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หน่วย : ล้านบาท

Unit : Million Baht

2562 2561 2560

2019 2018 2017

งบแสดงฐานะการเงิน (Balance Sheets)

สินทรัพยร์วม (Total Assets) 4,120.0                 3,564.1                    3,095.2                
หน้ีสินรวม (Total Liabilities) 2,331.6                 1,881.1                    1,620.0                
ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม (Total Shareholders' Equity) 1,788.4                 1,683.0                    1,475.3                

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Statements of Comprehensive Income)

รายไดร้วม (Total Revenues) 734.9                    500.8                       498.4                   
คา่ใช้จ่ายรวม (Total Expenses) 419.9                    392.7                       387.1                   
ก าไรสุทธิส าหรับปี (Net profit for the Year) 196.6                    34.1                          51.6                     

งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flow)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (Cash Flow from operating activities) 53.4                       292.7                       (159.0)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ (Cash Flow from investing activities) (283.5) (659.0) (661.9)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (Cash Flow from financing activities) 230.2                    364.1                       818.1                   
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดส้ินปี (Cash and Cash eqivalents at end of year) 4.5                         4.4                            6.6                        

                                                                   งบการเงินเฉพาะกจิการ                                                                 
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หน่วย : ล้านบาท

Unit : Million Baht

2562 2561 2560

2019 2018 2017

งบแสดงฐานะการเงิน (Balance Sheets) (จดัประเภทใหม่) (ปรับปรุงใหม)่

สินทรัพยร์วม (Total Assets) 11,555.4             10,599.3              8,507.8            
หน้ีสินรวม (Total Liabilities) 7,658.0               7,319.1                 6,034.8            
ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (Total equity of the Company) 3,299.5               2,573.3                 2,109.0            

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Statements of Comprehensive Income)

รายไดร้วม (Total Revenues) 2,103.7               1,184.7                 962.6               
คา่ใช้จ่ายรวม (Total Expenses) 1,162.4               748.6                    694.0               
ก าไรสุทธิส าหรับปี (Net profit for the Year) 901.7                  408.7                    231.4               

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (Equity holders of the Company) 651.7                  342.8                    206.4               
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นส่วนน้อย (Minority interest) 250.0                  65.9                      24.9                  

งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flow)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (Cash Flow from operating activities) 646.1                  230.8                    131.4               
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ (Cash Flow from investing activities) (104.2) (1,405.2) (1,339.1)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (Cash Flow from financing activities) (313.6) 1,240.2                 866.0               
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดส้ินปี (Cash and Cash eqivalents at end of year) 151.1                  307.6                    159.1               

                                                                        งบการเงินรวม                                                                            

Consolidated Financial Statements
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2562 2561 2560
2019 2018 2017

(จดัประเภทใหม่) (ปรับปรุงใหม)่
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.55                        0.64                        0.74                        
Current Ratio (times)
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั) 135                         221                         172                         
Account Receivable Turnover (days)
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 45                           66                           53                           
Inventory Turnove (days)
ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั) 173                         207                         209                         
Account Payable Turnover (days)
อตัราก าไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 42.86                      34.50                      24.03                      
Net Profit Ratio to Total Revenues (%)
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 5.88                        3.59                        2.67                        
Return to Total Assets (%)
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 1.96                        2.23                        2.44                        
Debt to Equity Ratio (times)
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (%) -                          36.59                      61.54                      
Dividend Per Earning (%)

งบการเงินรวม
อตัราส่วนทางการเงิน
FINANCIAL RATIO

2562 2561 2560
2019 2018 2017

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.93                        1.91                        2.40                        

Current Ratio (times)

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั) 140                         245                         242                         

Account Receivable Turnover (days)

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 82                           97                           80                           

Inventory Turnover (days)

ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั) 82                           92                           118                         

Account Payable Turnover (days)

อตัราก าไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 26.75                      6.82                        10.35                      

Net Profit Ratio to Total Revenues (%)

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 5.12                        1.03                        1.96                        

Return to Total Assets (%)

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 1.30                        1.12                        1.10                        

Debt to Equity Ratio (times)

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (%) -                          375.00                    228.57                    

Dividend Per Earning (%)

งบการเงินเฉพาะกิจการอตัราส่วนทางการเงิน
FINANCIAL RATIO
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ก ำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ ค่ำใชจ่้ำย (ก่อนดอกเบ้ีย) รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร

หน่วย : ลำ้นบำท



สารจากประธานกรรมการ 
 
 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 
 
 

ในรอบปี 2562 บริษัทมีรายได้รวม 2,103.73 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 919.06 ล้านบาท คิดเป็น   
ร้อยละ 77.58 จากปี 2561 และบริษัทมีก าไรสุทธิ 651.72 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 308.95 ล้านบาท คิดเป็น          
ร้อยละ 90.13 จากปี 2561 เน่ืองมาจากสาเหตุดงัน้ี 

 

-  รับรู้รายไดจ้ากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์PKS 110 MW  จงัหวดัฟูเยี้ยน ประเทศเวียดนาม 
-  รับรู้รายไดส่ิ้งพิมพจ์ากบริษทั เวลิด ์พร้ินต้ิง แอนด ์แพค็เกจจ้ิง จ ากดั (“WPP”) 
-  ก าไรจากการขายเงินลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์PKS ท่ีจงัหวดัฟูเยี้ยน ประเทศ

เวียดนาม  ท่ี EP ถือหุน้ร้อยละ 67 
 

อน่ึง เป้าหมายการด าเนินธุรกิจของบริษทั ในปี 2563 ไดแ้ก่ 

1. ยา้ยหมวดธุรกิจจากส่ิงพิมพ ์สู่หมวดโรงไฟฟ้า 
2. ขยายก าลงัการผลิตโรงไฟฟ้าอีก 200 MW โดยเร่ิมพฒันาพลงังานลมและโซล่าร์ฟาร์มลอยน ้ าใน

ประเทศเวียดนาม 
3. ปรับเปล่ียนธุรกิจส่ิงพิมพ ์สู่บรรจุภณัฑทุ์กชนิด ทั้ง EPCO และ WPP 

 

ส าหรับปี 2563 บริษทัคาดวา่จะมีรายไดโ้ตข้ึนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 จากปี 2562 และมีก าไร
สุทธิเพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 จากปี 2562 

 

ทา้ยน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ ขอขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่าน ตลอดจนลูกคา้ และพนัธมิตรทาง
ธุรกิจท่ีให้การสนับสนุนบริษทัดว้ยดีตลอดมา พร้อมทั้งขอบคุณพนักงานทุกท่านท่ีทุ่มเทแรงกาย แรงใจ 
สติปัญญา และความสามารถ ในการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบอยา่งเขม้แขง็ ช่วยใหธุ้รกิจของบริษทั
สามารถกา้วกระโดดต่อไป   โดยคาดหวงัวา่ผูบ้ริหารและพนกังานทุกท่านจะช่วยกนัปฏิบติัหนา้ท่ี เพ่ือสร้าง
ผลก าไรใหก้บับริษทัอยา่งเตม็ความสามารถต่อไป 

 
 
 
 
 

(นายยทุธ  ชินสุภคักลุ) 
ประธานกรรมการ 



Message from the Chairman 
 

To:  The Shareholders 
 

In 2019 Total Revenue’s amount was Baht 2,103.73 million increased by Baht 919.06 million 
or 77.58% as compared to 2018, while the Company's net profit was Baht 651.72 million, increased by 
Baht 308.95 million or 90.13% mainly due to: 

-  Extra Revenue from PKS Solar Farms 110 MW in Phuyen, Vietnam 
-  Extra Printing Revenue from World Printing and Packaging Co., Ltd. (WPP) 
- Extra Profit from sale of investment in PKS Solar Farms 67% in Phuyen, Vietnam 
 

Our 2020 goals are: 
-  Change listing in SET from Media & Publishing Group to Energy & Utilities Group, 

due to main business has changed to Electricity Sales. 
-  Increase in Electricity production by another 200 MW through development of Wind 

Energy and Floating Solar in Vietnam. 
- Transforming printing to full packaging services for both EPCO & WPP.  
 

For 2020, the Company expects revenue to increase at least 30% from 2019 and net profit 
increased by 30% from 2019. 

 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 2562  บริษทัฯมียอดขายจากส่ิงพิมพ ์ 443.02 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 13.37 ลา้นบาท  
คิดเป็นร้อยละ 3.18 จากปี 2561 ตามท่ีปรากฎในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามท่ีบริษทัฯมี
นโยบายขยายจากส่ิงพิมพ์ไปสู่บรรจุภณัฑ์ แต่สถานการณ์ปี 2562 ซ่ึงตอ้งประสบปัญหา
สงครามทางการคา้ระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน ซ่ึงส่งผลกระทบกบัเศรษฐกิจ
ประเทศไทย อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้  

และตั้งแต่ตน้ปี 2563 เป็นตน้มา สถานการณ์ในประเทศไดป้ระสบปัญหาต่างๆ รวมถึงโรค
ระบาดท่ีเกิดข้ึนใหม่ COVID-19 โดยเร่ิมตน้จากประเทศจีน และลุกลามไปยงัประเทศต่างๆ 
ซ่ึงยงัไม่สามารถประเมินไดว้า่สถานการณ์การแพร่ระบาดน้ีจะส้ินสุดเม่ือไร และกระทบต่อ
เศรษฐกิจโลกเป็นอยา่งมาก ซ่ึงคาดวา่จะส่งผลกระทบต่อบริษทัเช่นกนั  

แต่ถึงอยา่งไรนั้น จากเหตุการณ์ดงักล่าวเป็นเหตุให้ประชาชนบางส่วนตอ้งท างานท่ีบา้น และงดการเดินทาง ดงันั้นการ
ซ้ือขายทางออนไลน์จะเพิ่มข้ึนเป็นอยา่งมาก และอาจส่งผลใหใ้ชบ้รรจุภณัฑก์ล่องกระดาษเพิ่มมากข้ึนไปดว้ย ซ่ึงบริษทั
มีความคาดหวงัวา่ยอดขายจะสามารถเติบโตข้ึนจากปี 2562 ประมาณร้อยละ 5 – 10  

อีกทั้ง WPP ท่ีด  าเนินการติดตั้งเคร่ืองจกัร ส าหรับกล่องกระดาษลูกฟูกเรียบร้อยแลว้ โดยพยายามผลกัดนักล่องกระดาษ
ลูกฟูก ในปี 2563 จะท าให้รายไดส่ิ้งพิมพมี์ยอดขายรวม ประมาณ 700 ลา้นบาท ซ่ึงจะเติบโตข้ึนประมาณ 15% จากปี 
2562 

 

และตามท่ีบริษทัฯ ไดป้ระกาศเจตนารมณ์เขา้เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
(Collective Action Coalition) หรือ CAC ซ่ึงบริษทัฯไดก้ าหนดนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ และยึดถือใชเ้ป็น
แนวปฏิบติั ตั้งแต่วนัท่ี 13 สิงหาคม 2558 เป็นตน้มานั้น  และ CAC ไดรั้บรองใหบ้ริษทัฯ เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบติั
ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริตเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2561 ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทได้ให้
ความส าคญัเป็นอยา่งยิ่ง กบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ  ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาบริษทัฯด าเนินธุรกิจ
ดว้ยความโปร่งใส ซ่ือสัตย ์ สุจริต บนพื้นฐานแห่งธรรมาภิบาลท่ีดี  ยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อสังคม และผูมี้ส่วนได้
เสียทุกกลุ่ม  เพื่อสร้างความยัง่ยนืสู่องคก์ร โดยหา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ตลอดจนบุคคลท่ีสาม ท่ี
เก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ หรือ บริษทัยอ่ย กระท าการใดๆท่ีส่อไปในทางทุจริต และคอร์รัปชัน่ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม   

ทา้ยน้ี ผมขอขอบคุณคณะกรรมการบริษทั คณะผูบ้ริหาร ลูกคา้ และพนัธมิตรทางธุรกิจทุกภาคส่วน ท่ีให้การสนบัสนุน

ดว้ยดีต่อบริษทัฯเสมอมา  และท่ีส าคญัขอขอบคุณพนกังานทุกท่าน ท่ีร่วมกนัปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยความ

รับผิดชอบ โดยคาดหวงัว่าผูบ้ริหารและพนกังานทุกท่านจะช่วยกนัปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเต็มความสามารถ ยึดมัน่ในความ

ซ่ือสัตย ์สุจริต ประพฤติตนภายใตก้ฎหมาย กฏระเบียบและนโยบายของบริษทัฯอยา่งเคร่งครัด เพื่อร่วมสร้างองค์กรท่ี

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 ์

 

แผนกส าเรจ็รปู 

 

แผนกวศิวกรรม 

แผนกวางแผน&
ควบคุมการผลติ 

 

 

จดัซือ้กระดาษ 

ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 

 

แผนกการตลาด ต.ป.ท. 

 

แผนกการตลาดใน ป.ท. 

 

แผนกบรกิารการตลาด 

ผูอ้ านวยการ 
ฝ่ายการตลาด 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี
และการเงนิ 

ผูจ้ดัการแผนก
บุคคลและธุรการ 

ผูจ้ดัการแผนก 
สโตรแ์ละจดัสง่ 

 

แผนกประเมนิ
ราคา 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 

เลขานุการบรษิทั 
 

โครงสร้างการจดัการ  
Management structure 
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     ช่ือบริษัท  บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) 
 

ช่ือย่อ                     EPCO 
 

เลขทะเบียนบริษัท   0107536000838 
 

ประเภทธุรกจิ   ประกอบธุรกิจเป็นผูผ้ลิตส่ิงพิมพท่ี์ด ำเนินธุรกิจโรงพิมพใ์นลกัษณะครบวงจรโดยใหบ้ริกำร
ตั้งแต่วำงแผนกำรผลิตจนกระทัง่เขำ้เล่มเป็นส่ิงพิมพส์ ำเร็จรูป 

 

สถานที่ตั้ง   51/29,  51/61 ซอยวิภำวดีรังสิต 66 (สยำมสำมคัคี) แขวงตลำดบำงเขน  
เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210 
 

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

ทุนจดทะเบยีน ณ 31 ธนัวำคม 2562 หุน้สำมญั 1,026,076,686 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 1 บำท รวม 1,026,076,686 บำท 
 

ทุนช าระแล้ว ณ 31 ธนัวำคม 2562 หุน้สำมญั 921,572,840 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 1 บำท รวม 921,572,840 บำท 
 

 

 บุคคลอ้างองิ 
 

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

ผู้สอบบญัชี   ส านักงานปีติเสว ี
ทีต่ั้ง:  เลขท่ี 8/4 ชั้น 1,3 ซอยวิภำวดีรังสิต 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 
 
 

ข้อมูลทัว่ไปของบริษัท 

http://www.pitisevi.com/
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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 1,026,076,686 Baht (1,026,076,686 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, 2019 

 

 

 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 
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วสัิยทศัน์ (Vision) 
 

มุ่งสู่การเป็นผูใ้หบ้ริการดา้นงานพิมพคุ์ณภาพ  ท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้แบบวงจร และมุ่งมัน่
น าพากลุ่มบริษทัใหเ้ป็นผูผ้ลิตพลงังานไฟฟ้าท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 
 

พนัธกจิ (Mission) 
 

- กา้วไปสู่ความเป็นผูน้ าดา้นส่ิงพิมพใ์นประเทศ 
- พฒันาฝึกอบรมบุคลากรอยา่งย ัง่ยนืและถาวร 
- สร้างความเช่ือมัน่ในการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ เพื่อบรรลุความพึงพอใจสูงสุด 
- พฒันาเทคโนโลยใีหมี้ความทนัสมยัอยูเ่สมอ เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั 
- สร้างผลตอบแทนสูงสุดแก่ผูถื้อหุน้อยา่งต่อเน่ือง 
- ยดึมัน่ในความเป็นองคก์รท่ีดี มีคุณธรรมและจริยธรรม  
 

เป้าหมายการด าเนินการธุรกจิ 
 

บริษทัฯมีความมุ่งมัน่ในการสร้างสรรคผ์ลงานและปรับปรุงคุณภาพงานพิมพอ์ยา่งต่อเน่ือง เพื่อความพึง
พอใจของลูกคา้ซ่ึงเป็นเป้าหมายสูงสุด และพฒันาประสิทธิภาพในการท างาน เพื่อใหบ้ริษทัฯมีรายไดสู้งข้ึน และ
เพื่อประโยชนข์องผูถื้อหุน้  

 

โดยสรุปบริษทัมีเป้าหมายด าเนินธุรกจิ ดงันี ้
1) พฒันาคุณภาพ และประสิทธิภาพในการท างาน 
2) รักษาความเป็นผูน้ าในวงการพมิพ ์โดยพยายามอยูใ่นอนัดบัตน้ ๆ ของประเทศไทย 
3) มุ่งเนน้สินคา้ท่ีมีคุณภาพและเพิ่มขั้นตอนเพื่อใหไ้ดผ้ลก าไรสูงข้ึน 

 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิส่ิงพมิพ์ 
บริษทัฯจดทะเบียนจัดตั้งบริษทัเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษทัมหาชน จ ากัด เม่ือวนัท่ี 13 

สิงหาคม 2536 ส านกังานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 51/29, 51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต 66 (สยามสามคัคี) แขวงตลาดบางเขน 
เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร บริษทัฯประกอบธุรกิจหลกัเป็นผูผ้ลิตส่ิงพิมพ ์และด าเนินธุรกิจโรงพิมพใ์นลกัษณะ
ครบวงจร  โดยให้การบริการตั้งแต่การวางแผนการผลิตจนกระทัง่เขา้เล่มเป็นส่ิงพิมพ์ส าเร็จรูป ตั้งแต่ปี 2533 
จนถึงปัจจุบนั และตั้งแต่ปลายปี 2554 เป็นตน้มา บริษทัฯไดข้ยายธุรกิจเพิ่มไปในดา้นพลงังานทดแทน 

ในปี 2560 บริษทัฯได้ขยายธุรกิจส่ิงพิมพ์ไปยงับรรจุภณัฑ์กระดาษส าหรับอาหาร ซ่ึงเร่ิมสร้างรายได้
แลว้แต่ยงัไม่มากนกั  ทั้งน้ีบริษทัฯไดต้ระหนกัถึงความถดถอยของตลาดส่ิงพิมพ ์เน่ืองจากผูบ้ริโภคไดห้ันไปใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ และส่ือออนไลน์เพิ่มมากข้ึน จึงส่งผลกระทบต่อธุรกิจส่ิงพิมพ์เป็นอย่างมาก  หนังสือ 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
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นิตยสารหลายเล่มปิดตวั ยอดสั่งพิมพ์ลดลง  ท าให้บริษทัฯมีรายได้จากส่ิงพิมพ์ท่ีลดลงตามไปด้วย   แต่จาก
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบนัท่ีเปล่ียนไปนั้น ไดมี้การสั่งซ้ือสินคา้ออนไลน์เพิ่มข้ึนมาก ท าให้ส่ิงพิมพ์
ประเภทกล่องลูกฟูก ยงัเป็นท่ีตอ้งการของตลาด และสามารถขยายตวัต่อไปได ้  

ปลายปี 2561 บริษัทฯได้เข้าลงทุนในธุรกิจส่ิงพิมพ์เพิ่ม โดยมีเป้าหมายขยายธุรกิจไปยงัผลิตภัณฑ์
ประเภทกล่องลูกฟูก  โดยเขา้ซ้ือหุน้สามญัในบริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั (“WPS”) สัดส่วน 84.50%  
เน่ืองจาก WPS มีพื้นท่ีมากสามารถขยายธุรกิจดงักล่าวได ้ ประกอบกบับริษทัฯมีผูบ้ริหารและทีมงาน ท่ีมีความรู้ มี
ประสบการณ์ และความช านาญงานอีกดว้ย    

ในปี 2562 WPS ได้ขยายธุรกิจส่ิงพิมพ์ไปยงับรรจุภณัฑ์กระดาษประเภทกล่องลูกฟูก โดยลงทุนเพิ่ม 
ปรับปรุงอาคาร และติดตั้งเคร่ืองจกัร Packaging ใหม่ ใชพ้ลงังานทดแทนท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ในการติดตั้ง 
Solar Roop Top  และ WPS ไดเ้ปล่ียนช่ือบริษทัเป็น บริษทั เวิลด์ พร้ินต้ิง แอนด์ แพค็เกจจ้ิง จ ากดั (“WPP”) เม่ือ
วนัท่ี 30 กนัยายน 2562  สามารถผลิตกล่องลูกฟูกไดต้ั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 เป็นตน้มา   จึงเช่ือมัน่วา่บริษทัฯจะมี
รายไดจ้ากธุรกิจส่ิงพิมพท่ี์เพิ่มข้ึนมากตามล าดบัต่อไป  และจะมุ่งมัน่พฒันาสร้างสรรคผ์ลงาน เพื่อสร้างความพึง
พอใจสูงสุดแก่ลูกคา้  และสร้างผลตอบแทนท่ีดีแก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัในระยะยาวต่อไป 

   
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิพลงังาน 
 

ตามท่ีภาครัฐไดมี้นโยบายในการสนบัสนุนการใชไ้ฟฟ้าพลงังานทดแทนนั้น โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ล็งเห็น

ถึงโอกาสในการพฒันา  และไดล้งทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังานทดแทน ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีมีศกัยภาพในการ

เจริญเติบโตท่ีสูง และมีความเส่ียงในการด าเนินงานต ่า ตลอดจนสามารถสร้างรายไดท่ี้มัน่คงไดใ้นระยะยาว  
 

โดยมีธุรกิจหลกั คือ การผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน ประเภทพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็น

หลกั โดยมีโครงการตั้งอยูใ่นประเทศไทยและต่างประเทศ อีกทั้งยงัรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop 

ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2560 เป็นตน้มา  นอกจากน้ีบริษทัยอ่ยไดมี้การลงทุนในบริษทัร่วม ซ่ึงประกอบธุรกิจผลิต

และจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน ้า โดยโรงไฟฟ้าแบบพลงังานความร้อนร่วม (“Cogeneration”) 
 

ปัจจุบนั โครงการผลิตไฟฟ้าท่ีอยู่ภายใตก้ารด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม (“กลุ่มบริษทัฯ”) 

ทั้งท่ีด าเนินการเชิงพาณิชย ์(“COD”) แลว้  และโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการพฒันา  รวมทั้งหมด 29 โครงการ คิดเป็น

ก าลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุน้รวม  222.59 เมกะวตัต ์และก าลงัการผลิตไอน ้ าเสนอขายตาม

สดัส่วนการถือหุน้รวม 38.85 ตนัต่อชัว่โมง  โดยแบ่งเป็นโครงการท่ี COD แลว้ 21 โครงการ คิดเป็นก าลงัการผลิต

ไฟฟ้าเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 215.60  เมกะวตัต ์และก าลงัการผลิตไอน ้ าเสนอขายตามสัดส่วนการ

ถือหุน้รวม 38.85 ตนัต่อชัว่โมง และโครงการท่ีอยูร่ะหว่างการพฒันา 8 โครงการ คิดเป็นก าลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอ

ขายตามสดัส่วนการถือหุน้รวม 6.99 เมกะวตัต ์
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โดยโครงการผลิต และจ าหน่ายไฟฟ้าของกลุ่มบริษทัฯ สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ไดด้งัน้ี 

1) โครงการในประเทศไทย 

(ก) โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยซ่ึ์งติดตั้งอยู่บนพื้นดิน (“Solar Farm”) โดยในปัจจุบนัมี

จ านวน 4 โครงการ คิดเป็นก าลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 20.00 เมกะ

วตัต ์โดยทั้งหมดด าเนินการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยใ์หแ้ก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) แลว้ 

(ข) โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคาอาคารพาณิชย ์(“Solar Rooftop”) โดย

ในปัจจุบนัด าเนินการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยใ์ห้แก่การไฟฟ้านครหลวง (“กฟน.”) แลว้จ านวน 3 

โครงการ คิดเป็นก าลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุน้รวม 1,509.07 กิโลวตัต ์และ

โครงการให้เช่าระบบผลิตไฟฟ้าแบบ Solar Rooftop แก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้าภาคเอกชน อยูร่ะหว่างพฒันา 3 

โครงการ คิดเป็นก าลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขายตามสดัส่วนการถือหุน้รวม 4.5 เมกะวตัต ์

(ค) โครงการโรงไฟฟ้า Cogeneration ซ่ึงด าเนินการโดยบริษทัร่วมของบริษทัฯ จ านวน 2 โครงการ 

คิดเป็นก าลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 155.40 เมกะวตัต ์และก าลงัการ

ผลิตไอน ้ าเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 38.85 ตนัต่อชัว่โมง ทั้งหมดด าเนินการจ่ายไฟฟ้า

เชิงพาณิชยใ์หแ้ก่ กฟภ. แลว้ 
 

2) โครงการในต่างประเทศ 

(ก) โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยซ่ึ์งติดตั้งอยูบ่นพื้นดิน (“Solar Farm”)  

ประเทศญ่ีปุ่น 

• โครงการ Kyoto ขนาดก าลงัการผลิต 9.99 เมกะวตัต์ (AC) (12.01 เมกะวตัต์ติดตั้ง) โดยมี

หนงัสือแจง้ผลการพิจารณารับซ้ือไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 20 ปี ในอตัรารับซ้ือไฟฟ้าแบบ feed-

in tariff (FIT) หน่วยละ 32 เยน ปัจจุบนัด าเนินการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 21 

พฤศจิกายน 2559  

• โครงการ Kurihara 1 จ านวน 9.52 เมกะวตัต์ (AC) (11.68 เมกะวตัต์ติดตั้ง) ในอตัรารับซ้ือ

ไฟฟ้าท่ีราคา 40 เยนต่อหน่วย เป็นเวลา 20 ปี ปัจจุบนัด าเนินการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยแ์ลว้ 

เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 

• โครงการ Kurihara 2 จ านวน 12.24 เมกะวตัต ์(AC) (17.25 เมกะวตัตติ์ดตั้ง) ในอตัรารับซ้ือ

ไฟฟ้าท่ีราคา 36 เยนต่อหน่วยเป็นเวลา 20  ปี ปัจจุบนัด าเนินการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยแ์ลว้ 

เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 

• โครงการ Shichikashuku 1 ขนาดก าลังการผลิต 1.98 เมกะวัตต์ (2.48 เมกะวัตต์ติดตั้ ง) 

โครงการตั้งอยูใ่นเขตพื้นท่ีเมืองชิจิคะชุคุ จงัหวดัมิยางิ  โดยมีหนงัสือแจง้ผลการพิจารณารับ
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ซ้ือไฟฟ้าท่ีผลิตจากพลงังานแสงอาทิตยใ์หก้บัทาง Tohoku Electric (TEPCO) เป็นระยะเวลา 

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

ก่อสร้างแลว้เสร็จ และจ าหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชยไ์ด ้ภายในไตรมาส 3/2563 

•  โครงการ Shichikashuku 2 ขนาดก าลังการผลิต 1.49 เมกะวตัต์ (1.86 เมกะวตัต์ติดตั้ ง) 

โครงการตั้งอยูใ่นเขตพื้นท่ีเมืองชิจิคะชุคุ จงัหวดัมิยางิ  โดยมีหนงัสือแจง้ผลการพิจารณารับ

ซ้ือไฟฟ้าท่ีผลิตจากพลงังานแสงอาทิตยใ์หก้บัทาง Tohoku Electric (TEPCO) เป็นระยะเวลา 

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

ก่อสร้างแลว้เสร็จ และจ าหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชยไ์ด ้ภายในไตรมาส 4/2564  
 

ประเทศเวียดนาม 

• โครงการ PKS 1 - 2 ขนาดก าลงัการผลิตรวม 99.216 เมกะวตัต์ (ขนาดก าลงัการผลิตตาม

สัดส่วนการถือหุ้น รวม 64.49 เมกะวตัต์) โครงการตั้งอยู่ท่ีจงัหวดัฟูเยี้ยน สาธารณรัฐสังคม

นิยมเวียดนาม มีระยะเวลาขายไฟฟ้าให้กับ 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 ) โดยได้ด าเนินการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 10 และ 11 มิถุนายน 

2562 ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัไดจ้ าหน่ายโครงการน้ีไปแลว้เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2562 
 

 

โดยสรุปโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั ณ ปัจจุบนัมี ดงันี ้

 
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ประเภท Solar Farm ขนาดก าลงัการผลติรวม 20 เมกะวตัต์ :- 

ช่ือโครงการ คู่สัญญา 
ทีต่ั้งโครงการ 

วนัที่ลงนาม 
ในสัญญา 

ขนาดก าลงั
การผลติ 
(เมกะวตัต์) 

วนัเร่ิมจ่ายไฟฟ้า 
ในเชิงพาณิชย์ 

(COD)  
อ าเภอ 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. โคกส าโรง ลพบุรี 26 ก.ย. 54 5 4 ก.พ. 57 
โรงไฟฟ้าปราจีนบุรี PS – กฟภ. เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 22 ส.ค. 59 5 1 ก.พ. 60 

รวม 20 MW  
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โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ทีต่ิดตั้งบนหลงัคา ขนาดก าลงัการผลติรวมประมาณ 1.5  เมกะวตัต์ :- 
 

ช่ือโครงการ คู่สัญญา 
ทีต่ั้งโครงการ 

วนัที่ลงนาม 
ในสัญญา 

ขนาดก าลงั 
การผลติ 
(กโิลวตัต์) 

วนัเร่ิมจ่ายไฟฟ้า 
ในเชิงพาณิชย์  

(COD) 
อ าเภอ 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  

 
 
โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ทีต่ิดตั้งบนหลงัคา ขนาดก าลงัการผลติรวมประมาณ  5.37 เมกะวตัต์ ตาม
สัญญาขายไฟฟ้าให้กบับุคคลภายนอก :- 
 

ช่ือโครงการ คู่สัญญา 
ทีต่ั้งโครงการ 

วนัที่ลงนาม 
ในสัญญา 

ขนาดก าลงั 
การผลติ 
(กโิลวตัต์) 

วนัเร่ิมจ่ายไฟฟ้า 
ในเชิงพาณิชย์  

(COD) 
อ าเภอ จังหวดั 

King Pac 
EPCOG - 
 King Pac 

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

Kilintpack 
EPCOG -  
Kilintpack 

อ.พระสมทุร
เจดีย ์

สมุทรปราการ 19/4/2560 997.92 29/09/2562 

Sangroong 
EPCOG - 
Sangroong 

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

Double Star 
EPGCOG - 
Double Star 

อ.พระสมทุร
เจดีย ์

สมุทรปราการ 29/08/2561 987.36 07/06/2562 

QC 
PARAWOOD 

EPCOG - 
QC ARAWOOD 

อ.เมือง สมุทรสาคร 24/09/2561 339.96 
อยูร่ะหวา่งการ

ก่อสร้าง 
รวม 5.37 MW  
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งานตดิตั้งระบบและควบคุม “โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ทีต่ิดตั้งบนหลงัคา”  ดงันี ้:- 
 

 

ช่ือโครงการ ผู้ด าเนินโครงการ ทีต่ั้งโครงการ 
ก าลงัการผลติติดตั้ง 

(MWdc) Expected COD  

EPCO บจก.เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 0.024 29 สิงหาคม 2560 

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

NYC บจก.เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 0.54 10 เมษายน 2562 

Siam Brothers  บจก.เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 0.97 19 สิงหาคม 2562 

Thai-Lysaght #2 บจก.เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยธุยา 0.09 9 ธนัวาคม 2562 

Prima Plastic   บจก.เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 0.99 ประมาณ มิ.ย. 63 

YUD  บจก.เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 0.94 ประมาณ พ.ค. 63 

WPP บจก.เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 0.67 ประมาณ เม.ย. 63 

Santi บจก.เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 0.45 ประมาณ ก.ย. 63 

Harn บจก.เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 0.13 ประมาณ ก.ย. 63 

รวม  5.09 MWdc  

 
 
โครงการพลงังานไฟฟ้า โดยใช้พลงังานความร้อนร่วม (Co-Generation Combined Power Plant) ประกอบด้วย 
 

ล าดบั ช่ือโครงการ 
ขนาดก าลงัการผลติ 

(เมกะวตัต์) 
ไอน า้ 

(ตัน/ช่ัวโมง) 
ทีต่ั้งโครงการ 

เร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้า 
(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   
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โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ในประเทศญีปุ่่ น ขนาดก าลงัการผลติรวมประมาณ 35.215 เมกะวตัต์ :- 
 

ช่ือโครงการ 
บริษัทผู้พฒันา 

และด าเนินโครงการ 

FIT Price 

(JPY/kWh) 

ขนาดก าลงั 
การผลติ  
(MW) 

ขนาดก าลงั 
การผลติติดตั้ง 

(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 25 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 

คาดวา่ 
ไตรมาส 3 ปี 2563 

และ 
ไตรมาสที ่4 ปี 2564  

รวม 35.215 MW 45.29 MWdc  

 
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ในประเทศเวยีดนาม ขนาดก าลงัการผลติรวมประมาณ 99.216 เมกะวตัต์ :- 
 

ช่ือโครงการ ผู้ด าเนินโครงการ 
FIT Price 

(USD/kWh) 

ขนาดก าลงั 
การผลติ 
(MW) 

ขนาดก าลงั 
การผลติติดตั้ง 
(MWdc) 

Expected COD 

โครงการเวยีดนาม 1 
(XUAN THO 1) 

Phu Khanh Solar Power 0.0935 49.608 55.015 10 มิถุนายน 2562 

โครงการเวยีดนาม 2 
(XUAN THO 2) 

Phu Khanh Solar Power 0.0935 49.608 55.015 11 มิถุนายน 2562 

รวม 99.216 MW 110.03 Mwdc  

หมายเหตุ :  จ าหน่ายโครงการน้ีไปแลว้  เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2562 
 

รายละเอยีดการด าเนินธุรกจิของบริษัทย่อย มีดังนี ้:- 
 
 

บริษทั ลกัษณะการประกอบธุรกิจ / ทุนจดทะเบียน 
1. บจก.เวิลด ์พร้ินต้ิง แอนด ์แพค็เกจ

จ้ิง (WPP) 
(เดิม ช่ือ : บจก . ดับบ ลิวพี เอส 
(ประเทศไทย) (WPS)) 

- ด าเนินธุรกิจรับจา้งพิมพส่ิ์งพิมพทุ์กชนิด 
- ทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 500 ลา้นบาท หุ้น

สามญัจ านวน 50 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 
(ณ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯถือหุน้ WPP ในสดัส่วน 99.99%) 
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บริษทั ลกัษณะการประกอบธุรกิจ / ทุนจดทะเบียน 
2.   บมจ.อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป 
     (EP)  
     (เดิมช่ือ: บจก.บ่อพลอย โซล่าร์    

(BP)) – ต่อ 

- ด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการเขา้ถือหุ้นในบริษทัอ่ืน และลงทุนในธุรกิจ
พลงังานทางเลือก 

- ทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 1,500 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ยหุ้นสามญัจ านวน 3,000 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
0.50  บาท 

- ทุนช าระแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 1,200 ล้านบาท 
ประกอบดว้ยหุ้นสามญัจ านวน 2,400 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
0.50  บาท 

3. บจก. อาร์พีวี พลงังาน 
 (RPV) 

- ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ ขนาดก าลงัการ
ผลิต 5 เมกะวตัต์ (โรงไฟฟ้าบ่อพลอย) โดยท่ีตั้ งโครงการอยู่ท่ี
อ  าเภอบ่อพลอย จังหวัดจังหวัดกาญจนบุรี เร่ิมด าเนินการเชิง
พาณิชยแ์ลว้ตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2555 

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2562 จ านวนเงิน  587 ล้านบาท 
ประกอบดว้ยหุ้นสามญั จ านวน 5.87 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
100 บาท 

4. บจก. เจเคอาร์ พลงังาน 
 (JKR) 

- ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ ขนาดก าลงัการ
ผลิต 5 เมกะวตัต์ (โรงไฟฟ้าบ่อพลอย) โดยท่ีตั้ งโครงการอยู่ท่ี
อ  าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้
ตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2555 

-     ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2562 จ านวนเงิน  125 ล้านบาท 
ประกอบดว้ยหุ้นสามญั จ านวน 1.25 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
100 บาท  

5. บจก. อะควาติส เอน็เนอร์จี 
 (AQUATIS) 
 
 
 
 
 
 

- ด าเนินธุรกิจท่ีพฒันาเก่ียวกบัพลงังานทดแทน เขา้ถือหุ้นในบริษทั
อ่ืน และลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์ปัจจุบนั 
สิทธิในการด าเนินโครงการของ AQUATIS ไดโ้อนไปยงับริษทัลูก 
คือ บริษทั ลพบุรี โซล่า จ ากดั (LOPBURI) เรียบร้อยแลว้ 

-   ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2562 จ านวนเงิน  200 ล้านบาท 
ประกอบดว้ยหุน้สามญั จ านวน 20 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 
บาท  
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บริษทั ลกัษณะการประกอบธุรกิจ / ทุนจดทะเบียน 
6. บจก. ลพบุรี โซล่า 
 (LOPBURI) 
 
 
  

- ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์โดยไดรั้บโอนสิทธิ
ในการด าเนินโครงการจาก AQUATIS ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ ขนาดก าลงั
การผลิต 5 เมกะวตัต ์โดยท่ีตั้งโครงการอยูท่ี่อ  าเภอโคกส าโรง จงัหวดั
จงัหวดัลพบุรี เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ตั้งแต่ 4 ก.พ. 57 

-    ทุนจดทะเบียน ณ  31 ธันวาคม 2562 จ านวนเงิน  140 ล้านบาท 
ประกอบดว้ยหุน้สามญั จ านวน 1.4 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 
บาท 

7. บจก. เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั 
 (EPCOG) 

- ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์แบบ Solar Rooftop 
ขนาดก าลงัการผลิตรวมประมาณ 1.50 เมกะวตัต ์จ านวน  8 โครงการ 
โดย 5 โครงการ เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้วตั้ งแต่ 18 
กุมภาพันธ์ 2557 และอีก 3 โครงการ เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย ์
(COD) ในไตรมาส 2/2558 

-    ทุนจดทะเบียน ณ  31 ธันวาคม 2562 จ านวนเงิน  100 ล้านบาท 
ประกอบดว้ยหุ้นสามญั จ านวน 100 ลา้นบาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
10 บาท 

8. บจก. เอป็โก ้เอน็เนอร์ยี ่
 (EPCOE) 

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

-    ทุนจดทะเบียน ณ  31 ธันวาคม 2562 จ านวนเงิน  500 ล้านบาท 
ประกอบดว้ยหุ้นสามญั จ านวน 50 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 
บาท 

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

- ด าเนินธุรกิจท่ีพฒันาเก่ียวกบัพลงังานทดแทน เขา้ถือหุน้ในบริษทัอ่ืน 
(Investment Holding Company)  และลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า ดว้ย
พลงังานแสงอาทิตย ์ปัจจุบนัยงัไม่มีการด าเนินโครงการเชิงพาณิชย์
แต่อยา่งใด 

-    ทุนจดทะเบี ยน  ณ  27 ธันวาคม  2562 จ านวน เงิน  20 ล้านบาท 
ประกอบดว้ยหุ้นสามญั จ านวน 2 ลา้นบาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 
บาท 

