธุ้รกิจของบริษทั
สามารถกา้วกระโดดต่อไป   โดยคาดหวงัวา่ผูบ้ริหารและพนกังานทุกท่านจะช่วยกนัปฏิบติัหนา้ท่ี เพ่ือสร้าง
ผลกาํไรใหก้บับริษทัอยา่งเตม็ความสามารถต่อไป 
 
 
 
 

(นายยทุธ  ชินสุภคักลุ) 
ประธานกรรมการ 



Message from the Chairman 
 

To:  The Shareholders 
 

In 2018 Total Revenue’s amount was Baht 1,184.66 million increased by Baht 222.03 million or 
23.07% as compared to 2017, while the Company's net profit was Baht 342.77 million, increased by Baht 
136.35 million or 66% mainly due to: 

- Realized profit from Co-generation Power Plants 360 MW full year. 
- Financing cost increased by Baht 35.71 million for investment in Co-generation Power Plants  
  360 MW. 
 

 In 2019, the Company’s objective is to add more packaging business by its subsidiary WPS will 
start production of corrugate boxes in July 2019 and will start construction of Kurihara 2 Solar Farm 
(17.25 MW installed) in May 2019, expected to COD by October 2019. In the mean time, the Company is 
developing several other energy projects domestically and internationally. 

 For 2019, the Company projects printing and packaging income will double from WPS’s 
additional packaging business plus income from new and existing Energy business resulted in total 
revenue increase of more than double and would increase net profit tremendously thus will give better 
returns to Shareholders. 

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

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

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

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

  

 
 
 

(Mr.Yuth  Chinsupakul) 
Chairman of the Board 



                         สารจากกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
 

ในรอบปี 2561  บริษทัฯมียอดขายส่ิงพิมพ ์ 419.66 ลา้นบาท ลดลง 25.27 ลา้นบาท  คิดเป็น
ร้อยละ 5.68  จากปี 2560  ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ธุรกิจส่ิงพิมพน์ั้นยงัคงถดถอยอยู ่ เน่ืองจากไดรั้บ
ผลกระทบจากพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปของผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบนั ท่ีหันมาใชเ้ทคโนโยลี
สมยัใหม่ และภาวะการขายโฆษณาของส่ือออนไลน์มากข้ึน  มีเพียงตลาดทางดา้นบรรจุ
ภณัฑท่ี์คาดวา่จะเติบโตประมาณร้อยละ 3 – 5 จากความตอ้งการของผูบ้ริโภคในยคุดิจิทลั  
ท่ีตอ้งการความสะดวกรวดเร็ว จึงหันมาเลือกซ้ือสินคา้ออนไลน์เพ่ิมมากข้ึน  จึงส่งผลให้
ตลาดส่ิงพิมพป์ระเภทบรรจุภณัฑมี์แนวโนม้การเติบโตท่ีดีมาอยา่งต่อเน่ือง   
 

บริษทัฯ จึงไดเ้ล็งเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจส่ิงพิมพ์ไปยงับรรจุภณัฑ์ประเภทกล่อง
ลูกฟูก  จึงไดซ้ื้อกิจการโรงพิมพเ์พ่ิมในการลงทุนเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ บริษทั ดบับลิวพีเอส 
(ประเทศไทย) จาํกดั (“WPS”)  เม่ือช่วงปลายปี 2561  และมีแผนเชิงรุกเขา้สู่ธุรกิจบรรจุ
ภณัฑก์ล่องลูกฟูก  มุ่งสู่การเป็นโรงพิมพช์ั้นนาํของประเทศไทยท่ีตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้แบบครบวงจร   โดย WPS มีพ้ืนท่ีมากสามารถขยายธุรกิจไปยงับรรจุภณัฑก์ล่อง
ลูกฟูกได ้  อีกทั้งยงัเป็นผูรั้บจา้งพิมพห์นงัสือพิมพช์ั้นนาํหลายฉบบัของประเทศไทยอีกดว้ย  
จึงเช่ือมัน่วา่บริษทัฯจะมียอดขายส่ิงพิมพเ์พ่ิมมากข้ึนเป็นเท่าตวัจากปี 2561  โดยคาดวา่จะมี
ยอดขายส่ิงพิมพป์ระมาณ 800 ลา้นบาท ในปี 2562 

 

และตามท่ีบริษทัฯ ไดป้ระกาศเจตนารมฌเ์ขา้เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
(Collective Action Coalition) หรือ CAC ซ่ึงบริษทัฯไดก้าํหนดนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ และยดึถือใชเ้ป็น
แนวปฏิบติั ตั้งแต่วนัท่ี 13 สิงหาคม 2558 เป็นตน้มานั้น  และ CAC ไดรั้บรองใหบ้ริษทัฯ เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบติั
ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริตเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2561  ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้
ความสาํคญัเป็นอยา่งยิ่ง กบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ  ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมาบริษทัฯดาํเนินธุรกิจ
ดว้ยความโปร่งใส ซ่ือสัตย ์ สุจริต บนพ้ืนฐานแห่งธรรมาภิบาลท่ีดี  ยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อสังคม และผูมี้ส่วนได้
เสียทุกกลุ่ม  เพ่ือสร้างความยัง่ยนืสู่องคก์ร โดยหา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ตลอดจนบุคคลท่ีสาม ท่ี
เก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ หรือ บริษทัยอ่ย กระทาํการใดๆท่ีส่อไปในทางทุจริต และคอร์รัปชัน่ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม   

ทา้ยน้ี ผมขอขอบคุณคณะกรรมการบริษทั คณะผูบ้ริหาร ลูกคา้ และพนัธมิตรทางธุรกิจทุกภาคส่วน ท่ีให้การสนบัสนุน

ดว้ยดีต่อบริษทัฯเสมอมา  และท่ีสําคญัขอขอบคุณพนกังานทุกท่าน ท่ีร่วมกนัปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยความ

รับผิดชอบ โดยคาดหวงัวา่ผูบ้ริหารและพนกังานทุกท่านจะช่วยกนัปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถ ยึดมัน่ในความ

ซ่ือสัตย ์สุจริต ประพฤติตนภายใตก้ฎหมาย กฏระเบียบและนโยบายของบริษทัฯอยา่งเคร่งครัด เพ่ือร่วมสร้างองคก์รท่ี

ย ัง่ยนืต่อไป  

 
 

                    ( นายวรีะ  เหล่าวทิวสั ) 
                       กรรมการผูจ้ดัการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 



คณะกรรมการบริษทั 

Board of Director 
 



     คณะบริหาร 

       Managements Team 
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คณะกรรมการบรษิทั 

ประธาน 

 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 

ผูจ้ดัการโรงงาน 

ผช. ผจก. โรงงาน 

 

แผนกเตรยีมพมิพ ์

 

แผนกพมิพ ์

 

แผนกสาํเรจ็รปู 

 

แผนกวศิวกรรม 

แผนกวางแผน&
ควบคุมการผลติ 

 

 

จดัซือ้กระดาษ 

ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 

 

แผนกการตลาด ต.ป.ท. 

 

แผนกการตลาดใน ป.ท. 

 

แผนกบรกิารการตลาด 

ผูอ้าํนวยการ 
ฝ่ายการตลาด 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี
และการเงนิ 

ผูจ้ดัการแผนก
บุคคลและธุรการ 

ผูจ้ดัการแผนก 
สโตรแ์ละจดัสง่ 

 

แผนกประเมนิ
ราคา 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

เลขานุการบรษิทั 

โครงสร้างการจดัการ  
Management structure 
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     ช่ือบริษทั  บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 
 

ช่ือย่อ                     EPCO 
 

เลขทะเบยีนบริษทั   0107536000838 
 

ประเภทธุรกจิ   ประกอบธุรกิจเป็นผูผ้ลิตส่ิงพิมพท่ี์ดาํเนินธุรกิจโรงพิมพใ์นลกัษณะครบวงจรโดยใหบ้ริการ
ตั้งแต่วางแผนการผลิตจนกระทัง่เขา้เล่มเป็นส่ิงพิมพส์าํเร็จรูป 

 

สถานทีต่ั้ง   51/29,  51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต 66 (สยามสามคัคี) แขวงตลาดบางเขน  
เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210 
 

โทรศัพท์   0-2551-0541-4 โทรสาร 0-2552-0905, 0-2551-0532 
เวบ็ไซต์ www.epco.co.th 
 

ทุนจดทะเบยีน ณ 31 ธนัวาคม 2561 หุน้สามญั 1,045,038,462 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท รวม 1,045,038,462 บาท 
 

ทุนชําระแล้ว ณ 31 ธนัวาคม 2561 หุน้สามญั 921,572,840 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท รวม 921,572,840 บาท 
 

 

 บุคคลอ้างองิ 
 

นายทะเบยีนหุ้น:  บริษทัศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
ทีต่ั้ง:  ชั้น 1 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 เลขท่ี 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์: 0-2009-9999 
เวบ็ไซต์: www.set.or.th/tsd 
 

ผู้สอบบญัชี   สํานักงานปีตเิสว ี
ทีต่ั้ง:  เลขท่ี 8/4 ชั้น 1,3 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: 0-2941-3584-6, 0-2941-3656-7 
โทรสาร: 0-2941-3658  
E-mail:  webmaster@pitisevi.com  
เวบ็ไซต์: www.pitisevi.com 
 
 

ข้อมูลทัว่ไปของบริษทั 
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 Company name  Eastern Printing Public Company Limited 
 

Initial                     EPCO 
 

Registration Number   0107536000838 
 

Main Business   Commercial Printing with Full in-house Capabilities 

Head Office   51/29, 51/61 Soi Vibhavadi Rangsit 66 (Siamsamakee), Taladbangkhen, Laksi,   
Bangkok 10210 

 

Tel. 0-2551-0541-4 
Fax   0-2552-0905, 0-2551-0532 
Website www.epco.co.th 

 

Registered Capital 1,045,038,462 Baht (1,045,038,462 ordinary shares @ Baht 1.00 per value each) 
 

Paid-up Capital 921,572,840 Baht (921,572,840 ordinary shares @ Baht 1.00 per value each) as at 
December 31, 2018 

 

 

 References 
 

 Securities Registra:  Thailand Securities Depository Co., Ltd. 
  62 The Stock Exchange of Thailand Building, 
  1st Floors, Ratchadapisek Road, Klong Toey, Bangkok 10110 
 Tel.: 0-2009-999 
 Website: www.set.co.th/tsd 
 

 Auditor   PITISEVI Co., Ltd. 
 ทีต่ั้ง: 8/4 Floor 1,3 Soi Vibhadi Rangsit 44, Vibhavadi-Rangsit Rd., Ladyao, Chatuchak,      

Bangkok 10900 
 Tel: 0-2941-3584-6, 0-2941-3656-7 
 Fax: 0-2941-3658  
 E-mail:  webmaster@pitisevi.com  
 Website: www.pitisevi.com 

General Information 



13 

 

 
 

 
 

วสัิยทศัน์ (Vision) 
 

มุ่งสู่การเป็นผูใ้หบ้ริการดา้นงานพิมพคุ์ณภาพ  ท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้แบบวงจร และมุ่งมัน่
นาํพากลุ่มบริษทัใหเ้ป็นผูผ้ลิตพลงังานไฟฟ้าท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 
 

พนัธกจิ (Mission) 
 

- กา้วไปสู่ความเป็นผูน้าํดา้นส่ิงพิมพใ์นประเทศ 
- พฒันาฝึกอบรมบุคลากรอยา่งย ัง่ยนืและถาวร 
- สร้างความเช่ือมัน่ในการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ เพื่อบรรลุความพึงพอใจสูงสุด 
- พฒันาเทคโนโลยใีหมี้ความทนัสมยัอยูเ่สมอ เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั 
- สร้างผลตอบแทนสูงสุดแก่ผูถื้อหุน้อยา่งต่อเน่ือง 
- ยดึมัน่ในความเป็นองคก์รท่ีดี มีคุณธรรมและจริยธรรม  
 

เป้าหมายการดาํเนินการธุรกจิ 
 

บริษทัฯมีความมุ่งมัน่ในการสร้างสรรคผ์ลงานและปรับปรุงคุณภาพงานพิมพอ์ยา่งต่อเน่ือง เพื่อความพึง
พอใจของลูกคา้ซ่ึงเป็นเป้าหมายสูงสุด และพฒันาประสิทธิภาพในการทาํงาน เพื่อใหบ้ริษทัฯมีรายไดสู้งข้ึน และ
เพื่อประโยชนข์องผูถื้อหุน้  

 
โดยสรุปบริษทัมีเป้าหมายดาํเนินธุรกจิ ดงันี ้
1) พฒันาคุณภาพ และประสิทธิภาพในการทาํงาน 
2) รักษาความเป็นผูน้าํในวงการพิมพ ์โดยพยายามอยูใ่นอนัดบัตน้ ๆ ของประเทศไทย 
3) มุ่งเนน้สินคา้ท่ีมีคุณภาพและเพิ่มขั้นตอนเพ่ือใหไ้ดผ้ลกาํไรสูงข้ึน 

 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิส่ิงพมิพ์ 
บริษทัฯจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชน จาํกดั เม่ือวนัท่ี 13 

สิงหาคม 2536 สาํนกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 51/29, 51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต 66 (สยามสามคัคี) แขวงตลาดบางเขน 
เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร บริษทัฯประกอบธุรกิจหลกัเป็นผูผ้ลิตส่ิงพิมพ ์และดาํเนินธุรกิจโรงพิมพใ์นลกัษณะ
ครบวงจร  โดยให้การบริการตั้งแต่การวางแผนการผลิตจนกระทัง่เขา้เล่มเป็นส่ิงพิมพส์ําเร็จรูป ตั้งแต่ปี 2533 
จนถึงปัจจุบนั และตั้งแต่ปลายปี 2554 เป็นตน้มา บริษทัฯไดข้ยายธุรกิจเพิ่มไปในดา้นพลงังานทดแทน 

ในปี 2560 บริษทัฯไดข้ยายธุรกิจส่ิงพิมพไ์ปยงับรรจุภณัฑก์ระดาษสําหรับอาหาร ซ่ึงเร่ิมสร้างรายได้
แลว้แต่ยงัไม่มากนกั  ทั้งน้ีบริษทัฯไดต้ระหนกัถึงความถดถอยของตลาดส่ิงพิมพ ์เน่ืองจากผูบ้ริโภคไดห้นัไปใช้
เทคโนโลยีสมยัใหม่ และส่ือออนไลน์เพ่ิมมากข้ึน จึงส่งผลกระทบต่อธุรกิจส่ิงพิมพ์เป็นอย่างมาก  หนังสือ 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
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นิตยสารหลายเล่มปิดตวั ยอดสั่งพิมพ์ลดลง  ทาํให้บริษทัฯมีรายได้จากส่ิงพิมพ์ท่ีลดลงตามไปด้วย   แต่จาก
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบนัท่ีเปล่ียนไปนั้น ไดมี้การสั่งซ้ือสินคา้ออนไลน์เพิ่มข้ึนมาก ทาํให้ส่ิงพิมพ์
ประเภทกล่องลูกฟูก ยงัเป็นท่ีตอ้งการของตลาด และสามารถขยายตวัต่อไปได ้  

ปลายปี 2561 บริษทัฯไดพ้ลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส ในการเขา้ลงทุนในธุรกิจส่ิงพิมพเ์พิ่ม โดยการเขา้ซ้ือ
หุน้สามญัใน บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั (“WPS”) สัดส่วน 84.50% โดยมีเป้าหมายขยายธุรกิจไป
ยงัผลิตภณัฑป์ระเภทกล่องลูกฟูก   เน่ืองจาก WPS มีพื้นท่ีมากสามารถขยายธุรกิจดงักล่าวไดท้นัที ประกอบกบั
บริษทัฯมีผูบ้ริหารและทีมงาน ท่ีมีความรู้ มีประสบการณ์ และความชาํนาญงานอีกดว้ย  จึงเช่ือมัน่ว่าในปี 2562 
บริษทัฯจะมีรายไดจ้ากธุรกิจส่ิงพิมพท่ี์เพ่ิมข้ึนมาก และจะมุ่งมัน่พฒันาสร้างสรรคผ์ลงาน เพื่อความพึงพอใจสูงสุด
ของลูกคา้  และสร้างผลตอบแทนท่ีดีแก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัในระยะยาวต่อไป 

   
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิพลงังาน 
 

ตามท่ีภาครัฐไดมี้นโยบายในการสนบัสนุนการใชไ้ฟฟ้าพลงังานทดแทนนั้น โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ล็งเห็น

ถึงโอกาสในการพฒันา  และไดล้งทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังานทดแทน ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีมีศกัยภาพในการ

เจริญเติบโตท่ีสูง และมีความเส่ียงในการดาํเนินงานตํ่า ตลอดจนสามารถสร้างรายไดท่ี้มัน่คงไดใ้นระยะยาว  

โดยมีธุรกิจหลกั คือ การผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน ประเภทพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็น

หลกั โดยมีโครงการตั้งอยูใ่นประเทศไทยและต่างประเทศ อีกทั้งยงัรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop 

ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2560 เป็นตน้มา  นอกจากน้ีบริษทัยอ่ยไดมี้การลงทุนในบริษทัร่วม ซ่ึงประกอบธุรกิจผลิต

และจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํ้า โดยโรงไฟฟ้าแบบพลงังานความร้อนร่วม (“Cogeneration”) 

ปัจจุบนั โครงการผลิตไฟฟ้าท่ีอยูภ่ายใตก้ารดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม (“กลุ่มบริษทัฯ”) ทั้ง

ท่ีดาํเนินการเชิงพาณิชย ์(“COD”) แลว้ และโครงการท่ีอยูร่ะหว่างการพฒันารวมทั้งหมด 18 โครงการ คิดเป็น

กาํลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุน้รวม  279.97 เมกะวตัต ์และกาํลงัการผลิตไอนํ้ าเสนอขายตาม

สดัส่วนการถือหุน้รวม 38.85 ตนัต่อชัว่โมง  โดยแบ่งเป็นโครงการท่ี COD แลว้ 12 โครงการ คิดเป็นกาํลงัการผลิต

ไฟฟ้าเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุน้รวม 197.00  เมกะวตัต ์และกาํลงัการผลิตไอนํ้ าเสนอขายตามสัดส่วนการ

ถือหุน้รวม 38.85 ตนัต่อชัว่โมง และโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการพฒันา 6 โครงการ คิดเป็นกาํลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอ

ขายตามสดัส่วนการถือหุน้รวม 82.97 เมกะวตัต ์
 

โดยโครงการผลิต และจาํหน่ายไฟฟ้าของกลุ่มบริษทัฯ สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ไดด้งัน้ี 

1) โครงการในประเทศไทย 

(ก) โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยซ่ึ์งติดตั้งอยูบ่นพื้นดิน (“Solar Farm”) โดยในปัจจุบนัมี

จาํนวน 4 โครงการ คิดเป็นกาํลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 20.00 เมกะ

วตัต ์โดยทั้งหมดดาํเนินการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยใ์หแ้ก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) แลว้ 
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(ข) โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคาอาคารพาณิชย ์(“Solar Rooftop”) โดย

ในปัจจุบนัดาํเนินการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยใ์หแ้ก่การไฟฟ้านครหลวง (“กฟน.”) แลว้ 3 โครงการ 

คิดเป็นกาํลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุน้รวม 1,509.07 กิโลวตัต ์และโครงการ

ใหเ้ช่าระบบผลิตไฟฟ้าแบบ Solar Rooftop แก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้าภาคเอกชน อยูร่ะหวา่งพฒันา 3 โครงการ 

คิดเป็นกาํลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขายตามสดัส่วนการถือหุน้รวม 4.5 เมกะวตัต ์

(ค) โครงการโรงไฟฟ้า Cogeneration ซ่ึงดาํเนินการโดยบริษทัร่วมของบริษทัฯ จาํนวน 2 โครงการ 

คิดเป็นกาํลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 155.40 เมกะวตัต ์และกาํลงัการ

ผลิตไอนํ้ าเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 38.85 ตนัต่อชัว่โมง ทั้งหมดดาํเนินการจ่ายไฟฟ้า

เชิงพาณิชยใ์หแ้ก่ กฟภ. แลว้ 
 

2) โครงการในต่างประเทศ 

(ก) โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยซ่ึ์งติดตั้งอยูบ่นพื้นดิน (“Solar Farm”)  

ประเทศญ่ีปุ่น 

 โครงการ Kyoto ขนาดกาํลงัการผลิต 9.99 เมกะวตัต ์(AC) (12.01 เมกะวตัตติ์ดตั้ง) โดยมี

หนงัสือแจง้ผลการพิจารณารับซ้ือไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 20 ปี ในอตัรารับซ้ือไฟฟ้าแบบ feed-

in tariff (FIT) หน่วยละ 32 เยน ปัจจุบนัดาํเนินการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 21 

พฤศจิกายน 2559  

 โครงการ Kurihara 1 จาํนวน 9.52 เมกะวตัต ์ (AC) (11.68 เมกะวตัตติ์ดตั้ง) ในอตัรารับซ้ือ

ไฟฟ้าท่ีราคา 40 เยนต่อหน่วย เป็นเวลา 20 ปี ปัจจุบนัดาํเนินการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยแ์ลว้ 

เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 

 โครงการ Kurihara 2 จาํนวน 12.24 เมกะวตัต ์ (AC) (17.25 เมกะวตัตติ์ดตั้ง) ในอตัรารับซ้ือ
ไฟฟ้าท่ีราคา 36 เยนต่อหน่วยเป็นเวลา 20  ปี ปัจจุบนัอยู่ระหว่างก่อสร้าง ซ่ึงคาดว่าจะแลว้
เสร็จ และจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยไ์ดภ้ายในเดือน พฤศจิกายน ปี 2562 

 โครงการ Shichikashuku 1-2 ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 3.465 เมกะวตัต ์(4.35 เมกะวตัต์

ติดตั้ง) โครงการตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ีเมืองชิจิคะชุคุ จงัหวดัมิยางิ โดยมีหนังสือแจ้งผลการ

พิจารณารับซ้ือไฟฟ้าท่ีผลิตจากพลงังานแสงอาทิตยใ์ห้กบัทาง Tohoku Electric (TEPCO) 

เป็นระยะเวลา 20 ปี ในอตัรารับซ้ือไฟฟ้าแบบ feed-in tariff (FIT) หน่วยละ 21 เยน ซ่ึงคาด

วา่จะสามารถก่อสร้างแลว้เสร็จ และจาํหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชยไ์ดภ้ายในปี 2562 
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ประเทศเวียดนาม 

 โครงการ PKS 1 - 2 ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 99.216 เมกะวตัต ์(ขนาดกาํลงัการผลิตตาม

สัดส่วนการถือหุ้น รวม 64.49 เมกะวตัต)์ โครงการตั้งอยู่ท่ีจงัหวดัฟูเยี้ยน สาธารณรัฐสังคม

นิยมเวียดนาม มีระยะเวลาขายไฟฟ้าให้กบั Electricity of Vietnam (“EVN”) เป็นเวลา 20 ปี ใน

อตัรารับซ้ือไฟฟ้า (Feed in Tariff หรือ FIT) ท่ี 0.0935 USD ต่อหน่วย (หรือประมาณ 3.11 บาท 

อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียท่ี 33.270 บาท/1 USD อา้งอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 30 

ตุลาคม 2561 ) ซ่ึงคาดว่าจะสามารถก่อสร้างแลว้เสร็จ และจาํหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชยไ์ด้

ภายในไตรมาส 2 ปี 2562 
 

โดยสรุปโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั ณ ปัจจุบนัมี ดงันี ้

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ประเภท Solar Farm ขนาดกาํลงัการผลติรวม 20 เมกะวตัต์ :- 

ช่ือโครงการ คู่สัญญา 
ทีต่ั้งโครงการ 

วนัทีล่งนาม 
ในสัญญา 

ขนาดกาํลงั
การผลติ 

(เมกะวตัต์) 

วนัเร่ิมจ่ายไฟฟ้า 
ในเชิงพาณิชย์ 

(COD)  
อาํเภอ จังหวดั 

โรงไฟฟ้าบ่อพลอย JKR - กฟภ. บ่อพลอย กาญจนบุรี 7 ก.ย. 52 5 15 ต.ค. 55 
โรงไฟฟ้าบ่อพลอย RPV - กฟภ. บ่อพลอย กาญจนบุรี 7 ก.ย. 52 5 15 ต.ค.55 
โรงไฟฟ้าลพบุรี LOPBURI - กฟภ. โคกสาํโรง ลพบุรี 26 ก.ย. 54 5 4 ก.พ. 57 
โรงไฟฟ้าปราจีนบุรี PS – กฟภ. เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 22 ส.ค. 59 5 1 ก.พ. 60 

รวม 20 MW  
 
 

โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ทีต่ดิตั้งบนหลงัคา ขนาดกาํลงัการผลติรวมประมาณ 1.5  เมกะวตัต์ :- 
 

ช่ือโครงการ คู่สัญญา 
ทีต่ั้งโครงการ 

วนัทีล่งนาม 
ในสัญญา 

ขนาดกาํลงั 
การผลติ 

(กโิลวตัต์) 

วนัเร่ิมจ่ายไฟฟ้า 
ในเชิงพาณิชย์  

(COD) 
อาํเภอ จังหวดั 

KMC994 EPCOG-กฟน. ก่ิงบางเสาธง สมุทรปราการ 7 พ.ย. 56 214.8 18 ก.ย. 57 
KMC995 EPCOG-กฟน. ก่ิงบางเสาธง สมุทรปราการ 1 พ.ย. 56 214.8 18 ก.ย. 57 
KMC996 EPCOG-กฟน. ก่ิงบางเสาธง สมุทรปราการ 30 ต.ค. 56 214.8 18 ก.ย. 57 
KMC9911 EPCOG-กฟน. ก่ิงบางเสาธง สมุทรปราการ 26 พ.ย. 56 214.8 18 ก.ย. 57 
KMC9915 EPCOG-กฟน. ก่ิงบางเสาธง สมุทรปราการ 7 พ.ย. 56 214.8 18 ก.ย. 57 
EPCO B2 EPCOG-กฟน. เขตหลกัส่ี กทม. 26 พ.ย. 56 237.16 28 เม.ย. 58 
EPCO B3 EPCOG-กฟน. เขตหลกัส่ี กทม. 4 พ.ย. 56 64.68 30 เม.ย. 58 
TYT-K EPCOG-กฟน. เขตจตุจกัร กทม. 4 พ.ย. 56 129.36 10 มิ.ย. 58 

รวม 1.51 MW  
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โครงการพลงังานไฟฟ้า โดยใช้พลงังานความร้อนร่วม (Co-Generation Combined Power Plant) ประกอบด้วย 
 

ลาํดบั ช่ือโครงการ 
ขนาดกาํลงัการผลติ 

(เมกะวตัต์) 
ไอนํา้ 

(ตนั/ช่ัวโมง) 
ทีต่ั้งโครงการ 

เร่ิมจําหน่ายไฟฟ้า 
(COD) 

1 PPTC 120 30 เขตนิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบงั 

29 มี.ค. 2559 

2 SSUT 240 60 เขตนิคมอุตสาหกรรม
บางปู 

โรงงานท่ี 1 : 29 ธ.ค. 59 
โรงงานท่ี 2 : 3 ธ.ค. 59 

รวม 360 MW 90   
 
 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ในประเทศญีปุ่่ น ขนาดกาํลงัการผลติรวมประมาณ 35.215 เมกะวตัต์ :- 
 

ช่ือโครงการ 
บริษัทผู้พฒันา 

และดาํเนินโครงการ 
FIT Price 

(JPY/kWh) 

ขนาดกาํลงั 
การผลติ  
(MW) 

ขนาดกาํลงั 
การผลติตดิตั้ง 

(MWdc) 
Expected COD  

KURIHARA I Premier Solution Co., Ltd 40 9.52 11.68 COD 1 ต.ค. 61 

KURIHARA II Premier Solution Co., Ltd 36 12.24 17.25 ภายในเดือน พ.ย.62 

KYOTEMBA Kyotemba Solar Godo Kaisha 32 9.99 12.01 COD 21 พ.ย. 59 

SHICHIKASHUKU 1-2 Deneb 21 3.465 4.35 ภายในปี 2562 

รวม 35.215 MW 45.29 MWdc  

 
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ในประเทศเวยีดนาม ขนาดกาํลงัการผลติรวมประมาณ 99.216 เมกะวตัต์ :- 
 

ช่ือโครงการ ผู้ดาํเนินโครงการ 
FIT Price 

(USD/kWh) 

ขนาดกาํลงั 
การผลติ 
(MW) 

ขนาดกาํลงั 
การผลติติดตั้ง 

(MWdc) 
Expected COD 

โครงการเวยีดนาม 1 
(XUAN THO 1) 

Phu Khanh Solar Power 0.0935 49.608 55.015 
ภายในเดือน
มิถุนายน 2562 

โครงการเวยีดนาม 2 
(XUAN THO 2) 

Phu Khanh Solar Power 0.0935 49.608 55.015 
ภายในเดือน
มิถุนายน 2562 

รวม 99.216 MW 110.03 Mwdc  
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งานตดิตั้งระบบและควบคุม “โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ทีต่ดิตั้งบนหลงัคา”  ดงันี ้:- 
 

ช่ือโครงการ ผู้ดาํเนินโครงการ ทีต่ั้งโครงการ 
กาํลงัการ
ผลติติดตั้ง 
(MWdc) 

Expected COD  

EPCO 
(Self consumption) 

บจก.เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 0.024 1 พ.ค. 2560 

Thai-Lysaght 
(Turnkey) 

บจก.เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยธุยา 0.282 1 เมษายน 2561 

Sanroong 
(Private PPA) 

บจก.เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั อ.บา้งบึง จ.ชลบุรี 0.968 7 มีนาคม 2562 

KingPac 
(Private PPA) 

บจก.เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั อ.เมือง จ.ชลบุรี 2.08 ไตรมาส 1/2562 

KlintPac 
(Private PPA) 

บจก.เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั อ.พระสมุทรเจดีย ์จ.สมุทรปราการ 1.00 ไตรมาส 4/2562 

NYC (Turnkey) บจก.เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 0.54 เมษายน 2562 
Lamsoon 
(Private PPA) 

บจก.เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั อ.บางปู จ.สมุทรปราการ 
0.58 ไตรมาส 2/2562 

Siam Brothers (Turnkey) บจก.เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 0.97 ไตรมาส 1/2562 

Prima Plastic  (Turnkey) บจก.เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 0.99 ไตรมาส 1/2562 

YUD (Turnkey) บจก.เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 0.94 ไตรมาส 2/2562 
Double Star (Fix Units) บจก.เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั อ.พระสมุทรเจดีย ์จ.สมุทรปราการ 0.99 ไตรมาส 2/2562 

รวม 9.34 MW  

 
รายละเอยีดการดําเนินธุรกจิของบริษัทย่อย มีดังนี ้:- 
 
 

บริษทั ลกัษณะการประกอบธุรกิจ / ทุนจดทะเบียน 
1. บจก. ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) 

(WPS) 
- ดาํเนินธุรกิจรับจา้งพิมพส่ิ์งพิมพทุ์กชนิด 
- ทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จาํนวน 500 ลา้นบาท หุน้

สามญัจาํนวน 50 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 
(บริษทัฯเขา้ซ้ือหุ้น WPS เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2561 ในสัดส่วน 
84.5%) 

2.   บมจ.อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป 
     (EP)  

- ดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัการเขา้ถือหุ้นในบริษทัอ่ืน และลงทุนในธุรกิจ
พลงังานทางเลือก 
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บริษทั ลกัษณะการประกอบธุรกิจ / ทุนจดทะเบียน 
     (เดิมช่ือ บจก.บ่อพลอย โซล่าร์    

(BP)) – ต่อ 
- ทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จาํนวน 1,500 ลา้นบาท 

ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 3,000 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 
0.50  บาท 

- ทุนชาํระแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จาํนวน 1,200 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 2,400 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 
0.50  บาท 

3. บจก. อาร์พีวี พลงังาน 
 (RPV) 

- ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ ขนาดกาํลงัการ
ผลิต 5 เมกะวตัต์ (โรงไฟฟ้าบ่อพลอย) โดยท่ีตั้งโครงการอยู่ท่ี
อ ําเภอบ่อพลอย จังหวัดจังหวัดกาญจนบุรี เ ร่ิมดําเนินการเชิง
พาณิชยแ์ลว้ตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2555 

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธนัวาคม 2561 จาํนวนเงิน 587 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ยหุน้สามญั จาํนวน 5.87 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 
100 บาท 

4. บจก. เจเคอาร์ พลงังาน 
 (JKR) 

- ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ ขนาดกาํลงัการ
ผลิต 5 เมกะวตัต์ (โรงไฟฟ้าบ่อพลอย) โดยท่ีตั้งโครงการอยู่ท่ี
อาํเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี เร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้
ตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2555 

-     ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธนัวาคม 2561 จาํนวนเงิน 125 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ยหุน้สามญั จาํนวน 1.25 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 
100 บาท  

5. บจก. อะควาติส เอน็เนอร์จี 
 (AQUATIS) 
 

- ดาํเนินธุรกิจท่ีพฒันาเก่ียวกบัพลงังานทดแทน เขา้ถือหุ้นในบริษทั
อ่ืน และลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์ปัจจุบนั 
สิทธิในการดาํเนินโครงการของ AQUATIS ไดโ้อนไปยงับริษทัลูก 
คือ บริษทั ลพบุรี โซล่า จาํกดั (LOPBURI) เรียบร้อยแลว้ 

-   ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธนัวาคม 2561 จาํนวนเงิน 200 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ยหุน้สามญั จาํนวน 20 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 
บาท  

6. บจก. ลพบุรี โซล่า 
 (LOPBURI) 
 

- ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์โดยไดรั้บโอนสิทธิ
ในการดาํเนินโครงการจาก AQUATIS ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ ขนาดกาํลงั
การผลิต 5 เมกะวตัต ์โดยท่ีตั้งโครงการอยูท่ี่อาํเภอโคกสาํโรง จงัหวดั
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บริษทั ลกัษณะการประกอบธุรกิจ / ทุนจดทะเบียน 
 (LOPBURI) – ต่อ จงัหวดัลพบุรี เร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ตั้งแต่ 4 ก.พ. 57 

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2561 จาํนวนเงิน 140 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ยหุน้สามญั จาํนวน 1.4 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 
บาท 

7. บจก. เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั 
 (EPCOG) 

- ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์แบบ Solar Rooftop 
ขนาดกาํลงัการผลิตรวมประมาณ 1.50 เมกะวตัต ์จาํนวน  8 โครงการ 
โดย 5 โครงการ เร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชย ์(COD) แลว้ตั้งแต่ 18 
กุมภาพนัธ์ 2557 และอีก 3 โครงการ เร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชย ์
(COD) ในไตรมาส 2/2558 

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2561 จาํนวนเงิน 100 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ยหุน้สามญั จาํนวน 100 ลา้นบาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 
10 บาท 

8. บจก. เอป็โก ้เอน็เนอร์ยี ่
 (EPCOE) 

- ดาํเนินธุรกิจพฒันาโครงการพลังงานและเข้าถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 
(Investment Holding Company) โดยลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น KURIHARA ขนาด 23 MW 

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2561 จาํนวนเงิน 500 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ยหุน้สามญั จาํนวน 50 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 
บาท 

9. บจก. โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเมน้ท ์
      (ประเทศไทย) (SPM(TH))  

- ดาํเนินธุรกิจท่ีพฒันาเก่ียวกบัพลงังานทดแทน เขา้ถือหุน้ในบริษทัอ่ืน 
(Investment Holding Company)  และลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า ดว้ย
พลงังานแสงอาทิตย ์ปัจจุบนัยงัไม่มีการดาํเนินโครงการเชิงพาณิชย์
แต่อยา่งใด 

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2561 จาํนวนเงิน 20 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ยหุน้สามญั จาํนวน 2 ลา้นบาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 
บาท 

10. บจก. เอป็โก ้เอน็จิเนียร่ิง (EE) 
   
 

- ดําเนินธุรกิจเ ก่ียวกับการรับเหมาก่อสร้าง และการบํารุงรักษา
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ทั้ง Solar Farm และ Solar Roof 

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2561 จาํนวนเงิน 2 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ยหุน้สามญั จาํนวน 0.2 ลา้นบาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 
บาท 
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บริษทั ลกัษณะการประกอบธุรกิจ / ทุนจดทะเบียน 
11. บจก. ปราจีน โซล่า (PS) - ดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ ขนาด

กาํลงัการผลิต 5 เมกะวตัต ์(โรงไฟฟ้าปราจีนบุรี) โดยท่ีตั้งโครงการ
อยู่ท่ีตาํบลเนินหอม อาํเภอเมืองปราจีนบุรี จงัหวดัปราจีนบุรี เร่ิม
ดาํเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ตั้งแต่ 1 กมุภาพนัธ์ 2560 

-     ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2561 จาํนวน 62 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ยหุน้สามญั 3 ลา้นหุน้ และหุน้บุริมสิทธิ 3.20 ลา้นหุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

12. บจก. ทศันศิ์ริ (THAT SIRI) - ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจผลิตและ
จาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานความร้อนร่วม  

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2561 จาํนวน 620 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ยหุ้นสามญั 6.20 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 
บาท 

13. บจก. เอสทีซี เอน็เนอร์ยี ่(STCE) - ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจผลิตและ
จาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานความร้อนร่วม 

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธนัวาคม 2561 จาํนวน 784,476,000 บาท 
ประกอบดว้ยหุ้นสามญั 78,447,600 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 
บาท 

14. บจก. เอเพก็ซ์ เอน็เนอยี ่โซลูชัน่  
     (APEX) 

- ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจผลิตและ
จาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานความร้อนร่วม 

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธนัวาคม 2561 จาํนวน 253,568,000 บาท 
ประกอบดว้ยหุ้นสามญั 25,356,800 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 
บาท 

15. บจก. แทค เอน็เนอยี ่(TAC) - ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจผลิตและ
จาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานความร้อนร่วม 

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธนัวาคม 2561 จาํนวน 1,990 ลา้นบาท 
ประกอบด้วยหุ้นสามญั 19.90 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 
บาท 

16. บจก. เอสเอสยทีู (SSUT) 
 

- ดาํเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าระบบ Co-generation กาํลงัการผลิตสูงสุด 
120 MW  และไอนํ้ ากาํลงัการผลิตสูงสุดรวมประมาณ 30 ตนั ต่อ
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บริษทั ลกัษณะการประกอบธุรกิจ / ทุนจดทะเบียน 
     (SSUT) – ต่อ ชัว่โมง  มีจาํนวน 2 โรงไฟฟ้า รวมเป็นกาํลงัการผลิตสูงสุด 240 

MW และไอนํ้ ากาํลงัการผลิตสูงสุดรวมประมาณ 60 ตนั ต่อชัว่โมง 
โรงไฟฟ้าตั้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมบางปู  (COD ครบเม่ือ 29 ธ.ค. 
59) 

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธนัวาคม 2561 จาํนวน 2,919 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ยหุ้นสามญั 29.19 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 
บาท 

17. บจก. พีพีทีซี (PPTC) - ดาํเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าระบบ Co-generation กาํลงัการผลิตสูงสุด 
120 MW และไอนํ้ ากาํลงัการผลิตสูงสุดรวมประมาณ 30 ตนั ต่อ
ชัว่โมงโรงไฟฟ้าตั้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั (COD เม่ือ 
29 มี.ค.59) 

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธนัวาคม 2561 จาํนวน 1,484 ลา้นบาท 
ประกอบด้วยหุ้นสามญั 14.84 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 
บาท 

18.  Alternative Energies Kabushi  
       Kaisha (AE-KK)  
   

- เขา้ถือหุ้นในบริษทัอ่ืน และลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าในธุรกิจพฒันา
โครงการพลงังานในต่างประเทศ 

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธนัวาคม 2561 จาํนวนเงิน JPY 25,000,000   
(อตัราแลกเปล่ียน 0.294 บาท ต่อเยน เทียบเท่าเงินบาทประมาณ 
7.35 ลา้นบาท) 

19.  Kurihara Godo Kaisha (GK1) - ดาํเนินโครงการ Solar Farm ในประเทศญ่ีปุ่น จาํนวน 1 โครงการ 
ภายใตโ้ครงสร้างการลงทุนแบบ จีเค-ทีเค โครงการ Kurihara II 
ขนาดกาํลงัการผลิต 12.24 MW อตัรารับซ้ือไฟฟ้าแบบ FIT หน่วย
ละ 36 เยน  คาดวา่จะ COD ภายในไตรมาส 3/2562 

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธนัวาคม 2561 จาํนวนเงิน JPY 30,000,000   
(อตัราแลกเปล่ียน 0.294 บาท ต่อเยน เทียบเท่าเงินบาทประมาณ 
8.82 ลา้นบาท) 

20.  AE Power Godo Kaisha (GK2) 
 
 
 

- ดาํเนินโครงการ Solar Farm ในประเทศญ่ีปุ่น จาํนวน 1 โครงการ 
ภายใตโ้ครงสร้างการลงทุนแบบ จีเค-ทีเค โครงการ Kurihara I 
ขนาดกาํลงัการผลิต 9.52 MW อตัรารับซ้ือไฟฟ้าแบบ FIT หน่วยละ 
40 เยน  คาดวา่จะ COD ภายในไตรมาส 3/2561 
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บริษทั ลกัษณะการประกอบธุรกิจ / ทุนจดทะเบียน 
     (GK2) – ต่อ -    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธนัวาคม 2561 จาํนวนเงิน JPY 10,000,000   

(อตัราแลกเปล่ียน 0.294 บาท ต่อเยน เทียบเท่าเงินบาทประมาณ 2.94 
ลา้นบาท) 

21.  Kyotemba Solar Godo Kaisha 
(GK3) 

- ดาํเนินโครงการ Solar Farm ในประเทศญ่ีปุ่น จาํนวน 1 โครงการ 
ภายใตโ้ครงสร้างการลงทุนแบบ จีเค-ทีเค โครงการ Kyoto ขนาด
กาํลงัการผลิต 9.99 MW  ในเขตพื้นท่ีเมืองเกียวโต  อตัรารับซ้ือ
ไฟฟ้าแบบ FIT หน่วยละ 32 เยน  COD เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 
2559 

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธนัวาคม 2561 จาํนวนเงิน JPY 19,010,000   
(อตัราแลกเปล่ียน 0.294 บาท ต่อเยน เทียบเท่าเงินบาทประมาณ 
5.59 ลา้นบาท) 

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

- ดาํเนินโครงการ Solar Farm ในประเทศญ่ีปุ่น จาํนวน 1 โครงการ 
ภายใตโ้ครงสร้างการลงทุนแบบ จีเค-ทีเค โครงการ Shichikashuku 
1-2 ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 3.465 อตัรารับซ้ือไฟฟ้าแบบ FIT 
หน่วยละ 36 เยน  คาดวา่จะ COD ภายในไตรมาส 3/2562 

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธนัวาคม 2561 จาํนวนเงิน JPY 50,000    
     (อตัราแลกเปล่ียน 0.294 บาท ต่อเยน เทียบเท่าเงินบาทประมาณ

14,700 บาท) 

23.  Phu Khanh Solar Power Joint 
      Stock Company (PKS) 

-      ดาํเนินโครงการ Solar Farm ท่ีจงัหวดัฟูเยี้ยน สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม จาํนวน 2 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตติดตั้งรวม 
110.03 MW โดยสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า มีระยะเวลาขายไฟฟ้าให้กบั 
Electricity of Vietnam (“EVN”) เป็นเวลา 20 ปี ในอตัรารับซ้ือ
ไฟฟ้า (Feed in Tariff หรือ FIT) ท่ี 0.0935 USD ต่อหน่วย (หรือ
ประมาณ 3.11 บาท อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียท่ี 33.270 บาท/1 USD 
อา้งอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 30 ตุลาคม 2561 ) คาด
วา่จะ COD ภายในเดือน มิถุนายน 2562 

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธนัวาคม 2561 จาํนวนเงิน 500,000 ลา้น VND  
      ทุนชาํระแลว้ จาํนวน 361,734 ลา้นVND (Par 100,000VND / หุน้)    
      (อตัราแลกเปล่ียน 0.1404 บาท/100VND เทียบเท่าเงินบาทประมาณ 

507.87 ลา้นบาท) 
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 
(ข้อมูล ณ วนัที ่15 มนีาคม 2562) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีสํ่าคญัของบริษทั และบริษทัย่อย  
 

ตามท่ีบริษทัฯ ไดป้ระกอบธุรกิจหลกัเป็นผูผ้ลิตส่ิงพิมพ ์และดาํเนินธุรกิจโรงพิมพใ์นลกัษณะครบ
วงจรโดยใหก้ารบริการตั้งแต่ การวางแผนการผลิตจนกระทัง่เขา้เล่มเป็นส่ิงพิมพส์าํเร็จรูป ตั้งแต่ปี 2533  

จนกระทัง่ปี 2554 บริษทัฯไดข้ยายธุรกิจเพิ่มในการพฒันาและลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังาน
ทดแทน โดยการเขา้ซ้ือหุน้สามญั และสิทธิเรียกร้อง ในสดัส่วนร้อยละ 100 ของบริษทั ไอเฟค กรีน เพาเวอร์ พลสั 
จาํกดั ซ่ึงเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จาํกดั และเปล่ียนช่ืออีกคร้ังเป็น บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป 
จาํกดั (มหาชน) (EP)  ในปี 2558 - 2560 EP ไดมี้เพิ่มทุนจดทะเบียน ส่งผลให ้ณ ปัจจุบนั บริษทัฯถือหุ้นใน EP 
ร้อยละ 75 

และในปลายปี 2561 บริษทัฯไดข้ยายธุรกิจส่ิงพิมพเ์พิ่ม โดยการลงทุนเขา้ซ้ือหุ้นสามญั บริษทั 
ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั  ในสดัส่วน 84.50% เพื่อรองรับการขยายธุรกิจส่ิงพิมพไ์ปยงัผลิตภณัฑป์ระเภท
กล่องลูกฟูก 
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สรุปรายละเอยีดการลงทุนของบริษทัฯและบริษทัย่อย โดยสังเขป ดงันี ้: - 
 

10 มกราคม 2555 บริษทั โรงพมิพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดเ้ขา้ซ้ือหุน้สามญัและสิทธิ
เรียกร้องของ บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จาํกดั (BP) ในสดัส่วนร้อยละ 100 รวมเป็นจาํนวน
เงินรวมทั้งส้ิน 230 ลา้นบาท    

13 มกราคม 2555 บริษทัฯขายหุ้นสามญัและสิทธิเรียกร้องของ บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จาํกัด ใน
สัดส่วนร้อยละ 24 คิดเป็นจาํนวนหุน้สามญั 2,400,000 หุ้น ใหแ้ก่บริษทั เซลทิค สแควร์ 
จาํกดั (“CELTIC”) รวมเป็นจาํนวนเงินท่ีเขา้ร่วมลงทุนทั้งส้ิน 65.20 ลา้นบาท 

บริษทัฯไดล้งทุนในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาดกาํลงัการ
ผลิตรวมประมาณ 10 เมกะวตัต ์โดยลงทุนผ่าน บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จาํกดั (BP) ซ่ึง
ถือหุ้นใน บริษทั เจเคอาร์ พลงังาน จาํกดั (JKR) และ บริษทั อาร์พีวี พลงังาน จาํกดั 
(RPV) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์และ
ไดเ้ขา้ทาํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดย JKR มีขนาดกาํลงัการผลิต
ประมาณ 5 เมกะวตัต ์และ RPV มีขนาดกาํลงัการผลิตประมาณ 5 เมกะวตัต ์ 

23 มกราคม 2555 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จาํกดั (BP) ฐานะผูว้่าจา้ง ไดล้งนามใน “สัญญาจา้งเหมา
ก่อสร้างระบบผลิตพลงังานไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทิตย”์ (Engineering Procurement and 
Construction Agreement : EPC) สาํหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์อง 
JKR และ RPV ขนาดกาํลงัการติดตั้งรวม 2 โครงการ ประมาณ 10 เมกะวตัต์ โดยมี
คู่สัญญา คือ ผูรั้บจา้งเหมาโครงการซ่ึงเป็นบริษทัในต่างประเทศ ในฐานะผูรั้บจา้ง (ผูรั้บ
จา้งเหมาโครงการ เป็นผูรั้บจา้งเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าให้กบั JKR และ RPV) โดยมี
มูลค่าตามสญัญาจา้งเหมา สาํหรับสองโครงการดงักล่าวเท่ากบั 770 ลา้นบาท ติดตั้งระบบ
ผลิตพลงังานไฟฟ้าดว้ยเซลล์แสงอาทิตย ์ก่อสร้าง และรับประกนัความเส่ียงต่างๆ ใน
ระหวา่งการก่อสร้างจนถึง เม่ือโครงการสามารถเร่ิมดาํเนินการจ่ายไฟฟ้าเขา้สู่ระบบของ 
กฟภ. ได ้

24 มกราคม 2555 บริษทัฯไดรั้บการสนบัสนุนดา้นสินเช่ือจาก ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไอซี
บีซี ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์ห้แก่ BP โดยผ่านการลงทุนใน
โครงการของ JKR และ RPV ในมูลค่าวงเงินสินเช่ือระยะยาว 735.23 ลา้นบาท วงเงิน
สินเช่ือระยะยาว มีกาํหนดเวลาในการจ่ายชาํระคืน ภายใน 9.5 ปี (รวมระยะเวลาปลอด
การจ่ายชาํระคืนเงินตน้ 6 เดือน) นบัจากวนัท่ีเร่ิมตน้ซ้ือขายไฟฟ้า (COD) กบั กฟภ. 

15 ตุลาคม 2555 โรงไฟฟ้าบ่อพลอย อาํเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 10 
เมกะวตัต ์ไดก่้อสร้างแลว้เสร็จ และเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยจ์าํหน่ายกระแสไฟฟ้า
ใหก้บัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
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26 พฤศจิกายน 2555 
 
 

บริษทัฯอนุมติัใหบ้ริษทัยอ่ย คือ บริษทั เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั จาํกดั (EPCOG) 
เขา้ซ้ือหุน้สามญัของ บริษทั อะควาติส เอน็เนอร์จี จาํกดั (AQUATIS) ในสัดส่วนร้อยละ 
100 จาก Sungen  Investments Holding Limited จาํนวนเงิน 15.00 ลา้นบาท โดย 
AQUATIS ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 99.97 ในบริษทั ลพบุรี โซล่า จาํกดั (LOPBURI) 
ซ่ึง LOPBURI มีสิทธิในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าท่ีปริมาณพลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
สูงสุด 5 เมกะวตัต ์

- LOPBURI  ซ้ือท่ีดิน ตั้งอยู่ท่ี ตาํบลวงัขอนขวา้ง อาํเภอโคกสําโรง  จังหวดั
ลพบุรี โฉนดเลขท่ี 31225, 31226, 31227, 33356, 33357 รวม 5 แปลง เน้ือท่ี
รวม 119.55 ไร่ จาํนวนเงิน 35.00 ลา้นบาทจาก Sungen (Thailand) Company 
Limited 

- LOPBURI ลงนามในสัญญาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาดกาํลงั
การผลิต 5 เมกะวตัต ์โดยวา่จา้ง Sungen International Limited  และ Sungen 
(Thailand) Company Limited เป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าดว้ยเซลล์
แสงอาทิตย ์มีมูลค่าการก่อสร้าง จาํนวนเงิน 471.30 ลา้นบาท  

- บริษทัฯ อนุมติัการจดัหาแหล่งเงินทุน และลงนามในสัญญาสินเช่ือ เอกสาร
หลกัประกนั เอกสารทางการเงินอ่ืน ๆ และเอกสารสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งหมดในการจดัหาแหล่งเงินทุนท่ีใชใ้นการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์

11 พฤศจิกายน 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างธุรกิจและการถือหุน้ของกลุ่มโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
คณะกรรมการบริษทัฯอนุมติัให้ บริษทัฯเขา้ซ้ือหุน้ บริษทั อะควาติส เอน็เนอร์จี จาํกดั 
(AQUATIS)  จาํนวน 13,999,998 หุน้ ราคาพาร์ 10.00 บาท ในราคาซ้ือหุ้นละ 11.22 
บาท จาก บริษทั เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั จาํกดั (EPCOG) รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 
157.08 ลา้นบาท และมีกาํไรจากการจาํหน่ายจาํนวนเงิน 2.16 ลา้นบาท 

และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทของ EPCO คร้ังท่ี 4/2556 เม่ือวนัท่ี 11 
พฤศจิกายน 2556 มีมติอนุมติัให ้EPCOG ประกอบธุรกิจพลงังานดา้น Solar Roof , Bio-
Mass, Bio Gas, Wind และพลงังานทางเลือกอ่ืนๆ   

EPCOG ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดบนหลงัคา 
(“Solar PV Rooftop”) EPCOG ซ่ึงไดด้าํเนินการยื่นแบบคาํขอฯ ทั้งส้ินจาํนวน 12 
โครงการ แต่ไดรั้บการคดัเลือกจาํนวน  8 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตรวมประมาณ 1.5 
เมกะวตัต ์

10 มกราคม 2557 
 
 
 

บริษทั  เอป็โก ้ กรีน  พาวเวอร์  พลสั  จาํกดั (EPCOG) จดัตั้ง บริษทั  เอป็โก ้เอ็น
เนอร์ยี่ จาํกดั (EPCOE)  และ  EPCOE ไดมี้การลงนามในสัญญาแต่งตั้ง บริษทั 
พรีเมียร์ โซลูชั่น จาํกัด เป็นผูพ้ฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน
ประเทศญ่ีปุ่น ขนาด 23 MW ในเขตพ้ืนท่ี คูริฮาร่า จงัหวดัมิยากิ ประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงมี
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10 มกราคม 2557 
(ต่อ) 
 
 

ใบอนุญาตขายไฟฟ้าผลิตจากโซล่าร์เซล ไม่เกิน 10 MW (AC) ท่ีราคา 40 เยนต่อ
หน่วย เป็นเวลา 20 ปี และ 13 MW (AC) ท่ีราคา 36 เยนต่อหน่วยเป็นเวลา 20 ปี บน
พื้นท่ีขนาด 410,172 ตารางเมตร หรือ 256.36 ไร่ โดยมีมูลค่าตามสัญญา 607,500,000 
เยน (อตัราแลกเปล่ียน 0.32 เทียบเท่าเงินบาทโดยประมาณ 194.40 ลา้นบาท) ซ่ึงรวม
ท่ีดินและใบอนุญาตต่างๆ ครบถว้น ทั้งน้ียงัไม่รวมค่าก่อสร้างซ่ึงจะเสนอพิจารณา
อนุมติัในอนาคตต่อไป 

4 กมุภาพนัธ์ 2557 โรงไฟฟ้าลพบุรี ขนาดกาํลงัการผลิต 5 เมกะวตัต ์ไดก่้อสร้างแลว้เสร็จ และเร่ิม
เดินเคร่ืองเชิงพาณิชยจ์าํหน่ายกระแสไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

3 มีนาคม 2557 คณะกรรมการบริษทัฯอนุมติัให ้บริษทัฯเขา้ซ้ือหุน้ บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จาํกดั 
(BP) ในสดัส่วนร้อยละ 24 คิดเป็นมูลค่ารวม 137.06 ลา้นบาท 

11 เมษายน 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 3/2557 เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2557 
ไดมี้มติจดัตั้งบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ ดงัน้ี  
1. Solar Power Management Co., Ltd. (HK Co.)  บริษทัตั้งอยูใ่นประเทศฮ่องกง 

ดาํเนินธุรกิจเพื่อเขา้ถือหุ้นในบริษทัอ่ืน และลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าในธุรกิจพฒันา
โครงการพลงังานในต่างประเทศ 

2. โดย บริษทั โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (“SPM(TH)”)  เขา้
ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100 (โดย EPCO ถือหุน้ทางออ้มใน SPM(TH) ในสดัส่วน
ร้อยละ 100 โดยถือผา่น บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (เดิมช่ือ 
บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จาํกดั)) 

3. Alternative Energies Kabushi Kaisha (Jpn Co.) บริษทัตั้งอยูใ่นประเทศญ่ีปุ่น 
ดาํเนินธุรกิจเพื่อเขา้ถือหุ้นในบริษทัท่ีลงทุนในธุรกิจพฒันาโครงการพลงังานใน
ประเทศญ่ีปุ่น โดย Solar Power Management Co., Ltd. (HK Co.)  เขา้ถือหุน้ใน
สดัส่วนร้อยละ 50  

4. Kurihara Godo Kaisha (Jpn Co.) บริษทัตั้งอยูใ่นประเทศญ่ีปุ่น ดาํเนินธุรกิจพฒันา
โครงการพลงังานในประเทศญ่ีปุ่น โดย Alternative Energies Kabushi Kaisha (Jpn 
Co.)  เขา้ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100 

5. AE Power Godo Kaisha (Jpn Co.) บริษทัตั้งอยูใ่นประเทศญ่ีปุ่น ดาํเนินธุรกิจ
พฒันาโครงการพลงังานในประเทศญ่ีปุ่น โดย Alternative Energies Kabushi 
Kaisha (Jpn Co.)  เขา้ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100 

18  กนัยายน 2557 บริษทั  เอ็ปโก้  กรีน  พาวเวอร์  พลัส  จาํกัด  (EPCOG) ได้เร่ิมเดินเคร่ืองเชิง
พาณิชยจ์าํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดบนหลงัคา (“Solar PV 
Rooftop”) จาํนวน 5 โครงการ ตั้งอยูท่ี่ อ.ก่ิงบางเสาธง จ.สมุทรปราการ โดยมีขนาด
กาํลงัการผลิตรวม  1,071.88  กิโลวตัต ์ใหก้บัการไฟฟ้านครหลวง  



28 

 

13 มีนาคม 2558 เพ่ือเป็นการจดัโครงสร้างกลุ่มบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจพลงังาน และเพื่อเตรียมการให ้
บริษัท  บ่อพลอย โซล่าร์  จํากัด  ยื่นจดทะเบียนเป็นบริษัทรับอนุญาตในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัให้บริษทัฯขายหุน้สามญั
ทั้งหมดของ บริษทั อะควาติส เอน็เนอร์จี จาํกดั (AQUATIS) จาํนวน 13,999,998 หุน้ 
ราคาพาร์ 10.00 บาท ในราคาขายหุน้ละ 11.23 บาท ขายหุ้นสามญั ของบริษทั เอป็โก ้
กรีน พาวเวอร์ พลสั จาํกดั (EPCOG) จาํนวน 9,999,997 หุน้ ราคาพาร์ 10.00 บาท ใน
ราคาขายหุ้นละ 10.00 บาท และขายหุ้นสามญั ของบริษทั โซล่า พาวเวอร์ แมเนจ
เมน้ท ์จาํกดั (SPM-TH) จาํนวน 9,999,997 หุน้ ราคาพาร์ 10.00 บาท ในราคาขายหุ้น
ละ 10.00 บาท ใหแ้ก่ บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จาํกดั (BP) รวมมูลค่าขายเป็นจาํนวน
เงินทั้งส้ิน 227.22 ลา้นบาท และมีกาํไรจากการขายรวมเป็นจาํนวนเงิน 0.14 ลา้นบาท 

30 เมษายน 2558 บริษทั เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั จาํกดั (EPCOG) ไดเ้ร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย์
จาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดบนหลงัคา (“Solar PV Rooftop”) 
เพ่ิมอีกจาํนวน 2 โครงการ ตั้งอยูท่ี่ เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ ขนาดกาํลงัการผลิตรวม  
301.84  กิโลวตัต ์ใหก้บัการไฟฟ้านครหลวง 

10 มิถุนายน 2558 บริษทั เอ็ปโก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั จาํกดั (EPCOG) ไดเ้ร่ิมเดินเคร่ืองเชิง
พาณิชยจ์าํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดบนหลงัคา (“Solar PV 
Rooftop”) เพ่ิมอีกจาํนวน 1 โครงการ ตั้งอยูท่ี่ เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ ขนาดกาํลงัการ
ผลิตรวม 129.36 กิโลวตัต ์ ใหก้บัการไฟฟ้านครหลวง 

9 ตุลาคม 2558 ,  
13 ตุลาคม 2558 
 
 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 5/2558 เม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2558 
และ คร้ังท่ี 6/2558 เม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม 2558 ไดมี้มติอนุมติัเขา้ทาํรายการลงทุนใน
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์จาํนวน 5 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการ Kyoto, 
โครงการ Genbi และ โครงการ Shirakata 1-3 ท่ีประเทศญ่ีปุ่น ขนาดกาํลงัการผลิต
รวม 25.326 เมกะวตัต ์โดยมีมูลค่ารวมของโครงการประมาณ 2,472.75 ลา้นบาท 
(หรือ 8,215.12 ลา้นเยน อา้งอิงอตัราแลกเปล่ียนท่ี 0.301 บาทต่อเยน) ถา้มีค่าใชจ่้ายท่ี
อาจเกิดข้ึน ประมาณวา่เพิ่มข้ึนแลว้ไม่เกินจาํนวนเงินทั้งส้ิน 2,500 ลา้นบาท 

12 พฤศจิกายน 2558 
 
 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 7/2558 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 
2558 ไดมี้มติจดัตั้งบริษทัยอ่ย  Kyotemba Solar Godo Kaisha (เดิมช่ือ Green Partner 
Godo Kaisha) บริษทัตั้งอยูใ่นประเทศญ่ีปุ่น ดาํเนินธุรกิจพฒันาโครงการพลงังานใน
ประเทศญ่ีปุ่น โดย Alternative Energies Kabushi Kaisha (Jpn Co.)  เขา้ถือหุน้ใน
สดัส่วนร้อยละ 100 
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14 ธันวาคม 2558 
 
 
 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 8/2558 ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทั 
บ่อพลอย โซล่าร์ จาํกดั (BP) ดาํเนินการดงัน้ี 

1. แปรสภาพบริษทัจาํกดั เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั 
2. เปล่ียนช่ือ จากเดิม บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จาํกัด เป็นบริษทั อีสเทอร์น   

พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
3. เปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว ้จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าท่ีตราไว้

หุน้ละ 0.10 บาท 
4. เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากเดิม 720,000,000 บาท เป็นทุนจด

ทะเบียนใหม่ 900,000,000 บาท โดยเป็นทุนหุน้สามญัจาํนวน 9,000,000,000  
หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท 

5. ให้บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ออกและเสนอขายตรา
สารหน้ีระยะสั้ นประเภทตัว๋แลกเงินระยะสั้ นประเภทตัว๋แลกเงินระยะสั้ น 
(Bill of exchange : B/E) โดยมีมูลค่าคงคา้งไม่เกิน 1,000 ลา้นบาท ขณะใด
ขณะหน่ึง 

6. ให้บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ออกและเสนอขายหุ้นกู ้
ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท 

25 ธันวาคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 9/2558 เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 
2558 ไดมี้มติอนุมติัให้จดัตั้งบริษทัยอ่ย คือ บริษทั เอ็ปโก ้เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั (EE) 
บริษทัตั้งอยู่ในประเทศไทย เพื่อดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัการรับเหมาก่อสร้างและการ
บาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ โดย บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั 
(มหาชน) (เดิมช่ือ บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จาํกดั)  เขา้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75 
และดาํเนินจดทะเบียนจัดตั้งบริษทัฯ ท่ีกรมพฒันาธุรกิจเรียบร้อยแล้ว เม่ือวนัท่ี 7 
มกราคม 2559 

10 กมุภาพนัธ์ 2559 
 
 
 
 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 1/2559 ไดมี้มติอนุมติัเร่ืองสาํคญั
ดงัน้ี 

1. ขยายวงเงินการออกและเสนอขายตราสารหน้ีประเภทตัว๋แลกเงินระยะสั้ น 
(Bill of Exchange : B/E) ของ EPCO จากเดิมมูลค่าคงคา้งรวมไม่เกิน 500 
ลา้นบาท เป็นมูลค่าคงคา้งรวมไม่เกิน 1,000 ลา้นบาท 

2. ให้จาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจาํนวน 3,000 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้น
ละ 0.10 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ของจาํนวนหุ้นหลงัเพ่ิมทุน โดย
จดัสรรแบบเฉพาะเจาะจง ในราคาหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นมูลค่า 750 ลา้น
บาท 
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8 มิถุนายน 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 4/2559 ไดมี้มติอนุมติัเร่ืองสาํคญั
ดงัน้ี 

1. อนุมติัการเขา้ทาํรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ย  บริษทั อีสเทอร์น 
พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (EP)  ในการเขา้ทาํสัญญาซ้ือขายหุน้ ระหว่าง 
EP กบั บริษทั ปรีดา ปราโมทย ์จาํกดั  กบั  บริษทั เอ็กซ์เซลล้ิงค์ จาํกดั  
จาํนวน 3,635,800 หุน้ 

2. อนุมติัการเขา้ทาํรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ย  บริษทั อีสเทอร์น 
พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (EP)  ในการเขา้ทาํสัญญาซ้ือขายหุน้ ระหว่าง 
EP กบั บริษทั เอสทีซี เอ็นเนอร์ยี่ จาํกดั  กบั บริษทั เอเพ็กซ์ เอ็นเนอร์ยี ่
โซลูชัน่  จาํกดั  จาํนวน 9,875,000 หุน้ 

3. อนุมติัการเขา้ทาํรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ย  บริษทั อีสเทอร์น 
พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (EP)  ในการเขา้ทาํสัญญาซ้ือขายหุน้ ระหวา่ง 
EP กบั บริษทั เอสทีซี กรีน จาํกดั   จาํนวน 3,100,000 หุน้ 

4. อนุมติัยกเลิกการเขา้ทาํสัญญาพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
ประเทศญ่ีปุ่น Genbi Project 10 MW และ Shirakata Project 1-3 = 5.336 
MW. รวม 4 โครงการ = 15.336 MW ของบริษทัยอ่ยและใหน้าํเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อรับทราบต่อไป 

15 สิงหาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 6/2559 ไดมี้มติอนุมติัให้เขา้ทาํ
รายการได้มาซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัย่อยทางอ้อม  บริษทั อะควาติส  เอ็นเนอร์จี  
จาํกดั (AQU)  ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นพ้ืนท่ีของสหกรณ์
การเกษตรเมืองปราจีนบุรี จาํกดั ขนาดกาํลงัการผลิต 5 เมกะวตัต ์  

18 พฤศจิกายน 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 8/2559 ไดมี้มติท่ีสาํคญัดงัน้ี 
1. อนุมติัการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย  ์ประเทศญ่ีปุ่น 

Mimata Project ขนาดกาํลงัการผลิต 5 เมกะวตัต ์ของบริษทัยอ่ย 
2. อนุมติัการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย  ์ประเทศญ่ีปุ่น 

Shichikashuku Project 1-2 ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 3.465 MW ของบ.ยอ่ย 

21 พฤศจิกายน 2559 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น โครงการ Kyoto  ไดเ้ร่ิมเดินเคร่ือง
เชิงพาณิชยจ์าํหน่ายกระแสไฟฟ้า ขนาดกาํลงัการผลิต 9.99 เมกะวตัต ์

14 ธันวาคม 2559 
 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 9/2559 ได้มีมติท่ีให้เขา้ทาํ
รายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์อง EP การเขา้ทาํสัญญาซ้ือขายหุ้นบริษทั ทศัน์ศิริ จาํกดั   
ระหว่าง  บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) กบั บริษทั พีพีจีอาร์ จาํกดั   
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14 ธันวาคม 2559 
(ต่อ) 

จาํนวน 3,099,998 หุ้น ในมูลค่าหุ้นละ 164.33 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 
509,422,671.34 บาท  คิดเป็นร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน 

19 มกราคม 2560 AEKK ไดท้าํสัญญาซ้ือหุ้นของ Higashi Nihon Mega Solar 3 Godo Kaisha 
(GK4) ในประเทศญ่ีปุ่นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน เป็นเงิน 50,000 
เยน จากผูถื้อหุ้นเดิมมูลค่าตามสัญญา 410.42 ลา้นเยน ซ่ึง GK4 เป็นผูไ้ดรั้บสิทธิใน
การพฒันาโครงการโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย  ์จาํนวน 2 โครงการ สัญญา
ดงักล่าวไดร้วมสิทธิในการผลิตไฟฟ้า และใบอนุญาตต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์(Fit) มูลค่า 314.37 ลา้นเยน (คิดเป็น 
95.44 ลา้นบาท) รวมถึงสิทธิในท่ีดินมูลค่า 96 ลา้นเยน (คิดเป็น 95.44 ลา้นบาท)  

23 มกราคม 2560 AE-KK ไดโ้อนหุ้นทั้งหมดของ GK3 ให้แก่ Kyotamba Solar Holding Ippan 
Shadan Houjin เพื่อใหเ้ป็นไปตามโครงสร้างทางกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น 

1 กมุภาพนัธ์ 2560 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น โครงการ Kyoto  ไดเ้ร่ิมเดินเคร่ือง
เชิงพาณิชยจ์าํหน่ายกระแสไฟฟ้า ขนาดกาํลงัการผลิต 9.99 เมกะวตัต ์

21 กมุภาพนัธ์ 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 1/2560 ไดมี้มติอนุมติัเร่ืองสาํคญั
ดงัน้ี 

1. อนุมติัให ้EP เขา้ทาํสัญญาซ้ือขายหุน้ใน บจก.ทศัน์ศิริ เพิ่มเติมจากผูถื้อหุน้เดิม
อีก จาํนวน 3,099,998 หุน้ โดยท่ีมูลค่าตามสัญญา 509.42 ลา้นบาท ภายหลงัการ
ซ้ือหุน้ สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 99.99 และสัดส่วน
การถือหุ้นทางออ้มในบจก.เอสเอสยูที คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน
ของบริษทัดงักล่าว 

2. อนุมติัให ้EP เขา้ทาํสญัญาซ้ือขายหุน้ใน บจก. เอสทีซี เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั (STCE) 
จาํนวน 78,447,600 หุน้ ในราคาหุน้ละ 16.433 บาท เป็นเงิน 1,289.13 ลา้นบาท 
คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนในบริษทัดงักล่าว 
เพือ่เขา้เป็นผูถื้อหุน้ทางออ้มในบจก. แทค เอน็เนอยี ่(TAC) คิดเป็นร้อยละ 39.60 
ของทุนจดทะเบียน และเพื่อเขา้เป็นผูถื้อหุน้ทางออ้มในบริษทั เอสเอสยทีู จาํกดั 
(SSUT) เพิ่มอีกร้อยละ 15.84 ของทุนจดทะเบียน และเขา้เป็นผูถื้อหุน้ทางออ้ม
ในบริษทั พพีทีีซี จาํกดั (PPTC) ร้อยละ 19.80 ของทุนจดทะเบียน 

3. อนุมติัให้ EP เขา้ทาํสัญญาซ้ือขายหุ้นในบจก.เอเพ็กซ์ เอ็นเนอยี่ โซลูชั่น 
(APEX) จาํนวน 20,602,400 หุน้ ในราคาหุน้ละ 16.433 บาท เป็นเงิน 338.56 
ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 81.25 ของทุนจดทะเบียนในบริษทั
ดงักล่าว เพื่อเขา้เป็นผูถื้อหุน้ทางออ้มในบริษทั แทค เอน็เนอยี ่จาํกดั (TAC) คิด
เป็นร้อยละ 10.40 ของทุนจดทะเบียน และเพือ่เขา้เป็นผูถื้อหุน้ทางออ้มในบริษทั 
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21 กุมภาพันธ์ 2560 
(ต่อ) 

เอสเอสยทีู จาํกดั (SSUT) เพิ่มอีกร้อยละ 4.16 ของทุนจดทะเบียน และเขา้เป็นผู ้
ถือหุน้ทางออ้มในบริษทั พพีทีีซี จาํกดั (PPTC) ร้อยละ 5.20 ของทุนจดทะเบียน 

4. อนุมติัให ้EP เขา้ทาํสัญญาซ้ือขายหุน้ในบจก.พีพีทีซี (PPTC) จาํนวน 3,635,800 
หุน้ ในราคาหุน้ละ 142.33 บาท เป็นเงิน 517.49 ลา้นบาท ภายหลงัการซ้ือหุน้ 
EP  มีสัดส่วนการถือหุน้ทางตรงในบริษทัดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 24.50  และ
สดัส่วนการถือหุน้ทางออ้มผา่น บริษทั แทค เอน็เนอยี ่จาํกดั (TAC) คิดเป็นร้อย
ละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนในบริษทัดงักล่าว 

15 พฤษภาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 5/2560 ไดมี้มติอนุมติัเร่ืองสาํคญั
ดงัน้ี 

1. อนุมติัให ้EP ซ้ือหุน้ทั้งหมดในบริษทั เอป็โก ้เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั จากบริษทั เอป็
โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั จาํกดั จาํนวน 19,999,997 หุน้ ในราคาทุน รวมเป็นเงิน 
119.99 ลา้นบาท สัดส่วนการถือหุน้คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนใน
บริษทัดังกล่าว เพื่อจัดโครงสร้างการถือหุ้นใหม่ให้เกิดความชัดเจนในการ
ดาํเนินธุรกิจ 

2. อนุมติัให ้SPM-TH จาํหน่ายเงินลงทุนในหุน้สามญัทั้งหมดของ Solar Power 
Management Co., Ltd. (HK Co.) “SPM-HK” จาํนวน 4,007,500 หุน้ ในราคา
หุน้ละ 1.05 ดอลลาร์ฮ่องกง รวมเป็นเงิน 4.21 ลา้นดอลลาร์ฮ่องกง เพื่อปรับ
โครงสร้างการจดัการใหม่ ใหส้อดคลอ้งกบัการบริหารงานของกลุ่ม 

28 มิถุนายน 2560 
 
 
 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 6/2560 มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัฯ ลง
นามในสัญญาสนับสนุนทางการเงินโดยผูถื้อหุ้น (Equity Contribution and 
Shareholders Support Agreement) ในฐานะเป็นผูส้นบัสนุนหลกัใหม่ (The New 
Major Sponsor) และบริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“EP” หรือ 
“บริษทัยอ่ย”) ในฐานะผูถื้อหุน้ใหม่ (The New Shareholder) เพื่อประกอบสัญญาเงินกู ้
(Facility Agreement) ของบริษทั พีพีทีซี จาํกดั (“PPTC” หรือ “บริษทัร่วมทางตรง
และบริษทัร่วมออ้ม”) ในสัดส่วนร้อยละ 49.50 โดยจะตอ้งมีการจดัทาํสัญญาเพ่ิมเติม 
ภายใตส้ญัญาแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญาสินเช่ือ คร้ังท่ี 3 

11 กนัยายน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 8/2560 มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัฯ ลง
นามในสัญญาSponsor Undertaking ในฐานะเป็นผูส้นบัสนุนโครงการ  เพื่อประกอบ
สญัญาเงินกูข้องบริษทัยอ่ยทางออ้มในประเทศญ่ีปุ่น [Alternative Energies Kabushiki 
Kaisha (Jpn Co.) (“AEKK”) 

18 ตุลาคม 2560 
 

ไดมี้การยกเลิก TK Agreement ระหว่าง EPCO-E กบั GK3 ฉบบัลงวนัท่ี 1 
เมษายน 2559 และไดท้าํสัญญาใหม่ เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2560 แทนฉบบัเดิม ซ่ึง
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18 ตุลาคม 2560 
(ต่อ) 
 
 
 

เน้ือหาหลกัคือการเปล่ียนแปลงสัดส่วนผลตอบแทน จากเดิมคือสัดส่วนร้อยละ 97 : 3 
เป็นร้อยละ 98 : 2 และสดัส่วนการจ่ายเงินลงทุนจากเดิม 648.95 ลา้นเยน (ซ่ึงจ่ายชาํระ
เงินลงทุนแลว้จาํนวน 50 ลา้นเยน เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2559) เป็น 931 ลา้นเยน ทั้งน้ี 
EPCO-E ไดรั้บคืนเงินลงทุนจาก GK3 ตามสัญญาฉบบัเดิมท่ียกเลิก จาํนวน 50 ลา้น
เยน และจ่ายเงินลงทุนตามสดัส่วนของสญัญาฉบบัใหม่จาํนวน 931 ลา้นเยน 

5 กมุภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 1/2561 มีมติอนุมติัแผนการเสนอ
ขายหุน้สามญัของบริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (EP) ต่อประชาชน
ทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO)  และแผนการนาํหุน้ของ EP จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (Spin Off) โดยจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ท่ีจะเสนอขายต่อ
ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรกของ EP จะมีสดัส่วนร้อยละ 20 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมดของ EP ภายหลงัการเพ่ิมทุน และบริษทัฯ  จะยงัคงเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีอาํนาจ
ควบคุมใน EP ในสดัส่วนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนภายหลงัการเพิ่มทุน 

13 กมุภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 2/2561 มีมติอนุมติัสัดส่วน
จาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของ บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
(EP) ท่ีจะจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษทัฯ (Pre-emptive Rights) ในอตัราไม่เกินร้อยละ 35 ของจาํนวนหุน้สามญัท่ี
ออกใหม่ของ EP ท่ีจะเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก 

6 มีนาคม 2561 EP ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้จากเดิม 12,000,000,000 หุน้ มูล
ค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เป็น 2,400,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท และเพ่ิม
ทุนหุ้นสามัญอีกจํานวน 600,000,000 หุ้น รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้ งส้ิน 
3,000,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เป็นทุนชาํระแลว้ 2,400,000,000 
หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท รวมเป็นทุนชาํระแลว้ทั้งส้ิน 1,200,000,000 บาท 

19 กนัยายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 10/2561 ไดมี้มติอนุมติัให ้บริษทั 
โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) (SPM) เขา้ลงนามในสัญญาซ้ือขายหุน้ Phu 
Khanh Solar Power Joint Stock Company (PKS) ท่ีเรียกชาํระแลว้ และสัญญาพฒันา
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ท่ีจงัหวดัฟูเยี้ ยน สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม 
จาํนวน 2 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 99.216 เมกะวตัต ์โดย PKS มีสิทธิในสัญญา
ซ้ือขายไฟฟ้าใหก้บั Electricity of Vietnam (EVN) ระยะเวลา 25 ปี ในอตัรารับซ้ือไฟฟ้า 
(FIT) ท่ี 0.0935 USD ต่อหน่วย (หรือประมาณ 3.07 บาท อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียท่ี 
32.7873 บาท/1 USD อา้งอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 18 กนัยายน 2561) 
เป็นระยะเวลา 20 ปี และอีก 5 ปีสุดทา้ย อตัรารับซ้ือไฟฟ้าเป็นไปตามราคาตลาด  
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31 ตุลาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 11/2561 ไดมี้มติอนุมติัให ้  
Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company (PKS) ดาํเนินการลงทุนก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ท่ีจงัหวดัฟูเยี้ยน สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม (“โครงการ 
PKS”) จาํนวน 2 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 99.216 เมกะวตัต ์และอนุมติัให ้
บริษทั โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเมน้ท์ (ประเทศไทย) (SPM) เขา้ทาํบนัทึกขอ้ตกลง
ลงทุนร่วมกนัในโครงการ PKS โดย SPM ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 65 กบับริษทั คอม
มิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเตม็ส์ โซลูชัน่ จาํกดั (มหาชน) (CSS) ในสัดส่วนร้อยละ 25 และ
หุน้ส่วนท่ีเหลือโดย Nam Viet Hung Investment Corporation) (NVH) และกรรมการ   
1 ท่านของ NVH ถือหุน้รวมกนัในสดัส่วนร้อยละ 10 

12 ธันวาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 13/2561 ไดมี้มติอนุมติัให้เขา้
ลงทุนซ้ือหุน้สามญั บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั (WPS) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ี
ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการพิมพห์นงัสือ และวารสารต่างๆ  จาํนวน 42,250,000 หุ้น 
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 84.50 โดยซ้ือจาก บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั 
(มหาชน) (NMG) ในราคาหุน้ละ 9.645 บาท เป็นเงิน 407.50 ลา้นบาท และไดรั้บโอน
หุน้ WPS เรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2561 จึงส่งผลให ้ WPS เป็นบริษทัยอ่ย
ของบริษทัฯ        
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ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทย่อย 
 

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) ไดล้งทุนในบริษทัย่อยทั้งทางตรง และทางออ้ม ปัจจุบนัมี
บริษทัยอ่ย  ดงัน้ี  

 

1. บริษัท ดับบลวิพเีอส (ประเทศไทย) จํากดั 
 

ข้อมูลทัว่ไป          
    บริษทั ดับบลวิพเีอส (ประเทศไทย)  จํากดั (WPS) ในฐานะบริษทัยอ่ยโดยตรง ซ่ึง EPCO ถือหุน้ใน
สดัส่วนร้อยละ 84.50%  (EPCO ซ้ือหุน้สามญั WPS จาก บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 18 
ธนัวาคม 2561)  ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2548 ดว้ยทุนจดทะเบียน 500 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั จาํนวน 
50,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท ชาํระเตม็มูลค่า  ประกอบกิจการโรงพิมพ ์ รับพิมพส่ิ์งพิมพทุ์กชนิด ตั้งอยูท่ี่ 
อาํเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ โดยมีผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่18 ธันวาคม 2561 
 

ลาํดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 42,250,000 84.50 
2 นางสุภา หงษท์อง 625,000 1.25 
3 บริษทั อกัษรสมบติั จาํกดั 5,000,000 10.00 
4 นายวรสิทธิ เทวอกัษร 250,000 0.50 
5 นายสุรพล เทวอกัษร 1,000,000 2.00 
6 บริษทั กิเลน การพิมพ ์จาํกดั 625,000 1.25 
7 บมจ. อมัรินทร์ พร้ินต้ิง แอนด ์พบัลิชช่ิง 250,000 0.50 

รวม 50,000,000 100.00 
 

คณะกรรมการบริษทัมีดงันี:้- 
1. นายยทุธ ชินสุภคักลุ 
2. นายวีระ เหล่าวิทวสั 
3. นายประสงค ์ หาญปิยวฒันสกลุ 
4. นายธิติพนัธ์ พิสุทธ์ิธนกาญจนา 
5. นายตะวนั เทวอกัษร 
6. นายวรสิทธิ เทวอกัษร 
7. นางสาวสุภา หงษท์อง 
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ผู้มีอาํนาจลงนามของบริษทั :- 
จาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้คือ นายยทุธ ชินสุภคักุล , นายวีระ เหล่าวิทวสั, นาย

ประสงค ์หาญปิยวฒันสกุล และ นายธิติพนัธ์ พิสุทธ์ิธนกาญจนา  กรรมการสองในส่ีคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและ
ประทบัตราสาํคญัของบริษทั 

 
 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                        
     หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2561 % ปี 2560 % 
รายไดจ้ากการขาย   181,965 46.39 192,110 95.37 
กลบัรายการค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 202,030 51.50 376 0.19 
รายไดอ่ื้น  8,244 2.11 8,933 4.44 

รวม 392,239 100 201,419 100 
 

2. บริษัท อสีเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
 

ข้อมูลทัว่ไป                                                                                                                        
 บริษทั อสีเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (EP)  (เดิมช่ือ บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จาํกดั โดยเปล่ียน
ช่ือ และแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2559) ในฐานะบริษทัยอ่ยโดยตรง ซ่ึง EPCO ถือหุ้น
อตัราร้อยละ 100 (EPCO ซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมในสัดส่วนร้อยละ 24 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 จากบริษทั เจน-เนอรัล 
เอนจิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน))   ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2553 ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 50,000,000 บาท 
แบ่งเป็นหุ้นสามญั จาํนวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนและเปล่ียนแปลงมูลค่า
หุน้เร่ือยมา โดยมีทุนจดทะเบียน ณ 31 ธนัวาคม 2559  ทั้งส้ินจาํนวน 12,000,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท 
รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน จาํนวน 1,200,000,000 บาท  

เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2561  EP ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้จากเดิม 12,000,000,000 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เป็น 2,400,000,000 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท และเพิ่มทุนหุ้นสามญัอีกจาํนวน 
600,000,000 หุน้ รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 3,000,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เป็นทุนชาํระ
แลว้ 2,400,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท รวมเป็นทุนชาํระแลว้ทั้งส้ิน 1,200,000,000 บาท โดยมีรายช่ือผูถื้อ
หุน้ดงัน้ี 
 

 รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่5 มีนาคม  2562 
 

ลาํดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 1,799,999,920 75.00 
2 นายนิวตัน ์                แจง้อริยวงศ ์ 94,000,000 3.92 
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ลาํดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น ร้อยละ 
3 นางสาวฐานุตรา ส่ือวรีะชยั 50,000,000 2.08 

4 PLANET ENERGY HOLDINGS PTE. LTD. 50,000,000 2.08 

5 นางอรพิน พิพฒันว์ิไลกลุ 49,000,000 2.04 

6 บมจ.แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ 46,000,000 1.92 

7 นายสุภชยั สถิตยว์ิมล 40,000,000 1.67 

8 ร.ท. วโรดม สุจริตกลุ 34,000,000 1.42 

9 นายโกมล วงศพ์รเพญ็ภาพ 32,000,000 1.33 

10 นายโชคดี วิศาลสิงห์ 30,000,000 1.25 

11 นางสาวศุภลกัษณ์ เศษธะพานิช 20,000,000 0.83 

12 นายภกัดี ศุทธาวฒิุวงศ ์ 20,000,000 0.83 

13   นายวินยั เลาหประสิทธ์ิ 20,000,000 0.83 

14 นายพยงุศกัด์ิ พวัพนัธ์กลุ 20,000,000 0.83 

15   Miss SHI YAT TING YVONNE 20,000,000 0.83 
16 นายอยทุธ์ พจนอ์นนัต ์ 12,000,000 0.50 

17 นายวิกรานต ์ ก่อเกียรติสิริ 10,000,000 0.42 

18 นางสิริการย ์ เจริญสหายานนท ์ 7,000,000 0.29 

19 นายสมคัร มาลีวรรณ 7,000,000 0.29 

20 นายวรททิพ ทวีวฒัน ์ 7,000,000 0.29 

21 นายศกัด์ิชยั ยอดวานิช 6,000,000 0.25 

22 นายกีรติ หาญอนนัทสุข 5,400,000 0.23 

23 นางสาวสุรัสวดี ตรีโลจนว์งศ ์ 4,000,000 0.17 

24 นายวิศิษฎส์ณัห์ จนัทรวิเชียร 4,000,000 0.17 

25 นายปาณกาจ สุธาธรรม 3,000,000 0.13 

26 นางสาวก่ิงการะเกด ช่ืนฤทยัในธรรม 2,500,000 0.10 

27 นายธวชัชยั แกว้คงคา 2,000,000 0.08 

28 นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ 2,000,000 0.08 

29 นายศุทธิชยั บุนนาค 1,820,000 0.08 

30 นางสาวอุบลวรรณ   โชติวงศ ์ 200,000 0.01 
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ลาํดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น ร้อยละ 
31 นายสุวิทย ์ วงัพฒันมงคล 200,000 0.01 

32 นายเกรียงศกัด์ิ เทพผดุงพร 200,000 0.01 

33 นายพงษช์ยั ชยัมาตรกิจ 200,000 0.01 

34 นายรังสฤษด์ิ ลกัษิตานนท ์ 200,000 0.01 

35 นายกฤษดา  โสภา 100,000 - 

36 นายวรวินทร์  ชมพนุูชธานินทร์ 100,000 - 

37 นายภวตั   เรืองเดชวรชยั 80,000 - 

38 นายยทุธ   ชินสุภคักลุ 20 - 

39 นางสาวรุ่งระวี  เอ่ียมพงษไ์พฑูรย ์ 20 - 

40 นางสุมาลี อ่องจริต 20 - 

41 นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ ์ 20 - 

รวม 2,400,000,000 100.00 

 
คณะกรรมการบริษทั มีดงันี:้- 

1. นายยทุธ ชินสุภคักลุ 
2. นางสาวอรอร อคัรเศรณี 
3. นางชวนพิศ  ฉายเหมือนวงศ ์
4. นางสาวรุ่งระว ี เอ่ียมพงษไ์พฑูรย ์
5. นายสมชาย   คูวิจิตรสุวรรณ 
6. นายกมล รัตนไชย 
7. นายประสงค ์ หาญปิยวฒันสกลุ 
8. นายแดน ชินสุภคักลุ 
9. นายสุกิจ เลิศอศัวรัตน ์

10. นายบุญชยั โสวรรณวณิชกลุ 

11. นายอาํนวย ปรีมนวงศ ์

12. นายภูมิวฒัก ์ นนัทวณิชย ์
 

ผู้มีอาํนาจลงนามของบริษัท :- 
จํานวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผูกพนับริษัทได้ คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกันและ

ประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
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โครงสร้างรายได้                                                                                                                       
หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2561 % ปี 2560 
(ปรับปรุงใหม่) 

% ปี 2559 
(ปรับปรุงใหม่) 

% 

รายไดเ้งินปันผล 96,266 66.00 145,549 67.26 153,963 74.41 
รายไดค่้าการจดัการ 18,606 12.76 17,904 8.27 13,800 6.67 
ดอกเบ้ียรับ, อ่ืน ๆ 30,987 21.24 52,945 24.47 39,142 18.92 

รวม 145,859 100.00 216,398 100.00 206,905 100.00 

 
3. บริษัท เจเคอาร์ พลงังาน จํากดั   
 

ข้อมูลทัว่ไป             
 บริษัท เจเคอาร์ พลังงาน จํากัด (JKR) ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยทางออ้ม  ซ่ึง
RPV ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 99.99  ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2553 ดว้ยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็น
หุ้นสามัญ จํานวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ต่อมาได้จดทะเบียนเพ่ิมทุน ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 
125,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั จาํนวน 1,250,000 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 100 บาท ชาํระเตม็มูลค่า  ประกอบธุรกิจ
ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด 5 เมกะวตัต ์ท่ีอาํเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี โดย 
JKR ไดสิ้ทธิในการขายไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และไดรั้บส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) ในอตัรา 8 
บาทต่อกิโลวตัตช์ัว่โมง เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยเร่ิมการขายไฟฟ้ามาตั้งแต่เดือน 15 ตุลาคม 2555 ถึงปัจจุบนั และ
ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI) ในการยกเวน้ 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามระเบียบของ BOI เป็นระยะเวลา 8 ปีนบัจากวนัท่ีเร่ิมมีรายได ้และไดรั้บการลดหยอ่น ภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดใ้นอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติเป็นระยะเวลาอีก 5 ปีหลงัจากการยกเวน้
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล โดยมีผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
 

 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2562 
 

ลาํดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั อาร์พวี ีพลงังาน จาํกดั 1,249,880 99.99 
2 นายยทุธ ชินสุภคักลุ 10 0.001 
3 นางสุมาลี อ่องจริต 10 0.001 
4 นายจรัล รัตนโชตินนัท ์ 25 0.002 
5 นายกิติพงษ ์ รัตนโชตินนัท ์ 25 0.002 
6 นายกิตติชยั รัตนโชตินนัท ์ 25 0.002 
7 นายไชยนนัท ์ รัตนโชตินนัท ์ 25 0.002 

รวม 1,250,000 100.00 
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คณะกรรมการบริษทั มีดงันี:้- 
1. นายยทุธ ชินสุภคักลุ 
2. นางชวนพิศ  ฉายเหมือนวงศ ์
3. นางสาวรุ่งระว ี เอ่ียมพงษไ์พฑูรย ์
4. นายสุกิจ เลิศอศัวรัตน ์
5. นายวีระ เหล่าวิทวสั 
6. นายประสงค ์ หาญปิยวฒันสกลุ 
7. นายภูมิวฒัก ์ นนัทวณิชย ์

 

ผู้มีอาํนาจลงนามของบริษทั :- 
จาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผูกพนับริษทัได้ คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกันและ

ประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                        
       หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2561 % ปี 2560 % ปี 2559 % 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า   94,706 96.50 100,410 97.76 105,697 96.50 
รายไดจ้ากการขายคาร์บอนเครดิต 2,757 2.81 2,000 1.95 3,228 2.95 
รายไดอ่ื้น  674 0.69 299 0.29 603 0.55 

รวม 98,137 100 102,709 100 109,528 100 

 
4.  บริษัท อาร์พวี ีพลงังาน จํากดั 

 

ข้อมูลทัว่ไป  
บริษทั อาร์พวี ีพลงังาน จํากดั (RPV)  ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย ซ่ึง EP ถือหุน้

ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2551 ดว้ยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 
จาํนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ต่อมาไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมในปี 2559 และ ปี 2560  ปัจจุบนัมีทุนจด
ทะเบียน 587,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จํานวน 5,870,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ชําระเต็มมูลค่า 
ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย  ์ขนาด 5 เมกะวตัต์ ท่ีอาํเภอบ่อพลอย จังหวดั
กาญจนบุรีโดย RPV ไดสิ้ทธิในการขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และไดรั้บส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า 
(Adder) ในอตัรา 8 บาทต่อกิโลวตัตช์ัว่โมง เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยเร่ิมขายไฟฟ้ามาตั้งแต่เดือน 15 ตุลาคม 2555 
ถึงปัจจุบนั และไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI) 
ในการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามระเบียบของ BOI เป็นระยะเวลา 8 ปีนบัจากวนัท่ีเร่ิมมีรายได ้และไดรั้บการ
ลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดใ้นอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติเป็นระยะเวลาอีก 5 ปี
หลงัจากการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล โดยมีผูถื้อหุน้ ดงัน้ี  
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รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่ 4  กมุภาพนัธ์  2562 
 

ลาํดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 5,869,480 99.99 
2 นายยทุธ ชินสุภคักลุ 10 - 
3 นางสุมาลี อ่องจริต 10 - 
4 นายจรัล รัตนโชตินนัท ์ 500 0.01 

รวม 5,870,000 100.00 
 

คณะกรรมการบริษทั มีดงันี:้- 
1. นายยทุธ ชินสุภคักลุ 
2. นางชวนพิศ  ฉายเหมือนวงศ ์
3. นายสุกิจ เลิศอศัวรัตน ์
4. นายวีระ เหล่าวิทวสั 
5. นายประสงค ์ หาญปิยวฒันสกลุ 
6. นายภูมิวฒัก ์ นนัทวณิชย ์

 

ผู้มีอาํนาจลงนามของบริษทั :- 
จาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผูกพนับริษทัได้ คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกันและ

ประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
 
 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                        
หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2561 % ปี 2560 % ปี 2559 % 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า  93,085 53.83 99,975 97.70 106,424 96.31 
รายไดจ้ากการขายคาร์บอนเครดิต 2,757 1.59 2,000 1.96 3,228 2.92 
รายไดเ้งินปันผล 72,372 41.85 - - - - 
รายไดอ่ื้น 351 2.73 351 0.34 852 0.77 

รวม 102,326 100.00 102,326 100.00 110,504 100.00 
 

5.  บริษัท เอป็โก้ กรีน พาวเวอร์ พลสั จํากดั 
 

ข้อมูลทัว่ไป      
 บริษัท เอ็ปโก้ กรีน พาวเวอร์ พลัส จํากัด (EPCOG) ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย

ทางออ้ม ซ่ึง RPV ถือหุน้อตัราร้อยละ 99.99 ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2554  ดว้ยทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท 
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แบ่งเป็นหุ้นสามญั จาํนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ชาํระเต็มมูลค่า  ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่าย
ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ ปลายปี 2556 ไดเ้ร่ิมลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบน
หลงัคา (Solar PV Roof) จาํนวน 8 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 1.5 เมกะวตัต ์ ซ่ึงเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย์
จาํหน่ายกระแสไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้านครหลวงแลว้ จาํนวน 5 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 1.07 เมกกะวตัต ์
ตั้งแต่วนัท่ี 18 กนัยายน 2557 และอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการอีกจาํนวน 3 โครงการ  โดยมีผูถื้อหุน้ ดงัน้ี  

 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่ 4 กมุภาพนัธ์ 2562 
 

ลาํดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั อาร์พวี ีพลงังาน จาํกดั 9,999,997 99.99 
2 นายยทุธ   ชินสุภคักลุ 1 - 
3 นางสุมาลี        อ่องจริต 1 - 
4 นางชวนพศิ        ฉายเหมือนวงศ ์ 1 - 

รวม 10,000,000 100.00 
 

คณะกรรมการบริษทั มีดงันี:้- 
1. นายยทุธ ชินสุภคักลุ 
2. นางประสงค ์ หาญปิยวฒันสกลุ 
3. นายสุกิจ เลิศอศัวรัตน ์
4. นายภูมิวฒัก ์ นนัทวณิชย ์

 

ผู้มีอาํนาจลงนามของบริษทั :- 
จาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผูกพนับริษทัได ้คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั และ

ประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                        
หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2561 % ปี 2560 % ปี 2559 % 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า (Solar Roof)   13,473 17.70 14,155 53.18 14,679 88.39 
รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ 1,959 2.57 1,914 7.19 - - 
รายไดค่้าก่อสร้าง 58,366 76.69 8,136 30.57 - - 
รายไดค่้า O&M และบริหารจดัการ 49 0.06 - - - - 
รายไดอ่ื้น 2,266 2.98 2,410 9.06 1,927 11.61 

รวม 76,113 100.00 26,616 100.00 16,606 100.00 
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6.  บริษัท อะควาติส เอน็เนอร์จี จํากดั 
 

ข้อมูลทัว่ไป                                                                                                         
บริษัท อะควาติส เอ็นเนอร์จี จํากัด (Aquatist) ในฐานะบริษทัย่อยทางออ้มท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อย

ทางออ้ม โดย RPV ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99  ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2553 ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 
5,000,000 บาท แบ่งเป็น  หุน้สามญั จาํนวน 500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท ต่อมาจดทะเบียนเพิ่มทุนในปี 2559 
และ ปี 2560 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั จาํนวน 20,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 
บาท ชาํระเตม็มูลค่า ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์โดยมีผูถื้อหุน้ ดงัน้ี  

 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่ 4 กมุภาพนัธ์ 2562 
 

ลาํดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั อาร์พีวี พลงังาน จาํกดั 19,999,998 99.99 
2 นายยทุธ   ชินสุภคักลุ 1 0.005 
3 นางสุมาลี        อ่องจริต 1 0.005 

รวม 20,000,000 100.00 
 

คณะกรรมการบริษทั มีดงันี:้- 
1. นายยทุธ ชินสุภคักลุ 
2. นางชวนพิศ  ฉายเหมือนวงศ ์
3. นายประสงค ์ หาญปิยวฒันสกลุ 
4. นายวีระ เหล่าวิทวสั 
5. นายสุกิจ เลิศอศัวรัตน ์

6. นายภูมิวฒัก ์ นนัทวณิชย ์

 

ผู้มีอาํนาจลงนามของบริษทั :- 
จาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผูกพนับริษทัได ้คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและ

ประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                        
หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2561 % ปี 2560 % ปี 2559 % 
รายไดเ้งินปันผล 41,986 88.62 46,200 90.76 28,000 99.95 
ดอกเบ้ียรับ 5,391 11.38 4,704 9.24 13 0.05 

รวม 47,377 100.00 50,904 100.00 28,013 100.00 
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7.  บริษัท ลพบุรี โซล่า จํากดั 
 

ข้อมูลทัว่ไป                                                                                                                        
บริษัท ลพบุรี โซล่า จํากดั (Lopburi)  ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยทางออ้ม โดย 

Aquatist ถือหุน้สัดส่วนร้อยละ 99.99  ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2555 ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 1,000,000 บาท 
แบ่งเป็นหุ้นสามญั จาํนวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท   ต่อมาได้จดทะเบียนเพิ่มทุน  ปัจจุบนัมีทุนจด
ทะเบียน 140,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั จาํนวน 1,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ชาํระเต็มมูลค่า   
ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย  ์ขนาด 5 เมกะวตัต์ ท่ีตาํบลวงัขอนขวา้ง 
อาํเภอโคกสาํโรง จงัหวดัลพบุรี โดยไดสิ้ทธิในการขายไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และไดรั้บส่วนเพิ่มราคา
รับซ้ือไฟฟ้า (Adder) ในอตัรา 8 บาทต่อกิโลวตัตช์ัว่โมง เป็นระยะเวลา 10 ปี และไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจาก
สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI) ในการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามระเบียบ
ของ BOI เป็นระยะเวลา 8 ปีนบัจากวนัท่ีเร่ิมมีรายได ้และไดรั้บการลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิ
ท่ีไดใ้นอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติเป็นระยะเวลาอีก 5 ปีหลงัจากการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  โดยมีผูถื้อหุน้
ดงัน้ี   

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่ 4 กมุภาพนัธ์ 2562 
 

ลาํดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั อะควาติส เอน็เนอร์จี จาํกดั 1,399,997 99.99 
2 นายยทุธ   ชินสุภคักลุ 2 - 
3 นางสุมาลี        อ่องจริต 1 - 

รวม 1,400,000 100.00 
 

คณะกรรมการบริษทั มีดงันี:้- 
1. นายยทุธ ชินสุภคักลุ 
2. นายประสงค ์ หาญปิยวฒันสกลุ 
3. นายวีระ เหล่าวิทวสั 
4. นายสุกิจ เลิศอศัวรัตน ์
5. นายภูมิวฒัก ์ นนัทวณิชย ์

 

ผู้มีอาํนาจลงนามของบริษทั :- 
จาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้ คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและ

ประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
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โครงสร้างรายได้                                                                                                                  
หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2561 % ปี 2560 % ปี 2559 % 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า  104,089 99.08 107,108 99.30 108,595 99.64 
รายไดอ่ื้น 970 0.92 756 0.70 389 0.36 

รวม 105,059 100.00 107,864 100.00 108,983 100.00 
 
 

8.  บริษัท เอป็โก้ เอน็เนอร์ยี ่จํากดั 
 

ข้อมูลทัว่ไป                                                                                                                        
บริษทั เอป็โก ้เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั (EPCOE)  ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย โดย EP ถือ

หุ้นใน EE สัดส่วนร้อยละ 99.99 ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2557 ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 10,000,000 บาท 

แบ่งเป็นหุ้นสามญั จาํนวน 1 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ต่อมาไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุน ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 

500,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั จาํนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ชาํระเตม็มูลค่า ประกอบธุรกิจ

พฒันาโครงการพลงังานและถือหุน้ในบริษทัอ่ืน โดยมีผูถื้อหุน้ดงัน้ี  
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่ 4 กมุภาพนัธ์ 2562 
 

ลาํดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 49,999,997 99.99 
2 นายยทุธ   ชินสุภคักลุ 2 - 
3 นางชวนพศิ ฉายเหมือนวงศ ์ 1 - 

รวม 50,000,000 100.00 
 

คณะกรรมการบริษทั มีดงันี:้- 
1. นายยทุธ  ชินสุภคักลุ 
2. นางสุมาลี  อ่องจริต 
3. นายภูมิวฒัน ์ นนัทวณิชย ์

 

ผู้มีอาํนาจลงนามของบริษทั :- 
จาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้ คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและ

ประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
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โครงสร้างรายได้                                                                                                                  
หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2561 % ปี 2560 % ปี 2559 % 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า  - - - - - - 
รายไดอ่ื้น 1.51 100.00 1,006 100.00 0.0063 100.00 

รวม 1.51 100.00 1,006 100.00 0.0063 100.00 

 
9.  บริษัท โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จํากดั 
 

ข้อมูลทัว่ไป                                                                                                                        
บริษทั โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั SPM(TH) ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุ้น

โดยบริษทัย่อย ซ่ึง EP ถือหุ้นใน SPM(TH) สัดส่วนร้อยละ 99.99 ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2557 ดว้ยทุนจด

ทะเบียน 20,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั จาํนวน 2 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท ชาํระเตม็มูลค่า ประกอบธุรกิจ

พฒันาโครงการพลงังานและถือหุน้ในบริษทัอ่ืน โดยมีผูถื้อหุน้ดงัน้ี   
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่ 4 กมุภาพนัธ์ 2562 
 

ลาํดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 19,999,997 99.99 
2 นายวีระ เหล่าวิทวสั 1 - 
3 นายแดน ชินสุภคักลุ 1 - 
4 นายพลสิทธ์ิ ภูมิวสนะ 1 - 

รวม 20,000,000 100.00 
 

คณะกรรมการบริษทั มีดงันี:้- 
1. นายยทุธ ชินสุภคักลุ 
2. นายประสงค ์ หาญปิยวฒันสกลุ 
3. นายสุกิจ เลิศอศัวรัตน ์
4. นายภูมิวฒัก ์ นนัทวณิชย ์
5. นายวีระ เหล่าวิทวสั 

 

ผู้มีอาํนาจลงนามของบริษทั :- 
จํานวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผูกพนับริษทัได้ คือ กรรมการหน่ึงคนลงลายมือช่ือและ

ประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
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โครงสร้างรายได้                                                                                                                  
หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2561 % ปี 2560 % ปี 2559 % 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า  - - - - - - 
รายไดอ่ื้น 9,218 100.00 24,174 100.00 17,368 100.00 

รวม 9,218 100.00 24,174 100.00 17,368 100.00 
 

10.  บริษัท เอป็โก้ เอน็จิเนียร่ิง จํากดั 
 

ข้อมูลทัว่ไป                                                                                                                        
บริษทั เอป็โก ้เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (EE) ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย โดย EP ถือหุน้

ใน SPM(TH) สัดส่วนร้อยละ 75.00 ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2559 ดว้ยทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท แบ่งเป็น

หุ้นสามญั จาํนวน 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ชาํระเต็มมูลค่า ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการรับเหมาก่อสร้าง

และการบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ โดยมีผูถื้อหุน้ดงัน้ี   
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่ 4 กมุภาพนัธ์ 2562 
 

ลาํดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 150,000 75.00 
2 นายกฤตธนทั มีฤทธ์ิ 49,980 24.99 
3 นายยทุธ ชินสุภคักลุ 19 0.01 
4 นางสุมาลี อ่องจริต 1 - 

รวม 200,000 100.00 
 

 

คณะกรรมการบริษทั มีดงันี:้- 
1. นายยทุธ ชินสุภคักลุ 
2. นายกฤตธนทั  มีฤทธ์ิ 
3. นางสาวลดัดาวลัย ์ สุวะประดบั 

 

ผู้มีอาํนาจลงนามของบริษทั :- 
จาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้ คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและ

ประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
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โครงสร้างรายได้                                                                                                                  
หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2561 % ปี 2560 % ปี 2559 % 
รายไดค้่าปฏิบติัการเดินเคร่ือง 
บาํรุงรักษาและบริหารจดัการ 12,693 62.01 12,088 93.39 9,600 94.53 
รายไดค้่าบริการ/ขาย และค่าก่อสร้าง 7,540 36.83 716 5.53 459 4.52 
รายไดอ่ื้น 238 1.16 140 1.08 97 0.95 

รวม 12,944 100.00 12,944 100.00 10,225 100.00 
 

11.  บริษัท ปราจีน โซล่า จํากดั 
 

ข้อมูลทัว่ไป                                                                                                                        
 บริษทั ปราจีน โซล่า จาํกดั (PS) ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยทางออ้ม โดย Aquatist 

ถือหุน้ใน PS สัดส่วนร้อยละ 48.39 ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2559 โดยไดเ้ปล่ียนช่ือจากเดิม บริษทั มหานคร 
โซล่า พาวเวอร์ จาํกดั เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน 2559 ดว้ยทุนจดทะเบียน 62,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั จาํนวน 
3,000,000 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ 3,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ชาํระเต็มมูลค่า ประกอบธุรกิจผลิตและ
จาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้ งบนพื้นดินโดยมีกาํลังการผลิตติดตั้ งของ
โรงไฟฟ้ารวม 5 เมกะวตัต ์โดยมีผูถื้อหุน้ดงัน้ี   
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่ 4 กมุภาพนัธ์ 2562 
 

ลาํดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั อะควาติส เอน็เนอร์จี จาํกดั 2,999,999 48.39 
2 บริษทั เมทลิงค ์อินโฟ จาํกดั 3,200,000 51.61 
3 นายประพนัธ์ อศัวพลงัพรหม 1 0.00 

รวม 6,200,000 100.00 

 
คณะกรรมการบริษทั มีดงันี:้- 

1. นายยทุธ ชินสุภคักลุ 
2. นายสุกิจ  เลิศอศัวรัตน ์
3. นายยงวฒัน ์ ศรีธนาอนนัต ์
4. นายลดัดาวลัย ์ สุวะประดบั 
5. นายภูมิวฒัก ์ นนัทวณิชย ์
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ผู้มีอาํนาจลงนามของบริษทั :- 
จาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้ คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและ

ประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                 
                                        หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2561 % ปี 2560 % ปี 2559 % 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 39,923 99.33 38,115 99.95 - - 
รายไดอ่ื้น 268 0.67 21 0.05 935 100.00 

รวม 40,191 100.00 38,135 100.00 935 100.00 
 

12.  บริษัท ทศัน์ศิริ จํากดั 
 

ข้อมูลทัว่ไป                                                                                                                        
 บริษทั ทศันศิ์ริ จาํกดั (THAT SIRI) ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย โดย EP ถือหุน้ใน 

THAT SIRI สัดส่วนร้อยละ 99.99 ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2554 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 620,000,000 บาท 
แบ่งเป็นหุ้นสามญั จาํนวน 6,200,000 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ชาํระเตม็มูลค่า ประกอบธุรกิจการลงทุนในธุรกิจ
ผลิตไฟฟ้าและพลงังานความร้อนร่วม และเขา้ถือหุน้ในบริษทัอ่ืน โดยมีผูถื้อหุน้ดงัน้ี   
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่ 4 กมุภาพนัธ์ 2562 
 

ลาํดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 6,199,998 99.99 
2 นายยทุธ            ชินสุภคักลุ 1 0.005 
3 นายประสงค ์ หาญปิยวฒันสกลุ 1 0.005 

รวม 6,200,000 100.00 
 

คณะกรรมการบริษทั มีดงันี:้- 
1. นายยทุธ ชินสุภคักลุ 
2. นายประสงค ์ หาญปิยวฒันสกลุ 
3. นายธนา พฒุรังษี 
4. นายวชัระ อชัฌากรลกัษณ์ 

 

ผู้มีอาํนาจลงนามของบริษทั :- 
จาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้ คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและ

ประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
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โครงสร้างรายได้                                                                                                                 
                                                                                                                                             หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2561 % ปี 2560 % ปี 2559 % 
รายไดจ้ากการขายและบริการ - - - - - - 
รายไดอ่ื้น 372 100.00 405 100.00 - - 

รวม 372 100.00 405 100.00 - - 
 

13.  บริษัท เอสทซีี เอน็เนอร์ยี ่จํากดั 
 

ข้อมูลท่ัวไป                                                                                                                        
 บริษทั เอสทีซี เอ็นเนอร์ยี ่จาํกดั (STCE) ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย โดย EP ถือ
หุน้ใน STCE สัดส่วนร้อยละ 99.99 ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2550 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 784,476,000 บาท 
แบ่งเป็นหุ้นสามญั จาํนวน 78,447,600 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ชาํระเตม็มูลค่า ประกอบธุรกิจการลงทุนในธุรกิจ
ผลิตไฟฟ้าและพลงังานความร้อนร่วม และเขา้ถือหุน้ในบริษทัอ่ืน โดยมีผูถื้อหุน้ดงัน้ี   
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี  4 กมุภาพนัธ์ 2562 
 

ลาํดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 78,447,598 99.99 
2 นายยทุธ            ชินสุภคักลุ 1 0.005 
3 นายประสงค ์ หาญปิยวฒันสกลุ 1 0.005 

รวม 78,447,600 100.00 
 

 

คณะกรรมการบริษทั มีดงันี:้- 
1. นายยทุธ ชินสุภคักลุ 
2. นายวชัระ อชัฌากรลกัษณ์ 
3. นายประสงค ์ หาญปิยวฒันสกลุ 

 

ผู้มีอาํนาจลงนามของบริษทั :- 
จาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผูกพนับริษทัได้ คือ กรรมการสองในสามคนลงลายมือช่ือ

ร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
โครงสร้างรายได้                                                                                                                 
                                     หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2561 % ปี 2560 % ปี 2559 % 
รายไดจ้ากการขายและบริการ - - - - - - 
รายไดอ่ื้น 463 100.00 522 100.00 - - 

รวม 463 100.00 522 100.00 - - 
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14.  บริษัท เอเพก็ซ์ เอน็เนอยี ่โซลูช่ัน จํากดั 
 

ข้อมูลทัว่ไป                                                                                                                        
 บริษทั เอเพก็ซ์ เอน็เนอยี ่โซลูชัน่ จาํกดั (APEX) ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย โดย 
EP ถือหุน้ใน APEX สดัส่วนร้อยละ 81.25 ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2549 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 
253,568,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั จาํนวน 25,356,800 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ชาํระเตม็มูลค่า ประกอบธุรกิจ
การลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและพลงังานความร้อนร่วม และเขา้ถือหุน้ในบริษทัอ่ืน โดยมีผูถื้อหุน้ดงัน้ี   
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่ 4 กมุภาพนัธ์ 2562 
 

ลาํดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั เอสทีซี โฮลด้ิง จาํกดั 4,754,398 18.75 
2 นายณรงค ์ แยม้ประเสริฐ 1 - 
3 นายปานหทยั เผา่จินดา 1 - 
4 บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 20,602,400 81.25 

รวม 25,356,800 100.00 
 

คณะกรรมการบริษทั มีดงันี:้- 
1. นายยทุธ ชินสุภคักลุ 
2. นายวชัระ อชัฌากรลกัษณ์ 
3. นายประสงค ์ หาญปิยวฒันสกลุ 

 

ผู้มีอาํนาจลงนามของบริษทั :- 
จาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผูกพนับริษทัได้ คือ กรรมการสองในสามคนลงลายมือช่ือ

ร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                 
                                     หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2561 % ปี 2560 % ปี 2559 % 
รายไดจ้ากการขายและบริการ - - - - - - 
รายไดอ่ื้น 147 100.00 748 100.00 - - 

รวม 147 100.00 748 100.00 - - 
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15.  บริษัท แทค เอน็เนอยี ่จํากดั 
 

ข้อมูลทัว่ไป                                                                                                                        
 บริษทั แทค เอ็นเนอยี่ จาํกดั (TAC) ในฐานะบริษทัร่วมทางออ้มท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อยทางออ้ม โดย 

STCE และ APEX ถือหุ้นใน TAC สัดส่วนร้อยละ 39.60 และ 12.80 ตามลาํดบั ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 23 ตุลาคม 2553 
ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 1,981,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั จาํนวน 19,810,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 
ชาํระเตม็มูลค่า ต่อมาในปี 2561 บริษทัฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 19,900,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท ชาํระ
เตม็มูลค่า ประกอบธุรกิจการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและพลงังานความร้อนร่วม และเขา้ถือหุน้ในบริษทัอ่ืน โดย
มีผูถื้อหุน้ดงัน้ี   

 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่ 4 กมุภาพนัธ์ 2562 
 

ลาํดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั เอสทีซี เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั 7,880,400 39.60 
2 บริษทั เอเพก็ซ์ เอน็เนอยี ่โซลูชัน่ จาํกดั 2,547,200 12.80 
3 บริษทั ชูบุ อิเลก็ทริค เพาเวอร์ ไทยแลนด ์เอสพพีี บี.ว.ี จาํกดั 9,472,400 47.60 

รวม 19,900,000 100.00 
 

คณะกรรมการบริษทั มีดงันี:้- 
1. นายยทุธ ชินสุภคักลุ 
2. นายสุทศัน์ ชวพฒันากลุ 
3. นายวชัระ อชัฌากรลกัษณ์ 
4. นายโทโมโนริ อิชิกโุระ 

 
ผู้มีอาํนาจลงนามของบริษทั :- 

จาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้คือ นายสุทศัน์ ชวพฒันากุล หรือ นายโทโมโน
ริ อิชิกุโระ ลงลายมือช่ือร่วมกบั นายยุทธ ชินสุภคักุล หรือนายวชัระ อชัฌากรลกัษณ์ รวมเป็นสองคนและ
ประทบัตราสาํคญัของบริษทั 

 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                 
                 หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2561 % ปี 2560 % ปี 2559 % 
รายไดจ้ากการขายและบริการ - - - - - - 
รายไดอ่ื้น 9.50 100 35 100 30 100.00 

รวม 9.50 100 35 100 30 100.00 
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16.  บริษัท เอสเอสยูท ีจํากดั 
 

ข้อมูลทัว่ไป                                                                                                                        
 บริษทั เอสเอสยทีู จาํกดั (SSUT) ในฐานะบริษทัร่วมทางออ้มท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยทางออ้ม โดย TAC 
และ THAT SIRI ถือหุน้ใน SSUT สัดส่วนร้อยละ 40 และ ร้อยละ 20 ตามลาํดบั ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2553 
ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 2,919,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั จาํนวน 29,190,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 
ชาํระเตม็มูลค่า ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า ระบบ Co-generation กาํลงัการผลิตสูงสุด 120 MW และไอนํ้ ากาํลงัการ
ผลิตสูงสุดรวมประมาณ 30 ตนัต่อชัว่โมง โรงไฟฟ้าตั้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมบางปู จาํนวน 2 โรงไฟฟ้า รวมเป็น
กาํลงัการผลิตสูงสุด 240 MW และไอนํ้ากาํลงัการผลิตสูงสุดรวมประมาณ 60 ตนัต่อชัว่โมง โดยมีผูถื้อหุน้ดงัน้ี   
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่ 8 กมุภาพนัธ์ 2562 
 

ลาํดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั คอม-ลิงค ์จาํกดั 4,378,500 15.00 
2 บริษทั แทค เอน็เนอยี ่จาํกดั 11,676,000 40.00 
3 บริษทั ทศันศิ์ริ จาํกดั 5,838,000 20.00 
4 บริษทั อีเทอเนิล เอนเนอยี ่จาํกดั (มหาชน) 7,297,500 25.00 

รวม 29,190,000 100.00 
 

คณะกรรมการบริษทั มีดงันี:้- 
1. นายศิริธชั โรจนพฤกษ ์
2. นางฐิติพร รัตนเพียร 
3. นายสุทศัน์ ชวพฒันากลุ 
4. นายวรเจตน ์ อินทามระ 
5. นายโทโมโนริ อิชิกโุระ 
6. นายยทุธ ชินสุภคักลุ 
7. นายประสงค ์ หาญปิยวฒันสกลุ 
8. นายวชัระ อชัฌากรลกัษณ์ 
9. นายธีระ รัตนะวิศ 
10. นายสุรชยั สุขศรีวงศ ์

 
ผู้มีอาํนาจลงนามของบริษทั :- 

จาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผูกพนับริษทัได ้คือ กรรมการหน่ึงคน จากกรรมการกลุ่ม ก. 
และกลุ่ม ข. และกลุ่ม ค. รวมกนัจาํนวนสามคน ลงลายมือช่ือร่วมกนัพร้อมประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
กรรมการกลุ่ม ก. ไดแ้ก่ นายศิริธชั โรจนพฤกษ ์และ นางฐิติพร รัตนเพียร 
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กรรมการกลุ่ม ข.ไดแ้ก่ นายสุทศัน ์ชวพฒันากลุ และ นายโทโมโนริ อิชิกโุระ  
กรรมการกลุ่ม ค. ไดแ้ก่ นายยทุธ ชินสุภคักลุ และ นายวชัระ อชัฌากรลกัษณ์ 

 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                 
                     หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2561 % ปี 2560 % ปี 2559 % 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 4,523,284 98.89 3,724,253 93.35 187,126 89.69 
รายไดอ่ื้น 50,546 1.11 265,452 6.65 21,518 10.31 

รวม 4,573,830 100.00 3,989,705 100.00 208,644 100.00 
 

17.  บริษัท พพีทีซีี จํากดั 
 

ข้อมูลทัว่ไป                                                                                                                        
 บริษทั พีพีทีซี จาํกดั (PPTC) ในฐานะบริษทัร่วมทางออ้มท่ีถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยและบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
โดย EP และ TAC ถือหุน้ใน PPTC สดัส่วนร้อยละ 24.50 และร้อยละ 50 ตามลาํดบั ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2552 
ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 1,484,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั จาํนวน 14,840,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 
ชาํระเตม็มูลค่า ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า ระบบ Co-generation กาํลงัการผลิตสูงสุด 120 MW และไอนํ้ ากาํลงัการ
ผลิตสูงสุดรวมประมาณ 30 ตนัต่อชัว่โมง โรงไฟฟ้าตั้งอยูภ่ายในเขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั โดยมีผูถื้อหุ้น
ดงัน้ี   

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่ 8 กมุภาพนัธ์ 2562 
 

ลาํดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั ปรีดาปราโมทย ์จาํกดั 3,784,200 25.50 
2 บริษทั แทค เอน็เนอยี ่จาํกดั 7,420,000 50.00 
3 บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 3,635,800 24.50 

รวม 14,840,000 100.00 
 

คณะกรรมการบริษทั มีดงันี:้- 
1. นายสุทศัน์ ชวพฒันากลุ 
2. นายสาคร สุขศรีวงศ ์
3. นายศิริธชั โรจนพฤกษ ์
4. นายโทโมโนริ อิชิกโุระ 
5. นายยทุธ ชินสุภคักลุ 
6. นายธนา พฒุรังสี 
7. นายประสงค ์ หาญปิยวฒันสกลุ 
8. นายวชัระ อชัฌากรลกัษณ์ 
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ผู้มีอาํนาจลงนามของบริษทั :- 
จาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผูกพนับริษทัได ้คือ กรรมการหน่ึงคน จากกรรมการกลุ่ม ก. และ

กลุ่ม ข. และกลุ่ม ค. รวมกนัจาํนวนสามคน ลงลายมือช่ือร่วมกนัพร้อมประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
กรรมการกลุ่ม ก. ไดแ้ก่ นายสุทศัน ์ชวพฒันากลุ และ นายโทโมโนริ อิชิกโุระ 
กรรมการกลุ่ม ข.ไดแ้ก่ นายศิริธชั โรจนพฤกษ ์และ นายสาคร สุขศรีวงศ ์
กรรมการกลุ่ม ค. ไดแ้ก่ นายยทุธ ชินสุภคักลุ และ นายวชัระ อชัฌากรลกัษณ์ 

 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                 
                   หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2561 % ปี 2560 % ปี 2559 % 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 2,465,411 99.09 2,472,118 94.19 1,557,830 98.70 
รายไดอ่ื้น 22,595 0.91 152,470 5.81 20,550 1.30 

รวม 2,488,006 100.00 2,624,588 100.00 1,578,380 100.00 

 
18.  Alternative Energies Kabushi Kaisha 
 

ข้อมูลทัว่ไป                                                                                                                        
Alternative Energies Kabushi Kaisha (AE-KK) ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย

ทางออ้ม โดย บริษทั โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั ถือหุน้ใน AE-KK สัดส่วนร้อยละ 98 ก่อตั้ง

เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2556 ดว้ยทุนจดทะเบียน JPY 1,000,000 และจดทะเบียนเพ่ิมทุนในปี 2560 จาํนวน JPY 

24,000,000 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน JPY 25,000,000 (อตัราแลกเปล่ียน 0.294 เทียบเท่าเงินบาทโดยประมาณ 7.35 

ลา้นบาท) ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในธุรกิจพฒันาโครงการพลงังานในต่างประเทศ 

และการเขา้ถือหุน้ในบริษทัอ่ืน 
 

คณะกรรมการบริษทั มีดงันี:้- 
1. นายยทุธ ชินสุภคักลุ 
2. นายสุกิจ เลิศอศัวรัตน ์
3. Mr.Hiroshi Yamada 

 

ผู้มีอาํนาจลงนามของบริษทั :- 
จาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้ คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและ

ประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
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โครงสร้างรายได้                                                                                                                  
หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2561 % ปี 2560 % ปี 2559 % 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า  - - 8,676 91.56 - - 
รายไดอ่ื้น 3,283 100.00 796 8.44 15,393 100.00 

รวม 3,283 100.00 9,472 100.00 15,393 100.00 
 

19.  Kurihara Godo Kaisha 
 

ข้อมูลทัว่ไป                                                                                                                        
Kurihara Godo Kaisha (GK1) ในฐานะบริษทัย่อยทางออ้มท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อยทางออ้ม โดย 

Alternative Energies Kabushi Kaisha (AE-KK) ถือหุน้ใน GK1 สัดส่วนร้อยละ 100 ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 20พฤศจิกายน 

2556 ดว้ยทุนจดทะเบียน JPY 10,000 และจดทะเบียนเพ่ิมทุนอีก JPY 29,990,000  ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน JPY 

30,000,000 (อตัราแลกเปล่ียน 0.294 เทียบเท่าเงินบาทโดยประมาณ 8.82 ลา้นบาท) ประกอบธุรกิจพฒันาโครงการ

พลงังานในประเทศญ่ีปุ่น และการเขา้ถือหุน้ในบริษทัอ่ืน 
 

คณะกรรมการบริษทั มีดงันี:้- 
1. นายยทุธ ชินสุภคักลุ 
2. นายสุกิจ เลิศอศัวรัตน ์
3. Mr.Hiroshi Yamada 

 

ผู้มีอาํนาจลงนามของบริษทั :- 
จาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้ คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและ

ประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
 

 
 
 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                  
หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2561 % ปี 2560 % ปี 2559 % 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า  - - - - - - 
รายไดอ่ื้น 630 100.00 657 100.00 528 100.00 

รวม 630 100.00 657 100.00 528 100.00 
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20.  AE Power Godo Kaisha 
 

ข้อมูลทัว่ไป                                                                                                                        
AE Power Godo Kaisha (GK2) ในฐานะบริษทัย่อยทางออ้มท่ีถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยทางออ้ม โดย 

Alternative Energies Kabushi Kaisha (AE-KK) ถือหุ้นใน GK2 สัดส่วนร้อยละ 100.00 ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 20 

พฤศจิกายน 2556 ดว้ยทุนจดทะเบียน JPY 10,000,000 บาท (อตัราแลกเปล่ียน 0.294 เทียบเท่าเงินบาทโดยประมาณ 

2.94 ลา้นบาท ประกอบธุรกิจพฒันาโครงการพลงังานในประเทศญ่ีปุ่น และการเขา้ถือหุน้ในบริษทัอ่ืน  
 

คณะกรรมการบริษัท มีดงันี้:- 
1. นายยทุธ ชินสุภคักลุ 
2. นายสุกิจ เลิศอศัวรัตน ์
3. Mr.Hiroshi Yamada 

 

ผู้มีอาํนาจลงนามของบริษทั :- 
จาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้ คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและ

ประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
 

โครงสร้างรายได้                                                        
หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2561 % ปี 2560 % ปี 2559 % 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า  26,263 100.00 - - - - 
รายไดอ่ื้น - - 0.05 100.00 0.06 100.00 

รวม 26,263 100.00 0.05 100.00 0.06 100.00 
 
 

21.  Kyotemba Solar Godo Kaisha 
 

ข้อมูลทัว่ไป                                                                                                                        
Kyotemba Solar Godo Kaisha (GK3) (เดิมช่ือ Green Partner Godo Kaisha) ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 

2558 ดว้ยทุนจดทะเบียน JPY 10,000 ต่อมาไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุน จาํนวน JPY 19,000,000 ปัจจุบนัมีทุนจด

ทะเบียน JPY 19,010,000 (อตัราแลกเปล่ียน 0.294 บาท ต่อเยน เทียบเท่าเงินบาทประมาณ 5.59 ลา้นบาท) ประกอบ

ธุรกิจพฒันาโครงการพลงังานในประเทศญ่ีปุ่น และการเขา้ถือหุน้ในบริษทัอ่ืน 

ในปี 2560 AE-KK โอนหุ้นทั้งหมดของ GK3 ใหแ้ก่ Kyotamba Solar Holding Ippan Shadan Houjin 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามโครงสร้างทางกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น 
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ปัจจุบนับริษทัฯและบริษทัย่อย ไม่ไดถื้อหุ้นใน GK3 แต่ลงทุนผ่านโครงสร้างการลงทุนแบบ TK ใน

อตัราส่วนร้อยละ 98 ของเงินลงทุนใน GK3 ทั้งหมด  
 

โครงสร้างรายได้        
หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2561 % ปี 2560 % ปี 2559 % 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า  119,927 97.15 115,422 75.24 - - 
รายไดอ่ื้น 3,514 2.85 37,984 24.76 0.10 100.00 

รวม 123,441 100.00 153,406 100.00 0.10 100.00 
 

22.  Higashi Nihon Mega Solar 3 Godo Kaisha 
 

ข้อมูลทัว่ไป                                                                                                                        
Higashi Nihon Mega Solar 3 Godo Kaisha (GK4) ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้ม โดย Alternative Energies Kabushi 
Kaisha (AE-KK) ถือหุน้ใน GK4 สดัส่วนร้อยละ 100 ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2557 โดยมีทุนจดทะเบียน JPY 
50,000 (อตัราแลกเปล่ียน 0.294 บาท ต่อเยน เทียบเท่าเงินบาทประมาณ 14,700 บาท) ประกอบธุรกิจพฒันา
โครงการพลงังานในประเทศญ่ีปุ่น และการเขา้ถือหุน้ในบริษทัอ่ืน  

 

คณะกรรมการบริษทั มีดงันี:้- 
1. นายยทุธ ชินสุภคักลุ 
2. นายสุกิจ เลิศอศัวรัตน ์
3. Mr.Hiroshi Yamada 

 

ผู้มีอาํนาจลงนามของบริษทั :- 
จาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้ คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและ

ประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
 

โครงสร้างรายได้        
หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2561 % ปี 2560 % 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า  - - - - 
รายไดอ่ื้น 3.47 100.00 5.60 100.00 

รวม 3.47 100.00 5.60 100.00 
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23.  Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company 
 

ข้อมูลทัว่ไป  
     Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company (PKS)ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้ม โดยบริษทั โซล่า พาว
เวอร์ แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั  (SPM) ซ่ึงถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษทั อีสเทอร์น 
พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (EP)  ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ โดยบริษทัฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75.00   
SPM ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 65.00  ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2560 โดยมีทุนจดทะเบียน จาํนวนเงิน 500,000 
ลา้น VND แบ่งเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 5 ลา้นหุ้น ราคามูลค่าหุ้นละ 100,000 VND  มีทุนชาํระแลว้ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 เป็นจาํนวนเงิน 361,734 ลา้น VND  แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 3.62 ลา้นหุน้ ราคามูลค่าหุ้นละ 
100,000 VND  (อตัราแลกเปล่ียนธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 จาํนวน 0.1404 บาท/100 
VND  เทียบเท่าเงินบาทประมาณ 507.87 ลา้นบาท) โดยประกอบธุรกิจพฒันาโครงการพลงังานในประเทศ
สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม 

 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 

ลาํดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น VND ร้อยละ 
1 บริษทั โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั 324,998,000,000 65 

2 บริษทั คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเตม็ส์ โซลูชัน่ จาํกดั (มหาชน) 125,000,000,000 25 

3 Mr.Pham Van Tuan  25,000,000,000 5 

4    Nam Viet Hung Investment Corporation 25,000,000,000 5 

5    Mr.Tran Minh Tien 1,000,000 0.0002 

6    Mr. Vo Hoang Nhu Phuc 1,000,000 0.0002 

รวม 500,000,000,000 100 
 

คณะกรรมการบริษทั มีดงันี:้- 
1. นายยทุธ  ชินสุภคักลุ 
2. Mr.Tran Minh Tien 
3. Mr. Nguyen Xuan Quy 

 

ผู้มีอาํนาจลงนามของบริษทั :- 
จาํนวนหรือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้คือ นายยทุธ ชินสุภคักุล หรือ Mr.Tran Minh Tien ลง

ลายมือช่ือ และประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
 

โครงสร้างรายได้       
 ในปี 2560  และ ปี 2561 ยงัไม่มีรายได ้
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บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) ก่อตั้งข้ึน เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2533 และจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2536 โดยบริษทัประกอบธุรกิจหลกัประเภทรับจา้ง
พิมพ ์ เป็นผูผ้ลิตส่ิงพิมพท่ี์ดาํเนินธุรกิจโรงพิมพ ์โดยให้บริการแบบครบวงจร เร่ิมตั้งแต่วางแผนการผลิต รับ
จดัทาํตน้ฉบบั จดัหนา้ ออกแบบ แยกสี ถ่ายภาพขาวดาํ ทาํเพลท ทาํปรู๊พ พิมพอ์อฟเซตทั้งระบบป้อนแผน่และ
ป้อนมว้น พบั เขา้เล่ม ไสกาว จนกระทัง่เขา้เล่มเป็นส่ิงพิมพส์าํเร็จรูป หรือตามแนวคิดแบบ One Stop Printing 
Facility  ต่อมาบริษทัฯไดข้ยายธุรกิจเพ่ิมในดา้นพลงังานทดแทน ตั้งแต่ปลายปี 2554   ขยายธุรกิจส่ิงพิมพ์
ประเภทบรรจุภณัฑ์กระดาษสําหรับอาหารในปี 2560 และจะขยายธุรกิจส่ิงพิมพป์ระเภทกล่องลูกฟูกเพ่ิม 
ภายในปี 2562 

 

โครงสร้างรายได้ของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ตามงบการเงนิรวม ตั้งแต่ปี 2559 – 2561 
                                                    หน่วย :  พนับาท 

โครงสร้างรายได้ ตามกลุ่มธุรกจิ  ปี 2561  %  ปี 2560  %  ปี 2559 % 

รายได้จากการขายและบริการ 

ธุรกจิส่ิงพมิพ์:-       
หนงัสือพิมพ ์ 56,961 4.81 60,363 6.27 43,743 4.96 
นิตยสาร 50,985 4.30 60,428 6.28 110,412 12.53 
หนงัสือ 204,035 17.22 241,416 25.08 215,428 24.45 
โบวช์วัร์, แคต๊ตาลอ็ก อ่ืนๆ 74,584 6.30 55,800 5.80 134,479 15.26 
ปฏิทิน 23,924 2.02 20,827 2.16 8,111 0.92 

บรรจุภณัฑ ์ 9,169 0.77 6,093 0.63 - - 
รวม - ธุรกิจส่ิงพิมพ ์ 419,658 35.42 444,927 46.22 512,173 58.13 

ธุรกจิโรงไฟฟ้า:-       
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 359,980 30.39 265,361 27.557 114,003 12.94 
รายไดเ้งินอุดหนุนจากรัฐบาล 207,631 17.53 220,589 22.92 229,035 25.99 

รวม - ธุรกิจโรงไฟฟ้า 567,611 47.92 485,950 50.48 343,038 38.93 
รวมรายได้จากการขายและบริการ 987,269 83.34 930,877 96.70 855,211 97.06 

กาํไรจากการซ้ือในราคาตํ่ากวา่มูลค่ายติุธรรม 130,982 11.06 - - - - 
รายไดอ่ื้น/1 66,413 5.60 31,754 3.30 25,925 2.94 

รวมรายได้ทั้งหมด 1,184,663 100.00 962,631 100.00 881,136 100.00 
หมายเหตุ:-  /1 รายไดอ่ื้น ประกอบดว้ย รายไดค้่าจดัการ, รายไดจ้ากการจาํหน่ายคาร์บอนเครดิต, ดอกเบ้ียรับ  

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
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การประกอบธุรกจิส่ิงพมิพ์ และบรรจุภณัฑ์ 

 

ลกัษณะผลติภัณฑ์ และบริการ 
บริษทัฯทาํการผลิตตามแบบ และคาํสั่งซ้ือของลูกคา้ ซ่ึงสามารถแบ่งตามวตัถุประสงค์ของงาน ได้

ดงัน้ี :- 
1. งานพิมพเ์พ่ือการศึกษา การส่ือสารและการบนัเทิง เช่น การพิมพห์นงัสือ สมุดตาํราเรียน วารสาร 

ต่าง ๆ ทั้งรายวนั รายสปัดาห์ รายเดือน ตลอดจนนิตยสารเพ่ือความรู้และความบนัเทิง 
2. งานพิมพเ์พ่ือการโฆษณา เช่น โปสเตอร์ ใบปลิว ฯลฯ 
3. งานพิมพส์าํหรับการผลิตหนงัสือพิมพร์ายวนัหรือรายสปัดาห์ แบบป้อนกระดาษมว้น  

 

งานพิมพด์งักล่าวสามารถจดัแบ่งตามประเภทของผลิตภณัฑ์ โดยแบ่งเป็นประเภท หนังสือพิมพ์, 
นิตยสาร, หนงัสือ, ปฎิทิน, โบวช์วัร์, แคต็ตาลอ็ก และอ่ืนๆ โดยมีโครงสร้างรายละเอียดของรายได ้ดงัน้ี :- 

 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                       
หน่วย :  พนับาท 

 ประเภทส่ิงพมิพ์  ปี 2561  %  ปี 2560  %  ปี 2559  % 
ในประเทศ:-             
หนงัสือพิมพ ์ 54,201 12.92 57,413 12.90 40,867 7.98 
นิตยสาร 50,985 12.15 60,428 13.58 94,326 18.42 
หนงัสือ 200,319 47.73 240,219 53.99 215,428 42.06 
โบวช์วัร์, แคต๊ตาลอ็ก อ่ืนๆ 74,428 17.74 55,779 12.54 134,235 26.21 
ปฏิทิน 19,773 4.71 20,007 4.50 7,660 1.50 
บรรจุภณัฑ ์ 8,829 2.10 6,093 1.37 - - 

รวม – ในประเทศ 408,535 97.35 439,939 98.88 492,516 96.16 

ต่างประเทศ:-             

หนงัสือพิมพ ์ 2,760 0.66 2,950 0.66 2,876 0.56 
หนงัสือ 3,716 0.88 1,197 0.27 16,086 3.14 
โบวช์วัร์, แคต๊ตาลอ็ก อ่ืนๆ 156 0.04 21 0.01 244 0.05 
ปฏิทิน 4,151 0.99 820 0.18 451 0.09 
บรรจุภณัฑ ์ 340 0.08 - - - - 

รวม – ต่างประเทศ 11,122 2.65 4,988 1.12 19,657 3.84 

รวมทั้งส้ิน 419,658 100.00 444,927 100.00 512,173 100.00 
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การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภัณฑ์ 
 

ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ 
 บริษทั โรงพิมพ์ตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) รับพิมพ์งานทุกชนิดบนกระดาษ ทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ สามารถแบ่งตามประเภทของผลิตภณัฑ ์โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี :- 
 

1)  ประเภทหนังสือพมิพ์ 
 บริษทัฯเป็นผูผ้ลิตเพียงบริษทัเดียวในประเทศไทย ท่ีให้บริการพิมพ์หนังสือพิมพ์ โดยท่ีไม่มีหัว
หนงัสือเป็นของบริษทั  จึงเป็นจุดเด่นในการใหบ้ริการพิมพห์นงัสือพิมพ ์หนงัสือพิมพร์ายวนัท่ีบริษทัใหก้าร
บริการ  เช่น  หนังสือพิมพเ์อเอสทีวีผูจ้ดัการรายวนั, หนังสือพิมพท์นัหุ้นรายวนั, หนงัสือพิมพต่์างประเทศ  
เช่น Nikkei Newspaper, หนงัสือพิมพฐ์านเศรษฐกิจ เป็นตน้  
 

2)  ประเภทนิตยสารรายเดือน, รายปักษ์ และรายสัปดาห์ 
 บริษทัฯไดใ้ห้บริการพิมพนิ์ตยสารแก่บริษทัเจา้ของหนงัสือหลายบริษทั โดยเป็นนิตยสารรายเดือน, 
รายปักษ ์และรายสปัดาห์ รวมกวา่  10  เล่ม  อาทิเช่น  นิตยสาร อ.ส.ท. รายเดือน,  LIPS รายเดือน, มาแชนแนล
รายเดือน, ธรรมลีลารายเดือน เป็นตน้  เน่ืองจากส่ืออิเลค็ทรอนิคส์สมยัใหม่ หรือ Social Media ต่างๆท่ีเขา้มามี
บทบาทในยุคปัจจุบนั ทาํให้นิตยสารหลายฉบบัตอ้งลดจาํนวนพิมพ ์และบางฉบบัก็ปิดตวัลง  จึงส่งผลให้
บริษทัฯมียอดส่ิงพิมพป์ระเภทน้ีลดลง 
 

3)  ประเภทหนังสือ, คู่มือ และพอ็กเกต็บุ๊ค 
 ในปีน้ีภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศยงัคงชะลอตวั  ธุรกิจต่างๆยงัคงดาํเนินไปได ้ บริษทัฯสามารถ
สร้างลูกคา้รายใหม่  และยงัคงรักษาฐานลูกคา้เดิมไวไ้ด ้ โดยมุ่งเนน้ไปยงัลูกคา้กลุ่มเป้าหมายท่ีมีศกัยภาพสูง  
เพ่ือเพ่ิมมูลค่างานพิมพ ์ และจากการท่ีภาครัฐใหก้ารสนบัสนุนส่ือการเรียนการสอนนั้น ทาํใหบ้ริษทัฯสามารถ
รักษายอดส่ิงพิมพป์ระเภทหนงัสือเรียนไวไ้ด ้ และบริษทัฯยงัคงไดรั้บการสนบัสนุนจากลูกคา้ประเทศเพ่ือน
บา้น เป็นงานส่ิงพิมพ์แบบเรียนกระทรวงศึกษาธิการลาวเช่นเคย  สําหรับงานพิมพ์ประเภทหนังสือคู่มือ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และกลอ้งถ่ายรูป อาทิเช่น คู่มือ FUJITSU, คู่มือรถยนต ์ฯลฯ  บริษทัฯยงัสามารถรักษายอดขาย
ส่ิงพิมพป์ระเภทน้ีไวไ้ด ้   
 

4)  ประเภทโบชัวร์ แคต็ตาลอ็ก อ่ืนๆ  
 จากนวตักรรมและเทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีเขา้มามีบทบาทสาํคญัในยคุปัจจุบนั ลูกคา้ของบริษทัฯบาง
ราย เปล่ียนช่องทางการนําเสนอผลิตภณัฑ์เป็นแบบดิจิทลัคอนเทนต์ผ่านช่องทางเว็บไซต์, ผ่านช่องทาง
อิเลคทรอนิกส์ หรือทาง Social Media ต่างๆ  แต่บริษทัฯยงัสามารถรักษายอดขายส่ิงพิมพป์ระเภทน้ีได ้
เน่ืองจากไดรั้บการสนบัสนุนจากฐานลูกคา้เดิมไวไ้ด ้
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5)  ประเภทปฏิทนิ และไดอาร่ี 
 บริษทัฯ ยงัสามารถรักษาฐานลูกคา้เดิม และสร้างลูกคา้ใหม่ไดส้ําหรับงานพิมพป์ระเภทปฏิทิน และ
ไดอาร่ี เพราะแต่ละบริษทัยงัตอ้งสั่งพิมพเ์พ่ือสําหรับแจกในช่วงปลายปี   ทาํให้บริษทัฯสามารถรักษายอด
ส่ิงพิมพป์ระเภทน้ีได ้โดยมียอดขายเพ่ิมข้ึนไม่มากนกั 
 

ลกัษณะของลูกค้า 
ลกัษณะลูกคา้สาํคญัของบริษทัแบ่งไดด้งัน้ี 
1. ลูกคา้ท่ีมีการเซ็นสญัญาระยะเวลามากกวา่ 1 ปีข้ึนไป  มียอดขายประมาณร้อยละ 20 ของยอดขาย ปี 2561 
2. ลูกคา้ท่ีมีการเซ็นสญัญาระยะเวลา1ปีโดยต่อสญัญาทุกปี มียอดขายประมาณร้อยละ 10 ของยอดขาย ปี 2561 
3. ลูกคา้ท่ีมีการส่งงานเป็นประจาํ โดยไม่มีการเซ็นสญัญา แต่มีใบสัง่ซ้ือ มียอดขายประมาณร้อยละ 55 ของ

ยอดขาย ปี 2561 
4. ลูกคา้ใหม่ และลูกคา้ทัว่ไป มียอดขายประมาณร้อยละ 10 ของยอดขาย ปี 2561 

 

บริษทัฯคาดว่ารายไดจ้ากส่ิงพิมพใ์นปี 2562 จะเพ่ิมข้ึนเป็นเท่าตวั จากปี 2561  เน่ืองจากปลายปี 2561 
บริษทัฯไดข้ยายการลงทุน ในการเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั (WPS) ใน
สัดส่วนร้อยละ 84.50%  โดย WPS ประกอบธุรกิจส่ิงพิมพ ์ และมีรายไดป้ระจาํจากงานพิมพห์นงัสือพิมพข์อง
กลุ่มเนชัน่ และมีลูกคา้ประจาํรายอ่ืนๆอีก  ทั้งน้ีบริษทัฯมีเป้าหมายขยายธุรกิจส่ิงพิมพข์อง WPS ไปยงับรรจุ-
ภณัฑป์ระเภทกล่องลูกฟูก ซ่ึงจะเร่ิมดาํเนินการตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2562 เป็นตน้ไป 

 

การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

 ในปี 2561 แนวโนม้ภาพรวมธุรกิจส่ิงพิมพ ์และบรรจุภณัฑค์าดการณ์วา่ในช่วงตน้ปีเศรษฐกิจมีการ
ขยายตวัท่ีดี มีทิศทางฟ้ืนตวัดีข้ึน แต่ช่วงคร่ึงหลงัของปีมีความยอ่ตวัลงบา้ง ทั้งน้ีในส่วนของธุรกิจส่ิงพิมพน์ั้น
ยงัคงประสบปัญหา และไดรั้บแรงกดดนัจากพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปของผูบ้ริโภค ในการติดตามขอ้มูลข่าวสาร
ผ่านส่ือออนไลน์ท่ียงัคงเติบโตอย่างต่อเน่ือง  ปัจจยัดงักล่าวจึงส่งผลกระทบต่อธุรกิจส่ิงพิมพ์เพราะมีการ
แข่งขนักบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ และภาวะการขายโฆษณาของส่ือออนไลน์  มีเพียงตลาดทางดา้นบรรจุภณัฑท่ี์
คาดวา่จะเติบโตประมาณร้อยละ 3 – 5 โดยไดรั้บปัจจยัหนุนจากภาวะเศรษฐกิจภายในและต่างประเทศท่ีมี
ทิศทางฟ้ืนตวัดีข้ึน  อีกทั้งความตอ้งการของผูบ้ริโภคในยคุดิจิทลัท่ียงัคงเติบโตอย่างต่อเน่ือง การผลิตบรรจุ
ภณัฑใ์นยคุปัจจุบนัมีนวตักรรมใหม่ๆ ใชเ้ทคโนโลยรีะดบัสูง  เช่น  กล่องกระดาษท่ีมีนํ้ าหนกัเบา  สะดวกและ
ลดตน้ทุนในการขนส่ง สามารถใชบ้รรจุสินคา้ท่ีมีความหลากหลาย ตรงกบัความตอ้งการใชจ้ากพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบัน ท่ีต้องการความสะดวกรวดเร็ว ซ่ึงหันมาเลือกซ้ือสินค้าออนไลน์มากข้ึน และมี
แนวโนม้ขยายตวัต่อเน่ือง ทาํใหต้ลาดส่ิงพิมพป์ระเภทบรรจุภณัฑมี์แนวโนม้เติบโตตามไปดว้ย ดงันั้นบริษทั
จึงตอ้งปรับตวั เพ่ือชิงส่วนแบ่งการตลาดบรรจุภณัฑ์ โดยจะขยายธุรกิจไปยงัผลิตภณัฑ์ประเภทกล่องลูกฟูก
ภายในปี 2562 เพ่ือสร้างยอดขายใหเ้พ่ิมข้ึนต่อไป  
 



64 

 

1) ตลาดหนังสือพมิพ์ 
เน่ืองในปี 2561 มีการปรับราคากระดาษหนงัสือพิมพข้ึ์นสูงมาก ประจวบกบังบโฆษณาของธุรกิจหด

ตวัลง ทาํใหบ้ริษทัฯมีรายไดจ้ากงานพิมพห์นงัสือพิมพท่ี์ลดลง  แต่ในช่วงปลายปีบริษทัไดเ้ขา้ซ้ือหุน้ WPS ซ่ึง
เป็นผู ้รับจ้างพิมพ์หนังสือพิมพ์ชั้ นนําหลายฉบับของประเทศไทย  ซ่ึงจะทําให้ได้งานพิมพ์ประเภท
หนงัสือพิมพเ์พ่ิมข้ึนอีก 3 ฉบบั  ดงันั้นในปี 2562 จะส่งผลใหต้ลาดหนงัสือพิมพข์องบริษทัมีการเติบโตเพ่ิมข้ึน
หลายเท่าตวั หรือประมาณ 300 ลา้นบาทต่อปี 

 

2) ตลาดส่ิงพมิพ์สําหรับธุรกจิขายตรง 
เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจไทยชะลอตวั ทาํใหมี้คนสนใจหนัไปทาํธุรกิจส่วนตวัเพ่ิมข้ึน แต่ทาํใหธุ้รกิจ

ขายตรงมีการขยายตวัไม่มาก และบริษทัมียอดขายใหก้บับริษทัขายตรง คิดเป็นร้อยละ 10 ของยอดขายปี 2561 
และคาดว่าธุรกิจขายตรงจะเพ่ิมยอดขายได้อีกไม่มากนัก เน่ืองจากธุรกิจขายตรงเร่ิมหันไปใช้ส่ือด้าน
อิเลค็ทรอนิคส์ โฆษณาผา่น Website , Social Media ต่างๆเพ่ือส่ือสารโดยตรงถึงผูบ้ริโภคเพ่ิมมากข้ึน ทั้งน้ี
บริษทัจะพยายามรักษาส่วนแบ่งการตลาดอตัราร้อยละ  15  ในปี 2562 

 

3) ตลาดส่ิงพมิพ์สําหรับธุรกจิขายปลกี และขายส่งขนาดใหญ่ 
ตลาดส่ิงพิมพส์ําหรับธุรกิจขายปลีกและขายส่งขนาดใหญ่มีการปรับวิธีโฆษณาสินคา้โดยการใชส่ื้อ

ผสมผสานส่ือออนไลน์ และออฟไลน์เขา้ดว้ยกนั เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในยคุปัจจนั ทาํให้
มีการปรับตวัในดา้นส่ิงพิมพ์ โดยบริษทัขนาดใหญ่ ธุรกิจขายปลีกและขายส่ง เปล่ียนวิธีจากพิมพ์ใบปลิว
จาํนวนมาก ไปลงโฆษณาทางด้านหนังสือพิมพ์รายวนั และลงโฆษณาทางด้านส่ือออนไลน์เพ่ิมมากข้ึน 
โดยประมาณงานพิมพล์ดลงเหลือประมาณ 10 ลา้นบาท ในปี 2561 

 

4) ตลาดส่ิงพมิพ์เพ่ือการศึกษา 
ตลาดส่ิงพิมพเ์พ่ือการศึกษา เช่น ตาํราเรียนในปี 2561  เป็นปีท่ีรัฐบาลยงัคงส่งเสริมเพ่ือนกัเรียนเรียน

ฟรีต่อเน่ือง โดยรัฐเป็นผูช้าํระค่าตาํราเรียน ทาํใหบ้ริษทัท่ีเป็นผูจ้ดัพิมพมี์การขยายตวัมากและเป็นตลาดท่ีใหญ่
มาก แต่ปัญหา คือ มีระยะเวลาการผลิตท่ีสั้นมาก บริษทัฯจึงไดพ้ยายามหาตลาดส่ิงพิมพ ์เพ่ือการศึกษาทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ เช่น หนงัสือเรียนกระทรวงศึกษาธิการลาว โดยในปี 2561 บริษทัมีงานพิมพป์ระเภท
การศึกษาเขา้มาประมาณ 200 ลา้นบาท 

 

5) ตลาดส่ิงพมิพ์นิตยสาร 
ในปี 2561 บริษทัฯมียอดขายนิตยสารลดลงไปมาก  เน่ืองจากส่ืออิเลค็ทรอนิคส์สมยัใหม่ หรือ Social 

Media ต่างๆท่ีเขา้มามีบทบาทในยคุปัจจุบนั  ทาํใหพ้ฤติกรรมของผูอ่้านเร่ิมหนัไปใชบ้ริการทางส่ือออนไลน์
เพ่ิมข้ึน ส่งผลใหนิ้ตยสารหลายฉบบัลดยอดจาํนวนพิมพล์ง และหลายฉบบัก็ปิดตวัลง  แต่อยา่งไรก็ตามบริษทั
ฯจะพยายามหาลูกคา้ใหม่ท่ีจดัทาํนิตยสารเพ่ือความรู้ ความบนัเทิงใหเ้พ่ิมมากข้ึน โดยบริษทัมียอดขายส่ิงพิมพ์
ประเภทนิตยสารประมาณ 50 ลา้นบาท ในปี 2561 
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6) ตลาดส่ิงพมิพ์ประเภทคู่มือ 
ในปี 2561 ภาวะการส่งออกจะดีข้ึน แต่ตลาดส่ิงพิมพป์ระเภทคู่มือมีการฟ้ืนตวัอยา่งชา้ๆ และลูกคา้

ของบริษทัฯเร่ิมมีการฟ้ืนตวัมากข้ึน โดยบริษทัมียอดขายประเภทคู่มือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 จากปี 2560  และคาด
วา่ในปี 2561 การส่งออกจะเติบโตประมาณร้อยละ 5  โดยบริษทัฯวางเป้าหมายยอดขายประเภทคู่มือเพ่ิมข้ึน
ประมาณร้อยละ 20  หรือ ประมาณ 40 ลา้นบาท  
 

สภาวะตลาดและแนวโน้มการเติบโต, การแข่งขนั และปัจจัยภายนอกทีก่ระทบต่ออุตสาหกรรมการพมิพ์ 
จากภาวะทัว่ไปในปี 2561 การพิมพย์งัคงซบเซาอยู่ แต่บริษทัคาดการณ์ว่าในปี 2562 เศรษฐกิจ

โดยทัว่ไปจะดีข้ึน เร่ืองจากการเลือกตั้งในช่วงตน้ปี 2562 และจะมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาลท่ี 10 
จะทาํใหเ้ศรษฐกิจ โดยทัว่ไปดีข้ึน และหวงัวา่ภาคธุรกิจการส่งออกจะดีข้ึนกวา่ ปี 2561  

ปลายปี 2562 บริษทัไดล้งทุนซ้ือโรงพิมพแ์ห่งหน่ึง เป็นการเพ่ิมศกัยะภาพของบริษทัใหมี้การเติบโตท่ี
ย ัง่ยนืต่อไป ทั้งน้ีไดข้ยายไปสู่ตลาดบรรจุภณัฑด์ว้ย ซ่ึงจะทาํใหมี้รายไดเ้ติบโตข้ึนในปี 2562 และ 2563 เป็น
เท่าตวั หรือสองเท่าตวั  

 

การผลติหรือการจัดหาผลติภัณฑ์เพ่ือจําหน่าย 
ทีต่ั้งโรงงาน    บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน)   

เลขท่ี 51/29, 51/61 ซอยวภิาวดีรังสิต 66 (สยามสามคัคี) 
แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210 

ก)  กาํลงัการผลติ และปริมาณการผลติ 
  

กาํลงัการผลติและปริมาณการผลติของโรงพมิพ์ตะวนัออก 
กาํลงัการผลติ/ปริมาณการผลติ   *   1000 

รายการ 2561 2560 2559 

1. หนงัสือพิมพ ์ฉบบั/ปี 30,500/15,000 30,500/15,000 30,500/15,000 
2. หนงัสือปกอ่อน เยบ็ลวด 25,000/20,000 25,000/20,000 25,000/20,000 
3.  หนงัสือปกอ่อน ไสกาว 27,000/10,000 27,000/7,200 27,000/7,200 
4.  หนงัสือปกแขง็ 3,000/150 3,000/200 3,000/200 
5.  ใบปลิวแผน่พบั 170,000/90,000 170,000/75,000 170,000/75,000 

 

ข) อตัราการใช้กาํลงัการผลติ 
                  เน่ืองจากธุรกิจการพิมพย์งัเป็นธุรกิจบริการซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัฤดูกาล และโอกาสพิเศษต่าง ๆ ในรอบปี    
จึงทาํให้การใชก้าํลงัการผลิตไม่สมํ่าเสมอและคาดการณ์ลาํบาก เพราะบางช่วงในฤดูกาลกาํลงัการผลิตไม่
เพียงพอ แต่บางช่วงเวลาก็มีกาํลงัการผลิตเกินงานท่ีมีอยู ่ซ่ึงถา้เฉล่ียการใชก้าํลงัการผลิต จะประมาณ 80% ต่อ
ปี โดยการพิมพม์ว้นของหนงัสือพิมพย์งัสามารถรับงานไดอี้กมาก 
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ค) อตัราเพิม่ของปริมาณการผลติตามจํานวนหน่วย 
                  อตัราเพ่ิมของปริมาณการผลิต บริษทัฯ ยงัสามารถจะพิมพ ์เช่น หนงัสือพิมพไ์ดอี้ก 2 ลา้นฉบบัต่อเดือน
แต่เน่ืองจากผลกระทบทางเศรษฐกิจจึงไม่มีงานเพียงพอ 
 

ง) จํานวนกะทีผ่ลติได้ จํานวนกะทีผ่ลติจริง 
                 จาํนวนกะท่ีทาํงานอยู ่2 กะ โดยจาํนวนกะท่ีผลิตไดจ้ริง 2 กะ   
 

วตัถุดบิและผู้จําหน่ายวตัถุดบิ (Supplier) 
วตัถุดบิ 
         วตัถุดิบหลกัของบริษทัฯ  ประกอบดว้ย กระดาษ, เพลท, หมึก, นํ้ายาเคมี ต่าง ๆ  
แหล่งทีม่าของวตัถุดบิ 

-  กระดาษ  มาจากทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
-  เพลท มาจากผูแ้ทนจาํหน่ายในประเทศ 
-  หมึก มาจากผูแ้ทนจาํหน่ายในประเทศ 
-  นํ้ายาเคมีต่าง ๆ    มาจากผูแ้ทนจาํหน่ายในประเทศ 

 ตน้ทุนวตัถุดิบท่ีมากกว่า 45% คือกระดาษ เป็นวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงราคาตาม
สภาวะเศรษฐกิจ 
 

สภาพปัญหาเกีย่วกบัวตัถุดบิ  
              ในปี 2561 ราคาเยื่อกระดาษปรับตวัเพิ่มข้ึนเล็กนอ้ย  ทาํใหร้าคากระดาษในประเทศมีการปรับตวัสูงข้ึน 
และในปี 2562 คาดวา่ราคากระดาษจะปรับตวัเพิ่มข้ึนอีก   
 

ผู้จําหน่ายวตัถุดบิ (Supplier) 
                ในประเทศ   
                            ผู้จําหน่ายกระดาษ ประกอบด้วย : - 

1. บริษทั  ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ มิลล ์จาํกดั 
2. บริษทั  ผลิตภณัฑก์ระดาษไทย  จาํกดั 
3. บริษทั ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ จาํกดั  
4. บริษทั อี.พี.ซี.คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
5. บริษทั แอล พี นครธน จาํกดั 
6. บริษทั ร็อคเซล จาํกดั 
7. บริษทั สยามกมลเอก จาํกดั 
8. บริษทั พี.ซี.ไอ. อุตสาหกรรมกระดาษ จาํกดั 
9. บริษทั โรงงานกระดาษเทนมา (ประเทศไทย) จาํกดั 
10. บริษทั เปเปอร์กรีน จาํกดั 
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  ผู้จําหน่ายหมกึพมิพ์ ประกอบด้วย :- 
1. บริษทั เอม็.ดี.แมชชีนเนอร่ี แอนด ์ซพัพลาย จาํกดั 
2. บริษทั โตโยอ้ิงค ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
3. บริษทั พาโนราม่า อ้ิงค ์จาํกดั 
4. บริษทั ทอ็ปเทค มิเลนเนียม จาํกดั 

 

                            ผู้จําหน่ายเพลท ,เคมภีัณฑ์ และอ่ืนๆ ประกอบด้วย :- 
1. บริษทั เนชัน่ไวด ์จาํกดั 
2. บริษทั มณีอุดมสุขจาํกดั 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สกรีนซพัพลาย 
4. บริษทั เฮงเคล็ (ประเทศไทย) จาํกดั 
5. บริษทั เอม็ซี อินดสัเทรียลเคมิคลั จาํกดั 
6. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั โพลี พอส 
7. บริษทั สตาร์ ไวร์ คอมบ ์จาํกดั 
8. บริษทั เอส.ทรี.จี อินเตอร์เทรด จาํกดั 

                ต่างประเทศ  
                            ผู้จําหน่ายกระดาษ ประกอบด้วย :- 

1. UPM-Kymmene Asia Pacific Pte Ltd. 
2. GOLDEN EAST TRADING (HONG KONG) CO., LTD. 
3. HEINZEL SALES WILFRIED HEINZEL AG 
4. MOORIM P AND P CO., LTD 
5. PT. INDAH KIAT PULP AND PAPER Tbk. 
6. NP TRADING CO., LTD 
7. CENTRAL NATIONAL COTTESMAN ASIA LTD 
8. SHANGHAI ROCKY ADHESIVES CO., LTD 
9. GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL JAPAN LTD. 
10. CENTRAL NATIONAL ASIA LIMITED 
 

ในการจดัหาวตัถุดิบของบริษทัฯ 3 ปีท่ีผา่นมา ไม่มีการจดัหาจากรายใด > 30% ติดต่อกนั 
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การประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้า 
 

ตามท่ีภาครัฐได้มีนโยบายในการสนับสนุนการใช้ไฟฟ้าพลงังานทดแทนนั้น โดยกลุ่มบริษทัได้

เลง็เห็นถึงโอกาสในการพฒันา และไดล้งทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังานทดแทน  ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีมีศกัยภาพ

ในการเจริญเติบโตท่ีสูง และมีความเส่ียงในการดาํเนินงานตํ่า ตลอดจนสามารถสร้างรายไดท่ี้มัน่คงไดใ้นระยะ

ยาว  

โดยมีธุรกิจหลกั คือ การผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน ประเภทพลงังานแสงอาทิตย ์

โดยบริษทัฯ มีนโยบายจะเขา้ลงทุน พฒันา และบริหารโรงไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการ

รับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า นอกจากน้ี บริษทัฯ มีการลงทุนในบริษทัร่วม ซ่ึงประกอบธุรกิจผลิตและ

จาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํ้า โดยโรงไฟฟ้าแบบพลงังานความร้อนร่วม (“Cogeneration”)  

ปัจจุบนั โครงการผลิตไฟฟ้าท่ีอยูภ่ายใตก้ารดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม (“กลุ่มบริษทัฯ”) 

ทั้งท่ีดาํเนินการเชิงพาณิชย ์(“COD”) แลว้ และโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการพฒันารวมทั้งหมด 18 โครงการ คิด

เป็นกาํลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุน้รวม  520.72 เมกะวตัต ์และกาํลงัการผลิตไอนํ้ าเสนอ

ขายตามสัดส่วนการถือหุน้รวม 38.85 ตนัต่อชัว่โมง  โดยแบ่งเป็นโครงการท่ี COD แลว้ 12 โครงการ คิดเป็น

กาํลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุน้รวม 197.00 เมกะวตัต ์และกาํลงัการผลิตไอนํ้ าเสนอขาย

ตามสดัส่วนการถือหุน้รวม 38.85 ตนัต่อชัว่โมง และโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการพฒันา 6 โครงการ คิดเป็นกาํลงั

การผลิตไฟฟ้าเสนอขายตามสดัส่วนการถือหุน้รวม 28.76 เมกะวตัต ์
 

โครงสร้างรายได้ 
 

1. รายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้า 
 กลุ่มบริษทัไดล้งนามในสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า (PPA) กบั กฟภ. สาํหรับการซ้ือขายไฟฟ้า ของ โรงไฟฟ้า   

บ่อพลอย จาํนวน 10 เมกะวตัต ์และโรงไฟฟ้าลพบุรี จาํนวน 5 เมกะวตัต ์รวม 2 โครงการ เป็นจาํนวน 15 เมกะ
วตัต ์โดยสัญญามีระยะเวลา 5 ปี ต่ออายคุร้ังละ 5 ปี โดยอตัโนมติั รวมเป็นระยะเวลา 25 ปี และมีผลบงัคบัใช้
จนกวา่ผูผ้ลิตไฟฟ้ายืน่หนงัสือขอยกเลิกสญัญา 
 

2. รายได้จากส่วนเพิม่ราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) 
 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ถือเป็นพลงังานหมุนเวียนรูปแบบหน่ึง ท่ีไดรั้บการส่งเสริมจากภาครัฐ 

โดยไดรั้บส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้าในอตัรา 8 บาทต่อกิโลวตัตช์ัว่โมง เป็นระยะเวลา 10 ปี นบัจากวนัเร่ิมซ้ือ
ขายไฟฟ้า 
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3. รายได้ค่าก่อสร้าง 
 จากธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ เร่ิมมีการรับรู้รายไดป้ระเภทน้ี

ในช่วงไตรมาสท่ี 4 ของปี 2560 
 
 

สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 

กลุ่มบริษทัไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดย
ไดรั้บสิทธ์ิประโยชน์ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล สาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการระยะเวลา 8 ปี นบัแต่
วนัท่ีเร่ิมมีรายได ้และภายหลงัจากระยะเวลา 8 ปี ดงักล่าว กิจการจะไดรั้บการลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลใน
อตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติ เป็นระยะเวลา 5 ปี และโรงไฟฟ้าบ่อพลอยเร่ิมจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเรียบร้อยแลว้ ตั้งแต่วนัท่ี 15 ตุลาคม 2555 และโรงไฟฟ้าลพบุรี เร่ิมจาํหน่ายกระแสไฟฟ้ากบัการไฟฟ้า 
ตั้งแต่วนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2557 อตัราภาษีท่ีชาํระสามารถสรุปได ้ดงัน้ี :- 

 

ปี 
อตัราภาษทีีไ่ด้รับ 

การยกเว้น 
อตัราภาษเีงนิได้ 

นิตบุิคคลทีต้่องชําระ* 
ปีท่ี 1 – ปีท่ี 8 100% 0% 
ปีท่ี 9 – ปีท่ี 13 50% 15% 

ตั้งแต่ปีท่ี 13 ข้ึนไป 0% 30% 
 

* คาํนวณจากอตัราภาษีเงินไดป้กติ 30% 
 

ลกัษณะผลติภณัฑ์หรือบริการ 
 

บริษทัยอ่ยทางตรงและทางออ้ม ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน ประเภท
พลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นหลกั โดยมีโครงการตั้งอยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ และยงัมีการประกอบ
กิจการรับติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2560 นอกจากน้ี ยงัมีบริษทัร่วมของ
บริษทัฯ ซ่ึงประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าประเภทโรงไฟฟ้า Cogeneration 
 

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ประเภท Solar Farm ในประเทศไทย 
 ปัจจุบนั กลุ่มบริษทัฯ มีโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยป์ระเภท Solar Farm ในประเทศไทยท่ี

ดาํเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ รวมทั้งส้ิน 4 โรง มีกาํลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขายรวมทั้งส้ิน 20 เมกะวตัต ์(กาํลงัการ
ผลิตติดตั้งรวมประมาณ 23 เมกะวตัต)์ โดยมีรายละเอียดของแต่ละโรงไฟฟ้า ซ่ึงดาํเนินการโดยบริษทัยอ่ย 4 
บริษทั ดงัต่อไปน้ี 
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โครงการ 
เจ้าของ
โครงการ 

คู่สญัญา 
ท่ีตัง้โครงการ กาํลงัการผลิต

เสนอขาย (MW) 
วนัเร่ิมจ่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย ์
(Commercial Operation Date) อาํเภอ จงัหวดั 

โครงการบอ่พลอย 1 RPV กฟภ. บอ่พลอย กาญจนบุร ี 5 15 ตุลาคม 2555 
โครงการบอ่พลอย 2 JKR กฟภ. บอ่พลอย กาญจนบุร ี 5 15 ตุลาคม 2555 
โครงการลพบุร ี LS กฟภ. โคกสาํโรง ลพบุร ี 5 4 กุมภาพนัธ ์2557 
โครงการปราจนีบุร ี PS กฟภ. เมอืง ปราจนีบุร ี 5 30 ธนัวาคม 2559 

 
(ก). โครงการบ่อพลอย 1 
โครงการบ่อพลอย 1 ดาํเนินการโดย RPV ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย ซ่ึง EP 

ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โครงการบ่อพลอย 1 เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์นาดกาํลงั
การผลิตเสนอขาย 5 เมกะวตัต์ ซ่ึงอยูท่ี่อาํเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี และมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าสําหรับ
ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (VSPP) กบั กฟภ. โดยไดรั้บส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) ในราคา 8 บาทต่อ
กิโลวตัตช์ัว่โมง เป็นระยะเวลา 10 ปี โดย COD เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2555 ซ่ึงจะไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลสาํหรับกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ภายใตบ้ตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นระยะเวลา 8 
ปีนบัจากวนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการดงักล่าว และไดรั้บการลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับ
กาํไรสุทธิส่วนท่ีไดจ้ากกิจการดงักล่าวในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติเป็นระยะเวลาอีก 5 ปีหลงัจากพน้
ช่วงเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

(ข). โครงการบ่อพลอย 2 
โครงการบ่อพลอย 2 ดาํเนินการโดย JKR ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย ซ่ึง EP 

ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 99.98 โครงการบ่อพลอย 2 เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์นาดกาํลงั
การผลิตเสนอขาย 5 เมกะวตัต์ ซ่ึงอยูท่ี่อาํเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี และมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าสําหรับ
ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (VSPP) กบั กฟภ. โดยไดรั้บส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) ในราคา 8 บาทต่อ
กิโลวตัตช์ัว่โมง เป็นระยะเวลา 10 ปี โดย COD เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2555 ซ่ึงจะไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลสาํหรับกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ภายใตบ้ตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นระยะเวลา 8 
ปีนบัจากวนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการดงักล่าว และไดรั้บการลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับ
กาํไรสุทธิส่วนท่ีไดจ้ากกิจการดงักล่าวในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติเป็นระยะเวลาอีก 5 ปีหลงัจากพน้
ช่วงเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
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รูปภาพโครงการบ่อพลอย 1 และโครงการบ่อพลอย 2 ซ่ึงอยูใ่นพ้ืนท่ีติดกนั 

 
 

(ค). โครงการลพบุรี  
โครงการลพบุรีดาํเนินการโดย LS ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย ซ่ึง EP ถือหุน้ใน

สดัส่วนร้อยละ 99.99 เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์นาดกาํลงัการผลิตเสนอขาย 5 เมกะวตัต ์ซ่ึง
ตั้งอยูท่ี่อาํเภอโคกสาํโรง จงัหวดัลพบุรี และมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าสาํหรับผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็มาก (VSPP) กบั 
กฟภ. โดยไดรั้บส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) ในราคา 8 บาทต่อกิโลวตัตช์ัว่โมง เป็นระยะเวลา 10 ปี 
โดย COD เม่ือวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2557 ซ่ึงจะไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกิจการผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตย ์ภายใตบ้ตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นระยะเวลา 8 ปีนบัจากวนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการ
ประกอบกิจการดงักล่าว และไดรั้บการลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิส่วนท่ีไดจ้ากกิจการ
ดงักล่าวในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติเป็นระยะเวลาอีก 5 ปีหลงัจากพน้ช่วงเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได้
นิติบุคคล 

รูปภาพโครงการลพบุรี 
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(ง). โครงการปราจีนบุรี  
โครงการปราจีนบุรีดาํเนินการโดย PS ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย หากพิจารณา

เฉพาะหุน้สามญัของ PS โดย EP ถือหุน้ใน PS ผา่น AQT คิดเป็นสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 99.99 (อยา่งไรก็
ตาม หากนบัรวมหุน้บุริมสิทธิของ PS จะทาํให ้EP ถือหุน้ทางออ้มใน PS คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.39 ทั้งน้ี 
AQT มีสิทธิในการรับเงินปันผลร้อยละ 100.00 จาก PS และมีอาํนาจควบคุมโดยสิทธิออกเสียงทั้งหมดร้อยละ 
90.36 ใน PS เน่ืองจากมีหุน้บุริมสิทธิของ PS อีกส่วนหน่ึง โดยหุน้บุริมสิทธิของ PS มีเพียงสิทธิออกเสียง 1 
เสียงต่อ 10 หุ้น และไม่มีสิทธิรับเงินปันผล ทั้งน้ี หุ้นบุริมสิทธิดงักล่าวถือครองโดยบริษทั เมทลิงค ์อินโฟ 
จาํกดั ซ่ึงไม่ไดมี้ความเก่ียวขอ้งกบักรรมการ ผูบ้ริหารและผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ และการท่ีบริษทั เมท
ลิงค ์อินโฟ จาํกดั ถือหุน้บุริมสิทธิดงักล่าวเป็นไปเพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของ กฟภ.)   

ทั้งน้ี โครงการปราจีนบุรีเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์นาดกาํลงัการผลิตเสนอขาย 5   
เมกะวตัต์ ซ่ึงอยู่ท่ีอาํเภอเมือง จงัหวดัปราจีนบุรี และมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าภายใตโ้ครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพ้ืนดินสาํหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร กบั กฟภ. แบบ 
FIT ในราคา 5.66 บาทต่อกิโลวตัตช์ัว่โมง คงท่ีตลอดอายสุัญญา เป็นระยะเวลา 25 ปี โดย COD เม่ือวนัท่ี 30 
ธนัวาคม 2559 ซ่ึงจะไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์
ภายใตบ้ตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นระยะเวลา 8 ปีนบัจากวนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ
ดงักล่าว ทั้งน้ี มูลค่าของภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส่วนท่ีไดรั้บยกเวน้รวมกนัตลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บการยกเวน้จะ
ไม่เกินกวา่ร้อยละ 100 ของเงินลงทุนของโครงการ (ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวยีน)  

รูปภาพโครงการปราจีนบุรี 
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โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ประเภท Solar Rooftop ในประเทศไทย 

ปัจจุบนั EPCOG ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย ซ่ึง EP ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 
99.99 ดาํเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยป์ระเภท Solar Rooftop ในประเทศไทย ซ่ึงดาํเนินการเชิง
พาณิชยแ์ลว้ รวมทั้งส้ิน 3 โครงการ กาํลงัการผลิตไฟฟ้าตามสญัญารวม 1,505 กิโลวตัต ์ซ่ึงประกอบดว้ยสัญญา
ท่ี EPCOG เขา้ทาํกบั กฟน. จาํนวน 8 ฉบบั (บางโครงการประกอบดว้ยสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าหลายฉบบั โปรด
พิจารณาหมายเหตุประกอบตารางด้านล่าง) โดยท่ีทุกสัญญาดังกล่าวมีอายุ 25 ปี ทั้ งน้ี ทั้ ง 3 โครงการ 
(ประกอบดว้ยสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 8 ฉบบั) ดงักล่าวไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกิจการผลิต
ไฟฟ้าจาก Solar Rooftop ภายใตบ้ตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นระยะเวลา 8 ปีนบัจากวนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้าก
การประกอบกิจการดงักล่าว และสาํหรับโครงการก่ิงบางเสาธง (ประกอบดว้ยสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 5 ฉบบั) ยงั
ไดรั้บการลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติ
เป็นระยะเวลาอีก 5 ปีหลงัจากพน้ช่วงเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล สําหรับรายละเอียดของแต่ละ
โครงการท่ีจาํหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ภาครัฐเป็นไปตามตารางดา้นล่าง 

โครงการ 
เจ้าของ
โครงการ 

คู่สญัญา 
ท่ีตัง้โครงการ กาํลงัการผลิต

เสนอขาย 
(kW) 

วนัเร่ิมจ่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย ์
(Commercial Operation Date) อาํเภอ / เขต จงัหวดั 

โครงการหลกัสี่ (1) EPCOG กฟน. หลกัสี ่ กทม. 301.84 28 และ 30 เมษายน 2558 
โครงการกิง่บางเสาธง (2) EPCOG กฟน. กิง่บางเสาธง สมทุรปราการ 1,078.00 18 กนัยายน 2557 
โครงการจตุจกัร EPCOG กฟน. จตุจกัร กทม. 129.36  10 มถุินายน 2558 

หมายเหตุ:  

(1) โครงการหลกัสีป่ระกอบดว้ยสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 2 สญัญา ขนาด 237.16 กโิลวตัต ์ และ 64.68 กโิลวตัต ์ โดย COD ณ วนัที ่ 28 
เมษายน 2558 และ 30 เมษายน 2558 ตามลาํดบั 

(2) โครงการกิง่บางเสาธงประกอบดว้ยสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 5 สญัญา ขนาด 215.60 กโิลวตัต ์ เทา่กนัทุกสญัญา โดย COD ณ วนัที ่ 18 
กนัยายน 2557 พรอ้มกนัทุกสญัญา  

 

นอกจากน้ี EPCOG ยงัดาํเนินกิจการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากระบบ Solar Rooftop ใหแ้ก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้า
ภาคเอกชน โดยมีโครงการท่ียงัไม่ดาํเนินการเชิงพาณิชยจ์าํนวน 3 โครงการ กาํลงัการผลิตติดตั้งรวม 4,044.60 
กิโลวตัต ์โดยสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยด์งักล่าวมีระยะเวลา 15 ปี ถึง 25 ปี 
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ภาพโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยป์ระเภท Solar Rooftop 

 
 

 
 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ประเภท Solar Farm ในประเทศญี่ปุ่น 
ปัจจุบนั บริษทัฯ มีการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ประเภท Solar Farm ในประเทศ

ญ่ีปุ่นจาํนวน 5 โครงการ สาํหรับโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการพฒันา ซ่ึงไดแ้ก่ โครงการชิจิคะชุคุ 1 โครงการชิจิ
คะชุคุ 2 และโครงการคูริฮาร่า 2 โครงสร้างการลงทุนจะเป็นรูปแบบการถือหุน้ตามปกติ อยา่งไรก็ตาม สาํหรับ
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โครงการเกียวโต ซ่ึง COD ไปแลว้ และมีการดาํเนินการผา่น Kyotamba GK ไดมี้การปรับโครงสร้างการลงทุน
เป็นแบบ จีเค-ทีเค ตามกฏหมายของประเทศญ่ีปุ่น 

โดยโครงสร้างการลงทุนแบบ จีเค-ทีเค มีความหมายวา่ “การลงทุนซ่ึงหุน้ส่วนไม่มีสิทธิออกเสียง” 
โดยโครงสร้างการลงทุนแบบ จีเค-ทีเค เป็นโครงสร้างการร่วมทุนแบบหน่ึงในญ่ีปุ่น ซ่ึงมีจุดประสงคเ์พ่ือใหผู้ ้
ลงทุนไดสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษี ทั้งน้ี ภายใตส้ัญญาระหวา่งนกัลงทุนทีเค (TK Investor ซ่ึงในท่ีน้ีคือ EPCOE 
ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ) กบัผูด้าํเนินกิจการ (TK Operator ซ่ึงในท่ีน้ีคือ Kyotamba GK) โดยท่ีนกัลงทุน
ทีเคจะนาํส่งเงินลงทุนใหแ้ก่ผูด้าํเนินกิจการ เพ่ือเป็นเงินทุนในการประกอบธุรกิจ และจะมีสิทธิในการรับส่วน
แบ่งกาํไรจากการประกอบกิจการตามสัดส่วนท่ีระบุในสัญญาทีเค (Tokumei Kumiai Agreement) แต่จะไม่มี
อาํนาจในการบริหารหรือควบคุมกิจการ ในขณะท่ีผูด้าํเนินกิจการจะเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นโรงไฟฟ้า และเป็นผู ้
ท่ีมีสิทธิอิสระในการตดัสินใจและบริหารธุรกิจ 

อยา่งไรก็ตาม ในช่วงท่ีโครงการอยูร่ะหว่างการพฒันา ก่อนท่ีจะมีการปรับโครงสร้างการลงทุนเป็น
แบบ จีเค-ทีเค กลุ่มบริษทัฯ จะมีส่วนร่วมสําคัญในการตัดสินใจต่างๆ เพ่ือกาํหนดรูปแบบการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าและวางรากฐานแนวทางการดาํเนินโครงการภายหลงัการ COD อีกทั้งสัญญาทีเคไดร้ะบุวา่ผูด้าํเนิน
กิจการจะตอ้งดาํเนินโครงการเพ่ือผลตอบแทนของนกัลงทุนทีเคเป็นสาํคญั 

ปัจจุบนั กลุ่มบริษทัฯ มีโครงการ Solar Farm ในประเทศญ่ีปุ่นท่ีดาํเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ 2 
โครงการ กาํลงัการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 19.51 เมกะวตัต ์และท่ีอยูร่ะหวา่งก่อสร้าง 3 โครงการ กาํลงัการผลิต
ไฟฟ้าตามสญัญารวมประมาณ 15.71 เมกะวตัต ์โดยมีรายละเอียดของแต่ละโครงการ ดงัต่อไปน้ี 

โครงการ 
เจ้าของ
โครงการ 

คู่สญัญา ท่ีตัง้โครงการ 
กาํลงัการผลิต
เสนอขาย (MW) 

วนัเร่ิมจ่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย ์
(Commercial Operation Date) 

โครงการเกยีวโต Kyotamba GK Kansai Electric 
Power Co., Inc. 

เกยีวตมับะ 
จงัหวดัเกยีวโต 

9.99 21 พฤศจกิายน 2559 

โครงการครูฮิารา่ 1 AE Power GK Tohoku Electric 
Power Co., Inc. 

ครูฮิารา่ 
จงัหวดัมยิาก ิ

9.52 1 ตุลาคม 2561 

โครงการครูฮิารา่ 2 Kurihara GK Tohoku Electric 
Power Co., Inc. 

ครูฮิารา่ 
จงัหวดัมยิาก ิ

12.24 ไตรมาสที ่4 ปี 2562 (คาดการณ์) 

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

ชจิคิะชุคุ  
จงัหวดัมยิาง ิ

1.98 ไตรมาสที ่4 ปี 2562 (คาดการณ์) 

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

ชจิคิะชุคุ  
จงัหวดัมยิาง ิ

1.485 ไตรมาสที ่4 ปี 2562 (คาดการณ์) 
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โครงการทีเ่ร่ิมจ่ายไฟฟ้าในเชิงพาณชิย์แล้ว 
(ก). โครงการเกียวโต 
โครงการเกียวโตดาํเนินการโดย Kyotamba GK ซ่ึงเป็นผูด้าํเนินกิจการ (TK Operator) โดย EPCOE 

ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ลงทุนใน Kyotamba GK ผา่นโครงสร้างการลงทุนแบบ TK โดย EPCOE ได้
ลงทุนและมีสิทธิไดรั้บส่วนแบ่งกาํไรร้อยละ 98 จาก Kyotamba GK 

โครงการเกียวโตเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์นาดกาํลงัการผลิตเสนอขาย 9.99 เมกะ
วตัต ์ซ่ึงอยูท่ี่เขตพ้ืนท่ีเกียวตมับะ จงัหวดัเกียวโต ซ่ึงไดรั้บค่าขายไฟฟ้าในระบบ FiT โดยมีราคาขายไฟฟ้าอยูท่ี่ 
32 เยนต่อกิโลวตัตช์ัว่โมง คงท่ีตลอดอายสุญัญา เป็นระยะเวลา 20 ปี  

 
รูปภาพโครงการเกียวโต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ข). โครงการคูริฮาร่า 1 

โครงการคูริฮาร่า 1 ดาํเนินการโดย AE Power GK ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 98.00 
เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์นาดกาํลงัการผลิตเสนอขาย 9.52 เมกะวตัต ์ซ่ึงอยูท่ี่เขตพ้ืนท่ีคูริฮา
ร่า จงัหวดัมิยากิ ซ่ึงไดรั้บหนงัสือแจง้ผลการพิจารณารับซ้ือไฟฟ้าจาก Tokoku โดยมีระยะเวลาซ้ือขายไฟฟ้า 20 
ปี ในระบบ FiT ซ่ึงราคาขายไฟฟ้าอยูท่ี่ 40 เยนต่อกิโลวตัตช์ัว่โมง คงท่ีตลอดอายสุญัญา 
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รูปภาพโครงการคูริฮาร่า 1 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

โครงการทีอ่ยู่ระหว่างพฒันาและก่อสร้าง 

(ก). โครงการคูริฮาร่า 2 
โครงการคูริฮาร่า 2 ดาํเนินการโดย Kurihara GK ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 98.00 เป็น

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์นาดกาํลงัการผลิตเสนอขาย 12.24  เมกะวตัต ์ซ่ึงอยูท่ี่เขตพ้ืนท่ีคูริฮาร่า 
จงัหวดัมิยากิ ไดรั้บหนงัสือแจง้ผลการพิจารณารับซ้ือไฟฟ้าจาก Tokoku โดยมีระยะเวลาซ้ือขายไฟฟ้า 20 ปี ใน
ระบบ FiT ซ่ึงราคาขายไฟฟ้าอยูท่ี่ 36 เยนต่อกิโลวตัตช์ัว่โมง คงท่ีตลอดอายสุญัญา 

 

(ข). โครงการชิจิคะชุคุ 1 
โครงการชิจิคะชุคุ 1 ดาํเนินการโดย Higashi GK ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 98.00 เป็น

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์นาดกาํลงัการผลิตเสนอขาย 1.98 เมกะวตัต ์ซ่ึงอยูท่ี่เขตพ้ืนท่ีชิจิคะชุคุ 
จงัหวดัมิยางิ ซ่ึงไดรั้บหนงัสือแจง้ผลการพิจารณารับซ้ือไฟฟ้าจาก Tohoku Electric Power Co., Inc. 
(“Tohoku”) โดยมีระยะเวลาซ้ือขายไฟฟ้า 20 ปี ในระบบ FiT ซ่ึงราคาขายไฟฟ้าอยูท่ี่ 21 เยนต่อกิโลวตัต์
ชัว่โมง คงท่ีตลอดอายสุญัญา 
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(ค). โครงการชิจิคะชุคุ 2 

โครงการชิจิคะชุคุ 2 ดาํเนินการโดย Higashi GK ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 98.00 เป็น
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์นาดกาํลงัการผลิตเสนอขาย 1.485 เมกะวตัต ์ซ่ึงอยูท่ี่เขตพ้ืนท่ีชิจิคะชุ
คุ จงัหวดัมิยางิ ซ่ึงไดรั้บหนงัสือแจง้ผลการพิจารณารับซ้ือไฟฟ้าจาก Tohoku โดยมีระยะเวลาซ้ือขายไฟฟ้า 20 
ปี ในระบบ FiT ซ่ึงราคาขายไฟฟ้าอยูท่ี่ 21 เยนต่อกิโลวตัตช์ัว่โมง คงท่ีตลอดอายสุญัญา 

 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ประเภท Solar Farm ในประเทศเวยีดนาม 

ปัจจุบนั บริษทัฯ มีการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ประเภท Solar Farm ท่ีจงัหวดัฟู
เยี้ยน สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวยีดนาม จาํนวน 2 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตติดตั้งรวม 99.216 เมกะวตัต ์โดย
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า มีระยะเวลาขายไฟฟ้าใหก้บั Electricity of Vietnam (“EVN”) เป็นเวลา 20 ปี ในอตัรารับ
ซ้ือไฟฟ้า (Feed in Tariff หรือ FIT) ท่ี 0.0935 USD ต่อหน่วย (หรือประมาณ 3.11 บาท อตัราแลกเปล่ียนถวั
เฉล่ียท่ี 33.270 บาท/1 USD อา้งอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 30 ตุลาคม 2561 ) ซ่ึงต่อไปน้ีจะ
เรียกวา่ “โครงการ PKS”   ดว้ยงบลงทุนทั้งส้ิน 2,834.27 ลา้นบาท  และมีมติอนุมติัใหบ้ริษทั SPM  เขา้ทาํ
บนัทึกขอ้ตกลงลงทุนร่วมกนัในโครงการ PKS  โดยมี SPM ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 65.00 กบัผูร่้วมทุน
บริษทัไทยรายหน่ึง ในสัดส่วนร้อยละ 25.00  และหุน้ส่วนท่ีเหลือถือหุน้โดย Nam Viet Hung Investment 
Corporation (“NVH”) ในสดัส่วนร้อยละ 5.00 และกรรมการ 1 ท่านของ NVH ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 5.00 

ปัจจุบนั กลุ่มบริษทัฯ มีโครงการ Solar Farm ในประเทศเวียดนาม อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง 2 โครงการ 
กาํลงัการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมประมาณ 99.216 เมกะวตัต์ โดยมีรายละเอียดของแต่ละโครงการ 
ดงัต่อไปน้ี 

 

โครงการ 
เจ้าของ
โครงการ 

คู่สญัญา ท่ีตัง้โครงการ 
กาํลงัการผลิต
เสนอขาย (MW) 

วนัเร่ิมจ่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย ์
(Commercial Operation Date) 

โครงการเวยีดนาม 1 SPM Electricity of 
Vietnam (“EVN”) 

ซงเกา 
จงัหวดัฟูเยีย้น 

49.608 30 มถุินายน 2562 

โครงการเวยีดนาม 2 SPM Electricity of 
Vietnam (“EVN”) 

ซงเกา 
จงัหวดัฟูเยีย้น 

49.608 30 มถุินายน 2562 
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รูปภาพโครงการเวยีดนาม 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ธุรกจิรับเหมาติดตั้งระบบผลติไฟฟ้า Solar Rooftop 

ในปี 2560 กลุ่มบริษทัฯ ไดเ้ร่ิมดาํเนินธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop ผ่าน 
EPCOG และ EE ซ่ึงบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 99.99 และ 75.00 ตามลาํดบั กลุ่มบริษทัฯ มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย
ไดแ้ก่ โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารพาณิชย ์ โดยกลุ่มบริษทัฯ จะใหบ้ริการออกแบบ จดัหาวสัดุอุปกรณ์ 
และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าใหแ้ก่ลูกคา้ นอกจากน้ี อาจใหบ้ริการดูแลและบาํรุงรักษาภายหลงัการ COD ตาม
ระยะเวลาท่ีกาํหนดในสญัญา 
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สาํหรับ EPCOG ไดด้าํเนินการรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop ใหแ้ก่ลูกคา้แลว้เสร็จ
แลว้ทั้งส้ิน 1 โครงการ รวมกาํลงัการผลิตติดตั้ง 0.282 เมกะวตัต ์และมีโครงการท่ีลงนามในสัญญาว่าจา้ง
แลว้แต่ยงัดาํเนินการติดตั้งไม่แลว้เสร็จ 2 โครงการ รวมกาํลงัการผลิตติดตั้ง 0.541 เมกะวตัต ์

สาํหรับ EE มีโครงการรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop ท่ีลงนามในสัญญาวา่จา้งแลว้แต่
ยงัดาํเนินการติดตั้งไม่แลว้เสร็จ 4 โครงการ รวมกาํลงัการผลิตติดตั้ง 0.074 เมกะวตัต ์

 
โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม (Cogeneration) 

ปัจจุบนั กลุ่มบริษทัฯ มีการลงทุนในบริษทัร่วม 2 บริษทัซ่ึงดาํเนินกิจการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อน
ร่วม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

โครงการ 
เจ้าของ
โครงการ 

คู่สญัญา ท่ีตัง้โครงการ 

กาํลงัการ
ผลิตไฟฟ้า
เสนอขาย

(MW) 

กาํลงัการผลิต
ไอน้ําเสนอ
ขาย (ตนัต่อ
ชัว่โมง) 

วนัเร่ิมจ่ายไฟฟ้าในเชิง
พาณิชย ์(Commercial 

Operation Date) 

โครงการ
ลาดกระบงั 

PPTC • กฟผ. 
• ผูใ้ชไ้ฟฟ้าและผูใ้ชไ้อน้ํา
ในนิคมอุตสาหกรรม 

นิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบงั 

กรงุเทพมหานคร 

120 30 29 มนีาคม 2559 

โครงการ
บางป ู

SSUT • กฟผ. 
• ผูใ้ชไ้ฟฟ้าและผูใ้ชไ้อน้ํา
ในนิคมอุตสาหกรรม 

นิคมอุตสาหกรรมบางป ู
จงัหวดัสมทุรปราการ 

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

 
(ก). โครงการลาดกระบงั 

โครงการลาดกระบงัดาํเนินการโดย PPTC ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 49.50 เป็น
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมขนาดกาํลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขาย 120 เมกะวตัต์ และกาํลงัการ
ผลิตไอนํ้ า 30 ตนัต่อชัว่โมง (หากคิดตามสัดส่วนการถือหุน้ กาํลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขายเท่ากบั 59.40 เมกะ
วตัต ์กาํลงัการผลิตไอนํ้ าเท่ากบั 14.85 ตนัต่อชัว่โมง) โครงการลาดกระบงัใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงหลกั
ในการผลิต มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. จาํนวน  90 เมกะวตัต ์เป็นระยะเวลา 25 ปี นอกจากน้ี โครงการ
ลาดกระบงัมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าและสัญญาซ้ือขายไอนํ้ ากบัลูกคา้ซ่ึงเป็นโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคม
อุตสาหกรรมลาดกระบงั 

ทั้งน้ี PPTC ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซและไอนํ้ า ภายใต้
บตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นระยะเวลา 8 ปีนบัจากวนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการดงักล่าว ทั้งน้ี 
มูลค่าของภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส่วนท่ีไดรั้บยกเวน้รวมกนัตลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บการยกเวน้จะไม่เกินกวา่ร้อย
ละ 100 ของเงินลงทุนของโครงการ (ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวยีน) 
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รูปภาพโครงการลาดกระบงั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ข). โครงการบางปู 

โครงการบางปูดาํเนินการโดย SSUT ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 40.00 ประกอบดว้ย
โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมจาํนวน 2 โรง ขนาดกาํลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขายต่อโรง 120 เมกะวตัต ์และ
กาํลงัการผลิตไอนํ้าต่อโรง 30 ตนัต่อชัว่โมง คิดเป็นกาํลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขายรวม 240 เมกะวตัต ์และกาํลงั
การผลิตไอนํ้ ารวม 60 ตนัต่อชัว่โมง (หากคิดตามสัดส่วนการถือหุน้ กาํลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขายรวมเท่ากบั 
96 เมกะวตัต ์กาํลงัการผลิตไอนํ้ ารวมเท่ากบั 24 ตนัต่อชัว่โมง) โครงการบางปูใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง
หลกัในการผลิต มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. โรงละ 90 เมกะวตัต ์รวม 180 เมกะวตัต ์เป็นระยะเวลา 25 ปี 
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นอกจากน้ี โครงการบางปูมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าและสัญญาซ้ือขายไอนํ้ ากบัลูกคา้ซ่ึงเป็นโรงงานอุตสาหกรรม
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู 

ทั้งน้ี SSUT ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกิจการผลิตไฟฟ้าและไอนํ้ า ภายใตบ้ตัร
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นระยะเวลา 8 ปีนบัจากวนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการดงักล่าว ทั้งน้ี 
มูลค่าของภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส่วนท่ีไดรั้บยกเวน้รวมกนัตลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บการยกเวน้จะไม่เกินกวา่ร้อย
ละ 100 ของเงินลงทุนของโครงการ (ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวยีน) 

รูปภาพโครงการบางปู 
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กระบวนการผลติไฟฟ้า 

โครงการ Solar Farm และโครงการ Solar Rooftop 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นกลุ่มบริษทัฯ แบ่งออกเป็นประเภท Solar Farm ซ่ึงผลิตไฟฟ้าสาํหรับ
ส่งเขา้ระบบโครงข่าย โดยมีการประกอบกิจการทั้งในและต่างประเทศ และประเภท Solar Rooftop ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็นการผลิตไฟฟ้าสําหรับส่งเขา้ระบบโครงข่าย และการผลิตไฟฟ้าเพ่ือใช้ภายในอาคารพาณิชย ์โดย
กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยทุ์กประเภทท่ีกล่าวมาน้ีมีอุปกรณ์หลกัและกระบวนการผลิต
ไฟฟ้า ดงัน้ี 

อุปกรณ์หลกั 
1. แผงเซลลแ์สงอาทิตย ์ (Solar Module) เป็นอุปกรณ์เปล่ียนพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นกระแสไฟฟ้า

ตรง (DC Current) โดยเทคโนโลยขีองแผงเซลลแ์สงอาทิตยแ์บ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ  
- ซิลิคอนผลึกเด่ียว (Monocrystalline Silicon) มีลกัษณะเป็นแผน่ซิลิคอนแขง็และบางมาก เซลล์

แสงอาทิตยป์ระเภทผลึกซิลิคอน ผลิตจากแท่งผลึกซิลิคอนท่ีเกิดจากการหลอมละลายซิลิคอน
บริสุทธ์ิ โดยแผงเซลลแ์สงอาทิตยป์ระเภทน้ีมีประสิทธิภาพต่อพ้ืนท่ีสูง อยา่งไรก็ตาม ตน้ทุน
ในการผลิตแผงเซลลแ์สงอาทิตยป์ระเภทน้ีค่อนขา้งสูง 

- โพลีคริสตลัไลน์ (Polycrystalline Silicon) ผลิตโดยการนาํเอาซิลิคอนเหลวมาเทใส่แม่พิมพท่ี์
เป็นส่ีเหล่ียม ก่อนท่ีจะนํามาตดัเป็นแผ่นบาง แผงเซลล์แสงอาทิตยป์ระเภทน้ีน้ีใช้ปริมาณ
ซิลิคอนในการผลิตนอ้ยกวา่ประเภทซิลิคอนผลึกเด่ียว ราคาจึงถูกกวา่ ดงันั้น หากไม่มีขอ้จาํกดั
ในดา้นพ้ืนท่ี การใชแ้ผงเซลลแ์สงอาทิตยป์ระเภทน้ีคุม้ค่าการลงทุนกวา่ประเภทผลึกเด่ียว 

- ฟิล์มบาง (Thin Film) หลกัการคือการนําสารท่ีสามารถแปลงพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็น
กระแสไฟฟ้ามาฉาบเป็นฟิลม์หรือชั้นบางๆ ซ้อนกนัหลายๆ ชั้น ดา้นประสิทธิภาพในการใช้
งานนั้นตํ่ากวา่แผงเซลลแ์สงอาทิตยป์ระเภทซิลิคอนผลึกเด่ียวและประเภทโพลีคริสตลัไลน์  

2. ตูร้วมสายไฟฟ้ากระแสตรง (DC Combiner Box) เป็นอุปกรณ์สาํหรับรวมกระแสไฟฟ้าท่ีผลิตได้
จากแผงเซลลแ์สงอาทิตยเ์พ่ือส่งกระแสไฟฟ้าท่ีรวมไดไ้ปยงัอินเวอร์เตอร์ นอกจากน้ีภายในตูร้วม
สายไฟฟ้ากระแสตรงยงัติดตั้งอุปกรณ์ตดัตอนและอุปกรณ์ป้องกนั เช่น Surge Protection และ 
Fuse เป็นตน้ 

3. อินเวอร์เตอร์ (Inverter) เป็นอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้าจากกระแสตรงเป็นกระแสสลบัแรงดนัตํ่า 
เพราะระบบไฟฟ้าโดยส่วนใหญ่มกัใชก้ระแสไฟสลบัในการใชง้าน โดยอินเวอร์เตอร์ในระบบ
เซลลแ์สงอาทิตยแ์บบเช่ือมต่อกบัระบบจาํหน่าย (Grid-connected) สามารถแบ่งได ้2 ประเภท 
ข้ึนอยูก่บัลกัษณะการใชง้าน คือ 
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- อินเวอร์เตอร์ชนิดเซนทรัล (Central Inverter) เป็นอินเวอร์เตอร์ขนาดใหญ่ มีขนาดตั้งแต่ 100 
ถึง 2,500 กิโลวตัต ์อินเวอร์เตอร์ชนิดน้ีนิยมนาํมาใชส้าํหรับ Solar Farm ซ่ึงมีกาํลงัการผลิตสูง 
เน่ืองจากมีความสะดวกในการติดตั้งกบัระบบขนาดใหญ่ และสะดวกต่อการดูแลรักษา  

- อินเวอร์เตอร์ชนิดสตริง (String Inverter) เป็นอินเวอร์เตอร์ขนาดเล็ก มีขนาดตั้งแต่ 2 ถึง 60 
กิโลวตัต ์อินเวอร์เตอร์ชนิดน้ีนิยมนาํมาใชส้าํหรับ Solar rooftop เน่ืองจากมีขนาดเลก็ สามารถ
ติดตั้งในพ้ืนท่ีจาํกดั และสะดวกในการดูแลรักษา 

4. ตูร้วมสายไฟฟ้ากระแสสลบั (AC Combiner Box) เป็นอุปกรณ์สาํหรับรวมไฟฟ้ากระแสสลบัท่ี
แปลงมาจากอินเวอร์เตอร์เพ่ือส่งกระแสไฟฟ้าไปการใชง้านท่ีตอ้งการต่อไป  

5. หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) เป็นอุปกรณ์แปลงแรงดนัไฟฟ้าให้เป็นแรงดันท่ีตอ้งการ 
โดยทัว่ไปจะติดตั้ งหม้อแปลงสําหรับกรณีท่ีต้องการขายไฟฟ้าให้กับผูรั้บซ้ือไฟฟ้าในระบบ
จาํหน่าย ดงันั้นจึงตอ้งแปลงแรงดนัใหต้รงกบัระบบจาํหน่าย 

6. สวิตซ์เกียร์ (Switch Gear) เป็นอุปกรณ์ซ่ึงทาํหนา้ท่ีตดัต่อและเช่ือมต่อระหวา่งระบบภายในและ
ระบบโครงข่าย  

กระบวนการผลิตไฟฟ้า 

1.  พลงังานแสงอาทิตยท่ี์ตกกระทบกบัแผงเซลล์แสงอาทิตยจ์ะถูกแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสตรง 
โดยการนําแผงเซลล์แสงอาทิตยม์าต่ออนุกรมกันในแต่ละชุดสตริงจะทาํให้ได้แรงดันไฟฟ้า
เพ่ิมข้ึนตามตอ้งการ โดยจาํนวนแผงเซลลแ์สงอาทิตยท่ี์นาํมาต่ออนุกรมกนัในแต่ละสตริงจะข้ึนอยู่
กบัขนาดอินเวอร์เตอร์ท่ีใช ้ 

2.  สายไฟฟ้าจากแต่ละสตริง จะไปต่อรวมกันท่ีตู้รวมสายไฟฟ้ากระแสตรง เพ่ือรวม
กระแสไฟฟ้าเขา้ดว้ยกนั แลว้ส่งไปยงัอินเวอร์เตอร์ต่อไป  

3.  เม่ือไฟฟ้ากระแสตรงเขา้สู่อินเวอร์เตอร์ อินเวอร์เตอร์จะทาํการเปล่ียนไฟฟ้ากระแสตรงเป็น
ไฟฟ้ากระแสสลบั และปรับค่าทางไฟฟ้า (เช่น แรงดนั, เฟส, ฮาร์โมนิค, ความถ่ี, แรงดนักระเพ่ือม, 
การป้องกันสภาวะไอส์แลนด์ด้ิง เป็นต้น) ให้ตรงตามท่ีผูค้วบคุมระบบจาํหน่ายกาํหนด ซ่ึง
อินเวอร์เตอร์ท่ีนาํมาใชง้านจะผา่นการทดสอบจากผูค้วบคุมระบบจาํหน่าย 

4. จากนั้นไฟฟ้ากระแสสลบัท่ีผลิตไดจ้ะถูกส่งใหแ้ก่ผูรั้บซ้ือไฟฟ้า โดยสามารถแบ่งออก 2 ประเภท 
ดงัน้ี 

4.1 สําหรับกรณีท่ีจาํหน่ายไฟฟ้าให้กบัผูรั้บซ้ือในระบบจาํหน่าย กระแสไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้ะตอ้ง
ผา่นหมอ้แปลงไฟฟ้าเพ่ือแปลงแรงดนัใหต้รงกบัระบบจาํหน่าย ก่อนท่ีจะถูกส่งผา่นมิเตอร์วดั
ค่าพลงังานไฟฟ้า และส่งผา่นเขา้ระบบสายส่งของระบบจาํหน่ายนั้นๆ ต่อไป 
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สาํหรับโครงการ Solar Rooftop ท่ีผลิตไฟฟ้าสาํหรับใชเ้องภายในอาคารพาณิชย ์ไฟฟ้ากระแสสลบัท่ีได้
จากแต่ละอินเวอร์เตอร์จะมารวมกนัท่ีตูร้วมสายไฟฟ้ากระแสสลบั (AC Combiner Box) เพ่ือรวมกระแส ก่อน
ถูกนาํไปเช่ือมเขา้กบัตูจ่้ายกระแสไฟฟ้าหลกัของอาคาร ระบบควบคุมของอินเวอร์เตอร์จะทาํหนา้ท่ีจดัการให้
ระบบไฟฟ้านาํเอาพลงังานไฟฟ้าท่ีได้จากอินเวอร์เตอร์ไปใช้ก่อน และหากความตอ้งการพลงังานไฟฟ้ามี
มากกวา่ท่ีระบบเซลลแ์สงอาทิตยผ์ลิตได ้ระบบไฟฟ้าจึงจะรับเอาพลงังานไฟฟ้าจากตูจ่้ายกระแสไฟฟ้าหลกั ซ่ึง
รับไฟฟ้ามาจากภายนอกมาใชต่้อไป 

 

แผนภาพแสดงกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโครงการ Solar Farm และโครงการ Solar Rooftop 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณขีายไฟฟ้าใหแ้ก่ผูร้บัซือ้ไฟฟ้าในระบบจาํหน่าย กรณขีายไฟฟ้าใหแ้ก่อาคารพาณชิย ์
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โครงการโรงไฟฟ้า Cogeneration 

โรงไฟฟ้า Cogeneration ของบริษทัร่วมของบริษทัฯ มีขั้นตอนการผลิตไฟฟ้าดงัน้ี 

1. ในขั้นแรกการผลิตไฟฟ้าจะเป็นการผลิตโดยหน่วยผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ (Gas Turbine 
Generation) ซ่ึงประกอบดว้ย เคร่ืองกงัหนัก๊าซ (Gas Turbine) และเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า (Generator) 
โดยกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าเร่ิมตน้จากอดัอากาศให้มีความดนัสูงแลว้นาํไปผสมกบัก๊าซ
ธรรมชาติในหอ้งเผาไหม ้โดยมีระบบจุดไฟ (Ignition) สร้างประกายไฟทาํใหเ้กิดการเผาไหม ้เม่ือ
ส่วนผสมระหว่างก๊าซธรรมชาติและอากาศเกิดการเผาไหม้แลว้จะกลายเป็นก๊าซร้อนท่ีมีการ
ขยายตวัและถูกนาํไปขบัดนัใบพดั (blade) ของเคร่ืองกงัหนัก๊าซ โดยใบพดัดงักล่าวจะเช่ือมติดอยู่
กบัแกนเพลาจึงทาํให้เพลาหมุนและเกิดแรงบิด ซ่ึงท่ีปลายเพลาอีกดา้นหน่ึงจะเช่ือมติดอยู่กบั
เคร่ืองกาํเนิดกระแสไฟฟ้าและฉุดใหโ้รเตอร์ของเคร่ืองกาํเนิดกระแสไฟฟ้าหมุนตามแกนเพลาและ
เหน่ียวนาํทาํใหเ้กิดกระแสไฟฟ้าข้ึน  

2. ก๊าซร้อนท่ีผา่นการขบัดนัใบพดัของกงัหนัก๊าซแลว้ จะยงัมีอุณหภูมิและพลงังานเหลืออยูค่่อนขา้ง
สูง (ประมาณ 500-600 องศาเซลเซียส) ดงันั้นก๊าซร้อนดงักล่าวจะถูกส่งเขา้สู่หน่วยผลิตไอนํ้ าโดย
การนาํความร้อนท่ีเหลือกลบัมาใชใ้หม่ (Heat Recovery Steam Generator หรือ “HRSG”) เพ่ือ
ถ่ายเทพลงังานความร้อนให้กบันํ้ าปราศจากแร่ธาตุ จนทาํให้นํ้ าปราศจากแร่ธาตุกลายเป็นไอนํ้ า
แรงดนัสูง และเม่ือก๊าซร้อนถ่ายเทพลงังานให้กบันํ้ าปราศจากแร่ธาตุแลว้จะมีอุณหภูมิลดลงก่อน
ถูกระบายออกปล่องของ HRSG  

3. ไอนํ้ าแรงดนัสูงท่ีถูกระบายออกจากจาก HRSG จะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนหน่ึงจาํหน่ายให้กบั
โรงงานอ่ืนๆ ท่ีอยูภ่ายในนิคมอุตสาหกรรม และอีกส่วนหน่ึงจะถูกรวบรวมเขา้สู่หน่วยผลิตไฟฟ้า
กงัหนัไอนํ้ า (Steam Turbine Generator) ซ่ึงประกอบดว้ยเคร่ืองกงัหนัไอนํ้ า (steam turbine) และ
เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า (Generator) โดยไอนํ้ าจะถูกส่งเขา้ไปหมุนเคร่ืองกงัหนัไอนํ้ าท่ีมีเพลาเช่ือมต่อ
อยู่กับเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าทาํให้โรเตอร์หมุน และเกิดการเหน่ียวนําเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าข้ึน 
สาํหรับไอนํ้ าท่ีผา่นการผลิตกระแสไฟฟ้าจากหน่วยผลิตไฟฟ้ากงัหนัไอนํ้ าแลว้ จะถูกแลกเปล่ียน
ความร้อนกบันํ้ าจากหอหล่อเยน็ เพ่ือควบแน่นไอนํ้ าให้กลายเป็นนํ้ าก่อนหมุนเวียนกลบัไปใชใ้น 
HRSG ต่อไป  
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แผนภาพแสดงกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า Cogeneration 

 
 

การบริหารจัดการ ตรวจสอบ ซ่อมบํารุง และติดตามการดาํเนินงาน 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ประเภท Solar Farm ในประเทศไทย 

สาํหรับโครงการ Solar Farm ในประเทศไทย บริษทัฯ สามารถติดตามการดาํเนินงานโรงไฟฟ้าผา่น
ระบบออนไลน์ และไดมี้การวา่จา้ง EE ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ใหท้าํหนา้ท่ีบริหารจดัการ ตรวจสอบ 
และซ่อมบาํรุงโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์องกลุ่มบริษทัฯ ในประเทศไทย ทั้งน้ีแต่ละบริษทัจะทาํสัญญา
วา่จา้ง EE คร้ังละ 3 ปี โดย EE มีแนวทางการบริหารจดัการ ตรวจสอบ และซ่อมบาํรุงโรงไฟฟ้า ดงัน้ี 

1) การเดินระบบไฟฟ้า 
- จดัใหมี้วศิวกรหรือเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้ ความชาํนาญและฝีมือดี เพ่ือดูแลรักษาโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย ์ โดยจะมีวิศวกรหรือเจา้หนา้ท่ีมาประจาํท่ีโรงไฟฟ้าทุกวนั ตั้งแต่เวลา 7.00 น. ถึง 
19.00 น. 

- ควบคุมการเดินเคร่ืองของโครงการใหส้ามารถผลิตไฟฟ้าไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยมีค่าความต่อเน่ือง
ในการผลิตไฟฟ้า (Overall Plant Availability) ไม่นอ้ยกวา่ 98% 
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- ควบคุมดูแลระบบผลิตไฟฟ้าทั้งหมดทั้งในขณะท่ีระบบกาํลงัผลิตไฟฟ้าและหยุดผลิตไฟฟ้า 
รวมทั้งตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ทุกวนัใหส้ามารถทาํงานไดเ้ป็นปกติ เป็นไปตามหลกัวิศวกรรม
ท่ีดี 

- จดัทาํรายงานบนัทึกขอ้มูลรายวนั (Daily Report) และรายเดือน (Monthly Report) เพ่ือรายงาน
ใหผู้บ้ริหารของบริษทัฯ ไดรั้บทราบการดาํเนินงานของโรงไฟฟ้า 

- ตรวจสอบและเฝ้าติดตามกาํลงัการผลิตของโครงการในช่วงระหว่างวนัทาํการ ให้เป็นไปโดย
ราบร่ืน หากมีส่ิงผิดปกติในกระบวนการผลิตทาํใหก้ารผลิตหยดุชะงกั จะตอ้งแกปั้ญหาเบ้ืองตน้ 
และรวมถึงประสานงานกบัการไฟฟ้า ผูรั้บเหมา และผูข้ายอุปกรณ์เพ่ือร่วมแกไ้ขปัญหานั้น เม่ือ
มีอุปกรณ์หรือช้ินส่วนใดเสีย ทาํงานบกพร่อง หรือสูญหาย จะประสานงานในการดาํเนินซ่อม
โดยผูรั้บเหมาหรือผูข้ายอุปกรณ์ตามเง่ือนไขการรับประกัน และทาํรายงานรายเดือนสรุป
ช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีไดท้าํการเปล่ียนพร้อมทั้งระบุสาเหตุใหแ้น่ชดั 

- หากเหตุการณ์ขา้งตน้เป็นเหตุใหโ้รงไฟฟ้าตอ้งหยดุการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดหรือบางส่วน จะมีการ
แจง้ทนัทีและส่งรายงานเหตุการณ์ภายในระยะเวลา 24 ชัว่โมงนบัจากเวลาท่ีเกิดเหตุ 

2) การบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าและอุปกรณ์ 
- บาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในระบบการผลิตไฟฟ้าให้อยูใ่นสภาพดีพร้อมใชง้าน ตาม

คาํแนะนาํ ทั้งวิธีการและระยะเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงระบุไวใ้นคู่มือการใชง้านและบาํรุงรักษาโดย
ผูผ้ลิต ผูข้ายอุปกรณ์ หรือผูรั้บเหมางานติดตั้ง 

- ตรวจสอบและซ่อมบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ต่างๆ ตามระยะเวลาท่ีกาํหนด อาจมีการ
เพ่ิมรายการหรือความถ่ีเพ่ือใหโ้รงไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและความมัน่คงในการผลิตไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน 

- นาํเสนอแผนงานการบาํรุงรักษารายเดือนและรายปี โดยมีการนําเสนอแผนงานทุกตน้เดือน
สําหรับแผนงานรายเดือน และทุกตน้ปีสําหรับแผนงานรายปี ในแผนงานจะตอ้งระบุจาํนวน
ทรัพยากรท่ีตอ้งใชใ้นแต่ละงานทั้งแรงงานเคร่ืองจกัร 

- จดัหาเคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองมือท่ีจาํเป็นในการสนับสนุนการทาํงานและการบาํรุงรักษาให้มี
ประสิทธิภาพ เคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองมือท่ีนาํมาใชต้อ้งอยูใ่นสภาพดีพร้อมใชง้าน มีความปลอดภยั
เหมาะสมกบังาน 

- ทาํการประสานงานกบัผูรั้บเหมาหรือผูข้ายอุปกรณ์ท่ีรับผิดชอบ ตามเง่ือนไขการรับประกนั
เปล่ียนอุปกรณ์หรือช้ินส่วนท่ีจะต้องเปล่ียนตามกาํหนดเวลา หรือตรวจพบว่าอุปกรณ์หรือ
ช้ินส่วนนั้นเสียหรือมีโอกาสท่ีจะเสียในระยะเวลาอนัใกล ้และจะตอ้งทาํรายงานรายเดือนสรุป
ช้ินส่วนท่ีเปล่ียนพร้อมระบุสาเหตุใหแ้น่ชดั 

- วิเคราะห์และตรวจสอบยอ้นกลบัถึงความเหมาะสมของระบบการบาํรุงรักษากบัการปฏิบติังาน
จริง เพ่ือวิเคราะห์ว่าระบบการบาํรุงรักษาท่ีดาํเนินการอยู่ จะตอ้งมีการปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือให้
เหมาะสมหรือไม่ 
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- ดูแลการจดัเก็บและจดัทาํรายการปริมาณรับเขา้ เบิกใช ้ และยอดคงเหลือของอะไหล่คงคลงัเพ่ือ
ใชใ้นงานบาํรุงรักษาและงานซ่อม 

3) การประสานกบัการไฟฟ้าส่วนทอ้งถ่ิน 
- หากการไฟฟ้าส่วนทอ้งถ่ินมีการดบัไฟฟ้า ปลดการรับซ้ือไฟฟ้า หรือขอให้โรงไฟฟ้าหยุดการ

จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบสายส่ง ผู ้ด ําเนินงานโรงไฟฟ้าจะต้องทําการหยุดระบบ และจะต้อง
ประสานงานกบัการไฟฟ้าส่วนทอ้งถ่ิน เพ่ือถามถึงสาเหตุ 

- เม่ือไดรั้บแจง้ทางการไฟฟ้าส่วนทอ้งถ่ินว่าสามารถกลบัมาจ่ายไฟฟ้าไดต้ามปกติ ผูด้าํเนินงาน
โรงไฟฟ้าจะรีบดาํเนินการเพ่ือขอขนานเขา้กบัระบบการจาํหน่ายไฟฟ้าใหไ้ดเ้ร็วท่ีสุด 

- จดัพนกังานเพ่ือทาํหนา้ท่ีจดมิเตอร์ไฟฟ้า และลงนามร่วมกบัการไฟฟ้าส่วนทอ้งถ่ิน รวมทั้ง
รับส่งเอกสารต่างๆ กบัการไฟฟ้าส่วนทอ้งถ่ิน 

- ติดต่อประสานงานและส่ือสารกบัการไฟฟ้าส่วนทอ้งถ่ิน ในการรับส่งขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบักิจการโรงไฟฟ้าทั้งทางตรงและทางออ้ม 

4) การประสานงานกบัหน่วยงานทอ้งถ่ินอ่ืนๆ และบริษทัหรือบุคคลอ่ืน 
- ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานราชการทอ้งถ่ินต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงไฟฟ้า 
- ประสานงานและใหข้อ้มูลเพ่ือเรียกร้องการรับประกนัคุณภาพของงาน แผน่โซลาร์เซลล ์ วสัดุ

อุปกรณ์ หากเกิดการชาํรุดบกพร่อง ในช่วงการรับประกนัผลงานของผูผ้ลิต ผูข้ายอุปกรณ์ หรือ
ผูรั้บเหมาการติดตั้งตามท่ีสญัญาท่ีเก่ียวขอ้งนั้นระบุไว ้

- ประสานงานและให้ขอ้มูลเพ่ือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์รับประกนักาํลงัการ
ผลิตตามสิทธิท่ีมีระบุไวใ้นกรมธรรม ์

5) กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อความปลอดภยั 

เพ่ือเป็นการคุม้ครองบุคลากรของโครงการหรือทรัพยสิ์นของโครงการ EE จะตอ้งพยายามป้องกนั
หรือบรรเทาความเสียหายจากการไดรั้บบาดเจ็บหรือการสูญเสียใดท่ีอาจเกิดข้ึน โดยผูด้าํเนินงาน
โรงไฟฟ้าจะใชค้วามพยายามตามสมควรเพ่ือเยยีวยาแกไ้ขในกรณีของเหตุฉุกเฉินดงักล่าว 
 

โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ประเภท Solar Rooftop ในประเทศไทย 

การบริหารจดัการ ตรวจสอบ ซ่อมบาํรุง และติดตามการดาํเนินงาน โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย ์ประเภท Solar Rooftop ในประเทศไทย เป็นไปในลกัษณะใกลเ้คียงกบัโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย ์ประเภท Solar Farm ในประเทศไทย โดยมีการวา่จา้ง EE ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ใหท้าํ
หนา้ท่ีดงักล่าว เช่นเดียวกบัโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ประเภท Solar Farm ในประเทศไทย  
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โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ประเภท Solar Farm ในประเทศญี่ปุ่น 

สําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น บริษทัฯ จะมิไดด้าํเนินการบริหาร
จดัการโรงไฟฟ้าเอง โดยโรงไฟฟ้าจะถูกบริหารจดัการโดยผูบ้ริหารจดัการทรัพยสิ์น (Asset Manager) ซ่ึงจะทาํ
การบริหารจดัการโดยสงัเขปดงัน้ี 

- ดาํเนินการโรงไฟฟ้า และดูแลติดตามการผลิตไฟฟ้าในแต่ละวนั 
- จดัใหมี้วศิวกรเพ่ือดูแลจดัการบริหารโรงไฟฟ้า 
- วา่จา้งผูใ้หบ้ริการปฎิบติัการเดินเคร่ือง บาํรุงรักษา (O&M) ทอ้งถ่ินเพ่ือบาํรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ 

ของโรงไฟฟ้า 
- จดัใหมี้รายงานเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของโครงการรายสัปดาห์และรายเดือน เพ่ือใหบ้ริษทัฯ 

สามารถติดตามขอ้มูลไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอ 
- จดัการใหบ้ริษทัฯ สามารถดูแลติดตามการผลิตผา่นระบบออนไลน์ 

 

โรงไฟฟ้า Cogeneration 

PPTC และ SSUT ไดมี้การบริหารจดัการโรงไฟฟ้าโดยจดัใหมี้วิศวกรและเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้ความ
ชาํนาญและฝีมือดีประจาํท่ีโรงไฟฟ้า Cogeneration ทุกวนัตลอด 24 ชัว่โมง เพ่ือควบคุมการเดินเคร่ืองและคอย
ติดตามให้โรงไฟฟ้าสามารถเดินเคร่ืองเพ่ือจ่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้าได้อย่างราบร่ืน  อีกทั้ งมีการติดต่อ
ประสานงานกบัการไฟฟ้าส่วนทอ้งถ่ินและลูกคา้ภายในนิคมอุตสาหกรรมเก่ียวกบัแผนการเดินเคร่ือง แผนการ
หยุดจ่ายไฟฟ้า แผนการซ่อมบาํรุง และการรับส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับกิจการโรงไฟฟ้าทั้ ง
ทางตรงและทางออ้ม และมีการจดัทาํรายงานบนัทึกขอ้มูลรายวนัและรายเดือน เพ่ือรายงานขอ้มูลการ
เดินเคร่ืองแก่บริษทัฯ นอกจากน้ีบริษทัฯ สามารถติดตามการดาํเนินงานของโรงไฟฟ้าผา่นระบบออนไลน์ 

PPTC และ SSUT ยงัมีวิศวกรฝ่ายซ่อมบาํรุงท่ีมีความรู้ความสามารถเพ่ือบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ในระบบการผลิตไฟฟ้าใหอ้ยูใ่นสภาพดีพร้อมใชง้านอยูเ่สมอ โดยจะปฏิบติัตามคาํแนะนาํ ทั้งวิธีการ
และระยะเวลาท่ีเหมาะสม ตามท่ีระบุไวใ้นคู่มือการใช้งานและบาํรุงรักษาโดยผูผ้ลิต ผูข้ายอุปกรณ์ หรือ
ผูรั้บเหมางานติดตั้ง และมีระบบการส่ือสารท่ีสามารถรองรับเหตุการณ์ผิดปกติตลอด 24 ชัว่โมง เพ่ือใหว้ิศวกร
ฝ่ายซ่อมบาํรุงเขา้มาตรวจสอบและแกไ้ขไดท้นัท่วงที รวมถึงการวางแผนงานการบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ต่างๆ ทั้งรายเดือนและรายปี เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานโรงไฟฟ้าเป็นไปอยา่งราบร่ืน 

นอกจากน้ี PPTC และ SSUT ไดมี้การทาํสัญญาบาํรุงรักษาเคร่ืองกงัหันก๊าซในระยะยาวกบัทาง
บริษทัผูผ้ลิตซ่ึงมีความเช่ียวชาญและความชํานาญในระบบอุปกรณ์เคร่ืองกังหันก๊าซ อีกทั้ งยงัมีบริการ
สนบัสนุนขอ้มูลทางโทรศพัทส์าํหรับเคร่ืองกงัหนัก๊าซตลอด 24 ชัว่โมง ทาํใหม้ัน่ใจถึงเสถียรภาพของอุปกรณ์
หลกัของโรงไฟฟ้า ในส่วนของระบบสายส่งไฟฟ้าสําหรับลูกคา้ภายในนิคมอุตสาหกรรมนั้น PPTC และ 
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SSUT ไดว้า่จา้งผูใ้หบ้ริการภายนอกเขา้มาดูแลตรวจสอบระบบดงักล่าวใหพ้ร้อมใชง้านอยูเ่สมอ ซ่ึงช่วยเพ่ิม
เสถียรภาพของระบบสายส่งไฟฟ้าดงักล่าว และเขา้มาซ่อมแซมแกไ้ขเม่ือมีเหตุการณ์ฉุกเฉินไดท้นัท่วงที 

 

การตลาดและภาวะการแข่งขนั 
 

การดาํเนินการธุรกจิทีม่อียู่ในปัจจุบัน 

ธุรกิจท่ีกลุ่มบริษทัฯ ดาํเนินการอยู่ในปัจจุบนั จะเป็นธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตย์เป็นหลัก นอกจากน้ีกลุ่มบริษัทฯ ยงัมีการลงทุนในบริษัทร่วมซ่ึงดําเนินกิจการโรงไฟฟ้า 
Cogeneration โดยบริษทัฯ ติดตามการดาํเนินงานของโรงไฟฟ้า Cogeneration ดงักล่าวอยา่งใกลชิ้ด 

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยถื์อไดว้า่เป็นธุรกิจท่ีไม่มีการแข่งขนัทางตรงกบัผูป้ระกอบการราย
ใด เน่ืองจากการจาํหน่ายไฟฟ้าใหก้บัภาครัฐนั้น ผูป้ระกอบการจะตอ้งไดรั้บอนุญาตใหผ้ลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า
ตามราคาและเง่ือนไขท่ีไดรั้บจากภาครัฐเท่านั้น 

สาํหรับธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop และธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากระบบ 
Solar Rooftop บริษทัฯ อาจตอ้งแข่งขนักบัผูป้ระกอบการรายอ่ืนอยูบ่า้งในการเขา้ไปเสนอบริการใหแ้ก่ลูกคา้
แต่ละราย 

ดว้ยลกัษณะของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยด์งักล่าว กลุ่มบริษทัฯ ได้กาํหนดกลยุทธ์หลกั
สาํหรับธุรกิจ โดยมุ่งเนน้เพ่ือใหป้ระสบความสาํเร็จ และมีการเจริญเติบโตของผลการดาํเนินงาน ดงัน้ี  

1. การเลือกใช้เทคโนโลยทีีม่ปีระสิทธิภาพในการผลติไฟฟ้า 
กลุ่มบริษทัฯ มีการพิจารณาเลือกแผงโซล่าเซลล์ อุปกรณ์ต่างๆ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มี

ประสิทธิภาพ สาํหรับใชใ้นการก่อสร้างโรงไฟฟ้า เพ่ือใหโ้รงไฟฟ้ามีปริมาณการผลิตไฟฟ้าท่ีเป็นไปตามขนาด
กาํลงัการผลิตท่ีกาํหนด โดยท่ีกลุ่มบริษทัฯ คดัเลือกผูผ้ลิตและจาํหน่ายแผงเซลลแ์สงอาทิตยท่ี์มีความสามารถ
ในกระบวนการผลิตครบถ้วนทุกขั้นตอน ตั้งแต่เร่ิมต้นจนกระทั่งเสร็จกระบวนการผลิตแผง อีกทั้ งยงัมี
หน่วยงานวิจยัและการพฒันาเป็นของตนเอง โดยไม่จาํเป็นตอ้งว่าจา้งผูอ่ื้นในบางขั้นตอนการผลิต ทั้งน้ี กลุ่ม
บริษทัฯ จะเปรียบเทียบระหว่างผูผ้ลิตแต่ละราย และคดัเลือกผูผ้ลิตท่ีมีแผงโซล่าร์เซลล์ อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีมี
คุณภาพ และเทคโนโลยทีนัสมยัมีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า และเสนอราคาท่ีเหมาะสมใหแ้ก่กลุ่มบริษทั 

2.   การเลือกตําแหน่งทีต่ั้งโครงการทีเ่หมาะสม 
สําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย  ์กลุ่มบริษทัฯ มีกลยุทธ์ในการเลือกทาํเลท่ีตั้ ง

โครงการ โดยพิจารณาจากปัจจยัดงัน้ี 

• ตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีมีความเขม้แสงอาทิตยเ์ฉล่ียรายปีในระดบัสูง 
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• ตั้ งอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีสามารถบริหารจัดการความเส่ียงจากภัยธรรมชาติได้ภายในต้นทุนท่ี
เหมาะสม 

• ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีสภาพเหมาะแวดลอ้มและสภาพทางภูมิศาสตร์เหมาะสม ตน้ทุนการปรับ
สภาพพ้ืนท่ีเพ่ือก่อสร้างโรงไฟฟ้า อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

3. การมีทีมงานดําเนินงานและบํารุงรักษา (O&M) ของกลุ่มบริษัทฯ เอง เพ่ือดูแลโครงการ Solar 
Farm และ Solar Rooftop ในประเทศไทยในระยะยาว 

โดยปกติแลว้โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์เป็นโรงไฟฟ้าประเภทท่ีตอ้งการบุคลากรในการดาํเนินการ
โรงไฟฟ้าจาํนวนไม่มาก เน่ืองจากการขั้นตอนการดาํเนินการโรงไฟฟ้าไม่ซบัซอ้น อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัฯ 
ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการดาํเนินงานและการบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าอยา่งมาก เพ่ือใหโ้รงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทัฯ 
สามารถผลิตไฟฟ้าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมัน่คงสมํ่าเสมอ ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดว้า่จา้ง EE ซ่ึงเป็นบริษทั
ยอ่ยของบริษทัฯ เพ่ือใหบ้ริการการปฏิบติัการเดินเคร่ือง บาํรุงรักษาและบริหารจดัการ Solar Farm และ Solar 
Rooftop ในประเทศไทยของกลุ่มบริษทัฯ  

โดย EE จะส่งทีมงาน ซ่ึงประกอบไปดว้ยวศิวกรและเจา้หนา้ท่ีซ่ึงมีความรู้และความชาํนาญ มาประจาํท่ี
โรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทัฯ ทุกวนั เพ่ือควบคุมการดาํเนินงานให้ราบร่ืนและเป็นไปตามหลกัวิศวกรรมท่ีดี 
บาํรุงรักษาอุปกรณ์เคร่ืองจกัรใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอ อีกทั้ง ตอบสนองต่อขอ้บกพร่องต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน อยา่ง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ทั้งน้ี ท่ีผา่นมาโครงการ Solar Farm และ Solar Rooftop ของกลุ่มบริษทัฯ สามารถผลิตและจาํหน่าย
ไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. และ กฟน. อย่างค่อนขา้งมัน่คงและต่อเน่ือง โดยไม่ไดมี้เหตุการณ์ท่ีทาํให้หยุดการผลิต
ไฟฟ้าเป็นระยะเวลานานอยา่งมีนยัสาํคญั โดยไม่ไดว้างแผนไวก่้อน 

สาํหรับโครงการ Solar Farm ในประเทศญ่ีปุ่น ไดมี้การว่าจา้งผูใ้ห้บริการการปฏิบติัการเดินเคร่ือง 
บาํรุงรักษา (O&M) ในทอ้งท่ี ซ่ึงเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ และมีความเช่ียวชาญเก่ียวระบบไฟฟ้าในประเทศ
ญ่ีปุ่น ซ่ึงทางบริษทัฯ จะไดรั้บรายงานการดาํเนินงานรายสัปดาห์และรายเดือน อีกทั้ง บริษทัฯ สามารถติดตาม
การผลิตของโรงไฟฟ้าผา่นทางระบบออนไลน์ไดอี้กดว้ย 
 

 กลยุทธ์การเติบโตทางธุรกจิ 

1. มุ่งเน้นการเป็นผู้ผลติไฟฟ้าและจําหน่ายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าภาคเอกชน 
จากการท่ีตน้ทุนของระบบผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop ลดตํ่าลงอย่างต่อเน่ือง จึงทาํให้ระบบ Solar 

Rooftop มีความคุม้ค่าท่ีจะนาํมาผลิตไฟฟ้าสาํหรับใชใ้นภาคเอกชนมากข้ึน กลุ่มบริษทัฯ จึงมีแนวคิดท่ีจะขยาย
ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบ Solar Rooftop ใหแ้ก่ลูกคา้เอกชน และธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากระบบ Solar 
Rooftop เพ่ือจาํหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้เอกชน 
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สาํหรับธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบ Solar Rooftop กลุ่มบริษทัฯ มุ่งเนน้การใหบ้ริการท่ีครบวงจร (one 
stop services) เพ่ืออาํนวยความสะดวกให้แก่ลูกคา้ โดยขอบเขตการให้บริการของกลุ่มบริษทัฯ ไดแ้ก่ การ
กาํหนดขนาดกาํลงัการผลิตไฟฟ้าท่ีควรติดตั้ง การดาํเนินการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานกาํกบัดูแลเพ่ือขอ
ใบอนุญาตท่ีจาํเป็น ออกแบบระบบ Solar Rooftop แนะนาํและจดัหาสินเช่ือ ติดตั้งระบบ Solar Rooftop 
รวมถึงบาํรุงรักษาระบบ Solar Rooftop ภายหลงัจากท่ีเร่ิมใชง้านไปแลว้ 

สําหรับธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากระบบ Solar Rooftop กลุ่มบริษทัฯ จะมุ่งเนน้หาลูกคา้ท่ีมี
ศกัยภาพท่ีจะจ่ายค่าไฟฟ้าตลอดระยะเวลาของสัญญา โดยพิจารณาจากฐานะการเงินและความน่าเช่ือถือของ
ลูกคา้ เน่ืองจากสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัลูกคา้ภาคเอกชนเป็นสัญญาระยะยาว ซ่ึงหากสัญญาถูกยกเลิกก่อน
กาํหนด กลุ่มบริษทัฯ อาจไดรั้บค่าไฟฟ้าไม่คุม้ค่ากบัตน้ทุนค่าติดตั้งระบบ Solar Rooftop ท่ีไดล้งไป และระบบ
ดงักล่าวอาจไม่สามารถจาํหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ลูกคา้รายอ่ืนได ้เน่ืองจากติดตั้งอยูบ่นหลงัคาอาคารของลูกคา้ราย
เดิมท่ีทาํสญัญาดว้ย 

2. การขยายการลงทุนในต่างประเทศ 
กลุ่มบริษทัฯ มีเป้าหมายท่ีจะขยายธุรกิจพลงังาน โดยเฉพาะพลงังานไฟฟ้า ในต่างประเทศ โดยเฉพาะ 

กมัพูชา ลาว พม่า เวียดนาม (CLMV) ซ่ึงเป็นกลุ่มประเทศท่ียงัมีความตอ้งการไฟฟ้าอีกมาก อีกทั้งการลงทุน
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าในกลุ่มประเทศดงักล่าวมีตน้ทุนไม่สูงมากนกั 

3. การเติบโตโดยการเข้าซ้ือกจิการ 
เพ่ือให้กลุ่มบริษทัฯ สามารถเพ่ิมกาํลงัการผลิตไฟฟ้าจาํหน่ายไดอ้ย่างรวดเร็ว นอกเหนือจากการเขา้

ประมูลโครงการโดยตรงจากภาครัฐแลว้ กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะเขา้ซ้ือกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนใน
โครงการผลิตไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งท่ีเร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
หรืออยูร่ะหว่างการพฒันา โดยกลุ่มบริษทัฯ มีกระบวนการในการพิจารณาการลงทุนซ้ือกิจการในโครงการ
ใหม่ท่ีมุ่งเน้นผลประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นเป็นสําคญั กระบวนการดงักล่าวมีขั้นตอนท่ี
สาํคญัดงัน้ี  

1) วิเคราะห์ประเภทและลกัษณะของกิจการ วา่สอดคลอ้งกบัความเช่ียวชาญและเป้าหมายของ
 กลุ่มบริษทัฯ หรือไม่  
2) ดาํเนินการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุน  
3) ประเมินผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บ เปรียบเทียบกบัความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุน 
4) ตรวจสอบสถานะกิจการท่ีจะเขา้ซ้ือ เพ่ือประกอบการตดัสินใจลงทุน 
5) สําหรับการลงทุนในโครงการในต่างประเทศ บริษทัฯ จะพิจารณาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัปัจจยั

ความเส่ียงของแต่ละประเทศ ความไม่แน่นอนของนโยบายภาครัฐ ขอ้จาํกดัดา้นกฎหมาย อ้
ตราภาษี รวมถึงความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียน 
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การจัดจําหน่ายและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทย ไดแ้ก่
หน่วยงานทางดา้นไฟฟ้าของภาครัฐ โดยจาํหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ., กฟน. และลูกคา้ภาคเอกชน (สําหรับ
โครงการประเภท Solar Rooftop) 

สาํหรับการประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น กลุ่มบริษทั
ฯ จะจาํหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ผูรั้บสมัปทานการจาํหน่ายไฟฟ้าในภูมิภาคท่ีโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทัฯ ตั้งอยู ่

สาํหรับธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop กลุ่มบริษทัฯ จะมุ่งเนน้หาลูกคา้ซ่ึงเป็น
เจา้ของโรงงานอุตสาหกรรมหรืออาคารพาณิชยซ่ึ์งมีลกัษณะโครงสร้างหลงัคาเหมาะแก่การติดตั้งระบบ Solar 
Rooftop และมีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในโรงงานหรืออาคารพอสมควร 

สาํหรับธุรกิจโรงไฟฟ้า Cogeneration ซ่ึงเป็นธุรกิจของบริษทัร่วมของบริษทัฯ จะจาํหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ 
กฟภ. นอกจากน้ียงัมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีตั้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมเดียวกบัท่ีโรงไฟฟ้าตั้งอยูเ่ป็นกลุ่มลูกคา้
เป้าหมาย สาํหรับการจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํ้าอีกดว้ย 

 
การกาํหนดราคา 

• ธุรกิจโรงไฟฟ้า ราคาจะเป็นไปตามท่ีระบุในสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า และสญัญาซ้ือขายไอนํ้า 

• ธุรกิจรับเหมาติดตั้ง Solar Rooftop กลุ่มบริษทัฯ จะกาํหนดราคาโดยพิจารณาจากตน้ทุนวสัดุอุปกรณ์ 
 และตน้ทุนการติดตั้ง แลว้บวกเพ่ิมดว้ยอตัรากาํไร 
• ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากระบบ Solar Rooftop อตัราค่าไฟฟ้าจะมีส่วนลดจากราคาค่าไฟฟ้าท่ี
 ลูกคา้ซ้ือจาก กฟน. หรือ กฟภ. ตามอตัราส่วนลดท่ีกาํหนดในสญัญา 
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนัในประเทศไทย 
1. โครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทย1 

 

                             แผนภาพแสดงโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทย 

 
 

ระบบผลติไฟฟ้า 

ผูผ้ลิตไฟฟ้าของประเทศไทยไดแ้ก่ กฟผ. และ ผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชน โดย กฟผ. จาํหน่ายไฟฟ้าเกือบ
ทั้งหมดท่ีผลิตและซ้ือจากผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนและประเทศเพ่ือนบา้นใหแ้ก่รัฐวิสาหกิจ 2 แห่ง ไดแ้ก่ กฟน. และ 
กฟภ. เพ่ือจาํหน่ายใหแ้ก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้ารายยอ่ย ลูกคา้ธุรกิจ ลูกคา้อุตสาหกรรมทัว่ประเทศ และประเทศเพ่ือนบา้น 
ไดแ้ก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศมาเลเซีย โดยผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) จะจาํหน่าย
ไฟฟ้าให้กบั กฟผ. เท่านั้น ในขณะท่ีไฟฟ้าบางส่วนท่ีผลิตจากผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) และ ผูผ้ลิตไฟฟ้า
ขนาดเลก็มาก (VSPP) สามารถจาํหน่ายไฟฟ้าใหก้บัลูกคา้อุตสาหกรรมโดยตรง โดย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
มีกาํลงัผลิตไฟฟ้าในระบบของ กฟผ. รวมทั้งส้ิน 42,449.25 เมกะวตัต ์(ไม่รวมผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเลก็มาก) โดย
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

                                                           
1
 ทีม่า (1) กฟผ. (2) คณะกรรมการกาํกบักจิการพลงังาน (3) สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 
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1) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
  โรงไฟฟ้าของ กฟผ. จะเป็นโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อน พลงังานความร้อนร่วม และพลงันํ้ า 
เป็นหลกั โดย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 โรงไฟฟ้าของกฟผ. มีกาํลงัการผลิต 15,757.13 เมกะวตัต ์คิด
เป็นร้อยละ 37.12 ของกาํลงัการผลิตรวมในระบบของ กฟผ. 

2) ผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer : IPP) 
  ผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระเป็นผูผ้ลิตท่ีพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เพ่ือการผลิตไฟฟ้าเชิง
พาณิชย ์โดยมีกาํลงัผลิตไฟฟ้าท่ีขายเขา้ระบบไม่ตํ่ากว่า 90 เมกะวตัต ์โดยมีกฟผ. เป็นผูรั้บซ้ือไฟฟ้าท่ี
ผลิตไดท้ั้งหมดภายใตส้ัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะยาว 25 ปี โดย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ผูผ้ลิตไฟฟ้า
อิสระมีกาํลงัการผลิตติดตั้งรวม 14,948.50 เมกะวตัต ์คิดเป็นร้อยละ 35.21 ของกาํลงัการผลิตรวมใน
ระบบของ กฟผ. 

3) ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ (Small Power Producer : SPP)  
  ผูผ้ลิตไฟฟ้าท่ีดาํเนินโครงการผลิตไฟฟ้าโดยใชร้ะบบการผลิตพลงังานความร้อน และไฟฟ้า
ร่วมกนั (Cogeneration) หรือการผลิตไฟฟ้า โดยใชพ้ลงังานนอกรูปแบบ กากหรือเศษวสัดุเหลือใชเ้ป็น
เช้ือเพลิง โครงการ SPP แต่ละโครงการ จะจาํหน่ายไฟฟ้าให ้กฟผ. มากกวา่ 10 เมกะวตัต ์แต่ไม่เกิน 90 
เมกะวตัต ์(MW) แต่เน่ืองจาก SPP แต่ละแห่งสามารถขายไฟฟ้าใหผู้บ้ริโภค ท่ีอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงได้
โดยตรง กาํลงัการผลิตของ SPP มกัจะอยูใ่นระดบั 120-150 MW โครงการ SPP บางโครงการมีขนาด
ใกลเ้คียงกบัโครงการ IPP แต่ใชรู้ปแบบการผลิตเป็นระบบ Cogeneration โดย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กมีกาํลงัการผลิตตามสัญญารวม 7,866.02 เมกะวตัต ์คิดเป็นร้อยละ 35.21 ของกาํลงั
การผลิตรวมในระบบของ กฟผ.   

4) ไฟฟ้าท่ีนาํเขา้จากต่างประเทศ 
  นอกจากการรับซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าในประเทศ 4 กลุ่มขา้งตน้แลว้ กฟผ. ยงัรับซ้ือไฟฟ้า
จากผูผ้ลิตไฟฟ้าในประเทศเพ่ือบา้น อาทิ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นตน้ โดย ณ วนัท่ี 
31 มีนาคม 2561 ผูผ้ลิตไฟฟ้าจากต่างประเทศมีกาํลงัการผลิตติดตั้งรวม 3,877.60 เมกะวตัต ์คิดเป็นร้อย
ละ 9.14 ของกาํลงัการผลิตรวมในระบบของ กฟผ. 

5) ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็มาก (Very Small Power Producer : VSPP) 
  สาํหรับ ผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก จะจาํหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบของ กฟน. หรือ กฟภ. ไม่เกิน 
10 เมกะวตัตต่์อสัญญา โดยมีเง่ือนไขว่าตอ้งใชร้ะบบ Cogeneration หรือใชพ้ลงังานหมุนเวียน ทั้งน้ี 
ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กมากไม่ไดร้วมอยูใ่นระบบของ กฟผ. โดยมีกาํลงัการผลิตตามสัญญารวม 3,649.75 
เมกะวตัต ์(ขอ้มูล ณ เดือนพฤษภาคม 2561) 
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ระบบส่งไฟฟ้า 

กฟผ. ดาํเนินการจดัส่งไฟฟ้าท่ีผลิตจากโรงไฟฟ้าของ กฟผ. และท่ีรับซ้ือจากผูผ้ลิตไฟฟ้ารายอ่ืนผ่าน
ระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. ซ่ึงมีโครงข่ายครอบคลุมทัว่ประเทศ โดยระดบัแรงดนัหลกัไดแ้ก่ 500 กิโลโวลต ์230 
กิโลโวลต ์และ 115 กิโลโวลต ์เพ่ือจาํหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟน. กฟภ. และผูใ้ชไ้ฟฟ้าท่ีรับซ้ือโดยตรง นอกจากน้ี 
กฟผ. ยงัจาํหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าของประเทศเพ่ือนบา้นดว้ย ไดแ้ก่ สปป.ลาว ดว้ยระบบส่งไฟฟ้าแรงดนั 
115 กิโลโวลต ์และ 22 กิโลโวลต ์และมาเลเซียดว้ยระบบไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง (HVDC) 300 กิโลโวลต ์ 

ระบบจําหน่ายไฟฟ้า 

กฟน. และ กฟภ. ทาํหนา้ท่ีจาํหน่ายไฟฟ้าใหก้บัผูบ้ริโภคในประเทศ โดย กฟน. รับผิดชอบการจาํหน่าย
ไฟฟ้าใหแ้ก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้าในเขตนครหลวง ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ขณะท่ี กฟภ. จะ
ทาํการจาํหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้ารายยอ่ยและลูกคา้อุตสาหกรรมในจงัหวดัอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่เขตบริการของ 
กฟน. และไฟฟ้าบางส่วน กฟผ. ทาํการจาํหน่ายตรงให้กบัผูใ้ชไ้ฟฟ้ารายใหญ่บางรายและผูใ้ชไ้ฟฟ้าท่ีอยู่ใน
ประเทศใกลเ้คียง นอกจากน้ีผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนบางรายมีเครือข่ายไฟฟ้าของตนเองท่ีส่งไฟฟ้าให้กบัลูกคา้
อุตสาหกรรมโดยตรง 

โดยในเดือนมีนาคม 2561 กฟผ. ไดจ้าํหน่ายไฟฟ้ารวมทั้งส้ิน 16,678.97 ลา้นกิโลวตัต์-ชัว่โมง โดย
จาํหน่ายให้ กฟน. 4,763.45 ลา้นกิโลวตัต์-ชั่วโมง (คิดเป็นร้อยละ 28.56 ของการจาํหน่ายไฟฟ้าทั้งหมด) 
จาํหน่ายให้ กฟภ. 11,712.70 ลา้นกิโลวตัต์-ชัว่โมง (คิดเป็นร้อยละ 70.23 ของการจาํหน่ายไฟฟ้าทั้งหมด) 
จาํหน่ายตรงใหผู้ใ้ชไ้ฟฟ้า 116.78 ลา้นกิโลวตัต-์ชัว่โมง (คิดเป็นร้อยละ 0.70 ของการจาํหน่ายไฟฟ้าทั้งหมด) 
และจาํหน่ายใหผู้ใ้ชไ้ฟฟ้าท่ีอยูใ่นประเทศใกลเ้คียง 86.04 ลา้นกิโลวตัต-์ชัว่โมง (คิดเป็นร้อยละ 0.51 ของการ
จาํหน่ายไฟฟ้าทั้งหมด) 

2. ความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย 
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ทีม่า: กฟผ. 
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โดยภาพรวมแลว้ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในระบบในช่วงปี 2550 ถึง 2559 เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยคิด
เป็นอตัราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ 3.06 ต่อปี 

ทั้งน้ี ความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุดของระบบในเดือนมีนาคม 2561 เกิดข้ึน เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2561 
เวลา 19.24 น. มีค่าเท่ากบั 27,313.90 เมกะวตัต ์เพ่ิมข้ึน 962.10 เมกะวตัต ์หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.65 จากเดือน
กมุภาพนัธ์ 2561 ในขณะท่ีความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุดของระบบเกิดข้ึน เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 
22.28 น. มีค่าเท่ากบั 29,618.80 เมกะวตัต ์

สาํหรับแนวโนม้ในอนาคต แผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 (PDP2015) 
ไดป้ระมาณการวา่ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าจะเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ตั้งแต่ปี 2561 ถึงปี 2579 โดยคิดเป็นอตัราการ
เติบโตเฉล่ียร้อยละ 2.40 ต่อปี ดงัน้ี 

แผนภาพแสดงประมาณการความต้องการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2579 

 

ทีม่า: แผน PDP2015 

 
1. แนวโน้มอุตสาหกรรมผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนในประเทศไทย 

แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก (AEDP) ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (“กพช.”) เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2557 ไดมี้การตั้งเป้าหมายท่ีจะเพ่ิม
สดัส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนจากร้อยละ 8 ของปริมาณความตอ้งการไฟฟ้ารวมของประเทศในปี 
2558 เป็นร้อยละ 20 ของปริมาณความตอ้งการไฟฟ้ารวมของประเทศในปี 2579 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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ตารางแสดงกาํลงัการผลิตติตตั้ง (เมกะวตัต)์ ของพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือกในปี 2557 
และเป้าหมายในปี 2579 ตามแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก 

 

เช้ือเพลิง แสงอาทิตย ์ พลงัลม พลงัน้ํา ขยะ ชีวมวล กา๊ซชีวภาพ พืชพลงังาน รวม 

ปี 2557 1,298.5 224.5 3,048.4 65.7 2,541.8 311.5 - 7,490.4 

ปี 2579 6,000.0 3,002.0 3,282.4 500.0 5,570.0 600.0 680.0 19,634.4 

เพ่ิมขึน้ 4,701.5 2,777.5 234.0 434.3 3,028.2 288.5 680.0 12,144.0 

 

ตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไวก้าํลงัการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือกจะเพ่ิมข้ึนอีก
มาก โดยเฉพาะพลงังานแสงอาทิตยท่ี์จะเพ่ิมข้ึนถึง 4,701.5 เมกะวตัต ์

นอกจากน้ี รายงานท่ีจดัทาํโดยองคก์รพลงังานหมุนเวียนนานาชาติ (International Renewable Energy 
Agency - IRENA) ระบุวา่ ไฟฟ้าท่ีผลิตจากพลงังานหมุนเวียนมีแนวโนม้ราคาถูกกวา่ไฟฟ้าท่ีผลิตจากเช้ือเพลิง
ฟอสซิล เน่ืองจากมีการพฒันาเทคโนโลยี ประกอบกบัการส่งเสริมของรัฐบาลประเทศต่างๆ และโครงการท่ี
ไดรั้บการพฒันาเป็นรูปธรรม จนส่งผลใหต้น้ทุนพลงังานหมุนเวียนของโลกลดตํ่าลงเป็นประวติัการณ์ โดยใน
ปี 2563 อาจมีแนวโนม้ถูกกวา่เช้ือเพลิงฟอสซิล (ท่ีมา: กฟผ.) 

จึงเป็นไปได้ว่าในอนาคตการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนอาจเข้ามาแทนท่ีการผลิตไฟฟ้าจาก
เช้ือเพลิงฟอสซิลไดม้ากข้ึน เน่ืองจากภาครัฐอาจสามารถซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนไดใ้น
ราคาท่ีไม่แตกต่างจากการซ้ือจากผูผ้ลิตไฟฟ้าจากพลงังานฟอสซิล 

3. แนวโน้มอุตสาหกรรมของผู้ผลติไฟฟ้ารายเลก็ (Small Power Producer หรือ “SPP”) ซ่ึงใช้ระบบ 
cogeneration 

ระบบ cogeneration คือระบบท่ีใหก้าํเนิดพลงังานไฟฟ้า และมีการใชป้ระโยชน์จากพลงังานความร้อน
ในขณะเดียวกนั โดยอาศยัเช้ือเพลิงแหล่งเดียวกนั จึงเป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพสูงกวา่ระบบท่ีผลิตไฟฟ้าอยา่ง
เดียว  

ผูผ้ลิตไฟฟ้าแบบ SPP หมายถึงโรงไฟฟ้าท่ีมีสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. 10 ถึง 90 เมกะวตัต ์อยา่งไรก็
ตาม SPP ส่วนมากมกัจะมีกาํลงัการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 120 ถึง 150 เมกะวตัต ์เพ่ือจาํหน่ายไฟฟ้าส่วนหน่ึงใหแ้ก่
ผูใ้ชไ้ฟฟ้าภาคเอกชนในบริเวณใกลเ้คียง โดยตั้งแต่ปี 2535 เป็นตน้มาภาครัฐไดมี้นโยบายรับซ้ือไฟฟ้าจาก SPP 
ท่ีผลิตไฟฟ้าดว้ยระบบ cogeneration เพ่ือส่งเสริมการใชพ้ลงังานพลอยไดแ้ละพลงังานนอกรูปแบบให้เกิด
ประโยชน์ อีกทั้งเพ่ือส่งเสริมใหผู้ผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กเขา้มามีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้ามากข้ึนเพ่ือลดภาระการ
ลงทุนของรัฐบาล 
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นอกจากน้ี SPP ยงัเป็นประโยชน์แก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้าภาคเอกชนในบริเวณใกลเ้คียง เน่ืองจาก SPP มกัจะ
จาํหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ลูกคา้กลุ่มดงักล่าวในราคาท่ีมีส่วนลดจากราคาท่ีลูกคา้ซ้ือจากภาครัฐตามปรกติ 

ตามแผน PDP2015 ไดมี้การกาํหนดแนวทางท่ีจะดาํเนินกบั SPP ระบบ cogeneration ท่ีจะส้ินอายุ
สญัญาในช่วงปี 2560 ถึง 2568 ดงัน้ี  

1. กลุ่มท่ีจะส้ินสุดอายสุญัญาในช่วงปี 2560 ถึง 2561 

เห็นควรให้ไดรั้บการต่ออายุสัญญาเดิมออกไปอีก 3 ถึง 5 ปี โดยรับซ้ือไฟฟ้าส่วนท่ี
เหลือขายให้กบัลูกคา้ในนิคมอุตสาหกรรมเขา้สู่ระบบของ กฟผ. ให้น้อยท่ีสุด ดว้ยสัญญาท่ีเป็น
ธรรม เน่ืองจาก SPP กลุ่มน้ีไม่สามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ในพ้ืนท่ีเดิมหรือพ้ืนท่ีใกลเ้คียงได้
ทนัภายในระยะ 2 ถึง 3 ปี ทั้งน้ีจะตอ้งมีการปรับปรุงอตัรารับซ้ือไฟฟ้าใหม่ใหค้วามเหมาะสมและ
เป็นธรรมต่อผูใ้ช้ไฟฟ้า โดยให้สะทอ้นตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงจากการเดินโรงไฟฟ้าเท่านั้น โดย
กาํหนดราคารับซ้ือไฟฟ้าไม่ใหสู้งกว่าราคาท่ีรับซ้ือจากผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) และมี
อายสุญัญาไม่เกิน 20 ปี และเม่ือส้ินสุดการขยายสญัญาแลว้ ใหด้าํเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่  

2. กลุ่มท่ีจะส้ินสุดอายสุญัญาในช่วงปี 2562 ถึง 2568 

เห็นควรใหก่้อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ในพ้ืนท่ีเดิมหรือพ้ืนท่ีใกลเ้คียง เฉพาะโรงไฟฟ้าท่ีมี
สถานท่ีตั้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม หรือกลุ่มโรงงานขนาดใหญ่ท่ีมีการใชไ้ฟฟ้า
และไอนํ้าหรือนํ้ าเยน็ปริมาณมากเท่านั้น โดยโรงไฟฟ้าใหม่จะตอ้งมีขนาดกาํลงัการผลิตเหมาะสม
กบัปริมาณความตอ้งการใชไ้อนํ้ าของลูกคา้ในนิคมอุตสาหกรรม โดยมีอายุสัญญาไม่เกิน 20 ปี 
และกาํหนดราคารับซ้ือไฟฟ้าไม่ใหสู้งกวา่ท่ีรับซ้ือจากผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) และรับ
ซ้ือไฟฟ้าส่วนท่ีเหลือจากการขายให้กับลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบของ กฟผ. ใน
ปริมาณท่ีน้อยท่ีสุดไม่เกินร้อยละ 20 ของกาํลงัการผลิตตามสัญญาเดิมท่ีเคยขายเขา้ระบบ ดว้ย
สัญญาท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม ทั้งน้ี จะตอ้งมีการปรับปรุงระบบใหมี้ความรัดกุมสามารถกาํกบั
ดูแลโรงไฟฟ้า SPP ระบบ cogeneration ให้ดาํเนินการผลิตไฟฟ้าและไอนํ้ าเป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องการผลิตไฟฟ้าดว้ยระบบ cogeneration โดยมีประสิทธิภาพการใชเ้ช้ือเพลิงปฐม
ภูมิสูงกวา่โรงไฟฟ้าซ่ึงมีการก่อสร้างใหม่ และมีการผลิตไฟฟ้าอยา่งเดียว 

4. แนวโน้มการแข่งขนัในอุตสาหกรรม solar rooftop สําหรับผู้ใช้ไฟฟ้าภาคเอกชนในประเทศไทย 
ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบ solar rooftop และธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากระบบ solar rooftop ใหแ้ก่

ผูใ้ชไ้ฟฟ้าภาคเอกชน เป็นธุรกิจท่ียงัมีโอกาสในการเติบโตอีกมาก เน่ืองจากจาํนวนผูใ้ชไ้ฟฟ้าภาคเอกชนท่ีมี
การใชไ้ฟฟ้าจาก solar rooftop นบัยงัเป็นสัดส่วนท่ีไม่มาก ซ่ึงผูใ้ชไ้ฟฟ้าภาคเอกชนมีแนวโนม้จะหนัมาให้
ไฟฟ้าจากระบบ solar rooftop มากข้ึน เน่ืองจากตน้ทุนการติดตั้งระบบ solar rooftop ท่ีลดลงอยา่งต่อเน่ือง โดย
ในธุรกิจดงักล่าวกลุ่มบริษทัฯ ถือวา่มีความน่าเช่ือถือดว้ยทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,200 ลา้นบาท (ก่อนการเพ่ิม
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ทุนเพ่ือ IPO) และจากการท่ีมี EPCO ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เป็นบริษทัแม่ อีกทั้ง บริษทัฯ 
เองกอ็ยูใ่นระหวา่งยืน่ขออนุญาตจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนัในประเทศญี่ปุ่น 

1. โครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น 

แผนภาพแสดงโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่น 

 

 
 

ระบบผลติไฟฟ้า 

ในปัจจุบนั อุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่นไดถู้กเปิดเสรีมากข้ึน เพ่ือให้มีการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม
ต่อผูป้ระกอบการ อนัจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจไฟฟ้ายิ่งข้ึน และก่อใหเ้กิดความมัน่คง
ในการส่งกระไฟฟ้า รวมถึงเพ่ิมทางเลือกใหแ้ก่ผูบ้ริโภคมากข้ึน โดยในประเทศญ่ีปุ่นมีผูป้ระกอบกิจการหลกั
ในสาธารณูปโภคดา้นไฟฟ้า (General Electricilty Utilities หรือ GEU) ทั้งหมด 10 ราย ทัว่ประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึง
เป็นผูป้ระกอบการภาคเอกชนทั้งหมด โดย GEU จะทาํหน้าท่ีครบวงจรตั้งแต่ ผลิตไฟฟ้า ควบคุมโครงข่าย
ไฟฟ้า จดัส่ง และจาํหน่ายไฟฟ้าให้แก่ลูกคา้ผูใ้ชไ้ฟฟ้าในพ้ืนท่ีท่ีแต่ละรายรับผิดชอบอยู ่ โดย GEU ทั้ง 10 
รายไดแ้ก่ 

1. KEPCO ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบกิจการไฟฟ้าในเขตพ้ืนท่ีคนัไซ (รวมถึงโกเบ โอซากา้ และเกียวโต) 
2. Tohoku ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบกิจการไฟฟ้าในเขตพ้ืนท่ีโทโฮคุ 
3. Chugoku Electric Power Co., Inc. ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบกิจการไฟฟ้าในเขตพ้ืนท่ีชูโงะก ุ
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4. Chubu Electric Power Co., Inc. ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบกิจการไฟฟ้าในภูมิภาคชูบุ 
5. Hokuriku Electric Power Co., Inc. ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบกิจการไฟฟ้าในจงัหวดัโทยามะ จงัหวดัอิชิ

กะวะ และพ้ืนท่ีทางเหนือของจงัหวดัฟุกอิุ  
6. Hokkaido Electric Power Company ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบกิจการไฟฟ้าในเขตพ้ืนท่ีฮอกไกโด 
7. Kyushu Electric Power Company ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบกิจการไฟฟ้าบนเกาะคิวชู และพ้ืนท่ีบางส่วน

ของจงัหวดัฮิโรชิมะ 
8. Okinawa Electric Power Co., Inc. ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบกิจการไฟฟ้าในจงัหวดัโอกินาวา่ 
9. Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบกิจการไฟฟ้าในภูมิภาคคนัโต 

จงัหวดัยามานาชิ และพ้ืนท่ีทางตะวนัออกของจงัหวดัชิซูโอกะ 
10. Shikoku Electric Power Company ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบกิจการไฟฟ้าบนเกาะชิโกก ุ

นอกจาก GEU แลว้ ยงัมีผูป้ระกอบกิจการรายยอ่ยอ่ืนๆ สามารถทาํหนา้ท่ีผลิตไฟฟ้า และ/หรือ จาํหน่าย
ไฟฟ้า ไปยงัผูบ้ริโภค โดยไม่ไดถู้กจาํกดัปริมาณจาํหน่ายไฟฟ้าขั้นตํ่าเหมือนในอดีต  

ตลาดซ้ือขายไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่น (Japan Electric Power Exchange) ถูกจดัตั้งข้ึนในปี 2546 เพ่ือเป็น
ตลาดซ้ือขายไฟฟ้าทั้งแบบส่งมอบทนัที (spot) และซ้ือขายล่วงหนา้ (forward) ระหวา่งผูป้ระกอบกิจการดา้น
พลงังานในประเทศญ่ีปุ่น 

ระบบส่งไฟฟ้า 

GEU ทาํหนา้ท่ีส่งและกระจายกระแสไฟฟ้าให้กบัผูจ้าํหน่ายไฟฟ้าต่อไป รวมถึงควบคุมดูแลโครงข่าย
การส่งกระแสไฟฟ้าในแต่ละพ้ืนท่ีท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบ ในส่วนของผูป้ระกอบกิจการผลิตไฟฟ้ารายยอ่ยนั้น 
จะตอ้งเช่ือมต่อกบัโครงข่ายของ GEU ในการส่งกระแสไฟฟ้าใหก้บัผูจ้าํหน่ายไฟฟ้าในแต่ละพ้ืนท่ี โดยใน
พ้ืนท่ีฝ่ังตะวนัออกของประเทศญ่ีปุ่นจะใชส้ายส่งท่ีมีความถ่ี 50 Hz ในขณะท่ีพ้ืนท่ีฝ่ังตะวนัตกจะอยูท่ี่ 60 Hz 
อยา่งไรก็ดี เคร่ืองแปลงค่าความถ่ี (Frequency Converter Facility) ไดถู้กติดตั้ง ณ จุดเช่ือมต่อสายส่งฝ่ัง
ตะวนัออกและตะวนัตกเพ่ือใหส้ามารแปลงความถ่ีและส่งกระแสไฟฟ้าได ้ทั้งน้ี ระดบัแรงดนัของสายส่งไฟฟ้า
โดยส่วนมากจะอยูท่ี่ 500 กิโลโวลต ์

ระบบจําหน่ายไฟฟ้า 

GEU ใหบ้ริการจาํหน่ายไฟฟ้าในแต่ละพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ รวมถึงมีผูป้ระกอบกิจการจาํหน่ายไฟฟ้าราย
ยอ่ยอ่ืนๆ ใหบ้ริการจาํหน่ายไฟฟ้าเช่นกนั 
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2. ความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น 

แผนภาพแสดงปรมิาณขายไฟฟ้าของผูป้ระกอบกจิการหลกัในสาธารณูปโภคดา้นไฟฟ้า10 รายรวมกนั ตัง้แต่ปี 
2549 ถงึ 2558 

 

 
ทีม่า: The Federation of Electric Power Companies of Japan 

 

สาํหรับแนวโนม้ความตอ้งการไฟฟ้าในอนาคต กระทรวงเศรษฐกิจ การคา้ และอุตสาหกรรม (Ministry 
of Economy, Trade and Industry: METI) ไดค้าดการณ์วา่ในปี 2573 ปริมาณความตอ้งการไฟฟ้าของประเทศ
ญ่ีปุ่นจะอยูท่ี่ 980.8 เทราวตัต-์ชัว่โมง (ในขณะท่ีปี 2556 อยูท่ี่ 966.6 เทราวตัต-์ชัว่โมง) การเพ่ิมเป็นข้ึนในอตัรา
ท่ีไม่มากนกัเป็นผลมาจากกการพฒันาประสิทธิภาพและการใชม้าตรการอนุรักษพ์ลงังาน ซ่ึงคาดว่าจะมีส่วน
ช่วยลดปริมาณความตอ้งการไฟฟ้าไดถึ้ง 196.1 เทราวตัต-์ชัว่โมง 

3. แนวโน้มอุตสาหกรรมผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนในประเทศญี่ปุ่น 
จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิคร้ังใหญ่ในปี 2554 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศญ่ีปุ่นเกือบ

ทั้งหมดตอ้งหยุดดาํเนินการ ส่งผลให้อตัราการพ่ึงพาตนเองดา้นพลงังานลดลงจากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 6 
ตน้ทุนค่าเช้ือเพลิงเพ่ือผลิตไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนเกือบเท่าตวั และอตัราการปล่อยก๊าซคาร์ไดออกไซด์ (CO2) จากการ
ผลิตไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน ดว้ยเหตุน้ีทางรัฐบาลญ่ีปุ่นจึงไดมี้การกาํหนดแผนสัดส่วนประเภทเช้ือเพลิงการผลิตไฟฟ้า
สาํหรับปี 2573 โดยตั้งเป้าหมายท่ีจะเพ่ิมอตัราการพ่ึงพาตนเองดา้นพลงังาน ลดตน้ทุนการผลิตไฟฟ้า และลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์ไดออกไซด ์อยา่งไรกต็าม ไดใ้หค้วามสาํคญักบัความปลอดภยัเป็นอนัดบัแรก 
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ตารางแสดงสดัสว่นปรมิาณการผลติไฟฟ้าของประเทศญี่ปุ่ นตามประเภทเชือ้เพลงิในปี 2559 เปรยีบเทยีบกบั
เป้าหมายในปี 2573 

ประเภทเช้ือเพลิง ปี 2559 ปี 2573 

พลงังานหมนุเวยีน รอ้ยละ 15 รอ้ยละ 22-24 

พลงันิวเคลยีร ์ รอ้ยละ 2 รอ้ยละ 20-22 

ก๊าซธรรมชาต ิ รอ้ยละ 41 รอ้ยละ 27 

ถ่านหนิ รอ้ยละ 30 รอ้ยละ 26 

น้ํามนัและอื่นๆ รอ้ยละ 12 รอ้ยละ 3 

ทีม่า: Renewable Energy Insititute (www.renewable-ei.org) และ Electricity Review Japan by The Federation of 
Electricity Power Companies of Japan 

 

โดยเป้าหมายปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยใ์นปี 2573 อยูท่ี่ร้อยละ 7 จากปริมาณการ
ผลิตไฟฟ้าทั้งหมด เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ซ่ึงอยูท่ี่ร้อยละ 5 

นอกจากน้ี จากการเร่ิมระบบการซ้ือขายไฟฟ้าแบบ FiT ในปี 2555 ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
หมุนเวียนเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในช่วงท่ีผา่นมา ส่งผลใหส้ัดส่วนปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน
ต่อการปริมาณการผลิตไฟฟ้ารวมเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 8.8 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 15.0 ในปี 2559 โดยพลงังาน
แสงอาทิตยเ์ป็นประเภทท่ีอตัราการเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด 

 

แผนภาพแสดงปรมิาณการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีนในปี 2550 ถงึ 2559 แยกตามประเภทพลงังาน 

 
ทีม่า: Renewable Energy Insititute (www.renewable-ei.org) 
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อยา่งไรก็ตาม ราคารับซ้ือไฟฟ้าจาก solar farm ท่ีกาํลงัการผลิต 10 กิโลวตัตข้ึ์นไป ไดป้รับลดลงอยา่ง
ต่อเน่ืองจากระดบัเร่ิมตน้ท่ี 40 เยนต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมง สาํหรับโครงการท่ียืน่คาํขอในปี 2555 เหลือ 24 เยนต่อ
กิโลวตัต-์ชัว่โมง สําหรับโครงการท่ียื่นคาํขอในปีในปี 2559 และในปี 2560 ไดเ้ร่ิมมีการประมูลราคาซ้ือขาย
ไฟฟ้า ซ่ึงราคาเฉล่ียในการประมูลคร้ังแรกอยูท่ี่ 19.6 เยนต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมง 

ทั้งน้ี ตน้ทุนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยล์ดตํ่าลงอย่างต่อเน่ืองในช่วงท่ีผ่านมา
เช่นเดียวกนั เน่ืองจากราคาแผงโซล่าร์เซลลซ่ึ์งเป็นตน้ทุนสาํคญัของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานอาทิตยล์ดลง
อยา่งต่อเน่ือง 
 

     แผนภาพแสดงราคาแผงโซล่าร์เซลล ์(Solar PV Modules) ในประเทศญ่ีปุ่น 

 
ทีม่า: Renewable Energy Insititute (www.renewable-ei.org) 

 

การจดัหาผลติภณัฑ์และบริการ 

การจัดหาทีต่ั้งโครงการ 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ประเภท Solar Farm ในประเทศไทย 

สาํหรับการจดัหาท่ีตั้งโครงการสาํหรับโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ประเภท Solar Farm ในประเทศ
ไทย บริษทัฯ จะพิจารณาถึงปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

1. สภาพท่ีดิน 

สถานท่ีตั้งโครงการ ควรตั้งอยู่บนท่ีดินพ้ืนท่ีโล่ง เป็นพ้ืนท่ีราบไม่เป็นเนินหรือแอ่ง ตอ้งไม่มีทางนํ้ า
สาธารณะหรือทางนํ้ าธรรมชาติไหลผา่นพ้ืนท่ีในโครงการ ไม่เป็นพ้ืนท่ีรับนํ้ าธรรมชาติหรือไม่เคยมีเหตุการณ์
นํ้ าท่วมในพ้ืนท่ีภายในระยะเวลา 10 ปีท่ีผา่นมา สภาพดินในโครงการควรเป็นดินร่วน ดินดาน ไม่ควรมีตั้งอยู่
บนสภาพดินทรายท่ีอุม้นํ้ าหรือระบายนํ้ าออกจากพ้ืนท่ีไดช้า้ และไม่ควรมีชั้นหินอยู่ใตพ้ื้นท่ีโครงการ พ้ืนท่ี
โครงการควรอยูห่่างจากตึกสูง, ภูเขา และตน้ไมย้นืตน้ขนาดใหญ่ เพ่ือป้องกนัการเกิดเงาบงับนพ้ืนท่ีแผงเซลล์
แสงอาทิตย ์
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2. ระยะห่างจากจุดเช่ือมต่อสายส่ง 

สถานท่ีตั้งโครงการควรอยู่ใกลก้บัจุดเช่ือมต่อสายไฟฟ้าแรงสูงของ กฟภ. โดยจุดเช่ือมต่อและสถาน
ท่ีตั้งโครงการไม่ควรมีระยะห่างเกินกวา่ 1-2 กิโลเมตร และมีทางสาธารณะท่ีสามารถสัญจรไดส้ะดวกถึงสถาน
ท่ีตั้งโครงการ 

3. ราคาท่ีดิน 

ราคาท่ีดินของสถานท่ีตั้งโครงการ ท่ีเหมาะสมกบัการลงทุนไม่ควรเกิน 400,000 บาท/ไร่ ทั้งน้ีราคาท่ีดิน
อาจข้ึนกบัท่ีตั้งระยะห่างจากสายส่งและถนน 

4. ค่าความเขม้แสงอาทิตย ์

โดยเฉล่ียแลว้ ประเทศไทยมีความเขม้แสงอาทิตยเ์ฉล่ียอยูท่ี่ 1,825 กิโลวตัต-์ชัว่โมง/ตารางเมตร/ปี ซ่ึง
พ้ืนท่ี ท่ีมีศกัยภาพความเขา้แสงอาทิตยสู์งจะอยูใ่นเขตภาคกลางและภาคตะวนัออกของประเทศ ทั้งน้ีในการ
พิจารณาการลงทุน จึงจะตอ้งใชข้อ้มูลทางสถิติ ความเขม้แสงของพ้ืนท่ีนั้นๆ จากแหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้ใน
การคาํนวณหาปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีจะผลิตไดใ้นแต่ละโครงการ โดยค่าความเขม้แสงในแต่ละโครงการไม่
ควรตํ่ากว่า 1,600 กิโลวตัต์-ชัว่โมง/ตารางเมตร/ปี ความเขม้แสงของพ้ืนท่ีตั้งโครงการในประเทศไทยของ
บริษทัฯ เป็นดงัน้ี 

โครงการ ความเข้มแสง (กิโลวตัต-์ชัว่โมง/ตารางเมตร/ปี)(1) 

โครงการบอ่พลอย 1 และ โครงการบอ่พลอย 2 1,781 
โครงการลพบุร ี 1,893 
โครงการปราจนีบุร ี 1,826 
หมายเหตุ 

(1) ขอ้มลูจากองคก์ารบรหิารการบนิและอวกาศแหง่ชาต ิ(NASA) 
 

โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ประเภท Solar Rooftop ในประเทศไทย 

สาํหรับการจดัหาท่ีตั้งโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ประเภท Solar Rooftop ในประเทศไทย 
บริษทัฯ จะพิจารณาถึงปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

1. ขอ้มูลบริษทัเจา้ของอาคารพาณิชย ์
การติดตั้งโซลาเซลล์เป็นการลงทุนติดตั้งบนหลงัคาของบริษทันั้นๆ ดงันั้นตอ้งดูถึงความมัน่คงและ

ความน่าเช่ือถือของบริษทัดงักล่าว รวมถึง บริษทันั้นๆ ควรมีปริมาณการใชไ้ฟฟ้ามากกว่า 100,000 หน่วย/
เดือน และมีการคิดค่าไฟแบบ TOU (Time of use) เพราะการคิดค่าไฟแบบ TOD (Time of Date) คือคิดค่า
ไฟฟ้าราคาคงท่ีทุกเวลา ซ่ึงจะมีค่าใชไ้ฟฟ้าท่ีถูกอยูแ่ลว้ 
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2. สภาพหลงัคา 
อายกุารใชง้านของหลงัคาไม่ควรมากกวา่ 15 ปี และสามารถรองรับนํ้ าหนกัของแผงและอุปกรณ์ติดตั้ง

ของโซลาเซลลไ์ดอ้ยา่งนอ้ยประมาณ 20 กิโลกรัม/ตารางเมตร ประเภทของหลงัคาควรเป็น Metal Sheet ซ่ึงง่าย
ต่อการติดตั้ง รวมถึงความชนัของหลงัคาไม่ควรชนัมากกว่า 30 องศา เพ่ือให้สะดวกต่อการติดตั้งและการ
บาํรุงรักษา 

3. สถานท่ีตั้ง 

อาคารท่ีจะติดตั้งไม่ควรอยูใ่กลส่ิ้งปลูกสร้างท่ีสูงกวา่ เพราะอาจทาํใหเ้กิดเงาบงับนแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ประเภท Solar Farm ในประเทศญี่ปุ่น 

สาํหรับการจดัหาท่ีตั้งโครงการสาํหรับโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ประเภท Solar Farm ในประเทศ
ญ่ีปุ่น บริษทัฯ จะพิจารณาถึงปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

1. สภาพท่ีดิน 
สถานท่ีตั้งโครงการ ควรตั้งอยู่บนท่ีดินพ้ืนท่ีโล่ง เป็นพ้ืนท่ีราบไม่เป็นเนินหรือแอ่ง ตอ้งไม่มีทางนํ้ า

สาธารณะหรือทางนํ้ าธรรมชาติไหลผา่นพ้ืนท่ีในโครงการ ไม่เป็นพ้ืนท่ีใกลช้ายฝ่ังทะเล ไม่เคยมีเหตุการณ์นํ้ า
ท่วมในพ้ืนท่ีภายในระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา และไม่เป็นพ้ืนท่ีใกลภู้เขาไฟ สภาพดินในโครงการควรเป็นดิน
ร่วน ดินดาน ไม่ควรมีตั้งอยูบ่นสภาพดินทรายท่ีอุม้นํ้ าหรือระบายนํ้ าออกจากพ้ืนท่ีไดช้า้ และไม่ควรมีชั้นหิน
อยูใ่ตพ้ื้นท่ีโครงการ พ้ืนท่ีโครงการควรอยูห่่างจากตึกสูง, ภูเขา และตน้ไมย้ืนตน้ขนาดใหญ่ เพ่ือป้องกนัการ
เกิดเงาบงับนพ้ืนท่ีแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์

2. ระยะห่างจากจุดเช่ือมต่อสายส่ง 
สถานท่ีตั้งโครงการควรอยูใ่กลก้บัจุดเช่ือมต่อสายไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้า โดยจุดเช่ือมต่อและสถาน

ท่ีตั้งโครงการไม่ควรมีระยะห่างเกินกว่า 5 กิโลเมตร และมีทางสาธารณะท่ีสามารถสัญจรไดส้ะดวกถึงสถาน
ท่ีตั้งโครงการ 

3. ราคาท่ีดิน 
ตน้ทุนท่ีดินของสถานท่ีตั้งโครงการควรอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม ไม่สูงเกินไป โดยสอดคลอ้งกบัสถาน

ท่ีตั้ง ระยะห่างจากสายส่ง และถนน 

4. ค่าความเขม้แสงอาทิตย ์
โดยเฉล่ียแลว้ ประเทศญ่ีปุ่นมีความเขม้แสงอาทิตยเ์ฉล่ียอยูท่ี่ 1,389 กิโลวตัต-์ชัว่โมง/ตารางเมตร/ปี ซ่ึง

พ้ืนท่ี ท่ีมีศกัยภาพความเขม้แสงอาทิตยสู์งจะอยูใ่นเขตภาคกลางและภาคใตข้องประเทศ ทั้งน้ีในการพิจารณา
การลงทุน จึงจะตอ้งใช้ข้อมูลทางสถิติ ความเข้มแสงของพ้ืนท่ีนั้นๆ จากแหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือได้ ในการ
คาํนวณหาปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีจะผลิตไดใ้นแต่ละโครงการ โดยค่าความเขม้แสงในแต่ละโครงการไม่ควร
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ตํ่ากว่า 1,200 กิโลวตัต์-ชัว่โมง/ตารางเมตร/ปี ทั้งน้ี ความเขม้แสงของพ้ืนท่ีตั้งโครงการในประเทศญ่ีปุ่นของ
บริษทัฯ เป็นดงัน้ี  

โครงการ ความเข้มแสง (กิโลวตัต-์ชัว่โมง/ตารางเมตร/ปี)(1) 

โครงการเกยีวโต 1,328 
โครงการชจิคิะชุคุ 1 1,280 
โครงการชจิคิะชุคุ 2 1,280 
โครงการครูฮิารา่ 1 1,209 
โครงการครูฮิารา่ 2 1,209 

หมายเหตุ 
(1) ขอ้มลูจากองคก์ารบรหิารการบนิและอวกาศแหง่ชาต ิ(NASA) 

 

การจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ประเภท Solar Farm ในประเทศไทย 

ในการพิจารณาผูรั้บเหมาก่อสร้างสําหรับโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ประเภท Solar Farm ใน
ประเทศไทย บริษทัฯ จะพิจารณาถึงปัจจยัดงัน้ี 

1. ประสบการณ์และความเช่ียวชาญ 
พิจารณาวา่ผูรั้บเหมาตอ้งมีประสบการณ์และความชาํนาญในดา้นการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล ์พร้อมทั้ง

มีทีมวิศวกรทั้งดา้นไฟฟ้ากาํลงัและดา้นโยธา ระดบัสามญัข้ึนไป และดา้นเคร่ืองกลระดบัภาคีข้ึนไป และ
พิจารณาถึงความสามารถในการส่งมอบงานไดต้รงเวลา อีกทั้ง พิจารณาถึงคุณภาพงานท่ีสร้างเสร็จแลว้ 
คุณภาพของอุปกรณ์ท่ีใช ้การรับประกนั และผูรั้บเหมาดงักล่าวจะตอ้งไม่เคยมีประวติัเป็นผูล้ะท้ิงงาน รวมถึง
พิจารณาความผดิพลาดในอดีตท่ีเกิดข้ึนดว้ย 

2. ความมัน่คงและปริมาณงานท่ีรับผดิชอบอยู ่
ผูรั้บเหมาตอ้งเป็นนิติบุคคลท่ีมีการจดทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยก่อนการจดัจ้างผูรั้บเหมา 

บริษทัฯ จะพิจารณาจากทุนจดทะเบียน และงบการเงินทั้งงบดุล งบกาํไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด โดย
พิจารณาสภาพคล่องทางการเงิน ความสามารถในการบริหารเงิน อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน วงเงินสินเช่ือจาก
สถาบนัทางการเงิน ของผูรั้บเหมารายนั้นๆ นอกจากน้ียงัพิจารณาถึงปริมาณงานในมือของผูรั้บเหมารายนั้นๆ 

3. การประกวดราคา 
บริษทัฯ จะพิจารณาถึงราคารวม ราคาต่อรายการ และราคาต่อหน่วย พร้อมทั้งพิจารณาคุณภาพของ

อุปกรณ์และช้ินงานท่ีผูรั้บเหมาเสนอ จะตอ้งอยูใ่นระดบัมาตรฐานท่ียอมรับได ้
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โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ประเภท Solar Rooftop ในประเทศไทย 

ในการพิจารณาผูรั้บเหมาก่อสร้างสําหรับโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย  ์ประเภท Solar 
Rooftop ในประเทศไทย บริษทัฯ จะพิจารณาถึงปัจจยัดงัน้ี 

1. ประสบการณ์และความเช่ียวชาญ 
พิจารณาวา่ผูรั้บเหมาตอ้งมีประสบการณ์และความชาํนาญในดา้นการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล ์พร้อมทั้ง

มีทีมวิศวกรทั้งดา้นไฟฟ้ากาํลงัและดา้นโยธา ระดบัสามญัข้ึนไป และดา้นเคร่ืองกลระดบัภาคีข้ึนไป และ
พิจารณาถึงความสามารถในการส่งมอบงานไดต้รงเวลา อีกทั้ง พิจารณาถึงคุณภาพงานท่ีสร้างเสร็จแลว้ ไม่เคย
มีประวติัเป็นผูล้ะท้ิงงาน รวมถึงพิจารณาความผดิพลาดในอดีตท่ีเกิดข้ึนดว้ย 

2. ความมัน่คง 
ผูรั้บเหมาตอ้งเป็นนิติบุคคลท่ีมีการจดทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมาย มีสถานะการเงินท่ีมัน่คง โดยก่อน

การจดัจา้งผูรั้บเหมา บริษทัฯ จะพิจารณาจากทุนจดทะเบียนของผูรั้บเหมานั้นๆ ดว้ย 

3. ปริมาณงานท่ีผูรั้บเหมารับผิดชอบอยู ่
ผูรั้บเหมาท่ีมีปริมาณงานในมือมาก อาจไม่มีทรัพยากรมากพอในการรับงานเพ่ิม หรือในกรณีท่ีมีการ

วา่จา้งผูรั้บเหมารายเดียวหลายโครงการ งานก่อสร้างอาจเกิดปัญหาได ้ หากผูรั้บเหมารายนั้นเกิดปัญหาใดๆ 
ข้ึนมา 

4. การประกวดราคา 
บริษทัฯ จะพิจารณาถึงราคารวม ราคาต่อรายการ และราคาต่อหน่วย พร้อมทั้งพิจารณาคุณภาพของ

อุปกรณ์และช้ินงานท่ีผูรั้บเหมาเสนอ จะตอ้งอยูใ่นระดบัมาตรฐานท่ียอมรับได ้

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ประเภท Solar Farm ในประเทศญี่ปุ่น 

ในการพิจารณาผูรั้บเหมาก่อสร้างสาํหรับโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ประเภท Solar Farm 
ในประเทศญ่ีปุ่น บริษทัฯ จะพิจารณาถึงปัจจยัดงัน้ี 

1. ประสบการณ์ 
พิจารณาว่าผูรั้บเหมาตอ้งเป็นผูรั้บเหมาทอ้งถ่ิน โดยตอ้งมีประสบการณ์และความชาํนาญในดา้นการ

ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล ์ พร้อมทั้งมีทีมวิศวกรทั้งดา้นไฟฟ้ากาํลงั โยธา และเคร่ืองกล และพิจารณาถึง
ความสามารถในการส่งมอบงานไดต้รงเวลา อีกทั้ง พิจารณาถึงคุณภาพงานท่ีสร้างเสร็จแลว้ ไม่เคยมีประวติั
เป็นผูล้ะท้ิงงาน รวมถึงพิจารณาความผดิพลาดในอดีตท่ีเกิดข้ึนดว้ย 

2. ใบอนุญาต 
ผูรั้บเหมาจะตอ้งเป็นนิติบุคคลผูมี้ใบอนุญาตการก่อสร้าง 
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3. การประกวดราคา 
บริษทัฯ จะพิจารณาถึงราคารวม ราคาต่อรายการ และราคาต่อหน่วย พร้อมทั้งพิจารณาคุณภาพของ

อุปกรณ์และช้ินงานท่ีผูรั้บเหมาเสนอ จะตอ้งอยูใ่นระดบัมาตรฐานท่ียอมรับได ้

การจัดหาเคร่ืองจักรอุปกรณ์ 

การจดัหาแผงโซล่าร์เซลล ์

บริษทัฯ จะคดัเลือกผูผ้ลิตจากกลุ่มผูผ้ลิตแผงโซล่าร์เซลลท่ี์มีคุณภาพดีและน่าเช่ือถือ โดยในการจดัซ้ือ
แต่ละคร้ัง จะเชิญใหผู้ผ้ลิตหลายรายเสนอราคาแผงโซล่าร์เซลลม์า เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ราคา บริการ
หลงัการขาย และการรับประกนัคุณภาพ นอกจากน้ีบริษทัฯ จะพิจารณาถึงกาํลงัการผลิตของผูผ้ลิตท่ีเหลืออยู่
ในขณะนั้นดว้ย เพ่ือลดความเส่ียงจากการไดรั้บสินคา้ชา้กวา่กาํหนด 

การจดัหาเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) 

ในการจดัซ้ือเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า ซ่ึงถือวา่เป็นอุปกรณ์ท่ีสาํคญัในกระบวนการผลิตไฟฟ้า บริษทัฯ 
จะพิจารณาถึงปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

- เป็นผูผ้ลิตท่ีอยูใ่นรายช่ือผูผ้ลิตของ กฟน. หรือ กฟภ. 
- เป็นผูผ้ลิตรายใหญ่ในตลาดโลก 
- มีบริการหลงัการขายท่ีรวดเร็วและเช่ือถือได ้
- มีการรับประกนัสินคา้หลงัการขายอยา่งนอ้ย 5 ปี 

การจดัหาอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืน 

บริษทัฯ จะพิจารณาซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืน โดยพิจารณาถึงปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

- ผูผ้ลิตไดรั้บมาตรฐานระหวา่งประเทศหรือมาตรฐานในประเทศ 
- เป็นผูผ้ลิตท่ีมีช่ือเสียงและไดรั้บการยอมรับในอุตสาหกรรรม 
- สําหรับอุปกรณ์บางประเภท บริษทัฯ จะใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีไดม้าตราฐานจากยุโรปหรืออเมริกา

เท่านั้น เช่น อุปกรณ์กระแสตรง, สายไฟฟ้ากระแสตรง และอุปกรณ์ต่อสายไฟฟ้า 

การจดัหาอุปกรณ์ยดึแผงโซล่าร์เซลล ์

บริษทัฯ จะพิจารณาซ้ืออุปกรณ์ยดึแผงโซล่าร์เซลล ์โดยพิจารณาถึงปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

- วสัดุท่ีใชต้อ้งไดม้าตรฐาน 
- มีขอ้มูลทางวศิวกรรมรองรับ 
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การจัดจ้างผู้บริหารจัดการและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า (Operation and Maintenance) 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ประเภท Solar Farm ในประเทศไทย 

บริษทัย่อยของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยป์ระเภท Solar Farm ใน
ประเทศไทย ไดท้าํสัญญาจา้งปฏิบติัการเดินเคร่ือง บาํรุงรักษา และบริหารจดัการ (O&M Contract) กบั EE ซ่ึง
เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ เป็นระยะเวลา 3 ปี และเม่ือครบกาํหนดอายสุญัญา หากไม่มีการบอกเลิกสัญญาจาก
ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง จะมีการต่อสัญญาอตัโนมติัออกไปอีกคราวละ 3 ปี โดยท่ีผ่านมา EE ปฏิบติัหนา้ท่ีไดต้าม
เกณฑม์าตราฐานท่ียอมรับได ้

โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ประเภท Solar Rooftop ในประเทศไทย 

บริษทัย่อยของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบกิจการโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยป์ระเภท Solar 
Rooftop ในประเทศไทย ไดท้าํสญัญาจา้งปฏิบติัการเดินเคร่ือง บาํรุงรักษา และบริหารจดัการ (O&M Contract) 
กบั EE ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ เป็นระยะเวลา 3 ปี และเม่ือครบกาํหนดอายสุัญญา หากไม่มีการบอกเลิก
สัญญาจากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง จะมีการต่อสัญญาอตัโนมติัออกไปอีกคราวละ 3 ปี โดยท่ีผา่นมา EE ปฏิบติัหนา้ท่ี
ไดต้ามเกณฑม์าตราฐานท่ียอมรับได ้

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ประเภท Solar Farm ในประเทศญี่ปุ่น 

ในการพิจารณาผูบ้ริหารจดัการและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า (O&M Contractor) สําหรับโครงการผลิต
ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ประเภท Solar Rooftop ในประเทศญ่ีปุ่น จะมีการพิจารณาถึงปัจจยัดงัน้ี 

1. ประสบการณ์ 
ทีมดูแลบาํรุงรักษาระบบจะตอ้งเป็นบริษทัในทอ้งถ่ินนั้นๆ และมีประสบการณ์และความชาํนาญใน 

การดูแลรักษา และซ่อมแซมระบบโซลาร์เซลล ์

2. ใบอนุญาต 
ทีมดูแลบาํรุงรักษาระบบน้ีจะตอ้งมีวศิวกรท่ีมีใบอนุญาตในการดูแลระบบ 

การจัดหาวตัถุดบิก๊าซ สําหรับการผลติไฟฟ้าและไอนํ้าของโรงไฟฟ้า Cogeneration 
โรงไฟฟ้า Cogeneration ของ PPTC และ SSUT ใชก๊้าซธรรมชาติเพ่ือเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า

และไอนํ้ า ซ่ึงในการจดัหาก๊าซของ PPTC และ SSUT ไดเ้ขา้ทาํสัญญาซ้ือขายก๊าซ กบั ปตท. เป็นระยะเวลา 25 
ปี นบัจากวนัท่ี PPTC และ/หรือ SSUT เร่ิมใชก๊้าซเพ่ือคา้ ทั้งน้ีหากเกิดกรณีท่ี ปตท. ไม่สามารถส่งก๊าซในแต่ละ
ปีไดค้รบตามปริมาณท่ีกาํหนดในสัญญา ซ่ึงเท่ากบัปริมาณก๊าซท่ี PPTC หรือ SSUT มีความผกูพนัตอ้งใชเ้พ่ือ
ผลิตไฟฟ้าเพ่ือจาํหน่ายใหแ้ก่ กฟผ. โดยมิไดเ้กิดจากสาเหตุท่ีไดรั้บยกเวน้ตามท่ีระบในสัญญาแลว้นั้น ปตท. จะ
ชดเชยค่าเสียหายของปริมาณก๊าซท่ี ปตท. ไม่สามารถส่งไดค้รบในราคาเท่ากบัผลต่างของราคาก๊าซและราคา
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นํ้ ามนัดีเซล อย่างไรก็ตาม ความรับผิดชอบ ปตท. จะไม่เกินกว่าค่าตอบแทนในการจดัหา/การตลาดก๊าซ 
(Margin) ตามท่ีระบุในสญัญา 

ราคาของก๊าซ 
ราคาก๊าซประกอบดว้ยราคาเน้ือก๊าซและราคาค่าผา่นท่อ โดยราคาเน้ือก๊าซจะปรับเปล่ียนตามราคาเฉล่ีย

ของเน้ือก๊าซท่ี ปตท. รับซ้ือจากผูผ้ลิต/ผูข้าย ในแต่ละเดือน สําหรับอตัราค่าผ่านท่อ จะเป็นอตัราเดียวกบัท่ี 
ปตท. เรียกเกบ็จาก กฟผ. 