-    เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2562 บมจ. อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป ซ่ึงเป็นผู ้
ถือหุ้นใหญ่ไดจ้ าหน่ายหุ้นทั้งหมดให้ กบั บริษทั บีจี คอนเทนเนอร์ 
กล๊าส จ ากดั (มหาชน)  
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บริษทั ลกัษณะการประกอบธุรกิจ / ทุนจดทะเบียน 
10. บจก. เอป็โก ้เอน็จิเนียร่ิง (EE) 
   
 

- ด าเนินธุรกิจเก่ียวกับการรับเหมาก่อสร้าง และการบ ารุงรักษา
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ทั้ง Solar Farm และ Solar Roof 

-    ทุนจดทะ เบี ยน  ณ  31 ธันวาคม  2562 จ านวน เงิน  2 ล้านบาท 
ประกอบดว้ยหุน้สามญั จ านวน 0.2 ลา้นบาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 
บาท 

11. บจก. ปราจีน โซล่า (PS) - ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ ขนาด
ก าลงัการผลิต 5 เมกะวตัต ์(โรงไฟฟ้าปราจีนบุรี) โดยท่ีตั้งโครงการ
อยู่ท่ีต  าบลเนินหอม อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จงัหวดัปราจีนบุรี เร่ิม
ด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ตั้งแต่ 1 กมุภาพนัธ์ 2560 

-     ทุ น จดทะเบี ยน  ณ  31 ธัน วาคม  2562 จ านวน  62 ล้านบาท 
ประกอบดว้ยหุ้นสามญั 3 ลา้นหุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ 3.20 ลา้นหุ้น 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

12. บจก. ทศัน์ศิริ (THAT SIRI) 
 
 
 
 
 

- ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานความร้อนร่วม  

-    ทุนจดทะเบี ยน  ณ  31 ธันวาคม  2562 จ านวน  620 ล้านบาท 
ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 6.20 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 
บาท 

13. บจก. เอสทีซี เอน็เนอร์ยี ่(STCE) 
 
 
 
 
 

- ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานความร้อนร่วม 

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน  784,476,000 บาท 
ประกอบด้วยหุ้นสามญั 78,447,600 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 
บาท 

14. บจก. เอเพก็ซ์ เอน็เนอยี ่โซลูชัน่  
     (APEX) 
 
 
 
 
 

- ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานความร้อนร่วม 

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน  253,568,000 บาท 
ประกอบด้วยหุ้นสามญั 25,356,800 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 
บาท 
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บริษทั ลกัษณะการประกอบธุรกิจ / ทุนจดทะเบียน 
15. บจก. แทค เอน็เนอยี ่(TAC) - ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจผลิตและ

จ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานความร้อนร่วม 
-    ทุนจดทะเบียน  ณ  31 ธันวาคม 2562 จ านวน  1,990 ล้านบาท 

ประกอบด้วยหุ้นสามญั 19.90 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 
บาท 

16. บจก. เอสเอสยทีู (SSUT) 
 
     

- ด าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าระบบ Co-generation ก าลงัการผลิตสูงสุด 
120 MW  และไอน ้ าก าลงัการผลิตสูงสุดรวมประมาณ 30 ตนั ต่อ
ชั่วโมง  มีจ านวน 2 โรงไฟฟ้า รวมเป็นก าลงัการผลิตสูงสุด 240 
MW และไอน ้ าก าลงัการผลิตสูงสุดรวมประมาณ 60 ตนั ต่อชัว่โมง 
โรงไฟฟ้าตั้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมบางปู  (COD ครบเม่ือ 29 ธ.ค. 
59) 

-    ทุนจดทะเบียน  ณ  31 ธันวาคม 2562 จ านวน  2,919 ล้านบาท 
ประกอบด้วยหุ้นสามญั 29.19 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 
บาท 

17. บจก. พีพีทีซี (PPTC) - ด าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าระบบ Co-generation ก าลงัการผลิตสูงสุด 
120 MW และไอน ้ าก าลงัการผลิตสูงสุดรวมประมาณ 30 ตนั ต่อ
ชัว่โมงโรงไฟฟ้าตั้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั (COD เม่ือ 
29 มี.ค.59) 

-    ทุนจดทะเบียน  ณ  31 ธันวาคม 2562 จ านวน  1,484 ล้านบาท 
ประกอบด้วยหุ้นสามญั 14.84 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 
บาท 

18.  Alternative Energies Kabushi  
       Kaisha (AE-KK)  
   

- เขา้ถือหุ้นในบริษทัอ่ืน และลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าในธุรกิจพฒันา
โครงการพลงังานในต่างประเทศ 

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2562 จ านวนเงิน JPY 25,000,000       
(อัตราแลกเปล่ียน 0.294 บาท ต่อเยน เทียบเท่าเงินบาทประมาณ 
7.35 ลา้นบาท) 

19.  Kurihara Godo Kaisha (GK1) 
 
 
 

- ด าเนินโครงการ Solar Farm ในประเทศญ่ีปุ่น จ านวน 1 โครงการ 
ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบ  จีเค-ทีเค โครงการ Kurihara II 
ขนาดก าลงัการผลิต 12.24 MW อตัรารับซ้ือไฟฟ้าแบบ FIT หน่วย
ละ 36 เยน  คาดวา่จะ COD ภายในไตรมาส 3/2562 
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บริษทั ลกัษณะการประกอบธุรกิจ / ทุนจดทะเบียน 
        (GK1) – ต่อ -    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2562 จ านวนเงิน JPY 30,000,000     

(อัตราแลกเปล่ียน 0.294 บาท ต่อเยน เทียบเท่าเงินบาทประมาณ 
8.82 ลา้นบาท) 

20.  AE Power Godo Kaisha (GK2) 
 
 
 
      

- ด าเนินโครงการ Solar Farm ในประเทศญ่ีปุ่น จ านวน 1 โครงการ 
ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบ จีเค-ทีเค โครงการ Kurihara I 
ขนาดก าลงัการผลิต 9.52 MW อตัรารับซ้ือไฟฟ้าแบบ FIT หน่วยละ 
40 เยน  คาดวา่จะ COD ภายในไตรมาส 3/2561 

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2562 จ านวนเงิน JPY 10,000,000     
(อตัราแลกเปล่ียน 0.294 บาท ต่อเยน เทียบเท่าเงินบาทประมาณ 2.94 
ลา้นบาท) 

 

21.  Kyotemba Solar Godo Kaisha 
(GK3) 

- ด าเนินโครงการ Solar Farm ในประเทศญ่ีปุ่น จ านวน 1 โครงการ 
ภายใตโ้ครงสร้างการลงทุนแบบ จีเค-ทีเค โครงการ Kyoto ขนาด
ก าลังการผลิต 9.99 MW  ในเขตพื้นท่ีเมืองเกียวโต  อัตรารับซ้ือ
ไฟฟ้าแบบ FIT หน่วยละ 32 เยน  COD เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 
2559 

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2562 จ านวนเงิน JPY 19,010,000     
(อัตราแลกเปล่ียน 0.294 บาท ต่อเยน เทียบเท่าเงินบาทประมาณ 
5.59 ลา้นบาท) 

 

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

- ด าเนินโครงการ Solar Farm ในประเทศญ่ีปุ่น จ านวน 1 โครงการ 
ภายใตโ้ครงสร้างการลงทุนแบบ จีเค-ทีเค โครงการ Shichikashuku 
1-2 ขนาดก าลังการผลิตรวม 3.465 อัตรารับซ้ือไฟฟ้าแบบ FIT 
หน่วยละ 36 เยน   โดยโครงการ Shichikashuku 1 คาดว่าจะ COD  
ภายในไตรมาส 3/2563 และโครงการ Shichikashuku 2 คาดว่าจะ 
COD ภายในไตรมาส 4/2564 

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธนัวาคม 2562 จ านวนเงิน JPY 50,000    
     (อัตราแลกเปล่ียน 0.294 บาท ต่อเยน เทียบเท่าเงินบาทประมาณ

14,700 บาท) 
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บริษทั ลกัษณะการประกอบธุรกิจ / ทุนจดทะเบียน 
23.  Phu Khanh Solar Power Joint 
      Stock Company (PKS) 
 
 
 
    

-      ด าเนินโครงการ Solar Farm ท่ีจังหวดัฟูเยี้ยน สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม จ านวน 2 โครงการ ขนาดก าลงัการผลิตติดตั้งรวม 
110.03 MW โดยสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า มีระยะเวลาขายไฟฟ้าให้กบั 
Electricity of Vietnam (“EVN”) เป็น เวลา 20 ปี  ในอัตรารับ ซ้ือ
ไฟฟ้า (Feed in Tariff หรือ FIT) ท่ี  0.0935 USD ต่อหน่วย (หรือ
ประมาณ 3.11 บาท อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียท่ี 33.270 บาท/1 USD 
อ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 30 ตุลาคม 2561 ) 
COD เม่ือวนัท่ี 11 และ 12 มิถุนายน 2562 

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธนัวาคม 2561 จ านวนเงิน 500,000 ลา้น VND  
      ทุนช าระแลว้ จ านวน 361,734 ลา้นVND (Par 100,000VND / หุน้)    
      (อตัราแลกเปล่ียน 0.1404 บาท/100VND เทียบเท่าเงินบาทประมาณ 

507.87 ลา้นบาท) 

ทั้งนีไ้ด้จ าหน่ายโครงการนีไ้ปแล้ว เม่ือวนัที ่27 ธันวาคม 2562 

24.  EP Group (HK) Company 
Limited 

- เขา้ถือหุ้นในบริษทัอ่ืน และพฒันาโครงการพลงังานในประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

-    ทุ น จดทะเบี ยน  ณ  31 ธัน วาคม  2562 จ าน วน เงิน  HKD 100       
(อตัราแลกเปล่ียน 3.9136 บาท ต่อ HKD เทียบเท่าเงินบาทประมาณ 
391.36 บาท) 

25.  EPVN W1 (HK) Company 
Limited 

- เขา้ถือหุ้นในบริษทัอ่ืน และพฒันาโครงการพลงังานในประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

-    ทุ น จดทะเบี ยน  ณ  31 ธัน วาคม  2562 จ าน วน เงิน  HKD 100       
(อตัราแลกเปล่ียน 3.9136 บาท ต่อ HKD เทียบเท่าเงินบาทประมาณ 
391.36 บาท) 

26.  EPVN W2 (HK) Company 
Limited 

- เขา้ถือหุ้นในบริษทัอ่ืน และพฒันาโครงการพลงังานในประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

-    ทุ น จดทะเบี ยน  ณ  31 ธัน วาคม  2562 จ าน วน เงิน  HKD 100       
(อตัราแลกเปล่ียน 3.9136 บาท ต่อ HKD เทียบเท่าเงินบาทประมาณ 
391.36 บาท) 
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 
(ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญัของบริษัท และบริษัทย่อย  
 

ตามท่ีบริษทัฯ ไดป้ระกอบธุรกิจหลกัเป็นผูผ้ลิตส่ิงพิมพ ์และด าเนินธุรกิจโรงพิมพใ์นลกัษณะครบ
วงจรโดยใหก้ารบริการตั้งแต่ การวางแผนการผลิตจนกระทัง่เขา้เล่มเป็นส่ิงพิมพส์ าเร็จรูป ตั้งแต่ปี 2533  

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

ในปลายปี 2561 บริษทัฯไดข้ยายธุรกิจส่ิงพิมพเ์พิ่ม โดยการลงทุนเขา้ซ้ือหุน้สามญั บริษทั ดบับลิวพี
เอส (ประเทศไทย) จ ากดั  (WPS) ในสัดส่วน 84.50%  เพื่อรองรับการขยายธุรกิจส่ิงพิมพไ์ปยงัผลิตภณัฑป์ระเภท
กล่องลูกฟูก  และ WPS ไดเ้ปล่ียนช่ือบริษทัเป็น บริษทั เวิลด์ พร้ินต้ิง แอนด ์แพค็เกจจ้ิง จ ากดั (WPP) เม่ือวนัท่ี 30 
กนัยายน 2562    สามารถผลิตกล่องลูกฟูกไดต้ั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 เป็นตน้มา 
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สรุปรายละเอยีดการลงทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยสังเขป ดงันี ้: - 
 

10 มกราคม 2555 บริษทั โรงพมิพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดเ้ขา้ซ้ือหุน้สามญัและสิทธิ
เรียกร้องของ บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จ  ากดั (BP) ในสดัส่วนร้อยละ 100 รวมเป็นจ านวน
เงินรวมทั้งส้ิน 230 ลา้นบาท    

13 มกราคม 2555 บริษัทฯขายหุ้นสามัญและสิทธิเรียกร้องของ บริษัท บ่อพลอย โซล่าร์ จ  ากัด ใน
สัดส่วนร้อยละ 24 คิดเป็นจ านวนหุน้สามญั 2,400,000 หุ้น ให้แก่บริษทั เซลทิค สแควร์ 
จ ากดั (“CELTIC”) รวมเป็นจ านวนเงินท่ีเขา้ร่วมลงทุนทั้งส้ิน 65.20 ลา้นบาท 

บริษทัฯไดล้งทุนในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาดก าลงัการ
ผลิตรวมประมาณ 10 เมกะวตัต ์โดยลงทุนผ่าน บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จ  ากดั (BP) ซ่ึง
ถือหุ้นใน บริษัท เจเคอาร์ พลังงาน จ ากัด (JKR) และ บริษัท อาร์พีวี พลังงาน จ ากัด 
(RPV) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์และ
ไดเ้ขา้ท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดย JKR มีขนาดก าลงัการผลิต
ประมาณ 5 เมกะวตัต ์และ RPV มีขนาดก าลงัการผลิตประมาณ 5 เมกะวตัต ์ 

23 มกราคม 2555 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จ  ากดั (BP) ฐานะผูว้่าจา้ง ไดล้งนามใน “สัญญาจา้งเหมา
ก่อสร้างระบบผลิตพลงังานไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทิตย”์ (Engineering Procurement and 
Construction Agreement : EPC) ส าหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์อง 
JKR และ RPV ขนาดก าลังการติดตั้ งรวม 2 โครงการ ประมาณ 10 เมกะวตัต์ โดยมี
คู่สัญญา คือ ผูรั้บจา้งเหมาโครงการซ่ึงเป็นบริษทัในต่างประเทศ ในฐานะผูรั้บจา้ง (ผูรั้บ
จา้งเหมาโครงการ เป็นผูรั้บจ้างเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าให้กับ JKR และ RPV) โดยมี
มูลค่าตามสญัญาจา้งเหมา ส าหรับสองโครงการดงักล่าวเท่ากบั 770 ลา้นบาท ติดตั้งระบบ
ผลิตพลงังานไฟฟ้าดว้ยเซลล์แสงอาทิตย ์ก่อสร้าง และรับประกนัความเส่ียงต่างๆ ใน
ระหวา่งการก่อสร้างจนถึง เม่ือโครงการสามารถเร่ิมด าเนินการจ่ายไฟฟ้าเขา้สู่ระบบของ 
กฟภ. ได ้

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

15 ตุลาคม 2555 โรงไฟฟ้าบ่อพลอย อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี ขนาดก าลงัการผลิตรวม 10 
เมกะวตัต ์ไดก่้อสร้างแลว้เสร็จ และเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยจ์ าหน่ายกระแสไฟฟ้า
ใหก้บัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
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26 พฤศจิกายน 2555 
 
 

บริษทัฯอนุมติัใหบ้ริษทัยอ่ย คือ บริษทั เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั จ ากดั (EPCOG) 
เขา้ซ้ือหุน้สามญัของ บริษทั อะควาติส เอน็เนอร์จี จ  ากดั (AQUATIS) ในสัดส่วนร้อยละ 
100 จ าก  Sungen  Investments Holding Limited จ าน วน เงิน  15.00 ล้านบ าท  โดย 
AQUATIS ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.97 ในบริษทั ลพบุรี โซล่า จ ากดั (LOPBURI) 
ซ่ึง LOPBURI มีสิทธิในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าท่ีปริมาณพลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
สูงสุด 5 เมกะวตัต ์

- LOPBURI  ซ้ือท่ีดิน ตั้ งอยู่ท่ี ต  าบลวงัขอนขวา้ง อ  าเภอโคกส าโรง  จังหวดั
ลพบุรี โฉนดเลขท่ี 31225, 31226, 31227, 33356, 33357 รวม 5 แปลง เน้ือท่ี
รวม 119.55 ไร่ จ านวนเงิน 35.00 ลา้นบาทจาก Sungen (Thailand) Company 
Limited 

- LOPBURI ลงนามในสัญญาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาดก าลงั
การผลิต 5 เมกะวตัต์ โดยว่าจ้าง Sungen International Limited  และ Sungen 
(Thailand) Company Limited เป็นผู ้รับ เหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าด้วยเซลล์
แสงอาทิตย ์มีมูลค่าการก่อสร้าง จ านวนเงิน 471.30 ลา้นบาท  

- บริษทัฯ อนุมติัการจดัหาแหล่งเงินทุน และลงนามในสัญญาสินเช่ือ เอกสาร
หลกัประกนั เอกสารทางการเงินอ่ืน ๆ และเอกสารสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งหมดในการจดัหาแหล่งเงินทุนท่ีใชใ้นการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์

11 พฤศจิกายน 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างธุรกิจและการถือหุน้ของกลุ่มโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
คณะกรรมการบริษทัฯอนุมติัให้ บริษทัฯเขา้ซ้ือหุ้น บริษทั อะควาติส เอ็นเนอร์จี จ  ากดั 
(AQUATIS)  จ  านวน 13,999,998 หุ้น ราคาพาร์ 10.00 บาท ในราคาซ้ือหุ้นละ 11.22 
บาท จาก บริษทั เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั จ ากดั (EPCOG) รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 
157.08 ลา้นบาท และมีก าไรจากการจ าหน่ายจ านวนเงิน 2.16 ลา้นบาท 

และ ท่ีประชุมคณะกรรมการบ ริษัทของ EPCO ค ร้ัง ท่ี  4/2556 เม่ื อวัน ท่ี  11 
พฤศจิกายน 2556 มีมติอนุมติัให ้EPCOG ประกอบธุรกิจพลงังานดา้น Solar Roof , Bio-
Mass, Bio Gas, Wind และพลงังานทางเลือกอ่ืนๆ   

EPCOG ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีติดบนหลังคา 
(“Solar PV Rooftop”) EPCOG ซ่ึงได้ด าเนินการยื่นแบบค าขอฯ ทั้ งส้ินจ านวน 12 
โครงการ แต่ไดรั้บการคดัเลือกจ านวน  8 โครงการ ขนาดก าลงัการผลิตรวมประมาณ 1.5 
เมกะวตัต ์

10 มกราคม 2557 
 
 
 

บริษทั  เอ็ปโก ้ กรีน  พาวเวอร์  พลสั  จ ากดั (EPCOG) จดัตั้ง บริษทั  เอ็ปโก ้เอ็น
เนอร์ยี่ จ  ากัด (EPCOE)  และ  EPCOE ได้มีการลงนามในสัญญาแต่งตั้ ง บริษัท 
พรีเมียร์ โซลูชั่น จ ากัด เป็นผู ้พ ัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน
ประเทศญ่ีปุ่น ขนาด 23 MW ในเขตพื้นท่ี 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 ขนาดก าลงัการผลิต 5 เมกะวตัต์ ไดก่้อสร้างแลว้เสร็จ และเร่ิม
เดินเคร่ืองเชิงพาณิชยจ์ าหน่ายกระแสไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

3 มีนาคม 2557 คณะกรรมการบริษทัฯอนุมติัให ้บริษทัฯเขา้ซ้ือหุน้ บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จ ากดั 
(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.)  บริษัทตั้ งอยู่ในประเทศฮ่องกง 

ด าเนินธุรกิจเพื่อเขา้ถือหุ้นในบริษทัอ่ืน และลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าในธุรกิจพฒันา
โครงการพลงังานในต่างประเทศ 

2. โดย บริษทั โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเมน้ท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“SPM(TH)”)  เขา้
ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100 (โดย EPCO ถือหุน้ทางออ้มใน SPM(TH) ในสดัส่วน
ร้อยละ 100 โดยถือผ่าน บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (เดิมช่ือ 
บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จ  ากดั)) 

3. Alternative Energies Kabushi Kaisha (Jpn Co.) บริษัทตั้ งอยู่ในประเทศญ่ี ปุ่น 
ด าเนินธุรกิจเพื่อเขา้ถือหุ้นในบริษทัท่ีลงทุนในธุรกิจพฒันาโครงการพลงังานใน
ประเทศญ่ีปุ่น โดย Solar Power Management Co., Ltd. (HK Co.)  เข้าถือหุ้นใน
สดัส่วนร้อยละ 50  

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

5. AE Power Godo Kaisha (Jpn Co.) บริษัทตั้ งอยู่ในประเทศญ่ี ปุ่น  ด าเนินธุรกิจ
พัฒนาโครงการพลังงานในประเทศญ่ี ปุ่น โดย Alternative Energies Kabushi 
Kaisha (Jpn Co.)  เขา้ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100 

18  กนัยายน 2557 บริษัท  เอ็ปโก้  กรีน  พาวเวอร์  พลัส  จ ากัด  (EPCOG) ได้เร่ิมเดินเคร่ืองเชิง
พาณิชยจ์ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดบนหลงัคา (“Solar PV 
Rooftop”) จ านวน 5 โครงการ ตั้งอยู่ท่ี อ.ก่ิงบางเสาธง จ.สมุทรปราการ โดยมีขนาด
ก าลงัการผลิตรวม  1,071.88  กิโลวตัต ์ใหก้บัการไฟฟ้านครหลวง  
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13 มีนาคม 2558 เพื่อเป็นการจดัโครงสร้างกลุ่มบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจพลงังาน และเพื่อเตรียมการให ้
บริษัท บ่อพลอย โซล่าร์ จ ากัด ยื่นจดทะเบียนเป็นบริษัทรับอนุญาตในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัให้บริษทัฯขายหุ้นสามญั
ทั้งหมดของ บริษทั อะควาติส เอ็นเนอร์จี จ ากดั (AQUATIS) จ านวน 13,999,998 หุ้น 
ราคาพาร์ 10.00 บาท ในราคาขายหุ้นละ 11.23 บาท ขายหุ้นสามญั ของบริษทั เอ็ปโก ้
กรีน พาวเวอร์ พลสั จ ากดั (EPCOG) จ านวน 9,999,997 หุ้น ราคาพาร์ 10.00 บาท ใน
ราคาขายหุ้นละ 10.00 บาท และขายหุ้นสามญั ของบริษทั โซล่า พาวเวอร์ แมเนจ
เมน้ท ์จ ากดั (SPM-TH) จ านวน 9,999,997 หุ้น ราคาพาร์ 10.00 บาท ในราคาขายหุ้น
ละ 10.00 บาท ให้แก่ บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จ ากดั (BP) รวมมูลค่าขายเป็นจ านวน
เงินทั้งส้ิน 227.22 ลา้นบาท และมีก าไรจากการขายรวมเป็นจ านวนเงิน 0.14 ลา้นบาท 

30 เมษายน 2558 บริษทั เอป็โก ้ กรีน พาวเวอร์ พลสั จ ากดั (EPCOG) ไดเ้ร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย์
จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดบนหลงัคา (“Solar PV Rooftop”) 
เพิ่มอีกจ านวน 2 โครงการ ตั้งอยูท่ี่ เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ ขนาดก าลงัการผลิตรวม  
301.84  กิโลวตัต ์ใหก้บัการไฟฟ้านครหลวง 

10 มิถุนายน 2558 บริษัท เอ็ปโก้ กรีน พาวเวอร์ พลัส จ ากัด (EPCOG) ได้เร่ิมเดินเคร่ืองเชิง
พาณิชยจ์  าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดบนหลงัคา (“Solar PV 
Rooftop”) เพ่ิมอีกจ านวน 1 โครงการ ตั้งอยูท่ี่ เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ ขนาดก าลงัการ
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 ได้มีมติอนุมติัเขา้ท ารายการลงทุนใน
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์จ านวน 5 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการ Kyoto, 
โครงการ Genbi และ โครงการ Shirakata 1-3 ท่ีประเทศญ่ีปุ่น ขนาดก าลงัการผลิต
รวม 25.326 เมกะวตัต์ โดยมีมูลค่ารวมของโครงการประมาณ 2,472.75 ล้านบาท 
(หรือ 8,215.12 ลา้นเยน อา้งอิงอตัราแลกเปล่ียนท่ี 0.301 บาทต่อเยน) ถา้มีค่าใชจ่้ายท่ี
อาจเกิดข้ึน ประมาณวา่เพิ่มข้ึนแลว้ไม่เกินจ านวนเงินทั้งส้ิน 2,500 ลา้นบาท 

12 พฤศจิกายน 2558 
 
 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 7/2558 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 
2558 ไดมี้มติจดัตั้งบริษทัย่อย  Kyotemba Solar Godo Kaisha (เดิมช่ือ Green Partner 
Godo Kaisha) บริษทัตั้งอยูใ่นประเทศญ่ีปุ่น ด าเนินธุรกิจพฒันาโครงการพลงังานใน
ประเทศญ่ี ปุ่น โดย Alternative Energies Kabushi Kaisha (Jpn Co.)  เข้าถือหุ้นใน
สดัส่วนร้อยละ 100 



31 

 

14 ธันวาคม 2558 
 
 
 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 8/2558 ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทั 
บ่อพลอย โซล่าร์ จ ากดั (BP) ด าเนินการดงัน้ี 

1. แปรสภาพบริษทัจ ากดั เป็นบริษทัมหาชนจ ากดั 
2. เปล่ียนช่ือ จากเดิม บริษัท บ่อพลอย โซล่าร์ จ ากัด เป็นบริษัท อีสเทอร์น       

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

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

ทะเบียนใหม่ 900,000,000 บาท โดยเป็นทุนหุ้นสามญัจ านวน 9,000,000,000  
หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท 

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

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

25 ธันวาคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 9/2558 เม่ือวนัท่ี 25 ธันวาคม 
2558 ได้มีมติอนุมติัให้จดัตั้ งบริษทัย่อย คือ บริษทั เอ็ปโก้ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (EE) 
บริษทัตั้งอยู่ในประเทศไทย เพื่อด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการรับเหมาก่อสร้างและการ
บ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย  ์โดย บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) (เดิมช่ือ บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จ ากดั)  เขา้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75 
และด าเนินจดทะเบียนจัดตั้ งบริษทัฯ ท่ีกรมพฒันาธุรกิจเรียบร้อยแล้ว เม่ือวนัท่ี 7 
มกราคม 2559 

10 กมุภาพนัธ์ 2559 
 
 
 
 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 1/2559 ไดมี้มติอนุมติัเร่ืองส าคญั
ดงัน้ี 

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

2. ให้จ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อยจ านวน 3,000 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้น
ละ 0.10 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นหลังเพิ่มทุน โดย
จดัสรรแบบเฉพาะเจาะจง ในราคาหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นมูลค่า 750 ลา้น
บาท 
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8 มิถุนายน 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 4/2559 ไดมี้มติอนุมติัเร่ืองส าคญั
ดงัน้ี 

1. อนุมติัการเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ย  บริษทั อีสเทอร์น 
พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (EP)  ในการเขา้ท าสัญญาซ้ือขายหุ้น ระหว่าง 
EP กับ บริษัท ปรีดา ปราโมทย์ จ ากัด  กับ  บริษัท เอ็กซ์ เซลล้ิงค์ จ ากัด  
จ านวน 3,635,800 หุน้ 

2. อนุมติัการเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ย  บริษทั อีสเทอร์น 
พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (EP)  ในการเขา้ท าสัญญาซ้ือขายหุ้น ระหว่าง 
EP กับ บริษัท เอสทีซี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากัด  กับ บริษัท เอเพ็กซ์ เอ็นเนอร์ยี ่
โซลูชัน่  จ ากดั  จ านวน 9,875,000 หุน้ 

3. อนุมติัการเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ย  บริษทั อีสเทอร์น 
พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (EP)  ในการเขา้ท าสัญญาซ้ือขายหุ้น ระหว่าง 
EP กบั บริษทั เอสทีซี กรีน จ ากดั   จ านวน 3,100,000 หุน้ 

4. อนุมติัยกเลิกการเขา้ท าสัญญาพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
ประเทศญ่ี ปุ่น  Genbi Project 10 MW และ Shirakata Project 1-3 = 5.336 
MW. รวม 4 โครงการ = 15.336 MW ของบริษัทย่อยและให้น าเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อรับทราบต่อไป 

15 สิงหาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 6/2559 ไดมี้มติอนุมติัให้เขา้ท า
รายการได้มาซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัย่อยทางอ้อม  บริษทั อะควาติส  เอ็นเนอร์จี  
จ ากดั (AQU)  ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นพื้นท่ีของสหกรณ์
การเกษตรเมืองปราจีนบุรี จ ากดั ขนาดก าลงัการผลิต 5 เมกะวตัต ์  

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

Mimata Project ขนาดก าลงัการผลิต 5 เมกะวตัต ์ของบริษทัยอ่ย 
2. อนุมติัการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ประเทศญ่ีปุ่น 

Shichikashuku Project 1-2 ขนาดก าลงัการผลิตรวม 3.465 MW ของบ.ยอ่ย 

21 พฤศจิกายน 2559 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น โครงการ Kyoto  ไดเ้ร่ิมเดินเคร่ือง
เชิงพาณิชยจ์ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ขนาดก าลงัการผลิต 9.99 เมกะวตัต ์

14 ธันวาคม 2559 
 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทของ EPCO คร้ังท่ี 9/2559 ได้มีมติท่ีให้เข้าท า
รายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์อง EP การเขา้ท าสัญญาซ้ือขายหุ้นบริษทั ทศัน์ศิริ จ ากดั   
ระหว่าง  บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) กบั บริษทั พีพีจีอาร์ จ ากดั   
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14 ธันวาคม 2559 
(ต่อ) 

จ าน วน  3,099,998 หุ้ น  ใน มู ล ค่ า หุ้ น ล ะ  164.33 บ าท  ร วม เป็ น จ าน วน เงิน 
509,422,671.34 บาท  คิดเป็นร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน 

19 มกราคม 2560 AEKK ได้ท าสั ญญ าซ้ื อ หุ้ น ของ  Higashi Nihon Mega Solar 3 Godo Kaisha 
(GK4) ในประเทศญ่ีปุ่นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน เป็นเงิน 50,000 
เยน จากผูถื้อหุ้นเดิมมูลค่าตามสัญญา 410.42 ลา้นเยน ซ่ึง GK4 เป็นผูไ้ด้รับสิทธิใน
การพฒันาโครงการโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์จ านวน 2 โครงการ สัญญา
ดังกล่าวได้รวมสิทธิในการผลิตไฟฟ้า และใบอนุญาตต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์(Fit) มูลค่า 314.37 ล้านเยน (คิดเป็น 
95.44 ลา้นบาท) รวมถึงสิทธิในท่ีดินมูลค่า 96 ลา้นเยน (คิดเป็น 95.44 ลา้นบาท)  

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

1 กมุภาพนัธ์ 2560 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น โครงการ Kyoto  ไดเ้ร่ิมเดินเคร่ือง
เชิงพาณิชยจ์ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ขนาดก าลงัการผลิต 9.99 เมกะวตัต ์

21 กมุภาพนัธ์ 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 1/2560 ไดมี้มติอนุมติัเร่ืองส าคญั
ดงัน้ี 

1. อนุมติัให้ EP เขา้ท าสัญญาซ้ือขายหุ้นใน บจก.ทศัน์ศิริ เพิ่มเติมจากผูถื้อหุ้นเดิม
อีก จ านวน 3,099,998 หุน้ โดยท่ีมูลค่าตามสัญญา 509.42 ลา้นบาท ภายหลงัการ
ซ้ือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 99.99 และสัดส่วน
การถือหุ้นทางออ้มในบจก.เอสเอสยูที คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน
ของบริษทัดงักล่าว 

2. อนุมติัให ้EP เขา้ท าสญัญาซ้ือขายหุน้ใน บจก. เอสทีซี เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (STCE) 
จ านวน 78,447,600 หุ้น ในราคาหุ้นละ 16.433 บาท เป็นเงิน 1,289.13 ลา้นบาท 
คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนในบริษทัดงักล่าว 
เพือ่เขา้เป็นผูถื้อหุน้ทางออ้มในบจก. แทค เอน็เนอยี ่(TAC) คิดเป็นร้อยละ 39.60 
ของทุนจดทะเบียน และเพื่อเขา้เป็นผูถื้อหุน้ทางออ้มในบริษทั เอสเอสยทีู จ ากดั 
(SSUT) เพิ่มอีกร้อยละ 15.84 ของทุนจดทะเบียน และเขา้เป็นผูถื้อหุ้นทางออ้ม
ในบริษทั พพีทีีซี จ  ากดั (PPTC) ร้อยละ 19.80 ของทุนจดทะเบียน 

3. อนุมัติให้ EP เข้าท าสัญญาซ้ือขายหุ้นในบจก.เอเพ็กซ์ เอ็นเนอยี่ โซลูชั่น 
(APEX) จ านวน 20,602,400 หุ้น ในราคาหุ้นละ 16.433 บาท เป็นเงิน 338.56 
ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 81.25 ของทุนจดทะเบียนในบริษทั
ดงักล่าว เพื่อเขา้เป็นผูถื้อหุน้ทางออ้มในบริษทั แทค เอน็เนอยี่ จ  ากดั (TAC) คิด
เป็นร้อยละ 10.40 ของทุนจดทะเบียน และเพือ่เขา้เป็นผูถื้อหุน้ทางออ้มในบริษทั 
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21 กุมภาพัน ธ์  2560 
(ต่อ) 

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

4. อนุมติัให ้EP เขา้ท าสัญญาซ้ือขายหุน้ในบจก.พีพีทีซี (PPTC) จ านวน 3,635,800 
หุ้น ในราคาหุ้นละ 142.33 บาท เป็นเงิน 517.49 ลา้นบาท ภายหลงัการซ้ือหุ้น 
EP  มีสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงในบริษทัดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 24.50  และ
สัดส่วนการถือหุน้ทางออ้มผา่น บริษทั แทค เอน็เนอยี ่จ  ากดั (TAC) คิดเป็นร้อย
ละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนในบริษทัดงักล่าว 

15 พฤษภาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 5/2560 ไดมี้มติอนุมติัเร่ืองส าคญั
ดงัน้ี 

1. อนุมติัให้ EP ซ้ือหุ้นทั้งหมดในบริษทั เอ็ปโก ้เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั จากบริษทั เอ็ป
โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั จ ากดั จ านวน 19,999,997 หุ้น ในราคาทุน รวมเป็นเงิน 
119.99 ลา้นบาท สัดส่วนการถือหุน้คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนใน
บริษัทดังกล่าว เพื่อจัดโครงสร้างการถือหุ้นใหม่ให้เกิดความชัดเจนในการ
ด าเนินธุรกิจ 

2. อนุมติัให้ SPM-TH จ าหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัทั้ งหมดของ Solar Power 
Management Co., Ltd. (HK Co.) “SPM-HK” จ านวน 4,007,500 หุ้น ในราคา
หุ้นละ 1.05 ดอลลาร์ฮ่องกง รวมเป็นเงิน 4.21 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง เพื่อปรับ
โครงสร้างการจดัการใหม่ ใหส้อดคลอ้งกบัการบริหารงานของกลุ่ม 

28 มิถุนายน 2560 
 
 
 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 6/2560 มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัฯ ลง
นามในสัญญ าสนับส นุนทางการ เงิน โดยผู ้ถื อ หุ้ น  (Equity Contribution and 
Shareholders Support Agreement) ในฐานะเป็นผู ้สนับสนุนหลักใหม่ (The New 
Major Sponsor) และบริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“EP” หรือ 
“บริษทัยอ่ย”) ในฐานะผูถื้อหุน้ใหม่ (The New Shareholder) เพื่อประกอบสญัญาเงินกู ้
(Facility Agreement) ของบริษทั พีพีทีซี จ ากัด (“PPTC” หรือ “บริษทัร่วมทางตรง
และบริษทัร่วมออ้ม”) ในสัดส่วนร้อยละ 49.50 โดยจะตอ้งมีการจดัท าสัญญาเพิ่มเติม 
ภายใตส้ญัญาแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาสินเช่ือ คร้ังท่ี 3 

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

18 ตุลาคม 2560 
 

ได้มีการยกเลิก TK Agreement ระหว่าง EPCO-E กับ  GK3 ฉบับลงวัน ท่ี  1 
เมษายน 2559 และได้ท าสัญญาใหม่ เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2560 แทนฉบับเดิม ซ่ึง
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18 ตุลาคม 2560 
(ต่อ) 
 
 
 

เน้ือหาหลกัคือการเปล่ียนแปลงสัดส่วนผลตอบแทน จากเดิมคือสัดส่วนร้อยละ 97 : 3 
เป็นร้อยละ 98 : 2 และสดัส่วนการจ่ายเงินลงทุนจากเดิม 648.95 ลา้นเยน (ซ่ึงจ่ายช าระ
เงินลงทุนแลว้จ านวน 50 ลา้นเยน เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2559) เป็น 931 ลา้นเยน ทั้งน้ี 
EPCO-E ไดรั้บคืนเงินลงทุนจาก GK3 ตามสัญญาฉบบัเดิมท่ียกเลิก จ านวน 50 ลา้น
เยน และจ่ายเงินลงทุนตามสดัส่วนของสญัญาฉบบัใหม่จ านวน 931 ลา้นเยน 

5 กมุภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 1/2561 มีมติอนุมติัแผนการเสนอ
ขายหุน้สามญัของบริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (EP) ต่อประชาชน
ทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO)  และแผนการน าหุน้ของ EP จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (Spin Off) โดยจ านวนหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ท่ีจะเสนอขายต่อ
ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรกของ EP จะมีสัดส่วนร้อยละ 20 ของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมดของ EP ภายหลงัการเพิ่มทุน และบริษทัฯ  จะยงัคงเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีอ านาจ
ควบคุมใน EP ในสดัส่วนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนภายหลงัการเพิ่มทุน 

6 มีนาคม 2561 EP ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้จากเดิม 12,000,000,000 หุน้ มูล
ค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท เป็น 2,400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท และเพิ่ม
ทุ น หุ้ น ส ามัญ อี กจ าน วน  600,000,000 หุ้ น  รวม เป็ น ทุน จดทะ เบี ยนทั้ ง ส้ิ น 
3,000,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เป็นทุนช าระแลว้ 2,400,000,000 
หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท รวมเป็นทุนช าระแลว้ทั้งส้ิน 1,200,000,000 บาท 

19 กนัยายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 10/2561 ไดมี้มติอนุมติัให้ บริษทั 
โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) (SPM)  เขา้ลงนามในสัญญาซ้ือขายหุน้ Phu 
Khanh Solar Power Joint Stock Company (PKS) ท่ี เรียกช าระแล้ว และสัญญาพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ท่ีจงัหวดัฟูเยี้ ยน สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม 
จ านวน 2 โครงการ ขนาดก าลงัการผลิตรวม 99.216 เมกะวตัต ์โดย PKS มีสิทธิในสญัญา
ซ้ือขายไฟฟ้าให้กบั Electricity of Vietnam (EVN) ระยะเวลา 25 ปี ในอตัรารับซ้ือไฟฟ้า 
(FIT) ท่ี 0.0935 USD ต่อหน่วย (หรือประมาณ 3.07 บาท อตัราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียท่ี 
32.7873 บาท/1 USD อา้งอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 18 กันยายน 2561) 
เป็นระยะเวลา 20 ปี และอีก 5 ปีสุดทา้ย อตัรารับซ้ือไฟฟ้าเป็นไปตามราคาตลาด  