คุณภาพของก๊าซ 
มีการกาํหนดคุณภาพของก๊าซไวใ้นสัญญาซ้ือขายก๊าซ ทั้งน้ีหากก๊าซมีคุณภาพไม่เป็นไปตามท่ีระบุใน

สญัญา PPTC และ/หรือ SSUT มีสิทธิในการปฏิเสธไม่รับซ้ือก๊าซดงักล่าว 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
สําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย กลุ่มบริษทัฯ ได้ดําเนินการด้าน

ส่ิงแวดลอ้มตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัดเพ่ือประกอบการขออนุญาตก่อสร้างและดาํเนินโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์องกลุ่มบริษทัฯ ทั้งน้ี โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นโครงการหรือกิจการท่ี
ไม่เขา้ข่ายตอ้งจดัทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment หรือ 
EIA) ทั้งน้ี ขอ้กาํหนดท่ีเป็นเง่ือนไขประกอบการอนุญาตโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนโดยทัว่ไปมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

 

ประมวลหลกัการปฏิบติั  
(Code of Practice (CoP))  

มาตรการป้องกนั แก้ไข และ 
ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายงานเก่ียวกบัการศึกษามาตรการป้องกนั 
และแก้ไขผลกระทบต่อคณุภาพส่ิงแวดล้อม 

และความปลอดภยั  
(Environmental & Safety Assessment (ESA)) 

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

ประเภทเทคโนโลย ี ทุกประเภทเทคโนโลย ี ทุกประเภทเทคโนโลย ี

ประเภทเชือ้เพลงิ ทุกประเภทเชือ้เพลงิและแหล่งพลงังานตน้กาํลงั ทุกประเภทเชือ้เพลงิและแหล่งพลงังานตน้กาํลงั 

กาํลงัการผลติตดิตัง้ทีเ่ขา้ขา่ย -   ตัง้แต่ 1,000 กโิลโวลตแ์อมแปรข์ึน้ไป แต่ไม่
ถงึ 10 เมกะวตัต ์(กรณโีรงไฟฟ้าพลงังาน
ความรอ้นซึง่ไมเ่ขา้ขา่ยตอ้งจดัทาํรายงาน 
EIA) 

-   ตัง้แต่ 1,000 กโิลโวลตแ์อมแปรข์ึน้ไป (กรณี
โรงไฟฟ้าทีไ่มม่กีารเผาไหมเ้ชือ้เพลงิ เชน่ 
โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย ์ลม น้ํา) 

ตัง้แต่ 5 เมกะวตัตข์ึน้ไป แต่ไมถ่งึ 10 เมกะวตัต ์

หลกัการ/วตัถุประสงค ์ ผูป้ระกอบกจิการจะตอ้ง 

- ปฏบิตัติามมาตรการป้องกนั แกไ้ข และ
ตดิตามตรวจสอบที ่กกพ. ไดก้าํหนดไวแ้ลว้
เป็นมาตรฐานขัน้ตํ่าเดยีวกนัสาํหรบัทุก

ผูป้ระกอบกจิการจะตอ้ง 

- ศกึษาผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและวเิคราะห์
อนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้จากการประกอบกจิการ 

- เสนอมาตรการป้องกนัและแกไ้ข เพือ่ลดผลกระทบ 
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ประมวลหลกัการปฏิบติั  
(Code of Practice (CoP))  

มาตรการป้องกนั แก้ไข และ 
ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายงานเก่ียวกบัการศึกษามาตรการป้องกนั 
และแก้ไขผลกระทบต่อคณุภาพส่ิงแวดล้อม 

และความปลอดภยั  
(Environmental & Safety Assessment (ESA)) 

โครงการ 

- ดาํเนินการดา้นการมสีว่นรว่มของประชาชน 
เพือ่เปิดโอกาสใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีกบัโครงการ
เขา้มาแสดงความคดิเหน็ตัง้แต่เริม่ตน้โครงการ 
รวมทัง้จะตอ้งรวบรวมประเดน็ขอ้คดิเหน็และ
ขอ้หว่งใยทีไ่ดม้าพจิารณากาํหนดเป็น
มาตรการทีเ่หมาะสมเพิม่เตมิไวใ้นแนบทา้ย
ของรายการตรวจสอบดา้นสิง่แวดลอ้มดว้ย 

และจดัใหม้รีะบบบรหิารจดัการดา้นความปลอดภยั 
ใหค้ณะทาํงาน ESA ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ใหค้วามเหน็ชอบ ทัง้น้ี ผลการศกึษาและการ
กาํหนดมาตรการของแต่ละโครงการอาจแตกต่าง
กนัไดเ้ป็นกรณไีป 

 ผูป้ระกอบกจิการสามารถนํามาตรการขัน้ตํ่าใน CoP ไประบุเป็นขอ้เสนอเบือ้งตน้ในรายงาน ESA ได ้โดย
กาํหนดมาตรการเพิม่เตมิเฉพาะโครงการหรอืแต่ละกจิกรรมจากผลการศกึษาและการรบัฟังความคดิเหน็ 

กรณยีกเวน้ ไมม่ ี โรงงานทีต่ ัง้อยูใ่นนิคมอุตสาหกรรม หรอืในเขตสง่เสรมิ
การลงทุนทีไ่ดจ้ดัทาํรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบ
สิง่แวดลอ้มแลว้ 

ชว่งเวลาทีต่อ้งจดัทาํ การดาํเนินการแบ่งออกเป็น 3 ชว่ง คอื ก่อนยืน่
คาํขอรบัใบอนุญาต การตดิตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มระหวา่งดาํเนินการ และการ
ฟ้ืนฟูสภาพพืน้ทีเ่มือ่เลกิดาํเนินการ 

ก่อนยืน่คาํขอรบัใบอนุญาต 

ทีม่า: คูม่อืการขอรบัใบอนุญาตประกอบกจิการไฟฟ้า – ใบอนุญาตประกอบกจิการผลติไฟฟ้า ระบบจาํหน่ายไฟฟ้า และจาํหน่ายไฟฟ้า โดยสาํนกังาน 
คณะกรรมการกาํกบักจิการพลงังานฝ่ายใบอนุญาต   

 
ทั้งน้ี ประเภทรายงานดา้นส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัท่ีตอ้งจดัทาํ โดยจาํแนกตามประเภทของ

โรงไฟฟ้าและขนาดกาํลงัการผลิตติดตั้งสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

กาํลงัการผลิตติดตัง้ 
ประเภทโรงไฟฟ้า 

พลงัความร้อน ไม่มีการเผาไหม้เช้ือเพลิง 

10 เมกะวตัต ์ขึน้ไป EIA / EHIA CoP 

5 -10 เมกะวตัต ์ CoP + ESA CoP + ESA 

1,000 กโิลโวลตแ์อมแปร ์ขึน้ไป CoP CoP 

ทีม่า: คู่มอืการขอรบัใบอนุญาตประกอบกจิการไฟฟ้า – ใบอนุญาตประกอบกจิการผลติไฟฟ้า ระบบจําหน่ายไฟฟ้า และจําหน่ายไฟฟ้า โดยสาํนักงาน
คณะกรรมการกาํกบักจิการพลงังาน ฝ่ายใบอนุญาต 

ณ ปัจจุบนั โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยป์ระเภท Solar Farm ในประเทศไทย ซ่ึงเปิด
ดาํเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ มีกาํลงัการผลิตของแต่ละโครงการอยูใ่นระดบัตั้งแต่ 5 เมกะวตัตข้ึ์นไป แต่ไม่ถึง 10 
เมกะวตัต ์จึงตอ้งดาํเนินการตามประมวลหลกัการปฏิบติั (Code of Practice (CoP)) มาตรการป้องกนั แกไ้ข 
และติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และตอ้งจดัทาํรายงานเก่ียวกบัการศึกษามาตรการป้องกนัและ
แกไ้ขผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั (Environmental & Safety Assessment (ESA)) 
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สําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยป์ระเภท Solar Rooftop ในประเทศไทย ซ่ึงเปิด
ดาํเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ มีกาํลงัการผลิตของแต่ละโครงการอยูใ่นระดบัตั้งแต่ 1,000 กิโลโวลตแ์อมแปร์ข้ึน
ไป แต่ไม่ถึง 5 เมกะวตัต ์จึงตอ้งดาํเนินการตามประมวลหลกัการปฏิบติั (Code of Practice (CoP)) มาตรการ
ป้องกนั แกไ้ข และติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มเท่านั้น  

สําหรับโครงการ Solar Farm ในประเทศญ่ีปุ่น กลุ่มบริษทัฯ ไดด้าํเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัดเพ่ือประกอบการขออนุญาตก่อสร้างและประกอบธุรกิจ Solar Farm ของกลุ่ม
บริษทัฯ ทั้งน้ี ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการดาํเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งจะแตกต่างกนัไปในแต่
ละภูมิภาคของประเทศญ่ีปุ่น โดย กลุ่มบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีทีมงานเพ่ือศึกษาและดาํเนินงานในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการปฏิบติัตามมาตรการเก่ียวกบัผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือให้มัน่ใจว่ากลุ่มบริษทัฯ มีการดาํเนินการท่ี
จาํเป็นในการดาํเนินธุรกิจอยา่ง 
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ปัจจัยความเส่ียงธุรกจิส่ิงพมิพ์ 

ความเส่ียงจากการพึง่พงิลูกค้ารายใหญ่ 
 

ปัจจุบนัรายไดห้ลกัทั้งหมดของบริษทัมาจากธุรกิจรับจา้งพิมพ ์ โดยบริษทัเป็นผูผ้ลิตส่ิงพิมพใ์น
ลกัษณะการใหบ้ริการดา้นการพิมพค์รบวงจร ไดรั้บมาตรฐาน ISO 9001-2008  และมีลูกคา้รายใหญ่ ซ่ึงราย
แรก  5 ราย มีสัดส่วนรายไดก้ว่าร้อยละ 50 ของรายไดร้วมของบริษทั ซ่ึงนบัเป็นความเส่ียงอยา่งมาก หาก
บริษทัต้องเสียลูกค้ารายใหญ่รายใดรายหน่ึงให้กับคู่แข่ง จะส่งกระทบต่อรายได้อาจจะลดลงอย่างมี
นยัสําคญั อยา่งไรก็ดี บริษทัมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้รายใหญ่ดงักล่าวมาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี 
โดยตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมาบริษทัไดรั้บงานพิมพจ์ากลูกคา้รายใหญ่อยา่งต่อเน่ือง  สามารถสร้างลูกคา้ราย
ใหม่ และรักษาฐานลูกคา้เดิมไวไ้ด ้โดยมุ่งเนน้ไปยงัลูกคา้กลุ่มเป้าหมายท่ีมีศกัยภาพสูง เพ่ือเพ่ิมมูลค่างาน
พิมพ ์ อีกทั้งบริษทัสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี  ทั้งในดา้นคุณภาพ  ราคา  การ
ส่งมอบงานตรงตามกาํหนดเวลา  ตลอดจนการใหบ้ริการทั้งก่อนและหลงัการพิมพง์านอยา่งมีประสิทธิภาพ  
ทาํใหลู้กคา้พึงพอใจและมีความเช่ือมัน่ต่อบริษทั   

 

ความเส่ียงในเร่ืองราคาวตัถุดบิ และความผนัผวนของราคาวตัถุดบิ 
 

ในการดาํเนินธุรกิจตามปกติของบริษทัฯ จาํเป็นตอ้งมีการสํารองวตัถุดิบให้เพียงพอต่อความ
ตอ้งการของลูกคา้ วตัถุดิบหลกัของบริษทัฯ คือกระดาษ ซ่ึงคิดเป็นตน้ทุนประมาณร้อยละ 40 - 45 ของ
ยอดขาย ซ่ึงราคากระดาษจะเปล่ียนแปลงตามสภาวะเศรษฐกิจ  โดยในปี 2558 ราคาเยื่อกระดาษปรับตวั
เพ่ิมข้ึน ทาํให้ราคากระดาษในประเทศมีการปรับตวัสูงข้ึน  จากประสบการณ์ในธุรกิจส่ิงพิมพ์ของฝ่าย
บริหาร ประกอบกบัไดติ้ดตามราคากระดาษอยา่งใกลชิ้ด มีการควบคุมการใชก้ระดาษอยา่งเคร่งครัด ทาํให้
บริษทัฯสามารถควบคุมตน้ทุนของกระดาษไวไ้ด ้ และบริษทัไดน้าํเขา้กระดาษจากต่างประเทศโดยตรง  ซ่ึง
ตน้ทุนกระดาษจะตํ่ากวา่การซ้ือกระดาษภายในประเทศ  โดยสัดส่วนการซ้ือกระดาษระหวา่งกระดาษนาํเขา้
จากต่างประเทศ และการซ้ือกระดาษภายในประเทศ คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 63 ต่อ 37   

อยา่งไรก็ดี ทีมผูบ้ริหารซ่ึงมีประสบการณ์ในธุรกิจส่ิงพิมพม์านานกว่า 20 ปี ไดมี้การวิเคราะห์
สถานการณ์และติดตามภาวะตลาดของวตัถุดิบในตลาดโลกและตลาดในประเทศอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือ
วางแผนในการสั่งซ้ือ และวิธีป้องกนัความเส่ียงโดยบริษทัอาจจาํเป็นตอ้งสต็อก วตัถุดิบสําหรับลูกคา้ท่ีมี
สัญญาไวแ้ละลูกคา้ประจาํส่วนหน่ึงเพ่ือสามารถรักษาราคาวตัถุดิบท่ีไดต้กลงกบัลูกคา้ไว ้พร้อมกบัช้ีแจงให้
ลูกคา้ทราบและเขา้ใจถึงสถานการณ์ของวตัถุดิบ รวมถึงความจาํเป็นในการปรับราคา ตอ้งพยายามปรับราคา
ขายข้ึนตามราคาวตัถุดิบท่ีเพ่ิมข้ึน 

 

ปัจจัยความเส่ียง 
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ความเส่ียงด้านความสามารถในการชําระหนีข้องลูกหนี ้
 

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจส่ิงพิมพ ์และลูกคา้ของบริษทัฯ ส่วนมากจะดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัหนงัสือ 
นิตยสาร แผ่นพบั ใบปลิว ปฏิทิน ฯลฯ ดงันั้นรายไดส่้วนใหญ่มาจากการขายหนงัสือ และโฆษณา ถา้ให้
จดัเป็นประเภทสินคา้ก็เป็นสินคา้ท่ีไม่จาํเป็นต่อการดาํรงชีพ ซ่ึงถา้ในช่วงเศรษฐกิจตกตํ่าก็จะส่งผลกระทบ
ต่อลูกคา้ของบริษทัฯ และการจ่ายชาํระหน้ีของลูกคา้ แต่บริษทัฯ  มีนโยบายในการใหเ้ครดิตแก่ลูกคา้บริษทั
ฯ จะพิจารณาจากช่ือเสียง สถานะทางการเงิน ประวติัการชาํระเงิน และสภาพธุรกิจของลูกคา้ โดยวาง
เง่ือนไขในการชาํระเงินอยู่ระหว่าง 30-90 วนั หรืออาจตอ้งเก็บเงินล่วงหน้าในกรณีท่ีเป็นลูกคา้รายใหม่ 
บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายและวางระเบียบปฏิบติัเก่ียวกบัการควบคุมสินเช่ือ การติดตามและเร่งรัดการ
ชาํระหน้ีจากลูกคา้ บริษทัฯ ไดว้างนโยบายการตั้งสาํรองหน้ีสูญโดยพิจารณาจากความสามารถในการชาํระ
หน้ีของลูกคา้เป็นรายๆไป และในทุกๆ ไตรมาส บริษทัฯ จะทบทวน บญัชีลูกหน้ีและจะพิจาณาตั้งสํารอง
หน้ีสูญตามขอ้เทจ็จริงท่ีปรากฎ 

 

ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่น 
 

บริษทัฯ ซ้ือวตัถุดิบหลกัคือกระดาษซ่ึงนาํเขา้จากต่างประเทศ  และจ่ายชาํระหน้ีเคร่ืองจกัรท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศบริษทัจึงมีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของค่าเงินบาท โดยจะชาํระค่าสินคา้เป็น USD 
เป็นการเปิด L/C และทาํทรัสตรี์ซีท (Trust Receipt) ระยะเวลา 180 วนั  อยา่งไรก็ตาม บริษทัจะเลือกชาํระ
เงินในช่วงเวลาท่ีเห็นว่าอตัราแลกเปล่ียนเป็นอตัราท่ีเหมาะสม หรือทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ เพ่ือลดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

 

ความเส่ียงด้านการเปลีย่นแปลงเทคโนโลย ี
 

ตามท่ีทราบในโลกปัจจุบนั มีการพฒันาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซ่ึงมีส่วนเก่ียวขอ้งในการพิมพ ์โดย
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทาํให้การทาํตน้ฉบบัของการพิมพดี์ข้ึน และเร็วข้ึน แต่บางเทคโนโลยี เช่น ส่ือ 
INTERNET, E-BOOK และ MAGAZINE ONLINE มีผลกระทบกบัธุรกิจการพิมพบ์า้ง และมีผลกระทบ
มากในประเทศท่ีมีการพัฒนาสูง เช่น อเมริกา  และประเทศในยุโรป ในอเมริกาทําให้บริษัทด้าน
หนังสือพิมพต์อ้งปิดตวัไป และหนังสือพิมพร์ะดบัใหญ่ตอ้งปรับลดบุคลากรเพ่ือลดค่าใชจ่้ายลง เพ่ือให้
ธุรกิจยงัคงดําเนินการได้ ส่วนในประเทศไทย  เ ร่ิมนําเทคโนโลยีใหม่เข้ามาแล้วโดยสํานักพิมพ ์
MAGAZINE ชั้นนาํในประเทศไดล้ดจาํนวนพิมพห์นงัสือ MAGAZINE ลงและใชง้บบางส่วนไปทาํ 
Electronic Magazine (E-Magazine) โดยปัจจุบนับริษทั ยงัไม่ไดรั้บผลกระทบมากนกั อยา่งไรก็ตามบริษทั 
ไดพ้ยายามดูแลอยา่งใกลชิ้ดและศึกษาเพ่ือพฒันาไปสู่เทคโนโลยีใหม่ ๆ และเตรียมเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือ
รองรับความตอ้งการของลูกคา้ 
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ความเส่ียงทีเ่กดิจากหนีสิ้นจากการคํา้ประกนั 
 

ในระหวา่งปี 2546 ขณะนั้นบริษทัอยูใ่นระหวา่งแผนฟ้ืนฟูกิจการและผูบ้ริหารแผนของบริษทัฯ 
มีมติให้บนัทึกประมาณการหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการคํ้ าประกนัตัว๋สัญญาใช้เงินท่ีออกโดย บริษทั  
แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 200 ลา้น ต่อธนาคารแห่งหน่ึง โดยบริษทัฯ บนัทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายทั้งจาํนวน  เน่ืองจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติัตามแผนฟ้ืนฟูกิจการในขณะนั้น
ไดต่้อมาบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว  ไดป้ฏิบติัตามแผนฟ้ืนฟูกิจการคร้ังท่ี  2  ท่ีไดผ้า่นความเห็นชอบจาก
ศาลแลว้เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2547  และเม่ือวนัท่ี  28 มิถุนายน  2550 ศาลมีมติเห็นชอบดว้ยกบัขอ้เสนอ
แกไ้ขแผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าว  

ในระหว่างปี 2548   บริษทั แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  ไดช้าํระคืนเจา้หน้ีบางส่วน
โดยการใหเ้จา้หน้ีแปลงหน้ีเป็นหุน้สามญั และใหเ้จา้หน้ีแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามญั ซ่ึงนาย
ทะเบียนหุน้สามญัของบริษทั แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)   ไดม้อบหุน้สามญัของบริษทัดงักล่าว
ใหแ้ก่เจา้หน้ีแลว้  ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการคร้ังท่ี 2 ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ ทาํใหบ้ริษทัดงักล่าวมีหน้ีสินในส่วนท่ี
บริษทัฯ คํ้าประกนัคงเหลือเป็นจาํนวนเงิน  46.21  ลา้นบาท   ทั้งน้ีบริษทัฯ ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการคํ้า
ประกนักบับริษทัดงักล่าว 

เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2551 ศาลแพ่งแผนกคดีลม้ละลายไดมี้คาํสั่งพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาดแก่
บริษทั    แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ตามพระราชบญัญติัลม้ละลาย  ทั้งน้ีภาระหน้ีสินในส่วนท่ี
บริษทัฯ  คํ้าประกนัยงัคงมีอยูเ่ช่นเดิม ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัฯ ซ่ึงกาํหนดแนวทางในการชาํระหน้ี
โดยแปลงหน้ีเป็นหุน้สามญัในราคาหุน้ละ 4 บาท ในขณะนั้น ทั้งน้ีปัจจุบนั บริษทัฯ ไดด้าํเนินการลดทุนหุน้
สามญั อตัรา 3 ต่อ 1 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  แต่บริษทัฯ ยงัไม่ได้ดาํเนินการปรับค่าเผื่อหน้ีสินจากการคํ้ า
ประกนั เน่ืองจากบริษทัฯยงัไม่ไดรั้บการเรียกร้องจากธนาคารแห่งหน่ึงให้จ่ายชาํระหน้ีจาํนวนดงักล่าว 
แทนบริษทั แมเนเจอร์  มีเดีย  กรุ๊ป  จาํกดั (มหาชน) 

เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2553 ศาลแพ่งแผนกคดีลม้ละลายไดมี้คาํพิพากษาให้ บริษทั แมเนเจอร์ 
มีเดีย กรุ๊ป เป็นบุคคลลม้ละลายตามรายงานของเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยจ์ากมติการประชุมเจา้หน้ีคร้ังแรก 

 

ความเส่ียงจากการควบคุมและมอีทิธิพลในการบริหารงานโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
 

ปัจจุบนั  บริษทั อควา  คอร์เปอเรชัน่ จาํกดั  (มหาชน)   เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ในบริษทัฯ โดยถือหุน้คิด
เป็นร้อยละ 40.08 ของหุ้นสามญัท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ของบริษทั ซ่ึงการท่ีบริษทัฯ มีผูถื้อหุ้นจาํนวนร้อยละ 
40.08 ทาํใหใ้นกรณีท่ีบริษทัฯ มีการประชุมผูถื้อหุน้และตอ้งขอมติสาํคญัโดยใชค้ะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู ้
ถือหุ้นท่ีมาประชุม หรือมติพิเศษ ผูถื้อหุ้นใหญ่อาจจะไม่ลงมติในเร่ืองดงักล่าว ซ่ึงส่งผลกระทบในการ
ดาํเนินงานของกิจการและอาํนาจตดัสินใจในดา้นต่างๆ ในเร่ืองท่ีเป็นสาระสําคญั เช่น การเพ่ิมทุนการซ้ือ
หรือขายกิจการ  การรวมกิจการ รายการท่ีเก่ียวโยง การขอเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัจากการเป็นบริษทั
จดทะเบียน และนโยบายการจ่ายเงินปันผล  ดงันั้น บริษทัฯจึงมีความเส่ียงจากการท่ีตอ้งขอมติพิเศษในการ
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ประชุมผูถื้อหุ้น อย่างไรก็ตาม จากโครงสร้างการจดัการซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการบริษทั คณะกรรมการ
บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบไปดว้ยบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ จากจาํนวน
กรรมการทั้ งหมด 9 ท่าน มีกรรมการท่ีเป็นตัวแทนผู ้ถือหุ้นใหญ่ จํานวน 2 ท่าน และมีการแต่งตั้ ง
บุคคลภายนอกท่ีเป็นอิสระเขา้ร่วมในคณะกรรมการจาํนวน 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านรับหนา้ท่ี
เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และพิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกบัความสมเหตุสมผลในการทาํรายการ
ระหวา่งกนั ก่อนนาํเสนอต่อคณะกรรมการและท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

 

ปัจจัยความเส่ียง ธุรกจิโรงไฟฟ้า 
 

ความเส่ียงจากการเป็นบริษทัทีป่ระกอบธุรกจิโดยการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน (Holding Company) 
 

เน่ืองจาก EP มีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน (Holding Company) คือ เป็น
บริษทัท่ีมีรายไดจ้ากการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม และไม่มีการดาํเนินธุรกิจท่ีก่อใหเ้กิดรายไดใ้น
จาํนวนท่ีมีนยัสาํคญัเป็นของตนเอง ดงันั้น ผลประกอบการและการจ่ายเงินปันผลของ EP จึงข้ึนอยูก่บัผล
การดาํเนินงานและความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการดาํเนิน
กลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมดังกล่าวให้ประสบความสําเร็จ รวมถึงปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น ปัจจยัดา้นการเงิน ปัจจยัดา้นการแข่งขนั กฏระเบียบ สภาพเศรษฐกิจโดยทัว่ไป ความตอ้งการ
และราคาขายสินคา้ของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม รวมถึงปัจจยัอ่ืน ๆท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเป็นปัจจยัเฉพาะใน
อุตสาหกรรมหรือในโครงการของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ซ่ึงโดยส่วนใหญ่อยูน่อกเหนือการควบคุมของ 
EP รวมถึงบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม  

นอกจากน้ี พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจาํกดั ไดก้าํหนดวา่ EP ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลไดถ้า้ EP มีผล
ขาดทุนสะสม แมว้า่ EP จะมีกาํไรสุทธิในปีนั้น ๆ ก็ตาม อีกทั้งในกรณีท่ี EP มีกาํไรสุทธิในปีใด ๆ พ.ร.บ. 
บริษทัมหาชนจาํกดัและขอ้บงัคบัของ EP กาํหนดวา่ในกรณีท่ี EP มีกาํไรสุทธิในปีใด ๆ  EP จะตอ้งจดัสรร
กาํไรเป็นเงินทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมท่ียกมา (ถา้มี) 
จนกวา่ทุนสาํรองทั้งหมดจะมีจาํนวนถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ EP ซ่ึงหาก EP ไม่สามารถทาํ
กาํไรไดเ้พียงพอ หรือหาก EP เห็นสมควรเป็นประการอ่ืน EP อาจจะไม่จ่ายเงินปันผลในอนาคตกไ็ด ้

อย่างไรก็ดี เพ่ือให้มีนโยบายและแนวทางท่ีชดัเจนในการเขา้ไปลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทั
ร่วม ทาง EP ไดก้าํหนดใหมี้นโยบายการลงทุนของ EP นโยบายการบริหารงานในบริษทัท่ี EP เขา้ไปลงทุน
ดงักล่าว ตลอดจนมีกลไกในการกาํกบัดูแลบริษทัย่อยและบริษทัร่วม โดยการแต่งตั้งบุคคลเขา้ไปดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการ และ/หรือ ผูบ้ริหารท่ีสําคญัในบริษทัเหล่านั้น และมีการกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ี
และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหารท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง และเพ่ือลดความเส่ียงจากการท่ีสถาบนั
การเงินเจา้หน้ีอาจไม่อนุญาตใหบ้ริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผล EP ในฐานะบริษทัใหญ่ของกลุ่มบริษทั EP จะ
ติดตามดูแลให้บริษทัยอ่ยทุกบริษทัท่ีมีสัญญาเงินกูก้บัสถาบนัการเงิน ปฏิบติัตามเง่ือนไขของสัญญาเงินกู ้
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รวมถึงติดตามผลประกอบการและฐานะทางการเงินของทุกบริษทัท่ี EP ไดเ้ขา้ไปลงทุน อยา่งต่อเน่ือง นวม
ถึงหาแนวทางในการแกไ้ขท่ีเหมาะสมกรณีท่ีผลการดาํเนินงานของบริษทัดงักล่าวไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
กาํหนด 

 

ความเส่ียงโดยทั่วไปอันเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (ทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ) 

 

ความเส่ียงจากการพึง่พงิลูกค้ารายใหญ่ 
 

 จากการท่ีกลุ่มบริษทัมีลูกคา้เป็นภาครัฐเพียงรายเดียว คือ การไฟฟ้าฝ่ายจาํหน่าย (การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค, การไฟฟ้านครหลวง) รวมถึง KEPCO ซ่ึงเป็นบริษทัผูรั้บซ้ือไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงทั้งหมดเป็น
ผูรั้บซ้ือไฟฟ้าตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement: PPA) ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น หากถูกบอก
เลิกสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าดงักล่าว จะส่งผลต่อผลการดาํเนินงาน อยา่งมีนยัสาํคญั อยา่งไรกดี็ กลุ่มบริษทัมีการ
ควบคุมและติดตามการปฏิบติังานของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์องทางกลุ่มมาอย่างต่อเน่ือง ให้
เป็นไปตามขอ้กาํหนดของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า รวมถึงปฏิบติัตามมาตรฐานสากลในการดาํเนินกิจการ
โรงไฟฟ้าและขอ้กาํหนดทางเทคนิคอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
 จากการท่ีรัฐบาลไทยมีนโยบายสนับสนุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนมาอย่าง
ต่อเน่ือง ดงันั้น กลุ่มบริษทัเช่ือว่าหน่วยงานรัฐของประเทศไทยจะไม่บอกเลิกสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าก่อน
กาํหนด โดยกลุ่มบริษทัมีนโยบายในการหาโอกาสการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ ๆ ทั้งในประเทศ
ไทยและในต่างประเทศเพ่ิมเติม อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือลดการพ่ึงพิงรายไดจ้ากโครงการโรงไฟฟ้าท่ีมีอยูเ่ดิม 
 

ความเส่ียงจากภัยพบัิติทางธรรมชาติหรือเหตุสุดวสัิยที่มผีลต่อการดาํเนินธุรกจิโรงไฟฟ้า 
 

 กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ซ่ึงหากเกิดภยัพิบติัทาง
ธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัยร้ายแรงท่ีคาดไม่ถึง เช่น การขดัข้องของระบบการผลิตไฟฟ้า อุทกภยั พาย ุ
อคัคีภยั แผ่นดินไหวหรือการก่อวินาศกรรมในพ้ืนท่ีท่ีโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยต์ั้งอยู ่การดาํเนินการ
ของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยอ์าจตอ้งหยดุชะงกัหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์นอยา่งมีนยัสาํคญั อนั
จะส่งผลกระทบทางลบต่อผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษทั 
 เพ่ือลดความเส่ียงในประเด็นน้ี กลุ่มบริษทัมีการจดัทาํประกนัภยัตามมาตรฐานในอุตสาหกรรม
และเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีธนาคารผูป้ล่อยเงินกูเ้พ่ือก่อสร้างโครงการ (Project Finance) กาํหนด อนัไดแ้ก่ 
การประกนัภยัทรัพยสิ์นประเภทความเส่ียงภยัทุกชนิด รวมถึงการประกนัความรับผิดต่อสาธารณะและ
ผลิตภณัฑ ์(Public and Products Liability Insurance) ซ่ึงคุม้ครองความเสียหายท่ีเกิดกบับุคคลท่ีสาม 
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ความเส่ียงด้านการปฏิบัติการ การบํารุงรักษาและการประมวลผล 
  

 การขาดการดูแลและบาํรุงรักษาอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชง้านภายในโรงไฟฟ้าท่ีเหมาะสม หรือไม่
เป็นไปตามหมายกาํหนดการ หรือการตรวจตราท่ีไม่ครบถว้นตามขอ้กาํหนด อาจทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อ
ทรัพยสิ์นและรายไดจ้ากการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั นอกจากน้ี การหยดุชะงกัของระบบประมวลและ
ติดตามผล SCADA อาจทาํใหข้อ้มูลเกิดการสูญหายและจะมีผลต่อการติดตามและตรวจสอบการทาํงานของ
ระบบการผลิตไฟฟ้า อยา่งไรก็ตามไดจ้ดัใหมี้การอบรม เพ่ือใหค้วามรู้แก่พนกังานผูป้ฏิบติัการทางเทคนิค 
เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการและขั้นตอนการทาํงานท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการ
จดัทาํแผนการบาํรุงรักษาอุปกรณ์และเคร่ืองมือ และติดตามให้มีการปฏิบติัตามแผนงานท่ีไดว้างไวอ้ย่าง
ต่อเน่ือง รวมถึงกาํหนดให้มีการรายงานผลของการตรวจสอบและติดตามผลของระบบควบคุมการผลิต
ไฟฟ้า อยา่งต่อเน่ือง อนัจะช่วยลดผลกระทบจากการเกิดความเส่ียงน้ี  
 

ความเส่ียงจากการทีแ่สงอาทติย์มีความเข้มของแสงน้อยกว่าทีค่าดการณ์ไว้ 
 

 ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยต์อ้งพ่ึงพิงแสงอาทิตยใ์นการผลิตไฟฟ้า หาก
แสงอาทิตยมี์ความเขม้แสงนอ้ยกวา่ปกติ มีเมฆปกคลุมเป็นจาํนวนมาก มีสภาพอากาศแปรปรวน หรือมีฝน
ตกติดต่อกนัมากกวา่ค่าเฉล่ียในอดีต กลุ่มบริษทั จะไม่สามารถผลิตไฟฟ้าไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ซ่ึงกรณีดงักล่าวอาจ
ส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงิน  
 อยา่งไรก็ตาม ก่อนท่ีกลุ่มบริษทัจะเขา้ทาํโครงการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์
ได้ศึกษาและประเมินปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํโครงการ เช่น ความเขม้ของแสง ลกัษณะท่ีดิน 
ตาํแหน่งท่ีตั้งของโครงการ ขอ้มูลสถิติความเขม้ของแสงในแต่ละพ้ืนท่ี โดยใชข้อ้มูลสถิติยอ้นหลงัของ
ความเข้มของแสงจากแหล่งข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือ  เช่น ข้อมูลจากกรมพฒันาพลงังานทดแทน กระทรวง
พลงังาน ขอ้มูลขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (NASA) และองคก์ารพลงังานใหม่และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (NEDO) เพ่ือประกอบการตดัสินใจเลือกท่ีตั้งโครงการและในการคาํนวณ
ผลตอบแทนของโครงการ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บริเวณท่ีตั้งโครงการมีความเขม้ของแสงในระดบัท่ีสามารถสร้าง
ผลตอบแทนใหแ้ก่โครงการไดต้ามท่ีคาํนวณไว ้
 

ความเส่ียงจากการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ทีอ่าจล่าช้ากว่ากาํหนดซ่ึงทําให้ต้นทุนการ
พฒันาและก่อสร้างโครงการเพิม่ขึน้ 
 

 กลุ่มบริษทั มีความเส่ียงจากการท่ีโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
อาจดําเนินการล่าช้ากว่าท่ีกําหนด เช่น เกิดจากเหตุขัดข้องหรือความล่าช้าในการดําเนินงานของ
ผูรั้บเหมาก่อสร้างแบบเบด็เสร็จ (EPC Contractor) หรือเหตุขดัขอ้งอ่ืนๆ เป็นตน้ ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อรายไดแ้ละผลประกอบการของกลุ่มบริษทั รวมถึงอาจมีตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการเพ่ิมเติม 
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 กลุ่มบริษทัได้คาํนึงถึงความเส่ียงดังกล่าว จึงมีกระบวนการคัดเลือกผูรั้บเหมาก่อสร้างแบบ
เบ็ดเสร็จท่ีเขม้งวด โดยจะพิจารณาขอ้มูลท่ีสาํคญั เช่น ประสบการณ์ ความชาํนาญ ความรู้ดา้นเทคโนโลย ี
ฐานะทางการเงิน ผลการดาํเนินงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของอุปกรณ์ท่ีใช ้ขอบเขตการรับประกนั
ผลงานและการบริการ และไดรั้บการยอมรับจากธนาคารพาณิชยท่ี์ให้เงินกู้ในการพฒันาและก่อสร้าง
โครงการ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในการจดัจา้ง 
 

ความเส่ียงจากการทีแ่ผงเซลล์แสงอาทติย์มกีารเส่ือมสภาพเร็วกว่าทีค่าดการณ์ไว้ 
 

 แผงเซลล์แสงอาทิตยอ์าจมีการเส่ือมสภาพ (Degradation) เร็วกว่าปกติ ซ่ึงส่งผลให้กลุ่มบริษทั 
สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยไ์ดน้อ้ยลง ทาํใหร้ายไดจ้ากค่าไฟฟ้าลดลงกวา่ท่ีประเมินไว ้และ
จะกระทบต่อผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงิน  
 เพ่ือลดความเส่ียงน้ี กลุ่มบริษทั มีนโยบายในการเลือกใชแ้ผงเซลลแ์สงอาทิตยจ์ากผูผ้ลิตท่ีมีความ
น่าเช่ือถือ และยงัมีการติดตามประเมินและเก็บข้อมูลของพลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตได้ในแต่ละเดือน เพ่ือ
วเิคราะห์การเส่ือมสภาพของแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์และมีการตรวจสอบและบาํรุงรักษาแผงเซลลแ์สงอาทิตย์
ตามกาํหนดการ เพ่ือไม่ใหอุ้ปกรณ์ดงักล่าวเส่ือมสภาพเร็วกวา่ปกติ 
 

ความเส่ียงของการเปลีย่นแปลงนโยบายของภาครัฐ และหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
 

 หากรัฐบาลและหน่วยงานราชการมีการเปล่ียนแปลงนโยบายท่ีเก่ียวกับกิจการพลังงานของ
ประเทศไทย และ/หรือ ญ่ีปุ่น รวมถึงขอ้กาํหนดและขั้นตอนต่างๆ เก่ียวกบัการขออนุญาตซ้ือขายไฟฟ้า หรือ
ปรับปรุง ยกเลิกเง่ือนไขในการรับซ้ือไฟฟ้า การเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั อนัจะส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงิน  
 อย่างไรก็ตาม ทีมผูบ้ริหารและทีมงานของกลุ่มบริษัท ประกอบไปด้วยบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์  มีการติดตามข่าวสารท่ีเก่ียวกบันโยบายของภาครัฐและหน่วยงานราชการ
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจพลงังานหมุนเวียน เพ่ือเตรียมแผนการรองรับการเปล่ียนแปลงไวล่้วงหนา้ และ
นาํขอ้มูลมาประกอบการจดัทาํแผนธุรกิจในอนาคต นอกจากน้ี EP มีการประชุมกนัภายในระหว่างฝ่าย
บริหาร เพ่ือวิเคราะห์นโยบายการดาํเนินงาน อยู่เสมอ และสามารถปรับเปล่ียนกลยุทธ์และนโยบายทาง
ธุรกิจ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ของธุรกิจและอุตสาหกรรม 
 

ความเส่ียงเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความต่อเน่ืองของกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย์ 
 

 ปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้ากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยอ์าจไดรั้บผลกระทบ
จากทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกโครงการ ปัจจยัภายในท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ประสิทธิภาพและอายกุารใช้
งานของอุปกรณ์หลกัในการผลิตไฟฟ้า ปริมาณการสูญเสียท่ีเกิดข้ึนในระบบการผลิตไฟฟ้า รวมถึงปัญหา
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ดา้นเทคนิคในกระบวนการผลิตไฟฟ้า สาํหรับปัจจยัภายนอกท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ความเขม้ของแสงอาทิตย ์การ
เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภยัธรรมชาติ เช่น อุทกภยั อคัคีภยั และวาตภยั เป็นตน้ โดยปัจจยั
ดงักล่าวอาจส่งผลใหมี้ความเส่ียงท่ีจะผลิตไฟฟ้าไดน้อ้ยกวา่ปริมาณท่ีคาดการณ์ไว ้ 
 เพ่ือลดความเส่ียงน้ี กลุ่มบริษทัไดจ้ดัใหมี้การติดตามความสามารถในการผลิตไฟฟ้าของแผงเซลล์
แสงอาทิตยผ์า่นระบบคอมพิวเตอร์ Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) เพ่ือใหส้ามารถ
ระบุและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีการตรวจสอบและบาํรุงรักษาแผงเซลล์อย่าง
สมํ่าเสมอ เพ่ือให้มัน่ใจไดว้่าการดาํเนินงานของโรงไฟฟ้าจะเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และจดัให้มีการ
รับประกนัอุปกรณ์หลกัในการผลิตไฟฟ้า เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่โครงการจะสามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 

ความเส่ียงจากการมีค่าใช้จ่ายจากการต่ออายุการรับประกันผลงานและอุปกรณ์หลักในโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทติย์ทีเ่พิม่ขึน้ 
 

 เน่ืองจากอุปกรณ์หลกัในการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์อนัไดแ้ก่ แผงแสงอาทิตย ์ระบบ
แปลงกระแสไฟฟ้า หมอ้แปลงไฟฟ้า มีระยะเวลาการรับประกนัท่ีสั้นกวา่อายโุครงการ หากประกนัดงักล่าว
หมดอายุลง อาจมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนจากการต่ออายุการรับประกนัอุปกรณ์ อนัส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการ
ดาํเนินงานสูงข้ึน 
 อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัไดมี้การประเมินค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งในการต่ออายกุารรับประกนัผลงาน
และอุปกรณ์หลกัแลว้ในการพิจารณาผลตอบแทนจากการลงทุน ก่อนท่ีจะตดัสินใจลงทุนในโครงการใด ๆ 
รวมถึงไดมี้การเจรจากบัผูข้ายใหข้ยายระยะเวลารับประกนัใหน้านข้ึน ซ่ึงทั้งสองมาตรการจะช่วยลดความ
เส่ียงในประเดน็น้ีลงไปไดร้ะดบัหน่ึง 
 

ความเส่ียงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขของใบอนุญาต ข้อกําหนด กฎหมายและกฎระเบียบของ
หน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้องได้อย่างครบถ้วน 
 

 การดาํเนินธุรกิจ มีความเก่ียวขอ้งกบัเง่ือนไขของใบอนุญาต ขอ้กาํหนด กฎหมายและกฎระเบียบ
ของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงหากกลุ่มบริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขหรือขอ้กาํหนด ไม่วา่จะ
เน่ืองจากเหตุสุดวิสัยหรือปัจจยัอ่ืนๆ หน่วยงานราชการอาจพิจารณาระงบัหรือยกเลิกใบอนุญาต และ/หรือ
ก่อให้เกิดความรับผิดทางกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา และกฎหมายปกครอง ต่อกลุ่มบริษทัอนัจะส่งผล
กระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการดาํเนินงาน ฐานะทางการเงินและความน่าเช่ือถือของกลุ่มบริษทัอยา่งมี
นยัสาํคญั 
 อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัมีการใช้บริษทัท่ีปรึกษาทางกฎหมาย เพ่ือขอรับคาํปรึกษาเก่ียวกบัขอ้
กฏหมาย กฏระเบียบ และวิธีปฏิบติัต่างๆ อนัเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ โดยมีนโยบายท่ีจะปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑ ์ระเบียบและขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจของทางกลุ่มบริษทั อยา่งต่อเน่ือง 
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ความเส่ียงจากการทาํประกนัภัยของกลุ่มบริษทัฯ อาจมคีวามคุ้มครองไม่เพยีงพอ 
  

 แมว้่ากลุ่มบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํประกนัภยัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ เพ่ือลด
ความเส่ียงอนัเน่ืองมาจากความสูญเสีย และ/หรือ ความเสียหายของทรัพยสิ์นหลกัในการดาํเนินงานใน
จาํนวนท่ีบริษทัฯ เช่ือวา่จะเพียงพอและเป็นไปตามแนวปฏิบติัของผูป้ระกอบการในธุรกิจประเภทเดียวกนั 
กลุ่มบริษทัฯ ยงัคงมีความเส่ียงจากการท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัอาจไม่ครอบคลุมความสูญเสีย และ/หรือ 
ความเสียหาย ตลอดจนผลกระทบจากความเสียหายดงักล่าวไดท้ั้งหมด หรือในกรณีท่ีมูลค่าความเสียหาย
มากกว่าจาํนวนเงินประกนัภยั ซ่ึงความเส่ียงดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและฐานะ
ทางการเงินของกลุ่มบริษทัฯ นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ ยงัมีความเส่ียงจากการท่ีจะไม่ได้รับเงินชดเชย
ค่าเสียหายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีท่ีความเสียหายกบัทรัพยสิ์นเกิดมา
จากเหตุการณ์หรือเง่ือนไขท่ีอยูน่อกเหนือจากท่ีไดร้ะบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยั อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทั
ฯ มีนโยบายจะจดัทาํกรมธรรมป์ระกนัภยัในจาํนวนท่ีเห็นวา่เพียงพอและเหมาะสม สาํหรับครอบคลุมความ
เสียหายท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนจากการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ โดยมีการพิจารณาถึงแนวปฏิบติัของ
อุตสาหกรรมโดยทัว่ไปในการจดัทาํกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 และเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากการท่ีทรัพยสิ์นในการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ จะไดรั้บความ
เสียหายอนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุหรือเหตุการณ์ท่ีกลุ่มบริษทัฯ สามารถควบคุมหรือป้องกนัได ้ท่ีผา่นมา กลุ่ม
บริษทัฯ มีการดาํเนินการตามมาตรฐานการดาํเนินงานท่ีดีและมาตรฐานความปลอดภยัในการดาํเนินงานมา
อยา่งต่อเน่ือง อนัเป็นการควบคุมความเส่ียงจากการเกิดเหตุการณ์หรืออุบติัเหตุท่ีอาจทาํใหท้รัพยสิ์นในการ
ดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ เกิดความเสียหายอยา่งมีนยัสาํคญัจนไม่อาจใชง้านได ้
 
ความเส่ียงจากการที่สัญญาเช่าหลังคาอาคารเพ่ือดําเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบ 
Solar PV Rooftop ของ EPCOG และ/หรือ สัญญาเช่าช่วงที่ดินเพ่ือดําเนินโครงการผลติกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์สําหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตรของ PS อาจถูกยกเลิกก่อนครบ
กาํหนด 
 

 ในการดาํเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบ Solar PV Rooftop นั้น ทาง 
EPCOG ได้เขา้ทาํสัญญาเช่าหลงัคาอาคารเพ่ือติดตั้งอุปกรณ์และเคร่ืองมือในการผลิตและจาํหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากบริษทัฯ และผูใ้ห้เช่ารายอ่ืนๆ รวมถึงในการดาํเนินโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตยส์าํหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร ท่ี จ.ปราจีนบุรี ทาง PS ตอ้งทาํสัญญา
เช่าช่วงท่ีดินกบัผูท้รงสิทธิการเช่า ซ่ึงทาํใหท้ั้ง EPCOG และ PS มีความเส่ียงจากการท่ีสัญญาเช่าท่ีทั้งสอง
บริษทัเขา้ทาํ อาจถูกยกเลิกก่อนครบกาํหนด อนัจะทาํใหก้ารดาํเนินงานของทั้งสองบริษทัไดรั้บผลกระทบ
อยา่งมีนยัสาํคญั เพ่ือลดความเส่ียงในประเด็นน้ี EPCOG และ PS จะติดตามดูแลใหป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนด
และเง่ือนไขท่ีสาํคญัของสญัญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด ตลอดอายสุญัญา 
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 นอกจากน้ี ในการพฒันาและดาํเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นเขตพ้ืนท่ีชิจิคะชุคุ 
จงัหวดัมิยางิ ประเทศญ่ีปุ่น โดย Higashi GK บริษทัยอ่ยดงักล่าวของบริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสัญญาจะซ้ือจะขาย
ท่ีดินอนัเป็นท่ีตั้งของโครงการ ใหก้บับริษทัในประเทศญ่ีปุ่นของผูถื้อหุน้เดิมของ Higashi GK โดยการขาย
ท่ีดินจะเกิดข้ึนภายหลงัจากเง่ือนไขท่ีระบุตามสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน ไดรั้บการดาํเนินการจนครบถว้น 
ทั้งน้ี เพ่ือใหก้ารพฒันาและดาํเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นไปอยา่งราบร่ืน Higashi GK 
จะเขา้ทาํสัญญาเช่าท่ีดินในอนาคต เฉพาะในส่วนท่ีใชใ้นการดาํเนินการของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย ์ซ่ึงสัญญาเช่าท่ีดินจะมีผลบงัคบัเม่ือได้โอนขายท่ีดินดงักล่าวเสร็จส้ินแลว้ ทั้งน้ี หลงัจากท่ี 
Higashi GK และ/หรือ AE-KK ซ่ึงเป็นบริษทัผูถื้อหุน้โดยตรงของ Higashi GK เขา้ทาํสัญญาเช่าท่ีดิน บริษทั
ฯ ในฐานะบริษทัใหญ่ของ AE-KK และ Higashi GK จะดูแลและติดตามใหบ้ริษทัยอ่ยในประเทศญ่ีปุ่นท่ีเขา้
ทาํสัญญาเช่าท่ีดิน ดาํเนินการตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขของสัญญาเช่าท่ีดิน เพ่ือลดความเส่ียงจากการท่ี
สัญญาเช่าท่ีดินสาํหรับการดาํเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่นจะถูกยกเลิกก่อน
ครบกาํหนดสญัญาเช่ 
 

ความเส่ียงที่กลุ่มบริษัทจะไม่มีรายได้จากส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) สําหรับโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย์ เม่ือพ้นกาํหนดระยะเวลาทีร่ะบุในสัญญา PPA 
 

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยถื์อเป็นพลงังานหมุนเวียนรูปแบบหน่ึงท่ีได้รับการส่งเสริมจาก
ภาครัฐของไทย โดยภาครัฐจะใหส่้วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) ตามกาํหนดระยะเวลาและเง่ือนไขท่ีได้
ระบุไวใ้นสัญญา PPA สําหรับแต่ละโครงการ โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์องทางกลุ่ม
บริษทั EP ก็ไดรั้บ Adder ซ่ึงมีรายละเอียด เง่ือนไขและกาํหนดระยะเวลาตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา PPA ท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงันั้น ในกรณีท่ีพน้กาํหนดระยะเวลาท่ีภาครัฐไดใ้ห้ Adder สําหรับแต่ละโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตยท่ี์ดาํเนินการโดยกลุ่มบริษทั EP และทางภาครัฐไม่ไดใ้ห้สิทธิประโยชน์ใดๆ แก่
โครงการของทางกลุ่มบริษทั EP เพ่ิมเติม เพ่ือทดแทนรายไดใ้นรูป Adder ดงักล่าว รายไดจ้ากการ
ดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั EP อาจลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั 
 ทางฝ่ายบริหารตระหนกัถึงความเส่ียงดงักล่าวและจะมีการดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือหาโครงการ
ใหม่ๆ ท่ีมีศกัยภาพเชิงพาณิชยแ์ละมีระดบัความเส่ียงในระดบัท่ีกลุ่มบริษทั EP ยอมรับได ้เพ่ือทาํใหร้ายได้
ในเชิงพาณิชยข์องกลุ่มบริษทัโดยรวม ในระยาว มีความมัน่คงและต่อเน่ือง 
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ความเส่ียงโดยทั่วไปอันเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศ
ญีปุ่่น 
 

ความเส่ียงจากการพฒันาและดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นอาจไม่เป็นไป
ตามแผนทีว่างไว้ 
 

 ความสําเร็จในการพฒันาและดาํเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์องกลุ่มบริษทัใน
ประเทศญ่ีปุ่นข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยัซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัแค่เพียงการดาํเนินการเพ่ือขอใบอนุญาตท่ีจาํเป็น
ในการดาํเนินธุรกิจ การขออนุญาตเช่ือมโยงกบัโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Connection) การจดัหาท่ีดินสาํหรับใช้
ในการพฒันาและดาํเนินโครงการ รวมถึงความสามารถในการจดัหาแหล่งเงินทุนเพ่ือนาํมาพฒันาและ
ดาํเนินโครงการ หากไม่สามารถดาํเนินการดงักล่าวไดต้ามแผนการลงทุนท่ีวางไว ้จะมีความเส่ียงจาก (1) 
วนัเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการต้องล่าช้าออกไป หรือก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายส่วนเพ่ิม (Cost 
Overrun) และ (2) ไม่ไดล้งทุนในบางโครงการ ทาํใหก้ลุ่มบริษทัไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนแตกต่าง
จากท่ีคาดการณ์ไว ้
 นอกจากน้ี เม่ือโครงการเร่ิมเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ กลุ่มบริษทั ยงัมีความเส่ียงจากปัจจยัท่ี
ทาํให้ผลประกอบการของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่นไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ เช่น 
สภาวะอากาศ ค่าความเขม้แสง เป็นตน้ ซ่ึงอาจทาํให้ปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตไดต้ํ่ากว ํ่าท่ีประมาณการ 
รวมถึงตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการโครงการแตกต่างจากท่ีไดป้ระมาณการณ์ไว ้อยา่งไรก็ตาม 
ในการพิจารณาตดัสินใจในการพฒันาและดาํเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น 
กลุ่มบริษทั ไดต้ระหนกัถึงปัจจยัขา้งตน้ โดยมีการดาํเนินการดงัน้ี 
 

1) คาํนวณผลตอบแทนจากการลงทุน โดยการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ (Sensitivity 
Analysis) เพ่ือศึกษาถึงผลกระทบทางการเงินและผลตอบแทนจากการลงทุน ในกรณีท่ีการพฒันา
และดาํเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน โดยมีการคาํนวณเงินลงทุนสาํรอง (Contingency) ซ่ึงกลุ่ม
บริษทั EP คาดวา่จะครอบคลุมค่าใชจ่้ายส่วนเพ่ิมไดเ้พียงพอหากค่าใชจ่้ายในการพฒันาและดาํเนิน
โครงการเพ่ิมข้ึนระดบัหน่ึง  

 

2) ศึกษาขอ้มูล (Due Diligence) และความเป็นไปไดใ้นการลงทุนโดยละเอียด โดยจดัใหมี้ท่ีปรึกษา
ดา้นต่าง ๆ เช่น ท่ีปรึกษาดา้นเทคนิคและวิศวกร ท่ีปรึกษากฏหมาย รวมถึงท่ีปรึกษาเฉพาะดา้นอ่ืน 
ๆ เช่น ท่ีปรึกษาทางการเงินและท่ีปรึกษาทางภาษี 

 

ความเส่ียงจากการสูญเสียรายได้จากการจํากดัปริมาณการรับซ้ือไฟฟ้า (Curtailment) 
 

 ในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น กลุ่มบริษทัตอ้งเขา้ทาํสัญญา
ซ้ือขายไฟฟ้ากบัผูป้ระกอบกิจการไฟฟ้าเอกชนท่ีให้บริการในพ้ืนท่ีท่ีโรงไฟฟ้าตั้งอยู่ โดยสัญญาซ้ือขาย
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ไฟฟ้าโดยปกติจะ มีอายุสัญญาประมาณ  20 ปี  อย่ า งไรก็ต าม  ใน ช่วงต้น ปี  2558 หน่วยงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและพลงังาน (The Agency for Natural Resources and Energy (“ANRE”)) ประเทศ
ญ่ีปุ่น ไดป้ระกาศใชพ้ระราชกฤษฎีกาและแนวทางในการดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือแกไ้ขแนวทางการรับ
ซ้ือไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนโดยบริษทัผูป้ระกอบกิจการไฟฟ้า ซ่ึงรวมถึงการจาํกดัปริมาณการรับซ้ือ
ไฟฟ้า (Curtailment) กล่าวคือบริษทัผูป้ระกอบกิจการไฟฟ้ามีสิทธิท่ีจะจาํกดัปริมาณการรับซ้ือไฟฟ้าจาก
โรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนไดไ้ม่เกิน 360 ชัว่โมงต่อปี หรือไม่เกิน 30 วนัต่อรอบปีบญัชี (แลว้แต่กรณี) 
โดยไม่ตอ้งชดใชค่้าความเสียหายท่ีเกิดข้ึน นอกจากน้ี กฎหมายยงักาํหนดใหผู้ป้ระกอบกิจการไฟฟ้าเอกชน
เฉพาะรายสามารถจาํกดัปริมาณการรับซ้ือไฟฟ้าโดยไม่จาํกดัจาํนวน (Unlimited Curtailment) ซ่ึงทาํใหก้ลุ่ม
บริษทัอาจมีความเส่ียงจากการสูญเสียรายไดห้ากถูกจาํกดัปริมาณการรับซ้ือไฟฟ้าโดยบริษทัผูป้ระกอบ
กิจการไฟฟ้าของประเทศญ่ีปุ่น  
 กลุ่มบริษทัไดค้าํนึงถึงการจาํกดัปริมาณการรับซ้ือไฟฟ้าดงักล่าว โดยในขั้นตอนการศึกษาความ
เป็นไปไดข้องโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น กลุ่มบริษทัมีนโยบายในการวา่จา้งท่ี
ปรึกษาทางเทคนิคเพ่ือทาํการศึกษาเก่ียวกบัการจาํกดัปริมาณการรับซ้ือไฟฟ้าของผูป้ระกอบกิจการไฟฟ้า
เอกชนท่ีจะรับซ้ือไฟฟ้าในแต่ละโครงการ และประสานงานเพ่ือขอรับรายงานจากผูป้ระกอบกิจการไฟฟ้า
เอกชนท่ีจะรับซ้ือไฟฟ้าในแต่ละโครงการ (ถา้มี) เพ่ือประกอบการตดัสินใจก่อนการลงทุนในโครงการ
ดงักล่าว 
 

ความเส่ียงจากการไม่สามารถหาวิศวกรไฟฟ้า (Chief Electrical Engineer) เพ่ือดูแลการดําเนินงาน
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ในประเทศญี่ปุ่น 
 

 พระราชบญัญติัการประกอบกิจการไฟฟ้า (The Electricity Business Act) ของประเทศญ่ีปุ่น 
กาํหนดใหผู้ป้ระกอบการตอ้งจดัใหมี้วิศวกรไฟฟ้า (Chief Electrical Engineer) เพ่ือทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแล
มาตรการความปลอดภยัในงานก่อสร้าง การดาํเนินงานและการบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า (Operation and 
Maintenance) โดยระดบัใบอนุญาตของวิศวกรไฟฟ้า (Chief Electrical Engineer) จะแตกต่างกนัไป ข้ึนอยู่
กบัขนาดของโรงไฟฟ้า ดงันั้น โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่นของกลุ่มบริษทั EP  
จึงอาจมีความเส่ียงจากความล่าชา้ของวนัเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยข์องโครงการ หรืออาจมีค่าใชจ่้ายส่วน
เพ่ิม หากไม่สามารถจดัหาวิศวกรไฟฟ้า (Chief Electrical Engineer) ได ้กลุ่มบริษทัไดต้ระหนกัถึงเร่ืองน้ี
และไดมี้การเตรียมความพร้อมในการจดัหาวิศวกรไฟฟ้า  (Chief Electrical Engineer) ตั้งแต่ช่วงแรกๆ ของ
การพฒันาและดาํเนินโครงการในประเทศญ่ีปุ่น 
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ความเส่ียงจากการไม่มีส่วนในการบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น
ผ่านโครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทเีค 
 

 ในปัจจุบนั กลุ่มบริษทัลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น ผา่น
โครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทีเค โดยโครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทีเคเป็นโครงสร้างการร่วมทุนแบบ
หน่ึงของประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงอยูภ่ายใตส้ัญญาระหวา่งผูล้งทุนทีเคและผูด้าํเนินกิจการ (Operator) โดยผูล้งทุน
ทีเคจะลงทุน (ในรูปของเงินสดหรือทรัพยสิ์นอ่ืน) ใหแ้ก่ผูด้าํเนินกิจการ โดยผูล้งทุนทีเคมีสิทธิไดรั้บส่วน
แบ่งกาํไรท่ีไดจ้ากการประกอบธุรกิจโดยผูด้าํเนินกิจการเป็นผลตอบแทนการลงทุน ซ่ึงภายใตก้ฎหมายและ
กฎเกณฑข์องประเทศญ่ีปุ่น ผูล้งทุนทีเคภายใตโ้ครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทีเค ไม่สามารถมีส่วนร่วมใด 
ๆ ในการบริหารกิจการ และไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน (Passive Investor) อยา่งไรก็ดี ผูล้งทุนทีเค
ภายใตโ้ครงสร้างการลงทุนแบบทีเคมีสิทธิในการตรวจสอบผูด้าํเนินกิจการและกิจการภายใตโ้ครงสร้าง
การลงทุนแบบจีเค-ทีเค ซ่ึงเป็นสิทธิตามกฎหมาย โดยผูด้าํเนินกิจการภายใตโ้ครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-
ทีเค จะมีดุลพินิจแต่เพียงผูเ้ดียวในการบริหารกิจการภายใตโ้ครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทีเค  
 ทั้งน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการโดยทัว่ไปของโครงสร้างการลงทุนแบบทีเค ผูด้าํเนินกิจการ
ภายใตโ้ครงสร้างการลงทุนแบบทีเคจะตอ้งเป็นอิสระและไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุมโดยผูล้งทุนภายใต้
โครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทีเค ในการน้ี กลุ่มบริษทัจึงไม่สามารถรับรองไดว้า่ผลประโยชน์ของผูด้าํเนิน
กิจการภายใตโ้ครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทีเค จะสอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ และผูด้าํเนินกิจการภายใต้
โครงสร้างการลงทุนแบบทีเคอาจตดัสินใจหรือกระทาํการใด ๆ ท่ีอาจส่งผลใหผู้ล้งทุนภายใตโ้ครงสร้างการ
ลงทุนแบบจีเค-ทีเค สูญเสียผลประโยชน์และขอ้ไดเ้ปรียบ (รวมถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษี) ท่ีควรจะไดรั้บ
ภายใตโ้ครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทีเค อนัจะส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อธุรกิจ โอกาส
ทางธุรกิจและการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั EP 
 ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไดจ้ดัให้มีแนวทางในการกาํกบัดูแล เพ่ือให้สามารถควบคุมดูแลการจดัการ 
การดาํเนินงานและการบริหารงานของโครงการลงทุนในประเทศญ่ีปุ่นดงักล่าว โดย 
 1. คดัเลือกพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีมีประวติัการดาํเนินธุรกิจท่ีเช่ือถือไดแ้ละมีประสบการณ์และความ
เช่ียวชาญในการดาํเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น (ถา้มี) 
 2. ทาํสัญญาการลงทุนทีเคระหว่างกลุ่มบริษทักบัพนัธมิตรทางธุรกิจของแต่ละโครงการ (ถา้มี) 
และผูด้าํเนินกิจการ (Operator) เพ่ือกาํหนดขอบเขตการดาํเนินงานและอาํนาจการตดัสินใจของผูด้าํเนิน
กิจการ (Operator) อยา่งชดัเจน และครอบคลุมการดาํเนินธุรกิจปกติของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์เพ่ือ
ป้องกนัการถ่ายเทผลประโยชน์ และเพ่ือให้มัน่ใจว่าการบริหารจดัการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยจ์ะ
เป็นไปเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษทั และผูถื้อหุน้ 
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ความเส่ียงอันเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมซ่ึงดําเนินการ
โดยบริษัทร่วมอนัได้แก่ PPTC และ SSUT 
 

ความเส่ียงจากการพึง่พงิการรับซ้ือไฟฟ้าจาก กฟผ. และลูกค้าอุตสาหกรรม 
 

 ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมของกลุ่มบริษทั (ท่ีดาํเนินการโดย
บริษทัร่วมทางออ้ม 2 บริษทั อนัไดแ้ก่ PPTC และ SSUT) อาจเผชิญความเส่ียงจากการพ่ึงพิงการรับซ้ือ
ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และลูกคา้อุตสาหกรรม  
 กฟผ. เป็นผูรั้บซ้ือไฟฟ้าแบบขายส่งรายหลกัและเป็นผูค้วบคุมระบบการขายส่งไฟฟ้าเกือบทั้งหมด
ในประเทศไทย ปัจจุบนั กฟผ. เป็นผูรั้บซ้ือไฟฟ้ารายใหญ่จากโครงการผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ (SPP) พลงังาน
ความร้อนร่วมของทั้ง PPTC และ SSUT นอกจากน้ี ทั้ง PPTC และ SSUT ยงัมีการขายไฟฟ้าและไอนํ้าไปยงั
กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมท่ีตั้ งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมด้วย ดงันั้น ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า
พลงังานความร้อนร่วมของทั้ง PPTC และ SSUT จึงตอ้งพ่ึงพิงแหล่งรายไดจ้ากการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า
ให้แก่ กฟผ. เป็นหลกั แมว้่าท่ีผ่านมา กฟผ. ไดป้ฏิบติัตามภาระผูกพนัภายใตส้ัญญาซ้ือขายไฟฟ้าท่ีมีต่อ 
PPTC และ SSUT มาโดยตลอด แต่ PPTC และ SSUT ไม่อาจรับรองไดว้า่ในอนาคต กฟผ. จะสามารถชาํระ
เงินค่าไฟฟ้าไดค้รบถว้น ตรงเวลา หรือในราคาท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า หรือ กฟผ. จะสามารถ
ปฏิบติัตามภาระผกูพนัอ่ืนๆ ท่ีมีอยูภ่ายใตส้ัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั PPTC และ SSUT ดงักล่าวได ้นอกจากน้ี 
PPTC และ SSUT ไม่อาจรับรองไดว้า่ PPTC และ SSUT จะสามารถดาํเนินการใดๆ เพ่ือบงัคบัให ้กฟผ. 
ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดภายใตส้ัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัแต่ละบริษทัได้ ซ่ึงกรณีดงักล่าวอาจส่งผลกระทบ
ในทางลบอยา่งมีนยัสําคญัต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดาํเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของ PPTC 
และ SSUT อนัจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของทั้งสองบริษทัดงักล่าว 
 ในการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํ้ า โดยโครงการ SPP พลงังานความร้อนร่วมของทั้ง PPTC 
และ SSUT ใหแ้ก่ลูกคา้อุตสาหกรรมนั้น ทั้งสองบริษทัจะประเมินความน่าเช่ือถือของคู่สัญญา โดยพิจารณา
ถึงสถานะทางการเงินของลูกคา้อุตสาหกรรมดงักล่าว รวมถึงประวติัการเรียกเก็บเงินจากลูกคา้อุตสาหกรรม
รายนั้น อยา่งไรก็ตาม PPTC และ SSUT ไม่อาจรับรองไดว้า่ลูกคา้อุตสาหกรรมจะไม่ประสบปัญหาทาง
การเงิน มีหน้ีสินลน้พน้ตวั หยุดการประกอบกิจการ หรือเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการในระหว่างอายุ
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าและสัญญาซ้ือขายไอนํ้ าท่ีมีกบัแต่ละบริษทั นอกจากน้ี ลูกคา้อุตสาหกรรมอาจไม่
สามารถหรือไม่ปฏิบติัตามภาระผกูพนัท่ีเก่ียวขอ้ง ปฏิเสธท่ีจะรับซ้ือไฟฟ้าและไอนํ้ าท่ีส่งมอบภายใตส้ัญญา 
หรือบอกเลิกสัญญาดงักล่าวก่อนครบกาํหนดอายสุัญญา ทั้งน้ีการท่ีลูกคา้อุตสาหกรรมไม่ปฏิบติัตามภาระ
ผกูพนัภายใตส้ญัญาซ้ือขายไฟฟ้าดงักล่าวท่ีมีอยูก่บั PPTC และ SSUT หรือการปฏิเสธไม่รับซ้ือ ไม่ชาํระเงิน 
ผิดสัญญา มีหน้ีสินล้นพน้ตัว หยุดการประกอบกิจการ หรือเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการของลูกค้า
อุตสาหกรรม อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดาํเนินงาน 
และโอกาสทางธุรกิจของ PPTC และ SSUT 
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ความเส่ียงจากการพึง่พงิการจัดหาและการจัดส่งก๊าซธรรมชาติจากผู้ประกอบการเพยีงรายเดียว 
 

 โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมของ PPTC และ SSUT ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั ตอ้งพ่ึงพิงการ
จดัหาและการจดัส่งก๊าซธรรมชาติจากผูป้ระกอบการเพียงรายเดียว คือ บริษทั ปตท จาํกดั (มหาชน) (ปตท.) 
ดงันั้น การหยดุชะงกัของการจดัส่งหรือการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติ จะทาํใหก้ารดาํเนินการของโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมของทั้งสองบริษทัตอ้งหยดุชะงกัลง  
 ปตท. เป็นผูป้ระกอบการเพียงรายเดียวท่ีสามารถจดัส่งก๊าซธรรมชาติให้แก่โครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานความร้อนร่วมในประเทศไทย ภายใตโ้ครงสร้างอุตสาหกรรมการจดัหาเช้ือเพลิงของประเทศไทย
ในปัจจุบนั ซ่ึงโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมของทั้ง PPTC และ SSUT ใชก๊้าซธรรมชาติเป็น
เช้ือเพลิงหลกั โดยไดท้าํสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติกบั ปตท.เพ่ือใชก๊้าซในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
ความร้อนร่วม และมีอายสุัญญาครอบคลุมตลอดอายสุัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. ซ่ึงแมว้า่ท่ีผา่นมา ปตท. 
ไดจ้ดัส่งก๊าซธรรมชาติใหก้บัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมของ PPTC และ SSUT ไดอ้ยา่ง
สมํ่าเสมอและเป็นไปตามสัญญา แต่ในอนาคต ปตท. อาจไม่สามารถจดัส่งก๊าซธรรมชาติในปริมาณท่ี
เพียงพอให้แก่โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมของทั้งสองบริษทั เน่ืองจากปัจจยัต่าง ๆ เช่น อุป
สงคข์องก๊าซธรรมชาติในภูมิภาคหรือทัว่โลกท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นอยา่งมาก อุปทานของก๊าซธรรมชาติในภูมิภาค
หรือทัว่โลกท่ีลดลงเป็นอยา่งมาก ภยัธรรมชาติ สภาพอากาศท่ีเลวร้าย ความขดัแยง้ทางการเมือง ขอ้พิพาท
ดา้นแรงงาน การกระทาํของศตัรูต่างชาติ สงคราม เหตุการณ์ความไม่สงบ ความล่าชา้ในการก่อสร้างหรือ
ซ่อมบาํรุง ความชาํรุดเสียหายของท่อก๊าซธรรมชาติ ปัญหาทางวิศวกรรมและส่ิงแวดลอ้ม และปัญหาทาง
ธรณีวิทยาท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได ้การเปล่ียนแปลงในสาระสําคญัท่ีเก่ียวกบัหนา้ท่ีของคู่สัญญาฝ่ายใด
ฝ่ายหน่ึงในสัญญา Gas Pool Agreement หรือสัญญาในสัมปทานใดๆ ท่ีใชบ้งัคบัโดยความเห็นชอบฝ่าย
เดียวของประเทศผูใ้หส้ัมปทาน รวมทั้ง ปตท. อาจไม่สามารถจดัส่งก๊าซธรรมชาติท่ีมีคุณภาพตรงต่อความ
ตอ้งการของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมของ PPTC และ SSUT  
 โดยสญัญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติระหวา่งโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมของ PPTC และ 
SSUT กบั ปตท. ไดก้าํหนดขอบเขตของคุณสมบติัก๊าซธรรมชาติไวต้ามคุณภาพของก๊าซท่ีออกจากโรงแยก
ก๊าซของ ปตท. และ/หรือ ท่ี ปตท. ไดรั้บจากผูผ้ลิตหรือผูรั้บสัมปทาน โดย ปตท. สามารถเปล่ียนแปลง
คุณสมบติัของก๊าซธรรมชาติท่ีจะส่งมอบภายใตข้อบเขตท่ีกาํหนดได้ อย่างไรก็ตาม สัญญาซ้ือขายก๊าซ
ธรรมชาติกาํหนดขอบเขตคุณสมบติัของก๊าซธรรมชาติท่ีจะจดัส่งกวา้งกว่าขอบเขตคุณสมบติัของก๊าซ
ธรรมชาติท่ีจะใชใ้นโครงการโรงไฟฟ้าของ PPTC และ SSUT ท่ีสามารถใชใ้นการผลิตไฟฟ้าไดใ้นปัจจุบนั 
ดงันั้น ในกรณีท่ี ปตท. เปล่ียนแปลงคุณสมบติัของก๊าซธรรมชาติท่ีจะส่งมอบ โครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
ความร้อนรวมของ PPTC และ SSUT อาจตอ้งปรับเปล่ียนอุปกรณ์และเคร่ืองมือภายในโรงไฟฟ้า เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัคุณสมบติัของก๊าซธรรมชาติท่ีเปล่ียนแปลงไป 
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ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาเช้ือเพลงิ 
 

 ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงหลกัสําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมของ PPTC และ 
SSUT และเป็นตน้ทุนในการดาํเนินงานท่ีมีสัดส่วนท่ีมีนยัสําคญั ทั้งน้ี ราคาก๊าซธรรมชาติอาจมีความผนั
ผวนข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่ง เช่น ภาวะเศรษฐกิจโลก การเปล่ียนแปลงของอุปสงคแ์ละอุปทาน ปริมาณ
สํารองของเช้ือเพลิงในตลาด เสถียรภาพทางการเมือง นโยบายการผลิตของประเทศผูผ้ลิตและส่งออก
เช้ือเพลิง ตลอดจนสภาพภูมิอากาศ และภยัพิบติัทางธรรมชาติ ดงันั้น หากตน้ทุนเช้ือเพลิงเพ่ิมข้ึนอย่างมี
นยัสาํคญั และ PPTC และ SSUT ไม่สามารถผลกัภาระราคาเช้ือเพลิงท่ีเพ่ิมข้ึนดงักล่าวไปยงัลูกคา้ได ้จะทาํ
ให้ทั้งสองบริษทัดงักล่าวมีอตัรากาํไรลดลง และส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อธุรกิจ ผลการดาํเนินงาน 
สถานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของทั้งสองบริษทั ทั้งน้ี ความสามารถของ PPTC และ SSUT ใน
การผลกัภาระความผนัผวนของราคาเช้ือเพลิงไปยงัลูกคา้ท่ีซ้ือไฟฟ้าและไอนํ้ าของแต่ละบริษทัดงักล่าว 
ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดท่ีระบุไวภ้ายใตส้ญัญาซ้ือขายไฟฟ้าดงัต่อไปน้ี 
 ราคาขายไฟฟ้าให้กบั กฟผ. ไดถู้กคาํนวณความผนัผวนของราคาค่าก๊าซธรรมชาติเขา้ไปกบัราคา

ขายไฟฟ้าแลว้ โดยมีการใชร้าคาก๊าซธรรมชาติของเดือนท่ีผลิตเขา้ไปคาํนวณราคาค่าพลงังานไฟฟ้า 
(Energy Payment) ท่ีจะเรียกเกบ็จาก กฟผ. 

 ตามขอ้กาํหนดในสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัลูกคา้อุตสาหกรรม โดยปกติ PPTC และ SSUT ตกลงขาย
ไฟฟ้าในอัตราส่วนลดจากอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ซ่ึงเป็น
รัฐวิสาหกิจผูใ้ห้บริการสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้าสําหรับพ้ืนท่ีในเขตกรุงเทพมหานครและ
สมุทรปราการ ทั้งน้ีสูตรอตัราค่าไฟฟ้าของ กฟน. ไดมี้การรวมคาํนวณค่า Ft ซ่ึงสะทอ้นความผนั
ผวนของราคาเช้ือเพลิง ซ่ึงค่า Ft ดงักล่าวจะมีการปรับเปล่ียนทุก ๆ 4 เดือนเพ่ือให้สอดคลอ้งกบั
ราคาของเช้ือเพลิงท่ีใช้ในการผลิตไฟฟ้าหลายชนิด เช่น ถ่านหิน นํ้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ และ
เช้ือเพลิงประเภทอ่ืน ตลอดจนอตัราเงินเฟ้อ อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และปัจจยัอ่ืนๆ 
ดงันั้นค่า Ft จึงเป็นการอา้งอิงกบัดชันีราคาเช้ือเพลิง (Fuel Price Index) โดยรวม ท่ีไม่ไดส้ะทอ้น
หรือไม่ไดถู้กออกแบบใหส้ะทอ้นถึงตน้ทุนท่ีแทจ้ริงของ PPTC และ SSUT ซ่ึงประกอบดว้ยตน้ทุน
จากค่าก๊าซธรรมชาติเป็นส่วนสําคญั นอกจากน้ี ค่า Ft อาจไม่ไดมี้การปรับตวัตามกลไกท่ีได้
ออกแบบไวเ้สมอไป  

 ตามขอ้กาํหนดภายใตส้ญัญาซ้ือขายไอนํ้ ากบัลูกคา้อุตสาหกรรม PPTC และ SSUT ไดก้าํหนดราคา
ขายไอนํ้ าใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงในดชันีอ่ืนๆ เช่น ฐานราคาก๊าซธรรมชาติ ฐานราคานํ้ า 
ดชันีราคาผูบ้ริโภค และฐานราคาไอนํ้ า อยา่งไรก็ตาม การปรับราคาตามการเปล่ียนแปลงดงักล่าว
อาจไม่สะทอ้นราคาก๊าซธรรมชาติท่ีแทจ้ริง เน่ืองจากดชันีอ่ืนนั้นอาจไม่ไดมี้การปรับตวัไปใน
ทิศทางและสดัส่วนเดียวกบัการปรับตวัของราคาก๊าซธรรมชาติ 
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ความเส่ียงเกีย่วกบัประสิทธิภาพและความมัน่คงของโรงไฟฟ้า 

 ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม มี
ผลกระทบต่อผลประกอบการของ PPTC และ SSUT อยา่งมีนยัสาํคญั กล่าวคือหากโรงไฟฟ้าไม่สามารถ
รักษาประสิทธิภาพในการผลิตได ้เช่น มีค่าอตัราการใชค้วามร้อน (Heat Rate) สูงกวา่ท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา
ซ้ือขายไฟฟ้า จะส่งผลใหต้น้ทุนในการผลิตเพ่ิมสูงข้ึน หรือการท่ีโรงไฟฟ้าตอ้งหยดุการผลิตอยา่งกะทนัหนั
เน่ืองจากขาดความมัน่คง (Reliability) ของระบบ ไม่ว่าจะมีสาเหตุจากปัจจยัภายในหรือจากปัญหาของ
ระบบสายส่งภายนอกท่ีเช่ือมต่ออยูก่็ตาม PPTC และ SSUT มีความจาํเป็นตอ้งหยดุซ่อมบาํรุงโรงไฟฟ้า 
นอกเหนือจากแผนการบาํรุงรักษา (Unscheduled Shutdown) ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อรายไดข้อง PPTC และ 
SSUT อตัราการทาํกาํไรและมีผลกระทบในทางลบต่อความน่าเช่ือถือและผลประกอบการของทั้งสอง
บริษทั อยา่งไรก็ตาม PPTC และ SSUT มีนโยบายและจดัการใหโ้รงไฟฟ้าแต่ละโรงมีการบาํรุงรักษาอยา่ง
สมํ่าเสมอตามแผนการบาํรุงรักษา เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่จะสามารถผลิตไฟฟ้าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตามสัญญา 
PPA 
 

ความเส่ียงจากการทีเ่คร่ืองจักรและช้ินส่วนอุปกรณ์ของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมอาจเผชิญ
ความเส่ียงและภยนัตรายตามปกติวสัิยของอุตสาหกรรมไฟฟ้า 

 เคร่ืองจักรและช้ินส่วนอุปกรณ์ของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมและระบบการ
เช่ือมต่อกบัสาธารณูปโภค อาจเผชิญความเส่ียงหรือภยนัตรายต่าง ๆ (เช่น อุปกรณ์ชาํรุดเสียหาย อุบติัเหตุ 
การไม่ปฏิบติัตามขั้นตอนการดาํเนินงานท่ีถูกตอ้ง อคัคีภยั แผน่ดินไหว อุทกภยั และการก่อการร้าย) ซ่ึงจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์น อาคารโรงไฟฟ้าและช้ินส่วนอุปกรณ์ โดยความเสียหายต่อทรัพยสิ์น
ของ PPTC และ SSUT หรือโครงการโรงไฟฟ้าของทั้งสองบริษทัดงักล่าว อาจทาํใหเ้กิดการปนเป้ือนหรือ
ทาํลายส่ิงแวดลอ้ม และอาจทาํใหโ้ครงการโรงไฟฟ้าตอ้งหยดุการดาํเนินงาน นอกจากน้ี อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยัในการทาํงานนับเป็นปัจจยัความเส่ียงท่ีสําคญัในการปฏิบติัการและซ่อมบาํรุงโครงการ
โรงไฟฟ้า ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าวมีความเส่ียงหลายประการ เช่น ความเส่ียงและภยนัตรายเก่ียวกับการ
ดาํเนินงานจากเหตุการณ์ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของ PPTC และ SSUT รวมถึงงานก่อสร้างและซ่อม
บาํรุงเก่ียวกบัหน่วยผลิตไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติซ่ึงมีลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตราย ทาํให ้PPTC และ SSUT 
อาจถูกพนกังานเรียกร้องค่าเสียหายจากปัญหาหรืออุบติัเหตุดา้นสุขภาพและความปลอดภยัในอนาคตได ้
โครงการโรงไฟฟ้าของ PPTC และ SSUT อาจมีความเส่ียงต่อการถูกเรียกร้องค่าชดเชยโดยลูกคา้หรือชุมชน
เน่ืองจากอนัตรายท่ีเก่ียวกบัสายส่งไฟฟ้าหรือท่อก๊าซธรรมชาติชาํรุด มลภาวะทางเสียง ควนัมลพิษทาง
อากาศจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงก๊าซ และเหตุอ่ืน ๆ ท่ีเกิดจากการดาํเนินงาน หรือซ่อมบาํรุงของโครงการ
โรงไฟฟ้า รวมทั้งเหตุอ่ืน ๆ ท่ีไม่เก่ียวกบัการดาํเนินโครงการโรงไฟฟ้า หรือการเกิดภยนัตรายต่าง ๆ ท่ีอยู่
นอกเหนือการควบคุมของทั้งสองบริษทั PPTC และ SSUT ไม่อาจรับรองไดว้า่ระบบบริหารจดัการความ
เส่ียงของแต่ละบริษทัจะสามารถตรวจพบ  ขจดั หรือจดัการความเส่ียงทางดา้นสุขภาพหรือส่ิงแวดลอ้มท่ี
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เกิดกบัพนกังาน ผูรั้บเหมา และชุมชน ไดอ้ยา่งเพียงพอ ความเส่ียงดงักล่าวขา้งตน้อาจทาํให้ PPTC และ 
SSUT มีความรับผิดท่ีมีนยัสาํคญั เช่น การตอ้งโทษปรับหรือโทษทางแพ่งเป็นจาํนวนมาก การมีค่าใชจ่้ายท่ี
เพ่ิมข้ึน ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสําคญัต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดาํเนินงาน
ของแต่ละบริษทั 
ความเส่ียงด้านการบริหารจัดการ 

การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยอีาจส่งผลกระทบต่อธุรกจิของกลุ่มบริษัทฯ โดยเคร่ืองมือหรือโครงการผลติ
ไฟฟ้าของกลุ่มบริษทัฯ อาจมคีวามสามารถในการแข่งขนัลดลงหรือล้าสมัย 

 ความสาํเร็จในอนาคตของกลุ่มบริษทัฯ ส่วนหน่ึงข้ึนอยูก่บัความสามารถของกลุ่มบริษทัฯ ในการ
ตอบสนองต่อความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีรวมถึงมาตรฐานและวิธีปฏิบติัของอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า
ท่ีเกิดข้ึนใหม่ไดอ้ยา่งคุม้ค่าและทนัเวลา เน่ืองจากราคาตน้ทุนค่าเช้ือเพลิงท่ีสูงทาํใหโ้รงไฟฟ้าหรือเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ยคุใหม่ซ่ึงมีอตัราการใชเ้ช้ือเพลิงตํ่ากว่ามีความสามารถในการแข่งขนัมากกว่าโรงไฟฟ้าแบบเดิม 
ซ่ึงอาจทาํใหก้ลุ่มบริษทัฯ ตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพ่ือการลงทุนเพ่ือปรับปรุงเทคโนโลยใีหดี้ข้ึน นอกจากน้ี การผลิต
ไฟฟ้าพลงังานทางเลือกท่ีเกิดข้ึนโดยอาศยัความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีทั้งในปัจจุบนัหรือในอนาคต เช่น 
พลงังานลมและเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าขนาดเลก็ อาจก่อใหเ้กิดแหล่งกาํเนิดไฟฟ้าทางเลือก ดงันั้น หากบริษทัฯ 
และ/หรือ บริษทัย่อย และ/หรือ บริษทัร่วม ไม่สามารถปรับตวัตามสภาวะตลาด ความตอ้งการของลูกคา้ 
หรือเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไปภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ธุรกิจ ฐานะทางการเงินและผลการ
ดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ อาจไดรั้บผลกระทบในทางลบ 

ความเส่ียงด้านการเงิน 

ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 

 กลุ่มบริษทัฯ มีการทาํสัญญาเงินกู้กบัธนาคารพาณิชยอ์ยู่หลายสัญญา ซ่ึงสัญญาเงินกู้เหล่าน้ีมี
เง่ือนไขท่ีแตกต่างกนั โดยสัญญาเงินกูเ้หล่าน้ีเกือบทั้งหมดมีอตัราดอกเบ้ียแบบลอยตวั ทาํให้บริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียท่ีอาจส่งผลกระทบต่อตน้ทุนทางการเงินของทาง
กลุ่ม หากอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง (Reference Rate) มีการปรับตวัเพ่ิมข้ึน   
 บริษทัฯ ไดมี้มาตรการลดความเส่ียงน้ี  โดยมีการใชส้ัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate 
Swap) สาํหรับสญัญาเงินกูใ้นบางสญัญา และมีการติดตามแนวโนม้การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียอยา่ง
ใกลชิ้ด เพ่ือให้วางแผนทางการเงินไดอ้ยา่งเหมาะสม อยา่งไรก็ดี บริษทัฯ ไดป้ระเมินว่าอตัราดอกเบ้ียใน
อนาคตอนัใกลน้ี้จะยงัมีการเปล่ียนแปลงไม่มากนกัจากในระดบัปัจจุบนั เน่ืองจากรัฐบาลไทยและรัฐบาลใน
หลายๆ ประเทศทั่วโลก (รวมถึงรัฐบาลญ่ีปุ่น) จะยงัใช้นโยบายการเงินแบบขยายตัว (Expansionary 
Monetary Policy)  โดยการควบคุมอตัราดอกเบ้ียนโยบายให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม เพ่ือส่งเสริมให้
เศรษฐกิจระดบัมหภาคของแต่ละประเทศมีการเจริญเติบโตอยา่งมีเสถียรภาพในระยะยาว  
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ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 
 

 กลุ่มบริษัท มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้ งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีการลงทุนและดาํเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
ในประเทศไทยและต่างประเทศ ซ่ึงทาํให้มีรายไดเ้ป็นเงินตราต่างประเทศบางส่วน ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงมี
ความเส่ียงหากอตัราแลกเปล่ียนมีความผนัผวนอยา่งมีนยัสําคญั โดยถา้เงินบาทไทยมีแนวโน้มแข็งค่า จะ
ส่งผลกระทบทาํใหร้ายไดจ้ากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงอยูใ่น
รูปเงินปันผล ลดลงเม่ือมีการแปลงค่าเป็นเงินบาท  
 นอกจากน้ียงัมีการกู้ยืมเงินตราต่างประเทศ เพ่ือใช้ในการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น อนัทาํให้มีความเส่ียงจากการมีภาระหน้ีสินท่ีเพ่ิมข้ึนหากเงินบาทไทยมี
แนวโนม้อ่อนตวั อีกทั้งหากในอนาคตมีการลงทุนในประเทศอ่ืน ๆ ซ่ึงมีรายไดเ้ป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ 
และมีการกูย้ืมเงินเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ อาจมีความเส่ียงจากความผนัผวนอยา่งมีนยัสาํคญัของอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศสกลุเงินดงักล่าว 
 ในปัจจุบนั กลุ่มบริษทัยงัไม่ไดมี้การใชส้ัญญาแลกเปล่ียนอตัราแลกเปล่ียน (Currency Swap) เพ่ือ
ป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน แต่อยา่งใด แต่กาํลงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาท่ีจะเอา Currency Swap 
มาใช้ในอนาคตอนัใกลน้ี้ โดยจะมีการพิจารณาถึงความจาํเป็นและความเหมาะสมในการนําเคร่ืองมือ
ทางการเงินประเภทน้ีมาใชส้นบัสนุนการดาํเนินกิจการของทางกลุ่ม 
 
ความเส่ียงจากการลงทุนในโครงการใหม่ 

ความเส่ียงจากผลตอบแทนจากการลงทุนอาจไม่เป็นไปตามทีค่าดการณ์ 

 กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะลงทุนในธุรกิจผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าทั้งในประเทศไทยและ
ในต่างประเทศเพ่ิมเติมในอนาคต ทาํใหก้ลุ่มบริษทัฯ มีความเส่ียงจากการลงทุนในโครงการดงักล่าวอาจไม่
เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ และ/หรือ สูญเสียโอกาสในการลงทุนในโครงการอ่ืน และ/หรือสูญเสียเงินลงทุน
ในโครงการดงักล่าว ทั้งน้ี ก่อนการเขา้ลงทุนโครงการใดๆ กลุ่มบริษทัฯ ไดมี้การศึกษาความเป็นไปไดข้อง
โครงการ รวมถึงประมาณการรายได ้กาํไรและผลตอบแทนของโครงการดงักล่าวบนสมมติฐานต่างๆ หาก
ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการพฒันาและดําเนินโครงการเปล่ียนแปลงไป อาจทาํให้
ผลตอบแทนท่ีบริษทัฯ ไดรั้บจริงจากการลงทุนในโครงการ ไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว ้และ/หรือ สูญเสีย
โอกาสในการลงทุนในโครงการอ่ืน และ/หรือสูญเสียเงินลงทุนในโครงการดงักล่าว ทั้งน้ี ปัจจยัสาํคญัท่ีอาจ
ส่งผลใหผ้ลตอบแทนจากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนจริงไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ และ/หรือ สูญเสียโอกาสในการ
ลงทุนในโครงการอ่ืน และ/หรือสูญเสียเงินลงทุนในโครงการ ไดแ้ก่ 

(1) เงินลงทุนในโครงการสูงกวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้เน่ืองจากตน้ทุนท่ีดินสูงกวา่ท่ีคาดการณ์ และ/หรือ
ราคาการจดัจา้งผูรั้บเหมาแบบเบด็เสร็จ และ/หรือ ผูรั้บเหมา สูงกวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้เป็นตน้ 
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(2) กลุ่มบริษทัฯ มีขอ้จาํกดัในการจดัหาท่ีดิน และ/หรือ ขออนุญาตเช่ือมโยงกบัโครงข่ายไฟฟ้า 
(Grid Connection) ส่งผลใหสู้ญเสียโอกาสในการลงทุนในโครงการอ่ืน และ/หรือสูญเสียเงิน
ลงทุน 

(3) การพฒันาและก่อสร้างโครงการล่าชา้กวา่ท่ีกาํหนดหรือท่ีคาดการณ์ไว ้
(4) ผลประกอบการของโครงการไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว ้เน่ืองจาก 

 ปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตได ้และ/หรือ จาํหน่ายได ้ตํ่ากวา่ท่ีประมาณการไว ้
 ตน้ทุน ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน และค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการโครงการแตกต่าง

จากท่ีประมาณการไว ้ 
อยา่งไรกดี็ บริษทัฯ มีขั้นตอนการดาํเนินการเพ่ือลดความเส่ียงในการลงทุน โดยมีขั้นตอนท่ีสาํคญัดงัน้ี 

(1) ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการพฒันาและดาํเนินโครงการ (Due Diligence) ทั้งในดา้นเทคนิค 
การเงินและกฏหมาย เพ่ือประเมินความเป็นไปไดแ้ละเหมาะสมในการเขา้ดาํเนินโครงการ  

(2) คาํนวณผลตอบแทนจากการลงทุน โดยการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ (Sensitivity 
Analysis) เพ่ือศึกษาถึงผลกระทบทางการเงินและผลตอบแทน ในกรณีท่ีปัจจยัท่ีสาํคญัอนัจะมี
ผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการ มีการเปล่ียนแปลงไปจาก
สมมติฐานท่ีกาํหนด 

ทั้งน้ี ขอ้มูลจากการศึกษาขา้งตน้ จะถูกนาํเสนอตามลาํดบัขั้น เพ่ือพิจารณาอนุมติัก่อนการทาํโครงการจริง 
 
ความเส่ียงจากการจัดหาเงินลงทุนสําหรับใช้ในการพัฒนาและดําเนินโครงการผลิตและจําหน่าย
กระแสไฟฟ้า 

 ในการลงทุนเพ่ือพฒันาและก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า เงินลงทุนจะประกอบไปดว้ยเงินกูย้มืจาก
ธนาคารพาณิชยแ์ละเงินเพ่ิมทุนของผูถื้อหุน้ หากกลุ่มบริษทัฯ ไม่สามารถจดัหาเงินทุนทั้งส่วนเงินกูย้มืและ
ส่วนของทุนเพ่ือมาใชใ้นการพฒันาและดาํเนินโครงการ โดยมีตน้ทุนทางการเงินในระดบัท่ีเหมาะสม จะ
ส่งผลใหก้ารลงทุนในอนาคตไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้อยา่งไรกดี็ บริษทัฯ มีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัธนาคาร
พาณิชยห์ลายแห่ง โดยบริษทัฯ จะดาํเนินการและพิจารณาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้ไดข้อ้เสนอทางการเงิน
จากธนาคารพาณิชยท่ี์มีความเหมาะสมท่ีสุดในการพฒันาและดาํเนินโครงการ  

ความเส่ียงจากการจัดหาทีด่นิสําหรับใช้ในการประกอบธุรกจิผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า 

 ในการพฒันาและก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า บริษทัฯ ตอ้งจดัหาท่ีดินเพ่ือการพฒันาและก่อสร้าง
โครงการ ดงันั้นกลุ่มบริษทัฯ จึงมีความเส่ียงจากการจดัหาท่ีดินในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมอนัมีขนาดเพียงพอและ
สอดคลอ้งกบัแผนการลงทุน และ/หรือ ความเส่ียงจากตน้ทุนการไดม้าซ่ึงท่ีดินสูงกวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้ซ่ึงจะ
ส่งผลใหก้ารลงทุนของกลุ่มบริษทัฯ ล่าชา้ และโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทัฯ อาจไม่สามารถเปิดดาํเนินการเชิง
พาณิชยไ์ดท้นัตามท่ีกาํหนดในสัญญา PPA อยา่งไรก็ดี กลุ่มบริษทัฯ จะดาํเนินการเพ่ือจดัหาและรวบรวม
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ท่ีดินตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด เพ่ือใหส้ามารถจดัหาท่ีดินท่ีมีคุณภาพต่อการประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่าย
ไฟฟ้าในระดบัราคาท่ีเหมาะสม โดยในการดาํเนินการเพ่ือจดัหาท่ีดิน บริษทัฯ จะมีการศึกษาและพิจารณา
ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

ความเส่ียงจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ในต่างประเทศ 

 บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะพฒันา ก่อสร้างและดาํเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์น
ประเทศไทย ประเทศญ่ีปุ่นและในประเทศอ่ืน ๆ ท่ีมีความเหมาะสมและมีศกัยภาพทางธุรกิจ ดงันั้น ในการ
พฒันาและดาํเนินโครงการในต่างประเทศ บริษทัฯ จะมีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของสภาวะ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย และนโยบายของภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
ในประเทศท่ีบริษทัฯ เขา้ลงทุน รวมถึงความเส่ียงด้านการเงินท่ีอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการ
ดาํเนินงานของทางกลุ่มบริษทัฯ เช่น ความเส่ียงดา้นเงินเฟ้อ ขอ้จาํกดัในการแลกเปล่ียนเงินตราและความ
ผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน เป็นตน้ นอกจากน้ีกลุ่ม บริษทัฯ อาจมีความเส่ียงจากการไม่สามารถจดัหา
บุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในการบริหารจดัการโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นต่างประเทศได้
ทนัตามกาํหนด 

 อย่างไรก็ดี บริษทัฯ มีการศึกษาข้อมูลและพิจารณาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นหลาย ๆ ประเทศ เพ่ือกระจายความเส่ียงทางธุรกิจ และมีการเตรียมความ
พร้อมในการบริหารจดัการโครงการ โดยจดัจา้งท่ีปรึกษาในระหวา่งการพฒันาโครงการ และมีนโยบายใน
การสรรหาและพฒันาบุคลากรเพ่ือรองรับการพฒันาและดาํเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท์ั้ง
ในประเทศไทยและในต่างประเทศ 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีทรัพยสิ์นถาวรหลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ ดงัน้ี 
 

บริษัท โรงพมิพ์ตะวนัออก จํากดั (มหาชน) 
 

ประเภทลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 
มูลค่า สุทธิ 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพนั 

1. ท่ีดิน  2 แปลง 11 โฉนด  
 รวมเน้ือท่ี 6.3.45 ไร่ 

เป็นเจา้ของ 97 
 
 

2. อาคาร 3 หลงั ดงัน้ี:-  
 - อาคาร 1 มี 3 ชั้น เป็นโรงงาน 
   - อาคาร 2 มี 2 ชั้น เป็นโรงงาน 
   - อาคาร 3 มี 5 ชั้น แบ่งเป็น 
สาํนกังาน 2 ชั้น และโรงงาน 3 ชั้น 
ซ่ึงทั้งหมด ตั้งอยูเ่ลขท่ี 51/29, 51/61 
ซอยวภิาวดีรังสิต 66 (สยามสามคัคี) 
ตลาดบางเขน หลกัส่ี กรุงเทพฯ 

เป็นเจา้ของ 6.47 
จาํนองกบั 

ธนาคารกสิกรไทย 

3. เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 29 เคร่ือง เป็นเจา้ของ 60.61  

4. เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 2 เคร่ือง เป็นเจา้ของ 23.64 
จาํนองกบั 

ธนาคารทหารไทย 

5. เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 42 เคร่ือง เป็นเจา้ของ 83.82 ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
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บริษัทย่อย และบริษัทย่อยทางอ้อม 
 

ประเภทลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 
มูลค่า สุทธิ 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพนั 

1. ทีด่นิ    

- ในประเทศไทย    

JKR จาํนวน 1 แปลง 

เป็นเจา้ของ 

15.62 จาํนองกบั KBANK 

RPV จาํนวน 1 แปลง 15.88 จาํนองกบั KBANK 

LOPBURI จาํนวน 1 แปลง 16.43 จาํนองกบั KBANK, TMB 

- ในประเทศญ่ีปุ่น จาํนวน 4 แปลง  207.34  

2. โรงไฟฟ้า    

- Solar Farm    

JKR จาํนวน 1 แปลง 

เป็นเจา้ของ 

320.88 จาํนองกบั KBANK 

RPV จาํนวน 1 แปลง 321.71 จาํนองกบั KBANK 

LOPBURI จาํนวน 1 แปลง 397.74 จาํนองกบั KBANK, TMB 

ปราจีนบุรี จาํนวน 1 แปลง  194.94 จาํนองกบั TMB 

GK3 จาํนวน 1 แปลง  759.42  

- Solar Roof    

EPCOG จาํนวน 8 โครงการ เป็นเจา้ของ 58.58 จาํนองกบั TMB 

3. ทีด่นิพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 
     WPS  

 
เป็นเจา้ของ 

 
354.24 

 
จาํนองกบั KBANK 

 

 
หมายเหตุ ฯ  

1. บริษทั เจเคอาร์ พลงังาน จาํกดั (JKR) และ บริษทั อาร์พีวี จาํกดั(RPV) ท่ีดิน และโรงไฟฟ้าจดจาํนองไว้
กบัธนาคาร กสิกรไทย เพ่ือคํ้าประกนัสินเช่ือ วงเงินจาํนอง 675,000,000 บาท 

2. บริษทั ลพบุรี โซล่า จาํกดั (LOPBURI) ท่ีดิน และโรงไฟฟ้าจดจาํนองไวก้บัธนาคาร กสิกรไทย และ
ธนาคารทหารไทย เพ่ือคํ้าประกนัสินเช่ือ วงเงินจาํนอง 534,000,000 บาท 
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บริษทัฯ : 

เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2559 บริษทัฯ ไดรั้บคาํฟ้องต่อศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้
ระหว่างประเทศกลาง ร่วมกบับุคคลอ่ืน 7 ราย บริษทัฯ ตกเป็นจาํเลยร่วมท่ี 1 ในฐานความผิดละเมิด
ขอ้มูลอนัเป็นความลบัทางการคา้ โดยโจทกอ์า้งวา่พนกังานของโจทกน์าํขอ้มูลท่ีเป็นความลบัทางการคา้
มาเปิดเผยใหก้บับริษทัฯ และเรียกค่าเสียหาย รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 753.97 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ีย
ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัฟ้อง 

บริษทัย่อยทางอ้อม : 

เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2559 บริษทัยอ่ยทางออ้มในประเทศญ่ีปุ่น 3 แห่ง [Alternative Energies 
Kabushiki Kaisha (Jpn Co.) (“AEKK”), AE Power Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GK2”), และ Kyotamba 
Solar Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GK3”)] ไดรั้บคาํฟ้องร้องต่อศาลแห่งเมืองโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น 
ร่วมกบับุคคลอ่ืน 2 ราย โดยบริษทัฯ ตกเป็นจาํเลยร่วม ในความผิดฐานละเมิดขอ้มูลอนัเป็นความลบั
ทางการคา้ โดยโจทก์อา้งว่าพนักงานของโจทก์นําขอ้มูลท่ีเป็นความลบัทางการคา้มาเปิดเผยให้กับ
บริษทัฯ และเรียกค่าเสียหาย รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 974.72 ลา้นเยน  

 บริษทัฯ ได้มีการเจรจาเพ่ือระงบัขอ้พิพาททางคดี ทั้งคดีในประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่น 
ทั้งหมด โดยสามารถเจรจาตกลงกนัได ้ฝ่ายบริษทัโจทก์และบริษทัในประเทศญ่ีปุ่น ไม่ประสงคจ์ะ
ดาํเนินคดีกบับริษทัฯ และบริษทัย่อยในประเทศญ่ีปุ่นอีกต่อไป และไดมี้การยื่นคาํร้องขอถอนฟ้องคดี
ต่อศาลในวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2559 และ 21 กรกฎาคม 2559 ตามลาํดบัเสร็จส้ินแลว้ ทั้งน้ีโจทก์และ
จาํเลยไดต้กลงท่ีจะให้ความร่วมมือสนับสนุนในการประกอบการซ่ึงกนัและกนั จึงไดมี้การตกลงทาํ
สญัญาพฒันาโครงการ PV Solar ระหวา่ง บริษทัยอ่ยของโจทก ์กบั GK3 ลงวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2559 เป็น
ค่าพฒันาโครงการ Kyotamba Mizuho 12.0008 MWp Solar Plant (ขนาดกาํลงัการผลิต 9.99 เมกะวตัต)์
จาํนวนเงิน 270 ลา้นเยน โดยมีการจ่ายชาํระครบทั้งจาํนวนแลว้ เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2559  

นอกจากขอ้ตกลงเพื่อระงบัขอ้พิพาททางคดีดงักล่าวขา้งตน้แลว้ บริษทัฯ ยงัมีภาระผูกพนัตอ้ง
จดัหาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยอ่ื์น ๆ ท่ีมีกาํลงัการผลิตไม่ตํ่ากว่า 12 เมกะวตัต ์มาขายให้กบัโจทก์
หรือบริษทัยอ่ยของโจทกภ์ายในวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2560 หากไม่สามารถดาํเนินการได ้บริษทัฯ ตอ้งจ่าย
ค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นเงิน 690 ลา้นเยนหรือประมาณ 197.26 ลา้นบาท ในระหว่างการเจรจา
ประนีประนอมยอมความ บริษทัฯ ไดเ้จรจากบัผูข้ายโรงไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่นให้ชดใชค่้าเสียหายแก่
กลุ่มบริษทัจากขอ้พิพาทคดีดงักล่าว รวมทั้งจดัหาโรงไฟฟ้าอ่ืนมาขายใหแ้ก่โจทกต์ามท่ีโจทกเ์สนอ โดย 

ข้อพพิาททางกฎหมาย 
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บริษทัย่อยทางอ้อม : (ต่อ) 

ผูข้ายยนิยอมท่ีจะจดัหาโรงไฟฟ้าอ่ืนมาขายใหก้บัโจทกต์ามท่ีโจทกเ์สนอ และยนิยอมท่ีจะรับผดิในความ
เสียหายทั้งปวงท่ีอาจมีข้ึน 

เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2559 บริษทัย่อยทางออ้มในประเทศญ่ีปุ่น 2 แห่ง [Alternative Energies 
Kabushiki Kaisha (Jpn Co.) (“AEKK”) และ AE Power Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GK2”)] ไดล้งนามใน
บนัทึกขอ้ตกลง [MOU] ร่วมกบับริษทัผูข้ายโครงการ [Green Energy Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GE”)] ให้
บริษทั GE ชดใช้ค่าเสียหายแก่กลุ่มบริษทัฯ จากขอ้พิพาททางคดีดงักล่าว จาํนวน 270 ลา้นเยน ใน
ระหว่างปี 2560 บริษทัยอ่ยไดรั้บชาํระเป็นจาํนวนเงินรวม 200.74 ลา้นเยน และไดรั้บชาํระส่วนท่ีเหลือ
ครบทั้งจาํนวนแลว้เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2561 

ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2560 บริษทัย่อยทางออ้มในประเทศญ่ีปุ่น 2 แห่งขา้งตน้ ในลงนาม
ในบนัทึกขอ้ตกลง (MOU) เพิ่มเติมร่วมกบับริษทัผูข้ายโครงการ (GE) โดยให้ GE ดาํเนินการหา
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยอ่ื์น ๆ ท่ีมีกาํลงัการผลิตไม่ตํ่ากว่า 12 เมกะวตัต์ มาขายคืนให้
โจทก ์หรือ บริษทัยอ่ยของโจทกภ์ายในวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2560 หากไม่สามารถดาํเนินการไดต้อ้งจ่ายค่า
ความเสียหายให้แก่โจทก์ เป็นจาํนวนเงิน 690 ล้านเยนหรือประมาณ 197.26 ล้านบาท เม่ือครบ
กาํหนดเวลา GE ไม่สามารถดาํเนินการหาโครงการโรงไฟฟ้าอ่ืนมาขายให้โจทก์ตามท่ีโจทก์เสนอ จึง
ตอ้งจ่ายค่าความเสียหายให้โจทก์ อย่างไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 29 ธันวาคม 2560 บริษทัฯ ไดจ่้ายชาํระค่า
ความเสียหายให้กบัโจทก ์และไดมี้การเรียกค่าเสียหายจาก GE บริษทัไดท้ยอยรับชาํระค่าเสียหายจาก 
GE ในเดือนมกราคม และกมุภาพนัธ์ 2561 ครบทั้งจาํนวนแลว้ 



140 

 

 
 
 
 

หลกัทรัพย์ของบริษัท   
บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,045,038,462 หุน้ ทุนชาํระแลว้จาํนวน 921,572,840 หุน้ โดยแบ่ง

ออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 921,572,840  หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ดงันั้น จาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงจาํนวน
เท่ากบั  921,572,840  หุน้ 

 

โครงสร้างการถือหุ้น 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบยีน วนัที ่15 มีนาคม 2562 ดงันี ้ 
 

ลําดบั จํานวนหุ้น %

1 บริษัท อควา คอร์เปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 369,383,491                     40.08                

2 กลุ่ มชินสุภัคกุล  ประกอบด้วย : - 186,095,582                     20.19                

นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล 83,278,288                      9.04                 
น.ส. มาลินี ชินสุภัคกุล 48,811,232                      5.30                 
นาย ยอด ชินสุภัคกุล 27,107,680                      2.94                 
นาง มาริสา ณ นคร 23,468,178                      2.55                 
นาย ยุทธชัย ชินสุภัคกุล 2,044,224                        0.22                 
นาง มาลีรัตน์ ชินสุภัคกุล 1,035,980                        0.11                 
นาย เด็ด ชินสุภัคกุล 200,000                            0.02                 
นาง พิไลลักษณ์ ชินสุภัคกุล 150,000                            0.02                 

3 กลุ่ มศรเลิศลํ้าวาณิช ประกอบด้วย : - 15,765,024                       1.71                  

นาย มงคล ศรเลิศล ํา้วาณิช 14,842,875                      1.61                 
น.ส. จันทนา ศรเลิศล ํา้วาณิช 410,149                            0.04                 
น.ส. ทัศนีย์ ศรเลิศล ํา้วาณิช 310,850                            0.03                 
นาย กร ศรเลิศล ํา้วาณิช 80,000                              0.01                 
นาง นฤมล ศรเลิศล ํา้วาณิช 50,019                              0.01                 
นาย เจริญ ศรเลิศล ํา้วาณิช 40,300                              0.00                 
น.ส. ธัญลักษณ์ ศรเลิศล ํา้วาณิช 30,831                              0.00                 

รายช่ือ

 
 

 

ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
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โครงสร้างการถือหุ้น (ต่อ) 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบยีน วนัที ่15 มีนาคม 2562 ดงันี ้ 
 

ลําดบั จํานวนหุ้น %

4 กลุ่ มอัจฉราวรรณ ประกอบด้วย : - 12,580,168                       1.37                  

นาง ภาวนา อัจฉราวรรณ 10,582,556                      1.15                 
นาย วัลลภ อัจฉราวรรณ 1,997,612                        0.22                 

5 กลุ่ มแสงทองอร่าม ประกอบด้วย : - 11,911,441                       1.29                  

นาย เจริญชัย แสงทองอร่าม 5,390,609                        0.58                 
นาย เฮ้าคิน แสงทองอร่าม 5,268,750                        0.57                 
นาย ปธิกร แสงทองอร่าม 1,100,000                        0.12                 
นาย เผ่าคิน แสงทองอร่าม 130,000                            0.01                 
นาย ต่อเผ่า แสงทองอร่าม 22,000                              0.00                 
นาย ชัยณรงค์ แสงทองอร่าม 82                                      0.00                 

6 นาย กําพล วริะเทพสุภรณ์ 7,395,400                         0.80                  

7 นาย สนอง สวยพริ้ง 6,391,148                         0.69                  

8 นาย ลิขิต วงัศานุตร 5,204,800                         0.56                  

9 กลุ่ มเอ้ือสุดกิจ ประกอบด้วย : - 5,099,500                         0.55                  

นาย บุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ 2,887,500                        0.31                 
นาย บุญรัตน์ เอื้อสุดกิจ 2,082,000                        0.23                 
นาย พลวัฒน์ เอื้อสุดกิจ 130,000                            0.01                 

10 กลุ่ มพฤกษ์สุนทร ประกอบด้วย : - 5,054,205                         0.55                  

นาย วสวัตต์ิ พฤกษ์สุนทร 4,523,105                         0.49                  
นาย สุรชัย พฤกษ์สุนทร 531,100                             0.06                  

624,880,759                     67.81                

296,692,081                     32.19                

921,572,840                     100.00              

ผู้ถือหุ้นรายอ่ืน

จํานวนหุ้นทั้งส้ิน

รายช่ือ

รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดบั

 
 
รายช่ือผู้ถือหุ้นจาก : บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด 
1/   บริษทั อควา คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจบริการดา้นส่ือโฆษณาท่ีครบวงจร 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล และประวตัิการจ่ายเงินปันผล 
 

บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษี โดย
ข้ึนอยูก่บัภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์ดาํเนินธุรกิจในอนาคตของบริษทัฯ   

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ มีกาํไร
สุทธิประจาํปี 2561 และมีกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร ดงัน้ี : - 

 
 

 

ทาํให้บริษทัฯ มีกาํไรสะสมสาํหรับการจดัสรรในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังน้ี โดยเสนอให้
จ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสด 

 

เพื่อพิจารณาอนุมติัจดัสรรกาํไรจากผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึง วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2561 และจากกาํไรสะสม โดยจ่ายปันผลในรูปของเงินสด อตัราหุ้นละ 0.15 บาท  เป็นจาํนวนเงิน 
133,958,822.50 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้  สาํหรับผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 
1 มกราคม 2561  ถึง วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และจากกาํไรสะสม  ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท เม่ือวนัท่ี 12 
กนัยายน 2561 เป็นจาํนวนเงิน 41,801,538.50 บาท (จาํนวนหุ้น 836,030,770 หุ้น) และจะจ่ายเงินปันผลงวด
สุดทา้ยอีก สาํหรับผลการดาํเนินงานวนัท่ี 1 กรกฎาคม – 31 ธนัวาคม 2561 และจากกาํไรสะสม ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท (จาํนวนหุน้ 921,572,840 หุน้) เป็นจาํนวนเงิน 92,157,284.00 บาท 

 

ทั้งน้ีอตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ และ     
เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอตัราท่ีกฏหมายกาํหนด โดยบริษทัจะหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายสาํหรับปัน
ผลทั้งหมดท่ีจ่าย จากปันผลในส่วนท่ีจ่ายเป็นเงินสด 

 
โดยผูถื้อหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได ้ดงัน้ี :- 

 -  อตัราหุน้ละ 0.0037 บาท  เครดิตภาษีไดอ้ตัราร้อยละ 20 
 -  อตัราหุน้ละ 0.0963 บาท ไม่สามารถเครดิตภาษีได ้เน่ืองจากเป็นส่วนของ 
     ผลกาํไรท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 
 
 
 

รายละเอยีด จํานวนหุ้นสามญั จํานวนเงิน (บาท) มูลค่าต่อหุ้น 

กาํไรสุทธิ ปี 2561 921,572,840 34,141,620.83 0.037 
กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

921,572,840 101,418,887.24 0.110 
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ข้อมูลเปรียบเทยีบการจ่ายเงนิปันผลในปีทีผ่่านมา 

หมายเหตุ * จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้เป็นเงินสด อตัราหุน้ละ 0.05 บาท เม่ือวนัท่ี 12 ก.ย. 61  
       และจะจ่ายงวดสุดทา้ยอีก อตัราหุน้ละ 0.10 บาท ในวนัท่ี 23 พ.ค. 62 

 
ทั้งน้ีกาํหนดใหว้นัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 เป็นวนัใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ (“Record Date”) ในการรับเงิน

ปันผล  โดยใหจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2562 เน่ืองจากตอ้งขออนุมติัจากท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ก่อน 
 

ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวส่งผลต่อการปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิของ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3 (EPCO-W3) เน่ืองจากขอ้กาํหนดสิทธิของใบสาํคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ ขอ้ 4.2  เง่ือนไขการปรับสิทธิ ตามท่ีระบุในขอ้ 4.2 (จ) วา่ “เม่ือบริษทั
จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกวา่อตัราร้อยละ 80 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัหลงัหกั
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล สาํหรับการดาํเนินงานในรอบระยะเวลาใดๆ และจากกาํไรสะสม ตลอดอายใุบสาํคญั
แสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ี” 

บริษทัฯจะดาํเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิ และอตัราการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิเพื่อให้
เป็นไปตามเง่ือนไข และขอ้กาํหนดสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯดงักล่าว ตาม
สูตรการคาํนวณท่ีระบุไวใ้นขอ้ 4.2 (จ) ของขอ้กาํหนดสิทธิสาํหรับใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของ
บริษทั คร้ังท่ี 3 (EPCO-W3) 

โดย ณ วนัท่ี 25 เมษายน 2562 บริษทัยงัไม่สามารถคาํนวณราคาปรับสิทธิและอตัราการปรับสิทธิ
ท่ีแน่นอนได ้เน่ืองจากการคาํนวณดงักล่าวตอ้งรอขอ้มูลราคาซ้ือขายในตลาด 14 วนัทาํการก่อนวนั XD คือ 
วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 (วนัท่ีไม่ไดรั้บสิทธิปันผล) ดงันั้นเม่ือทราบราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิแลว้ 
จะแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยต่อไป เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าว
ไม่ใหด้อ้ยไปกวา่เดิม 

รายละเอยีด 
การจ่ายเงนิปันผล 

ปี 2561 
(ทีเ่สนอพจิารณา) 

ปี 2560 
 

ปี 2559 
 

 กาํไรสุทธิ   34.14 ลา้นบาท 51.59 ลา้นบาท 131.78 ลา้นบาท 
 จาํนวนหุน้สามญัท่ีชาํระแลว้ 921,572,840 หุน้ 836,030,770 หุน้ 765,585,412 หุน้ 
 เงินปันผลประจาํปี 
 โดยจ่ายเป็น  –  เงินสด 
                       – หุน้ปันผล 

 

0.15  บาท/หุน้ * 
0.15 บาท/หุน้ 

- 
 

0.16  บาท/หุน้ * 
0.11 บาท/หุน้ 
20 หุน้เดิม : 1 หุน้ปันผล 
คิดเป็นอตัรา 0.05 บาท/หุน้ 

0.16  บาท/หุน้ 
0.12 บาท/หุน้ 
25 หุน้เดิม : 1 หุน้ปันผล 
คิดเป็นอตัรา 0.04 บาท/หุน้ 

 เงินปันผลจ่ายทั้งส้ินประมาณ 133.96  ลา้นบาท 130.58  ลา้นบาท 122.49  ลา้นบาท 
 สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล 
 เทียบกบักาํไรสุทธิ 

392.36% 253.12% 92.95% 
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คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการ 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท, 
คณะกรรมการตรวจสอบ , คณะกรรมการบริหาร,  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน โดยมีรายช่ือและขอบเขตอาํนาจ
หนา้ท่ีดงัน้ี 

 

1.  คณะกรรมการบริษทั 
 

     คณะกรรมการบริษทั มีจาํนวน 9 ท่าน ประกอบดว้ย 
 

 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามแทนบริษทัฯ คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือและประทบัตราสาํคญัของบริษทัฯ  
 

อาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษทัฯ 
คณะกรรมการบริษทัฯ มีอาํนาจและหนา้ท่ีจดัการบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์

และข้อบงัคับของบริษทัฯ ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความสุจริต และ
ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ  รวมทั้งกาํหนด เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย   แผนงานและ
งบประมาณของบริษทัฯ ควบคุมกาํกบัดูแลการบริหาร และการจดัการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไป
ตามนโยบายท่ีไดรั้บมอบหมาย เวน้แต่ในเร่ืองดงัต่อไปน้ีซ่ึงคณะกรรมการตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ก่อนการดาํเนินการ ไดแ้ก่ เร่ืองท่ีกฎหมายกาํหนดให้ตอ้งไดรั้บมติอนุมติัของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เช่น การ
เพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุ้นกู ้การขายหรือโอนกิจการของบริษทัฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสําคญัให้แก่
บุคคลอ่ืน หรือการซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนมาเป็นของบริษทัฯ การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ
หรือขอ้บงัคบั รวมถึงการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการซ้ือและขายสินทรัพยท่ี์สําคญัตามกฎเกณฑ์ของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือตามท่ีหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ กาํหนด 

ช่ือ – นามสกลุ ตาํแหน่ง 
1 นายยทุธ   ชินสุภคักลุ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
2 นายวีระ   เหล่าวิทวสั กรรมการบริหาร, กรรมการผูจ้ดัการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

3 นายแดน   ชินสุภคักลุ ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการพิจารณาการลงทุน 

4 นายอารักษ ์  ราษฎร์บริหาร กรรมการพิจารณาการลงทุน 
5 นายประสงค ์  หาญปิยวฒันสกลุ กรรมการบริหาร 

6 นางสาวรุ่งระวี   เอ่ียมพงษไ์พฑูรย ์ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

7 นายชยัวฒัน ์  อศัวินทรางกรู ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
8 นายชาลี   ดิษฐลกัษณ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
9 นางยพุาพรรณ    เอกสิทธิกลุ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

การจัดการ 
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กรรมการอสิระ  
 

คณะกรรมการบริษทัชุดปัจจุบนัประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซ่ึงนบัเป็น 1 ใน 3 ของ
จาํนวนกรรมการทั้งหมด  

 

คาํนิยามของ กรรมการอสิระ 
1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทั

ร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ี ไดน้ับรวมการถือหุ้นของผูท่ี้
เก่ียวขอ้งของกรรมการตรวจสอบรายนั้น ๆ ดว้ย 

2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือน
ประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน ก.ล.ต.  ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งหา้ม
ดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการท่ี
เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ 

3.  ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4.  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู ้
มีอาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของ
ตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทาง
ธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้
แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ียื่นคาํขออนุญาตต่อ
สาํนกังาน ก.ล.ต. 

5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสาํนกั
งานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สอง
ปีก่อนวนัท่ียืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. 

6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย
หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ รวมทั้งไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้
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อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย  เวน้แต่จะได้พน้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. 

7.  ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่  

8.  ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือ
บริษทัยอ่ย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน 
ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุ้นท่ีมี
สิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษทัอ่ืนซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

9.  ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของ
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

10. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของ 
บริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้ใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ
บริษทัฯ 

11. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั เฉพาะท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
 

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

  คณะกรรมการตรวจสอบ  มีจาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 
 

ช่ือ – นามสกลุ ตาํแหน่ง 

1 นายชยัวฒัน ์   อศัวินทรางกรู ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
2 นายชาลี          ดิษฐลกัษณ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
3 นางยพุาพรรณ    เอกสิทธิกลุ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

 
หมายเหตุฯ   กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์เพียงพอท่ีจะทาํ   

       หนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน และไม่มีส่วนไดเ้สียในบริษทั 
 
 

อาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
(1) สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 
(2) สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ

ภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้ง
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หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบ
ภายใน 

(3) สอบทานใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

(4) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั
ฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่าย
จดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

(5) พิจารณานโยบาย และสอบทานแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ 
ตามโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ ใหมี้ความ
เหมาะสมกบัรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดลอ้มของบริษทั วฒันธรรมองคก์ร และนาํเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพ่ืออนุมติั 

(6) พิจารณาทบทวนความเหมาะสม ของการเปล่ียนแปลงนโยบายการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ท่ีไดรั้บ
จากประธานเจา้หนา้บริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ  ผูบ้ริหาร และนาํเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั เพ่ืออนุมติั 

(7) สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเส่ียงเก่ียวกบัการ
ทุจริตคอร์รัปชัน่ ตามท่ีฝ่ายตรวจสอบภายในไดเ้สนอ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ระบบดงักล่าว มีความเส่ียง
ท่ีจะทาํใหเ้กิดโอกาสการคอร์รัปชัน่ท่ีมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานของ
บริษทันอ้ยท่ีสุด และมีความเหมาะสม กบัรูปแบบธุรกิจของบริษทั 

(8) รับเร่ืองแจง้เบาะแสการกระทาํคอร์รัปชัน่ ท่ีคนในองคก์รมีส่วนเก่ียวขอ้ง และตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จริงตามท่ีไดรั้บแจง้ และเสนอเร่ืองใหค้ณะกรรมการบริษทัร่วมกนัพิจารณาลงโทษ หรือ
แกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

(9) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั รายการไดม้า / จาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์สาํคญั และรายการอ่ืนใด
ท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 

(10) จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ซ่ึง
รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูล
ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของ
บริษทัฯ 

(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ 
(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
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(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของบริษทัฯ 
(ฉ) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหน้าท่ี

ตามกฎบตัร (charter) 
(ซ) รายการอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและ

ความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษทัฯ 
(11) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
(12) ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสยัวา่มีรายการหรือการ

กระทาํดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของ
บริษทัฯ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษทัฯ เพ่ือดาํเนินการ
ปรับปรุงและแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

1. รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
2. การทุจริตหรือมีส่ิงผดิปกติหรือมีความบกพร่องท่ีสาํคญัในระบบควบคุมภายใน 
3. การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
หากคณะกรรมการของบริษทัฯ หรือผูบ้ริหารไม่ดาํเนินการใหมี้การปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาตาม

วรรคหน่ึง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทาํตามวรรคหน่ึงต่อ
สาํนกังาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระ ไม่ไดเ้ป็นเจา้หนา้ท่ีหรือ
ลูกจ้างของบริษทัฯ และในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบดงัท่ีกล่าวมาน้ี คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความรับผดิชอบต่อบุคคลภายนอก  

 

3.  คณะกรรมการบริหาร  
 

       คณะกรรมการบริหาร  มีจาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 
 

 

 

ช่ือ – นามสกลุ ตาํแหน่ง 

1 นายยทุธ   ชินสุภคักลุ ประธานกรรมการบริหาร 
2 นายวีระ   เหล่าวิทวสั กรรมการบริหาร 
3 นายประสงค ์  หาญปิยวฒันสกลุ กรรมการบริหาร 
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อาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร 
 

1. กาํหนดนโยบาย วางแผน ทิศทาง กลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจ แผนการเงิน งบประมาณการดาํเนินงาน

และการลงทุน รวมถึงการบริหารงานด้านอ่ืน ๆ ของกลุ่มบริษทัเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสภาพทาง

เศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขนัในตลาด เพ่ือนาํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ เพ่ือ

พิจารณาและอนุมติั   

2. พิจารณาและศึกษาความเป็นไปไดส้ําหรับโครงการขยายธุรกิจและโครงการลงทุนใหม่ ๆ รวมถึง

ศึกษา พิจารณาและอนุมติัการเขา้ร่วมประมูลงาน ตลอดจนการเขา้ดาํเนินโครงการต่าง ๆ ของกลุ่ม

บริษทั ตามท่ีเห็นสมควรและเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ตามกรอบนโยบายท่ี

คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดพิ้จารณาและอนุมติั 

3. กาํกบัดูแลและติดตามการดาํเนินการตามนโยบายและแนวทางการบริหารต่าง ๆ ของบริษทัฯ ท่ีได้

กาํหนดไวใ้หเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีความเหมาะสมต่อสภาพการดาํเนิน

ธุรกิจและสภาวะการแข่งขนัในตลาด รวมถึงรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการของบริษทัฯ อยา่งสมํ่าเสมอ 

4. ใหค้าํแนะนาํ คาํปรึกษา รวมถึงกาํหนดแนวนโยบายและขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ

ของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร / กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ และคณะทาํงานชุด

ต่าง ๆ ของกลุ่มบริษทั เพ่ือสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

5. พิจารณาอนุมติัให้อาํนาจต่าง ๆ ตามท่ีจาํเป็นและมีความเหมาะสม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารและ

ดาํเนินกิจการของบริษทัฯ แก่ผูบ้ริหารระดับสูงของบริษทัฯ และคณะทาํงานของบริษทัฯ ตาม

กฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กาํหนด 

6. พิจารณาและอนุมติัการใชจ่้ายเงินเพ่ือการบริหารและดาํเนินกิจการต่าง ๆ ท่ีมีความจาํเป็นและเป็น

ประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ในส่วนท่ีเกินกว่าอาํนาจหรือเกินกว่าวงเงินอนุมติัของ

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร / กรรมการผูจ้ดัการ ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามขอบเขตอาํนาจอนุมติัท่ีประกาศใช ้

ณ ขณะนั้น และกาํหนดให้รายงานเก่ียวกบัการดาํเนินการดงักล่าวให้คณะกรรมการของบริษทัฯ 

ได้รับทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังแรกนับจากวนัท่ีพิจารณาอนุมัติให้มีการ

ดาํเนินการดงักล่าว 

7. ดาํเนินการอ่ืน ๆ ตามนโยบายท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษทัฯ 

8. ให้มีอาํนาจในการมอบอาํนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบติังานเฉพาะอย่างแทนได ้

โดยการมอบอาํนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดงักล่าว ให้อยูภ่ายใตข้อบเขตแห่งการมอบอาํนาจ

ตามหนงัสือมอบอาํนาจท่ีใหไ้ว ้และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ ขอ้กาํหนด หรือคาํสั่งท่ีคณะกรรมการ
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ของบริษทัฯ ไดก้าํหนดไว ้ทั้งน้ี การมอบหมายอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริหาร จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจหรือมอบอาํนาจช่วงท่ีทาํให้คณะกรรมการบริหาร 

หรือผูรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมติัรายการท่ีตนเองหรือบุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้ (ตามท่ีนิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง) อาจมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจไดรั้บประโยชน์ในลกัษณะใดๆ  

หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทัฯ 
 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหารอาจมอบอาํนาจช่วงใหพ้นกังานระดบับริหารของบริษทัมีอาํนาจใน
การกระทาํการเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ืองตามท่ีคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร หรือมอบ
อาํนาจใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงเป็นผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบริษทัเป็นการทัว่ไป ในการลงนามเอกสาร  นิติ
กรรมสัญญาใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการดาํเนินงานอนัเป็นธุรกรรมทางการคา้โดยปกติ รวมถึงการติดต่อกบั
หน่วยงานราชการไทย 

อน่ึง การอนุมัติรายการใดๆ ข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการท่ีทําให้
คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมี
ความขัดแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามข้อบงัคับบริษทัฯ และตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด) ทาํกบับริษทัฯ หรือบริษทัย่อย ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ี
เป็นไปตามปกติธุรกิจท่ีมีการกาํหนดขอบเขตชดัเจน 

 

4.  คณะกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน มีจาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย   

ช่ือ – นามสกลุ ตําแหน่ง 

1 นายแดน   ชินสุภคักลุ ประธานกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน 

2 นายชาลี   ดิษฐลกัษณ กรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน 

3 นางสาวรุ่งระว ี เอ่ียมพงษไ์พฑูรย ์ กรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน 
 
 

อาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน  
 

1. กาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวิธีการในการสรรหา ตลอดจนคดัเลือก กรรมการและผูบ้ริหาร
ระดบัสูง ใหค้ณะกรรมการและท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและแต่งตั้ง 

2. จดัทาํหลกัเกณฑคุ์ณสมบติัของคณะกรรมการบริษทั 
3. เสนอช่ือผูท่ี้มีความเหมาะสมใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาแต่งตั้งในกรณีตาํแหน่งกรรมการ 

วา่งลงจากเหตุอ่ืนท่ีไม่ใช่การพน้ตาํแหน่งตามวาระ 
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4. ทบทวนคุณสมบติัทัว่ไป คุณสมบติัเฉพาะ คุณสมบติัของกรรมการอิสระ และกาํหนดเพ่ิมเติม
หลกัเกณฑใ์นการสรรหาและคดัเลือกเพ่ือใหต้รงกบัสถานการณ์และความตอ้งการของบริษทัฯ 
และใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือผา่นการพิจารณาสรร
หาแลว้ คณะกรรมการสรรหาจะนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือให้ความเห็นชอบ และ
เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพ่ือลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนต่อไป 

5. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัไดม้อบหมาย 
 

 สําหรับการสรรหาคดัเลือกบุคคลเข้าดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหาร คณะอนุกรรมการสรรหา จัดให้มี
แผนการสืบทอดตาํแหน่งท่ีครอบคลุมตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูง เพ่ือใหม้ัน่ใจ
วา่บริษทัฯ มีผูบ้ริหารท่ีมีความรู้ ความสามารถ สามารถสืบทอดตาํแหน่งท่ีสาํคญัต่อไปในอนาคต 
 

5.  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีจาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย   
 

ช่ือ – นามสกลุ ตําแหน่ง 

1 นายยทุธ   ชินสุภคักลุ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

2 นายวรีะ   เหล่าวทิวสั กรรมการบริหารความเส่ียง 

3 นายชยัวฒัน ์      อศัวนิทรางกรู กรรมการบริหารความเส่ียง 
 

อาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
1. กาํหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงของบริษทั และนาํเสนอต่อคณะกรรมการ

ของบริษทั เพ่ือพิจารณาอนุมติัและทาํการทบทวนตามความเหมาะสม 
2. กาํหนดกรอบแนวทางในการบริหารจดัการความเส่ียง ให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบริหาร

ความเส่ียง  เพ่ือให้สามารถประเมิน ติดตาม และดูแลใหก้ารบริหารจดัการความเส่ียงของกลุ่ม
บริษทัอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ของบริษทั รวมถึงการทบทวนตาม
ความเหมาะสมและจาํเป็น 

3. กาํกบัดูแลและติดตามการปฏิบติัตามนโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษทั ภายใตก้รอบ
แนวทางในการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัฯ 

4. รายงานผลการดาํเนินงานต่อคณะกรรมการของบริษทัฯ อย่างสมํ่าเสมอเก่ียวกบัสถานะความ
เส่ียงของบริษทั การดาํเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเส่ียง  เพ่ือให้คณะกรรมการบริษทั
รับทราบและพิจารณาปรับปรุงแกไ้ข เพ่ือให้การดาํเนินงานของกลุ่มบริษทับรรลุตามนโยบาย
และกลยทุธ์ท่ีกาํหนด 
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6.  คณะกรรมการพจิารณาการลงทุน 

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน  มีจาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย   
 

ช่ือ – นามสกลุ ตาํแหน่ง 

1 นายแดน   ชินสุภคักลุ ประธานกรรมการพิจารณาการลงทุน 

2 นายอารักษ ์  ราษฎร์บริหาร กรรมการพิจารณาการลงทุน 

3 นางยพุาพรรณ    เอกสิทธิกลุ กรรมการพิจารณาการลงทุน 
 

อาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการพจิารณาการลงทุน  
1. กาํหนดกลยทุธ์การลงทุน แผนการลงทุน รวมถึงงบประมาณการลงทุนประจาํปีอนัเก่ียวเน่ืองกบัการลงทุน

ในธุรกิจหลกัของบริษทัฯ (CAPEX Investments) เพื่อนาํเสนอต่อคณะกรรมการของบริษทัฯ และ/หรือ ท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามข้อกาํหนดและหลักเกณฑ์ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

2. กาํหนดนโยบายการบริหารและการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้ น (Short-Term Investments) กรอบ
หลกัเกณฑ์ และระเบียบการบริหารและการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้นของกลุ่มบริษทั เพื่อนาํเสนอต่อ
คณะกรรมการของบริษทัฯ เพือ่พจิารณาและอนุมติั เพือ่ใชใ้นการดาํเนินงานการลงทุนของบริษทัฯ 

3. พิจารณาสอบทานขอ้เสนอการเขา้ซ้ือกิจการ การเขา้ลงทุน และการขายสินทรัพย ์รวมทั้งการจดัหาแหล่ง
เงินทุนท่ีมีความเพยีงพอและเหมาะสม สาํหรับการลงทุนในธุรกิจหลกัของบริษทัฯ 

4. พจิารณาสอบทานการดาํเนินการดา้นการลงทุนในธุรกิจหลกัและการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้นของบริษทัฯ  
5. กาํกบั ดูแลและติดตามการลงทุนในธุรกิจหลกัและการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้นของบริษทัฯ ใหอ้ยูภ่ายใต้

กรอบการบริหารจดัการการลงทุนและความเส่ียงท่ีกาํหนด 
6. พิจารณาและอนุมติัการดาํเนินการท่ีจาํเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการลงทุนในธุรกิจหลกัและการลงทุนในเงิน

ลงทุนระยะสั้นของบริษทัฯ ตามนโยบายแนวทางการปฏิบติัและอาํนาจหนา้ท่ี ท่ีคณะกรรมการของบริษทัฯ 
ไดก้าํหนด  

7. พจิารณาเร่ืองอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษทัฯ   
8. ใหมี้อาํนาจในการมอบอาํนาจช่วง และ/หรือมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนปฏิบติังานเฉพาะอย่างแทนได ้โดยการ

มอบอาํนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดงักล่าว ใหอ้ยูภ่ายใตข้อบเขตแห่งการมอบอาํนาจตามหนงัสือมอบ
อาํนาจท่ีใหไ้ว ้และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ ขอ้กาํหนด หรือคาํสั่งท่ีคณะกรรมการของบริษทัฯ ไดก้าํหนดไว ้
ทั้งน้ี การมอบหมายอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุนจะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการ
มอบอาํนาจหรือมอบอาํนาจช่วงท่ีทาํใหค้ณะกรรมการลงทุน หรือผูรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการลงทุน 
สามารถอนุมติัรายการท่ีตนเองหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามท่ีนิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการ
กาํกบัตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง) อาจมีส่วนได้
เสีย หรืออาจไดรั้บประโยชนใ์นลกัษณะใดๆ  หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ่ื์นใดกบับริษทัฯ 
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ผู้บริหาร 

ผูบ้ริหาร ณ 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 
 

ช่ือ – นามสกลุ ตาํแหน่ง 

1 นายวีระ   เหล่าวิทวสั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2 นางอาภรณ์   ปรัชญาทิพยส์กลุ ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด 
3 นายวรวิทย ์              จารุศรีบุญชยั ผูจ้ดัการโรงงาน 
4 นายอุทิศ   สิรินนัทน์ภสั รองผูจ้ดัการโรงงาน 
5 นางกนกอร จนัทนค์ร ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน และเลขานุการบริษทั 
6 นางสาวสุนนัทา   เอนกสินทรัพย ์ ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 
7 นายนคร   ช่ืนสม ผูจ้ดัการแผนกบุคคลและธุรการ 

 

อาํนาจหน้าทีข่องประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
1. มีอาํนาจควบคุมการบริหารงานของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริหารกาํหนดไว ้

และรายงานผลการดาํเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร 
2. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจาํปีท่ีฝ่ายบริหารจัดทาํเพื่อนําเสนอให้คณะกรรมการบริหาร

พจิารณาอนุมติั รวมทั้งควบคุมการใชจ่้ายงบประมาณประจาํปีของแต่ละหน่วยงาน 
3. พจิารณาประเมินการดาํเนินงานของบริษทัฯ อยา่งสมํ่าเสมอ เพือ่ป้องกนัความเส่ียงจากปัจจยัต่างๆ  ไม่วา่

จากภายในหรือภายนอกบริษทัฯ 
4. มีอ ํานาจสั่งการ  ออกระเบียบ  ประกาศ  บันทึก  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายหรือ

ผลประโยชนข์องบริษทัฯ 
5. พจิารณาการเขา้ทาํสัญญาเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทัฯ และสัญญาต่างๆ ซ่ึงเป็นผลประโยชน์ในกิจการของ

บริษทัฯ รวมทั้งกาํหนดขั้นตอนและวิธีการจดัทาํสัญญาดงักล่าวโดยให้นาํเสนอกรรมการบริหารและ
กรรมการบริษทัเพือ่ทราบดว้ย 

6. พิจารณาการนาํสิทธิและทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ไปก่อภาระผูกพนัใดกบับุคคล บริษทั ห้างร้าน หรือ
สถาบนัการเงิน เพือ่นาํเสนอคณะกรรมการบริหารอนุมติั 

7. พิจารณาผลกาํไรและขาดทุนของบริษทัฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจาํปี 
เพือ่เสนอคณะกรรมการบริหารอนุมติั 

8. ดาํเนินการใดๆ เพือ่สนบัสนุนการดาํเนินงานของบริษทัฯ ตามการใหอ้าํนาจจากคณะกรรมการบริษทั ซ่ึง
อยูภ่ายใตน้โยบายของคณะกรรมการ 

ทั้งน้ี อาํนาจหนา้ท่ีของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดงักล่าวขา้งตน้ จะไม่รวมถึงอาํนาจท่ีทาํให้ประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารสามารถอนุมติัรายการท่ีตน หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามขอ้บงัคบับริษทัและตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ ตลาดหลกัทรัพย์
กาํหนด) ทาํกบับริษทัฯ ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามปกติธุรกิจท่ีมีการกาํหนดขอบเขตชดัเจน 
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จํานวนคร้ังการประชุมกรรมการ 
 

ช่ือ-นามสกุล 
คณะกรรมการ 

บริษทั 
คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

คณะกรรมการ 
สรรหา และ
พจิารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

ความเส่ียง 

คณะกรรมการ 
พจิารณาการ

ลงทุน 

1. นายยทุธ  ชินสุภคักลุ 13/13  7/7  3/3  
2. นายวรีะ  เหล่าวิทวสั 13/13  7/7  3/3  
3. นายแดน  ชินสุภคักลุ 13/13   3/3  3/3 
4. นายประสงค ์หาญปิยวฒันสกลุ 13/13  7/7    
5. นายชยัวฒัน์  อศัวนิทรางกรู 11/13 5/5   3/3  
6. นายชาลี ดิษฐลกัษณ 11/13 5/5  3/3   
7. นางยพุาพรรณ   เอกสิทธิกลุ 

(แต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 4 พ.ค. 61  
แทน Mr. Hester  Chew) 

7/9 3/3    2/2 

8. นายอารักษ ์ราษฎร์บริหาร 13/13     3/3 
9. นางสาวรุ่งระว ี เอ่ียมพงษไ์พฑูรย ์ 12/13   3/3   
10. Mr. Hester  Chew 

(ลาออกเม่ือวนัท่ี 2 พ.ค. 61) 
1/4 1/2    0/1 

 

 

การประชุมของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 
 คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายเปิดโอกาสใหก้รรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ไดป้ระชุมระหว่างกนัเอง
เพ่ือเปิดโอกาสใหอ้ภิปรายปัญหาต่าง ๆ ทั้งท่ีเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทัฯ และเร่ืองท่ีอยูใ่นความสนใจ โดยไม่มี
ฝ่ายบริหารร่วมดว้ย และรายงานผลใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบ  
 

การประเมนิผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการกาํหนดให้มีการจดัทาํแบบประเมินผลการปฏิบติังานอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ทั้งใน
รูปแบบของการประเมินตนเองรายบุคคล หรือรายบุคคล และการประเมินผลตนเองรายคณะ เพ่ือใช้เป็น
กรอบในการตรวจสอบและแกไ้ขปรับปรุงการปฏิบติังานในหนา้ท่ีของคณะกรรมการ  โดยผลการประเมิน
การปฏิบติังานของกรรมการนั้น ฝ่ายบริหารจะสรุปผลให้คณะกรรมการรับทราบ  และเผยแพร่ผลสรุปการ
ประเมินคณะกรรมการในแต่ละราย 
 คณะกรรมการไดจ้ดัใหมี้บรรทดัฐานการปฏิบติังานของคณะกรรมการอยา่งมีหลกัเกณฑ ์และทาํการ
ประเมินผลการปฏิบติังานเปรียบเทียบกบับรรทดัฐานเป็นระยะๆ ตามท่ีกาํหนด 
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ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษทั 
 

1. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 
คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูพิ้จารณากาํหนดค่าตอบแทนท่ีจาํเป็นและเหมาะสมท่ีเป็น

ตวัเงิน ให้แก่ กรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย โดยนาํเสนอขออนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการ และท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจาํปี ค่าตอบแทนรวม ท่ีเป็นตวัเงินของคณะกรรมการบริษทัในรูป
ของเบ้ียประชุมและบาํเหน็จกรรมการ เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 3,787,250  บาท รายละเอียด ดงัน้ี 

           หน่วย :  บาท 
 

ช่ือ-นามสกลุ 
คณะกรรมการ 

บริษทั 
คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

บาํเหน็จ 
กรรมการ 

รวม 

1.  นายยทุธ  ชินสุภคักลุ 207,000 162,000 127,500 496,500 

2.  นายวีระ  เหล่าวิทวสั 207,000 162,000 127,500 496,500 

3.  นายแดน  ชินสุภคักลุ 207,000  63,500 270,500 

4.  นายประสงค ์หายปิยวฒันสกลุ 207,000 162,000 60,500 429,500 

5.  นายอารักษ ์ราษฎร์บริหาร 207,000  82,500 289,500 

6.  นายชยัวฒัน ์ อศัวินทรางกรู 207,000 219,000  101,500 527,500 

7.  นายชาลี ดิษฐลกัษณ 207,000 152,250 70,500 429,750 

8.  นางยพุาพรรณ เอกสิทธิกลุ1 87,500 78,000  165,500 

9. นายเฮสเตอร์ ชิว2 102,000 49,500  151,500 

10.  นางสาวรุ่งระว ี เอ่ียมพงษไ์พฑูรย ์ 207,000  44,500 251,500 

เลขานุการบริษัท     

1. นางกนกอร จนัทนค์ร 207,000  72,000 279,000 

รวม 2,052,500 498,750 486,000 750,000 3,787,250 
หมายเหตุ : เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 เป็นต้นมาท่ีประชุมสามญัผู้ถือหุ้นอนุมติัค่าเบีย้ประชุม ดังนี:้- 

1. เบีย้ประชุมกรรมการ  17,500  บาท/เดือน 
2. เบีย้ประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000  บาท/คร้ัง 
3. เบีย้ประชุมกรรมการตรวจสอบ 26,000  บาท/คร้ัง 
4. เบีย้ประชุมกรรมการบริหาร 15,000  บาท/เดือน 
5. บาํเหนจ็กรรมการ จ่ายวงเงินไม่เกิน 750,000 บาท  ของกาํไรสุทธิในปี 2560 

 

1, 2 – นางยพุาพรรณ เอกสิทธิกลุ ไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 4 พ.ค. 61  แทนนายเฮสเตอร์ ชิว ท่ีลาออกเม่ือวนัท่ี 2 พ.ค. 61 
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2.  ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษทั 
 

ผูบ้ริหารของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีจาํนวน 7 ท่าน  ประกอบดว้ย :- 
 

ลาํดบั ช่ือ นามสกลุ ตาํแหน่ง 
1 นายวีระ เหล่าวทิวสั กรรมการบริหารและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2 นางอาภรณ์  ปรัชญาทิพยส์กลุ ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด 
3 นายวรวิทย ์จารุศรีบุญชยั ผูจ้ดัการโรงงาน 
4 นายอุทิศ  สิรินนัทน์ภสั รองผูจ้ดัการโรงงาน 
5 นางกนกอร  จนัทนค์ร ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
6 นางสาวสุนนัทา  เอนกสินทรัพย ์ ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 
7 นายนคร  ช่ืนสม   ผูจ้ดัการแผนกบุคคลและธุรการ 

 
บริษทัฯจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารในรูปของเงินเดือน และผลตอบแทนอ่ืน เช่นโบนสั เงินสมทบ

กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ  โดยยงัไม่รวมผลประโยชน์พนกังานหลงัจากออกจากงาน โดยสรุปไดด้งัน้ี :- 
หน่วย :  บาท 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี 2561 ปี 2560 
เงินเดือน 9,729,500 9,592,300 
โบนสั 900,000 1,220,000 
เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ, อ่ืน ๆ 640,345 543,540 

รวม 11,269,845 11,355,840 

 

บุคลากร  
บุคลากรของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีจาํนวนทั้งส้ิน 279 ราย และ ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560  มีจาํนวนทั้งส้ิน 288 ราย บริษทัฯ จ่ายค่าตอบแทนบุคลากรเป็น เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนสั  
เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ และสวสัดิการอ่ืน  ทั้งน้ียงัไม่รวมผลประโยชน์
พนกังานหลงัจากออกจากงานโดยสรุปไดด้งัน้ี :- 

หน่วย :  บาท 

ค่าตอบแทน ปี 2561 ปี 2560 
เงินเดือน 58,253,095 68,044,031 
โบนสั 4,692,950 5,660,470 
ค่าล่วงเวลา 8,402,517 10,375,258 
เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ,อ่ืน ๆ 8,444,516 8,165,836 

รวม 79,793,078 92,245,595 



157 

 

นโยบายในการพฒันาพนักงาน 
 

 บริษัทตระหนักในคุณค่าของบุคลากร และเช่ือมั่นว่า บุคลากรเป็นปัจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการ
ประกอบธุรกิจ จึงให้ความสําคญัในการดูแลพนกังานให้ไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาอย่างต่อเน่ือง ไดรั้บ
ผลตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสม และไดรั้บโอกาสในการกา้วหนา้ในอาชีพ ดงัน้ี 

1. บริษทัฯ กาํหนดแผนการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร รวมทั้งจดัสรรงบประมาณท่ีพอเพียงเพ่ือให้
พนักงานจะไดรั้บโอกาสในการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ และพฒันาศกัยภาพของพนักงาน          
ทั้งในส่วนของความสามารถหลกัขององคก์ร ความสามารถในการปฏิบติังานท่ีรับผิดชอบตลอดจน
ความสามารถในเชิงบริหาร เพ่ือสร้างคุณค่าต่อพนกังานและบริษทั และความเป็นเลิศในธุรกิจ  

2. บริษทัฯ ให้ความสําคญัในการจัดส่ิงแวดล้อมในการทาํงานให้เหมาะสม โดยคาํนึงถึงอนามัย          
ความปลอดภยั โดยจดัตั้งคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือดาํเนินงาน
เก่ียวกับความปลอดภยัและอนามยัท่ีดี บริษทัจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภยัของสถานท่ี
ทาํงานอย่างสมํ่าเสมอ และจดัเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ ด้านความปลอดภยัต่างๆ ให้แก่
พนกังาน และดูแลใหพ้นกังานใชเ้คร่ืองมือป้องกนัอุบติัภยัอยา่งเคร่งครัด  

3. บริษทัฯ ส่งเสริมใหพ้นกังานมีสุขภาพอนามยัท่ีแขง็แรง  เช่น รณรงคใ์หง้ดสูบบุหร่ี และสูบไดเ้ฉพาะ
สถานท่ีท่ีจดัเตรียมไวใ้หเ้ท่านั้น,  รณรงคใ์หมี้การออกกาํลงักาย, จดัหาอุปกรณ์/เคร่ืองใช ้เพ่ืออาํนวย
ความสะดวกในการทาํงาน และจดัใหมี้การตรวจสุขภาพแก่พนกังานเป็นประจาํทุกๆปีเสมอมา 

4. บริษทัฯ จดัให้มีคณะกรรมการสวสัดิการ เพ่ือร่วมปรึกษาหารือ และให้ขอ้เสนอแนะในการจดั
สวสัดิการท่ีเป็นประโยชน์ต่อพนกังาน เช่น ค่าเบ้ียขยนั, ค่าฌาปณกิจบุพการี และคู่สมรส เป็นตน้  

5. บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพใหแ้ก่พนกังาน เร่ิมตั้งแต่งวดเดือนกนัยายน 2546 เป็นตน้มา 
โดยพนกังานจะจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3-5 ของค่าจา้งทุกๆ เดือน ในขณะท่ีบริษทัฯ จะจ่ายเงิน
สมทบในอตัราเท่ากนักบัท่ีพนักงานจ่ายเงินสะสม เงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีไดม้อบหมายให้
สถาบนัการเงินแห่งหน่ึงเป็นผูจ้ดัการกองทุน เพ่ือประโยชน์แก่พนกังานโดยเฉพาะ 
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คณะกรรมการบริษทัไดร่้วมกนักาํหนดแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นไป
ตามขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย ์และกรรมการของบริษทัฯ ซ่ึงจะสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

นโยบายเกีย่วกบัการกาํกบัดูแลกจิการ 
 

บริษทัฯ กาํหนดแนวนโยบายเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการดงัน้ี 
 

1. ใหค้วามเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้และปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 
2. จดัโครงสร้างคณะกรรมการแบ่งตามหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ โดยนอกจากคณะกรรมการบริษทั

แลว้ อาจมีการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะอ่ืนได ้นอกจากน้ี ใหมี้การกาํหนดบทบาท หนา้ท่ี และ
ความรับผดิชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะอยา่งชดัเจน 

3. ดาํเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และให้ความสําคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนและ
เพียงพอในเวลาท่ีเหมาะสม 

4. ดาํเนินธุรกิจดว้ยความระมดัระวงั  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในดา้นความเส่ียง  ใหมี้การประเมิน วาง    
กลยทุธ์แกไ้ข และติดตามบริหารความเส่ียงอยา่งเหมาะสมและสมํ่าเสมอ 

5. สร้างสํานึกในการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมและถูกต้องชอบธรรมให้แก่ผูบ้ริหารและ
พนกังาน 

 

บริษทัฯ ไดด้าํเนินนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ ตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ไดแ้ก่ 

1. สิทธิของผูถื้อหุน้ 
2. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 
3. สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
4. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 
5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
 

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัสิทธิของผูถื้อหุน้ทุกๆคน อยา่งเท่าเทียมกนั โดยผูถื้อหุน้มีสิทธิ
ในการรับทราบขอ้มูลผลการดาํเนินงานและนโยบายการบริหารงาน มีสิทธิในการรับส่วนแบ่งกาํไรและสิทธิ
การเข้าร่วมประชุมผูถื้อหุ้น นอกจากน้ี ผูถื้อหุ้นทุกรายยงัได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมตามท่ีกาํหนดไวใ้น
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และเพ่ือเป็นการให้ความมัน่ใจว่าผูถื้อหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่า

การกาํกบัดูแลกจิการ 
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เทียมกนั บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้กระบวนการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ มีมาตรการดูแลการ
ใชข้อ้มูลภายใน มีการควบคุมและดูแลการทาํรายการระหวา่งกนัรวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเพียงพอ 

ในการประชุมผู ้ถือหุ้นทุกคราว  บริษัทฯจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้ งข้อมูล
ประกอบการประชุมในวาระต่าง ๆ อยา่งเพียงพอใหผู้ถื้อหุน้ทราบในทนัทีท่ีแลว้เสร็จ หรือจดัส่งหนงัสือเชิญ
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้  

หนงัสือเชิญประชุมจะแจง้รายละเอียดให้ผูถื้อหุ้น นาํเอกสารหลกัฐานท่ีจาํเป็นมาให้ครบถว้น
ในวนัประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือรักษาสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมของผูถื้อหุน้ ส่วนในวนัประชุม ผูถื้อหุน้สามารถ
ลงทะเบียนเขา้ประชุมล่วงหนา้ไดก่้อนการประชุม 1 ชัว่โมง 

การประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเองสามารถแต่งตั้ง
กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่านเป็นผูรั้บมอบอาํนาจเขา้ร่วมประชุมแทนซ่ึงไดแ้จง้ขอ้ความไวใ้นหนงัสือ
เชิญประชุม พร้อมทั้งมีการเสนอให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ เขา้ร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได ้