      
 

1 ตุลาคม 2561 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่น โครงการ Kurihara I  ได้เร่ิม
เดินเคร่ืองเชิงพาณิชยจ์ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ขนาดก าลงัการผลิต 9.52 เมกะวตัต ์
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31 ตุลาคม 2561 
 
 
 
 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทของ EPCO คร้ังท่ี 11/2561 ได้มีมติอนุมัติให ้     
Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company (PKS) ด า เนินการลงทุน ก่อส ร้าง
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ท่ีจงัหวดัฟูเยี้ยน สาธารณรัฐสงัคมเวียดนาม (“โครงการ 
PKS”) จ านวน 2 โครงการ ขนาดก าลงัการผลิตรวม 99.216 เมกะวตัต ์และอนุมติัให ้
บริษทั โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) (SPM) เข้าท าบันทึกขอ้ตกลง
ลงทุนร่วมกนัในโครงการ PKS โดย SPM ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 65 กบับริษทั คอม
มิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเตม็ส์ โซลูชัน่ จ ากดั (มหาชน) (CSS) ในสัดส่วนร้อยละ 25 และ
หุ้นส่วนท่ีเหลือโดย Nam Viet Hung Investment Corporation) (NVH) และกรรมการ   
1 ท่านของ NVH ถือหุน้รวมกนัในสดัส่วนร้อยละ 10 

ทั้งน้ีโครงการโรงไฟฟ้าดงักล่าวไดจ้  าหน่ายไปเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2562 
 

12 ธันวาคม 2561 
              - 
13 สิงหาคม 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 13/2561 เม่ือวนัท่ี 12 ธันวาคม 
2561 ได้มีมติอนุมติัให้เขา้ลงทุนซ้ือหุ้นสามญั บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) 
จ ากดั (WPS) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการพิมพ์หนังสือ และวารสาร
ต่างๆ  จ านวน 42,250,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 84.50 โดยซ้ือจาก บริษทั 
เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (NMG) ในราคาหุ้นละ 9.645 บาท เป็นเงิน 
407.50 ลา้นบาท และไดรั้บโอนหุน้ WPS เรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2561 จึง
ส่งผลให ้WPS เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 5/2562 เม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม 
2562 ได้มีมติอนุมติัให้เขา้ลงทุนซ้ือหุ้นสามญั WPS เพิ่มอีกจ านวน 7,500,000 หุ้น 
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.00 โดยซ้ือจากผูถื้อหุน้เดิม รวมจ านวน 5 ราย  ในราคา
หุ้นละ 9.645 บาท (เท่าเดิม)  เป็นเงิน 72.34 ลา้นบาท และท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 6/2562 เม่ือวนัท่ี 13  สิงหาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้เข้า
ลงทุนซ้ือหุน้สามญั WPS เพิ่มอีกจ านวน 250,000 หุน้ หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.50 
โดยซ้ือจาก บมจ.อมัรินทร์ พร้ินต้ิง แอนด์ พบัลิชช่ิง ในราคาหุ้นละ 9.645 บาท (เท่า
เดิม)  เป็นเงิน 2.41 ลา้นบาท  โดยไดรั้บโอนหุ้น WPS เรียบร้อยแลว้  รวมถือหุ้นใน 
WPS สดัส่วนร้อยละ 100   

และเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 WPS ได้เปล่ียนช่ือบริษทัเป็น บริษทั เวิลด์ พร้ินต้ิง 
แอนด์ แพค็เกจจ้ิง จ ากดั (WPP)  และสามารถผลิตกล่องลูกฟูกไดต้ั้งแต่เดือน ตุลาคม 
2562 เป็นตน้มา    
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10–11 มิถุนายน 2562 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีจังหวัดฟู เยี้ ยน สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม 
(“โครงการ  PKS”) จ านวน 2 โครงการ ได้เร่ิม เดิน เคร่ืองเชิงพาณิชย์จ าหน่าย
กระแสไฟฟ้า ขนาดก าลงัการผลิตรวม 99.216 เมกะวตัต ์ โดยกลุ่มบริษทัไดจ้ าหน่าย
โครงการน้ีไปแลว้ เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2562   

6 กนัยายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 7/2562  เม่ือวนัท่ี 6 กันยายน 
2562  ไดมี้มติอนุมติัเร่ืองส าคญัดงัน้ี 

1. อนุมติัให้ EP ขายหุ้น จ านวนร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดของ บริษทั โซล่าร์ 
พาวเวอร์ แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (SPM) โดย SPM ถือหุ้นร้อยละ 
65 ของหุ้นทั้งหมดใน Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company (PKS)  
โดยด าเนินการขายหุน้และหน้ีของ SPM ใหก้บั บมจ.บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส 
(BGC)  มูลค่าประมาณ 1,259 ลา้นบาท  

2. อนุมัติให้  EP จัดตั้ งบริษัทย่อยในฮ่องกง เพิ่มอีกจ านวน 2 แห่ง   ได้แก่        
EPVN W1 (HK) Company Limited แ ล ะ  EPVN W2 (HK) Company 
Limited  โดย EP ถือหุ้นร้อยละ 100  เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างการถือหุ้น
ในบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ และรองรับแผนธุรกิจในการลงทุน รวมถึงการ
ขยายการลงทุนในต่างประเทศในอนาคต  

25 พฤศจิกายน 2562 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น โครงการ Kurihara II  ได้เร่ิม
เดินเคร่ืองเชิงพาณิชยจ์ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ขนาดก าลงัการผลิต 12.24 เมกะวตัต ์

 
27 ธันวาคม 2562 EP จ าหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ท่ีจงัหวดัฟูเยี้ยน สาธารณรัฐ

สังคมเวียดนาม จ านวน 2 โครงการ ขนาดก าลงัการผลิตรวม 99.216 เมกะวตัต์ โดย
ด าเนินการโอนหุน้และหน้ีของ SPM ใหแ้ก่ผูซ้ื้อ ( BGC)  เรียบร้อยแลว้ 
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ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทย่อย 
 

บริษัท โรงพิมพ์ตะวนัออก จ ำกัด (มหำชน) ได้ลงทุนในบริษัทย่อยทั้ งทำงตรง และทำงออ้ม 
ปัจจุบนัมีบริษทัยอ่ย  ดงัน้ี  

 

1. บริษัท เวลิด์ พร้ินติง้ แอนด์ แพค็เกจจิง้ จ ำกดั (เดิม : บริษัท ดับบลวิพเีอส (ประเทศไทย) จ ำกดั) 
 

ข้อมูลทัว่ไป          
    บริษัท เวิลด์ พร้ินติง้ แอนด์ แพ็คเกจจิง้ จ ำกัด (WPP)  (เดิม : บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) 
จ ำกัด (WPS)) ในฐำนะบริษัทย่อยโดยตรง ซ่ึง EPCO ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99%  (EPCO ซ้ือหุ้น
สำมญั WPP จำก บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวำคม 2561 และส่วนท่ีเหลือ
ทั้งหมดจำกผูถื้อหุ้นรำยยอ่ย เม่ือวนัท่ี 12 ก.ค. 2562 และ 30 ส.ค. 2562) ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 18 กุมภำพนัธ์ 2548 
ดว้ยทุนจดทะเบียน 500 ลำ้นบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมญั จ ำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท ช ำระ
เต็มมูลค่ำ ประกอบกิจกำรโรงพิมพ ์รับพิมพส่ิ์งพิมพทุ์กชนิด ตั้งอยู่ท่ี อ  ำเภอบำงบ่อ จงัหวดัสมุทรปรำกำร 
โดยมีผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

 

รำยช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 
 

ล ำดบั รำยช่ือผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) 49,999,998 99.99 
2 นำยยทุธ ชินสุภคักุล 1 0.00 
3 นำยวีระ เหล่ำวิทวสั 1 0.00 

รวม 50,000,000 100.00 
 

คณะกรรมกำรบริษทัมีดังนี:้- 
1. นำยยทุธ ชินสุภคักลุ 
2. นำยวรีะ เหล่ำวทิวสั 
3. นำยประสงค ์ หำญปิยวฒันสกลุ 
4. นำยธิติพนัธ์ พิสุทธ์ิธนกำญจนำ 
5. นำงสำวลดัดำวลัย ์สุวะประดบั 
6. นำงกนกอร จนัทน์คร 

 
ผู้มอี ำนำจลงนำมของบริษัท :- 
จ ำนวนหรือช่ือกรรมกำรซ่ึงลงช่ือผูกพนับริษทัได ้คือ กรรมกำรสองคนลงลำยมือช่ือร่วมกนัและ

ประทบัตรำส ำคญัของบริษทั 
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โครงสร้ำงรำยได้                                                                                                                        
     หน่วย :  พนับำท 

 ปี 2562 % ปี 2561 % ปี 2560 % 
รำยไดจ้ำกกำรขำย   165,170 93.31 181,965 46.39 192,110 95.37 
กลบัรำยกำรค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - 202,030 51.50 376 0.19 
รำยไดอ่ื้น  11,834 6.69 8,244 2.11 8,933 4.44 

รวม 177,004 100 392,239 100 201,419 100 
 

2. บริษัท อสีเทอร์น พำวเวอร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

ข้อมูลทัว่ไป                                                                                                                        
 บริษัท อีสเทอร์น พำวเวอร์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) (EP)  (เดิมช่ือ บริษทั บ่อพลอย โซล่ำร์ จ ำกดั โดย
เปล่ียนช่ือ และแปรสภำพเป็นบริษทัมหำชน เม่ือวนัท่ี 7 มกรำคม 2559) ในฐำนะบริษทัยอ่ยโดยตรง ซ่ึง EPCO 
ถือหุ้นอตัรำร้อยละ 100 (EPCO ซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมในสัดส่วนร้อยละ 24 เม่ือวนัท่ี 31 มีนำคม 2557 จำกบริษทั 
เจน-เนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน))   ก่อตั้ งเม่ือวนัท่ี 21 กันยำยน 2553 ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 
50,000,000 บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญั จ ำนวน 5,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท และไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนและ
เปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นเร่ือยมำ โดยมีทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวำคม 2559  ทั้งส้ินจ ำนวน 12,000,000,000 หุ้น 
มูลค่ำหุน้ละ 0.10 บำท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน จ ำนวน 1,200,000,000 บำท  

เม่ือวนัท่ี 6 มีนำคม 2561  EP ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไว ้จำกเดิม 12,000,000,000 
หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.10 บำท เป็น 2,400,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.50 บำท และเพ่ิมทุนหุ้นสำมญัอีก
จ ำนวน 600,000,000 หุน้ รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 3,000,000,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท เป็น
ทุนช ำระแลว้ 2,400,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 0.50 บำท รวมเป็นทุนช ำระแลว้ทั้งส้ิน 1,200,000,000 บำท โดยมี
รำยช่ือผูถื้อหุน้ดงัน้ี 
 

 รำยช่ือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 อนัดบั ณ วนัที ่19 กมุภำพนัธ์  2563 
 

ล ำดบั รำยช่ือผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) 1,799,999,920 75.00 
2 บมจ.แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ 153,550,000 6.40 

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

4 นำยนิวตัน ์ แจง้อริยวงศ ์ 94,000,000 3.92 

5 นำงสำวฐำนุตรำ ส่ือวรีะชยั 50,000,000 2.08 

6 นำงอรพิน พิพฒันว์ิไลกลุ 49,000,000 2.04 
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ล ำดบั รำยช่ือผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 
7 นำยโกมล วงศพ์รเพญ็ภำพ 30,000,000 0.83 

8 นำยอยทุธ ์ พจนอ์นนัต ์ 12,000,000 0.50 

9 นำยภกัดี ศุทธำวฒิุวงศ ์ 10,000,000 0.42 

10   นำงสิริกำรย ์ เจริญสหำยำนนท ์ 7,000,000 0.29 

รวมผู้ถือหุ้น 10 อนัดบั 2,319,449,920 96.64 

ผู้ถือหุ้นรำยอ่ืน 80,550,080 3.36 

จ ำนวนหุ้นทั้งส้ิน 2,400,000,000 100.00 

 

คณะกรรมกำรบริษทั มดีงันี้:- 
1. นำยยทุธ ชินสุภคักลุ 2. นำงสำวอรอร อคัรเศรณี 
3. นำงชวนพิศ  ฉำยเหมือนวงศ ์ 4. นำยสมชำย   คูวิจิตรสุวรรณ 
5. นำยกมล รัตนไชย 6. นำยประสงค ์ หำญปิยวฒันสกลุ 
7. นำยแดน ชินสุภคักลุ 8. นำยสุกิจ เลิศอศัวรัตน์ 
9. นำยบุญชยั โสวรรณวณิชกลุ 10. นำยอ ำนวย ปรีมนวงศ ์
11. นำยภูมิวฒัก ์ นนัทวณิชย ์  

 

ผู้มีอ ำนำจลงนำมของบริษัท :- 
จ ำนวนหรือช่ือกรรมกำรซ่ึงลงช่ือผูกพนับริษทัได้ คือ กรรมกำรสองคนลงลำยมือช่ือร่วมกันและ

ประทบัตรำส ำคญัของบริษทั 
 

โครงสร้ำงรำยได้                                                                                                                       
หน่วย :  พนับำท 

 ปี 2562 % ปี 2561 % ปี 2560 
(ปรับปรุงใหม่) 

% 

รำยไดเ้งินปันผล 64,210 9.06 96,266 66.00 145,549 67.26 
รำยไดค่้ำกำรจดักำร 26,957 3.80 18,606 12.76 17,904 8.27 
ดอกเบ้ียรับ, อ่ืน ๆ 40,697 5.74 30,987 21.24 52,945 24.47 
ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุน 577,220 81.40 - - - - 

รวม 709,084 100.00 145,859 100.00 216,398 100.00 
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3. บริษัท เจเคอำร์ พลงังำน จ ำกดั   
 

ข้อมูลทัว่ไป             
 บริษทั เจเคอำร์ พลงังำน จ ำกดั (JKR) ในฐำนะบริษทัยอ่ยทำงออ้มท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยทำงออ้ม  ซ่ึง
RPV ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99  ก่อตั้ งเม่ือวนัท่ี 14 ตุลำคม 2553 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมญั จ ำนวน 10,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท ต่อมำได้จดทะเบียนเพ่ิมทุน ปัจจุบนัมีทุนจด
ทะเบียน 125,000,000 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมญั จ ำนวน 1,250,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท ช ำระเต็มมูลค่ำ  
ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย ์ขนำด 5 เมกะวตัต์ ท่ีอ  ำเภอบ่อพลอย 
จงัหวดักำญจนบุรี โดย JKR ไดสิ้ทธิในกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค และไดรั้บส่วนเพ่ิมรำคำรับ
ซ้ือไฟฟ้ำ (Adder) ในอตัรำ 8 บำทต่อกิโลวตัตช์ัว่โมง เป็นระยะเวลำ 10 ปี โดยเร่ิมกำรขำยไฟฟ้ำมำตั้งแต่เดือน 
15 ตุลำคม 2555 ถึงปัจจุบนั และไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
แห่งประเทศไทย (BOI) ในกำรยกเวน้ ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลตำมระเบียบของ BOI เป็นระยะเวลำ 8 ปีนับจำก
วนัท่ีเร่ิมมีรำยได ้และไดรั้บกำรลดหย่อน ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดใ้นอตัรำร้อยละ 50 ของ
อตัรำปกติเป็นระยะเวลำอีก 5 ปีหลงัจำกกำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล โดยมีผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
 

 

รำยช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่24 มถุินำยน 2562 
 

ล ำดบั รำยช่ือผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั อำร์พวี ีพลงังำน จ ำกดั 1,249,880 99.99 
2 นำยยทุธ ชินสุภคักลุ 10 0.001 
3 นำงสุมำลี อ่องจริต 10 0.001 
4 นำยจรัล รัตนโชตินนัท ์ 25 0.002 
5 นำยกิติพงษ ์ รัตนโชตินนัท ์ 25 0.002 
6 นำยกิตติชยั รัตนโชตินนัท ์ 25 0.002 
7 นำยไชยนนัท ์ รัตนโชตินนัท ์ 25 0.002 

รวม 1,250,000 100.00 
 

คณะกรรมกำรบริษทั มดีงันี:้- 
1. นำยยทุธ ชินสุภคักลุ 
2. นำยสุกิจ เลิศอศัวรัตน์ 
3. นำยประสงค ์ หำญปิยวฒันสกลุ 
4. นำยภูมิวฒัก ์ นนัทวณิชย ์

 

ผู้มอี ำนำจลงนำมของบริษัท :- 
จ ำนวนหรือช่ือกรรมกำรซ่ึงลงช่ือผูกพนับริษทัได ้คือ กรรมกำรสองคนลงลำยมือช่ือร่วมกนัและ

ประทบัตรำส ำคญัของบริษทั 
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โครงสร้ำงรำยได้                                                                                                                        
       หน่วย :  พนับำท 

 ปี 2562 % ปี 2561 % ปี 2560 % 
รำยไดจ้ำกกำรขำยไฟฟ้ำ   98,952 94.98 94,706 96.50 100,410 97.76 
รำยไดจ้ำกกำรขำยคำร์บอนเครดิต 1,430 1.37 2,757 2.81 2,000 1.95 
รำยไดอ่ื้น  3,798 3.65 674 0.69 299 0.29 

รวม 104,180 100 98,137 100 102,709 100 

 
4.  บริษัท อำร์พวี ีพลงังำน จ ำกดั 

 

ข้อมูลทัว่ไป  
บริษัท อำร์พวีี พลงังำน จ ำกดั (RPV)  ในฐำนะบริษทัยอ่ยทำงออ้มท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย ซ่ึง EP ถือ

หุน้ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 29 พฤษภำคม 2551 ดว้ยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บำท แบ่งเป็นหุน้
สำมญั จ ำนวน 50,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 100 บำท ต่อมำไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมในปี 2559 และ ปี 2560  ปัจจุบนัมีทุน
จดทะเบียน 587,000,000 บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญั จ ำนวน 5,870,000 หุน้ มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท ช ำระเต็มมูลค่ำ 
ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย ์ขนำด 5 เมกะวตัต์ ท่ีอ  ำเภอบ่อพลอย จงัหวดั
กำญจนบุรีโดย RPV ไดสิ้ทธิในกำรขำยไฟฟ้ำใหแ้ก่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค และไดรั้บส่วนเพ่ิมรำคำรับซ้ือไฟฟ้ำ 
(Adder) ในอตัรำ 8 บำทต่อกิโลวตัต์ชัว่โมง เป็นระยะเวลำ 10 ปี โดยเร่ิมขำยไฟฟ้ำมำตั้งแต่เดือน 15 ตุลำคม 
2555 ถึงปัจจุบนั และไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนแห่งประเทศ
ไทย (BOI) ในกำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลตำมระเบียบของ BOI เป็นระยะเวลำ 8 ปีนบัจำกวนัท่ีเร่ิมมีรำยได ้
และได้รับกำรลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีได้ในอตัรำร้อยละ 50 ของอตัรำปกติเป็น
ระยะเวลำอีก 5 ปีหลงัจำกกำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล โดยมีผูถื้อหุน้ ดงัน้ี  

 

รำยช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่ 4  กมุภำพนัธ์  2562 
 

ล ำดบั รำยช่ือผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั อีสเทอร์น พำวเวอร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 5,869,480 99.99 
2 นำยยทุธ ชินสุภคักลุ 10 - 
3 นำงสุมำลี อ่องจริต 10 - 
4 นำยจรัล รัตนโชตินนัท ์ 500 0.01 

รวม 5,870,000 100.00 
 

คณะกรรมกำรบริษัท มดีงันี:้- 
1. นำยยทุธ              ชินสุภคักุล 2. นำยสุกิจ เลิศอศัวรัตน์ 
3. นำยประสงค ์      หำญปิยวฒันสกลุ 4. นำยภูมิวฒัก ์ นนัทวณิชย ์



43 
 
 

ผู้มีอ ำนำจลงนำมของบริษัท :- 
จ ำนวนหรือช่ือกรรมกำรซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้คือ กรรมกำรสองคนลงลำยมือช่ือร่วมกนัและ

ประทบัตรำส ำคญัของบริษทั 
 
 

โครงสร้ำงรำยได้                                                                                                                        
หน่วย :  พนับำท 

 ปี 2562 % ปี 2561 % ปี 2560 % 
รำยไดจ้ำกกำรขำยไฟฟ้ำ  97,418 63.64 93,085 53.83 99,975 97.70 
รำยไดจ้ำกกำรขำยคำร์บอนเครดิต 1,430 0.93 2,757 1.59 2,000 1.96 
รำยไดเ้งินปันผล 38,898 25.41 72,372 41.85 - - 
รำยไดอ่ื้น 15,335 10.02 351 2.73 351 0.34 

รวม 153,080 100.00 102,326 100.00 102,326 100.00 
 
 

5.  บริษัท เอป็โก้ กรีน พำวเวอร์ พลสั จ ำกดั 
 

ข้อมูลทัว่ไป      
 บริษัท เอ็ปโก้ กรีน พำวเวอร์ พลัส จ ำกัด (EPCOG) ในฐำนะบริษทัยอ่ยทำงออ้มท่ีถือหุ้นโดยบริษทั

ย่อยทำงอ้อม ซ่ึง RPV ถือหุ้นอัตรำร้อยละ 99.99 ก่อตั้ งเม่ือว ันท่ี  9 ธันวำคม 2554  ด้วยทุนจดทะเบียน 
100,000,000 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมญั จ ำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท ช ำระเต็มมูลค่ำ  ประกอบ
ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย ์ ปลำยปี 2556 ได้เร่ิมลงทุนในโครงกำรผลิตไฟฟ้ำ
พลงังำนแสงอำทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคำ (Solar PV Roof) จ ำนวน 8 โครงกำร ขนำดก ำลงักำรผลิตรวม 1.5 เมกะ
วตัต ์ ซ่ึงเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพำณิชยจ์  ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำใหก้บักำรไฟฟ้ำนครหลวงแลว้ และจ ำนวน 5 โครงกำร 
ขนำดก ำลงักำรผลิตรวมประมำณ  5.37 เมกะวตัต ์เป็นโครงกำรท่ีจ ำหน่ำยไฟฟ้ำระบบ Solar Rooftop ใหแ้ก่ผูใ้ช้
ไฟฟ้ำภำคเอกชน เดินเคร่ืองเชิงพำณิชยจ์  ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ แลว้ 4 โครงกำร อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรอีก
จ ำนวน 1 โครงกำร  โดยมีผูถื้อหุน้ ดงัน้ี  

 

รำยช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่ 24 มถุินำยน 2562 
 

ล ำดบั รำยช่ือผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั อำร์พีวี พลงังำน จ ำกดั 9,999,997 99.99 
2 นำยยทุธ   ชินสุภคักุล 1 - 
3 นำงสุมำลี        อ่องจริต 1 - 
4 นำงชวนพิศ        ฉำยเหมือนวงศ ์ 1 - 

รวม 10,000,000 100.00 
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คณะกรรมกำรบริษทั มดีงันี:้- 
1. นำยยทุธ ชินสุภคักลุ 2. นำงประสงค ์                หำญปิยวฒันกลุ 
3. นำยสุกิจ เลิศอศัวรัตน์ 4. นำยภูมิวฒัก ์                นนัทวณิชย ์

 

ผู้มอี ำนำจลงนำมของบริษัท :- 
จ ำนวนหรือช่ือกรรมกำรซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้คือ กรรมกำรสองคนลงลำยมือช่ือร่วมกนั และ

ประทบัตรำส ำคญัของบริษทั 
 

โครงสร้ำงรำยได้                                                                                                                        
หน่วย :  พนับำท 

 ปี 2562 % ปี 2561 % ปี 2560 % 
รำยไดจ้ำกกำรขำยไฟฟ้ำ (Solar Roof)   19,776 20.60 13,473 17.70 14,155 53.18 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบริกำร 819 0.85 1,959 2.57 1,914 7.19 
รำยไดค่้ำก่อสร้ำง 71,591 74.54 58,366 76.69 8,136 30.57 
รำยไดค่้ำ O&M และบริหำรจดักำร 282 0.29 49 0.06 - - 
รำยไดอ่ื้น 3,575 3.72 2,266 2.98 2,410 9.06 

รวม 96,043 100.00 76,113 100.00 26,616 100.00 
 

6.  บริษัท อะควำติส เอน็เนอร์จี จ ำกดั 
 

ข้อมูลทัว่ไป                                                                                                         
บริษัท อะควำติส เอน็เนอร์จี จ ำกดั (Aquatist) ในฐำนะบริษทัยอ่ยทำงออ้มท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย

ทำงออ้ม โดย RPV ถือหุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 99.99  ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 10 สิงหำคม 2553 ดว้ยทุนจดทะเบียน
เร่ิมแรก 5,000,000 บำท แบ่งเป็น  หุ้นสำมญั จ ำนวน 500,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท ต่อมำจดทะเบียน
เพิ่มทุนในปี 2559 และ ปี 2560 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 200,000,000 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ จ ำนวน 
20,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท ช ำระเต็มมูลค่ำ ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำดว้ยพลงังำน
แสงอำทิตย ์โดยมีผูถื้อหุน้ ดงัน้ี  

 

รำยช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่ 24 มิถุนำยน 2562 
 

ล ำดับ รำยช่ือผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั อำร์พีว ีพลงังำน จ ำกดั 19,999,998 99.99 
2 นำยยทุธ   ชินสุภคักลุ 1 0.005 
3 นำงสุมำลี        อ่องจริต 1 0.005 

รวม 20,000,000 100.00 
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คณะกรรมกำรบริษัท มีดังนี:้- 
1. นำยยทุธ ชินสุภคักลุ 
2. นำยประสงค ์ หำญปิยวฒันสกุล 
3. นำยสุกิจ เลิศอศัวรัตน์ 
4. นำยภูมิวฒัก ์ นนัทวณิชย ์

 

ผู้มีอ ำนำจลงนำมของบริษัท :- 
จ ำนวนหรือช่ือกรรมกำรซ่ึงลงช่ือผูกพันบริษัทได้ คือ กรรมกำรสองคนลงลำยมือช่ือ

ร่วมกนัและประทบัตรำส ำคญัของบริษทั 
 

โครงสร้ำงรำยได้                                                                                                                        
หน่วย :  พนับำท 

 ปี 2562 % ปี 2561 % ปี 2560 % 
รำยไดเ้งินปันผล 19,838 81.00 41,986 88.62 46,200 90.76 
ดอกเบ้ียรับ 4,654 19.00 5,391 11.38 4,704 9.24 

รวม 24,492 100.00 47,377 100.00 50,904 100.00 

 
7.  บริษัท ลพบุรี โซล่ำ จ ำกดั 
 

ข้อมูลทัว่ไป                                                                                                                        
บริษัท ลพบุรี โซล่ำ จ ำกดั (Lopburi)  ในฐำนะบริษทัยอ่ยทำงออ้มท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยทำงออ้ม 

โดย Aquatist ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 99.99  ก่อตั้ งเม่ือวนัท่ี 5 มีนำคม 2555 ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 
1,000,000 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมญั จ ำนวน 10,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท  ต่อมำไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุน  
ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 140,000,000 บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญั จ ำนวน 1,400,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 100 บำท 
ช ำระเตม็มูลค่ำ   ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย ์ขนำด 5 เมกะวตัต ์ท่ี
ต  ำบลวงัขอนขวำ้ง อ ำเภอโคกส ำโรง จงัหวดัลพบุรี โดยไดสิ้ทธิในกำรขำยไฟฟ้ำใหแ้ก่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
และไดรั้บส่วนเพิ่มรำคำรับซ้ือไฟฟ้ำ (Adder) ในอตัรำ 8 บำทต่อกิโลวตัตช์ัว่โมง เป็นระยะเวลำ 10 ปี และ
ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI) ในกำร
ยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลตำมระเบียบของ BOI เป็นระยะเวลำ 8 ปีนบัจำกวนัท่ีเร่ิมมีรำยได ้และไดรั้บกำร
ลดหยอ่นภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดใ้นอตัรำร้อยละ 50 ของอตัรำปกติเป็นระยะเวลำอีก 5 ปี
หลงัจำกกำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล  โดยมีผูถื้อหุน้ดงัน้ี   
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รำยช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่ 24 มิถุนำยน 2562 
 

ล ำดับ รำยช่ือผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั อะควำติส เอน็เนอร์จี จ ำกดั 1,399,997 99.99 
2 นำยยทุธ   ชินสุภคักลุ 2 - 
3 นำงสุมำลี        อ่องจริต 1 - 

รวม 1,400,000 100.00 
 

คณะกรรมกำรบริษัท มีดังนี:้- 
1. นำยยทุธ ชินสุภคักลุ 
2. นำยประสงค ์ หำญปิยวฒันสกุล 
3. นำยสุกิจ เลิศอศัวรัตน์ 
4. นำยภูมิวฒัก ์ นนัทวณิชย ์

 

ผู้มีอ ำนำจลงนำมของบริษัท :- 
จ ำนวนหรือช่ือกรรมกำรซ่ึงลงช่ือผูกพันบริษัทได้ คือ กรรมกำรสองคนลงลำยมือช่ือ

ร่วมกนัและประทบัตรำส ำคญัของบริษทั 
 

โครงสร้ำงรำยได้                                                                                                                  
หน่วย :  พนับำท 

 ปี 2562 % ปี 2561 % ปี 2560 % 
รำยไดจ้ำกกำรขำยไฟฟ้ำ  109,996 96.42 104,089 99.08 107,108 99.30 
รำยไดอ่ื้น 4,085 3.58 970 0.92 756 0.70 

รวม 114,081 100.00 105,059 100.00 107,864 100.00 
 
 

8.  บริษัท เอป็โก้ เอน็เนอร์ยี ่จ ำกดั 
 

ข้อมูลทัว่ไป                                                                                                                        
บริษทั เอป็โก ้เอน็เนอร์ยี่ จ  ำกดั (EPCOE)  ในฐำนะบริษทัยอ่ยทำงออ้มท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย โดย 

EP ถือหุ้นใน EE สัดส่วนร้อยละ 99.99 ก่อตั้ งเม่ือวันท่ี 8 มกรำคม 2557 ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 

10,000,000 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมญั จ ำนวน 1 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท ต่อมำไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุน 
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ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 500,000,000 บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญั จ ำนวน 50,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท 

ช ำระเตม็มูลค่ำ ประกอบธุรกิจพฒันำโครงกำรพลงังำนและถือหุน้ในบริษทัอ่ืน โดยมีผูถื้อหุน้ดงัน้ี  
 

รำยช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่ 24 มิถุนำยน 2562 
 

ล ำดบั รำยช่ือผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั อีสเทอร์น พำวเวอร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 49,999,997 99.99 
2 นำยยทุธ   ชินสุภคักลุ 2 - 
3 นำงชวนพศิ ฉำยเหมือนวงศ ์ 1 - 

รวม 50,000,000 100.00 
 

คณะกรรมกำรบริษัท มีดังนี:้- 
1. นำยยทุธ  ชินสุภคักลุ 
2. นำยสุกิจ  เลิศอศัวรัตน์ 
3. นำยภูมิวฒัน ์  นนัทวณิชย ์

 

ผู้มีอ ำนำจลงนำมของบริษัท :- 
จ ำนวนหรือช่ือกรรมกำรซ่ึงลงช่ือผูกพันบริษัทได้ คือ กรรมกำรสองคนลงลำยมือช่ือ

ร่วมกนัและประทบัตรำส ำคญัของบริษทั 
 

โครงสร้ำงรำยได้                                                                                                                  
หน่วย :  พนับำท 

 ปี 2562 % ปี 2561 % ปี 2560 % 
รำยไดจ้ำกกำรขำยไฟฟ้ำ  - - - - - - 
รำยไดเ้งินปันผล 13,953.83 99.99 - - - - 
รำยไดอ่ื้น 0.11 0.00 1.51 100.00 1,006 100.00 

รวม 13,953.94 100.00 1.51 100.00 1,006 100.00 

 
9.  บริษัท โซล่ำ พำวเวอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
 

ข้อมูลทัว่ไป                                                                                                                        
บริษทั โซล่ำ พำวเวอร์ แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั SPM(TH) ในฐำนะบริษทัยอ่ยทำงออ้มท่ี

ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย ซ่ึง EP ถือหุน้ใน SPM(TH) สัดส่วนร้อยละ 99.99 ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 8 มกรำคม 2557 ดว้ย
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ทุนจดทะเบียน 20,000,000 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมญั จ ำนวน 2 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท ช ำระเตม็มูลค่ำ 

ประกอบธุรกิจพฒันำโครงกำรพลงังำนและถือหุน้ในบริษทัอ่ืน 

เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบริษทัฯไดมี้กำรจ ำหน่ำยโครงกำรไปแลว้ ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ มีก ำไร

จำกกำรจ ำหน่ำยโรงไฟฟ้ำ PKS จ ำนวนเงิน 543.01 ลำ้นบำท 

 

โครงสร้ำงรำยได้                                                                                                                  
หน่วย :  พนับำท 

 ปี 2562 % ปี 2561 % ปี 2560 % 
รำยไดจ้ำกกำรขำยไฟฟ้ำ  - - - - - - 
ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุน 174,345 92.25 - - - - 
รำยไดอ่ื้น 14,650 7.75 9,218 100.00 24,174 100.00 

รวม 188,995 100.00 9,218 100.00 24,174 100.00 
 

10.  บริษัท เอป็โก้ เอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั 
 

ข้อมูลทัว่ไป                                                                                                                        
บริษทั เอ็ปโก ้เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกดั (EE) ในฐำนะบริษทัยอ่ยทำงออ้มท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย โดย EP ถือ

หุ้นใน SPM(TH) สัดส่วนร้อยละ 75.00 ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 7 มกรำคม 2559 ด้วยทุนจดทะเบียน 2,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ จ ำนวน 200,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท ช ำระเต็มมูลค่ำ ประกอบธุรกิจเก่ียวกับกำร
รับเหมำก่อสร้ำงและกำรบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์ โดยมีผูถื้อหุน้ดงัน้ี   

 

รำยช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่ 1 กรกฎำคม 2562 
 

ล ำดบั รำยช่ือผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั อีสเทอร์น พำวเวอร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 199,980 99.99 
2 นำยยทุธ ชินสุภคักุล 19 0.01 
3 นำงสุมำลี อ่องจริต 1 - 

รวม 200,000 100.00 
 

คณะกรรมกำรบริษัท มีดงันี:้- 

1. นำยยทุธ ชินสุภคักลุ 
2. นำยประสงค ์ หำญปิยวฒันสกุล 
3. นำยสุกิจ เลิศอศัวรัตน์ 
4. นำยภูมิวฒัก ์ นนัทวณิชย ์
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ผู้มีอ ำนำจลงนำมของบริษัท :- 
จ ำนวนหรือช่ือกรรมกำรซ่ึงลงช่ือผูกพันบริษัทได้ คือ กรรมกำรสองคนลงลำยมือช่ือ

ร่วมกนัและประทบัตรำส ำคญัของบริษทั 
 

โครงสร้ำงรำยได้                                                                                                                  
หน่วย :  พนับำท 

 ปี 2562 % ปี 2561 % ปี 2560 % 
รำยไดค้่ำปฏิบติักำรเดินเคร่ือง 
บ ำรุงรักษำและบริหำรจดักำร 13,721 85.86 12,693 62.01 12,088 93.39 
รำยไดค้่ำบริกำร/ขำย และค่ำก่อสร้ำง 1,949 12.20 7,540 36.83 716 5.53 
รำยไดอ่ื้น 309 1.94 238 1.16 140 1.08 

รวม 15,980 100.00 20,471 100.00 12,944 100.00 

 
11.  บริษัท ปรำจีน โซล่ำ จ ำกดั 
 

ข้อมูลทัว่ไป                                                                                                                        
 บริษทั ปรำจีน โซล่ำ จ ำกดั (PS) ในฐำนะบริษทัย่อยทำงออ้มท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อยทำงออ้ม โดย 

Aquatist ถือหุ้นใน PS สัดส่วนร้อยละ 48.39 ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 12 กุมภำพนัธ์ 2559 โดยไดเ้ปล่ียนช่ือจำกเดิม 
บริษทั มหำนคร โซล่ำ พำวเวอร์ จ ำกัด เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนำยน 2559 ดว้ยทุนจดทะเบียน 62,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมญั จ ำนวน 3,000,000 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ 3,200,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท ช ำระเต็ม
มูลค่ำ ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยแ์บบติดตั้งบนพื้นดิน
โดยมีก ำลงักำรผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้ำรวม 5 เมกะวตัต ์โดยมีผูถื้อหุน้ดงัน้ี   
 

รำยช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่ 20 มีนำคม 2563 
 

ล ำดบั รำยช่ือผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั อะควำติส เอน็เนอร์จี จ ำกดั 6,199,998 99.99 
2 นำยยทุธ ชินสุภคักุล 1 0.00 
3 น.ส. ลดัดำวลัย ์สุวะประดบั 1 0.00 

รวม 6,200,000 100.00 
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คณะกรรมกำรบริษัท มีดังนี:้- 
1. นำยยทุธ ชินสุภคักลุ 
2. นำยสุกิจ  เลิศอศัวรัตน์ 
3. นำยประสงค ์ หำญปิยวฒันสกุล 
4. นำยลดัดำวลัย ์ สุวะประดบั 
5. นำยภูมิวฒัก ์ นนัทวณิชย ์

 
 

ผู้มีอ ำนำจลงนำมของบริษัท :- 
จ ำนวนหรือช่ือกรรมกำรซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้ คือ กรรมกำรสองคนลงลำยมือช่ือ

ร่วมกนัและประทบัตรำส ำคญัของบริษทั 
 

โครงสร้ำงรำยได้                                                                                                                 
                                        หน่วย :  พนับำท 

 ปี 2562 % ปี 2561 % ปี 2560 % 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 40,212 99.66 39,923 99.33 38,115 99.95 
รำยไดอ่ื้น 136 0.34 268 0.67 21 0.05 

รวม 40,349 100.00 40,191 100.00 38,135 100.00 

 
12.  บริษัท ทัศน์ศิริ จ ำกดั 
 

ข้อมูลทัว่ไป                                                                                                                        
 บริษทั ทศัน์ศิริ จ  ำกดั (THAT SIRI) ในฐำนะบริษทัยอ่ยทำงออ้มท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย โดย EP ถือ

หุ้นใน THAT SIRI สัดส่วนร้อยละ 99.99 ก่อตั้ งเม่ือวันท่ี 31 มกรำคม 2554 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 
620,000,000 บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญั จ ำนวน 6,200,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 100 บำท ช ำระเตม็มูลค่ำ ประกอบ
ธุรกิจกำรลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้ำและพลงังำนควำมร้อนร่วม และเขำ้ถือหุ้นในบริษทัอ่ืน โดยมีผูถื้อหุ้น
ดงัน้ี   
 

รำยช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่ 21 พฤศจิกำยน 2562 
 

ล ำดบั รำยช่ือผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั อีสเทอร์น พำวเวอร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 6,199,998 99.99 
2 นำยยทุธ            ชินสุภคักุล 1 0.005 
3 นำยประสงค ์ หำญปิยวฒันสกลุ 1 0.005 

รวม 6,200,000 100.00 
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คณะกรรมกำรบริษัท มีดังนี:้- 
1. นำยยทุธ ชินสุภคักลุ 
2. นำยประสงค ์ หำญปิยวฒันสกุล 
3. นำยธนำ พฒุรังษี 
4. นำยวชัระ อชัฌำกรลกัษณ์ 

 

ผู้มีอ ำนำจลงนำมของบริษัท :- 
จ ำนวนหรือช่ือกรรมกำรซ่ึงลงช่ือผูกพันบริษัทได้ คือ กรรมกำรสองคนลงลำยมือช่ือ

ร่วมกนัและประทบัตรำส ำคญัของบริษทั 
 

โครงสร้ำงรำยได้                                                                                                                 
                                                                                                                                             หน่วย :  พนับำท 

 ปี 2562 % ปี 2561 % ปี 2560 % 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร - - - - - - 
รำยไดอ่ื้น 868 100.00 372 100.00 405 100.00 

รวม 868 100.00 372 100.00 405 100.00 
 
 

13.  บริษัท เอสทซีี เอน็เนอร์ยี ่จ ำกดั 
 

ข้อมูลทัว่ไป                                                                                                                        
 บริษทั เอสทีซี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ำกดั (STCE) ในฐำนะบริษทัย่อยทำงออ้มท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อย โดย 
EP ถือหุ้นใน STCE สัดส่วนร้อยละ 99.99 ก่อตั้ งเม่ือวนัท่ี 6 กุมภำพนัธ์ 2550 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 
784,476,000 บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญั จ ำนวน 78,447,600 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท ช ำระเตม็มูลค่ำ ประกอบ
ธุรกิจกำรลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้ำและพลงังำนควำมร้อนร่วม และเขำ้ถือหุ้นในบริษทัอ่ืน โดยมีผูถื้อหุ้น
ดงัน้ี   
 

รำยช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่ 21 พฤศจิกำยน 2562 
 

ล ำดบั รำยช่ือผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั อีสเทอร์น พำวเวอร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 78,447,598 99.99 
2 นำยยทุธ            ชินสุภคักลุ 1 0.005 
3 นำยประสงค ์ หำญปิยวฒันสกลุ 1 0.005 

รวม 78,447,600 100.00 
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คณะกรรมกำรบริษัท มีดังนี:้- 
1. นำยยทุธ ชินสุภคักลุ 
2. นำยวชัระ อชัฌำกรลกัษณ์ 
3. นำยประสงค ์ หำญปิยวฒันสกุล 

 

ผู้มีอ ำนำจลงนำมของบริษัท :- 
จ ำนวนหรือช่ือกรรมกำรซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้คือ กรรมกำรสองในสำมคนลงลำยมือช่ือ

ร่วมกนัและประทบัตรำส ำคญัของบริษทั 
 

โครงสร้ำงรำยได้                                                                                                                 
                                     หน่วย :  พนับำท 

 ปี 2562 % ปี 2561 % ปี 2560 % 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร - - - - - - 
รำยไดอ่ื้น 467 100.00 463 100.00 522 100.00 

รวม 467 100.00 463 100.00 522 100.00 

 
14.  บริษัท เอเพก็ซ์ เอน็เนอยี ่โซลูช่ัน จ ำกดั 
 

ข้อมูลทัว่ไป                                                                                                                        
 บริษทั เอเพ็กซ์ เอ็นเนอยี่ โซลูชัน่ จ  ำกดั (APEX) ในฐำนะบริษทัย่อยทำงออ้มท่ีถือหุ้นโดยบริษทั
ย่อย โดย EP ถือหุ้นใน APEX สัดส่วนร้อยละ 81.25 ก่อตั้ งเม่ือวนัท่ี 19 มิถุนำยน 2549 ปัจจุบันมีทุนจด
ทะเบียน 253,568,000 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมญั จ ำนวน 25,356,800 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท ช ำระเตม็มูลค่ำ 
ประกอบธุรกิจกำรลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้ำและพลงังำนควำมร้อนร่วม และเขำ้ถือหุ้นในบริษทัอ่ืน โดยมีผู ้
ถือหุน้ดงัน้ี   
 

รำยช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่ 21 พฤศจิกำยน 2562 
 

ล ำดบั รำยช่ือผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั เอสทีซี โฮลด้ิง จ ำกดั 4,754,398 18.75 
2 นำยณรงค ์ แยม้ประเสริฐ 1 - 
3 นำยปำนหทยั เผำ่จินดำ 1 - 
4 บริษทั อีสเทอร์น พำวเวอร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 20,602,400 81.25 

รวม 25,356,800 100.00 
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คณะกรรมกำรบริษัท มีดังนี:้- 
1. นำยยทุธ ชินสุภคักลุ 
2. นำยวชัระ อชัฌำกรลกัษณ์ 
3. นำยประสงค ์ หำญปิยวฒันสกุล 

 

ผู้มีอ ำนำจลงนำมของบริษัท :- 
จ ำนวนหรือช่ือกรรมกำรซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้คือ กรรมกำรสองในสำมคนลงลำยมือช่ือ

ร่วมกนัและประทบัตรำส ำคญัของบริษทั 
 

โครงสร้ำงรำยได้                                                                                                                 
                                     หน่วย :  พนับำท 

 ปี 2562 % ปี 2561 % ปี 2560 % 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร - - - - - - 
รำยไดอ่ื้น 148 100.00 147 100.00 748 100.00 

รวม 148 100.00 147 100.00 748 100.00 
 
 

15.  บริษัท แทค เอน็เนอยี ่จ ำกดั 
 

ข้อมูลทัว่ไป                                                                                                                        
 บริษทั แทค เอ็นเนอยี่ จ  ำกดั (TAC) ในฐำนะบริษทัร่วมทำงออ้มท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อยทำงออ้ม 

โดย STCE และ APEX ถือหุ้นใน TAC สัดส่วนร้อยละ 39.60 และ 12.80 ตำมล ำดับ ก่อตั้ งเม่ือวนัท่ี 23 
ตุลำคม 2553 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 1,981,000,000 บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญั จ ำนวน 19,810,000 หุน้ มูลค่ำ
หุน้ละ 100 บำท ช ำระเตม็มูลค่ำ ต่อมำในปี 2561 บริษทัฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 19,900,000 หุ้น มูลค่ำหุ้น
ละ 100 บำท ช ำระเต็มมูลค่ำ ประกอบธุรกิจกำรลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้ำและพลงังำนควำมร้อนร่วม และ
เขำ้ถือหุน้ในบริษทัอ่ืน โดยมีผูถื้อหุน้ดงัน้ี   

 

รำยช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่ 24 มิถุนำยน 2562 
 

ล ำดบั รำยช่ือผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั เอสทีซี เอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั 7,880,400 39.60 
2 บริษทั เอเพก็ซ์ เอน็เนอยี ่โซลูชัน่ จ ำกดั 2,547,200 12.80 
3 บริษทั ชูบุ อิเลก็ทริค เพำเวอร์ ไทยแลนด ์เอสพพีี บี.ว.ี จ  ำกดั 9,472,400 47.60 

รวม 19,900,000 100.00 
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คณะกรรมกำรบริษัท มีดังนี:้- 
1. นำยยทุธ ชินสุภคักลุ 2. นำยฮิโรมิ       ซำกำกิบำร่ำ 
3. นำยวชัระ อชัฌำกรลกัษณ์ 4. นำยโทโมโนริ       อิชิกโุระ 

 

ผู้มีอ ำนำจลงนำมของบริษัท :- 
จ ำนวนหรือช่ือกรรมกำรซ่ึงลงช่ือผูกพนับริษทัได ้คือ นำยฮิโรมิ ซำกำกิบำร่ำ หรือ นำยโท

โมโนริ อิชิกุโระ ลงลำยมือช่ือร่วมกบั นำยยทุธ ชินสุภคักุล หรือนำยวชัระ อชัฌำกรลกัษณ์ รวมเป็น
สองคนและประทบัตรำส ำคญัของบริษทั 

 

โครงสร้ำงรำยได้                                                                                                                 
                 หน่วย :  พนับำท 

 ปี 2562 % ปี 2561 % ปี 2560 % 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร - - - - - - 
รำยไดอ่ื้น 1,150 100 9 100 35 100 

รวม 1,150 100 9 100 35 100 
 

16.  บริษัท เอสเอสยูท ีจ ำกดั 
 

ข้อมูลทัว่ไป                                                                                                                        
 บริษทั เอสเอสยทีู จ ำกดั (SSUT) ในฐำนะบริษทัร่วมทำงออ้มท่ีถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยทำงออ้ม โดย 
TAC และ THAT SIRI ถือหุ้นใน SSUT สัดส่วนร้อยละ 40 และ ร้อยละ 20 ตำมล ำดับ ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 19 
มีนำคม 2553 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 2,919,000,000 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ จ ำนวน 29,190,000 หุ้น 
มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท ช ำระเต็มมูลค่ำ ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้ำ ระบบ Co-generation ก ำลงักำรผลิตสูงสุด 
120 MW และไอน ้ ำก ำลงักำรผลิตสูงสุดรวมประมำณ 30 ตนัต่อชัว่โมง โรงไฟฟ้ำตั้งอยูใ่นนิคมอุตสำหกรรม
บำงปู จ ำนวน 2 โรงไฟฟ้ำ รวมเป็นก ำลังกำรผลิตสูงสุด 240 MW และไอน ้ ำก ำลังกำรผลิตสูงสุดรวม
ประมำณ 60 ตนัต่อชัว่โมง โดยมีผูถื้อหุน้ดงัน้ี   
 

รำยช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่ 8 กมุภำพนัธ์ 2562 
 

ล ำดบั รำยช่ือผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั คอม-ลิงค ์จ ำกดั 4,378,500 15.00 
2 บริษทั แทค เอน็เนอยี ่จ  ำกดั 11,676,000 40.00 
3 บริษทั ทศันศิ์ริ จ ำกดั 5,838,000 20.00 
4 บริษทั อีเทอเนิล เอนเนอยี ่จ  ำกดั (มหำชน) 7,297,500 25.00 

รวม 29,190,000 100.00 
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คณะกรรมกำรบริษัท มีดงันี:้- 
1. นำยศิริธชั โรจนพฤกษ ์ 2. นำงฐิติพร               รัตนเพียร 
3. นำยสุทศัน์ ชวพฒันำกุล 4. นำยวรเจตน ์ อินทำมระ 
5. นำยโทโมโนริ อิชิกโุระ 6. นำยยทุธ               ชินสุภคักุล 
7. นำยประสงค ์ หำญปิยวฒันสกลุ 8. นำยวชัระ               อชัฌำกรลกัษณ์ 
9. นำยธีระ รัตนะวิศ 10. นำยสุรชยั               สุขศรีวงศ ์

 
ผู้มอี ำนำจลงนำมของบริษัท :- 

จ ำนวนหรือช่ือกรรมกำรซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้คือ กรรมกำรหน่ึงคน จำกกรรมกำรกลุ่ม ก. 
และกลุ่ม ข. และกลุ่ม ค. รวมกนัจ ำนวนสำมคน ลงลำยมือช่ือร่วมกนัพร้อมประทบัตรำส ำคญัของบริษทั 
กรรมกำรกลุ่ม ก. ไดแ้ก่ นำยศิริธชั โรจนพฤกษ ์และ นำงฐิติพร รัตนเพียร 
กรรมกำรกลุ่ม ข.ไดแ้ก่ นำยสุทศัน์ ชวพฒันำกลุ และ นำยโทโมโนริ อิชิกโุระ  
กรรมกำรกลุ่ม ค. ไดแ้ก่ นำยยทุธ ชินสุภคักลุ และ นำยวชัระ อชัฌำกรลกัษณ์ 

 

โครงสร้ำงรำยได้                                                                                                                 
                     หน่วย :  พนับำท 

 ปี 2562 % ปี 2561 % ปี 2560 % 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 4,765,267 96.21 4,523,284 98.89 3,724,253 93.35 
รำยไดอ่ื้น 187,487 3.79 50,546 1.11 265,452 6.65 

รวม 4,952,754 100.00 4,573,830 100.00 3,989,705 100.00 
 
 

17.  บริษัท พพีทีีซี จ ำกดั 
 

ข้อมูลทัว่ไป                                                                                                                        
 บริษทั พีพีทีซี จ  ำกดั (PPTC) ในฐำนะบริษทัร่วมทำงออ้มท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อยและบริษทัย่อย
ทำงออ้ม โดย EP และ TAC ถือหุน้ใน PPTC สัดส่วนร้อยละ 24.50 และร้อยละ 50 ตำมล ำดบั ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 
4 กนัยำยน 2552 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 1,484,000,000 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมญั จ ำนวน 14,840,000 หุ้น 
มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท ช ำระเต็มมูลค่ำ ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้ำ ระบบ Co-generation ก ำลงักำรผลิตสูงสุด 
120 MW และไอน ้ ำก ำลงักำรผลิตสูงสุดรวมประมำณ 30 ตนัต่อชั่วโมง โรงไฟฟ้ำตั้ งอยู่ภำยในเขตนิคม
อุตสำหกรรมลำดกระบงั โดยมีผูถื้อหุน้ดงัน้ี   
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รำยช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่ 8 กมุภำพนัธ์ 2562 
 

ล ำดบั รำยช่ือผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั ปรีดำปรำโมทย ์จ ำกดั 3,784,200 25.50 
2 บริษทั แทค เอน็เนอยี ่จ  ำกดั 7,420,000 50.00 
3 บริษทั อีสเทอร์น พำวเวอร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 3,635,800 24.50 

รวม 14,840,000 100.00 
 

 
คณะกรรมกำรบริษัท มีดงันี:้- 

1. นำยสุทศัน์ ชวพฒันำกุล 2. นำยสำคร สุขศรีวงศ ์
3. นำยศิริธชั โรจนพฤกษ ์ 4. นำยโทโมโนริ อิชิกโุระ 
5. นำยยทุธ ชินสุภคักุล 6. นำยธนำ พฒุรังสี 
7. นำยประสงค ์ หำญปิยวฒันสกลุ 8. นำยวชัระ อชัฌำกรลกัษณ์ 

 

ผู้มอี ำนำจลงนำมของบริษัท :- 
จ ำนวนหรือช่ือกรรมกำรซ่ึงลงช่ือผูกพนับริษทัได ้คือ กรรมกำรหน่ึงคน จำกกรรมกำรกลุ่ม ก. 

และกลุ่ม ข. และกลุ่ม ค. รวมกนัจ ำนวนสำมคน ลงลำยมือช่ือร่วมกนัพร้อมประทบัตรำส ำคญัของบริษทั 
กรรมกำรกลุ่ม ก. ไดแ้ก่ นำยสุทศัน์ ชวพฒันำกลุ และ นำยโทโมโนริ อิชิกโุระ 
กรรมกำรกลุ่ม ข.ไดแ้ก่ นำยศิริธชั โรจนพฤกษ ์และ นำยสำคร สุขศรีวงศ ์
กรรมกำรกลุ่ม ค. ไดแ้ก่ นำยยทุธ ชินสุภคักลุ และ นำยวชัระ อชัฌำกรลกัษณ์ 

 

โครงสร้ำงรำยได้                                                                                                                 
                   หน่วย :  พนับำท 

 ปี 2562 % ปี 2561 % ปี 2560 % 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 2,519,744 91.62 2,465,411 99.09 2,472,118 94.19 
Insurance claim income 129,313 4.70 - - - - 
รำยไดอ่ื้น 101,269 3.68 22,595 0.91 152,470 5.81 

รวม 5,270,070 100.00 2,488,006 100.00 2,624,588 100.00 
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18.  Alternative Energies Kabushi Kaisha 
 

ข้อมูลทัว่ไป                                                                                                                        
Alternative Energies Kabushi Kaisha (AE-KK) ในฐำนะบริษทัยอ่ยทำงออ้มท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย

ทำงออ้ม โดย บริษทั โซล่ำ พำวเวอร์ แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ถือหุ้นใน AE-KK สัดส่วนร้อยละ 

98 ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกำยน 2556 ด้วยทุนจดทะเบียน JPY 1,000,000 และจดทะเบียนเพิ่มทุนในปี 

2560 จ ำนวน JPY 24,000,000 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน JPY 25,000,000 (อตัรำแลกเปล่ียน 0.294 เทียบเท่ำ

เงินบำทโดยประมำณ 7.35 ลำ้นบำท) ประกอบธุรกิจเก่ียวกบักำรลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้ำในธุรกิจพฒันำ

โครงกำรพลงังำนในต่ำงประเทศ และกำรเขำ้ถือหุน้ในบริษทัอ่ืน 
 

คณะกรรมกำรบริษัท มีดังนี:้- 
1. นำยยทุธ ชินสุภคักลุ 
2. นำยสุกิจ เลิศอศัวรัตน์ 
3. Mr.Hiroshi Yamada 

 
 

ผู้มีอ ำนำจลงนำมของบริษัท :- 
จ ำนวนหรือช่ือกรรมกำรซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้ คือ กรรมกำรสองคนลงลำยมือช่ือ

ร่วมกนัและประทบัตรำส ำคญัของบริษทั 
 
 

โครงสร้ำงรำยได้                                                                                                                  
      หน่วย :  พนับำท 

 ปี 2562 % ปี 2561 % ปี 2560 % 
รำยไดจ้ำกกำรขำยไฟฟ้ำ  - - - - 8,676 91.56 
รำยไดอ่ื้น 10,024 100.00 3,283 100.00 796 8.44 

รวม 10,024 100.00 3,283 100.00 9,472 100.00 
 

19.  Kurihara Godo Kaisha 
 

ข้อมูลทัว่ไป                                                                                                                        
Kurihara Godo Kaisha (GK1) ในฐำนะบริษทัย่อยทำงออ้มท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อยทำงออ้ม โดย 

Alternative Energies Kabushi Kaisha (AE-KK) ถือหุ้นใน GK1 สัดส่วนร้อยละ 100 ก่อตั้ งเม่ือวันท่ี  20

พฤศจิกำยน 2556 ดว้ยทุนจดทะเบียน JPY 10,000 และจดทะเบียนเพิ่มทุนอีก JPY 29,990,000  ปัจจุบนัมีทุน
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จดทะเบียน JPY 30,000,000 (อัตรำแลกเปล่ียน  0.294 เทียบเท่ำเงินบำทโดยประมำณ 8.82 ล้ำนบำท) 

ประกอบธุรกิจพฒันำโครงกำรพลงังำนในประเทศญ่ีปุ่น และกำรเขำ้ถือหุน้ในบริษทัอ่ืน 
 

คณะกรรมกำรบริษัท มีดังนี:้- 
1. นำยยทุธ ชินสุภคักลุ 
2. นำยสุกิจ เลิศอศัวรัตน์ 
3. Mr.Hiroshi Yamada 

 

ผู้มีอ ำนำจลงนำมของบริษัท :- 
จ ำนวนหรือช่ือกรรมกำรซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้ คือ กรรมกำรสองคนลงลำยมือช่ือ

ร่วมกนัและประทบัตรำส ำคญัของบริษทั 
 

 
 
 

โครงสร้ำงรำยได้                                                                                                                  
หน่วย :  พนับำท 

 ปี 2562 % ปี 2561 % ปี 2560 % 
รำยไดจ้ำกกำรขำยไฟฟ้ำ  13,767 81.70 - - - - 
รำยไดอ่ื้น 3,084 18.30 630 100.00 657 100.00 

รวม 16,851 100.00 630 100.00 657 100.00 
 
 

20.  AE Power Godo Kaisha 
 

ข้อมูลทัว่ไป                                                                                                                        
AE Power Godo Kaisha (GK2) ในฐำนะบริษทัย่อยทำงออ้มท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อยทำงออ้ม โดย 

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

พฤศจิกำยน 2556 ด้วยทุนจดทะเบียน JPY 10,000,000 บำท (อัตรำแลกเปล่ียน  0.294 เทียบเท่ำเงินบำท

โดยประมำณ 2.94 ลำ้นบำท ประกอบธุรกิจพฒันำโครงกำรพลงังำนในประเทศญ่ีปุ่น และกำรเขำ้ถือหุ้นใน

บริษทัอ่ืน  
 

คณะกรรมกำรบริษัท มีดังนี:้- 
1. นำยยทุธ ชินสุภคักลุ 
2. นำยสุกิจ เลิศอศัวรัตน์ 
3. Mr.Hiroshi Yamada 
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ผู้มีอ ำนำจลงนำมของบริษัท :- 
จ ำนวนหรือช่ือกรรมกำรซ่ึงลงช่ือผูกพันบริษัทได้ คือ กรรมกำรสองคนลงลำยมือช่ือ

ร่วมกนัและประทบัตรำส ำคญัของบริษทั 
 

โครงสร้ำงรำยได้                                                        
หน่วย :  พนับำท 

 ปี 2562 % ปี 2561 % ปี 2560 % 
รำยไดจ้ำกกำรขำยไฟฟ้ำ  146,299 99.95 26,263 100.00 - - 
รำยไดอ่ื้น 68 0.05 - - 0.05 100.00 

รวม 146,367 100.00 26,263 100.00 0.05 100.00 
 
 

21.  Kyotemba Solar Godo Kaisha 
 

ข้อมูลทัว่ไป                                                                                                                        
Kyotemba Solar Godo Kaisha (GK3) (เดิ ม ช่ื อ  Green Partner Godo Kaisha) ก่ อตั้ ง เม่ื อวัน ท่ี  2 

พฤศจิกำยน 2558 ด้วยทุนจดทะเบียน JPY 10,000 ต่อมำได้จดทะเบียนเพิ่มทุน จ ำนวน JPY 19,000,000 

ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน JPY 19,010,000 (อตัรำแลกเปล่ียน 0.294 บำท ต่อเยน เทียบเท่ำเงินบำทประมำณ 

5.59 ลำ้นบำท) ประกอบธุรกิจพฒันำโครงกำรพลงังำนในประเทศญ่ีปุ่น และกำรเขำ้ถือหุน้ในบริษทัอ่ืน 

ในปี  2560 AE-KK โอนหุ้นทั้ งหมดของ GK3 ให้แก่  Kyotamba Solar Holding Ippan Shadan 

Houjin เพื่อใหเ้ป็นไปตำมโครงสร้ำงทำงกฎหมำยของประเทศญ่ีปุ่น 

ปัจจุบนับริษทัฯและบริษทัย่อย ไม่ไดถื้อหุ้นใน GK3 แต่ลงทุนผ่ำนโครงสร้ำงกำรลงทุนแบบ TK 

ในอตัรำส่วนร้อยละ 98 ของเงินลงทุนใน GK3 ทั้งหมด  
 

โครงสร้ำงรำยได้        
หน่วย :  พนับำท 

 ปี 2562 % ปี 2561 % ปี 2560 % 
รำยไดจ้ำกกำรขำยไฟฟ้ำ  113,718 99.92 119,927 97.15 115,422 75.24 
รำยไดอ่ื้น 92 0.08 3,514 2.85 37,984 24.76 

รวม 113,810 100.00 123,441 100.00 153,406 100.00 
 
 
 
 
 



60 
 
 

22.  Higashi Nihon Mega Solar 3 Godo Kaisha 
 

ข้อมูลทัว่ไป                                                                                                                        
Higashi Nihon Mega Solar 3 Godo Kaisha (GK4) ในฐำนะบริษทัยอ่ยทำงออ้ม โดย Alternative Energies 
Kabushi Kaisha (AE-KK) ถือหุน้ใน GK4 สดัส่วนร้อยละ 100 ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 18 มีนำคม 2557 โดยมีทุนจด
ทะเบียน JPY 50,000 (อตัรำแลกเปล่ียน 0.294 บำท ต่อเยน เทียบเท่ำเงินบำทประมำณ 14,700 บำท) 
ประกอบธุรกิจพฒันำโครงกำรพลงังำนในประเทศญ่ีปุ่น และกำรเขำ้ถือหุน้ในบริษทัอ่ืน  

 

คณะกรรมกำรบริษัท มีดังนี:้- 
1. นำยยทุธ ชินสุภคักลุ 
2. นำยสุกิจ เลิศอศัวรัตน์ 
3. Mr.Hiroshi Yamada 
 

ผู้มีอ ำนำจลงนำมของบริษัท :- 
จ ำนวนหรือช่ือกรรมกำรซ่ึงลงช่ือผูกพันบริษัทได้ คือ กรรมกำรสองคนลงลำยมือช่ือ

ร่วมกนัและประทบัตรำส ำคญัของบริษทั 
 

โครงสร้ำงรำยได้        
หน่วย :  พนับำท 

 ปี 2562 % ปี 2561 % ปี 2560 % 
รำยไดจ้ำกกำรขำยไฟฟ้ำ  - - - - - - 
รำยไดอ่ื้น 0.057 100.00 3.47 100.00 5.60 100.00 

รวม 0.057 100.00 3.47 100.00 5.60 100.00 
 
23.  Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company 
 

ข้อมูลทัว่ไป  
     Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company (PKS)ในฐำนะบริษทัยอ่ยทำงออ้ม โดยบริษทั โซล่ำ 
พำวเวอร์ แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั  (SPM) ซ่ึงถือหุน้ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษทั อีส
เทอร์น พำวเวอร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (EP)  ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ โดยบริษทัฯถือหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 75.00   SPM ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 65.00  ก่อตั้ งเม่ือวนัท่ี 29 พฤษภำคม 2560 โดยมีทุนจด
ทะเบียน จ ำนวนเงิน 500,000 ลำ้น VND แบ่งเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 5 ลำ้นหุ้น รำคำมูลค่ำหุ้นละ 100,000 
VND  มีทุนช ำระแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 เป็นจ ำนวนเงิน 361,734 ลำ้น VND  แบ่งเป็นหุ้นสำมญั
จ ำนวน 3.62 ลำ้นหุ้น รำคำมูลค่ำหุ้นละ 100,000 VND  (อตัรำแลกเปล่ียนธนำคำรแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 
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28 ธันวำคม 2561 จ ำนวน 0.1404 บำท /100 VND  เทียบเท่ำเงินบำทประมำณ  507.87 ล้ำนบำท) โดย
ประกอบธุรกิจพฒันำโครงกำรพลงังำนในประเทศสำธำรณรัฐสงัคมนิยมเวียดนำม 
 เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบริษทัฯไดมี้กำรจ ำหน่ำยโครงกำรไปแลว้ ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ มีก ำไร
จำกกำรจ ำหน่ำยโรงไฟฟ้ำ PKS จ ำนวนเงิน 543.01 ลำ้นบำท  
 
โครงสร้ำงรำยได้ ณ วนัที ่27 ธันวำคม 2562        

             หน่วย :  พนับำท 

1 มกรำคม – 27 ธันวำคม ปี 2562 % 
รำยไดจ้ำกกำรขำยไฟฟ้ำ  237,443 99.03 
รำยไดอ่ื้น 2,325 0.97 

รวม 239,768 100.00 

 
24.  EP Group (HK) Company Limited 
 

ข้อมูลทัว่ไป 
     EP Group (HK) Company Limited (EP-HK)ในฐำนะบริษัทย่อยทำงอ้อม ของบริษัท อีสเทอร์น 
พำวเวอร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (EP) โดย EPCO ถือหุ้นร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 31 
พฤษภำคม 2562 โดยมีทุนจดทะเบียน จ ำนวนเงิน 100 ดอลล่ำร์ ฮ่องกง แบ่งเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 100 หุ้น 
รำคำมูลค่ำหุน้ละ 1 ดอลล่ำร์ ฮ่องกง  มีทุนช ำระแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 เป็นจ ำนวนเงิน 100 ดอลล่ำร์ 
ฮ่องกง แบ่งเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 100 หุ้น รำคำมูลค่ำหุ้นละ 1 ดอลล่ำร์ ฮ่องกง  (อตัรำแลกเปล่ียนธนำคำร
แห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 30 ธันวำคม 2562 จ ำนวน 3.9136 บำท/1 ดอลล่ำร์ ฮ่องกง  เทียบเท่ำเงินบำท
ประมำณ  391.36 บำท) โดยประกอบธุรกิจกำรเขำ้ถือหุ้นในบริษัทอ่ืนและพฒันำโครงกำรพลังงำนใน
ประเทศสำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม 

 

รำยช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 
ล ำดบั รำยช่ือผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 

1 บริษทั อีสเทอร์น พำวเวอร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 100 100 

รวม 100 100 
 

คณะกรรมกำรบริษัท มีดังนี:้- 
1. นำยยทุธ   ชินสุภคักลุ 
2. นำยอำรักษ ์       รำษฎร์บริหำร 
3. Mr.Tran Minh Tien 
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ผู้มีอ ำนำจลงนำมของบริษัท :- 
จ ำนวนหรือกรรมกำรซ่ึงลงช่ือผูกพนับริษัทได้ คือ นำยยุทธ ชินสุภัคกุล หรือ นำยอำรักษ ์

รำษฎร์บริหำร คนใดคนหน่ึงลงนำมผกูพนับริษทั 
 

โครงสร้ำงรำยได้       
 ปี 2562 ยงัไม่มีรำยได ้
 

25.  EPVN W1 (HK) Company Limited 
 

ข้อมูลทัว่ไป  
     EPVN W1 (HK) Company Limited (EPVN-W1)ในฐำนะบริษทัยอ่ยทำงออ้ม ของบริษทั อีสเทอร์น 
พำวเวอร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (EP) โดย EPCO ถือหุ้นร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 30 
กนัยำยน 2562 โดยมีทุนจดทะเบียน จ ำนวนเงิน 100 ดอลล่ำร์ ฮ่องกง แบ่งเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 100 หุ้น 
รำคำมูลค่ำหุน้ละ 1 ดอลล่ำร์ ฮ่องกง  มีทุนช ำระแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 เป็นจ ำนวนเงิน 100 ดอลล่ำร์ 
ฮ่องกง แบ่งเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 100 หุ้น รำคำมูลค่ำหุ้นละ 1 ดอลล่ำร์ ฮ่องกง  (อตัรำแลกเปล่ียนธนำคำร
แห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 30 ธันวำคม 2562 จ ำนวน 3.9136 บำท/1 ดอลล่ำร์ ฮ่องกง  เทียบเท่ำเงินบำท
ประมำณ  391.36 บำท) โดยประกอบธุรกิจพฒันำโครงกำรพลังงำนในประเทศสำธำรณรัฐสังคมนิยม
เวียดนำม 

 

รำยช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 

ล ำดบั รำยช่ือผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 
1 EP Group (HK) Company Limited 100 100 

รวม 100 100 
 

คณะกรรมกำรบริษัท มีดังนี:้- 
1. นำยยทุธ   ชินสุภคักลุ 
2. นำยอำรักษ ์       รำษฎร์บริหำร 
3. Mr.Tran Minh Tien 

 

ผู้มีอ ำนำจลงนำมของบริษัท :- 
จ ำนวนหรือกรรมกำรซ่ึงลงช่ือผูกพนับริษัทได้ คือ นำยยุทธ ชินสุภัคกุล หรือ นำยอำรักษ ์

รำษฎร์บริหำร คนใดคนหน่ึงลงนำมผกูพนับริษทั 
 

โครงสร้ำงรำยได้       
 ปี 2562 ยงัไม่มีรำยได ้
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25.  EPVN W2 (HK) Company Limited 
 

ข้อมูลทัว่ไป  
     EPVN W2 (HK) Company Limited (EPVN-W2)ในฐำนะบริษทัยอ่ยทำงออ้ม ของบริษทั อีสเทอร์น 
พำวเวอร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (EP) โดย EPCO ถือหุ้นร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 30 
กนัยำยน 2562 โดยมีทุนจดทะเบียน จ ำนวนเงิน 100 ดอลล่ำร์ ฮ่องกง แบ่งเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 100 หุ้น 
รำคำมูลค่ำหุน้ละ 1 ดอลล่ำร์ ฮ่องกง  มีทุนช ำระแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 เป็นจ ำนวนเงิน 100 ดอลล่ำร์ 
ฮ่องกง แบ่งเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 100 หุ้น รำคำมูลค่ำหุ้นละ 1 ดอลล่ำร์ ฮ่องกง  (อตัรำแลกเปล่ียนธนำคำร
แห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 30 ธันวำคม 2562 จ ำนวน 3.9136 บำท/1 ดอลล่ำร์ ฮ่องกง  เทียบเท่ำเงินบำท
ประมำณ  391.36 บำท) โดยประกอบธุรกิจพฒันำโครงกำรพลังงำนในประเทศสำธำรณรัฐสังคมนิยม
เวียดนำม 

 

รำยช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 

ล ำดบั รำยช่ือผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 
1 EP Group (HK) Company Limited 100 100 

รวม 100 100 

 

คณะกรรมกำรบริษัท มีดังนี:้- 
1. นำยยทุธ   ชินสุภคักลุ 
2. นำยอำรักษ ์       รำษฎร์บริหำร 
3. Mr.Tran Minh Tien 

 
 

ผู้มีอ ำนำจลงนำมของบริษัท :- 
จ ำนวนหรือกรรมกำรซ่ึงลงช่ือผูกพนับริษัทได้ คือ นำยยุทธ ชินสุภัคกุล หรือ นำยอำรักษ ์

รำษฎร์บริหำร คนใดคนหน่ึงลงนำมผกูพนับริษทั 
 
 

โครงสร้ำงรำยได้       
 ปี 2562 ยงัไม่มีรำยได ้
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บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) ก่อตั้งข้ึน เม่ือวนัท่ี 1 สิงหำคม 2533 และจดทะเบียนใน
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2536 โดยบริษทัประกอบธุรกิจหลกัประเภทรับจำ้งพิมพ ์ 
เป็นผูผ้ลิตส่ิงพิมพ์ท่ีด ำเนินธุรกิจโรงพิมพ์ โดยให้บริกำรแบบครบวงจร เร่ิมตั้งแต่วำงแผนกำรผลิต รับจดัท ำ
ตน้ฉบบั จดัหนำ้ ออกแบบ แยกสี ถ่ำยภำพขำวด ำ ท ำเพลท ท ำปรู๊พ พิมพอ์อฟเซตทั้งระบบป้อนแผน่และป้อนมว้น 
พบั เขำ้เล่ม ไสกำว จนกระทัง่เขำ้เล่มเป็นส่ิงพิมพส์ ำเร็จรูป หรือตำมแนวคิดแบบ One Stop Printing Facility  ต่อมำ
บริษทัฯได้ขยำยธุรกิจเพิ่มในดำ้นพลงังำนทดแทน ตั้งแต่ปลำยปี 2554   ขยำยธุรกิจส่ิงพิมพป์ระเภทบรรจุภณัฑ์
กระดำษส ำหรับอำหำรในปี 2560 และขยำยธุรกิจส่ิงพิมพป์ระเภทกล่องลูกฟูกเพิ่ม โดยเร่ิมผลิตไดต้ั้งแต่ เดือน 
ตุลำคม 2562 เป็นตน้มำ 

 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามงบการเงนิรวม ตั้งแต่ปี 2560 – 2562 
                                                    หน่วย :  พนับาท 

โครงสร้างรายได้ ตามกลุ่มธุรกจิ  ปี 2562  %  ปี 2561  %   ปี 2560 % 

รายได้จากการขายและบริการ 

ธุรกจิส่ิงพมิพ์:-       
หนงัสือพิมพ ์ 181,239 8.62 56,961 4.81 60,363 6.27 
นิตยสำร 45,788 2.18 51,089 4.31 60,428 6.28 
หนงัสือ 234,085 11.13 212,265 17.92 241,416 25.08 
โบวช์วัร์, แคต๊ตำลอ็ก อ่ืนๆ 86,970 4.13 74,454 6.28 55,800 5.80 
ปฏิทิน 16,729 0.80 23,924 2.02 20,827 2.16 

บรรจุภณัฑ ์ 13,239 0.63 9,195 0.78 6,093 0.63 
รวม - ธุรกิจส่ิงพิมพ ์ 578,051 27.48 427,888 36.12 444,927 46.22 

ธุรกจิโรงไฟฟ้า:-       
รำยไดจ้ำกกำรขำยไฟฟ้ำ 735,792 34.98 351,750 26.69 265,361 27.557 
รำยไดเ้งินอุดหนุนจำกรัฐบำล 216,430 10.29 207,631 17.53 220,589 22.92 

รวม - ธุรกิจโรงไฟฟ้ำ 952,222 45.26 559,381 47.22 485,950 50.48 
รวมรายได้จากการขายและบริการ 1,530,273 72.74 987,269 83.34 930,877 96.70 

ก ำไรจำกกำรซ้ือในรำคำต ่ำกวำ่มูลค่ำยติุธรรม - - 130,982 11.06 - - 
ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุน 543,015 25.81 - - - - 
รำยไดอ่ื้น/1 30,440 1.45 66,413 5.61 31,754 3.30 

รวมรายได้ทั้งหมด 2,103,727 100.00 1,184,663 100.00 962,631 100.00 
หมำยเหตุ:-  /1 รำยไดอ่ื้น ประกอบดว้ย รำยไดค้่ำจดักำร, รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยคำร์บอนเครดิต, ดอกเบ้ียรับ  

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
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การประกอบธุรกจิส่ิงพมิพ์ และบรรจุภณัฑ์ 
 

ลกัษณะผลติภัณฑ์ และบริการ 
บริษทัฯท ำกำรผลิตตำมแบบ และค ำสั่งซ้ือของลูกคำ้ ซ่ึงสำมำรถแบ่งตำมวตัถุประสงค์ของงำน ได้

ดงัน้ี :- 
1. งำนพิมพเ์พ่ือกำรศึกษำ กำรส่ือสำรและกำรบนัเทิง เช่น กำรพิมพห์นงัสือ สมุดต ำรำเรียน วำรสำร 

ต่ำง ๆ ทั้งรำยวนั รำยสปัดำห์ รำยเดือน ตลอดจนนิตยสำรเพ่ือควำมรู้และควำมบนัเทิง 
2. งำนพิมพเ์พ่ือกำรโฆษณำ เช่น โปสเตอร์ ใบปลิว ฯลฯ 
3. งำนพิมพส์ ำหรับกำรผลิตหนงัสือพิมพร์ำยวนัหรือรำยสปัดำห์ แบบป้อนกระดำษมว้น  

 

งำนพิมพ์ดงักล่ำวสำมำรถจดัแบ่งตำมประเภทของผลิตภณัฑ์ โดยแบ่งเป็นประเภท หนังสือพิมพ์, 
นิตยสำร, หนงัสือ, ปฎิทิน, โบวช์วัร์, แคต็ตำล็อก และอ่ืนๆ โดยมีโครงสร้ำงรำยละเอียดของรำยได ้ดงัน้ี :- 

 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                       
หน่วย :  พนับาท 