นอกจากน้ี บริษทัฯยงัไดอ้าํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นในการมาร่วมประชุมผูถื้อหุน้ โดย
จดัเตรียมห้องประชุมท่ีเขา้ถึงไดส้ะดวกและมีขนาดเหมาะสมรองรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดอ้ยา่งเพียงพอ และ
ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถมาร่วมประชุมดว้ยตนเอง ก็สามารถมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ประชุมและลงมติ
แทนได ้โดยการแนบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ท่ีส่งไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ 

ในการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัฯได้กาํหนดให้กรรมการบริษทัทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการชุดยอ่ยเขา้ร่วมประชุมเพ่ือตอบคาํถามต่อท่ีประชุมทุกคราว 
นอกจากน้ี ในการประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ังจะมีคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมการอิสระร่วมอยู่ดว้ย 
โดยประธานท่ีประชุมหรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากประธานท่ีประชุมมีหน้าท่ีจัดสรรเวลาให้อย่าง
เหมาะสม ส่งเสริมใหมี้การแสดงความเห็นและซกัถามในท่ีประชุม เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเท่าเทียมกนั
ในการตรวจสอบการดาํเนินงานของบริษทัฯ ให้แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ รวมทั้งมีการ
บนัทึกประเดน็ซกัถามและขอ้คิดเห็นท่ีสาํคญัไวใ้นรายงานการประชุม 

ในปี 2561 บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2561 เม่ือวนัท่ี  25 เมษายน 
2561 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ ห้องชนกนันท์ เลขท่ี 73/39 ซอยวิภาวดี 64 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตบางเขน 
กรุงเทพฯ  มีกรรมการเขา้ร่วมจาํนวน 6 ท่าน ดงัน้ี :- 

นายยทุธ ชินสุภคักลุ               ตาํแหน่ง  ประธานกรรมการบริษทั 
นายวรีะ เหล่าวทิวสั ” กรรมการบริหาร/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
นายแดน ชินสุภคักลุ ตาํแหน่ง ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการ 
นายประสงค ์ หาญปิยวฒันสกลุ ” กรรมการบริหาร 
นายชยัวฒัน์ อศัวนิทรางกรู ” ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
นายชาลี ดิษฐลกัษณ ” กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
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ซ่ึงมีการพิจารณาลงคะแนนเสียงเรียงลาํดบัตามวาระท่ีกาํหนดไว ้และไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหุ้นทุก
วาระ 

2.  การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามแนวทางท่ีดีต่อสิทธิของผูถื้อหุน้อยา่งครบถว้น โดยเฉพาะการดาํเนินการ
ให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอช่ือบุคคลท่ีผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะเป็น
กรรมการ และเสนอในวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้  

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถมาร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัฯเปิดโอกาสให้ผูอ่ื้นมาประชุม
และออกเสียงลงมติแทนได ้โดยการแนบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ท่ีส่งไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผู ้
ถือหุ้น พร้อมทั้งมีการเสนอให้ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
เขา้ร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได ้

บริษทัฯมีบตัรลงคะแนนเสียงสาํหรับผูถื้อหุ้น เพ่ือใชใ้นการลงคะแนนเสียงกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่
เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระของการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2561 เม่ือวนัท่ี  25 เมษายน 2561 ไม่มีการเปล่ียนลาํดบั
ระเบียบวาระและไม่มีการขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนท่ีไม่ไดก้าํหนดไวใ้นท่ีประชุมอยา่งใด 
 

3.  สิทธิของผู้มส่ีวนได้เสีย 
บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

3.1. พนักงาน  บริษทัฯปฏิบติัต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนท่ี
เหมาะสม ตลอดจนมีการพฒันาศกัยภาพในการทาํงานโดยการจดัฝึกอบรมให้บุคคลากรอยา่ง
สมํ่าเสมอ และดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์น
ของพนกังาน บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การตรวจสุขภาพทุกๆ ปี และ จดัให้มีคณะกรรมการสวสัดิการ 
เพ่ือร่วมกนัปรึกษาหารือ และให้ขอ้เสนอแนะในการจดัสวสัดิการท่ีเป็นประโยชน์ต่อพนกังาน 
บริษทัฯไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพใหแ้ก่พนกังาน เพ่ือประโยชน์แก่พนกังานโดยเฉพาะ 

3.2. คู่ค้าและเจ้าหนี้ บริษทัฯปฏิบติัต่อคู่คา้และเจา้หน้ีอยา่งเป็นธรรม เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้   
และ/หรือ ขอ้ตกลงในสญัญาท่ีทาํร่วมกนั 

3.3. ลูกค้า  บริษทัฯผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพ และตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ โดยใหค้วามสาํคญั
กบัการบริการ และความตรงต่อเวลาควบคู่กนัไป 

3.4. คู่แข่ง  บริษทัฯประพฤติตามกติกาการแข่งขนัท่ีดี และหลีกเล่ียงวธีิการไม่สุจริตเพ่ือทาํลายคู่แข่ง 
3.5. ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลขิสิทธ์ิ บริษทัฯนโยบายไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 

ไม่วา่จะเป็นการออกแบบงาน การใชง้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ปฎิบติังาน 
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3.6. ด้านส่ิงแวดล้อม  จากการท่ีบริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตส่ิงพิมพ์ต่างๆ จึงมีการดูแลส่ิงแวดลอ้มจากการ
ประกอบธุรกิจเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยการทาํบ่อบาํบดันํ้ าเสียข้ึนภายใน
บริษทัฯ  

3.7. ด้านสังคมและชุมชน   กวา่ 10 ปีแลว้ ท่ีบริษทัฯไดร่้วมสนบัสนุนโครงการช่วยเหลือนอ้งๆในถ่ิน
ทุรกนัดารในจงัหวดัต่างๆ โดยบริษทัฯไดร่้วมกบัคณะผูบ้ริหาร,พนกังาน และผูใ้จบุญมากมาย       
ในการร่วมกนับริจาคอุปกรณ์ดา้นการศึกษา อุปกรณ์กีฬา เคร่ืองมือทางการเกษตร ยารักษาโรค 
ขา้วสารอาหารแห้ง ทุนอาหารกลางวนั ตลอดจนส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ เป็นประจาํทุกๆ ปี โดย
ไดรั้บการอาสาจากพนกังานของบริษทัฯ และผูใ้จบุญ  ในการเดินทางนาํไปมอบให้กบัเด็กๆ ท่ี
ยากไร้ในถ่ินทุรกนัดารดว้ยตนเอง ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาส และพฒันาสังคมในดา้นการศึกษา
ใหก้บัเดก็เหล่านั้น 

บริษทัฯรับผิดชอบต่อชุมชนโดยไม่ปล่อยนํ้ าเสียลงในท่อระบายนํ้ า โดยบริษทัไดท้าํบ่อ
บาํบัดนํ้ าเสียข้ึนภายในบริษทั เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชนใกล้เคียง 
ตลอดจนใหค้วามร่วมมือในดา้นต่างๆกบัชุมชนเป็นอยา่งดี 
  นอกจากน้ีบริษัทฯยงัได้ร่วมทาํบุญทางด้านศาสนา เป็นประจําทุกๆ ปี โดยทางคณะ
ผูบ้ริหาร, พนักงาน และผูมี้จิตศรัทธา  ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพถวายผา้ป่าสามัคคี เพ่ือเจริญ
พระพุทธศาสนา โดยคณะผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัฯ จะร่วมเดินทางไปถวายผา้ป่า
ร่วมกนั ท่ีวดัต่างๆ ในต่างจงัหวดั ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้กิดความสามคัคีร่วมกนัในหมู่คณะ และไดมี้โอกาส
ทาํบุญร่วมกนัตามประเพณี 

ทั้งน้ีบริษทัฯไดจ้ดัใหมี้ตูแ้สดงความคิดเห็น และขอ้ร้องเรียน ซ่ึงอยูภ่ายในบริษทัฯ หลายจุด
เพ่ือให้ผูท่ี้พบเห็นส่ิงท่ีผิดกฎหมาย หรือพบว่ามีการทุจริตในองค์กร  สามารถส่งเอกสารแจง้
คณะกรรมการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ บุคคลเพ่ือทาํการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงไดต้ลอดเวลา 

 

4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษทัฯได้ให้ความสําคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถ้วน โปร่งใส ทัว่ถึงและ
ทนัเวลา และเท่าเทียมทั้งขอ้มูลทางการเงิน ผลการดาํเนินงาน และขอ้มูลอ่ืนใด เพื่อใหน้กัลงทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ทั้งท่ีเป็นผูถื้อหุ้นและผูท่ี้สนใจจะถือหุ้นในอนาคตไดใ้ชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุน โดยผ่านช่องทางและส่ือ
การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ  ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ตลอดจนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทท่ี 
www.epco.co.th พร้อมทั้งมีหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ ทาํหนา้ท่ีส่ือสาร ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์
ให้แก่ผูถื้อหุ้น นักลงทุน และผูท่ี้สนใจ สามารถติดต่อขอขอ้มูลต่างๆ จากหน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์ได้ท่ี 
หมายเลขโทรศพัท ์ 02-551-0541-4 ต่อ 474, 02-522-6938 หรือ Email : epcoacc@truemail.co.th  
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5.  ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

5.1 ภาวะผู้นําและวสัิยทศัน์  
คณะกรรมการของบริษทัฯ มีส่วนร่วมในการกาํหนดวิสัยทศัน์ นโยบาย ทิศทางการดาํเนินงาน

ของบริษทัฯ และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นโดยรวม
ตลอดจนกาํกบัดูแลฝ่ายจัดการดาํเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณท่ีกาํหนดไวอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการแบ่งแยกบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการ  กบัฝ่าย
บริหาร และแบ่งแยกหน้าท่ีระหว่างคณะกรรมการกบัผูถื้อหุ้นอย่างชดัเจน รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการ
ประเมินความมีประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน ระบบกาํกบัดูแลกิจการ การตรวจสอบภายใน การ
บริหารความเส่ียง การรายงานทางการเงิน และคณะกรรมการไดจ้ดัใหมี้กลไกในการกาํกบัดูแลติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบติังานของฝ่ายบริหารใหบ้รรลุตามนโยบายท่ีคณะกรรมการไดก้าํหนดไว ้ตลอดจนการ
ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัเองเป็นประจาํ มีกรรมการบริษทัท่ีผ่านการอบรม
หลกัสูตรของสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 

หน้าทีค่วามรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั 
1. ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ 
2. กาํหนดนโยบายและทิศทางการดาํเนินงานของบริษทัฯ และกาํกบัดูแลใหฝ่้ายบริหารดาํเนินการ

เป็นไปตามนโยบายท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้สูงสุด
ใหแ้ก่บริษทัฯ และผูถื้อหุน้ 

3. ทบทวนและใหค้วามเห็นชอบในการดาํเนินการใดๆ ท่ีกฎหมายกาํหนด 
4. กาํหนดวสิยัทศัน์ของกิจการ และรับผดิชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร 

โดยใหมี้ความตั้งใจและความระมดัระวงั 
5. จดัใหมี้ระบบบญัชี การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้รวมทั้งดูแลใหมี้ระบบ

การในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจดัการความเส่ียงการรายงานทางการเงิน และการ
ติดตามผล 

6. ดูแลไม่ใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ 
7. กาํกบัดูแลกิจการใหมี้การปฏิบติังานอยา่งมีจริยธรรม 

 

วาระดาํรงตําแหน่งของกรรมการ 
บริษทัฯ กาํหนดเป็นนโยบายให้กรรมการอิสระมีวาระการดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัไดไ้ม่เกิน     

3 ปี กรรมการอิสระท่ีดาํรงตาํแหน่งอยู่ในคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการสรรหา 
แลว้แต่กรณี จะมีวาระการดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการแต่ละคณะเท่าวาระท่ีกรรมการอิสระแต่ละท่านมี
อยู ่
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การดาํรงตําแหน่งกรรมการที่บริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
โดยท่ีหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีไดเ้สนอแนะใหก้รรมการรายใดรายหน่ึงควรดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการบริษทัจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษทั ปรากฏว่าในปี 2561 ไม่มีกรรมการท่านใดดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการบริษทัจดทะเบียนเกิน 5 บริษทั 

 

5.2  ความขดัแย้งทางผลประโยชน์       
เพ่ือป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการไดดู้แลอยา่งรอบคอบเม่ือเกิดรายการ

ท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยกาํหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมติัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัก่อน
ทาํรายการไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั้งกาํหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ใหผู้บ้ริหาร และผูเ้ก่ียวขอ้งนาํ
ขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตน ในเร่ืองรายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และ
รายการท่ีเก่ียวโยงกัน คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกคร้ัง โดยคาํนึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯเป็นสําคญั รวมทั้งมีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดย
ราคา และเง่ือนไขเสมือนทาํรายการกบับุคคลภายนอก และไดเ้ปิดเผยรายละเอียดมูลค่ารายการ คู่สัญญา 
เหตุผล ความจาํเป็น ไวใ้นรายงานงบการเงิน รายงานประจาํปี และแบบ 56-1 

 

5.3  จริยธรรมธุรกจิ 

บริษัทฯ กําหนดปรัชญาและจรรยาบรรณธุรกิจไวเ้ป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ให้
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ทุกระดบั ยึดถือและนาํไปปฏิบติัในแนวทางเดียวกนั เพ่ือให้การปฏิบติั
หนา้ท่ีตามภารกิจของบริษทัฯ เป็นไปดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต และเท่ียงธรรม ทั้งการปฏิบติัต่อบริษทัฯ และ
ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม รวมทั้งสาธารณชน และสงัคม รวมถึงกาํหนดบทลงโทษทางวนิยัไวด้ว้ย 

บริษทัฯมีเจตนารมณ์ท่ีจะดาํเนินธุรกิจและบริหารงานอยา่งมีคุณธรรม  จริยธรรม  และปฎิบติั
ตามกฏหมาย ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม  โดยยึดหลกัความซ่ือสัตย ์ ความ
ยติุธรรม โปร่งใสเป็นสาํคญัมาโดยตลอด  และมุ่งเนน้การสร้างประโยชน์ท่ีดีแก่ผูถื้อหุน้  และผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียโดยรวม  เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีดี  บริษทัฯจึงไดก้าํหนดจรรณยาบรรณเพ่ือใหผู้บ้ริหาร และพนกังาน
พึงปฏิบติั อนัส่งผลใหเ้กิดภาพพจน์ท่ีดีต่อบริษทัฯ และไดรั้บความเช่ือมัน่จากสงัคม 

5.3.1 แนวทางในการประกอบธุรกจิ 

 บริษทัฯ พ่ึงดาํเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ดาํเนินธุรกิจกบัผูด้าํเนินธุรกิจท่ีผิด
กฎหมาย ตลอดจนส่งเสริมใหพ้นกังานยดึถือปฏิบติัตามกฎหมาย 

 บริษทัฯ บริหารงานดว้ยความซ่ือตรง รวมทั้งการบนัทึกบญัชีท่ีถูกตอ้ง การเสนอและใช้
งบประมาณอย่างชดัเจนและประหยดั รวมถึงการประเมินโครงการลงทุนต่างๆ อย่างซ่ือตรง 
ถูกตอ้ง โปร่งใส และมีหลกัการ 

 บริษทัฯ เช่ือมัน่ว่าการดาํเนินธุรกิจท่ีย ัง่ยืน ตอ้งมีความซ่ือตรง  มีจริยธรรมและคุณธรรมเป็น
แนวทางในการดาํเนินงาน 
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 เคารพและสนบัสนุนกิจกรรม/ธุรกรรม ท่ีถูกตอ้งตามกฏหมายและจริยธรรมขององคก์ร 

5.3.2 การรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น 

 บริษทัฯ เคารพสิทธิของผูถื้อหุ้นในการรับทราบขอ้มูลท่ีจาํเป็นเพ่ือใชใ้นการประเมินการ
บริหารงานของบริษทั พร้อมเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้งตามความจริง และรายงานฐานะทางการเงิน
ของบริษัทต่อผู ้ถือหุ้นอย่างสมํ่ าเสมอตามหลักสากลอันเป็นท่ียอมรับของตลาดเงินทุน
ต่างประเทศท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด 

 บริษทัฯ จะเคารพและรักษาสิทธิต่างของผูถื้อหุน้ดว้ยความสุจริต โปร่งใส่ และเป็นธรรม 

 บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะบนัทึกรายการทางบญัชีอยา่งถูกตอ้งครบถว้นเป็นไปตามมาตราฐานการ
บญัชีและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยผ่านการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบภายใน  ผูส้อบบญัชี
ภายนอกและคณะกรรมการตรวจสอบ 

5.3.3 การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 

 บริษทัฯ ไม่แสวงหาขอ้มูล  ความลบัทางการคา้ของคู่แข่งดว้ยวธีิการท่ีไม่สุจริต 

 บริษทัฯ พึงดาํเนินธุรกิจ และแข่งขนัทางการตลาดอยา่งเป็นธรรม ไม่ใหร้้ายและซํ้ าเติมคู่แข่งขนั 

 บริษทัฯ คาํนึงถึงความเสมอภาคและความซ่ือสัตยใ์นการดาํเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกบั    
คู่คา้ 

 บริษทัฯ ส่งเสริมการแข่งขนัท่ีเสมอภาค มีความเป็นธรรม และยึดถือกติกาการแข่งขนัอย่าง
เคร่งครัด 

5.3.4 ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 บริษทัฯ หา้มบุคคลใดๆใชข้อ้มูลภายในเพ่ือประโยชน์ส่วนตวัหรือแก่บุคคลภายนอกโดยเฉพาะ
ขอ้มูลท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ  ตามกฏระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและ
กฏหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 หลีกเล่ียงการกระทาํใดๆ ท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัองคก์ร หรือมีผลกระทบ
ใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจในการปฏิบติังาน 

 การท่ีพนกังานนาํขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของบริษทัไปเปิดเผยแก่บุคคลใดๆในระหวา่งท่ีอยูใ่นการ
จา้งงานของบริษทั หรือออกจากการเป็นพนักงานของบริษทัแลว้ โดยไม่ไดรั้บอนุญาตอย่าง
ถูกตอ้ง ถือวา่เป็นการขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งหน่ึง 

 ระมดัระวงัเร่ืองความสัมพนัธ์ส่วนตวักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั้ง
ความสัมพนัธ์หรือธุรกิจส่วนตวักบัเพ่ือนพนกังานดว้ยกนัท่ีมีผลประโยชน์เขา้มาเก่ียวขอ้ง หรือ
อาจมีผลกระทบต่อบรรยากาศในการปฏิบติังาน 

5.3.5 การปฏิบัติต่อลูกค้า 

 ไม่รับส่ิงของ หรือเรียกร้องผลประโยชน์ใดๆ ท่ีส่อถึงการกระทาํไม่สุจริตต่อลูกคา้ 
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 ส่งมอบสินคา้และบริการ ใหต้รงตามขอ้กาํหนดของลูกคา้ 

 รักษามาตราฐานและภาพลกัษณ์ของสินคา้  เพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้ 

 ยนิดีรับขอ้ติชมหรือร้องเรียนจากลูกคา้  เพ่ือเป็นการปรังปรุงแกไ้ขใหดี้ หรือเพ่ือใหต้รงกบั
ความตอ้งการของลูกคา้ 

5.3.6 การปฏิบัติต่อพนักงาน 

 บริษทัฯ ยดึถือเสมอวา่พนกังานทุกคนเป็นทรัพยากรอนัมีค่า และสาํคญัยิง่ 

 บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาทกัษะ ความรู้ และความสามารถของพนกังานอยา่งทัว่ถึง 
พร้อมทั้งมีแผนในการจะใหสื้อทอดในตาํแหน่งท่ีสาํคญั 

 บริษทัฯ เคารพในสิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรมต่อพนกังานทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบติั 

 บริษทัฯ มีการใหผ้ลตอบแทนพนกังานและสวสัดิการต่างๆซ่ึงอยูบ่นพ้ืนฐานความยติุธรรม 

5.3.7 รับผดิชอบต่อสังคม ช่วยเหลือสังคม 

 บริษทัฯ พึงดาํเนินธุรกิจท่ีไม่ขดัต่อขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม หรือไม่มีผลกระทบต่อ
สงัคม 

 บริษทัฯ จดักิจกรรมสนับสนุนช่วยเหลือสังคมหรือชุมชน  ตลอดใส่ใจผลกระทบรอบข้าง
มากกวา่ท่ีกฏหมายกาํหนด 

 ปลูกฝังจิตสํานึกเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ต่อพนกังานในทุกระดบัของ
องคก์รอยา่งต่อเน่ือง 

5.3.8 สร้างค่านิยมที่คาํนึงผลประโยชน์ขององค์กรมากกว่าบุคคล 

 บริษทัฯ ส่งเสริมใหพ้นกังานทุกคนคาํนึงถึงผลประโยชน์ขององคก์ร หรือส่วนรวมมากกวา่ส่วน
ตน  เช่น ใชท้รัพยสิ์นขององคก์รอยา่งทะนุถนอม  และประหยดัการใชข้อ้มูลภายในของบริษทั
ของแต่ละหน่วยงานเพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่องคก์ร  

 ไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งในกิจกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดความบัน่ทอนต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็นกลาง 
รวมไปถึงการกระทาํหรือความสมัพนัธ์ท่ีขดัต่อผลประโยชน์ขององคก์ร 

5.3.9 การดูแลรักษาทรัพย์สินและข้อมูลสารสนเทศ 

 ปกป้องดูแลทรัพยข์องบริษทัมิใหเ้สียหาย  สูญหาย  และใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด  รวมทั้งการ
ดูแลรักษาเป็นไปอยา่งเหมาะสม 

 รักษาความปลอดภยัของขอ้มูลสารสนเทศ  และไม่เปิดเผยรหสัผ่านท่ีเขา้ถึงขอ้มูลบริษทัใหแ้ก่
ผูอ่ื้น 

 ใชท้รัพยสิ์นของบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั  รวมถึงไม่นาํ
ทรัพยสิ์นของบริษทัไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตน 
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5.3.10  การปฏิบัติต่อคู่สัญญา 

 เจรจาและทาํสัญญาดว้ยความเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบคู่สัญญา คาํนึงถึงช่ือเสียงและภาพพจน์
ของบริษทัเสมอ 

 มุ่งหมายท่ีจะพฒันาและรักษาสัมพนัธภาพท่ีย ัง่ยืนกบัคู่สัญญา ในเร่ืองของคุณค่าสินคา้และ
บริการ ท่ีคู่ควรกบัมูลค่าเงิน คุณภาพทางดา้นเทคนิคและมีความเช่ือถือซ่ึงกนัและกนั 

 ไม่ใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากการจดัซ้ือจดัหา มาใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตนและหรือบุคคลอ่ืน 

 รักษาความลบัของคู่สัญญาในการดาํเนินธุรกิจ ไม่ดาํเนินธุรกิจโดยมิชอบระหว่างคู่สัญญา ไม่
ติดสินบนหรือจดัส่ิงของใหผู้อ่ื้น โดยหวงัผลประโยชน์ทางธุรกิจ 

 

5.4  การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษทัเป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนเป็นไป
ตามขอ้ตกลงของผูถื้อหุ้นท่ีกาํหนดให้กรรมการบริษทัฯ เป็นตวัแทนจากผูถื้อหุ้น ซ่ึงตามขอ้บงัคบับริษทัฯ 
กาํหนดให้คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561
คณะกรรมการของบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 9  คน เป็นกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นลูกจา้งของบริษทั
ฯ จาํนวน 8 คน โดยเป็นกรรมการตรวจสอบ จาํนวน 3 ท่าน หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการ
ทั้งหมด 

 

5.5  การรวมหรือแยกตําแหน่ง 
ในปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกบัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไม่

เป็นลูกจา้งของบริษทัฯ ดงันั้นจึงมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ท่ี และการท่ีนายยทุธ  ชินสุภคั
กุล ดาํรงตาํแหน่งประธานคณะกรรมการบริษทัและประธานกรรมการบริหารควบคู่กนัไปนั้น เป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์ในการดาํเนินธุรกิจเป็นสาํคญั อยา่งไรกต็ามคณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดบทบาทและหนา้ท่ีของ
ทั้งสองตาํแหน่งดงักล่าวแยกไวอ้ย่างชดัเจน นอกจากน้ี บริษทัฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึง
ประกอบด้วยกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระจํานวน 3 ท่าน ทาํหน้าท่ีในการถ่วงดุลและตรวจทานการ
บริหารงานของบริษทัอีกดว้ย 

 

5.6  การพฒันากรรมการและผู้บริหาร  
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูก้าํหนดและมีส่วนร่วมในวิสัยทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ 

และ งบประมาณของบริษทัฯ รวมถึงการกาํกบัดูแลใหฝ่้ายบริหารดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายของแผน
ธุรกิจ และงบประมาณท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัใหมี้การประชุม
ถ่ายทอดแผนธุรกิจไปยงัผูบ้ริหารและพนกังานให้เกิดความเขา้ใจร่วมกนัอยา่งต่อเน่ืองรวมทั้งจดัให้มีระบบ
การควบคุมภายใน การกาํกบัดูแลกิจการและการบริหารความเส่ียงท่ีดี นอกจากนั้นกรรมการบริษทัทั้งหมด
ผา่นการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) แลว้  
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5.7  การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสูง  
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มีหน้าท่ีในการสรรหากรรมการท่ีมีคุณสมบติั               

ท่ีเหมาะสมมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์การทาํงานในอดีตท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของตาํแหน่งท่ีสรรหา  

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัคาํนึงถึงสิทธิของผูถื้อหุน้และการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเป็นธรรม
และเท่าเทียมกนั ไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูถื้อหุน้รายยอ่ย นกัลงทุนสถาบนั หรือผูถื้อหุน้ต่างประเทศ 
และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ผา่นระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ (www.epco.co.th)  

ในปี 2561 กระบวนการคดัเลือกผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทั ผา่นการพิจารณาเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทัร่วมกนั โดยพิจารณาคุณสมบติั
ตามท่ี พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจากดั พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาหนดไว ้ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ยงัมีหน้าท่ีในการทบทวนและ
กลัน่กรองการแต่งตั้งผูบ้ริหารระดบัสูง อนัไดแ้ก่ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการเพ่ือนาํเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั ทั้งน้ี ในการสรรหา คดัเลือก และแต่งตั้งกรรมการและผูบ้ริหารดงักล่าว 
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และผูบ้ริหารของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งไดด้าํเนินการโดยปราศจาก
การเลือกปฏิบติั 
 

5.8  การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม  
ในฐานะบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจ บริษทัฯตระหนกัถึงความสาคญัของการบริหารจดัการบริษทัใน

กลุ่มให้ดาํเนินธุรกิจไปในทิศทางท่ีสอดประสานกบันโยบายและการดาํเนินงานของบริษทัฯ เพ่ือให้การ
ประกอบธุรกิจเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษทัจึงไดม้อบหมายให้คณะกรรมการสรรหา
และกาํหนดค่าตอบแทนของบริษทัเป็นผูมี้อาํนาจ ในการพิจารณาเสนอแต่งตั้งผูบ้ริหารท่ีมีความสามารถและ
ความเช่ียวชาญในธุรกิจต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือเขา้ดาํรงตาแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ยและร่วมกาํหนด
นโยบายและแนวทางการบริหารจดัการบริษทัในกลุ่มใหส้อดคลอ้งกนั ซ่ึงในปี 2561 บริษทัฯไดส่้งตวัแทน
ของบริษทัไปเป็นกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ย 

 

5.9  การป้องกนัการมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการคอร์รัปช่ัน  
บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความ

รับผิดชอบต่อสังคม และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มตามหลกับรรษทัภิบาลท่ีดี  ในปี 2558 บริษทัฯ ไดป้ระกาศ
เจตนารมณ์และไดเ้ขา้ร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย ในการต่อตา้นการทุจริต”  โดย
ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2558  
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 บริษทัฯ ได้จัดทาํนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชั่น รวมถึงแนวปฏิบติัและข้อกาํหนดในการ
ดาํเนินการท่ีเหมาะสม เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบติัให้ชดัเจนในการดาํเนินธุรกิจ ป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้ง
กบัการทุจริตและคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดข้ึนกบัธุรกิจของบริษทัฯในทุกรูปแบบ 

 

บริษทัฯ ไดก้ารรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฎิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ
ทุจริต เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ตั้งแต่วนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2561 

 
การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลและโปร่งใสในการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงิน   
และอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจและผลประกอบการของบริษทัฯ เพ่ือความถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ เช่ือถือได ้
และทนัเวลา ใหก้บัผูถื้อหุน้ และนกัลงทุน ตลอดจนบุคคลทัว่ไป บริษทัจึงดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในของ
บริษทัฯ โดยมีมาตรการป้องกนัขอ้มูลภายใน บริษทัไดก้าํหนดเป็นขอ้ปฏิบติัไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ซ่ึง
บริษทัฯ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีจะตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลความลบั
ของบริษทัฯ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอ้มูลภายในท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ หรือขอ้มูลท่ีมี
ผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจหรือราคาหุน้ ซ่ึงมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบ้ริหารในการนาํขอ้มูลของบริษทั
ฯ ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ดงัน้ี 

1. ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้ งผู ้บริหารฝ่ายต่างๆ เ ก่ียวกับหน้าท่ีท่ีต้องรายงานการถือครอง
หลกัทรัพยข์องตน คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ และบทกาํหนดโทษตามพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

2. บริษทัฯ กาํหนดให้กรรมการ และผูบ้ริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยต่์อ
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และจดัส่งสาํเนารายงานน้ีใหแ้ก่บริษทัฯ ในวนัเดียวกบั
วนัท่ีส่งรายงานต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

3. บริษทัฯ จะดาํเนินการส่งหนงัสือเวียนแจง้ใหผู้บ้ริหารทราบวา่ ผูบ้ริหารท่ีไดรั้บขอ้มูลภายในท่ีเป็น
สาระสําคญั ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยจ์ะตอ้งระงบัการซ้ือขายหลกัทรัพยข์อง
บริษทัฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินหรือขอ้มูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้าม
เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสาระสาํคญันั้นต่อบุคคลอ่ืน โดยบริษทัฯ ไดว้างมาตรการลงโทษสาํหรับกรณีท่ี
ผูบ้ริหารฝ่าฝืนนโยบายการนาํขอ้มูลภายในไปใช ้โดยบทลงโทษจะข้ึนอยูก่บัความรุนแรงของการ
นําข้อมูลภายในไปใช้ เร่ิมจาก การตักเตือนด้วยวาจา ด้วยลายลักษณ์อักษร และออกจากงาน 
ตามลาํดบั 

4. บริษทัฯ ไดก้าํหนดในขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการทาํงานของพนกังาน สําหรับการไม่เปิดเผยหรือใช้
ประโยชน์จากข่าวสารใด ๆ ท่ีเป็นความลบัของบริษทัฯ การระมดัระวงัรักษาขอ้มูลใหเ้ป็นความลบั 
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และการไม่ใชต้าํแหน่งหนา้ท่ีในบริษทัฯ หรือขอ้มูลท่ีไดรั้บระหว่างการปฏิบติังานในบริษทัฯ ไป
แสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ หรือทาํให้ประโยชน์ของบริษทัฯลดลง โดยบริษทัฯจะใช้
บทลงโทษสูงสุดหากพบวา่พนกังานไดใ้ชข้อ้มูลภายใน หรือมีความประพฤติท่ีส่อไปในทางท่ีจะทาํ
ใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บความเส่ือมเสียหรือเสียหาย 

 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (audit fee) 
 

ผูส้อบบญัชีสําหรับงบการเงินของบริษทังวดบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ตรวจสอบ
โดย นางชวนา วิวฒัน์พนชาติ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4712 แห่งสํานกังาน ปีติเสวี เป็นผูล้ง
ลายมือช่ือในงบการเงิน ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีในปี 2559 เป็นจาํนวนเงิน 1,550,000 
บาท ปี 2560 เป็นจาํนวนเงิน 1,650,000 บาท และในปี 2561 เป็นจาํนวนเงิน 1,700,000 บาท ทั้งน้ีสาํนกังาน
ปีติเสวแีละผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอขา้งตน้ไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ ทั้งน้ีสํานกังานปีติเสวียงัเป็นบริษทัผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยทางตรง
และทางออ้มเป็นส่วนใหญ่ 
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 บริษทั โรงพิมพ์ตะวนัออก จาํกัด (มหาชน) มีนโยบายดาํเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม  
(Corporate Social Responsibilities : CSR)  ดว้ยความตระหนกัและใหค้วามสาํคญัในการสนบัสนุนการดาํเนิน
กิจกรรมเพ่ือสังคมและชุมชนโดยรอบ รวมทั้งใส่ใจดูแลส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง โดยยดึหลกัการดาํเนินธุรกิจท่ี
โปร่งใส ตรวจสอบได ้มีจริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย  เช่น ผูถื้อหุ้น 
พนักงาน ชุมชนท่ีบริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ ลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานภาครัฐตลอดจนถึงสังคมและ
ประเทศชาติ 
 บริษทัฯ มุ่งมัน่พฒันาธุรกิจส่ิงพิมพ ์และธุรกิจโรงไฟฟ้า รวมถึงธุรกิจพลงังานทดแทนต่างๆ โดยควบคู่
ไปกบัความรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบติัตามขอ้กาํหนดกฎหมาย หรือขอ้กาํหนดอ่ืนๆ รวมทั้งแนวปฏิบติั
สากลท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือพฒันาสร้างรากฐานของความรับผิดชอบอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน โดยมีนโยบายความ
รับผดิชอบต่อสงัคม ดงัต่อไปน้ี 
 

การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม   
 บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ในการดาํเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรม และมีจริยธรรม ดว้ยความสุจริต โปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได ้ ส่งเสริมการแข่งขนัทางการคา้อย่างเสรี หลีกเล่ียงการดาํเนินการท่ีอาจก่อให้เกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และใส่ใจในการปฏิบติัตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสงัคม  
 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน   
 บริษทัฯ ยดึถือและปฏิบติัตามกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด และไดก้าํหนดรูปแบบและแนวปฏิบติั
ในดา้นต่างๆ เพ่ือป้องการการทุจริตคอร์รัปชัน่  และจดัให้มีการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะงานขาย 
การตลาด และการจดัซ้ือ  บริษทัฯ ไม่สนบัสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมท่ีอยู่ภายใตก้ารดูแล
รวมถึงการควบคุม เร่ืองการบริจาคเพ่ือการกุศล  การให้ของขวญัทางธุรกิจ และการสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ 
จะตอ้งมีความโปร่งใส  

บริษทัฯ มีเจตนารมณ์ในการดาํเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม โดยยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อ
สังคม และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มตามหลกับรรษทัภิบาลท่ีดี  ในปี 2558 บริษทัฯ ไดป้ระกาศเจตนารมณ์และได้
เขา้ร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย ในการต่อตา้นการทุจริต”  โดยไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2558  ซ่ึง CAC ได้รับรองบริษัทฯเป็นสมาชิกของ
แนวร่วมปฎบัิติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว เม่ือวนัที ่12 กมุภาพนัธ์ 2561 

บริษทัฯไดจ้ดัทาํนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ รวมถึงแนวปฏิบติัและขอ้กาํหนดในการดาํเนินการท่ี
เหมาะสม เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบติัใหช้ดัเจนในการดาํเนินธุรกิจ ป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดข้ึนกบัธุรกิจของบริษทัฯในทุกรูปแบบ 

ความรับผดิชอบต่อสังคม 
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กรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร และพนกังาน ลูกจา้งของบริษทั ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ ตลอดจนจรรยาบรรณทางธุรกิจ อยา่งเคร่งครัด ไม่วา่จะเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตทั้งทางตรง หรือ
ทางออ้ม โดยกาํหนดนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ รวมถึงแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

1. ไม่ทาํพฤติกรรมใด ท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่เป็นการรับสินบน หรือติดสินบน แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียในเร่ืองท่ีตน
ทาํหนา้ท่ีรับผิดชอบทั้งโดยตรง หรือโดยออ้ม เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงผลประโยชน์ในทางมิชอบ ตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 

1.1 ไม่รับ หรือ ให้ของขวญั ของท่ีระลึก ท่ีเป็น เงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองคํา อัญมณ ี
อสังหาริมทรัพย์ หรือ ส่ิงของในทํานองเดียวกัน กบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีตนไดเ้ขา้ไปติดต่อประสานงาน ทั้ง
ในหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน 

1.2 ไม่รับทรัพยสิ์น ส่ิงของ ของขวญั ของกาํนลัใดๆ หรือประโยชน์อ่ืน อนัเป็นการชกันาํใหเ้กิด
การละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีของตน ทั้งน้ีก่อนการรับของท่ีระลึกควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดป้ฏิบติัถูกตอ้ง
ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั โดยส่ิงของ หรือของขวญัท่ีใหแ้ก่กนัในหนา้ท่ีการงานควรมีราคาไม่
มากและเหมาะสมในแต่ละโอกาส 

1.3 ไม่ใหท้รัพยสิ์น ส่ิงของ ของขวญั หรือของกาํนลัใดๆ หรือประโยชน์อ่ืน เพ่ือจูงใจในการ
ตดัสินใจ หรือมีผลทาํใหผู้รั้บไม่ปฏิบติัตามวธีิปฏิบติัทางการคา้เช่นเดียวกนักบัคู่คา้รายอ่ืน ทั้งน้ีการให้
ส่ิงของตามโอกาสหรือวาระต่างๆ ตอ้งมีมูลค่าไม่มากจนเกินปกติวสิัย 

1.4 ไม่เป็นตวักลางในการเสนอ เงิน ทรัพยสิ์น ส่ิงของ หรือประโยชน์อ่ืนใดกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจ หน่วยงานราชการ หรือองคก์รใดๆ เพ่ือแลกกบัสิทธิพิเศษท่ีไม่ควรได ้หรือทาํใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐ ละ
เวน้การปฏิบติัตามกฎ ระเบียบขอ้บงัคบั และขอ้ปฏิบติัทางกฎหมายตามท่ีกาํหนดไว ้

 

2. ในการจดัซ้ือจดัจา้งตอ้งดาํเนินการตามระเบียบของบริษทัท่ีมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้
 

3. การใชจ่้ายสาํหรับการเล้ียงรับรองทางธุรกิจและการใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามสัญญาทาง
ธุรกิจสามารถกระทาํได ้แต่ตอ้งใชจ่้ายอยา่งสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได ้

 

4. ในการบริจาคเพ่ือการกศุล ตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 
4.1 การใชเ้งิน หรือ ทรัพยสิ์นของบริษทั เพ่ือบริจาคการกศุล ตอ้งกระทาํในนามบริษทัเท่านั้น โดย

การบริจาคเพ่ือการกศุล ตอ้งเป็น มูลนิธิ องคก์รสาธารณะกศุล วดั โรงพยาบาล สถานพยาบาลหรือองคก์ร
เพ่ือประโยชน์ต่อสงัคม ท่ีมีใบรับรอง หรือเช่ือถือได ้สามารถตรวจสอบได ้และดาํเนินการผา่นขั้นตอนตาม
ระเบียบของบริษทั 

4.2 การบริจาคเพ่ือการกศุล ในนามส่วนตวัพึงกระทาํได ้ แต่ตอ้งไม่เก่ียวขอ้ง หรือทาํใหเ้กิดขอ้
สงสยัไดว้า่เป็นการกระทาํท่ีทุจริต เพ่ือหวงัผลประโยชน์ใด 

 

5. ในการใหเ้งินสนบัสนุน ตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 
5.1 การใชเ้งิน หรือ ทรัพยสิ์นของบริษทั เพ่ือสนบัสนุนโครงการ ตอ้งระบุช่ือในนามบริษทัเท่านั้น

โดยเงินสนบัสนุนท่ีจ่ายไป ตอ้งมีวตัถุประสงคเ์พ่ือธุรกิจ ภาพลกัษณ์ท่ีดี และช่ือเสียงของบริษทั ทั้งน้ีการ
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เบิกจ่ายตอ้งระบุวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน และมีหลกัฐานท่ีตรวจสอบได ้ และดาํเนินการผ่านขั้นตอนตาม
ระเบียบของบริษทั 

 

6. ไม่กระทาํการอนัใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมืองภายในบริษทั และไม่ใชท้รัพยากรใดของบริษทั เพ่ือ
ดาํเนินการดงักล่าว ทั้งน้ีบริษทัเป็นองคก์รท่ียึดมัน่ในความเป็นกลางทางการเมือง สนบัสนุนการปฏิบติัตาม
กฎหมาย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางในการใหก้ารช่วยเหลือทางการเมืองแก่
พรรคการเมืองใด ไม่วา่จะโดยทางตรง หรือทางออ้ม 

 

7. หากพบเห็นการกระทาํท่ีเขา้ข่ายการคอร์รัปชัน่ หรือส่อไปในทางทุจริต ท่ีมีผลเก่ียวขอ้งกบับริษทั ทั้ง
ทางตรง หรือทางออ้ม ตอ้งไม่ละเลย หรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดงักล่าว ควรแจง้ใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการทราบทนัที หรือแจง้ผา่นช่องทางการแจง้เบาะแส ตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นนโยบายน้ี 

 

8. กรรมการ และผูบ้ริหารตอ้งตระหนกัถึงความสาํคญัในการเผยแพร่ ใหค้วามรู้ ใหค้าํปรึกษา เพ่ือสร้าง
ความเขา้ใจให้แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริต เพ่ือให้พนกังานไดป้ฏิบติัให้เป็นไปตาม
นโยบายการต่อตา้นทุจริตฉบบัน้ี รวมถึงเป็นแบบอยา่งท่ีดี ในเร่ืองการมีความซ่ือสตัย ์จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการคอร์รัปช่ัน 

คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูพิ้จารณารับเร่ืองแจง้เบาะแส ขอ้
ร้องเรียนการกระทาํท่ีอาจทาํใหเ้กิดความสงสัยไดว้า่เป็นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ท่ีเกิดข้ึนกบับริษทั โดยทางตรง 
หรือทางออ้ม โดยผ่านช่องทางการรับเร่ืองท่ีไดก้าํหนดไวใ้นนโยบายฉบบัน้ี  โดยผูร้้องเรียนจะตอ้งระบุ
รายละเอียดของเร่ืองท่ีจะแจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน พร้อมช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได ้
และส่งมายงัช่องทางรับเร่ือง ดงัน้ี 
1.  แจง้ผา่นช่องทาง จดหมาย ถึง  
 ประธานกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการตรวจสอบ  
 บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 
         ท่ีอยู ่51/29, 51/61 ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210 
2. แจง้ผา่นช่องทาง อีเมลข์องคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ี chaiwat@prospectconsult.co.th หรือ 
3.  แจง้ผา่นช่องทาง อีเมลข์องประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ท่ี weeraepco@gmail.com หรือ 
4.  แจง้ผ่านช่องทาง อีเมลข์องเลขานุการบริษทั ท่ี epcoacc@truemail.co.th หรือ ทางโทรศพัท ์หมายเลข             

0-2522-6938 หรือ 0-2551-0541-4 ต่อ 474 
5.  แจง้ผา่นช่องทาง กล่องรับแจง้เบาะแส ท่ีฝ่ายบุคคลกาํหนดติดตั้งไว ้
 
 ทั้งน้ีหากผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียน มีขอ้ร้องเรียน กรรมการ หรือกรรมการผูจ้ดัการขอใหท่้านส่ง
เร่ืองร้องเรียนมายงัคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงบุคคลท่ีสามารถแจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการ
ทุจริต คือ ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มของบริษทัไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ คู่แข่งทางการคา้ เจา้หน้ี ภาครัฐบาล ชุมชน 
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สังคม ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั “ทั้งนีไ้ม่ว่าท่านจะแจ้งด้วยวิธีใดดังกล่าวข้างต้น ทางบริษัทจะรักษา
ความลบัของท่าน” 
  

 บริษทัฯใหเ้ลขานุการบริษทั ในฐานะผูป้ฏิบติังานสนบัสนุนคณะกรรมการตรวจสอบในการดาํเนินการ
ดา้นการป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ อบรมในหลกัสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide 
(ACPG)  ซ่ึงจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย หรือ IOD โดยหลกัสูตรดงักล่าวเป็นหลกัสูตรท่ี
ครอบคลุมการวางระบบ กระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ในการป้องกันการทุจริต เพ่ือนํามาเป็นแนวทาง
สนบัสนุนการปฏิบติังานดา้นการป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทัฯ 
 ทั้งน้ีในปี 2561 บริษทัไม่พบการรายงาน หรือการกระทาํผิดเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
บริษทัแต่อยา่งใด 
 

การเคารพสิทธิมนุษยชน  
 บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน สนบัสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมุนษยชน 
เพ่ือส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของทุกชนชั้น โดยการไม่เลือกปฏิบติั ไม่แบ่งแยก
เพศ และไม่ใชแ้รงงานเด็ก อีกทั้งยงัให้การสนบัสนุนแก่ผูพิ้การ โดยรับพนกังานท่ีทุพพลภาพเขา้ร่วมงานกบั
บริษทัฯ 
 บริษัทได้สนับสนุนและปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ท่ี
กาํหนดให ้สถานประกอบการท่ีมีลูกจา้ง 100 คนข้ึนไป ใหรั้บคนพิการท่ีสามารถทาํงานไดไ้ม่วา่จะอยูต่าํแหน่ง
ใด ในอตัราส่วนลูกจา้ง 100 คน ต่อ คนพิการ 1 คน เศษของลูกจา้ง 100 คน ถา้เกิน 50 คนใหรั้บเพ่ิมอีก 1 คน ซ่ึง 
ณ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีพนกังานทั้งส้ิน 279 คน และมีพนกังานท่ีทุพพลภาพเขา้ร่วมงานกบับริษทัฯ จาํนวน
ทั้งส้ิน 4 คน 
 

การปฏิบัติแรงงานอย่างเป็นธรรม 
 บริษทัฯ มีการกาํกับดูแลให้ค่าจ้างแรงงานอยู่ในระดับท่ีเหมาะสมกับอุตสาหกรรมของไทย การ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงโครงสร้าง และการจดัระเบียบองค์กรจะดาํเนินการอย่างรับผิดชอบ รวมทั้งปฏิบติัตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด และบริษทัฯ ได้จัดตั้ งคณะกรรมการสวสัดิการ เพ่ือให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานดา้นสวสัดิการ เป็นส่ือกลางใหค้วามช่วยเหลือในเร่ืองสวสัดิการต่างๆ มีการจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียง
ชีพ เพ่ือสร้างหลกัประกนัให้กบัพนักงาน จดัให้มีการตรวจสุขภาพแก่พนักงานเป็นประจาํทุกปี และมีการ
ตรวจสอบดา้นความปลอดภยัของสถานท่ีทาํงานอยา่งสมํ่าเสมอ ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภยัภายในอาคาร ถงั
ดบัเพลิง ตลอดจนจดัให้มีการฝึกซ้อมดบัเพลิงเบ้ืองตน้เป็นประจาํทุกๆ ปี   และสําหรับพนกังานเขา้ใหม่จะจดั
อบรมเก่ียวกบัคู่มือการปฏิบติังานของเคร่ืองจกัร เพ่ือใหพ้นกังานสามารถใชง้านไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 
 ส่วนของโครงการโรงไฟฟ้า บริษทัไดจ้ดัทาํมาตรการป้องกนัแกไ้ขผลกระทบดา้นความปลอดภยั เพ่ือ
เป็นการป้องกนัและลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัผูป้ฏิบติังานทั้งในระยะก่อสร้าง และระยะดาํเนินงาน ซ่ึง
รวมไปถึงการปฏิบติังานในท่ีท่ีมีความร้อนบริเวณแผงเซลล์แสงอาทิตยซ่ึ์งตอ้งสัมผสักบัความร้อน โดยทาง
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บริษทัได้จัดเตรียมชุดป้องกันอนัตรายส่วนบุคคลท่ีจาํเป็นได้แก่ ชุดแว่นตาลดแสงและถุงมือหนัง เพ่ือลด
ผลกระทบต่อสุขภาพของพนกังาน 
 ในกรณีท่ีโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยเ์กิดอคัคีภยั ในส่วนของอาคารควบคุมและสาํนกังาน บริษทัจดั
ใหมี้ Portable Fire Extinguisher ชนิด ABC Dry Chemical ติดตั้งภายในอาคารตามมาตรฐาน NFPA (National 
Fire Protection Association) และติดตั้งระบบสัญญาณแจง้เหตุเพลิงไหมเ้ป็นระบบการใชส้ัญญาณเตือนอคัคีภยั
แบบธรรมดาเพ่อนเตือนไดท้นัทีเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม ้และติดตั้งระบบดบัเพลิงชนิดผงเคมีแหง้ (Dry Chemical) 
ไวส้าํหรับดบัเพลิงในกรณีเกิดเหตุ พร้อมทั้งใหมี้การตรวจสอบระบบเก่ียวกบัความปลอดภยัใหอ้ยูใ่นสภาพปกติ
อยู่เสมอ รวมถึงจดัพนักงานความปลอดภยัในจุดต่างๆ ออกตรวจสอบบริเวณทาํงานเป็นประจาํ และจดัการ
อบรมพนกังานเก่ียวกบัความปลอดภยัในการปฏิบติังานและการป้องกนัอคัคีภยัอยูเ่สมอ 
 

ความรับผดิชอบต่อลูกค้าหรือผู้บริโภค   
 บริษทัฯ มุ่งเน้นการผลิตส่ิงพิมพ์ท่ีมีคุณภาพ เน้นการให้บริการเพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบั
ลูกคา้ เนน้การรักษาคุณภาพและพฒันาปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง ยดึมัน่การตรงต่อเวลาในการ
ส่งมอบสินคา้  รักษาความลบัของลูกคา้ โดยไม่นาํไปใชเ้ป็นประโยชน์ของตนเองหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 
เปิดรับขอ้ร้องเรียนต่างๆ จากลูกคา้ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการผลิต หรือการใหบ้ริการ ทั้งน้ีเพ่ือนาํไปแกไ้ขขอ้ผิดพลาด 
หรือขอ้บกพร่องต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน โดยมุ่งเน้นการรักษาความสัมพนัธ์ท่ีย ัง่ยืน และบริษทัไดรั้บการรับรอง
มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 
 

การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม   
 บริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยปฏิบติัตามกฎหมายและมาตรฐานทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งเคร่งครัด จดัระบบภายในเพ่ือขจดัปัญหาส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีระบบและประสิทธิภาพ เช่น จากการท่ีบริษทัฯ 
เป็นผูผ้ลิตส่ิงพิมพต่์างๆ บริษทัฯจะใชว้ตัถุดิบท่ีไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม พร้อมทั้งไดจ้ดัทาํระบบบ่อ
บาํบดันํ้ าเสียข้ึนภายในบริษทั โดยไม่ปล่อยนํ้ าเสียลงในท่อระบายนํ้ า ส่วนขยะอุตสาหกรรมอ่ืนๆท่ีเกิดจากการ
พิมพ์ บริษทัได้ทาํการจัดจ้างบริษทัภายนอกท่ีรับกาํจัดขยะอุตสาหกรรมท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ทั้งน้ีเพ่ือไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  
 และตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้นโยบายในการลงทุนในธุรกิจเก่ียวกบัพลงังานทดแทนนั้น ซ่ึงได้
ตระหนักถึงความสําคญัและปัญหาทางด้านส่ิงแวดล้อม  จึงได้มีการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย ์ และไดศึ้กษาผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อชุมชน โดยจดัทาํ Environmental Impact Assessment : 
EIA คือ การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  และผลท่ีไดคื้อ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์เป็นพลงังานสะอาด 
สามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  อีกทั้งบริษทัฯ ไดเ้ขา้เป็นสมาชิกของ โครงการกลไกพฒันาท่ี
สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM ) รวมถึงมีการจดัทาํมาตราการป้องกนัและแกไ้ข เพ่ือลด
ผลกระทบต่างๆท่ีอาจจะเกิดข้ึนในระยะดาํเนินงานไวเ้รียบร้อยแลว้  
 ของเสียและมลพิษท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าโดยใชเ้ซลลอ์าทิตยน์ั้น จะไม่เกิดข้ึน โดยขยะ หรือ
นํ้ าท้ิง ท่ีเกิดข้ึนนั้นจะมาจากการอุปโภคบริโภคของพนกังานท่ีปฏิบติังานเท่านั้น อยา่งไรก็ตามหากแผงสกปรก
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มากจนอาจกระทบต่อประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า กอ็าจจะตอ้งมีการลา้งแผง ซ่ึงในการลา้งแผงนั้นใชเ้พียงนํ้ า
สะอาด และส่ิงสกปรกท่ีเกาะอยู่ตามแผงนั้นก็เป็นเพียงฝุ่ นหรือส่ิงสกปรกท่ีมีอยู่ตามสภาพแวดลอ้มในบริเวณ
โครงการ  
 ในกรณีท่ีเป็นขยะนั้นเป็นช้ินส่วนของแผงหรืออุปกรณ์ท่ีเสีย จะมีสองแนวทางในการดาํเนินการ คือ ถา้
เป็นอุปกรณ์ท่ียงัอยูร่ะยะรับประกนั จะทาํการส่งคืนผูผ้ลิต แต่ถา้เป็นอุปกรณ์ท่ีตอ้งกาํจดัเอง ทางบริษทัจะจดัจา้
งบริษทัภายนอกท่ีรับกาํจัดขยะอุตสาหกรรมท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งน้ีบริษทัได้
กาํหนดการคดัแยกขยะลงภาชนะรองรับท่ีกาํหนดไวส้าํหรับขยะประเภทนั้นๆดงัน้ี 
 - ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย   ใหใ้ชถ้งัหรือภาชนะรองรับท่ีเป็น สีเหลือง และมีช่ือบ่งช้ีชดัเจน 
 - ภาชนะรองรับขยะทัว่ไป     ใหใ้ชถ้งัหรือภาชนะรองรับท่ีเป็น สีเขียว    และมีช่ือบ่งช้ีชดัเจน 
 - ภาชนะรองรับขยะอนัตราย ใหใ้ชถ้งัหรือภาชนะรองรับท่ีเป็น สีแดง     และมีช่ือบ่งช้ีชดัเจน 
 

การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม  

 กวา่ 10 ปีแลว้ ท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํโครงการช่วยเหลือนอ้งๆ ในถ่ินทุรกนัดารในจงัหวดัต่างๆ โดยบริษทั
ฯ ไดร่้วมกบัคณะผูบ้ริหาร, พนกังาน รวมถึงลูกคา้และคู่คา้ ในการร่วมกนับริจาคอุปกรณ์ดา้นการศึกษา อุปกรณ์
กีฬา เคร่ืองมือทางการเกษตร ยารักษาโรค ขา้วสารอาหารแห้ง ทุนอาหารกลางวนั ตลอดจนส่ิงของเคร่ืองใช้
ต่างๆเป็นประจาํทุกๆ ปี และเดินทางไปมอบให้กบัน้องๆ เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาส และพฒันาสังคมในดา้น
การศึกษา 

 บริษทัฯ รับผดิชอบต่อชุมชนโดยไม่ปล่อยนํ้ าเสียลงในท่อระบายนํ้ า โดยบริษทัไดท้าํบ่อบาํบดันํ้ าเสียข้ึน
ภายในบริษทั ส่วนขยะอุตสาหกรรมอ่ืนๆท่ีเกิดจากการพิมพ ์บริษทัไดท้าํการจดัจา้งบริษทัภายนอกท่ีรับกาํจดั
ขยะอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งน้ีเพ่ือไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและ
ชุมชนใกลเ้คียง  ตลอดจนใหค้วามร่วมมือในดา้นต่างๆกบัชุมชนเป็นอยา่งดีเสมอมา 

 นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัไดร่้วมทาํบุญทางดา้นศาสนา เป็นประจาํทุกๆ ปี โดยทางคณะผูบ้ริหาร, พนกังาน 
และผูมี้จิตศรัทธา  ไดร่้วมกนัเป็นเจา้ภาพถวายผา้ป่าสามคัคี เพ่ือเจริญพระพุทธศาสนา  โดยคณะผูบ้ริหาร และ
พนักงานของบริษทัฯ จะร่วมเดินทางไปถวายผา้ป่าร่วมกนั ท่ีวดัต่างๆ ในต่างจงัหวดั ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดความ
สามคัคีร่วมกนัในหมู่คณะ และไดมี้โอกาสทาํบุญร่วมกนัตามประเพณี 
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คณะกรรมการบริษทัฯ ตระหนกัถึงหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษทัจด
ทะเบียนในการกาํกบัดูแลใหร้ายงานทางการเงินของบริษทัฯ ท่ีจดัทาํข้ึนมีขอ้มูลทางบญัชีท่ีถูกตอ้งครบถว้นใน
สาระสําคญั โปร่งใส เปิดเผยอยา่งเพียงพอท่ีจะดาํรงรักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ป้องกนัการทุจริตและ      
การดาํเนินการท่ีผิดปกติ รายการท่ีเก่ียวโยงกนัซ่ึงอาจทาํให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ซ่ึงเป็นรายการ
ทางการคา้อนัเป็นธุรกิจปกติทัว่ไป รวมทั้งไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป  ใชน้โยบาย
บญัชี ท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอ ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล  ประโยชน์สูงสุด 
การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง ความรอบคอบระมดัระวงัในการจดัทาํงบการเงินและงบ
การเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  รวมถึงขอ้มูลสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจาํปีของ
บริษทัฯ 

 

 ดงันั้นเพ่ือให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียเกิดความเช่ือมัน่ต่อรายงานทางการเงินของบริษทัฯ คณะกรรมการ
บริษทัฯ จึงไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย กรรมการอิสระผูซ่ึ้งมีคุณสมบติัครบถว้นตาม
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ทาํหนา้ท่ี
สอบทานให้บริษทัฯ มีการรายงานทางการเงิน และการดาํเนินงานอย่างถูกตอ้งเพียงพอ มีการเปิดเผยขอ้มูล
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหมี้ความโปร่งใสถูกตอ้งและครบถว้น 
รวมทั้งใหมี้ความเพียงพอของระบบบริหารความเส่ียง  การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกาํกบั
ดูแลของบริษัทฯ ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนมีความครบถ้วนเพียงพอและเหมาะสมของ
กระบวนการติดตามการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั นโยบายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้กาํหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน   
 

 ในปี 2561  คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกนั 5 คร้ัง เพ่ือปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดร้ะบุไว้
ในกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ  กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน คือ นายชัยวฒัน์  อศัวินทรางกูร 
ตาํแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายชาลี ดิษฐลกัษณ์ และนางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล ตาํแหน่ง 
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดร่้วมประชุมพร้อมกนัทุกคร้ัง นอกจากน้ียงัมีวาระการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี 
รวมถึงได้ประชุมกับผู ้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ในวาระท่ีเก่ียวข้อง จากการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินประจาํปี 2561 ของบริษทัฯ มีความเหมาะสมและไม่พบ
รายการใดท่ีอาจมีผลกระทบอนัเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน ระบบควบคุมภายในของบริษทัมีความเหมาะสม 
เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2561  ของบริษทัฯ เป็นบุคคลท่ีเหมาะสมเพราะมีความเป็น
อิสระและมีประสบการณ์ในการสอบบญัชีมาเป็นเวลายาวนาน 
 

เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบท่ีดี บริษทัฯไดว้า่จา้งผูเ้ช่ียวชาญ
ในการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน คือ บริษทั เจอาร์ บิสสิเนส แอดไวซอร่ี จาํกดั เพ่ือตรวจสอบและจดัทาํ
ระบบตรวจสอบการควบคุมภายในของบริษทัฯ โดยขอบเขตดงัน้ี 

 

สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยการสัมภาษณ์ยืนยนัขอ้มูล 
กรอกแบบสอบถามโดยผูบ้ริหาร และบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทัในการให้ขอ้มูล  สอบทานทางเดิน

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
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เอกสารและเอกสารประกอบท่ีเก่ียวขอ้งของระบบงานต่างๆ ตลอดจนคู่มือการปฏิบติังานท่ีบริษทัมี  ทั้งน้ีจะ
ครอบคลุมในหวัขอ้เร่ืองท่ีกาํหนดไวด้งัน้ี 

1. ตรวจประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน   ตามกรอบของ COSO จากแบบ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ท่ีคณะกรรมการกาํกับตลาดหลกัทรัพย ์
(ก.ล.ต.)  กาํหนด 
 

2. ตรวจสอบความเส่ียงและการควบคุมภายใน  ของระบบงานต่างๆ ท่ีบริษทัมีอยู ่ประกอบดว้ย : 
1)  กลุ่มระบบงานผลิต  
2) กลุ่มระบบงานจดัซ้ือ 
3)   กลุ่มระบบงานการตลาดและการขาย 
4)   กลุ่มระบบงานบญัชี รวมถึง ระบบงานตน้ทุน   
5)  กลุ่มระบบงานคลงัสินคา้และการจดัส่ง  
6)   กลุ่มระบบงานการบริหารบุคคลและธุรการ   
7)  กลุ่มระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
3. ตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของการปฎิบติังานตามมาตรการต่อตา้น

คอร์รัปชัน่             
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รายการระหว่างบุคคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตัิการทาํรายการระหว่างกนั 

เพ่ือเป็นการคุม้ครองผูล้งทุน ในกรณีท่ีมีการทาํรายการระหว่างกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ใน
อนาคต บริษทัฯ จะเสนอให้แก่ท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัรายการระหว่างกัน โดยต้องมี
คณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกนั เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล
ยุติธรรม และมีนโยบายการกาํหนดราคาท่ีเหมาะสม ตามเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์
ระหวา่งบริษทัฯ และบริษทัฯ ไดค้าํนึงถึงความจาํเป็นและความเหมาะสมเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผู ้
ถือหุน้ โดยกรรมการ ผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดงักล่าว 

นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2549 วนัท่ี 14 มีนาคม 2549 มีมติกาํหนดมาตรการอนุมติัรายการ
ระหวา่งกนั โดยพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ รายการท่ีเกิดข้ึนเป็น
ปกติและต่อเน่ืองและรายการพิเศษท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราว โดยมีขั้นตอนการอนุมติัรายการระหวา่งกนัเป็นดงัน้ี 

1. รายการท่ีเกิดข้ึนเป็นปกติ 
    รายการคา้ท่ีเป็นปกติธุรกิจ เช่น การจ้างพิมพ์หนังสือ การขายวตัถุดิบ เป็นรายการท่ีจะยงัคง

เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองในอนาคต เน่ืองจากเป็นรายการคา้ปกติธุรกิจ ดงันั้น บริษทัฯ ไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์และ
แนวทางในการปฏิบติัสําหรับรายการดงักล่าว โดยระบุเง่ือนไขการทาํรายการให้เป็นไปตามเง่ือนไขการคา้
โดยทัว่ไป ในราคาตลาดท่ีเหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได ้โดยนาํเสนอให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็น       ผูพิ้จารณาอนุมติัในหลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการปฏิบติัดงักล่าว นอกจากนั้น 
คณะกรรมการตรวจสอบจะทาํการตรวจสอบว่ารายการดังกล่าวได้ปฏิบัติตามนโยบายท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดอ้นุมติัไว ้

 

2. รายการพิเศษท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราว 
    รายการพิเศษท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราว  เช่น  การขายเคร่ืองจักร  เป็นต้น  บริษัทฯ  จะจัดให้

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัความสมเหตุสมผลของรายการ และเป็นไปตามเง่ือนไขราคา
ท่ีเหมาะสม หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนันั้น บริษทัฯ จะ
จัดให้มีผูเ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ พิจารณาตรวจสอบรายการดังกล่าว ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบหรือผูเ้ช่ียวชาญอิสระจะนําไปใช้ประกอบการพิจารณาอนุมติัการทาํรายการของ
คณะกรรมการหรือผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี ตามแต่กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

รายการระหว่างกนั 
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รายการระหว่างกนับริษทัได้เปิดเผยไว้ในงบการเงิน ส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6. หน้า 33    

รายการระหว่างบุคคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
บริษทัฯ มีรายการบญัชีกบับริษทัยอ่ย บริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และ

ค่าใชจ่้ายส่วนหน่ึงของบริษทัฯ เกิดข้ึนจากรายการบญัชีกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว บริษทัเหล่าน้ีเก่ียวขอ้ง
กนัโดยการถือหุน้ และ/หรือ การเป็นกรรมการร่วมกนั โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี.- 

 
 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนันอกเหนือจากบริษทัยอ่ย ท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.2.1 ประกอบดว้ย 
 

บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
ลกัษณะ

ความสมัพนัธ ์
การดาํเนินกจิการ สดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 

ประเภทธุรกจิ ประเทศ ปี 2561 ปี 2560 
บรษิทั อควา คอรเ์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 1 ใหบ้รกิารเชา่โครงป้ายเพือ่ตดิตัง้โฆษณา ไทย - - 
Shonan Build Service Co., Ltd. (Jpn Co.) 2 Building service ญีปุ่่ น - - 
Seikosha Co., Ltd. (Jpn Co.) 3 Building service ญีปุ่่ น - - 
บรษิทั กลมบอ็กซ ์จาํกดั 4 

 
รบัจา้งพมิพส์ือ่สิง่พมิพแ์ละบรหิารงาน
ขายโฆษณา 

ไทย 
 

- 
 

- 

บรษิทั แมเนเจอร ์มเีดยี กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 5 ผลติและจาํหน่ายหนงัสอืพมิพ ์
   และสิง่ตพีมิพ ์

ไทย - - 

บรษิทั ฐานเศรษฐกจิ มลัตมิเีดยี จาํกดั 5 โฆษณาสนิคา้และบรกิารทุกรปูแบบบน 
   สือ่สิง่พมิพแ์ละขายหนงัสอืพมิพร์ายวนั 

ไทย - - 

บรษิทั สปรงินิวส ์คอรป์อเรชัน่ จาํกดั 5 บรกิารดา้นงานโฆษณาสนิคา้ทุกรปูแบบ
ของการสือ่สาร 

ไทย - - 

บรษิทั นิวส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 5 บรกิาร,พฒันาและบาํรงุรกัษาซอฟแวร์
คอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ 

ไทย - - 

กรรมการ      

 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯ กบักิจการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นดงัน้ี.- 
1. เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่และมีผูบ้ริหารร่วมกนั 
2. เป็นผูถื้อหุน้ร่วมในบริษทัยอ่ย [Alternative Energies Kabushiki Kaisha (Jpn Co.)]  
3. เป็นบริษทัใหญ่ของ Shonan Build Service Co., Ltd. 
4. เป็นบริษทัท่ีคนใกลชิ้ดของกรรมการบริหาร เป็นกรรมการร่วม 
5. เป็นบริษทัฯ ท่ีมีกรรมการร่วมกนั 
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รายการบญัชีท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเกิดข้ึนระหวา่งกนั มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

  

นโยบาย
การกาํหนด

ราคา 

หน่วย : บาท 
  สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
บริษทัย่อย        
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร  1 และ 2 - - 1,554,019.16 - 
ดอกเบีย้รบั 4 - - 75,238,273.57 33,936,423.37 
รายไดค้า่เชา่ 3 - - 360,000.00 360,000.00 
รายไดอ้ื่นๆ 3 - - - 4,694,570.58 
ตน้ทุนขาย 1 - - 180,737.35 - 
บริษทัย่อยทางอ้อม      
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร   1 - - - 1,058,400.00 
รายไดค้า่เชา่ 3 - - 252,000.00 252,000.00 
รายไดอ้ื่น ๆ 3 - - - 36,173.96 
บริษทัร่วม      
รายไดจ้ากการขาย 1 - - - 90,150.00 
บคุคลและบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั     
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 1 และ 2 16,332,177.90 19,222,895.10 16,332,177.90 19,222,895.10 
รายไดค้า่เชา่ 3 97,500.00 58,500.00 97,500.00 58,500.00 
ตน้ทุนขาย 1 243,049.31 4,000.00 243,049.31 4,000.00 

 

นโยบายการกาํหนดราคา 
1. คิดราคาขายตํ่ากวา่ลูกคา้ประจาํทัว่ไปประมาณร้อยละ 1 ถึง 5 
2. คิดราคาขายตํ่ากวา่กลุ่มลูกคา้ประจาํชั้นดีประมาณร้อยละ 3 ถึง 10 เน่ืองจากไม่มีความเส่ียงในการ

เรียกเกบ็หน้ีจากลูกหน้ี 
3. ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนั 
4. ตามท่ีระบุในตัว๋สญัญาใชเ้งิน ร้อยละ 5.5 - 6 ต่อปี ในปี 2561 และ 2560  

 
 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีค่าใชจ่้ายสาํหรับเงินเดือน โบนสั เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม กองทุน
สาํรองเล้ียงชีพ สวสัดิการอ่ืน ค่าเบ้ียประชุมใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร และผลประโยชน์พนกังานหลงัออก
จากงาน โดยสรุปไดด้งัน้ี.- 
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   หน่วย : บาท 
   สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 29,158,844.25 24,141,253.86 15,092,845.00 13,940,759.00 
ผลประโยชน์ระยะยาวหลงัออกจากงาน 1,346,005.00 1,183,906.00 699,337.00 635,817.00 

รวม 30,504,849.25 25,325,159.86 15,792,182.00 14,576,576.00 
 

 

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี ระหวา่งบริษทัฯ และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี.- 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
ลกูหน้ีการค้า     
บรษิทัยอ่ย - - 333,640.98 - 
บรษิทัรว่มทางออ้ม - 96,460.50 - 96,460.50 
บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 16,511,977.54 16,312,660.03 16,511,977.54 16,312,660.03 
หกั คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู (12,464,005.35) (12,464,005.35) (12,464,005.35) (12,464,005.35) 

สทุธ ิ 4,047,972.19 3,945,115.18 4,381,613.17 3,945,115.18 

ลกูหน้ีหมนุเวียนอ่ืน     
บรษิทัยอ่ย - - 9,977,736.79 4,064,439.15 
บรษิทัยอ่ยทางออ้ม - - 21,000.00 21,000.00 
บรษิทัรว่มทางออ้ม 150,355.00 47,807.20 - - 
บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2,171,057.73 1,202,680.00 - - 

รวม 2,321,392.73 1,250,487.20 9,998,736.79 4,085,439.15 

เจ้าหน้ีการค้า     

บรษิทัยอ่ย                                   - - 193,388.96 - 

เจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน     

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน     

บรษิทัยอ่ยทางออ้ม - - 63,000.00 63,000.00 
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เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บุคคลและบริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี.- 
  หน่วย : บาท 
  งบการเงนิรวม 
  รายการเคลื่อนไหวระหวา่งงปี 
  1 ม.ค. 61 เพิม่ขึน้ (ลดลง) 31 ธ.ค. 61 

กรรมการ - 200,000.00 (200,000.00) - 
 

 
เงินให้กูย้ืมดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการให้กูย้ืมแก่กรรมการของบริษทัยอ่ยทางออ้มแห่งหน่ึง โดยการทาํสัญญากูย้ืม 
ครบกาํหนดภายใน 6 เดือน นบัแต่วนัทาํสญัญา คิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.75 ต่อปี 
 

  หน่วย : บาท 
  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  รายการเคลื่อนไหวระหวา่งปี 
  1 ม.ค. 61 เพิม่ขึน้ (ลดลง) 31 ธ.ค. 61 

บรษิทัยอ่ย 1,270,077,591.40 363,853,388.23 (283,500,000.00) 1,350,430,979.63 
 
 

  หน่วย : บาท 
  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  รายการเคลื่อนไหวระหวา่งปี 
  1 ม.ค. 60 เพิม่ขึน้ (ลดลง) 31 ธ.ค. 60 

บรษิทัยอ่ย - 1,681,690,872.79 (411,613,281.39) 1,270,077,591.40 
 
 

เงินให้กูย้ืมดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการให้กูย้ืมแก่บริษทัย่อย ในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งิน ครบกาํหนดเม่ือทวงถาม 
คิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.5 - 6 ต่อปี 
 

เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมทางอ้อม - ส่วนที่ครบกาํหนดรับชําระภายในหน่ึงปี 

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัร่วมทางออ้ม – ส่วนที่ครบกาํหนดรับชาํระภายใน
หน่ึงปี มีรายละเอียดดงัน้ี.- 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวม 

  รายการเคลื่อนไหวระหวา่งปี 

  1 ม.ค. 61 เพิม่ขึน้ (ลดลง) 31 ธ.ค. 61 

บรษิทัรว่มทางออ้ม 75,776,000.00 - (66,404,981.35) 9,371,018.65 
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หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวม 

  รายการเคลื่อนไหวระหวา่งปี 

  1 ม.ค. 60 เพิม่ขึน้ (ลดลง) 31 ธ.ค. 60 

บรษิทัรว่มทางออ้ม - 75,776,000.00 - 75,776,000.00 
 

 เงินใหกู้ย้ืมดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการใหกู้ย้ืมแก่บริษทัร่วมทางออ้มสองแห่งตามสัดส่วนการถือหุน้เพ่ือซ้ือ
ท่ีดิน โดยการทาํสัญญากู้ยืม ครบกาํหนดภายใน 3 ปี นับแต่วนัทาํสัญญา (ครบกาํหนดปี 2560) ให้กู้โดยไม่มี
หลกัประกนั และไม่มีการคิดดอกเบ้ียระหวา่งกนั 

 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี.- 
 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  รายการเคลือ่นไหวระหวา่งปี 

  1 ม.ค. 61 เพิม่ขึน้ (ลดลง) 31 ธ.ค. 61 

กรรมการ 30,000,000.00 - (30,000,000.00) - 

 
  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  รายการเคลือ่นไหวระหวา่งปี 

  1 ม.ค. 60 เพิม่ขึน้ (ลดลง) 31 ธ.ค. 60 

กรรมการ - 30,000,000.00 - 30,000,000.00 

 
 เงินกูย้ืมดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการกูย้ืมจากกรรมการของบริษทัฯ ในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งิน ครบกาํหนดเม่ือ
ทวงถาม ไม่มีการคิดดอกเบ้ียระหวา่งกนั 
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บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีการคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีมีกบัสถาบนัการเงินระหวา่งกนัดงัต่อไปน้ี.- 

 หน่วย : ลา้นเยน หน่วย : ลา้นบาท 

 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 

บรษิทัฯ คํ้าประกนัวงเงนิสนิเชือ่ใหบ้รษิทัยอ่ยทางตรง 4,115.00 810.00 1,278.00 858.00 

บรษิทัฯ คํ้าประกนัวงเงนิสนิเชือ่ใหบ้รษิทัยอ่ยทางออ้ม - - 592.50 853.40 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยทางออ้มคํ้าประกนัวงเงนิสนิเชือ่ใหบ้รษิทัยอ่ยทางออ้ม - - - 414.00 

บรษิทัยอ่ยทางตรงคํ้าประกนัวงเงนิสนิเชือ่ใหบ้รษิทัยอ่ยทางออ้ม - - 927.40 - 

บรษิทัยอ่ยทางตรง และบรษิทัยอ่ยทางออ้มคํ้าประกนัวงเงนิสนิเชือ่ให ้
   บรษิทัยอ่ยทางออ้ม - - 554.00 156.50 
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งบการเงิน 
 

สรุปรายงานการสอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา (2559 - 2561) 
 

สรุปรายงานการสอบงบการเงนิในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 
รายงานของผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559  ผลการดาํเนินงานรวมและเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตาม
ขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึง
เป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี และเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บเพียงพอและเหมาสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็น โดยไดก้าํหนดเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบดงัน้ี 
 

1. การรับรู้รายการจากธุรกจิไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ 

กลุ่มบริษทั ดาํเนินธุรกิจในโครงการไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท์ั้งในประเทศและต่างประเทศหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงมี
การทาํสญัญาและขอ้ตกลงท่ีแตกต่างกนัตามลกัษณะและเง่ือนไขการดาํเนินการ ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจึงตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ
อยา่งมากในการพจิารณาการรับรู้รายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาจากการดาํเนินธุรกิจใหถู้กตอ้งตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน  

วธีิการตรวจสอบท่ีสาํคญั คือ 
1. สอบถามผูบ้ริหารถึงรูปแบบการดาํเนินธุรกิจโครงการไฟฟ้าพลงังานต่างๆ ของกลุ่มบริษทัเพ่ือทาํความเขา้ใจ

ลกัษณะของรายการท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. อ่านสัญญาต่างๆ เพ่ือทาํความเขา้ใจเน้ือหาของสัญญาท่ีกลุ่มบริษทัทาํกบัแต่ละหน่วยงาน  
3. ประเมินความเหมาะสมและถูกตอ้งของการรับรู้รายการท่ีเก่ียวขอ้งในสัญญา 
4. สุ่มทดสอบรายการท่ีเก่ียวขอ้งในสัญญาของโครงการท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปีเพ่ือตรวจสอบเอกสารหลกัฐานประกอบการ

บนัทึกรายการ 
5. สอบทานการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. การซ้ือธุรกจิ 

กลุ่มบริษทั ไดเ้ขา้ซ้ือธุรกิจในกลุ่มพลงังานทดแทนอยา่งต่อเน่ืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงการบนัทึกบญัชีตามวิธี
ซ้ือสาํหรับการรวมธุรกิจมีความซบัซอ้นในเร่ืองของสญัญาต่างๆ ขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและนโยบายบญัชีท่ีแตกต่างกนัซ่ึง 
ผูบ้ริหารตอ้งทาํความเขา้ใจในเร่ืองดงักล่าวและตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง ซ่ึงกาํหนดให้กลุ่มบริษทัตอ้งทาํการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมารวมถึงส่ิงตอบแทนในการซ้ือ อนัเน่ืองมาจากความมี
สาระสําคญัของรายการและเก่ียวขอ้งกบัการใชดุ้ลยพินิจท่ีสําคญัและมีความซับซ้อนในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา จึงพจิารณาวา่การบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ 

ข้อมูลทางการเงินทีสํ่าคญั 
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วธีิการตรวจสอบท่ีสาํคญั คือ  

 สอบถามฝ่ายบริหารถึงลกัษณะและวตัถุประสงคใ์นการเขา้ทาํรายการซ้ือขายหุน้  
 อ่านสัญญาซ้ือขายธุรกิจและรายงานการวเิคราะห์การรวมธุรกิจซ่ึงจดัทาํโดยกลุ่มบริษทัเพือ่ทาํความเขา้ใจถึง

ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขท่ีสาํคญั 
 ประเมินความเหมาะสมในการระบุสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาทั้งหมดรวมถึงส่ิงตอบแทนในการซ้ือซ่ึง

จดัทาํโดยกลุ่มบริษทั 
 ประเมินความเหมาะสมของขอ้สมมติฐานและวธีิการวดัมูลค่าท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า โดยมีขอ้มูลจากรายงานของท่ี

ปรึกษาทางการเงินอิสระซ่ึงแสดงความเหมาะสมของมูลค่าหุน้ 
 สอบทานการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 และขอ้ 39 ซ่ึงระบุวา่ งบการเงินรวมสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559 ท่ีไดเ้คยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2560 ไดมี้การแกไ้ขและออกใหม่ การ
แกไ้ขดงักล่าวเป็นการปรับปรุงบญัชีเงินลงทุนของบริษทัยอ่ย บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“EP”) ใน
บริษทั ทศันศิ์ริ จาํกดั (TSR) ใหม่ จากเดิมท่ีบนัทึกเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยทางออ้ม และรับรู้ค่าความนิยมจากการซ้ือเงิน
ลงทุน เป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน ซ่ึงได้ตรวจสอบรายการปรับปรุงดังกล่าวแลว้เห็นว่ามีความถูกตอ้ง
เหมาะสมตามควร ดงันั้นรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตฉบบัน้ีไดอ้อกแทนรายงานฉบบัเดิม  ทั้งน้ีมิไดแ้สดงความเห็น
อยา่งมีเง่ือนไขในเร่ืองน้ีแต่อยา่งใด 
 

สรุปรายงานการสอบงบการเงนิในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
รายงานของผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560  ผลการดาํเนินงานรวมและเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตาม
ขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึง
เป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี และเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บเพียงพอและเหมาสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็น โดยไดก้าํหนดเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบดงัน้ี 
 

1.  การรับรู้รายการจากธุรกจิไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ 
กลุ่มบริษทั ดาํเนินธุรกิจในโครงการไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท์ั้งในประเทศและต่างประเทศหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงมี
การทาํสญัญาและขอ้ตกลงท่ีแตกต่างกนัตามลกัษณะและเง่ือนไขการดาํเนินการ ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจึงตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ
อยา่งมากในการพจิารณาการรับรู้รายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาจากการดาํเนินธุรกิจใหถู้กตอ้งตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 
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วธีิการตรวจสอบท่ีสาํคญั คือ 
 สอบถามผูบ้ริหารถึงรูปแบบการดาํเนินธุรกิจโครงการไฟฟ้าพลงังานต่างๆ ของกลุ่มบริษทัเพ่ือทาํความเขา้ใจลกัษณะ

ของรายการท่ีเก่ียวขอ้ง 
 อ่านสัญญาต่างๆ เพ่ือทาํความเขา้ใจเน้ือหาของสัญญาท่ีกลุ่มบริษทัทาํกบัแต่ละหน่วยงาน  
 ประเมินความเหมาะสมและถูกตอ้งของการรับรู้รายการท่ีเก่ียวขอ้งในสัญญา 
 สุ่มทดสอบรายการท่ีเก่ียวขอ้งในสัญญาของโครงการท่ีเกิดข้ึนระหว่างปีเพ่ือตรวจสอบเอกสารหลกัฐานประกอบการ

บนัทึกรายการ 
 สอบทานการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.  การซ้ือธุรกจิ 
กลุ่มบริษทั ไดเ้ขา้ซ้ือธุรกิจในกลุ่มพลงังานทดแทนอยา่งต่อเน่ืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงการบนัทึกบญัชีตามวิธี
ซ้ือสาํหรับการรวมธุรกิจมีความซบัซอ้นในเร่ืองของสญัญาต่างๆ ขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและนโยบายบญัชีท่ีแตกต่างกนัซ่ึง 
ผูบ้ริหารตอ้งทาํความเขา้ใจในเร่ืองดงักล่าวและตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง ซ่ึงกาํหนดให้กลุ่มบริษทัตอ้งทาํการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมารวมถึงส่ิงตอบแทนในการซ้ือ อนัเน่ืองมาจากความมี
สาระสําคญัของรายการและเก่ียวขอ้งกบัการใชดุ้ลยพินิจท่ีสําคญัและมีความซับซ้อนในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา จึงพจิารณาวา่การบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ 
 

วธีิการตรวจสอบท่ีสาํคญั คือ  
 สอบถามฝ่ายบริหารถึงลกัษณะและวตัถุประสงคใ์นการเขา้ทาํรายการซ้ือขายหุน้  
 อ่านสัญญาซ้ือขายธุรกิจและรายงานการวิเคราะห์การรวมธุรกิจซ่ึงจดัทาํโดยกลุ่มบริษทัเพ่ือทาํความเขา้ใจถึงขอ้กาํหนด

และเง่ือนไขท่ีสาํคญั 
 ประเมินความเหมาะสมในการระบุสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาทั้งหมดรวมถึงส่ิงตอบแทนในการซ้ือซ่ึงจดัทาํโดย

กลุ่มบริษทั 
 ประเมินความเหมาะสมของขอ้สมมติฐานและวธีิการวดัมูลค่าท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า โดยมีขอ้มูลจากรายงานของท่ีปรึกษา

ทางการเงินอิสระซ่ึงแสดงความเหมาะสมของมูลค่าหุน้ 
 สอบทานการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 
ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 41 วา่ ในปี 2559 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในประเทศญ่ีปุ่น ไดถู้กฟ้องร้องในคดี
ทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศ และมีการเจรจาเพ่ือระงบัขอ้พิพาททางคดีประนีประนอมยอมความกบัโจทกผ์ู ้
ฟ้องโดยสามารถเจรจาตกลงกนัไดแ้ละไดมี้การยืน่คาํร้องขอถอนฟ้องคดีต่อศาล  ในการตรวจสอบงบการเงินประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี    
31 ธนัวาคม 2560 ของบริษทัฯ ผูส้อบบญัชีไดรั้บทราบขอ้มูลท่ีสาํคญัซ่ึงไม่เคยเปิดเผยมาก่อนเพ่ิมเติมจากประธานกรรมการของ
บริษทัฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษรเม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2561 ว่านอกจากขอ้ตกลงเพ่ือระงบัขอ้พิพาททางคดีดงักล่าวขา้งตน้แลว้ 
บริษทัฯมีภาระผูกพนัตอ้งจดัหาโรงไฟฟ้าอ่ืนๆ มาขายให้กบัโจทกห์รือบริษทัยอ่ยของโจทกภ์ายในวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2560 หาก
ไม่สามารถดาํเนินการได ้บริษทัฯ ตอ้งจ่ายค่าเสียหายใหแ้ก่โจทกเ์ป็นเงิน 690 ลา้นเยนหรือประมาณ 197.26 ลา้นบาทในระหวา่ง
การเจรจาประนีประนอมยอมความ บริษทัฯ ไดเ้จรจากบัผูข้ายโรงไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่นใหจ้ดัหาโรงไฟฟ้าอ่ืนมาขายใหแ้ก่โจทก์
ตามท่ีโจทกเ์สนอ โดยผูข้ายยินยอมท่ีจะจดัหาโรงไฟฟ้าอ่ืนมาขายให้กบัโจทกต์ามท่ีโจทกเ์สนอ และยินยอมท่ีจะรับผิดในความ



188 

 

เสียหายทั้งปวงท่ีอาจมีข้ึน ประธานกรรมการยงัช้ีแจงอีกวา่ เน่ืองจากบริษทัฯ ไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่รายการดงักล่าวไม่ไดเ้กิด
ภาระใดๆ เพ่ิมข้ึนแก่บริษทัฯ   บริษทัฯ เป็นเสมือนหน่ึงคนกลางในการดาํเนินการตามขอ้ตกลงดงักล่าว ประกอบกบัในขอ้สัญญา
มีบทกาํหนดเก่ียวกบัการห้ามเปิดเผยขอ้มูล บริษทัฯ จึงไม่ไดท้าํการเปิดเผยรายการดงักล่าวในงบการเงินงวดท่ีทาํการตกลง
ประนีประนอมยอมความ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไดแ้จง้การไม่เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวแก่คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ในการประชุมร่วมกบั
คณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2561 
 

และขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 43 ซ่ึงระบุวา่ งบการเงินรวมสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (ปรับปรุง
ใหม่) ท่ีไดเ้คยแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560 ไดมี้การแกไ้ขและออกใหม่ ตามรายงาน
ของผูส้อบบญัชี ลงวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 (ยกเวน้เหตุการณ์ท่ีกล่าวไวใ้นวรรคขอ้มูลและเหตุการณ์ท่ีเนน้) 
 

สรุปรายงานการสอบงบการเงนิในรอบปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 
รายงานของผูส้อบบญัชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561  ผลการดาํเนินงานรวมและเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สาํหรับปีส้ินสุด
วนัเดียวกนั  โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้น
จรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี และเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บเพียงพอและเหมาสม
เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น โดยไดก้าํหนดเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบดงัน้ี 
 

1.  การซ้ือธุรกจิ 
กลุ่มบริษทัมีการลงทุนในกิจการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเน่ือง โดยรายการลงทุนดงักล่าวเป็น
รายการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปี ซ่ึงการบนัทึกบญัชีตามวิธีซ้ือสาํหรับการรวมธุรกิจมี
ความซับซ้อนในเร่ืองของสัญญาต่างๆ ขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและนโยบายบญัชีท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงผูบ้ริหารตอ้งทาํ
ความเขา้ใจในเร่ืองดงักล่าวและตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง ซ่ึงกาํหนดให้กลุ่มบริษทั ตอ้งทาํการประเมินมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมารวมถึงส่ิงตอบแทนในการซ้ือ อนัเน่ืองมาจากความมีสาระสาํคญัของ
รายการและเก่ียวขอ้งกบัการใชดุ้ลยพินิจท่ีสําคญัและมีความซบัซ้อนในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์
ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา ขา้พเจา้จึงพิจารณาวา่การบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ 
 

วิธีการตรวจสอบท่ีสาํคญั คือ  
 สอบถามฝ่ายบริหารถึงลกัษณะและวตัถุประสงคใ์นการเขา้ทาํรายการซ้ือขายหุน้  
 อ่านสัญญาซ้ือขายธุรกิจและรายงานการวิเคราะห์การรวมธุรกิจซ่ึงจดัทาํโดยกลุ่มบริษทัเพื่อทาํความเขา้ใจถึง

ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขท่ีสาํคญั 
 ประเมินความเหมาะสมของการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารในการกาํหนดขอ้สมมติท่ีใชใ้นการกาํหนดราคาซ้ือเงิน

ลงทุนในบริษทัยอ่ย 
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 ประเมินความเหมาะสมในการระบุสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาทั้งหมดรวมถึงส่ิงตอบแทนในการซ้ือซ่ึง
จดัทาํโดยกลุ่มบริษทั 

 ประเมินความรู้ ความสามารถ และความเท่ียงธรรมของผูป้ระเมินอิสระภายนอก รวมถึงความเหมาะสมของขอ้
สมมติฐานและวิธีการวดัมูลค่าท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า 

 สอบทานการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2. การด้อยค่าเงนิลงทุน 
กลุ่มบริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัย่อยเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินกาํหนดให้บริษทัฯ ตอ้ง
พิจารณาการตั้งค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน ในการพิจารณาการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าว บริษทั
ฯ ตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีสาํคญัของฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์ ผลการดาํเนินงานในอนาคตและการประเมิน
แผนงานในอนาคตของบริษทัย่อย รวมถึงการกาํหนดอตัราคิดลดและสมมติฐานท่ีสําคญั ซ่ึงทาํให้เกิดความเส่ียง
เก่ียวกบัมูลค่าค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อย ขา้พเจา้จึงพิจารณาว่าเร่ืองดอ้ยค่าเงินลงทุนเป็นเร่ือง
สาํคญัในการตรวจสอบ 
 

 
วิธีการตรวจสอบท่ีสาํคญั คือ  
 ทาํความเขา้ใจและประเมินขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัทาํแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคต  โดยการทาํ

ความเขา้ใจในกระบวนการท่ีทาํใหไ้ดม้าซ่ึงตวัเลขดงักล่าวเปรียบเทียบขอ้สมมติดงักล่าวกบัแหล่งขอ้มูลภายนอก
และภายในของบริษทัฯ 

 เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกบัผลการดาํเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงเพ่ือประเมินการใชดุ้ลยพินิจของฝ่าย
บริหารในการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตดงักล่าว  

 ความเขา้ใจและประเมินอตัราคิดลด พิจารณาขอบเขตและความเป็นไปไดข้องการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติท่ี
สาํคญัท่ีอาจเกิดข้ึน  และทาํการวิเคราะห์ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติดงักล่าวต่อมูลค่าท่ีคาดวา่
จะไดรั้บคืนสาํหรับเงินลงทุนดงักล่าว 
 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 
ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 การแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในงบการเงินรวมสาํหรับการบนัทึกบญัชีเงินกูย้มื
จากบริษทัแห่งหน่ึง ของบริษทัยอ่ยในประเทศญ่ีปุ่นแห่งหน่ึง  ทั้งน้ีมิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่ง
ใด 
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สนิทรัพย์

บาท % บาท % บาท % บาท % บาท % บาท %

สนิทรัพย์หมุนเวียน

     เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 325,500      3.07     159,060      1.87     439,462      6.34     4,381         0.12     6,560         0.21     9,300         0.43     

     เงนิลงทุนชัว่คราว 258,881      2.44     27,010        0.32     1,984,914   28.64   251,535      7.06     -            -      584,786      27.02   

     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 659,235      6.22     476,579      5.60     366,598      5.29     138,540      3.89     378,532      12.23   175,192      8.09     

     เงนิให้กู้ย ืมระยะส้ันแก่บุคคลและบริษัทท่ีเก่ีย -            -      -            -      -            -      1,350,431   37.89   1,270,078   41.03   -            -      

     ส่วนของสินทรัพย์ท่ีครบกาํหนดรับชาํระภายในหน่ึงปี

         - เงินให้ก ู้ยมืระยะยาวแก่บริษัทร่วมทางอ้อม 9,371         0.09     75,776        0.89     -            -      -            -      -            -      -            -      

         - เงินให้ก ู้ยมืแก่พนักงาน 2,139         0.02     2,181         0.03     2,317         0.03     2,139         0.06     2,168         0.07     2,300         0.11     

     สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 119,306      1.13     88,517        1.04     60,506        0.87     87,352        2.45     88,517        2.86     59,898        2.77     

     งานระหว่างก่อสร้าง - สัญญาเช่าทางการเงนิ 107,316      1.01     101,040      1.19     -            -      -            -      -            -      -            -      

     งานระหว่างก่อสร้าง - สัญญาบริการตดิตั้ง -            -      712            0.01     -            -      -            -      -            -      -            -      

     สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 140,711      1.33     35,156        0.41     386,903      5.58     173            0.00     161            0.01     495            0.02     

               รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน 1,622,460   15.31   966,033      11.35   3,240,699   46.76   1,834,552   51.47   1,746,017   56.41   831,971      38.43   

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน

     เงนิฝากท่ีตดิภาระค ํา้ประกัน 118,080      1.11     128,680      1.51     -            -      -            -      -            -      -            -      

     เงนิลงทุนระยะยาว - สุทธิ 344            0.00     422            0.00     372            0.01     344            0.01     422            0.01     372            0.02     

     เงนิลงทุนในบริษัทย่อย -            -      -            -      -            -      1,457,461   40.89   1,049,961   33.92   1,049,961   48.50   

     เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 3,602,007   33.98   3,356,844   39.46   -            -      -            -      -            -      -            -      

     เงนิลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน -            -      -            -      507,392      -      -            -      -            -      -            -      

     เงนิให้กู้ย ืมระยะยาวแก่พนักงาน - สุทธิ 2,131         0.02     1,915         0.02     2,636         0.04     2,131         0.06     1,915         0.06     2,636         0.12     

     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 4,465,702   42.13   3,282,614   38.58   2,668,833   38.51   249,748      7.01     279,837      9.04     263,769      12.19   

     สินทรัพย์ไม่มีตวัตน - สุทธิ 634,649      5.99     643,687      7.57     477,523      6.89     -            -      -            -      -            -      

     สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี -            -      6,199         0.07     4,837         0.07     6,176         0.17     5,697         0.18     4,607         0.21     

     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 153,960      1.45     121,352      1.43     28,087        0.41     13,684        0.38     11,371        0.37     11,351        0.52     

               รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 8,976,873   84.69   7,541,713   88.65   3,689,680   53.24   1,729,544   48.53   1,349,203   43.59   1,332,696   61.57   

รวมสนิทรัพย์ 10,599,332  100.00  8,507,746   100.00  6,930,379   100.00  3,564,096   100.00  3,095,220   100.00  2,164,666   100.00  

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

บริษัท  โรงพิมพ์ตะวันออก  จํากดั  (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที ่31  ธันวาคม 2561

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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หน้ีสนิและส่วนของผู้ถือหุ้น

บาท % บาท % บาท % บาท % บาท % บาท %

หน้ีสนิหมุนเวียน

     เงนิเบิกเกินบัญชแีละเงนิกู้ย ืมระยะสั้น

                  จากสถาบันการเงนิ 321,047      3.03     291,001      3.42     119,496      1.72     56,159        1.58     273,908      8.85     54,501        2.52     

     ตัว๋แลกเงนิ 460,000      4.34     380,000      4.47     490,000      7.07     460,000      12.91   380,000      12.28   490,000      22.64   

     เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 247,880      2.34     189,859      2.23     148,497      2.14     29,280        0.82     23,474        0.76     23,928        1.11     

     เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกัน -            -      30,000        0.35     -            -      -            -      30,000        0.97     -            -      

     เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลและบริษัทอ่ืน 79,940        0.75     128,896      1.52     -            -      -            -      -            -      -            -      

     ส่วนของหน้ีสินท่ีครบกาํหนดจ่ายชาํระภายในหน่ึงปี

            - เงนิกู้ย ืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 332,825      3.14     226,159      2.66     836,706      12.07   71,200        2.00     8,250         0.27     34,200        1.58     

            - เงนิกู้ย ืมระยะยาวจากบริษัทอ่ืน 28,508        0.27     28,195        0.33     -            - -            -      -            -      -            -      

            - หุ้นกู้ 884,700      8.35     -            -      -            - 328,000      9.20     -            -      -            -      

            - หน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าการเงนิ -            -      -            -      33              0.00     -            -      -            -      177            0.01     

            - ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนสาํหรับ

                    ผลประโยชน์พนักงาน 2,566         0.02     197            0.00     177            0.00     2,014         0.06     82              0.00     -            -      

     ภาษีเงนิได้นิตบุิคคลคา้งจ่าย 973            0.01     10,220        0.12     92              0.00     -            -      -            -      -            -      

     เงนิปันผลคา้งจ่าย 1,184         0.01     962            0.01     2,220         0.03     1,177         0.03     952            0.03     2,171         0.10     

     หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 35,421        0.33     26,002        0.31     19,191        0.28     10,510        0.29     12,202        0.39     9,923         0.46     

               รวมหน้ีสินหมุนเวียน 2,395,044   22.59   1,311,491   15.42   1,616,412   23.32   958,341      26.89   728,869      23.55   614,900      28.41   

หน้ีสนิไม่หมุนเวียน

    เงนิกู้ย ืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ - สุทธิ 2,502,514   23.61   1,412,611   16.60   632,496      9.13     361,948      10.16   3,000         0.10     2,250         0.10     

    หุ้นกู้ 2,292,700   21.63   3,234,100   38.01   2,418,700   34.90   487,400      13.68   815,400      26.34   -            -      

    หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงนิ - สุทธิ -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

    ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน

          สาํหรับผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ 37,500        0.35     29,166        0.34     25,303        0.37     27,116        0.76     26,470        0.86     23,242        1.07     

    ค่าเผือ่หน้ีสินจากภาระค ํา้ประกัน 46,214        0.44     46,214        0.54     46,214        0.67     46,214        1.30     46,214        1.49     46,214        2.13     

    หน้ีสินภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 43,858        0.41     -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

    หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,235         0.01     1,235         0.01     -            -      63              0.00     -            -      -            -      

               รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 4,924,021   46.45   4,723,326   55.52   3,122,712   45.06   922,740      25.89   891,083      28.79   71,706        3.31     

               รวมหน้ีสนิ 7,319,065   69.04   6,034,817   70.93   4,739,124   68.38   1,881,081   52.78   1,619,952   52.34   686,605      31.72   

ส่วนของผู้ถือหุ้น

          ทุนจดทะเบียน

               หุ้นสามัญ 1,045,038,462 หุ้น ในปี 2561 และ หุ้นสามัญ 937,716,283 หุ้น ในปี 2560

               มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,045,038   9.86     937,716      11.02   861,284      12.43   1,045,038   29.32   937,716      30.30   861,284      39.79   

          ทุนท่ีออกและเรียกชาํระเตม็มูลค่าแล้ว

               หุ้นสามัญ 921,572,840 หุ้น ในปี 2561 และ หุ้นสามัญ 836,030,770 หุ้น ในปี 2560

               มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 921,573      8.69     836,031      9.83     765,585      11.05   921,573      25.86   836,031      27.01   765,585      35.37   

     ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 567,866      5.36     371,119      4.36     371,000      5.35     567,866      15.93   371,119      11.99   371,000      17.14   

     กาํไรสะสม

          จัดสรรแล้ว

                สาํรองตามกฏหมาย 92,157        0.87     83,603        0.98     76,559        1.10     92,157        2.59     83,603        2.70     76,559        3.54     

          ท่ียังไม่ได้จัดสรร 542,364      5.12     316,827      3.72     242,818      3.50     101,419      2.85     184,515      5.96     264,917      12.24   

     องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 450,130      4.25     501,447      5.89     440,257      6.35     -            -      -            -      -            -      

               รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,574,089   24.29   2,109,027   24.79   1,896,219   27.36   1,683,015   47.22   1,475,268   47.66   1,478,061   68.28   

     ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 706,178      6.67     363,902      4.28     295,036      4.26     -            -      -            -      -            -      

               รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,280,267   30.96   2,472,928   29.07   2,191,255   31.62   1,683,015   47.22   1,475,268   47.66   1,478,061   68.28   

รวมหน้ีสนิและส่วนของผู้ถือหุ้น 10,599,332  100.00  8,507,746   100.00  6,930,379   100.00  3,564,096   100.00  3,095,220   100.00  2,164,666   100.00  

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ณ วันที ่31  ธันวาคม 2561

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2559

บริษัท  โรงพิมพ์ตะวันออก  จํากดั  (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
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บาท % บาท % บาท % บาท % บาท % บาท %

รายได้

รายได้จากการขายและบริการ 779,638.13         100.00 710,288.04          100.00 626,175.31        100.00 419,658.45       100.00 444,926.54        100.00 512,172.61         100.00 

รายได้เงนิอุดหนุนจากรัฐบาล 207,630.87         26.63   220,588.94          31.06   229,035.05        36.58   -                  -      -                   -      -                   -      

รายได้เงนิปันผล * 37.95                0.00     -                    -      -                   -      37.95               0.01     9.00                  0.00     63,000.00          12.30   

รายได้อ่ืน 197,356.83         25.31   31,754.31           4.47     25,925.81          4.14     81,140.26         19.33   53,444.60          12.01   18,300.09          3.57     

             รวมรายได้ 1,184,663.78      151.95 962,631.29          135.53 881,136.16        140.72 500,836.66       119.34 498,380.14        112.01 593,472.70         115.87 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 571,099.62         73.25   510,136.55          71.82   468,807.55        74.87   326,191.26       77.73   332,066.50        74.63   384,768.61         75.12   

ค่าใชจ่้ายในการขาย 20,509.82          2.63     12,260.25           1.73     10,242.85          1.64     19,399.97         4.62     12,260.25          2.76     10,212.70          1.99     

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 156,999.96         20.14   171,578.69          24.16   137,345.47        21.93   47,083.30         11.22   42,738.34          9.61     31,829.51          6.21     

             รวมค่าใช้จ่าย 748,609.40         96.02   693,975.50          97.70   616,395.87        98.44   392,674.53       93.57   387,065.09        87.00   426,810.82         83.33   

กาํไรก่อนส่วนแบ่งจากเงนิลงทนุในบริษัทร่วม

        ต้นทนุทางการเงนิ และภาษีเงนิได้ 436,054.38         55.93   268,655.79          37.82   264,740.29        42.28   108,162.14       25.77   111,315.04        25.02   166,661.88         32.54   

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 240,447.48         30.84   196,234.10          27.63   -                   -      -                  -      -                   -      -                   -      

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน -                   -      -                    -      (2,031.32)          (0.32)   -                  -      -                   -      -                   -      

กาํไรก่อนต้นทนุทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 676,501.86         86.77   464,889.89          65.45   262,708.98        41.95   108,162.14       25.77   111,315.04        25.02   166,661.88         32.54   

ตน้ทุนทางการเงนิ (246,480.76)       (31.61)  (210,778.95)        (29.68)  (110,397.08)       (17.63)  (64,261.74)        (15.31)  (46,654.00)         (10.49)  (18,462.31)         (3.60)   

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 430,021.10         55.16   254,110.94          35.78   152,311.89        24.32   43,900.40         10.46   64,661.05          14.53   148,199.57         28.94   

ค่าใชจ่้ายภาษีเงนิได้ (21,330.79)         (2.74)   (22,749.09)          (3.20)   (16,577.20)         (2.65)   (9,758.78)         (2.33)   (13,073.71)         (2.94)   (16,418.79)         (3.21)   

กาํไรสทุธิสําหรับงวด 408,690.30         52.42   231,361.85          32.57   135,734.69        21.68   34,141.62         8.14     51,587.34          11.59   131,780.78         25.73   

กาํไรเบ็ดเสร็จอ่ืน

    รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั:

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินในหน่วยงานต่างประเทศ (51,316.99)         (6.58)   61,189.36           8.61     32,532.63          5.20     -                  -      -                   -      -                   -      

    รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั:

ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

        ที่กําหนดไว ้- สุทธิจากภาษีเงินได้ -                   -      -                    -      3,232.02            0.52     -                  -      -                   -      3,267.90            0.64     

รวม -                   -      -                    -      3,232.02            0.52     -                  -      -                   -      3,267.90            0.64     

    รวมกาํไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี (51,316.99)         (6.58)   61,189.36           8.61     35,764.65          5.71     -                  -      -                   -      3,267.90            0.64     

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 357,373.31         45.84   292,551.21          41.19   171,499.35        27.39   34,141.62         8.14     51,587.34          11.59   135,048.68         26.37   

การแบ่งกาํไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 342,774.79         43.97   206,424.48          29.06   118,742.27        18.96   34,141.62         8.14     51,587.34          11.59   131,780.78         25.73   

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 65,915.51          8.45     24,937.37           3.51     16,992.42          2.71     -                  -      -                   -      -                   -      

กาํไรสทุธิสําหรับงวด 408,690.30         52.42   231,361.85          32.57   135,734.69        21.68   34,141.62         8.14     51,587.34          11.59   131,780.78         25.73   

การแบ่งกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 291,457.80         37.38   267,613.84          37.68   154,506.93        24.67   34,141.62         8.14     51,587.34          11.59   135,048.68         26.37   

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 65,915.51          8.45     24,937.37           3.51     16,992.42          2.71     -                  -      -                   -      -                   -      

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 357,373.31         45.84   292,551.21          41.19   171,499.35        27.39   34,141.62         8.14     51,587.34          11.59   135,048.68         26.37   

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท : หุ้น)

กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 0.41                  0.26                   0.16                  0.04                 0.07                  0.17                  

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

บริษัท  โรงพิมพ์ตะวันออก  จํากดั  (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

สําหรับปี สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2561

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560

(ปรบัปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 430,021,096.92       254,110,941.23       43,900,398.33        64,661,045.27        

รายการปรบัปรุงกระทบกําไรสุทธิเป็น

   เงินสดรบั(จ่าย)จากกิจกรรมดําเนินงาน

ค่าเส่ือมราคา 143,237,668.54       145,850,055.28       26,702,533.10        24,753,509.42        

ค่าตดัจําหน่ายสินทรพัย์ไม่มีตวัตน 20,122,908.61         19,132,464.34         -                     -                      

หน้ีสงสยัจะสูญ 7,158,357.23          2,519,457.05          7,158,357.23         2,519,457.05          

ค่าเผื่อสินค้าล้าสมยัเส่ือมสภาพ (โอนกลบั) -                      (102,019.43)            -                     (102,019.43)           

ค่าเผื่อการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ (โอนกลบั) (302,411.24)            (656,529.12)            (302,411.24)           (656,529.12)           

ตดัจําหน่ายสินทรพัย์เป็นค่าใช้จ่าย 8,574,572.90          1,492,079.05          -                     -                      

ขาดทุน(กําไร)จากการขายเงินลงทุนช ัว่คราว 31,743.57              (10,168,560.11)        (28,035.60)            (3,475,058.20)         

ขาดทุน(กําไร)จากการปรบัมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวท่ียงัไม่เกิดขึ้น 77,645.00              (50,250.00)             77,645.00             (50,250.00)             

ขาดทุน(กําไร)จากการปรบัมูลคา่เงินลงทุนช ัว่คราวท่ียงัไม่เกิดขึ้น (122,755.10)            39.55                   (122,759.65)           -                      

ขาดทุน(กําไร)จากการขายสินทรพัย์ถาวร (2,427,567.64)         (3,751,509.99)         (2,427,547.16)        (3,751,509.99)         

ขาดทุน(กําไร)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึ้น 13,270,117.29         1,739,647.68          (337,099.58)           177,913.04            

กําไรจากการซ้ือในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม (130,981,853.71)      -                      -                     -                      

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อยทางอ้อม -                      (1,307,384.10)         -                     -                      

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (240,447,479.26)      (196,234,099.98)      -                     -                      

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 12,691,049.00         4,180,583.00          3,769,015.00         3,430,236.00          

ประมาณการร้ือถอน -                      1,235,000.00          -                     -                      

กลบัรายการเงินปันผลค้างจ่ายเป็นรายได้อ่ืนๆ -                      -                      -                     (1,355,150.40)         

รายได้ดอกเบ้ีย (2,025,540.01)         (6,284,842.87)         (75,579,709.01)       (39,138,562.22)       

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย 241,770,628.31       187,936,143.88       64,261,737.01        42,778,686.86        

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

   ในสินทรพัย์และหนี้สินดําเนินงาน 500,648,180.41       399,641,215.46       67,072,123.43        89,791,768.28        

บริษทั โรงพิมพ์ตะวนัออก จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรบัปี ส้ินสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ปี 2560 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560

(ปรบัปรุงใหม่)

สินทรพัย์ดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) :-

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (149,286,801.79)      (112,341,365.73)      234,060,365.37      (205,841,266.17)      

สินค้าคงเหลือ (18,077.30)             (27,909,721.92)        1,165,629.60         (28,516,935.90)       

งานระหว่างก่อสร้าง - สญัญาเช่าทางการเงิน (6,275,420.59)         (101,040,489.05)      -                     -                      

งานระหว่างก่อสร้าง - สญัญารบัจ้างติดต ัง้ 712,320.00            (712,320.00)            -                     -                      

สินทรพัย์หมุนเวียนอ่ืน (103,358,218.26)      51,787,354.93         (11,283.17)            333,079.70            

สินทรพัย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,665,047.65          (86,856,522.27)        228,141.30           2,873,738.70          

หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) :-

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 28,537,303.32         22,639,381.37         5,756,288.84         (2,524,593.75)         

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (7,686,511.77)         6,808,961.65          (1,691,903.60)        2,279,642.31          

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน -                      -                      63,000.00             -                      

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน (1,988,070.00)         (298,000.00)            (1,191,070.00)        (298,000.00)           

เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 263,949,751.67       151,718,494.44       305,451,291.77      (141,902,566.83)      

จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล (39,471,770.46)        (20,316,980.84)        (12,778,800.34)       (17,057,365.04)       

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 224,477,981.21       131,401,513.60       292,672,491.43      (158,959,931.87)      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วมทางอ้อม (4,716,000.00)         -                      -                     -                      

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัย่อย (415,368,793.24)      -                      (407,500,000.00)     -                      

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัย่อยทางอ้อม -                      (2,364,205,011.34)    -                     -                      

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษทัย่อย -                      -                      (363,853,388.23)     (1,681,690,872.79)    

เงินสดรบัจากเงินให้กู้ยืมระยะสัน้จากบริษทัย่อย -                      -                      283,500,000.00      411,613,281.39       

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกนั (200,000.00)            -                      -                     -                      

เงินสดรบัจากเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกนั 200,000.00            -                      -                     -                      

เงินสดรบัจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษทัท่ีเกี่ยวข้องกนั 66,404,981.35         -                      -                     -                      

เงินให้กู้ยืมแก่พนกังาน (3,138,000.00)         (2,344,865.82)         (3,138,000.00)        (2,314,865.82)         

รบัชําระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนกังาน 2,964,042.39          3,202,553.09          2,951,693.75         3,167,516.17          

เงินสดรบัจากการจําหน่ายเงินลงทุนช ัว่คราว 241,999,251.05       5,072,744,400.48     185,715,484.85      2,767,200,858.74    

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนช ัว่คราว (473,715,245.23)      (3,147,399,699.44)    (437,100,000.00)     (2,178,939,999.97)    

เงินสดรบัจากการจําหน่ายสินทรพัย์ถาวร 9,721,253.00          9,354,022.63          9,220,505.00         7,815,000.00          

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรพัย์ถาวร (806,762,085.04)      (749,542,377.62)      (3,104,603.20)        (27,686,452.60)       

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรพัย์ไม่มีตวัตน (11,084,301.53)        (185,296,847.37)      -                     -                      

เงินสดรบัจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อยทางอ้อม -                      17,968,519.66         -                     -                      

เงินจ่ายชําระเจ้าหน้ีเช่าซ้ือ -                      (33,424.92)             -                     -                      

เงินฝากติดภาระคํ้าลดลง 10,599,824.33         -                      -                     -                      

ดอกเบ้ียรบั 2,141,274.11          6,429,526.42          74,353,353.77        38,947,180.67        

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (1,380,953,798.81)    (1,339,123,204.23)    (658,954,954.06)     (661,888,354.21)      

บริษทั โรงพิมพ์ตะวนัออก จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรบัปี สิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560

(ปรบัปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 27,994,176.63         154,465,893.49       (217,412,143.21)     202,895,176.33       

เงินสดรบัจากเงินกู้ยืมระยะสัน้จากบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกนั -                      30,000,000.00         -                     30,000,000.00        

เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสัน้จากบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกนั (30,000,000.00)        -                      (30,000,000.00)       -                      

เงินสดจ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะสัน้จากบริษทัอ่ืน (48,956,549.28)        -                      -                     -                      

เงินสดรบัจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษทัอ่ืน -                      28,195,200.00         -                     -                      

เงินสดรบัจากการออกต ัว๋แลกเงินขายลด 1,275,000,000.00     1,080,000,000.00     1,275,000,000.00    1,080,000,000.00    

เงินสดจ่ายชําระต ัว๋แลกเงินขายลด (1,195,000,000.00)    (1,190,000,000.00)    (1,195,000,000.00)   (1,190,000,000.00)    

เงินสดรบัจากการออกหุ้นกู้ -                      815,400,000.00       -                     815,400,000.00       

เงินสดจ่ายชําระหุ้นกู้ (56,700,000.00)        -                      -                     -                      

เงินสดรบัจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,418,440,494.28     1,022,287,900.00     436,748,000.00      15,000,000.00        

เงินสดจ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (234,589,406.72)      (852,718,786.02)      (14,850,000.00)       (40,200,000.00)       

เงินปันผลจ่าย (108,462,602.43) (126,201,825.10) (108,458,994.43)     (124,808,423.64)      

เงินรบัจากการเพิ่มทุน 282,288,831.00       70,564,424.31         282,288,831.00      70,564,424.31        

เงินสดรบัชําระค่าหุ้นจากส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุมของบริษทัย 177,585,690.25       4,417,788.05          -                     -                      

จ่ายดอกเบ้ีย (267,410,096.66)      (170,431,034.51)      (64,211,369.21)       (40,743,326.66)       

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 1,240,190,537.07     865,979,560.22       364,104,324.15      818,107,850.34       

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (51,316,990.90)        61,189,356.11         -                     -                      

เงินสดรบัจากการลงทุนในบริษทัย่อย 134,042,258.48       151,245.50            -                     -                      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 166,439,987.05       (280,401,528.80)      (2,178,138.48)        (2,740,435.74)         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 1 มกราคม 159,060,091.75       439,461,620.55       6,559,536.91         9,299,972.65          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 325,500,078.80       159,060,091.75       4,381,398.43         6,559,536.91          

บริษทั โรงพิมพ์ตะวนัออก จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรบัปี ส้ินสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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อัตราส่วนทางการเงินทีสํ่าคัญ

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

อัตราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 0.68 0.74 2.00              1.91              2.40              1.35

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 0.63 0.67 1.97              1.82              2.27              1.26

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) 0.12 0.09 0.24              0.07 -0.24              0.19

อตัราสว่นหมนุเวยีนลูกหน้ีการคา้ (เทา่) 3.40 3.55 2.88              1.47              1.56              3.00

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย (วนั) 106 102 125               245               231               120

อตัราสว่นหมนุเวยีนสินคา้คงเหลือ (เทา่) 5.50 6.85 7.56              3.71              4.47              6.20

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 66 53 48                  97                  80                  58

อตัราสว่นหมนุเวยีนเจา้หน้ี (เทา่) 1.92 1.83 4.98              3.13              3.24            15.27

ระยะเวลาชาํระหน้ี (วนั) 187 197 72               115               111                  24

วงจรเงินสด (วนั) -16 -43 100               227               201               154

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร

อตัรากาํไรขั้นตน้ (ร้อยละ) 42.15 45.2 45.18            22.27            25.37            24.87

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (ร้อยละ) 24.17 25.45 30.72            25.77            13.00            32.54

อตัรากาํไรสุทธิ (ร้อยละ) 28.93 21.44 15.87              8.14            10.35            25.73

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (ร้อยละ) 14.64 19.59 6.19              2.16              3.49              8.92

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 3.59 2.67 2.85              1.03              1.55              6.83

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ) 11.16 10.36 10.61            22.98            28.09            61.46

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เทา่) 0.12 0.12 0.19              0.15              0.15              0.31

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อตัราสว่นหน้ีสินตอ่สว่นของผูถื้อหุ้น (เทา่) 2.84 2.86 2.16              1.19              1.10              0.46

อตัราสว่นความสามารถชาํระดอกเบ้ีย (เทา่) 0.98 0.95 2.38              2.88              2.97              9.05

อตัราการจา่ยเงินปันผล (ร้อยละ) 36.59 61.54 75.00          375.00          228.57            70.59

อัตราส่วนทางการเงิน
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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สรุปผลการดําเนินงาน 
 

 ภาพรวมผลการดาํเนินงานทีผ่่านมา 
 

ตั้งแต่อดีตจนถึง ปี 2554 บริษทัเป็นผูผ้ลิตส่ิงพิมพใ์นลกัษณะการใหบ้ริการครบวงจร ตลอดระยะเวลา
ท่ีผ่านมาบริษทัมีผลการดาํเนินงานท่ีดีและมีวงเงินสดคงเหลืออยู่ในมือเป็นจาํนวนมาก ดงันั้นเพื่อให้เกิดการ
บริหารเงินสดท่ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษทัจึงจาํเป็นตอ้งแสวงหาช่องทางในการลงทุนเพื่อสร้าง
ผลประโยชนใ์หเ้พ่ิมข้ึนจากกระแสเงินสดท่ีมีอยู ่ท่ีผา่นมาบริษทัใชว้ิธีการลงทุนในกองทุนเปิดและกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยใ์นรูปแบบเงินลงทุนชัว่คราว รวมถึงการพิจารณาแนวทางการลงทุนในธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งหรือเอ้ือประโยชน์ให้แก่ธุรกิจหลกัของบริษทั แต่ในปลายปี 2554 บริษทัไดรั้บการนาํเสนอเพ่ือการ
เขา้ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ซ่ึงขณะนั้นบริษทัมีความสนใจและดาํเนินการศึกษาขอ้มูล
อยา่งจริงจงัเก่ียวกบัความเป็นไปไดข้องโครงการ (Feasibility Study) จึงไดต้ดัสินใจลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตยท์ั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมไปถึงการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานไฟฟ้าขนาดเล็ก 
โดยใชพ้ลงังานความร้อนร่วม (Co-Generation Combined Power Plant) 

ปลายปี 2561 บริษทัฯตระหนกัถึงความถดถอยของตลาดส่ิงพิมพ ์และการเจริญเติบโตของธุรกิจ        
e-commerce บริษทัฯจึงไดท้าํการลงทุนในบริษทัส่ิงพิมพอ่ื์น โดยจะปรับปรุงพ้ืนท่ีสาํหรับการผลิตบรรจุภณัฑ ์
กล่องลูกฟูก ท่ีกาํลงัเป็นท่ีตอ้งการของตลาดในเวลาน้ี โดยจะปรับปรุงพ้ืนท่ีและพร้อมเร่ิมการผลิตภายในปี 
2562 

ในปี 2561 บริษทัมีรายไดร้วมเท่ากบั 1,184.66 ลา้นบาท ตามงบการเงินรวม เพิ่มข้ึนร้อยละ 23.07 เม่ือ
เทียบกบัปี 2560 โดยมีรายไดจ้ากการพิมพจ์าํนวนเงิน 419.66 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560 จาํนวน 25.27 ลา้น
บาท คิดเป็นร้อยละ 5.68 และมีรายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้า จาํนวนเงิน 567.61 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2560 
จาํนวน 81.66 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 16.80 โดยเพ่ิมข้ึนจาก โรงไฟฟ้าประเทศญ่ีปุ่น โครงการ Kurihara 1
ขนาดกาํลงัการผลิต 9.52 เมกะวตัต ์  ท่ี COD เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 และเพิ่มข้ึนจากธุรกิจการก่อสร้าง Solar 
Rooftop แบบ Turnkey จาํนวน 4 โครงการ รวมขนาดกาํลงัการผลิต 1.80 เมกะวตัต ์

 
ทั้งน้ี กาํไรสุทธิของบริษทัและบริษทัยอ่ย ปี 2561 มีจาํนวนเงิน 342.77 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 136.35 ลา้น

บาท เม่ือเทียบกบัปี 2560 โดยมีสาเหตุหลกัของการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นสาระสาํคญั ดงัน้ี 
1. รายไดจ้ากการขายและบริการ จาํนวนเงิน 987.27 ลา้นบาท โดยเพ่ิมข้ึน 56.39 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 

6.06 ซ่ึงเป็นรายไดจ้ากส่ิงพิมพล์ดลง 25.27 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 5.68  และรายไดจ้ากการจาํหน่าย
ไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน 81.66 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 16.80 โดยเพ่ิมข้ึนจากโรงไฟฟ้า Kurihara Phase 1 ขนาด
กาํลงัการผลิต จาํนวน 10 เมกะวตัต ์ไดเ้ร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์(COD) เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 
จาํนวน 26.26 ลา้นบาท และจากการรับรู้รายไดจ้ากก่อสร้างโรงไฟฟ้า Solar Rooftop จาํนวน 56.47 ลา้น
บาท   

 

การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 
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2. รายไดอ่ื้น จาํนวนเงิน 66.41 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 34.66 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 109.16 
 

3. กาํไรจากการซ้ือในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายติุธรรม เพิ่มข้ึน จาํนวน 130.98 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากการท่ีบริษทั
ฯ ไดล้งทุนในหุน้สามญัของบริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั  จาํนวน 42,250,000 หุน้ ในราคา
หุน้ละ 9.645 บาท มูลค่า 407.50 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 84.50 โดยสินทรัพยสุ์ทธิท่ี
บริษทัฯ ไดรั้บมามีมูลค่ามากกวา่จาํนวนเงินท่ีบริษทัฯ จ่ายซ้ือบริษทัฯ ยอ่ยดงักล่าว 
 

4. ตน้ทุนขาย จาํนวนเงิน 571.10 ลา้นบาท โดยเพ่ิมข้ึน 60.96 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 11.95 ซ่ึงเป็นตน้ทุน
ส่ิงพิมพล์ดลง 5.88 ลา้นบาท และตน้ทุนโรงไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน 66.84 ลา้นบาท  จากโรงไฟฟ้า Kurihara 
Phase 1 จาํนวน 13.26 ลา้นบาท และจากโครงการโรงไฟฟ้า Solar Rooftop จาํนวน 49.15 ลา้นบาท 

 

5. ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร จาํนวนเงิน 177.51 ลา้นบาท ลดลงจากปีท่ีผา่นมา จาํนวนเงิน 6.33 ลา้น
บาท คิดเป็นร้อยละ 3.44 
   

6. ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม จาํนวน 240.45 ลา้นบาท  จากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
ความร้อนร่วม 2 โรงไฟฟ้า  โดยโรงไฟฟ้าท่ี 1 ขนาดกาํลงัการผลิต  120 เมกกะวตัต ์ ถือหุน้ทั้งทางตรง
และทางออ้มใน สัดส่วนร้อยละ 49.50 รับรู้ส่วนแบ่งจาํนวนเงิน 89.40 ลา้นบาท และโรงไฟฟ้าท่ี 2 
ขนาดกาํลงัการผลิต 240 เมกกะวตัต ์, ถือหุ้นทางตรงและทางออ้มในสัดส่วนร้อยละ 40.00 รับรู้ส่วน
แบ่งจาํนวน 151.05 ลา้นบาท 

 

7. ตน้ทุนทางการเงิน จาํนวนเงิน 246.48 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 35.70 ลา้นบาท จากส่ิงพิมพอ์อกตัว๋แลกเงิน 
จาํนวน 460 ลา้นบาท  ออกหุน้กู ้จาํนวน 814.50 ลา้นบาท  เป็นดอกเบ้ียจ่าย 57.32 ลา้นบาท และจาก
โรงไฟฟ้าออกหุน้กู ้จาํนวน 2,362 ลา้นบาท  เป็นดอกเบ้ียจ่าย 110.14 ลา้นบาท 

 
 

 ผลการดาํเนินงาน 
 

ข้อมูลแสดงรายได้ ต้นทุน และกาํไรขั้นต้น แยกตามประเภทธุรกจิ 

หน่วย : พนับาท 

รายการ 
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

ธุรกจิส่ิงพมิพ์ ธุรกจิส่ิงพมิพ์ ธุรกจิไฟฟ้า ธุรกจิส่ิงพมิพ์ ธุรกจิไฟฟ้า ธุรกจิไฟฟ้า 

รายไดจ้ากการขาย 419,658 359,980 444,927 265,361 512,173 114,003 
รายไดเ้งินอุดหนุนจากรัฐบาล - 207,631 - 220,589 - 229,035 
รวมรายได ้ 419,658 567,611 444,927 485,950 512,173 343,038 
ตน้ทุนขาย 326,191 244,908 332,067 178,070 387,769 84,039 
กาํไรขั้นตน้ 93,467 322,703 112,860 307,880 124,404 258,999 
อตัราตน้ทุนต่อยอดขาย 77.73% 43.15% 74.63% 36.64% 75.71% 24.50% 
อตัรากาํไรขั้นตน้ 22.27% 56.85% 25.37% 63.36% 24.29% 75.50% 
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รายได้ 

- บริษทัฯ มีรายไดจ้ากส่ิงพิมพส์าํหรับรอบปี 2559 2560 และ 2561  จาํนวน 512.17 ลา้นบาท 444.93 ลา้น
บาท และ 419.66 ลา้นบาท ตามลาํดบั  ยอดรายไดส่ิ้งพิมพล์ดลงจากปี 2560 จาํนวน 25.27 ลา้นบาท 
ทั้งน้ีจากแผนธุรกิจ บริษทัฯ จะมีการขยายธุรกิจในดา้นบรรจุภณัฑก์ระดาษ เพื่อเป็นการเพิ่มรายไดข้อง
ธุรกิจส่ิงพิมพ ์ ซ่ึงบริษทัเร่ิมมีรายไดจ้ากการผลิตบรรจุภณัฑแ์ลว้ในปี 2560 และในปี 2561 บริษทัฯ ได้
มีการลงทุนซ้ือหุ้นของ บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั (“WPS”) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีประกอบ
ธุรกิจเก่ียวกบัการพิมพห์นงัสือและวารสารต่างๆ จาํนวน 42,250,000 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 84.50 ของ
หุ้นสามญัท่ีจดทะเบียนชาํระแลว้ของ WPS และเน่ืองจาก WPS มีพื้นท่ีและอาคารคลงัสินคา้ท่ีจะ
สามารถดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัดา้นแพค็เก็จจ้ิง ไดอ้ยา่งเพียงพอ ประกอบกบัเคร่ืองจกัร และบุคคลากรท่ี
ทาํงานด้านส่ิงพิมพ์มาเป็นเวลานาน ทาํให้บริษทัฯ สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตงานด้าน
ส่ิงพิมพต่์างๆ ไดม้ากข้ึน สามารถสร้างรายไดท่ี้มัน่คงให้แก่บริษทัได ้ท่ีเพิ่มมากข้ึน และมีกาํไรสุทธิท่ี
เพิ่มข้ึนต่อไป 

- บริษทัยอ่ย มีรายไดจ้ากการผลิตไฟฟ้า สาํหรับปี 2559 2560 และ 2561 จาํนวน 343.04 ลา้นบาท 485.95 
ลา้นบาท และ 567.61 ลา้นบาท ตามลาํดบั เพิ่มข้ึนจากปี 2560 จาํนวน 81.66 ลา้นบาท โดยเพ่ิมข้ึนจาก
โรงไฟฟ้า Kurihara Phase 1 ขนาดกาํลงัการผลิต จาํนวน 10 เมกะวตัต ์ไดเ้ร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์
(COD) เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 จาํนวน 26.26 ลา้นบาท และจากการรับรู้รายไดจ้ากธุรกิจรับเหมาติดตั้ง
ระบบผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop จาํนวน 56.47 ลา้นบาท  

 

ต้นทุนขายและบริการ 

- ในปี 2559 บริษทัและบริษทัย่อย มีตน้ทุนขายและบริการ จาํนวน 468.81 ลา้นบาท แบ่งเป็นตน้ทุน
ส่ิงพิมพ ์จาํนวน 384.77 ลา้นบาท ตน้ทุนโรงไฟฟ้า จาํนวน 84.04 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 54.82 ของ
รายไดจ้ากการขายและบริการ ลดลงจากปี 2558 จาํนวน 8.25 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากตน้ทุนส่ิงพิมพท่ี์
ลดลง จาํนวน 12.24 ลา้นบาท และตน้ทุนโรงไฟฟ้าท่ีเพิ่มข้ึน จาํนวน 3.99  ลา้นบาท เน่ืองมาจากมี
ตน้ทุนเพ่ิมข้ึนจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น เขตพ้ืนท่ี Kyoto ท่ี COD เม่ือวนัท่ี 21 
พฤศจิกายน  2559 
 

- ในปี 2560 บริษทัและบริษทัย่อย มีตน้ทุนขายและบริการ จาํนวน 510.14 ลา้นบาท แบ่งเป็นตน้ทุน
ส่ิงพิมพ ์จาํนวน 332.07 ลา้นบาท ตน้ทุนโรงไฟฟ้า จาํนวน 178.07 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 54.80 ของ
รายไดจ้ากการขายและบริการ  โดยเพ่ิมข้ึนจากปี 2559 จาํนวน 41.33 ลา้นบาท  ซ่ึงเกิดจากตน้ทุน
ส่ิงพิมพท่ี์ลดลง  จาํนวน 52.70 ลา้นบาท และตน้ทุนโรงไฟฟ้าท่ีเพิ่มข้ึน จาํนวน 94.03 ลา้นบาท 
เน่ืองจากตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึนของโรงไฟฟ้าปราจีนบุรีท่ี COD เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2560 จาํนวน 16.03 
ลา้นบาท และจากโรงไฟฟ้า Kyoto ประเทศญ่ีปุ่น จาํนวน 70.62 ลา้นบาท 
 

- ในปี 2561 บริษทัและบริษทัย่อย มีตน้ทุนขายและบริการ จาํนวน 571.10 ลา้นบาท แบ่งเป็นตน้ทุน
ส่ิงพิมพ ์จาํนวน 326.19 ลา้นบาท ตน้ทุนโรงไฟฟ้า จาํนวน 244.91 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 57.85 ของ
รายไดจ้ากการขายและบริการ เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 จาํนวน 60.96 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากตน้ทุนส่ิงพิมพท่ี์
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ลดลง จาํนวน 5.87 ลา้นบาท สาเหตุมาจากยอดขายท่ีลดลง จาํนวน 25.27 ลา้นบาท และตน้ทุน
โรงไฟฟ้าท่ีเพ่ิมข้ึน จาํนวน  66.84  ลา้นบาท เน่ืองมาจากมีตน้ทุนเพิ่มข้ึนจากโรงไฟฟ้า Kurihara Phase 
1 จาํนวน 13.26 ลา้นบาท และจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา จาํนวน
49.15 ลา้นบาท 

 

รายได้อ่ืนๆ  
 

- ในปี 2559 บริษทัและบริษทัย่อย มีรายไดอ่ื้นๆ จาํนวน 25.93  ลา้นบาท ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียรับ 
จาํนวน 1.23 ลา้นบาท รายไดค่้าการจดัการ จาํนวน 4.00 ลา้นบาท  รายไดจ้ากการขายคาร์บอนเครดิต 
จาํนวน 6.65 ลา้นบาท  และกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน จาํนวน 13.40  ลา้นบาท  

 

- ปี 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีรายไดอ่ื้นๆ จาํนวน 31.75 ลา้นบาท ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียรับ จาํนวน
7.21 ลา้นบาท กาํไรจากเงินลงทุนระยะสั้น จาํนวน 10.22 ลา้นบาท  รายไดจ้ากการขายคาร์บอนเครดิต 
จาํนวน 4.00 ลา้นบาท และรายไดจ้ากงานติดตั้ง Solar Roof  จาํนวน 8.14 ลา้นบาท  

 

- ปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีรายไดอ่ื้นๆ จาํนวน 197.36  ลา้นบาท ประกอบดว้ย กาํไรจากการซ้ือใน
ราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม จาํนวน 130.98 ลา้นบาท และมีกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน เพิ่มข้ึน จาํนวน 
39.81 ลา้นบาท  

 
 

กาํไรขั้นต้นและอตัรากาํไรขั้นต้น 
 

- ธุรกิจส่ิงพิมพ ์สาํหรับรอบปี 2559  2560  และ 2561 บริษทัฯ มีกาํไรขั้นตน้ จาํนวน 127.40 ลา้นบาท  
112.86 ลา้นบาท และ 93.47 ลา้นบาท  เป็นอตัรากาํไรขั้นตน้ร้อยละ 24.88 ร้อยละ 25.37 และร้อยละ 
22.27 ของรายไดส่ิ้งพิมพต์ามลาํดบั 

 

- ธุรกิจโรงไฟฟ้า สาํหรับรอบปี 2559  2560 และ 2561 มีกาํไรขั้นตน้จาํนวน 259.00 ลา้นบาท 307.88 
ลา้นบาท และ 322.70 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรขั้นตน้ร้อยละ 75.50 ร้อยละ 63.36 และร้อยละ 56.85 
ของรายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้า ตามลาํดบั  

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

- ในปี 2559 บริษทัและบริษทัย่อย มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเท่ากบั 147.59 ลา้นบาท แบ่งเป็น
ค่าใชจ่้ายส่ิงพิมพ ์จาํนวน 42.04 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายโรงไฟฟ้า จาํนวน 105.55 ลา้นบาท  ค่าใชจ่้ายส่วนท่ี
เพิ่มข้ึน มาจากค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกู,้ ค่าธรรมเนียม และค่าท่ีปรึกษา จาํนวน 29.24 ลา้นบาท และ
ผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน จาํนวน 28.10 ลา้นบาท 

- ในปี 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเท่ากบั 183.84 ลา้นบาท แบ่งเป็น
ค่าใชจ่้ายส่ิงพิมพ ์จาํนวน 55.00 ลา้นบาท และค่าใชจ่้ายโรงไฟฟ้า จาํนวน 128.84 ลา้นบาท คิดเป็นร้อย
ละ 19.75 ของรายไดจ้ากการขายและบริการ  ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2559 จาํนวน 36.25 ลา้นบาท  เกิดจาก
ค่าใชจ่้ายส่ิงพิมพท่ี์เพิ่มข้ึน จาํนวน 12.96 ลา้นบาท  โดยมาจากค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้จาํนวน 3.89 
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ลา้นบาท, จากค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ จาํนวน 2.52 ลา้นบาท (ปี 2559 โอนกลบัหน้ีสงสัยจะสูญ จาํนวน 
9.79 ลา้นบาท) และขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 2.74 ลา้นบาท  และเกิดจากค่าใชจ่้ายโรงไฟฟ้า
ท่ีเพ่ิมข้ึน จาํนวน 23.28 ลา้นบาท  โดยมาจากค่าธรรมเนียมในการออก SBLC จาํนวน 7.97 ลา้นบาท  
ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํ DD , ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย โครงการโรงไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
จาํนวน 9.08 ลา้นบาท และค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มข้ึนของโรงไฟฟ้าปราจีนบุรี จาํนวน 3.77 ลา้นบาท  

- ในปี 2561 บริษทัและบริษทัย่อย มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเท่ากบั 177.51 ลา้นบาท แบ่งเป็น
ค่าใชจ่้ายส่ิงพิมพ ์จาํนวน 66.48 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายโรงไฟฟ้า จาํนวน 111.03 ลา้นบาท โดยลดลงจากปี
ท่ีผา่นมา จาํนวนเงิน 6.33 ลา้นบาท  

ต้นทุนทางการเงนิ 

- ในปี 2559  บริษทัและบริษทัยอ่ย มีตน้ทุนทางการเงิน จาํนวน 110.40 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2558 
จาํนวน 59.85 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากดอกเบ้ียท่ีออกตัว๋แลกเงิน จาํนวน 490 ลา้นบาท ของธุรกิจส่ิงพิมพ ์
และจากการออกหุน้กูจ้าํนวน 2,418.70 ลา้นบาท ของธุรกิจโรงไฟฟ้า 

- ในปี 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีตน้ทุนทางการเงิน จาํนวน 208.75 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2559 
จาํนวน 98.35 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากดอกเบ้ียท่ีออกตัว๋แลกเงิน  จาํนวน 380 ลา้นบาท  และจากการออก
หุน้กู ้จาํนวน 815.40 ลา้นบาท ของธุรกิจส่ืงพิมพ ์ และดอกเบ้ียจากการออกหุน้กู ้จาํนวน 2,418.70 ลา้น
บาท ของธุรกิจโรงไฟฟ้า 

- ในปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีตน้ทุนทางการเงิน จาํนวน 246.48 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2560 
จาํนวน 35.70 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากออกหุ้นกู ้จาํนวน 14.31 ลา้นบาท ของธุรกิจส่ืงพิมพ ์ และ
ดอกเบ้ียจากการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า Kurihara 1 และ Kurihara 2 จาํนวน 15.93 ลา้นบาท ของ
ธุรกิจโรงไฟฟ้า 
 

กาํไรสุทธิ – ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 

- ในปี 2559 บริษทัและบริษทัย่อย มีกาํไรสุทธิเท่ากบั 135.73 ลา้นบาท ลดลง 111.58 ลา้นบาท จากปี 
2558 โดยแบ่งเป็นกาํไรส่ิงพิมพเ์พิ่มข้ึน จาํนวน 11.41 ลา้นบาท กาํไรจากธุรกิจโรงไฟฟ้าลดลง จาํนวน 
123.00  ลา้นบาท กาํไรจากธุรกิจโรงไฟฟ้าท่ีลดลง เน่ืองจากมีรายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้าท่ีลดลง 
รวมถึงมีตน้ทุนการเงินและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเพิ่มข้ึน 
 

- ในปี 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีกาํไรสุทธิ 207.19 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2559 จาํนวน 88.44 ลา้น
บาท โดยแบ่งเป็นกาํไรจากธุรกิจส่ิงพิมพล์ดลง 17.19 ลา้นบาท  เน่ืองจากรายไดท่ี้ลดลง และมีตน้ทุน
ทางการเงินท่ีเพิ่มข้ึน  และกาํไรจากธุรกิจโรงไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน จาํนวน 105.64 ลา้นบาท  โดยมีรายไดจ้าก
การจาํหน่ายไฟฟ้าเพิ่มข้ึน และรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
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- ในปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีกาํไรสุทธิ 342.77 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2560 จาํนวน 136.35 ลา้น
บาท โดยแบ่งเป็นกาํไรจากธุรกิจส่ิงพิมพเ์พิ่มข้ึน 120.20 ลา้นบาท  เน่ืองจากมีกาํไรจากการซ้ือในราคา
ตํ่ากวา่มูลค่ายติุธรรม จาํนวน 130.98 ลา้นบาท  และกาํไรจากธุรกิจโรงไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน จาํนวน 16.15 ลา้น
บาท  โดยมีรายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้าเพิ่มข้ึน และรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 

การวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิ 
 

สินทรัพย์รวม 
 

 ณ 31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561  บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม จาํนวน 6,930.38 ลา้นบาท 8,507.75 
ลา้นบาท และ 10,599.33 ลา้นบาทตามลาํดบั โดยสินทรัพยห์ลกัของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จาํนวน 325.50 ลา้นบาท  เงินลงทุนชัว่คราว จาํนวน 258.88 
ลา้นบาท  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน จาํนวน 659.23 ลา้นบาท   ส่วนของสินทรัพยท่ี์ครบกาํหนดรับ
ชาํระภายในหน่ึงปี ของเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั จาํนวน 9.37 ลา้นบาท  สินคา้
คงเหลือ จาํนวน 119.31 ลา้นบาท  งานระหว่างก่อสร้าง – สัญญาเช่าทางการเงิน จาํนวน 107.32 ลา้นบาท  เงิน
ฝากติดภาระคํ้าประกนั จาํนวน 118.08 ลา้นบาท    เงินลงทุนในบริษทัร่วม จาํนวน 3,602.01 ลา้นบาท  ท่ีดิน 
อาคารอุปกรณ์-สุทธิ จาํนวน 4,465.70 ลา้นบาท และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน จาํนวน 634.65 ลา้นบาท คิดเป็น   
ร้อยละ 3.07,  2.44 ,  6.22,  0.09,  1.13,  1.01,  1.11,  33.98,  42.13 และร้อยละ 5.99 ของสินทรัพยร์วม
ตามลาํดบั 
  

 สินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เพิ่มข้ึนจากสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2558 จาํนวน 4,351.84 ลา้นบาท ทั้งน้ีการเพ่ิมข้ึนในช่วงดงักล่าวเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยห์มุนเวียน
และไม่หมุนเวียนไดแ้ก่  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน จาํนวน 400.53 ลา้นบาท เงินลงทุนชัว่คราว
เพิ่มข้ึน จาํนวน 1,923.99 ลา้นบาท  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนเพิ่มข้ึน จาํนวน 138.45 ลา้นบาท สินทรัพย์
หมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน จาํนวน 381.70 ลา้นบาท  เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัเพิ่มข้ึน จาํนวน 507.39 
ลา้นบาท ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน จาํนวน 994.36 ลา้นบาท สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมข้ึน จาํนวน 8.06 
ลา้นบาท และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึน จาํนวน 3.81 ลา้นบาท 
 

 สินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เพิ่มข้ึนจากสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559 จาํนวน 1,577.37 ลา้นบาท เน่ืองมาจากการเพ่ิมข้ึนและลดลงของสินทรัพยห์มุนเวียนและไม่หมุนเวียน 
ไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง จาํนวน 280.40 ลา้นบาท  เงินลงทุนชัว่คราวลดลง จาํนวน 
1,957.90 ลา้นบาท  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีการคา้หมุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึน จาํนวน 109.98 ลา้นบาท  เงินใหกู้ย้ืม
ระยะยาวแก่บริษทัร่วมทางออ้มท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีเพิ่มข้ึน จาํนวน 75.78 ลา้นบาท  สินคา้
คงเหลือเพิ่มข้ึน จาํนวน 28.01 ลา้นบาท งานระหว่างก่อสร้าง – สัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มข้ึน จาํนวน  101.04 
ลา้นบาท  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนลดลง 351.75 ลา้นบาท   เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนัเพิ่มข้ึน จาํนวน 
128.68  เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัเพิ่มข้ึน จาํนวน 2,849.45 ลา้นบาท   ท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์เพิ่มข้ึน จาํนวน 617.78 ลา้นบาท สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมข้ึน จาํนวน 166.16 ลา้นบาท และ
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึนจาํนวน 93.26 ลา้นบาท  
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สินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เพิ่มข้ึนจากสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 จาํนวน 2,091.59 ลา้นบาท เน่ืองมาจากการเพ่ิมข้ึนและลดลงของสินทรัพยห์มุนเวียนและไม่หมุนเวียน 
ไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน จาํนวน 166.44 ลา้นบาท  เงินลงทุนชัว่คราวเพิ่มข้ึน จาํนวน 
231.87 ลา้นบาท  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีการคา้หมุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึน จาํนวน 182.66 ลา้นบาท  เงินให้กูย้ืม
ระยะยาวแก่บริษทัร่วมทางออ้มท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีลดลง จาํนวน 66.41 ลา้นบาท  สินคา้คงเหลือ
เพิ่มข้ึน จาํนวน 30.79 ลา้นบาท งานระหว่างก่อสร้าง – สัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มข้ึน จาํนวน  6.28 ลา้นบาท  
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน 105.56 ลา้นบาท   เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนัลดลง จาํนวน 10.60  
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัเพิ่มข้ึน จาํนวน 245.16 ลา้นบาท   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
เพิ่มข้ึน จาํนวน 1,183.09 ลา้นบาท สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนลดลง จาํนวน 6.20 ลา้นบาท และสินทรัพยไ์ม่
หมุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึนจาํนวน 32.61 ลา้นบาท 
 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561  บริษทัฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จาํนวน 
439.46 ลา้นบาท 159.06 ลา้นบาท และ 325.50 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 6.34 ร้อยละ 1.88 และร้อยละ 3.07 ของ
สินทรัพยร์วมตามลาํดบั ทั้งน้ีในส่วนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลง เน่ืองจากใชเ้ป็น
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการดาํเนินงานของบริษทั  

 

เงนิลงทุนช่ัวคราว 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 2560  และ  2561  บริษทัฯ มีเงินลงทุนชัว่คราว 1,984.91 ลา้นบาท 27.01  
ลา้นบาท และ 258.88 ลา้นบาท คิดเป็น ร้อยละ 28.64 ร้อยละ 0.32 และร้อยละ 2.44 ของสินทรัพยร์วม
ตามลาํดบั ในกรณีท่ีเงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึนหรือลดลง เป็นการบริหารเงินสดและเงินลงทุนชัว่คราว เพื่อนาํ
เงินไปลงทุนหรือสร้างผลตอบแทนท่ีดีกวา่  

 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  2560  และ 2561 บริษทัฯ มีลูกหน้ี
การคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน – สุทธิ  366.60 ลา้นบาท 476.58 ลา้นบาท และ 659.23 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 5.28 ร้อยละ 5.62 และร้อยละ 6.22 ของสินทรัพยร์วมตามลาํดบั 
โดยยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561 แยกตามอายหุน้ีท่ีคงคา้งนบัจาก
วนัท่ีถึงกาํหนดชาํระมีรายละเอียดดงัน้ี 
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(หน่วย : พนับาท) 
ณ วนัที่ 

31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59 
อายุหนีค้้างชําระ    
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 193,838.76 162,693.60 176,432.40 
ค้างชําระ    
 ไม่เกิน 3 เดือน 32,028.19 25,349.12 33,815.31 
 มากกวา่ 3 – 6 เดือน 9,356.98 25,688.82 23,116.96 
 มากกวา่ 6 – 12 เดือน 21,528.30 20,753.04 4,618.03 
 มากกวา่ 12 เดือน 62,591.00 27,468.76 25,199.99 

รวม 319,343.23 261,953.33 263,182.69 
หกั : ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (53,633.39) (23,875.40) (21,355.94) 

รวมลูกหนีก้ารค้า – สุทธิ 265,709.84 238,077.94 241,826.75 
 

 ลูกหน้ีการคา้คา้งชาํระส่วนใหญ่ของบริษทัฯ ในปี 2561 เป็นลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ แต่มียอด
หน้ีท่ีเกินกาํหนดชาํระ ไม่เกิน 3 เดือน  ไม่เกิน 6  เดือน  ไม่เกิน 12 เดือน และเกินกว่า 12 เดือน  จาํนวนเงิน 
32.03 ลา้นบาท  9.36 ลา้นบาท 21.53 ลา้นบาท และ 62.59  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 12.05 ร้อยละ 3.52  ร้อยละ 
8.10 และร้อยละ 23.55 ของลูกหน้ีการคา้รวมตามลาํดบั โดยยอดหน้ีท่ีเกินกาํหนดชาํระ 3 เดือนข้ึนไป บริษทัฯ 
จะพิจารณาในการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ตามอายยุอดหน้ีท่ีเกินกาํหนดชาํระ และในกรณีท่ีคาดว่าจะไม่ได้
รับชาํระหน้ีดงักล่าว และในปี 2561 บริษทัมีการบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ รวมทั้งส้ิน จาํนวน 2.52 ลา้น
บาท คิดเป็นร้อยละ 0.98 ของลูกหน้ีการคา้รวม 
 ในการตั้ งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญมีลูกหน้ีการค้ารายหน่ึงได้ถูกศาลแพ่งแผนกคดีล้มละลายได้มี          
คาํพิพากษาให้ลูกหน้ีเป็นบุคคลลม้ละลายตั้งแต่ปี 2553 และจนถึงปัจจุบนัยงัอยู่ในกระบวนการของคดี
ลม้ละลาย โดยบริษทัฯ ไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวแ้ลว้ เตม็ตามจาํนวนหน้ี คือ 12.46 ลา้นบาท  และมี
ลูกหน้ีการคา้ 2 ราย ท่ีคา้งชาํระเกิน 1 ปี  ซ่ึงไดต้ั้งค่าเผื่อฯไวแ้ลว้เตม็ตามจาํนวนหน้ี คือ 5.82 ลา้นบาท  โดย 1 
รายเป็นยอดหน้ีตั้งแต่ปี 2552 ค่าเผื่อฯจาํนวน 0.68 ลา้นบาท ปัจจุบนัผอ่นชาํระหน้ีสมํ่าเสมอ และอีก 1 รายเป็น
ยอดหน้ีตั้งแต่ปี 2558 ค่าเผือ่ฯ จาํนวน 5.14 ลา้นบาท  ปัจจุบนัไม่ไดรั้บพิมพง์าน และไดด้าํเนินคดีกบัลูกคา้ โดย
ศาลมีคาํพิพากษาใหช้าํระหน้ี ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการติดตามและสืบทรัพย ์ส่วนท่ีเหลือเป็นลูกหน้ีท่ีเกินกาํหนด
ชาํระตั้งแต่ 3 เดือนข้ึนไป และบริษทัฯไดมี้การประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไว ้จาํนวน 10.24 ลา้นบาท ซ่ึง
ไดบ้นัทึกตั้งค่าเผือ่ฯเพิ่มข้ึนในปี 2561 จาํนวน 7.16 ลา้นบาท 