 ประเภทส่ิงพมิพ์  ปี 2562  %  ปี 2561  %  ปี 2560  % 
ในประเทศ:-             
หนงัสือพิมพ ์ 179,293 31.02 54,201 12.67 57,413 12.90 
นิตยสำร 45,788 7.92 51,089 11.94 60,428 13.58 
หนงัสือ 216,588 37.47 208,549 48.74 240,219 53.99 
โบวช์วัร์, แคต๊ตำลอ็ก อ่ืนๆ 86,970 15.05 74,324 17.37 55,779 12.54 
ปฏิทิน 16,729 2.89 19,773 4.62 20,007 4.50 
บรรจุภณัฑ ์ 13,239 2.29 8,829 2.06 6,093 1.37 

รวม – ในประเทศ 558,608 96.64 416,765 97.40 439,939 98.88 

ต่างประเทศ:-         

หนงัสือพิมพ ์ 1,946 0.34 2,760 0.65 2,950 0.66 
หนงัสือ 17,497 3.03 3,716 0.87 1,197 0.27 
โบวช์วัร์, แคต๊ตำลอ็ก อ่ืนๆ - - 156 0.04 21 0.01 
ปฏิทิน - - 4,151 0.97 820 0.18 
บรรจุภณัฑ ์ - - 340 0.08 - - 

รวม – ต่างประเทศ 19,443 3.36 11,123 2.60 4,988 1.12 

รวมทั้งส้ิน 578,051 100.00 427,88 100.00 444,927 100.00 
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การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภัณฑ์ 
 

ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ 
 บริษทั โรงพิมพ์ตะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) รับพิมพ์งำนทุกชนิดบนกระดำษ ทั้ งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศ สำมำรถแบ่งตำมประเภทของผลิตภณัฑ ์โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี :- 
 

1)  ประเภทหนังสือพมิพ์ 
 บริษทัฯเป็นผูผ้ลิตเพียงบริษทัเดียวในประเทศไทย ท่ีให้บริกำรพิมพ์หนังสือพิมพ์ โดยท่ีไม่มีหัว
หนงัสือเป็นของบริษทั  จึงเป็นจุดเด่นในกำรใหบ้ริกำรพิมพห์นงัสือพิมพ ์หนงัสือพิมพร์ำยวนัท่ีบริษทัให้กำร
บริกำร  เช่น  หนงัสือพิมพผ์ูจ้ดักำรรำยวนั, หนงัสือพิมพท์นัหุน้รำยวนั, หนงัสือพิมพต่์ำงประเทศ  เช่น Nikkei 
Newspaper, หนงัสือพิมพฐ์ำนเศรษฐกิจ เป็นตน้  
 

2)  ประเภทนิตยสารรายเดือน, รายปักษ์ และรายสัปดาห์ 
 บริษทัฯไดใ้ห้บริกำรพิมพ์นิตยสำรแก่บริษทัเจำ้ของหนงัสือหลำยบริษทั โดยเป็นนิตยสำรรำยเดือน, 
รำยปักษ์ และรำยสัปดำห์  อำทิเช่น  นิตยสำร อ.ส.ท. รำยเดือน,  LIPS รำยเดือน, ธรรมลีลำรำยเดือน เป็นตน้  
เน่ืองจำกส่ืออิเล็คทรอนิคส์สมยัใหม่ หรือ Social Media ต่ำงๆท่ีเขำ้มำมีบทบำทในยคุปัจจุบนั ท ำให้นิตยสำร
หลำยฉบบัตอ้งลดจ ำนวนพิมพ ์และบำงฉบบักปิ็ดตวัลง  จึงส่งผลใหบ้ริษทัฯมียอดส่ิงพิมพป์ระเภทน้ีลดลง 
 

3)  ประเภทหนังสือ, คู่มือ และพอ็กเกต็บุ๊ค 
 ในปีน้ีภำวะเศรษฐกิจภำยในประเทศยงัคงชะลอตวั  ธุรกิจต่ำงๆยงัคงด ำเนินไปได ้ บริษทัฯสำมำรถ
สร้ำงลูกคำ้รำยใหม่  และยงัคงรักษำฐำนลูกคำ้เดิมไวไ้ด ้ โดยมุ่งเน้นไปยงัลูกคำ้กลุ่มเป้ำหมำยท่ีมีศกัยภำพสูง  
เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำงำนพิมพ ์ และจำกกำรท่ีภำครัฐใหก้ำรสนบัสนุนส่ือกำรเรียนกำรสอนนั้น ท ำใหบ้ริษทัฯสำมำรถ
รักษำยอดส่ิงพิมพป์ระเภทหนงัสือเรียนไวไ้ด ้ และบริษทัฯยงัคงไดรั้บกำรสนบัสนุนจำกลูกคำ้ประเทศเพ่ือน
บ้ำน เป็นงำนส่ิงพิมพ์แบบเรียนกระทรวงศึกษำธิกำรลำวเช่นเคย  ส ำหรับงำนพิมพ์ประเภทหนังสือคู่มือ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ และกลอ้งถ่ำยรูป อำทิเช่น คู่มือ FUJITSU, คู่มือรถยนต ์ฯลฯ  บริษทัฯยงัสำมำรถรักษำยอดขำย
ส่ิงพิมพป์ระเภทน้ีไวไ้ด ้   
 

4)  ประเภทโบชัวร์ แคต็ตาลอ็ก อ่ืนๆ  
 จำกนวตักรรมและเทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีเขำ้มำมีบทบำทส ำคญัในยคุปัจจุบนั ลูกคำ้ของบริษทัฯบำง
รำย เปล่ียนช่องทำงกำรน ำเสนอผลิตภณัฑ์เป็นแบบดิจิทัลคอนเทนต์ผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์, ผ่ำนช่องทำง
อิเลคทรอนิกส์ หรือทำง Social Media ต่ำงๆ  แต่บริษัทฯยงัสำมำรถรักษำยอดขำยส่ิงพิมพ์ประเภทน้ีได ้
เน่ืองจำกไดรั้บกำรสนบัสนุนจำกฐำนลูกคำ้เดิมไวไ้ด ้
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5)  ประเภทปฏิทิน และไดอาร่ี 
 บริษทัฯ ยงัสำมำรถรักษำฐำนลูกคำ้เดิม และสร้ำงลูกคำ้ใหม่ไดส้ ำหรับงำนพิมพป์ระเภทปฏิทิน และ
ไดอำร่ี เพรำะแต่ละบริษทัยงัตอ้งสั่งพิมพ์เพื่อส ำหรับแจกในช่วงปลำยปี   ท ำให้บริษทัฯสำมำรถรักษำยอด
ส่ิงพิมพป์ระเภทน้ีได ้โดยมียอดขำยเพ่ิมข้ึนไม่มำกนกั 
 

ลกัษณะของลูกค้า 
ลกัษณะลูกคำ้ส ำคญัของบริษทัแบ่งไดด้งัน้ี 
1. ลูกคำ้ท่ีมีกำรเซ็นสญัญำระยะเวลำมำกกวำ่ 1 ปีข้ึนไป  มียอดขำยประมำณร้อยละ 20 ของยอดขำย ปี 2562 
2. ลูกคำ้ท่ีมีกำรเซ็นสญัญำระยะเวลำ1ปีโดยต่อสญัญำทุกปี มียอดขำยประมำณร้อยละ 10 ของยอดขำย ปี 2562 
3. ลูกคำ้ท่ีมีกำรส่งงำนเป็นประจ ำ โดยไม่มีกำรเซ็นสญัญำ แต่มีใบสัง่ซ้ือ มียอดขำยประมำณร้อยละ 55 ของ

ยอดขำย ปี 2562 
4. ลูกคำ้ใหม่ และลูกคำ้ทัว่ไป มียอดขำยประมำณร้อยละ 10 ของยอดขำย ปี 2562 

 

บริษัทฯคำดว่ำรำยได้จำกส่ิงพิมพ์ในปี 2563 จะโตข้ึนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 จำกปี 2562 เน่ืองจำก
ปลำยปี 2562  บริษทัฯไดข้ยำยกำรลงทุนในกำรเขำ้ซ้ือหุน้สำมญัของ บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จ ำกดั 
(WPS) ในสัดส่วนร้อยละ 84.50% (เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั เวิลด์ พร้ินต้ิง แอนด์ แพ็คเกจจ้ิง จ ำกดั (WPP) เม่ือ
วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562) โดย WPP ประกอบธุรกิจส่ิงพิมพ ์ และมีรำยไดป้ระจ ำจำกงำนพิมพห์นงัสือพิมพข์อง
กลุ่มเนชัน่  และ WPP ไดข้ยำยธุรกิจส่ิงพิมพ์ไปยงับรรจุภณัฑ์กระดำษประเภทกล่องลูกฟูก โดยลงทุนเพ่ิม 
ปรับปรุงอำคำร และติดตั้งเคร่ืองจกัร Packaging ใหม่ ใชพ้ลงังำนทดแทนท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ในกำร
ติดตั้ง Solar Rooftop  โดยสำมำรถผลิตกล่องลูกฟูกไดต้ั้งแต่เดือน ตุลำคม 2562 เป็นตน้มำ  บริษทัฯจึงเช่ือมัน่
วำ่จะมีรำยไดจ้ำกธุรกิจส่ิงพิมพท่ี์เพ่ิมข้ึนมำกตำมล ำดบัต่อไป   

 

การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

 ในปี 2562 แนวโน้มภำพรวมธุรกิจส่ิงพิมพ ์และบรรจุภณัฑ์คำดกำรณ์ว่ำในช่วงตน้ปีเศรษฐกิจมีกำร
ขยำยตวัท่ีดี มีทิศทำงฟ้ืนตวัดีข้ึน แต่ช่วงคร่ึงหลงัของปีมีควำมยอ่ตวัลงบำ้ง ทั้งน้ีในส่วนของธุรกิจส่ิงพิมพน์ั้น
ยงัคงประสบปัญหำ และไดรั้บแรงกดดนัจำกพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปของผูบ้ริโภค ในกำรติดตำมขอ้มูลข่ำวสำร
ผ่ำนส่ือออนไลน์ท่ียงัคงเติบโตอย่ำงต่อเน่ือง  ปัจจยัดงักล่ำวจึงส่งผลกระทบต่อธุรกิจส่ิงพิมพ์เพรำะมีกำร
แข่งขนักบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ และภำวะกำรขำยโฆษณำของส่ือออนไลน์  มีเพียงตลำดทำงดำ้นบรรจุภณัฑท่ี์
คำดวำ่จะเติบโตประมำณร้อยละ 5 โดยไดรั้บปัจจยัหนุนจำกภำวะเศรษฐกิจภำยในและต่ำงประเทศท่ีมีทิศทำง
ฟ้ืนตวัดีข้ึน  อีกทั้งควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคในยคุดิจิทลัท่ียงัคงเติบโตอยำ่งต่อเน่ือง กำรผลิตบรรจุภณัฑ์ใน
ยุคปัจจุบนัมีนวตักรรมใหม่ๆ ใช้เทคโนโลยีระดบัสูง  เช่น  กล่องกระดำษท่ีมีน ้ ำหนักเบำ  สะดวกและลด
ตน้ทุนในกำรขนส่ง สำมำรถใชบ้รรจุสินคำ้ท่ีมีควำมหลำกหลำย ตรงกบัควำมตอ้งกำรใชจ้ำกพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบัน ท่ีต้องกำรควำมสะดวกรวดเร็ว ซ่ึงหันมำเลือกซ้ือสินค้ำออนไลน์มำกข้ึน และมี
แนวโนม้ขยำยตวัต่อเน่ือง ท ำใหต้ลำดส่ิงพิมพป์ระเภทบรรจุภณัฑ์มีแนวโนม้เติบโตตำมไปดว้ย ดงันั้นบริษทั
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จึงตอ้งปรับตวั เพ่ือชิงส่วนแบ่งกำรตลำดบรรจุภณัฑ์ โดยจะขยำยธุรกิจไปยงัผลิตภณัฑ์ประเภทกล่องลูกฟูก
ภำยในปี 2563 เพ่ือสร้ำงยอดขำยใหเ้พ่ิมข้ึนต่อไป  
 

1) ตลาดหนังสือพมิพ์ 
เน่ืองในปี 2562 มีกำรปรับรำคำกระดำษหนงัสือพิมพข้ึ์นสูงมำก ประจวบกบังบโฆษณำของธุรกิจหด

ตัวลง ท ำให้บริษัทฯมีรำยได้จำกงำนพิมพ์หนังสือพิมพ์ท่ีลดลง  ดังนั้ นในปี 2563 คำดว่ำรำยได้จำก
หนงัสือพิมพจ์ะปรับตวัลดลงประมำณร้อยละ 30 จำกปี 2562 

 

2) ตลาดส่ิงพมิพ์ส าหรับธุรกจิขายตรง 
เน่ืองจำกภำวะเศรษฐกิจไทยชะลอตวั ท ำให้มีคนสนใจหนัไปท ำธุรกิจส่วนตวัเพ่ิมข้ึน แต่ท ำใหธุ้รกิจ

ขำยตรงมีกำรขยำยตวัไม่มำก และบริษทัมียอดขำยใหก้บับริษทัขำยตรง คิดเป็นร้อยละ 10 ของยอดขำยปี 2562 
และคำดว่ำธุรกิจขำยตรงจะเพ่ิมยอดขำยได้อีกไม่มำกนัก เน่ืองจำกธุรกิจขำยตรงเร่ิมหันไปใช้ส่ือด้ำน
อิเล็คทรอนิคส์ โฆษณำผ่ำน Website , Social Media ต่ำงๆเพ่ือส่ือสำรโดยตรงถึงผูบ้ริโภคเพ่ิมมำกข้ึน ทั้งน้ี
บริษทัจะพยำยำมรักษำส่วนแบ่งกำรตลำดอตัรำร้อยละ  15  ในปี 2563 

 

3) ตลาดส่ิงพมิพ์ส าหรับธุรกจิขายปลกี และขายส่งขนาดใหญ่ 
ตลำดส่ิงพิมพส์ ำหรับธุรกิจขำยปลีกและขำยส่งขนำดใหญ่มีกำรปรับวิธีโฆษณำสินคำ้โดยกำรใชส่ื้อ

ผสมผสำนส่ือออนไลน์ และออฟไลน์เขำ้ดว้ยกนั เพ่ือตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคในยคุปัจจนั ท ำให้
มีกำรปรับตวัในดำ้นส่ิงพิมพ์ โดยบริษทัขนำดใหญ่ ธุรกิจขำยปลีกและขำยส่ง เปล่ียนวิธีจำกพิมพ์ใบปลิว
จ ำนวนมำก ไปลงโฆษณำทำงด้ำนหนังสือพิมพ์รำยวนั และลงโฆษณำทำงด้ำนส่ือออนไลน์เพ่ิมมำกข้ึน 
โดยประมำณงำนพิมพล์ดลง 

 

4) ตลาดส่ิงพมิพ์เพ่ือการศึกษา 
ตลำดส่ิงพิมพเ์พ่ือกำรศึกษำ เช่น ต ำรำเรียนในปี 2562  เป็นปีท่ีรัฐบำลยงัคงส่งเสริมเพ่ือนกัเรียนเรียน

ฟรีต่อเน่ือง โดยรัฐเป็นผูช้  ำระค่ำต ำรำเรียน ท ำใหบ้ริษทัท่ีเป็นผูจ้ดัพิมพมี์กำรขยำยตวัมำกและเป็นตลำดท่ีใหญ่
มำก แต่ปัญหำ คือ มีระยะเวลำกำรผลิตท่ีสั้นมำก บริษทัฯจึงไดพ้ยำยำมหำตลำดส่ิงพิมพ ์เพ่ือกำรศึกษำทั้งใน
ประเทศ และต่ำงประเทศ เช่น หนงัสือเรียนกระทรวงศึกษำธิกำรลำว โดยในปี 2562 บริษทัมีงำนพิมพป์ระเภท
กำรศึกษำเขำ้มำประมำณ 180 ลำ้นบำท 

 

5) ตลาดส่ิงพมิพ์นิตยสาร 
ในปี 2562 บริษทัฯมียอดขำยนิตยสำรลดลงไปมำก  เน่ืองจำกส่ืออิเล็คทรอนิคส์สมยัใหม่ หรือ Social 

Media ต่ำงๆท่ีเขำ้มำมีบทบำทในยคุปัจจุบนั  ท ำให้พฤติกรรมของผูอ่้ำนเร่ิมหนัไปใชบ้ริกำรทำงส่ือออนไลน์
เพ่ิมข้ึน ส่งผลใหนิ้ตยสำรหลำยฉบบัลดยอดจ ำนวนพิมพล์ง และหลำยฉบบัก็ปิดตวัลง  แต่อยำ่งไรก็ตำมบริษทั
ฯจะพยำยำมหำลูกคำ้ใหม่ท่ีจดัท ำนิตยสำรเพ่ือควำมรู้ ควำมบนัเทิงใหเ้พ่ิมมำกข้ึน โดยบริษทัมียอดขำยส่ิงพิมพ์
ประเภทนิตยสำรประมำณ 50 ลำ้นบำท ในปี 2562 
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6) ตลาดส่ิงพมิพ์ประเภทคู่มือ 
ในปี 2562 ภำวะกำรส่งออกจะดีข้ึน แต่ตลำดส่ิงพิมพป์ระเภทคู่มือมีกำรฟ้ืนตวัอย่ำงชำ้ๆ และลูกคำ้

ของบริษทัฯเร่ิมมีกำรฟ้ืนตวัมำกข้ึน โดยบริษทัมียอดขำยประเภทคู่มือเพ่ิมข้ึนประมำณร้อยละ 15 จำกปี 2561  
และคำดวำ่ในปี 2562 กำรส่งออกจะเติบโตประมำณร้อยละ 5  โดยบริษทัฯวำงเป้ำหมำยยอดขำยประเภทคู่มือ
เพ่ิมข้ึนประมำณร้อยละ 10  หรือ ประมำณ 20 ลำ้นบำท  
 

สภาวะตลาดและแนวโน้มการเติบโต, การแข่งขนั และปัจจัยภายนอกทีก่ระทบต่ออุตสาหกรรมการพมิพ์ 
จำกภำวะทัว่ไปในปี 2562 กำรพิมพย์งัคงซบเซำอยู ่แต่บริษทัคำดกำรณ์ว่ำในปี 2563 เศรษฐกิจน่ำจะ

ทรงตวั และคำดหวงัวำ่ภำคธุรกิจกำรส่งออกจะเติบโตเพียงเลก็นอ้ยจำกปี 2562  

ทั้งน้ีไดบ้ริษทัฯไดข้ยำยไปสู่ตลำดบรรจุภณัฑ์ โดยตั้งแต่ เดือน ตุลำคม 2562 เป็นตน้มำ บริษทัย่อย 
(WPP)  เร่ิมผลิตกล่องลูกฟูก จึงเช่ือมัน่วำ่จะเป็นกำรเพ่ิมศกัยะภำพของกลุ่มบริษทัใหมี้กำรเติบโตท่ีย ัง่ยนืต่อไป 
ซ่ึงจะท ำใหร้ำยไดส่ิ้งพิมพเ์ติบโตข้ึนในปี 2563 ไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 30  

 

การผลติหรือการจัดหาผลติภัณฑ์เพ่ือจ าหน่าย 
ที่ตั้งโรงงาน    บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ำกดั (มหำชน)   

เลขท่ี 51/29, 51/61 ซอยวิภำวดีรังสิต 66 (สยำมสำมคัคี) 
แขวงตลำดบำงเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210 

ก)  ก าลงัการผลติ และปริมาณการผลติ 
  

ก าลงัการผลติและปริมาณการผลติของโรงพมิพ์ตะวนัออก 
ก าลงัการผลติ/ปริมาณการผลติ   *   1000 

รายการ 2562 2561 2560 

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 ไสกำว 27,000/10,000 27,000/10,000 27,000/7,200 
4.  หนงัสือปกแขง็ 3,000/150 3,000/150 3,000/200 
5.  ใบปลิวแผน่พบั 170,000/90,000 170,000/90,000 170,000/75,000 

 

ข)   อตัราการใช้ก าลงัการผลติ 
                  เน่ืองจำกธุรกิจกำรพิมพย์งัเป็นธุรกิจบริกำรซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัฤดูกำล และโอกำสพิเศษต่ำง ๆ ในรอบปี    
จึงท ำให้กำรใช้ก ำลงักำรผลิตไม่สม ่ำเสมอและคำดกำรณ์ล ำบำก เพรำะบำงช่วงในฤดูกำลก ำลงักำรผลิตไม่
เพียงพอ แต่บำงช่วงเวลำก็มีก ำลงักำรผลิตเกินงำนท่ีมีอยู ่ซ่ึงถำ้เฉล่ียกำรใชก้ ำลงักำรผลิต จะประมำณ 80% ต่อ
ปี โดยกำรพิมพม์ว้นของหนงัสือพิมพย์งัสำมำรถรับงำนไดอี้กมำก 
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ค) อตัราเพิม่ของปริมาณการผลติตามจ านวนหน่วย 
                  อตัรำเพิ่มของปริมำณกำรผลิต บริษทัฯ ยงัสำมำรถจะพิมพ ์เช่น หนงัสือพิมพไ์ดอี้ก 2 ลำ้นฉบบัต่อเดือน
แต่เน่ืองจำกผลกระทบทำงเศรษฐกิจจึงไม่มีงำนเพียงพอ 
 

ง) จ านวนกะทีผ่ลติได้ จ านวนกะทีผ่ลติจริง 
                 จ ำนวนกะท่ีท ำงำนอยู ่2 กะ โดยจ ำนวนกะท่ีผลิตไดจ้ริง 2 กะ   
 

วตัถุดบิและผู้จ าหน่ายวตัถุดบิ (Supplier) 
วตัถุดบิ 
         วตัถุดิบหลกัของบริษทัฯ  ประกอบดว้ย กระดำษ, เพลท, หมึก, น ้ำยำเคมี ต่ำง ๆ  
แหล่งทีม่าของวตัถุดบิ 

-  กระดำษ  มำจำกทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศ 
-  เพลท มำจำกผูแ้ทนจ ำหน่ำยในประเทศ 
-  หมึก มำจำกผูแ้ทนจ ำหน่ำยในประเทศ 
-  น ้ำยำเคมีต่ำง ๆ    มำจำกผูแ้ทนจ ำหน่ำยในประเทศ 

 ตน้ทุนวตัถุดิบท่ีมำกกว่ำ 45% คือกระดำษ เป็นวตัถุดิบท่ีใชใ้นกำรผลิต ซ่ึงมีกำรเปล่ียนแปลงรำคำตำม
สภำวะเศรษฐกิจ 
 

สภาพปัญหาเกีย่วกบัวตัถุดบิ  
              ในปี 2562 รำคำเยื่อกระดำษปรับตวัเพิ่มข้ึนเล็กน้อย  ท ำให้รำคำกระดำษในประเทศมีกำรปรับตวัสูงข้ึน 
และในปี 2563 คำดวำ่รำคำกระดำษจะปรับตวัเพิ่มข้ึนอีก   
 

ผู้จ าหน่ายวตัถุดบิ (Supplier) 
                ในประเทศ   
                            ผู้จ าหน่ายกระดาษ ประกอบด้วย : - 

1. บริษทั  ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ มิลล ์จ ำกดั 
2. บริษทั  ผลิตภณัฑก์ระดำษไทย  จ ำกดั 
3. บริษทั ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ จ ำกดั  
4. บริษทั อี.พี.ซี.คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั 
5. บริษทั แอล พี นครธน จ ำกดั 
6. บริษทั ร็อคเซล จ ำกดั 
7. บริษทั สยำมกมลเอก จ ำกดั 
8. บริษทั พี.ซี.ไอ. อุตสำหกรรมกระดำษ จ ำกดั 
9. บริษทั โรงงำนกระดำษเทนมำ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
10. บริษทั เปเปอร์กรีน จ ำกดั 
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  ผู้จ าหน่ายหมกึพมิพ์ ประกอบด้วย :- 
1. บริษทั เอม็.ดี.แมชชีนเนอร่ี แอนด ์ซพัพลำย จ ำกดั 
2. บริษทั โตโยอ้ิงค ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
3. บริษทั พำโนรำม่ำ อ้ิงค ์จ ำกดั 
4. บริษทั ทอ็ปเทค มิเลนเนียม จ ำกดั 

 

                            ผู้จ าหน่ายเพลท ,เคมภีัณฑ์ และอ่ืนๆ ประกอบด้วย :- 
1. บริษทั เนชัน่ไวด ์จ ำกดั 
2. บริษทั มณีอุดมสุขจ ำกดั 
3. หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สกรีนซพัพลำย 
4. บริษทั เฮงเคล็ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
5. บริษทั เอม็ซี อินดสัเทรียลเคมิคลั จ ำกดั 
6. หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั โพลี พอส 
7. บริษทั สตำร์ ไวร์ คอมบ ์จ ำกดั 
8. บริษทั เอส.ทรี.จี อินเตอร์เทรด จ ำกดั 

                ต่างประเทศ  
                            ผู้จ าหน่ายกระดาษ 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 
 

ในกำรจดัหำวตัถุดิบของบริษทัฯ 3 ปีท่ีผำ่นมำ ไม่มีกำรจดัหำจำกรำยใด > 30% ติดต่อกนั 
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การประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้า 
 

ตำมท่ีภำครัฐได้มีนโยบำยในกำรสนับสนุนกำรใช้ไฟฟ้ำพลงังำนทดแทนนั้น โดยกลุ่มบริษทัได้

เลง็เห็นถึงโอกำสในกำรพฒันำ และไดล้งทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังำนทดแทน  ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีมีศกัยภำพ

ในกำรเจริญเติบโตท่ีสูง และมีควำมเส่ียงในกำรด ำเนินงำนต ่ำ ตลอดจนสำมำรถสร้ำงรำยไดท่ี้มัน่คงไดใ้นระยะ

ยำว  

โดยมีธุรกิจหลกั คือ กำรผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมุนเวียน ประเภทพลงังำนแสงอำทิตย ์

โดยบริษทัฯ มีนโยบำยจะเขำ้ลงทุน พฒันำ และบริหำรโรงไฟฟ้ำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ รวมถึงกำร

รับเหมำติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำ นอกจำกน้ี บริษทัฯ มีกำรลงทุนในบริษทัร่วม ซ่ึงประกอบธุรกิจผลิตและ

จ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำ โดยโรงไฟฟ้ำแบบพลงังำนควำมร้อนร่วม (“Cogeneration”)  

ปัจจุบนั โครงกำรผลิตไฟฟ้ำท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม (“กลุ่มบริษทัฯ”) 

ทั้งท่ีด ำเนินกำรเชิงพำณิชย ์(“COD”) แลว้  และโครงกำรท่ีอยูร่ะหวำ่งกำรพฒันำ  รวมทั้งหมด 29 โครงกำร คิด

เป็นก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำเสนอขำยตำมสัดส่วนกำรถือหุน้รวม  222.59 เมกะวตัต ์และก ำลงักำรผลิตไอน ้ ำเสนอ

ขำยตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นรวม 38.85 ตนัต่อชัว่โมง  โดยแบ่งเป็นโครงกำรท่ี COD แลว้ 21 โครงกำร คิดเป็น

ก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำเสนอขำยตำมสัดส่วนกำรถือหุน้รวม 215.60  เมกะวตัต ์และก ำลงักำรผลิตไอน ้ ำเสนอขำย

ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้รวม 38.85 ตนัต่อชัว่โมง และโครงกำรท่ีอยูร่ะหวำ่งกำรพฒันำ 8 โครงกำร คิดเป็นก ำลงั

กำรผลิตไฟฟ้ำเสนอขำยตำมสดัส่วนกำรถือหุน้รวม 6.99 เมกะวตัต ์

 

โครงสร้างรายได้ 
 

ก. รายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้า 
 กลุ่มบริษทัไดล้งนำมในสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ (PPA) กบั กฟภ. ส ำหรับกำรซ้ือขำยไฟฟ้ำ ของ โรงไฟฟ้ำ   

บ่อพลอย จ ำนวน 10 เมกะวตัต ์และโรงไฟฟ้ำลพบุรี จ ำนวน 5 เมกะวตัต ์รวม 2 โครงกำร เป็นจ ำนวน 15 เมกะ
วตัต์ โดยสัญญำมีระยะเวลำ 5 ปี ต่ออำยคุร้ังละ 5 ปี โดยอตัโนมติั รวมเป็นระยะเวลำ 25 ปี และมีผลบงัคบัใช้
จนกวำ่ผูผ้ลิตไฟฟ้ำยืน่หนงัสือขอยกเลิกสญัญำ 
 

ข. รายได้จากส่วนเพิม่ราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) 
 โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์ถือเป็นพลงังำนหมุนเวียนรูปแบบหน่ึง ท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมจำกภำครัฐ 

โดยไดรั้บส่วนเพ่ิมรำคำรับซ้ือไฟฟ้ำในอตัรำ 8 บำทต่อกิโลวตัตช์ัว่โมง เป็นระยะเวลำ 10 ปี นบัจำกวนัเร่ิมซ้ือ
ขำยไฟฟ้ำ 
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ค. รายได้ค่าก่อสร้าง 
 จำกธุรกิจรับเหมำติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำ Solar Rooftop ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ เร่ิมมีกำรรับรู้รำยไดป้ระเภทน้ี

ในช่วงไตรมำสท่ี 4 ของปี 2560 เป็นตน้มำ 
 
 

สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 

กลุ่มบริษทัไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) โดย
ไดรั้บสิทธ์ิประโยชน์ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรระยะเวลำ 8 ปี นบัแต่
วนัท่ีเร่ิมมีรำยได ้และภำยหลงัจำกระยะเวลำ 8 ปี ดงักล่ำว กิจกำรจะไดรั้บกำรลดหยอ่นภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลใน
อตัรำร้อยละ 50 ของอตัรำปกติ เป็นระยะเวลำ 5 ปี และโรงไฟฟ้ำบ่อพลอยเร่ิมจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำคเรียบร้อยแลว้ ตั้งแต่วนัท่ี 15 ตุลำคม 2555 และโรงไฟฟ้ำลพบุรี เร่ิมจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำกบักำรไฟฟ้ำ 
ตั้งแต่วนัท่ี 4 กมุภำพนัธ์ 2557 อตัรำภำษีท่ีช ำระสำมำรถสรุปได ้ดงัน้ี :- 

 

ปี 
อตัราภาษทีีไ่ด้รับ 

การยกเว้น 
อตัราภาษเีงนิได้ 

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

ตั้งแต่ปีท่ี 13 ข้ึนไป 0% 30% 
 

* ค ำนวณจำกอตัรำภำษีเงินไดป้กติ 30% 
 

ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
 

บริษทัยอ่ยทำงตรงและทำงออ้ม ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมุนเวยีน ประเภท
พลงังำนแสงอำทิตยเ์ป็นหลกั โดยมีโครงกำรตั้งอยู่ในประเทศไทยและต่ำงประเทศ และยงัมีกำรประกอบ
กิจกำรรับติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำ Solar Rooftop ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2560 นอกจำกน้ี ยงัมีบริษทัร่วมของ
บริษทัฯ ซ่ึงประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำประเภทโรงไฟฟ้ำ Cogeneration 
 

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ประเภท Solar Farm ในประเทศไทย 
 ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ มีโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ประเภท Solar Farm ในประเทศไทยท่ี

ด ำเนินกำรเชิงพำณิชยแ์ลว้ รวมทั้งส้ิน 4 โรง มีก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำเสนอขำยรวมทั้งส้ิน 20 เมกะวตัต ์(ก ำลงักำร
ผลิตติดตั้งรวมประมำณ 23 เมกะวตัต์) โดยมีรำยละเอียดของแต่ละโรงไฟฟ้ำ ซ่ึงด ำเนินกำรโดยบริษทัย่อย 4 
บริษทั ดงัต่อไปน้ี 
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โครงการ 
เจ้าของ
โครงการ 

คู่สญัญา 
ท่ีตัง้โครงการ ก าลงัการผลิต

เสนอขาย (MW) 
วนัเร่ิมจ่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย ์
(Commercial Operation Date) อ าเภอ จงัหวดั 

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

 
(ก). โครงกำรบ่อพลอย 1 
โครงกำรบ่อพลอย 1 ด ำเนินกำรโดย RPV ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทำงออ้มท่ีถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย ซ่ึง EP 

ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โครงกำรบ่อพลอย 1 เป็นโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยข์นำดก ำลงั
กำรผลิตเสนอขำย 5 เมกะวตัต์ ซ่ึงอยู่ท่ีอ  ำเภอบ่อพลอย จงัหวดักำญจนบุรี และมีสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำส ำหรับ
ผูผ้ลิตไฟฟ้ำรำยเล็กมำก (VSPP) กบั กฟภ. โดยไดรั้บส่วนเพ่ิมรำคำรับซ้ือไฟฟ้ำ (Adder) ในรำคำ 8 บำทต่อ
กิโลวตัตช์ัว่โมง เป็นระยะเวลำ 10 ปี โดย COD เม่ือวนัท่ี 15 ตุลำคม 2555 ซ่ึงจะไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลส ำหรับกิจกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย ์ภำยใตบ้ตัรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) เป็นระยะเวลำ 8 
ปีนบัจำกวนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรดงักล่ำว และไดรั้บกำรลดหยอ่นภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับ
ก ำไรสุทธิส่วนท่ีไดจ้ำกกิจกำรดงักล่ำวในอตัรำร้อยละ 50 ของอตัรำปกติเป็นระยะเวลำอีก 5 ปีหลงัจำกพน้
ช่วงเวลำท่ีไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

(ข). โครงกำรบ่อพลอย 2 
โครงกำรบ่อพลอย 2 ด ำเนินกำรโดย JKR ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทำงออ้มท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อย ซ่ึง EP 

ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.98 โครงกำรบ่อพลอย 2 เป็นโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยข์นำดก ำลงั
กำรผลิตเสนอขำย 5 เมกะวตัต์ ซ่ึงอยู่ท่ีอ  ำเภอบ่อพลอย จงัหวดักำญจนบุรี และมีสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำส ำหรับ
ผูผ้ลิตไฟฟ้ำรำยเล็กมำก (VSPP) กบั กฟภ. โดยไดรั้บส่วนเพ่ิมรำคำรับซ้ือไฟฟ้ำ (Adder) ในรำคำ 8 บำทต่อ
กิโลวตัตช์ัว่โมง เป็นระยะเวลำ 10 ปี โดย COD เม่ือวนัท่ี 15 ตุลำคม 2555 ซ่ึงจะไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลส ำหรับกิจกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย ์ภำยใตบ้ตัรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) เป็นระยะเวลำ 8 
ปีนบัจำกวนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรดงักล่ำว และไดรั้บกำรลดหยอ่นภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับ
ก ำไรสุทธิส่วนท่ีไดจ้ำกกิจกำรดงักล่ำวในอตัรำร้อยละ 50 ของอตัรำปกติเป็นระยะเวลำอีก 5 ปีหลงัจำกพน้
ช่วงเวลำท่ีไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
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รูปภำพโครงกำรบ่อพลอย 1 และโครงกำรบ่อพลอย 2 ซ่ึงอยูใ่นพ้ืนท่ีติดกนั 

 
 

(ค). โครงกำรลพบุรี  
โครงกำรลพบุรีด ำเนินกำรโดย LS ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทำงออ้มท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย ซ่ึง EP ถือหุน้ใน

สดัส่วนร้อยละ 99.99 เป็นโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยข์นำดก ำลงักำรผลิตเสนอขำย 5 เมกะวตัต ์ซ่ึง
ตั้งอยูท่ี่อ  ำเภอโคกส ำโรง จงัหวดัลพบุรี และมีสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำส ำหรับผูผ้ลิตไฟฟ้ำรำยเลก็มำก (VSPP) กบั 
กฟภ. โดยไดรั้บส่วนเพ่ิมรำคำรับซ้ือไฟฟ้ำ (Adder) ในรำคำ 8 บำทต่อกิโลวตัต์ชัว่โมง เป็นระยะเวลำ 10 ปี 
โดย COD เม่ือวนัท่ี 4 กมุภำพนัธ์ 2557 ซ่ึงจะไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับกิจกำรผลิตไฟฟ้ำจำก
พลงังำนแสงอำทิตย ์ภำยใตบ้ตัรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) เป็นระยะเวลำ 8 ปีนบัจำกวนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำร
ประกอบกิจกำรดงักล่ำว และไดรั้บกำรลดหยอ่นภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิส่วนท่ีไดจ้ำกกิจกำร
ดงักล่ำวในอตัรำร้อยละ 50 ของอตัรำปกติเป็นระยะเวลำอีก 5 ปีหลงัจำกพน้ช่วงเวลำท่ีไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินได้
นิติบุคคล 

รูปภำพโครงกำรลพบุรี 
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(ง). โครงกำรปรำจีนบุรี  
โครงกำรปรำจีนบุรีด ำเนินกำรโดย PS ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทำงออ้มท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย หำกพิจำรณำ

เฉพำะหุ้นสำมญัของ PS โดย EP ถือหุ้นใน PS ผ่ำน AQT คิดเป็นสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 99.99 (อยำ่งไรก็
ตำม หำกนับรวมหุ้นบุริมสิทธิของ PS จะท ำให้ EP ถือหุ้นทำงออ้มใน PS คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.39 ทั้งน้ี 
AQT มีสิทธิในกำรรับเงินปันผลร้อยละ 100.00 จำก PS และมีอ ำนำจควบคุมโดยสิทธิออกเสียงทั้งหมดร้อยละ 
90.36 ใน PS เน่ืองจำกมีหุ้นบุริมสิทธิของ PS อีกส่วนหน่ึง โดยหุ้นบุริมสิทธิของ PS มีเพียงสิทธิออกเสียง 1 
เสียงต่อ 10 หุ้น และไม่มีสิทธิรับเงินปันผล ทั้งน้ี หุ้นบุริมสิทธิดงักล่ำวถือครองโดยบริษทั เมทลิงค์ อินโฟ 
จ ำกดั ซ่ึงไม่ไดมี้ควำมเก่ียวขอ้งกบักรรมกำร ผูบ้ริหำรและผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทัฯ และกำรท่ีบริษทั เมท
ลิงค ์อินโฟ จ ำกดั ถือหุน้บุริมสิทธิดงักล่ำวเป็นไปเพ่ือใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของ กฟภ.)   

ทั้งน้ี โครงกำรปรำจีนบุรีเป็นโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยข์นำดก ำลงักำรผลิตเสนอขำย 5   
เมกะวตัต์ ซ่ึงอยู่ท่ีอ  ำเภอเมือง จงัหวดัปรำจีนบุรี และมีสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำภำยใตโ้ครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำก
พลงังำนแสงอำทิตยแ์บบติดตั้งบนพ้ืนดินส ำหรับหน่วยงำนรำชกำรและสหกรณ์ภำคกำรเกษตร กบั กฟภ. แบบ 
FIT ในรำคำ 5.66 บำทต่อกิโลวตัต์ชัว่โมง คงท่ีตลอดอำยุสัญญำ เป็นระยะเวลำ 25 ปี โดย COD เม่ือวนัท่ี 30 
ธนัวำคม 2559 ซ่ึงจะไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับกิจกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย ์
ภำยใต้บัตรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) เป็นระยะเวลำ 8 ปีนับจำกวนัท่ีเร่ิมมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร
ดงักล่ำว ทั้งน้ี มูลค่ำของภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส่วนท่ีไดรั้บยกเวน้รวมกนัตลอดระยะเวลำท่ีไดรั้บกำรยกเวน้จะ
ไม่เกินกวำ่ร้อยละ 100 ของเงินลงทุนของโครงกำร (ไม่รวมค่ำท่ีดินและทุนหมุนเวยีน)  

รูปภำพโครงกำรปรำจีนบุรี 
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โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ประเภท Solar Rooftop ในประเทศไทย 

ปัจจุบนั EPCOG ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทำงออ้มท่ีถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย ซ่ึง EP ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 
99.99 ด ำเนินโครงกำรผลิตไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยป์ระเภท Solar Rooftop ในประเทศไทย ซ่ึงด ำเนินกำรเชิง
พำณิชยแ์ลว้ รวมทั้งส้ิน 3 โครงกำร ก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวม 1,505 กิโลวตัต ์ซ่ึงประกอบดว้ยสญัญำ
ท่ี EPCOG เขำ้ท ำกบั กฟน. จ ำนวน 8 ฉบบั (บำงโครงกำรประกอบดว้ยสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำหลำยฉบบั โปรด
พิจารณาหมายเหตุประกอบตารางด้านล่าง) โดยท่ีทุกสัญญำดังกล่ำวมีอำยุ 25 ปี ทั้ งน้ี  ทั้ ง 3 โครงกำร 
(ประกอบดว้ยสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ 8 ฉบบั) ดงักล่ำวไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับกิจกำรผลิต
ไฟฟ้ำจำก Solar Rooftop ภำยใตบ้ตัรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) เป็นระยะเวลำ 8 ปีนบัจำกวนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำก
กำรประกอบกิจกำรดงักล่ำว และส ำหรับโครงกำรก่ิงบำงเสำธง (ประกอบดว้ยสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ 5 ฉบบั) ยงั
ไดรั้บกำรลดหยอ่นภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรลงทุนในอตัรำร้อยละ 50 ของอตัรำปกติ
เป็นระยะเวลำอีก 5 ปีหลงัจำกพน้ช่วงเวลำท่ีไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ส ำหรับรำยละเอียดของแต่ละ
โครงกำรท่ีจ ำหน่ำยไฟฟ้ำใหแ้ก่ภำครัฐเป็นไปตำมตำรำงดำ้นล่ำง 

โครงการ 
เจ้าของ
โครงการ 

คู่สญัญา 
ท่ีตัง้โครงการ ก าลงัการผลิต

เสนอขาย 
(kW) 

วนัเร่ิมจ่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย ์
(Commercial Operation Date) อ าเภอ / เขต จงัหวดั 

โครงการหลกัสี ่(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 ตามล าดบั 

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

 

นอกจำกน้ี EPCOG ยงัด ำเนินกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกระบบ Solar Rooftop ใหแ้ก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้ำ
ภำคเอกชน จ ำนวน 5 โครงกำร ขนำดก ำลงักำรผลิตรวมประมำณ  5.37 เมกะวตัต์ ซ่ึงเดินเคร่ืองเชิงพำณิชย์
จ  ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ แลว้ 44 โครงกำร อยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินกำรอีกจ ำนวน 1 โครงกำร  โดยสัญญำซ้ือขำย
ไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตยด์งักล่ำวมีระยะเวลำ 15 ปี ถึง 25 ปี 
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ภำพโครงกำรผลิตไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยป์ระเภท Solar Rooftop 

 
 

 
 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ประเภท Solar Farm ในประเทศญี่ปุ่น 
ปัจจุบนั บริษทัฯ มีกำรลงทุนโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์ประเภท Solar Farm ในประเทศ

ญ่ีปุ่นจ ำนวน 5 โครงกำร ส ำหรับโครงกำรท่ีอยูร่ะหวำ่งกำรพฒันำ ซ่ึงไดแ้ก่ โครงกำรชิจิคะชุคุ 1 โครงกำรชิจิ
คะชุคุ 2 และโครงกำรคูริฮำร่ำ 2 โครงสร้ำงกำรลงทุนจะเป็นรูปแบบกำรถือหุน้ตำมปกติ อยำ่งไรก็ตำม ส ำหรับ
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โครงกำรเกียวโต ซ่ึง COD ไปแลว้ และมีกำรด ำเนินกำรผำ่น Kyotamba GK ไดมี้กำรปรับโครงสร้ำงกำรลงทุน
เป็นแบบ จีเค-ทีเค ตำมกฏหมำยของประเทศญ่ีปุ่น 

โดยโครงสร้ำงกำรลงทุนแบบ จีเค-ทีเค มีควำมหมำยว่ำ “กำรลงทุนซ่ึงหุ้นส่วนไม่มีสิทธิออกเสียง” 
โดยโครงสร้ำงกำรลงทุนแบบ จีเค-ทีเค เป็นโครงสร้ำงกำรร่วมทุนแบบหน่ึงในญ่ีปุ่น ซ่ึงมีจุดประสงคเ์พ่ือใหผู้ ้
ลงทุนไดสิ้ทธิประโยชน์ทำงภำษี ทั้งน้ี ภำยใตส้ัญญำระหวำ่งนกัลงทุนทีเค (TK Investor ซ่ึงในท่ีน้ีคือ EPCOE 
ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ) กบัผูด้  ำเนินกิจกำร (TK Operator ซ่ึงในท่ีน้ีคือ Kyotamba GK) โดยท่ีนกัลงทุน
ทีเคจะน ำส่งเงินลงทุนใหแ้ก่ผูด้  ำเนินกิจกำร เพ่ือเป็นเงินทุนในกำรประกอบธุรกิจ และจะมีสิทธิในกำรรับส่วน
แบ่งก ำไรจำกกำรประกอบกิจกำรตำมสัดส่วนท่ีระบุในสัญญำทีเค (Tokumei Kumiai Agreement) แต่จะไม่มี
อ ำนำจในกำรบริหำรหรือควบคุมกิจกำร ในขณะท่ีผูด้  ำเนินกิจกำรจะเป็นเจำ้ของทรัพยสิ์นโรงไฟฟ้ำ และเป็นผู ้
ท่ีมีสิทธิอิสระในกำรตดัสินใจและบริหำรธุรกิจ 

อยำ่งไรก็ตำม ในช่วงท่ีโครงกำรอยูร่ะหว่ำงกำรพฒันำ ก่อนท่ีจะมีกำรปรับโครงสร้ำงกำรลงทุนเป็น
แบบ จีเค-ทีเค กลุ่มบริษัทฯ จะมีส่วนร่วมส ำคัญในกำรตัดสินใจต่ำงๆ เพ่ือก ำหนดรูปแบบกำรก่อสร้ำง
โรงไฟฟ้ำและวำงรำกฐำนแนวทำงกำรด ำเนินโครงกำรภำยหลงักำร COD อีกทั้งสัญญำทีเคไดร้ะบุวำ่ผูด้  ำเนิน
กิจกำรจะตอ้งด ำเนินโครงกำรเพ่ือผลตอบแทนของนกัลงทุนทีเคเป็นส ำคญั 

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ มีโครงกำร Solar Farm ในประเทศญ่ี ปุ่นท่ีด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว 3 
โครงกำร ก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำ 31.75 เมกะวตัต ์และท่ีอยูร่ะหวำ่งก่อสร้ำง 2 โครงกำร ก ำลงักำรผลิต
ไฟฟ้ำตำมสญัญำรวมประมำณ 3.465 เมกะวตัต ์โดยมีรำยละเอียดของแต่ละโครงกำร ดงัต่อไปน้ี 

โครงการ 
เจ้าของ
โครงการ 

คู่สญัญา ท่ีตัง้โครงการ 
ก าลงัการผลิต
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 25 พฤศจกิายน 2562 

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

ชจิคิะชุคุ  
จงัหวดัมยิาง ิ

1.98 ไตรมาสที ่3 ปี 2563 (คาดการณ์) 

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

ชจิคิะชุคุ  
จงัหวดัมยิาง ิ

1.485 ไตรมาสที ่4 ปี 2564 (คาดการณ์) 
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โครงการทีเ่ร่ิมจ่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์แล้ว 
(ก). โครงกำรเกียวโต 
โครงกำรเกียวโตด ำเนินกำรโดย Kyotamba GK ซ่ึงเป็นผูด้  ำเนินกิจกำร (TK Operator) โดย EPCOE 

ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ ลงทุนใน Kyotamba GK ผ่ำนโครงสร้ำงกำรลงทุนแบบ TK โดย EPCOE ได้
ลงทุนและมีสิทธิไดรั้บส่วนแบ่งก ำไรร้อยละ 98 จำก Kyotamba GK 

โครงกำรเกียวโตเป็นโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยข์นำดก ำลงักำรผลิตเสนอขำย 9.99 เมกะ
วตัต ์ซ่ึงอยูท่ี่เขตพ้ืนท่ีเกียวตมับะ จงัหวดัเกียวโต ซ่ึงไดรั้บค่ำขำยไฟฟ้ำในระบบ FiT โดยมีรำคำขำยไฟฟ้ำอยูท่ี่ 
32 เยนต่อกิโลวตัตช์ัว่โมง คงท่ีตลอดอำยสุญัญำ เป็นระยะเวลำ 20 ปี  

 
รูปภำพโครงกำรเกียวโต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ข). โครงกำรคูริฮำร่ำ 1 

โครงกำรคูริฮำร่ำ 1 ด ำเนินกำรโดย AE Power GK ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 98.00 
เป็นโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยข์นำดก ำลงักำรผลิตเสนอขำย 9.52 เมกะวตัต ์ซ่ึงอยูท่ี่เขตพ้ืนท่ีคูริฮำ
ร่ำ จงัหวดัมิยำกิ ซ่ึงไดรั้บหนงัสือแจง้ผลกำรพิจำรณำรับซ้ือไฟฟ้ำจำก Tokoku โดยมีระยะเวลำซ้ือขำยไฟฟ้ำ 20 
ปี ในระบบ FiT ซ่ึงรำคำขำยไฟฟ้ำอยูท่ี่ 40 เยนต่อกิโลวตัตช์ัว่โมง คงท่ีตลอดอำยสุญัญำ 

(ค). โครงกำรคูริฮำร่ำ 2 

โครงกำรคูริฮำร่ำ 2 ด ำเนินกำรโดย Kurihara GK ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 98.00 เป็น
โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยข์นำดก ำลงักำรผลิตเสนอขำย 12.24  เมกะวตัต ์ซ่ึงอยูท่ี่เขตพ้ืนท่ีคูริฮำร่ำ 
จงัหวดัมิยำกิ ไดรั้บหนงัสือแจง้ผลกำรพิจำรณำรับซ้ือไฟฟ้ำจำก Tokoku โดยมีระยะเวลำซ้ือขำยไฟฟ้ำ 20 ปี ใน
ระบบ FiT ซ่ึงรำคำขำยไฟฟ้ำอยูท่ี่ 36 เยนต่อกิโลวตัตช์ัว่โมง คงท่ีตลอดอำยสุญัญำ 
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รูปภำพโครงกำรคูริฮำร่ำ 1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

โครงการทีอ่ยู่ระหว่างพฒันาและก่อสร้าง 

(ก). โครงกำรชิจิคะชุคุ 1 

โครงกำรชิจิคะชุคุ 1 ด ำเนินกำรโดย Higashi GK ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 98.00 เป็น
โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยข์นำดก ำลงักำรผลิตเสนอขำย 1.98 เมกะวตัต ์ซ่ึงอยูท่ี่เขตพ้ืนท่ีชิจิคะชุคุ 
จังหวัดมิยำงิ ซ่ึ งได้รับหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำรับซ้ือไฟฟ้ำจำก Tohoku Electric Power Co., Inc. 
(“Tohoku”) โดยมีระยะเวลำซ้ือขำยไฟฟ้ำ 20 ปี ในระบบ FiT ซ่ึงรำคำขำยไฟฟ้ำอยูท่ี่ 21 เยนต่อกิโลวตัตช์ัว่โมง 
คงท่ีตลอดอำยสุญัญำ 

(ข). โครงกำรชิจิคะชุคุ 2 

โครงกำรชิจิคะชุคุ 2 ด ำเนินกำรโดย Higashi GK ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 98.00 เป็น
โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยข์นำดก ำลงักำรผลิตเสนอขำย 1.485 เมกะวตัต ์ซ่ึงอยูท่ี่เขตพ้ืนท่ีชิจิคะชุ
คุ จงัหวดัมิยำงิ ซ่ึงไดรั้บหนงัสือแจง้ผลกำรพิจำรณำรับซ้ือไฟฟ้ำจำก Tohoku โดยมีระยะเวลำซ้ือขำยไฟฟ้ำ 20 
ปี ในระบบ FIT ซ่ึงรำคำขำยไฟฟ้ำอยูท่ี่ 21 เยนต่อกิโลวตัตช์ัว่โมง คงท่ีตลอดอำยสุญัญำ 
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โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ประเภท Solar Farm ในประเทศเวยีดนาม 

ปัจจุบนั บริษทัฯ มีกำรลงทุนโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์ประเภท Solar Farm ท่ีจงัหวดัฟู
เยี้ยน สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม จ ำนวน 2 โครงกำร ขนำดก ำลงักำรผลิตติดตั้งรวม 99.216 เมกะวตัต ์โดย
สัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ มีระยะเวลำขำยไฟฟ้ำให้กบั Electricity of Vietnam (“EVN”) เป็นเวลำ 20 ปี ในอตัรำรับ
ซ้ือไฟฟ้ำ (Feed in Tariff หรือ FIT) ท่ี 0.0935 USD ต่อหน่วย (หรือประมำณ 3.11 บำท อตัรำแลกเปล่ียนถวั
เฉล่ียท่ี 33.270 บำท/1 USD อ้ำงอิงจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 30 ตุลำคม 2561 ) ซ่ึงต่อไปน้ีจะ
เรียกว่ำ “โครงกำร PKS”   ด้วยงบลงทุนทั้งส้ิน 2,834.27 ล้ำนบำท  และมีมติอนุมติัให้บริษทั SPM  เข้ำท ำ
บนัทึกขอ้ตกลงลงทุนร่วมกนัในโครงกำร PKS  โดยมี SPM ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 65.00 กบัผูร่้วมทุน
บริษทัไทยรำยหน่ึง ในสัดส่วนร้อยละ 25.00  และหุ้นส่วนท่ีเหลือถือหุ้นโดย Nam Viet Hung Investment 
Corporation (“NVH”) ในสดัส่วนร้อยละ 5.00 และกรรมกำร 1 ท่ำนของ NVH ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 5.00 

กลุ่มบริษทัฯ มีโครงกำร Solar Farm ในประเทศเวียดนำม ไดด้ ำเนินกำรเชิงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 10 , 
11 มิถุนำยน 2562 ก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวมประมำณ 99.216 เมกะวตัต ์โดยมีรำยละเอียดของแต่ละ
โครงกำร ดงัต่อไปน้ี 

 

โครงการ 
เจ้าของ
โครงการ 

คู่สญัญา ท่ีตัง้โครงการ 
ก าลงัการผลิต
เสนอขาย (MW) 

วนัเร่ิมจ่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย ์
(Commercial Operation Date) 

โครงการเวยีดนาม 1 SPM Electricity of 
Vietnam (“EVN”) 

ซงเกา 
จงัหวดัฟูเยีย้น 

49.608 10 มถุินายน 2562 

โครงการเวยีดนาม 2 SPM Electricity of 
Vietnam (“EVN”) 

ซงเกา 
จงัหวดัฟูเยีย้น 

49.608 11 มถุินายน 2562 

 
 *** ปัจจุบนั กลุ่มบริษทัฯ ไดมี้กำรจ ำหน่ำยโครงกำรโรงไฟฟ้ำท่ีประเทศเวยีดนำมไปแลว้เม่ือวนัท่ี 27 
ธนัวำคม 2562 ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ มีก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยโรงไฟฟ้ำดงักล่ำว จ ำนวนเงิน 543.01 ลำ้นบำท 
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รูปภาพโครงการเวยีดนาม 

 
 

ธุรกจิรับเหมาติดตั้งระบบผลติไฟฟ้า Solar Rooftop 

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ ได้เร่ิมด ำเนินธุรกิจรับเหมำติดตั้ งระบบผลิตไฟฟ้ำ Solar Rooftop ผ่ำน 
EPCOG และ EE ซ่ึงบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และ 99.00 ตำมล ำดบั กลุ่มบริษทัฯ มีกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย
ไดแ้ก่ โรงงำนอุตสำหกรรม และอำคำรพำณิชย ์โดยกลุ่มบริษทัฯ จะให้บริกำรออกแบบ จดัหำวสัดุอุปกรณ์ 
และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำให้แก่ลูกคำ้ นอกจำกน้ี อำจให้บริกำรดูแลและบ ำรุงรักษำภำยหลงักำร COD ตำม
ระยะเวลำท่ีก ำหนดในสญัญำ 

ส ำหรับ EPCOG ไดด้ ำเนินกำรรับเหมำติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำ Solar Rooftop ให้แก่ลูกคำ้แลว้เสร็จ
แลว้ทั้ งส้ิน 12 โครงกำร รวมก ำลงักำรผลิตติดตั้ง 8.45 เมกะวตัต์ และมีโครงกำรท่ีลงนำมในสัญญำว่ำจ้ำง
แลว้แต่ยงัด ำเนินกำรติดตั้งไม่แลว้เสร็จ 1 โครงกำร รวมก ำลงักำรผลิตติดตั้ง 0.34  เมกะวตัต ์

ส ำหรับ EE มีโครงกำรรับเหมำติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำ Solar Rooftop ท่ีลงนำมในสัญญำวำ่จำ้งแลว้แต่
ยงัด ำเนินกำรติดตั้งไม่แลว้เสร็จ 5 โครงกำร รวมก ำลงักำรผลิตติดตั้ง 3.18 เมกะวตัต ์

 
โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม (Cogeneration) 

ปัจจุบนั กลุ่มบริษทัฯ มีกำรลงทุนในบริษทัร่วม 2 บริษทัซ่ึงด ำเนินกิจกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อน
ร่วม โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
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โครงการ 
เจ้าของ
โครงการ 

คู่สญัญา ท่ีตัง้โครงการ 

ก าลงัการ
ผลิตไฟฟ้า
เสนอขาย

(MW) 

ก าลงัการผลิต
ไอน ้าเสนอ
ขาย (ตนัต่อ
ชัว่โมง) 

วนัเร่ิมจ่ายไฟฟ้าในเชิง
พาณิชย ์(Commercial 

Operation Date) 

โครงการ
ลาดกระบงั 

PPTC • กฟผ. 
• ผูใ้ชไ้ฟฟ้าและผูใ้ชไ้อน ้า
ในนิคมอุตสาหกรรม 

นิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบงั 

กรงุเทพมหานคร 

120 30 29 มนีาคม 2559 

โครงการ
บางป ู

SSUT • กฟผ. 
• ผูใ้ชไ้ฟฟ้าและผูใ้ชไ้อน ้า
ในนิคมอุตสาหกรรม 

นิคมอุตสาหกรรมบางป ู
จงัหวดัสมุทรปราการ 

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

 
(ก). โครงกำรลำดกระบงั 

โครงกำรลำดกระบังด ำเนินกำรโดย PPTC ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 49.50 เป็น
โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนร่วมขนำดก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำเสนอขำย 120 เมกะวตัต์ และก ำลงักำร
ผลิตไอน ้ ำ 30 ตนัต่อชัว่โมง (หำกคิดตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น ก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำเสนอขำยเท่ำกบั 59.40 เมกะ
วตัต ์ก ำลงักำรผลิตไอน ้ ำเท่ำกบั 14.85 ตนัต่อชัว่โมง) โครงกำรลำดกระบงัใชก๊้ำซธรรมชำติเป็นเช้ือเพลิงหลกั
ในกำรผลิต มีสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำกบั กฟผ. จ ำนวน  90 เมกะวตัต์ เป็นระยะเวลำ 25 ปี นอกจำกน้ี โครงกำร
ลำดกระบงัมีสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำและสัญญำซ้ือขำยไอน ้ ำกบัลูกคำ้ซ่ึงเป็นโรงงำนอุตสำหกรรมในเขตนิคม
อุตสำหกรรมลำดกระบงั 

ทั้งน้ี PPTC ไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับกิจกำรผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซและไอน ้ ำ ภำยใต้
บตัรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) เป็นระยะเวลำ 8 ปีนบัจำกวนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรดงักล่ำว ทั้งน้ี 
มูลค่ำของภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส่วนท่ีไดรั้บยกเวน้รวมกนัตลอดระยะเวลำท่ีไดรั้บกำรยกเวน้จะไม่เกินกวำ่ร้อย
ละ 100 ของเงินลงทุนของโครงกำร (ไม่รวมค่ำท่ีดินและทุนหมุนเวยีน) 
 

รูปภำพโครงกำรลำดกระบงั 
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(ข). โครงกำรบำงปู 

โครงกำรบำงปูด ำเนินกำรโดย SSUT ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 40.00 ประกอบดว้ย
โรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนร่วมจ ำนวน 2 โรง ขนำดก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำเสนอขำยต่อโรง 120 เมกะวตัต ์และ
ก ำลงักำรผลิตไอน ้ ำต่อโรง 30 ตนัต่อชัว่โมง คิดเป็นก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำเสนอขำยรวม 240 เมกะวตัต ์และก ำลงั
กำรผลิตไอน ้ ำรวม 60 ตนัต่อชัว่โมง (หำกคิดตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น ก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำเสนอขำยรวมเท่ำกบั 
96 เมกะวตัต์ ก ำลงักำรผลิตไอน ้ ำรวมเท่ำกบั 24 ตนัต่อชัว่โมง) โครงกำรบำงปูใชก๊้ำซธรรมชำติเป็นเช้ือเพลิง
หลกัในกำรผลิต มีสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำกบั กฟผ. โรงละ 90 เมกะวตัต ์รวม 180 เมกะวตัต ์เป็นระยะเวลำ 25 ปี 
นอกจำกน้ี โครงกำรบำงปูมีสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำและสัญญำซ้ือขำยไอน ้ ำกบัลูกคำ้ซ่ึงเป็นโรงงำนอุตสำหกรรม
ในเขตนิคมอุตสำหกรรมบำงปู 

ทั้งน้ี SSUT ได้รับกำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับกิจกำรผลิตไฟฟ้ำและไอน ้ ำ ภำยใตบ้ตัร
ส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) เป็นระยะเวลำ 8 ปีนับจำกวนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรดงักล่ำว ทั้งน้ี 
มูลค่ำของภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส่วนท่ีไดรั้บยกเวน้รวมกนัตลอดระยะเวลำท่ีไดรั้บกำรยกเวน้จะไม่เกินกวำ่ร้อย
ละ 100 ของเงินลงทุนของโครงกำร (ไม่รวมค่ำท่ีดินและทุนหมุนเวยีน) 
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รูปภำพโครงกำรบำงปู 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการผลติไฟฟ้า 

โครงการ Solar Farm และโครงการ Solar Rooftop 

โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยใ์นกลุ่มบริษทัฯ แบ่งออกเป็นประเภท Solar Farm ซ่ึงผลิตไฟฟ้ำส ำหรับ
ส่งเขำ้ระบบโครงข่ำย โดยมีกำรประกอบกิจกำรทั้งในและต่ำงประเทศ และประเภท Solar Rooftop ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็นกำรผลิตไฟฟ้ำส ำหรับส่งเขำ้ระบบโครงข่ำย และกำรผลิตไฟฟ้ำเพ่ือใช้ภำยในอำคำรพำณิชย ์โดย
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กระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตยทุ์กประเภทท่ีกล่ำวมำน้ีมีอุปกรณ์หลกัและกระบวนกำรผลิต
ไฟฟ้ำ ดงัน้ี 

อุปกรณ์หลกั 
1. แผงเซลล์แสงอำทิตย์ (Solar Module) เป็นอุปกรณ์เปล่ียนพลงังำนแสงอำทิตยเ์ป็นกระแสไฟฟ้ำ

ตรง (DC Current) โดยเทคโนโลยขีองแผงเซลลแ์สงอำทิตยแ์บ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ  
- ซิลิคอนผลึกเด่ียว (Monocrystalline Silicon) มีลกัษณะเป็นแผน่ซิลิคอนแขง็และบำงมำก เซลล์

แสงอำทิตยป์ระเภทผลึกซิลิคอน ผลิตจำกแท่งผลึกซิลิคอนท่ีเกิดจำกกำรหลอมละลำยซิลิคอน
บริสุทธ์ิ โดยแผงเซลลแ์สงอำทิตยป์ระเภทน้ีมีประสิทธิภำพต่อพ้ืนท่ีสูง อยำ่งไรก็ตำม ตน้ทุน
ในกำรผลิตแผงเซลลแ์สงอำทิตยป์ระเภทน้ีค่อนขำ้งสูง 

- โพลีคริสตลัไลน์ (Polycrystalline Silicon) ผลิตโดยกำรน ำเอำซิลิคอนเหลวมำเทใส่แม่พิมพท่ี์
เป็นส่ีเหล่ียม ก่อนท่ีจะน ำมำตดัเป็นแผ่นบำง แผงเซลล์แสงอำทิตยป์ระเภทน้ีน้ีใช้ปริมำณ
ซิลิคอนในกำรผลิตนอ้ยกวำ่ประเภทซิลิคอนผลึกเด่ียว รำคำจึงถูกกวำ่ ดงันั้น หำกไม่มีขอ้จ ำกดั
ในดำ้นพ้ืนท่ี กำรใชแ้ผงเซลลแ์สงอำทิตยป์ระเภทน้ีคุม้ค่ำกำรลงทุนกวำ่ประเภทผลึกเด่ียว 

- ฟิล์มบำง (Thin Film) หลักกำรคือกำรน ำสำรท่ีสำมำรถแปลงพลังงำนแสงอำทิตย์เป็น
กระแสไฟฟ้ำมำฉำบเป็นฟิลม์หรือชั้นบำงๆ ซ้อนกนัหลำยๆ ชั้น ดำ้นประสิทธิภำพในกำรใช้
งำนนั้นต ่ำกวำ่แผงเซลลแ์สงอำทิตยป์ระเภทซิลิคอนผลึกเด่ียวและประเภทโพลีคริสตลัไลน์  

2. ตูร้วมสำยไฟฟ้ำกระแสตรง (DC Combiner Box) เป็นอุปกรณ์ส ำหรับรวมกระแสไฟฟ้ำท่ีผลิตได้
จำกแผงเซลลแ์สงอำทิตยเ์พ่ือส่งกระแสไฟฟ้ำท่ีรวมไดไ้ปยงัอินเวอร์เตอร์ นอกจำกน้ีภำยในตูร้วม
สำยไฟฟ้ำกระแสตรงยงัติดตั้งอุปกรณ์ตดัตอนและอุปกรณ์ป้องกนั เช่น Surge Protection และ 
Fuse เป็นตน้ 

3. อินเวอร์เตอร์ (Inverter) เป็นอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้ำจำกกระแสตรงเป็นกระแสสลบัแรงดนัต ่ำ 
เพรำะระบบไฟฟ้ำโดยส่วนใหญ่มกัใชก้ระแสไฟสลบัในกำรใชง้ำน โดยอินเวอร์เตอร์ในระบบ
เซลล์แสงอำทิตยแ์บบเช่ือมต่อกบัระบบจ ำหน่ำย (Grid-connected) สำมำรถแบ่งได้ 2 ประเภท 
ข้ึนอยูก่บัลกัษณะกำรใชง้ำน คือ 
- อินเวอร์เตอร์ชนิดเซนทรัล (Central Inverter) เป็นอินเวอร์เตอร์ขนำดใหญ่ มีขนำดตั้งแต่ 100 

ถึง 2,500 กิโลวตัต ์อินเวอร์เตอร์ชนิดน้ีนิยมน ำมำใชส้ ำหรับ Solar Farm ซ่ึงมีก ำลงักำรผลิตสูง 
เน่ืองจำกมีควำมสะดวกในกำรติดตั้งกบัระบบขนำดใหญ่ และสะดวกต่อกำรดูแลรักษำ  

- อินเวอร์เตอร์ชนิดสตริง (String Inverter) เป็นอินเวอร์เตอร์ขนำดเล็ก มีขนำดตั้งแต่ 2 ถึง 60 
กิโลวตัต ์อินเวอร์เตอร์ชนิดน้ีนิยมน ำมำใชส้ ำหรับ Solar rooftop เน่ืองจำกมีขนำดเล็ก สำมำรถ
ติดตั้งในพ้ืนท่ีจ ำกดั และสะดวกในกำรดูแลรักษำ 
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4. ตูร้วมสำยไฟฟ้ำกระแสสลบั (AC Combiner Box) เป็นอุปกรณ์ส ำหรับรวมไฟฟ้ำกระแสสลบัท่ี
แปลงมำจำกอินเวอร์เตอร์เพ่ือส่งกระแสไฟฟ้ำไปกำรใชง้ำนท่ีตอ้งกำรต่อไป  

5. หม้อแปลงไฟฟ้ำ (Transformer) เป็นอุปกรณ์แปลงแรงดันไฟฟ้ำให้เป็นแรงดันท่ีต้องกำร 
โดยทั่วไปจะติดตั้ งหม้อแปลงส ำหรับกรณีท่ีต้องกำรขำยไฟฟ้ำให้กับผูรั้บซ้ือไฟฟ้ำในระบบ
จ ำหน่ำย ดงันั้นจึงตอ้งแปลงแรงดนัใหต้รงกบัระบบจ ำหน่ำย 

6. สวิตซ์เกียร์ (Switch Gear) เป็นอุปกรณ์ซ่ึงท ำหน้ำท่ีตดัต่อและเช่ือมต่อระหว่ำงระบบภำยในและ
ระบบโครงข่ำย  

กระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำ 

1.  พลงังำนแสงอำทิตยท่ี์ตกกระทบกบัแผงเซลลแ์สงอำทิตยจ์ะถูกแปลงเป็นไฟฟ้ำกระแสตรง 
โดยกำรน ำแผงเซลล์แสงอำทิตยม์ำต่ออนุกรมกันในแต่ละชุดสตริงจะท ำให้ได้แรงดันไฟฟ้ำ
เพ่ิมข้ึนตำมตอ้งกำร โดยจ ำนวนแผงเซลลแ์สงอำทิตยท่ี์น ำมำต่ออนุกรมกนัในแต่ละสตริงจะข้ึนอยู่
กบัขนำดอินเวอร์เตอร์ท่ีใช ้ 

2.  สำยไฟฟ้ำจำกแต่ละสตริง จะไปต่อรวมกันท่ี ตู้รวมสำยไฟฟ้ำกระแสตรง  เพื่ อรวม
กระแสไฟฟ้ำเขำ้ดว้ยกนั แลว้ส่งไปยงัอินเวอร์เตอร์ต่อไป  

3.  เม่ือไฟฟ้ำกระแสตรงเขำ้สู่อินเวอร์เตอร์ อินเวอร์เตอร์จะท ำกำรเปล่ียนไฟฟ้ำกระแสตรงเป็น
ไฟฟ้ำกระแสสลบั และปรับค่ำทำงไฟฟ้ำ (เช่น แรงดนั, เฟส, ฮำร์โมนิค, ควำมถ่ี, แรงดนักระเพ่ือม, 
กำรป้องกันสภำวะไอส์แลนด์ด้ิง เป็นต้น) ให้ตรงตำมท่ีผูค้วบคุมระบบจ ำหน่ำยก ำหนด ซ่ึง
อินเวอร์เตอร์ท่ีน ำมำใชง้ำนจะผำ่นกำรทดสอบจำกผูค้วบคุมระบบจ ำหน่ำย 

4. จำกนั้นไฟฟ้ำกระแสสลบัท่ีผลิตไดจ้ะถูกส่งใหแ้ก่ผูรั้บซ้ือไฟฟ้ำ โดยสำมำรถแบ่งออก 2 ประเภท 
ดงัน้ี 

4.1 ส ำหรับกรณีท่ีจ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้กบัผูรั้บซ้ือในระบบจ ำหน่ำย กระแสไฟฟ้ำท่ีผลิตไดจ้ะตอ้ง
ผำ่นหมอ้แปลงไฟฟ้ำเพ่ือแปลงแรงดนัใหต้รงกบัระบบจ ำหน่ำย ก่อนท่ีจะถูกส่งผำ่นมิเตอร์วดั
ค่ำพลงังำนไฟฟ้ำ และส่งผำ่นเขำ้ระบบสำยส่งของระบบจ ำหน่ำยนั้นๆ ต่อไป 

ส ำหรับโครงกำร Solar Rooftop ท่ีผลิตไฟฟ้ำส ำหรับใชเ้องภำยในอำคำรพำณิชย ์ไฟฟ้ำกระแสสลบัท่ีได้
จำกแต่ละอินเวอร์เตอร์จะมำรวมกนัท่ีตูร้วมสำยไฟฟ้ำกระแสสลบั (AC Combiner Box) เพ่ือรวมกระแส ก่อน
ถูกน ำไปเช่ือมเขำ้กบัตูจ่้ำยกระแสไฟฟ้ำหลกัของอำคำร ระบบควบคุมของอินเวอร์เตอร์จะท ำหนำ้ท่ีจดักำรให้
ระบบไฟฟ้ำน ำเอำพลงังำนไฟฟ้ำท่ีได้จำกอินเวอร์เตอร์ไปใช้ก่อน และหำกควำมตอ้งกำรพลงังำนไฟฟ้ำมี
มำกกวำ่ท่ีระบบเซลลแ์สงอำทิตยผ์ลิตได ้ระบบไฟฟ้ำจึงจะรับเอำพลงังำนไฟฟ้ำจำกตูจ่้ำยกระแสไฟฟ้ำหลกั ซ่ึง
รับไฟฟ้ำมำจำกภำยนอกมำใชต่้อไป 
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แผนภำพแสดงกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำของโครงกำร Solar Farm และโครงกำร Solar Rooftop 

           กรณขีายไฟฟ้าใหแ้ก่ผูร้บัซือ้ไฟฟ้าในระบบจ าหน่าย            กรณขีายไฟฟ้าใหแ้กอ่าคารพาณชิย ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการโรงไฟฟ้า Cogeneration 

โรงไฟฟ้ำ Cogeneration ของบริษทัร่วมของบริษทัฯ มีขั้นตอนกำรผลิตไฟฟ้ำดงัน้ี 

1. ในขั้ นแรกกำรผลิตไฟฟ้ำจะเป็นกำรผลิตโดยหน่วยผลิตไฟฟ้ำกังหัน ก๊ำซ (Gas Turbine 
Generation) ซ่ึงประกอบดว้ย เคร่ืองกงัหนัก๊ำซ (Gas Turbine) และเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ (Generator) 
โดยกระบวนกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำเร่ิมตน้จำกอดัอำกำศให้มีควำมดนัสูงแลว้น ำไปผสมกบัก๊ำซ
ธรรมชำติในหอ้งเผำไหม ้โดยมีระบบจุดไฟ (Ignition) สร้ำงประกำยไฟท ำใหเ้กิดกำรเผำไหม ้เม่ือ
ส่วนผสมระหว่ำงก๊ำซธรรมชำติและอำกำศเกิดกำรเผำไหม้แล้วจะกลำยเป็นก๊ำซร้อนท่ีมีกำร
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ขยำยตวัและถูกน ำไปขบัดนัใบพดั (blade) ของเคร่ืองกงัหนัก๊ำซ โดยใบพดัดงักล่ำวจะเช่ือมติดอยู่
กบัแกนเพลำจึงท ำให้เพลำหมุนและเกิดแรงบิด ซ่ึงท่ีปลำยเพลำอีกด้ำนหน่ึงจะเช่ือมติดอยู่กับ
เคร่ืองก ำเนิดกระแสไฟฟ้ำและฉุดใหโ้รเตอร์ของเคร่ืองก ำเนิดกระแสไฟฟ้ำหมุนตำมแกนเพลำและ
เหน่ียวน ำท ำใหเ้กิดกระแสไฟฟ้ำข้ึน  

2. ก๊ำซร้อนท่ีผำ่นกำรขบัดนัใบพดัของกงัหนัก๊ำซแลว้ จะยงัมีอุณหภูมิและพลงังำนเหลืออยูค่่อนขำ้ง
สูง (ประมำณ 500-600 องศำเซลเซียส) ดงันั้นก๊ำซร้อนดงักล่ำวจะถูกส่งเขำ้สู่หน่วยผลิตไอน ้ ำโดย
กำรน ำควำมร้อนท่ีเหลือกลบัมำใชใ้หม่ (Heat Recovery Steam Generator หรือ “HRSG”) เพื่อ
ถ่ำยเทพลงังำนควำมร้อนให้กบัน ้ ำปรำศจำกแร่ธำตุ จนท ำให้น ้ ำปรำศจำกแร่ธำตุกลำยเป็นไอน ้ ำ
แรงดนัสูง และเม่ือก๊ำซร้อนถ่ำยเทพลงังำนให้กบัน ้ ำปรำศจำกแร่ธำตุแลว้จะมีอุณหภูมิลดลงก่อน
ถูกระบำยออกปล่องของ HRSG  

3. ไอน ้ ำแรงดนัสูงท่ีถูกระบำยออกจำกจำก HRSG จะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนหน่ึงจ ำหน่ำยให้กบั
โรงงำนอ่ืนๆ ท่ีอยูภ่ำยในนิคมอุตสำหกรรม และอีกส่วนหน่ึงจะถูกรวบรวมเขำ้สู่หน่วยผลิตไฟฟ้ำ
กงัหนัไอน ้ ำ (Steam Turbine Generator) ซ่ึงประกอบดว้ยเคร่ืองกงัหนัไอน ้ ำ (steam turbine) และ
เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ (Generator) โดยไอน ้ ำจะถูกส่งเขำ้ไปหมุนเคร่ืองกงัหนัไอน ้ ำท่ีมีเพลำเช่ือมต่อ
อยู่กับเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำท ำให้โรเตอร์หมุน และเกิดกำรเหน่ียวน ำเกิดเป็นกระแสไฟฟ้ำข้ึน 
ส ำหรับไอน ้ ำท่ีผำ่นกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำจำกหน่วยผลิตไฟฟ้ำกงัหนัไอน ้ ำแลว้ จะถูกแลกเปล่ียน
ควำมร้อนกบัน ้ ำจำกหอหล่อเยน็ เพ่ือควบแน่นไอน ้ ำให้กลำยเป็นน ้ ำก่อนหมุนเวียนกลบัไปใชใ้น 
HRSG ต่อไป  

แผนภำพแสดงกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำของโรงไฟฟ้ำ Cogeneration 
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การบริหารจัดการ ตรวจสอบ ซ่อมบ ารุง และติดตามการด าเนินงาน 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ประเภท Solar Farm ในประเทศไทย 

ส ำหรับโครงกำร Solar Farm ในประเทศไทย บริษทัฯ สำมำรถติดตำมกำรด ำเนินงำนโรงไฟฟ้ำผ่ำน
ระบบออนไลน์ และไดมี้กำรว่ำจำ้ง EE ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ให้ท ำหน้ำท่ีบริหำรจดักำร ตรวจสอบ 
และซ่อมบ ำรุงโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยข์องกลุ่มบริษทัฯ ในประเทศไทย ทั้งน้ีแต่ละบริษทัจะท ำสัญญำ
วำ่จำ้ง EE คร้ังละ 3 ปี โดย EE มีแนวทำงกำรบริหำรจดักำร ตรวจสอบ และซ่อมบ ำรุงโรงไฟฟ้ำ ดงัน้ี 

1) กำรเดินระบบไฟฟ้ำ 
- จดัใหมี้วิศวกรหรือเจำ้หนำ้ท่ีท่ีมีควำมรู้ ควำมช ำนำญและฝีมือดี เพ่ือดูแลรักษำโรงไฟฟ้ำพลงังำน

แสงอำทิตย  ์โดยจะมีวิศวกรหรือเจำ้หน้ำท่ีมำประจ ำท่ีโรงไฟฟ้ำทุกวนั  ตั้งแต่เวลำ 7.00 น. ถึง 
19.00 น. 