 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ ไดแ้ก่ อาคารและส่ิงปลูกสร้าง ยานพาหนะ เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
เคร่ืองใชส้าํนกังาน สินทรัพยอ่ื์น และงานระหว่างก่อสร้าง  โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  2560 และ 2561 มี
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ จาํนวน  2,668.83 ลา้นบาท 3,282.61 ลา้นบาท และ 4,465.70 ลา้นบาท หรือคิด
เป็น ร้อยละ 38.51 ร้อยละ 38.72 และร้อยละ 42.13 ของสินทรัพยร์วม ตามลาํดบั 
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 และในปี 2559 บริษทัฯ มีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ เพิ่มข้ึนจากปี 2558 จาํนวน 994.36 ลา้นบาท 
โดยส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนมาจากโครงการโรงไฟฟ้า Kyoto ในประเทศญ่ีปุ่น ท่ี COD เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2559 
จาํนวน 867.34 ลา้นบาท และการก่อสร้างโรงไฟฟ้าสหกรณ์การเกษตรเมืองปราจีนบุรี จาํนวน 181.18 ลา้น
บาท ส่วนท่ีลดลงมาจากค่าเส่ือมราคาประจาํปี 

 

 และในปี 2560 บริษทัฯ มีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ เพิ่มข้ึนจากปี 2559 จาํนวน 613.78 ลา้นบาท 
โดยส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนมาจากโครงการโรงไฟฟ้าระหว่างก่อสร้างในประเทศญ่ีปุ่น  Kurihara I  ขนาดกาํลงัการผลิต 
11.6802 เมกะวตัตติ์ดตั้ง จาํนวน 455.53 ลา้นบาท ,  Kurihara II  ขนาดกาํลงัการผลิต 17.864 เมกะวตัตติ์ดตั้ง 
จาํนวน 191.72 ลา้นบาท , Shichikashuku 1-2 ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 4.4075 เมกะวตัตติ์ดตั้ง จาํนวน 60.11 
ลา้นบาท ส่วนท่ีลดลงมาจากค่าเส่ือมราคาประจาํปี 

 และในปี 2561 บริษทัฯ มีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ เพิ่มข้ึนจากปี 2560 จาํนวน 1,183.09 ลา้นบาท 
โดยส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนมาสินทรัพยข์องโรงพิมพ ์WPS จาํนวนเงิน 446.43 ลา้นบาท จากโครงการโรงไฟฟ้าระหว่าง
ก่อสร้างในประเทศญ่ีปุ่น  Kurihara I  ขนาดกาํลงัการผลิต 11.6802 เมกะวตัตติ์ดตั้ง จาํนวน 287.88 ลา้นบาท,  
Kurihara II  ขนาดกาํลงัการผลิต 17.864 เมกะวตัตติ์ดตั้ง จาํนวน 427.08 ลา้นบาท, โครงการเวียดนาม PKS 
ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 99.85 เมกะวตัตติ์ดตั้ง จาํนวน 86.47 ลา้นบาท ส่วนท่ีลดลงมาจากค่าเส่ือมราคา
ประจาํปี 
 

สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

 และในปี 2559 บริษทัฯ มีสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนจาํนวน 477.52 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนจากปี 2558 จาํนวน 
8.06 ลา้นบาท โดยบริษทัมีค่าสิทธิจากการผลิตไฟฟ้าในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศ
ญ่ีปุ่น จาํนวน 9.99 MW เพิ่มข้ึน 17.17 ลา้นบาท และมีจาํนวนเงินท่ีตดัจ่ายค่าสิทธิในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า
จาํนวน 9.11 ลา้นบาท 
  

 และในปี 2560 บริษทัฯ มีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจาํนวน 643.69 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2559 จาํนวน 
166.16 ลา้นบาท โดยบริษทัมีค่าสิทธิจากการใชร้ะบบสายส่งไฟฟ้าในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
ในประเทศญ่ีปุ่น Kurihara  จาํนวน  52.43 ลา้นบาท และมีค่าสิทธิในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า Shichikashuku 1-2 
จาํนวน 95 ลา้นบาท และมีจาํนวนเงินท่ีตดัจ่ายค่าสิทธิในสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า จาํนวน 8.86 ลา้นบาท  

 และในปี 2561 บริษทัฯ มีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจาํนวน 634.65 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560 จาํนวน 9.04 
มีจาํนวนเงินท่ีตดัจ่ายค่าสิทธิในสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า 
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การวเิคราะห์แหล่งทีม่าของเงนิทุน 
หนีสิ้นรวม 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  2560 และ 2561  บริษทัฯ มีหน้ีสินรวมเท่ากบั 4,739.12 ลา้นบาท 6,034.82 
ลา้นบาท และ 7,319.07 ลา้นบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 68.38 ร้อยละ 70.93 และร้อยละ 69.05 ของหน้ีสินและ
ส่วนของผูถื้อหุน้ตามลาํดบั 
 

 หน้ีสินรวมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เพิ่มข้ึนจากหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558
จาํนวน 3,541.57 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 295.73 ทั้งน้ีเป็นผลมาจากการเพิ่มข้ึนและลดลงของหน้ีสิน
หมุนเวียน ไดแ้ก่  ตัว๋แลกเงิน เพิ่มข้ึน 490.00 ลา้นบาท เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เพิ่มข้ึน 108.58 ลา้นบาท  
และเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี เพิ่มข้ึนจาํนวน 661.78 ลา้นบาท และ
หน้ีสินไม่หมุนเวียน ไดแ้ก่  เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ลดลงจาํนวน 181.67 ลา้นบาท หุน้กู ้เพิ่มข้ึน 
2,418.70 ลา้นบาท 
 

 หน้ีสินรวมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เพิ่มข้ึนจากหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
จาํนวน 1,295.69 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 27.34 ทั้งน้ีเป็นผลมาจากการเพ่ิมข้ึนและลดลงของหน้ีสิน
หมุนเวียน ไดแ้ก่ เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เพิ่มข้ึน 171.51 ลา้นบาท ตัว๋แลก
เงิน ลดลง 110.00 ลา้นบาท  เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและบริษทัอ่ืน เพิ่มข้ึน 156.90 ลา้นบาท ส่วนของ
หน้ีสินท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี ลดลง 610.56 ลา้นบาท ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย เพิ่มข้ึน 10.13 
ลา้นบาท  และหน้ีสินไม่หมุนเวียน ไดแ้ก่ เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน เพิ่มข้ึน 780.12 ลา้นบาท หุน้กู ้
เพิ่มข้ึน 815.40 ลา้นบาท 

 หน้ีสินรวมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เพิ่มข้ึนจากหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
จาํนวน 1,284.25 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 21.28 ทั้งน้ีเป็นผลมาจากการเพ่ิมข้ึนและลดลงของหน้ีสิน
หมุนเวียน ไดแ้ก่ เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เพิ่มข้ึน 30.05 ลา้นบาท ตัว๋แลกเงิน 
เพิ่มข้ึน 80.00 ลา้นบาท  เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและบริษทัอ่ืน ลดลง 78.96 ลา้นบาท ส่วนของหน้ีสินท่ี
ครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี ลดลง 49.97 ลา้นบาท ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย ลดลง 9.25 ลา้นบาท และ
หน้ีสินไม่หมุนเวียน ไดแ้ก่ เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน เพิ่มข้ึน 1,089.90 ลา้นบาท  
 

เงนิเบกิเกนิบญัชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงนิ 

 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ไดแ้ก่ เงินเบิกเกินบญัชี เจา้หน้ีทรัสรีซีสต์
ต่างประเทศ และตัว๋สญัญาใชเ้งินธนาคาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  2560 และ 2561  เท่ากบั  119.50 ลา้นบาท 
291.00 ลา้นบาท และ 321.05 ลา้นบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 2.51 ร้อยละ 4.85 และร้อยละ 4.39 ของหน้ีสินรวม
ตามลาํดบั  
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ตัว๋แลกเงนิ 
 ในปี 2559  บริษทัฯไดอ้อกตัว๋แลกเงินระยะสั้น (Bill of Exchange : B/E) ขายลด มูลค่าตามหนา้ตัว๋ 
จาํนวน 490 ลา้นบาท ใหแ้ก่สถาบนัการเงิน 2 แห่ง อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.45 ต่อปี ครบกาํหนดชาํระในเดือน 
มกราคม ถึง มีนาคม 2560 

 ในปี 2560 บริษทัฯไดอ้อกตัว๋แลกเงินระยะสั้น (Bill of Exchange : B/E) ขายลด มูลค่าตามหนา้ตัว๋ 
จาํนวน 380 ลา้นบาท ให้แก่สถาบนัการเงินแห่งหน่ึง อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.45 ต่อปี ครบกาํหนดชาํระใน
เดือน กมุภาพนัธ์ ถึง เมษายน 2561 

 ในปี 2561 บริษทัฯไดอ้อกตัว๋แลกเงินระยะสั้น (Bill of Exchange : B/E) ขายลด มูลค่าตามหนา้ตัว๋ 
จาํนวน 460 ลา้นบาท ให้แก่สถาบนัการเงินแห่งหน่ึง อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.45 ต่อปี ครบกาํหนดชาํระใน
เดือน กมุภาพนัธ์ ถึง พฤษภาคม 2562 
 

เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  และส่วนของหนีสิ้นทีถ่งึกาํหนดชําระใน 1 ปี 

 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน และส่วนของหน้ีสินท่ีถึงกาํหนดชาํระใน 1 ปี ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559  2560 และ 2561 เท่ากบั  1,469.20 ลา้นบาท 1,666.97 ลา้นบาท และ 2,863.85 ลา้นบาท หรือคิด
เป็น ร้อยละ 31.00 ร้อยละ 27.62 และร้อยละ 39.13 ของหน้ีสินรวมตามลาํดบั ทั้งน้ีเงินกูย้มืระยะยาวท่ีเพิ่มข้ึน 
ในปี 2561 จาํนวน 1,196.88  ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนจากการกูย้มืเงินเพื่อซ้ือหุน้ WPS จาํนวน 407.50 ลา้นบาท และ
เพิ่มข้ึนจากการกูย้มืจากสถาบนัการเงินของโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่น จาํนวน 664.14 ลา้นบาท และ
กูย้มืสินเช่ือเพ่ิมเติมของ JKR, RPV และ ลพบุรี โซล่า จาํนวนเงิน 300.00 ลา้นบาท เพื่อนาํไปลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ้าท่ีประเทศเวียดนาม  ส่วนท่ีเหลือลดลงจากการชาํระคืนเงินตน้ 
 

หุ้นกู้ 
 ในปี 2559 บริษทัยอ่ยไดอ้อกและเสนอขายหุน้กู ้2 คร้ัง โดยคร้ังท่ี 1 ออกและเสนอขาย  3 ชุด จาํนวน 
918,700 หน่วย มูลค่าหน่วยท่ีตราไว ้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมูลค่า 918.70 ลา้นบาท และคร้ังท่ี 2 ไดอ้อก
และเสนอขายอีก 3 ชุด จาํนวน 1,5000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยท่ีตราไว ้ 1,000 บาท รวมเป็นมูลค่า 1,500 ลา้น
บาท รวมมูลค่าจากการออกและเสนอขายทั้ง 2 คร้ัง เท่ากบั 2,418.70 ลา้นบาท 

  

 ในปี 2560 บริษทัฯไดอ้อกและเสนอขายหุน้กู ้  จาํนวน 3 ชุด รวมเป็นจาํนวน 815,400 หน่วย มูลค่า
หน่วยท่ีตราไว ้หน่วยละ 1,000 บาท รวมมูลค่าจากการออกและเสนอขายทั้งส้ิน จาํนวน 815.40 ลา้นบาท  โดย
ชุดท่ี 1 จาํนวน 328 ลา้นบาท ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2562  ชุดท่ี 2  จาํนวน 283.30 ลา้นบาท กาํหนดไถ่ถอนปี 
2563 และชุดท่ี 3 จาํนวน 204.10 ลา้นบาท กาํหนดไถ่ถอนปี 2564  

 ในปี 2561 หุน้กู ้ ไดค้รบกาํหนดไถ่ถอน จาํนวนเงิน 56.70 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ่้ายชาํระเงินไป
เรียบร้อยแลว้ 
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ประกอบไปดว้ย ทุนชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซ้ือคืน, ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้สามญั , สาํรองตามกฎหมาย และกาํไรสะสม โดย วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษทัฯ มี
ส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 2,191.25 ลา้นบาท 2,472.93 ลา้นบาท และ 3,280.27 ลา้นบาท  หรือคิดเป็น ร้อยละ  
31.62 ร้อยละ 29.07 และร้อยละ 30.96  ของหน้ีสินรวมและส่วนของผูถื้อหุน้รวม ตามลาํดบั 
 

 ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เพิ่มข้ึนจากส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 จาํนวน 810.27 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 58.67 เน่ืองมาจากการออกหุน้สามญัเพิ่มทุน เพื่อ
รองรับการจ่ายหุน้ปันผล ในปี 2559 จาํนวน 29.44 ลา้นบาท สาํรองตามกฎหมายเพ่ิมข้ึน จาํนวน 2.94 ลา้นบาท 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มข้ึน จาํนวน 482.53 ลา้นบาท ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเพ่ิมข้ึน 
จาํนวน 296.46 ลา้นบาท และกาํไรสะสมท่ีลดลง 
 

 ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เพิ่มข้ึนจากส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 จาํนวน 281.67 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 12.90 เน่ืองจากการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน เพื่อ
รองรับการจ่ายหุ้นปันผล ในปี 2560 จาํนวน 70.44 ลา้นบาท สํารองตามกฎหมายเพ่ิมข้ึน 7.05 ลา้นบาท 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึน 60.18 ลา้นบาท กาํไรสะสมเพ่ิมข้ึน 74.01 ลา้นบาท และส่วนได้
เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเพ่ิมข้ึน 68.87 ลา้นบาท 

 ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เพิ่มข้ึนจากส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 จาํนวน 807.34 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 3265 เน่ืองจากการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน เพ่ือ
ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าประเทศเวียดนาม จาํนวน 282.29 ลา้นบาท สาํรองตามกฎหมายเพ่ิมข้ึน 8.55 ลา้น
บาท องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นลดลง 51.32 ลา้นบาท กาํไรสะสมเพ่ิมข้ึน 225.54 ลา้นบาท และ
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเพ่ิมข้ึน 342.28 ลา้นบาท 

 

ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอาํนาจควบคุม 

- ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561  เท่ากบั 295.04 ลา้นบาท 
363.90 ลา้นบาท และ 706.18 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.46 ร้อยละ 14.72 และร้อยละ 21.53 ของ
ส่วนของผูถื้อหุน้ตามลาํดบั  
 

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2559  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม มีจาํนวนเงิน 295.04 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจาก
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  จาํนวนเงิน 296.46 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากการ
เพิ่มทุนของ EP จาํนวน 3,000 พนัลา้นหุน้ คิดเป็นจาํนวนเงิน 300.00 ลา้นบาท  และองคป์ระกอบอ่ืน
ของส่วนผูถื้อหุน้มีจาํนวน 440.26 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2558 จาํนวน 482.53 ลา้นบาท  โดยเกิดจาก
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ของ EP จาํนวน 3,000 พนัลา้นหุน้  เป็นจาํนวนเงิน 450.00 ลา้นบาท และส่วนแปลง
ค่าจากเงินตราต่างประเทศ จาํนวน 32.49 ลา้นบาท 
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- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2560  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม มีจาํนวนเงิน 363.92 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจาก
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  จาํนวนเงิน 68.87 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากส่วน
ไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัร่วมในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมของบริษทัยอ่ย
ทางออ้ม 

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม มีจาํนวนเงิน 706.18 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจาก
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  จาํนวนเงิน 342.28 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจาก
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม ของบริษทั WPS สดัส่วนร้อยละ 15.50 จาํนวน 98.77 ลา้นบาท ส่วนได้
เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของ PKS (โครงการโรงไฟฟ้าประเทศเวียดนาม) จาํนวน 177.70 ลา้นบาท และ
รับรู้ส่วนแบ่งกาํไรท่ีเพ่ิมข้ึนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทั EP ในสดัส่วนร้อยละ 25.00 
และในบริษทัร่วมในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมของบริษทัยอ่ยทางออ้มในสัดส่วนร้อย
ละ 18.75 รวมเป็นจาํนวนเงิน 65.81 ลา้นบาท 
 

วเิคราะห์สภาพคล่อง 
 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 

 บริษทัฯ มีเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน สาํหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559  2560 และ 2561 เท่ากบั 233.51 ลา้นบาท 131.40 ลา้นบาท และ 217.69 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยมีกาํไร
จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงานเท่ากบั 347.56 ลา้นบาท 399.64 
ลา้นบาท และ 493.06 ลา้นบาท ตามลาํดบั ทั้งน้ีจะเห็นว่าบริษทัฯ มีสภาพคล่องจากการดาํเนินงานและมีเงินสด
สุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

  

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 

 บริษทัฯ มีเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  
2560 และ 2561 เท่ากบั (3,813.29) ลา้นบาท (1,339.12) ลา้นบาท และ (1,440.57) ลา้นบาท ตามลาํดบั  

 
 

 ในปี 2559 บริษทัยอ่ยไดมี้การลงทุนซ้ือหุน้ SSUT 10% จาํนวน 509.42 ลา้นบาท อีกทั้งการจ่ายเงินมดั
จาํในการซ้ือหุน้ (ส่วนท่ีเหลือ) ของ PPTC 49.5% และ SSUT 30% จาํนวน 300.00 ลา้นบาท และเงินลงทุนใน
สินทรัพยถ์าวรของโครงการโรงไฟฟ้า Kyoto ประเทศญ่ีปุ่น และโครงการโรงไฟฟ้าสหกรณ์เมืองปราจีนบุรี 
จาํนวน 1,073.61 ลา้นบาท 
 

 ในปี 2560 บริษทัยอ่ยไดช้าํระค่าหุน้ส่วนท่ีเหลือของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม PPTC 
ท่ีตั้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั จาํนวน 120 MW โดยมีสัดส่วนการลงทุน 49.50%  และ SSUT ตั้งอยู่
ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จาํนวน 240 MW โดยมีสดัส่วนการลงทุน 40.00% และเงินลงทุนในสินทรัพยถ์าวร
ของโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่น รวมเป็นจาํนวน 1,309.98 ลา้นบาท 
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 และในปี 2561 บริษทัฯ ไดมี้การลงซ้ือหุ้น WPS จาํนวน 407.50 ลา้นบาท และบริษทัยอ่ย ไดมี้การ 
และเงินลงทุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าท่ีประเทศญ่ีปุ่น โครงการ Kurihara 1 และ Kurihara 2 จาํนวนเงิน 
799.97 ลา้นบาท 
 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 

 บริษทัฯ มีเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  
2560 และ 2561 เท่ากบั 3,947.78 ลา้นบาท 865.98 ลา้นบาท และ 1,240.19 ลา้นบาท ตามลาํดบั ตามท่ีบริษทัฯ 
มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิ หลงัหกัภาษี ดงันั้นในปี 2559-2561 
บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผล จาํนวนเงิน 90.46 ลา้นบาท 126.20 ลา้นบาท และ 108.46 ลา้นบาท ตามลาํดบั  
 

 ในปี 2559 บริษทัฯไดอ้อกตัว๋แลกเงินระยะสั้น (Bill of Exchange : B/E) มูลค่าตามหนา้ตัว๋ 490 ลา้น
บาท และบริษทัยอ่ยไดอ้อกและเสนอขายหุน้กู ้รวมมูลค่าจาํนวน 2,418.70 ลา้นบาท  เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนสาํหรับ
โครงการโรงไฟฟ้า Co-generation 360MW 
 

 ในปี 2560 บริษทัฯไดอ้อกตัว๋แลกเงินระยะสั้น (Bill of Exchange : B/E) มูลค่าตามหนา้ตัว๋ 380 ลา้น
บาท และบริษทัฯไดอ้อกและเสนอขายหุน้กู ้รวมมูลค่าจาํนวน 815.40 ลา้นบาท อีกทั้งโรงไฟฟ้าปราจีนบุรีและ
โรงไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่นไดกู้เ้งินจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน 
  

 และในปี 2561 บริษทัฯ ไดอ้อกตัว๋แลกเงินระยะสั้น (Bill of Exchange : B/E ) เพิ่ม จาํนวน 80 ลา้น
บาท และบริษทัยอ่ย ไดกู้ย้มืเงินจากสถาบนัการเงินเพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่น จาํนวน 664.14 ลา้น
บาท  และกูย้มืเงินสินเช่ือเพ่ิมเติมของ JKR , RPV และ ลพบุรีโซล่าร์ จาํนวนเงิน 300.00 ลา้นบาท เพื่อนาํไป
ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าท่ีประเทศเวียดนาม 
 

อตัราส่วนทางการเงนิทีสํ่าคญั 
 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

 อตัราส่วนสภาพคล่องของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  2560 และ 2561 เท่ากบั 2.00 เท่า 0.74 
เท่า และ 0.68 เท่า ตามลาํดบั ทั้งน้ีท่ีผา่นมาบริษทัฯ มีสภาพคล่องอยูใ่นเกณฑดี์มาโดยตลอด  แต่ในปี 2560 และ
ปี 2561 ลดลงเน่ืองจากบริษทัย่อยมีการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมเพ่ิมข้ึน ลงทุน
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าท่ีประเทศญ่ีปุ่น รวมถึงลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าท่ีประเทศเวียดนาม เพื่อผลตอบแทนการ
ลงทุนในระยะยาว  
 

 ในปี 2559 เน่ืองจากบริษทัมีการลงทุนในโรงไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนทั้งในและต่างประเทศ จึงทาํใหต้อ้งหาเงิน
ลงทุนจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน ส่งผลใหจ้าํนวนหน้ีสินเพิ่มข้ึนจากปี 2558 เป็นจาํนวนมาก ในขณะเดียวกนั 
สินทรัพยข์องบริษทั ก็มีจาํนวนสูงข้ึนจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่คราว และสินทรัพย์
หมุนเวียนอ่ืน ส่งผลใหอ้ตัราส่วนสภาพคล่องของบริษทัในปีน้ีสูงข้ึนตามไปดว้ย 
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 ปี 2560 บริษทัมีสินทรัพยห์มุนเวียนและหน้ีสินหมุนเวียนลดลง จาํนวน 2,274.67 ลา้นบาท และ 
304.92 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยสาเหตุหลกัมาจากเงินลงทุนชัว่คราวและสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนท่ีลดลง 
ประกอบกบัตัว๋แลกเงิน และเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน – ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี ท่ี
ลดลง ส่งผลใหอ้ตัราส่วนสภาพคล่องของบริษทัลดลงอยา่งมาก เม่ือเทียบกบัปี 2559 
 

 และในปี 2561 บริษทัมีสินทรัพยห์มุนเวียนเพิ่มข้ึนจาํนวน 656.43 ลา้นบาท โดยเพ่ิมข้ึนจากการลงทุน
ในโรงพิมพ ์WPS จาํนวน 204.87 ลา้นบาท และจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าประเทศเวียดนาม จาํนวน 
416.08 ลา้นบาท และหน้ีสินหมุนเวียนเพิ่มข้ึน จาํนวน 1,083.55 ลา้นบาท โดยเพ่ิมข้ึนจากการลงทุนในโรง
พิมพ ์WPS จาํนวน 72.16 ลา้นบาท สาเหตุหลกัของหน้ีสินหมุนเวียนท่ีเพิ่มข้ึน มาจากตัว๋แลกเงิน และเงินกูย้มื
ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน – ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี เพิ่มข้ีน  ส่งผลให้อตัราส่วนสภาพคล่อง
ของบริษทัลดลงอยา่งมาก เม่ือเทียบกบัปี 2560 

 

อตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร 

 จากผลการดาํเนินงานท่ีผา่นมาจะเห็นไดว้า่บริษทัฯ มีผลการประกอบการและความสามารถในการทาํ
กาํไรท่ีอยูใ่นเกณฑท่ี์ดี  โดยสาํหรับรอบบญัชีปี 2559 2560 และ 2561 บริษทัฯ มีอตัรากาํไรขั้นตน้ เท่ากบัร้อย
ละ  45.18 ร้อยละ 45.20 และร้อยละ 42.15 ตามลาํดบั และอตัรากาํไรสุทธิเท่ากบั ร้อยละ 15.87 ร้อยละ 25.45 
และร้อยละ 24.17 ตามลาํดบั โดยในปี 2559 -2560 มีรายไดจ้ากโรงไฟฟ้าปราจีนบุรี ขนาดกาํลงัการผลิต 5 เม
กะวตัต ์ท่ีเร่ิม COD เม่ือวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2560 มีรายไดจ้ากโรงไฟฟ้า Kyotemba ในประเทศญ่ีปุ่นท่ี COD เม่ือ
ปลายปี 2559 และในปี 2561 มีรายไดจ้ากโรงไฟฟ้า Kurihara 1 ในประเทศญ่ีปุ่นท่ี COD เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 
2561 และในปี 2559-2560 บริษทัฯ มีการรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนจากโรงไฟฟ้าโคเจน ดงันั้นใน ปี 2559 
2560 และ 2510  มีกาํไรจาํนวน 118.74 ลา้นบาท 206.42 ลา้นบาท และ 342.77 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

จากผลประกอบการในช่วงท่ีผ่านมาเน่ืองจากบริษทัฯ มีการลงทุนเพิ่มในส่วนของธุรกิจโรงไฟฟ้า 
ในส่วนของสินทรัพยถ์าวรท่ีเพ่ิมข้ึน ส่งผลใหอ้ตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน ไดแ้ก่ อตัราตอบ
แทนจากสินทรัพย ์อตัราตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร และอตัราหมุนเวียนของสินทรัพยล์ดลง โดยสาํหรับรอบ
บญัชีปี 2559 2560  และ 2561 บริษทัฯ มีอตัราตอบแทนจากสินทรัพยเ์ท่ากบั ร้อยละ 2.85 ร้อยละ 2.67 และร้อย
ละ 3.59 ตามลาํดบั อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวรเท่ากบั ร้อยละ 10.61 ร้อยละ 10.36 และร้อยละ 11.16 
ตามลาํดบั และอตัราหมุนเวียนของสินทรัพยเ์ท่ากบั 0.19 เท่า 0.12 เท่า และ 0.12 เท่าตามลาํดบั ทั้งน้ีเน่ืองจาก
การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยถ์าวรในส่วนของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์และผลการดาํเนินงานของส่วนธุรกิจ
โรงไฟฟ้า 
 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 
ธุรกิจส่ิงพิมพข์องบริษทัฯ สามารถสร้างกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานในแต่ละปี ท่ีผา่นมาจึงใชแ้หล่งท่ีมา
ของเงินทุนจากกาํไรจากการดาํเนินงานไม่ไดใ้ช้แหล่งเงินทุนจากภายนอก ยกเวน้การกูย้ืมเงินระยะสั้นเพ่ือ
เสริมสภาพคล่องในบางช่วงเวลา แต่เน่ืองจากปลายปี 2554 เป็นตน้มา บริษทัฯมีการลงทุนในธุรกิจพลงังาน
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เพิ่มเติม โดยลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาดกาํลงัการผลิต 15 เมกะวตัต,์  ลงทุนใน
โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา   
 

 โดยสาํหรับรอบปีบญัชี 2559  2560 และ 2561  บริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 2.16 เท่า 2.86 
เท่า และ 2.84 เท่า ตามลาํดบั 
 

 ในปี 2559 บริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเพิ่มข้ึน เน่ืองจากการออกตัว๋แลกเงิน จาํนวน 490 ลา้น
บาท และการออกหุน้กู ้จาํนวน 2,418.70 ลา้นบาท รวมถึงเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินอีกดว้ย 
 

 ในปี 2560 บริษทัฯยงัคงมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเพิ่มข้ึน เน่ืองจากการออกหุน้กู ้จาํนวน 815.40 ลา้น
บาท รวมถึงเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีเพิ่มข้ึนดว้ย 
 

 และในปี 2561 บริษทัฯ ยงัคงมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนสูง ไม่ลดลงจากปี 2560 เน่ืองจาก
บริษทัฯ มีการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน เพื่อดาํเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์
โครงการ Kurihara 1 และ Kurihara 2 ท่ีประเทศญ่ีปุ่น  และโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ประเทศ
เวียดนาม 
 

ภาระผูกพนัด้านหนีสิ้นและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล  
 

ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ 
1. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัยอ่ยทางออ้มแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่นและ

บริษทัยอ่ยทางออ้มแห่งหน่ึงในประเทศเวียดนามมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยต์ามสัญญาในอนาคต ดงัน้ี.- 

งบการเงินรวม 

  ปี 2561 ปี 2560 

ลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น (หน่วย : ลา้นเยน) 1,506.43 5,913.88 

ลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศเวยีดนาม (หน่วย : ลา้นดงเวยีดนาม) 92,426.40 - 

ลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศเวยีดนาม (หน่วย : ลา้นดอลลาร์สหรัฐ) 72.51 - 

2. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัยอ่ยทางออ้ม 2 แห่งมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่าย
ลงทุนระบบการติดตั้งไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยต์ามสัญญาในอนาคตเป็นจาํนวน 10.89 ลา้นบาท และ 4.60 ลา้น
บาท ตามลาํดบั 

 

3. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัยอ่ยทางออ้มแห่งหน่ึงมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่าย
ค่าตอบแทนใหก้บับริษทัแห่งหน่ึงตามสัญญาสนบัสนุนโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์นพ้ืนดินเป็น
จาํนวน 75.90 ลา้นบาท และ 79.20 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

4. บริษทัย่อยทางออ้ม 4 แห่งในประเทศไทยไดท้าํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (กฟภ.) ในโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ โดยมีกาํลงัการผลิตรวม 20 เมกะวตัต ์ สัญญา 3 
ฉบบัมีระยะเวลา 5 ปี และต่อสัญญาโดยอตัโนมติัคร้ังละ 5 ปี จนกว่าจะบอกเลิกสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร
จากคู่สญัญาและอีกหน่ึงฉบบัมีระยะเวลา 25 ปี 
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5. บริษทัย่อยทางออ้มแห่งหน่ึงในประเทศไทยได้ทาํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้านคร
หลวง (กฟน.) ในโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดบนหลงัคา (Solar PV Rooftop) จาํนวน 8 แห่ง 
โดยมีกาํลงัการผลิตรวม 1,509.20 กิโลวตัต ์สญัญาดงักล่าวมีระยะเวลา 25 ปี 

 

6. บริษทัย่อยทางอ้อมแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่นได้ทาํสัญญาว่าจ้างงานการบริหารจัดการ
สาํหรับธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์โดยมีกาํลงัการผลิตรวม 12,009.80 กิโลวตัต ์สัญญากาํหนดให้
บริษทัยอ่ยทางออ้มจะตอ้งจ่ายชาํระค่าตอบแทนปีละ 10 ลา้นเยน เป็นระยะเวลา 20 ปี นบัจากวนัเร่ิมเดินเคร่ือง
เชิงพาณิชยจ์าํหน่ายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ และต่อสัญญาโดยอตัโนมติัคร้ังละ 1 ปี จนกว่าจะ
บอกเลิกสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคู่สญัญา 

 

7. บริษทัยอ่ยทางออ้ม ไดท้าํสัญญาเช่าและสัญญาบริการต่างๆ หลายฉบบั โดยมีภาระผูกพนัท่ี
จะตอ้งจ่ายค่าเช่าและค่าบริการในอนาคต ดงัน้ี.- 

     งบการเงินรวม 

      ปี 2561 ปี 2560 

สัญญาบริการรักษาความปลอดภยั (หน่วย : บาท) - 172,500.00 
สัญญาเช่า (หน่วย : บาท) 2,320,700.00 3,304,700.00 
สัญญาประกนัเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า (หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐ) 144,000.00 - 

 

8. บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยทางออ้มมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนอยูก่บัธนาคารหลายแห่ง ดงัน้ี.- 

 
 

   
 

หน่วย : ลา้นบาท 

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

      ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 

เลตเตอร์ออฟเครดิต     
บริษทั 36.16 10.21 36.16 10.21 
บริษทัยอ่ยทางออ้ม 9.07 3.97 - - 

รวม 45.23 14.18 36.16 10.21 

หนงัสือคํ้าประกนัต่างๆ     
บริษทั 81.54 81.42 81.54 81.42 
บริษทัยอ่ยทางออ้ม 98.80 87.75 - - 

รวม 180.34 169.17 81.54 81.42 
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9. บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัจากการเขา้ประกนัวงเงินสินเช่ือระหวา่งกนั ดงัต่อไปน้ี.- 
 หน่วย : ลา้นเยน หน่วย : ลา้นบาท 

 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 

บริษทัฯ คํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือใหบ้ริษทัยอ่ยทางตรง 4,115.00 810.00 1,278.00 858.00 
บริษทัฯ คํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือใหบ้ริษทัยอ่ยทางออ้ม - - 592.50 853.40 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยทางออ้มคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือใหบ้ริษทัยอ่ยทางออ้ม - - - 414.00 
บริษทัยอ่ยทางตรงคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือใหบ้ริษทัยอ่ยทางออ้ม - - 927.40 - 
บริษทัยอ่ยทางตรง และบริษทัยอ่ยทางออ้มคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือให ้
   บริษทัยอ่ยทางออ้ม - - 554.00 156.50 
 

 
คดฟ้ีองร้อง 

บริษทัฯ : 

เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2559 บริษทัฯ ไดรั้บคาํฟ้องต่อศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศ
กลาง ร่วมกบับุคคลอ่ืน 7 ราย บริษทัฯ ตกเป็นจาํเลยร่วมท่ี 1 ในฐานความผิดละเมิดขอ้มูลอนัเป็นความลบัทางการคา้ 
โดยโจทก์อา้งว่าพนักงานของโจทก์นาํขอ้มูลท่ีเป็นความลบัทางการคา้มาเปิดเผยให้กบับริษทัฯ และเรียกค่าเสียหาย 
รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 753.97 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัฟ้อง 

บริษทัย่อยทางอ้อม : 
เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2559 บริษทัยอ่ยทางออ้มในประเทศญ่ีปุ่น 3 แห่ง [Alternative Energies Kabushiki 

Kaisha (Jpn Co.) (“AEKK”), AE Power Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GK2”), และ Kyotamba Solar Godo Kaisha (Jpn 
Co.) (“GK3”)] ไดรั้บคาํฟ้องร้องต่อศาลแห่งเมืองโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น ร่วมกบับุคคลอ่ืน 2 ราย โดยบริษทัฯ ตกเป็น
จาํเลยร่วม ในความผิดฐานละเมิดขอ้มูลอนัเป็นความลบัทางการคา้ โดยโจทกอ์า้งวา่พนกังานของโจทกน์าํขอ้มูลท่ีเป็น
ความลบัทางการคา้มาเปิดเผยใหก้บับริษทัฯ และเรียกค่าเสียหาย รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 974.72 ลา้นเยน  

บริษทัฯ ไดมี้การเจรจาเพ่ือระงบัขอ้พิพาททางคดี ทั้งคดีในประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่น ทั้งหมด โดยสามารถ
เจรจาตกลงกนัได ้ฝ่ายบริษทัโจทกแ์ละบริษทัในประเทศญ่ีปุ่น ไม่ประสงคจ์ะดาํเนินคดีกบับริษทัฯ และบริษทัยอ่ยใน
ประเทศญ่ีปุ่นอีกต่อไป และไดมี้การยื่นคาํร้องขอถอนฟ้องคดีต่อศาลในวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2559 และ 21 กรกฎาคม 
2559 ตามลาํดบัเสร็จส้ินแลว้ ทั้งน้ีโจทกแ์ละจาํเลยไดต้กลงท่ีจะให้ความร่วมมือสนบัสนุนในการประกอบการซ่ึงกนั
และกนั จึงไดมี้การตกลงทาํสัญญาพฒันาโครงการ PV Solar ระหว่าง บริษทัย่อยของโจทก์ กบั GK3 ลงวนัท่ี 8 
กรกฎาคม 2559 เป็นค่าพฒันาโครงการ Kyotamba Mizuho 12.0008 MWp Solar Plant (ขนาดกาํลงัการผลิต 9.99 
เมกกะวตัต)์จาํนวนเงิน 270 ลา้นเยน โดยมีการจ่ายชาํระครบทั้งจาํนวนแลว้ เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2559  

นอกจากขอ้ตกลงเพ่ือระงบัขอ้พิพาททางคดีดงักล่าวขา้งตน้แลว้ บริษทัฯ ยงัมีภาระผูกพนัตอ้งจดัหาโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตยอ่ื์นๆ ท่ีมีกาํลงัการผลิตไม่ตํ่ากวา่ 12 เมกะวตัต ์มาขายใหก้บัโจทกห์รือบริษทัยอ่ยของโจทกภ์ายใน
วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2560 หากไม่สามารถดาํเนินการได ้บริษทัฯ ตอ้งจ่ายค่าเสียหายใหแ้ก่โจทกเ์ป็นเงิน 690 ลา้นเยนหรือ
ประมาณ 197.26 ลา้นบาท ในระหว่างการเจรจาประนีประนอมยอมความ บริษทัฯ ไดเ้จรจากบัผูข้ายโรงไฟฟ้าใน
ประเทศญ่ีปุ่นใหช้ดใชค้่าเสียหายแก่กลุ่มบริษทัจากขอ้พิพาทคดีดงักล่าว รวมทั้งจดัหาโรงไฟฟ้าอ่ืนมาขายให้แก่โจทก์
ตามท่ีโจทกเ์สนอ โดยผูข้ายยนิยอมท่ีจะจดัหาโรงไฟฟ้าอ่ืนมาขายใหก้บัโจทกต์ามท่ีโจทกเ์สนอ และยนิยอมท่ีจะรับผิด
ในความเสียหายทั้งปวงท่ีอาจมีข้ึน 
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เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2559 บริษทัยอ่ยทางออ้มในประเทศญ่ีปุ่น 2 แห่ง [Alternative Energies Kabushiki 
Kaisha (Jpn Co.) (“AEKK”) และ AE Power Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GK2”)] ไดล้งนามในบนัทึกขอ้ตกลง [MOU] 
ร่วมกบับริษทัผูข้ายโครงการ [Green Energy Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GE”)] ใหบ้ริษทั GE ชดใชค้่าเสียหายแก่กลุ่ม
บริษทัฯ จากขอ้พิพาททางคดีดงักล่าว จาํนวน 270 ลา้นเยน ในระหว่างปี 2560 บริษทัยอ่ยไดรั้บชาํระเป็นจาํนวนเงิน
รวม 200.74 ลา้นเยน และภายหลงัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ไดรั้บชาํระส่วนท่ีเหลือครบทั้งจาํนวนแลว้เม่ือวนัท่ี 23 
มกราคม 2561 

ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2560 บริษทัยอ่ยทางออ้มในประเทศญ่ีปุ่น 2 แห่งขา้งตน้ ในลงนามในบนัทึกขอ้ตกลง 
(MOU) เพ่ิมเติมร่วมกบับริษทัผูข้ายโครงการ (GE) โดยให ้GE ดาํเนินการหาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
อ่ืนๆ ท่ีมีกาํลงัการผลิตไม่ตํ่ากวา่ 12 เมกะวตัต ์มาขายคืนให้โจทก ์หรือ บริษทัยอ่ยของโจทกภ์ายในวนัท่ี 15 ธนัวาคม 
2560 หากไม่สามารถดาํเนินการไดต้อ้งจ่ายค่าความเสียหายให้แก่โจทก์ เป็นจาํนวนเงิน 690 ลา้นเยนหรือประมาณ 
197.26 ลา้นบาท เม่ือครบกาํหนดเวลา GE ไม่สามารถดาํเนินการหาโครงการโรงไฟฟ้าอ่ืนมาขายใหโ้จทกต์ามท่ีโจทก์
เสนอ จึงตอ้งจ่ายค่าความเสียหายให้โจทก์ อย่างไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 29 ธันวาคม 2560 บริษทัฯ ไดจ่้ายชาํระค่าความ
เสียหายให้กบัโจทก์ และไดมี้การเรียกค่าเสียหายจาก GE ภายหลงัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯ ไดรั้บชาํระ
ค่าเสียหายจาก GE ครบทั้งจาํนวนแลว้ 

 

ข้อมูลสําคญัอ่ืน – การลงทุนในโครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ทีป่ระเทศญีปุ่่ น 

 บริษทัฯ : 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 6/2560 เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2560 มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัฯ ลง
นามในสญัญาสนบัสนุนทางการเงินโดยผูถื้อหุน้ (Equity Contribution and Shareholders Support Agreement) 
ในฐานะเป็นผูส้นบัสนุนหลกัใหม่ (The New Major Sponsor) และบริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั 
(มหาชน) (“EP”) ในฐานะผูถื้อหุน้ใหม่ (The New Shareholder) เพื่อประกอบสญัญาเงินกู ้ (Facility 
Agreement) ของบริษทั พีพีทีซี จาํกดั (“PPTC”) ในสดัส่วนร้อยละ 49.50 โดยจะตอ้งมีการจดัทาํสญัญาเพ่ิมเติม 
ภายใตส้ญัญาแกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญาสินเช่ือ คร้ังท่ี 3  
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 8/2560 เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2560 มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัฯ ลง
นามในสญัญาSponsor Undertaking ในฐานะเป็นผูส้นบัสนุนโครงการ  เพื่อประกอบสญัญาเงินกูข้องบริษทั
ยอ่ยทางออ้มในประเทศญ่ีปุ่น Alternative Energies Kabushiki Kaisha (Jpn Co.) (“AEKK”) 

 โครงการ Kurihara กาํลงัการผลติ 23 เมกะวตัต์ 

 เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2556 AEKK และ Kurihara Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GK1”) ไดล้งนามใน
สัญญาแต่งตั้งผูพ้ฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยก์บับริษทัแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่น จาํนวน 2 
โครงการ ขนาดกาํลงั การผลิต 13 เมกะวตัต ์และ 10 เมกะวตัต ์ตามลาํดบั โดยเง่ือนไขในสัญญาท่ีสําคญัคือ 
AEKK จะตอ้งลงนามในสัญญาซ้ือขายหุน้ AE Power Godo Kaisha (“GK2”) จากผูถื้อหุน้เดิมซ่ึงการพฒันา
โครงการขา้งตน้ไดด้าํเนินการในนามของ GK1 และ GK2 
 เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2557 บริษทั เอป็โก ้เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั (“EPCO-E”) ไดล้งนามในสญัญาร่วมลงทุน 
(Tokumei Kumiai Agreement “TK Agreement”) กบั GK1 เพื่อพฒันาโครงการ Kurihara Phase 2 (ขนาดกาํลงั
การผลิต 10  เมกะวตัต)์ และวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2557 EPCO-E ไดล้งนามใน TK Agreement กบั GK2 เพื่อ
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พฒันาโครงการ Kurihara Phase 1 (ขนาดกาํลงัการผลิต 13 เมกะวตัต)์ ภายใตส้ัญญาร่วมทุนทั้ง 2 ฉบบัน้ี 
EPCO-E จะตอ้งจ่ายเงินลงทุนเพ่ือก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์และ EPCO-E จะไดรั้บ
ผลตอบแทนจากการลงทุนในอตัราร้อยละ 97 ของผลตอบแทนจากการลงทุนตลอดอายโุครงการ 
 GK1 และ GK2 ไดมี้การตกลงเขา้รับสิทธิในการผลิตไฟฟ้าสาํหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสดง
อาทิตย ์(Fit) มูลค่ารวม 287.43 ลา้นเยน (คิดเป็น 90.65 ลา้นบาท) รวมถึงการก่อสร้างสายส่งและเสาเพ่ือขอ
เช่ือมต่อกบัระบบของ    การไฟฟ้า (Grid Connection) จากการไฟฟ้าประเทศญ่ีปุ่น (Tohoko Electricity Power 
Company) มูลค่ารวม 220.46 ลา้นเยน (คิดเป็น 66.53 ลา้นบาท) 
 ปัจจุบนัโครงการ Kurihara Phase 2 อยูใ่นระหว่างการดาํเนินการก่อสร้าง สาํหรับโครงการ Kurihara 
Phase 1 ไดก่้อสร้างแลว้เสร็จ และเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยจ์าํหน่ายไฟฟ้าใหก้บั Kansai Electric Power Co., 
Inc. เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 เป็นตน้ไป 

 

 โครงการ Kyotemba กาํลงัการผลติ 9.99 เมกะวัตต์ 

 เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2558 AEKK และ GK2 ไดล้งนามในสัญญาแต่งตั้งผูพ้ฒันาโครงการไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตยก์บับริษทัแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่น ขนาดกาํลงัการผลิต 9.99 เมกะวตัต ์มูลค่าตามสัญญา 
750 ลา้นเยน โดยสัญญาดงักล่าวไดร้วมท่ีดินและสิทธิในการผลิตไฟฟ้า (Fit) รวมไปถึงใบอนุญาตต่างๆ ซ่ึง 
AEKK เป็นผูจ่้ายชาํระค่าท่ีดิน มูลค่า 100 ลา้นเยน (คิดเป็น 29.64 ลา้นบาท) และเป็นผูถื้อครองกรรมสิทธิใน
ท่ีดินดงักล่าว โดย AEKK จะลงนามในสัญญาการใชสิ้ทธิในพ้ืนท่ีดิน (Land Superficies) กบั Kyotamba Solar 
Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GK3”) ซ่ึงเป็นผูพ้ฒันาโครงการ Kyotamba ในส่วนของค่าใชจ่้ายในการเขา้รับสิทธิ
ในการผลิตไฟฟ้าและใบอนุญาตต่างๆ มูลค่า 650 ลา้นเยน (คิดเป็น 194.29 ลา้นบาท) GK2 จะเป็นผูจ่้ายชาํระ
และโอนให้แก่ GK3 เพื่อนาํไปดาํเนินการพฒันาต่อ ซ่ึง AEKK และ GK2 ไดจ่้ายชาํระค่าใชจ่้ายตามสัญญา
ขา้งตน้ครบถว้นแลว้ 
 เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2559 EPCO-E ไดล้งนามใน TK Agreement กบั GK3 เพื่อพฒันาโครงการ 
Kyotamba (ขนาดกาํลงัการผลิต 9.99 เมกะวตัต)์ ภายใตส้ัญญาร่วมทุนน้ี EPCO-E จะตอ้งจ่ายเงินลงทุนเพื่อการ
ก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์และ EPCO-E จะไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนในอตัราร้อยละ 
97 ของผลตอบแทนจากการลงทุนตลอดอายโุครงการ 
 โครงการดงักล่าวไดก่้อสร้างแลว้เสร็จ และเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยจ์าํหน่ายไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าเป็น
ท่ีเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2559 เป็นตน้ไป 
 เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2560 AEKK ไดโ้อนหุน้ทั้งหมดของ GK3 ใหแ้ก่ Kyotamba Solar Holding Ippan 
Shadan Houjin เพื่อใหเ้ป็นไปตามโครงสร้างทางกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น 
 เม่ือวนัท่ี 14 กันยายน 2560 บริษทัย่อยทางอ้อม GK3 ได้ลงนามในสัญญาแต่งตั้ งผูบ้ริหารจัดการ
สินทรัพยก์บับริษทัแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่น ให้เป็นผูด้าํเนินการงานบริหารจดัการสินทรัพยข์องโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 41.7 
 ในปี 2560 GK3 ไดว้่าจา้งท่ีปรึกษากฎหมายใหส้อบทาน TK Agreement และสรุปว่าสัญญาดงักล่าวไม่
มีผลบงัคบัใช ้ 
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 เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2560 ไดมี้การยกเลิก TK Agreement ระหวา่ง EPCO-E กบั GK3 ฉบบัลงวนัท่ี 1 
เมษายน 2559 และไดท้าํสัญญาใหม่ เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2560 แทนฉบบัเดิม ซ่ึงเน้ือหาหลกัคือการเปล่ียนแปลง
สดัส่วนผลตอบแทน จากเดิมคือสดัส่วนร้อยละ 97 : 3 เป็นร้อยละ 98 : 2 และสดัส่วนการจ่ายเงินลงทุนจากเดิม 
648.95 ลา้นเยน (ซ่ึงจ่ายชาํระเงินลงทุนแลว้จาํนวน 50 ลา้นเยน เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2559) เป็น 931 ลา้นเยน ทั้งน้ี 
EPCO-E ไดรั้บคืนเงินลงทุนจาก GK3 ตามสัญญาฉบบัเดิมท่ียกเลิก จาํนวน 50 ลา้นเยน และจ่ายเงินลงทุนตาม
สดัส่วนของสัญญาฉบบัใหม่จาํนวน 931 ลา้นเยน แลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2560  

 

 โครงการ Shichikashuku กาํลงัการผลติ 3.465 เมกะวตัต์) 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการของ EP คร้ังท่ี 7/2559 เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 มีมติอนุมติัให้บริษทั 
EPCO-E ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้มของบริษทัฯ เขา้ลงทุนในโครงการโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์น
ประเทศญ่ีปุ่น Shichikashuku 1 - 2 รวมจาํนวน 2 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิต 1.98 เมกะวตัต ์และ 1.485 เม
กะวตัต ์ตามลาํดบั  ปัจจุบนัยงัไม่มีการลงนามใน TK Agreement แต่อยา่งใด 
 เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2560 AEKK ไดล้งนามในสญัญาซ้ือขายหุน้ Higashi Nihon Mega Solar 3 Godo 
Kaisha (Jpn Co.) ("GK4") จากผูถื้อหุน้เดิม มูลค่าตามสัญญา 410.42 ลา้นเยน ซ่ึง GK4 เป็นผูไ้ดรั้บสิทธิในการ
พฒันาโครงการโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย  ์จาํนวน 2 โครงการ ตามท่ีกล่าวไปแลว้ขา้งตน้ สัญญา
ดงักล่าวไดร้วมสิทธิในการผลิตไฟฟ้า และใบอนุญาตต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย ์(Fit) มูลค่า 314.37 ลา้นเยน (คิดเป็น 95.44 ลา้นบาท) รวมถึงสิทธิในท่ีดินมูลค่า 96 ลา้นเยน (คิด
เป็น 95.44 ลา้นบาท)  ซ่ึงท่ีดินดงักล่าว GK4 ไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายท่ีดินกบับริษทัแห่งหน่ึงในประเทศ
ญ่ีปุ่น โดยสญัญาฉบบัดงักล่าวจะมีผลเม่ือโครงการดงักล่าวไดก่้อสร้างแลว้เสร็จ 

 

โครงการลงทุนในโครงการผลติพลงังานไฟฟ้าขนาดเลก็ (Small Power Producer - SPP) โดยใช้พลงังาน
ความร้อนร่วม (Co-Generation Combined Power Plant) 

 เม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2559 และ วนัท่ี 29 มิถุนายน 2559 EP ไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายหุ้น ของ
บริษทั 3 แห่ง จาํนวน 3 ฉบบั รวมเป็นมูลค่าตามสัญญา 2,649.68 ลา้นบาท เพื่อให้ไดม้าซ่ึงโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานไฟฟ้า ขนาดเล็ก (Small Power Producer - SPP) โดยใชพ้ลงังานความร้อนร่วม (Co-Generation 
Combined Power Plant) จาํนวน 3 โรงไฟฟ้า กาํลงัการผลิตสูงสุดรวม 360 เมกะวตัต ์และไอนํ้ ากาํลงัการผลิต
สูงสุดรวม 90 ตนัต่อชัว่โมง ตามเง่ือนไขสญัญาทั้ง 3 ฉบบั ระบุวา่จะตอ้งไดรั้บอนุมติัการเขา้ทาํรายการดงักล่าว 
จากท่ีประชุมคณะกรรมการ และ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ และ EP 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EP คร้ังท่ี 5/2559 เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2559 และท่ีประชุมวิสามญั
ผูถื้อหุน้ของ EP คร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2559 มีมติอนุมติัให ้EP เขา้ทาํรายการดงักล่าวได ้โดยมี
ขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัการทาํสญัญาดงักล่าวขา้งตน้ดงัน้ี.- 
 

 - ให ้EP เขา้ทาํสัญญาซ้ือขายหุน้ในบริษทั ทศัน์ศิริ จาํกดั (“TSR”) เพิ่มเติมจากผูถื้อหุน้เดิมอีกจาํนวน 
3,099,998 หุ้น โดยมีมูลค่าตามสัญญา 509.42 ลา้นบาท ภายหลงัการซ้ือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษทั
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ดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 99.99 และสดัส่วนการถือหุน้ทางออ้มในบริษทั เอสเอสยทีู จาํกดั (“SSUT”) คิดเป็นร้อย
ละ 20 ซ่ึง EP จ่ายชาํระค่าหุน้ ครบทั้งจาํนวนแลว้ เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2560 
 

 - ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ไดจ่้ายชาํระเงินมดัจาํเพื่อซ้ือหุน้แลว้รวมเป็นจาํนวนเงิน 300 ลา้นบาท 
 

 - โรงไฟฟ้า SSUT ไดเ้ร่ิมจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์ขนาดกาํลงัการผลิตสูงสุดรวม 240 เมกะ
วตัต ์และไอนํ้ากาํลงัการผลิตสูงสุดรวม 60 ตนัต่อชัว่โมง ใหก้บัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี 
3 ธนัวาคม 2559 และวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2559 เป็นตน้ไป 
 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EP คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2560 และท่ีประชุม
วิสามญัผูถื้อหุ้นของ EP คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2560 มีมติอนุมติัให ้EP เขา้ซ้ือหุน้ของบริษทั 
เอสทีซี เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั (“STCE”) จาํนวน 78,447,600 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน และเขา้ซ้ือ
หุน้ของบริษทั เอเพก็ซ์ เอน็เนอยี ่โซลูชัน่ จาํกดั (“APEX”) จาํนวน 20,602,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.25 ของ
ทุนจดทะเบียน โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเขา้ถือหุน้ทางออ้มในบริษทั แทค เอน็เนอยี ่จาํกดั (“TAC”) ในสัดส่วน
ร้อยละ 50 และเพื่อเขา้ถือหุน้ทางออ้มในบริษทั พีพีทีซี จาํกดั (“PPTC”) ในสัดส่วนร้อยละ 25 และ SSUT ใน
สัดส่วนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน ทั้งน้ี EP ไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นของทั้ง 2 บริษทัขา้งตน้ครบถว้นแลว้เม่ือ
วนัท่ี 3 เมษายน 2560 และวนัท่ี 26 เมษายน 2560 
 

 เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2560 EP ไดเ้ขา้ซ้ือหุน้ของ PPTC จากผูถื้อหุ้นเดิมเพ่ิมเติม ในสัดส่วนร้อยละ 
24.50 ของทุนจดทะเบียน ซ่ึงไดจ่้ายชาํระค่าหุน้ดงักล่าวทั้งจาํนวนแลว้ 

 

โครงการ Xuan Tho กาํลงัการผลติตดิ ตั้งรวม 99.216 เมกะวตัต์ 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการของ EP คร้ังท่ี 7/2561 เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2561 มีมติอนุมติัใหบ้ริษทั โซ
ล่าร์ พาวเวอร์  แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (“SPM-TH”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ EP เขา้ทาํสัญญาซ้ือขาย
หุน้ของ Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company (“PKS”) ตามรายละเอียดท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 2.2.1.1.2 เพ่ือเป็นผูพ้ฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศเวียดนาม 
จาํนวน 2 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตติดตั้งรวม 99.216 เมกะวตัต ์โดยสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ามีระยะเวลาซ้ือขาย
ไฟฟ้า 20 ปี ใหก้บั Electricity of Vietnam (“EVN”) ในอตัรารับซ้ือไฟฟ้า Feed in Tariff หรือ FIT และอนุมติั
ให ้PKS เขา้ทาํสญัญาพฒันาโครงการ (Construction Service Agreement) มูลค่าของสัญญา 306,407.20 ลา้นดง
เวียดนาม (หรือประมาณ 430.20 ลา้นบาท) เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสิทธิในการซ้ือขายไฟฟ้าและใบอนุญาตต่างๆ 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการของ EP คร้ังท่ี 8/2561 เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2561 มีมติอนุมติัให ้SPM-TH เขา้
ทาํบนัทึกขอ้ตกลงลงทุนร่วมกนัในโครงการ PKS กบับริษทั คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเตม็ส์ โซลูชัน่ จาํกดั 
(มหาชน) (“CSS”) ตามรายละเอียดท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.2.1.1.2 นอกจากน้ียงัอนุ
มติให้ PKS เขา้ทาํสัญญาก่อสร้างโรงไฟฟ้า (EPC Contract) โดยมีมูลค่าการก่อสร้างรวม 77 ลา้นดอลล่าร์
สหรัฐ (หรือประมาณ 2,511.34 ลา้นบาท) 
 ปัจจุบนัโครงการอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและคาดวา่โครงการจะแลว้เสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2562 
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การบริหารจัดการทุน 
 

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารทางการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย คือ การดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถ
ในการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองและการดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ในงบการเงินรวมแสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 2.23 : 1 และ 
2.44 : 1ตามลาํดบั และในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็น 1.12 : 1 และ  1.10 : 1  ตามลาํดบั 

 

เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

บริษัทฯ : 

ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562 มีมติท่ีสาํคญัดงัน้ี 
 

1. อนุมติัให้นาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาํนวน 18,961,776 บาท 

ท่ีเหลือจากการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ โดยจดัสรรให้กบัผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการ

ถือหุน้ (Right offering : RO)  

2. อนุมติัใหน้าํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ จ่ายเงินปันผลจากการดาํเนินงานของบริษทัฯ ตั้งแต่เดือน 
กรกฎาคม ถึง ธนัวาคม 2561 และจากกาํไรสะสม ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินจาํนวน 92.16 ลา้นบาท 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นอิสระจากการบริหารงานรวมสามท่าน คือ  

1. นายชยัวฒัน ์อศัวินทรางกรู ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
2.  นายชาลี ดิษฐลกัษณ   กรรมการตรวจสอบ 
3.  นางยพุาพรรณ เอกสิทธิกลุ  กรรมการตรวจสอบ  

โดยมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีสาํคญั คือ การสอบทานใหบ้ริษทัมีรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ     
มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ดูแลใหบ้ริษทัปฏิบติัตาม
ขอ้ กาํหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั้ง ผูส้อบ
บญัชีและค่าตอบแทน 

             ในรอบปี 2561  คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุมรวม 5 คร้ัง โดยมีประเดน็ท่ีเป็นสาระสาํคญั คือ 

1.   สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี รวมทั้งงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
ก่อนนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงผลจากการสอบทานงบการเงินประกอบกบัคาํช้ีแจงของผูส้อบบญัชี
และฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบเช่ือว่างบการเงินดงักล่าวไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีโดย 
มีความถูกตอ้ง และมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 

2. สอบทานการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัโดยเฉพาะรายการท่ีเก่ียวโยงกัน รายการได้มา/จาํหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพยท่ี์สาํคญั และรายการอ่ืนท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

3. สอบทานการปฏิบติัตามระเบียบขอ้กาํหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนติดตามผลการปฏิบติังานตาม
ระบบงานท่ีไดมี้การปรับปรุงและพฒันาแลว้ 

4. ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน สอบทานแบบประเมินตนเอง และ
ประเมินความเส่ียงเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ และการตรวจสอบของผูส้อบบญัชี ไดป้ระชุม
หารือกบัผูส้อบบญัชี เพื่อพิจารณาประเด็นขอ้เสนอแนะท่ีสาํคญั เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาํเนินงานและ
การควบคุมภายในให้แก่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษทัคณะกรรมการตรวจสอบเช่ือว่า ระบบการ
ควบคุมภายในของบริษทัมีความเหมาะสมและเพียงพอ ทั้งน้ีรวมถึงการพิจารณาทบทวนการเปล่ียนแปลง
นโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ การรับเร่ืองแจง้เบาะแส ท่ีคนในองคก์รมีส่วนเก่ียวขอ้ง และตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จริง และเสนอเร่ืองเพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทัร่วมกนัพิจารณาลงโทษหรือแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

5. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้ง ผูส้อบบญัชี ท่ีมีความเป็นอิสระ และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าว
ต่อคณะกรรมการบริษทั รวมถึงเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย และ
สาํหรับรอบปีบญัชี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบริษทั ว่าเห็นสมควรเสนอ
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ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือใหแ้ต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวฒัน์พนชาติ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4712 หรือ     
นางสาววนัเพญ็  อุ่นเรือน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7750 หรือ นางสาวพรทิพย ์อมรชยัเลิศพฒันา 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9589 ของสาํนกังานปีติเสวี เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 

6. สอบทานให้บริษทัฯ ปฎิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์ขอ้กาํหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

7. คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบติังาน รวมทั้งขอ้เสนอแนะให้แก่คณะกรรมการบริษทั
ทราบทุกคร้ังท่ีมีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฎิบติัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นกฎ
บตัรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความระมดัระวงั รอบคอบ มีความอิสระอย่าง
เพียงพอ เพ่ือประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างเท่าเทียมกนั  รวมทั้งมีการปฎิบติัตามกฎหมาย ขอ้กาํหนดและขอ้
ผูกพนัต่างๆ มีการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนัอย่างถูกตอ้งและมีการปฎิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัระบบการกาํกบั
ดูแลกิจการท่ีดีอยา่งเพียงพอ นอกจากน้ีบริษทัฯมีการรายงานขอ้มูลทางการเงินดาํเนินงานอยา่งถูกตอ้ง มีระบบการ
ควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

    
 

          (นายชยัวฒัน ์ อศัวินทรางกรู)  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

บริษัท โรงพิมพ์ตะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทยอ่ย 
รำยงำนผู้สอบบญัชีและงบกำรเงิน 

ส ำหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 















ณ วนัที่

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2561 (ปรบัปรุงใหม่) 1 มกราคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 7 325,500,078.80        159,060,091.75       439,461,620.55         4,381,398.43            6,559,536.91            

เงนิลงทุนชัว่คราว 8 258,880,790.66        27,010,297.81         1,984,913,979.84       251,535,310.40         -                         

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น - สทุธิ 6.2 และ 9 659,234,715.41        476,579,482.49       366,597,586.49         138,540,125.65         378,532,493.01        

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 6.2 -                        -                       -                         1,350,430,979.63       1,270,077,591.40      

สว่นของสนิทรพัยท์ีค่รบกาํหนดรบัชาํระภายในหนึ่งปี

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัร่วมทางออ้ม 6.2 9,371,018.65           75,776,000.00         -                         -                         -                         

เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 10 2,139,411.94           2,180,754.03          2,317,449.28            2,139,411.94            2,168,405.39            

สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ 11 119,306,232.73        88,517,269.73         60,505,528.38           87,351,640.13           88,517,269.73          

งานระหว่างก่อสรา้ง

สญัญาเช่าทางการเงนิ 12 107,315,909.64        101,040,489.05       -                         -                         -                         

สญัญาบรกิารตดิตัง้ -                        712,320.00             -                         -                         -                         

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 13 140,711,495.56        35,156,265.38         386,903,020.31         172,761.83               161,478.66              

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 1,622,459,653.39      966,032,970.24       3,240,699,184.85       1,834,551,628.01       1,746,016,775.10      

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนั 14 118,079,846.33        128,679,670.66       -                         -                         -                         

เงนิลงทุนระยะยาว 344,205.00              421,850.00             371,600.00               344,205.00               421,850.00              

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 15 -                        -                       -                         1,457,460,920.00       1,049,960,920.00      

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 16 3,602,007,251.99      3,356,843,772.73    -                         -                         -                         

เงนิลงทุนในกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั -                        -                       507,391,683.23         -                         -                         

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน - สทุธิ 10 2,130,574.35           1,915,274.65          2,636,266.67            2,130,574.35            1,915,274.65            

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  - สทุธิ 17 4,465,702,289.58      3,282,614,057.16    2,668,833,193.81       249,748,300.32         279,836,776.82        

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - สทุธิ 18 634,648,536.64        643,687,143.72       477,522,760.69         -                         -                         

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 19.1 -                        6,199,212.60          4,837,027.14            6,176,329.84            5,697,266.62            

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 20 153,959,828.60        121,351,771.50       28,087,128.69           13,683,928.37           11,371,110.05          

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 8,976,872,532.49      7,541,712,753.02    3,689,679,660.23       1,729,544,257.88       1,349,203,198.14      

รวมสินทรพัย์ 10,599,332,185.88    8,507,745,723.26    6,930,378,845.08       3,564,095,885.89       3,095,219,973.24      

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

หน้า 1 จาก 85

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หน่วย : บาท

งบแสดงฐานะการเงิน 

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

สินทรพัย์

งบการเงนิรวม



ณ วนัที่

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2561 (ปรบัปรุงใหม่) 1 มกราคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 21 321,047,477.30        291,000,877.90       119,496,017.43         56,159,243.59           273,908,486.38        

ตัว๋แลกเงนิขายลด 22 460,000,000.00        380,000,000.00       490,000,000.00         460,000,000.00         380,000,000.00        

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น 6.2 และ 23 247,879,678.21        189,858,914.11       148,496,847.01         29,280,485.47           23,410,828.83          

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 6.2 -                        30,000,000.00         -                         -                         30,000,000.00          

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลและบรษิทัอื่น 24 79,939,737.25          128,896,286.53       -                         -                         -                         

สว่นของหนี้สนิทีค่รบกาํหนดจ่ายชาํระภายในหนึ่งปี

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 25 332,824,973.31        226,159,174.80       836,705,646.78         71,200,000.00           8,250,000.00            

เงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัอื่น 28,508,448.00          28,195,200.00         -                         -                         -                         

หุน้กู้ 26 884,700,000.00        -                       -                         328,000,000.00         -                         

หนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ -                        -                       33,424.92                -                         -                         

ประมาณการหนี้สนิหมุนเวยีนสาํหรบัผลประโยชน์พนกังาน 27 2,565,653.00           196,507.00             177,348.00               2,013,726.00            82,049.00                

ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลคา้งจ่าย 972,757.62              10,219,985.80         91,544.00                -                         -                         

เงนิปันผลคา้งจ่าย 1,183,799.73           962,402.06             2,219,772.22            1,176,753.49            951,747.82              

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 35,421,473.29          26,001,833.21         19,191,486.23           10,510,491.66           12,202,395.26          

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 2,395,043,997.71      1,311,491,181.41    1,616,412,086.59       958,340,700.21         728,805,507.29        

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สทุธิ 25 2,502,514,376.62      1,412,611,479.18    632,495,893.22         361,948,000.00         3,000,000.00            

หุน้กู้ 26 2,292,700,000.00      3,234,100,000.00    2,418,700,000.00       487,400,000.00         815,400,000.00        

ประมาณการหนี้สนิไม่หมุนเวยีนสาํหรบัผลประโยชน์พนกังาน - สทุธิ 27 37,499,940.00          29,166,107.00         25,302,683.00           27,115,937.00           26,469,669.00          

ค่าเผือ่หนี้สนิจากภาระคํ้าประกนั 28 46,213,539.72          46,213,539.72         46,213,539.72           46,213,539.72           46,213,539.72          

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 19.1 43,858,305.06          -                       -                         -                         -                         

หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 1,235,000.00           1,235,000.00          -                         63,000.00                63,000.00                

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 4,924,021,161.40      4,723,326,125.90    3,122,712,115.94       922,740,476.72         891,146,208.72        

รวมหน้ีสิน 7,319,065,159.11      6,034,817,307.31    4,739,124,202.53       1,881,081,176.93       1,619,951,716.01      

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรอืนหุน้ 29

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญั 1,045,038,462 หุน้ ในปี 2561 และ

937,716,283 หุน้ ในปี 2560 มลูค่าหุน้ละ 1.00 บาท 1,045,038,462.00      937,716,283.00       861,283,589.00         1,045,038,462.00       937,716,283.00        

ทุนทีอ่อกและเรยีกชาํระเตม็มลูค่าแลว้

หุน้สามญั 921,572,840 หุน้ ในปี 2561 และ 

836,030,770 หุน้ ในปี 2560  มลูค่าหุน้ละ 1.00 บาท 921,572,840.00        836,030,770.00       765,585,412.00         921,572,840.00         836,030,770.00        

สว่นเกนิมลูค่าหุน้สามญั 30 561,848,558.82        365,101,797.82       364,982,731.51         561,848,558.82         365,101,797.82        

สว่นเกนิทุนหุน้ทุนซื้อคนื 6,017,138.90           6,017,138.90          6,017,138.90            6,017,138.90            6,017,138.90            

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฏหมาย 31 92,157,284.00          83,603,077.00         76,558,541.00           92,157,284.00           83,603,077.00          

ทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรร 542,363,882.00        316,827,296.41       242,817,783.83         101,418,887.24         184,515,473.51        

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของผูถ้อืหุน้ 450,129,695.19        501,446,686.09       440,257,329.98         -                         -                         

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 2,574,089,398.91      2,109,026,766.22    1,896,218,937.22       1,683,014,708.96       1,475,268,257.23      

สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอีาํนาจควบคุม 706,177,627.86        363,901,649.73       295,035,705.33         -                         -                         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,280,267,026.77      2,472,928,415.95    2,191,254,642.55       1,683,014,708.96       1,475,268,257.23      

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 10,599,332,185.88    8,507,745,723.26    6,930,378,845.08       3,564,095,885.89       3,095,219,973.24      

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

หน้า 2 จาก 85

งบการเงนิรวม

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หน่วย : บาท

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561



งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ปี 2560

หมายเหตุ ปี 2561 (ปรบัปรุงใหม)่ ปี 2561 ปี 2560

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 6.1 779,638,127.84         710,288,039.64      419,658,450.37      444,926,538.57      

รายไดอ้ื่น

รายไดเ้งนิอุดหนุนจากรฐับาล 33 207,630,872.00         220,588,936.00      -                      -                      

ดอกเบีย้รบั 6.1 2,025,540.01             7,212,632.29          75,579,709.01        39,138,562.22        

รายไดเ้งนิปันผล 37,950.00                 -                      37,950.00              9,000.00               

กําไรจากการซือ้ในราคาตํ่ากว่ามลูคา่ยตุธิรรม 15 130,981,853.71         -                      -                      -                      

อื่นๆ 6.1 64,349,437.03           24,541,681.06        5,560,555.37          14,306,036.36        

รวมรายได้ 1,184,663,780.59       962,631,288.99      500,836,664.75      498,380,137.15      

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุขายและบรกิาร 6.1 571,099,617.13         510,136,554.48      326,191,259.41      332,066,499.71      

ตน้ทนุในการจดัจาํหน่าย 20,509,816.97           12,260,254.85        19,399,969.53        12,260,254.85        

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 156,999,964.11         171,578,693.31      47,083,300.47        42,738,339.46        

ตน้ทนุทางการเงนิ 246,480,764.72         210,778,945.10      64,261,737.01        46,653,997.86        

รวมค่าใช้จ่าย 995,090,162.93         904,754,447.74      456,936,266.42      433,719,091.88      

สว่นแบ่งกําไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม 16 240,447,479.26         196,234,099.98      -                      -                      

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 430,021,096.92         254,110,941.23      43,900,398.33        64,661,045.27        

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 19.3.1 (21,330,794.24)          (22,749,090.44)       (9,758,777.50)         (13,073,707.57)       

กาํไรสทุธิสาํหรบัปี 408,690,302.68         231,361,850.79      34,141,620.83        51,587,337.70        

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อ่ืน

รายการทีจ่ะถูกบนัทกึในสว่นของกําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั :

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงนิในหน่วยงานต่างประเทศ (51,316,990.90)          61,189,356.11        -                      -                      
กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 357,373,311.78         292,551,206.90      34,141,620.83        51,587,337.70        

การแบง่กาํไร

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 342,774,792.69         206,424,479.55      

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อํีานาจควบคมุ 65,915,509.99           24,937,371.24        
กาํไรสทุธิสาํหรบัปี 408,690,302.68         231,361,850.79      

การแบง่กาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 291,457,801.79         267,613,835.66      

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อํีานาจควบคมุ 65,915,509.99           24,937,371.24        
กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 357,373,311.78         292,551,206.90      

กาํไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน (บาท : หุ้น)

กําไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 35 0.41 0.26 0.04 0.07 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

หน้า 3 จาก 85

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็

สาํหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม



สาํหรบัปี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561

การแปลงคา่ สว่นเกนิทุน(ขาดทุน)

จดัสรรแล้ว งบการเงนิ จากการเปลีย่นแปลง สว่นเกนิทุน รวม รวม

ทุนเรอืนหุ้นทีอ่อก สว่นเกนิมลูคา่ สว่นเกนิทุน สาํรอง ในหน่วยงาน สดัสว่นการถอืหุ้นใน มลูคา่หุ้น องคป์ระกอบอืน่ สว่นของผูถ้อืหุ้น สว่นได้เสยีทีไ่มม่ี รวม

หมายเหตุ และชาํระแล้ว หุ้นสามญั หุ้นทุนซื้อคนื ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ด้จดัสรร ต่างประเทศ บรษิทัยอ่ย ของบรษิทัยอ่ย ของสว่นของผูถ้อืหุ้น ของบรษิทัใหญ่ อาํนาจควบคุม สว่นของผูถ้อืหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 (ปรบัปรุงใหม)่ 765,585,412.00        364,982,731.51      6,017,138.90        76,558,541.00         242,817,783.83      17,268,901.50      (27,011,571.52)          450,000,000.00     440,257,329.98       1,896,218,937.22     295,035,705.33       2,191,254,642.55     

รายการกบัผูถ้อืหุ้นทีบ่นัทกึโดยตรงเขา้สว่นของผูถ้อืหุ้น

เงนิทุนทีไ่ด้รบัจากผูถ้อืหุ้นและการจดัสรรสว่นทุนให้ผูถ้อืหุ้น :

จาํหน่ายหุ้นจากการใชใ้บสาํคญัแสดงสทิธิ 29 และ 32 15,776.00               119,066.31            -                     -                        -                      -                    -                          -                      -                        134,842.31             -                        134,842.31             

จา่ยปันผลให้ผูถ้อืหุ้นของบรษิทั 29 และ 32 70,429,582.00         -                       -                     -                        (124,944,454.94)     -                    -                          -                      -                        (54,514,872.94)        -                        (54,514,872.94)        

รวมรายการกบัผูถ้อืหุ้นทีบ่นัทกึโดยตรงเขา้สว่นของผูถ้อืหุ้น 70,445,358.00         119,066.31            -                     -                        (124,944,454.94)     -                    -                          -                      -                        (54,380,030.63)        -                        (54,380,030.63)        

การเปลีย่นแปลงในสว่นได้เสยีในบรษิทัยอ่ย :

สว่นของผูม้สีว่นได้เสยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุมของบรษิทัยอ่ยเพิม่ขึน้(ลดลง)

    จากการลงทุนของบรษิทัยอ่ย -                        -                       -                     -                        -                      -                    -                          -                      -                        -                        43,954,977.40         43,954,977.40         

จากเงนิปันผลของบรษิทัยอ่ย -                        -                       -                     -                        -                      -                    -                          -                      -                        -                        (26,404.24)              (26,404.24)              

โอนกลบักําไรสะสมจากการขายเงนิลงทุน -                        -                       -                     -                        (425,976.03)           -                    -                          -                      -                        (425,976.03)            -                        (425,976.03)            

รวมรายการกบัผูถ้อืหุ้นทีบ่นัทกึโดยตรงเขา้สว่นของผูถ้อืหุ้น 70,445,358.00         119,066.31            -                     -                        (125,370,430.97)     -                    -                          -                      -                        (54,806,006.66)        43,928,573.16         (10,877,433.50)        

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็สาํหรบัปี

กําไร -                        -                       -                     -                        207,185,477.65      -                    -                          -                      -                        207,185,477.65       26,205,701.41         233,391,179.06       

กําไรเบด็เสรจ็อืน่ -                        -                       -                     -                        -                      60,178,844.52      -                          -                      60,178,844.52         60,178,844.52         -                        60,178,844.52         

รวมกําไรเบด็เสรจ็สาํหรบัปี -                        -                       -                     -                        207,185,477.65      60,178,844.52      -                          -                      60,178,844.52         267,364,322.17       26,205,701.41         293,570,023.58       

จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 31 -                        -                       -                     7,044,536.00            (7,044,536.00) -                    -                          -                      -                        -                        -                        -                        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 836,030,770.00        365,101,797.82      6,017,138.90        83,603,077.00         317,588,294.51      77,447,746.02      (27,011,571.52)          450,000,000.00     500,436,174.50       2,108,777,252.73     365,169,979.90       2,473,947,232.63     

ผลสะสมของการแก้ไขขอ้ผดิพลาดทีส่าํคญั 3 -                        -                       -                     -                        (760,998.10)           1,010,511.59       -                          -                      1,010,511.59          249,513.49             (1,268,330.17)          (1,018,816.68)          

ยอดคงเหลอืต้นงวด ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 (หลงัปรบัปรุง) 836,030,770.00        365,101,797.82      6,017,138.90        83,603,077.00         316,827,296.41      78,458,257.61      (27,011,571.52)          450,000,000.00     501,446,686.09       2,109,026,766.22     363,901,649.73       2,472,928,415.95     

รายการกบัผูถ้อืหุ้นทีบ่นัทกึโดยตรงเขา้สว่นของผูถ้อืหุ้น

เงนิทุนทีไ่ด้รบัจากผูถ้อืหุ้นและการจดัสรรสว่นทุนให้ผูถ้อืหุ้น :

จาํหน่ายหุ้นจากการใชส้ทิธซิื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้แก่ผูถ้อืหุ้นเดมิ 29 และ 32 85,542,070.00         196,746,761.00      -                     -                        -                      -                    -                          -                      -                        282,288,831.00       -                        282,288,831.00       

จา่ยปันผลให้ผูถ้อืหุ้นของบรษิทั 29 และ 32 -                        -                       -                     -                        (108,684,000.10)     -                    -                          -                      -                        (108,684,000.10)      -                        (108,684,000.10)      

การเปลีย่นแปลงในสว่นได้เสยีในบรษิทั :

สว่นของผูม้สีว่นได้เสยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุมของบรษิทัเพิม่ขึน้(ลดลง)

จากการลงทุนของบรษิทั -                        -                       -                     -                        -                      -                    -                          -                      -                        -                        98,774,777.90         98,774,777.90         

รวมรายการกบัผูถ้อืหุ้นทีบ่นัทกึโดยตรงเขา้สว่นของผูถ้อืหุ้น 85,542,070.00         196,746,761.00      -                     -                        (108,684,000.10)     -                    -                          -                      -                        173,604,830.90       98,774,777.90         272,379,608.80       

การเปลีย่นแปลงในสว่นได้เสยีในบรษิทัยอ่ย :

สว่นของผูม้สีว่นได้เสยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุมของบรษิทัยอ่ยเพิม่ขึน้(ลดลง)

    จากการลงทุนของบรษิทัยอ่ย -                        -                       -                     -                        -                      -                    -                          -                      -                        -                        177,697,202.41       177,697,202.41       

จากเงนิปันผลของบรษิทัยอ่ย -                        -                       -                     -                        -                      -                    -                          -                      -                        -                        (111,512.17)            (111,512.17)            

รวมรายการกบัผูถ้อืหุ้นทีบ่นัทกึโดยตรงเขา้สว่นของผูถ้อืหุ้น 85,542,070.00         196,746,761.00      -                     -                        (108,684,000.10)     -                    -                          -                      -                        173,604,830.90       276,360,468.14       449,965,299.04       

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็สาํหรบัปี

กําไร -                        -                       -                     -                        342,774,792.69      -                    -                          -                      -                        342,774,792.69       65,915,509.99         408,690,302.68       

กําไรเบด็เสรจ็อืน่ -                        -                       -                     -                        -                      (51,316,990.90)     -                          -                      (51,316,990.90)        (51,316,990.90)        -                        (51,316,990.90)        

รวมกําไรเบด็เสรจ็สาํหรบัปี -                        -                       -                     -                        342,774,792.69      (51,316,990.90)     -                          -                      (51,316,990.90)        291,457,801.79       65,915,509.99         357,373,311.78       

จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 31 -                        -                       -                     8,554,207.00            (8,554,207.00) -                    -                          -                      -                        -                        -                        -                        
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 921,572,840.00        561,848,558.82      6,017,138.90        92,157,284.00         542,363,882.00      27,141,266.71      (27,011,571.52)          450,000,000.00     450,129,695.19       2,574,089,398.91     706,177,627.86       3,280,267,026.77     

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

หน้า 4 จาก 85

กําไรสะสม องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของผูถ้อืหุ้น

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม

                                                        สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่



สาํหรบัปี สิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561

ทนุเรอืนหุน้ สว่นเกนิ สว่นเกนิ จดัสรรแลว้

ทีอ่อกและ มลูคา่ มลูคา่ สาํรอง รวม

หมายเหตุ ชําระแลว้ หุน้สามญั หุน้ทนุซือ้คนื ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร สว่นของผูถ้อืหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม  2560 765,585,412.00        364,982,731.51        6,017,138.90          76,558,541.00         264,917,126.75        1,478,060,950.16     

รายการกบัผูถ้อืหุน้ทีบ่นัทกึโดยตรงเขา้สว่นของผูถ้อืหุน้

เงนิทนุทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหุน้และการจดัสรรสว่นทนุใหผู้ถ้อืหุน้ :

จาํหน่ายหุน้จากการใชใ้บสาํคญัแสดงสทิธิ 29 และ 32 15,776.00               119,066.31              -                       -                       -                        134,842.31             

เงนิปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทั 29 และ 32 70,429,582.00          -                        -                       -                       (124,944,454.94)       (54,514,872.94)        

รวมรายการกบัผูถ้อืหุน้ทีบ่นัทกึโดยตรงเขา้สว่นของผูถ้อืหุน้ 70,445,358.00          119,066.31              -                       -                       (124,944,454.94)       (54,380,030.63)        

กําไรเบด็เสรจ็สาํหรบัปี -                        -                        -                       -                       51,587,337.70          51,587,337.70         

จดัสรรเป็นสาํรองตามกฏหมาย 31 -                        -                        -                       7,044,536.00          (7,044,536.00)          -                       

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 836,030,770.00        365,101,797.82        6,017,138.90          83,603,077.00         184,515,473.51        1,475,268,257.23     

รายการกบัผูถ้อืหุน้ทีบ่นัทกึโดยตรงเขา้สว่นของผูถ้อืหุน้

เงนิทนุทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหุน้และการจดัสรรสว่นทนุใหผู้ถ้อืหุน้ :

จาํหน่ายหุน้จากการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ 29 และ 32 85,542,070.00          196,746,761.00        -                       -                       -                        282,288,831.00       

เงนิปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทั 29 และ 32 -                        -                        -                       -                       (108,684,000.10)       (108,684,000.10)      

รวมรายการกบัผูถ้อืหุน้ทีบ่นัทกึโดยตรงเขา้สว่นของผูถ้อืหุน้ 85,542,070.00          196,746,761.00        -                       -                       (108,684,000.10)       173,604,830.90       

กําไรเบด็เสรจ็สาํหรบัปี -                        -                        -                       -                       34,141,620.83          34,141,620.83         

จดัสรรเป็นสาํรองตามกฏหมาย 31 -                        -                        -                       8,554,207.00          (8,554,207.00)          -                       

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 921,572,840.00        561,848,558.82        6,017,138.90          92,157,284.00         101,418,887.24        1,683,014,708.96     

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

หน้า 5 จาก 85

กําไรสะสม

หน่วย : บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น



งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ปี 2560

หมายเหตุ ปี 2561 (ปรบัปรุงใหม)่ ปี 2561 ปี 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 430,021,096.92        254,110,941.23        43,900,398.33          64,661,045.27          

รายการปรบัปรุงกระทบกําไรสทุธเิป็น

   เงนิสดรบั (จา่ย) จากกจิกรรมดําเนินงาน :

ค่าเสือ่มราคา 17 143,237,668.54        145,850,055.28        26,702,533.10          24,753,509.42          

ค่าตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 18 20,122,908.61          19,132,464.34          -                        -                        

หนี้สงสยัจะสญู 9 7,158,357.23           2,519,457.05           7,158,357.23           2,519,457.05           

ค่าเผือ่สนิคา้ลา้สมยัเสือ่มสภาพ (โอนกลบั) -                        (102,019.43)             -                        (102,019.43)             

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของอาคารและอุปกรณ์ (โอนกลบั) 17 (302,411.24)             (656,529.12)             (302,411.24)             (656,529.12)             

ตดัจาํหน่ายสนิทรพัยเ์ป็นค่าใชจ้า่ย 17 8,574,572.90           1,492,079.05           -                        -                        

ขาดทุน (กําไร) จากการขายเงนิลงทุนชัว่คราว 31,743.57                (10,168,560.11)         (28,035.60)               (3,475,058.20)          

ขาดทุน (กําไร) จากการปรบัมลูค่าเงนิลงทุนชัว่คราวทีย่งัไมเ่กดิขึน้ (122,755.10)             39.55                     (122,759.65)             -                        

ขาดทุน (กําไร) จากการปรบัมลูค่าเงนิลงทุนระยะยาวทีย่งัไมเ่กดิขึน้ 77,645.00                (50,250.00)               77,645.00                (50,250.00)               

ขาดทุน (กําไร) จากการขายสนิทรพัยถ์าวร (2,427,567.64)          (3,751,509.99)          (2,427,547.16)          (3,751,509.99)          

ขาดทุน (กําไร) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้ 13,270,117.29          1,739,647.68           (337,099.58)             177,913.04              

กําไรจากการซือ้ในราคาต่ํากว่ามลูค่ายตุธิรรม 15 (130,981,853.71)       -                        -                        -                        

กําไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยทางออ้ม -                        (1,307,384.10)          -                        -                        

สว่นแบง่กําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 14 (240,447,479.26)       (196,234,099.98)       -                        -                        

ประมาณการหนี้สนิไมห่มนุเวยีนสาํหรบัผลประโยชน์พนักงาน 27 12,691,049.00          4,180,583.00           3,769,015.00           3,430,236.00           

ประมาณการรือ้ถอน 17 -                        1,235,000.00           -                        -                        

กลบัรายการเงนิปันผลคา้งจา่ยเป็นรายไดอ้ื่นๆ -                        -                        -                        (1,355,150.40)          

รายไดด้อกเบีย้ (2,025,540.01)          (6,284,842.87)          (75,579,709.01)         (39,138,562.22)         

ค่าใชจ้า่ยดอกเบีย้ 241,770,628.31        187,936,143.88        64,261,737.01          42,778,686.86          

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

   ในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 500,648,180.41        399,641,215.46        67,072,123.43          89,791,768.28          

สนิทรพัยด์ําเนินงานลดลง (เพิม่ขึน้) :-

   ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้หมนุเวยีนอื่น (149,286,801.79)       (112,341,365.73)       234,060,365.37        (205,841,266.17)       

   สนิคา้คงเหลอื (18,077.30)               (27,909,721.92)         1,165,629.60           (28,516,935.90)         

   งานระหว่างก่อสรา้ง - สญัญาเช่าทางการเงนิ (6,275,420.59)          (101,040,489.05)       -                        -                        

   งานระหว่างก่อสรา้ง - สญัญารบัจา้งตดิตัง้ 712,320.00              (712,320.00)             -                        -                        

   สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น (103,358,218.26)       51,787,354.93          (11,283.17)               333,079.70              

   สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 2,665,047.65           (86,856,522.27)         228,141.30              2,873,738.70           

หนี้สนิดําเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง) :-

   เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมนุเวยีนอื่น 28,537,303.32          22,639,381.37          5,756,288.84           (2,524,593.75)          

   หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น (7,686,511.77)          6,808,961.65           (1,691,903.60)          2,279,642.31           

   หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น -                        -                        63,000.00                -                        

   ค่าใชจ้า่ยผลประโยชน์พนักงานทีจ่า่ยจรงิ 27 (1,988,070.00)          (298,000.00)             (1,191,070.00)          (298,000.00)             

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 263,949,751.67        151,718,494.44        305,451,291.77        (141,902,566.83)       

จา่ยภาษเีงนิไดน้ิตบิคุคล (39,471,770.46)         (20,316,980.84)         (12,778,800.34)         (17,057,365.04)         

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 224,477,981.21        131,401,513.60        292,672,491.43        (158,959,931.87)       

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

หน้า 6 จาก 85

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม



งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ปี 2560

หมายเหตุ ปี 2561 (ปรบัปรุงใหม)่ ปี 2561 ปี 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจา่ยซือ้หุน้เพิม่ทุนในบรษิทัร่วมทางออ้ม (4,716,000.00)          -                        -                        -                        

เงนิสดสทุธจิา่ยจากเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 15 (415,368,793.24)       -                        (407,500,000.00)       -                        

เงนิสดจา่ยซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยทางออ้ม -                        (2,364,205,011.34)     -                        -                        

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย 6.2 -                        -                        (363,853,388.23)       (1,681,690,872.79)     

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย 6.2 -                        -                        283,500,000.00        411,613,281.39        

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 6.2 (200,000.00)             -                        -                        -                        

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 6.2 200,000.00              -                        -                        -                        

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 6.2 66,404,981.35          -                        -                        -                        

เงนิใหกู้ย้มืแก่พนักงาน 10 (3,138,000.00)          (2,344,865.82)          (3,138,000.00)          (2,314,865.82)          

รบัชําระคนืเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนักงาน 10 2,964,042.39           3,202,553.09           2,951,693.75           3,167,516.17           

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนชัว่คราว 241,999,251.05        5,072,744,400.48      185,715,484.85        2,767,200,858.74      

เงนิสดจา่ยซือ้เงนิลงทุนชัว่คราว (473,715,245.23)       (3,147,399,699.44)     (437,100,000.00)       (2,178,939,999.97)     

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 9,721,253.00           9,354,022.63           9,220,505.00           7,815,000.00           

เงนิสดจา่ยซือ้สนิทรพัยถ์าวร 17 (806,762,085.04)       (749,542,377.62)       (3,104,603.20)          (27,686,452.60)         

เงนิสดจา่ยซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 18 (11,084,301.53)         (185,296,847.37)       -                        -                        

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยทางออ้ม -                        17,968,519.66          -                        -                        

เงนิจา่ยชําระเจา้หนี้เช่าซือ้ -                        (33,424.92)               -                        -                        

เงนิฝากตดิภาระคํ้าลดลง 10,599,824.33          -                        -                        -                        

ดอกเบีย้รบั 2,141,274.11           6,429,526.42           74,353,353.77          38,947,180.67          

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (1,380,953,798.81)     (1,339,123,204.23)     (658,954,954.06)       (661,888,354.21)       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 27,994,176.63          154,465,893.49        (217,412,143.21)       202,895,176.33        

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 6.2 -                        30,000,000.00          -                        30,000,000.00          

เงนิสดจา่ยชําระเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 6.2 (30,000,000.00)         -                        (30,000,000.00)         -                        

เงนิสดจา่ยชําระเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัอืน่ 24 (48,956,549.28)         -                        -                        -                        

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัอื่น -                        28,195,200.00          -                        -                        

เงนิสดรบัจากการออกตัว๋แลกเงนิขายลด 22 1,275,000,000.00      1,080,000,000.00      1,275,000,000.00      1,080,000,000.00      

เงนิสดจา่ยชําระตัว๋แลกเงนิขายลด 22 (1,195,000,000.00)     (1,190,000,000.00)     (1,195,000,000.00)     (1,190,000,000.00)     

เงนิสดรบัจากการออกหุน้กู้ 26 -                        815,400,000.00        -                        815,400,000.00        

เงนิสดจา่ยชําระหุน้กู้ 26 (56,700,000.00)         -                        -                        -                        

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 25 1,418,440,494.28      1,022,287,900.00      436,748,000.00        15,000,000.00          

เงนิสดจา่ยชําระเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 25 (234,589,406.72)       (852,718,786.02) (14,850,000.00)         (40,200,000.00)         

เงนิปันผลจา่ย (108,462,602.43)       (126,201,825.10) (108,458,994.43)       (124,808,423.64)       

เงนิรบัจากการเพิม่ทุน 29 282,288,831.00        70,564,424.31          282,288,831.00        70,564,424.31          

เงนิสดรบัชําระค่าหุน้จากสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อํีานาจควบคุมของบรษิทัยอ่ย 177,585,690.25        4,417,788.05           -                        -                        

จา่ยดอกเบีย้ (267,410,096.66)       (170,431,034.51)       (64,211,369.21)         (40,743,326.66)         

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 1,240,190,537.07      865,979,560.22        364,104,324.15        818,107,850.34        

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (51,316,990.90)         61,189,356.11          -                        -                        

เงินสดรบัจากการลงทุนในบริษทัย่อย 134,042,258.48        151,245.50              -                        -                        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 166,439,987.05        (280,401,528.80)       (2,178,138.48)          (2,740,435.74)          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี 7 159,060,091.75        439,461,620.55        6,559,536.91           9,299,972.65           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายปี 7 325,500,078.80        159,060,091.75        4,381,398.43           6,559,536.91           

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

หน้า 7 จาก 85

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

สาํหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

หน่วย : บาท



งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ปี 2560

หมายเหตุ ปี 2561 (ปรบัปรุงใหม)่ ปี 2561 ปี 2560

การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบักระแสเงินสดเพ่ิมเติม

1. เงนิสดจา่ยในระหว่างปี

   ดอกเบีย้จา่ยทีถ่อืเป็นตน้ทุนของสนิทรพัย์ 17 5.68                       -                        -                        -                        

2. รายการทีม่ใิช่เงนิสด

   ซือ้สนิทรพัยโ์ดยการก่อหนี้ 17 -                        16.53                     -                        16.53                     

3. จาํนวนทีย่งัไมไ่ดเ้บกิใชข้องวงเงนิสนิเชื่อทีอ่าจจะนํามาใช้

    เพื่อกจิกรรมดําเนินงานในอนาคต 1,422.33                 1,097.11                 335.94                    141.74                    

4. การออกหุน้ปันผล 29 -                        70.43                     -                        70.43                     

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

หน้า 8 จาก 85

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

หน่วย : ลา้นบาท



 

หน้า 9 จาก 85 
 

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

สาํหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 
1. ข้อมลูทัว่ไป 

บรษิทัฯ จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัเป็นนิตบุิคคลตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษิทัมหาชน จาํกดั เมื่อวนัที ่ 13 สงิหาคม 2536 
สาํนักงานใหญ่ตัง้อยู่เลขที่ 51/29, 51/61 ซอยวภิาวดรีงัสติ 66 (สยามสามคัค)ี แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่
กรุงเทพมหานคร บรษิทัฯ ดําเนินธุรกจิเกี่ยวกบัการรบัจา้งพมิพส์ิง่พมิพ์ประเภทหนังสอืและนิตยสาร และลงทุนใน
ธุรกจิผลติไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์

บรษิทัยอ่ย และบรษิทัรว่มประกอบธุรกจิหลกัตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.2 
 
2. เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

2.1 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงนิ 

งบการเงนิน้ี จดัทาํขึน้ตามกฎหมายเป็นภาษาไทย งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัทาํขึน้เพือ่ความสะดวกของผูอ่้าน
งบการเงนิทีไ่มคุ่น้เคยกบัภาษาไทย 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ไดจ้ดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของประเทศไทยภายใต้
พระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 ซึง่หมายความถงึ มาตรฐานการบญัชทีีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ี
พ.ศ. 2547 รวมถงึการตคีวามและแนวปฏบิตัทิางการบญัชทีีป่ระกาศใชโ้ดยสภาวชิาชพีบญัช ีและตามขอ้กําหนดของ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ว่าด้วยการจดัทําและนําเสนอรายงานทางการเงนิ ภายใต้
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ นําเสนอตามเกณฑท์ีก่ําหนดในมาตรฐานการบญัช ี ฉบบัที ่ 1 (ปรบัปรุง 
2560) เรือ่ง "การนําเสนองบการเงนิ" และแสดงรายการตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ เรื่อง "กําหนด
รายการยอ่ทีต่อ้งมใีนงบการเงนิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2559” ลงวนัที ่11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญตั ิ 
การบญัช ีพ.ศ. 2543 ซึ่งมผีลใชบ้งัคบัสาํหรบัการจดัทาํงบการเงนิของบรษิทัมหาชนจํากดั ตัง้แต่รอบระยะเวลาบญัชทีี่
เริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ แสดงหน่วยเงนิตราเป็นเงนิบาท ซึง่เป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการดาํเนินงานของ
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ยกเวน้ทีจ่ะระบุไวเ้ป็นอยา่งอื่น 

2.2 หลกัการจดัทาํงบการเงนิรวม  

2.2.1 งบการเงนิรวมน้ี ไดจ้ดัทาํขึน้โดยรวมงบการเงนิของบรษิทั โรงพมิพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) บรษิทัยอ่ย และสว่นไดเ้สยี
ของบรษิทัรว่ม ดงัต่อไปน้ี 

 การดาํเนินกจิการ สดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 

 ประเภทธุรกจิ ประเทศ ปี 2561 ปี 2560 

บริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดยบริษทั :     

บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 
 

เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น และลงทุนในธุรกจิผลติ
ไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์

ไทย 75.00 75.00 

บรษิทั ดบับลวิพเีอส (ประเทศไทย) จาํกดั  รบัจา้งพมิพส์ิง่พมิพป์ระเภทหนงัสอื นิตยสาร 
และบรรจภุณัฑ ์

ไทย 84.50 - 
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2. เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัทาํงบการเงนิรวม (ต่อ) 

2.2.1 งบการเงนิรวมน้ี ไดจ้ดัทาํขึน้โดยรวมงบการเงนิของบรษิทั โรงพมิพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) บรษิทัยอ่ย และสว่นไดเ้สยี
ของบรษิทัรว่ม ดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 การดาํเนินกจิการ สดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 

 ประเภทธุรกจิ ประเทศ ปี 2561 ปี 2560 

บริษทัย่อยทางอ้อมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อย :     

บรษิทั อารพ์วี ีพลงังาน จาํกดั เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น และผลติไฟฟ้าดว้ย
พลงังานแสงอาทติย ์

ไทย 99.99 99.99 

บรษิทั โซล่า พาวเวอร ์แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น และลงทุนในธุรกจิ
พฒันาโครงการพลงังานในต่างประเทศ 

ไทย 99.99 99.99 

บรษิทั เอป็โก ้เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั ลงทุนในธุรกจิพฒันาโครงการพลงังานใน
ประเทศญีปุ่่ น 

ไทย 99.99 99.99 

บรษิทั ทศัน์ศริ ิจาํกดั เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น และลงทุนในธุรกจิผลติ
ไฟฟ้าพลงังานความรอ้นรว่ม 

ไทย 99.99 99.99 

บรษิทั เอสทซี ีเอน็เนอรย์ี ่จาํกดั เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น และลงทุนในธุรกจิผลติ
ไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นรว่ม 

ไทย 99.99 99.99 

บรษิทั เอเพก็ซ ์เอน็เนอยี ่โซลชูัน่ จาํกดั เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น และลงทุนในธุรกจิผลติ
ไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นรว่ม 

ไทย 81.25 81.25 

บรษิทั เอป็โก ้เอน็จเินียริง่ จาํกดั บาํรงุรกัษา และใหบ้รกิารรบัจา้งตดิตัง้
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

ไทย 75.00 75.00 

บริษทัย่อยทางอ้อมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อยทางอ้อม :     

บรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จาํกดั ผลติไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์ และ
ใหบ้รกิารรบัจา้งตดิตัง้และใหเ้ชา่ระบบ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

ไทย 99.99 99.99 

บรษิทั เจเคอาร ์พลงังาน จาํกดั ผลติไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์ ไทย 99.99 99.99 
บรษิทั อะควาตสิ เอน็เนอรจ์ ีจาํกดั เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น และลงทุนในธุรกจิผลติ

ไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์
ไทย 99.99 99.99 

บรษิทั ลพบุร ีโซล่า จาํกดั ผลติไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์ ไทย 99.99 99.99 
บรษิทั ปราจนี โซล่า จาํกดั* ผลติไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์ ไทย 48.39 48.39 
Alternative Energies Kabushiki Kaisha (Jpn Co.) 
 

เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น และลงทุนในธุรกจิ
พฒันาโครงการพลงังานในประเทศญีปุ่่ น 

ญีปุ่่ น 98.00 98.00 

Kurihara Godo Kaisha (Jpn Co.) พฒันาโครงการพลงังานในประเทศญีปุ่่ น ญีปุ่่ น 98.00 98.00 
AE Power Godo Kaisha (Jpn Co.) พฒันาโครงการพลงังานในประเทศญีปุ่่ น ญีปุ่่ น 98.00 98.00 
Higashi Nihon Mega Solar 3 Godo Kaisha (Jpn Co.) พฒันาโครงการพลงังานในประเทศญีปุ่่ น ญีปุ่่ น 98.00 98.00 
Kyotamba Solar Goda Kaisha (Jpn Co.)* พฒันาโครงการพลงังานในประเทศญีปุ่่ น ญีปุ่่ น - - 
Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company พฒันาโครงการพลงังานในประเทศเวยีดนาม เวยีดนาม 65.44 - 

บริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อยทางตรงและบริษทัร่วมทางอ้อม :    

บรษิทั พพีทีซี ีจาํกดั** ผลติไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นรว่ม ไทย 49.50 49.50 

บริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อยทางอ้อมและบริษทัร่วมทางอ้อม :    

บรษิทั เอสเอสยทู ีจาํกดั*** ผลติไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นรว่ม ไทย 40.00 40.00 

บริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อยทางอ้อม :     

บรษิทั แทค เอน็เนอยี ่จาํกดั**** เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น และลงทุนในธุรกจิผลติ
ไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นรว่ม 

ไทย 50.00 50.00 
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2. เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัทาํงบการเงนิรวม (ต่อ) 

2.2.1 งบการเงนิรวมน้ี ไดจ้ดัทาํขึน้โดยรวมงบการเงนิของบรษิทั โรงพมิพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) บรษิทัยอ่ย และสว่นไดเ้สยี
ของบรษิทัรว่ม ดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

* บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มสีว่นรว่มในอาํนาจการควบคุม ดงันัน้จงึถอืวา่บรษิทัดงักล่าวเป็นบรษิทัยอ่ย ตามนิยามทีร่ะบุไวใ้นมาตรฐานบญัช ี
** เป็นบรษิทัรว่มของบรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) และบรษิทั แทค เอน็เนอยี ่จาํกดั 
*** เป็นบรษิทัรว่มของบรษิทั ทศัน์ศริ ิจาํกดั และ บรษิทั แทค เอน็เนอยี ่จาํกดั 
**** บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) ไมม่อีาํนาจในการควบคุม เน่ืองจากเป็นการถอืหุน้ทางออ้มผา่นบรษิทั เอสทซี ี เอน็เนอรย์ี ่

จาํกดั และ บรษิทั เอเพก็ซ ์ เอน็เนอยี ่ โซลชูัน่ จาํกดั และมตีวัแทนเป็นกรรมการผูม้อีาํนาจเพยีง 2 ทา่น จากจาํนวน 4 ทา่น (ดหูมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิขอ้ 2.2.1.1.3 ประกอบ)  

2.2.1.1 รายละเอยีดการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งทีม่สีาระสาํคญัของกลุ่มบรษิทั มดีงัน้ี 

ปี 2561 

บริษทัฯ 

2.2.1.1.1 ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ ครัง้ที ่ 13/2561 เมือ่วนัที ่ 12 ธนัวาคม 2561 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เขา้ทาํสญัญา
ซือ้ขายหุน้ของบรษิทั ดบับลวิพเีอส (ประเทศไทย) จาํกดั (“WPS”) จากผูถ้อืหุน้เดมิ จาํนวน 42,250,000 หุน้ ในราคา
หุน้ละ 9.645 บาท มลูคา่ 407.50 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 84.50 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักลา่ว 

บริษทัย่อยทางตรง : บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) “EP” 

2.2.1.1.2 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัของ EP ครัง้ที ่ 7/2561 เมือ่วนัที ่ 19 กนัยายน 2561 มมีตอินุมตัใิห ้ SPM-TH ซึง่เป็น
บรษิทัยอ่ยของ EP เขา้ทาํสญัญาซือ้ขายหุน้ของ Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company (“PKS”) จาก     
ผูถ้อืหุน้เดมิ จาํนวน 15,280 หุน้ ในราคาพารห์ุน้ละ 100,000 ดงเวยีดนาม และ PKS ทยอยเรยีกทุนเพิม่ใหค้รบตาม
จาํนวนทุนจดทะเบยีน จาํนวน 5,000,000 หุน้ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

วนัทีจ่า่ยซือ้เงนิลงทุน 
ทุนจดทะเบยีน 
ทีเ่รยีกชาํระ 

จาํนวนหุน้ 
ทีล่งทุน (หุน้) 

มลูคา่เงนิลงทุน 
(บาท) 

สดัสว่นการถอืหุน้ 
ณ วนัเรยีกชาํระ
เพิม่ทุน (รอ้ยละ) 

08/10/2561 17,000 15,280 2,171,057.73 89.88 
08/11/2561 815,255 815,255 115,473,195.69 99.79 
21/11/2561 773,323 773,323 109,594,883.71 99.89 
29/11/2561 465,800 465,800 65,960,000.00 99.92 
20/12/2561 1,550,557 300,557 42,263,811.79 65.44 

คงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 3,621,935 2,370,215 335,462,948.92  

 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัของ EP ครัง้ที ่ 8/2561 เมือ่วนัที ่ 31 ตุลาคม 2561 มมีตอินุมตัใิห ้ SPM-TH เขา้ทาํบนัทกึ
ขอ้ตกลงลงทุนรว่มกนัในโครงการ PKS กบับรษิทั คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซสิเตม็ส ์โซลชูัน่ จาํกดั (มหาชน) (“CSS”) เมือ่
วนัที ่ 17 ธนัวาคม 2561 โดยสดัสว่นการลงทุนของ SPM-TH คดิเป็นรอ้ยละ 64.99 และสดัสว่นการลงทุนของ CSS      
คดิเป็นรอ้ยละ 25 ของทุนจดทะเบยีน ซึง่ไดท้าํสญัญาโอนสดัสว่นการถอืหุน้ใหแ้ก่ CSS ตามบนัทกึขอ้ตกลงดงักลา่ว
แลว้เมือ่วนัที ่20 ธนัวาคม 2561 

 เมือ่วนัที ่8 มกราคม 2562 SPM-TH ไดช้าํระเงนิลงทุนสว่นทีเ่หลอื อกีจาํนวน 879,765 หุน้ มลูคา่ 121.26 ลา้นบาท 
ซึง่ครบตามสดัสว่นการลงทุนทีไ่ดจ้ดทะเบยีนกบักระทรวงวางแผนและการลงทุนของประเทศเวยีดนาม (Department 
of Planning and Investment) 
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2. เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน (ต่อ)  

2.2 หลกัการจดัทาํงบการเงนิรวม (ต่อ) 

2.2.1 งบการเงนิรวมน้ี ไดจ้ดัทาํขึน้โดยรวมงบการเงนิของบรษิทั โรงพมิพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) บรษิทัยอ่ย และสว่นไดเ้สยี
ของบรษิทัรว่ม ดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

2.2.1.1 รายละเอยีดการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งทีม่สีาระสาํคญัของกลุ่มบรษิทั มดีงัน้ี (ต่อ) 

ปี 2560  

บริษทัย่อยทางตรง : บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) “EP” 

2.2.1.1.3 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัของ EP ครัง้ที ่ 1/2560 เมือ่วนัที ่ 8 กุมภาพนัธ ์ 2560 และทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ของ 
EP ครัง้ที ่1/2560 เมือ่วนัที ่24 กุมภาพนัธ ์2560 มมีตอินุมตั ิดงัน้ี 

ก. ให ้EP เขา้ทาํสญัญาซือ้ขายหุน้ในบรษิทั ทศัน์ศริ ิจาํกดั (“TSR”) เพิม่เตมิจากผูถ้อืหุน้เดมิอกีจาํนวน 3,099,998 หุน้ 
โดยมมีลูคา่ตามสญัญา 509.42 ลา้นบาท ภายหลงัการซือ้หุน้ สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัดงักลา่วคดิเป็นรอ้ยละ 99.99 
และสดัสว่นการถอืหุน้ทางออ้มในบรษิทั เอสเอสยทู ีจาํกดั (“SSUT”) คดิเป็นรอ้ยละ 20 ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทั
ดงักลา่ว ทัง้น้ี EP ไดจ้า่ยชาํระคา่หุน้ครบทัง้จาํนวนแลว้เมือ่วนัที ่11 มกราคม 2560  

ข. ให ้EP เขา้ทาํสญัญาซือ้ขายหุน้ในบรษิทั เอสทซี ีเอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (“STCE”) จาํนวน 78,447,600 หุน้ ในราคาหุน้ละ 
16.433 บาท เป็นเงนิ 1,289.13 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทั
ดงักลา่ว เพือ่เขา้เป็นผูถ้อืหุน้ทางออ้มในบรษิทั แทค เอน็เนอยี ่ จาํกดั (“TAC”) คดิเป็นรอ้ยละ 39.60 ของทุน         
จดทะเบยีน และเพือ่เขา้เป็นผูถ้อืหุน้ทางออ้มใน SSUT เพิม่อกีรอ้ยละ 15.84 ของทุนจดทะบยีน และเขา้เป็นผูถ้อืหุน้
ทางออ้มในบรษิทั พพีทีซี ีจาํกดั (“PPTC”) รอ้ยละ 19.80 ของทุนจดทะเบยีน ทัง้น้ี EP ไดจ้า่ยชาํระคา่หุน้ดงักลา่วทัง้
จาํนวนแลว้ เมือ่วนัที ่26 เมษายน 2560 

ค. ให ้EP เขา้ทาํสญัญาซือ้ขายหุน้ในบรษิทั เอเพก็ซ ์เอน็เนอยี ่โซลชูัน่ จาํกดั (“APEX”) จาํนวน 20,602,400 หุน้ ในราคา
หุน้ละ 16.433 บาท เป็นเงนิ 338.56 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 81.25 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทั
ดงักลา่ว เพือ่เขา้เป็นผูถ้อืหุน้ทางออ้มใน TAC คดิเป็นรอ้ยละ 10.40 ของทุนจดทะเบยีน และเพื่อเขา้เป็นผูถ้อืหุน้
ทางออ้มใน SSUT เพิม่อกีรอ้ยละ 4.16 ของทุนจดทะเบยีน และเขา้เป็นผูถ้อืหุน้ทางออ้มใน PPTC รอ้ยละ 5.20 ของทุน
จดทะเบยีน ทัง้น้ี EP ไดจ้า่ยชาํระคา่หุน้ดงักลา่วทัง้จาํนวนแลว้ เมือ่วนัที ่3 เมษายน 2560 

ง. ให ้EP เขา้ทาํสญัญาซือ้ขายหุน้ใน PPTC จาํนวน 3,635,800 หุน้ ในราคาหุน้ละ 142.33 บาท เป็นเงนิ 517.49 ลา้นบาท 
ภายหลงัการซือ้หุน้ EP  มสีดัสว่นการถอืหุน้ทางตรงในบรษิทัดงักลา่วคดิเป็นรอ้ยละ 24.50  และสดัสว่นการถอืหุน้
ทางออ้มผา่น TAC คดิเป็นรอ้ยละ 25.00 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักลา่ว ทัง้น้ี EP ไดจ้า่ยชาํระค่าหุน้ดงักลา่วทัง้
จาํนวนแลว้ เมื่อวนัที ่28 กนัยายน 2560  

 ภายหลงัจากการซือ้หุน้ตามทีก่ลา่วในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.2.1.1.3 สดัสว่นการถอืหุน้ของ EP ในบรษิทัยอ่ย 
และบรษิทัรว่มดงักลา่ว มดีงัน้ี 

ชื่อบรษิทั สถานะ สดัสว่นการถอืหุน้ (รอ้ยละ) 
บรษิทั ทศัน์ศริ ิจาํกดั บรษิทัยอ่ย 99.99 
บรษิทั เอสทซี ีเอน็เนอรย์ี ่จาํกดั บรษิทัยอ่ย 99.99 
บรษิทั เอเพก็ซ ์เอน็เนอยี ่โซลชูัน่ จาํกดั บรษิทัยอ่ย 81.25 
บรษิทั แทค เอน็เนอยี ่จาํกดั บรษิทัรว่มทางออ้ม 50.00 
บรษิทั พพีทีซี ีจาํกดั บรษิทัรว่มทางตรงและทางออ้ม  49.50 
บรษิทั เอสเอสยทู ีจาํกดั บรษิทัรว่มทางออ้ม 40.00 
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2. เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัทาํงบการเงนิรวม (ต่อ) 

2.2.1 งบการเงนิรวมน้ี ไดจ้ดัทาํขึน้โดยรวมงบการเงนิของบรษิทั โรงพมิพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) บรษิทัยอ่ย และสว่นไดเ้สยี
ของบรษิทัรว่ม ดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

2.2.1.1 รายละเอยีดการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งทีม่สีาระสาํคญัของกลุ่มบรษิทั มดีงัน้ี (ต่อ) 

2.2.1.1.4 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัของ EP ครัง้ที ่4/2560 เมือ่วนัที ่15 พฤษภาคม 2560 มมีตอินุมตัดิงัน้ี 

ก. ให ้EP ซือ้หุน้ทัง้หมดในบรษิทั เอป็โก ้เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (“EPCO-E”) จากบรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จาํกดั 
(“EPCO-G”) จํานวน 19,999,997 หุน้ ในราคาทุน รวมเป็นเงนิ 199.99 ลา้นบาท สดัสว่นการถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 
99.99 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว เพื่อจดัโครงสรา้งการถอืหุน้ใหม่ใหเ้กดิความชดัเจนในการดําเนินธุรกจิ 
ทัง้น้ี EP ไดจ้า่ยชาํระคา่หุน้ดงักลา่วทัง้จาํนวนแลว้ เมือ่วนัที ่31 พฤษภาคม 2560 

ข. ให ้SPM-TH จาํหน่ายเงนิลงทุนในหุน้สามญัทัง้หมดของ Solar Power Management Co., Ltd. (HK Co.) (“SPM-HK”) 
จาํนวน 4,007,500 หุน้ ในราคาหุน้ละ 1.05 ดอลลารฮ์อ่งกง รวมเป็นเงนิ 4.21 ลา้นดอลลารฮ์อ่งกง เพื่อปรบัโครงสรา้ง
การจดัการใหม ่ ใหส้อดคลอ้งกบัการบรหิารงานของกลุม่ ทัง้น้ี SPM-TH ไดจ้าํหน่ายเงนิลงทุนดงักล่าว เมือ่วนัที ่ 26 
กนัยายน 2560 

2.2.1.1.5 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัของ EP ครัง้ที ่9/2560 เมื่อวนัที ่14 พฤศจกิายน 2560 มมีตอินุมตัใิหป้รบัโครงสรา้ง
การถือหุ้นใหม่ เน่ืองจากจะนํา EP มีแผนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย EP จึงต้องปรบั
โครงสรา้งการถอืหุน้ใหม้คีุณสมบตัติามหลกัเกณฑท์ีต่ลาดหลกัทรพัยก์ําหนด โดยจะตอ้งมบีรษิทัแกนของกลุ่มบรษิทั 
ดงันัน้ทีป่ระชุมจงึอนุมตัใิหบ้รษิทั อารพ์วี ีพลงังาน จาํกดั (“RPV”) เป็นบรษิทัแกน และอนุมตัใิหจ้ําหน่ายเงนิลงทุนใน
หุน้สามญัทัง้หมดของ EP ใหแ้ก่ RPV โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

ก. ใหจ้าํหน่ายเงนิลงทุนในหุน้สามญัทัง้หมดของบรษิทั เจเคอาร ์ พลงังาน จาํกดั (“JKR”) รวมจาํนวน 1,249,880 หุน้   
ในราคาหุน้ละ 130.38 บาท เป็นเงนิ 162.98 ลา้นบาท 

ข. ใหจ้าํหน่ายเงนิลงทุนในหุน้สามญัทัง้หมดของบรษิทั อะควาตสิ เอน็เนอรจ์ ีจาํกดั (“AQU”) รวมจาํนวน 19,999,998 หุน้ 
ในราคาหุน้ละ 10.45 บาท เป็นเงนิ 209.08 ลา้นบาท 

ค. ใหจ้าํหน่ายเงนิลงทุนในหุน้สามญัทัง้หมดของ EPCO-G รวมจาํนวน 9,999,997 หุน้ ในราคาหุน้ละ 8.54 บาท เป็นเงนิ 
85.38 ลา้นบาท 

 รวมการจาํหน่ายเงนิลงทุนในหุน้สามญัทัง้หมดตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.2.1.1.5 เป็นจาํนวนเงนิทัง้สิน้ 
457.43 ลา้นบาท ซึง่ทีป่ระชุมของ EP อนุมตัใิห ้ RPV ตอ้งเพิม่ทุนจดทะเบยีน โดยมจีาํนวนเงนิไมน้่อยกวา่ราคาซือ้
หุน้ของทัง้ 3 บรษิทัดงักลา่วขา้งตน้จาก EP ซึง่ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัของ RPV ครัง้ที ่ 5/2560 เมือ่วนัที ่ 14 
พฤศจกิายน 2560 มมีตอินุมตัใิห ้RPV เพิม่ทุนจดทะเบยีนโดยการออกหุน้สามญัจาํนวน 4,570,000 หุน้ มลูคา่ทีต่รา
ไวหุ้น้ละ 100 บาท เป็นเงนิ 457 ลา้นบาท การเพิม่ทุนดงักล่าวเป็นการจดัสรรใหแ้ก่ EP ทัง้จาํนวน โดย EP ไดจ้า่ย
ชาํระคา่หุน้ทัง้จาํนวนแลว้ เมือ่วนัที ่25 ธนัวาคม 2560 สง่ผลใหส้ดัสว่นการถอืหุน้ของ EP ใน RPV เปลีย่นแปลงจาก
เดมิรอ้ยละ 99.96 เป็นรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักลา่ว และ RPV ไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนกบั
กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เมือ่วนัที ่26 ธนัวาคม 2560 
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2. เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัทาํงบการเงนิรวม (ต่อ) 

2.2.1 งบการเงนิรวมน้ี ไดจ้ดัทาํขึน้โดยรวมงบการเงนิของบรษิทั โรงพมิพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) บรษิทัยอ่ย และสว่นไดเ้สยี
ของบรษิทัรว่ม ดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

2.2.1.1 รายละเอยีดการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งทีม่สีาระสาํคญัของกลุ่มบรษิทั มดีงัน้ี (ต่อ) 

2.2.1.1.6 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัของ EP ครัง้ที ่ 10/2560 เมือ่วนัที ่ 15 ธนัวาคม 2560 มมีตอินุมตัใิห ้ Alternative 
Energies Kabushiki Kaisha (Jpn Co.) (“AEKK”) เพิม่ทุนจดทะเบยีนโดยการออกหุน้สามญัจาํนวน 2,400 หุน้ มลูคา่  
ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10,000 เยน เป็นเงนิ 24 ลา้นเยน ซึง่การเพิม่ทุนดงักล่าว เป็นการจดัสรรใหแ้ก่ SPM-TH ทัง้จาํนวน  
โดย SPM-TH ไดจ้า่ยชาํระคา่หุน้ทัง้จาํนวนแลว้ เมือ่วนัที ่ 15 ธนัวาคม 2560 สง่ผลใหส้ดัสว่นการถอืหุน้ของ SPM-TH 
ใน AEKK เปลีย่นแปลงจากเดมิรอ้ยละ 50 เป็นรอ้ยละ 98 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักลา่ว  

บริษทัย่อยทางอ้อม : Alternative Energies Kabushiki Kaisha (Jpn Co.) “AEKK” 

2.2.1.1.7 เมือ่วนัที ่ 19 มกราคม 2560 AEKK ไดท้าํสญัญาซือ้หุน้ของ Higashi Nihon Mega Solar 3 Godo Kaisha (“GK4”) 
ในประเทศญีปุ่่ นในสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีน เป็นเงนิ 50,000 เยน จากผูถ้อืหุน้เดมิในราคาทุน ตาม
แผนการลงทุนพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์องกลุม่บรษิทัฯ ทัง้น้ี AEKK ไดช้าํระเงนิคา่หุน้ดงักลา่ว
ทัง้จาํนวนแลว้เมือ่วนัทีท่าํสญัญา 

2.2.2 บรษิทัยอ่ย หมายถงึ กจิการทีก่ลุม่บรษิทัมอีํานาจในการควบคุมนโยบายการเงนิและการดาํเนินงาน และโดยทัว่ไป
แลว้กลุม่บรษิทัจะถอืหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงมากกวา่กึง่หน่ึง 

2.2.3 บรษิทัรว่มเป็นกจิการทีก่ลุ่มบรษิทัมอีทิธพิลอยา่งมนีัยสาํคญั  โดยมอีํานาจเขา้ไปมสีว่นร่วมในการตดัสนิใจเกี่ยวกบั
นโยบายทางการเงนิและการดําเนินงานแต่ไมถ่งึระดบัทีจ่ะควบคุมนโยบายดงักล่าว  การมอีทิธพิลอย่างมนีัยสาํคญั  
ถกูสนันิษฐานวา่มอียูเ่มือ่กลุม่บรษิทัมอีาํนาจในการออกเสยีงในกจิการอื่นในอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 20 ถงึ รอ้ยละ 50 

2.2.4 งบการเงนิของบรษิทัยอ่ยไดถู้กนํามารวมในการจดัทาํงบการเงนิรวม  โดยเริม่ตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัใหญ่มอีํานาจควบคุม
ดงักลา่วจนถงึวนัทีก่ารควบคุมสิน้สดุลง 

2.2.5 กลุม่บรษิทัจดัทาํงบการเงนิรวมโดยบนัทกึเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มตามวธิสีว่นไดเ้สยี โดยรบัรูร้ายการเงนิลงทุนเมือ่เริม่แรก
ดว้ยราคาทุน และบนัทกึสว่นแบง่กาํไรหรอืขาดทุนและการเปลีย่นแปลงในสว่นไดเ้สยีของบรษิทัรว่มตัง้แต่วนัทีก่ลุม่บรษิทั
มอีทิธพิลอยา่งเป็นสาระสาํคญัจนถงึวนัทีก่ารมอีทิธพิลอยา่งเป็นสาระสาํคญัสิน้สดุลง 

2.2.6 กลุ่มบรษิทัควบคุมกจิการเมื่อกลุ่มบรษิทัมกีารเปิดรบัหรอืมสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจากการเกีย่วขอ้งกบัผูไ้ดร้บัการ
ลงทุนและมคีวามสามารถทาํใหเ้กดิผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใชอ้ํานาจเหนือผูไ้ดร้บัการควบคุม ในการประเมนิ
ว่ากลุ่มบรษิทัมกีารควบคุมกจิการอื่นหรอืไม่ กลุ่มบรษิทัพจิารณาถงึการมอียู่และผลกระทบจากสทิธใินการออกเสยีงที่
เป็นไปไดท้ีก่ลุ่มบรษิทัสามารถใชส้ทิธหิรอืแปลงสภาพตราสารนัน้ในปัจจุบนัรวมถงึสทิธใินการออกเสยีงทีเ่ป็นไปไดซ้ึ่ง
กจิการอื่นถอือยูด่ว้ย 

วนัทีซ่ือ้กจิการ คอื วนัทีอ่ํานาจในการควบคุมนัน้ไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ือ้ การกําหนดวนัทีซ่ือ้กจิการและการระบุเกีย่วกบั
การโอนอาํนาจควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปยงัอกีฝ่ายหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพนิิจเขา้มาเกีย่วขอ้ง 

2.2.7 เมือ่มกีารสญูเสยีอาํนาจควบคมุ กลุม่บรษิทัตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิในบรษิทัยอ่ย สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม
และสว่นประกอบอื่นในสว่นของผูถ้อืหุน้ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัยอ่ยนัน้ กาํไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการสญูเสยีอาํนาจ
ควบคุมในบรษิทัยอ่ยรบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทุน สว่นไดเ้สยีในบรษิทัยอ่ยเดมิทีย่งัคงเหลอือยูใ่หว้ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม 
ณ วนัทีส่ญูเสยีอาํนาจควบคุม และจดัประเภทเงนิลงทุนเป็นเงนิลงทุนตามวธิสีว่นไดเ้สยีหรอืเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิ
เผื่อขาย ขึน้อยูก่บัระดบัของอทิธพิลทีค่งเหลอือยู ่
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2. เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัทาํงบการเงนิรวม (ต่อ) 

2.2.8 สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ คอื สว่นของกาํไรหรอืขาดทุนและสนิทรพัยส์ทุธขิองบรษิทัยอ่ยสว่นทีเ่ป็นสว่นไดเ้สยีที่
ไมไ่ดเ้ป็นของบรษิทัใหญ่ สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุนรวม และแสดง
ในสว่นของเจา้ของในงบแสดงฐานะการเงนิรวม โดยแสดงแยกต่างหากจากสว่นของผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 

ณ วนัทีซ่ือ้ธุรกจิ กลุม่บรษิทัวดัมลูคา่สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุมตามอตัราสว่นไดเ้สยีในสนิทรพัยส์ทุธทิีไ่ดม้าจาก
ผูถ้กูซือ้ 

2.2.9  กลุม่บรษิทับนัทกึบญัชสีาํหรบัการรวมธุรกจิตามวธิซีือ้ ยกเวน้ในกรณีทีเ่ป็นการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 

ในการรวมธุรกจิทีด่าํเนินการสาํเรจ็จากการทยอยซือ้ กลุม่บรษิทัตอ้งวดัมลูค่าสว่นไดเ้สยีของเงนิลงทุนทีก่ลุ่มบรษิทัถอื
อยูใ่นผูถ้กูซือ้ก่อนการรวมธุรกจิใหมด่ว้ยมลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัทีซ่ือ้และรบัรูผ้ลกาํไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิขึน้ในกาํไรหรอื
ขาดทุน มลูคา่ของสว่นไดเ้สยีในผูถ้กูซือ้ก่อนการรวมธุรกจิทีเ่คยรบัรูใ้นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นจะถกูจดัประเภทใหม่
เป็นกาํไรหรอืขาดทุนดว้ยเกณฑเ์ดยีวกนัเสมอืนวา่ไดข้ายเงนิลงทุนดงักลา่วออกไป 

2.2.9.1  คา่ความนิยม ถกูวดัมลูคา่ ณ วนัทีซ่ือ้ โดยวดัจากมลูคา่ยตุธิรรมของสิง่ตอบแทนทีโ่อนใหซ้ึง่รวมถงึการรบัรูจ้าํนวน
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุในผูถ้กูซือ้ หกัดว้ยมลูคา่สทุธ ิ (มลูคา่ยตุธิรรม) ของสนิทรพัยท์ีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้า และหน้ีสนิ
ทีร่บัมาซึง่วดัมลูคา่ ณ วนัทีซ่ือ้ กาํไรจากการซือ้ในราคาตํ่ากวา่มลูคา่ยตุธิรรมรบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทุนทนัท ี

2.2.9.2  หน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้ของบรษิทัทีถ่กูซือ้จากการรวมธุรกจิ รบัรูเ้มือ่หน้ีสนินัน้เป็นหน้ีสนิ ณ ปัจจุบนั และเป็นหน้ีสนิทีเ่กดิขึน้
จากเหตุการณ์ในอดตี และสามารถวดัมลูคา่ยตุธิรรมไดอ้ยา่งน่าเชื่อถอื 

2.2.9.3 ตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้ของกลุม่บรษิทัทีเ่กดิขึน้ซึง่เป็นผลมาจากการรวมธุรกจิ เชน่ คา่ทีป่รกึษากฎหมาย คา่ธรรมเนียม 
วชิาชพี และคา่ทีป่รกึษาอื่นๆ ถอืเป็นคา่ใชจ้า่ยเมือ่เกดิขึน้ 

2.2.10 งบการเงนิของบรษิทัยอ่ย และบรษิทัรว่ม จดัทาํขึน้โดยมวีนัทีใ่นงบการเงนิเชน่เดยีวกนักบับรษิทัใหญ่  

2.2.11  งบการเงนิของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม จดัทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีที่สําคญัเช่นเดียวกนักบับริษัทใหญ่ 
สาํหรบัรายการบญัชทีีเ่หมอืนกนัหรอืเหตุการณ์บญัชทีีค่ลา้ยกนั 

2.2.12 งบการเงนิของหน่วยงานในต่างประเทศ จดัทาํขึน้โดยใชส้กุลเงนิทีใ่ชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกจิการ ในกรณีทีส่กุล
เงนิทีใ่ชใ้นการดําเนินงานไมใ่ช่สกุลเงนิบาท งบการเงนิเหล่านัน้จะถูกแปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ 
วนัทีร่ายงานสาํหรบัสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ และใชอ้ตัราแลกเปลีย่นซือ้ขายถวัเฉลีย่ ณ วนัทีเ่กดิรายการสาํหรบัรายไดแ้ละ
ค่าใชจ้่าย ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจะแสดงภายใต ้“ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ” ในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็
อื่น และแสดงจํานวนสะสมภายใต้หัวข้อองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ และ เมื่อมีการจําหน่ายหน่วยงาน
ต่างประเทศนัน้ ผลสะสมของผลต่างจากการแปลงค่าทัง้หมดดงักล่าว ถอืเป็นสว่นหน่ึงของรายการกําไรหรอืขาดทุน
จากการจาํหน่ายหน่วยงานต่างประเทศนัน้ 

2.2.13 ยอดคงคา้งระหวา่งบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัทีม่สีาระสาํคญัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ราคา
ตามบญัชขีองเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยในงบการเงนิของบรษิทัฯ กบัสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัยอ่ย ไดต้ดัออกจากงบ
การเงนิรวมแลว้  

กําไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิซึ่งเป็นผลมาจากรายการกบับรษิทัร่วมถูกตดัรายการกบัเงนิลงทุนเท่าทีก่ลุ่มบรษิทัมสีว่นไดเ้สยี
ในกจิการทีถู่กลงทุนนัน้ ขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิถูกตดัรายการในลกัษณะเดยีวกบักําไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ แต่เท่าที่
เมือ่ไมม่หีลกัฐานการดอ้ยคา่เกดิขึน้ 
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2. เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน (ต่อ) 

2.3 หลกัการจดัทาํงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัทาํงบการเงนิเฉพาะกจิการเพือ่ประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึง่แสดงเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยตามวธิรีาคาทุน
หกัคา่เผื่อการดอ้ยคา่ 
 

3. แก้ไขข้อผิดพลาด 

บรษิทัยอ่ยในประเทศญีปุ่่ น ไดแ้กไ้ขขอ้ผดิพลาดในการบนัทกึบญัชเีงนิกูย้มืจากบรษิทัแหง่หน่ึง โดยในการลงทุนใน
โครงการ Higashi Nihon Mega Solar 3 Godo Kaisha (“GK4”) เมือ่เดอืนมกราคม 2560 บรษิทัยอ่ยไดบ้นัทกึ
รายการผดิพลาดโดยหกั เจา้หน้ีเงนิกูย้มื Nishi Nihon Mega Solar 5 Godo Kaisha (“NNMS5 G.K.”) จาํนวน 96 
ลา้นเยน กบัมลูคา่โครงการทีซ่ือ้มา ต่อมาในไตรมาสที ่1 ปี 2561 NNMS5 G.K. ไดเ้รยีกใหบ้รษิทัยอ่ยชาํระคนืเงนิตน้
พรอ้มดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 14 ต่อปี บรษิทัยอ่ยในญีปุ่่ น จงึไดพ้บวา่ไมไ่ดบ้นัทกึหน้ีสนิเงนิกูย้มืดงักลา่ว 

บรษิทัยอ่ยในประเทศญี่ปุ่ นไดแ้กไ้ขขอ้ผดิพลาด โดยบนัทกึรายการสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน และเจา้หน้ีเงนิกูย้มืเพิม่ขึน้ดว้ย
จํานวนเงินกู้ 96 ล้านเยน และบันทึกดอกเบี้ยจ่ายและดอกเบี้ยค้างจ่ายตัง้แต่เดือนกรกฎาคม 2560 การแก้ไข
ขอ้ผดิพลาดดงักลา่ว สง่ผลกระทบต่องบการเงนิรวมสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ดงัน้ี :- 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธ ิเพิม่ขึน้ 29,144,640.00 บาท 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวยีนอื่น (เพิม่ขึน้) (1,968,256.68) บาท 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัอื่น - สว่นทีค่รบกาํหนดจา่ยชาํระภายในหน่ึงปี (เพิม่ขึน้) (28,195,200.00) บาท 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม 

ตน้ทุนทางการเงนิ เพิม่ขึน้ 2,029,328.27 บาท 
ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงนิในหน่วยงานต่างประเทศ (เพิม่ขึน้) (1,010,511.59) บาท 
กาํไรเบด็เสรจ็รวม   
     สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ เพิม่ขึน้    249,513.49 บาท 
     สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม (ลดลง) (1,268,330.17) บาท 

 
4. การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ระหว่างปี 

4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหมท่ีม่ผีลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ไดป้ฏบิตัติามมาตรฐานการบญัช ี มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
การตคีวามมาตรฐานการบญัชแีละการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ทีป่รบัปรงุใหม ่ โดยสภาวชิาชพีบญัช ี
ดงัน้ี.- 

มาตรฐานการบญัช ี  

ฉบบัที ่1   (ปรบัปรงุ 2560) การนําเสนองบการเงนิ 
ฉบบัที ่2   (ปรบัปรงุ 2560) สนิคา้คงเหลอื 
ฉบบัที ่7   (ปรบัปรงุ 2560) งบกระแสเงนิสด 
ฉบบัที ่8   (ปรบัปรงุ 2560) นโยบายการบญัช ีการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชแีละขอ้ผดิพลาด 
ฉบบัที ่10 (ปรบัปรงุ 2560) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัที ่11 (ปรบัปรงุ 2560) สญัญาก่อสรา้ง 
ฉบบัที ่12 (ปรบัปรงุ 2560) ภาษเีงนิได ้
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4. การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ระหว่างปี (ต่อ) 

4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหมท่ีม่ผีลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั (ต่อ) 

มาตรฐานการบญัช ี(ต่อ)  

ฉบบัที ่16 (ปรบัปรงุ 2560) ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
ฉบบัที ่17 (ปรบัปรงุ 2560) สญัญาเชา่ 
ฉบบัที ่18 (ปรบัปรงุ 2560) รายได ้
ฉบบัที ่19 (ปรบัปรงุ 2560) ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัที ่20 (ปรบัปรงุ 2560) การบญัชสีาํหรบัเงนิอุดหนุนจากรฐับาลและการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัความ

ชว่ยเหลอืจากรฐับาล 
ฉบบัที ่21 (ปรบัปรงุ 2560) ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
ฉบบัที ่23 (ปรบัปรงุ 2560) ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัที ่24 (ปรบัปรงุ 2560) การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
ฉบบัที ่26 (ปรบัปรงุ 2560) การบญัชแีละการรายงานโครงการผลประโยชน์เมือ่ออกจากงาน 
ฉบบัที ่27 (ปรบัปรงุ 2560) งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ฉบบัที ่28 (ปรบัปรงุ 2560) เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 
ฉบบัที ่29 (ปรบัปรงุ 2560) การรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิทีเ่งนิเฟ้อรนุแรง 
ฉบบัที ่33 (ปรบัปรงุ 2560) กาํไรต่อหุน้ 
ฉบบัที ่34 (ปรบัปรงุ 2560) การรายงานทางการเงนิระหวา่งกาล 
ฉบบัที ่36 (ปรบัปรงุ 2560) การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์
ฉบบัที ่37 (ปรบัปรงุ 2560) ประมาณการหน้ีสนิ หน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้ และสนิทรพัยท์ีอ่าจเกดิขึน้ 
ฉบบัที ่38 (ปรบัปรงุ 2560) สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 
ฉบบัที ่40 (ปรบัปรงุ 2560) อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 
ฉบบัที ่41 (ปรบัปรงุ 2560) เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  

ฉบบัที ่2   (ปรบัปรงุ 2560) การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัที ่3   (ปรบัปรงุ 2560) การรวมธุรกจิ 
ฉบบัที ่4   (ปรบัปรงุ 2560) สญัญาประกนัภยั 
ฉบบัที ่5   (ปรบัปรงุ 2560) สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขายและการดาํเนินงานทีย่กเลกิ 
ฉบบัที ่6   (ปรบัปรงุ 2560) การสาํรวจและการประเมนิคา่แหลง่ทรพัยากรแร ่
ฉบบัที ่8   (ปรบัปรงุ 2560) สว่นงานดาํเนินงาน 
ฉบบัที ่10 (ปรบัปรงุ 2560) งบการเงนิรวม 
ฉบบัที ่11 (ปรบัปรงุ 2560) การรว่มการงาน 
ฉบบัที ่12 (ปรบัปรงุ 2560) การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นไดเ้สยีในกจิการอื่น 
ฉบบัที ่13 (ปรบัปรงุ 2560) การวดัมลูคา่ยตุธิรรม 

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี  

ฉบบัที ่10 (ปรบัปรงุ 2560) ความชว่ยเหลอืจากรฐับาล - กรณีทีไ่มม่คีวามเกีย่วขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบั
กจิกรรมดาํเนินงาน 

ฉบบัที ่15 (ปรบัปรงุ 2560) สญัญาเชา่ดาํเนินงาน - สิง่จงูใจทีใ่หแ้ก่ผูเ้ชา่ 
ฉบบัที ่25 (ปรบัปรงุ 2560) ภาษเีงนิได ้- การเปลีย่นแปลงสถานภาพทางภาษขีองกจิการหรอืผูถ้อืหุน้ 
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4. การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ระหว่างปี (ต่อ) 

4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหมท่ีม่ผีลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั (ต่อ) 

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี(ต่อ) 
ฉบบัที ่27 (ปรบัปรงุ 2560) การประเมนิเน้ือหาสญัญาเชา่ทีท่าํขึน้ตามรปูแบบกฎหมาย 
ฉบบัที ่29 (ปรบัปรงุ 2560) การเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร 
ฉบบัที ่31 (ปรบัปรงุ 2560) รายได ้- รายการแลกเปลีย่นเกีย่วกบับรกิารโฆษณา 
ฉบบัที ่32 (ปรบัปรงุ 2560) สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัที ่1   (ปรบัปรงุ 2560) การเปลีย่นแปลงในหน้ีสนิทีเ่กดิขึน้จากการรือ้ถอน การบรูณะ และหน้ีสนิทีม่ ี
ลกัษณะคลา้ยคลงึกนั 

ฉบบัที ่4   (ปรบัปรงุ 2560) การประเมนิวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรอืไม ่
ฉบบัที ่5   (ปรบัปรงุ 2560) สทิธใินสว่นไดเ้สยีจากกองทุนการรือ้ถอน การบรูณะและการปรบัปรงุ

สภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัที ่7   (ปรบัปรงุ 2560) การปรบัปรงุยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่29 (ปรบัปรงุ 2560) 

เรือ่ง การรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิทีม่เีงนิเฟ้อรนุแรง 
ฉบบัที ่10 (ปรบัปรงุ 2560) การรายงานทางการเงนิระหวา่งกาลและการดอ้ยคา่ 
ฉบบัที ่12 (ปรบัปรงุ 2560) ขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร 
ฉบบัที ่13 (ปรบัปรงุ 2560) โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูคา้ 
ฉบบัที ่14 (ปรบัปรงุ 2560) ขอ้จาํกดัสนิทรพัยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงนิทุนขัน้ตํ่าและ

ปฏสิมัพนัธข์องรายการเหลา่น้ี สาํหรบัมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่19 
(ปรบัปรงุ 2560) เรือ่ง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัที ่15 (ปรบัปรงุ 2560) สญัญาสาํหรบัการก่อสรา้งอสงัหารมิทรพัย ์
ฉบบัที ่17 (ปรบัปรงุ 2560) การจา่ยสนิทรพัยท์ีไ่มใ่ชเ่งนิสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัที ่18 (ปรบัปรงุ 2560) การโอนสนิทรพัยจ์ากลกูคา้ 
ฉบบัที ่20 (ปรบัปรงุ 2560) ตน้ทุนการเปิดหน้าดนิในชว่งการผลติสาํหรบัเหมอืงผวิดนิ 
ฉบบัที ่21 (ปรบัปรงุ 2560) เงนิทีนํ่าสง่รฐั 

 

มาตรฐานดงักล่าวขา้งต้น ได้รบัการปรบัปรุงหรอืจดัให้มขีึน้เพื่อให้มเีน้ือหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิระหวา่งประเทศโดยสว่นใหญ่เป็นการปรบัปรุงถอ้ยคาํและคําศพัท ์การตคีวาม และการใหแ้นวปฏบิตัทิางการ
บญัชกีบัผู้ใชม้าตรฐานและการอธบิายให้ชดัเจนเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ การนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักลา่วมาถอืปฏบิตัน้ีิไมม่ผีลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงนิของบรษิทัฯ 
และบรษิทัยอ่ย 

4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหมท่ีอ่อกในระหวา่งปีแต่ยงัไมม่ผีลบงัคบัใช ้

ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวชิาชพีบญัชฯี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การ
ตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ที่ปรบัปรุงใหม่และออกใหม่ ซึ่งได้
ประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ยงัไมไ่ดนํ้ามาถอืปฏบิตักิ่อนวนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้ดงัน้ี 
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4. การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ระหว่างปี (ต่อ) 

4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหมท่ีอ่อกในระหวา่งปีแต่ยงัไมม่ผีลบงัคบัใช ้(ต่อ) 

4.2.1 ใหถ้อืปฏบิตักิบังบการเงนิสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2562 

มาตรฐานการบญัช ี  

ฉบบัที ่1   (ปรบัปรงุ 2561) การนําเสนองบการเงนิ 
ฉบบัที ่2   (ปรบัปรงุ 2561) สนิคา้คงเหลอื 
ฉบบัที ่7   (ปรบัปรงุ 2561) งบกระแสเงนิสด 
ฉบบัที ่8   (ปรบัปรงุ 2561) นโยบายการบญัช ีการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชแีละขอ้ผดิพลาด 
ฉบบัที ่10 (ปรบัปรงุ 2561) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัที ่12 (ปรบัปรงุ 2561) ภาษเีงนิได ้
ฉบบัที ่16 (ปรบัปรงุ 2561) ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
ฉบบัที ่17 (ปรบัปรงุ 2561) สญัญาเชา่ 
ฉบบัที ่19 (ปรบัปรงุ 2561) ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัที ่20 (ปรบัปรงุ 2561) การบญัชสีาํหรบัเงนิอุดหนุนจากรฐับาลและการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัความ

ชว่ยเหลอืจากรฐับาล 
ฉบบัที ่21 (ปรบัปรงุ 2561) ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
ฉบบัที ่23 (ปรบัปรงุ 2561) ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัที ่24 (ปรบัปรงุ 2561) การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
ฉบบัที ่26 (ปรบัปรงุ 2561) การบญัชแีละการรายงานโครงการผลประโยชน์เมือ่ออกจากงาน 
ฉบบัที ่27 (ปรบัปรงุ 2561) งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ฉบบัที ่28 (ปรบัปรงุ 2561) เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 
ฉบบัที ่29 (ปรบัปรงุ 2561) การรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิทีเ่งนิเฟ้อรนุแรง 
ฉบบัที ่33 (ปรบัปรงุ 2561) กาํไรต่อหุน้ 
ฉบบัที ่34 (ปรบัปรงุ 2561) การรายงานทางการเงนิระหวา่งกาล 
ฉบบัที ่36 (ปรบัปรงุ 2561) การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์
ฉบบัที ่37 (ปรบัปรงุ 2561) ประมาณการหน้ีสนิ หน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้ และสนิทรพัยท์ีอ่าจเกดิขึน้ 
ฉบบัที ่38 (ปรบัปรงุ 2561) สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 
ฉบบัที ่40 (ปรบัปรงุ 2561) อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 
ฉบบัที ่41 (ปรบัปรงุ 2561) เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  

ฉบบัที ่1 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิมาใชเ้ป็นคร้งัแรก 
ฉบบัที ่2   (ปรบัปรงุ 2561) การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัที ่3   (ปรบัปรงุ 2561) การรวมธุรกจิ 
ฉบบัที ่4   (ปรบัปรงุ 2561) สญัญาประกนัภยั 
ฉบบัที ่5   (ปรบัปรงุ 2561) สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขายและการดาํเนินงานทีย่กเลกิ 
ฉบบัที ่6   (ปรบัปรงุ 2561) การสาํรวจและการประเมนิคา่แหลง่ทรพัยากรแร ่
ฉบบัที ่8   (ปรบัปรงุ 2561) สว่นงานดาํเนินงาน 
ฉบบัที ่10 (ปรบัปรงุ 2561) งบการเงนิรวม 
ฉบบัที ่11 (ปรบัปรงุ 2561) การรว่มการงาน 
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4. การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ระหว่างปี (ต่อ) 

4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหมท่ีอ่อกในระหวา่งปีแต่ยงัไมม่ผีลบงัคบัใช ้(ต่อ) 

4.2.1 ใหถ้อืปฏบิตักิบังบการเงนิสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2562 (ต่อ) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ (ต่อ) 

ฉบบัที ่12 (ปรบัปรงุ 2561) การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นไดเ้สยีในกจิการอื่น 
ฉบบัที ่13 (ปรบัปรงุ 2561) การวดัมลูคา่ยตุธิรรม 
ฉบบัที ่15 รายไดจ้ากสญัญาทีท่าํกบัลกูคา้ 

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี  

ฉบบัที ่10 (ปรบัปรงุ 2561) ความชว่ยเหลอืจากรฐับาล - กรณีทีไ่มม่คีวามเกีย่วขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบั
กจิกรรมดาํเนินงาน 

ฉบบัที ่15 (ปรบัปรงุ 2561) สญัญาเชา่ดาํเนินงาน - สิง่จงูใจทีใ่หแ้ก่ผูเ้ชา่ 
ฉบบัที ่25 (ปรบัปรงุ 2561) ภาษเีงนิได ้- การเปลีย่นแปลงสถานภาพทางภาษขีองกจิการหรอืของผูถ้อืหุน้ 
ฉบบัที ่27 (ปรบัปรงุ 2561) การประเมนิเน้ือหาสญัญาเชา่ทีท่าํขึน้ตามรปูแบบกฎหมาย 
ฉบบัที ่29 (ปรบัปรงุ 2561) การเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร 
ฉบบัที ่32 (ปรบัปรงุ 2561) สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัที ่1   (ปรบัปรงุ 2561) การเปลีย่นแปลงในหน้ีสนิทีเ่กดิขึน้จากการรือ้ถอน การบรูณะ และหน้ีสนิทีม่ ี
ลกัษณะคลา้ยคลงึกนั 

ฉบบัที ่4   (ปรบัปรงุ 2561) การประเมนิวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรอืไม ่
ฉบบัที ่5   (ปรบัปรงุ 2561) สทิธใินสว่นไดเ้สยีจากกองทุนการรือ้ถอน การบรูณะและการปรบัปรงุ

สภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัที ่7   (ปรบัปรงุ 2561) การปรบัปรงุยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่29 (ปรบัปรงุ 2561) 

เรือ่ง การรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิทีม่เีงนิเฟ้อรนุแรง 
ฉบบัที ่10 (ปรบัปรงุ 2561) การรายงานทางการเงนิระหวา่งกาลและการดอ้ยคา่ 
ฉบบัที ่12 (ปรบัปรงุ 2561) ขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร 
ฉบบัที ่14 (ปรบัปรงุ 2561) ขอ้จาํกดัสนิทรพัยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงนิทุนขัน้ตํ่าและ 

ปฏสิมัพนัธข์องรายการเหลา่น้ี สาํหรบัมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่19 
(ปรบัปรงุ 2561) เรือ่ง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัที ่17 (ปรบัปรงุ 2561) การจา่ยสนิทรพัยท์ีไ่มใ่ชเ่งนิสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัที ่20 (ปรบัปรงุ 2561) ตน้ทุนการเปิดหน้าดนิในชว่งการผลติสาํหรบัเหมอืงผวิดนิ 
ฉบบัที ่21 (ปรบัปรงุ 2561) เงนิทีนํ่าสง่รฐั 

4.2.2 ใหถ้อืปฏบิตักิบังบการเงนิสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 