- ควบคุมกำรเดินเคร่ืองของโครงกำรใหส้ำมำรถผลิตไฟฟ้ำไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง โดยมีค่ำควำมต่อเน่ือง
ในกำรผลิตไฟฟ้ำ (Overall Plant Availability) ไม่นอ้ยกวำ่ 98% 

- ควบคุมดูแลระบบผลิตไฟฟ้ำทั้ งหมดทั้งในขณะท่ีระบบก ำลงัผลิตไฟฟ้ำและหยุดผลิตไฟฟ้ำ 
รวมทั้งตรวจสอบอุปกรณ์ต่ำงๆ ทุกวนัใหส้ำมำรถท ำงำนไดเ้ป็นปกติ เป็นไปตำมหลกัวิศวกรรม
ท่ีดี 

- จดัท ำรำยงำนบนัทึกขอ้มูลรำยวนั (Daily Report) และรำยเดือน (Monthly Report) เพื่อรำยงำน
ใหผู้บ้ริหำรของบริษทัฯ ไดรั้บทรำบกำรด ำเนินงำนของโรงไฟฟ้ำ 

- ตรวจสอบและเฝ้ำติดตำมก ำลงักำรผลิตของโครงกำรในช่วงระหว่ำงวนัท ำกำร ให้เป็นไปโดย
รำบร่ืน หำกมีส่ิงผิดปกติในกระบวนกำรผลิตท ำใหก้ำรผลิตหยดุชะงกั จะตอ้งแกปั้ญหำเบ้ืองตน้ 
และรวมถึงประสำนงำนกบักำรไฟฟ้ำ ผูรั้บเหมำ และผูข้ำยอุปกรณ์เพ่ือร่วมแกไ้ขปัญหำนั้น เม่ือ
มีอุปกรณ์หรือช้ินส่วนใดเสีย ท ำงำนบกพร่อง หรือสูญหำย จะประสำนงำนในกำรด ำเนินซ่อม
โดยผูรั้บเหมำหรือผูข้ำยอุปกรณ์ตำมเง่ือนไขกำรรับประกัน และท ำรำยงำนรำยเดือนสรุป
ช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีไดท้ ำกำรเปล่ียนพร้อมทั้งระบุสำเหตุใหแ้น่ชดั 

- หำกเหตุกำรณ์ขำ้งตน้เป็นเหตุใหโ้รงไฟฟ้ำตอ้งหยดุกำรผลิตไฟฟ้ำทั้งหมดหรือบำงส่วน จะมีกำร
แจง้ทนัทีและส่งรำยงำนเหตุกำรณ์ภำยในระยะเวลำ 24 ชัว่โมงนบัจำกเวลำท่ีเกิดเหตุ 

2) กำรบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำและอุปกรณ์ 
- บ ำรุงรักษำเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในระบบกำรผลิตไฟฟ้ำให้อยู่ในสภำพดีพร้อมใชง้ำน ตำม

ค ำแนะน ำ ทั้งวิธีกำรและระยะเวลำท่ีเหมำะสม ซ่ึงระบุไวใ้นคู่มือกำรใชง้ำนและบ ำรุงรักษำโดย
ผูผ้ลิต ผูข้ำยอุปกรณ์ หรือผูรั้บเหมำงำนติดตั้ง 

- ตรวจสอบและซ่อมบ ำรุงรักษำเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ต่ำงๆ ตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด อำจมีกำร
เพ่ิมรำยกำรหรือควำมถ่ีเพ่ือใหโ้รงไฟฟ้ำมีประสิทธิภำพและควำมมัน่คงในกำรผลิตไฟฟ้ำเพ่ิมข้ึน 
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- น ำเสนอแผนงำนกำรบ ำรุงรักษำรำยเดือนและรำยปี โดยมีกำรน ำเสนอแผนงำนทุกตน้เดือน
ส ำหรับแผนงำนรำยเดือน และทุกตน้ปีส ำหรับแผนงำนรำยปี ในแผนงำนจะตอ้งระบุจ ำนวน
ทรัพยำกรท่ีตอ้งใชใ้นแต่ละงำนทั้งแรงงำนเคร่ืองจกัร 

- จดัหำเคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองมือท่ีจ ำเป็นในกำรสนับสนุนกำรท ำงำนและกำรบ ำรุงรักษำให้มี
ประสิทธิภำพ เคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองมือท่ีน ำมำใชต้อ้งอยูใ่นสภำพดีพร้อมใชง้ำน มีควำมปลอดภยั
เหมำะสมกบังำน 

- ท ำกำรประสำนงำนกบัผูรั้บเหมำหรือผูข้ำยอุปกรณ์ท่ีรับผิดชอบ ตำมเง่ือนไขกำรรับประกนั
เปล่ียนอุปกรณ์หรือช้ินส่วนท่ีจะต้องเปล่ียนตำมก ำหนดเวลำ หรือตรวจพบว่ำอุปกรณ์หรือ
ช้ินส่วนนั้นเสียหรือมีโอกำสท่ีจะเสียในระยะเวลำอนัใกล ้และจะตอ้งท ำรำยงำนรำยเดือนสรุป
ช้ินส่วนท่ีเปล่ียนพร้อมระบุสำเหตุใหแ้น่ชดั 

- วิเครำะห์และตรวจสอบยอ้นกลบัถึงควำมเหมำะสมของระบบกำรบ ำรุงรักษำกบักำรปฏิบติังำน
จริง เพ่ือวิเครำะห์ว่ำระบบกำรบ ำรุงรักษำท่ีด ำเนินกำรอยู่ จะตอ้งมีกำรปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือให้
เหมำะสมหรือไม่ 

- ดูแลกำรจดัเก็บและจดัท ำรำยกำรปริมำณรับเขำ้ เบิกใช ้และยอดคงเหลือของอะไหล่คงคลงัเพ่ือ
ใชใ้นงำนบ ำรุงรักษำและงำนซ่อม 

3) กำรประสำนกบักำรไฟฟ้ำส่วนทอ้งถ่ิน 
- หำกกำรไฟฟ้ำส่วนทอ้งถ่ินมีกำรดบัไฟฟ้ำ ปลดกำรรับซ้ือไฟฟ้ำ หรือขอให้โรงไฟฟ้ำหยุดกำร

จ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบสำยส่ง ผู ้ด  ำเนินงำนโรงไฟฟ้ำจะต้องท ำกำรหยุดระบบ และจะต้อง
ประสำนงำนกบักำรไฟฟ้ำส่วนทอ้งถ่ิน เพ่ือถำมถึงสำเหตุ 

- เม่ือไดรั้บแจง้ทำงกำรไฟฟ้ำส่วนทอ้งถ่ินว่ำสำมำรถกลบัมำจ่ำยไฟฟ้ำไดต้ำมปกติ ผูด้  ำเนินงำน
โรงไฟฟ้ำจะรีบด ำเนินกำรเพ่ือขอขนำนเขำ้กบัระบบกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำใหไ้ดเ้ร็วท่ีสุด 

- จดัพนักงำนเพื่อท ำหน้ำท่ีจดมิเตอร์ไฟฟ้ำ  และลงนำมร่วมกบักำรไฟฟ้ำส่วนท้องถ่ิน รวมทั้ง
รับส่งเอกสำรต่ำงๆ กบักำรไฟฟ้ำส่วนทอ้งถ่ิน 

- ติดต่อประสำนงำนและส่ือสำรกบักำรไฟฟ้ำส่วนทอ้งถ่ิน ในกำรรับส่งขอ้มูลข่ำวสำรต่ำงๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบักิจกำรโรงไฟฟ้ำทั้งทำงตรงและทำงออ้ม 

4) กำรประสำนงำนกบัหน่วยงำนทอ้งถ่ินอ่ืนๆ และบริษทัหรือบุคคลอ่ืน 
- ติดต่อประสำนงำนกบัหน่วยงำนรำชกำรทอ้งถ่ินต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงไฟฟ้ำ 
- ประสำนงำนและให้ขอ้มูลเพ่ือเรียกร้องกำรรับประกนัคุณภำพของงำน แผ่นโซลำร์เซลล์ วสัดุ

อุปกรณ์ หำกเกิดกำรช ำรุดบกพร่อง ในช่วงกำรรับประกนัผลงำนของผูผ้ลิต ผูข้ำยอุปกรณ์ หรือ
ผูรั้บเหมำกำรติดตั้งตำมท่ีสญัญำท่ีเก่ียวขอ้งนั้นระบุไว ้

- ประสำนงำนและให้ขอ้มูลเพ่ือเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนจำกกรมธรรม์รับประกนัก ำลงักำร
ผลิตตำมสิทธิท่ีมีระบุไวใ้นกรมธรรม ์
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5) กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินท่ีอำจเป็นอนัตรำยต่อควำมปลอดภยั 

เพื่อเป็นกำรคุม้ครองบุคลำกรของโครงกำรหรือทรัพยสิ์นของโครงกำร EE จะตอ้งพยำยำมป้องกนั
หรือบรรเทำควำมเสียหำยจำกกำรไดรั้บบำดเจ็บหรือกำรสูญเสียใดท่ีอำจเกิดข้ึน โดยผูด้  ำเนินงำน
โรงไฟฟ้ำจะใชค้วำมพยำยำมตำมสมควรเพ่ือเยยีวยำแกไ้ขในกรณีของเหตุฉุกเฉินดงักล่ำว 
 

โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ประเภท Solar Rooftop ในประเทศไทย 

กำรบริหำรจัดกำร ตรวจสอบ ซ่อมบ ำรุง และติดตำมกำรด ำเนินงำน โครงกำรผลิตไฟฟ้ำพลงังำน
แสงอำทิตย์ ประเภท Solar Rooftop ในประเทศไทย เป็นไปในลักษณะใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย ์ประเภท Solar Farm ในประเทศไทย โดยมีกำรว่ำจำ้ง EE ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ ให้ท ำ
หนำ้ท่ีดงักล่ำว เช่นเดียวกบัโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์ประเภท Solar Farm ในประเทศไทย  

 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ประเภท Solar Farm ในประเทศญี่ปุ่น 

ส ำหรับโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น บริษทัฯ จะมิไดด้ ำเนินกำรบริหำร
จดักำรโรงไฟฟ้ำเอง โดยโรงไฟฟ้ำจะถูกบริหำรจดักำรโดยผูบ้ริหำรจดักำรทรัพยสิ์น (Asset Manager) ซ่ึงจะท ำ
กำรบริหำรจดักำรโดยสงัเขปดงัน้ี 

- ด ำเนินกำรโรงไฟฟ้ำ และดูแลติดตำมกำรผลิตไฟฟ้ำในแต่ละวนั 
- จดัใหมี้วิศวกรเพื่อดูแลจดักำรบริหำรโรงไฟฟ้ำ 
- วำ่จำ้งผูใ้ห้บริกำรปฎิบติักำรเดินเคร่ือง บ ำรุงรักษำ (O&M) ทอ้งถ่ินเพ่ือบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ต่ำงๆ 

ของโรงไฟฟ้ำ 
- จดัใหมี้รำยงำนเก่ียวกบัผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำรรำยสัปดำห์และรำยเดือน เพ่ือใหบ้ริษทัฯ 

สำมำรถติดตำมขอ้มูลไดอ้ยำ่งสม ่ำเสมอ 
- จดักำรใหบ้ริษทัฯ สำมำรถดูแลติดตำมกำรผลิตผำ่นระบบออนไลน์ 

 

โรงไฟฟ้า Cogeneration 

PPTC และ SSUT ไดมี้กำรบริหำรจดักำรโรงไฟฟ้ำโดยจดัให้มีวิศวกรและเจำ้หน้ำท่ีท่ีมีควำมรู้ควำม
ช ำนำญและฝีมือดีประจ ำท่ีโรงไฟฟ้ำ Cogeneration ทุกวนัตลอด 24 ชัว่โมง เพ่ือควบคุมกำรเดินเคร่ืองและคอย
ติดตำมให้โรงไฟฟ้ำสำมำรถเดินเคร่ืองเพ่ือจ่ำยไฟฟ้ำให้กับลูกค้ำได้อย่ำงรำบร่ืน อีกทั้ งมีกำรติดต่อ
ประสำนงำนกบักำรไฟฟ้ำส่วนทอ้งถ่ินและลูกคำ้ภำยในนิคมอุตสำหกรรมเก่ียวกบัแผนกำรเดินเคร่ือง แผนกำร
หยุดจ่ำยไฟฟ้ำ แผนกำรซ่อมบ ำรุง และกำรรับส่งข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกิจกำรโรงไฟฟ้ำทั้ ง
ทำงตรงและทำงอ้อม และมีกำรจัดท ำรำยงำนบันทึกข้อมูลรำยวนัและรำยเดือน  เพื่อรำยงำนข้อมูลกำร
เดินเคร่ืองแก่บริษทัฯ นอกจำกน้ีบริษทัฯ สำมำรถติดตำมกำรด ำเนินงำนของโรงไฟฟ้ำผำ่นระบบออนไลน์ 
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PPTC และ SSUT ยงัมีวิศวกรฝ่ำยซ่อมบ ำรุงท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถเพ่ือบ ำรุงรักษำเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ในระบบกำรผลิตไฟฟ้ำให้อยูใ่นสภำพดีพร้อมใชง้ำนอยูเ่สมอ โดยจะปฏิบติัตำมค ำแนะน ำ ทั้งวิธีกำร
และระยะเวลำท่ีเหมำะสม ตำมท่ีระบุไวใ้นคู่มือกำรใช้งำนและบ ำรุงรักษำโดยผูผ้ลิต ผูข้ำยอุปกรณ์ หรือ
ผูรั้บเหมำงำนติดตั้ง และมีระบบกำรส่ือสำรท่ีสำมำรถรองรับเหตุกำรณ์ผิดปกติตลอด 24 ชัว่โมง เพ่ือใหว้ิศวกร
ฝ่ำยซ่อมบ ำรุงเขำ้มำตรวจสอบและแกไ้ขไดท้นัท่วงที รวมถึงกำรวำงแผนงำนกำรบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำและ
อุปกรณ์ต่ำงๆ ทั้งรำยเดือนและรำยปี เพ่ือใหก้ำรด ำเนินงำนโรงไฟฟ้ำเป็นไปอยำ่งรำบร่ืน 

นอกจำกน้ี PPTC และ SSUT ได้มีกำรท ำสัญญำบ ำรุงรักษำเคร่ืองกังหันก๊ำซในระยะยำวกับทำง
บริษัทผูผ้ลิตซ่ึงมีควำมเช่ียวชำญและควำมช ำนำญในระบบอุปกรณ์เคร่ืองกังหันก๊ำซ อีกทั้ งยงัมีบริกำร
สนบัสนุนขอ้มูลทำงโทรศพัทส์ ำหรับเคร่ืองกงัหนัก๊ำซตลอด 24 ชัว่โมง ท ำใหม้ัน่ใจถึงเสถียรภำพของอุปกรณ์
หลกัของโรงไฟฟ้ำ ในส่วนของระบบสำยส่งไฟฟ้ำส ำหรับลูกคำ้ภำยในนิคมอุตสำหกรรมนั้น PPTC และ 
SSUT ไดว้่ำจำ้งผูใ้ห้บริกำรภำยนอกเขำ้มำดูแลตรวจสอบระบบดงักล่ำวให้พร้อมใชง้ำนอยูเ่สมอ ซ่ึงช่วยเพ่ิม
เสถียรภำพของระบบสำยส่งไฟฟ้ำดงักล่ำว และเขำ้มำซ่อมแซมแกไ้ขเม่ือมีเหตุกำรณ์ฉุกเฉินไดท้นัท่วงที 

 

การตลาดและภาวะการแข่งขนั 
 

การด าเนินการธุรกจิทีม่อียู่ในปัจจุบัน 

ธุรกิจท่ีกลุ่มบริษทัฯ ด ำเนินกำรอยู่ในปัจจุบนั จะเป็นธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำน
แสงอำทิตย์เป็นหลัก นอกจำกน้ีกลุ่มบริษัทฯ ยงัมีกำรลงทุนในบริษัทร่วมซ่ึงด ำเนินกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 
Cogeneration โดยบริษทัฯ ติดตำมกำรด ำเนินงำนของโรงไฟฟ้ำ Cogeneration ดงักล่ำวอยำ่งใกลชิ้ด 

ธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยถื์อไดว้ำ่เป็นธุรกิจท่ีไม่มีกำรแข่งขนัทำงตรงกบัผูป้ระกอบกำรรำย
ใด เน่ืองจำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำใหก้บัภำครัฐนั้น ผูป้ระกอบกำรจะตอ้งไดรั้บอนุญำตใหผ้ลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ
ตำมรำคำและเง่ือนไขท่ีไดรั้บจำกภำครัฐเท่ำนั้น 

ส ำหรับธุรกิจรับเหมำติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำ Solar Rooftop และธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกระบบ 
Solar Rooftop บริษทัฯ อำจตอ้งแข่งขนักบัผูป้ระกอบกำรรำยอ่ืนอยูบ่ำ้งในกำรเขำ้ไปเสนอบริกำรให้แก่ลูกคำ้
แต่ละรำย 

ดว้ยลกัษณะของธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยด์งักล่ำว กลุ่มบริษทัฯ ไดก้ ำหนดกลยุทธ์หลกั
ส ำหรับธุรกิจ โดยมุ่งเนน้เพ่ือใหป้ระสบควำมส ำเร็จ และมีกำรเจริญเติบโตของผลกำรด ำเนินงำน ดงัน้ี  

1. การเลือกใช้เทคโนโลยทีี่มีประสิทธิภาพในการผลติไฟฟ้า 
กลุ่มบริษัทฯ มีกำรพิจำรณำเลือกแผงโซล่ำเซลล์ อุปกรณ์ต่ำงๆ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มี

ประสิทธิภำพ ส ำหรับใชใ้นกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ เพ่ือใหโ้รงไฟฟ้ำมีปริมำณกำรผลิตไฟฟ้ำท่ีเป็นไปตำมขนำด
ก ำลงักำรผลิตท่ีก ำหนด โดยท่ีกลุ่มบริษทัฯ คดัเลือกผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยแผงเซลลแ์สงอำทิตยท่ี์มีควำมสำมำรถ
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ในกระบวนกำรผลิตครบถ้วนทุกขั้นตอน ตั้ งแต่เร่ิมต้นจนกระทั่งเสร็จกระบวนกำรผลิตแผง อีกทั้ งยงัมี
หน่วยงำนวิจยัและกำรพฒันำเป็นของตนเอง โดยไม่จ ำเป็นตอ้งว่ำจำ้งผูอ่ื้นในบำงขั้นตอนกำรผลิต ทั้งน้ี กลุ่ม
บริษทัฯ จะเปรียบเทียบระหว่ำงผูผ้ลิตแต่ละรำย และคดัเลือกผูผ้ลิตท่ีมีแผงโซล่ำร์เซลล์ อุปกรณ์ต่ำงๆ ท่ีมี
คุณภำพ และเทคโนโลยทีนัสมยัมีประสิทธิภำพในกำรผลิตไฟฟ้ำ และเสนอรำคำท่ีเหมำะสมใหแ้ก่กลุ่มบริษทั 

2.   การเลือกต าแหน่งทีต่ั้งโครงการที่เหมาะสม 
ส ำหรับโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์กลุ่มบริษทัฯ มีกลยุทธ์ในกำรเลือกท ำเลท่ีตั้ ง

โครงกำร โดยพิจำรณำจำกปัจจยัดงัน้ี 

• ตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีมีควำมเขม้แสงอำทิตยเ์ฉล่ียรำยปีในระดบัสูง 
• ตั้ งอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีสำมำรถบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงจำกภัยธรรมชำติได้ภำยในต้นทุนท่ี

เหมำะสม 
• ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีสภำพเหมำะแวดลอ้มและสภำพทำงภูมิศำสตร์เหมำะสม ตน้ทุนกำรปรับ

สภำพพ้ืนท่ีเพ่ือก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

3. การมีทีมงานด าเนินงานและบ ารุงรักษา (O&M) ของกลุ่มบริษัทฯ เอง เพ่ือดูแลโครงการ Solar 
Farm และ Solar Rooftop ในประเทศไทยในระยะยาว 

โดยปกติแลว้โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์เป็นโรงไฟฟ้ำประเภทท่ีตอ้งกำรบุคลำกรในกำรด ำเนินกำร
โรงไฟฟ้ำจ ำนวนไม่มำก เน่ืองจำกกำรขั้นตอนกำรด ำเนินกำรโรงไฟฟ้ำไม่ซบัซอ้น อยำ่งไรก็ตำม กลุ่มบริษทัฯ 
ไดใ้ห้ควำมส ำคญักบักำรด ำเนินงำนและกำรบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำอยำ่งมำก เพ่ือใหโ้รงไฟฟ้ำของกลุ่มบริษทัฯ 
สำมำรถผลิตไฟฟ้ำไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและมัน่คงสม ่ำเสมอ ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดว้่ำจำ้ง EE ซ่ึงเป็นบริษทั
ยอ่ยของบริษทัฯ เพื่อให้บริกำรกำรปฏิบติักำรเดินเคร่ือง บ ำรุงรักษำและบริหำรจดักำร Solar Farm และ Solar 
Rooftop ในประเทศไทยของกลุ่มบริษทัฯ  

โดย EE จะส่งทีมงำน ซ่ึงประกอบไปดว้ยวศิวกรและเจำ้หนำ้ท่ีซ่ึงมีควำมรู้และควำมช ำนำญ มำประจ ำท่ี
โรงไฟฟ้ำของกลุ่มบริษทัฯ ทุกวนั เพื่อควบคุมกำรด ำเนินงำนให้รำบร่ืนและเป็นไปตำมหลกัวิศวกรรมท่ีดี 
บ ำรุงรักษำอุปกรณ์เคร่ืองจกัรใหอ้ยูใ่นสภำพดีอยูเ่สมอ อีกทั้ง ตอบสนองต่อขอ้บกพร่องต่ำงๆ ท่ีเกิดข้ึน อยำ่ง
รวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 

ทั้งน้ี ท่ีผ่ำนมำโครงกำร Solar Farm และ Solar Rooftop ของกลุ่มบริษทัฯ สำมำรถผลิตและจ ำหน่ำย
ไฟฟ้ำให้แก่ กฟภ. และ กฟน. อย่ำงค่อนขำ้งมัน่คงและต่อเน่ือง โดยไม่ไดมี้เหตุกำรณ์ท่ีท ำให้หยุดกำรผลิต
ไฟฟ้ำเป็นระยะเวลำนำนอยำ่งมีนยัส ำคญั โดยไม่ไดว้ำงแผนไวก่้อน 

ส ำหรับโครงกำร Solar Farm ในประเทศญ่ีปุ่น ได้มีกำรว่ำจ้ำงผูใ้ห้บริกำรกำรปฏิบติักำรเดินเคร่ือง 
บ ำรุงรักษำ (O&M) ในทอ้งท่ี ซ่ึงเป็นผูมี้ควำมรู้ควำมสำมำรถ และมีควำมเช่ียวชำญเก่ียวระบบไฟฟ้ำในประเทศ
ญ่ีปุ่น ซ่ึงทำงบริษทัฯ จะไดรั้บรำยงำนกำรด ำเนินงำนรำยสัปดำห์และรำยเดือน อีกทั้ง บริษทัฯ สำมำรถติดตำม
กำรผลิตของโรงไฟฟ้ำผำ่นทำงระบบออนไลน์ไดอี้กดว้ย 
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 กลยุทธ์การเติบโตทางธุรกจิ 

1. มุ่งเน้นการเป็นผู้ผลติไฟฟ้าและจ าหน่ายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าภาคเอกชน 
จำกกำรท่ีต้นทุนของระบบผลิตไฟฟ้ำ Solar Rooftop ลดต ่ ำลงอย่ำงต่อเน่ือง จึงท ำให้ระบบ Solar 

Rooftop มีควำมคุม้ค่ำท่ีจะน ำมำผลิตไฟฟ้ำส ำหรับใชใ้นภำคเอกชนมำกข้ึน กลุ่มบริษทัฯ จึงมีแนวคิดท่ีจะขยำย
ธุรกิจรับเหมำติดตั้งระบบ Solar Rooftop ใหแ้ก่ลูกคำ้เอกชน และธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกระบบ Solar 
Rooftop เพ่ือจ ำหน่ำยใหแ้ก่ลูกคำ้เอกชน 

ส ำหรับธุรกิจรับเหมำติดตั้งระบบ Solar Rooftop กลุ่มบริษทัฯ มุ่งเน้นกำรให้บริกำรท่ีครบวงจร (one 
stop services) เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ลูกคำ้ โดยขอบเขตกำรให้บริกำรของกลุ่มบริษทัฯ ไดแ้ก่ กำร
ก ำหนดขนำดก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำท่ีควรติดตั้ง กำรด ำเนินกำรติดต่อประสำนงำนกบัหน่วยงำนก ำกบัดูแลเพ่ือขอ
ใบอนุญำตท่ีจ ำเป็น ออกแบบระบบ Solar Rooftop แนะน ำและจัดหำสินเช่ือ ติดตั้ งระบบ Solar Rooftop 
รวมถึงบ ำรุงรักษำระบบ Solar Rooftop ภำยหลงัจำกท่ีเร่ิมใชง้ำนไปแลว้ 

ส ำหรับธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกระบบ Solar Rooftop กลุ่มบริษทัฯ จะมุ่งเน้นหำลูกค้ำท่ีมี
ศกัยภำพท่ีจะจ่ำยค่ำไฟฟ้ำตลอดระยะเวลำของสัญญำ โดยพิจำรณำจำกฐำนะกำรเงินและควำมน่ำเช่ือถือของ
ลูกคำ้ เน่ืองจำกสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำกบัลูกคำ้ภำคเอกชนเป็นสัญญำระยะยำว ซ่ึงหำกสัญญำถูกยกเลิกก่อน
ก ำหนด กลุ่มบริษทัฯ อำจไดรั้บค่ำไฟฟ้ำไม่คุม้ค่ำกบัตน้ทุนค่ำติดตั้งระบบ Solar Rooftop ท่ีไดล้งไป และระบบ
ดงักล่ำวอำจไม่สำมำรถจ ำหน่ำยไฟฟ้ำใหแ้ก่ลูกคำ้รำยอ่ืนได ้เน่ืองจำกติดตั้งอยูบ่นหลงัคำอำคำรของลูกคำ้รำย
เดิมท่ีท ำสญัญำดว้ย 

2. การขยายการลงทุนในต่างประเทศ 
กลุ่มบริษทัฯ มีเป้ำหมำยท่ีจะขยำยธุรกิจพลงังำน โดยเฉพำะพลงังำนไฟฟ้ำ ในต่ำงประเทศ โดยเฉพำะ 

กมัพูชำ ลำว พม่ำ เวียดนำม (CLMV) ซ่ึงเป็นกลุ่มประเทศท่ียงัมีควำมตอ้งกำรไฟฟ้ำอีกมำก อีกทั้งกำรลงทุน
ก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำในกลุ่มประเทศดงักล่ำวมีตน้ทุนไม่สูงมำกนกั 

3. การเติบโตโดยการเข้าซ้ือกจิการ 
เพ่ือให้กลุ่มบริษทัฯ สำมำรถเพ่ิมก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำจ ำหน่ำยไดอ้ย่ำงรวดเร็ว นอกเหนือจำกกำรเขำ้

ประมูลโครงกำรโดยตรงจำกภำครัฐแลว้ กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบำยท่ีจะเขำ้ซ้ือกิจกำรทั้งหมดหรือบำงส่วนใน
โครงกำรผลิตไฟฟ้ำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ทั้งท่ีเร่ิมด ำเนินกำรเชิงพำณิชยแ์ลว้ อยู่ระหว่ำงก่อสร้ำง 
หรืออยูร่ะหว่ำงกำรพฒันำ โดยกลุ่มบริษทัฯ มีกระบวนกำรในกำรพิจำรณำกำรลงทุนซ้ือกิจกำรในโครงกำร
ใหม่ท่ีมุ่งเน้นผลประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นเป็นส ำคญั กระบวนกำรดงักล่ำวมีขั้นตอนท่ี
ส ำคญัดงัน้ี  

1) วิเครำะห์ประเภทและลกัษณะของกิจกำร วำ่สอดคลอ้งกบัควำมเช่ียวชำญและเป้ำหมำยของ
 กลุ่มบริษทัฯ หรือไม่  
2) ด ำเนินกำรศึกษำควำมเป็นไปไดใ้นกำรลงทุน  
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3) ประเมินผลตอบแทนท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ เปรียบเทียบกบัควำมเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจำกกำรลงทุน 
4) ตรวจสอบสถำนะกิจกำรท่ีจะเขำ้ซ้ือ เพ่ือประกอบกำรตดัสินใจลงทุน 
5) ส ำหรับกำรลงทุนในโครงกำรในต่ำงประเทศ บริษทัฯ จะพิจำรณำเพ่ิมเติมเก่ียวกบัปัจจยั

ควำมเส่ียงของแต่ละประเทศ ควำมไม่แน่นอนของนโยบำยภำครัฐ ขอ้จ ำกดัดำ้นกฎหมำย อ้
ตรำภำษี รวมถึงควำมเส่ียงของอตัรำแลกเปล่ียน 
 

 
การจัดจ าหน่ายและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยของธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตยใ์นประเทศไทย ไดแ้ก่
หน่วยงำนทำงดำ้นไฟฟ้ำของภำครัฐ โดยจ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟภ., กฟน. และลูกคำ้ภำคเอกชน (ส ำหรับ
โครงกำรประเภท Solar Rooftop) 

ส ำหรับกำรประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น กลุ่มบริษทั
ฯ จะจ ำหน่ำยไฟฟ้ำใหแ้ก่ผูรั้บสมัปทำนกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำในภูมิภำคท่ีโรงไฟฟ้ำของกลุ่มบริษทัฯ ตั้งอยู ่

ส ำหรับธุรกิจรับเหมำติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำ Solar Rooftop กลุ่มบริษทัฯ จะมุ่งเน้นหำลูกคำ้ซ่ึงเป็น
เจำ้ของโรงงำนอุตสำหกรรมหรืออำคำรพำณิชยซ่ึ์งมีลกัษณะโครงสร้ำงหลงัคำเหมำะแก่กำรติดตั้งระบบ Solar 
Rooftop และมีควำมตอ้งกำรใชไ้ฟฟ้ำในโรงงำนหรืออำคำรพอสมควร 

ส ำหรับธุรกิจโรงไฟฟ้ำ Cogeneration ซ่ึงเป็นธุรกิจของบริษทัร่วมของบริษทัฯ จะจ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้แก่ 
กฟภ. นอกจำกน้ียงัมีโรงงำนอุตสำหกรรมท่ีตั้งอยูใ่นนิคมอุตสำหกรรมเดียวกบัท่ีโรงไฟฟ้ำตั้งอยูเ่ป็นกลุ่มลูกคำ้
เป้ำหมำย ส ำหรับกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำอีกดว้ย 

 
การก าหนดราคา 

• ธุรกิจโรงไฟฟ้ำ รำคำจะเป็นไปตำมท่ีระบุในสญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ และสญัญำซ้ือขำยไอน ้ำ 

• ธุรกิจรับเหมำติดตั้ง Solar Rooftop กลุ่มบริษทัฯ จะก ำหนดรำคำโดยพิจำรณำจำกตน้ทุนวสัดุอุปกรณ์ 
 และตน้ทุนกำรติดตั้ง แลว้บวกเพ่ิมดว้ยอตัรำก ำไร 
• ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกระบบ Solar Rooftop อตัรำค่ำไฟฟ้ำจะมีส่วนลดจำกรำคำค่ำไฟฟ้ำท่ี
 ลูกคำ้ซ้ือจำก กฟน. หรือ กฟภ. ตำมอตัรำส่วนลดท่ีก ำหนดในสญัญำ 
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนัในประเทศไทย 
1. โครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทย1 

 

                             แผนภำพแสดงโครงสร้ำงอุตสำหกรรมไฟฟ้ำในประเทศไทย 

 
 

ระบบผลติไฟฟ้า 

ผูผ้ลิตไฟฟ้ำของประเทศไทยได้แก่ กฟผ. และ ผูผ้ลิตไฟฟ้ำเอกชน โดย กฟผ. จ ำหน่ำยไฟฟ้ำเกือบ
ทั้งหมดท่ีผลิตและซ้ือจำกผูผ้ลิตไฟฟ้ำเอกชนและประเทศเพ่ือนบำ้นใหแ้ก่รัฐวสิำหกิจ 2 แห่ง ไดแ้ก่ กฟน. และ 
กฟภ. เพ่ือจ ำหน่ำยใหแ้ก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้ำรำยยอ่ย ลูกคำ้ธุรกิจ ลูกคำ้อุตสำหกรรมทัว่ประเทศ และประเทศเพ่ือนบำ้น 
ไดแ้ก่ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว และประเทศมำเลเซีย โดยผูผ้ลิตไฟฟ้ำอิสระ (IPP) จะจ ำหน่ำย
ไฟฟ้ำให้กบั กฟผ. เท่ำนั้น ในขณะท่ีไฟฟ้ำบำงส่วนท่ีผลิตจำกผูผ้ลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก (SPP) และ ผูผ้ลิตไฟฟ้ำ
ขนำดเล็กมำก (VSPP) สำมำรถจ ำหน่ำยไฟฟ้ำใหก้บัลูกคำ้อุตสำหกรรมโดยตรง โดย ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 
มีก ำลงัผลิตไฟฟ้ำในระบบของ กฟผ. รวมทั้งส้ิน 42,449.25 เมกะวตัต ์(ไม่รวมผูผ้ลิตไฟฟ้ำขนำดเลก็มำก) โดย
มีรำยละเอียดดงัน้ี 

                                                           
1 ทีม่า (1) กฟผ. (2) คณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน (3) ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 
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1) กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
  โรงไฟฟ้ำของ กฟผ. จะเป็นโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อน พลงังำนควำมร้อนร่วม และพลงัน ้ ำ 
เป็นหลกั โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 โรงไฟฟ้ำของกฟผ. มีก ำลงักำรผลิต 15,130  เมกะวตัต ์คิดเป็น
ร้อยละ 31 ของก ำลงักำรผลิตรวมในระบบของ กฟผ. 

2) ผูผ้ลิตไฟฟ้ำอิสระ (Independent Power Producer : IPP) 
  ผูผ้ลิตไฟฟ้ำอิสระเป็นผูผ้ลิตท่ีพฒันำโครงกำรโรงไฟฟ้ำขนำดใหญ่เพ่ือกำรผลิตไฟฟ้ำเชิง
พำณิชย ์โดยมีก ำลงัผลิตไฟฟ้ำท่ีขำยเขำ้ระบบไม่ต ่ำกว่ำ 90 เมกะวตัต์ โดยมีกฟผ. เป็นผูรั้บซ้ือไฟฟ้ำท่ี
ผลิตไดท้ั้งหมดภำยใตส้ัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำระยะยำว 25 ปี โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ผูผ้ลิตไฟฟ้ำ
อิสระมีก ำลงักำรผลิตติดตั้งรวม 14,949 เมกะวตัต์ คิดเป็นร้อยละ 30 ของก ำลงักำรผลิตรวมในระบบ
ของ กฟผ. 

3) ผูผ้ลิตไฟฟ้ำรำยเลก็ (Small Power Producer : SPP)  
  ผูผ้ลิตไฟฟ้ำท่ีด ำเนินโครงกำรผลิตไฟฟ้ำโดยใชร้ะบบกำรผลิตพลงังำนควำมร้อน และไฟฟ้ำ
ร่วมกนั (Cogeneration) หรือกำรผลิตไฟฟ้ำ โดยใชพ้ลงังำนนอกรูปแบบ กำกหรือเศษวสัดุเหลือใชเ้ป็น
เช้ือเพลิง โครงกำร SPP แต่ละโครงกำร จะจ ำหน่ำยไฟฟ้ำให ้กฟผ. มำกกวำ่ 10 เมกะวตัต ์แต่ไม่เกิน 90 
เมกะวตัต ์(MW) แต่เน่ืองจำก SPP แต่ละแห่งสำมำรถขำยไฟฟ้ำใหผู้บ้ริโภค ท่ีอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงได้
โดยตรง ก ำลงักำรผลิตของ SPP มกัจะอยูใ่นระดบั 120-150 MW โครงกำร SPP บำงโครงกำรมีขนำด
ใกลเ้คียงกบัโครงกำร IPP แต่ใช้รูปแบบกำรผลิตเป็นระบบ Cogeneration โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 
2562 ผูผ้ลิตไฟฟ้ำรำยเล็กมีก ำลงักำรผลิตตำมสัญญำรวม 9,498 เมกะวตัต์ คิดเป็นร้อยละ 19 ของก ำลงั
กำรผลิตรวมในระบบของ กฟผ.   

4) ไฟฟ้ำท่ีน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ 
  นอกจำกกำรรับซ้ือไฟฟ้ำจำกผูผ้ลิตไฟฟ้ำในประเทศ 4 กลุ่มขำ้งตน้แลว้ กฟผ. ยงัรับซ้ือไฟฟ้ำ
จำกผูผ้ลิตไฟฟ้ำในประเทศเพ่ือบำ้น อำทิ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว  เป็นตน้ โดย ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2562 ผูผ้ลิตไฟฟ้ำจำกต่ำงประเทศมีก ำลงักำรผลิตติดตั้งรวม 5,721 เมกะวตัต ์คิดเป็นร้อยละ 
12 ของก ำลงักำรผลิตรวมในระบบของ กฟผ. 