มาตรฐานการบญัช ี  

ฉบบัที ่32 การแสดงรายการเครือ่งมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัที ่7 การเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมอืทางการเงนิ 
ฉบบัที ่9   เครือ่งมอืทางการเงนิ 
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4. การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ระหว่างปี (ต่อ) 

4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหมท่ีอ่อกในระหวา่งปีแต่ยงัไมม่ผีลบงัคบัใช ้(ต่อ) 

4.2.2 ใหถ้อืปฏบิตักิบังบการเงนิสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 (ต่อ) 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัที ่16 การป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทุนสทุธใินหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัที ่19 การชาํระหน้ีสนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานดงักล่าวขา้งต้น ได้รบัการปรบัปรุงหรอืจดัให้มขีึน้เพื่อให้มเีน้ือหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิระหวา่งประเทศโดยสว่นใหญ่เป็นการปรบัปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตคีวาม การใหแ้นวปฏบิตัทิางการบญัชี
กบัผูใ้ชม้าตรฐาน และการอธบิายใหช้ดัเจนเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ฝ่ายบรหิารของ
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยเชื่อวา่จะไม่มผีลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงนิน้ีในปีทีนํ่ามาตรฐานดงักล่าวมาถอื
ปฏบิตั ิอย่างไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทางการเงนิตามที่กล่าวขา้งต้นบางฉบบัเป็นมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิทีม่กีารเปลีย่นแปลงหลกัการสาํคญั ซึง่ประกอบดว้ยมาตรฐานดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่15 เรือ่ง รายไดจ้ากสญัญาทีท่าํกบัลกูคา้ 

มาตรฐานฉบบัน้ี ใหห้ลกัการโดยรวมในการรบัรูร้ายไดท้ัง้จาํนวนทีร่บัรูแ้ละช่วงเวลาทีร่บัรู ้โดยรายไดจ้ะรบัรูเ้มือ่ (หรอื 
ณ วนัที)่ กจิการสง่มอบการควบคุมสนิคา้หรอืบรกิารใหแ้ก่ลกูคา้ดว้ยมลูคา่ของรายไดท้ีก่จิการคาดวา่จะไดร้บั กจิการ
ตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัน้ีกบัสญัญาทีท่าํกบัลกูคา้ทุกสญัญา ยกเวน้สญัญาทีอ่ยูใ่นขอบเขตของ
มาตรฐานการบญัชฉีบบัอื่น มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขัน้ตอนสาํหรบัการรบัรู้
รายไดท้ีเ่กดิขึน้จากสญัญาทีท่าํกบัลกูคา้ โดยกจิการจะรบัรูร้ายไดใ้นจาํนวนเงนิทีส่ะทอ้นถงึสิง่ตอบแทนทีก่จิการคาด
วา่จะมสีทิธไิดร้บัจากการแลกเปลีย่นสนิคา้หรอืบรกิารทีไ่ดส้ง่มอบใหแ้ก่ลกูคา้ และกาํหนดใหก้จิการตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ
และพจิารณาขอ้เทจ็จรงิและเหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดในการพจิารณาตามหลกัการในแต่ละขัน้ตอน มาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิฉบบัน้ีนํามาใชแ้ทนมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกีย่วกบัการรบัรูร้ายได ้ดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบญัช ี  

ฉบบัที ่11 (ปรบัปรงุ 2560)  สญัญาก่อสรา้ง 
ฉบบัที ่18 (ปรบัปรงุ 2560) รายได ้

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี

ฉบบัที ่31 (ปรบัปรงุ 2560) รายได ้- รายการแลกเปลีย่นเกีย่วกบับรกิารโฆษณา 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัที ่13 (ปรบัปรงุ 2560) โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูคา้ 
ฉบบัที ่15 (ปรบัปรงุ 2560) สญัญาสาํหรบัการก่อสรา้งอสงัหารมิทรพัย ์
ฉบบัที ่18 (ปรบัปรงุ 2560)  การโอนสนิทรพัยจ์ากลกูคา้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่15 ทีอ่อกใหมด่งักลา่วไมส่ง่ผลกระทบต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 
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4. การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ระหว่างปี (ต่อ) 

4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหมท่ีอ่อกในระหวา่งปีแต่ยงัไมม่ผีลบงัคบัใช ้(ต่อ) 

4.2.2 ใหถ้อืปฏบิตักิบังบการเงนิสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 (ต่อ) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุม่เครือ่งมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุม่ดงักลา่วขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกีย่วกบัการจดัประเภทและการวดัมลูคา่เครือ่งมอื
ทางการเงนิดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม หรอืราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพจิารณาจากประเภทของตราสารทางการเงนิ ลกัษณะของ
กระแสเงนิสดตามสญัญาและแผนธุรกจิของกจิการ (Business Model) หลกัการเกีย่วกบัวธิกีารคาํนวนการดอ้ยคา่ของ
เครือ่งมอืทางการเงนิโดยใชแ้นวคดิของผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ และหลกัการเกีย่วกบัการบญัชป้ีองกนั
ความเสีย่ง รวมถงึการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมอืทางการเงนิ และเมือ่มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
กลุม่น้ีมผีลบงัคบัใช ้จะทาํใหม้าตรฐานการบญัช ีการตคีวามมาตรฐานการบญัช ีและแนวปฏบิตัทิางการบญัชบีางฉบบัทีม่ ี
ผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั ถกูยกเลกิไป ดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบญัช ี  

ฉบบัที่ 101 หน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสูญ 
ฉบบัที ่103 การเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิของธนาคารและสถาบนัการเงนิทีค่ลา้ยคลงึกนั 
ฉบบัที ่104 การบญัชสีาํหรบัการปรบัโครงสรา้งหน้ีทีม่ปัีญหา 
ฉบบัที ่105 การบญัชสีาํหรบัเงนิลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 
ฉบบัที ่106 การบญัชสีาํหรบักจิการทีด่าํเนินธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุน 
ฉบบัที ่107 การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูสาํหรบัเครือ่งมอืทางการเงนิ 

ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย อยูใ่นระหวา่งการประเมนิผลกระทบของมาตรฐานบญัชน้ีีต่องบการเงนิในปีที่
เริม่นํามาถอืปฏบิตั ิ
 

5. นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ไดจ้ดัทาํขึน้โดยถอืหลกัเกณฑก์ารบนัทกึตามราคาทุนเดมิ ในการวดัมลูคา่
ขององคป์ระกอบงบการเงนิ ยกเวน้ ตามทีก่ลา่วไวใ้นนโยบายการบญัชแีต่ละหวัขอ้ 

นโยบายการบญัชทีีนํ่าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถ้อืปฏบิตัโิดยสมํ่าเสมอสาํหรบังบการเงนิทุกรอบระยะเวลาทีร่ายงาน  

5.1 การรบัรูร้ายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย  

รายได้รบัรู้เมื่อมคีวามเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ที่ประโยชน์เชงิเศรษฐกิจที่เกี่ยวขอ้งกบัรายการบญัชจีะเข้าสู่กิจการและ
สามารถวดัมลูคา่ของจาํนวนรายได ้ไดอ้ยา่งน่าเชื่อถอื 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ รบัรูเ้มือ่มกีารสง่มอบสนิคา้ โอนความเสีย่ง และผลตอบแทนทีม่นียัสาํคญัของความเป็นเจา้ของ
ในสนิคา้ใหแ้ก่ผูซ้ือ้แลว้ บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย จะไมร่บัรูร้ายไดถ้า้ฝ่ายบรหิารยงัมกีารควบคุมหรอืบรหิารสนิคา้ทีข่าย
ไปแลว้นัน้ 

รายไดค้า่บรกิาร รบัรูเ้ป็นรายไดเ้มือ่ไดใ้หบ้รกิารแลว้ โดยพจิารณาถงึขัน้ความสาํเรจ็ของงาน 

รายไดจ้ากการรบัเหมา รบัรูต้ามวธิอีตัราสว่นของงานทีท่าํเสรจ็ อตัราสว่นของงานทีท่าํเสรจ็คาํนวณโดยการเปรยีบเทยีบ
ตน้ทุนงานทีเ่กดิขึน้แลว้จนถงึวนัสิน้ปีกบัตน้ทุนงานทัง้หมดทีค่าดวา่จะใชใ้นการทาํงานตามสญัญา 

รายไดจ้ากการตดิตัง้  รบัรูต้ามขัน้ความสาํเรจ็ของบรกิารที่ให ้เวน้แต่การตดิตัง้นัน้ เป็นเพยีงส่วนประกอบย่อยของ
การขาย ซึง่ในกรณีน้ี กจิการตอ้งรบัรูร้ายไดจ้ากการตดิตัง้เมือ่ขายสนิคา้ 
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5. นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 

5.1 การรบัรูร้ายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย (ต่อ) 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า รบัรูเ้มือ่มกีารสง่มอบและลกูคา้ยอมรบัการสง่มอบ 

เงนิอุดหนุนจากรฐับาล รบัรูเ้มื่อกจิการมคีวามเชื่อมัน่อยา่งสมเหตุผลวา่กจิการจะสามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขของเงนิ
อุดหนุนทีก่ําหนดไวแ้ละกจิการจะไดร้บัเงนิอุดหนุนนัน้ บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยเลอืกแสดงเงนิอุดหนุนทีเ่กีย่วขอ้งกบั
รายไดเ้ป็นรายไดอ้ื่นในกําไรหรอืขาดทุนและเป็นรายไดร้อการตดับญัชใีนงบแสดงฐานะการเงนิสาํหรบัเงนิอุดหนุนจาก
รฐับาลทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัย ์

เงนิอุดหนุนจากรฐับาล รบัรูเ้ป็นรายไดอ้ยา่งเป็นระบบตลอดระยะเวลาทีร่บัรูต้น้ทุนทีเ่งนิอุดหนุนนัน้จา่ยเป็นการชดเชย 

กาํไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนและตราสารอนุพนัธถ์อืเป็นรายไดห้รอืคา่ใชจ้า่ย ณ วนัทีท่ีเ่กดิรายการ 

รายไดด้อกเบีย้ รบัรูต้ามเกณฑส์ดัสว่นของเวลา โดยคาํนึงถงึอตัราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิของสนิทรพัย ์

เงนิปันผลรบั รบัรูเ้ป็นรายไดเ้มื่อมสีทิธใินการรบัเงนิปันผล 

ตน้ทุนการใหบ้รกิารรอการตดับญัชปีระกอบดว้ยคา่ใชจ้า่ยต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิาร ซึง่จะรบัรูเ้ป็นตน้ทุนการ
ใหบ้รกิารเมือ่การใหบ้รกิารไดเ้ริม่ดาํเนินการ 

 ดอกเบีย้จา่ยและคา่ใชจ้า่ยในทาํนองเดยีวกนับนัทกึในกาํไรหรอืขาดทุนในงวดทีค่า่ใชจ้า่ยดงักล่าวเกดิขึน้ 

รายไดอ้ื่นๆ และคา่ใชจ้า่ย รบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

5.2 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ประกอบดว้ย เงนิสดในมอื เงนิฝากธนาคาร ซึง่เป็นเงนิฝากกบัสถาบนัการเงนิต่างๆ 
มกีาํหนดไถ่ถอนไมเ่กนิสามเดอืน นบัจากวนัทีไ่ดม้า และไมม่ภีาระผกูพนัใดๆ และเงนิลงทุนระยะสัน้ทีม่สีภาพคล่องสงู
ซึง่พรอ้มจะเปลีย่นเป็นเงนิสดในจาํนวนทีท่ราบได ้ และมกีารเปลีย่นแปลงในมลูคา่น้อยหรอืไมม่สีาระสาํคญั และไมม่ี
ขอ้จาํกดัในการเบกิใช ้

เงนิฝากประจาํเกนิกวา่สามเดอืน แต่ไมเ่กนิสบิสองเดอืน บรษิทัฯ บนัทกึเป็นเงนิลงทุนชัว่คราว  

5.3 เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนั 

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จาํกดัในการใช ้ แยกแสดงเป็น "เงนิฝากธนาคารตดิภาระคํ้าประกนั" แสดงภายใตส้นิทรพัย ์
ไมห่มนุเวยีนในงบแสดงฐานะการเงนิ 

5.4 ลกูหน้ีการคา้ ลกูหน้ีหมนุเวยีนอื่น และคา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมนุเวยีนอื่น แสดงตามจาํนวนมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บั ซึง่สทุธจิากคา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู  

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ประมาณคา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู สาํหรบัผลขาดทุนโดยประมาณทีอ่าจเกดิขึน้จากการเกบ็เงนิ
จากลกูหน้ีไมไ่ด ้ ซึง่โดยทัว่ไปพจิารณาจากประสบการณ์ในการเกบ็หน้ี การวเิคราะหอ์ายหุน้ีและสถานะทางการเงนิ
ปัจจุบนัของลกูหน้ี 

5.5 สนิคา้คงเหลอื 

สนิคา้คงเหลอื แสดงตามราคาทุนหรอืมลูค่าสทุธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่อยา่งใดจะตํ่ากวา่ ราคาทุนคาํนวณโดยวธิเีขา้ก่อน - 
ออกก่อน และจะถอืเป็นสว่นหน่ึงของตน้ทุนขายเมือ่มกีารเบกิใช ้
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5. นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 

5.5 สนิคา้คงเหลอื (ต่อ) 

ต้นทุนสนิค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในการดดัแปลงหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สนิค้าอยู่ในสถานที่และสภาพ
ปัจจุบนั ในกรณีของสนิคา้สาํเรจ็รปูและสนิคา้ระหวา่งผลติทีผ่ลติเอง ตน้ทุนสนิคา้รวมการปันสว่นของคา่โสหุย้การผลติ
อยา่งเหมาะสม โดยคาํนึงถงึระดบักาํลงัการผลติตามปกต ิ

มลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บัเป็นการประมาณราคาทีจ่ะขายไดจ้ากการดาํเนินปกตหิกัดว้ยคา่ใชจ้า่ยทีจ่าํเป็นในการขาย 

คา่เผื่อการลดมลูคา่สนิคา้เมือ่สนิคา้มกีารเคลื่อนไหวชา้หรอืเสือ่มคุณภาพ บนัทกึบญัชโีดยพจิารณาตามสภาพปัจจุบนั
ของสนิคา้คงเหลอื และสนิคา้ทีร่าคาทุนสงูกวา่มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บั 

5.6 เงนิลงทุน 

5.6.1 เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยในงบการเงนิเฉพาะกจิการ  แสดงมลูค่าตามวธิรีาคาทุน  สทุธจิากคา่เผื่อผลขาดทุนจากการ 

ดอ้ยคา่ (ถา้ม)ี 

5.6.2 เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม ทีร่วมในงบการเงนิรวม ตามวธิสีว่นไดเ้สยี 

5.6.3 เงนิลงทุนชัว่คราวในหลกัทรพัยเ์พือ่คา้ 

เงนิลงทุนชัว่คราวในตราสารทุนและหน่วยลงทุนในความตอ้งการของตลาด ซึง่ถอืเป็นหลกัทรพัยเ์พื่อคา้ แสดงตามมลูค่า
ยุตธิรรม (Fair Value) กําไรและขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการปรบัปรุงมลูค่ายุตธิรรมของหลกัทรพัยเ์พื่อคา้บนัทกึ
เป็นรายไดห้รอืคา่ใชจ้า่ยในกาํไรหรอืขาดทุน  

มลูคา่ยตุธิรรมของหลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซือ้หลงัสดุ ณ สิน้วนัทาํการสดุทา้ยของปี
ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ตน้ทุนของเงนิลงทุนทีข่ายไปในระหวา่งปีไดค้าํนวณโดยวธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั 

5.7 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 

ทีด่นิ แสดงมลูค่าราคาทุนสทุธจิากคา่เผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ (ถา้ม)ี  

อาคาร และอุปกรณ์ แสดงมลูคา่ตามราคาทุนสทุธจิากคา่เสือ่มราคาสะสม และคา่เผื่อผลขาดทุนการดอ้ยคา่ (ถา้ม)ี 

ราคาทุน รวมถึง ต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกบัการได้มาของสนิทรพัย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสนิทรพัย์ที่กิจการ
ก่อสรา้งเอง รวมถงึตน้ทุนของวสัดุแรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัหาสนิทรพัยเ์พื่อให้
สนิทรพัยน์ัน้อยูใ่นสภาพทีพ่รอ้มจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการรือ้ถอน การขนยา้ย การบรูณะสถานทีต่ ัง้
ของสนิทรพัย ์และตน้ทุนการกูย้มื 

สว่นประกอบของรายการทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการทีม่อีายุการใชป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทกึแต่ละ
สว่นประกอบทีม่นียัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั 

ตน้ทุนในการรือ้ถอนแสดงมลูคา่ตามราคาทุนหลงัหกัคา่เสือ่มราคาสะสมและคา่เผื่อการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์(ถา้ม)ี ค่า
เสือ่มราคาคาํนวณโดยวธิเีสน้ตรงตามระยะเวลาทีค่าดวา่จะทาํการรือ้ถอน 

รายจ่ายในการซื้อสนิทรพัยถ์าวรเพิม่หรอืทดแทน และรายจ่ายในการปรบัปรุงสนิทรพัยถ์าวรใหด้ขีึน้ถอืเป็นรายจ่าย
ฝ่ายทุน สว่นคา่ซ่อมแซมและบาํรงุรกัษาสนิทรพัยถ์าวรถอืเป็นคา่ใชจ้า่ยเมือ่เกดิขึน้ 
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5. นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 

5.7 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ (ต่อ) 

ในกรณีทีร่าคาตามบญัชสีงูกวา่มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนื มลูคา่ตามบญัชจีะถูกปรบัลดใหเ้ทา่กบัมลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บั
คนืทนัท ี

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ตดัรายการทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ออกจากบญัชเีมื่อจาํหน่ายสนิทรพัยห์รอืคาดวา่จะไมไ่ดร้บั
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตจากการใชห้รอืการจําหน่ายสนิทรพัย ์ รายการผลกําไรหรอืขาดทุนจากการจําหน่าย
สนิทรพัย ์(ผลต่างระหวา่งสิง่ตอบแทนสทุธทิีไ่ดร้บัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยก์บัมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยน์ัน้) จะรบัรู้
ในกาํไรหรอืขาดทุนเมือ่บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยตดัรายการสนิทรพัยน์ัน้ออกจากบญัช ี

5.8 คา่เสือ่มราคา 

คา่เสือ่มราคาสาํหรบัสนิทรพัยทุ์กประเภท คาํนวณจากราคาทุนของสนิทรพัยห์ลงัจากหกัมลูค่าคงเหลอืโดยวธิเีสน้ตรง 
ตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสนิทรพัย ์ดงัน้ี.- 

อาคาร 5 - 20 ปี 
เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ 5 - 23 ปี 
โรงไฟฟ้าระบบสง่พลงังานไฟฟ้าและเครือ่งมอืเครือ่งใชใ้นการผลติไฟฟ้า 10 - 25 ปี 
เครือ่งมอืเครือ่งใช ้ 5 ปี 
เครือ่งตกแต่งและอุปกรณ์ 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 - 7 ปี 

ไมม่กีารคดิคา่เสือ่มราคาสาํหรบัทีด่นิ และสนิทรพัยร์ะหวา่งก่อสรา้งและตดิตัง้ 

ทุกสิน้รอบรอบระยะเวลารายงาน ไดม้กีารทบทวนและปรบัปรุงมลูคา่คงเหลอืและอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยใ์ห้
เหมาะสม 

5.9 ตน้ทุนการกูย้มื 

ต้นทุนการกู้ยมืที่เกดิจากเงนิกู้ยมืที่นําไปใช้ในการจดัหาหรอืก่อสรา้งสนิทรพัย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลง
สภาพใหพ้รอ้มที่จะใชห้รอืขาย ไดนํ้าไปรวมเป็นราคาทุนของสนิทรพัยจ์นกว่าสนิทรพัยน์ัน้จะอยู่ในสภาพพรอ้มทีจ่ะ
ใชไ้ดต้ามประสงค์ ต้นทุนการกู้ยมือื่นๆ ถอืเป็นค่าใชจ้่ายในงวดที่เกดิรายการ ต้นทุนการกู้ยมืประกอบดว้ยดอกเบี้ย
และตน้ทุนอื่นทีเ่กดิขึน้จากการกูย้มืของกจิการ 

5.10 คา่ความนิยม   

ค่าความนิยม คอื ต้นทุนของเงนิลงทุนที่สงูกว่ามูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนที่กลุ่มบรษิทัมสี่วนแบ่งในสนิทรพัยส์ุทธิ
ของบรษิทัย่อย ณ วนัที่ไดม้าซึ่งบรษิทันัน้ ค่าความนิยมที่เกดิจากการไดม้าซึ่งบรษิทัย่อย แสดงเป็นสนิทรพัยไ์ม่มี
ตวัตนในงบแสดงฐานะการเงนิรวม ค่าความนิยมที่เกิดจากการได้มาซึ่งบรษิทัย่อย จะรวมไว้ในบญัชเีงนิลงทุนใน
บรษิทัยอ่ย และจะถกูทดสอบการดอ้ยคา่โดยรวมเป็นสว่นหน่ึงของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยในงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ค่าความนิยมทีร่บัรูจ้ะตอ้งถูกทดสอบการดอ้ยค่าทุกปี และแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม ค่าเผื่อการ
ดอ้ยค่าของค่าความนิยมทีร่บัรูแ้ลว้จะไม่มกีารกลบัรายการ ทัง้น้ีมูลค่าคงเหลอืตามบญัชขีองค่าความนิยมจะถูกรวม
คาํนวณในกาํไรหรอืขาดทุนเมือ่มกีารขายกจิการ 

ในการทดสอบการดอ้ยคา่ของค่าความนิยม คา่ความนิยมจะถูกปันสว่นไปยงัหน่วยทีก่่อใหเ้กดิกระแสเงนิสด โดยทีห่น่วย
นัน้อาจจะเป็นหน่วยเดยีวหรอืหลายหน่วยรวมกนัซึง่คาดวา่จะไดร้บัประโยชน์จากคา่ความนิยมทีเ่กดิจากการรวมธุรกจิ 
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5. นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 

5.11  สทิธกิารใชร้ะบบสายสง่กระแสไฟฟ้า 

สทิธกิารใชร้ะบบสายสง่กระแสไฟฟ้ารอตดับญัช ีแสดงในราคาทุนหกัคา่ตดัจา่ยสะสมและคา่เผื่อการดอ้ยคา่ (ถา้ม)ี  

คา่ตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยวธิเีสน้ตรงตามเกณฑร์ะยะเวลาทีค่าดวา่จะไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิซึง่ประมาณไว ้ 25 ปี 
นบัตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัประโยชน์จากสทิธกิารใชร้ะบบสายสง่ไฟฟ้านัน้ 

 คา่ตดัจาํหน่ายบนัทกึเป็นคา่ใชจ้า่ยในกาํไรหรอืขาดทุน 

5.12 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนและคา่ตดัจาํหน่าย 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนที่บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ซื้อมาและมอีายุการใชง้านจํากดัแสดงในราคาทุนดว้ยมูลค่าที่จ่าย
เริม่แรกสุทธจิากค่าตดัจาํหน่ายสะสม และคา่เผื่อการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์(ถา้ม)ี 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีม่อีายุการใหป้ระโยชน์จํากดัตดัจําหน่ายอย่างมรีะบบโดยวธิเีสน้ตรงตลอดอายุการใหป้ระโยชน์
เชงิเศรษฐกจิของสนิทรพัยน์ัน้นบัจากวนัทีอ่ยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้าน และจะประเมนิการดอ้ยค่าของสนิทรพัยด์งักล่าว
เมือ่มขีอ้บง่ชีว้า่สนิทรพัยน์ัน้อาจเกดิการดอ้ยคา่ 

คา่ตดัจาํหน่าย คาํนวณจากราคาทุนของสนิทรพัย ์โดยวธิเีสน้ตรง ตามระยะเวลาทีค่าดวา่จะไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิ
ดงัต่อไปน้ี 

สทิธจิากสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ 20 และ 25 ปี 

วธิกีารตดัจาํหน่าย ระยะเวลาทีจ่ะไดร้บัประโยชน์ และมลูคา่คงเหลอืจะไดร้บัการทบทวนทุกสิน้รอบปีบญัช ีและจะปรบัปรงุ
ตามความเหมาะสม 

5.13 ผลประโยชน์พนกังาน 

5.13.1 ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังาน  

ภาระผกูพนัของผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังานซึง่ประกอบดว้ย เงนิเดอืน คา่จา้ง โบนสั เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม
และกองทุนสาํรองเลีย้งชพี วดัมลูคา่โดยมไิดค้ดิลดกระแสเงนิสดและบนัทกึเป็นคา่ใชจ้า่ยเมือ่พนกังานทาํงานให ้

5.13.2 ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานหลงัออกจากงาน 

5.13.2.1 โครงการสมทบเงนิ (กองทุนสาํรองเลีย้งชพี) 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้กองทุนสาํรองเลีย้งชพี โดยใชแ้ผนการกําหนดอตัราการจ่ายสมทบ โดยทีส่นิทรพัยข์องกองทุนไดแ้ยก
ออกจากสนิทรพัย์ของบรษิทัฯ และบรหิารโดยผู้จดัการกองทุน กองทุนสํารองเลี้ยงชพีดงักล่าวได้รบัเงนิเข้าสมทบ
กองทุนจากพนกังานและบรษิทัฯ 

เงนิจ่ายสมทบเขา้กองทุนสํารองเลี้ยงชพีของบรษิทัฯ บนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายในกําไรหรอืขาดทุนสําหรบัรอบระยะเวลา
บญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง 

5.13.2.2 โครงการผลประโยชน์ 

ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอายุ คอื ผลประโยชน์ทีพ่นกังานจะไดร้บัตามกฎหมายแรงงานไทยเมื่อเกษยีณอายุ ซึง่ขึน้อยู่
กบัอายแุละจาํนวนปีทีท่าํงาน 
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5.13 ผลประโยชน์พนกังาน (ต่อ) 

5.13.2 ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานหลงัออกจากงาน (ต่อ) 

5.13.2.2 โครงการผลประโยชน์ (ต่อ) 

หน้ีสนิผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุจะถูกรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ โดยคดิจากมลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั ณ วนัที่
รายงานและตน้ทุนบรกิารในอดตี ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุถูกคาํนวณขึน้ทุกปีโดยผูช้ํานาญทางสถติอิสิระโดยใช้
วธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว ้ (Projected Unit Credit Method) มลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์
เมื่อเกษียณอายุ คํานวณจากการคดิลดกระแสเงนิสดที่เขา้มาในอนาคตโดยใชอ้ตัราดอกเบี้ยตามพนัธบตัรรฐับาลที่ใช้
สกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิของภาระผกูพนั และมอีายกุารครบกาํหนดชาํระใกลเ้คยีงกบัระยะเวลาทีต่อ้งจ่ายผลประโยชน์
เมื่อเกษียณอายุ กําไรขาดทุนทางสถติทิีเ่กดิจากการปรบัปรุงจากประสบการณ์และการเปลีย่นสมมตฐิานทางสถติถิูก
บนัทกึเขา้กาํไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

5.14 หุน้กู ้

หุน้กู ้บนัทกึมูลค่าเริม่แรกดว้ยราคาทุนโดยคํานวณจากมูลค่ายุตธิรรมของเงนิที่ไดร้บั ซึ่งประกอบดว้ย เงนิกูท้ี่ไดร้บั
สทุธดิว้ยตน้ทุนทางตรงในการออกหุน้กู ้ไดแ้ก่ คา่ธรรมเนียมการจดัการ ค่าแต่งตัง้ผูแ้ทนออกหุน้กู ้และค่าทีป่รกึษาใน
การออกหุ้นกู้ ซึ่งตดัจ่ายด้วยวิธีเส้นตรงซึ่งไม่แตกต่างจากวิธีอตัราดอกเบี้ยที่แท้จริงอย่างมีนัยสําคญั ค่าใช้จ่าย
ดงักล่าวจะถูกบนัทึกตามงวดต่างๆ ตลอดอายุหุ้นกู้ตามยอดคงเหลือของหุ้นกู้ในแต่ละงวด ส่วนหน้ีสนิที่มีภาระ
ดอกเบีย้อื่นแสดงมลูคา่ราคาทุนซึง่บนัทกึคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการเกดิหน้ีสนิเป็นคา่ใชจ้า่ยสาํหรบัปี 

5.15 ประมาณการหน้ีสนิ 

ประมาณการหน้ีสนิจะรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิกต่็อเมือ่บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมภีาระผกูพนัตามกฎหมายทีเ่กดิขึน้ใน
ปัจจุบนั ซึง่เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดตีไดเ้กดิขึน้แลว้ และมคีวามเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่นอนวา่ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิ
จะตอ้งถกูจา่ยไปเพือ่ชาํระภาระหน้ีสนิดงักลา่วและสามารถประมาณจาํนวนภาระหน้ีสนิไดอ้ยา่งน่าเชื่อถอื 

5.16 ทุนเรอืนหุน้-หุน้สามญั 

หุ้นสามญัจดัประเภทเป็นทุน ต้นทุนส่วนเพิม่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบัการออกหุ้นสามญัและสทิธิซื้อหุ้น (สุทธิจาก
ผลกระทบทางภาษ)ี รบัรูเ้ป็นรายการหกัจากสว่นของทุน 

5.17 หุน้ทุนซือ้คนื 

หุน้ทุนซื้อคนืแสดงมลูค่าในงบแสดงฐานะการเงนิดว้ยราคาทุนเป็นรายการหกัจากสว่นของผูถ้อืหุน้ทัง้หมดหากราคา
ขายของหุน้ทุนซื้อคนืสงูกว่าราคาซื้อของหุน้ทุนซื้อคนื บรษิทัฯ จะรบัรูผ้ลต่างเขา้บญัชสีว่นเกนิทุนหุน้ทุนซื้อคนื และ
หากราคาขายของหุน้ทุนซื้อคนืตํ่ากว่าราคาซื้อของหุน้ทุนซื้อคนื บรษิทัฯ จะนําผลต่างหกัจากสว่นเกนิทุนหุน้ทุนซื้อ
คนืใหห้มดไปก่อน แลว้จงึนําผลต่างทีเ่หลอือยูไ่ปหกัจากบญัชกีาํไรสะสม 

5.18 การจา่ยเงนิปันผล 

เงนิปันผลทีจ่า่ยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจะรบัรูเ้ป็นหน้ีสนิในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทัในงวดทีม่กีาร
อนุมตัโิดยคณะกรรมการของบรษิทัสาํหรบัเงนิปันผลระหวา่งกาล และเมือ่มกีารอนุมตัโิดยผูถ้อืหุน้ของบรษิทัสาํหรบั
เงนิปันผลประจาํปี 
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5.19 รายการบญัชทีีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 

รายการบญัชทีี่เกดิขึน้ระหว่างปีที่เป็นเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงนิบาทซึ่งเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการดําเนินงาน
โดยใช้อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่เกดิรายการ ยอดคงเหลอืของสนิทรพัย์และหน้ีสนิที่เป็นตวัเงนิและเป็นเงนิตรา
ต่างประเทศ ณ วนัทีร่ายงาน แปลงค่าเป็นเงนิบาทดว้ยอตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีร่ายงาน กําไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิจาก
การแปลงคา่ไดบ้นัทกึเป็นรายไดห้รอืคา่ใชจ้า่ยของรอบระยะเวลาบญัช ี

5.20 ภาษเีงนิได ้

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไดส้าํหรบังวดประกอบดว้ย ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีภาษเีงนิไดจ้ะ
รบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทุน ยกเวน้สว่นทีร่บัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น หรอืรบัรูโ้ดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้ ในกรณี
น้ีภาษเีงนิไดต้อ้งรบัรูใ้นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น หรอืโดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้ ตามลาํดบั 

ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั : 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย บนัทกึภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนับนัทกึตามจาํนวนทีค่าดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษี
ของรฐั  โดยคาํนวณจากกําไรทางภาษตีามหลกัเกณฑท์ีก่ําหนดในกฎหมายภาษอีากร  

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี: 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชตีัง้เตม็จาํนวนตามวธิหีน้ีสนิ เมือ่เกดิผลต่างชัว่คราวระหวา่งฐานภาษขีองสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ 
และราคาตามบญัชทีีแ่สดงอยูใ่นงบการเงนิ อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย จะไมร่บัรูภ้าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีี่
เกดิจากการรบัรูเ้ริม่แรกของรายการสนิทรพัยห์รอืรายการหน้ีสนิทีเ่กดิจากรายการทีไ่มใ่ชก่ารรวมธุรกจิ และ ณ วนัทีเ่กดิ
รายการ รายการนัน้ไมม่ผีลกระทบต่อกาํไร(ขาดทุน)ทางบญัชแีละกาํไร(ขาดทุน)ทางภาษ ี ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี
คาํนวณจากอตัราภาษ ี (และกฎหมายภาษอีากร) ทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู ่ หรอืทีค่าดไดค้อ่นขา้งแน่วา่จะมผีลบงัคบัใชภ้ายใน
สิน้รอบระยะเวลาทีร่ายงาน และคาดวา่อตัราภาษดีงักลา่วจะนําไปใชเ้มือ่สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดร้บั
ประโยชน์ หรอืหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชไีดม้กีารจา่ยชาํระ 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชจีะรบัรูห้ากมคีวามเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่วา่บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะมกีาํไรทางภาษเีพยีง
พอทีจ่ะนําจาํนวนผลต่างชัว่คราวนัน้มาใชป้ระโยชน์ บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไดต้ัง้ภาษเีงนิไดร้อตดับญัชโีดยพจิารณาจาก
ผลต่างชัว่คราว เวน้แต่บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยสามารถควบคุมจงัหวะเวลาของการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวและการกลบั
รายการผลต่างชัว่คราวมคีวามเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่วา่จะไมเ่กดิขึน้ไดภ้ายในระยะเวลาทีค่าดการณ์ไดใ้นอนาคต 

สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชแีละหน้ีสนิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนัก็ต่อเมื่อบรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อยมสีทิธติามกฎหมายที่จะนําสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสนิภาษีเงนิไดข้องงวด
ปัจจุบนั และทัง้สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชแีละหน้ีสนิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชเีกี่ยวขอ้งกบัภาษีเงนิได้ที่
ประเมนิโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษหีน่วยงานเดยีวกนัโดยการเรยีกเกบ็เป็นหน่วยภาษเีดยีวกนัหรอืหน่วยภาษต่ีางกนั
ซึง่ตัง้ใจจะจา่ยหน้ีสนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสทุธ ิ

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะทบทวนมลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทุีกสิน้รอบระยะเวลารายงานและ 
จะทาํการปรบัลดมลูคา่ตามบญัชดีงักลา่ว หากมคีวามเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่วา่บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย จะไมม่กีาํไรทางภาษี
เพยีงพอต่อการนําสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีัง้หมดหรอืบางสว่นมาใชป้ระโยชน์ 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย จะบนัทกึภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชโีดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้หากภาษทีีเ่กดิขึน้เกีย่วขอ้ง
กบัรายการทีไ่ดบ้นัทกึโดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้ 
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5.21 กาํไรต่อหุน้ 

 กาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 

กาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน คาํนวณขึน้โดยการหารกาํไรสทุธสิาํหรบัปีดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัทีอ่อกและ
เรยีกชาํระแลว้ในระหวา่งปีปรบัปรงุดว้ยจาํนวนหุน้สามญัทีซ่ือ้คนื (ถา้ม)ี 

 กาํไรต่อหุน้ปรบัลด 

กาํไรต่อหุน้ปรบัลด คาํนวณโดยการหารกาํไรสทุธสิาํหรบัปีทีเ่ป็นสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ดว้ยจาํนวน ถวัเฉลีย่ถ่วง
น้ําหนกัของหุน้สามญัทีอ่อกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปี หลงัจากทีไ่ดป้รบัปรุงผลกระทบของหุน้ปรบัลด 

5.22 รายการธุรกจิกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทัฯ หมายถงึ บุคคลหรอืกจิการทีม่อีาํนาจควบคุมบรษิทัฯ หรอืถกูบรษิทัฯ ควบคุม
ไมว่า่จะเป็นโดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอือยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบับรษิทัฯ รวมถงึบรษิทัทีด่าํเนินธุรกจิการลงทุน 
บรษิทัยอ่ย และบรษิทัยอ่ยในเครอืเดยีวกนั ถอืเป็นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทั 

นอกจากน้ี บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ยงัหมายรวมถงึบรษิทัรว่มและบุคคลทีม่สีทิธอิอกเสยีงโดยทางตรงหรอื
ทางออ้ม ซึง่ทาํใหม้อีทิธพิลอยา่งเป็นสาระสาํคญักบับรษิทัฯ ผูบ้รหิารสาํคญั กรรมการ หรอืพนกังานของบรษิทัฯ ทีม่ี
อาํนาจในการวางแผนและควบคมุการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ตลอดทัง้สมาชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลดงักลา่วซึง่
มอีาํนาจชกัจงูหรอือาจชกัจงูใหป้ฏบิตัติามบุคคลดงักลา่ว และกจิการทีบุ่คคลดงักลา่วมอีาํนาจควบคุมหรอืมอีทิธพิลอยา่ง
เป็นสาระสาํคญัไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

ในการพจิารณาความสมัพนัธข์องบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยคาํนึงถงึเน้ือหาของความ 
สมัพนัธม์ากกวา่รปูแบบทางกฎหมาย 

5.23 การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์

ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะทาํการประเมนิวา่มขีอ้บง่ชีซ้ึง่แสดงวา่สนิทรพัยข์องบรษิทัฯ 
และบรษิทัยอ่ยดอ้ยคา่ลงหรอืไม ่ หากมขีอ้บง่ชีข้องการดอ้ยค่า หรอืเมือ่ตอ้งทาํการประเมนิการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์
เป็นรายปี บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะทาํการประมาณมลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืของสนิทรพัย ์

มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืของสนิทรพัย ์ หมายถงึ มลูคา่จากการใชข้องสนิทรพัยห์รอืมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัยห์กั
ตน้ทุนในการขายแลว้แต่มลูคา่ใดจะสงูกวา่ ในการประเมนิมลูคา่จากการใชข้องสนิทรพัย ์ ประมาณการกระแสเงนิสดที่
จะไดร้บัในอนาคตจะคดิลดเป็นมลูคา่ปัจจุบนั โดยใชอ้ตัราคดิลดก่อนคาํนึงภาษเีงนิไดเ้พื่อใหส้ะทอ้นมลูคา่ทีอ่าจประเมนิ
ไดใ้นตลาดปัจจุบนัซึง่แปรไปตามเวลาและความเสีย่งทีม่ต่ีอสนิทรพัย ์ สาํหรบัสนิทรพัยท์ีไ่มก่่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดรบั
โดยอสิระจากสนิทรพัยอ์ื่น ใหพ้จิารณามลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืรวมกบัหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดทีส่นิทรพัย์
นัน้เกีย่วขอ้งดว้ย 

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่จะรบัรูร้ายการในสว่นของกาํไรหรอืขาดทุน 

ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะประเมนิวา่มขีอ้บ่งชีท้ีแ่สดงใหเ้หน็วา่รายการขาดทุนจากการ
ดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์ีไ่มใ่ชค่า่ความนิยมทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไดร้บัรูใ้นงวดก่อนไดห้มดไปหรอืลดลงหรอืไม ่หากมี
ขอ้บ่งชีด้งักล่าว บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยตอ้งประมาณมลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืของสนิทรพัยน์ัน้และกลบัรายการบญัชี
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์ีไ่มใ่ชค่า่ความนิยมทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยรบัรูใ้นงวดก่อน 
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5.24 สญัญาเชา่ 

5.24.1 กรณีเป็นผูใ้หเ้ชา่ 

สญัญาเช่าดาํเนินงาน : 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย แสดงสนิทรพัยท์ีใ่หเ้ช่าภายใตส้ญัญาเชา่ดาํเนินงานในงบแสดงฐานะการเงนิ ตามประเภทของ
สนิทรพัย ์รายไดค้า่เชา่จากสญัญาเชา่ดาํเนินงานบนัทกึตามระยะเวลาทีใ่หเ้ช่า 

5.24.2 กรณีเป็นผูเ้ชา่ 

 สญัญาเช่าดาํเนินงาน : 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยบนัทกึการเชา่สนิทรพัยท์ีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนแก่เจา้ของสนิทรพัยย์งัเป็นของผูใ้หเ้ชา่เป็น
สญัญาเช่าดาํเนินงาน คา่เชา่ทีจ่่ายภายใตส้ญัญาเชา่ดาํเนินงานบนัทกึเป็นคา่ใชจ้า่ยตามวธิเีสน้ตรงตามระยะเวลาทีเ่ชา่ 

สญัญาเช่าการเงนิ : 

สญัญาเช่า ซึ่งบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดร้บัโอนผลตอบแทนและความเสีย่งสว่นใหญ่ของการเป็นเจา้ของสนิทรพัย์
ยกเวน้กรรมสทิธิท์างกฎหมาย ถอืเป็นสญัญาเช่าทางการเงนิ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยบนัทกึสนิทรพัยท์ีเ่ช่าในราคา
ยุตธิรรม ณ วนัเริม่ตน้ของสญัญาเช่าพรอ้มกบัภาระหน้ีสนิทีจ่ะตอ้งจ่ายค่าเช่าในอนาคตหกัสว่นทีเ่ป็นดอกเบีย้ และ
คดิค่าเสื่อมราคาโดยวธิเีสน้ตรงตามอายุการใชง้านโดยประมาณของสนิทรพัย ์ ดอกเบีย้ หรอืค่าใชจ้่ายทางการเงนิ 
และค่าเสื่อมราคารบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายในกาํไรหรอืขาดทุน 

5.25 การนําเสนอสว่นงานดาํเนินงาน 

สว่นงานธุรกจิทีท่าํหน้าทีจ่ดัหาผลติภณัฑห์รอืใหบ้รกิาร โดยมคีวามเสีย่งและผลตอบแทนทีแ่ตกต่างไปจากความเสีย่งและ
ผลตอบแทนของผลติภณัฑห์รอืบรกิารของสว่นธุรกจิอื่น สว่นงานภมูศิาสตรท์าํหน้าทีจ่ดัหาผลติภณัฑห์รอืใหบ้รกิารใน
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิทีเ่ฉพาะเจาะจง ซึง่มคีวามเสีย่งและผลตอบแทนทีแ่ตกต่างไปจากความเสีย่งและผลตอบแทน
ของการดาํเนินงานในสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิอื่น 

5.26 เครือ่งมอืทางการเงนิ 

สนิทรพัยท์างการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ ประกอบดว้ยเงนิสดและรายการเทยีบเทา่
เงนิสด เงนิลงทุน ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมนุเวยีนอื่น และเงนิใหกู้ย้มื หน้ีสนิทางการเงนิทีแ่สดงอยูใ่นงบแสดงฐานะ
การเงนิ ประกอบดว้ย เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวยีนอื่น และเงนิกูย้มื นโยบายการบญัชเีฉพาะสาํหรบัรายการแต่ละ
รายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแตล่ะหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไดใ้ชเ้ครือ่งมอืทางการเงนิเพื่อลดความเสีย่งจากการผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ เครื่องมอืทีใ่ช ้คอื 
สญัญาป้องกนัความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ (Interest rate SWAP contracts) ซึง่ไมไ่ดม้กีารรบัรูใ้นงบการเงนิ ณ วนัทีท่ํา
สญัญา 

การทาํสญัญาป้องกนัความเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ย : 

สญัญาป้องกนัความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้มไีวเ้พือ่ป้องกนัความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ ผลต่างทีไ่ดร้บั
หรอืจา่ยตามสญัญาจะถกูบนัทกึในกาํไรหรอืขาดทุนเมือ่ถงึวนัครบกาํหนดจา่ยชาํระ สว่นคา่ธรรมเนียมจะถกูตดัจา่ยโดย
วธิเีสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญา 
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5.26 เครือ่งมอืทางการเงนิ (ต่อ) 

การทาํสญัญา Foreign currency collar : 

สญัญา Foreign currency collar ทีท่าํกบัสถาบนัการเงนิมไีวเ้พือ่จาํกดัความเสีย่งจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น
โดยกาํหนดอตัราแลกเปลีย่นซึง่ตอ้งชาํระสาํหรบัหน้ีสนิทีเ่ป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศ ผลต่างทีไ่ดร้บัตามสญัญาจะถกู
บนัทกึในกาํไรหรอืขาดทุนเมือ่ไดร้บัชาํระ 

5.27 การวดัมลูคา่ยตุธิรรม   

มลูค่ายุตธิรรม หมายถงึ ราคาทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการขายสนิทรพัยห์รอืเป็นราคาทีจ่ะตอ้งจ่ายเพื่อโอนหน้ีสนิใหผู้อ้ื่น
โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วนัที่วดัมูลค่า   
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยใชร้าคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องในการวดัมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิซึ่ง
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กี่ยวขอ้งกําหนดใหต้้องวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ยกเวน้ในกรณีทีไ่ม่มตีลาดที่มี
สภาพคลอ่งสาํหรบัสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัหรอืไมส่ามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคล่อง
ได ้บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะประมาณมลูค่ายุตธิรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมลูค่าทีเ่หมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ 
และพยายามใชข้อ้มลูทีส่ามารถสงัเกตไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิทีจ่ะวดัมลูคา่ยตุธิรรมนัน้ใหม้ากทีส่ดุ 

ลาํดบัชัน้ของมลูคา่ยตุธิรรมทีใ่ชว้ดัมลูคา่และเปิดเผยมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิในงบการเงนิแบ่งออกเป็น
สามระดบัตามประเภทของขอ้มลูทีนํ่ามาใชใ้นการวดัมลูคา่ยตุธิรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มลูราคาเสนอซือ้ขายของสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิอยา่งเดยีวกนัในตลาดทีม่สีภาพคลอ่ง (ไมต่อ้งปรบัปรงุ) 
ระดบั 2 ใชข้อ้มลูอื่นทีส่ามารถสงัเกตไดข้องสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิ ไมว่า่จะเป็นขอ้มลูทางตรงหรอืทางออ้ม 
ระดบั 3 ใชข้อ้มลูทีไ่มส่ามารถสงัเกตได ้เชน่ ขอ้มลูเกีย่วกบักระแสเงนิสดในอนาคตทีก่จิการประมาณขึน้ 

ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะประเมนิความจาํเป็นในการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชัน้
ของมลูคา่ยตุธิรรมสาํหรบัสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีถ่อือยู ่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานทีม่กีารวดัมลูคา่ยตุธิรรมแบบ
เกดิขึน้ประจาํ 

5.28 การใชดุ้ลยพนิิจและประมาณการทางบญัชทีีส่าํคญั  

ในการจดัทาํงบการเงนิใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฝ่ายบรหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ
และขอ้สมมตฐิานหลายประการ ซึง่มผีลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายและการรายงานจาํนวนเงนิทีเ่กีย่วกบัสนิทรพัย ์
หน้ีสนิ รายได ้ และคา่ใชจ้า่ย การประมาณและขอ้สมมตฐิานมาจากประสบการณ์ในอดตี และปัจจยัต่างๆ ทีผู่บ้รหิารมี
ความเชื่อมัน่อยา่งสมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนัน้ ดงันัน้ ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างไปจากมลูคา่ตาม
บญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีป่ระมาณและตัง้ขอ้สมมตฐิานไว ้

ประมาณการและขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการจดัทาํงบการเงนิจะไดร้บัการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง การปรบัประมาณการทาง
บญัชจีะบนัทกึในงวดบญัชทีีป่ระมาณการดงักล่าวไดร้บัการทบทวนและในงวดอนาคตทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

การใชดุ้ลยพนิิจและประมาณการทางบญัชทีีส่าํคญัไดแ้ก่ : 

5.28.1 การรบัรูแ้ละการตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ  

ในการพจิารณาการรบัรูห้รอืการตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ ฝ่ายบรหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการพจิารณาวา่บรษิทัฯ 
และบรษิทัยอ่ยไดโ้อนหรอืรบัโอนความเสีย่งและผลประโยชน์ในสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิดงักลา่วแลว้หรอืไม ่ โดยใชดุ้ลยพนิิจ
บนพืน้ฐานของขอ้มลูทีด่ทีีส่ดุทีร่บัรูไ้ดใ้นสภาวะปัจจุบนั 
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5. นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 

5.28 การใชดุ้ลยพนิิจและประมาณการทางบญัชทีีส่าํคญั (ต่อ) 

5.28.2 คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู 

ในการประมาณคา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญูของลกูหน้ี ฝ่ายบรหิารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการประมาณการผลขาดทุนทีค่าด
วา่จะเกดิขึน้จากลกูหน้ี โดยคาํนึงถงึประสบการณ์การเกบ็เงนิในอดตี อายขุองหน้ีทีค่งคา้งและสภาวะเศรษฐกจิทีเ่ป็นอยู่
ในขณะนัน้ เป็นตน้ 

5.28.3 คา่เผื่อการลดลงของมลูคา่สนิคา้คงเหลอื 

คา่เผื่อการลดลงของมลูคา่สนิคา้คงเหลอื เป็นการปรบัมลูคา่ของสนิคา้คงเหลอืดว้ยมลูคา่ทีค่าดวา่อาจเกดิความเสยีหาย 
เน่ืองจากสนิคา้ลา้สมยัและการลดลงของมลูคา่สนิคา้คงเหลอื ผูบ้รหิารใชดุ้ลยพนิิจในการประมาณคา่เผื่อสนิคา้ลา้สมยั 
และการลดมลูคา่สนิคา้คงเหลอืสาํหรบัยอดสนิคา้คงเหลอื โดยพจิารณาจากการวเิคราะหอ์ายขุองสนิคา้คงเหลอื 

5.28.4 คา่เผื่อการดอ้ยคา่ของเงนิลงทุน  

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย จะตัง้คา่เผื่อการดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนเมื่อฝ่ายบรหิารใชดุ้ลยพนิิจในการพจิารณาวา่ มลูคา่ยตุธิรรม
ของเงนิลงทุนดงักลา่วไดล้ดลงอยา่งมสีาระสาํคญัและเป็นระยะเวลานาน การทีจ่ะสรปุวา่เงนิลงทุนดงักลา่วไดล้ดลงอยา่งมี
สาระสาํคญัหรอืเป็นระยะเวลานานหรอืไมน่ัน้จาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจของฝ่ายบรหิาร 

5.28.5 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ และ คา่เสือ่มราคา 

ในการคาํนวณคา่เสือ่มราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบรหิารใชก้ารประมาณอายกุารใหป้ระโยชน์และมลูคา่คงเหลอืของ
สนิทรพัยเ์มือ่เลกิใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และไดม้กีารทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์และมลูคา่คงเหลอืของสนิทรพัย์
หากมกีารเปลีย่นแปลง 

5.28.6 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 

ในการบนัทกึและวดัมลูคา่เริม่แรกและการพจิารณาการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนนัน้ จาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจของ
ฝ่ายบรหิารในการประมาณมลูคา่ของสนิทรพัยท์ีค่าดวา่จะไดร้บัในอนาคตโดยวธิปีระมาณการกระแสเงนิสดคดิลด ซึง่
ประมาณการกระแสเงนิสดดงักลา่วอาจเปลีย่นแปลงไดเ้น่ืองจากภาวะการแขง่ขนั แนวโน้มการเปลีย่นแปลงของรายได ้
โครงสรา้งตน้ทุน การเปลีย่นแปลงของอตัราคดิลด ภาวะอุตสาหกรรม และภาวะตลาดทีเ่กีย่วขอ้ง 

5.28.7 สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะรบัรูส้นิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีมือ่มคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่บรษิทัฯ และ
บรษิทัยอ่ยจะมกีาํไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอ ทีจ่ะใชป้ระโยชน์จากสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดน้ัน้ ในการน้ี ฝ่ายบรหิาร
จาํเป็นตอ้งประมาณการวา่บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยควรรบัรูจ้าํนวนสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีป็นจาํนวนเทา่ใด 
โดยพจิารณาถงึจาํนวนกาํไรทางภาษทีีค่าดวา่จะเกดิในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

5.28.8 การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์

 ฝ่ายบรหิารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยใ์นแต่ละชว่งเวลาและบนัทกึขาดทุนจากการดอ้ยคา่ หากคาดวา่
มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืตํ่ากวา่มลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยน์ัน้ ในการน้ีฝ่ายบรหิารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการคาดการณ์รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยในอนาคตซึง่เกีย่วเน่ืองกบัสนิทรพัยน์ัน้ 

 

 

 



 

หน้า 33 จาก 85 
 

5. นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 

5.28 การใชดุ้ลยพนิิจและประมาณการทางบญัชทีีส่าํคญั (ต่อ) 

5.28.9 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

หน้ีสนิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณขึน้ตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ซึง่ตอ้งอาศยั
ขอ้สมมตฐิานต่างๆ ในการประมาณการนัน้ เชน่ อตัราคดิลด อตัราการขึน้เงนิเดอืนในอนาคต อตัราการเปลีย่นแปลงใน
จาํนวนพนกังาน และอตัรามรณะ เป็นตน้ 

5.28.10 สญัญาเชา่  

ในการพจิารณาประเภทของสญัญาเชา่วา่เป็นสญัญาเชา่ดาํเนินงานหรอืสญัญาเชา่ทางการเงนิ ฝ่ายบรหิารไดใ้ชดุ้ลยพนิิจ
ในการประเมนิเงือ่นไขและรายละเอยีดของสญัญา เพือ่พจิารณาวา่บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไดโ้อนหรอืรบัโอนความเสีย่ง
และผลประโยชน์ในสนิทรพัยท์ีเ่ชา่ดงักลา่วแลว้หรอืไม ่

5.28.11 คดฟ้ีองรอ้ง  

บรษิทัฯ มหีน้ีสนิทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการถกูฟ้องรอ้งเรยีกคา่เสยีหาย ซึง่ฝ่ายบรหิารไดใ้ชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิผลของ
คดทีีถ่กูฟ้องรอ้งแลว้ และเชื่อมัน่วา่จะไมม่คีวามเสยีหายเกดิขึน้จงึไมไ่ดบ้นัทกึประมาณการหน้ีสนิดงักลา่ว ณ วนัสิน้รอบ
ระยะเวลารายงาน อยา่งไรกต็าม ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างไปจากทีไ่ดม้กีารประมาณการไว ้

 
6. รายการบญัชีระหว่างบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

บรษิทัฯ มรีายการบญัชกีบับรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บุคคลและบรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกนั สนิทรพัย์ หน้ีสนิ รายได้ และ
ค่าใชจ้่ายสว่นหน่ึงของบรษิทัฯ เกดิขึน้จากรายการบญัชกีบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงักล่าว บรษิทัเหล่าน้ีเกีย่วขอ้งกนั
โดยการถอืหุน้ และ/หรอื การเป็นกรรมการรว่มกนั โดยมรีายละเอยีด ดงัต่อไปน้ี.- 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนันอกเหนือจากบรษิทัยอ่ย ทีอ่ธบิายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.2.1 ประกอบดว้ย 

บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
ลกัษณะ

ความสมัพนัธ ์
การดาํเนินกจิการ สดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 

ประเภทธุรกจิ ประเทศ ปี 2561 ปี 2560 
บรษิทั อควา คอรเ์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 1 ใหบ้รกิารเชา่โครงป้ายเพือ่ตดิตัง้โฆษณา ไทย - - 
Shonan Build Service Co., Ltd. (Jpn Co.) 2 Building service ญีปุ่่ น - - 
Seikosha Co., Ltd. (Jpn Co.) 3 Building service ญีปุ่่ น - - 
บรษิทั กลมบอ็กซ ์จาํกดั 4 

 
รบัจา้งพมิพส์ือ่สิง่พมิพแ์ละบรหิารงาน
ขายโฆษณา 

ไทย 
 

- 
 

- 

บรษิทั แมเนเจอร ์มเีดยี กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 5 ผลติและจาํหน่ายหนงัสอืพมิพ ์
   และสิง่ตพีมิพ ์

ไทย - - 

บรษิทั ฐานเศรษฐกจิ มลัตมิเีดยี จาํกดั 5 โฆษณาสนิคา้และบรกิารทุกรปูแบบบน 
   สือ่สิง่พมิพแ์ละขายหนงัสอืพมิพร์ายวนั 

ไทย - - 

บรษิทั สปรงินิวส ์คอรป์อเรชัน่ จาํกดั 5 บรกิารดา้นงานโฆษณาสนิคา้ทุกรปูแบบ
ของการสือ่สาร 

ไทย - - 

บรษิทั นิวส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 5 บรกิาร,พฒันาและบาํรงุรกัษาซอฟแวร์
คอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ 

ไทย - - 

กรรมการ      
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6. รายการบญัชีระหว่างบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

ลกัษณะความสมัพนัธร์ะหวา่งบรษิทัฯ กบักจิการและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั เป็นดงัน้ี.- 
1. เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่และมผีูบ้รหิารรว่มกนั 
2. เป็นผูถ้อืหุน้รว่มในบรษิทัยอ่ยทางออ้ม [Alternative Energies Kabushiki Kaisha (Jpn Co.)]  
3. เป็นบรษิทัใหญ่ของ Shonan Build Service Co., Ltd. 
4. เป็นบรษิทัทีค่นใกลช้ดิของกรรมการบรหิาร เป็นกรรมการรว่ม 
5. เป็นบรษิทัฯ ทีม่กีรรมการรว่มกนั 

6.1 รายการบญัชทีีม่สีาระสาํคญัทีเ่กดิขึน้ระหวา่งกนั มรีายละเอยีด ดงัน้ี.- 

  

นโยบาย
การกาํหนด

ราคา 

หน่วย : บาท 
  สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
บริษทัย่อย        
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร  1 และ 2 - - 1,554,019.16 - 
ดอกเบีย้รบั 4 - - 75,238,273.57 33,936,423.37 
รายไดค้า่เชา่ 3 - - 360,000.00 360,000.00 
รายไดอ้ื่นๆ 3 - - - 4,694,570.58 
ตน้ทุนขาย 1 - - 180,737.35 - 
บริษทัย่อยทางอ้อม      
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร   1 - - - 1,058,400.00 
รายไดค้า่เชา่ 3 - - 252,000.00 252,000.00 
รายไดอ้ื่น ๆ 3 - - - 36,173.96 
บริษทัร่วม      
รายไดจ้ากการขาย 1 - - - 90,150.00 
บคุคลและบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั     
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 1 และ 2 16,332,177.90 19,222,895.10 16,332,177.90 19,222,895.10 
รายไดค้า่เชา่ 3 97,500.00 58,500.00 97,500.00 58,500.00 
ตน้ทุนขาย 1 243,049.31 4,000.00 243,049.31 4,000.00 

 
นโยบายการกาํหนดราคา 
 

1. คดิราคาขายตํ่ากวา่ลกูคา้ประจาํทัว่ไปประมาณรอ้ยละ 1 ถงึ 5 
2. คดิราคาขายตํ่ากวา่กลุ่มลกูคา้ประจาํชัน้ดปีระมาณรอ้ยละ 3 ถงึ 10 เน่ืองจากไมม่คีวามเสีย่งในการเรยีกเกบ็หน้ีจาก

ลกูหน้ี 
3. ตามอตัราทีต่กลงรว่มกนั 
4. ตามทีร่ะบุในตัว๋สญัญาใชเ้งนิ รอ้ยละ 5.5 - 6 ต่อปี ในปี 2561 และ 2560  
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6. รายการบญัชีระหว่างบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

6.1 รายการบญัชทีีม่สีาระสาํคญัทีเ่กดิขึน้ระหวา่งกนั มรีายละเอยีด ดงัน้ี.- (ต่อ) 
 

 คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร 
 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มคีา่ใชจ้า่ยสาํหรบัเงนิเดอืน โบนสั เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม กองทุนสาํรองเลีย้งชพี 
สวสัดกิารอื่น ค่าเบีย้ประชุมใหแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิาร และผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน โดยสรุปไดด้งัน้ี.- 

   หน่วย : บาท 
   สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 29,158,844.25 24,141,253.86 15,092,845.00 13,940,759.00 
ผลประโยชน์ระยะยาวหลงัออกจากงาน 1,346,005.00 1,183,906.00 699,337.00 635,817.00 

รวม 30,504,849.25 25,325,159.86 15,792,182.00 14,576,576.00 
 
6.2 ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้ปี ระหวา่งบรษิทัฯ และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั มรีายละเอยีดดงัน้ี.- 
 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
ลกูหน้ีการค้า     
บรษิทัยอ่ย - - 333,640.98 - 
บรษิทัรว่มทางออ้ม - 96,460.50 - 96,460.50 
บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 16,511,977.54 16,312,660.03 16,511,977.54 16,312,660.03 
หกั คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู (12,464,005.35) (12,464,005.35) (12,464,005.35) (12,464,005.35) 

สทุธ ิ 4,047,972.19 3,945,115.18 4,381,613.17 3,945,115.18 

ลกูหน้ีหมนุเวียนอ่ืน     
บรษิทัยอ่ย - - 9,977,736.79 4,064,439.15 
บรษิทัยอ่ยทางออ้ม - - 21,000.00 21,000.00 
บรษิทัรว่มทางออ้ม 150,355.00 47,807.20 - - 
บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2,171,057.73 1,202,680.00 - - 

รวม 2,321,392.73 1,250,487.20 9,998,736.79 4,085,439.15 

เจ้าหน้ีการค้า     

บรษิทัยอ่ย                                   - - 193,388.96 - 

เจ้าหน้ีหมนุเวียนอ่ืน     

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน     

บรษิทัยอ่ยทางออ้ม - - 63,000.00 63,000.00 
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6. รายการบญัชีระหว่างบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

6.2 ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้ปี ระหวา่งบรษิทัฯ และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั มรีายละเอยีดดงัน้ี.- (ต่อ) 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บคุคลและบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั 

รายการเคลื่อนไหวของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั มรีายละเอยีดดงัน้ี.- 

  หน่วย : บาท 
  งบการเงนิรวม 
  รายการเคลื่อนไหวระหวา่งงปี 
  1 ม.ค. 61 เพิม่ขึน้ (ลดลง) 31 ธ.ค. 61 

กรรมการ - 200,000.00 (200,000.00) - 

เงนิใหกู้ย้มืดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการใหกู้ย้มืแก่กรรมการของบรษิทัย่อยทางออ้มแห่งหน่ึง โดยการทาํสญัญากูย้มื 
ครบกาํหนดภายใน 6 เดอืน นบัแต่วนัทาํสญัญา คดิอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 7.75 ต่อปี  

  หน่วย : บาท 
  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  รายการเคลื่อนไหวระหวา่งปี 
  1 ม.ค. 61 เพิม่ขึน้ (ลดลง) 31 ธ.ค. 61 

บรษิทัยอ่ย 1,270,077,591.40 363,853,388.23 (283,500,000.00) 1,350,430,979.63 

 
  หน่วย : บาท 
  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  รายการเคลื่อนไหวระหวา่งปี 
  1 ม.ค. 60 เพิม่ขึน้ (ลดลง) 31 ธ.ค. 60 

บรษิทัยอ่ย - 1,681,690,872.79 (411,613,281.39) 1,270,077,591.40 

เงนิใหกู้ย้มืดงักลา่วขา้งตน้ เป็นการใหกู้ย้มืแกบ่รษิทัยอ่ย ในรปูตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ครบกาํหนดเมือ่ทวงถาม คดิอตัรา
ดอกเบีย้รอ้ยละ 5.5 - 6 ต่อปี 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษทัร่วมทางอ้อม - ส่วนท่ีครบกาํหนดรบัชาํระภายในหน่ึงปี 

รายการเคลื่อนไหวของเงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่บรษิทัร่วมทางอ้อม - ส่วนที่ครบกําหนดรบัชําระภายในหน่ึงปี 
มรีายละเอยีดดงัน้ี.- 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวม 

  รายการเคลื่อนไหวระหวา่งปี 

  1 ม.ค. 61 เพิม่ขึน้ (ลดลง) 31 ธ.ค. 61 

บรษิทัรว่มทางออ้ม 75,776,000.00 - (66,404,981.35) 9,371,018.65 
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6. รายการบญัชีระหว่างบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

6.2 ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้ปี ระหวา่งบรษิทัฯ และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั มรีายละเอยีดดงัน้ี.- (ต่อ) 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษทัร่วมทางอ้อม - ส่วนท่ีครบกาํหนดรบัชาํระภายในหน่ึงปี (ต่อ) 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวม 

  รายการเคลื่อนไหวระหวา่งปี 

  1 ม.ค. 60 เพิม่ขึน้ (ลดลง) 31 ธ.ค. 60 

บรษิทัรว่มทางออ้ม - 75,776,000.00 - 75,776,000.00 

เงนิใหกู้ย้มืดงักลา่วขา้งตน้ เป็นการใหกู้ย้มืแกบ่รษิทัรว่มทางออ้มสองแหง่ตามสดัสว่นการถอืหุน้เพือ่ซือ้ทีด่นิ โดยการทาํ
สญัญากู้ยมื ครบกาํหนดภายใน 3 ปี นับแต่วนัทาํสญัญา (ครบกาํหนดปี 2560) ให้กู้โดยไม่มหีลกัประกนั และไม่
มกีารคดิดอกเบี้ยระหว่างกนั 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั 

รายการเคลื่อนไหวของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั มรีายละเอยีดดงัน้ี.- 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  รายการเคลื่อนไหวระหวา่งปี 

  1 ม.ค. 61 เพิม่ขึน้ (ลดลง) 31 ธ.ค. 61 

กรรมการ 30,000,000.00 - (30,000,000.00) - 

 
  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  รายการเคลื่อนไหวระหวา่งปี 

  1 ม.ค. 60 เพิม่ขึน้ (ลดลง) 31 ธ.ค. 60 

กรรมการ - 30,000,000.00 - 30,000,000.00 

เงนิกูย้มืดงักลา่วขา้งตน้ เป็นการกูย้มืจากกรรมการของบรษิทัฯ ในรปูตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ครบกาํหนดเมือ่ทวงถาม ไมม่ี
การคดิดอกเบีย้ระหวา่งกนั 
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6. รายการบญัชีระหว่างบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

6.3 อื่นๆ  

บรษิทัฯ และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั มกีารคํ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อทีม่กีบัสถาบนัการเงนิระหวา่งกนั ดงัต่อไปน้ี.- 

 หน่วย : ลา้นเยน หน่วย : ลา้นบาท 

 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 

บรษิทัฯ คํ้าประกนัวงเงนิสนิเชือ่ใหบ้รษิทัยอ่ยทางตรง 4,115.00 810.00 1,278.00 858.00 

บรษิทัฯ คํ้าประกนัวงเงนิสนิเชือ่ใหบ้รษิทัยอ่ยทางออ้ม - - 592.50 853.40 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยทางออ้มคํ้าประกนัวงเงนิสนิเชือ่ใหบ้รษิทัยอ่ยทางออ้ม - - - 414.00 

บรษิทัยอ่ยทางตรงคํ้าประกนัวงเงนิสนิเชือ่ใหบ้รษิทัย่อยทางออ้ม - - 927.40 - 

บรษิทัยอ่ยทางตรง และบรษิทัยอ่ยทางออ้มคํ้าประกนัวงเงนิสนิเชือ่ให ้
   บรษิทัยอ่ยทางออ้ม - - 554.00 156.50 

 
7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ประกอบดว้ย.- 
    หน่วย : บาท 
    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
เงนิสด 944,713.67 416,433.22 83,000.00 83,000.00 
เชค็ทีถ่งึกาํหนดชาํระ  3,332,625.10 4,634,433.29 3,332,625.10 4,634,433.29 
เงนิฝากธนาคาร     
     - บญัชกีระแสรายวนั 3,512,179.70 11,015,371.67 415,672.28 341,967.38 
     - บญัชอีอมทรพัย ์ 317,692,822.43 142,992,853.57 550,101.05 1,500,136.24 
     - บญัชฝีากประจาํ 3 เดอืน 17,737.90 1,000.00 - - 

รวม 325,500,078.80 159,060,091.75 4,381,398.43 6,559,536.91 

 
8. เงินลงทุนชัว่คราว 

 เงนิลงทุนชัว่คราว ประกอบดว้ย.- 
   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 

เงนิลงทุนชัว่คราวในกองทุนเปิด 252,160,568.15 4,423,991.81 251,535,310.40 - 
เงนิลงทุนในเงนิฝากประจาํธนาคาร    6,720,222.51 22,586,306.00 - - 

รวม 258,880,790.66 27,010,297.81 251,535,310.40 - 

 เงนิลงทุนชัว่คราวในกองทุนเปิด เป็นเงนิลงทุนทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มวีตัถุประสงคท์ีจ่ะขายในอนาคตอนัใกลเ้พื่อ
หากาํไรจากการเปลีย่นแปลงราคาของหลกัทรพัย ์

ในปี 2561 และ 2560 บรษิทัยอ่ยมเีงนิลงทุนในเงนิฝากประจาํธนาคารมรีะยะเวลาการฝาก 3 ถงึ 12 เดอืน อตัรา
ดอกเบีย้รอ้ยละ 0.9 - 1.55 ต่อปี และรอ้ยละ 0.9 - 2 ต่อปี ตามลาํดบั 



 

หน้า 39 จาก 85 
 

9. ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีหมนุเวียนอ่ืน - สทุธิ 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมนุวยีนอื่น - สทุธ ิประกอบดว้ย.- 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
ลกูหน้ีการคา้     
ลกูหน้ีการคา้ - บรษิทัยอ่ย - - 333,640.98 - 
                 - บรษิทัรว่มทางออ้ม - 96,460.50 - 96,460.50 
                 - บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 16,511,977.54 16,312,660.03 16,511,977.54 16,312,660.03 
                 - บรษิทัอื่น 302,831,253.07 245,544,214.29 138,299,980.36 181,353,653.44 
หกั คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู (53,633,394.65) (23,875,397.65) (31,033,754.88) (23,875,397.65) 

ลกูหน้ีการคา้ - สทุธ ิ 265,709,835.96 238,077,937.17 124,111,844.00 173,887,376.32 
ลกูหน้ีหมนุเวยีนอื่น     
ลกูหน้ีอื่น - บรษิทัยอ่ย - - 8,560,000.00 3,873,057.60 
             - บรษิทัยอ่ยทางออ้ม - - 21,000.00 21,000.00 
             - บรษิทัรว่มทางออ้ม 150,335.00 - - - 
            - บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2,171,057.73 1,202,680.00 - - 
            - บรษิทัอื่น* 4,954,779.83 230,337,474.01 96,305.04 197,257,989.12 
คา่ใชจ้า่ยจา่ยลว่งหน้า 385,469,432.00 5,913,756.26 4,172,439.82 3,161,537.42 
เงนิทดรองจา่ย - บรษิทัรว่มทางออ้ม - 47,807.20 - - 
                   - บรษิทัอื่น  519,613.54 559,151.00 160,800.00 140,151.00 
ดอกเบีย้คา้งรบั - บรษิทัยอ่ย - - 1,417,736.79 191,381.55 
                    - บรษิทัอื่น 259,661.35 440,676.85 - - 

รวมลกูหน้ีหมนุเวยีนอื่น 393,524,879.45 238,501,545.32 14,428,281.65 204,645,116.69 
รวมลกูหน้ีการคา้และ     

    ลกูหน้ีหมนุเวยีนอื่น - สทุธ ิ 659,234,715.41 476,579,482.49 138,540,125.65 378,532,493.01 

*  ปี 2560             
ลกูหน้ีหมุนเวยีนอื่น - บรษิทัอื่น เป็นลกูหน้ีจากการทีบ่รษิทัฯ จา่ยคา่เสยีหายแทนผูข้ายโครงการไฟฟ้าทีไ่มส่ามารถ
จดัหาโรงไฟฟ้า ทีม่กีาํลงัการผลติไมต่ํ่ากวา่ 12 เมกะวตัต ์ มาขายคนืใหก้บัโจทก ์ หรอืบรษิทัยอ่ยของโจทกไ์ด ้
ภายในวนัที ่ 15 ธนัวาคม 2560 ตามขอ้เสนอของโจทก ์ เพื่อประนีประนอมยอมความ ระงบัขอ้พพิาททางคดทีีถ่กู
ฟ้องรอ้ง ตามทีก่ลา่วไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 42 เป็นจาํนวนเงนิ 690 ลา้นเยน (197.26 ลา้นบาท) 
ทัง้น้ีบรษิทัฯ ไดท้ยอยรบัคนืเงนิคา่เสยีหายในเดอืนมกราคม และกุมภาพนัธ ์2561 ครบทัง้จาํนวนแลว้ 
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9. ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีหมนุเวียนอ่ืน - สทุธิ (ต่อ) 

ลกูหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีทีค่า้งชาํระหน้ีไดด้งัน้ี.- 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
ลกูหน้ีการคา้ทีอ่ยูใ่นกาํหนดชาํระ 193,838,762.38 162,693,598.59 71,639,014.93 98,503,037.74 
ลกูหน้ีการคา้ทีเ่กนิกาํหนดชาํระ     
น้อยกวา่หรอืเท่ากบั 3 เดอืน 32,028,190.73 25,349,123.49 13,751,630.16 25,349,123.49 
มากกวา่ 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน 9,356,976.75 25,688,817.37 8,193,336.60 25,688,817.37 
มากกวา่ 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน 21,528,296.00 20,753,035.44 21,360,302.40 20,753,035.44 
มากกวา่ 12 เดอืน 62,591,004.75 27,468,759.93 40,201,314.79 27,468,759.93 

รวม 319,343,230.61 261,953,334.82 155,145,598.88 197,762,773.97 
หกั คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู (53,633,394.65) (23,875,397.65) (31,033,754.88) (23,875,397.65) 

สทุธ ิ 265,709,835.96 238,077,937.17 124,111,844.00 173,887,376.32 

 รายการเคลื่อนไหวของการตัง้สาํรองหน้ีสงสยัจะสญู ทีม่สีาระสาํคญัทีเ่กดิขึน้ระหวา่งกนั มรีายละเอยีด ดงัน้ี.- 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
ยอดคงเหลอืตน้ปี 23,875,397.65 21,355,940.60 23,875,397.65 21,355,940.60 
เพิม่ขึน้จากการซือ้ธุรกจิ 22,599,639.77 - - - 
บวก ตัง้เพิม่ในระหวา่งปี 7,158,357.23 2,519,457.05 7,158,357.23 2,519,457.05 

ยอดคงเหลอืปลายปี 53,633,394.65 23,875,397.65 31,033,754.88 23,875,397.65 

 
10. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน - สทุธิ 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน - สทุธ ิมรีายการเคลื่อนไหวดงัน้ี.- 

    หน่วย : บาท 
    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
ยอดคงเหลอืตน้ปี 4,096,028.68 4,953,715.95 4,083,680.04 4,936,330.39 
บวก ใหกู้เ้พิม่ระหวา่งปี 3,138,000.00 2,344,865.82 3,138,000.00 2,314,865.82 
หกั   รบัชาํระคนืระหวา่งปี (2,964,042.39) (3,202,553.09) (2,951,693.75) (3,167,516.17) 
ยอดคงเหลอืปลายปี 4,269,986.29 4,096,028.68 4,269,986.29 4,083,680.04 
หกั   สว่นทีค่รบกาํหนดชาํระในหน่ึงปี (2,139,411.94) (2,180,754.03) (2,139,411.94) (2,168,405.39) 

ยอดคงเหลอืปลายปี - สทุธ ิ 2,130,574.35 1,915,274.65 2,130,574.35 1,915,274.65 

เงนิใหกู้ย้มืขา้งตน้ บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ใหกู้โ้ดยการทาํสญัญากูย้มืเงนิ คดิดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ MLR บวก 
1.50 (รอ้ยละ 7.75 - 8.15 ในปี 2561 และรอ้ยละ 7.75 - 8.25 ในปี 2560) เงนิกูย้มืดงักลา่วคํ้าประกนัโดยพนกังานที่
เป็นหวัหน้างาน 
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11.  สินค้าคงเหลือ - สทุธิ 

สนิคา้คงเหลอื - สทุธ ิประกอบดว้ย.- 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
วตัถุดบิ 68,924,027.80 63,537,252.29 47,158,349.21 63,537,252.29 
วตัถุดบิระหวา่งทาง 26,958,010.59 12,791,139.92 29,769,885.50 12,791,139.92 
งานระหวา่งทาํ 7,621,738.77 7,725,041.55 4,066,553.48 7,725,041.55 
วสัดุสิน้เปลอืง 9,386,794.42 2,349,959.84 1,577,658.97 2,349,959.84 
อะไหล ่ 6,057,166.82 246,219.41 205,328.66 246,219.41 
สนิคา้สาํเรจ็รปู 2,811,874.91 2,525,637.29 5,231,844.88 2,525,637.29 
รวม 127,427,670.11 89,175,250.30 88,009,620.70 89,175,250.30 
หกั คา่เผื่อการลดมลูคา่สนิคา้คงเหลอื (8,121,437.38) (657,980.57) (657,980.57) (657,980.57) 

สนิคา้คงเหลอื - สทุธ ิ 119,306,232.73 88,517,269.73 87,351,640.13 88,517,269.73 

รายการเคลื่อนไหวของการตัง้สาํรองคา่เผื่อสนิคา้เสือ่มสภาพ ทีม่สีาระสาํคญัทีเ่กดิขึน้ระหวา่งกนั มรีายละเอยีด ดงัน้ี 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
ยอดคงเหลอืตน้ปี 657,980.57 760,000.00 657,980.57 760,000.00 
เพิม่ขึน้จากการซือ้ธุรกจิ 7,463,456.81 - - - 
หกั กลบัรายการในระหวา่งปี - (102,019.43) - (102,019.43) 

ยอดคงเหลอืปลายปี 8,121,437.38 657,980.57 657,980.57 657,980.57 

 
12.  งานระหว่างก่อสร้าง - สญัญาเช่าทางการเงิน 

งานระหวา่งก่อสรา้ง - สญัญาเช่าทางการเงนิ เป็นงานระหวา่งตดิตัง้แผงเซลสแ์สงอาทติยแ์ละอุปกรณ์ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
ตามสญัญาเชา่ทีบ่รษิทัยอ่ยทางออ้มแห่งหน่ึงทาํสญัญากบับรษิทัอื่นจาํนวน 5 แหง่ในปี 2561 และ 2 แหง่ในปี 2560 

 
13.  สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น ประกอบดว้ย.- 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
ลกูหน้ีกรมสรรพากร 95,348,553.99 18,112,130.80 - - 
เงนิมดัจาํและเงนิประกนั 36,843,947.28 16,007,513.08 - - 
คา่ใชจ้า่ยจา่ยลว่งหน้า 6,020,497.45 - 10,000.00 32,381.07 
อื่นๆ 2,498,496.84 1,036,621.50 162,761.83 129,097.59 

รวม 140,711,495.56 35,156,265.38 172,761.83 161,478.66 



 

หน้า 42 จาก 85 
 

14. เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํา้ประกนั 

 เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนั ประกอบดว้ย.- 

     หน่วย : บาท 
    อตัราดอกเบีย้ งบการเงนิรวม 

ประเภทเงนิฝาก เพือ่คํ้าประกนั รอ้ยละ (ต่อปี) ปี 2561 ปี 2560 
เงนิฝากออมทรพัย ์ วงเงนิสนิเชื่อ 

ของบรษิทัยอ่ยทางออ้ม 
0.125 - 1.1 28,852,871.69 42,866,000.00 

เงนิฝากประจาํ 3 - 6 เดอืน หนงัสอืคํ้าประกนั 
ของบรษิทัรว่มทางออ้ม 

0.8 - 1 88,500,974.64 85,087,670.66 

เงนิฝากประจาํ 12 เดอืน หนงัสอืคํ้าประกนั 
ของบรษิทัยอ่ยทางออ้ม 

0.9 726,000.00 726,000.00 

รวม   118,079,846.33 128,679,670.66 

 
15. เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย ประกอบดว้ย.- 

 
 
 
 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 

หน่วย : ลา้นบาท 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

เงนิลงทุน 
ตามวธิรีาคาทุน เงนิปันผลรบัสาํหรบัปี ทุนชาํระแลว้ (ลา้นบาท) อตัราการลงทุน (รอ้ยละ) 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 1,200.00 1,200.00 75.00 75.00 1,049.96 1,049.96 - - 
บรษิทั ดบับลวิพเีอส (ประเทศไทย) จาํกดั 500.00 500.00 84.50 - 407.50 - - - 

รวม     1,457.46 1,049.96 - - 

รายการเปลีย่นแปลงของบญัชเีงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยในระหวา่งปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มรีายละเอยีด 
ดงัน้ี.- 

    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

     ปี 2561 ปี 2560 
ยอดคงเหลอืตน้ปี   1,049,960,920.00 1,049,960,920.00 
ซือ้เงนิลงทุน   407,500,000.00 - 

ยอดคงเหลอืปลายปี   1,457,460,920.00 1,049,960,920.00 

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยในระหวา่งปี 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ ครัง้ที ่ 13/2561 เมือ่วนัที ่ 12 ธนัวาคม 2561 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ ลงทุนในหุน้
สามญัของบรษิทั ดบับลวิพเีอส (ประเทศไทย) จาํกดั (“WPS”) จากผูถ้อืหุน้เดมิ จาํนวน 42,250,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 
9.645 บาท มลูคา่ 407.50 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 84.50 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว 
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15. เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

สนิทรพัยท์ีไ่ดม้าทีร่ะบุไดแ้ละหน้ีสนิทีร่บัมา ณ วนัซือ้หุน้ของบรษิทั ดบับลวิพเีอส (ประเทศไทย) จาํกดั ปรากฎดงัน้ี.- 

บรษิทั ดบับลวิพเีอส (ประเทศไทย) จาํกดั 
 หน่วย : พนับาท 

 มลูคา่ตามบญัช ี
ปรบัปรงุ 

มลูคา่ยตุธิรรม มลูคา่ทีร่บัรู ้
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 1,069 - 1,069 
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมนุเวยีนอื่น 15,192 - 15,192 
ลกูหน้ีการคา้บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 211,628 - 211,628 
สนิคา้คงเหลอื 20,930 - 20,930 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 8,675 - 8,675 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 443,868 101,565 545,433 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 11,858 - 11,858 
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ (68,061) - (68,061) 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวยีนอื่น (38,783) - (38,783) 
เจา้หน้ีการคา้บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั (1,830) - (1,830) 
หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี (19,219) (20,313) (39,532) 
ประมาณการหน้ีสนิสาํหรบัผลประโยชน์พนกังาน (8,033) - (8,033) 
หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น (21,289) - (21,289) 

สนิทรพัยท์ีไ่ดม้าทีร่ะบุไดแ้ละหน้ีสนิทีร่บัมา - สทุธ ิ 556,005 81,252 637,257 
สว่นไดเ้สยีทีม่อีํานาจควบคุม ณ วนัทีซ่ือ้เงนิลงทุน (รอ้ยละ)  84.50 
มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้าทีร่ะบุไดแ้ละหน้ีสนิทีร่บัมา  538,482 
จาํนวนเงนิทีจ่า่ยซือ้บรษิทัยอ่ย  407,500 

กาํไรจากการซือ้ในราคาตํ่ากวา่มลูคา่ยตุธิรรม*  130,982 

* แสดงเป็นรายไดอ้ื่นในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
 

16. เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม ประกอบดว้ย.- 

หน่วย : ลา้นบาท 
งบการเงนิรวม 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สว่นแบง่กาํไร  
ทุนชาํระแลว้ (ลา้นบาท) อตัราการลงทุน (รอ้ยละ) เงนิลงทุนตามวธิสีว่นไดเ้สยี (ขาดทุน)สาํหรบัปี 
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 

ถอืโดยบรษิทัยอ่ยทางตรงและบรษิทัรว่มทางออ้ม 
  

 
 

 
 

 
 

บรษิทั พพีทีซี ีจาํกดั 1,484.00 1,484.00 49.50 49.50 571.57 527.32 44.25 9.83 
ถอืโดยบรษิทัยอ่ยทางออ้ม  

 
 

 
 

 
 

 
บรษิทั แทค เอน็เนอยี ่จาํกดั 1,990.00 1,981.00 50.00 50.00 1,902.70 1,778.49 119.49 112.46 
ถอืโดยบรษิทัยอ่ยทางออ้มและบรษิทัรว่มทางออ้ม         
บรษิทั เอสเอสยทู ีจาํกดั 2,919.00 2,919.00 40.00 40.00 1,127.74 1,051.03 76.71 73.94 

 
 

 
 

 
3,602.01 3,356.84 240.45 196.23 
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17. ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 

 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธ ิประกอบดว้ย.- 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 

 ทีด่นิ 
อาคารและ 
สิง่ปลกูสรา้ง 

เครือ่งจกัรและ
อุปกรณ์ 

โรงไฟฟ้าระบบสง่
พลงังานไฟฟ้าและ
เครือ่งมอืเครือ่งใช้
ในการผลติไฟฟ้า 

เครือ่งมอื
เครือ่งใช ้

เครือ่งใชแ้ละ
เครือ่งตกแต่ง ยานพาหนะ 

เครือ่งจกัร
ระหวา่งตดิตัง้ 

โรงไฟฟ้าระหวา่ง
ก่อสรา้ง รวม 

ราคาทุน           
ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 254,218,301.67 178,574,949.61 598,485,702.00 2,190,911,661.35 35,601,021.67 30,629,412.31 1,964,727.55 2,426,600.00 234,365,433.63 3,527,177,809.79 
ซือ้ระหวา่งปี 35,380,022.10 4,843,443.50 27,426,551.13 10,032,233.67 530,956.53 844,289.00 - 13,945,614.27 680,996,174.38 773,999,284.58 
จาํหน่ายระหวา่งปี - - (40,831,508.00) (1,539,022.63) - - - - - (42,370,530.63) 
รบัโอน/โอนออกระหวา่งปี - 14,340,128.45 12,210,589.68 168,550,555.30 16,522,020.81 - - (13,652,187.91) (197,971,106.33) - 
โอนเปลีย่นประเภท - - - 607,213.98 - - - - (8,537,517.36) (7,930,303.38) 
โอนออกเป็นคา่ใชจ้่าย - - - (587,969.51) - - - - (904,109.54) (1,492,079.05) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 289,598,323.77 197,758,521.56 597,291,334.81 2,367,974,672.16 52,653,999.01 31,473,701.31 1,964,727.55 2,720,026.36 707,948,874.78 4,249,384,181.31 
ค่าเสื่อมราคาสะสม           
ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 - 139,314,556.49 443,717,403.27 226,312,435.83 16,684,113.25 29,444,094.19 917,084.20 - - 856,389,687.23 
คา่เสือ่มราคาสาํหรบัปี - 4,807,195.38 21,133,197.37 116,074,742.76 3,039,385.55 607,948.83 187,585.39 - - 145,850,055.28 
คา่เสือ่มราคา - จาํหน่าย - - (36,768,017.99) - - - - - - (36,768,017.99) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 - 144,121,751.87 428,082,582.65 342,387,178.59 19,723,498.80 30,052,043.02 1,104,669.59 - - 965,471,724.52 
ค่าเผือ่การด้อยค่า           
ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 - - 1,954,928.75 - - - - - - 1,954,928.75 
โอนกลบัระหวา่งปี - - (656,529.12) - - - - - - (656,529.12) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 - - 1,298,399.63 - - - - - - 1,298,399.63 
มูลค่าตามบญัชี - สทุธิ           
ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 254,218,301.67 39,260,393.12 152,813,369.98 1,964,599,225.52 18,916,908.42 1,185,318.12 1,047,643.35 2,426,600.00 234,365,433.63 2,668,833,193.81 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 289,598,323.77 53,636,769.69 167,910,352.53 2,025,587,493.57 32,930,500.21 1,421,658.29 860,057.96 2,720,026.36 707,948,874.78 3,282,614,057.16 
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17. ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ (ต่อ) 
 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 

 
ทีด่นิและสว่น
ปรบัปรุงทีด่นิ 

อาคารและ 
สิง่ปลกูสรา้ง 

เครือ่งจกัรและ
อุปกรณ์ 

โรงไฟฟ้าระบบสง่พลงังาน
ไฟฟ้าและเครือ่งมอื

เครือ่งใชใ้นการผลติไฟฟ้า 
เครือ่งมอื
เครือ่งใช ้

เครือ่งใชแ้ละ
เครือ่งตกแต่ง   ยานพาหนะ 

 เครือ่งจกัร    
  ระหวา่งตดิตัง้ 

โรงไฟฟ้าระหวา่ง
ก่อสรา้ง รวม 

ราคาทุน           
ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 289,598,323.77 197,758,521.56 597,291,334.81 2,367,974,672.16 52,653,999.01 31,473,701.31 1,964,727.55 2,720,026.36 707,948,874.78 4,249,384,181.31 
ซือ้ระหวา่งปี - - - 16,593,597.90 124,661.50 824,233.72 648,403.63 2,297,224.04 780,598,961.23 801,087,037.02 
ตน้ทุนการกูย้มืระหวา่งปี - - - 4,776,978.98 - - - - 898,069.04 5,675,048.02 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายระหวา่งปี (345,228.00) - (36,867,381.35) (8,256,494.66) - - - - (612,633.69) (46,081,737.70) 
เพิม่ขึน้จากการซือ้ธุรกจิ 169,174,134.30 506,189,002.55 802,934,412.64 - - 4,957,841.32 1,908,942.09 - - 1,485,164,332.90 
รบัโอน/โอนออกระหวา่งปี - 58,500.00 4,917,275.40 852,666,391.61 - - - (4,975,775.40) (852,666,391.61) - 
โอนเปลีย่นประเภท - - - (7,347,992.49) - - - - - (7,347,992.49) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 458,427,230.07 704,006,024.11 1,368,275,641.50 3,226,407,153.50 52,778,660.51 37,255,776.35 4,522,073.27 41,475.00 636,166,834.75 6,487,880,869.06 
ค่าเสื่อมราคาสะสม           
ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 - 144,121,751.87 428,082,582.65 342,387,178.59 19,723,498.80 30,052,043.02 1,104,669.59 - - 965,471,724.52 
คา่เสือ่มราคาสาํหรบัปี 7,694.28 5,847,120.52 24,580,373.53 109,530,990.08 2,436,813.74 628,852.45 205,823.94 - - 143,237,668.54 
คา่เสือ่มราคา - จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (30,074,423.51) (139,055.93) - - - - - (30,213,479.44) 
เพิม่ขึน้จากการซือ้ธุรกจิ 6,343,477.36 317,698,829.51 613,003,164.14 - - 4,117,071.17 1,549,518.63 - - 942,712,060.81 
โอนเปลีย่นประเภท - - - (25,383.34) - - - - - (25,383.34) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 6,351,171.64 467,667,701.90 1,035,591,696.81 451,753,729.40 22,160,312.54 34,797,966.64 2,860,012.16 - - 2,021,182,591.09 
ค่าเผือ่การด้อยค่า           
ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 - - 1,298,399.63 - - - - - - 1,298,399.63 
โอนกลบัระหวา่งปี - - (302,411.24) - - - - - - (302,411.24) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 - - 995,988.39 - - - - - - 995,988.39 
มูลค่าตามบญัชี - สทุธิ           
ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 289,598,323.77 53,636,769.69 167,910,352.53 2,025,587,493.57 32,930,500.21 1,421,658.29 860,057.96 2,720,026.36 707,948,874.78 3,282,614,057.16 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 452,076,058.43 236,388,322.21 331,687,956.30 2,774,653,424.10 30,618,347.97 2,457,809.71 1,662,061.11 41,475.00 636,166,834.75 4,465,702,289.58 

ค่าเสื่อมราคาสาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม ประกอบด้วย   หน่วย : บาท 
   ปี 2561 ปี 2560 

ตน้ทุนขาย         142,094,395.68 144,819,060.85 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร         1,143,272.86 1,030,994.43 
รวม      143,237,668.54 145,850,055.28 
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17. ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ (ต่อ) 
 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ทีด่นิ 
อาคารและ 
สิง่ปลกูสรา้ง 

เครือ่งจกัรและ
อุปกรณ์ 

เครือ่งมอื 
เครือ่งใช ้

เครือ่งใชแ้ละ
เครือ่งตกแต่ง ยานพาหนะ 

ระบบสง่พลงังานไฟฟ้า
และเครือ่งมอืเครือ่งใช้
ในการผลติไฟฟ้า 

เครือ่งจกัร
ระหวา่งตดิตัง้ รวม 

ราคาทุน          
ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 97,002,972.90 144,496,544.23 598,485,702.00 10,352,950.16 29,829,509.18 400,501.00 - 2,426,600.00 882,994,779.47 
ซือ้ระหวา่งปี - 795,000.00 27,426,551.13 496,201.38 506,804.40 - 1,058,400.00 13,945,614.27 44,228,571.18 
จาํหน่ายระหวา่งปี - - (40,831,508.00) - - - - - (40,831,508.00) 
รบัโอน/โอนออกระหวา่งปี - 1,441,598.23 12,210,589.68 - - - - (13,652,187.91) - 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 97,002,972.90 146,733,142.46 597,291,334.81 10,849,151.54 30,336,313.58 400,501.00 1,058,400.00 2,720,026.36 886,391,842.65 
ค่าเสื่อมราคาสะสม          
ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 - 134,371,355.14 443,717,403.27 9,855,161.32 28,926,755.04 400,500.00 - - 617,271,174.77 
คา่เสือ่มราคาสาํหรบัปี - 2,909,555.77 21,133,197.37 269,738.04 405,238.30 - 35,779.94 - 24,753,509.42 
คา่เสือ่มราคา - จาํหน่าย - - (36,768,017.99) - - - - - (36,768,017.99) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 - 137,280,910.91 428,082,582.65 10,124,899.36 29,331,993.34 400,500.00 35,779.94 - 605,256,666.20 
ค่าเผือ่การด้อยค่า          
ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 - - 1,954,928.75 - - - - - 1,954,928.75 
โอนกลบัระหวา่งปี - - (656,529.12) - - - - - (656,529.12) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 - - 1,298,399.63 - - - - - 1,298,399.63 
มูลค่าตามบญัชี - สทุธิ          
ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 97,002,972.90 10,125,189.09 152,813,369.98 497,788.84 902,754.14 1.00 - 2,426,600.00 263,768,675.95 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 97,002,972.90 9,452,231.55 167,910,352.53 724,252.18 1,004,320.24 1.00 1,022,620.06 2,720,026.36 279,836,776.82 
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17. ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ (ต่อ) 
 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ทีด่นิ 
อาคารและ 
สิง่ปลกูสรา้ง 

เครือ่งจกัรและ
อุปกรณ์ 

เครือ่งมอื 
เครือ่งใช ้

เครือ่งใชแ้ละ
เครือ่งตกแต่ง ยานพาหนะ 

ระบบสง่พลงังานไฟฟ้า
และเครือ่งมอืเครือ่งใช้
ในการผลติไฟฟ้า 

 
เครือ่งจกัร

ระหวา่งตดิตัง้ รวม 
ราคาทุน          
ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 97,002,972.90 146,733,142.46 597,291,334.81 10,849,151.54 30,336,313.58 400,501.00 1,058,400.00 2,720,026.36 886,391,842.65 
ซือ้ระหวา่งปี - - - 95,147.48 712,231.68 - - 2,297,224.04 3,104,603.20 
จาํหน่ายระหวา่งปี - - (36,867,381.35) - - - - - (36,867,381.35) 
รบัโอน/โอนออกระหวา่งปี - 58,500.00 4,917,275.40 - - - - (4,975,775.40) - 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 97,002,972.90 146,791,642.46 565,341,228.86 10,944,299.02 31,048,545.26 400,501.00 1,058,400.00 41,475.00 852,629,064.50 
ค่าเสื่อมราคาสะสม          
ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 - 137,280,910.91 428,082,582.65 10,124,899.36 29,331,993.34 400,500.00 35,779.94 - 605,256,666.20 
คา่เสือ่มราคาสาํหรบัปี - 3,043,362.86 22,899,624.86 242,102.09 464,138.46 - 53,304.83 - 26,702,533.10 
คา่เสือ่มราคา - จาํหน่าย - - (30,074,423.51) - - - - - (30,074,423.51) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 - 140,324,273.77 420,907,784.00 10,367,001.45 29,796,131.80 400,500.00 89,084.77 - 601,884,775.79 
ค่าเผือ่การด้อยค่า          
ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 - - 1,298,399.63 - - - - - 1,298,399.63 
โอนกลบัระหวา่งปี - - (302,411.24) - - - - - (302,411.24) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 - - 995,988.39 - - - - - 995,988.39 
มูลค่าตามบญัชี - สทุธิ          
ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 97,002,972.90 9,452,231.55 167,910,352.53 724,252.18 1,004,320.24 1.00 1,022,620.06 2,720,026.36 279,836,776.82 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 97,002,972.90 6,467,368.69 143,437,456.47 577,297.57 1,252,413.46 1.00 969,315.23 41,475.00 249,748,300.32 

ค่าเสื่อมราคาสาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม ประกอบด้วย  หน่วย : บาท 
     ปี 2561 ปี 2560 
ตน้ทุนขาย        26,007,480.96 24,083,732.96 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร        695,052.14 669,776.46 

รวม        26,702,533.10 24,753,509.42 
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17. ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ (ต่อ) 

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ทีด่นิบางสว่น อาคารทัง้หมด เครือ่งจกัร และอุปกรณ์บางสว่นของบรษิทัฯ และ
บรษิทัยอ่ย ราคาทุน จาํนวนเงนิ 2,043.36 ลา้นบาท และ 2,277.17 ลา้นบาท ตามลาํดบั และมลูคา่สทุธทิางบญัชหีลงัหกั
คา่เผื่อการดอ้ยคา่ จาํนวนเงนิ 1,231.03 ลา้นบาท และ 1,540.20 ลา้นบาท ตามลาํดบั สาํหรบังบการเงนิรวม (ราคาทุน 
จาํนวนเงนิ 679.13 ลา้นบาท และ 637.08 ลา้นบาท ตามลาํดบั และมลูคา่สทุธทิางบญัชหีลงัหกัคา่เผือ่การดอ้ยคา่   
จาํนวนเงนิ 189.10 ลา้นบาท และ 200.23 ลา้นบาท ตามลาํดบั สาํหรบังบการเงนิเฉพาะกจิการ) ไดจ้ดจาํนองไวก้บั
ธนาคารเพือ่คํ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อต่างๆ กบัธนาคารพาณิชยต์ามทีก่ลา่วไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 25 และ 
ขอ้ 40 

สาํหรบัปี 2561 ตน้ทุนการกูย้มืในงบการเงนิรวม จํานวนเงนิ 5.68 ลา้นบาท  เกดิจากเงนิกู้ยมืโดยมวีตัถุประสงค์
เฉพาะจากธนาคารพาณิชยเ์พื่อก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์องบรษิทัยอ่ยทางออ้ม จํานวนตน้ทุนการกูย้มื
คาํนวณตามตน้ทุนจรงิทีเ่กดิขึน้จรงิระหวา่งปี อตัราการตัง้ขึน้เป็นทุนรอ้ยละ LIBOR บวก 2.5 ต่อปี 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 แผงโซลา่รแ์ละอุปกรณ์ของบรษิทัยอ่ยทางออ้มแหง่หน่ึง ราคาทุนในงบการเงนิรวม 
จาํนวนเงนิ 69.08 ลา้นบาทและ 68.88 ลา้นบาท ตามลาํดบั และมลูค่าสทุธติามบญัชใีนงบการเงนิรวม จาํนวนเงนิ 54.34 
ลา้นบาท และ 57.59 ลา้นบาท ตามลาํดบั เป็นสนิทรพัยท์ีต่ ัง้อยูบ่นพืน้ทีเ่ช่า  ซึง่เมื่อครบกําหนดตามสญัญา ผูใ้หเ้ช่าจะมี
สทิธเิลอืกที่จะจ่ายเงนิค่าทรพัย์สนิหรอืให้บรษิทัย่อยทําการรือ้ถอน บรษิทัย่อยไม่ได้บนัทกึประมาณการรื้อถอนในงบ
การเงนิรวมเน่ืองจากฝ่ายบรหิารของบรษิทัยอ่ยคาดการณ์วา่ผูใ้หเ้ชา่จะไมใ่หร้ือ้ถอน 

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์องบรษิทัยอ่ยทางออ้มแหง่หน่ึง ราคาทุนใน     
งบการเงนิรวม จาํนวนเงนิ 203.70 ลา้นบาท และ 203.86 ลา้นบาท ตามลาํดบั และมลูค่าสทุธติามบญัชใีนงบการเงนิรวม 
จาํนวนเงนิ 185.40 ลา้นบาท และ 195.17 ลา้นบาท ตามลาํดบั เป็นสนิทรพัยท์ีต่ ัง้อยูบ่นพืน้ทีเ่ชา่  ซึง่เมื่อครบกาํหนด
ตามสญัญา จะตอ้งทาํการรือ้ถอนโรงไฟฟ้าเพื่อสง่มอบพืน้ทีต่ามสภาพเดมิใหแ้ก่ผูใ้หเ้ชา่ ในปี 2560 บรษิทัยอ่ยทางออ้ม
ดงักล่าวไดบ้นัทกึประมาณการรือ้ถอน จาํนวนเงนิ 1.24 ลา้นบาท ในงบการเงนิรวม 

 

18. สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สทุธิ 

รายการเปลีย่นแปลงของบญัชสีนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธ ิสรุปไดด้งัน้ี.- 
     หน่วย : บาท 

     งบการเงนิรวม 

  
สทิธใินการขายไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย ์

สทิธกิารใชส้ายสง่
กระแสไฟฟ้า รวม 

ราคาทุน     
ณ วนัที ่1 มกราคม 2560  506,338,174.55 9,490,486.21 515,828,660.76 
ซือ้ระหวา่งปี  124,584,282.04 60,712,565.33 185,296,847.37 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560  630,922,456.59 70,203,051.54 701,125,508.13 
คา่ตดัจาํหน่ายสะสม     
ณ วนัที ่1 มกราคม 2560  37,592,017.40 713,882.67 38,305,900.07 
ตดัจาํหน่ายระหวา่งปี  18,570,296.74 562,167.60 19,132,464.34 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560  56,162,314.14 1,276,050.27 57,438,364.41 
มลูคา่ตามบญัช ี- สทุธ ิ     

ณ วนัที ่1 มกราคม 2560  468,746,157.15 8,776,603.54 477,522,760.69 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 (ปรบัปรงุใหม)่ 574,760,142.45 68,927,001.27 643,687,143.72 
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18. สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สทุธิ (ต่อ) 

รายการเปลีย่นแปลงของบญัชสีนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธ ิสรุปไดด้งัน้ี.- (ต่อ) 

     หน่วย : บาท 

     งบการเงนิรวม 

  
สทิธใินการขายไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย ์

สทิธกิารใชส้ายสง่
กระแสไฟฟ้า รวม 

ราคาทุน    
ณ วนัที ่1 มกราคม 2561  630,922,456.59 70,203,051.54 701,125,508.13 
ซือ้ระหวา่งปี  - 11,084,301.53 11,084,301.53 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561  630,922,456.59 81,287,353.07 712,209,809.66 
คา่ตดัจาํหน่ายสะสม     
ณ วนัที ่1 มกราคม 2561  56,162,314.14 1,276,050.27 57,438,364.41 
ตดัจาํหน่ายระหวา่งปี  19,056,610.95 1,066,297.66 20,122,908.61 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561  75,218,925.09 2,342,347.93 77,561,273.02 
มลูคา่ตามบญัช ี- สทุธ ิ     

ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 (ปรบัปรงุใหม)่ 574,760,142.45 68,927,001.27 643,687,143.72 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561  555,703,531.50 78,945,005.14 634,648,536.64 

บริษทัย่อยทางอ้อม : 

สทิธกิารขายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์: 

สทิธกิารขายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ เป็นค่าสทิธใินการผลติไฟฟ้าในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์น
ประเทศญี่ปุ่ น จํานวน 4 โครงการ โดยมมีลูค่ารวมประมาณ 1,251.80 ลา้นเยน (คดิเป็น 380.38 ลา้นบาท) ตามที่
กลา่วในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 43.2 ถงึขอ้ 43.4 

สทิธจิากการใชร้ะบบสายสง่กระแสไฟฟ้า : 

สทิธจิากการใชร้ะบบสายส่งกระแสไฟฟ้าในประเทศไทย เกดิจากสญัญากบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคและการไฟฟ้า   
นครหลวงทีก่ําหนดใหส้ญัญาทีบ่รษิทัยอ่ยทางออ้ม 3 แห่ง ทาํกบัการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคและการไฟฟ้านครหลวง โดย
กําหนดให้บริษัทย่อยทางอ้อมเป็นผู้ลงทุนในการติดตัง้ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ในการจําหน่าย
กระแสไฟฟ้า กรรมสทิธิใ์นสนิทรพัยท์ีล่งทุนจะตกเป็นของการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคและการไฟฟ้านครหลวง ตามทีร่ะบุไว้
ในสญัญา บรษิทัยอ่ยจะตดัจาํหน่ายสทิธดิงักลา่วเมือ่เริม่เดนิเครือ่งจา่ยไฟเขา้ระบบเชงิพาณิชย ์

สทิธจิากการใชร้ะบบสายสง่กระแสไฟฟ้าในประเทศญีปุ่่ น เกดิจากการจ่ายค่าสทิธดิงักลา่วจาํนวน 2 โครงการ โดยมี
มลูคา่รวม 182.41 ลา้นเยน (คดิเป็น 55.45 ลา้นบาท) ตามทีก่ลา่วในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 43.2  
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19. สินทรพัยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

19.1 สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีประกอบดว้ย.- 

    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 14,088,263.37 6,206,570.60 6,176,329.84 5,704,624.62  
หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (57,946,568.43) (7,358.00) - (7,358.00) 

สทุธ ิ (43,858,305.06) 6,199,212.60 6,176,329.84 5,697,266.62 

 
19.2 รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กดิขึน้ในระหวา่งปี มดีงัน้ี.- 

    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิรวม 

    
ณ วนัที ่

1 ม.ค. 61 
เพิม่ขึน้จาก 

บนัทกึเป็น
(รายจา่ย)รายได้
สาํหรบัปีใน ณ วนัที ่

31 ธ.ค. 61 การซือ้ธุรกจิ กาํไรหรอืขาดทุน 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     
ลกูหน้ีการคา้ - - 4,520,000.00 4,520,000.00 
สนิคา้คงเหลอื 131,596.11 - 1,493,000.00 1,624,596.11 
เงนิลงทุนระยะยาว - - 8,171.00 8,171.00 
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 271,725.80 - (271,725.80) - 
ผลประโยชน์พนกังาน 5,803,248.69 - 2,132,247.57 7,935,496.26 

รวม 6,206,570.60 - 7,881,692.77 14,088,263.37 
หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     
เงนิลงทุนระยะยาว (7,358.00) - 7,358.00 - 
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - (20,312,974.08) (37,633,594.35) (57,946,568.43) 

รวม (7,358.00) (20,312,974.08) (37,626,236.35) (57,946,568.43) 

สทุธ ิ 6,199,212.60 (20,312,974.08) (29,744,543.58) (43,858,305.06) 
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19. สินทรพัยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 

19.2 รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กดิขึน้ในระหวา่งปี มดีงัน้ี.- (ต่อ) 

    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิรวม 

    
ณ วนัที ่

1 ม.ค. 60 

บนัทกึเป็น
(รายจา่ย)รายได้
สาํหรบัปีใน ณ วนัที ่

กาํไรหรอืขาดทุน 31 ธ.ค. 60 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี    
สนิคา้คงเหลอื 152,000.00 (20,403.89) 131,596.11 
เงนิลงทุนระยะยาว 2,692.00 (2,692.00) - 
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 390,985.75 (119,259.95) 271,725.80 
ผลประโยชน์พนกังาน 5,096,006.19 707,242.50 5,803,248.69 

รวม 5,641,683.94 564,886.66 6,206,570.60 
หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี    
เงนิลงทุนระยะยาว - (7,358.00) (7,358.00) 
เงนิลงทุนชัว่คราว (804,656.80) 804,656.80 - 

รวม (804,656.80) 797,298.80 (7,358.00) 

สทุธ ิ 4,837,027.14 1,362,185.46 6,199,212.60 

 
    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    
ณ วนัที ่

1 ม.ค. 61 

บนัทกึเป็น
(รายจา่ย)รายได้
สาํหรบัปีใน ณ วนัที ่

กาํไรหรอืขาดทุน 31 ธ.ค. 61 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี    
สนิคา้คงเหลอื 131,596.11 - 131,596.11 
เงนิลงทุนระยะยาว - 8,171.00 8,171.00 
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 262,684.92 (52,054.78) 210,630.14 
ผลประโยชน์พนกังาน 5,310,343.59 515,589.00 5,825,932.59 

รวม 5,704,624.62 471,705.22 6,176,329.84 
หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี    
เงนิลงทุนระยะยาว (7,358.00) 7,358.00 - 

สทุธ ิ 5,697,266.62 479,063.22 6,176,329.84 
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19. สินทรพัยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 

19.2 รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กดิขึน้ในระหวา่งปี มดีงัน้ี.- (ต่อ) 

    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    
ณ วนัที ่

1 ม.ค. 60 

บนัทกึเป็น
(รายจา่ย)รายได้
สาํหรบัปีใน ณ วนัที ่

กาํไรหรอืขาดทุน 31 ธ.ค. 60 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี    
สนิคา้คงเหลอื 152,000.00 (20,403.89) 131,596.11 
เงนิลงทุนระยะยาว 2,692.00 (2,692.00) - 
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 390,985.75 (128,300.83) 262,684.92 
ผลประโยชน์พนกังาน 4,683,896.39 626,447.20 5,310,343.59 

รวม 5,229,574.14 475,050.48 5,704,624.62 
หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี    
เงนิลงทุนระยะยาว - (7,358.00) (7,358.00) 
เงนิลงทุนชัว่คราว (622,270.45) 622,270.45 - 

รวม (622,270.45) 614,912.45 (7,358.00) 

สทุธ ิ 4,607,303.69 1,089,962.93 5,697,266.62 

19.3 คา่ใชจ้า่ย(รายได)้ภาษเีงนิไดส้าํหรบัปี สรปุไดด้งัน้ี.- 

19.3.1 ภาษเีงนิไดท้ีร่บัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทุน 

   หน่วย : บาท 

   สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั :     
คา่ใชจ้า่ย(รายได)้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล     
สาํหรบัปี (28,726,723.42) 24,111,275.90 10,237,840.72 14,163,670.50 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี:     
คา่ใชจ้า่ย(รายได)้ภาษเีงนิไดร้อการตดั
บญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบัผลแตกต่าง
ชัว่คราวรบัรูเ้มือ่เริม่แรกและทีก่ลบั
รายการ 50,057,517.66 (1,362,185.46) (479,063.22) (1,089,962.93) 

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ 21,330,794.24 22,749,090.44 9,758,777.50 13,073,707.57 
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19. สินทรพัยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 

19.4 การกระทบยอดเพือ่หาอตัราภาษเีงนิไดท้ีแ่ทจ้รงิ 

    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิรวม 

    สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

    ปี 2561 ปี 2560 (ปรบัปรงุใหม)่ 

    
อตัราภาษ ี
(รอ้ยละ) 

จาํนวนเงนิภาษ ี
(บาท) 

อตัราภาษ ี
(รอ้ยละ) 

จาํนวนเงนิภาษ ี
(บาท) 

กาํไรก่อนภาษเีงนิได ้  430,021,096.91  254,110,941.23 

กาํไรก่อนภาษเีงนิไดส้ว่นทีต่อ้งเสยีภาษ ี  257,776,097.89  255,329,739.96 
หกั กาํไร (ขาดทุน) ทีไ่ดร้บัยกเวน้  (257,020,922.13)  (204,293,683.64) 

สทุธกิาํไรทีต่อ้งเสยีภาษ ี  755,175.76  51,036,056.32 

จาํนวนภาษตีามอตัราภาษ ี 20% 151,035.15 20% 10,207,211.26 
ผลกระทบทางภาษขีองคา่ใชจ้า่ยทีไ่ม่
สามารถนํามาหกัในการคาํนวณกาํไร
ทางภาษ ี  21,179,759.09  12,541,879.18 

ภาษเีงนิได ้(อตัราทีแ่ทจ้รงิ) - 21,330,794.24 45% 22,749,090.44 

 
    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

    ปี 2561 ปี 2560 

    
อตัราภาษ ี
(รอ้ยละ) 

จาํนวนเงนิภาษ ี
(บาท) 

อตัราภาษ ี
(รอ้ยละ) 

จาํนวนเงนิภาษ ี
(บาท) 

กาํไรก่อนภาษเีงนิได ้  43,900,398.33  64,661,045.27 

จาํนวนภาษตีามอตัราภาษ ี 20% 8,780,079.66 20% 12,932,209.05 
ผลกระทบทางภาษขีองคา่ใชจ้า่ยทีไ่ม่
สามารถนํามาหกัในการคาํนวณกาํไร
ทางภาษ ี  978,697.84  141,498.52 

ภาษเีงนิได ้(อตัราทีแ่ทจ้รงิ) 22% 9,758,777.50 20% 13,073,707.57 

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บรษิทัยอ่ยบางแห่งมรีายการผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ชห้กัภาษทีีเ่กดิจากผล
ขาดทุนสะสมทางภาษ ีจาํนวนเงนิ 238.87 ลา้นบาท และ 142.62 ลา้นบาท ตามลาํดบั (สิน้สดุระยะเวลาการหกักลบ
ในปี 2566 และ 2565 ตามลาํดบั) บรษิทัยอ่ยยงัไมไ่ดบ้นัทกึบญัชเีป็นสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีากรายการ
ดงักลา่ว เน่ืองจากยงัไมม่คีวามเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่วา่ บรษิทัยอ่ยจะมกีาํไรทางภาษเีพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์ทาง
ภาษดีงักลา่ว 
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19. สินทรพัยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 

19.5 อตัราภาษ ี

ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั : 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย คาํนวณภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล ในอตัรารอ้ยละ 20 ของกาํไรสทุธติามบญัชสีาํหรบัปีภายหลงั
ปรบัปรงุดว้ยรายการทีไ่มถ่อืเป็นรายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยตามประมวลรษัฎากร 

รายการปรบัปรุงหลกั ได้แก่ ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ค่าเผื่อการลดมูลค่าสนิค้าคงเหลือ การด้อยค่าของสนิทรพัย ์
ประมาณการหน้ีสนิผลประโยชน์พนกังาน และคา่ใชจ้า่ยทีไ่มเ่ป็นไปตามเกณฑท์ีป่ระมวลรษัฎากรกาํหนด 

ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลของบรษิทัยอ่ยในต่างประเทศ คาํนวณขึน้โดยใชอ้ตัราตามกฎหมายของประเทศเหลา่นัน้ 

บรษิทัยอ่ย ไมม่ภีาระภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลทีต่อ้งชาํระ เน่ืองจากบรษิทัยอ่ยมผีลขาดทุนสะสมทางภาษยีกมาจากปีก่อน 
และมผีลขาดทุนสะสมทางภาษียกมาของกจิการที่ไดร้บัส่งเสรมิการลงทุนมากกว่ากําไรสุทธทิางภาษขีองส่วนงานที่
ไมไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี: 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง ไดถู้กวดัมลูค่าดว้ยอตัราภาษรีอ้ยละ 20 ซึง่เป็นอตัราภาษทีีร่ฐับาลกําหนด ณ 
วนัทีร่ายงาน 

 
20. สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 

 สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น ประกอบดว้ย.- 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ยจา่ยลว่งหน้า 78,092,092.83 69,232,779.26 13,484,980.45 11,174,218.20 
คา่ใชจ้า่ยลว่งหน้า 64,312,763.27 8,880,499.90 - - 
เงนิมดัจาํและเงนิประกนั 11,406,580.65 43,090,100.48 50,556.07 48,500.00 
อื่นๆ 2,748,391.85 2,748,391.86 2,748,391.85 2,748,391.85 
หกั คา่เผื่อการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยอ์ื่น (2,600,000.00) (2,600,000.00) (2,600,000.00) (2,600,000.00) 

รวม 153,959,828.60 121,351,771.50 13,683,928.37 11,371,110.05 

 
21. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ ประกอบดว้ย.- 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 352,658.37 7,515,529.07 102,915.94 7,515,529.07 
เจา้หน้ีทรสัตร์ซีทีอื่น 80,637,869.75 133,485,348.83 56,056,327.65 116,392,957.31 
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 240,056,949.18 150,000,000.00 - 150,000,000.00 

รวม 321,047,477.30 291,000,877.90 56,159,243.59 273,908,486.38 
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21. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน (ต่อ) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 อตัราดอกเบี้ยเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 
ประกอบดว้ย.- 

1. เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 7.12 ต่อปี 
2. เจา้หน้ีทรสัตร์ซีทีอื่น อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 2.5 - 4.73 ต่อปี และ 2.35 - 4.09 ต่อปี ตามลาํดบั 
3. ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 3.2 - 5.8125 ต่อปี และ 3.25 - 3.85 ต่อปี ตามลาํดบั 

วงเงนิสนิเชื่อดงักลา่วคํ้าประกนัโดยทีด่นิ อาคารทัง้หมด เครือ่งจกัรและอุปกรณ์บางสว่นของบรษิทัฯ ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิขอ้ 40 และตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขและขอ้กําหนดอื่นๆ ทีร่ะบุไวใ้นสญัญา 
  

22. ตัว๋แลกเงินขายลด 

ในระหวา่งปี 2561 บรษิทัฯ ไดอ้อกตัว๋แลกเงนิขายลด (Bill of Exchange : B/E) ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิ 2 แหง่ จาํนวน 
27 ฉบบั มลูคา่ทีต่ราไว ้1,275 ลา้นบาท และจา่ยชาํระคนืระหวา่งปี จาํนวน 1,195 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 3.45 
ต่อปี คงเหลอืตัว๋แลกเงนิขายลด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 จาํนวน 13 ฉบบั มลูคา่ทีต่ราไว ้460 ลา้นบาท ครบกาํหนด
ชาํระในเดอืนกุมภาพนัธ ์ถงึเดอืนพฤษภาคม 2562 

ในระหวา่งปี 2560 บรษิทัฯ ไดอ้อกตัว๋แลกเงนิขายลด (Bill of Exchange : B/E) ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิแหง่หน่ึง 
จาํนวน 15 ฉบบั มลูคา่ทีต่ราไว ้1,080 ลา้นบาท และจา่ยชาํระคนืระหวา่งปี จาํนวน 1,190 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 
3.45 ต่อปี คงเหลอืตัว๋แลกเงนิขายลด ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2560 จาํนวน 9 ฉบบั มลูค่าทีต่ราไว ้ 380 ลา้นบาท     
ครบกาํหนดชาํระในเดอืนกุมภาพนัธ ์ถงึเดอืนเมษายน 2561 
 

23. เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวยีนอื่น ประกอบดว้ย.- 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
 

ปี 2561 
ปี 2560 

(ปรบัปรงุใหม)่ 
 

ปี 2561 
 

ปี 2560 
เจา้หน้ีการคา้     
เจา้หน้ีการคา้  - บรษิทัยอ่ย - - 193,388.96 - 

              - บรษิทัอื่น 68,089,021.74 21,336,684.68 16,751,332.07 13,540,395.09 
เจา้หน้ีหมนุเวยีนอื่น     
เจา้หน้ีอื่น - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 
             - บรษิทัอื่น 141,016,679.36 139,850,055.92 6,924,549.92 3,360,343.21 
คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 12,206,223.02 8,914,593.87 3,247,523.04 4,389,386.85 
รายไดร้บัล่วงหน้า 41,320.00 38,700.00 31,320.00 38,700.00 
ดอกเบีย้คา้งจา่ย 26,506,434.09 19,698,879.64 2,112,371.48 2,062,003.68 

รวม 247,879,678.21 189,858,914.11 29,280,485.47 23,410,828.83 
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24. เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลและบริษทัอ่ืน 

 รายการเคลื่อนไหวของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลและบรษิทัอื่น มดีงัน้ี.- 

    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิรวม 

    ปี 2561 ปี 2560 
ยอดคงเหลอืตน้ปี 128,896,286.53 - 
เพิม่ขึน้จากการซือ้ธุรกจิ - 128,896,286.53 
หกั จา่ยคนืระหวา่งปี (48,956,549.28) - 

ยอดคงเหลอืปลายปี 79,939,737.25 128,896,286.53 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลและบรษิทัอื่น เป็นเงนิกูย้มืจากอดตีกรรมการ และอดตีผูถ้อืหุน้ของบรษิทัยอ่ยทางออ้ม
จาํนวน 3 แหง่ ในรปูตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ไมม่หีลกัประกนั ครบกาํหนดเมือ่ทวงถาม และไมม่กีารคดิดอกเบีย้ระหวา่งกนั 

 
25. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สทุธิ 

 รายการเคลื่อนไหวของเงนิกูย้มืระยะยาว - สทุธ ิมดีงัน้ี.- 

    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
ยอดคงเหลอืตน้ปี 1,638,770,653.98 1,469,201,540.00 11,250,000.00 36,450,000.00 
บวก  กูเ้พิม่ระหวา่งปี 1,418,440,494.28 1,022,287,900.00 436,748,000.00 15,000,000.00 
บวก  กาํไรจากอตัราแลกเปลีย่น 12,717,608.39 - - - 
หกั จา่ยคนืระหวา่งปี (234,589,406.72) (852,718,786.02) (14,850,000.00) (40,200,000.00) 
รวม 2,835,339,349.93 1,638,770,653.98 433,148,000.00 11,250,000.00 
หกั สว่นทีค่รบกําหนดชาํระในหน่ึงปี (332,824,973.31) (226,159,174.80) (71,200,000.00) (8,250,000.00) 

สทุธ ิ 2,502,514,376.62 1,412,611,479.18 361,948,000.00 3,000,000.00 

บรษิทัฯ บรษิทัยอ่ย และบรษิทัยอ่ยทางออ้ม ไดท้าํสญัญากูย้มืเงนิระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 4 แหง่ โดยมหีลกัทรพัย์
คํ้าประกนั และตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไข รวมถงึขอ้กาํหนดอื่นๆ ทีร่ะบุไวใ้นสญัญา (ดหูมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 40) 

รายละเอยีดและเงือ่นไขการกูย้มื ดงัน้ี.- 

บริษทัฯ :  

วงเงนิกูย้มื 
(ลา้นบาท) วตัถุประสงค ์ เงือ่นไขการเบกิจา่ย 

อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละต่อปี) การผอ่นชาํระ ครบกาํหนด 

150 เพือ่เป็นเงนิทุนใน
กจิการ 

เบกิรบัเป็นงวดๆ ใหแ้ลว้เสรจ็
ภายในวนัที ่31 มนีาคม 2556 

THBFIX บวก 1.24 งวดที ่1 - 24 เดอืนละ 2 ลา้นบาท  
งวดที ่25 - 59 เดอืนละ 2.85 ลา้นบาท 
งวดที ่60 ชาํระยอดคงคา้งใหค้รบถว้น 

ภายในปี 2561 

96 
 

เพือ่ซือ้เครือ่งจกัร งวดที ่1 : จาํนวน 30 ลา้นบาท 
ภายในเดอืน มกราคม 2560 
งวดที ่2 : จาํนวน 66 ลา้นบาท 
ภายในเดอืน มถุินายน 2560 

MLR หกั 1 งวดที ่1 - 60 เดอืนละ 0.5 ลา้นบาท  
งวดที ่61 เป็นตน้ไป เดอืนละ 1.10 
ลา้นบาท 

 

ภายใน 5 ปี 
นบัจากวนัเบกิ
เงนิกูง้วดแรก 
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25. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สทุธิ  (ต่อ) 

รายละเอยีดและเงือ่นไขการกูย้มื ดงัน้ี.- (ต่อ) 

บริษทัฯ : (ต่อ) 

วงเงนิกูย้มื 
(ลา้นบาท) วตัถุประสงค ์ เงือ่นไขการเบกิจา่ย 

อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละต่อปี) การผอ่นชาํระ ครบกาํหนด 

422.5 เพือ่ซือ้หุน้ บรษิทั 
ดบับลวิพเีอส
(ประเทศไทย) จาํกดั 

เบกิรบัเป็นงวดๆ ใหแ้ลว้เสรจ็
ภายในวนัที ่31 ธ.ค.61 (เบกิ
เงนิกูแ้ลว้ 407.50 ลา้นบาท) 

THB FIX + 1.97 ชาํระคนืภายใน 84 งวด งวดละ 5.00 
ลา้นบาท (ยกเวน้งวดสดุทา้ยตกลง
ชาํระเทา่กบัจาํนวนทีเ่หลอื) เริม่ชาํระ
งวดแรก 31 มกราคม 2562 

ภายในวนัที ่31 
ธนัวาคม 2568  

668.5      

หลกัทรพัยท์ีนํ่าไปคํ้าประกนัการกูย้มืเงนิกบัสถาบนัการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 มดีงัต่อไปน้ี 

1) จาํนําหุน้สามญัของบรษิทัยอ่ยบางสว่น 
2) จาํนองทีด่นิและอาคารทัง้หมดของบรษิทัฯ 
3) จาํนองเครือ่งจกัรบางสว่นของบรษิทัฯ 

บรษิทัฯ ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขภายใตส้ญัญากูย้มืดงักลา่ว ซึง่ไดก้าํหนดขอ้ปฏบิตั ิ และขอ้จาํกดัทีส่าํคญับางประการ
ดงัต่อไปน้ี 

1) ดาํรงอตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของทุน (Debt to Equity Ratio) ไมเ่กนิกวา่ 2 : 1 เทา่ และสาํหรบัวงเงนิกูย้มื 
422.50 ลา้นบาท ในปี 2562 กาํหนดใหต้อ้งดาํรงอตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของทุนไมเ่กนิกวา่ 3 : 1 เทา่ 

2) ดาํรงอตัราสว่นความสามารถในการชาํระหน้ี (DSCR) ไมต่ํ่ากวา่ 1.50 : 1 เท่า 

บริษทัย่อยทางตรง : บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) “EP” 

วงเงนิกูย้มื วตัถุประสงค ์ เงือ่นไขการเบกิจา่ย อตัราดอกเบีย้ การผอ่นชาํระ 

วงเงนิที ่1     

สนิเชื่อสว่น ก. 300 ลา้นบาท เพือ่ชาํระคา่ก่อสรา้ง ภายใน 18 เดอืน นบัจาก LIBOR ภายใน 3.6 ปี นบัจาก 
สนิเชื่อสว่น ข. 3,305 ลา้นเยน โรงไฟฟ้าพลงังาน วนัทีเ่บกิรบัสนิเชื่อสว่น บวก 2.5 วนัทีเ่บกิรบัสนิเชื่อ 

 แสงอาทติย ์ ก หรอื สว่น ข งวดแรก  สว่น ก หรอื สว่น ข งวดแรก 

วงเงนิที ่2     

สนิเชื่อสว่น ก. 632 ลา้นบาท เพือ่ชาํระคา่ก่อสรา้ง ภายใน 12 เดอืน นบัจาก LIBOR ภายใน 3 ปี นบัจากวนัที ่
สนิเชื่อสว่น ข. 465 ลา้นเยน โรงไฟฟ้าพลงังาน วนัทีเ่บกิรบัสนิเชื่อสว่น บวก 2.5 เบกิรบัสนิเชื่อสว่น ก 

 แสงอาทติย ์ ก หรอื สว่น ข งวดแรก  หรอื สว่น ข งวดแรก 

หลกัทรพัยท์ีนํ่าไปคํ้าประกนัการกูย้มืเงนิกบัสถาบนัการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 มดีงัต่อไปน้ี 

1) จาํนําหุน้สามญัของบรษิทัยอ่ยทางออ้ม 4 แหง่ 
2) บรษิทัฯ เขา้คํ้าประกนัเตม็วงเงนิ 
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25. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สทุธิ  (ต่อ) 

รายละเอยีดและเงือ่นไขการกูย้มื ดงัน้ี.- (ต่อ) 

บริษทัย่อยทางตรง : บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) “EP” (ต่อ) 

บรษิทัยอ่ยตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขภายใตส้ญัญากูย้มืดงักลา่ว ซึง่ไดก้าํหนดขอ้ปฏบิตั ิ และขอ้จาํกดัทีส่าํคญับางประการ
ดงัต่อไปน้ี  

1) ไมใ่หกู้ย้มื หรอืใหส้นิเชื่อ หรอืใหก้ารคํ้าประกนั หรอืเขา้รบัผดิชอบในภาระใดของผูอ้ื่น 
2) ไมใ่หล้ดทุนจดทะเบยีน 
3) ไมใ่หจ้า่ยเงนิปันผล ไมว่า่จะเป็นเฉพาะกาลหรอืประจาํปี เวน้แต่ 

3.1)  ก่อนสิน้ปี 2564 ผูกู้ไ้มม่เีหตุผดินดั/ผดิสญัญา และสามารถดาํรงอตัราสว่นไดต้ามเงือ่นไขทีร่ะบุในขอ้ 4 
3.2)  ภายหลงัจากระยะเวลาตามทีร่ะบุในขอ้ 3.1 

(ก) ผูกู้ไ้มม่เีหตุผดินดั/ผดิสญัญา  
(ข) สามารถดาํรงอตัราสว่นไดต้ามเงือ่นไขทีร่ะบุในขอ้ 4  
(ค) ผูกู้ม้สีถานะเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยหรอืตลาดหลกัทรพัยเ์อม็เอไอ 

4)   ดาํรงอตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของทุน (Debt to Equity Ratio) ไมเ่กนิกวา่ 3.6 : 1 เทา่ 
5) ดําเนินการให้มกีารโอนเงนิรายได้ค่าไฟฟ้าทุกจํานวนที่ผูกู้้มสีทิธไิดร้บัจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าเขา้บญัช ี

เงนิฝากรายไดค้า่ไฟฟ้า ทัง้น้ี ผูกู้ม้สีทิธเิบกิถอนเงนิจากบญัชรีายไดค้า่ไฟฟ้ากต่็อเมือ่ผูกู้ไ้มม่เีหตุผดินดั/ผดิสญัญา 

บริษทัย่อยทางอ้อม :   

วงเงนิกูย้มื 
(ลา้นบาท) วตัถุประสงค ์ เงือ่นไขการเบกิจา่ย 

อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละต่อปี) การผอ่นชาํระ ครบกาํหนด 

บรษิทั อารพ์วี ีพลงังาน จาํกดั 

305.45 เพือ่ชาํระคา่ก่อสรา้ง
โรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย ์

งวดที ่1 รบัเงนิกูท้ ัง้หมด THBFIX บวก 2.50 เป็นรายเดอืน ชาํระงวดแรกเริม่ ธ.ค. 
2557 

ภายในปี 2565 

80.00 เพือ่นํามาเป็นเงนิ
ลงทุนเพิม่ในประเทศ
ไทยและเวยีดนาม 

งวดที ่1 รบัเงนิกูท้ ัง้หมด THBFIX บวก 2.50 เป็นรายเดอืน งวดแรก 1.42 ลา้นบาท 
และเพิม่ขึน้ทุกงวดจนถงึงวดสดุทา้ย 
3.76 ลา้นบาท รวมทัง้หมด 45 งวด  
ชาํระงวดแรกเริม่ ก.พ. 62 

ภายในปี 2565 

385.45      

บรษิทั เจเคอาร ์พลงังาน จาํกดั 

305.45 เพือ่ชาํระคา่ก่อสรา้ง
โรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย ์

งวดที ่1 รบัเงนิกูท้ ัง้หมด THBFIX บวก 2.50 เป็นรายเดอืน ชาํระงวดแรกเริม่ ธ.ค. 
2557 

ภายในปี 2565 

80.00 เพือ่นํามาเป็นเงนิ
ลงทุนเพิม่ในประเทศ
ไทยและเวยีดนาม 

งวดที ่1 รบัเงนิกูท้ ัง้หมด THBFIX บวก 2.50 เป็นรายเดอืน งวดแรก 1.42 ลา้นบาท 
และเพิม่ขึน้ทุกงวดจนถงึงวดสดุทา้ย 
3.76 ลา้นบาท รวมทัง้หมด 45 งวด  
ชาํระงวดแรกเริม่ ก.พ. 62  

ภายในปี 2565 

385.45      
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25. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สทุธิ  (ต่อ) 

รายละเอยีดและเงือ่นไขการกูย้มื ดงัน้ี.- (ต่อ) 

บริษทัย่อยทางอ้อม : (ต่อ) 

วงเงนิกูย้มื 
(ลา้นบาท) วตัถุประสงค ์ เงือ่นไขการเบกิจา่ย 

อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละต่อปี) การผอ่นชาํระ ครบกาํหนด 

บรษิทั ลพบุร ีโซล่า จาํกดั 

414.00 เพือ่ชาํระคา่ก่อสรา้ง
โรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย ์

งวดที ่1 : เบกิเมือ่วนัที ่6 ม.ิย. 
2557 จาํนวน 204.80 ลา้นบาท  
งวดที ่2 : เบกิเมือ่วนัที ่26 
ม.ิย. 2557 จาํนวน 204.20 
ลา้นบาท  

FIX3M บวก 2.50 เป็นรายเดอืน ชาํระงวดแรก  
30 ม.ิย. 2557 

ภายในปี 2564 

140.00 เพือ่นํามาเป็นเงนิ
ลงทุนเพิม่ในประเทศ
ไทยและเวยีดนาม 

งวดที ่1 รบัเงนิกูท้ ัง้หมด THBFIX บวก 2.50 เป็นรายเดอืน ชาํระงวดแรก  
31 ม.ค. 2562 

ภายในปี 2567 

554.00      

บรษิทั ปราจนี โซล่า จาํกดั 

156.50 เพือ่ชาํระคา่ก่อสรา้ง
โรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย ์

เบกิเมือ่วนัที ่26 พ.ค. 2560 5.85 และ THBFIX 
บวก 3.15 

เป็นรายเดอืน ชาํระงวดแรก 31 
พ.ค. 2560 

ภายในปี 2572 

บรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จาํกดั 

60.00 เพือ่ซือ้เครือ่งจกัร เบกิรบัเป็นงวดๆ ใหแ้ลว้เสรจ็
ภายในวนัที ่31 ก.ค. 2558 

MLR หกั 2 ชาํระคนืทุกสิน้เดอืน เริม่สิน้
เดอืน พ.ค. 2558 จา่ยงวดละ 
0.77 ลา้นบาท 

ภายในปี 2562 

47.00 เพือ่ซือ้เครือ่งจกัร 
(โครงการคงิสแ์พค) 

งวดที ่1 : จาํนวน 42.72 ลา้น
บาท ภายในวนัที ่30 ม.ิย. 60 

MLR หกั 0.75 ชาํระคนืทุกสิน้เดอืน เริม่สิน้
เดอืน ก.ค. 2560 จา่ยงวดละ 
0.67 ลา้นบาท 

ภายในปี 2566 

22.00 เพือ่ซือ้เครือ่งจกัร 
(โครงการคลนิทแ์พค) 

เบกิเงนิกูภ้ายใน 31 ต.ค. 61 
หรอืระยะเวลาอื่นทีธ่นาคาร
ขยายออกไปตามทีธ่นาคาร
เหน็สมควร 

MLR หกั 0.75 ชาํระคนืทุกสิน้เดอืน เริม่สิน้
เดอืนนบัจากเบกิถอนเงนิกูง้วด
สดุทา้ย จา่ยงวดละ 0.32    
ลา้นบาท 

ภายในปี 2566 

22.00 เพือ่ซือ้เครือ่งจกัร 
(โครงการแสงรุง่) 

เบกิเงนิกูภ้ายใน 31 ส.ค. 61 
หรอืระยะเวลาอื่นทีธ่นาคาร
ขยายออกไปตามทีธ่นาคาร
เหน็สมควร 

MLR หกั 0.75 ชาํระคนืทุกสิน้เดอืน เริม่สิน้
เดอืนนบัจากเบกิถอนเงนิกูง้วด
สดุทา้ย จา่ยงวดละ 0.32    
ลา้นบาท 

ภายในปี 2567 

151.00      

Kyotamba Solar Godo Kaisha (Jpn Co.) 

799.42 
(2,700  
ลา้นเยน) 

เพือ่ชาํระคนืภาระ
หน้ีสนิในการกูย้มืทีม่ ี
อยู ่

ภายในเดอืน ตุลาคม 2560 LIBOR บวก 1.6 ชาํระคนืทุกสิน้เดอืน ก.พ. และ 
ส.ค. ชาํระงวดแรกสิน้เดอืน 
ก.พ. 2561 

ภายในปี 2578 

 

 

 



 

หน้า 60 จาก 85 
 

25. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สทุธิ  (ต่อ) 

รายละเอยีดและเงือ่นไขการกูย้มื ดงัน้ี.- (ต่อ) 

บริษทัย่อยทางอ้อม :  (ต่อ) 

หลกัทรพัยท์ีนํ่าไปคํ้าประกนัการกูย้มืเงนิกบัสถาบนัการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 มดีงัต่อไปน้ี 

1) จดทะเบยีนสญัญาหลกัประกนัทางธุรกจิทรพัยส์นิประเภทเครือ่งจกัรใหม ่ เพือ่เป็นหลกัประกนัภายใน 90 วนันบัตัง้แต่
วนัทีม่กีารเบกิใชว้งเงนิ 

2) โอนสทิธกิารรบัเงนิสาํหรบัโครงการเชา่ซือ้ใหแ้ก่ธนาคาร ดาํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 90 วนั นบัแต่วนัทาํสญัญา 
3) มอบสทิธเิรยีกรอ้งทีบ่รษิทัมต่ีอลกูหน้ีแหง่สทิธ/ิลกูหน้ีการคา้ทุกราย 
4) การโอนสทิธใินผลประโยชน์ต่างๆ ทีบ่รษิทัยอ่ยทางออ้มจะไดร้บัจากขอ้ตกลงต่างๆ ในสญัญากูเ้งนิ 
5) บรษิทัฯ บรษิทัยอ่ยทางตรง และบรษิทัยอ่ยทางออ้ม เขา้คํ้าประกนัเตม็วงเงนิ 
6) จาํนําหุน้ทัง้หมดของบรษิทัยอ่ยทางตรง และบรษิทัยอ่ยทางออ้ม 
7) จาํนองทีด่นิทัง้หมดของบรษิทัยอ่ยทางออ้ม 
8) จาํนองเครือ่งจกัรทัง้หมดของบรษิทัยอ่ยทางออ้ม 
9) สาํรองบญัชเีงนิฝากบางสว่นของบรษิทัยอ่ยทางออ้ม 
10)  ประกนัสทิธกิารเชา่ทรพัยส์นิ (เชา่ทีด่นิจากสหกรณ์) 

บรษิทัยอ่ยทางออ้มตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขภายใตส้ญัญากูย้มืดงักลา่ว ซึง่ไดก้าํหนดขอ้ปฏบิตัแิละขอ้จาํกดัทีส่าํคญับาง
ประการดงัต่อไปน้ี 

1) ดาํรงอตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของทุน (Debt to Equity Ratio) ไมเ่กนิกวา่ 3 : 1 เทา่ และไมเ่กนิกวา่ 4 : 1 เทา่ 
2) ดาํรงอตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของทุน (DSCR) ไมต่ํ่ากวา่ 1.1 - 1.20 : 1 เทา่ 

 
26. หุ้นกู้ 

บริษทัฯ : 

26.1 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559 เมือ่วนัที ่ 29 เมษายน 2559 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ ออกและเสนอขายหุน้กู้
ประเภทไมด่อ้ยสทิธ ิ โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่จดัหาเงนิทุนสาํหรบัการลงทุน เพือ่ชาํระคนืเงนิกู ้ และ/หรอืเพื่อใชเ้ป็น
เงนิทุนหมนุเวยีนทัว่ไป โดยมมีลูคา่คงคา้งไมเ่กนิ 2,000 ลา้นบาท ณ ขณะใดขณะหน่ึง เมือ่มกีารไถ่ถอนหุน้กูแ้ลว้ 
บรษิทัฯ สามารถนํามลูคา่ไถ่ถอนดงักลา่วกลบัมาเสนอขายไดใ้หม ่โดยมมีลูคา่คงคา้งรวม ณ ขณะใดขณะหน่ึง ตอ้งไม่
เกนิ 2,000 ลา้นบาท 

เมือ่วนัที ่ 8 มถุินายน 2560 บรษิทัฯ ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูจ้าํนวน 3 ชุด จาํนวน 815,400 หน่วย มลูคา่หน่วยที่
ตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมลูคา่ 815.40 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี.- 

 
ชนิดหุน้กู ้

มลูคา่ 
(ลา้นบาท) 

อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละ) วนัครบกาํหนด 

หุน้กูค้ร ัง้ที ่1/2560 ชุดที ่1  328.00 5.00 7 มถุินายน 2562 
หุน้กูค้ร ัง้ที ่1/2560 ชุดที ่2  283.30 5.20 8 มถุินายน 2563 
หุน้กูค้ร ัง้ที ่1/2560 ชุดที ่3  204.10 5.35 8 มถุินายน 2564 
รวม 815.40   

  

 



 

หน้า 61 จาก 85 
 

26. หุ้นกู้ (ต่อ) 

บริษทัย่อยทางตรง : บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) “EP” 

26.2 เมือ่วนัที ่5 เมษายน 2559 บรษิทัยอ่ยไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูจ้าํนวน 3 ชุด จาํนวน 918,700 หน่วย มลูคา่หน่วยที่
ตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมลูคา่ 918.70 ลา้นบาท ตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่
1/2558 เมือ่วนัที ่29 ธนัวาคม 2558 ทีใ่หอ้อกหุน้กูใ้นวงเงนิไมเ่กนิ 2,000 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี.- 

 
ชนิดหุน้กู ้

มลูคา่ 
(ลา้นบาท) 

อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละ) วนัครบกาํหนด 

หุน้กูช้นิดทยอยชาํระคนืเงนิตน้ ครัง้ที ่1/2559 ชุดที ่1  113.40 4.15 5 เมษายน 2562 
หุน้กูค้ร ัง้ที ่1/2559 ชุดที ่2 308.50 4.65 5 เมษายน 2563 
หุน้กูค้ร ัง้ที ่1/2559 ชุดที ่3 496.80 5.10 5 เมษายน 2564 
รวม 918.70   

26.3 เมือ่วนัที ่ 29 กนัยายน 2559 บรษิทัยอ่ยไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูจ้าํนวน 3 ชุด จาํนวน 1,500,000 หน่วย มลูคา่
หน่วยทีต่ราไวห้น่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมลูคา่ 1,500 ลา้นบาท ตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ 
ครัง้ที ่ 2/2559 เมือ่วนัที ่ 8 สงิหาคม 2559 ใหเ้พิม่วงเงนิการออกหุน้กูจ้ากเดมิ 2,000 ลา้นบาท เป็น 2,500 ลา้นบาท 
โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี.- 

 
ชนิดหุน้กู ้

มลูคา่ 
(ลา้นบาท) 

อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละ) วนัครบกาํหนด 

หุน้กูช้นิดทยอยชาํระคนืเงนิตน้ ครัง้ที ่2/2559 ชุดที ่1   500.00 4.20 23 กนัยายน 2562 
หุน้กูค้ร ัง้ที ่2/2559 ชุดที ่2 500.00 4.50 23 กนัยายน 2563 
หุน้กูค้ร ัง้ที ่2/2559 ชุดที ่3 500.00 4.80 23 กนัยายน 2564 
รวม 1,500.00   

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไข ซึง่ไดก้าํหนดขอ้ปฏบิตัแิละขอ้จาํกดับางประการ รวมถงึการใหบ้รษิทัฯ 
และบรษิทัยอ่ยดาํรงอตัราสว่นของหน้ีสนิรวมต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (Debt to Equity Ratio) ไมเ่กนิ 3.25 : 1  

รายการเคลื่อนไหวของหุน้กู ้- สทุธ ิมดีงัน้ี.- 

    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
ยอดคงเหลอืตน้ปี 3,234,100,000.00 3,234,100,000.00 815,400,000.00 815,400,000.00 
หกั ไถ่ถอนระหวา่งปี (56,700,000.00) - - - 
รวม 3,177,400,000.00 3,234,100,000.00 815,400,000.00 815,400,000.00 
หกั สว่นทีค่รบกําหนดชาํระในหน่ึงปี (884,700,000.00) - (328,000,000.00) - 

สทุธ ิ 2,292,700,000.00 3,234,100,000.00 487,400,000.00 815,400,000.00 
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27. ประมาณการหน้ีสินสาํหรบัผลประโยชน์พนักงาน - สทุธิ  

 บรษิทัฯ  และบรษิทัย่อย  มนีโยบายจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลงัออกจากงานและบําเหน็จตามขอ้กําหนดของ
พระราชบญัญตัคิุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่
พนกังานตามสทิธแิละอายงุาน 

 การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสนิผลประโยชน์พนกังาน  ประกอบดว้ย.- 

    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ ณ วนัที ่1 มกราคม 29,362,614.00 25,480,031.00 26,551,718.00 23,419,482.00 
เพิม่ขึน้จากการซือ้ธุรกจิ 7,431,622.00 - - - 
ตน้ทุนบรกิารในปัจจุบนั 1,027,963.00 3,465,333.00 3,024,165.00 2,776,990.00 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 4,231,464.00 715,250.00 744,850.00 653,246.00 
คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังานสาํหรบัปี (1,988,070.00) (298,000.00) (1,191,070.00) (298,000.00) 
มลูคา่ตามบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม  40,065,593.00 29,362,614.00 29,129,663.00 26,551,718.00 
หกั สว่นทีค่รบกําหนดชาํระในหน่ึงปี (2,565,653.00) (196,507.00) (2,013,726.00) (82,049.00) 

สทุธ ิ 37,499,940.00 29,166,107.00 27,115,937.00 26,469,669.00 

คา่ใชจ้า่ยทีร่บัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทุนขา้งตน้ แสดงรวมในรายการ ดงัต่อไปน้ี.- 

    หน่วย : บาท 

    สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
รบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทุน :     

    ตน้ทุนขายและบรกิาร 2,977,590.00 2,326,756.00 2,451,194.00 2,229,120.00 
    คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 935,832.00 669,921.00 618,484.00 565,299.00 
    คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร 1,346,005.00 1,183,906.00 699,337.00 635,817.00 

    รวม 5,259,427.00 4,180,583.00 3,769,015.00 3,430,236.00 

ขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ณ วนัทีร่ายงาน ประกอบดว้ย.- 

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    ปี 2561 / ปี 2560 ปี 2561 / ปี 2560 
*อตัราคดิลด (รอ้ยละ) 2.80 - 3.49 2.80 
อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน (รอ้ยละ) 4.40 - 5.00 4.40 
**  อตัราการหมนุเวยีนพนกังาน (รอ้ยละ) 0 - 28 0 - 28 
*** อตัรามรณะ  TMO2008 TMO2008 
อายคุรบเกษยีณ (ปี) 60 60 

*   อตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรฐับาลสาํหรบัเงนิชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 

**  ขึน้อยูก่บัระยะเวลาการทาํงานของพนกังาน 

*** อา้งองิตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามญั (TMO2008 : Thai Mortality Ordinary Table of 2008) 
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27. ประมาณการหน้ีสินสาํหรบัผลประโยชน์พนักงาน - สทุธิ (ต่อ) 

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละขอ้สมมตฐิานที่เกี่ยวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที่อาจเป็นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัทีร่ายงาน โดยถอืว่าขอ้สมมตฐิานอื่นๆ คงที ่จะมผีลกระทบต่อประมาณการหน้ีสนิสาํหรบั
ผลประโยชน์พนกังานทีก่าํหนดไวเ้ป็นจาํนวนเงนิดงัต่อไปน้ี.- 

ผลกระทบต่อประมาณการหน้ีสนิสาํหรบัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี.- 

หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 

อตัราคดิลด    
     เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1 (3,338,423.00) (2,475,964.00) (2,278,386.00) (2,198,977.00) 
     ลดลง รอ้ยละ 1 3,794,039.00 2,807,910.00 2,566,245.00 2,487,146.00 
การเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนในอนาคต     
     เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1 4,738,275.00 3,192,102.00 3,278,365.00 2,829,671.00 
     ลดลง รอ้ยละ 1 (4,189,263.00) (2,843,262.00) (2,921,716.00) (2,527,649.00) 
อตัราการลาออก     
     เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1 (2,763,892.00) (2,632,511.00) (2,417,641.00) (2,337,723.00) 
     ลดลง รอ้ยละ 1 1,720,433.00 1,711,026.00 1,462,434.00 1,483,322.00 

แมว้่าการวเิคราะหน้ี์ไม่ไดค้ํานึงการกระจายตวัแบบเตม็รปูแบบของกระแสเงนิสด ทีค่าดหวงัภายใตโ้ครงการดงักล่าว  
แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมตต่ิางๆ 

เปิดเผยผลกระทบของกฎหมายทีอ่อกใหมใ่นปี 2562 

เมื่อวนัที่ 13 ธนัวาคม 2561 สภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ ไดม้มีตผิ่านร่างพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงานฉบบัใหม ่      
ซึง่กฎหมายดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งรอประกาศในราชกจิจานุเบกษา พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงานฉบบัใหมน้ี่กําหนด
อตัราค่าชดเชยเพิม่เตมิกรณีนายจา้งเลกิจา้ง สาํหรบัลกูจา้งซึง่ทาํงานตดิต่อกนัครบ 20 ปีขึน้ไปใหม้สีทิธไิดร้บัค่าชดเชย
ไมน้่อยกวา่ค่าจา้งอตัราสดุทา้ย 400 วนั จากปัจจุบนัอตัราค่าชดเชยสงูสดุ คอื 300 วนั การเปลีย่นแปลงดงักล่าวถอืเป็น
การแก้ไขโครงการสําหรบัโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี
ประมาณการหน้ีสนิสาํหรบัผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เพิม่ขึน้ 12.20 ลา้นบาท สาํหรบั        
งบการเงนิรวม และเพิม่ขึน้ 8.93 ลา้นบาท สาํหรบังบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ทัง้น้ี บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยจะบนัทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดยรบัรู้ต้นทุนบรกิารในอดีตเป็น
คา่ใชจ้า่ยทนัทใีนงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของปีทีก่ฎหมายดงักลา่วมผีลบงัคบัใช ้

 
28. ค่าเผือ่หน้ีสินจากภาระคํา้ประกนั 

ในระหวา่งปี 2546 ผูบ้รหิารแผนของบรษิทัฯ มมีตใิหบ้นัทกึประมาณการหน้ีสนิทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการคํ้าประกนั     
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิทีอ่อกโดยบรษิทั แมเนเจอร ์มเีดยี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“MMG”) จาํนวน 200 ลา้นบาท ต่อธนาคาร
แห่งหน่ึง  โดยบรษิทัฯ บนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายทัง้จาํนวน เน่ืองจาก MMG ไม่สามารถปฏบิตัติามแผนฟ้ืนฟูกจิการใน
ขณะนัน้ได ้ต่อมา MMG ไดป้ฏบิตัติามแผนฟ้ืนฟูกจิการครัง้ที ่ 2 ทีไ่ดผ้่านความเหน็ชอบจากศาลแลว้เมื่อวนัที ่ 17 
กุมภาพนัธ ์2547 และเมือ่วนัที ่28 มถุินายน 2550 ศาลมมีตเิหน็ชอบดว้ยกบัขอ้เสนอแกไ้ขแผนฟ้ืนฟูกจิการของ MMG 
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28. ค่าเผือ่หน้ีสินจากภาระคํา้ประกนั (ต่อ) 

ในระหวา่งปี 2548 MMG ไดช้าํระคนืเจา้หน้ีบางสว่นโดยการใหเ้จา้หน้ีแปลงหน้ีเป็นหุน้สามญัและใหเ้จา้หน้ีแปลงสภาพ
หุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามญั ซึง่นายทะเบยีนหุน้สามญัของ MMG ไดม้อบหุน้สามญัของบรษิทัดงักลา่วใหแ้ก่เจา้หน้ี
แลว้ ตามแผนฟ้ืนฟูกจิการครัง้ 2 ตามทีก่ลา่วขา้งตน้ ทาํใหบ้รษิทัดงักลา่วมหีน้ีสนิในสว่นทีบ่รษิทัฯ คํ้าประกนัคงเหลอื
เป็นจาํนวนเงนิ  46.21  ลา้นบาท ทัง้น้ีบรษิทัฯ ไมม่กีารคดิคา่ธรรมเนียมการคํา้ประกนักบั MMG 

เมื่อวนัที ่ 18 พฤศจกิายน 2551 ศาลแพง่แผนกคดลีม้ละลายไดม้คีาํสัง่พทิกัษ์ทรพัยเ์ดด็ขาด MMG ตามพระราชบญัญตัิ
ลม้ละลาย  ทัง้น้ี ภาระหน้ีสนิในสว่นทีบ่รษิทัฯ คํ้าประกนัยงัคงมอียูเ่ช่นเดมิตามแผนฟ้ืนฟูกจิการของบรษิทัฯ ซึง่กําหนด
แนวทางในการชาํระหน้ีโดยแปลงหน้ีเป็นหุน้สามญัในราคาหุน้ละ 4 บาท ในขณะนัน้ ทัง้น้ีปัจจุบนับรษิทัฯ ไดด้าํเนินการ
ลดทุน - หุน้สามญั อตัรา 3 ต่อ 1 มลูคา่หุน้ละ 1 บาท แต่บรษิทัฯ ยงัไมไ่ดด้าํเนินการปรบัค่าเผื่อหน้ีสนิจากการคํ้าประกนั 
เน่ืองจากบรษิทัฯ ยงัไมไ่ดร้บัการเรยีกรอ้งจากธนาคารแหง่หน่ึงใหจ้า่ยชาํระหน้ีจาํนวนดงักลา่ว แทน MMG จนถงึปัจจุบนั 

เมื่อวนัที ่16 ธนัวาคม 2553 ศาลแพง่แผนกคดลีม้ละลายไดม้คีาํพพิากษาให ้MMG เป็นบุคคลลม้ละลายตามรายงาน
ของเจา้พนกังานพทิกัษ์ทรพัยจ์ากมตกิารประชุมเจา้หน้ีครัง้แรก 

 

29. ทนุเรือนหุ้น 

รายการเคลื่อนไหวของทุนเรอืนหุน้ ในระหวา่งปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มดีงัต่อไปน้ี.- 
  งบการเงนิรวม / งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ปี 2561 ปี 2560 
  หุน้สามญั หน่วย : บาท หุน้สามญั หน่วย : บาท 

  (หุน้) ทุนเรอืนหุน้ สว่นเกนิมลูคา่หุน้ (หุน้) ทุนเรอืนหุน้ สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 
ทุนจดทะเบยีน       
   ยอดยกมาตน้ปี 937,716,283 937,716,283.00 - 861,283,589 861,283,589.00 - 
   เพิม่ทุน        

-  หุน้เพิม่ทุน 104,503,846 104,503,846.00 - - - - 
   - เพือ่รองรบัหุน้ปันผล - - - 70,434,430 70,434,430.00 - 
   - เพือ่รองรบัการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั   104,503,846 104,503,846.00 - 6,000,000 6,000,000.00 - 
   ลดทุน (101,685,513) (101,685,513.00) - (1,736) (1,736.00) - 

   ยอดยกไปปลายปี 1,045,038,462 1,045,038,462.00 - 937,716,283 937,716,283.00 - 

ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้       
   ยอดยกมาตน้ปี 836,030,770 836,030,770.00 371,118,936.72 765,585,412 765,585,412.00 370,999,870.41 
   หุน้เพิม่ทุน 85,542,070 85,542,070.00 196,746,761.00 - - - 
   หุน้ปันผล - - - 70,429,582 70,429,582.00 - 
   ใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั - - - 15,776 15,776.00 119,066.31 

   ยอดยกไปปลายปี 921,572,840 921,572,840.00 567,865,697.72 836,030,770 836,030,770.00 371,118,936.72 

ปี 2561 

29.1 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2561 เมือ่วนัที ่25 เมษายน 2561 มมีตทิีส่าํคญัเกีย่วกบัทุนเรอืนหุน้ดงัน้ี   

29.1.1  อนุมัติให้บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนจํานวน 3,112 หุ้น มีผลให้จํานวนหุ้นจากเดิม 937,716,283 หุ้น ลดเป็น 
937,713,171 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ซึ่งเกิดจากจํานวนหุ้นที่คงเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผลครัง้ที่ 1 บรษิทัฯ ได ้   
จดทะเบยีนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมือ่วนัที ่12 พฤศจกิายน 2561 

29.1.2  อนุมตัิให้บรษิทัฯ ลดทุนจดทะเบยีนจํานวน 101,682,401 หุ้น มผีลให้จํานวนหุ้นจากเดมิ 937,713, หุ้น ลดเป็น 
836,030,770 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท ซึ่งเกดิจากการยกเลกิใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทั ครัง้ที่ 2 
(“EPCO-W2”) ทีค่รบกาํหนดใชส้ทิธเิมือ่วนัที ่30 พฤศจกิายน 2561 บรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนลดทุนกบักระทรวงพาณิชย์
แลว้เมือ่วนัที ่12 พฤศจกิายน 2561 
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29. ทนุเรือนหุ้น (ต่อ) 

ปี 2561 (ต่อ) 

29.1 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2561 เมือ่วนัที ่25 เมษายน 2561 มมีตทิีส่าํคญัเกีย่วกบัทุนเรอืนหุน้ดงัน้ี (ต่อ) 

29.1.3  ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 1/2561 เมือ่วนัที ่ 31 ตุลาคม 2561 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนจาํนวน 
209,007,692 หุน้ มผีลใหจ้าํนวนหุน้จากเดมิ 836,030,770 หุน้ เพิม่เป็น 1,045,038,462 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท เพือ่
รองรบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิในอตัราสว่น 8 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ใหม ่ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 
3.3 บาท และรองรบัการใชส้ทิธใิบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ ครัง้ที ่3 (“EPCO-W3”) จาํนวนไมเ่กนิ 
104,503,846 หน่วย ตามสดัสว่นการถอืหุน้เดมิตามสดัสว่น การถอืหุน้ทีใ่ชส้ทิธจิองซือ้ในอตัรา 1 หุน้สามญั เพิม่ทุน
ใหมต่่อใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย โดยไมค่ดิมลูคา่ ทัง้น้ี ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย สามารถใชส้ทิธซิือ้หุน้ใหมไ่ด ้1 
หุน้ ในราคา 5 บาท อายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธไิมเ่กนิ 2 ปี นบัจากวนัทีอ่อกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

 ปี 2560 

29.2 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 เมื่อวนัที ่27 เมษายน 2560 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนจาํนวน 
35,623,416 หุน้ มผีลใหจ้าํนวนหุน้จากเดมิ 861,283,589 หุน้ เพิม่เป็น 896,907,005 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท เพื่อ
รบัรองการจ่ายหุน้ปันผล ตามทีก่ล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 32 และเพื่อรองรบัการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั 
ซึง่บรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมือ่วนัที ่17 พฤษภาคม 2560 

29.3 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2560 เมือ่วนัที ่28 กนัยายน 2560 มมีตทิีส่าํคญัเกีย่วกบัทุนเรอืนหุน้ดงัน้ี   

29.3.1 อนุมตักิารจดทะเบยีนลดทุนหุน้สามญัของบรษิทัฯ ในส่วนที่คงเหลอืจากการจ่ายหุน้ปันผลครัง้ที่ 1 จํานวน 1,736 หุ้น 
มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยลดทุนจดทะเบยีนจากเดมิ 896,907,005.00 บาท เป็น 896,905,269.00 บาท บรษิทัฯ 
ไดจ้ดทะเบยีนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมือ่วนัที ่10 ตุลาคม 2560 

29.3.2 อนุมตักิารจดทะเบยีนเพิม่ทุนหุน้สามญัของบรษิทัฯ จาํนวน 40,811,014 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพือ่รบัรอง
การจา่ยหุน้ปันผล จาํนวน 39,811,014 หุน้ ตามทีก่ลา่วในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 32 และรองรบัการใชส้ทิธิ
ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ EPCO-W2 จาํนวน 1,000,000 หุน้ โดยเพิม่ทุนจดทะเบยีนจากเดมิ 896,905,269.00 บาท เป็น 
937,716,283.00 บาท บรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนกบักระทรวงพาณชิยแ์ลว้ เมือ่วนัที ่11 ตุลาคม 2560 

 

30. ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 

ตามบทบญัญตัแิหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีทีบ่รษิทัเสนอขายหุน้สงูกวา่
มลูคา่หุน้ทีจ่ดทะเบยีนไว ้บรษิทัตอ้งนําคา่หุน้สว่นเกนิน้ีตัง้เป็นทุนสาํรอง (“สว่นเกนิมลูคา่หุน้”) สว่นเกนิมลูค่าหุน้น้ีจะ
นําไปจา่ยเป็นเงนิปันผลไมไ่ด ้

 

31. สาํรองตามกฎหมาย 

บริษทัฯ และบริษทัย่อย : 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัฯ ตอ้งจดัสรรกําไรสทุธิ
ประจาํปีสว่นหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 5 ของกําไรสทุธปิระจาํปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี 
จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมจีาํนวนไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไมส่ามารถนําไป
จา่ยเงนิปันผลได ้

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บรษิทัฯ ไดจ้ดัสรรสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 8.55 ลา้นบาท และ 7.04 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั 

ในปัจจุบนั บรษิทัฯ ไดจ้ดัสรรสาํรองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 
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31. สาํรองตามกฎหมาย (ต่อ) 

บริษทัย่อยทางอ้อม : 

ตามมาตรา 1202 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ บรษิทัย่อยทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยตอ้งจดัสรรทุน
สาํรองตามกฎหมายไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 5 ของจาํนวนผลกาํไร ซึง่บรษิทัทาํมาหาไดทุ้กคราวทีจ่่ายเงนิปันผลจนกวา่ทุน
สาํรองนัน้จะมจีาํนวนไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทั สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไมส่ามารถ
นําไปหกักบัขาดทุนสะสมและไมส่ามารถนําไปจา่ยเงนิปันผลได ้

 
32. การจ่ายเงินปันผล 

เงนิปันผลทีป่ระกาศจา่ยในระหวา่งปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มดีงัน้ี.- 

 บริษทัฯ : 
 

เงนิปันผล อนุมตัโิดย 

เงนิปันผล 
จา่ยต่อหุน้ 

(บาทต่อหุน้) 
เงนิปันผลจา่ย 

(ลา้นบาท) 
วนัทีจ่า่ย 
เงนิปันผล 

ปี 2561     
เงนิปันผลระหวา่งกาลจากผลการ
ดาํเนินงาน ตัง้แต่เดอืน 
กรกฎาคม ถงึ ธนัวาคม 2560 

ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561 
เมือ่วนัที ่25 เมษายน 2561 

0.08 66.88 23 พ.ค. 2561 
เงนิปันผลระหวา่งกาลจากผลการ
ดาํเนินงาน ตัง้แต่เดอืน มกราคม  

   ถงึ มถุินายน 2561 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการ ครัง้ที ่8/2561 
เมือ่วนัที ่14 สงิหาคม 2561 

0.05 41.80 12 ก.ย. 2561 
รวมทัง้สิน้   108.68  
ปี 2560     
เงนิปันผลระหวา่งกาลจากผลการ
ดาํเนินงาน ตัง้แต่เดอืน 
กรกฎาคม ถงึ ธนัวาคม 2559 

ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 
เมือ่วนัที ่27 เมษายน 2560 

0.04 61.25 24 พ.ค. 2560 
เงนิปันผลระหวา่งกาลจากผลการ
ดาํเนินงาน ตัง้แต่เดอืน มกราคม 
ถงึ มถุินายน 2560 

ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2560 
เมือ่วนัที ่28 กนัยายน 2560 

0.08 63.70 27 ต.ค. 2560 

รวมทัง้สิน้   124.95  

 ปี 2561 

32.1 ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561 เมือ่วนัที ่ 25 เมษายน 2561 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ จา่ยเงนิปันผลเพิม่เตมิจาก   
ผลการดาํเนินงาน ตัง้แต่เดอืน มกราคม ถงึ ธนัวาคม 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.16 บาท รวมเป็นเงนิ 130.58 ลา้นบาท 
โดยจา่ยเป็นเงนิสดปันผลในอตัราหุน้ละ 0.11 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิ 90.77ลา้นบาท และจา่ยเป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ 
ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั ในอตัราหุน้ละ 0.05 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิ 39.81 ลา้นบาท (20 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ปันผล  ในกรณีที่
ผูถ้อืหุน้รายใดมเีศษของหุน้เดมิหลงัการจดัสรรหุน้ปันผลแลว้ ใหจ้า่ยปันผลเป็นเงนิสดแทนการจา่ยเป็นหุน้ปันผลใน
อตัรา หุน้ละ 0.05 บาท) 
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32. การจ่ายเงินปันผล (ต่อ) 

ปี 2560 

32.2 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 เมือ่วนัที ่ 27 เมษายน 2560 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ จา่ยเงนิปันผลเพิม่เตมิจาก 
ผลการดาํเนินงาน ตัง้แต่เดอืน กรกฎาคม ถงึ ธนัวาคม 2559 ในอตัราหุน้ละ 0.04 บาท รวมเป็นเงนิ 61.25 ลา้นบาท 
โดยจา่ยเป็นเงนิสดปันผลในอตัราหุน้ละ 0.02 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิ 30.62 ลา้นบาท และจา่ยเป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่
ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั ในอตัราหุน้ละ 0.02 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิ 30.62 ลา้นบาท (25 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ปันผล  ในกรณีที่
ผูถ้อืหุน้รายใดมเีศษของหุน้เดมิหลงัการจดัสรรหุน้ปันผลแลว้ ใหจ้า่ยปันผลเป็นเงนิสดแทนการจา่ยเป็นหุน้ปันผลใน
อตัรา หุน้ละ 0.04 บาท) 

32.3 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่ 1/2560 เมือ่วนัที ่ 28 กนัยายน 2560 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ จา่ยเงนิปันผลเพิม่เตมิจาก
ผลการดาํเนินงาน ตัง้แต่เดอืน มกราคม ถงึ มถุินายน 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท รวมเป็นเงนิ 63.70 ลา้นบาท โดย
จา่ยเป็นเงนิสดปันผลในอตัราหุน้ละ 0.03 บาทตอ่หุน้ เป็นเงนิ 23.89 ลา้นบาท และจา่ยเป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่     
ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั ในอตัราหุน้ละ 0.05 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิ 39.81 ลา้นบาท (20 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ปันผล  ในกรณีที่
ผูถ้อืหุน้รายใดมเีศษของหุน้เดมิหลงัการจดัสรรหุน้ปันผลแลว้ ใหจ้า่ยปันผลเป็นเงนิสดแทนการจา่ยเป็นหุน้ปันผลใน
อตัรา หุน้ละ 0.05 บาท) 

 
33. รายได้เงินอดุหนุนจากรฐับาล 

 รายไดเ้งนิอุดหนุนจากรฐับาล เป็นรายไดจ้ากการไดร้บัสนบัสนุนสว่นเพิม่ราคารบัซือ้ไฟฟ้า (Adder) ของบรษิทัยอ่ย
ทางออ้มสามแห่ง จากการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคจากการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ ในอตัรา 8 บาท  
ต่อกโิลวตัต ์ เป็นระยะเวลา 10 ปี นบัตัง้แต่วนัเริม่ตน้ซือ้ขายไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์ บรษิทัยอ่ยทางออ้มรบัรูเ้งนิอุดหนุน
ดงักลา่วเป็นรายไดท้ัง้จาํนวน เมือ่บรษิทัยอ่ยทางออ้มจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าและลกูคา้ยอมรบัการสง่มอบนัน้ 

 
34. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 คา่ใชจ้า่ยจาํแนกตามลกัษณะทีส่าํคญั ประกอบดว้ย.- 

    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
     ปี 2560   
    ปี 2561 (ปรบัปรงุใหม)่ ปี 2561 ปี 2560 
การเปลีย่นแปลงในสนิคา้สาํเรจ็รปู

และงานระหวา่งทาํ 952,280.48 5,647,193.36 952,280.48 5,647,193.36 
วตัถุดบิและวสัดุสิน้เปลอืงใชไ้ป 198,462,280.97 196,369,688.91 198,419,916.03 196,369,688.91 
คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัพนกังาน 128,321,887.15 120,527,801.35 95,281,216.22 97,481,148.75 
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย       163,360,577.15 164,982,519.59 26,702,533.10 24,753,509.42 
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่สนิทรพัย ์ (302,411.24) (656,529.12) (302,411.24) (656,529.12) 
คา่ซ่อมแซมและบาํรงุรกัษา

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ 28,638,301.19 26,922,027.97 - - 
คา่สาธารณูปโภค 12,918,922.83 12,839,806.35 11,503,349.47 12,002,419.50 
คา่ตอบแทนกรรมการ 30,504,849.25 25,325,159.86 15,792,182.00 14,576,576.00 
ตน้ทุนทางการเงนิ 246,482,307.69 210,778,945.10 64,261,737.01 46,653,997.86 
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35. กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 

กาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐานสาํหรบัปี คาํนวณโดยการหารกาํไรสทุธสิาํหรบัปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัฯ (ไมร่วมกาํไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น) ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัของหุน้สามญัทีถ่อืโดยบุคคลภายนอกทีอ่อกในระหวา่งปี โดยแสดง
การคาํนวณดงัน้ี.- 

   สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    

ปี 2561 
ปี 2560 

(ปรบัปรงุใหม)่ 
 

ปี 2561 
 

ปี 2560 
กาํไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั    
     (ขัน้พืน้ฐาน) (บาท) 342,774,792.69 206,424,479.55 34,141,620.83 51,587,377.70 
จาํนวนหุน้สามญัทีอ่อกจาํหน่ายแลว้ (หุน้) 840,718,007 791,029,679 840,718,007 791,029,679 
กาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) 0.41 0.26 0.04 0.07 

 
36. สิทธิประโยชน์ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทนุ 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยทางออ้ม 5 แห่ง ไดร้บับตัรสง่เสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนโดยไดร้บั
สทิธติามประโยชน์ตามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิการลงทุน พ.ศ. 2520 เพื่อกจิการผลติบรรจุภณัฑจ์ากกระดาษปลอดเชือ้
ประเภท 6.13.1 ปรบัปรงุประสทิธภิาพการผลติเพือ่การใชพ้ลงังานทดแทน และกจิการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์
ซึง่พอสรปุสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

1. ใหไ้ดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัเครือ่งจกัรเพื่อใชใ้นการผลติ โดยตอ้งเป็นเครื่องจกัรทีซ่ือ้เขา้มาภายในระยะเวลา
ทีก่าํหนดตามบตัรสง่เสรมิการลงทุน 

2. ใหไ้ดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดนิ้ตบุิคคลสาํหรบักําไรสุทธทิี่ไดจ้ากการประกอบกจิการที่ไดร้บัการสง่เสรมิ มกีําหนด  
เวลา 8 ปี นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการประเภททีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ คอื ผลติไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทติย ์

3. ใหไ้ดล้ดหยอ่นภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลสาํหรบักาํไรสทุธทิีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนในอตัรารอ้ยละ  50   ของอตัรา
ปกตมิกีาํหนด 5 ปี นบัจากวนัพน้กาํหนดระยะเวลาดงักลา่ว ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี.- 

บตัรสง่เสรมิเลขที ่ วนัทีอ่นุมตั ิ บรษิทัทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ วนัทีเ่ริม่มรีายได ้
1214(1)/2555 31 พฤษภาคม 2554 บรษิทั อารพ์วี ีพลงังาน จาํกดั 15 ตุลาคม 2555 
1215(1)/2555 10 พฤษภาคม 2554 บรษิทั เจเคอาร ์พลงังาน จาํกดั 15 ตุลาคม 2555 
1515(1)/2556 9 เมษายน 2556 บรษิทั ลพบุร ีโซล่า จาํกดั 4 กุมภาพนัธ ์2557 
1310(1)/2557 13 มนีาคม 2557 บรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จาํกดั 18 กนัยายน 2557 
1311(1)/2557 13 มนีาคม 2557 บรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จาํกดั 18 กนัยายน 2557 
1312(1)/2557 13 มนีาคม 2557 บรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จาํกดั 18 กนัยายน 2557 
1313(1)/2557 13 มนีาคม 2557 บรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จาํกดั 18 กนัยายน 2557 
1314(1)/2557 13 มนีาคม 2557 บรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จาํกดั 18 กนัยายน 2557 
1396(8)/2557 28 มนีาคม 2557 บรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จาํกดั 28 เมษายน 2558 
1397(8)/2557 28 มนีาคม 2557 บรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จาํกดั 30 เมษายน 2558 
1398(8)/2557 28 มนีาคม 2557 บรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จาํกดั 10  มถุินายน 2558 
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36. สิทธิประโยชน์ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทนุ (ต่อ) 

4. ใหไ้ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลสาํหรบักําไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิรวมกนัไมเ่กนิ
รอ้ยละ 100 ของเงนิลงทุน ไมร่วมคา่ทีด่นิและทุนหมนุเวยีน มกีําหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการ
ประกอบกจิการประเภททีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ คอื ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี.- 

บตัรสง่เสรมิเลขที ่ วนัทีอ่นุมตั ิ บรษิทัทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ วนัทีเ่ริม่มรีายได ้
59-1568-1-00-1-0 24 พฤศจกิายน 2559 บรษิทั ปราจนี โซล่า จาํกดั 1 กุมภาพนัธ ์2560 

5. ใหไ้ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลสาํหรบักําไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิรวมกนัไมเ่กนิ
รอ้ยละ 100 ของเงนิลงทุน ไมร่วมคา่ทีด่นิและทุนหมนุเวยีน มกีําหนดเวลา 3 ปี นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการ
ประกอบกจิการประเภททีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ คอื ผลติบรรจุภณัฑจ์ากกระดาษปลอดเชือ้ประเภท 6.13.1 ซึง่มี
รายละเอยีดดงัน้ี.- 

บตัรสง่เสรมิเลขที ่ วนัทีอ่นุมตั ิ บรษิทัทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ วนัทีเ่ริม่มรีายได ้
59-0967-1-00-1-0 20 มถุินายน 2559 บรษิทั โรงพมิพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) สงิหาคม 2560 

6. ใหไ้ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลสาํหรบักําไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิรวมกนัไมเ่กนิ
รอ้ยละ 50 ของเงนิลงทุน เพือ่ปรบัปรุงประสทิธภิาพการผลติ โดยไมร่วมคา่ทีด่นิและทุนหมุนเวยีน มกีาํหนดเวลา 
3 ปี นบัแต่วนัทีม่รีายไดภ้ายหลงัจากไดร้บับตัรสง่เสรมิ ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี.- 

บตัรสง่เสรมิเลขที ่ วนัทีอ่นุมตั ิ บรษิทัทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ วนัทีเ่ริม่มรีายได ้
60-0503-1-04-1-0 27 มนีาคม 2560 บรษิทั โรงพมิพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) มถุินายน 2560 

ผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน จาํแนกเป็นสว่นทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการ
ลงทุน และสว่นทีไ่มไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน ดงัต่อไปน้ี.- 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 (ปรบัปรงุใหม)่ 

 กจิการทีไ่ดร้บั
การสง่เสรมิ 

กจิการทีไ่มไ่ด้
รบัการสง่เสรมิ 

 
รวม 

กจิการทีไ่ดร้บั
การสง่เสรมิ 

กจิการทีไ่มไ่ด้
รบัการสง่เสรมิ 

 
รวม 

รายได ้ 357,409 827,255 1,184,664 366,982 595,649 962,631 
ตน้ทุนและคา่ใชจ้า่ย (100,388) (675,586) (775,974) (162,680) (568,589) (731,269) 

กาํไรสทุธ ิ 257,021 151,669 408,690 204,302 27,060 231,362 

ผลการดาํเนินงานดงักลา่วขา้งตน้ จดัสรรตามหลกัเกณฑ ์2 ประการ ดงัน้ี.- 

1. รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยทีส่ามารถระบุไดว้า่เป็นของสว่นใดกจ็ะจดัสรรไปยงัสว่นนัน้โดยตรง 
2. รายการทีไ่มส่ามารถระบุไดว้า่เป็นของสว่นใดกจ็ะจดัสรรตามสดัสว่นของรายไดแ้ต่ละสว่น 
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37. กองทนุสาํรองเลี้ยงชีพพนักงาน 

บรษิทัฯ และพนกังานของบรษิทัฯ ไดร้ว่มกนัจดัตัง้กองทุนสาํรองเลีย้งชพีขึน้ตามพระราชบญัญตักิองทุนสาํรองเลีย้งชพี 
พ.ศ. 2530 โดยบรษิทัฯ และพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดอืนในอตัรารอ้ยละ 3 - 5 ของเงนิเดอืน  
กองทุนสาํรองเลี้ยงชพีน้ีบรหิารโดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จํากดั (มหาชน) และจะจ่ายใหแ้ก่
พนกังานเมือ่พนกังานนัน้ออกจากงานตามระเบยีบวา่ดว้ยกองทุนของบรษิทัฯ 

สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไดจ้า่ยเงนิสมทบกองทุนในงบการเงนิรวม 
เป็นจาํนวนเงนิ 2.70 ลา้นบาท และ 2.89 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นจาํนวนเงนิ 2.10 ลา้นบาท 
และ 2.38 ลา้นบาท ตามลาํดบั  
 

38. ข้อมลูเก่ียวกบัส่วนงานดาํเนินงาน  

ขอ้มลูสว่นงานดําเนินงานทีนํ่าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยทีผู่ม้อีํานาจตดัสนิใจ
สงูสดุดา้นการดาํเนินงานไดร้บัและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อใชใ้นการตดัสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรใหก้บัสว่น
งานและประเมนิผลการดําเนินงานของสว่นงาน ทัง้น้ี ผูม้อีํานาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการดําเนินงานของบรษิทั คอื 
คณะกรรมการของบรษิทัฯ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยนําเสนอขอ้มูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงานดําเนินงานเป็นรูปแบบหลกัในการรายงาน   
สว่นงานดาํเนินงานพจิารณาจากระบบการบรหิารจดัการ และโครงสรา้งการรายงานทางการเงนิภายในทีไ่ดร้ายงานต่อ
ผูม้อีาํนาจการตดัสนิใจสงูสดุดา้นการดาํเนินงานของกลุม่บรษิทัเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดสว่นงาน 

สนิทรพัย ์ รายไดจ้ากสว่นงานเป็นรายการทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัสว่นงานหรอืทีส่ามารถปันสว่นใหก้บัสว่นงานไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผล 

สว่นงานธุรกจิ : 

สว่นงาน 1 : รบัจา้งพมิพ ์
สว่นงาน 2 : ผลติไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทติย ์
สว่นงาน 3 : เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น 
สว่นงาน 4 : บาํรงุรกัษาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

สว่นงานภมูศิาสตร ์: 

ในการนําเสนอการจําแนกสว่นงานภูมศิาสตร ์รายไดต้ามสว่นงานแยกตามเขตภูมศิาสตรโ์ดยกําหนดจากสถานทีต่ ัง้
ของลกูคา้ 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ดาํเนินธุรกจิในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมสีว่นงานทีส่าํคญั ดงัน้ี 

สว่นงาน ขอบเขตการดาํเนินงานหลกั 
ประเทศไทย รบัจา้งพมิพ ์ผลติไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทติย ์บาํรงุรกัษาโรงไฟฟ้า และเขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น  
ประเทศญีปุ่่ น ผลติไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์และ เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น 
ประเทศฮอ่งกง เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น 
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38. ข้อมลูเก่ียวกบัส่วนงานดาํเนินงาน (ต่อ) 

38.1 สนิทรพัย ์รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจากสว่นงานทางธุรกจิในงบการเงนิรวม มดีงัน้ี.- 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 
 

สว่นงาน 1 สว่นงาน 2 สว่นงาน 3 สว่นงาน 4 
ตดัรายการ 
ระหวา่งกนั รวม 

รายได ้ 427,888 283,835 - 80,607 (12,692) 779,638 

       
กาํไรจากการดาํเนินงาน 125,601 226,804 - 14,295 (3,926) 362,774 
รายไดอ้ื่นๆ       
   รายไดเ้งนิอุดหนุนจากรฐับาล - 207,631 - - - 207,631 
   ดอกเบีย้รบั 75,580 6,150 46,577 2,497 (128,778) 2,026 
   เงนิปันผลรบั 38 72,273 138,252 - (210,624) 38 
   กาํไรจากการซือ้ในราคาตํ่ากวา่ 
       มลูคา่ยตุธิรรม 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
130,982 

 
130,982 

   อื่นๆ 22,732 9,914 28,495 153 3,055 64,349 
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย (29,157) (129,484) (341) (73) (4,306) (163,361) 
สว่นแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม - - - - 240,447 240,447 
คา่ใชจ้า่ย - สทุธ ิ (67,336) (39,446) (72,241) (5,896) 16,535 (168,384) 
ตน้ทุนทางการเงนิ (64,517) (79,622) (223,112) (8,092) 128,862 (246,481) 
รายได(้คา่ใชจ้า่ย)ภาษเีงนิได ้ (20,931) (186) 100 (314) - (21,331) 
กาํไรของสว่นงาน 42,010 274,133 (82,270) 2,570 172,247 408,690 
กาํไรสว่นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม (65,915) 
กาํไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 342,775 

สนิทรพัยข์องสว่นงาน        
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน     
   สว่นทีปั่นสว่นได ้  696,181 4,122,559 31,589 146 249,876 5,100,351 
สนิทรพัยอ์ื่น      5,498,981 

สนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561    10,599,332 
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38. ข้อมลูเก่ียวกบัส่วนงานดาํเนินงาน (ต่อ) 

38.1 สนิทรพัย ์รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจากสว่นงานทางธุรกจิในงบการเงนิรวม มดีงัน้ี.- (ต่อ) 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 (ปรบัปรงุใหม)่ 
 

สว่นงาน 1 สว่นงาน 2 สว่นงาน 3 สว่นงาน 4 
ตดัรายการ 
ระหวา่งกนั รวม 

รายได ้ 444,926 264,646 - 12,804 (12,088) 710,288 

       
กาํไรจากการดาํเนินงาน 136,944 214,163 - 3,888 9,107 364,102 
รายไดอ้ื่นๆ       
   รายไดเ้งนิอุดหนุนจากรฐับาล - 220,589 - - - 220,589 
   ดอกเบีย้รบั 39,139 3,548 71,474 118 (107,066) 7,213 
   เงนิปันผลรบั - - 191,749 - (191,749) - 
   อื่นๆ 14,315 43,040 37,085 22 (69,920) 24,542 
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย (24,753) (131,237) (357) (159) (8,476) (164,982) 
สว่นแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม - - - - 196,234 196,234 
คา่ใชจ้า่ย - สทุธ ิ (54,329) (45,157) (140,543) (2,145) 59,367 (182,807) 
ตน้ทุนทางการเงนิ (46,654) (88,257) (187,153) - 111,285 (210,779) 
รายได(้คา่ใชจ้า่ย)ภาษเีงนิได ้ (13,074) (9,605) 203 (274) - (22,750) 
กาํไรของสว่นงาน 51,588 207,084 (27,542) 1,450 (1,218) 231,362 
กาํไรสว่นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม (24,937) 
กาํไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 206,425 

สนิทรพัยข์องสว่นงาน        
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน     
   สว่นทีปั่นสว่นได ้ 279,837 3,456,021 32,267 182 157,994 3,926,301 
สนิทรพัยอ์ื่น      4,581,444 

สนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560    8,507,745 
 

38.2 สนิทรพัย ์รายได ้และผลการดาํเนินงานจากสว่นงานภมูศิาสตร ์

รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจากสว่นงานทางภูมศิาสตรใ์นงบการเงนิรวมสาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561 
และ 2560 มดีงัน้ี.- 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวม 

 ปี 2561 ปี 2560 
ประเทศไทย 1,034,542,581.62 808,632,254.58 
ประเทศญีปุ่่ น 149,583,089.93 153,999,034.41 
ประเทศเวยีดนาม 538,109.04 - 

รวม 1,184,663,780.59 962,631,288.99 
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38. ข้อมลูเก่ียวกบัส่วนงานดาํเนินงาน (ต่อ) 

38.2 สนิทรพัย ์รายได ้และผลการดาํเนินงานจากสว่นงานภมูศิาสตร ์(ต่อ) 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนตามสว่นงานภมูศิาสตรใ์นงบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มดีงัน้ี.- 

     หน่วย : บาท 
     งบการเงนิรวม 

     ปี 2560 
    ปี 2561 (ปรบัปรงุใหม)่ 

ประเทศไทย   5,993,496,012.66 5,307,675,114.69 
ประเทศญีปุ่่ น   2,896,902,653.68 2,234,037,638.33 
ประเทศเวยีดนาม   86,473,866.15 - 

รวม   8,976,872,532.49 7,541,712,753.02 

สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บรษิทัฯ มรีายการกบัลกูคา้ภายนอกจาํนวน 3 ราย ทีม่มีลูคา่
ตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของรายไดร้วม ดงัน้ี.- 

   หน่วย : ลา้นบาท 

   สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
สว่นงานรบัจา้งพมิพ ์ 125.42 113.12 125.42 113.12 
สว่นงานผลติไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทติย ์ 451.73 461.03 - - 

รายไดร้วม 577.15 574.15 125.42 113.12 

 
39. การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไดป้ฏบิตัติามแนวทางในการเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบัเครื่องมอืทางการเงนิ ซึ่งอ้างองิตาม
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่107 เรื่อง "การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูสาํหรบัเครื่องมอืทางการเงนิ" บรษิทัฯ  
มขีอ้มลูเกีย่วกบัเครือ่งมอืทางการเงนิทัง้ในงบแสดงฐานะการเงนิและนอกงบแสดงฐานะการเงนิ ดงัน้ี 

นโยบายการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 5.26 

39.1 นโยบายการบรหิารความเสีย่ง 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มคีวามเสีย่งจากการดําเนินธุรกจิตามปกตจิากการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบี้ยและอตัรา
แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ และจากการไมป่ฏบิตัติามขอ้กําหนดตามสญัญาของคู่สญัญา บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย
ไมม่นีโยบายทีจ่ะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงนิทีเ่ป็นตราสารอนุพนัธเ์พือ่การเกง็กาํไรหรอืเพือ่การคา้ 

39.2 ความเสีย่งจากการใหส้นิเชื่อ 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มคีวามเสีย่งจากการใหส้นิเชื่ออนัเกดิจากการทีคู่่สญัญาไมป่ฏบิตัติามขอ้กําหนดในสญัญา  
ซึง่ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เพื่อป้องกนัความเสีย่งเกีย่วกบัสนิเชื่อดงักล่าว บรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อยได้มกีารควบคุมการใหส้นิเชื่อแก่ลูกค้าและสอบทานฐานะทางการเงนิของลูกหน้ีอย่างสมํ่าเสมอ บรษิทัฯ 
และบรษิทัยอ่ย จงึไมค่าดวา่จะไมไ่ดร้บัความเสยีหายทีเ่ป็นสาระสาํคญัจากการไมป่ฏบิตัติามสญัญา  
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39. การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

39.2 ความเสีย่งจากการใหส้นิเชื่อ (ต่อ) 

สาํหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยห์ลงัหกัคา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู 
ถอืเป็นมลูคา่สงูสดุของความเสีย่งทีเ่กดิจากการไมป่ฏบิตัติามสญัญา 

39.3 ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ทีส่าํคญัอนัเกีย่วเน่ืองกบัเงนิฝากสถาบนัการเงนิ เงนิเบกิเกนิบญัช ี
เงนิกูย้มืระยะสัน้และเงนิกูย้มืระยะยาวทีม่ดีอกเบีย้จากสถาบนัการเงนิ และหน้ีสนิภายใตส้ญัญาเชา่ทางการเงนิ อยา่งไรก็
ตาม เน่ืองจากสนิทรพัยท์างการเงนิ และหน้ีสนิทางการเงนิสว่นใหญ่มอีตัราดอกเบีย้ทีป่รบัขึน้ลงตามอตัราตลาดหรอืมี
อตัราดอกเบีย้คงทีซ่ึง่ใกลเ้คยีงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ดงันัน้ ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ เชื่อวา่ความเสีย่งจากอตัรา
ดอกเบีย้ของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะอยูใ่นระดบัตํ่า อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยทางออ้ม ไดท้าํสญัญา
ป้องกนัความเสีย่งของอตัราดอกเบีย้สาํหรบัเงนิกูย้มืระยะยาว เพือ่ชว่ยในการบรหิารความเสีย่ง 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มสีนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิทีส่าํคญั จดัประเภทตามอตัราดอกเบีย้ ไดด้งัน้ี.- 

   หน่วย : พนับาท 

   งบการเงนิรวม 

   อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้    

   
ภายใน  
1 ปี 

มากกวา่  
1 - 5 ปี 

มากกวา่ 
5 ปี 

ปรบัขึน้ลงตาม
ราคาตลาด 

ไมม่อีตัรา
ดอกเบีย้ 

 
รวม 

อตัราดอกเบีย้  
รอ้ยละ (ต่อปี) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561        

สินทรพัยท์างการเงิน        
 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 17 - - 317,693 7,790 325,500 0.001 - 0.5 
 เงนิลงทุนชัว่คราว - - - 6,720 252,161 258,881 0.90 - 1.55 
 ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมนุเวยีนอื่น - - - - 659,235 659,235 - 
 เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนั 89,227 - - 28,853 - 118,080 0.125 - 1.1 
 เงนิลงทุนระยะยาว - - - - 344 344 - 
 เงนิใหกู้ย้มืแก่บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - - - 9,371 9,371 - 
 เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน - - - 4,270 - 4,270 MLR + 1.5 

หน้ีสินทางการเงิน        
 เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารและเงนิกูย้มื 

   ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 320,695 - - 352 - 321,047 
MOR, 3 - 
5.8125 

 ตัว๋แลกเงนิขายลด 460,000 - - - - 460,000 3.45 
 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวยีนอื่น - - - - 247,880 247,880 - 
 เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลและบรษิทัอื่น - - - - 79,940 79,940 - 
 เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ     - - - 2,835,339 - 2,835,339 * 
 เงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัอื่น 28,508 - - - - 28,508 14 
 หุน้กู ้ - 3,177,400 - - - 3,177,400 4.15 - 5.35 

* THFIX+1.97, THFIX+2.5, THFIX+3.15, MLR-0.75, MLR-1, MLR-2, LIBOR+1.6, LIBOR+2.5, TIBOR+1.7 
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39. การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

39.3 ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ (ต่อ) 

 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มสีนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิทีส่าํคญั จดัประเภทตามอตัราดอกเบีย้ ไดด้งัน้ี.- (ต่อ) 

   หน่วย : พนับาท 

   งบการเงนิรวม 

   อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้    

   
ภายใน  
1 ปี 

มากกวา่  
1 - 5 ปี 

มากกวา่ 
5 ปี 

ปรบัขึน้ลงตาม
ราคาตลาด 

ไมม่อีตัรา
ดอกเบีย้ 

 
รวม 

อตัราดอกเบีย้  
รอ้ยละ (ต่อปี) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560        

สินทรพัยท์างการเงิน        
 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด - - - 142,994 16,066 159,060 0.1 - 1 
 เงนิลงทุนชัว่คราว - - - 22,586 4,424 27,010 0.9 - 2 
 ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมนุเวยีนอื่น - - - - 476,579 476,579 - 
 เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนั 128,680 - - - - 128,680 0.8 - 1.1 
 เงนิลงทุนระยะยาว - - - - 422 422 - 
 เงนิใหกู้ย้มืแก่บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - - - 75,776 75,776 - 
 เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน - - - 4,096 - 4,096 MLR+1.5 

หน้ีสินทางการเงิน        
 เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารและเงนิกูย้มื 

   ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 
 

150,000 
 
- 

 
- 

 
141,001 

 
- 

 
291,001 

 
MOR,2.35-7.21 

 ตัว๋แลกเงนิขายลด 380,000 - - - - 380,000 3.45 
 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวยีนอื่น - - - - 189,859 189,859 - 
 เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลและบรษิทัอื่น - - - - 128,896 128,896 - 
 เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลและบรษิทั 

   ทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
30,000 

 
30,000 

 
- 

 เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ     - - - 1,638,771 - 1,638,771 THFIX+1.24, 
MLR-2, MLR-1, 

FIX+2.5, 
TIBOR+1.7 

 เงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัอื่น 28,195 - - - - 28,195 14.00 
 หุน้กู ้ - 3,234,100 - - - 3,234,100 4.15 - 5.35 
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39. การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

39.3 ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ (ต่อ) 

 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มสีนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิทีส่าํคญั จดัประเภทตามอตัราดอกเบีย้ ไดด้งัน้ี.- (ต่อ) 

   หน่วย : พนับาท 

   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้    

   
ภายใน  
1 ปี 

มากกวา่  
1 - 5 ปี 

มากกวา่
5 ปี 

ปรบัขึน้ลงตาม
ราคาตลาด 

ไมม่อีตัรา
ดอกเบีย้ 

 
รวม 

อตัราดอกเบีย้รอ้ย
ละ (ต่อปี) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561        

สินทรพัยท์างการเงิน        

 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด - - - 550 3,831 4,381 0.1 - 0.375 
 เงนิลงทุนชัว่คราว - - - - 252 252 - 
 ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมนุเวยีนอื่น - - - - 138,540 138,540 - 
 เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บุคคลและบรษิทั 
    ทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,350,430 - - - - 1,350,430 5.5 

 เงนิลงทุนระยะยาว - - - - 344 344 - 
 เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน - - - 4,270 - 4,270 MLR+1.5 

หน้ีสินทางการเงิน        

 เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารและเงนิกูย้มื 
   ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - - - 56,159 - 56,159 MOR,3 - 7.12 

 ตัว๋แลกเงนิ - - - 460,000 - 460,000 3.45 
 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวยีนอื่น - - - - 29,281 29,281 - 
 เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ     - - - 433,148 - 433,148 THFIX+1.24, 

MLR-1.97, MLR-1 
 หุน้กู ้ - 815,400 - - - 815,400 5 - 5.35 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560        

สินทรพัยท์างการเงิน        

 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด - - - 1,500 5,060 6,560 0.1 - 0.5 
 ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมนุเวยีนอื่น - - - - 378,532 378,532 - 
 เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย 1,270,078 - - - - 1,270,078 5.5 
 เงนิลงทุนระยะยาว - - - - 422 422 - 
 เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน - - - 4,084 - 4,084 MLR+1.5 

หน้ีสินทางการเงิน        

 เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารและเงนิกูย้มื 
   ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
273,908 

 
- 

 
273,908 

 
MOR,2.35 - 7.12 

 ตัว๋แลกเงนิ - - - 380,000 - 380,000 3.45 
 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวยีนอื่น - - - - 23,411 23,411 - 
 เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - - - 30,000 30,000 - 
 เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ     - - - 11,250 - 11,250 THFIX+1.24, 

MLR-2, MLR-1 
 หุน้กู ้ - 815,400 - - - 815,400 5 - 5.35 
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39. การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

39.4 ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยม ีหน้ีสนิทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ ซึ่งไดท้าํและไม่ไดท้ําสญัญาป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจจะ
เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ อยา่งไรกต็าม ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยเชื่อวา่จะไมม่ี
ผลกระทบอยา่งมสีาระสาํคญัต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ดงัน้ี 

หน้ีสนิทางการเงนิ ซึง่ไดท้าํสญัญาป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ดงัน้ี.- 

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
หน้ีสนิ 
  เจา้หน้ีทรสัตร์ซีที     
     ดอลลา่รส์หรฐั 2,211,471.37 2,510,877.30 1,713,418.57 1,988,647.30 

 หน้ีสนิทางการเงนิ ซึง่ไมไ่ดท้าํสญัญาป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ดงัน้ี.- 

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
หน้ีสนิ 
  เจา้หน้ีทรสัตร์ซีที     
     ดอลลา่รส์หรฐั 4,032,540.07 - - - 
      ยโูร - 350,000.00 - 350,000.00 

39.5 ความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่ง  

ความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่งคอื ความเสีย่งทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย จะไมส่ามารถปฏบิตัติามภาระผกูพนัไดเ้มือ่ครบ
กาํหนด เน่ืองจากไมส่ามารถเปลีย่นสนิทรพัยเ์ป็นเงนิสดไดห้รอืไมส่ามารถจดัหาเงนิไดเ้พยีงพอตามความตอ้งการใน
เวลาทีเ่หมาะสม ซึง่อาจทาํใหเ้กดิความเสยีหายได ้ บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมนีโยบายในการบรหิารความเสีย่งดา้น
สภาพคลอ่งทีอ่าจเกดิขึน้ โดยการจดัเตรยีมวงเงนิสนิเชื่อทีค่าดวา่เพยีงพอในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทั
ยอ่ยซึง่วงเงนิดงักลา่วไดร้บัการอนุมตัจิากธนาคารพาณิชยห์ลายแหง่ 

39.6 การวดัมลูคา่ยตุธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิ 

มลูค่ายุตธิรรม หมายถงึ ราคาทีจ่ะไดร้บัจากการขายสนิทรพัย ์หรอืจะจ่ายเพือ่โอนหน้ีสนิในรายการทีเ่กดิขึน้ในสภาพ
ปกตริะหวา่งผูร้ว่มตลาด ณ วนัทีว่ดัมลูคา่ 

วธิกีารกาํหนดมลูคา่ยตุธิรรมขึน้อยูก่บัลกัษณะของเครือ่งมอืทางการเงนิ ในกรณีของเครือ่งมอืทางการเงนิทีม่กีารซือ้
ขายในตลาด มลูคา่ยตุธิรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดลา่สดุ แต่หากไมส่ามารถหาราคาตลาดทีเ่หมาะสมได ้ มลูคา่
ยตุธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิจะกาํหนดขึน้โดยใชเ้กณฑก์ารวดัมลูคา่ทีเ่หมาะสม 

เน่ืองจากสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิสว่นใหญ่ของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจดัอยูใ่นประเภทระยะสัน้และเงนิกูย้มืมี
อตัราดอกเบีย้ใกลเ้คยีงกบัอตัราดอกเบีย้ในตลาด บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจงึประมาณมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยแ์ละ
หน้ีสนิทางการเงนิใกลเ้คยีงกบัมลูคา่ตามบญัชทีีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ 
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39. การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

39.6 การวดัมลูคา่ยตุธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิ  (ต่อ) 

39.6.1 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มสีนิทรพัยท์ีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมแยกแสดงตามลาํดบัชัน้ของมลูคา่ยตุธิรรม ดงัน้ี.- 

  หน่วย : บาท 
  งบการเงนิรวม 
  ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561     

สนิทรพัยท์ีว่ดัมลูคา่ดว้ยราคายุตธิรรม     
 หมนุเวยีน :     
  ตราสารทุนทีเ่ป็นหลกัทรพัยเ์พื่อคา้ 252,379,510.85 - - 252,379,510.85 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560     

สนิทรพัยท์ีว่ดัมลูคา่ดว้ยราคายุตธิรรม     
 หมนุเวยีน :     
  ตราสารทุนทีเ่ป็นหลกัทรพัยเ์พื่อคา้ 4,845,841.81 - - 4,845,841.81 

 
  หน่วย : บาท 
  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561     

สนิทรพัยท์ีว่ดัมลูคา่ดว้ยราคายุตธิรรม     
 หมนุเวยีน :     
  ตราสารทุนทีเ่ป็นหลกัทรพัยเ์พื่อคา้ 251,879,515.40 - - 251,879,515.40 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560     

สนิทรพัยท์ีว่ดัมลูคา่ดว้ยราคายุตธิรรม     
 หมนุเวยีน :     
  ตราสารทุนทีเ่ป็นหลกัทรพัยเ์พื่อคา้ 421,850.00 - - 421,850.00 

 

ในปีปัจจุบนั ไมม่กีารโอนรายการระหวา่งลาํดบัชัน้ของมลูคา่ยตุธิรรม 
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40. วงเงินสินเช่ือและการคํา้ประกนั  

บรษิทัฯ มวีงเงนิสนิเชื่อกบัธนาคารพาณิชย ์ดงัน้ี.- 

     หน่วย : ลา้นบาท 
    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 

วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี 57.00 37.00 37.00 37.00 
วงเงนิคํ้าประกนั 20.73 10.73 10.00 10.00 
วงเงนิ LC / TR  196.00 141.00 156.00 141.00 
วงเงนิตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 200.00 150.00 150.00 150.00 
วงเงนิกูย้มืระยะยาว 3,556.40 1,720.70 746.00 165.00 
วงเงนิ LC เพือ่การคํ้าประกนั 141.62 141.62 54.00 54.00 
วงเงนิรวมสนิเชื่อธุรกจิคลอ่งตวั 1,737.00 958.00 100.00 100.00 
รวม 5,908.75 3,159.05 1,253.00 657.00 

วงเงนิสนิเชื่อดงักลา่วคํ้าประกนัโดยทีด่นิ อาคารทัง้หมด เครือ่งจกัรและอุปกรณ์บางสว่นของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย
ทางออ้ม (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 17) บรษิทัยอ่ย กรรมการบรษิทัฯ หุน้ของบรษิทัยอ่ย และบรษิทัยอ่ย
ทางออ้มทีถ่อืโดยบรษิทัยอ่ย และตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไข รวมถงึขอ้กาํหนดอื่นๆ ทีร่ะบุไวใ้นสญัญา 

 
41. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึน้  

41.1 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บรษิทัยอ่ยทางออ้มแห่งหน่ึงในประเทศญีปุ่่ นและบรษิทัยอ่ยทางออ้มแห่งหน่ึงใน
ประเทศเวยีดนามมภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งจา่ยลงทุนก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยต์ามสญัญาในอนาคต ดงัน้ี.- 

งบการเงนิรวม 
  ปี 2561 ปี 2560 

ลงทุนก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศญีปุ่่ น (หน่วย : ลา้นเยน) 1,506.43 5,913.88 

ลงทุนก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศเวยีดนาม (หน่วย : ลา้นดงเวยีดนาม) 92,426.40 - 

ลงทุนก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศเวยีดนาม (หน่วย : ลา้นดอลลารส์หรฐั) 72.51 - 

41.2 ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บรษิทัยอ่ยทางออ้ม 2 แหง่มภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งจา่ยลงทุนระบบการตดิตัง้
ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยต์ามสญัญาในอนาคตเป็นจาํนวน 10.89 ลา้นบาท และ 4.60 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

41.3 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บรษิทัย่อยทางออ้มแห่งหน่ึงมภีาระผูกพนัทีจ่ะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนใหก้บั
บรษิทัแห่งหน่ึงตามสญัญาสนับสนุนโครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยบ์นพืน้ดนิเป็นจํานวน 75.90 ลา้นบาท 
และ 79.20 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

41.4 บรษิทัยอ่ยทางออ้ม 4 แหง่ในประเทศไทยไดท้าํสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค (กฟภ.) ในโครงการผลติ
ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ โดยมกีาํลงัการผลติรวม 20 เมกะวตัต ์สญัญา 3 ฉบบัมรีะยะเวลา 5 ปี และต่อสญัญาโดย
อตัโนมตัคิรัง้ละ 5 ปี จนกวา่จะบอกเลกิสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคูส่ญัญาและอกีหน่ึงฉบบัมรีะยะเวลา 25 ปี 

41.5 บรษิทัย่อยทางอ้อมแห่งหน่ึงในประเทศไทยได้ทําสญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในโครงการ
ผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีต่ดิบนหลงัคา (Solar PV Rooftop) จาํนวน 8 แหง่ โดยมกีาํลงัการผลติรวม 1,509.20 
กโิลวตัต ์สญัญาดงักลา่วมรีะยะเวลา 25 ปี 
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41. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึน้ (ต่อ) 

41.6 บรษิทัย่อยทางออ้มแห่งหน่ึงในประเทศญี่ปุ่ นไดท้ําสญัญาว่าจา้งงานการบรหิารจดัการสาํหรบัธุรกจิผลติไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย์ โดยมกีําลงัการผลติรวม 12,009.80 กโิลวตัต์ สญัญากําหนดให้บรษิทัย่อยทางอ้อมจะต้องจ่ายชําระ
คา่ตอบแทนปีละ 10 ลา้นเยน เป็นระยะเวลา 20 ปี นบัจากวนัเริม่เดนิเครื่องเชงิพาณิชยจ์าํหน่ายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าเป็น
ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ และต่อสญัญาโดยอตัโนมตัคิรัง้ละ 1 ปี จนกวา่จะบอกเลกิสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคู่สญัญา 

41.7 บรษิทัยอ่ยทางออ้ม ไดท้าํสญัญาเชา่และสญัญาบรกิารต่างๆ หลายฉบบั โดยมภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งจา่ยค่าเชา่และ
คา่บรกิารในอนาคต ดงัน้ี.- 

     งบการเงนิรวม 
      ปี 2561 ปี 2560 
สญัญาบรกิารรกัษาความปลอดภยั (หน่วย : บาท) - 172,500.00 
สญัญาเชา่ (หน่วย : บาท) 2,320,700.00 3,304,700.00 
สญัญาประกนัเครือ่งแปลงกระแสไฟฟ้า (หน่วย : ดอลลารส์หรฐั) 144,000.00 - 

41.8 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยทางออ้มมหีน้ีสนิทีอ่าจจะเกดิขึน้อยูก่บัธนาคารหลายแหง่ ดงัน้ี.- 

     หน่วย : ลา้นบาท 
     งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
      ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
เลตเตอรอ์อฟเครดติ     
บรษิทั 36.16 10.21 36.16 10.21 
บรษิทัยอ่ยทางออ้ม 9.07 3.97 - - 
รวม 45.23 14.18 36.16 10.21 

หนงัสอืคํ้าประกนัต่างๆ     
บรษิทั 81.54 81.42 81.54 81.42 
บรษิทัยอ่ยทางออ้ม 98.80 87.75 - - 
รวม 180.34 169.17 81.54 81.42 

41.9 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมภีาระผกูพนัจากการเขา้ประกนัวงเงนิสนิเชื่อระหวา่งกนั ตามรายละเอยีดทีก่ล่าวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิขอ้ 6.3 

 
42. คดีฟ้องร้อง 

บริษทัฯ : 

เมือ่วนัที ่9 พฤษภาคม 2559 บรษิทัฯ ไดร้บัคาํฟ้องต่อศาลทรพัยส์นิทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลาง รว่มกบั
บุคคลอื่น 7 ราย บรษิทัฯ ตกเป็นจาํเลยรว่มที ่1 ในฐานความผดิละเมดิขอ้มลูอนัเป็นความลบัทางการคา้ โดยโจทกอ์า้งวา่
พนกังานของโจทกนํ์าขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัทางการคา้มาเปิดเผยใหก้บับรษิทัฯ และเรยีกคา่เสยีหาย รวมเป็นจาํนวนเงนิ
ทัง้สิน้ 753.97 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัฟ้อง 
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42. คดีฟ้องร้อง (ต่อ) 

บริษทัย่อยทางอ้อม : 

เมือ่วนัที ่9 พฤษภาคม 2559 บรษิทัยอ่ยทางออ้มในประเทศญีปุ่่ น 3 แหง่ Alternative Energies Kabushiki Kaisha (Jpn 
Co.) (“AEKK”), AE Power Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GK2”), และ Kyotamba Solar Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GK3”) 
ไดร้บัคาํฟ้องรอ้งต่อศาลแหง่เมอืงโตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น รว่มกบับุคคลอื่น 2 ราย โดยบรษิทัฯ ตกเป็นจาํเลยรว่ม ใน
ความผดิฐานละเมดิขอ้มลูอนัเป็นความลบัทางการคา้ โดยโจทกอ์า้งวา่พนกังานของโจทกนํ์าขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัทาง
การคา้มาเปิดเผยใหก้บับรษิทัฯ และเรยีกคา่เสยีหาย รวมเป็นจาํนวนเงนิทัง้สิน้ 974.72 ลา้นเยน  

บรษิทัฯ ไดม้กีารเจรจาเพื่อระงบัขอ้พพิาททางคด ีทัง้คดใีนประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่ นทัง้หมด โดยสามารถเจรจา
ตกลงกนัได ้ฝ่ายบรษิทัโจทกแ์ละบรษิทัในประเทศญี่ปุ่ นไมป่ระสงคจ์ะดาํเนินคดกีบับรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยในประเทศ
ญี่ปุ่ นอกีต่อไป และได้มกีารยื่นคํารอ้งขอถอนฟ้องคดต่ีอศาลในวนัที่ 15 กรกฎาคม 2559 และ 21 กรกฎาคม 2559 
ตามลําดบัเสรจ็สิน้แลว้ ทัง้น้ีโจทก์และจําเลยไดต้กลงที่จะใหค้วามร่วมมอืสนับสนุนในการประกอบการซึ่งกนัและกนั 
จงึไดม้กีารตกลงทาํสญัญาพฒันาโครงการ PV Solar ระหวา่ง บรษิทัยอ่ยของโจทก ์กบั GK3 ลงวนัที ่8 กรกฎาคม 
2559 เป็นค่าพฒันาโครงการ Kyotamba Mizuho 12.0008 MWp Solar Plant (ขนาดกําลงัการผลติ 9.99 เมกะวตัต)์
จาํนวนเงนิ 270 ลา้นเยน โดยมกีารจา่ยชาํระครบทัง้จาํนวนแลว้ เมือ่วนัที ่28 กนัยายน 2559 

นอกจากขอ้ตกลงเพื่อระงบัขอ้พพิาททางคดดีงักล่าวขา้งต้นแลว้ บรษิทัฯ ยงัมภีาระผูกพนัต้องจดัหาโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติยอ์ื่นๆ ทีม่กีําลงัการผลติไมต่ํ่ากวา่ 12 เมกะวตัต์ มาขายใหก้บัโจทก์หรอืบรษิทัย่อยของโจทก์ภายในวนัที ่15 
ธนัวาคม 2560 หากไมส่ามารถดาํเนินการได ้บรษิทัฯ ตอ้งจ่ายค่าเสยีหายใหแ้ก่โจทกเ์ป็นเงนิ 690 ลา้นเยนหรอืประมาณ 
197.26 ลา้นบาท ในระหวา่งการเจรจาประนีประนอมยอมความ บรษิทัฯ ไดเ้จรจากบัผูข้ายโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่ นให้
ชดใชค้่าเสยีหายแก่กลุ่มบรษิทัจากขอ้พพิาทคดดีงักล่าว รวมทัง้จดัหาโรงไฟฟ้าอื่นมาขายใหแ้ก่โจทก์ตามทีโ่จทก์เสนอ 
โดยผู้ขายยนิยอมที่จะจดัหาโรงไฟฟ้าอื่นมาขายให้กบัโจทก์ตามที่โจทก์เสนอ และยนิยอมที่จะรบัผดิในความเสยีหาย   
ทัง้ปวงทีอ่าจมขีึน้ 

เมือ่วนัที ่20 สงิหาคม 2559 บรษิทัยอ่ยทางออ้มในประเทศญีปุ่่ น 2 แหง่ AEKK และ GK2 ไดล้งนามในบนัทกึขอ้ตกลง 
(“MOU”) รว่มกบับรษิทัผูข้ายโครงการ Green Energy Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GE”) โดยให ้GE ชดใชค้า่เสยีหายแก่
กลุม่บรษิทัฯ จากขอ้พพิาททางคดดีงักลา่ว จาํนวน 270 ลา้นเยน ในระหวา่งปี 2560 บรษิทัยอ่ยทางออ้มไดร้บัชาํระเป็น
จาํนวนเงนิรวม 200.74 ลา้นเยน และภายหลงัสิน้รอบระยะเวลารายงาน ไดร้บัชาํระสว่นทีเ่หลอืครบทัง้จาํนวนแลว้เมือ่
วนัที ่23 มกราคม 2561 

ทัง้น้ี เมื่อวนัที ่5 มกราคม 2560 บรษิทัยอ่ยทางออ้มในประเทศญี่ปุ่ น 2 แห่งขา้งตน้ ในลงนามใน MOU เพิม่เตมิร่วมกบั 
GE โดยให ้GE ดําเนินการหาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยอ์ื่นๆ ที่มกีําลงัการผลติไม่ตํ่ากว่า 12 เมกะวตัต ์    
มาขายคนืให้โจทก์หรอืบรษิทัย่อยของโจทก์ภายในวนัที่ 15 ธนัวาคม 2560 หากไม่สามารถดําเนินการได้ต้องจ่ายค่า 
ความเสยีหายให้แก่โจทก์ เป็นจํานวนเงนิ 690 ล้านเยนหรือประมาณ 197.26 ล้านบาท เมื่อครบกําหนดเวลา GE         
ไม่สามารถดําเนินการหาโครงการโรงไฟฟ้าอื่นมาขายให้โจทก์ตามที่โจทก์เสนอ จงึต้องจ่ายค่าความเสยีหายให้โจทก ์
อยา่งไรกต็าม เมือ่วนัที ่29 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ ไดจ้า่ยชาํระคา่ความเสยีหายใหก้บัโจทก ์และไดม้กีารเรยีกคา่เสยีหาย
จาก GE ซึ่งบรษิทัฯ ไดท้ยอยรบัชําระค่าเสยีหายจาก GE ในเดอืนมกราคม และ กุมภาพนัธ ์2561 ครบทัง้จาํนวนแลว้    
(ดหูมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 9) 
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43. ข้อมลูสาํคญัอ่ืน 

 บริษทัฯ : 

43.1 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่6/2560 เมื่อวนัที ่28 มถุินายน 2560 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ ลงนามในสญัญา
สนับสนุนทางการเงนิโดยผูถ้อืหุน้ (Equity Contribution and Shareholders Support Agreement) ในฐานะเป็น
ผูส้นบัสนุนหลกัใหม ่(The New Major Sponsor) และบรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“EP”) ในฐานะผู้
ถอืหุน้ใหม ่(The New Shareholder) เพือ่ประกอบสญัญาเงนิกู ้(Facility Agreement) ของบรษิทั พพีทีซี ีจาํกดั (“PPTC”) 
ในสดัสว่นรอ้ยละ 49.50 โดยจะตอ้งมกีารจดัทาํสญัญาเพิม่เตมิ ภายใตส้ญัญาแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาสนิเชื่อ ครัง้ที ่3  

 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่ 8/2560 เมือ่วนัที ่ 11 กนัยายน 2560 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ ลงนามในสญัญา
Sponsor Undertaking ในฐานะเป็นผูส้นบัสนุนโครงการ  เพื่อประกอบสญัญาเงนิกูข้องบรษิทัยอ่ยทางออ้มในประเทศ
ญีปุ่่ น Alternative Energies Kabushiki Kaisha (Jpn Co.) (“AEKK”)  

บริษทัย่อยทางตรง : บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) “EP” 

 โครงการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้า 

43.2   โครงการ Kurihara กาํลงัการผลติ 23 เมกะวตัต ์

 เมือ่วนัที ่ 26 ธนัวาคม 2556 AEKK และ Kurihara Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GK1”) ไดล้งนามในสญัญาแต่งตัง้
ผูพ้ฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยก์บับรษิทัแหง่หน่ึงในประเทศญี่ปุ่ น จาํนวน 2 โครงการ ขนาดกาํลงั 
การผลติ 13 เมกะวตัต ์และ 10 เมกะวตัต ์ตามลาํดบั โดยเงือ่นไขในสญัญาทีส่าํคญัคอื AEKK จะตอ้งลงนามในสญัญา
ซือ้ขายหุน้ AE Power Godo Kaisha (“GK2”) จากผูถ้อืหุน้เดมิซึง่การพฒันาโครงการขา้งตน้ไดด้าํเนินการในนามของ 
GK1 และ GK2 

เมือ่วนัที ่ 9 มกราคม 2557 บรษิทั เอป็โก ้ เอน็เนอรย์ี ่ จาํกดั (“EPCO-E”) ไดล้งนามในสญัญารว่มลงทุน (Tokumei 
Kumiai Agreement “TK Agreement”) กบั GK1 เพือ่พฒันาโครงการ Kurihara Phase 2 (ขนาดกาํลงัการผลติ 10  
เมกะวตัต)์ และวนัที ่ 15 พฤษภาคม 2557 EPCO-E ไดล้งนามใน TK Agreement กบั GK2 เพือ่พฒันาโครงการ 
Kurihara Phase 1 (ขนาดกาํลงัการผลติ 13 เมกะวตัต)์ ภายใตส้ญัญารว่มทุนทัง้ 2 ฉบบัน้ี EPCO-E จะตอ้งจา่ยเงนิลงทุน
เพือ่ก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ และ EPCO-E จะไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทุนในอตัรารอ้ยละ 97 
ของผลตอบแทนจากการลงทุนตลอดอายโุครงการ 

GK1 และ GK2 ไดม้กีารตกลงเขา้รบัสทิธใินการผลติไฟฟ้าสาํหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสดงอาทติย ์(Fit) มลูคา่
รวม 287.43 ลา้นเยน (คดิเป็น 90.65 ลา้นบาท) รวมถงึการก่อสรา้งสายสง่และเสาเพื่อขอเชื่อมต่อกบัระบบของ    
การไฟฟ้า (Grid Connection) จากการไฟฟ้าประเทศญีปุ่่ น (Tohoko Electricity Power Company) มลูคา่รวม 
220.46 ลา้นเยน (คดิเป็น 66.53 ลา้นบาท)  

ปัจจุบนัโครงการ Kurihara Phase 2 อยูใ่นระหวา่งการดาํเนินการก่อสรา้ง สาํหรบัโครงการ Kurihara Phase 1 ได้
ก่อสรา้งแลว้เสรจ็ และเริม่เดนิเครือ่งเชงิพาณิชยจ์าํหน่ายไฟฟ้าใหก้บั Kansai Electric Power Co., Inc. เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
เมือ่วนัที ่1 ตุลาคม 2561 เป็นตน้ไป 
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43. ข้อมลูสาํคญัอ่ืน (ต่อ) 

บริษทัย่อยทางตรง : บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) “EP” (ต่อ) 

โครงการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้า (ต่อ) 

43.3  โครงการ Kyotamba กาํลงัการผลติ 9.99 เมกะวตัต ์

 เมือ่วนัที ่11 กนัยายน 2558 AEKK และ GK2 ไดล้งนามในสญัญาแต่งตัง้ผูพ้ฒันาโครงการไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์
กบับรษิทัแหง่หน่ึงในประเทศญี่ปุ่ น ขนาดกาํลงัการผลติ 9.99 เมกะวตัต ์มลูค่าตามสญัญา 750 ลา้นเยน โดยสญัญา
ดงักลา่วไดร้วมทีด่นิและสทิธใินการผลติไฟฟ้า (Fit) รวมไปถงึใบอนุญาตต่างๆ ซึง่ AEKK เป็นผูจ้า่ยชาํระคา่ทีด่นิ 
มลูคา่ 100 ลา้นเยน (คดิเป็น 29.64 ลา้นบาท) และเป็นผูถ้อืครองกรรมสทิธใินทีด่นิดงักลา่ว โดย AEKK จะลงนามใน
สญัญาการใชส้ทิธใินพืน้ทีด่นิ (Land Superficies) กบั Kyotamba Solar Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GK3”) ซึง่เป็น
ผูพ้ฒันาโครงการ Kyotamba ในสว่นของคา่ใชจ้า่ยในการเขา้รบัสทิธใินการผลติไฟฟ้าและใบอนุญาตต่างๆ มลูคา่ 650 
ลา้นเยน (คดิเป็น 194.29 ลา้นบาท) GK2 จะเป็นผูจ้า่ยชาํระและโอนใหแ้ก่ GK3 เพือ่นําไปดาํเนินการพฒันาต่อ ซึง่ 
AEKK และ GK2 ไดจ้า่ยชาํระคา่ใชจ้า่ยตามสญัญาขา้งตน้ครบถว้นแลว้ 

 เมือ่วนัที ่1 เมษายน 2559 EPCO-E ไดล้งนามใน TK Agreement กบั GK3 เพือ่พฒันาโครงการ Kyotamba (ขนาด
กาํลงัการผลติ 9.99 เมกะวตัต)์ ภายใตส้ญัญารว่มทุนน้ี EPCO-E จะตอ้งจา่ยเงนิลงทุนเพือ่การก่อสรา้งโครงการไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย ์และ EPCO-E จะไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทุนในอตัรารอ้ยละ 97 ของผลตอบแทนจากการลงทุน
ตลอดอายโุครงการ 

 โครงการดงักล่าวไดก้อ่สรา้งแลว้เสรจ็ และเริม่เดนิเครื่องเชงิพาณิชยจ์าํหน่ายไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
เมือ่วนัที ่21 พฤศจกิายน 2559 เป็นตน้ไป 

 เมือ่วนัที ่23 มกราคม 2560 AEKK ไดโ้อนหุน้ทัง้หมดของ GK3 ใหแ้ก ่Kyotamba Solar Holding Ippan Shadan Houjin 
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามโครงสรา้งทางกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น 

 เมือ่วนัที ่ 14 กนัยายน 2560 บรษิทัยอ่ยทางออ้ม GK3 ไดล้งนามในสญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิารจดัการสนิทรพัยก์บับรษิทั
แหง่หน่ึงในประเทศญีปุ่่ น ใหเ้ป็นผูด้าํเนินการงานบรหิารจดัการสนิทรพัยข์องโครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย ์ ตามที่
ไดก้ลา่วไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 41.7 

 ในปี 2560 GK3 ไดว้า่จา้งทีป่รกึษากฎหมายใหส้อบทาน TK Agreement และสรปุวา่สญัญาดงักลา่วไมม่ผีลบงัคบัใช ้ 

 เมือ่วนัที ่18 ตุลาคม 2560 ไดม้กีารยกเลกิ TK Agreement ระหวา่ง EPCO-E กบั GK3 ฉบบัลงวนัที ่1 เมษายน 2559 
และไดท้าํสญัญาใหม ่ เมือ่วนัที ่ 20 ตุลาคม 2560 แทนฉบบัเดมิ ซึง่เน้ือหาหลกัคอืการเปลีย่นแปลงสดัสว่นผลตอบแทน 
จากเดมิคอืสดัสว่นรอ้ยละ 97 : 3 เป็นรอ้ยละ 98 : 2 และสดัสว่นการจา่ยเงนิลงทุนจากเดมิ 648.95 ลา้นเยน (ซึง่จา่ย
ชาํระเงนิลงทุนแลว้จาํนวน 50 ลา้นเยน เมือ่วนัที ่ 31 ตุลาคม 2559) เป็น 931 ลา้นเยน ทัง้น้ี EPCO-E ไดร้บัคนืเงนิ
ลงทุนจาก GK3 ตามสญัญาฉบบัเดมิทีย่กเลกิ จาํนวน 50 ลา้นเยน และจ่ายเงนิลงทุนตามสดัสว่นของสญัญาฉบบัใหม่
จาํนวน 931 ลา้นเยน แลว้เสรจ็เมือ่วนัที ่20 ตุลาคม 2560 

43.4 โครงการ Shichikashuku กาํลงัการผลติ 3.465 เมกะวตัต ์

ทีป่ระชมุคณะกรรมการของ EP ครัง้ที ่ 7/2559 เมือ่วนัที ่ 14 พฤศจกิายน 2559 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทั EPCO-E ซึง่เป็น
บรษิทัยอ่ยทางออ้มของบรษิทัฯ เขา้ลงทุนในโครงการโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศญีปุ่่ น Shichikashuku 
1 - 2 รวมจาํนวน 2 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลติ 1.98 เมกะวตัต ์และ 1.485 เมกะวตัต ์ตามลาํดบั  ปัจจุบนัยงัไมม่กีาร
ลงนามใน TK Agreement แต่อยา่งใด 
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43. ข้อมลูสาํคญัอ่ืน (ต่อ) 

 บริษทัย่อยทางตรง : บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) “EP” (ต่อ) 

 โครงการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้า (ต่อ) 

43.4 โครงการ Shichikashuku กาํลงัการผลติ 3.465 เมกะวตัต ์(ต่อ) 

เมือ่วนัที ่19 มกราคม 2560 AEKK ไดล้งนามในสญัญาซือ้ขายหุน้ Higashi Nihon Mega Solar 3 Godo Kaisha (Jpn Co.) 
("GK4") จากผูถ้อืหุน้เดมิ มลูคา่ตามสญัญา 410.42 ลา้นเยน ซึง่ GK4 เป็นผูไ้ดร้บัสทิธใินการพฒันาโครงการโรงงานไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย ์ จาํนวน 2 โครงการ ตามทีก่ลา่วไปแลว้ขา้งตน้ สญัญาดงักลา่วไดร้วมสทิธใินการผลติไฟฟ้า และ
ใบอนุญาตต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก่อสรา้งโครงการไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์(Fit) มลูคา่ 314.37 ลา้นเยน (คดิเป็น 95.44 
ลา้นบาท) รวมถงึสทิธใินทีด่นิมลูคา่ 96 ลา้นเยน (คดิเป็น 95.44 ลา้นบาท)  ซึง่ทีด่นิดงักลา่ว GK4 ไดล้งนามในสญัญาซือ้
ขายทีด่นิกบับรษิทัแหง่หน่ึงในประเทศญีปุ่่ น โดยสญัญาฉบบัดงักลา่วจะมผีลเมือ่โครงการดงักลา่วไดก้่อสรา้งแลว้เสรจ็ 

43.5 โครงการลงทุนในโครงการผลติพลงังานไฟฟ้าขนาดเลก็ (Small Power Producer - SPP) โดยใชพ้ลงังานความรอ้นรว่ม 
(Co-Generation Combined Power Plant) : 

เมือ่วนัที ่ 16 กุมภาพนัธ ์ 2559 และ วนัที ่ 29 มถุินายน 2559 EP ไดล้งนามในสญัญาซือ้ขายหุน้ ของบรษิทั 3 แห่ง 
จาํนวน 3 ฉบบั รวมเป็นมลูคา่ตามสญัญา 2,649.68 ลา้นบาท เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานไฟฟ้า     
ขนาดเลก็ (Small Power Producer - SPP) โดยใชพ้ลงังานความรอ้นรว่ม (Co-Generation Combined Power Plant) 
จาํนวน 3 โรงไฟฟ้า กาํลงัการผลติสงูสดุรวม 360 เมกะวตัต ์ และไอน้ํากาํลงัการผลติสงูสดุรวม 90 ตนัต่อชัว่โมง      
ตามเงือ่นไขสญัญาทัง้ 3 ฉบบั ระบุวา่จะตอ้งไดร้บัอนุมตักิารเขา้ทาํรายการดงักลา่ว จากทีป่ระชุมคณะกรรมการ และ 
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ และ EP 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัของ EP ครัง้ที ่ 5/2559 เมือ่วนัที ่ 8 มถุินายน 2559 และทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของ 
EP ครัง้ที ่ 2/2559 เมือ่วนัที ่ 8 สงิหาคม 2559 มมีตอินุมตัใิห ้ EP เขา้ทาํรายการดงักลา่วได ้ โดยมขีอ้มลูทีเ่กดิขึน้
เกีย่วกบัการทาํสญัญาดงักลา่วขา้งตน้ดงัน้ี.- 

ให ้EP เขา้ทาํสญัญาซือ้ขายหุน้ในบรษิทั ทศัน์ศริ ิจาํกดั (“TSR”) เพิม่เตมิจากผูถ้อืหุน้เดมิอกีจาํนวน 3,099,998 หุน้ 
โดยมมีลูคา่ตามสญัญา 509.42 ลา้นบาท ภายหลงัการซือ้หุน้ สดัสว่นการถอืหุน้ ในบรษิทัดงักลา่วคดิเป็นรอ้ยละ 
99.99 และสดัสว่นการถอืหุน้ทางออ้มในบรษิทั เอสเอสยทู ีจาํกดั (“SSUT”) คดิเป็นรอ้ยละ 20 ซึง่ EP จา่ยชาํระคา่หุน้ 
ครบทัง้จาํนวนแลว้ เมือ่วนัที ่11 มกราคม 2560 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ไดจ้า่ยชาํระเงนิมดัจาํเพือ่ซือ้หุน้แลว้รวมเป็นจาํนวนเงนิ 300 ลา้นบาท 

โรงไฟฟ้า SSUT ไดเ้ริม่จาํหน่ายกระแสไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์ ขนาดกาํลงัการผลติสงูสดุรวม 240 เมกะวตัต ์ และไอน้ํา
กาํลงัการผลติสงูสดุรวม 60 ตนัต่อชัว่โมง ใหก้บัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย ตัง้แต่วนัที ่3 ธนัวาคม 2559 และ
วนัที ่29 ธนัวาคม 2559 เป็นตน้ไป 

 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัของ EP ครัง้ที ่1/2560 เมือ่วนัที ่8 กุมภาพนัธ ์2560 และทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของ EP 
ครัง้ที ่1/2560 เมือ่วนัที ่24 กุมภาพนัธ ์2560 มมีตอินุมตัใิห ้EP เขา้ซือ้หุน้ของบรษิทั เอสทซี ีเอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (“STCE”) 
จาํนวน 78,447,600 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีน และเขา้ซือ้หุน้ของบรษิทั เอเพก็ซ ์ เอน็เนอยี ่ โซลชูัน่ 
จาํกดั (“APEX”) จาํนวน 20,602,400 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 81.25 ของทุนจดทะเบยีน โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่เขา้ถอืหุน้
ทางออ้มในบรษิทั แทค เอน็เนอยี ่จาํกดั (“TAC”) ในสดัสว่นรอ้ยละ 50 และเพือ่เขา้ถอืหุน้ทางออ้มในบรษิทั พพีทีซี ีจาํกดั 
(“PPTC”) ในสดัสว่นรอ้ยละ 25 และ SSUT ในสดัสว่นรอ้ยละ 20 ของทุนจดทะเบยีน ทัง้น้ี EP ไดจ้า่ยชาํระคา่หุน้ของทัง้ 2 
บรษิทัขา้งตน้ครบถว้นแลว้เมือ่วนัที ่3 เมษายน 2560 และวนัที ่26 เมษายน 2560  
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43. ข้อมลูสาํคญัอ่ืน (ต่อ) 

 บริษทัย่อยทางตรง : บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) “EP” (ต่อ) 

 โครงการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้า (ต่อ) 

43.5 โครงการลงทุนในโครงการผลติพลงังานไฟฟ้าขนาดเลก็ (Small Power Producer - SPP) โดยใชพ้ลงังานความรอ้นรว่ม 
(Co-Generation Combined Power Plant) : (ต่อ) 

 เมือ่วนัที ่ 28 กนัยายน 2560 EP ไดเ้ขา้ซือ้หุน้ของ PPTC จากผูถ้อืหุน้เดมิเพิม่เตมิ ในสดัสว่นรอ้ยละ 24.50 ของทุน
จดทะเบยีน ซึง่ไดจ้า่ยชาํระคา่หุน้ดงักลา่วทัง้จาํนวนแลว้  

43.6      โครงการ Xuan Tho กาํลงัการผลติตดิ ตัง้รวม 99.216 เมกะวตัต ์

ทีป่ระชมุคณะกรรมการของ EP ครัง้ที ่ 7/2561 เมือ่วนัที ่ 19 กนัยายน 2561 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทั โซลา่ร ์ พาวเวอร ์ 
แมเนจเมน้ท ์ (ประเทศไทย) จาํกดั (“SPM-TH”) ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยของ EP เขา้ทาํสญัญาซือ้ขายหุน้ของ Phu Khanh 
Solar Power Joint Stock Company (“PKS”) ตามรายละเอยีดทีไ่ดก้ลา่วไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.2.1.1.2 
เพือ่เป็นผูพ้ฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศเวยีดนาม จาํนวน 2 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลติ
ตดิตัง้รวม 99.216 เมกะวตัต ์ โดยสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ามรีะยะเวลาซือ้ขายไฟฟ้า 20 ปี ใหก้บั Electricity of Vietnam 
(“EVN”) ในอตัรารบัซือ้ไฟฟ้า Feed in Tariff หรอื FIT และอนุมตัใิห ้PKS เขา้ทาํสญัญาพฒันาโครงการ (Construction 
Service Agreement) มลูคา่ของสญัญา 306,407.20 ลา้นดงเวยีดนาม (หรอืประมาณ 430.20 ลา้นบาท) เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่
สทิธใินการซือ้ขายไฟฟ้าและใบอนุญาตต่างๆ  

ทีป่ระชมุคณะกรรมการของ EP ครัง้ที ่8/2561 เมือ่วนัที ่31 ตุลาคม 2561 มมีตอินุมตัใิห ้SPM-TH เขา้ทาํบนัทกึขอ้ตกลง
ลงทุนรว่มกนัในโครงการ PKS กบับรษิทั คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ ซสิเตม็ส ์ โซลชูัน่ จาํกดั (มหาชน) (“CSS”) ตาม
รายละเอยีดทีไ่ดก้ลา่วไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.2.1.1.2 นอกจากน้ียงัอนุมตใิห ้PKS เขา้ทาํสญัญาก่อสรา้ง
โรงไฟฟ้า (EPC Contract) โดยมมีลูคา่การก่อสรา้งรวม 77 ลา้นดอลลา่รส์หรฐั (หรอืประมาณ 2,511.34 ลา้นบาท) 

ปัจจุบนัโครงการอยูร่ะหวา่งการก่อสรา้งและคาดวา่โครงการจะแลว้เสรจ็ภายในเดอืนมถุินายน 2562 
 

44. การบริหารจดัการทนุ 

วตัถุประสงคใ์นการบรหิารทางการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย คอื การดาํรงไวซ้ึง่ความสามารถในการดาํเนินงาน
อยา่งต่อเน่ืองและการดาํรงไวซ้ึง่โครงสรา้งของทุนทีเ่หมาะสม 

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ในงบการเงนิรวมแสดงอตัราสว่นหน้ีสนิต่อทุนเป็น 2.23 : 1 และ 2.44 : 1
ตามลาํดบั และในงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็น 1.12 : 1 และ  1.10 : 1  ตามลาํดบั 

 

45. เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลา 

บริษทัฯ : 

 ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2562 เมือ่วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2562 มมีตทิีส่าํคญัดงัน้ี 

45.1 อนุมตัใิหนํ้าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จาํนวน 18,961,776 บาท ทีเ่หลอืจากการออกและ
เสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ โดยจดัสรรใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Right offering : RO) 

45.2 อนุมตัใิหนํ้าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ จา่ยเงนิปันผลจากการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ตัง้แต่เดอืน กรกฎาคม ถงึ ธนัวาคม 
2561 และจากกําไรสะสม ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท รวมเป็นเงนิจาํนวน 92.16 ลา้นบาท  

 

46. การอนุมติังบการเงิน 

   งบการเงนิน้ีไดร้บัอนุมตัใิหอ้อกโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ เมือ่วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2562 



 

 

 

 

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES 
AUDITOR’S REPORT AND FINANCIAL STATEMENTS 

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018 



INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT 

 
TO   THE SHAREHOLDERS OF EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
Opinion 

I have audited the accompanying consolidated financial statements of Eastern Printing Public Company Limited 
and its subsidiaries and the separate financial statements of Eastern Printing Public Company Limited, which 
comprise the consolidated and separate statements of financial position as at December 31, 2018, and the 
related consolidated and separate statements of comprehensive income, changes in shareholders’ equity and 
cash flows for the year then ended and notes to the consolidated financial statements, including a summary of 
significant accounting policies. 

In my opinion, the consolidated and separate financial statements referred to above present fairly, in all material 
respects, the financial position of Eastern Printing Public Company Limited and its subsidiaries and of Eastern 
Printing Public Company Limited as at December 31, 2018, and their financial performance and cash flows for 
the year then ended, in accordance with Thai Financial Reporting Standards. 
 
Basis for Opinion 

I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing.  My responsibilities under those standards 
are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated and Separate Financial 
Statements section of my report. I am independent of the Group in accordance with the Federation of Accounting 
Professions under the Royal Patronage of His Majesty the King’s Code of Ethics for Professional Accountants 
together with the ethical requirements that are relevant to my audit of the consolidated and separate financial 
statements and I have fulfilled my other ethical responsibilities in accordance with these requirements. I believe 
that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion. 
 
Key Audit Matter 

Key audit matters are those matters that, in my professional judgment, were of most significance in my audit of 
the consolidated and separate financial statements. My opinion on the consolidated and separate financial 
statements is not modified with respect to any of the key audit matters described below and I do not express an 
opinion on these individual matters. 

I have fulfilled the responsibilities described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated and 
Separate Financial Statements section of my report, including in relation to these matters. Accordingly, my audit 
included the performance of procedures designed to respond to my assessment of the risks of material 
misstatement of the consolidated and separate financial statements. The results of my audit procedures, 
including the procedures performed to address the matters below, provide the basis for my audit opinion on the 
accompanying consolidated and separate financial statements as a whole. 
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Key Audit Matter (Con’t) 

Key audit matter and how audit procedures respond for each matter are described below. 
 
Business Acquisition 

As discussed in Note 2.2.1.1.1 and 2.2.1.1.2 to the financial statements, The Group has continually acquired 
businesses both nationally and internationally. Such acquisitions are transactions in which assets are significantly 
acquired during the year. The acquisition  method  for accounting for business combination  is  complex regarding 
related agreements, regulations and different accounting policies which require management to understand the 
matters and make judgment, requiring the Group to determine the fair value of assets acquired and liabilities 
assumed. I, therefore, consider accounting for business combination as the key audit matter. 

Significant audit procedures, among other, included the following. 

 Inquired management about the nature and objectives of the shares acquisition. 
 Read the sales and purchase agreement and analysis report of business combination prepared by the Group to 

understand key terms and conditions. 
 Assessed the appropriateness of the management judgement in determining the assumptions applied in 

determining the purchase price for the investment of the subsidiaries. 
 Evaluated the appropriateness of the assessment by the Group of identification of all assets acquired and 

liabilities assumed and consideration transferred. 
 Evaluated knowledge competency and integrity of the independent appraiser including the appropriateness of 

the assumptions and the valuation methods applied. 
 Review the presentation and related disclosure. 
 
Investment in subsidiaries 

As discussed in Note 2.2.1 to the financial statements, the group has a significant balance of investment in 
subsidiary companies which Thai Financial Reporting Standards required to consider for provision for impairment set 
up. In determining the impairment loss, the management had to exercise judgement with respect to its projections of 
future operating performance of subsidiary companies in the group, and determination of an appropriate discount 
rate and key assumptions. There is thus a risk with respect to the amount of the impairment loss recorded on 
investment in subsidiaries. I therefore identified the investment in subsidiaries as a key audit matter. 
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Key Audit Matter (Con’t) 

Significant audit procedures, among other, included the following. 

 I gained an understanding of and assessed the assumptions applied in preparing plans and cash flow 
projections, based on the understanding I gained of the process by which the figures were arrived at, 
comparison of the assumptions with external and internal sources of information. 

 Comparison of the past cash flow projections with actual operating results in order to assess the exercise of 
management judgement in estimating cash flow projections. 

 I gained an understanding of and assessed the discount rate and considered the scope and probability of 
potential changes in the key assumptions, and I performed a sensitivity analysis on the returns expected to be 
realised on the investments. 

 
Emphasis of matter 

I draw attention to Note 3 to the financial statements, regarding correction of prior period errors in the consolidate 
financial statements in respect of recognition of loan from other company of a subsidiary in Japan.  My opinion is not 
qualified in respect of this matter. 
 
Other Information 

Management is responsible for the other information.  The other information comprise the information included in 
annual report of the Group, but does not include the financial statements and my auditor’s report thereon. The 
annual report of the Group is expected to be made available to me after the date of this auditor’s report. 

My opinion on the consolidated and separate financial statements does not cover the other information and I do not 
express any form of assurance conclusion thereon. 

In connection with my audit of the consolidated and separate financial statements, my responsibility is to read the 
other information identified above when it becomes available and in doing so, consider whether the other 
information is materially inconsistent with the consolidated and separate financial statements or my knowledge 
obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. 

When I read the annual report of the Group, if I conclude that there is a material misstatement therein, I am 
required to communicate the matter to those charged with governance for correction of the misstatement. 
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Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the consolidated and separate 
financial statements 

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated and separate financial 
statements in accordance with Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control as management 
determines is necessary to enable the preparation of consolidated and separate financial statements that are free 
from material misstatement, whether due to fraud or error. 

In preparing the consolidated and separate financial statements, management is responsible for assessing the 
Group’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using 
the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease 
operations, or has no realistic alternative but to do so. 

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group’s financial reporting process. 
 
Auditor’s Responsibilities for the Audit of the consolidated and separate financial statements 

My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated and separate financial statements 
as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error and to issue an auditor’s report that 
includes my opinion.  Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit 
conducted in accordance with Thai Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists.  
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they 
could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated 
and separate financial statements. 

As part of an audit in accordance with Thai Standards on Auditing, I exercise professional judgment and maintain 
professional skepticism throughout the audit. I also : 

 Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated and separate financial statements, 
whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks and obtain audit 
evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion.  The risk of not detecting a 
material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve 
collusion, forgery, Intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control. 
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Auditor’s Responsibilities for the Audit of the consolidated and separate financial statements (Con’t) 

 Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are 
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the 
Group’s internal control.  

 Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and 
related disclosures made by management. 

 Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and based on 
the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast 
significant doubt on the Group’s ability to continue as a going concern.  If I conclude that a material uncertainty 
exists, I am required to draw attention in my auditor’s report to the related disclosures in the consolidated and 
separate financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify my opinion.  My conclusions are 
based on the audit evidence obtained up to the date of my auditor’s report.  However, future events or 
conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern. 

 Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated and separate financial statements, 
including the disclosures, and whether the consolidated and separate financial statements represent the 
underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.  

 Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities and business 
activities within the Group to express an opinion on the consolidated and separate financial statements.  We 
are responsible for the direction, supervision and performance of the Group audit.  We remain solely 
responsible for my audit opinion. 

I communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing 
of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that I identify during 
my audit. 

I am also required to provide those charged with governance with a statement that I have complied with relevant 
ethical requirements regarding independence and to communicate with them all relationships and other matters that 
may reasonably be thought to bear on my independence, and where applicable, related safeguards. 
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Auditor’s Responsibilities for the Audit of the consolidated and separate financial statements (Con’t) 

From the matters communicated with those charged with governance, I determine those matters that were of most 
significance in the audit of the consolidated and separate financial statements of the current period and are 
therefore the key audit matters.  I describe these matters in my auditor’s report unless law or regulation precludes 
public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, I determine that a matter should not be 
communicated in my report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to 
outweigh the public interest benefits of such communication. 

The engagement partner responsible for the audit resulting in this independent auditor’s report is Wanpen  Unruan. 

 
 
 
 
 
(Wanpen Unruan) 
Certified Public Accountant (Thailand) No. 7750 
 
 
OFFICE OF PITISEVI CO., LTD. 
8/4, Floor 1st, 3rd, Soi Viphavadee Rangsit 44, 
Chatuchak, Bangkok 
 
February 28, 2019 



Dec 31, 2017

Note Dec 31, 2018 (Restated) Jan 1,2017 Dec 31, 2018 Dec 31, 2017

CURRENT ASSETS

Cash and cash equivalents 7 325,500,078.80       159,060,091.75     439,461,620.55     4,381,398.43        6,559,536.91        
Temporary investments 8 258,880,790.66       27,010,297.81      1,984,913,979.84  251,535,310.40     -                     

Trade accounts and other current receivable - net 6.2, 9 659,234,715.41       476,579,482.49     366,597,586.49     138,540,125.65     378,532,493.01     

Short-term loans to related parties 6.2 -                        -                     -                     1,350,430,979.63  1,270,077,591.40  

Current portion of 
Long-term loans to indirect associated companies 6.2 9,371,018.65           75,776,000.00      -                     -                     -                     
Long-term loans to employees 10 2,139,411.94           2,180,754.03        2,317,449.28        2,139,411.94        2,168,405.39        

Inventories - net 11 119,306,232.73       88,517,269.73      60,505,528.38      87,351,640.13      88,517,269.73      

Construction in Progress

 - finance lease 12 107,315,909.64       101,040,489.05     -                     -                     -                     

 - installation service contract -                        712,320.00           -                     -                     -                     
Other current assets 13 140,711,495.56       35,156,265.38      386,903,020.31     172,761.83           161,478.66           
Total current assets 1,622,459,653.39     966,032,970.24     3,240,699,184.85  1,834,551,628.01  1,746,016,775.10  

NON-CURRENT ASSETS

Deposit at bank held as collateral 14 118,079,846.33       128,679,670.66     -                     -                     -                     

Long-term investment 344,205.00             421,850.00           371,600.00           344,205.00           421,850.00           
Investment in subsidiaries 15 -                        -                     -                     1,457,460,920.00  1,049,960,920.00  
Investment in associated companies 16 3,602,007,251.99     3,356,843,772.73  -                     -                     -                     
Investment in joint entity -                        -                     507,391,683.23     -                     -                     

Long-term loans to employees - net 10 2,130,574.35           1,915,274.65        2,636,266.67        2,130,574.35        1,915,274.65        
Property, plant and equipment - net 17 4,465,702,289.58     3,282,614,057.16  2,668,833,193.81  249,748,300.32     279,836,776.82     
Intangible assets - net 18 634,648,536.64       643,687,143.72     477,522,760.69     -                     -                     

Deferred tax assets 19.1 -                        6,199,212.60        4,837,027.14        6,176,329.84        5,697,266.62        
Other non-current assets 20 153,959,828.60       121,351,771.50     28,087,128.69      13,683,928.37      11,371,110.05      
Total non-current assets 8,976,872,532.49     7,541,712,753.02  3,689,679,660.23  1,729,544,257.88  1,349,203,198.14  

TOTAL ASSETS 10,599,332,185.88   8,507,745,723.26  6,930,378,845.08  3,564,095,885.89  3,095,219,973.24  

Notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.
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Dec 31, 2017

Note Dec 31, 2018 (Restated) Jan 1,2017 Dec 31, 2018 Dec 31, 2017

CURRENT LIABILITIES

Overdraft and short-term loans from financial institutions 21 321,047,477.30       291,000,877.90     119,496,017.43     56,159,243.59      273,908,486.38     

Discounted bill of exchange 22 460,000,000.00       380,000,000.00     490,000,000.00     460,000,000.00     380,000,000.00     

Trade accounts and other current payable 6.2, 23 247,879,678.21       189,858,914.11     148,496,847.01     29,280,485.47      23,410,828.83      

Short-term loan from related party 6.2 -                        30,000,000.00      -                     -                     30,000,000.00      

Short-term loans from persons and other company 24 79,939,737.25         128,896,286.53     -                     -                     -                     

Current portion of

Long-term loans from financial institutions 25 332,824,973.31       226,159,174.80     836,705,646.78     71,200,000.00      8,250,000.00        

Long-term loans from other company 28,508,448.00         28,195,200.00      -                     -                     -                     

Debentures 26 884,700,000.00       -                     -                     328,000,000.00     -                     

Finance lease liabilities -                        -                     33,424.92            -                     -                     

Provisions for employee benefit 27 2,565,653.00           196,507.00           177,348.00           2,013,726.00        82,049.00            

Accrued corporate income tax 972,757.62             10,219,985.80      91,544.00            -                     -                     
Accrued dividend paid 1,183,799.73           962,402.06           2,219,772.22        1,176,753.49        951,747.82           
Other current liabilities 35,421,473.29         26,001,833.21      19,191,486.23      10,510,491.66      12,202,395.26      
Total current liabilities 2,395,043,997.71     1,311,491,181.41  1,616,412,086.59  958,340,700.21     728,805,507.29     

NON-CURRENT LIABILITIES

Long-term loans from financial institutions - net 25 2,502,514,376.62     1,412,611,479.18  632,495,893.22     361,948,000.00     3,000,000.00        

Debentures 26 2,292,700,000.00     3,234,100,000.00  2,418,700,000.00  487,400,000.00     815,400,000.00     
Provisions of non-current liabilities for employee benefit - net 27 37,499,940.00         29,166,107.00      25,302,683.00      27,115,937.00      26,469,669.00      
Provision for liabilities from commitment 28 46,213,539.72         46,213,539.72      46,213,539.72      46,213,539.72      46,213,539.72      
Deferred tax liabilities 19.1 43,858,305.06         -                     -                     -                     -                     
Other non-current liabilities 1,235,000.00           1,235,000.00        -                     63,000.00            63,000.00            
Total non-current liabilities 4,924,021,161.40     4,723,326,125.90  3,122,712,115.94  922,740,476.72     891,146,208.72     

TOTAL LIABILITIES 7,319,065,159.11     6,034,817,307.31  4,739,124,202.53  1,881,081,176.93  1,619,951,716.01  

SHAREHOLDERS' EQUITY
Share capital 29

Authorized share capital

1,045,038,462 common shares in 2018 and 
937,716,283 common shares in 2017 of Baht 1.00 each 1,045,038,462.00     937,716,283.00     861,283,589.00     1,045,038,462.00  937,716,283.00     

Issued and paid-up share capital

921,572,840 common sharesin 2018 and 

836,030,770 common shares in 2017 of Baht 1.00 each 921,572,840.00       836,030,770.00     765,585,412.00     921,572,840.00     836,030,770.00     

Share premium - common shares 30 561,848,558.82       365,101,797.82     364,982,731.51     561,848,558.82     365,101,797.82     

Share premium - treasury stock 6,017,138.90           6,017,138.90        6,017,138.90        6,017,138.90        6,017,138.90        

Retained earnings

Appropriated

Legal reserve 31 92,157,284.00         83,603,077.00      76,558,541.00      92,157,284.00      83,603,077.00      

Unappropriated 542,363,882.00       316,827,296.41     242,817,783.83     101,418,887.24     184,515,473.51     

Other components of shareholders' equity 450,129,695.19       501,446,686.09     440,257,329.98     -                     -                     

Total equity of the Company 2,574,089,398.91     2,109,026,766.22  1,896,218,937.22  1,683,014,708.96  1,475,268,257.23  

Non-controlling interests 700,177,627.86       363,901,649.73     295,035,705.33     -                     -                     

TOTAL SHAREHOLDERS' EQUITY 3,274,267,026.77     2,472,928,415.95  2,191,254,642.55  1,683,014,708.96  1,475,268,257.23  

TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY 10,593,332,185.88   8,507,745,723.26  6,930,378,845.08  3,564,095,885.89  3,095,219,973.24  

Notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.
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STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (Con't)
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Separate 

2017

Note 2018 (Restated) 2018 2017

REVENUES

Revenues from sales and services 6.1 779,638,127.84      710,288,039.64      419,658,450.37      444,926,538.57      

Other income

Government grant 33 207,630,872.00      220,588,936.00      -                      -                      

Interest income 6.1 2,025,540.01          7,212,632.29          75,579,709.01        39,138,562.22        

Dividend income 37,950.00              -                      37,950.00              9,000.00               

Gain in a bargaining purchase 15 130,981,853.71      -                      -                      -                      

Other 6.1 64,349,437.03        24,541,681.06        5,560,555.37          14,306,036.36        

Total revenues 1,184,663,780.59    962,631,288.99      500,836,664.75      498,380,137.15      

EXPENSES

Cost of sales and services 6.1 571,099,617.13      510,136,554.48      326,191,259.41      332,066,499.71      

Distribution costs 20,509,816.97        12,260,254.85        19,399,969.53        12,260,254.85        

Administrative expenses 156,999,964.11      171,578,693.31      47,083,300.47        42,738,339.46        

Finance cost 246,480,764.72      210,778,945.10      64,261,737.01        46,653,997.86        

Total expenses 995,090,162.93      904,754,447.74      456,936,266.42      433,719,091.88      

Share of profit on investment in associated companies 16 240,447,479.26      196,234,099.98      -                      -                      

PROFIT BEFORE  INCOME TAX 430,021,096.92      254,110,941.23      43,900,398.33        64,661,045.27        

Income tax expenses 19.3.1 (21,330,794.24)       (22,749,090.44)       (9,758,777.50)         (13,073,707.57)       
NET PROFIT FOR THE YEAR 408,690,302.68      231,361,850.79      34,141,620.83        51,587,337.70        

OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)

Other comprehensive income to be reclassified to profit or loss in subsequent periods :

Currency conversion differences of foreign operation (51,316,990.90)       61,189,356.11        -                      -                      
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR 357,373,311.78      292,551,206.90      34,141,620.83        51,587,337.70        

Net profit attributable to :

Owners of the Company 342,774,792.69      206,424,479.55      

Non-controlling interests 65,915,509.99        24,937,371.24        
Net profit for the year 408,690,302.68      231,361,850.79      

Comprehensive income attributable to :

Owners of the Company 291,457,801.79      267,613,835.66      

Non-controlling interests 65,915,509.99        24,937,371.24        
Comprehensive income for the year 357,373,311.78      292,551,206.90      

BASIC EARNINES PER SHARE (BAHT : SHARES)

Equity holders of the parent company 35 0.41 0.26 0.04 0.07 

Notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.
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FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018
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FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018

Currency Surplus Total equity
Issued and  conversion Surplus (loss) from the edge Total other attributable

paid-up Share premium Share premium Appropriated  differences  from change share value companents of to shareholders' Non-controlling Total
Note share capital - common shares - treasury shares Legal reserve Unappropriated foreign operation in equity interest of subsidiary shareholders' equity equity interests shareholders equity

Beginning balance as at January 1, 2017 (Restated) 765,585,412.00     364,982,731.51     6,017,138.90        76,558,541.00      242,817,783.83      17,268,901.50       (27,011,571.52)        450,000,000.00       440,257,329.98       1,896,218,937.22    295,035,705.33      2,191,254,642.55      

Transactions with owners, recorded directly in shareholders' equity

Contributions by and distributions to owners of the parent :

Sale of warrants 29, 32 15,776.00            119,066.31           -                     -                    -                      -                     -                       -                       -                       134,842.31            -                     134,842.31              

Dividend paid 29, 32 70,429,582.00      -                     -                     -                    (124,944,454.94)     -                     -                       -                       -                       (54,514,872.94)       -                     (54,514,872.94)         

Total Transactions with owners, recorded directly in shareholders' equity 70,445,358.00      119,066.31           -                     -                    (124,944,454.94)     -                     -                       -                       -                       (54,380,030.63)       -                     (54,380,030.63)         
Changes in ownership interests in subsidiary :

Non - controlling interests in subsidiary increase(decreased)

   Investments in subsidiaries -                    -                     -                     -                    -                      -                     -                       -                       -                       -                       43,954,977.40       43,954,977.40          

   dividend payment of a subsidiary -                    -                     -                     -                    -                      -                     -                       -                       -                       -                       (26,404.24)            (26,404.24)              

Reverse retained earning from disposal of investment -                    -                     -                     -                    (425,976.03)           -                     -                       -                       -                       (425,976.03)           -                     (425,976.03)             

Total Transactions with owners, recorded directly in shareholders' equity 70,445,358.00      119,066.31           -                     -                    (125,370,430.97)     -                     -                       -                       -                       (54,806,006.66)       43,928,573.16       (10,877,433.50)         
Comprehensive income (loss) for the year

Profit -                    -                     -                     -                    207,185,477.65      -                     -                       -                       -                       207,185,477.65       26,205,701.41       233,391,179.06        

Other comprehensive income -                    -                     -                     -                    -                      60,178,844.52       -                       -                       60,178,844.52        60,178,844.52        -                     60,178,844.52          

Total comprehensive income for the year -                    -                     -                     -                    207,185,477.65      60,178,844.52       -                       -                       60,178,844.52        267,364,322.17       26,205,701.41       293,570,023.58        

Legal reserve 31 -                    -                     -                     7,044,536.00        (7,044,536.00) -                     -                       -                       -                       -                       -                     -                        

Ending balance as at December 31, 2017 836,030,770.00     365,101,797.82     6,017,138.90        83,603,077.00      317,588,294.51      77,447,746.02       (27,011,571.52)        450,000,000.00       500,436,174.50       2,108,777,252.73    365,169,979.90      2,473,947,232.63      

Cumulative effect of correction of significant errors for : 3 -                    -                     -                     -                    (760,998.10)           1,010,511.59         -                       -                       1,010,511.59          249,513.49            (1,268,330.17)        (1,018,816.68)          

Beginning balance as at January 1, 2018 (After restated) 836,030,770.00     365,101,797.82     6,017,138.90        83,603,077.00      316,827,296.41      78,458,257.61       (27,011,571.52)        450,000,000.00       501,446,686.09       2,109,026,766.22    363,901,649.73      2,472,928,415.95      

Transactions with owners, recorded directly in shareholders' equity

Contributions by and distributions to owners of the parent :

Sale of Right Offering 29, 32 85,542,070.00      196,746,761.00     -                     -                    -                      -                     -                       -                       -                       282,288,831.00       -                     282,288,831.00        
Dividend paid 29, 32 -                    -                     -                     -                    (108,684,000.10)     -                     -                       -                       -                       (108,684,000.10)      -                     (108,684,000.10)       

Changes in interest in the company  

Non - controlling interests in subsidiary increase(decreased)

Investments in company -                    -                     -                     -                    -                      -                     -                       -                       -                       -                       98,774,777.90       98,774,777.90          

Total Transactions with owners, recorded directly in shareholders' equity 85,542,070.00      196,746,761.00     -                     -                    (108,684,000.10)     -                     -                       -                       -                       173,604,830.90       98,774,777.90       272,379,608.80        
Changes in ownership interests in subsidiary :

Non - controlling interests in subsidiary increased (decreased)

   Investments in subsidiary -                    -                     -                     -                    -                      -                     -                       -                       -                       -                       177,697,202.41      177,697,202.41        

   Dividend payment of a subsidiary -                    -                     -                     -                    -                      -                     -                       -                       -                       -                       (111,512.17)          (111,512.17)             

Total Transactions with owners, recorded directly in shareholders' equity 85,542,070.00      196,746,761.00     -                     -                    (108,684,000.10)     -                     -                       -                       -                       173,604,830.90       276,360,468.14      449,965,299.04        
Comprehensive income (loss) for the year

Profit -                    -                     -                     -                    342,774,792.69      -                     -                       -                       -                       342,774,792.69       65,915,509.99       408,690,302.68        

Other comprehensive income -                    -                     -                     -                    -                      (51,316,990.90)      -                       -                       (51,316,990.90)       (51,316,990.90)       -                     (51,316,990.90)         

Total comprehensive income for the year -                    -                     -                     -                    342,774,792.69      (51,316,990.90)      -                       -                       (51,316,990.90)       291,457,801.79       65,915,509.99       357,373,311.78        

Legal reserve 31 -                    -                     -                     8,554,207.00        (8,554,207.00) -                     -                       -                       -                       -                       -                     -                        

Ending balance as at December 31, 2018 921,572,840.00     561,848,558.82     6,017,138.90        92,157,284.00      542,363,882.00      27,141,266.71       (27,011,571.52)        450,000,000.00       450,129,695.19       2,574,089,398.91    706,177,627.86      3,280,267,026.77      

Notes to the financial statements are an integral part of these financial statements. Page 4 of 92

Retained earnings Other components of shareholders' equity

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES

STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY

Unit : Baht
Consolidated

                                                       Owner of the Company



FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018

Issued and Share premium Share premium Appropriated Total shareholders' 
Note paid-up share capital - common shares - treasury shares Legal reserve Unappropriated equity

Beginning balance as at January 1, 2017 765,585,412.00        364,982,731.51      6,017,138.90         76,558,541.00        264,917,126.75        1,478,060,950.16      
Transactions with owner, recorded directly in shareholders' equity

Contributions by and distributions to owners of the parent :
Sale of warrants 29, 32 15,776.00               119,066.31            -                      -                      -                        134,842.31              
Dividend paid 29, 32 70,429,582.00          -                      -                      -                      (124,944,454.94)       (54,514,872.94)         

Total Transactions with owners, recorded directly in shareholders' equity 70,445,358.00          119,066.31            -                      -                      (124,944,454.94)       (54,380,030.63)         
Comprehensive income for the year -                        -                      -                      -                      51,587,337.70          51,587,337.70          
Legal reserve 31 -                        -                      -                      7,044,536.00         (7,044,536.00)          -                         
Ending balance as at December 31, 2017 836,030,770.00        365,101,797.82      6,017,138.90         83,603,077.00        184,515,473.51        1,475,268,257.23      
Transactions with owners, recorded directly in shareholders' equity

Contributions by and distributions to owners of the parent :
Sale of Right Offering 29, 32 85,542,070.00          196,746,761.00      -                      -                      -                        282,288,831.00        
Dividend paid 29, 32 -                        -                      -                      -                      (108,684,000.10)       (108,684,000.10)       

Total Transactions with owners, recorded directly in shareholders' equity 85,542,070.00          196,746,761.00      -                      -                      (108,684,000.10)       173,604,830.90        
Comprehensive income for the year -                        -                      -                      -                      34,141,620.83          34,141,620.83          
Legal reserve 31 -                        -                      -                      8,554,207.00         (8,554,207.00)          -                         
Ending balance as at December 31, 2018 921,572,840.00        561,848,558.82      6,017,138.90         92,157,284.00        101,418,887.24        1,683,014,708.96      

Notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.
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EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES

STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY

Retained earnings

Unit : Baht
Separate 



Separate

2017

Note 2018 (Restated) 2018 2017

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

Profit before income tax 430,021,096.92        254,110,941.23        43,900,398.33          64,661,045.27          

Reconciliation of net profit to net cash 

Provided by (used in) operating activities :

Depreciation 17 143,237,668.54        145,850,055.28        26,702,533.10          24,753,509.42          

Amortization of intangible assets 18 20,122,908.61          19,132,464.34          -                         -                         

Doubtful debt 9 7,158,357.23            2,519,457.05            7,158,357.23            2,519,457.05            

Allowance for obsolete inventory (reversal) -                         (102,019.43)             -                         (102,019.43)             

Provision for impairment of plant and equipment (reverse) 17 (302,411.24)             (656,529.12)             (302,411.24)             (656,529.12)             

Written-off assets to expenses 17 8,574,572.90            1,492,079.05            -                         -                         

Loss (gain) on disposal of temporary investments 31,743.57                (10,168,560.11)         (28,035.60)               (3,475,058.20)           

Unrealized loss (gain) of temporary investments value (122,755.10)             39.55                      (122,759.65)             -                         

Unrealized loss (gain) on investments incremental value 77,645.00                (50,250.00)               77,645.00                (50,250.00)               

Loss (gain) from disposal of fixed assets (2,427,567.64)           (3,751,509.99)           (2,427,547.16)           (3,751,509.99)           

Unrealized loss (gain) from exchange rate 13,270,117.29          1,739,647.68            (337,099.58)             177,913.04              

Gain in a bargaining purchase 15 (130,981,853.71)       -                         -                         -                         

Gain from disposal of invesment in indirect subsidiary -                         (1,307,384.10)           -                         -                         

Share of loss on investment in associated companies 14 (240,447,479.26)       (196,234,099.98)       -                         -                         

Provision for employee benefits 27 12,691,049.00          4,180,583.00            3,769,015.00            3,430,236.00            

Estimated demolition 17 -                         1,235,000.00            -                         -                         

Reversal of accrued dividends as other income -                         -                         -                         (1,355,150.40)           

Interest income (2,025,540.01)           (6,284,842.87)           (75,579,709.01)         (39,138,562.22)         

Interest expenses 241,770,628.31        187,936,143.88        64,261,737.01          42,778,686.86          

Profit provided by operating activities before

changes in operating assets and liabilities 500,648,180.41        399,641,215.46        67,072,123.43          89,791,768.28          

Decrease (increase) in operating assets :-

Trade accounts and other current receivable (149,286,801.79)       (112,341,365.73)       234,060,365.37        (205,841,266.17)       

Inventories (18,077.30)               (27,909,721.92)         1,165,629.60            (28,516,935.90)         

Construction in Progress - finance lease (6,275,420.59)           (101,040,489.05)       -                         -                         

Construction in Progress - Installation service contract 712,320.00              (712,320.00)             -                         -                         

Other current assets (103,358,218.26)       51,787,354.93          (11,283.17)               333,079.70              

Other non-current assets 2,665,047.65            (86,856,522.27)         228,141.30              2,873,738.70            

Increase (decrease) in operating liabilities :-  

Trade accounts and other current payable 28,537,303.32          22,639,381.37          5,756,288.84            (2,524,593.75)           

Other current liabilities (7,686,511.77)           6,808,961.65            (1,691,903.60)           2,279,642.31            

Other non-current liabilities -                         -                         63,000.00                

Provisions for employee benefit 27 (1,988,070.00)           (298,000.00)             (1,191,070.00)           (298,000.00)             

Cash provided by (used in) operating activities 263,949,751.67        151,718,494.44        305,451,291.77        (141,902,566.83)       

Income tax paid (39,471,770.46)         (20,316,980.84)         (12,778,800.34)         (17,057,365.04)         

Net cash provided by (used in) operating activities 224,477,981.21        131,401,513.60        292,672,491.43        (158,959,931.87)       

Notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.
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EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES

STATEMENT OF CASH FLOWS

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018

Unit : Baht

Consolidated



Separate

2017

Note 2018 (Restated) 2018 2017

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

Cash paid for invesment in indirect associated companies (4,716,000.00)           -                         -                         -                         

Cash paid for invesment in subsidiary 15 (415,368,793.24)       -                         (407,500,000.00)       -                         

Cash paid for invesment in indirect subsidiary -                         (2,364,205,011.34)     -                         -                         

Short-term loan to subsidiary 6.2 -                         -                         (363,853,388.23)       (1,681,690,872.79)     

Cash received from short-term loans to subsidiary 6.2 -                         -                         283,500,000.00        411,613,281.39        

Short-term loan to related party 6.2 (200,000.00)             -                         -                         -                         

Receipt of short-term loans to related party 6.2 200,000.00              -                         -                         -                         

Cash received for long-term loans from related parties 6.2 66,404,981.35          -                         -                         -                         

Long-term loans to employees 10 (3,138,000.00)           (2,344,865.82)           (3,138,000.00)           (2,314,865.82)           

Cash received from long-term loans to employees 10 2,964,042.39            3,202,553.09            2,951,693.75            3,167,516.17            

Cash received from diposal of temporary investments 241,999,251.05        5,072,744,400.48      185,715,484.85        2,767,200,858.74      

Cash paid for purchase of temporary investments (473,715,245.23)       (3,147,399,699.44)     (437,100,000.00)       (2,178,939,999.97)     

Cash received from disposal of assets 9,721,253.00            9,354,022.63            9,220,505.00            7,815,000.00            

Cash paid for purchase of fixed assets 17 (806,762,085.04)       (749,542,377.62)       (3,104,603.20)           (27,686,452.60)         

Cash paid for intangible assets 18 (11,084,301.53)         (185,296,847.37)       -                         -                         

Cash received from disposal of investment in indirect subsidiary -                         17,968,519.66          -                         -                         

Cash paid for deposit of acquisition -                         -                         -                         -                         

Cash paid for financial lease -                         (33,424.92)               -                         -                         

Deposit at banks held on collateral decrease 10,599,824.33          -                         -                         -                         

Interest received 2,141,274.11            6,429,526.42            74,353,353.77          38,947,180.67          
Net cash provided by (used in) investing activities (1,380,953,798.81)     (1,339,123,204.23)     (658,954,954.06)       (661,888,354.21)       

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

Overdraft and short-term loans from financial institutions 27,994,176.63          154,465,893.49        (217,412,143.21)       202,895,176.33        

Cash received from short-term loans from related person 6.2 -                         30,000,000.00          -                         30,000,000.00          

Cash paid for short - term loans from related person 6.2 (30,000,000.00)         -                         (30,000,000.00)         

Cash paid for short-term loans from other party 24 (48,956,549.28)         -                         -                         -                         

Cash received for long-term loans from other company -                         28,195,200.00          -                         -                         

Cash received from discounted bill of exchange 22 1,275,000,000.00      1,080,000,000.00      1,275,000,000.00      1,080,000,000.00      

Cash paid for discounted bill of exchange 22 (1,195,000,000.00)     (1,190,000,000.00)     (1,195,000,000.00)     (1,190,000,000.00)     
Cash received from debenture 26 -                         815,400,000.00        -                         815,400,000.00        
Cash paid for debenture 26 (56,700,000.00)         -                         -                         -                         

Cash received from long-term loans from financial institutions 25 1,418,440,494.28      1,022,287,900.00      436,748,000.00        15,000,000.00          

Cash paid for long-term loans from financial institutions 25 (234,589,406.72) (852,718,786.02) (14,850,000.00)         (40,200,000.00)         

Dividend paid (108,462,602.43) (126,201,825.10) (108,458,994.43)       (124,808,423.64)       

Cash received from increase in share capital 29 282,288,831.00        70,564,424.31          282,288,831.00        70,564,424.31          

Proceeds from paid-up shares of a subsidiary from 

     non-controlling interests 177,585,690.25        4,417,788.05            -                         -                         

Interest paid (267,410,096.66)       (170,431,034.51)       (64,211,369.21)         (40,743,326.66)         
Net cash provided by (used in) financing activities 1,240,190,537.07      865,979,560.22        364,104,324.15        818,107,850.34        

Currency conversion differences (51,316,990.90)         61,189,356.11          -                         -                         

Cash received from invesment in subsidiary 134,042,258.48        151,245.50              -                         -                         

Net increase in cash and cash equivalents increase (decrease) 166,439,987.05        (280,401,528.80)       (2,178,138.48)           (2,740,435.74)           

Cash and cash equivalents as at beginning balance 7 159,060,091.75        439,461,620.55        6,559,536.91            9,299,972.65            
Cash and cash equivalents as at ending balance 7 325,500,078.80        159,060,091.75        4,381,398.43            6,559,536.91            

Notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.

Page 7 of 92

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES

STATEMENT OF CASH FLOWS (Con't)

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018

Unit : Baht

Consolidated



Separate

2017

Note 2018 (Restated) 2018 2017

Supplemental  disclosures of cash flows information (Unit : Million Baht)

1. Cash paid the period for 

Capitalized borrowing cost to its fixed assets 17 5.68                       -                         -                         -                         

2. Non-cash items

Purchase of fixed assets on credit 17 -                         16.53                      -                         16.53                      

3. Unutilized credit facilities for future working capital 1,422.33                 1,097.11                 335.94                    141.74                    

4. Increased stock dividend 29 -                         70.43                      -                         70.43                      

Notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.
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EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES

STATEMENT OF CASH FLOWS (Con't)

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018

Unit : Baht

Consolidated
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EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES 

NOTES TO FINANCIAL STATEMENT 

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018 
 
1. GENERAL INFORMATION 

The Company's was established as juristic person in accordance with the Public Company Act on      
August 13, 1993. The Head Office is located at  51/29, 51/61,  Soi Viphavadee Rangsit 66 (Siamsamakee),     
Talad Bangkhen, Laksi, Bangkok, Thailand. The Company is engaged in printing business and invesment in 
solar power energy business. 

The subsidiaries in corporate in Note 2.2 to the financial statements. 
 
2. BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS 

2.1 Basis of preparation of financial statements   

The statutory financial statements are prepared in the Thai  language. This English translation of the financial 
statements has been prepared for the convenience of readers not conversant with the Thai language. 

The consolidated and separate financial statements have been prepared in accordance  with Thai Financial  
Reporting Standards under the Accounting Act B.E. 2543 (2000) being those Thai Accounting Standards  
issued under the Thailand Accounting Profession Act B.E. 2547 (2004) including related interpretations and 
guidelines promulgated by the Federation of Accounting Professions ("FAP") and the financial reporting 
requirements of the Securities and Exchange Commission under the Securities and  Exchange Act B.E. 
2535 (1992).  

The consolidated and separate financial statements have been presented in accordance with Thai 
Accounting Standards No.1 (Revised 2017) subject: “Presentation of Financial Statements” and the 
requirements of The Department of Business Development  announcement subject : “The mandatory items, 
have to be presented in the financial statements, No.2, B.E. 2559” dated October 11, 2016 under the 
Accounting Act B.E. 2543. which is effective for the preparation of financial statements of the Public 
Company Limited for the accounting period commencing on or after January 1, 2017. 

The consolidated and separate financial statements are presented in Thai Baht, which is the Company and 
its subsidiaries’ functional currency unless otherwise stated. 

2.2.1 The consolidated financial statements include the financial statements of Eastern Printing Public Company 
 Limited, its subsidiaries and interest in associates as follows : 

 Operation Percentage of Holdings 
 Type of business Location 2018 2017 

Subsidiary held by Company :     
Eastern Power Group Public Company Limited Investment in other companies and solar 

power energy 
Thai 75.00 75.00 

WPS (Thailand) Co., Ltd. Printing business Thai 84.50 - 

 



 

Page 10 of 92 

2. BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS (Con’t) 

2.2 Basis of preparation of consolidated financial statements (Con’t) 

2.2.1 The consolidated financial statements include the financial statements of Eastern Printing Public Company 
 Limited, its subsidiaries and interest in associates as follows : 

 Operation Percentage of Holdings 
 Type of business Location 2018 2017 

Indirect subsidiaries held by Subsidiary :     
RPV Energy Co., Ltd. Investment in other companies and solar 

power energy 
Thai 99.99 99.99 

Solar Power Management (Thailand) Co., Ltd.  Investment in other companies and 
development in energy project in oversea 

Thai 99.99 99.99 

Epco Energy Co., Ltd. Investment in development in energy project 
in oversea 

Thai 99.99 99.99 

That Siri Co., Ltd. Investment in other companies and cogen 
power energy 

Thai 99.99 99.99 

STC Energy Co., Ltd. Investment in other companies and cogen 
power energy 

Thai 99.99 99.99 

APEX Energy Solution Co., Ltd. Investment in other companies and cogen 
power energy 

Thai 81.25 81.25 

Epco Engineering Co., Ltd. Maintenance and installation service 
contract in Solar power project 

Thai 75.00 75.00 

Indirect subsidiaries held by indirect Subsidiary :     
Epco Green Power Plus Co., Ltd. Solar power energy and installation service 

and rental power plants system 
Thai 99.99 99.99 

JKR Energy Co., Ltd. Solar power energy Thai 99.99 99.99 
Aquatist  Energy Co., Ltd. Investment in other companies and solar 

power energy 
Thai 99.99 99.99 

Lopburi Solar Co., Ltd. Solar power energy Thai 99.99 99.99 
Prachin Solar Co., Ltd.* Solar power energy Thai 48.39 48.39 
Alternative Energies Kabushiki Kaisha (Jpn Co.) Investment in  other companies and 

development in energy project in Japan 
Japan 

 
98.00 98.00 

Kurihara Godo Kaisha (Jpn Co.)          Development in energy project in Japan Japan 98.00 98.00 

AE Power Godo Kaisha (Jpn Co.) Development in energy project in Japan Japan 98.00 98.00 

Higashi Nihon Mega Solar 3 Godo Kaisha (Jpn Co.) Development in energy project in Japan Japan 98.00 98.00 
Kyotamba Solar Godo Kaisha (Jpn Co.)* Development in energy project in Japan Japan - - 
Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company Development in energy project in Vietnam Vietnam 65.44 - 

Associates held by direct Subsidiary and indirect associate:     

PPTC Co., Ltd.** Cogen power energy Thai 49.50 49.50 

Associates held by indirect Subsidiaries and indirect associate :     

SSUT Co., Ltd.*** Cogen power energy Thai 40.00 40.00 

Associates held by indirect Subsidiaries :     

TAC Energy Co., Ltd.**** Investment in other companies and cogen 
power energy 

Thai 50.00 50.00 
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2. BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS (Con’t) 

2.2 Basis of preparation of consolidated financial statements (Con’t) 

2.2.1 The consolidated financial statements include the financial statements of Eastern Printing Public Company 
Limited, its subsidiary and associates as follows : (Con’t) 

* The Company and its subsidiary participates in controlling power, thus it is considered as subsidiary under the definition specified 
in Thai Accounting Standard. 

**  An associate company in Eastern Power Group Plc and TAC Energy Co., Ltd. 
*** An associate company in That Siri Co., Ltd. and TAC Energy Co., Ltd. 
**** Eastern Power Group Plc does not have control because it indirectly holds shares through 2 subsidiaries (STC Energy Co., Ltd 

and APEX Energy Solution Co., Ltd.) and have 2 representative as authorized director from 4 authorized directors (See Note 
2.2.1.1.3 to the financial statement). 

2.2.1.1 Details of significant change in the group’s structure 

 2018 

Company : 

2.2.1.1.1 At the Board of Directors’ Meeting No. 13/2018 held on December 12, 2018, it was approved the Company to 
enter into a share purchase agreement to acquire WPS (Thailand) Co.,Ltd. (“WPS”) shares from its existing 
shareholder of 42,250,000 shares at the price of Baht 9.645 per share valuing Baht 407.50 million accounting 
for 84.50% of its authorized share capital. 

Direct subsidiary :  Eastern Power Group Plc. “EP” 

2.2.1.1.2 At the Board of Director’s meeting of EP No.7/2018 held on September 19, 2018, it was approved SPM-TH, 
EP’s subsidiary, to enter into a share purchase agreement to acquise Phu Khanh Solar Power Joint Stock 
Company’s (“PKS”) 15,280 shares at par value of VND 100,000 per share. PKS has gradually called to pay 
for its authorized capital of 5,000,000 shares as follows : 

Payment Date 
Paid – up 

capital (shares) 

Number of 
shares 

invested 
(shares) 

Investment 
Value (Baht) 

Percentage of 
shareholding at 
the payment dat 

(%) 
08/10/2561 17,000 15,280 2,171,057.73 89.88 
08/11/2561 815,255 815,255 115,473,195.69 99.79 
21/11/2561 773,323 773,323 109,594,883.71 99.89 
29/11/2561 465,800 465,800 65,960,000.00 99.92 
20/12/2561 1,550,557 300,557 42,263,811.79 65.44 

Balance as at December 31, 2018 3,621,935 2,370,215 335,462,948.92  

 At the Board of Directors’ meeting of EP No.8/2018 held on October 31, 2018, it was approved SPM-TH to 
enter into a Joint Investment Agreement in PKS project with Communication and System Solution Plc., 
(“CSS”) on December 17, 2018, with SPM-TH holding 64.99% and CSS holding 25% of PKS’s authorized 
share capital which SPM-TH has entered into shares Transfer Agreement to transfer its shares to CSS in 
accordance with the Joint Investment Agreement on December 20, 2018. 
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2.  BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS (Con’t) 

2.2 Basis of preparation of consolidated financial statements (Con’t) 

2.2.1 The consolidated financial statements include the financial statements of Eastern Printing Public Company 
Limited, its subsidiary and associates as follows: (Con’t) 

2.2.1.1 Details of significant change in the group’s structure (Con’t) 

 2018 (Con’t) 

Direct subsidiary :  Eastern Power Group Plc. “EP” (Con’t) 

On December 8, 2018, SPM-TH has paid up for the outstanding shares of 879,765 shares totaling Baht 121.26 
million which complied with the percentage of investment registerd to the Department of Planning and Investment 
of Vietnam. 

 2017  

 Direct subsidiary :  Eastern Power Group Plc. “EP” 

2.2.1.1.3 At the Board of Directors’ Meeting of EP, No. 1/2017 held on February 8, 2017, and the Extraordinary 
shareholders’ meeting No. 1/2017 held on February 24, 2017, it was approved as follows; 

A Approve EP to enter into a purchase agreement of That Siri Co., Ltd.’s shares to acquire additional 
3,099,998 shares from the existing shareholders value of Bath 509.42 million. After the acquisition, the 
percentage of shareholding in this company was 99.99% and the indirect shareholding in SSUT Co., Ltd. 
was 20% of its authorized share capital. EP has fully paid for the share price on January 11, 2017. 

B Approve EP to enter into a purchase agreement of STC Energy Co.,Ltd.’s 78,447,600 shares at Bath 
16.433 per share value of Bath 1,289.13 million, accounted for 99.99% of its authorized share capital in 
order to indirectly hold 39.60% of TAC Energy Co.,Ltd.’s share capital, to indirectly hold an addition of 
15.84% of SSUT Energy Co.,Ltd.’s share capital and to indirectly hold 19.80% of PPTC Co.,Ltd.’s share 
capital. EP has fully paid for the share price on April 26, 2017. 

C Approve EP to enter into purchase agreement of APEX Energy Solution Co.,Ltd.’s 20,602,400 shares at 
Bath 16.433 per share value of Bath 338.56 Million, accounted for 81.25% of its authorized share capital in 
order to indirectly hold 10.40% of TAC Energy Co.,Ltd’s share capital and to indirect hold additional 4.16% 
of SSUT Energy Co., Ltd.’s shares capital and to indirectly hold 5.20% of PPTC Co.,Ltd.’s share capital. EP 
has fully paid for the share price on April 3, 2017. 

D  Approve EP to enter into purchase agreement of PPTC Co.,Ltd.’s 3,635,800 shares at Bath 142.33 per share 
value of Bath 517.49 Million, After the acquisition, EP’s percentage of shareholding in this company was 
24.50% and the indirect shareholding through TAC Energy Co.,Ltd (TAC) was 25.00% of the authorized share 
capital. EP has fully paid for the share price on September 28, 2017. 

 

 

 

 



 

Page 13 of 92 

2. BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS (Con’t) 

2.2 Basis of preparation of consolidated financial statements (Con’t) 

2.2.1 The consolidated financial statements include the financial statements of Eastern Printing Public Company 
Limited, its subsidiary and associates as follows: (Con’t) 

2.2.1.1 Details of significant change in the group’s structure (Con’t) 

2.2.1.1.3 At the Board of Directors’ Meeting of EP, No. 1/2017 held on February 8, 2017, and the Extraordinary 
shareholders’ meeting No. 1/2017 held on February 24, 2017, it was approved as follows; (Con’t) 

 After the acquisition of shares as described in Note 2.2.1.1.3 to the financial statement, the percentage of 
shareholding of EP in such subsidiaries and such associated companies are as follows: 

Company Status 
Percentage of 

Shareholding (%) 
That Siri Co., Ltd. Subsidiary 99.99 
STC Energy Co., Ltd. Subsidiary 99.99 
APEX Energy Solution Co., Ltd. Subsidiary 81.25 
TAC Energy Co., Ltd. Indirect associate company 50.00 
PPTC Co., Ltd. Direct and indirect 

associate company 
49.50 

SSUT Energy Co., Ltd. Indirect associate company 40.00 

2.2.1.1.4 The Board of Directors’ Meeting of the EP No. 4/2017, held on May 15, 2017, it was approved as follows; 

A Approve EP to purchase 19,999,997 shares of EPCO Energy Co., Ltd. from Epco Green Power Plus 
Co.,Ltd.  at par value of Baht 199.99 million proportionate to its shareholding at 99.99% of its authorized 
share capital in order to restructure the shareholding for the transparency of the business operation. The 
Company has fully paid the acquired shares on May 31, 2017. 

B Approve Solar Power Management (Thailand) Co., Ltd. “SPM-TH” to dispose investment in total common 
shares of Solar Power Management Co., Ltd. (HK Co.) “SPM-HK” of 4,007,500 shares at the price of 1.05 
Hong Kong dollars totaling 4.21 million Hong Kong dollars in order to restructure its management to be in 
line with the group’s administration. SPM-TH has disposed such investment on September 26, 2017. 

2.2.1.1.5 At the Board of Directors’ meeting of EP NO. 9/2017 held on November 14, 2017, it was approved to 
restructure its shareholding as EP is plan to be listed in the Stock Exchange of Thailand (SET), the 
Company shall restructure its shareholding structure to be in compliance with SET’s regulation whereby it 
shall have core company in the group. As a result, it was approved RPV Energy Co., Ltd. (RPV) to be the 
core company and approved to dispose total investment in common shares of the following companies to 
RPV. The details are as follows.- 

A To dispose all investment in common share of JKR Energy Co., Ltd. Totaling 1,249,880 shares at Baht 
130.38 per share amounting to Baht 162.98 million.  

B To dispose all investment in common share of Aquatist Energy Co., Ltd. Totaling 19,999,998 shares at Baht 
10.45 per share amounting to Baht 209.08 million. 
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2. BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS (Con’t) 

2.2 Basis of preparation of consolidated financial statements (Con’t) 

2.2.1 The consolidated financial statements include the financial statements of Eastern Printing Public Company 
Limited, its subsidiary and associates as follows: (Con’t) 

2.2.1.1 Details of significant change in the group’s structure (Con’t) 

C To dispose all investment in common share of Epco Green Power Plus Co., Ltd. Totaling 9,999,997 
 shares at Baht 8.54 per share amounting to Baht 85.38 million. 

The total investment in common shares as described in Note 2.2.1.1.5 are amounting to Baht 457.43 million 
which the Board of Directors of EP has approved RPV to increase  its authorized share capital by the 
amount not less than there 3 companies’ share prices acquired from EP and at the Board of Directors’ 
meeting of RPV No. 5/2017 held on November 14, 2017, it was approved RPV to increase its registered 
share capital by issuing 4,570,000 common shares at par value of Baht 100.00 per shares  amounting to 
Baht 457 million. The increase capital was allocated to EP which EP has fully paid up the share capital on 
December 25, 2017 resulting in change in percentage of shareholding in EP of RPV from 99.96% to 99.99% 
of its registered share capital and RPV has registered the increase of its capital to the Ministry of 
Commerce on December 26, 2017. 

2.2.1.1.6 At the Board of Directors’ meeting of EP No. 10/2017 held on December 15, 2017, it was approved Alternative 
Energies Kabushiki Kaisha (Jpn Co.) (AEKK) to increase its registered share capital by issuing 2,400 common 
shares at par value of JPY 10,000 per shares amounting to JPY 24 million. This increase in share capital was 
allocated to Solar Power Management (Thailand) Co., Ltd. (SPM-TH) in total which SPM-TH has fully paid up 
the share capital on December 15, 2017, resulting in change in percentage of shareholding of SPM-TH in 
AEKK from 50% to 98% of its registered share capital. 

 Indirect subsidiary : Alternative Energies Kabushiki Kaisha (Jpn Co.) “AEKK” 

2.2.1.1.7 On January 19, 2017, AEKK has entered into a purchase agreement of Higashi Nihon Mega Solar 3 Godo 
Kaisha’s (GK4) shares at 100% of its authorized share capital amounting to Yen 50,000 from the existing 
shareholders at par value under the investment in solar power plant plan of the group. AEKK has fully paid 
for the acquisition on the agreement date. 

2.2.2 Subsidiary is all entities over which the Group has the power to govern the financial and operating policies 
generally accompanying a shareholding of more than one-half of the voting rights. 

2.2.3 Associates are those entities in which the Group has significant influence, but not control, over the financial 
and operating policies.  Significant influence is presumed to exist when the Group holds between 20% to 
50% of the voting power of another entity. 

2.2.4 The financial statement of this company has been consolidated from the date on which effective control is 
transferred to the Group and are no longer consolidated from the date of such control ceases. 
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2. BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS (Con’t) 

2.2 Basis of preparation of consolidated financial statements (Con’t) 

2.2.5 Investment in associate is accounted for using the equity method and is recognized initially at cost.  The 
consolidated financial statements include the Group’s share of the income and expenses and equity 
movements of equity accounted investee from the date that significant influence incurs until the date that 
significant influence ceases. 

2.2.6 The Group controls an entity when the Group is exposed to, or has rights to, variable returns from its 
involvement with the entity and has the ability to affect those returns though its power over the entity.  The 
existence and effect of potential voting rights that are currently exercisable or convertible are considered 
when assessing whether the Group controls another entity.   

 The acquisition date is the date on which control is transferred to the acquirer. Judgment is applied in 
determining the acquisition date and determining whether control is transferred from one party to another. 

2.2.7 Upon the loss of control, the Group derecognizes the assets and liabilities of the subsidiaries, any non-
controlling interests and the other components of equity related to the subsidiaries.  Any surplus or deficit 
arising on the loss of control is recognized in profit or loss.  If the Group retains any interest in the previous 
subsidiaryies, then such interest is measured at fair value at the date that control is lost.  Subsequently, it is 
accounted for as an equity-accounted investee or as an available-for-sale financial asset depending on the 
level of influence retained. 

2.2.8 Non-controlling interests represent the portion of income or loss and net assets that is not held by the 
Group and are presented separately in the consolidated statement of income and within equity in the 
consolidated statement of financial position, separately from parent shareholders’ equity. 

 At the acquisition date, the Group measures any non-controlling interest at its proportionate interest in the 
identifiable net assets of the acquiree. 

2.2.9 The Group applies the acquisition method for all business combinations when control is transferred to the 
Group, other than those with entities under common control. 

When a business combination is achieved in stages, the Group’s previously held equity interest in the 
acquiree is remeasured to its acquisition-date fair value and the resulting gain or loss, if any, is recognized 
in profit or loss.  Amounts arising from interests in the acquiree prior to the acquisition date that have 
previously been recognized in other comprehensive income are reclassified to profit or loss where such 
treatment would be appropriate if that interest were disposed of. 

2.2.9.1 Goodwill is measured as the fair value of the consideration transferred including the recognized amount of 
any non-controlling interest in the acquiree, less the net recognized amount (generally fair value) of the 
identifiable assets acquired and liabilities assumed, all measured as of the acquisition date.  Any gain on 
bargain purchase is recognised in profit or loss immediately. 

2.2.9.2 A contingent liability of the acquiree is assumed in a business combination only if such a liability represents 
a present obligation and arises from a past event, and its fair value can be measured reliably. 
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2. BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS (Con’t) 

2.2 Basis of preparation of consolidated financial statements (Con’t) 

2.2.9 The Group applies the acquisition method for all business combinations when control is transferred to the 
Group, other than those with entities under common control. (Con’t) 

2.2.9.3 Transaction costs that the Group incurs in connection with a business combination, such as legal fees, and 
other professional and consulting fees are expensed as incurred. 

2.2.10 The financial statements of the subsidiaries, associates are prepared for the same reporting period as the 
parent company. 

2.2.11 The financial statements of the subsidiaries, associates are prepared based on the same significant 
accounting policies as the parent company for the same accounting items or similar accounting events. 

2.2.12 The financial statements of all foreign entities are prepared in their respective functional currencies.  Where 
the functional currency is not Baht, the financial statements are converted into Baht using the exchange rate 
prevailing on the reporting date in respect of assets and liabilities and at the average buying and selling rate 
approximates at the transaction date in respect of revenues and expenses.  The resultant differences are 
shown as “Currency conversion differences” in other comprehensive income, and cumulative amount is 
presented in other components of equity.  On disposal of foreign entities, cumulative exchange differences 
are recognized in part of the gain or loss on the disposal. 

2.2.13 Material balances and transactions between the Company and its subsidiaries have been eliminated from 
the consolidated financial statements.  Book value of investments and shareholder’s equity of its 
subsidiaries have also been eliminated from the consolidated financial statements.  

 Unrealized gains arising from transactions with associates and jointly-controlled entities are eliminated 
against the investment to the extent of the Group’s interest in the investee.  Unrealized losses are 
eliminated in the same way as unrealized gains, but only to the extent that there is no evidence of 
impairment. 

2.3 Principles of separate financial statements 

 The separate financial statements, which present investments in subsidiaries under the cost method less 
impairment losses, have been prepared solely for the benefit of the public. 

 
3. CORRECTION OF AN ERROR 

The subsidiary in Japan corrected error in recording a loan from a company account. On purchasing 
Higashi Nihon Mega Solar 3 G.K. (“GK4”) in January 2017, the subsidiary incorrectly offset a loan of Yen 96 
million from Nishi Nihon Mega Solar 5 G.K. (“NNMS5 G.K.”) to GK4 against the FIT purchased. During the 
first quarter of 2018, NNMS5 G.K. had reguested the subsidiary for a repayment of the loan including 
interest incurred at a rate of 14% per annum.  The subsidiary in Japan thereby discovered that it did not 
record this loan. 
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3. CORRECTION OF AN ERROR (Con’t) 

The error has been corrected by increasing intangible assets and loans payable by Yen 96 million and 
recording the related interest expense and accrued interest in July 2017. The abovementioned error 
correction affected Consolidated financial statements for the year ended December 31, 2017 

Statements of financial position 

Intangible assets - net increase 29,144,640.00 Baht 
Trade accounts and other current payable (increase) (1,968,256.68) Baht 
Current portion of Long-term loans from other companies (increase) (28,195,200.00) Baht 

Consolidated statements of comprehensive income 

Finance cost increase 2,029,328.27 Baht 
Currency conversion differences of foreign operation (increase) (1,010,511.59) Baht 
Comprehensive income attributable     

Owners of the Company (increase)    249,513.49 Baht 
Non - controlling interests (decrease)  (1,268,330.17) Baht 

 
4. ADOPTION OF NEW ACCOUNTING STANDARDS  

4.1 New Financial Reporting Standards effective in the current year 

In current year, the Company and its subsidiaries have applied the revised Thai Accounting Standards 
(TAS), Thai Financial Reporting Standard (TFRS), and Interpretations (TSIC and TFRIC) as announced by 
the Thailand Federation of Accounting Professions as follows:- 

Thai Accounting Standards  

TAS 1 (Revised 2017) Presentation of Financial Statements 
TAS 2 (Revised 2017) Inventories  
TAS 7 (Revised 2017) Statement of Cash Flows  
TAS 8 (Revised 2017) Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors  
TAS 10 (Revised 2017) Events after the Reporting Period  
TAS 11 (Revised 2017) Construction Contracts 
TAS 12 (Revised 2017) Income Taxes 
TAS 16 (Revised 2017) Property, Plant and Equipment 
TAS 17 (Revised 2017) Leases 
TAS 18 (Revised 2017) Revenue 
TAS 19 (Revised 2017) Employee Benefits 
TAS 20 (Revised 2017) Accounting for Government Grants and Disclosure of Government 

   Assistance 
TAS 21 (Revised 2017) The Effects of Changes in Foreign Exchange Rate 
TAS 23 (Revised 2017)  Borrowing Costs 
TAS 24 (Revised 2017) Related Party Disclosures 
TAS 26 (Revised 2017) Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans 
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4. ADOPTION OF NEW ACCOUNTING STANDARDS (Con’t) 

4.1 New Financial Reporting Standards effective in the current year (Con’t) 

Thai Accounting Standards (Con’t) 

TAS 27 (Revised 2017) Separate Financial Statements 
TAS 28 (Revised 2017) Investments in Associates and Joint Ventures 
TAS 29 (Revised 2017) Financial Reporting in Hyperinflationary Economies 
TAS 33 (Revised 2017) Earnings per Share 
TAS 34 (Revised 2017) Interim Financial Reporting 
TAS 36 (Revised 2017) Impairment of Assets 
TAS 37 (Revised 2017) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets 
TAS 38 (Revised 2017) Intangible Assets 
TAS 40 (Revised 2017) Investment Property 
TAS 41 (Revised 2017) Agriculture 

Thai Financial Reporting Standards 

TFRS 2 (Revised 2017) Share-based payment 
TFRS 3 (Revised 2017) Business Combinations 
TFRS 4 (Revised 2017) Insurance Contracts 
TFRS 5 (Revised 2017) Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations 
TFRS 6 (Revised 2017) Exploration for and Evaluation of Mineral Assets 
TFRS 8 (Revised 2017) Operating Segments 
TFRS 10 (Revised 2017) Consolidated Financial Statements 
TFRS 11 (Revised 2017) Joint Arrangements 
TFRS 12 (Revised 2017) Disclosure of Interests in Other Entities 
TFRS 13 (Revised 2017) Fair Value Measurement 

Interpretations 

TSIC 10 (Revised 2017) Government Assistance - No Specific Relation to Operating Activities 
TSIC 15 (Revised 2017) Operating Leases - Incentives 
TSIC 25 (Revised 2017) Income Taxes - Change in the Tax Status of an Enterprise or its 

   Shareholders 
TSIC 27 (Revised 2017) Evaluating the Substance of Transactions in the Legal Form of a 

   Lease 
TSIC 29 (Revised 2017) Disclosure - Service Concession Arrangements 
TSIC 31 (Revised 2017) Revenue - Barter Transactions Involving Advertising Services 
TSIC 32 (Revised 2017) Intangible Assets - Web Site Costs 

TFRIC 1 (Revised 2017) Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities 
TFRIC 4 (Revised 2017) Determining whether an Arrangement contains a Lease 
TFRIC 5 (Revised 2017) Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration 

   and Environmental Rehabilitation Funds 
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4. ADOPTION OF NEW ACCOUNTING STANDARDS (Con’t) 

4.1 New Financial Reporting Standards effective in the current year (Con’t) 

Interpretations (Con’t) 

TFRIC 7 (Revised 2017) Applying the Restatement Approach under TAS 29 (Revised 2017) 
    Financial Reporting in Hyperinflationary Economies 
TFRIC 10 (Revised 2017) Interim Financial Reporting and Impairment 
TFRIC 12 (Revised 2017) Service Concession Arrangements 
TFRIC 13 (Revised 2017) Customer Loyalty Programmes 
TFRIC 14 (Revised 2017) TAS 19 (Revised 2017) - The Limit on a Defined Benefit Asset,  

   Minimum Funding Requirements and their Interaction 
TFRIC 15 (Revised 2017) Agreements for the Construction of Real Estate 
TFRIC 17 (Revised 2017) Distributions of Non-cash Assets to Owners 
TFRIC 18 (Revised 2017) Transfers of Assets from Customers 
TFRIC 20 (Revised 2017) Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine 
TFRIC 21 (Revised 2017) Levies 

The above-mentioned standards were aimed at alignment with the corresponding International Financial 
Reporting Standards, with most of the changes directed towards revision of wording and terminology, 
provision of interpretations and accounting guidance to users of accounting standards and clarifications 
directed towards disclosures in the notes to financial statements.  The adoption of these financial reporting 
standards does not have any significant impact on the financial statements of the Company and its 
subsidiaries.  

4.2 New Thai Accounting Standards announce during the year not yet adopted   

In current year, the Thailand Federation of Accounting Professions has issued Notification regarding the 
revised and newly Thai Accounting Standards (TAS), Thai Financial Reporting Standard (TFRS) and 
Interpretations (TSIC and TFRIC) which were announced and these have been published in the Royal 
Gazette.  The Company and its subsidiaries have not applied such standards before the effective period as 
follows: 

4.2.1 Effective for the financial statements for fiscal years beginning on or after January 1, 2019 

Thai Accounting Standards (“TAS”) 

TAS 1 (Revised 2018) Presentation of Financial Statements 
TAS 2 (Revised 2018) Inventories  
TAS 7 (Revised 2018) Statement of Cash Flows  
TAS 8 (Revised 2018) Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors  
TAS 10 (Revised 2018) Events after the Reporting Period  
TAS 12 (Revised 2018) Income Taxes 
TAS 16 (Revised 2018) Property, Plant and Equipment 
TAS 17 (Revised 2018) Leases 
TAS 19 (Revised 2018) Employee Benefits 
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4. ADOPTION OF NEW ACCOUNTING STANDARDS  (Con’t) 

4.2 New Thai Accounting Standards announce during the year not yet adopted (Con’t) 

4.2.1 Effective for the financial statements for fiscal years beginning on or after January 1, 2019 (Con’t) 

Thai Accounting Standards (“TAS”) (Con’t) 

TAS 20 (Revised 2018) Accounting for Government Grants and Disclosure of Government 
   Assistance 

TAS 21 (Revised 2018) The Effects of Changes in Foreign Exchange Rate 
TAS 23 (Revised 2018)  Borrowing Costs 
TAS 24 (Revised 2018) Related Party Disclosures 
TAS 26 (Revised 2018) Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans 
TAS 27 (Revised 2018) Separate Financial Statements 
TAS 28 (Revised 2018) Investments in Associates and Joint Ventures 
TAS 29 (Revised 2018) Financial Reporting in Hyperinflationary Economies 
TAS 33 (Revised 2018) Earnings per Share 
TAS 34 (Revised 2018) Interim Financial Reporting 
TAS 36 (Revised 2018) Impairment of Assets 
TAS 37 (Revised 2018) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets 
TAS 38 (Revised 2018) Intangible Assets 
TAS 40 (Revised 2018) Investment Property 
TAS 41 (Revised 2018) Agriculture 

Thai Financial Reporting Standards 

TFRS 1 First-time Adoption of Thai Financial Reporting Standards 
TFRS 2 (Revised 2018) Share-based payment 
TFRS 3 (Revised 2018) Business Combinations 
TFRS 4 (Revised 2018) Insurance Contracts 
TFRS 5 (Revised 2018) Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations 
TFRS 6 (Revised 2018) Exploration for and Evaluation of Mineral Assets 
TFRS 8 (Revised 2018) Operating Segments 
TFRS 10 (Revised 2018) Consolidated Financial Statements 
TFRS 11 (Revised 2018) Joint Arrangements 
TFRS 12 (Revised 2018) Disclosure of Interests in Other Entities 
TFRS 13 (Revised 2018) Fair Value Measurement 
TFRS 15 Revenue from Contract with Customers 
Interpretations 

TSIC 10 (Revised 2018) Government Assistance - No Specific Relation to Operating Activities 
TSIC 15 (Revised 2018) Operating Leases - Incentives 
TSIC 25 (Revised 2018) Income Taxes - Change in the Tax Status of an Enterprise or its 

   Shareholders 
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4. ADOPTION OF NEW ACCOUNTING STANDARDS  (Con’t) 

4.2 New Thai Accounting Standards announce during the year not yet adopted (Con’t) 

4.2.1 Effective for the financial statements for fiscal years beginning on or after January 1, 2019 (Con’t) 

Interpretations (Con’t) 

TSIC 27 (Revised 2018) Evaluating the Substance of Transactions in the Legal Form of a 
   Lease 

TSIC 29 (Revised 2018) Disclosure - Service Concession Arrangements 
TSIC 32 (Revised 2018) Intangible Assets - Web Site Costs 

Thai Financial Reporting Standards Interpretations 

TFRIC 1 (Revised 2018) Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities 
TFRIC 4 (Revised 2018) Determining whether an Arrangement contains a Lease 
TFRIC 5 (Revised 2018) Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration 

   and Environmental Rehabilitation Funds 
TFRIC 7 (Revised 2018) Applying the Restatement Approach under TAS 29 (Revised 2018) 
    Financial Reporting in Hyperinflationary Economies 
TFRIC 10 (Revised 2018) Interim Financial Reporting and Impairment 
TFRIC 12 (Revised 2018) Service Concession Arrangements 
TFRIC 14 (Revised 2018) TAS 19 (Revised 2018) - The Limit on a Defined Benefit Asset,  

   Minimum Funding Requirements and their Interaction 
TFRIC 17 (Revised 2018) Distributions of Non-cash Assets to Owners 
TFRIC 20 (Revised 2018) Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine 
TFRIC 21 (Revised 2018) Levies 

4.2.2 Effective for the financial statements for fiscal years beginning on or after January 1, 2020 

Thai Accounting Standards 

TAS 32 Financial Instruments: Presentation 

Thai Financial Reporting Standard 

TFRS 7 Financial Instruments: Disclosures 
TFRS 9 Financial Instruments 

Interpretations 

TFRIC 16 Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation 
TFRIC 19 Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments 
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4. ADOPTION OF NEW ACCOUNTING STANDARDS  (Con’t) 

4.2 New Thai Accounting Standards announce during the year not yet adopted (Con’t) 

4.2.2 Effective for the financial statements for fiscal years beginning on or after January 1, 2020 

The above-mentioned standards were aimed at alignment with the corresponding International Financial 
Reporting Standards, with most of the changes directed towards revision of wording and terminology, 
provision of interpretations and accounting guidance to users of accounting standards and clarifications 
directed towards disclosures in the notes to financial statements.  The management of the Company and its 
subsidiaryies believes they will not have any significant impact on the financial statements in the year in 
which they are adopted. However, some of these financial reporting standards involve changes to key 
principles, as discussed below: 

TFRS 15 Revenue from Contracts with Customers 

This standard is established a comprehensive framework for determining whether, how much and when 
revenue is recognized.  Revenue should be recognized when (or as) an entity transfers control over goods 
or services to a customer, measured at the amount to which the entity expects to be entitled.  Entities are to 
apply this standard to all contracts with customers unless those contracts fall within the scope of other 
standards.  The standard establishes a five-step model to account for revenue arising from contracts with 
customers, with revenue being recognized at an amount that reflects the consideration to which an entity 
expects to be entitled in exchange for transferring goods or services to a customer.  It replaces existing 
revenue recognition standards as follows: 

Thai Accounting Standards 

TAS 11 (revised 2017) Construction contracts 

TAS 18 (revised 2017) Revenue 

Interpretations 

TSIC 31 (revised 2017) Revenue - barter transactions involving advertising services 
Interpretation Thai Financial Report Standards 

TFRIC 13 (revised 2017)  Customer loyalty programmes 
TFRIC 15 (revised 2017)  Agreements for the construction of real estate 
TFRIC 18 (revised 2017)  Transfers of assets from customers 

Newly Thai Financial Reporting Standard TFRS 15 has no impact to the Company and its subsidiaries. 
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4. ADOPTION OF NEW ACCOUNTING STANDARDS  (Con’t) 

4.2 New Thai Accounting Standards announce during the year not yet adopted (Con’t) 

The set of TFRSs related to financial instruments 

These TFRSs related to financial instruments make stipulations relating to the classification of financial 
instruments and their measurement at fair value or amortized cost (taking into account the type of 
instrument, the characteristics of the contractual cash flows and the Company’s business model), calculation 
of impairment using the expected credit loss method, and hedge accounting.  These include stipulations 
regarding the presentation and disclosure of financial instruments.  When the TFRSs related to financial 
instruments are effective, some accounting standards, interpretations and guidance which are currently 
effective will be cancelled as follows. 

Thai Accounting Standards 

TAS 101 Bad and Doubtful Debts 
TAS 103 Disclosures in the Financial Statements of Bank and Similar Financial 

   Institutions 
TAS 104 Accounting for Troubled Debt Restructuring 
TAS 105 Accounting for Investment in Debts and Equity securities 
TAS 106 Accounting for Investment Companies 
TAS 107 Financial Instruments: Disclosure and Presentation 

 The management of the Company and its subsidiaries are still evaluating the possible impact on the 
 financial statements in the year in which Interpretation will be applied. 
 
5. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 

The consolidated and separate financial statements are prepared on the historical cost basis in measuring the 
value of the component of financial statements except as described in the each following accounting policies. 

The accounting policies set out below have been applied consistently to all periods presented in these 
financial statements. 

5.1 Recognition of revenues and expenses 

Revenue is recognized when it is probable that the economic benefits associated with the transaction will flow 
into the enterprise and the amount of the revenue can be measured reliably. 

Sales of goods are recognized when goods are delivered and significant risks and rewards of ownership 
are transferred to customers. No revenue is recognised if there is continuing management involvement 
with the goods. 

Service revenue is recognized when services have been rendered taking into account the stage of completion. 

Contract revenue is recognized by the percentage of work complete by reference to the stage of completion 
of the contract activity at the end of the reporting date. 
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5. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t) 

5.1  Recognition of revenues and expenses (Con’t) 

Revenue from installation is recognized by completion progress of installation or services except those installation 
or service are minority portions and included in sale,  in this case company shall recognize revenue from 
installation when sale completed. 

Revenues from distribute electricity is recognized according when electricity is delivered to and accepted by 
the customer. 

 Government grants are recognized when there is reasonable assurance that the entity will comply with 
conditions related to them and that the grants will be received. The Company and its subsidiaries has 
selected to present as the other income in profit or loss for the grants related to income and present as 
deferred income in the financial position for the grants related to assets. 

Government grants are recognized as income on a systematic basic over the periods in which the entity 
recognizes as expenses the related costs for which the grants are intended to compensate. 

Gain (loss) on investments and derivatives are recognized as income or expense on the transaction date. 

Interest income is recognized on a time proportion basis that takes into account of the effective yield on the assets. 

Dividend income is recognized when the right to receive dividend is established. 

Deferred cost of the rendering of services represent costs incurred relating to services and will be 
recognized as cost of the rendering of services for which it is held.  

Interest expenses and similar costs are charged in profit or loss in the period in which they are incurred. 

 Other income and expenses are recognized on an accrual basis. 

5.2 Cash and cash equivalent 

Cash and cash equivalent consist of cash on hand, bank deposits with financial institution with an original 
maturities of 3 month or less, which are not restricted to any use and all highly liquid investments that are 
readily convertible to known amounts of cash and which are subject to an insignificant risk of changes in 
value and not subject to withdrawal restrictions. 

Time deposits with maturity exceed three-month period but less than twelve-month period are recorded as 
current investment. 

5.3  Deposit at bank held as collateral 

Cash at bank that have restricted in use are presented separately as "Deposit at bank held as collateral" 
under non-current assets in the statement of financial position. 
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5. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t) 

5.4 Trade accounts and other receivable and allowance for doubtful accounts 

Trade accounts and other receivable are stated at the net realizable value. 

The Company and its subsidiaries provide allowance of of doubtful accounts. Allowance for doubtful 
accounts is provided for the estimated losses that may be incurred incollection of receivables. The 
allowance is generally based on collection experiences, the analysis of debtaging and its current financial 
position. 

5.5 Inventories 

Inventories are valued at the lower of cost or net realizable value, cost are using first-in first-out method is 
charged to vessel costs of goods sold whenever consumed. 

The cost of inventories comprises all costs of purchase, costs of conversion and other costs incurred in 
bringing the inventories to their present location and condition.  In the case of manufactured inventories and 
work-in-progress, cost includes an appropriate share of overheads based on normal operating capacity. 

Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated cost 
to complete and to make the sale. 

Allowance for diminution in inventory value is provided, where necessary, for slow-moving and deteriorated 
inventories based on current condition of the inventory and for the cost higher than net realizable value. 

5.6 Investments 

5.6.1 Investment in subsidiaries 

Investments in the subsidiaries in the separate financial statement are measured at cost net of impairment 
losses (if any). 

5.6.2  Investment in associated 

Investments in associated companies included in the consolidated financial statements are accounted for by 
equity method. 

5.6.3 Temporary investment in securities for sales 

Temporary investment in marketable equity securities and open-end funds which are intended to be held for 
sale are presented at fair value.  Unrealized gain or loss from adjusting the fair value of securities for sale 
are recognized as income or expense in the profit or loss. 

The fair value of marketable securities is based on the latest bid price of the last working day of the year as 
quoted on the Stock Exchange of Thailand. 

 Cost of investment sold during the year is calculated by the weighted-average method. 
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5. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t) 

5.7 Property Plant and Equipment 

 Property is presented at cost amount net allowance for impairment loss (if any). 

Plant and equipment are presented at cost less from accumulated depreciation and net allowance for 
impairment loss (if any). 

Cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the asset.  The cost of self-
constructed assets includes the cost of materials and direct labour, any other costs directly attributable to 
bringing the assets to a working condition for their intended use, the costs of dismantling and removing the 
items and restoring the site on which they are located, and capitalized borrowing costs.   

When parts of an item of land, premises and equipment have different useful lives, they are accounted  for 
as separate items (major components) of lands, premises and equipment. 

 Decommissioning costs are stated at cost less accumulated depreciation and allowance for loss on 
impairment of assets (if any). Depreciation is calculated on a straight-line basis over the expected period of 
the decommissioning. 

Expenditure for additions, replacement and betterment are capitalized. Repair and maintenance costs are 
recognized as expenses when incurred. 

The asset’s carrying amount is written-down immediately to its recoverable amount if the asset’s carrying 
amount is greater than its estimated recoverable amount. 

An item of property, plant and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic 
benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from disposal of an asset (calculated 
as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in 
profit or loss when the asset is derecognized. 

5.8 Depreciation 

The depreciation for all assets is computed by reference to their costs after deducting residual value, on the 
straight-line method over the assets useful life at the following rates:- 

Buildings   5 - 20 years 
Machineries and equipments   5 - 23 years 
Power plants, substation and  transmission system and 
    operating and maintenance equipment 

10 - 25 years 

Factory tools         5 years 
Furniture, fixtures and equipments         5 years 
Vehicles     5 - 7 years 

No depreciation is provided for land and provided on assets under contruction and installation. 

The assets’ residual values and useful lives are reviewed, and adjusted if appropriate, at the end of each 
reporting period. 
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5. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t) 

5.9 Borrowing costs 

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of an asset that 
necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale are capitalized as part 
of the cost of the respective assets. All other borrowing costs are treated as expenses in the period these 
are incurred. Borrowing costs consist of interest and other costs that an entity incurs in connection with the 
borrowing of funds. 

5.10 Goodwill 

 Goodwill represents the excess of the cost of an acquisition over the fair value of the Group’s share of the 
net identifiable assets of the acquired subsidiaries undertaking at the date of acquisition.  Goodwill on 
acquisitions of subsidiaries is reported in the consolidated statement of position as an intangible asset.  
Goodwill on acquisitions of subsidiaries is included in investments in subsidiaries and is tested for 
impairment as part of the overall balance in the separate financial statements. 

Separately recognized goodwill is tested annually for impairment and carried at cost less accumulated 
impairment losses.  Impairment losses on goodwill are not reversed.  Gains and losses on the disposal of 
an entity include the carrying amount of goodwill relating to the entity sold.  

 Goodwill is allocated to cash generating units for the purpose of impairment testing. The allocation is made 
to those cash generating units or group of cash generating units that are expected to benefit from the 
business combination in which the goodwill arose. 

5.11  Right to use transmission line and amortization 

Deferred right to use transmission line is presented at cost net amortization and allowance of impairment loss 
(if any).  

Amortization is calculating on a straight-line over the period of power purchase agreements of 25 years from 
the date that they have future economic benefits. 

Amortization is included in determining earnings in profit or loss. 

5.12 Intangible assets and amortization 

Intangible assets that are acquired by the Company and have finite useful lives are presented at historical 
cost net of accumulated amortization and net allowance for impairment (if any). 

Intangible assets with finite lives are amortized on a systematic basis by the straight-line method, over the 
economic useful life from the date that they are available for use and tested for impairment whenever there is 
an indication that the intangible asset may be impaired. 

Amortization is computed by the straight-line method over the asset economic useful life as the following rate:- 

Right from solar power purchase agreement    20 and 25 years 

Amortization methods, useful lives and residual values are reviewed at each financial year-end and adjusted 
if appropriate. 
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5. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t) 

5.13 Employee benefits 

5.13.1 Short-term employee benefits 

Short-term employee benefit obligations, which include salary, wages, bonuses, contributions to the social 
security fund and provident fund,  are measured on an undiscounted basis and are recognized as expenses 
when incurred. 

5.13.2 Post-employment benefits 

5.13.2.1 Defined contribution plan 

 The Company operates a provident fund, being a defined contribution plan, the asset for which is held in a 
 separate trustee-administered fund. The provident fund is funded by payments from employees and by the 
 Group. 

 The Company’s contributions to the provident fund are charged in profit or loss in the year to which they 
 relate. 

5.13.2.2 Defined benefit plan 

The retirement benefit is a defined benefit plan that an employee will receive on retirement according to 
Thai Labor Law depending on age and years of service. 

The liability of retirement benefit is recognized in the statement of financial position using the present value 
of the obligation at the reporting date and past service costs.   The retirement benefit is calculated annually 
by an independent actuary using the projected unit credit method.  The present value of the benefit 
obligations is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of referred 
government bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have 
terms to maturity approximating to the terms of the related retirement liability.  Actuarial gains and losses 
arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited in 
comprehensive income or loss. 

5.14 Debentures 

Debentures are initially recorded at cost by calculating from the fair value of the money received, which 
comprised of the fund received net by the direct costs from the issuances of debentures such as the 
management fee, debenture holder’s representatives trustee appointment fee and the fee for financial 
advisor for debenture issuances. Such costs are amortized as expenses using the straight-line method, 
which is not significantly differ from the effective rate method. The said expenses would be recorded over 
various periods throughout the periods of debentures according to each period’s outstanding value of 
debentures. Interest bearing liabilities are presented at cost and expenses related to the occurrence of 
liabilities are recorded as expenses for the year. 
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5. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t) 

5.15 Provision 

A provision is recognized in the statement of financial position when the Company and its subsidiaries have 
a present legal or constructive obligation as a result of a past event, and it is probable that an outflow of 
economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the 
amount of the obligation. 

5.16 Share capital - Ordinary shares 

Ordinary shares are classified as equity. Incremental costs directly attributable to the issue of ordinary 
shares and share options are recognized as a deduction from equity, net of any tax effects. 

5.17 Treasury stock 

Treasury stock is stated at cost and presented as a deduction from shareholders' equity.  Gains on disposal 
of treasury stock are determined by reference to the carrying amount and are presented as premium on 
treasury stock.  Losses on disposal of treasury stock are determined by reference to the carrying amount 
and are presented in premium on treasury stock and retained earnings, consecutively. 

5.18 Dividend  

Dividend to the Company’s shareholders is recognised as a liability in the consolidated and company 
financial statements in the period in which the interim dividends are approved by the Board of Directors and 
the annual dividends are approved by the Company’s shareholders. 

5.19 Translation in Foreign currencies 

 Transactions in foreign currencies are converted into Baht as the functional currency at the rates              
of exchange on the transactions date. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies        
at the reporting date are converted into Baht at the exchange rate on that date. Gain or losses on exchange 
rates are recognized as income or expense for the reporting period. 

5.20 Income tax 

The tax expense for the period comprises current and deferred tax. Tax is recognised in profit or loss, 
except to the extent that  it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity.  
In this  case the tax is also recognised in other comprehensive  income or directly in equity, respectively. 

The current income tax : 

The Company and its subsidiaries provide income tax in the accounts at the amount expected to be paid to 
the taxation authorities, based on taxable profits determined in accordance with tax legislation. 
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5. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t) 

5.20 Income tax (Con’t) 

Deferred tax : 

Deferred income tax is recognized, using the liability method, on temporary differences arising from differences 
between the tax base of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements.  However, 
the deferred income tax is not accounted for if it arises from initial recognition of an asset or liability in a 
transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor 
taxable profit or loss.  Deferred income tax is determined using tax rates (and laws) that have been enacted or 
substantially enacted by the end of the reporting period and are expected to apply when the related deferred 
income tax asset is realized or the deferred income tax liability is settled. 

Deferred income tax assets are recognized only to the extent that it is probable that future taxable profit will 
be available against which the temporary differences can be utilized. Deferred income tax is provided on 
temporary differences except where the timing of the reversal of the temporary difference is controlled by 
the Group and it is probable that the temporary difference will not reverse in the foreseeable future. 

Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current 
tax assets against current tax liabilities and when the deferred income tax assets and liabilities relate to 
income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable 
entities where there is an intention to settle the balances on a net basis. 

At each reporting date, the Company and its subsidiaries review and reduce the carrying amount of deferred 
tax assets to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all 
or part of the deferred tax asset to be utilized. 

The Company and its subsidiaries records deferred tax directly to shareholders' equity if the tax relates to 
items that are recorded directly to shareholders' equity. 

5.21 Earnings per share  

 Basic Earnings per share 

Basic earnings per share is determined by dividing the net income for the year by the number of weighted-
average common shares issued and paid-up during the year, adjusted for own shares held (if any). 

Basic Earnings per share 

Diluted earnings per share are calculated by net income for the years attributable to ordinary shareholders 
of the Company, by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the years after 
adjusting for the effects of all dilutive potential ordinary shares. 

5.22 Related party transactions   

Related parties comprise individuals or enterprises that control, or are controlled by the Company, whether 
directly or indirectly, or which are under common control with the Company. including holding companies, 
subsidiaries and fellow subsidiaries are related parties of the Company. 
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5. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t) 

5.22 Related party transactions (Con’t) 

They also include associates companies and individuals which directly or indirectly own a voting interest in 
the Company that gives them significant influence over the Company, key management personnel, directors 
and officers with authority in the planning and direction of the Company’s operations, including the close 
family members who can persuade or have power to persuade to act in compliance with said persons and 
businesses that said persons who have control power or significant influence, either directly or indirectly. 

In considering each possible related party relationship, attention is directed to the substance of the 
relationship, and not merely the legal form. 

5.23 Impairment 

The Company and  its subsidiaries assess at each reporting date whether there is an indication that an 
asset may be impaired. If any indication exists, or when annual impairment  testing  for an asset is required,  
the Company and its subsidiaries estimates the asset’s recoverable amount. 

The recoverable amount of  assets is the greater of the asset’s value in use and fair value less costs to sell.  
In assessing value  in use, the estimated future cash flows are discounted  to their present value using a 
pre-tax discount rate that  reflects current  market assessments of the time value of money and the risks 
specific to the asset. For an asset that does not generate cash inflows largely independent of those from 
other assets, the recoverable amount is determined for the cash-generating unit to which the asset belongs. 

An impairment loss is recognised in profit or loss. 

For assets other than goodwill, an assessment is made at each reporting date as to whether there is any 
indication that previously recognized impairment losses may no longer exist or may have decreased. If such 
indication exists,  the Company and its subsidiaries estimate the asset’s  recoverable  amount in which case 
an impairment loss recognized in prior periods for an asset other than goodwill shall be reversed.  

5.24 Leases   

5.24.1 Where is the lessor 

 Operating lease : 

The Company and its subsidiaries present assets for lease under operating lease contract in the statement 
of financial position according to the nature of the assets.  Income from operating lease is recognized as 
income over the lease term. 

5.24.2 Where is the lessee 

Operating lease : 

Leases of assets under which all the risks and rewards of ownership are effectively retained by the lessor 
are classified as operating leases. Lease payments under an operating lease are recognized as an expense 
on straight-line method over the lease term. 
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5. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t) 

5.24 Leases (Con’t) 

5.24.2 Where is the lessee (Con’t) 

Finance lease : 

Finance lease are the leases in which substantially all the risks and rewards of ownership other than legal title 
are transferred to the Company. At inception, the fair value of the leased assets is recorded together with the 
obligations after netting deferred interest. The leased assets are depreciated using the straight-line method 
over their estimated useful lives. Interest, finance charge, or depreciation are recognized in profit or loss. 

5.25 Segment reporting  

 Business segments provide products or services that are subject to risks and returns that are different from 
 those of other business segments. Geographical segments provide products or services within a particular 
 economic environment that is subject to risks and returns that are different from those of components 
 operating in other economic environments. 

5.26 Financial Instruments 

Financial assets carried on the statement of financial position include cash and cash equivalents,  investments, 
trade accounts and other current receivable, and loans financial liabilities carried on the statement of financial 
position include, trade accounts and other current payable and loans. The particular recognition  methods  
adopted  are  disclosed  in  the individual  policy  associated with each items. 

The Company and its subsidiaries are a party to financial instruments that reduce its exposure to fluctuations 
in interest rates. These instruments, which are interest rate swap contracts, are not recognised in the financial 
statements on inception. 

Interest rate swap contracts : 

Interest rate cap contracts are entered into to protect against higher interest rates. Any payment to be 
received from the contracts will be recognised in profit or loss on the settlement date. The premium paid for 
the interest rate cap is amortised on a straight line method over the period of the contract. 

Foreign currency collar :  

Foreign currency collar contracts are entered into to protect the Group from movements in exchange rates 
by limiting the rate at which a foreign currency liability will be settled.  Any payment to be received from the 
contracts will be recognised in profit or loss on the settlement date. 
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5. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t) 

5.27 Fair value measurement 

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly 
transaction between buyer and seller (market participants) at the measurement date. The Company and its 
subsidiaries apply a quoted market price in an active market to measure their assets and liabilities that are 
required to be measured at fair value by relevant financial reporting standards. Except in case of no active 
market of an identical asset or liability or when a quoted market price is not available, the Company and its 
subsidiaries measure fair value using valuation technique that are appropriate in the circumstances and 
maximises the use of relevant observable inputs related to assets and liabilities that are required to be 
measured at fair value. 

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are 
categorised within the fair value hierarchy into three levels based on categories of input to be used in fair 
value measurement as follows: 

Level 1  Use of quoted market prices in an observable active market for such assets or liabilities (Unadjust) 

Level 2  Use of other observable inputs for such assets or liabilities, whether directly or indirectly 

Level 3  Use of unobservable inputs such as estimates of future cash flows 

At the end of each reporting period, the Company and its subsidiaries determine whether transfers have 
occurred between levels within the fair value hierarchy for assets and liabilities held at the end of the 
reporting period that are measured at fair value on a recurring basis. 

5.28 Significant accounting judgments and estimates 

The preparation of financial statements in conformity with TFRS requires management to make judgments, 
estimates and assumptions that affect the application of policies and reported amounts of assets, liabilities, 
income and expenses. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and 
various other factors that are believed to be reasonable under the circumstances, thus, the actual results 
may differ from carrying amounts of assets and liabilities based on the estimates and assumptions. 

Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting 
estimates are recognized in the period in which estimates are revised and in any future periods affected. 

Significant accounting judgments and estimates are as follow : 

5.28.1 Recognition and derecognition of assets and liabilities 

In considering whether to recognize or to derecognize assets or liabilities, the management is required to 
make judgment on whether significant risk and rewards of those assets or liabilities have been transferred, 
based on their best knowledge of the current events and arrangements. 

5.28.2 Allowance for doubtful accounts 

In determining an allowance for doubtful accounts, the management needs to make judgment and estimates 
based upon, among other things, past collection history, aging profile of outstanding debts and the prevailing 
economic condition. 
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5. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t) 

5.28 Significant accounting judgments and estimates (Con’t) 

5.28.3 Allowance for obsolescence and diminution 

Allowance for obsolescence and diminution in value of inventories are intended to adjust the value of 
inventories for probable losses. The management uses judgment to establish allowances for estimated 
losses for each outstanding inventories. The allowances for obsolescence and diminution in value of 
inventories are determined through a combination of analysis of inventories aging. 

5.28.4 Impairment of investments  

The Company and its subsidiaries treat investments as impaired when the management judges that there 
has been a significant or prolonged decline in the fair value below their cost or where other objective 
evidence of impairment exists. The determination of what is “significant” or “prolonged” requires judgment. 

5.28.5 Property plant and equipment and depreciation 

In calculating depreciation on building and equipment, the management estimates useful lives and residual 
values of the Company’s building and equipment and reviews estimated useful lives and salvage values if 
there are any changes. 

5.28.6 Intangible assets 

The initial recognition and measurement of intangible assets, and subsequent impairment analysis, requires 
management to make subjective judgments concerning estimates of how the acquired asset will perform in 
the future using a discounted cash flow analysis. Events and factors that may significantly affect the 
estimates include, among others, competitive forces, changes in revenue growth trends, cost structures, 
changes in discount rates and specific industry or market sector conditions. 

5.28.7 Deferred tax assets 

Deferred tax assets are recognized in respect of temporary differences only to the extent that it is probable 
that taxable profit will be available against which these differences can be recognized. Significant 
management judgment is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, 
based upon the likely timing and level of estimate future taxable profits. 

5.28.8 Impairment of assets  

The management is required to review assets for impairment on a periodical basis and record impairment 
losses in the period when it is determined that their recoverable amount is lower than the carrying amount.  
This requires judgments regarding forecast of future revenues and expenses relating to the assets subject 
to the review. 

5.28.9  Provision for employee benefit 

The obligation under the defined benefit plan is determined based on actuarial techniques. Such 
determination is made based on various assumptions, including discount rate, future salary increase rate, 
staff turnover rate and mortality rate. 
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5. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t) 

5.28 Significant accounting judgments and estimates (Con’t) 

5.28.10 Lease  

In determining whether a lease is to be classified as an operating lease or finance lease, the management 
is required to use judgment regarding whether significant risk and rewards of ownership of the leased asset 
has been transferred, taking into consideration terms and conditions of the arrangement. 

5.28.11 Litigation 

The Company has contingent liabilities as a result of litigation. The Company’s management has used 
judgment to assess the results of the litigation and believes that no loss will result and therefore no 
contingent liabilities are recorded as at the end of reporting date. However, actual results could differ from 
the estimates. 

 
6. RELATED PARTY TRANSACTIONS 

The Company has certain transactions with subsidiaries, associates and related parties. Part of assets, 
liabilities,  income and expenses are incurred from such related transactions. These companies are related 
through  common shareholdings and/or directorships as follows.- 

Relationship of related parties other than subsidiaries and associate as disclosed in Note 2.2.1 to the 
financial statement consisted of :  

Person and related company Relationship 
Operation 

Percentage of Holdings 
(%) 

Type of business Location 2018 2017 
Aqua Corporation Public Company 
Limited 

 1 Rental space for advertising 
signage and investment in other 
companies 

Thai - - 

Shonan Build Service Co., Ltd. (Jpn Co.)         2 Building service Japan - - 
Seikosha Co., Ltd. (Jpn Co.)  3 Building service Japan - - 
Glombox Co., Ltd.  4 Printing and advertising agent  Thai - - 
Manager Media Group Plc.  5 Production and distribution of  

  newspapers and publications 
Thai - - 

Thansettakij Multimedia Co., Ltd.  5 All product and service  
  advertisement on printing media  
  and daily newspaper sale 

Thai - - 

Spring news Co.,Ltd.  5 Advertisement Media Thai - - 
News network Corporation Plc.  5 Computer Software and  

  equipment service,  
  development and maintenance 

Thai - - 

Director      
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6. RELATED PARTY TRANSACTIONS (Con’t) 

The nature of relationship between the Company and its related parties are as follows : 

1. A major shareholder and having management in common 
2. A shareholder in a subsidiary [Alternative Energies Kabushi Kaisha (Jpn Co.)]  
3. A parent company in Shonan Build Service Co., Ltd. 
4. A direcetor of this company is a closed member of the Company’s director 
5. A director of management in common 

6.1 The significant transactions with related companies are as follows.- 

   

Pricing 
policies 

Unit : Baht 
   For the year ended December 31, 
   Consolidated Separate 
   2018 2017 2018 2017 

Subsidiaries      
Sales and services income 1, 2 - - 1,554,019.16 - 
Interest income 4 - - 75,238,273.57 33,936,423.37 
Rental income 3 - - 360,000.00 360,000.00 
Other income 3 - - - 4,694,570.58 
Sale Cost 1 - - 180,737.35 - 
Indirect subsidiaries     
Sales income and services income 1 - - - 1,058,400.00 
Rental income 3 - - 252,000.00 252,000.00 
Other income 3 - - - 36,173.96 
Associated      
Sales income 1 - - - 90,150.00 
Person and related companies      
Sales and services income 1, 2 16,332,177.90 19,222,895.10 16,332,177.90 19,222,895.10 
Rental income 3 97,500.00 58,500.00 97,500.00 58,500.00 
Sales cost 1 243,049.31 4,000.00 243,049.31 4,000.00 

 Pricing policies 
1. Selling price is lower than selling price for general customer group by approximately 1% to 5%.  
2. Selling price is lower than selling price for prime customer group by approximately 3% to 10%, based on 

risk-free on debt collection consideration 
3. Mutually agreed rate  
4. As stipulated in promissory note (at rate 5.5% - 6% per annum in 2018 and 2017) 
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6. RELATED PARTY TRANSACTIONS (Con’t) 

6.1 The significant transactions with related companies are as follows.- (Con’t) 

 Management benefit expenses 

The Company and its subsidiaries had salaries, bonuses, social security contributions, contributions to 
provident fund, other welfare, meeting allowances for directors and executives and retirement benefit 
recognized to their directors and management as expenses as follows.- 

   Unit : Baht 
   For the year ended December 31, 
   Consolidated Separate 
   2018 2017 2018 2017 
Short-term benefits 29,153,844.25 24,141,253.86 15,092,845.00 13,940,759.00 
Post-employment benefits 1,346,005.00 1,183,906.00 699,337.00 635,817.00 
Total 30,504,849.25 25,325,159.86 15,792,182.00 14,576,576.00 

6.2 The outstanding balance of account with related companies are as follows.- 

   Unit : Baht 
   Consolidated Separate 
   2018 2017 2018 2017 
Trade account receivable     

  Subsidiaries - - 333,640.98 - 
  Indirect associate - 96,460.50  - 96,460.50 
  Person and Related companies 16,511,977.54 16,312,660.03 16,511,977.54 16,312,660.03 
  Less  Allowance for doubtful debt (12,464,005.35) (12,464,005.35) (12,464,005.35) (12,464,005.35) 

  Net 4,047,972.19 3,945,115.18 4,381,613.17 3,945,115.18 

Other account receivable     
  Subsidiaries - - 9,977,736.79 4,064,439.15 
  Indirect subsidiary - - 21,000.00 21,000.00 
  Indirect associated 150,355.00 47,807.20 - - 
  Person and related company 2,171,057.73 1,202,680.00 - - 
Total 2,321,392.73 1,250,487.20 9,998,736.79 4,085,439.15 

  Trade payable     
   Subsidiary - - 193,388.96 - 

Other current payable     
Related company 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

Other non-current liability     
Indirect subsidiary - - 63,000.00 63,000.00 
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6. RELATED PARTY TRANSACTIONS (Con’t) 

6.2 The outstanding balance of account with related companies are as follows.- (Con’t) 

Short-term loans to person and related parties 

The movement of short-term loans to pearson and related parties is as follows.- 

  Unit : Baht 
  Consolidated 
  Movement for the year 
  Jan 1, 2018 Increase (Decrease) Dec 31, 2018 

Director - 200,000.00 (200,000.00) - 

The abovementioned loans were granted to director of indirect subsidiary in respect of loan agreement due 
within 6 months from the agreement date bearing interest at rate of 7.75% per annum. 

  Unit : Baht 
  Separate 
  Movement for the year 
  Jan 1, 2018 Increase (Decrease) Dec 31, 2018 

Subsidiary 1,270,077,591.40 363,853,388.23 (283,500,000.00) 1,350,430,979.63 

 
  Unit : Baht 
  Separate 
  Movement for the year 
  Jan 1, 2017 Increase (Decrease) Dec 31, 2017 

Subsidiary - 1,681,690,872.79 (411,613,281.39) 1,270,077,591.40 

The abovementioned loans were granted to subsidiary without collateral by issuing on demand promissory 
notes bearing interest at rate of 5.5% - 6% per annum. 

 Current portion of Long-term loans to indirect associated 

The movement of current portion of long-term loans to related indirect associated are as follows: 

  Unit : Baht 
  Consolidated 
  Movement for the year 
  Jan 1, 2018 Increase (Decrease) Dec 31, 2018 

Indirect associate 75,776,000.00 - (66,404,981.35) 9,371,018.65 
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6. RELATED PARTY TRANSACTIONS (Con’t) 

6.2 The outstanding balance of account with related companies are as follows.- (Con’t) 

 Current portion of Long-term loans to indirect associated (Con’t) 

The movement of current portion of long-term loans to related indirect associated are as follows: (Con’t) 

  Unit : Baht 
  Consolidated 
  Movement for the year 
  Jan 1, 2017 Increase Decrease Dec 31, 2017 

Indirect associate - 75,776,000.00 - 75,776,000.00 

The abovementioned loan was granted to two indirect associated companies proportionate to its 
shareholding for purchase of land in respect of loan agreement due within 3 years from the agreement date 
(due in 2017). The loan was an unsecured and on an interest-free basis. 

Short-term loans from person related parties 

The movement of short-term loans from person and related parties is as follows.- 

  Unit : Baht 
  Consolidated/Separate 
  Movement for the period 
  Jan 1, 2018 Increase (Decrease) Dec 31, 2018 

Directior 30,000,000.00 - 30,000,000.00 - 

 
  Unit : Baht 
  Consolidated/Separate 
  Movement for the period 
  Jan 1, 2017 Increase (Decrease) Dec 31, 2017 

Directior - 30,000,000.00 - 30,000,000.00 

The abovementioned loans from directior of the Company without collateral by issuing on demand 
promissory notes and on an interest-free basis. 
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6. RELATED PARTY TRANSACTIONS (Con’t) 

6.3 Other 

The Company and related company had guaranteed credit facilities from financial institutions among one 
another as follows.- 

 Unit : Million Yen Unit : Million Baht 
 Dec 31, 

2018 
Dec 31, 
2017 

Dec 31, 
2018 

Dec 31, 
2017 

Credit facilities guaranteed by the Company for direct subsidiary 4,115.00 810.00 1,278.00 858.00 
Credit facilities guaranteed by the Company for indirect subsidiaries - - 592.50 853.40 
Credit facilities guaranteed by the Company and indirect subsidiary for indirect subsidiary - - - 414.00 
Credit facilities guaranteed by direct subsidiary for indirect subsidiaries - - 927.40 - 
Credit facilities guaranteed by direct subsidiary and indirect subsidiary for indirect  
   subsidiary  

   
- 

 
- 

 
554.00 

 
156.50 

 
7. CASH AND CASH EQUIVALENTS 

 Cash and cash equivalents consist of.- 

    Unit : Baht 
    Consolidated Separate 
    2018 2017 2018 2017 
Cash 944,713.67 416,433.22 83,000.00 83,000.00 
Post dated cheques 3,332,625.10 4,634,433.29 3,332,625.10 4,634,433.29 
Bank     

- Current account 3,512,179.70 11,015,371.67 415,672.28 341,967.38 
- Saving account 317,692,822.43 142,992,853.57 550,101.05 1,500,136.24 
- Fixed deposits 3 month 17,737.90 1,000.00 - - 

Total  325,500,078.80 159,060,091.75 4,381,398.43 6,559,536.91 
 
8. TEMPORARY INVESTEMENTS 

Temporary investments consist of.- 

   Unit : Baht 
   Consolidated Separate 
   2018 2017 2018 2017 

Temporary investments in  
   opened-funds 252,160,568.15 

 
4,423,991.81 251,535,310.40 

 
- 

Fixed deposits 6,720,222.51 22,586,306.00 - - 
Total 258,880,790.66 27,010,297.81 251,535,310.40 - 

The temporary investments are investments in opened - funds for short -  term profit - taking  purpose. 

In 2018 and 2017, its subsidiaries had investments in fixed deposits for period 3 to 12 months at rate of 
0.9 - 1.55% and 0.9% - 2% per annum respectively. 
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9. TRADE ACCOUNTS AND OTHER CURRENT RECEIVABLE - NET 

Trade accounts and other current receivable - net consist of.- 

   Unit : Baht 
   Consolidated Separate 
   2018 2017 2018 2017 

Trade accounts receivable     
Trade accounts receivable - Subsidiary - - 330,640.98 - 
Trade accounts receivable - Indirect associates - 96,460.50 - 96,460.50 
Trade accounts receivable - Person and related companies 16,511,977.54 16,312,660.03 16,511,977.54 16,312,660.03 
Trade accounts receivable - Other company 302,831,253.07 245,544,214.29 138,299,980.36 181,353,653.44 
Less Allowance for doubtful account (53,663,394.65) (23,875,397.65) (31,033,754.88) (23,875,397.65) 
Total  265,709,835.96 238,077,937.17 124,111,844.00 173,887,376.32 

The temporary investments in opened - end fund are investment of its subsidiary for short-term profit-taking purpose.  

   Unit : Baht 
   Consolidated Separate 
   2018 2017 2018 2017 

Other current receivable     
Other receivable     - Subsidiaries - - 8,560,000.00 3,873,057.60 
                           - Indirect subsidiaries - - 21,000.00 21,000.00 
                           - Indirect associate 150,335.00 - - - 
                           - Related companies 2,171,057.73 1,202,680.00 - - 
                           - Other company * 4,954,779.83 230,337,474.01 96,305.04 197,257,989.12 
Prepaid expense  385,469,432.00 5,913,756.26 4,172,439.82 3,161,537.42 
Advance payments  - Indirect associate - 47,807.20 - - 
                           - Other company 519,613.54 559,151.00 160,800.00 140,151.00 
Accrued interest      - Subsidiary - - 1,417,736.79 191,381.55 
                           - Other Company 259,661.35 440,676.85 - - 
Other current receivable 393,524,879.45 238,501,545.32 14,428,281.65 204,645,116.69 
Trade accounts and other current 
receivable - net 659,234,715.41 476,579,482.49 

 
138,540,125.65 

 
378,532,493.01 

 
* 2017 

Other current receivable - other company was receivable from the seller for the compensation for not being 
able to find new solar power plants with capacity not less than 12 Magawatt to sell to the plaintiff or the 
plaintiff’s subsidiary within December 15, 2017 as proposed by the plaintiff in order to negotiate to end the 
court case as described in Note 42 to the financial statement amounting to JPY 690 million (Baht 197.26 
million). The Company gradually received compensation amount in full in January and February 2018. 
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9. TRADE ACCOUNTS AND OTHER CURRENT RECEIVABLE - NET (Con’t) 

 Trade accounts and other current receivable consist of.- (Con’t) 

  
Unit : Baht 

  
Consolidated Separate 

  
2018 2017 2018 2017 

Account receivables not yet due 193,838,762.38 162,693,598.59 71,639,014.93 98,503,037.74 
Account receivables over due     

 
Under or equal to 3 months 32,028,190.73 25,349,123.49 13,751,630.16 25,349,123.49 

 Over 3 months to 6 months 9,356,976.75 25,688,817.37 8,193,336.60 25,688,817.37 
 Over 6 months to 12 months 21,528,296.00 20,753,035.44 21,360,302.40 20,753,035.44 
 Over 12 months 62,591,004.75 27,468,759.93 40,201,314.79 27,468,759.93 
Total 319,343,230.61 261,953,334.82 155,145,598.88 197,762,773.97 
Less Allowance for doubtful account (53,633,394.65) (23,875,397.65) (31,033,754.88) (23,875,397.65) 

Net 265,709,835.96 238,077,937.17 124,111,844.00 173,887,376.32 

 The details of significant allowance for allowance for doubtful account are as follows.- 
   Unit : Baht 
   Consolidated Separate 
   2018 2017 2018 2017 
Beginning balance  23,875,397.65 21,355,940.60 23,875,397.65 21,355,940.60 
Increase from business combination 22,599,639.77 - - - 
Add Increase during the year 7,158,357.23 2,519,457.05 7,158,357.23 2,519,457.05 
Ending balance  53,633,394.65 23,875,397.65 31,033,754.88 23,875,397.65 

 

10. LONG-TERM LOANS TO EMPLOYEES - NET 
 The movement of long-term loan to employees - net are as follows.- 

    Unit : Baht 
    Consolidated Separate 
    2018 2017 2018 2017 
Beginning balance  4,096,028.68 4,953,715.95 4,083,680.04 4,936,330.39 
Add Increase during the year 3,138,000.00 2,344,865.82 3,138,000.00 2,314,865.82 
Less Received during the year (2,964,042.39) (3,202,553.09) (2,951,693.75) (3,167,516.17) 
Ending balance for the year 4,269,986.29 4,096,028.68 4,269,986.29 4,083,680.04 
Less Current portion (2,139,411.94) (2,180,754.03) (2,139,411.94) (2,168,405.39) 
Net 2,130,574.35 1,915,274.65 2,130,574.35 1,915,274.65 

The above long-term loan, the Company and subsidiaries has granted loans to employees in respect of loan 
agreements. The loans were charged with interest at MLR+1.5% (interest rate 7.75 - 8.15% in 2018 and 
7.75% - 8.25% in 2017) and were secured by personal guarantor of another employee. 
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11.  INVENTORIES - NET 

Inventiories - net consist of.- 
   Unit : Baht 
   Consolidated Separate 
   2018 2017 2018 2017 
Raw materials 68,924,027.80 63,537,252.29 47,158,349.21 63,537,252.29 
Raw materials-in-transit 26,958,010.59 12,791,139.92 29,769,885.50 12,791,139.92 
Work-in-process 7,621,738.77 7,725,041.55 4,066,553.48 7,725,041.55 
Supplies 9,386,794.42 2,349,959.84 1,577,658.97 2,349,959.84 
Spare parts 6,057,166.80 246,219.41 205,328.66 246,219.41 
Finished goods 2,811,874.91 2,525,637.29 5,231,844.88 2,525,637.29 
Total 127,427,670.11 89,175,250.30 88,009,620.70 89,175,250.30 
Less Allowance for diminution in  
       value of inventories 

 
(8,121,437.38) 

 
(657,980.57) 

 
(657,980.57) 

 
(657,980.57) 

Total Inventories - Net 119,306,232.73 88,517,269.73 87,351,640.13 88,517,269.73 

The details of significant for allowance for obsolete in value of inventories are as follows,- 

   Unit : Baht 

   Consolidated Separate 

   2018 2017 2018 2017 
Beginning balance 657,980.57 760,000.00 657,980.57 760,000.00 
Increase from business combination 7,463,456.81 - - - 
Less reversal for the year - (102,019.43) - (102,019.43) 

Ending balance for the year 8,121,437.38 657,980.57 657,980.57 657,980.57 

12.  CONSTRUCTION IN PROGRESS - FINANCE LEASES  

Construction in Progress - finance lease was solar cells and related equipment under installation under 
finance lease agreement which a indirect subsidiary had with 5 company other companies. In 2018 and 2 
companies In 2017. 

 

13.  OTHER CURRENT ASSETS  

Other current assets consist of : 
   Unit : Baht 
   Consolidated Separate 
   2018 2017 2018 2017 
Revenue Department Receivable 95,348,553.99 18,112,130.80 - - 
Deposits and Insurance 36,843,947.28 16,007,513.08 - - 
Prepaid expenses  6,020,497.45 - 10,000.00 32,381.07 
Other 2,498,496.84 1,036,621.50 162,761.83 129,097.59 
Total 140,711,495.56 35,156,265.38 172,761.83 161,478.66 
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14. DEPOSITS AT BANKS HELD AS COLLATERALS 

Deposits in banks as collateral consist of : 
     Unit : Baht 
    Interest rate Consolidate 

Type of deposits Collateral for (per annum) 2018 2017 
Saving account Indirect subsidiaries’s  

 credit facilities 
0.125 - 1.1 28,852,871.69 42,866,000.00 

3 - 6 months fixed account Indirect associated 
letter of guarantee 

0.8 - 1 88,500,974.64 85,087,670.66 

12 months fixed account Indirect subsidiaries’s  
letter of guarantee 

0.9 726,000.00 726,000.00 

Total   118,079,846.33 128,679,670.66 

 
15. INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES 

 Investments in subsidiaries consist of: 

Unit : Million Baht 
As at Dec 31, 2018 and 2017 Separate 

Paid-up share capital 
(Million Baht) 

Investment 
ownership (%) Cost method 

Dividend during 
the year 

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 
Eastern Power Group Plc. 1,200.00 1,200.00 75.00 75.00 1,049.96 1,049.96 - - 

WPS (Thailand) Co., Ltd. 500.00 500.00 84.50 - 407.50 - - - 

Total     1,457.46 1,049.96 - - 
 

The movement of Invesment in Subsidiary during the year ended December 31, 2018 and 2017 are as follows.- 

    Unit : Baht 
    Separate 
     2018 2017 

Beginning balance   1,049,960,920.00 1,049,960,920.00 
Purchase invesment   407,500,000.00 - 
Ending balance   1,457,460,920.00 1,049,960,920.00 

Investments in direct subsidiary during the year 

At the Board of Directors’ meeting of the Company No. 13/2561 held on December 12, 2018 it was resolved 
to the Company has acquired at 42,250,000 shares of WPS (Thailand) Co., Ltd. at Baht 9.645 per share 
amounting to Baht 407.50 million from its existing shareholder accounting for 84.50% of its authorized shares  
capital. 
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15. INVESTMENTS IN SUBSIDIARY (Con’t) 

Fair value amounts of the assets acquisition and the liablity of That Siri Co., Ltd. as at the acquisition date 
are as follow: 

WPS (Thailand) Company Limited  
 Unit : Thousand Baht 

 Book Value Revised Fair Value Recognition 
Cash and cash equivalents 1,069 - 1,069 
Trade accounts and other current receivable 15,192 - 15,192 
Trade accounts receivable – related companies 211,628 - 211,628 
Inventories 20,930 - 20,930 
Other current assets  8,675 - 8,675 
Property, Plant and Equipment 443,868 101,565 545,433 
Other non-current assets 11,858 - 11,858 
Overdraft and short-term loans from financial institutions (68,061) - (68,061) 
Trade accounts and other current payable (38,783) - (38,783) 
Trade accounts payable – related companies (1,830) - (1,830) 
Deferred tax liabilities (19,219) (20,313) (39,532) 
Provisions for employee benefit  (8,033) - (8,033) 
Other non-current liabilities (21,289) - (21,289) 

Fair value of assets acquisition and liablities assumed - net 556,005 81,252 637,257 
Controlling interest (percent)   84.50 
Net book value   538,482 
Purchase price   407,500 

Gain in a bargaining purchase*   130,982 

* Presented to others income in the comprehensive income 
 
16. INVESTMENTS IN ASSOCIATE COMPANIES 

Investments in associate companies consist of.- 
 Unit : Million Baht 

As at Dec 31, 2018 and 2017 Consolidated 
Register share  

capital and paid-up 
(Million Baht) 

Investment 
ownership (%) Equity Method 

Share of profit (loss)  
for the year 

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 
Held by direct subsidiary and indirect associated company      
PPTC Co.,Ltd. 1,484.00 1,484.00 49.50 49.50 571.57 527.32 44.25 9.83 
Held by indirect subsidiaries         
TAC Energy Co.,Ltd.  1,990.00 1,981.00 50.00 50.00 1,902.70 1,778.49 119.49 112.46 
Held by indirect subsidiary and indirect associated company      
SSUT Co.,Ltd. 2,919.00 2,919.00 40.00 40.00 1,127.74 1,051.03 76.71 73.94 
     3,602.01 3,356.84 240.45 196.23 
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17. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET 

 Property plant and equipment consist of:-  

 Unit : Baht 

 Consolidated 

 Land 
Buildings 

Improvement 
Machineries and 

equipments 

Power plants, 
substation &  

transmission system 
and operating & 

maintenance 
equipment Factory tools 

Furniture, fixtures 
and equipment Vehicles 

 
 
 
 

Machineries 
under installation 

Solar farm in 
progress Total 

  Cost           
  As at January 1, 2017 254,218,301.67 178,574,949.61 598,485,702.00 2,190,911,661.35 35,601,021.67 30,629,412.31 1,964,727.55 2,426,600.00 234,365,433.63 3,527,177,809.79 
  Acquired during the year 35,380,022.10 4,843,443.50 27,426,551.13 10,032,233.67 530,956.53 844,289.00 - 13,945,614.27 680,996,174.38 773,999,284.58 
  Disposal during the year - - (40,831,508.00) (1,539,022.63) - - - - - (42,370,530.63) 
  Transferred in/out during the year - 14,340,128.45 12,210,589.68 168,550,555.30 16,522,020.81 - - (13,652,187.91) (197,971,106.33) - 
  Transferred of asset type - - - 607,213.98 - - - - (8,537,517.36) (7,930,303.38) 
  Transferred of expense - - - (587,969.51) - - - - (904,109.54) (1,492,079.05) 
  As at December 31, 2017 289,598,323.77 197,758,521.56 597,291,334.81 2,367,974,672.16 52,653,999.01 31,473,701.31 1,964,727.55 2,720,026.36 707,948,874.78 4,249,384,181.31 
  Accumulated depreciation           
  As at January 1, 2017 - 139,314,556.49 443,717,403.27 226,312,435.83 16,684,113.25 29,444,094.19 917,084.20 - - 856,389,687.23 
  Depreciation for the year - 4,807,195.38 21,133,197.37 116,074,742.76 3,039,385.55 607,948.83 187,585.39 - - 145,850,055.28 
  Depreciation - disposals - - (36,768,017.99) - - - - - - (36,768,017.99) 
  As at December 31, 2017 - 144,121,751.87 428,082,582.65 342,387,178.59 19,723,498.80 30,052,043.02 1,104,669.59 - - 955,471,724.52 
  Provision for impairment            
  As at January 1, 2017 - - 1,954,928.75 - - - - - - 1,954,928.75 
  Reversal - - (656,529.12) - - - - - - (656,529.12) 
  As at December 31, 2017 - - 1,298,399.63 - - - - - - 1,298,399.63 
  Net Book Value            
  As at January 1, 2017 254,218,301.67 39,260,393.12 152,813,369.98 1,964,599,225.52 18,916,908.42 1,185,318.12 1,047,643.35 2,426,600.00 234,365,433.63 2,668,833,193.81 
  As at December 31, 2017 289,598,323.77 53,636,769.69 167,910,352.53 2,025,587,493.57 32,930,500.21 1,421,658.29 860,057.96 2,720,026.36 707,948,874.78 3,282,614,057.16 
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17. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET (Con’t) 
 Unit : Baht 

 Consolidated 

 
Land and land 
improvement 

Buildings 
Improvement 

Machineries and 
equipments 

Power plants, substation 
&  transmission system 

and operating & 
maintenance equipment Factory tools 

Furniture, fixtures 
and equipment Vehicles 

 
Machineries 

under 
installation 

Solar farm in 
progress Total 

  Cost           
  As at January 1, 2018 289,598,323.77 197,758,521.56 597,291,334.81 2,367,974,672.16 52,653,999.01 31,473,701.31 1,964,727.55 2,720,026.36 707,948,874.78 4,249,384,181.31 
  Acquired during the year - - - 16,593,597.90 124,661.50 824,233.72 648,403.63 2,297,224.04 780,598,916.23 801,087,037.02 
  Borrowing costs during the year - - - 4,776,978.98 - - - - 898,069.04 5,675,048.02 
  Disposals/write off during the year (345,228.00) - (36,867,381.35) (8,256,494.66) - - - - (612,633.69) (46,081,737.70) 
  Increase from business combination 169,174,134.30 506,189,002.55 802,934,412.64 - - 4,957,841.32 1,908,942.09 - - 1,485,164,332.90 
  Transferred in/out during the year - 58,500.00 4,917,275.40 852,666,391.61 - - - (4,975,775.40) (852,666,391.61) - 
  Transferred of asset type - - - (7,347,992.49) - - - - - (7,347,992.49) 
  As at December 31, 2018 458,427,230.07 704,006,024.11 1,368,275,641.50 3,226,407,153.50 52,778,660.51 37,255,776.35 4,522,073.27 41,475.00 636,166,834.75 6,487,880,869.06 
  Accumulated depreciation           
  As at January 1, 2018 - 144,121,751.87 428,082,582.65 342,387,178.59 19,723,498.80 30,052,043.02 1,104,669.59 - - 965,471,724.52 
  Depreciation for the year 7,694.28 5,847,120.52 24,580,373.53 109,530,990.08 2,436,813.74 628,852.45 205,823.94 - - 143,237,668.54 
  Depreciation - disposals/write off - - (30,074,423.51) (139,055.93) - - - - - (30,213,479.44) 
  Increase from business combination 6,343,477.36 317,698,829.51 613,003,164.14 - - 4,117,071.17 1,549,518.63 - - 942,712,060.81 
  Transferred of asset type - - - (25,383.34) - - - - - (25,383.34) 
  As at December 31, 2018 6,351,171.64 467,667,701.90 1,035,591,696.81 451,753,729.40 22,160,312.54 34,797,966.64 2,860,012.16 - - 2,021,182,591.09 
  Provision for impairment            
  As at January 1, 2018 - - 1,298,399.63 - - - - - - 1,298,399.63 
  Reversal - - (302,411.24) - - - - - - (302,411.24) 
  As at December 31, 2018 - - 995,988.39 - - - - - - 995,988.39 
  Net Book Value            
  As at January 1, 2018 289,598,323.77 53,636,769.69 167,910,352.53 2,025,587,493.57 32,930,500.21 1,421,658.29 860,057.96 2,720,026.36 707,948,874.78 3,282,614,057.16 

  As at December 31, 2018 452,076,058.43 236,388,322.21 331,687,956.30 2,774,653,424.10 30,618,347.97 2,457,809.71 1,662,061.11 41,475.00 636,166,834.75 4,465,702,289.58 

  Depreciation for the year end December 31, consist of :     Unit : Baht 
         2018 2017 
  Cost of sales         142,094,395.68 144,819,060.85 
  Administrative expense         1,143,272.86 1,030,994.43 
  Total          143,237,668.54 145,850,055.28 
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17. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET (Con’t) 

  Unit : Baht 

  Separate 

  Land 
Buildings 

Improvement 
Machineries and 

equipments Factory tools 
Furniture, fixtures 
and equipment Vehicles 

Power transmission 
system & equipment 
and tool for power 
generation system 

Machineries under 
installation Total 

  Cost          
  As at January 1, 2017  97,002,972.90 144,496,544.23 598,485,702.00 10,352,950.16 29,829,509.18 400,501.00 - 2,426,600.00 882,994,779.47 
  Acquired in during the year  - 795,000.00 27,426,551.13 496,201.38 506,804.40 - 1,058,400.00 13,945,614.27 44,228,571.18 
  Disposal during the year  - - (40,831,508.00) - - - - - (40,831,508.00) 
  Transferred in/out during the year  - 1,441,598.23 12,210,589.68 - - - - (13,652,187.91) - 
  As at December 31, 2017  97,002,972.90 146,733,142.46 597,291,334.81 10,849,151.54 30,336,313.58 400,501.00 1,058,400.00 2,720,026.36 886,391,842.65 
  Accumulated depreciation          
  As at January 1, 2017  - 134,371,355.14 443,717,403.27 9,855,161.32 28,926,755.04 400,500.00 - - 617,271,174.77 
  Depreciation for the year  - 2,909,555.77 21,133,197.37 269,738.04 405,238.30 - 35,779.94 - 24,753,509.42 
  Depreciation - disposals  - - (36,768,017.99) - - - - - (36,768,017.99) 
  As at December 31, 2017  - 137,280,910.91 428,082,582.65 10,124,899.36 29,331,993.34 400,500.00 35,779.94 - 605,256,666.20 
  Provision for impairment          
  As at January 1, 2017  - - 1,954,928.75 - - - - - 1,954,928.75 
  Reversal  - - (656,529.12) - - - - - (656,529.12) 
  As at December 31, 2017  - - 1,298,399.63 - - - - - 1,298,399.63 
  Net Book Value          
  As at January 1, 2017  97,002,972.90 10,125,189.09 152,813,369.98 497,788.84 902,754.14 1.00 - 2,426,600.00 263,768,675.95 

  As at December 31, 201  97,002,972.90 9,452,231.55 167,910,352.53 724,252.18 1,004,320.24 1.00 1,022,620.06 2,720,026.36 279,836,776.82 
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17. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET (Con’t) 

  Unit : Baht 

  Separate 

  Land 
Buildings 

Improvement 
Machineries and 

equipments Factory tools 

Furniture, 
fixtures and 
equipment Vehicles 

Power transmission 
system & equipment 
and tool for power 
generation system 

 
 

Machineries 
under installation Total 

  Cost          
  As at January 1, 2018  97,002,972.90 146,733,142.46 597,291,334.81 10,849,151.54 30,336,313.58 400,501.00 1,058,400.00 2,720,026.36 886,391,842.65 
  Acquired in during the year  - - - 95,147.48 712,231.68 - - 2,297,224.04 3,104,603.20 
  Disposal during the year  - - (36,867,381.35) - - - - - (36,867,381.35) 
  Transferred in/out during the year  - 58,500.00 4,917,275.40 - - - - (4,975,775.40) - 
  As at December 31, 2018  97,002,972.90 146,791,642.46 565,341,228.86 10,944,299.02 31,048,545.26 400,501.00 1,058,400.00 41,475.00 852,629,064.50 
  Accumulated depreciation          
  As at January 1, 2018  - 137,280,910.91 428,082,582.65 10,124,899.36 29,331,993.34 400,500.00 35,779.94 - 605,256,666.20 
  Depreciation for the year  - 3,043,362.86 22,899,624.86 242,102.09 464,138.46 - 53,304.83 - 26,702,533.10 
  Depreciation - disposals  - - (30,074,423.51) - - - - - (30,074,423.51) 
  As at December 31, 2018  - 140,324,273.77 420,907,784.00 10,367,001.45 29,796,131.80 400,500.00 89,084.77 - 601,884,775.79 
  Provision for impairment          
  As at January 1, 2018  - - 1,298,399.63 - - - - - 1,298,399.63 
  Reversal  - - (302,411.24) - - - - - (302,411.24) 
  As at December 31, 2018  - - 995,988.39 - - - - - 995,988.39 
  Net Book Value          
  As at January 1, 2018  97,002,972.90 9,452,231.55 167,910,352.53 724,252.18 1,004,320.24 1.00 1,022,620.06 2,720,026.36 279,836,776.82 

  As at December 31, 2018  97,002,972.90 6,467,368.69 143,437,456.47 577,297.57 1,252,413.46 1.00 969,315.23 41,475.00 249,748,300.32 

  Depreciation for the year end December 31, consist of :       Unit : Baht 
         2018 2017 
  Cost of sales         26,007,480.96 24,083,732.96 
  Administrative expense         695,052.14 669,776.46 
  Total          26,702,533.10 24,753,509.42 
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17. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET (Con’t) 

As at December 31, 2018 and 2017, the Company and its subsidiaries had mortgaged its certain land and 
building and part of machinery and equipment at cost value of Baht 2,043.36 million and Baht 2,277.17 
million respectively and net book value of Baht 1,231.03 million and Baht 1,540.20 million respectively for 
the consolidated financial statements (cost value of Baht 679.13 million and Baht 637.08 million respectively 
and net book value of Baht 189.10 million and Baht 200.23 million respectively for the separate financial 
statements) with commercial banks as a collateral for its loans as described in Note 25 and 40 to the 
financial statements. 

For the year 2018, the borrowing costs of Baht 5.68 million, in the consolidated financial statements, 
incurred from borrowings for the solar power plants projects of the indirect subsidiaries. Borrowing cost of 
loan was calculated from actual loan incurred in the year, the capitalization LIBOR rate+2.5% per annum. 

As at December 31, 2018 and 2017, indirect subsidiary solar cells at carring cost value in the consolidated 
financial statements amount of Baht 69.08 million and Baht 68.88 million respectively and the net book 
value in the consolidated financial statements amount of Baht 54.34 million and Baht 57.59 million 
respectively were assets built on leased spaces. At the expiry date of the lease agreements, the lessors had 
rights to acquire the assets or to have the subsidiary dismantle the solar cells. The subsidiary did not 
recognize the provision for the dismantling value in the consolidated financial statements because the 
subsidiary’s management expected that the lessor shall not dismantle the solar cells. 

As at December 31, 2018 and 2017 Solar farm of indirect subsidiary at cost value in the consolidated 
financial statement amount of Baht 203.70 million and Baht 203.86 million respectively and net book value 
in the consolidated financial statements of Baht 185.40 million and Baht 195.17 million respectively were 
assets built on leased spaces. At the expiry date of the lease agreements, the indirect subsidiary shall 
demolish all construction and reinstate the area back to lessor.  In 2017 indirect subsidiary recorded 
estimate demolition amount of Baht 1.24 million in the consolidated financial statements. 
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18. INTANGIBLE ASSETS - NET 

The movements of the intangible assets ‐ net were summarised below : 

     Unit : Baht 

     Consolidated 

  

Right of sales of 
electricity from 

solar power 

Rights to use 
transmission 

lines 

 
 

Total 
Cost     
As at January 1, 2017  506,338,174.55 9,490,486.21 515,828,660.76 
Acquisition during the year  124,584,282.04 60,712,565.33 185,296,847.37 

As at December 31, 2017  630,922,456.59 70,203,051.54 701,125,508.13 
Accumulated amortization     
As at January 1, 2017  37,592,017.40 713,882.67 38,305,900.07 
Amortized during the year  18,570,296.74 562,167.60 19,132,464.34 

As at December 31, 2017  56,162,314.14 1,276,050.27 57,438,364.41 
Net Book Value - Net     

As at January 1, 2017  468,746,157.15 8,776,603.54 477,522,760.69 

As at December 31, 2017 (Restated) 574,760,142.45 68,927,001.27 643,687,143.72 

 
Cost     
As at January 1, 2018  630,922,456.59 70,203,051.54 701,125,508.13 
Acquisition during the year  - 11,084,301.53 11,084,301.53 

As at December 31, 2018  630,922,456.59 81,287,353.07 712,209,809.66 
Accumulated amortization     
As at January 1, 2018  56,162,314.14 1,276,050.27 57,438,364.41 
Amortized during the year  19,056,610.95 1,066,297.66 20,122,908.61 

As at December 31, 2018  75,218,925.09 2,342,347.93 77,561,273.02 
Net Book Value - Net     

As at January 1, 2018 (Revised)  574,760,142.45 68,927,001.27 643,687,143.72 

As at December 31, 2018   555,703,531.50 78,945,005.14 634,648,536.64 

 
 
 
 



 

 
Page 52 of 92 

18. INTANGIBLE ASSETS - NET (Con’t) 

Indirect subsidiaries :  

Right of saler of electricity from Solar power : 

Right of saler of electricity from Solar power were right in the FIT licenses in Solar farm project in Japan for 
4 projects respectively amounting to JPY 1,251.80 million (Baht 380.38 million) under construction as 
described in Note 43.2 to 43.4 to the financial statements. 

Right to use transmission lines : 

Right to use transmission lines in Thailand was derived from the agreements between 3 indirect subsidiaries 
and the Provincial Electricity Authority and the Metropolitan Electricity Authority which the indirect 
subsidiaries shall invest in the installation of transmission lines for the distributions of electricity. The 
transmission lies shall be the assets of the Provincial Electricity Authority and the Metropolitan Electricity 
Authority as stipulated in the agreements. The subsidiaries shall start to amortize the rights at the 
commencement of their first commercial operation. 

Right to use transmission lines in Japan was incurred from payment for right of 2 projects amounting to JPY 
182.41 million (Baht 55.45 million) as described in Note 43.2 to the financial statements. 

 
19. DEFERRED TAX ASSETS AND LIABILITIES 

19.1 Deffered tax assets and liabilities are as below : 

    Unit : Baht 

    Consolidated Separate 

    2018 2017 2018 2017 
Deferred tax assets 14,088,263.37 6,206,570.60 6,176,329.84 5,704,624.62  
Deferred tax liabilities (57,946,568.43) (7,358.00) - (7,358.00) 

Net (43,858,305.06) 6,199,212.60 6,176,329.84 5,697,266.62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Page 53 of 92 

19. DEFERRED TAX  ASSETS (Con’t) 

19.2 Movements in deferred tax assets and liabilities during the year are as follows: 

    Unit : Baht 
    Consolidated 

 Jan 1, 2018 

Increase from 
business 

combination 

(Expense) 
Revenue 

for year ended 
period in profit 

or loss Dec 31, 2018 
Deferred tax assets     
Trade account receivable - - 4,520,000.00 4,520,000.00 
Inventories 131,596.11 - 1,493,000.00 1,624,596.11 
Long-term investment - - 8,171.00 8,171.00 
Property, plant and equipment 271,725.80 - (271,725.80) - 
Employees benefit obligations 5,803,248.69 - 2,132,247.57 7,935,496.26 

Total 6,206,570.60 - 7,881,692.77 14,088,263.37 

Deferred tax liabilities     
Long-term investment (7,358.00) - 7,358.00 - 
Property, plant and equipment - (20,312,974.08) (37,633,594.35) (57,946,568.43) 

Total (7,358.00) (20,312,974.08) (37,633,594.35) (57,946,568.43) 

Net 6,199,212.60 (20,312,974.08) (29,744,543.58) (43,858,305.06) 
 

    Unit : Baht 
    Consolidated 

 Jan 1, 2017 

(Expense) 
Revenue 

for year ended 
period in profit or 

loss Dec 31, 2017 
Deferred tax assets    
Inventories 152,000.00 (20,403.89) 131,596.11 
Long-term investment 2,692.00 (2,692.00) - 
Property, plant and equipment 390,985.75 (119,259.95) 271,725.80 
Employees benefit obligations 5,096,006.19 707,242.50 5,803,248.69 

Total 5,641,683.94 564,886.66 6,206,570.60 
Deferred tax liabilities    
Long-term investment - (7,358.00) (7,358.00) 
Temporary investments (804,656.80) 804,656.80 - 

Total (804,656.80) 797,298.80 (7,358.00) 

Net 4,837,027.14 1,362,185.46 6,199,212.60 
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19. DEFERRED TAX  ASSETS AND LIABILITIES (Con’t) 

19.2 Movements in deferred tax assets and liabilities during the year are as follows: (Con’t) 

    Unit : Baht 

    Consolidated 

    Jan 1, 2017 

(Expense) 
Revenue 

for year ended 
period in profit or 

loss 

 

Dec 31, 2017 
Deferred tax assets    
Inventories 152,000.00 (20,403.89) 131,596.11 
Long-term investment 2,692.00 (2,692.00) - 
Property, plant and equipment 390,985.75 (128,300.83) 262,684.92 
Employees benefit obligations 4,683,896.39 626,447.20 5,310,343.59 

Total 5,229,574.14 475,050.48 5,704,624.62 
Deferred tax liabilities    
Long-term investments - (7,358.00) (7,358.00) 
Temporary investments (622,270.45) 622,270.45 - 

Total (622,270.45) 614,912.45 (7,358.00) 

Net 4,607,303.69 1,089,962.93 5,697,266.62 

 Unit : Baht 

 Separate 

 Jan 1, 2018 

(Expense) 
Revenue 

for year ended 
period in profit or 

loss Dec 31, 2018 
Deferred tax assets    
Inventories 131,596.11 - 131,596.11 
Long-term investment - 8,171.00 8,171.00 
Property, plant and equipment 262,684.92 (52,054.78) 210,630.14 
Employees benefit obligations 5,310,343.59 515,589.00 5,825,932.59 

Total 5,704,624.62 471,705.22 6,176,329.84 
Deferred tax liabilities    
Long-term investments (7,358.00) 7,358.00 - 

Net 5,697,266.62 479,063.22 6,176,329.84 
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19. DEFERRED TAX  ASSETS (Con’t) 

19.3 Income tax (revenue) expenses for the year are as follows : 

19.3.1 Income tax expenses reconized in profit or loss 

 Unit : Baht 
 For the year ended December 31, 
 Consolidated Separate 
 2018 2017 2018 2017 

Current income tax :     
Corporate income tax (revenue) 
expense charge for the year (28,726,723.42) 24,111,275.90 10,237,840.72 14,163,670.50 
Deffered tax :     
Deferred tax (revenue) expense 
   relating to the original and reversal of   
   temporary differences 50,057,517.66 (1,362,185.46) (479,063.22) (1,089,962.93) 
Income tax expense 21,330,794.24 22,749,090.44 9,758,777.50 13,073,707.57 

19.4 Reconciliation for effective tax rate 

   Unit : Baht 

   Consolidated 

   For the year end December 31, 

   2018 2017 (Revised) 

   
Tax rate 

(%) 
Tax amount 

(Baht) 
Tax rate 

(%) 
Tax amount 

(Baht) 

Profit before income tax  430,021,096.91  254,110,941.23 

Profit before income tax for expenses  257,776,097.89  255,329,739.96 
Less Profit (Loss) excepted from tax  (257,020,922.13)  (204,293,683.64) 

Net  755,175.76  51,036,056.32 

Tax expenses 20% 151,035.15 20% 10,207,211.26 
Tax effect of expenses that are not 

deductible for tax purposes:  21,179,759.09  12,271,879.18 

Tax expense (effective rate) - 21,330,794.24 43% 22,749,090.44 
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19. DEFERRED TAX  ASSETS (Con’t) 

19.4 Reconciliation for effective tax rate (Con’t) 

    Unit : Baht 

    Separate 

    For the year end December 31, 

    2018 2017 

    
Tax rate 

(%) 
Tax amount 

(Baht) 
Tax rate 

(%) 
Tax amount 

(Baht) 

Profit before income tax  43,900,398.33  64,661,045.27 

Tax expenses 20% 8,780,079.66 20% 12,932,209.05 
Tax effect of expenses that are not 

deductible for tax purposes:  978,697.84  141,498.52 

Tax expense (effective rate) 22% 9,758,777.50 20% 13,073,707.57 

 
As at December 31, 2018 and 2017, some subsidiaries had temporary diffirance from carried forward loss 
of Baht 238.87 million and Baht 142.62 million respectively (the tax benefit ended in 2023 and 2022 
respetively). The subsidiaries have not recognized deffered tax asset from this item as it was not propable 
that the subsidiaries would have sufficient profit to use the tax benefit. 

19.5 Tax rate 

 Current income tax : 

The Company and its subsidiaries calculated income tax from net profit for the year at the rate 20% of net 
profit for the year after adjust non taxable expenses and revenue in accordence with the Revenue Code. 

The main adjustment items are allowance for doubtful accounts, allowance for obsolete diminution in value 
of inventories, Provision for impairment, provision for employee benefits and expenses were not in 
compliance with the Revenue Code. 

Corporate income tax of the overseas subsidiaries has been calculated by applying the applicable statutory 
rates of the relevant countries. 

The subsidiaries are no corporate income tax was payable because subsidiaries had tax losses brought 
forward from previous years of BOI segment more than net profit of Non-BOI segment. 

Deferred tax : 

Deferred tax has been measured using the effective rate at 20% announced by the government at reporting 
date. 
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20. OTHER NON-CURRENT ASSETS 

 Other non-current assets consist of.- 

  Unit : Baht 

  Consolidated Separate 

 2018 2017 2018 2017 
Prepaid witholding tax 78,092,092.83 69,232,779.26 13,484,980.45 11,174,218.20 
Prepaid expenses  64,312,763.27 8,880,499.90 - - 
Deposits 11,406,580.65 43,090,100.48 50,556.07 48,500.00 
Others 2,748,391.85 2,748,391.86 2,748,391.85 2,748,391.85 
Less Allowance for other assets (2,600,000.00) (2,600,000.00) (2,600,000.00) (2,600,000.00) 

Total 153,959,828.60 121,351,771.50 13,683,928.37 11,371,110.05 

 
21. SHORT-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS 

Short term loans from financial institutions consist of.- 

  Unit : Baht 

  Consolidated Separate 

 2018 2017 2018 2017 
Bank overdrafts 352,658.37 7,515,529.07 102,915.94 7,515,529.07 
Other trust receipt 80,637,869.75 133,485,348.83 56,056,327.65 116,392,957.31 
Promissory note 240,056,949.18 150,000,000.00 - 150,000,000.00 

Total 321,047,477.30 291,000,877.90 56,159,243.59 273,908,486.38 

 As at December 31, 2018 and 2017, Interest rate on short-term loan from financial institations consist of.- 

1. Bank Overdrafts interest rate 7.12% per annum. 
2. Other trust receipts rate 2.5 - 4.73% and 2.35 - 4.09% per annum respectively. 

3. Promissory Note rate 3.2 - 5.8125% and 3.25 - 3.85% per annum respectively. 

The above credit facilities are secured by the mortgage of the Company’s land and building and certain 
machinery and equipment see Notes 40 to the financial statements and the company is restricted to certain 
covenants pertaining in the loan agreement.   
 

22.  DISCOUNTED BILLS OF EXCHANGE 

During the year 2018,  the Company has issued 27 bills of exchange at discounted (B/E) to two financial 
institution with face value of Baht 1,275 million and repaid during the year amounting Baht 1,195 million 
bearing interest at the rate of 3.45 per annum.  As at December 31, 2018, outstanding 13 bills of exchange 
at discounted with face value of Baht 460 million with were due in February to May 2019. 
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22.  DISCOUNTED BILLS OF EXCHANGE (Con’t) 

During the year 2017,  the Company has issued 15 bills of exchange at discounted (B/E) to a financial 
institution with face value of Baht 1,080 million and repaid during the year amounting Baht 1,190 million 
bearing interest at the rate of 3.45 per annum.  As at December 31, 2017, outstanding 9 bills of exchange 
at discounted with face value of Baht 380 million with were due in February to April 2018. 

 

23. TRADE ACCOUNTS AND OTHER CURRENT PAYABLE 

Trade accounts and other current payable consist of.- 
   Unit : Baht 

   Consolidated Separate 
    2017   
   2018 (Restated) 2018 2017 

Trade accounts payable 
Trade accounts payable - Subsidiary company - - 193,388.96 

 
- 

- Other companies 68,089,021.74 21,336,684.68 16,751,332.07 13,540,395.09 
Other current payable     
Other current payable    - Related companies 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

- Other companies 141,016,679.36 139,850,055.92 6,924,549.92 3,360,343.21 
Accrued expenses  12,206,223.02 8,914,593.87 3,247,523.04 4,389,386.85 
Advance receivable  41,320.00 38,700.00 31,320.00 38,700.00 
Accrued interest  26,506,434.09 19,698,879.64 2,112,371.48 2,062,003.68 

Total   247,879,678.21 189,858,914.11 29,280,485.47 23,410,828.83 
 

24.  SHORT-TERM LOANS FROM RELATED PERSONS AND OTHER COMPANY 

    Unit : Baht 

    Consolidated 

    2019 2018 
Beginning balance 128,896,286.53 - 
Increase from business combination - 128,896,286.53 
Less Paid during the years (48,956,549.28) - 

Total 79,939,737.25 128,896,286.53 

Short-term loans from related persons and other companies of indirect subsidiaries were loans from former 
director and former shareholders of 3 indirect subsidiaries. The loans were granted without collateral by 
issuing on demand promissory notes and on an interest-free basis. 
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25. LONG-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS - NET 

 Long-term loans from financial institutions - net are as follows :  
    Unit : Baht 

    Consolidated Separate 

    2018 2017 2018 2017 
Beginning balance  1,638,770,653.98 1,469,201,540.00 11,250,000.00 36,450,000.00 
Add  Increase during the years 1,418,440,494.28 1,022,287,900.00 436,748,000.00 15,000,000.00 
Add  Gain from exchange rate 12,717,608.39 - - - 
Less Paid during the years (234,589,406.72) (852,718,786.02) (14,850,000.00) (40,200,000.00) 
Total 2,835,339,349.93 1,638,770,653.98 433,148,000.00 11,250,000.00 
Less Current portion (332,824,973.31) (226,159,174.80) (71,200,000.00) (8,250,000.00) 

Net 2,502,514,376.62 1,412,611,479.18 361,948,000.00 3,000,000.00 

The Company, its direct subsidiaries and its indirect subsidiaries has entered into long-term loan 
agreements with four financial institution described in to Note 40 to the financial statements. 

The details of the loans are as  follows : 

The Company : 

Loan facilities 
(Baht million) 

 
Objective 

 
Drawdown Condition 

Interest rate 
(Per annum) 

 
Repayment 

 
Final Payment 

150 Working 
capital 

Drawdown within March 
31, 2013 

THBFIX+1.24 Period 1 - 24 : Baht 2 
million per month  
Period 25 - 59 : Baht 2.85 
million per month  
Final : outstanding payment 

within 2018 

96 
 

For 
Machinnery 

1). Jan 2017, amounting 
to Baht 30 million 
2). June 2017, amounting 
to Baht 66 million 

MLR-1 Period 1 - 60 : Baht 0.50 
million per month  
Period 61 onward : Baht 
1.10 million per month 

within 5 years 
from the first 
drawdown 

422.5 For purchase 
common 
share of 
WPS 

Drawdown within 
December 31, 2018 
(Drawdown loans 407.50 
million) 

THBFIX+1.97 Repaid within 84 
installments of 5 million 
baht (except for the last 
installment, agreed to pay 
egual to the outstanding 
balance) with first pay ment 
commencing from January 
31,2019 

within 
December 31, 
2025 

668.5      

The Collaterals pledged for loans from financial institution as at December 31, 2018 are as follows.- 

1) Share Pledge of subsidiary 
2) Land and building mortgage all of company 
3) Machinery mortgage some of company 
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25. LONG-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS - NET 

The details of the loans are as  follows : (Con’t) 

The Company : (Con’t) 

The Company shall comply with certain conditions and restrictions stipulated under loan agreements as the 
following.- 

1) Maintain debt to equity ratio not over 2 : 1 and credit facilities of long-term loans Baht 422.50 million, In 
2019 Conditions precedent to Maintain debt to equity ratio not over 3 : 1 

2) Maintain DSCR not over 1.50 : 1 

Direct Subsidiaries : Eastern Power Group Plc. “EP” 

Loan facilities Objective Drawdown Condition Interest rate Repayment 
No.1     
A. Baht 300 million For payments of solar 

power plants 
 
 

Within 18 month  
commencing from the 
date of loan A or B first 
withdrawal 

LIBOR+2.5 Within 3.6 year 
commencing from the 
date of loan A or B 
first withdrawal 

B. Yen 3,305 million  

  
 

Loan facilities Objective Drawdown Condition Interest rate Repayment 
No.2     
A. Baht 632 million For payments of solar 

power plants 
Within 12 month  
commencing from the 
date of loan A or B first 
withdrawal 

LIBOR+2.5 Within 3 year 
commencing from the 
date of loan A or B 
first withdrawal 

B. Yen 465 million  

   

The Collaterals pledged for loans from financial institution as at December 31, 2018 are as follows.- 

1) Pledge shares of 4 indirect subsidiaries 

2) The Company guaranteed loan at full 

The Subsidiary shall comply with certain conditions and restrictions stipulated under loan agreements as the 
following.- 

1) Shall not grant loan or credit facility or guarantee or taking responsibility of other party 
2) Shall not decrease authorized share capital 
3) Shall not pay either interim or annual dividend, except 

3.1)  Before the end of year 2021, the borrower has no default / breach of contract and can maintain the 
 ratio under the conditions specified in Clause  
3.2)  After the period ended as of in 3.1; 

  (a) The borrower has no default / breach of contract. 

  (b) The ratio can be maintained in accordance with the conditions specified in Clause 4.  

  (c) The borrower is listed on the Stock Exchange of Thailand or Market for Alternative Investment 

4)   Maintain debt to equity ratio not over 3.6 : 1 
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25. LONG-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS - NET 

The details of the loans are as  follows : (Con’t) 

Direct Subsidiaries : Eastern Power Group Plc. “EP” (Con’t) 

The Subsidiary shall comply with certain conditions and restrictions stipulated under loan agreements as the 
following.- (Con’t) 

5) Shall transfer the total receipt of income from sales of electricity from the solar power plant entitled by 
the borrower to the bank account received for electricity sales income. The borrower shall be eligible to 
withdraw cash from the account only if the borrower does not default on its loan. 

Indirect Subsidiaries :  

Loan facilities 
(Baht million) 

 
Objective 

 
Drawdown Condition 

Interest rate 
(Per annum) 

 
Repayment 

Final 
Payment 

RPV Energy Co.,Ltd. 
305.45 For payments of 

solar power 
plants 

1) One drawdown THBFIX + 2.5 Monthly installment with first 
payment commencing from 
December 2014 

within 2022 

80.00 For investment 
plans in Thailand 
and Vietnam 

1) One drawdown THBFIX + 2.5 Monthly installment, the first 
installment of Baht 1.42 million 
and additional payment every 
installment until the last 
installment of Baht 3.76 million, 
totaling 45 installment. With first 
payment commencing from  
February, 2019 

within 2022 

385.45      

JKR Energy Co., Ltd. 
305.45 

 
For payments of 
solar power 
plants 

1) One drawdown THBFIX + 2.5 Monthly installment with first 
payment commencing from 
December 2014 

within 2022 

80.00 For investment 
plans in Thailand 
and Vietnam 

1) One drawdown THBFIX + 2.5 Monthly installment, the first 
installment of Baht 1.42 million 
and additional payment every 
installment until the last 
installment of Baht 3.76 million, 
totaling 45 installment. With first 
payment commencing from  
February, 2019 

within 2022 

385.45      
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25. LONG-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS (Con’t) 

The details of the loans are as  follows : (Con’t) 

Lopburi Solar Co.,Ltd. 
414.00 For payments of 

solar power 
plants 

1). June 6, 2014, 
amounting to Baht 
204.80 million 
2). June 26, 2014, 
amounting to Baht 
204.20 million  

FIX3M + 2.50 Monthly installment with first 
payment commencing from 
December 2014 

within 2021 

140.00 For investment 
plans in Thailand 
and Vietnam 

1) One drawdown THBFIX + 2.5 Monthly installment with first 
payment commencing from 
Jan 31, 2020 

within 2024 

554.00      

Prachin Solar Co.,Ltd. 

156.50 For payments of 
solar power 
plants 

Drawdown in May 
26, 2017 

5.85, THBFIX 
+3.15 

Monthly installment with first 
payment commencing from 
May 31, 2017 

within 2029 

Epco Green Power Plus Co.,Ltd. 
60.00 For Machinnery Drawdown within 

July 31, 2015 
MLR-2 Monthly  installment 

commencing from May 2015 of 
Baht 0.77 million per month 

within 2019 

47.00 For Machinnery 
(King Pack 
Project) 

1). Jun 30, 2017 
amounting to Baht 
42.72 million 

MLR-0.75 Monthly  installment 
commencing from May 2017 of 
Baht 0.67 million per month 

within 2023 

22.00 For Machinnery 
(Klint Pack 
Project) 

Drawdown within 
October 31, 2018 or 
other period 
extended by the 
bank as deems 
appropriate. 

MLR-0.75 Monthly installment 
commencing from the final 
withdrawal of Baht 0.32 million 
per month 

within 2023 

22.00 For Machinnery 
(Sangroong 
Project) 

Drawdown within 
August 31, 2018 or 
other period 
extended by the 
bank as deems 
appropriate. 

MLR-0.75 Monthly installment 
commencing from the final 
withdrawal of Baht 0.32 million 
per month 

within 2024 

151.00      

Indirect Subsidiaries : (Con’t) 

Loan facilities 
(Baht million) 

 
Objective 

 
Drawdown Condition 

Interest rate 
(Per annum) 

 
Repayment 

Final 
Payment 
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25. LONG-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS (Con’t) 

The details of the loans are as  follows : (Con’t) 

Kyotamba Solar Godo Kaisha (Jpn Co.) 

799.42 
(2,700 Yen 

million) 

For repayment of 
outstanding loan 

Within October 
2017 

LIBOR+1.6 Repaid in February and 
August commencing from 
February 28, 2018 

within 2035 

The Collaterals pledged for loans from financial institution as at December 31, 2018 are as follows.- 

1) Registering business security contract for new machine as collateral within 90 days from the date of loan 

withdrawal 

2) Transferring receipt of income from finance lease project to the bank within 90 days from the agreement date 

3) Giving the Company’s right to claim from every debtor 

4) Transfering the indirect subsidiary’s rights in benefit stipulated in the loan agreement  

5) The Company, direct subsidiary and indirect subsidiary guaranteed loan at full 

6) Pledge all shares of direct subsidiary and indirect subsidiary 

7) Land mortgage all of indirect subsidiaies 

8) Machinery mortgage all of indirect subsidiaies 

9) Pledge of account some of indirect subsidiaies 
10)  Leasehold right (land leased from Co-op) 

The Indirect subsidiary shall comply with certain conditions and restrictions stipulated under loan agreements 
as the following.- 

1) Maintain Debt to equity ratio not over 3 : 1 and 4 : 1 

2) Maintain DSCR not over 1.1 - 1.2 : 1  

 

Indirect Subsidiaries : (Con’t) 

Loan facilities 
(Baht million) 

 
Objective 

 
Drawdown Condition 

Interest rate 
(Per annum) 

 
Repayment 

Final 
Payment 
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26. DEBENTURES 

The Company : 

26.1 At the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2016 held on April 29, 2016, it was resolved to 
issue and offer to sell the debenture in order to raise fund for investment, restructure source of fun and/or 
use for its working capital.  The outstanding at any time shall not exceed Baht 2,000 million.  The 
debentures may be offered on a revolving basis so long as the total outstanding amount of the debentures 
does not exceed Baht 2,000 million. 

On June 8, 2017, the company has issued and offered to sell 3 sets of debenture of 815,400 units at face 
value Baht 1,000 per unit amounting to Baht 815.40 million as follows.- 

 
Type of debenture 

Value 
(Million Baht) 

Interest Rate 
(%) Due date 

Debentures No.1/2017, 1st set 328.00 5.00 June 7, 2019 
Debentures No.1/2017, 2nd set 283.30 5.20 June 8, 2020 
Debentures No.1/2017, 3rd set 204.10 5.35 June 8, 2021 

Total 815.40   

Direct subsidiary :  Eastern Power Group Plc. “EP” 

26.2  On April 5, 2016, the subsidiary has issued and offered to sell 3 sets of debenture of 918,700 units at par 
value Baht 1,000 amounting to Baht 918.70 million which was approved by the Extraordinary Shareholders’ 
meeting of EP No. 1/2015 held on December 29, 2015, to issue debentures not exceed Baht 2,000 million 
as follows.- 

Type of debenture 
Value 

(Million Baht) 
Interest rate 

(%) Due date 
Amortizing Debenture No.1/2016, 1st set 113.40 4.15 April 5, 2019 
Debentures No.1/2016, 2nd set 308.50 4.65 April 5, 2020 
Debentures No.1/2016, 3rd set 496.80 5.10 April 5, 2021 

Total 918.70   
 
26.3  On September 29, 2016, the subsidiary has issued and offered to sell 3 sets of debenture of 1,500,000 

units at par value Baht 1,000 amounting to Baht 1,500 million which was approved by the Extraordinary 
Shareholders’ meeting of EP No. 2/2016, held on August 8, 2016, to extend the limit of debenture issuance 
from Baht 2,000 million to Baht 2,500 million as follows.- 

 
Type of debenture 

Value 
(Million Baht) 

Interest rate 
(%) Due date 

Amortizing Debenture No.2/2016, 1st set 500.00 4.20 September 23, 2019 
Debentures No.2/2016, 2nd set 500.00 4.50 September 23, 2020 
Debentures No.2/2016, 3rd set 500.00 4.80 September 23, 2021 

Total 1,500.00   
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26. DEBENTURES 

Direct subsidiary :  Eastern Power Group Plc. “EP”  (Con’t) 

The Company and the subsidiary shall comply with certain covenant including to maintain their Debt to 
Equity Ratio not to exceed 3.25 : 1 

Movement of debenture - net are as follows : 
    Unit : Baht 

    Consolidated Separate 

    2018 2017 2018 2017 
Beginning balance 3,234,100,000.00 3,234,100,000.00 815,400,000.00 815,400,000.00 
Less Redeemed durin the year (56,700,000.00) - - - 
Total 3,177,400,000.00 3,234,100,000.00 815,400,000.00 815,400,000.00 
Less Current portion (884,700,000.00) - (328,000,000.00) - 

Net 2,292,700,000.00 3,234,100,000.00 487,400,000.00 815,400,000.00 

 
27. EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATIONS - NET 

The Company and its subsidiaries operates post-employment benefit and pension based on the requirement 
of the Thai Labour Protection Act B.E. 2541 to provide retirement benefits and other long-term benefits to 
employees based on pensionable remuneration and length of service. 

 Change in present value of employee obligations as follows.- 

    Unit : Baht 

    Consolidated Separate 

    2018 2017 2018 2017 
Opening balance as at January 1,  29,362,614.00 25,480,031.00 26,551,718.00 23,419,482.00 
Increase from business combination 7,431,622.00 - - - 
Current service cost 1,027,963.00 3,465,333.00 3,024,165.00 2,776,990.00 
Interest cost 4,231,464.00 715,250.00 744,850.00 653,246.00 
Employee benefits paid during the years (1,988,070.00) (298,000.00) (1,191,070.00) (298,000.00) 
Ending balance as at December 31, 40,065,593.00 29,362,614.00 29,129,663.00 26,551,718.00 
Less Current portion (2,565,653.00) (196,507.00) (2,013,726.00) (82,049.00) 

Net  37,499,940.00 29,166,107.00 27,115,937.00 26,469,669.00 
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27. EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATIONS - NET (Con’t) 

The expense is recognised in the following line items in the profit or loss.-  

    For the year ended December 31, 

    Consolidated Separate 

    2018 2017 2018 2017 
Profit or loss     

Cost of goods sold and service 2,977,590.00 2,326,756.00 2,451,194.00 2,229,120.00 
Administrative expense 935,832.00 669,921.00 618,484.00 565,299.00 
Management’s remuneration 1,346,005.00 1,183,906.00 699,337.00 635,817.00 

Total 5,259,427.00 4,180,583.00 3,769,015.00 3,430,236.00 

 Principal actuarial assumptions at the reporting date are as follows.- 

    Consolidaled Separate 
    2018/2017 2018/2017 

*Discount rate (%) 2.80 - 3.49 2.80 
Salary increase rate (%) 4.40 - 5.00 4.40 
**  Employee turnover rate (%) 0 - 28 0 - 28 
*** Mortality rate TMO2008 TMO2008 
Retirement Age (year) 60 60 

*  Market yield from government’s bond for legal severance payments plan 
*  Upon the length of service 
** Reference from TMO 2008 : Thai Mortality Ordinary Table of 2008  

  

 Sensitivity analysis 

Reasonably possible changes at the reporting date to one of the relevant actuarial assumptions, holding 
other assumptions constant, would have affected the defined benefit obligation by the amounts shown 
below.- 

Effect on the employee benefits obligations as at December 31, 2018 and 2017 are as follows: 

Unit : Baht 

 Consolidated Separate 
2018 2017 2018 2017 

Discount rate   
     1% increase (3,338,423.00) (2,475,964.00) (2,278,386.00) (2,198,977.00) 
     1% decrease 3,794,039.00 2,807,910.00 2,566,245.00 2,487,146.00 
Salary increase rate     
     1% increase 4,738,275.00 3,192,102.00 3,278,365.00 2,829,671.00 
     1% decrease (4,189,263.00) (2,843,262.00) (2,921,716.00) (2,527,649.00) 
Employee turnover rate     
     1% increase (2,763,892.00) (2,632,511.00) (2,417,641.00) (2,337,723.00) 
     1% decrease 1,720,433.00 1,711,026.00 1,462,434.00 1,483,322.00 
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27. EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATIONS - NET (Con’t) 

 Sensitivity analysis (Con’t) 

Although the analysis does not take account of the full distribution of cash flows expected under the plan, it 
does provide an approximation of the sensitivity of the assumptions shown. 

The work of the newly issued law in 2019 

On 13 December 2018, The National Legislative Assembly passed a resolution approving the draft of a new 
Labour Protection Act, which is in the process being published in the Royal Gazette.  The new Labour 
Protection Act stipulates additional legal severance pay rates for employees who have worked for an 
uninterrupted period of twenty years or more.  Such employees are entitled to receive compensation at a 
rate of not less than that of the last 400 days which is increased from the current maximum rate of 300 
days.  This change is considered a post-employment benefits plan amendment and the Company and its 
subsidiary has additional liabilities provision for employee benefits obligations as at December 31, 2018 of 
Baht 12.20 million for the consolidated financial statements and Baht 8.93 million for the separate financial 
statements. 

The Company and its subsidiary will reflect the effect of the change by recognizing past services costs as 
expenses in profit and loss of the year in which the law is effective 
 

28. PROVISION FOR LIABILITIES FROM COMMITMENT 

During the year 2003, the Company's rehabilitation administrator passed a resolution to estimate the 
contingent liability from being a guarantor for the principal of Baht 200 million on the promissory notes 
issued by Manager Media Group Public Company Limited to a local bank. The contingent liability was 
recorded as an expense in full  since the  related company failed to meet the obligations in the rehabilitation 
plan. On February 17, 2004, the court ordered to approve the second rehabilitation plan of the related 
company and on June 28, 2007, the related company is processing under the rehabilitation plan at present. 

During  the year 2005, Manager Media Group Public Company Limited repaid part of its debt to such bank 
by issuing its common shares for the debt conversion to the capital and  for conversion of convertible 
debenture and its registrar had already sent the share certificates to such bank, in accordance with the 
second rehabilitation plan mentioned above. The remaining balance of liabilities of such company to the 
bank amounted to Baht 46.21 million. The Company had not charged any fee to the related company for the 
guarantee. 

On November 18, 2008, the Civil Court, Bankruptcy Department, ordered to hold Manager Media Group 
Public Company Limited's assets under absolute receivership under the Bankruptcy Act. However, the 
Company's liability as the guarantor continues to exist under the Company's rehabilitation plan, which the 
Company perform this debt by converting it into common shares at Baht 4.- each the time. At present, the 
Company has decreased its common shares to a proportion of 3 shares to 1 share a Baht 1.- each, but  the 
Company did not adjust its provision for liabilities from this commitment as it has not been requested by the 
bank to perform the debt on behalf of Manager Media Group Public Company Limited at present. 
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28. PROVISION FOR LIABILITIES FROM COMMITMENT (Con’t) 

On December 16, 2010, the Civil Court, Bankruptcy Department, has ordered Manager Media Group Public 
Company Limited to be bankrupted in accordance with the report of the official receiver as a result of the 
resolution of the first meeting of the creditors. 
 

29. SHARE CAPITAL 

The Movements of share capital during the year ended December 31, 2018 and 2017 were summarized below.- 

  Consolidated / Separate 
  2018 2017 
  Common Share Unit : Baht Common Share Unit : Baht 

  (Share) Share Capital Share Premium (Share) Share Capital Share Premium 
Authorized       
   Beginning balance 937,716,283 937,716,283.00 - 861,283,589 861,283,589.00 - 
   Increase share capital       
    - Increase of new share 104,503,846 104,503,846.00 - - - - 
   - for support the stock     
     dividend.   - - - 70,434,430 70,434,430.00 - 
   - for support warrants to buy  
     common shares 104,503,846 104,503,846.00 - 6,000,000 6,000,000.00 - 
   Reducion of share (101,685,513) (101,685,513.00) - (1,736) (1,736.00) - 

   Ending balance 1,045,038,462 1,045,038,462.00 - 937,716,283 937,716,283.00 - 

Issued and paid-up       
   Beginning balance 836,030,770 836,030,770.00 371,118,936.72 765,585,412 765,585,412.00 370,999,870.41 
   Increase of new share 85,542,070 85,542,070.00 196,746,761.00 - - - 
   Dividend share - - - 70,429,582 70,429,582.00 - 
   Warrants to buy common 
      shares - - - 15,776 15,776.00 119,066.31 

   Ending balance 921,572,840 921,572,840.00 567,865,697.72 836,030,770 836,030,770.00 371,118,936.72 

 In 2018 

29.1 At the Annual General Meeting of Shareholders of 2018, held on April 25, 2018 it was resolved as the 
following : 

29.1.1  To Decrease its authorized share capital 3,112 shares resulted in numbers of shares decreased from 
937,716,283 share to 937,713,171 share at the par value of Baht 1 per share cause of remaining from pay 
dividend. The Company has registered the decrease of shares with the Ministry of Commerce on November 
12, 2018. 

29.1.2  To Decrease its authorized share capital 101,682,401 shares resulted in numbers of shares decreased from 
937,713,171 share to 836,030,770 share at the par value of Baht 1 per share cause canceled of the EPCO-
W2 warrants matured on November 30, 2018. The Company has registered the decrease of shares with the 
Ministry of Commerce on November 12, 2018. 
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29. SHARE CAPITAL (Con’t) 

 In 2018  (Con’t) 

29.1 At the Annual General Meeting of Shareholders of 2018, held on April 25, 2018 it was resolved as the 
following : (Con’t) 

29.1.3  At the Extraordinary Shareholders’ Meeting of the Company No. 1/2017, held on October 31, 2018 it was 
resolved to increase its authorized shared capital 209,007,692 share resulted in numbers of shares 
increased from 836,030,770 share to 1,045,038,462 share at the par value of Baht 1 per share 23.1.3 to 
support the offering of new ordinary shares to existing shareholders at a ratio of 8 existing shares for 1 new 
share at the price of Baht per share and support the right purchase common share of the Company (EPCO-
W3) of not more than 104,503,846 units in proportion to the shares held by existing shareholders. Holding 
shares that are entitled to subscribe at the rate of 1 new ordinary share per 1 unit of warrant without charge. 
The warrants can be exercised to purchase one unit of the new shares for 1 old share at a price of Baht 5. 
The term of the warrants does not exceed 2 years from the date of issuance and offering of warrants. 

  In 2017 

29.2 At the Annual General Meeting of Shareholders of 2017, held on April 27, 2017, it was resolved to increase 
its authorized shared capital of 35,623,416 share resulted in numbers of shares increased from 861,283,589 
share to 896,907,005 share at the par value of Baht 1 per share to accommodate share dividend payment 
as described in the Note 32 to the financial statement. The Company has registered the increase of shares 
with the Ministry of Commerce on May 17, 2017. 

29.3 At the Extraordinary Shareholders’ Meeting of the Company No. 1/2017, held on September 28, 2017 it was 
resolved as the following : 

29.3.1 To decrease the authorized share capital remaining from pay dividend amounting to 1,736 shares at Baht 1 
per shares to decrease its authorized share capital from Baht 896,907,005.00 to Baht 896,905,269.00.    
The Company has registered the decrease of shares with the Ministry of Commerce on October 10, 2017. 

29.3.2  To increase its authorized share capital 40,811,014 shares at Baht 1 per shares to accommodate share 
dividend payment amounting 39,811,014 shares as describe in the Note 32 to the financial statement and 
support the right purchase common share of the Company (EPCO-W2) amounted of 1,000,000 shares. To 
increase its authorized share capital from Baht 896,905,269.00 to Baht 937,716,283.00. The Company has 
registered the increase of share with the Ministry of Commerce on October 11, 2017. 

  
30.  SHARE PREMIUM 

Section 51 of the Public Companies Act B.E. 2535 requires companies to set aside share subscription 
monies received in excess of the par value of the shares issued to a reserve account (“share premium”). 
Share premium is not available for dividend distribution. 
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31.  LEGAL RESERVE 

The Company and subsidiary : 

 Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company is required to set 
aside to a statutory reserve of at least 5% of its net income after deducting accumulated deficit brought 
forward (if any), until the reserve reaches 10% of the registered capital. The statutory reserve is not 
available for dividend distribution. 

 As at December 31, 2018 and 2017, the Company appropriated legal reserve amounting to Baht 8.55 
million and Baht 7.04 million respectively. 

 At present, the Company has fully been set aside of the legal reserve.  

Indirect Subsidiariary : 

 According to Section 1202 of the Thai Civil and Commercial Code, a subsidiaries (incorporated under Thai 
Laws) is required to set aside a legal reserve equal to at least 5% of its income each time the Company 
pays out a dividend, until such reserve reaches 10% of its authorize share capital. The statutory reserve can 
neither be offset against deficit nor used for dividend payment. 

 
32. DIVIDEND PAYMENT 

Dividends declared in the year ended December 31, 2018 and 2017 as the following.- 

 The Company : 

Dividend Approved by 

Dividend  
per share  

(Baht per share) 
Dividend paid  
(Million Baht) 

Dividend 
payment 
(Date) 

Year 2018     

Interim dividend from operation from  
   July to December 2017 

Annual General Shareholder’s 
Meeting of 2018, held on  
April 25, 2018 0.08 66.88 May 23, 2018 

Interim dividend from operation from 
January to June 2018 

Board of Director meeting No 
8/2018 held on August 14, 2018 0.05 41.80 Sep 12, 2018 

Total   108.68  
Year 2017     

Interim dividend from operation from  
   July to December 2016 

Annual General Shareholder’s 
Meeting of 2017, held on  
April 27, 2017 0.04 61.25 May 24, 2017 

Interim dividend from operation from 
January to June 2017 

Extraordinary Shareholder’s 
Meeting No. 1/2017 held on 
September 28, 2017 0.08 63.70 Oct 27, 2017 

Total   124.95  
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32. DIVIDEND PAYMENT (Con’t) 

Dividends declared in the year ended December 31, 2018 and 2017 as the following.- (Con’t) 

 The Company : (Con’t) 

In 2018 

32.1 At the Annual General Meeting of Shareholders of 2018, held April 25, 2018, it was resolved to payment 
additional dividend from operating results since January to December 2017, at the rate of Baht 0.16 per share, 
totaling Baht 130.58 million, payable in cash at the rate of Baht 0.11 per share, in the amount of Baht 90.77 
million and will pay the newly issued ordinary  shares to the existing shareholder at the rate of Baht 0.05 per 
share, totaling Baht 39.81 million (20 existing shares for 1 shares dividend, if any shareholder has fraction of 
shares after the allocation of stock dividend. Dividend payment in cash instead of dividend payment at the rate 
of 0.05 Baht per share) 

In 2017 

32.2 At the Annual General Meeting of Shareholders of 2017, held April 27,2017, it was resolved to payment 
additional dividend from operating results since July to December 2016, at the rate of Baht 0.02 per share, 
totaling Baht 61.25 million, payable in cash at the rate of Baht 0.02 per share, in the amount of Baht 30.62 
million and will pay the newly issued ordinary  shares to the existing shareholder at the rate of Baht 0.04 per 
share, totaling Baht 30.62 million (25 existing shares for 1 shares dividend, if any shareholder has fraction of 
shares after the allocation of stock dividend. Dividend payment in cash instead of dividend payment at the rate 
of 0.04 Baht per share) 

32.3  At the Extraordinary Shareholders’ Meeting of the Company No. 1/2017, held on September 28, 2017,  it was 
resolved to payment additional dividend from operating results since January to June 2016 at the rate of Baht 
0.08 per share, totaling Baht 63.70 million, payable in cash at the rate of Baht 0.03 per share, in the amount of 
Baht 23.89 million and will pay the newly issued ordinary  shares to the existing shareholder at the rate of Baht 
0.05 per share, totaling Baht 39.81 million (20 existing shares for 1 shares dividend, if any shareholder has 
fraction of shares after the allocation of stock dividend. Dividend payment in cash instead of dividend payment 
at the rate of 0.05 Baht per share) 

 
33. GOVERNMENT GRANT 

 Government grant are revenues subsidy for adders derived from a subsidy granted in the form of adders of 
tree indirect subsidiaries from the Provincial Electricity Authority for sales of electricity from solar power at 
the rate of Baht 8 per kilowatt over ten-year period starting from the effective date of purchasing commercial 
electric. The subsidiaries have accounted for the subsidy as revenues upon delivery and acceptance by 
customers. 
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34. EXPENSES BY NATURE 

 Significant expenses classified by nature to consist of.-  

 Unit : Baht 
 Consolidated Separate 
  

2018 
2017 

(Restated) 
 

2018 
 

2017 
Changes in inventories of finised 
good and work in process 952,280.48 5,647,193.36 952,280.48 5,647,193.36 
Raw material and consumables used 198,462,280.97 196,369,688.91 198,419,916.03 196,369,688.91 
Employee benefits 128,321,887.15 120,527,801.35 95,281,216.22 97,481,148.75 
Depreciation and amortization 163,360,577.15 164,982,519.59 26,702,533.10 24,753,509.42 
Impairment loss of assets (302,411.24) (656,529.12) (302,411.24) (656,529.12) 
Solar farm expenses 28,638,301.19 26,922,027.97 - - 
Utilities cost 12,918,922.83 12,839,806.35 11,503,349.47 12,002,419.50 
Remuneration of Directors 30,504,849.25 25,325,159.86 15,792,182.00 14,576,576.00 
Finance cost 246,482,307.69 210,778,945.10 64,261,737.01 46,653,997.86 

 

35. BASIC EARNINGS PER SHARE 

Basis earnings per share for the year is calculated by dividing the net income attributable to common 
shareholders (excluding other comprehensive income) by the weighted - average number of common 
shares which are held by third parties during the period as follows: 

   For the year ended December 31, 
   Consolidated Separate 
    

2018 
2017 

(Restated) 
 

2018 
 

2017 
Net profit attributable to ordinary  

shareholders of the Company (basis) 
(Baht) 342,774,792.69 206,424,479.55 34,141,620.83 51,587,377.70 

Number of weighted average common 
shares (Share) 840,718,007 791,029,679 840,718,007 791,029,679 

Basic earnings per share (Baht : share) 0.41 0.26 0.04 0.07 
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36. RIGHTS AND PRIVILEGES FROM THE INVESTMENT PROMOTION 

The Company and 5 indirect subsidiaries have been granted investment promotion certificates from the 
Board of Investments in accordance with Investment Promotion Act, B.E. 2520. For the production of sterile 
paper packaging type 6.13.1, to improve production efficiency for Alternative Energy and for the operating of 
solar power energy business as follows: 

1. Exemption of import duty for machinery used in the production which must be imported within the 
granted period. 

2. Exemption of corporate income tax for the net profit from the promoted business  for a period of 8 
years from the date that generating income from the promoted business of production of solar power 
energy. 

3. Exemption of corporate income tax for the net profit from the promoted business at the rate of 50% of 
normal rate for a period of 5 year from the promoted period. The details are as follows : 

Certificate no. Approved date Company’s Name of Promotional Activities The First Date 
1214(1)/2555 May 31, 2011 RPV Energy Co., Ltd Octorber 15, 2012 
1215(1)/2555 May 10, 2011 JKR Energy Co., Ltd Octorber 15, 2012 
1515(1)/2556 April 9, 2013 Lopburi Solar Co., Ltd February 4, 2014 
1310(1)/2557 March 13, 2014 Epco Green Power Plus Co., Ltd September 18, 2014 
1311(1)/2557 March 13, 2014 Epco Green Power Plus Co., Ltd September 18, 2014 
1312(1)/2557 March 13, 2014 Epco Green Power Plus Co., Ltd September 18, 2014 
1313(1)/2557 March 13, 2014 Epco Green Power Plus Co., Ltd September 18, 2014 
1314(1)/2557 March 13, 2014 Epco Green Power Plus Co., Ltd September 18, 2014 
1396(8)/2557 March 28, 2014 Epco Green Power Plus Co., Ltd April 28, 2015 
1397(8)/2557 March 28, 2014 Epco Green Power Plus Co., Ltd April 30, 2015 
1398(8)/2557 March 28, 2014 Epco Green Power Plus Co., Ltd June 10, 2015 

    

4. Exemption of corporate income tax for the net profit from the promoted business not exceed 100% of 
total investment excluded land price and working capital for a period of 8 years from the date that 
generating income from the promoted business of solar energy as following: 

Certificate no. Approved date Company’s Name of Promotional Activities The First Date 
59-1568-1-00-1-0 November 24, 2016 Prachin Solar Co., Ltd.  February 1, 2017 

5. Exemption of corporate income tax for the net profit from the promoted business not exceed 100% of 
total investment excluded land price and working capital for a period of 3 years from the date that 
generating income from the promoted business of production of sterile paper packaging type 6.13.1 as 
following: 

Certificate no. Approved date Company’s Name of Promotional Activities The First Date 
59-0967-1-00-1-0 June 20, 2016 Eastern Printing Plc. August 2017 
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36. RIGHTS AND PRIVILEGES FROM THE INVESTMENT PROMOTION (Con’t) 

6. Exemption of corporate income tax for the net profit from the promoted business not exceed 50% of 
the amount of invesment to improve production efficiency excluding land price and working capital for a 
period of 3 years effective from the date of generating income from the promoted business as following: 

Certificate no. Approved date Company’s Name of Promotional Activities The First Date 
60-0503-1-04-1-0 March 27, 2017 Eastern Printing Plc. June 2017 

Results of the Company and its subsidiaries’s operations under promoted business are classified under 
promoted and non-promoted business as follows: 

 Unit : Thousands baht 

 Consolidated 

 For the year ended December 31, 2018 
For the year ended December 31, 2017 

(Restated) 

 

 
Promoted 
Business 

Non-
Promoted 
Business 

 
 

Total 

 
Promoted 
Business 

Non-
Promoted 
Business 

 
 

Total 
Revenues 357,409 827,255 1,184,664 366,982 595,649 962,631 
Cost and expenses (100,388) (675,586) (775,974) (162,680) (568,589) (731,269) 

Net Profit 257,021 151,669 408,690 204,302 27,060 231,362 

The classification of results of the Company's operations was applied with 2 bases as following. -  

1. Costs and expenses identifiable to each category were directly charged to each of them. 

2. Costs and expenses unidentifiable to each category were allocated to each of them based on the 
proportion of their revenues. 
 

37. PROVIDENT FUND 

 The Company and its employees have jointly established a provident fund in accordance with the Provident 
Fund Act B.E. 2530 (1987). The Company and its employees contributed to the fund monthly at the rate of 
3 - 5 percent of their basic salary. The fund, which is managed by Krung Thai Asset Management Pcl and 
will be paid to employees upon termination in accordance with the fund rules.    

 For the year ended December 31, 2018 and 2017 the Company and its subsidiaries contributed to the fund 
in consolidated financial statement amounting to Baht 2.70 million and Baht 2.89 million respectively, the 
separate financial statement amounting to Baht 2.10 million and Baht 2.38 million respectively. 
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38. OPERATING SEGMENT INFORMATION  

Operating segment information is reported in a manner consistent with the internal reports that are regularly 
reviewed by the chief operating decision maker in order tomake decisions bout the allocation of resources to 
the segment and assess its performance. The chief operating decision maker has been identified as the 
Company’s Board of Directors. 

Segment information is presented in respect of the Company and its subsidiaries’ operating segments. The 
primary format, business segments, is based on the Company and its subsidiaries’ management and the 
internal reporting structure provided to the chief operating decision maker. 

Segment assets and revenues include items directly attributable to a segment as well as those that can be 
allocated on a reasonable basis. 

Business segments: 

Segment 1 : Printing 
Segment 2 : Solar power plants 
Segment 3 : Holding other companies’ shares 
Segment 4 : Maintenance solar farm 

Geographic segments : 

In presenting classification of geographical segments, revenue is based on the geographic location of customers. 

The Company and its subsidiaries operate businesses in Thailand and oversea with significant segments as follows.- 

 Segment  The main scope of performance 
Thailand Contractor print, generate electricity with solar a holding other Companies’ shares 
Japan Solar farm operator and holding other companies’ shares 
Hong Kong Holding other companies’ shares 
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38. OPERATING SEGMENT (Con’t) 

38.1   Total asset, revenue and results, based on business segments in the consolidated financial statement are 
 as follows.- 

 Unit : Thousands Baht 
 Consolidated 
 For the year ended December 31, 2018 
 Segment 2 Segment 2 Segment 3 Segment 4 Elimination Total 

Sales income 427,888 283,835 - 80,607 (12,692) 779,638 

Operating profit 125,601 226,804 - 14,295 (3,926) 362,774 
Other income       

Government grant - 207,631 - - - 207,631 

Interest income 75,580 6,150 46,577 2,497 (128,778) 2,026 

Dividend income 38 72,273 138,252 - (210,624) 38 
Gain in a bargain purchase - - - - 130,982 130,982 
Others 22,732 9,914 28,495 153 3,055 64,349 

Depreciation and amortization (29,157) (129,484) (341) (73) (4,306) (163,361) 
Share of profit on investment in  

associated companies 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
240,447 

 
240,447 

Expenses - net (67,336) (39,446) (72,241) (5,896) 16,535 (168,384) 
Finance cost (64,517) (79,622) (223,112) (8,092) 128,862 (246,481) 

Income tax revenue (expenses) (20,931) (186) 100 (314) - (21,331) 

Profit for segment 42,010 274,133 (82,270) 2,570 172,247 408,690 
Income of non-controlling interest (65,915) 

Net profit attributable to shareholders of the parent company 342,775 

Segment total assets       
Property, plant and equipment 

and intangible assets allocated 696,181 4,122,559 31,589 146 249,876 5,100,351 
Other assets      5,498,981 

Total assets as at December 31, 2018    10,599,332 
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38. OPERATING SEGMENT (Con’t) 

38.1   Total asset, revenue and results, based on business segments in the consolidated financial statement are 
as follows.- (Con’t) 

 Unit : Thousands Baht 
 Consolidated 
 For the year ended December 31, 2017 
 Segment 2 Segment 2 Segment 3 Segment 4 Elimination Total 

Sales income 444,926 264,646 - 12,804 (12,088) 710,288 

Operating profit 136,944 214,163 - 3,888 9,107 364,102 
Other income       

Government grant - 220,589 - - - 220,589 

Interest income 39,139 3,548 71,474 118 (107,066) 7,213 

Dividend income - - 191,749 - (191,749) - 

Others 14,315 43,040 37,085 22 (69,920) 24,542 

Depreciation and amortization (24,753) (131,237) (357) (159) (8,476) (164,982) 
Share of profit on investment in  

associated companies 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
196,234 

 
196,234 

Expenses - net (54,329) (45,157) (140,543) (2,145) 59,367 (182,807) 
Finance cost (46,654) (88,257) (187,153) - 111,285 (210,779) 

Income tax revenue (expenses) (13,074) (9,605) 203 (274) - (22,750) 

Profit for segment 51,588 207,084 (27,542) 1,450 (1,218) 231,362 
Income of non-controlling interest (24,937) 

Net profit attributable to shareholders of the parent company 206,424 

Segment total assets       
Property, plant and equipment 

and intangible assets allocated 279,837 3,456,021 32,267 182 157,994 3,926,301 
Other assets      4,581,444 

Total assets as at December 31, 2017    8,507,745 
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38. OPERATING SEGMENT INFORMATION (Con’t) 

38.2 Asset, revenue and results, based on geographical segment  

Revenues and operating results of the geographic segments in the consolidated financial statements for the 
year ended December 31, 2018 and 2017 as follows.- 

   Unit : Baht 

   Consolidated 

 2018 2017 
Thailand 1,034,544,124.59 808,632,254.58 
Japan 149,583,089.93 153,999,034.41 
Vietnam 538,109.04 - 

Total 1,184,665,323.56 962,631,288.99 

 

Non - current assets by geographical segment in consolidated financial statement as at December 31, 2018 
and 2017 as follows.- 

     Unit : Baht 

     Consolidated 
      2017 
     2018 (Restated) 
Thailand   5,993,496,012.66 5,307,675,114.69 
Japan   2,896,902,653.68 2,234,037,638.33 
Vietnam   86,473,866.15 - 

Total   8,976,872,532.49 7,541,712,753.02 
  
 For the year ended December 31, 2018 and 2017. The Company and its subsidiaries had transactions with 

3 major customers respectively with the value more than 10% of total revenue as follows.- 

   Unit : Baht 

   For the year ended December 31 

   Consolidated Separate 

   2018 2017 2018 2017 
Printing 125.42 113.12 125.42 113.12 
Solar power plants 451.73 461.03 - - 

Total income 577.15 574.15 125.42 113.12 
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39. FINANCIAL INSTRUMENT 

The Company and its subsidiaries complied with the Thai Accounting Standard No. 107 "Presentations and 
Disclosure of Financial Instruments" as a guidance to disclose about the financial instruments as follows. 

The related accounting policies are disclosed in the Note 5.26 to the financial statements.  

39.1 Financial risk management 

The Company and its subsidiaries are exposed to normal business risks from changes in market interest 
rates and currency exchange rates and from non-performance of contractual obligations  by counterparties. 
The Company and its subsidiaries did not speculate or engage in the trading of any derivative financial 
instrument.  

39.2 Credit risk 

The Company and its subsidiaries are exposed to credit risk from non performance of contractual 
obligations by counter parties resulting in a financial loss to the Company and its subsidiaries. To prevent 
the risk, the Company and its subsidiaries have credits control and regularly review debtors’ financial status.  

The Company and its subsidiaries do not expect significant losses from non performance contractual 
obligation as their customers are diverse.  

For the financial assets, the carrying amount of assets recorded in the statement of financial position, next of an 
allowance for doubtful accounts, represents the company and its subsidiaries maximum exposure to credit risk. 

39.3 Interest rate risk 

The Company and its subsidiaries exposure to interest rate risk relates primarily to its deposits with financial 
institutions, bank overdrafts and short-terms and long-term loans charged with interest and financial lease. 
However, since interest rates of the majority of these financial assets and liabilities vary according to market 
rates or are fixed and closed to market rates, the Company and its subsidiaries management deemed their 
interest risk at low level. The Company and its subsidiaries thus do not use derivative financial instruments 
to hedge such risk. However, The subsidiaries have entered in long-term loans interest rate swap agreement in 
order to manage their risk. 
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39. FINANCIAL INSTRUMENT (Con’t) 

39.3 Interest rate risk (Con’t) 

Financial assets and financial liabilities of the Company and its subsidiaries had interest rate risk as  
follows.- 

   Unit : Thousand baht 

   Consolidated 

   Fixed interest rates Floating Non-   

   
Within 1 

year 
1 - 5 
years 

Over 
5 years 

interest 
rate 

interest 
bearing 

 
Total 

Interest rate 
(% p.a.) 

As at December 31, 2018        

Financial assets        
 Cash and cash equivalents 17 - - 317,693 7,790 325,500 0.001 - 0.5 
  Temporary investments - - - 6,720 252,161 258,881 0.9 - 1.55 

 Trade accounts and other 
current receivable 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
659,235 

 
659,235 

 
- 

 Deposit at bank held as 
collateral 

 
89,227 

 
- 

 
- 

 
28,853 

 
- 

 
118,080 

 
0.125 - 1.1 

 Long-term investments - - - - 344 344 - 

 Loan to related  
    parties - - - - 9,371 9,371 - 

 Loans to employees - - - 4,270 - 4,270 MLR + 1.5 

Financial liabilities        
 Short-term loans from 

   financial institutions 320,695 - - 352 - 321,047 

 
MOR, 3 - 5.8125 

 Bill of exchange 460,000 - - - - 460,000 3.45 

 Trade accounts and other 
current payable 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
247,880 

 
247,880 

 
- 

 Short - term loans from other 
parties 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
79,940 

 
79,940 

 
- 

 Long-term loans from financial 
institutions 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2,835,339 

 
- 

 
2,835,339 

* 

 Long-term loans from  
   other party 

 
28,508 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
28,508 

 
14 

 Debenture - 3,177,400 - - - 3,177,400 4.15-5.35 

* THFIX+1.97, THFIX+2.5, THFIX+3.15, MLR-0.75, MLR-1, MLR-2, LIBOR+1.6, LIBOR+2.5, TIBOR+1.7 
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39. FINANCIAL INSTRUMENT (Con’t) 

39.3 Interest rate risk (Con’t) 

Financial assets and financial liabilities of the Company and its subsidiaries had interest rate risk as  
follows.- (Con’t) 

   Unit : Thousand baht 

   Consolidated 

   Fixed interest rates Floating Non-   

   
Within 1 

year 
1 - 5 
years 

Over 
5 years 

interest 
rate 

interest 
bearing 

 
Total 

Interest rate 
(% p.a.) 

As at December 31, 2017        

Financial assets        
 Cash and cash equivalents - - - 142,994 16,066 159,060 0.1 - 1 

 Temporary investments - - - 22,586 4,424 27,010 0.9 - 2 

 Trade accounts and other 
current receivable 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
476,579 

 
476,579 

 
- 

 Deposit at bank held as 
collateral 

 
128,680 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
128,680 

 
0.8 - 1.1 

 Long-term investments - - - - 422 422 - 

 Loan to related parties - - - - 75,776 75,776 - 

 Loans to employees - - - 4,096 - 4,096 MLR+1.5 

Financial liabilities        
 Short-term loans from 

   financial institutions 
 

150,000 
 
- 

 
- 

 
141,001 

 
- 

 
291,001 

 
MOR,2.35-7.21 

 Bill of exchange 380,000 - - - - 380,000 3.45 

 Trade accounts and other 
current payable 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
189,859 

 
189,859 

 
- 

 Short - term loans from other 
parties 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
128,896 

 
128,896 

 
- 

 Short - term loans from related 
parties 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
30,000 

 
30,000 

 
- 

 Long-term loans from financial 
institutions 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,638,771 

 
- 

 
1,638,771 

 
THFIX+1.24, 

MLR-2, MLR-1, 
FIX+2.5, 

TIBOR+1.7 
 Long-term loans from  

   other party 
 

28,195 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
28,195 

 
14 

 Debenture - 3,234,100 - - - 3,234,100 4.15-5.35 
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39. FINANCIAL INSTRUMENT (Con’t) 

39.3 Interest rate risk (Con’t) 

Financial assets and financial liabilities of the Company and its subsidiaries had interest rate risk as  
follows.- (Con’t) 

 

   Unit : Thousand baht 

   Separate 

   Fixed interest rates Floating Non-   

   
Within 
1 year 

1 - 5 
years 

Over 
5 years 

interest 
rate 

interest 
bearing Total 

Interest 
rate (% p.a.) 

  As at December 31, 2018         
Financial assets        

Cash and cash equivalents - - - 550 3,831 4,381 0.1 - 0.375 

Temporary investments - - - - 252 252 - 

Trade accounts and other 
current receivable 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
138,540 

 
138,540 

 
- 

Short - term loan to related  
    parties 

1,350,4
30 - - - - 1,350,430 5.5 

Long-term investments - - - - 344 344 - 

Loans to employees - - - 4,270 - 4,270 MLR+1.5 

  Financial liabilities        
 Short-term loans from 

   financial institutions - - - 56,159 - 56,159 MOR,3-7.12 
 Bill of exchange - - - 460,000 - 460,000 3.45 

 Trade accounts and other 
current payable 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
29,281 

 
29,281 

 
- 

 Long-term loans from financial 
institutions 

- - - 433,148 - 433,148 THFIX+1.24, 
MLR-1.97,    

MLR-1 
 Debenture - 815,400 - - - 815,400 5 - 5.35 

  As at December 31, 2017         
Financial assets        

Cash and cash equivalents - - - 1,500 5,060 6,560 0.10 - 0.5 

Trade accounts and other 
current receivable 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
378,532 

 
378,532 

 
- 

Short-term loan to subsidiary 1,270,0
78 

- - - - 1,270,078 5.5 

Long-term investments - - - - 422 422 - 

Loans to employees - - - 4,084 - 4,084 MLR+1.5 
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39. FINANCIAL INSTRUMENT (Con’t) 

39.3 Interest rate risk (Con’t) 
   Unit : Thousand baht 

   Separate 

   Fixed interest rates Floating Non-   

   
Within 1 

year 
1 - 5 
years 

Over 
5 years 

interest 
rate 

interest 
bearing Total 

Interest 
rate (% p.a.) 

As at December 31, 2017 (Con’t)        
Financial liabilities         
 Short-term loans from 

   financial institutions 
 
- 

 
- 

 
- 

 
273,908 

 
- 

 
273,908 

 
MOR,2.35-7.12 

 Bill of exchange - - - 380,000 - 380,000 3.45 

 Trade accounts and other 
current payable 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
23,411 

 
23,411 

 
- 

 Short-term loans from related 
partie 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
30,000 

 
30,000 

 
- 

 Long-term loans from financial 
institutions 

 
- 

 
- 

 
- 

 
11,250 

 
- 

 
11,250 

 
THFIX+1.24, 

MLR-2, MLR-1 
 Debenture - 815,400 - - - 815,400 5 - 5.35 

39.4 Currency risk 

The Company and its subsidiaries had significant foreign assets and liabilities which were not hedge foreign 
exchange risk. However, the Company and its subsidiaries’ management believe that they will not against 
have any significant impact on the Company and its subsidiaries’ financial statements as follows 

 Liabilities which were hedged against foreign exchange risk as follows.- 

    Consolidated Separate 
    2018 2017 2018 2017 

Liabilities  
  Trust receipts payable     
     US Dollars 2,211,471.37 2,510,877.30 1,713,418.57 1,988,647.30 

  Liabilities which were not hedged against foreign exchange risk as follows.- 

    Consolidated Separate 
    2018 2017 2018 2017 
Liabilities  
  Trust receipts payable     
     US Dollars 4,032,540.07 - - - 
     Euro - 350,000.00 - 350,000.00 
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39. FINANCIAL INSTRUMENT (Con’t) 

39.5 Liquidity risk  

Liquidity risk is the risk that the Company and its subsidiaries will be unable to liquidate its financial assets 
and/or procure sufficient funds to discharge its obligations in a timely manner, resulting in the incurrence of 
a financial loss. The Company has a policy to maintain liquidity risk which may occur. The Company and its 
subsidiaries has sufficient credit lines to fund  its operations that are provided by many commercial banks. 
This mitigates the risk. 

39.6 Fair value of financial instruments 

A fair value is the amount for which an asset can be exchanged or a liability settled between knowledgeable, 
willing parties in an arm’s length transaction.   

Methodology of fair value measurement depends upon characteristics of the financial instruments. For the 
financial instruments which are regarded as trade in an active market, fair value has been determined  by 
the latest quoted market price. If however the appropriate quoted market price cannot be determined, the 
fair value is determined using an appropriate valuation technique. 

Since the majority of the Company and subsidiaries’ financial assets and liabilities are short-term in nature 
or bear floating interest rates, their fair value is not expected to be materially different from the amounts 
presented in the statements of financial position. 

39.6.1  The Company and its subsidiaries had the following assets and liabilities that were measured at fair value 
using different levels of inputs as follows.- 

  Unit : Baht 
  Consolidate 
  Level 1 Level 2 Level 3 Total 

As at December 31, 2018     

Financial assets measured at fair value    
 Current :     
  Held for sale securities 252,379,510.85 - - 252,379,510.85 

As at December 31, 2017     

Financial assets measured at fair value     
 Current :     
  Held for sale securities 4,845,841.81 - - 4,845,841.81 
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39. FINANCIAL INSTRUMENT (Con’t) 

39.6 Fair value of financial instruments (Con’t) 
  Unit : Baht 
  Separate 
  Level 1 Level 2 Level 3 Total 

As at December 31, 2018     

Financial assets measured at fair value     
 Current :     
  Held for sale securities 251,879,515.40 - - 251,879,515.40 

As at December 31, 2017     

Financial assets measured at fair value     
 Non-current:     
  Held for sale securities 421,850.00 - - 421,850.00 

During the current period, there were no transfers within the fair value hierarchy. 
 
40. CREDIT FACILITIES 
 The Company was credit facilities with commercial banks as follows.- 

   Unit : Million Baht 
   Consolidated Separate 
   2018 2017 2018 2017 
Bank overdraft 57.00 37.00 37.00 37.00 
Letter of guarantee 20.73 10.73 10.00 10.00 
Letters of credit / Trust receipts 196.00 141.00 156.00 141.00 
Promissory note 200.00 150.00 150.00 150.00 
Long-term loans 3,556.40 1,720.70 746.00 165.00 
Stand by Letter of Credit 141.62 141.62 54.00 54.00 
Combined Credit Limit 1,737.00 958.00 100.00 100.00 
Total 5,908.75 3,159.05 1,253.00 657.00 

The above credit facilities are secured by the mortgage of the Company’s and indirect subsidiaries land 
and building and certain machinery and equipment (see. Note 17 to the financial statements). 
subsidiaries, directors of the Company, pledge shares of indirect subsidiaries held by subsidiaries and 
directors. In addition, the Company is restricted to certain covenants pertaining  in the loan agreements. 
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41. COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITLES 

41.1  As at December 31, 2018 and 2017, an indirect subsidiary in Japan and an indirect subsidiary in Vietnam 
were in possession of commitments from future payment for the construction of solar power plant 
agreements as follows.- 

  Consolidated 
  2018 2017 

Payment for the construction of solar power plant agreement in Japan   
    (Unit : Million JPY) 1,506.43 5,913.88 

Payment for the construction of solar power plant agreement in Vietnam   
    (Unit : Million VND) 92,426.40 - 

Payment for the construction of solar power plant agreement in Vietnam   
    (Unit : Million USD) 72.51 - 

41.2 As at December 31, 2018 and 2017, two indirect subsidiaries were in possession of commitments from 
future payment for Installation of solar system amounting to Baht 10.89 million and Baht 4.60 million 
respectively. 

41.3 As at December 31, 2018 and 2017, an indirect subsidiary was in possession of commitments from future 
payment for development in solar power project on the ground amounting to Baht 75.90 million and Baht 
79.20 million respectively. 

41.4 Four indirect subsidiaries in Thailand have entered  into  Power Purchase Agreements with the Electricity 
Generating Authority of Thailand under the solar power project for the capacity of 20 Megawatt. The 
agreement term was 5 years and automatically extended for a period of 5 years subject by to the provision 
either party giving of written notice to the counterparties another issue for a period of 25 years. 

41.5 An indirect subsidiary in Thailand has entered into a Solar PV Rooftop Power Purchase Agreement with 
Metropolitan Electricity Authority ("MEA") for 8 projects with total capacity of 1,509.20 Kilowatts. The 
agreement term was 25 years.  

41.6 An indirect subsidiary in Japan has entered into a management service agreement for solar power plant 
with the capacity of 12,009.8 Kilowatts. Under the agreement, the indirect subsidiary shall pay the 
management fee at Yen 10 million for a period of 20 years commencing from the COD date and shall 
automatically extend the 1 year period until the party will terminate the agreement in writing. 

41.7 Indirect subsidiaries had entered into rental agreements shall pay rental and service fee in the future as 
follows.- 
     Consolidated 
      2018 2017 
Security agreements (Unit : Baht) - 172,500.00 
Rental agreements (Unit : Baht) 2,320,700.00 3,304,700.00 
Insurance premiums of inverter (Unit : USD) 144,000.00 - 
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41. COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITLES (Con’t) 

41.8 The Company and indirect subsidiaries had contingent liability in respect of with commercial banks as 
follows.- 
     Unit : Million Baht 
     Consolidated Separate 
      2018 2017 2018 2017 

Letters of credit     
The Company 36.16 10.21 36.16 10.21 
Indirect subsidiaries 9.07 3.97 - - 
Total 45.23 14.18 36.16 10.21 

Letters of guarantee     
The Company 81.54 81.42 81.54 81.42 
Indirect subsidiaries 98.80 87.75 - - 
Total 180.34 169.17 81.54 81.42 

41.9 The Company and its subsidiaries were in possession of commitments in respect guaranteeing credit 
facilities among each other as described in Note 6.3 to the financial statements. 

 
42. LITIGATIONS 

 The Company : 

On May 9, 2016, the Company received a plaint to the Central Court of Intellectual Property and 
International together with 7 individuals.  The Company was charged as the first co-defendant for wrongful 
act of trade secret whereby the plaintiff accused its employee of disclosure of its trade secret to the 
Company and claimed for damage amounting to Baht  753.97 million with interest at the rate of 7.5% per 
annum from the sue date. 

Indirect subsidiary : 

On May 9, 2016, three indirect subsidiaries in Japan [Alternative Energies Kabushiki Kaisha (Jpn Co.) 
(“AEKK”), AE Power Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GK2”), and Kyotamba Solar Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GK3”)] 
received plaints to the Court of Tokyo, Japan with 2 individuals which the Companies were charged as    
co-defendant for wrongful act of trade secret whereby the plaintiff accused its employee of disclosure of its 
trade secrets to the Company and claimed for damage amounting to Yen 974.72 million. 

The Company had negotiated to end the litigation cases both in Thailand and in Japan and succeeded in 
settling the case in which the plentiffs, companies in Thailand and in Japan did not wish to take further 
proceeding with the Company and the subsidiary in Japan and they had filed a petition to withdraw the 
cases from courts on July 15, 2016 and July 21, 2016 respectively.  The plentiff and the defendant agreed 
to support each other operation.  Therefore, the Project Development Agreement for PV Solar Project was 
constructed between subsidiary of plaintiff and GK3 dated July 8, 2016, for the development of Kyotamba 
Mizuho 12.0008 MWp Solar Plant (capacity of 9.99 MWp)  value of Yen 250 million in which the Company 
has fully paid on September 28, 2016. 
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42. LITIGATIONS (Con’t) 

Indirect subsidiary : (Con’t) 

An additional substantial information ever been disclose before by the Company’s Chairman in writing that 
besides the abovementioned agreement, the Company has committed to find other power plan in Japan with a 
capacity at least 12 Megawatt to sell to the plaintiff or its subsidiary within December 15, 2017. If the Company 
could not succeed, the Company shall pay compensation to the plaintiff a sum of JPY 690 million or 
approximately Baht 197.26 million. During the negotiation process, the Company has assigned the seller who 
was also liable in the lawsuit for this task. The seller agreed to find the other power plants to sell to the plaintiff 
and agreed to be liable for any damage that may occur. 

On Auguest 20, 2016, 2 indirect subsidiaries in Japan [Alternative Energies Kabushiki Kaisha (Jpn Co.) 
(“AEKK”) and (AE Power Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GK2”)] entered into memorandum of understanding 
[MOU] with the seller of [Green Energy Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GE”)] project claiming for the loss from the 
abovementioned lawsuits amounting to Yen 270 million. During the year 31, 2017, the indirect subsidiary 
has received the claim of Yen 200.74  million and after the reporting period has fully paid, the Company has 
been paid in full amount on January 23, 2018. 

On January 5, 2017, 2 indirect subsidiaries in Japan have entered into additional Memorandum of 
Understanding (MOU) with the seller (GE), whereby GE shall find other solar power plant projects with 
capacity not less than 12 Magawatt to sell to the plaintiff or the plaintiff’s subsidiary within December 15, 
2017. If the seller did not succeed, it shall pay compensation to the plaintiff amounting of JPY 690 million or 
approximately Baht 197.26 million. When it reached the dateline, GE was not able to find other solar plant 
to sell to the plaintiff and was obliged to pay compensation to the plaintiff. However, on December 29, 2017, 
the Company has paid for the compensation and of the reporting period, the Company received the 
compensation from GE at full amount in January and February 2018 (see Note 9 to the financial 
statements). 
  

43. OTHER INFORMATION  

 The Company : 

43.1 At the Company’s Board of Directors’ Meeting No. 6/2017, held on June 28, 2017, it was approve the 
Company to entered into the Equity contribution and Shareholders Support Agreement as “The New Major 
Sponsor” and Eastern Power Group Plc. (“EP”) as “The New Shareholders” an addition to the Loan Facility 
Agreement of PPTC Co.,Ltd. (“PPTC”) at 49.50% whereby the shall be an additional agreement under the 
third amended facility agreement. 

 At the Company’s Board of Directors Meeting No. 8/2017 held on September 11, 2017, it was approve to 
enter into Sponsor Undertaking Agreement as the project sponsor to support the loan agreement of indirect 
subsidiary company Alternative Energies Kabushiki Kaisha (Jpn Co.) (“AEKK”).  
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43. OTHER INFORMATION  (Con’t) 

 Direct subsidiary :  Eastern Power Group Plc.“EP” 

 The Investment in Electricity Generating Projects 

43.2   Kurihara Project, capacity 23 megawatt 

On December 26, 2013, two indirect subsidiaries in Japan [Alternative Energies Kabushiki Kaisha (Jpn Co.) 
(“AEKK”) and Kurihara Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GK1”)] has entered into a Solar Farm Development 
Agreement with a company in Japan 2 solar power plants with capacity of 13 Megawatts and 10 Megawatts 
respectively, with key agreement is that AEKK will have to sign a share purchase agreement of AE Power 
Godo Kaisha (“GK2”) from the existing shareholders.The abovementioned development of solar farms are 
operated by GK1 and GK2. 

 On January 9, 2014, indirect subsidiary [Epco Energy Co.,Ltd., (“EPCO-E”)] has entered into a joint investment 
agreements  (Tokumei Kumiai Agreement “TK Agreement”) with GK1 to develop a Kurihara Phase 2 Project (10 
Megawatt). On May 15, 2014, EPCO-E has entered into a joint investment agreements (Tokumei Kumiai 
Agreement “TK Agreement”) with GK2 to develop a Kurihara Phase 1 Project (13 Megawatt). Under the terms, 
EPCO-E agrees to pay contributions to construction of two Solar Power generation projects. In returns, EPCO-E 
shall receive 97% of all profits and losses over the lives of the project. 

GK1 and GK2 have accepted the Fit for Solar power energy amounting to Yen 287.43 million. (Baht 90.65 
million) included the construction of grid connection from the Electricity Authority of Japan (Tohoku Electricity 
Power Company) amounting to Yen 220.46 million (Baht 66.53 million). 

At present, Kurihara Phase 2 Project is under construction while Kurihara Phase 1 Project has been 
completed and commenced its commercial operation distributing its electricity to the Kansai Electric Power 
Co., Inc. on October 1, 2018. 

 43.3  Kyotamba Project, capacity 9.99 megawatt  

On September 11, 2015 two indirect subsidiaries in Japan [Alternative Energies Kabushiki Kaisha (Jpn Co.) 
(“AEKK”) and AE Power Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GK2”)] have entered into a Project Development, Real 
Estate Sale & Purchase and FIT Transfer Agreement with a company in Japan to develop Kyotemba 
mizuho 12.008 MWp Solar Plant (Capacity of 9.99 Megawatt) value of Yen 750 million.  The agreement 
included land, licenses and construction cost of Grid Connection which AEKK and GK 2 received the land 
and construction cost under the agreement in the first quarter of 2016. 

On April 1, 2016, indirect subsidiary EPCO-E has entered into a TK Agreement with GK3 to develop 
Kyotamba Project (capacity 9.99 megawatt). Under joint investment agreements, EPCO-E agrees to pay 
contributions to construction of Solar Power generation projects. In returns, EPCO-E shall receive 97% of all 
profits and losses over the lives of the project. 

The Solar plant was construction completely and has started the distributing electricity with the Kansai 
Electric Power Company Inc. on November 21, 2016. 

On January 23, 2017, AEKK has transfered share of GK3 to Kyotamba Solar Holding Ippan Shadan Houjin 
under Execution of Unit Transfer Agreement to comply with structure of Japaness law. 
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43. OTHER INFORMATION  (Con’t) 

 The Investment in Electricity Generating Projects (Con’t) 

43.3  Kyotamba Project, capacity 9.99 megawatt (Con’t) 

On September 14, 2017, indirect subsidiary GK3 has entered into an agreement to appoint a japan 
company as a asset manager of Solar Power generation projects as described in Note 41.7 to the financial 
statements. 

In 2017, indirect subsidiary GK3 has hired legal advisor to review the TK Agreement and concluded that 
being invalid. 

On October 18, 2017, the TK Agreement between EPCO-E with GK3 dated April 1, 2016 was terminated 
and replaced by a new TK Agreement dated October 20, 2017, whereby the main content is was to change 
the percentage of profit distribution from 97 : 3 to 98 : 2 and the percentage of investor contribution from 
JPY 648.95 million (JPY 50 million was already paid on October 31, 2016) to JPY 931 million EPCO-E shall 
redeem its contribution under the terminated agreement of JPY 50 million and pay contributions of JPY 931 
million under the revised TK Agreement by October 20, 2017. 

43.4 Shichikashuku Project, capacity 3.465 megawatt 

 The Board of Directors’ Meeting of the EP No.7/2016, held on November 14, 2016, has approved in principle for 
EPCO-E, an indirect subsidiary of the Company to enter the transaction to acquire the assets of the company. 
The investment is acquisition of 2 solar power plants in Japan, Shichikashuku 1 - 2, with total capacity of 1.98 
Megawatts and 1.485 Megawatts respectively. At the present, the TK Agreement has not yet been sign.  

 On January 19, 2017, an indirect subsidiary [Alternative Energies Kabushiki Kaisha (Jpn Co.) (“AEKK”)] has 
entered into “Membership Interest Purchase Agreement” of Higashi Nihon Mega Solar 3 Godo Kaisha’s (Jpn Co.) 
(GK4) from the existing shareholders amounting Yen 410.42 million, with GK4 has been granted the right to 
develop two solar power plant projects as mentioned above.  The agreement included right in the FIT licenses in 
Solar farm and licenses construction amounting Yen 314.37 million (Bath 95.44 million) included land amounting 
Yen 96 million (Baht 95.44 million), for the land, GK4 has entered into a land purchase agreement with a 
company in Japan.  The contract will be effective when the project is complete. 

43.5 Small Power Producer (SPP) Co-Generation Combined Power Plant Project 

 Direct subsidiary :  Eastern Power Group Plc.“EP” 

 On February 16, 2016, and June 29, 2016, EP has entered into 3 share purchase contracts of 3 companies total 
contract value of Baht 2,649.68 million in order to acquire 3 power plants of Small Power Producer (SPP) Co-
Generation Combined Power Plant.  The maximum electricity production capacity is approximately 360 
megawatts and steam production capacity is 90 tons per hour. Under the purchase contract, EP is required to 
receive approved from its Board of Directors and Shareholders of the Company and EP. 

By the Board directors’ meeting of EP No. 5/2016 held on June 8, 2016, and the Extraordinary Shareholders’ 
meeting of EP No. 2/2016 held on August 8, 2016, it was resolved to engage the above transaction are as follow: 

   



 

 
Page 91 of 92 

43. OTHER INFORMATION  (Con’t) 

 The Investment in Electricity Generating Projects (Con’t) 

43.5 Small Power Producer (SPP) Co-Generation Combined Power Plant Project (Con’t) 

 Direct subsidiary :  Eastern Power Group Plc.“EP” (Con’t) 

  Approved EP to enter into a sales purchase of shares contract with That Siri Co.,Ltd. to acquire additional 
3,099,988 shares from the existing shareholders with the contract value of Baht 509.42 million. After the 
acquisition the subsidiary percentage of shareholding of such company was 99.99% of its authorized share 
capital and the percentage of shareholding of SSUT was 20% of the total authorized share capital. EP has fully 
paid for the shar price on January 11, 2017. 

 As at December 31, 2016, EP has paid deposit for share subscription totaling Baht 300 million. 

 SSUT is power plant started to distribute electricity commercially at full capacity of 240 megawatts and 
generate steam at full capacity of 60 tons per hours to the Electricity Generating Authority of Thailand from 
December 3, 2016 and December 29, 2016 onward. 

 At the Board of Directors’ Meeting No. 1/2017, held on February 8, 2017, and at the Extraordinary Shareholders’ 
Meeting No. 1/2017, held on February 24, 2017, of EP, it was approved EP to purchase 78,447,600 shares of 
STC Energy Co.,Ltd. representing 100% of its authorized share capital and to purchase 20,602,400 shares of 
APEX Energy Solution Co., Ltd. representing 81.25% of its authorized share capital with the purpose of indirect 
holding 50% of TAC Energy Co., Ltd. (TAC) share capital, 25% of PPTC Co., Ltd. (PPTC) share capital and 20% 
of SSUT Co., Ltd. (SSUT) share capital. EP has fully paid for the share price on April 3, 2017 and April 26, 2017.  

 On September 28, 2017, EP has acquired additional shares of PPTC Co.,Ltd. from its existing share holder at 
24.50% of its authorized share capital and has paid for the total share price. 

43.6      Xuan Tho Project with total capacity of 99.216 Megawatt 

  At the Board of Directors’ meeting of EP No.7/2018 held on September 19, 2018, it was approved Solar 

Power Management (Thailand) Co.,Ltd. (“SPM”), EP’s subsidiary, to enter into a Share Purchase 

Agreement to acquise shares of Phu khanh Solar Power Joint Stock Company (“PKS”) as described in 

details in Note 2.2.1.1.2 in order to develop 2 solar farms in Socialist Republic of Vietnam with combined 

capacity of 99.216 megawatt which had Power Purchase Agreement with Electricity of Vietnam (“EVN”) for 

20 years at Feed in Tariff (FIT) rate and approved PKS to enter into a Construction Service Agreement 

value of VND 306,407.20 million (or approximately Baht 430.20 million) in order to obtain right to sell 

electricity and licenses. 

 At the Board of Directors’ meeting of EP No.8/2018 held on October 31, 2018, it was approved SPM to 

enter into a Joint Investment Agreement in PKS Project with Communicatin and System Solution Co.,Ltd. 

(“CSS”) as described in details in Note 2.2.1.1.2. In addition, it was approved PKSto enter into a EPC 

Contracts values a USD 77 million (or approximately Baht 2,511.34 million). 

 At present, the project is under construction and the project is expected to be completed by June 2019. 
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44. CAPITAL MANAGEMENT 

The primary objectives of  the Company and subsidiaries’ capital management are to maintain their ability to 
continue as a going concern and to maintain an appropriate capital structure. 

As at December 31, 2018 and December 31, 2017, debt-to-equity ratio in the consolidated financial 
statements was 2.23 : 1 and 2.44 : 1 respectively, and in the separate financial statements was 1.12 : 1 and 
1.10 : 1 respectively. 

 
45. EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD 

 At the Board of Directors’ meeting No. 1/2019 held on February 28, 2019, it was approved as following : 

45.1 Approve the decrease of its authorized share capital of Baht 18,961,776 remaining from shares by allocation to 
the existing shareholders in proportion to the shareholding (Right offering : RO). 

45.2 Approved to propose to the shareholders to pay dividend from the Company’s operation from July to 
December 2018 and from retained earnings at the rate of Baht 0.10 per share amounting to Baht 92.16 
million. 

 

46. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS 

These financial statements have been approved by the Company's Board of Directors on February 28, 2019. 
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