5) ผูผ้ลิตไฟฟ้ำรำยเลก็มำก (Very Small Power Producer : VSPP) 
  ส ำหรับ ผูผ้ลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก จะจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบของ กฟน. หรือ กฟภ. ไม่เกิน 
10 เมกะวตัต์ต่อสัญญำ โดยมีเง่ือนไขว่ำตอ้งใช้ระบบ Cogeneration หรือใช้พลงังำนหมุนเวียน ทั้งน้ี 
ผูผ้ลิตไฟฟ้ำรำยเล็กมำกไม่ไดร้วมอยู่ในระบบของ กฟผ. โดยมีก ำลงักำรผลิตตำมสัญญำรวม 4,007      
เมกะวตัต ์(ขอ้มูล ณ เดือนธนัวำคม 2562) 
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ระบบส่งไฟฟ้า 

กฟผ. ด ำเนินกำรจดัส่งไฟฟ้ำท่ีผลิตจำกโรงไฟฟ้ำของ กฟผ. และท่ีรับซ้ือจำกผูผ้ลิตไฟฟ้ำรำยอ่ืนผ่ำน
ระบบส่งไฟฟ้ำของ กฟผ. ซ่ึงมีโครงข่ำยครอบคลุมทัว่ประเทศ โดยระดบัแรงดนัหลกัไดแ้ก่ 500 กิโลโวลต ์230 
กิโลโวลต ์และ 115 กิโลโวลต ์เพ่ือจ ำหน่ำยไฟฟ้ำใหแ้ก่ กฟน. กฟภ. และผูใ้ชไ้ฟฟ้ำท่ีรับซ้ือโดยตรง นอกจำกน้ี 
กฟผ. ยงัจ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้กำรไฟฟ้ำของประเทศเพ่ือนบำ้นดว้ย ไดแ้ก่ สปป.ลำว ดว้ยระบบส่งไฟฟ้ำแรงดนั 
115 กิโลโวลต ์และ 22 กิโลโวลต ์และมำเลเซียดว้ยระบบไฟฟ้ำแรงสูงกระแสตรง (HVDC) 300 กิโลโวลต ์ 

ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

กฟน. และ กฟภ. ท ำหนำ้ท่ีจ ำหน่ำยไฟฟ้ำใหก้บัผูบ้ริโภคในประเทศ โดย กฟน. รับผิดชอบกำรจ ำหน่ำย
ไฟฟ้ำใหแ้ก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้ำในเขตนครหลวง ไดแ้ก่ กรุงเทพมหำนคร นนทบุรี และสมุทรปรำกำร ขณะท่ี กฟภ. จะ
ท ำกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้แก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้ำรำยยอ่ยและลูกคำ้อุตสำหกรรมในจงัหวดัอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่เขตบริกำรของ 
กฟน. และไฟฟ้ำบำงส่วน กฟผ. ท ำกำรจ ำหน่ำยตรงให้กบัผูใ้ชไ้ฟฟ้ำรำยใหญ่บำงรำยและผูใ้ชไ้ฟฟ้ำท่ีอยูใ่น
ประเทศใกลเ้คียง นอกจำกน้ีผูผ้ลิตไฟฟ้ำเอกชนบำงรำยมีเครือข่ำยไฟฟ้ำของตนเองท่ีส่งไฟฟ้ำให้กบัลูกคำ้
อุตสำหกรรมโดยตรง 

โดยในเดือนมีนำคม 2561 กฟผ. ไดจ้  ำหน่ำยไฟฟ้ำรวมทั้งส้ิน 16,678.97 ลำ้นกิโลวตัต์-ชัว่โมง โดย
จ ำหน่ำยให้ กฟน. 4,763.45 ล้ำนกิโลวตัต์-ชั่วโมง (คิดเป็นร้อยละ 28.56 ของกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำทั้ งหมด) 
จ ำหน่ำยให้ กฟภ. 11,712.70 ลำ้นกิโลวตัต์-ชัว่โมง (คิดเป็นร้อยละ 70.23 ของกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำทั้งหมด) 
จ ำหน่ำยตรงให้ผูใ้ชไ้ฟฟ้ำ 116.78 ลำ้นกิโลวตัต-์ชัว่โมง (คิดเป็นร้อยละ 0.70 ของกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำทั้งหมด) 
และจ ำหน่ำยให้ผูใ้ชไ้ฟฟ้ำท่ีอยูใ่นประเทศใกลเ้คียง 86.04 ลำ้นกิโลวตัต-์ชัว่โมง (คิดเป็นร้อยละ 0.51 ของกำร
จ ำหน่ำยไฟฟ้ำทั้งหมด) 

2. ความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย 
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ความตอ้งการไฟฟ้าของระบบ

ทีม่า: กฟผ. 
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โดยภำพรวมแลว้ควำมตอ้งกำรใชไ้ฟฟ้ำในระบบในช่วงปี 2550 ถึง 2559 เพ่ิมข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง โดยคิด
เป็นอตัรำกำรเติบโตเฉล่ียร้อยละ 3.06 ต่อปี 

ทั้งน้ี ควำมตอ้งกำรพลงัไฟฟ้ำสูงสุดของระบบในเดือนมีนำคม 2561 เกิดข้ึน เม่ือวนัท่ี 18 มีนำคม 2561 
เวลำ 19.24 น. มีค่ำเท่ำกบั 27,313.90 เมกะวตัต์ เพ่ิมข้ึน 962.10 เมกะวตัต์ หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.65 จำกเดือน
กมุภำพนัธ์ 2561 ในขณะท่ีควำมตอ้งกำรพลงัไฟฟ้ำสูงสุดของระบบเกิดข้ึน เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภำคม 2559 เวลำ 
22.28 น. มีค่ำเท่ำกบั 29,618.80 เมกะวตัต ์

ส ำหรับแนวโนม้ในอนำคต แผนพฒันำก ำลงัผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 (PDP2015) 
ไดป้ระมำณกำรวำ่ควำมตอ้งกำรใชไ้ฟฟ้ำจะเพ่ิมข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง ตั้งแต่ปี 2561 ถึงปี 2579 โดยคิดเป็นอตัรำกำร
เติบโตเฉล่ียร้อยละ 2.40 ต่อปี ดงัน้ี 

แผนภาพแสดงประมาณการความต้องการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2579 

 

ทีม่า: แผน PDP2015 

 
1. แนวโน้มอุตสาหกรรมผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนในประเทศไทย 

แผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก (AEDP) ท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกท่ีประชุม
คณะกรรมกำรนโยบำยพลงังำนแห่งชำติ (“กพช.”) เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวำคม 2557 ไดมี้กำรตั้งเป้ำหมำยท่ีจะเพ่ิม
สดัส่วนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนทดแทนจำกร้อยละ 8 ของปริมำณควำมตอ้งกำรไฟฟ้ำรวมของประเทศในปี 
2558 เป็นร้อยละ 20 ของปริมำณควำมตอ้งกำรไฟฟ้ำรวมของประเทศในปี 2579 โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
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ตำรำงแสดงก ำลงักำรผลิตติตตั้ง (เมกะวตัต)์ ของพลงังำนทดแทนและพลงังำนทำงเลือกในปี 2557 
และเป้ำหมำยในปี 2579 ตำมแผนพฒันำพลงังำนทดแทนและพลงังำนทำงเลือก 

 

เช้ือเพลิง แสงอาทิตย ์ พลงัลม พลงัน ้า ขยะ ชีวมวล กา๊ซชีวภาพ พืชพลงังาน รวม 

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

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

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

 

ตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไวก้ ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนทดแทนและพลงังำนทำงเลือกจะเพ่ิมข้ึนอีก
มำก โดยเฉพำะพลงังำนแสงอำทิตยท่ี์จะเพ่ิมข้ึนถึง 4,701.5 เมกะวตัต ์

นอกจำกน้ี รำยงำนท่ีจดัท ำโดยองค์กรพลงังำนหมุนเวียนนำนำชำติ (International Renewable Energy 
Agency - IRENA) ระบุวำ่ ไฟฟ้ำท่ีผลิตจำกพลงังำนหมุนเวียนมีแนวโนม้รำคำถูกกวำ่ไฟฟ้ำท่ีผลิตจำกเช้ือเพลิง
ฟอสซิล เน่ืองจำกมีกำรพฒันำเทคโนโลยี ประกอบกบักำรส่งเสริมของรัฐบำลประเทศต่ำงๆ และโครงกำรท่ี
ไดรั้บกำรพฒันำเป็นรูปธรรม จนส่งผลใหต้น้ทุนพลงังำนหมุนเวียนของโลกลดต ่ำลงเป็นประวติักำรณ์ โดยใน
ปี 2563 อำจมีแนวโนม้ถูกกวำ่เช้ือเพลิงฟอสซิล (ท่ีมำ: กฟผ.) 

จึงเป็นไปได้ว่ำในอนำคตกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทนอำจเข้ำมำแทนท่ีกำรผลิตไฟฟ้ำจำก
เช้ือเพลิงฟอสซิลไดม้ำกข้ึน เน่ืองจำกภำครัฐอำจสำมำรถซ้ือไฟฟ้ำจำกผูผ้ลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนทดแทนไดใ้น
รำคำท่ีไม่แตกต่ำงจำกกำรซ้ือจำกผูผ้ลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนฟอสซิล 

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

ระบบ cogeneration คือระบบท่ีใหก้ ำเนิดพลงังำนไฟฟ้ำ และมีกำรใชป้ระโยชน์จำกพลงังำนควำมร้อน
ในขณะเดียวกนั โดยอำศยัเช้ือเพลิงแหล่งเดียวกนั จึงเป็นระบบท่ีมีประสิทธิภำพสูงกวำ่ระบบท่ีผลิตไฟฟ้ำอยำ่ง
เดียว  

ผูผ้ลิตไฟฟ้ำแบบ SPP หมำยถึงโรงไฟฟ้ำท่ีมีสญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำกบั กฟผ. 10 ถึง 90 เมกะวตัต ์อยำ่งไรก็
ตำม SPP ส่วนมำกมกัจะมีก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำติดตั้ง 120 ถึง 150 เมกะวตัต ์เพ่ือจ ำหน่ำยไฟฟ้ำส่วนหน่ึงให้แก่
ผูใ้ชไ้ฟฟ้ำภำคเอกชนในบริเวณใกลเ้คียง โดยตั้งแต่ปี 2535 เป็นตน้มำภำครัฐไดมี้นโยบำยรับซ้ือไฟฟ้ำจำก SPP 
ท่ีผลิตไฟฟ้ำดว้ยระบบ cogeneration เพ่ือส่งเสริมกำรใช้พลงังำนพลอยไดแ้ละพลงังำนนอกรูปแบบให้เกิด
ประโยชน์ อีกทั้งเพ่ือส่งเสริมใหผู้ผ้ลิตไฟฟ้ำรำยเลก็เขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรผลิตไฟฟ้ำมำกข้ึนเพ่ือลดภำระกำร
ลงทุนของรัฐบำล 
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นอกจำกน้ี SPP ยงัเป็นประโยชน์แก่ผูใ้ช้ไฟฟ้ำภำคเอกชนในบริเวณใกลเ้คียง เน่ืองจำก SPP มกัจะ
จ ำหน่ำยไฟฟ้ำใหแ้ก่ลูกคำ้กลุ่มดงักล่ำวในรำคำท่ีมีส่วนลดจำกรำคำท่ีลูกคำ้ซ้ือจำกภำครัฐตำมปรกติ 

ตำมแผน PDP2015 ได้มีกำรก ำหนดแนวทำงท่ีจะด ำเนินกับ SPP ระบบ cogeneration ท่ีจะส้ินอำยุ
สญัญำในช่วงปี 2560 ถึง 2568 ดงัน้ี  

1. กลุ่มท่ีจะส้ินสุดอำยสุญัญำในช่วงปี 2560 ถึง 2561 

เห็นควรให้ไดรั้บกำรต่ออำยุสัญญำเดิมออกไปอีก 3 ถึง 5 ปี โดยรับซ้ือไฟฟ้ำส่วนท่ี
เหลือขำยให้กบัลูกคำ้ในนิคมอุตสำหกรรมเขำ้สู่ระบบของ กฟผ. ให้น้อยท่ีสุด ดว้ยสัญญำท่ีเป็น
ธรรม เน่ืองจำก SPP กลุ่มน้ีไม่สำมำรถก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำใหม่ในพ้ืนท่ีเดิมหรือพ้ืนท่ีใกลเ้คียงได้
ทนัภำยในระยะ 2 ถึง 3 ปี ทั้งน้ีจะตอ้งมีกำรปรับปรุงอตัรำรับซ้ือไฟฟ้ำใหม่ใหค้วำมเหมำะสมและ
เป็นธรรมต่อผูใ้ช้ไฟฟ้ำ โดยให้สะท้อนต้นทุนท่ีเกิดข้ึนจริงจำกกำรเดินโรงไฟฟ้ำเท่ำนั้น โดย
ก ำหนดรำคำรับซ้ือไฟฟ้ำไม่ให้สูงกว่ำรำคำท่ีรับซ้ือจำกผูผ้ลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยใหญ่ (IPP) และมี
อำยสุญัญำไม่เกิน 20 ปี และเม่ือส้ินสุดกำรขยำยสญัญำแลว้ ใหด้ ำเนินกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำใหม่  

2. กลุ่มท่ีจะส้ินสุดอำยสุญัญำในช่วงปี 2562 ถึง 2568 

เห็นควรใหก่้อสร้ำงโรงไฟฟ้ำใหม่ในพ้ืนท่ีเดิมหรือพ้ืนท่ีใกลเ้คียง เฉพำะโรงไฟฟ้ำท่ีมี
สถำนท่ีตั้งอยูใ่นนิคมอุตสำหกรรม สวนอุตสำหกรรม หรือกลุ่มโรงงำนขนำดใหญ่ท่ีมีกำรใชไ้ฟฟ้ำ
และไอน ้ ำหรือน ้ ำเยน็ปริมำณมำกเท่ำนั้น โดยโรงไฟฟ้ำใหม่จะตอ้งมีขนำดก ำลงักำรผลิตเหมำะสม
กบัปริมำณควำมตอ้งกำรใชไ้อน ้ ำของลูกคำ้ในนิคมอุตสำหกรรม โดยมีอำยุสัญญำไม่เกิน 20 ปี 
และก ำหนดรำคำรับซ้ือไฟฟ้ำไม่ให้สูงกวำ่ท่ีรับซ้ือจำกผูผ้ลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยใหญ่ (IPP) และรับ
ซ้ือไฟฟ้ำส่วนท่ีเหลือจำกกำรขำยให้กับลูกค้ำในนิคมอุตสำหกรรมเข้ำสู่ระบบของ กฟผ. ใน
ปริมำณท่ีน้อยท่ีสุดไม่เกินร้อยละ 20 ของก ำลงักำรผลิตตำมสัญญำเดิมท่ีเคยขำยเขำ้ระบบ ดว้ย
สัญญำท่ีเหมำะสมและเป็นธรรม ทั้งน้ี จะตอ้งมีกำรปรับปรุงระบบให้มีควำมรัดกุมสำมำรถก ำกบั
ดูแลโรงไฟฟ้ำ SPP ระบบ cogeneration ให้ด ำเนินกำรผลิตไฟฟ้ำและไอน ้ ำ เป็นไปตำม
วตัถุประสงคข์องกำรผลิตไฟฟ้ำดว้ยระบบ cogeneration โดยมีประสิทธิภำพกำรใชเ้ช้ือเพลิงปฐม
ภูมิสูงกวำ่โรงไฟฟ้ำซ่ึงมีกำรก่อสร้ำงใหม่ และมีกำรผลิตไฟฟ้ำอยำ่งเดียว 

4. แนวโน้มการแข่งขนัในอุตสาหกรรม solar rooftop ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าภาคเอกชนในประเทศไทย 
ธุรกิจรับเหมำติดตั้งระบบ solar rooftop และธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกระบบ solar rooftop ใหแ้ก่

ผูใ้ชไ้ฟฟ้ำภำคเอกชน เป็นธุรกิจท่ียงัมีโอกำสในกำรเติบโตอีกมำก เน่ืองจำกจ ำนวนผูใ้ชไ้ฟฟ้ำภำคเอกชนท่ีมี
กำรใช้ไฟฟ้ำจำก solar rooftop นับยงัเป็นสัดส่วนท่ีไม่มำก ซ่ึงผูใ้ช้ไฟฟ้ำภำคเอกชนมีแนวโน้มจะหันมำให้
ไฟฟ้ำจำกระบบ solar rooftop มำกข้ึน เน่ืองจำกตน้ทุนกำรติดตั้งระบบ solar rooftop ท่ีลดลงอยำ่งต่อเน่ือง โดย
ในธุรกิจดงักล่ำวกลุ่มบริษทัฯ ถือวำ่มีควำมน่ำเช่ือถือดว้ยทุนจดทะเบียนจ ำนวน 1,200 ลำ้นบำท (ก่อนกำรเพ่ิม
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ทุนเพื่อ IPO) และจำกกำรท่ีมี EPCO ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์เป็นบริษทัแม่ อีกทั้ง บริษทัฯ 
เองกอ็ยูใ่นระหวำ่งยืน่ขออนุญำตจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์

 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนัในประเทศญี่ปุ่น 

1. โครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น 

แผนภำพแสดงโครงสร้ำงอุตสำหกรรมไฟฟ้ำในประเทศญ่ีปุ่น 

 

 
 

ระบบผลติไฟฟ้า 

ในปัจจุบนั อุตสำหกรรมไฟฟ้ำในประเทศญ่ีปุ่นไดถู้กเปิดเสรีมำกข้ึน เพ่ือให้มีกำรแข่งขนัท่ีเป็นธรรม
ต่อผูป้ระกอบกำร อนัจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจไฟฟ้ำยิ่งข้ึน และก่อให้เกิดควำมมัน่คง
ในกำรส่งกระไฟฟ้ำ รวมถึงเพ่ิมทำงเลือกให้แก่ผูบ้ริโภคมำกข้ึน โดยในประเทศญ่ีปุ่นมีผูป้ระกอบกิจกำรหลกั
ในสำธำรณูปโภคดำ้นไฟฟ้ำ (General Electricilty Utilities หรือ GEU) ทั้งหมด 10 รำย ทัว่ประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึง
เป็นผูป้ระกอบกำรภำคเอกชนทั้งหมด โดย GEU จะท ำหน้ำท่ีครบวงจรตั้งแต่ ผลิตไฟฟ้ำ ควบคุมโครงข่ำย
ไฟฟ้ำ จดัส่ง และจ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้แก่ลูกคำ้ผูใ้ช้ไฟฟ้ำในพ้ืนท่ีท่ีแต่ละรำยรับผิดชอบอยู่ โดย GEU ทั้ ง 10 
รำยไดแ้ก่ 

1. KEPCO ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบกิจกำรไฟฟ้ำในเขตพ้ืนท่ีคนัไซ (รวมถึงโกเบ โอซำกำ้ และเกียวโต) 
2. Tohoku ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบกิจกำรไฟฟ้ำในเขตพ้ืนท่ีโทโฮคุ 
3. Chugoku Electric Power Co., Inc. ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบกิจกำรไฟฟ้ำในเขตพ้ืนท่ีชูโงะก ุ
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4. Chubu Electric Power Co., Inc. ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบกิจกำรไฟฟ้ำในภูมิภำคชูบุ 
5. Hokuriku Electric Power Co., Inc. ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบกิจกำรไฟฟ้ำในจงัหวดัโทยำมะ จังหวดัอิชิ

กะวะ และพ้ืนท่ีทำงเหนือของจงัหวดัฟุกอิุ  
6. Hokkaido Electric Power Company ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบกิจกำรไฟฟ้ำในเขตพ้ืนท่ีฮอกไกโด 
7. Kyushu Electric Power Company ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบกิจกำรไฟฟ้ำบนเกำะคิวชู และพ้ืนท่ีบำงส่วน

ของจงัหวดัฮิโรชิมะ 
8. Okinawa Electric Power Co., Inc. ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบกิจกำรไฟฟ้ำในจงัหวดัโอกินำวำ่ 
9. Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบกิจกำรไฟฟ้ำในภูมิภำคคันโต 

จงัหวดัยำมำนำชิ และพ้ืนท่ีทำงตะวนัออกของจงัหวดัชิซูโอกะ 
10. Shikoku Electric Power Company ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบกิจกำรไฟฟ้ำบนเกำะชิโกก ุ

นอกจำก GEU แลว้ ยงัมีผูป้ระกอบกิจกำรรำยยอ่ยอ่ืนๆ สำมำรถท ำหนำ้ท่ีผลิตไฟฟ้ำ และ/หรือ จ ำหน่ำย
ไฟฟ้ำ ไปยงัผูบ้ริโภค โดยไม่ไดถู้กจ ำกดัปริมำณจ ำหน่ำยไฟฟ้ำขั้นต ่ำเหมือนในอดีต  

ตลำดซ้ือขำยไฟฟ้ำในประเทศญ่ีปุ่น (Japan Electric Power Exchange) ถูกจดัตั้งข้ึนในปี 2546 เพ่ือเป็น
ตลำดซ้ือขำยไฟฟ้ำทั้งแบบส่งมอบทนัที (spot) และซ้ือขำยล่วงหน้ำ (forward) ระหว่ำงผูป้ระกอบกิจกำรดำ้น
พลงังำนในประเทศญ่ีปุ่น 

ระบบส่งไฟฟ้า 

GEU ท ำหนำ้ท่ีส่งและกระจำยกระแสไฟฟ้ำให้กบัผูจ้  ำหน่ำยไฟฟ้ำต่อไป รวมถึงควบคุมดูแลโครงข่ำย
กำรส่งกระแสไฟฟ้ำในแต่ละพ้ืนท่ีท่ีอยูใ่นควำมรับผิดชอบ ในส่วนของผูป้ระกอบกิจกำรผลิตไฟฟ้ำรำยยอ่ยนั้น 
จะตอ้งเช่ือมต่อกบัโครงข่ำยของ GEU ในกำรส่งกระแสไฟฟ้ำให้กบัผูจ้  ำหน่ำยไฟฟ้ำในแต่ละพ้ืนท่ี โดยใน
พ้ืนท่ีฝ่ังตะวนัออกของประเทศญ่ีปุ่นจะใชส้ำยส่งท่ีมีควำมถ่ี 50 Hz ในขณะท่ีพ้ืนท่ีฝ่ังตะวนัตกจะอยูท่ี่ 60 Hz 
อย่ำงไรก็ดี เคร่ืองแปลงค่ำควำมถ่ี (Frequency Converter Facility) ได้ถูกติดตั้ ง ณ จุดเช่ือมต่อสำยส่งฝ่ัง
ตะวนัออกและตะวนัตกเพ่ือใหส้ำมำรแปลงควำมถ่ีและส่งกระแสไฟฟ้ำได ้ทั้งน้ี ระดบัแรงดนัของสำยส่งไฟฟ้ำ
โดยส่วนมำกจะอยูท่ี่ 500 กิโลโวลต ์

ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

GEU ใหบ้ริกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำในแต่ละพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ รวมถึงมีผูป้ระกอบกิจกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำรำย
ยอ่ยอ่ืนๆ ใหบ้ริกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเช่นกนั 
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2. ความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น 

แผนภาพแสดงปรมิาณขายไฟฟ้าของผูป้ระกอบกจิการหลกัในสาธารณูปโภคดา้นไฟฟ้า10 รายรวมกนั ตัง้แต่ปี 
2549 ถงึ 2558 

 

 
ทีม่า: The Federation of Electric Power Companies of Japan 

 

ส ำหรับแนวโนม้ควำมตอ้งกำรไฟฟ้ำในอนำคต กระทรวงเศรษฐกิจ กำรคำ้ และอุตสำหกรรม (Ministry 
of Economy, Trade and Industry: METI) ไดค้ำดกำรณ์ว่ำในปี 2573 ปริมำณควำมตอ้งกำรไฟฟ้ำของประเทศ
ญ่ีปุ่นจะอยูท่ี่ 980.8 เทรำวตัต-์ชัว่โมง (ในขณะท่ีปี 2556 อยูท่ี่ 966.6 เทรำวตัต-์ชัว่โมง) กำรเพ่ิมเป็นข้ึนในอตัรำ
ท่ีไม่มำกนกัเป็นผลมำจำกกกำรพฒันำประสิทธิภำพและกำรใชม้ำตรกำรอนุรักษพ์ลงังำน ซ่ึงคำดวำ่จะมีส่วน
ช่วยลดปริมำณควำมตอ้งกำรไฟฟ้ำไดถึ้ง 196.1 เทรำวตัต-์ชัว่โมง 

3. แนวโน้มอุตสาหกรรมผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนในประเทศญี่ปุ่น 
จำกเหตุกำรณ์แผ่นดินไหวและสึนำมิคร้ังใหญ่ในปี 2554 โรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์ในประเทศญ่ีปุ่นเกือบ

ทั้งหมดตอ้งหยุดด ำเนินกำร ส่งผลให้อตัรำกำรพ่ึงพำตนเองดำ้นพลงังำนลดลงจำกร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 6 
ตน้ทุนค่ำเช้ือเพลิงเพ่ือผลิตไฟฟ้ำเพ่ิมข้ึนเกือบเท่ำตวั และอตัรำกำรปล่อยก๊ำซคำร์ไดออกไซด์ (CO2) จำกกำร
ผลิตไฟฟ้ำเพ่ิมข้ึน ดว้ยเหตุน้ีทำงรัฐบำลญ่ีปุ่นจึงไดมี้กำรก ำหนดแผนสัดส่วนประเภทเช้ือเพลิงกำรผลิตไฟฟ้ำ
ส ำหรับปี 2573 โดยตั้งเป้ำหมำยท่ีจะเพ่ิมอตัรำกำรพ่ึงพำตนเองดำ้นพลงังำน ลดตน้ทุนกำรผลิตไฟฟ้ำ และลด
ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซคำร์ไดออกไซด ์อยำ่งไรกต็ำม ไดใ้หค้วำมส ำคญักบัควำมปลอดภยัเป็นอนัดบัแรก 
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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 

น ้ามนัและอื่นๆ รอ้ยละ 12 รอ้ยละ 3 

ที่ ม า : Renewable Energy Insititute (www.renewable-ei.org) แ ล ะ  Electricity Review Japan by The Federation of 
Electricity Power Companies of Japan 

 

โดยเป้ำหมำยปริมำณกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตยใ์นปี 2573 อยูท่ี่ร้อยละ 7 จำกปริมำณกำร
ผลิตไฟฟ้ำทั้งหมด เพ่ิมข้ึนจำกปี 2559 ซ่ึงอยูท่ี่ร้อยละ 5 

นอกจำกน้ี จำกกำรเร่ิมระบบกำรซ้ือขำยไฟฟ้ำแบบ FiT ในปี 2555 ปริมำณกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำน
หมุนเวียนเพ่ิมข้ึนอยำ่งต่อเน่ืองในช่วงท่ีผำ่นมำ ส่งผลใหส้ัดส่วนปริมำณกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมุนเวียน
ต่อกำรปริมำณกำรผลิตไฟฟ้ำรวมเพ่ิมข้ึนจำกร้อยละ 8.8 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 15.0 ในปี 2559 โดยพลงังำน
แสงอำทิตยเ์ป็นประเภทท่ีอตัรำกำรเพ่ิมข้ึนมำกท่ีสุด 

 

แผนภาพแสดงปรมิาณการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีนในปี 2550 ถงึ 2559 แยกตามประเภทพลงังาน 

 
ทีม่า: Renewable Energy Insititute (www.renewable-ei.org) 
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อยำ่งไรก็ตำม รำคำรับซ้ือไฟฟ้ำจำก solar farm ท่ีก ำลงักำรผลิต 10 กิโลวตัตข้ึ์นไป ไดป้รับลดลงอยำ่ง
ต่อเน่ืองจำกระดบัเร่ิมตน้ท่ี 40 เยนต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมง ส ำหรับโครงกำรท่ียืน่ค ำขอในปี 2555 เหลือ 24 เยนต่อ
กิโลวตัต์-ชัว่โมง ส ำหรับโครงกำรท่ียื่นค ำขอในปีในปี 2559 และในปี 2560 ไดเ้ร่ิมมีกำรประมูลรำคำซ้ือขำย
ไฟฟ้ำ ซ่ึงรำคำเฉล่ียในกำรประมูลคร้ังแรกอยูท่ี่ 19.6 เยนต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมง 

ทั้งน้ี ตน้ทุนกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตยล์ดต ่ำลงอยำ่งต่อเน่ืองในช่วงท่ีผ่ำนมำ
เช่นเดียวกนั เน่ืองจำกรำคำแผงโซล่ำร์เซลลซ่ึ์งเป็นตน้ทุนส ำคญัของระบบผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนอำทิตยล์ดลง
อยำ่งต่อเน่ือง 
 

     แผนภำพแสดงรำคำแผงโซล่ำร์เซลล ์(Solar PV Modules) ในประเทศญ่ีปุ่น 

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

 

การจดัหาผลติภัณฑ์และบริการ 

การจัดหาทีต่ั้งโครงการ 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ประเภท Solar Farm ในประเทศไทย 

ส ำหรับกำรจดัหำท่ีตั้งโครงกำรส ำหรับโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์ประเภท Solar Farm ในประเทศ
ไทย บริษทัฯ จะพิจำรณำถึงปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

1. สภำพท่ีดิน 

สถำนท่ีตั้งโครงกำร ควรตั้งอยู่บนท่ีดินพ้ืนท่ีโล่ง เป็นพ้ืนท่ีรำบไม่เป็นเนินหรือแอ่ง ตอ้งไม่มีทำงน ้ ำ
สำธำรณะหรือทำงน ้ ำธรรมชำติไหลผำ่นพ้ืนท่ีในโครงกำร ไม่เป็นพ้ืนท่ีรับน ้ ำธรรมชำติหรือไม่เคยมีเหตุกำรณ์
น ้ ำท่วมในพ้ืนท่ีภำยในระยะเวลำ 10 ปีท่ีผำ่นมำ สภำพดินในโครงกำรควรเป็นดินร่วน ดินดำน ไม่ควรมีตั้งอยู่
บนสภำพดินทรำยท่ีอุม้น ้ ำหรือระบำยน ้ ำออกจำกพ้ืนท่ีไดช้ำ้ และไม่ควรมีชั้นหินอยู่ใตพ้ื้นท่ีโครงกำร พ้ืนท่ี
โครงกำรควรอยูห่่ำงจำกตึกสูง, ภูเขำ และตน้ไมย้ืนตน้ขนำดใหญ่ เพ่ือป้องกนักำรเกิดเงำบงับนพ้ืนท่ีแผงเซลล์
แสงอำทิตย ์
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2. ระยะห่ำงจำกจุดเช่ือมต่อสำยส่ง 

สถำนท่ีตั้งโครงกำรควรอยูใ่กลก้บัจุดเช่ือมต่อสำยไฟฟ้ำแรงสูงของ กฟภ. โดยจุดเช่ือมต่อและสถำน
ท่ีตั้งโครงกำรไม่ควรมีระยะห่ำงเกินกวำ่ 1-2 กิโลเมตร และมีทำงสำธำรณะท่ีสำมำรถสัญจรไดส้ะดวกถึงสถำน
ท่ีตั้งโครงกำร 

3. รำคำท่ีดิน 

รำคำท่ีดินของสถำนท่ีตั้งโครงกำร ท่ีเหมำะสมกบักำรลงทุนไม่ควรเกิน 400,000 บำท/ไร่ ทั้งน้ีรำคำท่ีดิน
อำจข้ึนกบัท่ีตั้งระยะห่ำงจำกสำยส่งและถนน 

4. ค่ำควำมเขม้แสงอำทิตย ์

โดยเฉล่ียแลว้ ประเทศไทยมีควำมเขม้แสงอำทิตยเ์ฉล่ียอยูท่ี่ 1,825 กิโลวตัต์-ชัว่โมง/ตำรำงเมตร/ปี ซ่ึง
พ้ืนท่ี ท่ีมีศกัยภำพควำมเขำ้แสงอำทิตยสู์งจะอยูใ่นเขตภำคกลำงและภำคตะวนัออกของประเทศ ทั้งน้ีในกำร
พิจำรณำกำรลงทุน จึงจะตอ้งใชข้อ้มูลทำงสถิติ ควำมเขม้แสงของพ้ืนท่ีนั้นๆ จำกแหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้ใน
กำรค ำนวณหำปริมำณพลงังำนไฟฟ้ำท่ีจะผลิตไดใ้นแต่ละโครงกำร โดยค่ำควำมเขม้แสงในแต่ละโครงกำรไม่
ควรต ่ำกว่ำ 1,600 กิโลวตัต์-ชัว่โมง/ตำรำงเมตร/ปี ควำมเขม้แสงของพ้ืนท่ีตั้งโครงกำรในประเทศไทยของ
บริษทัฯ เป็นดงัน้ี 

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

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

(1) ขอ้มลูจากองคก์ารบรหิารการบนิและอวกาศแหง่ชาต ิ(NASA) 
 

โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ประเภท Solar Rooftop ในประเทศไทย 

ส ำหรับกำรจดัหำท่ีตั้งโครงกำรผลิตไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์ประเภท Solar Rooftop ในประเทศไทย 
บริษทัฯ จะพิจำรณำถึงปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

1. ขอ้มูลบริษทัเจำ้ของอำคำรพำณิชย ์
กำรติดตั้งโซลำเซลล์เป็นกำรลงทุนติดตั้งบนหลงัคำของบริษทันั้นๆ ดงันั้นตอ้งดูถึงควำมมัน่คงและ

ควำมน่ำเช่ือถือของบริษทัดงักล่ำว รวมถึง บริษทันั้นๆ ควรมีปริมำณกำรใชไ้ฟฟ้ำมำกกว่ำ 100,000 หน่วย/
เดือน และมีกำรคิดค่ำไฟแบบ TOU (Time of use) เพรำะกำรคิดค่ำไฟแบบ TOD (Time of Date) คือคิดค่ำ
ไฟฟ้ำรำคำคงท่ีทุกเวลำ ซ่ึงจะมีค่ำใชไ้ฟฟ้ำท่ีถูกอยูแ่ลว้ 
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2. สภำพหลงัคำ 
อำยกุำรใชง้ำนของหลงัคำไม่ควรมำกกวำ่ 15 ปี และสำมำรถรองรับน ้ ำหนกัของแผงและอุปกรณ์ติดตั้ง

ของโซลำเซลลไ์ดอ้ยำ่งนอ้ยประมำณ 20 กิโลกรัม/ตำรำงเมตร ประเภทของหลงัคำควรเป็น Metal Sheet ซ่ึงง่ำย
ต่อกำรติดตั้ง รวมถึงควำมชันของหลงัคำไม่ควรชันมำกกว่ำ 30 องศำ เพ่ือให้สะดวกต่อกำรติดตั้งและกำร
บ ำรุงรักษำ 

3. สถำนท่ีตั้ง 

อำคำรท่ีจะติดตั้งไม่ควรอยูใ่กลส่ิ้งปลูกสร้ำงท่ีสูงกวำ่ เพรำะอำจท ำใหเ้กิดเงำบงับนแผงเซลลแ์สงอำทิตย ์

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ประเภท Solar Farm ในประเทศญี่ปุ่น 

ส ำหรับกำรจดัหำท่ีตั้งโครงกำรส ำหรับโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์ประเภท Solar Farm ในประเทศ
ญ่ีปุ่น บริษทัฯ จะพิจำรณำถึงปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

1. สภำพท่ีดิน 
สถำนท่ีตั้งโครงกำร ควรตั้งอยู่บนท่ีดินพ้ืนท่ีโล่ง เป็นพ้ืนท่ีรำบไม่เป็นเนินหรือแอ่ง ตอ้งไม่มีทำงน ้ ำ

สำธำรณะหรือทำงน ้ ำธรรมชำติไหลผำ่นพ้ืนท่ีในโครงกำร ไม่เป็นพ้ืนท่ีใกลช้ำยฝ่ังทะเล ไม่เคยมีเหตุกำรณ์น ้ ำ
ท่วมในพ้ืนท่ีภำยในระยะเวลำ 10 ปีท่ีผ่ำนมำ และไม่เป็นพ้ืนท่ีใกลภู้เขำไฟ สภำพดินในโครงกำรควรเป็นดิน
ร่วน ดินดำน ไม่ควรมีตั้งอยูบ่นสภำพดินทรำยท่ีอุม้น ้ ำหรือระบำยน ้ ำออกจำกพ้ืนท่ีไดช้ำ้ และไม่ควรมีชั้นหิน
อยูใ่ตพ้ื้นท่ีโครงกำร พ้ืนท่ีโครงกำรควรอยูห่่ำงจำกตึกสูง, ภูเขำ และตน้ไมย้ืนตน้ขนำดใหญ่ เพ่ือป้องกนักำร
เกิดเงำบงับนพ้ืนท่ีแผงเซลลแ์สงอำทิตย ์

2. ระยะห่ำงจำกจุดเช่ือมต่อสำยส่ง 
สถำนท่ีตั้งโครงกำรควรอยูใ่กลก้บัจุดเช่ือมต่อสำยไฟฟ้ำแรงสูงของกำรไฟฟ้ำ โดยจุดเช่ือมต่อและสถำน

ท่ีตั้งโครงกำรไม่ควรมีระยะห่ำงเกินกว่ำ 5 กิโลเมตร และมีทำงสำธำรณะท่ีสำมำรถสัญจรไดส้ะดวกถึงสถำน
ท่ีตั้งโครงกำร 

3. รำคำท่ีดิน 
ตน้ทุนท่ีดินของสถำนท่ีตั้งโครงกำรควรอยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสม ไม่สูงเกินไป โดยสอดคลอ้งกบัสถำน

ท่ีตั้ง ระยะห่ำงจำกสำยส่ง และถนน 

4. ค่ำควำมเขม้แสงอำทิตย ์
โดยเฉล่ียแลว้ ประเทศญ่ีปุ่นมีควำมเขม้แสงอำทิตยเ์ฉล่ียอยูท่ี่ 1,389 กิโลวตัต-์ชัว่โมง/ตำรำงเมตร/ปี ซ่ึง

พ้ืนท่ี ท่ีมีศกัยภำพควำมเขม้แสงอำทิตยสู์งจะอยูใ่นเขตภำคกลำงและภำคใตข้องประเทศ ทั้งน้ีในกำรพิจำรณำ
กำรลงทุน จึงจะต้องใช้ข้อมูลทำงสถิติ ควำมเข้มแสงของพ้ืนท่ีนั้นๆ จำกแหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ ในกำร
ค ำนวณหำปริมำณพลงังำนไฟฟ้ำท่ีจะผลิตไดใ้นแต่ละโครงกำร โดยค่ำควำมเขม้แสงในแต่ละโครงกำรไม่ควร
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ต ่ำกว่ำ 1,200 กิโลวตัต-์ชัว่โมง/ตำรำงเมตร/ปี ทั้งน้ี ควำมเขม้แสงของพ้ืนท่ีตั้งโครงกำรในประเทศญ่ีปุ่นของ
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 

หมายเหต ุ
(1) ขอ้มลูจากองคก์ารบรหิารการบนิและอวกาศแหง่ชาต ิ(NASA) 

 

การจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ประเภท Solar Farm ในประเทศไทย 

ในกำรพิจำรณำผูรั้บเหมำก่อสร้ำงส ำหรับโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ ประเภท Solar Farm ใน
ประเทศไทย บริษทัฯ จะพิจำรณำถึงปัจจยัดงัน้ี 

1. ประสบกำรณ์และควำมเช่ียวชำญ 
พิจำรณำวำ่ผูรั้บเหมำตอ้งมีประสบกำรณ์และควำมช ำนำญในดำ้นกำรติดตั้งระบบโซลำร์เซลล ์พร้อมทั้ง

มีทีมวิศวกรทั้งด้ำนไฟฟ้ำก ำลงัและด้ำนโยธำ ระดบัสำมญัข้ึนไป และด้ำนเคร่ืองกลระดบัภำคีข้ึนไป และ
พิจำรณำถึงควำมสำมำรถในกำรส่งมอบงำนได้ตรงเวลำ อีกทั้ ง พิจำรณำถึงคุณภำพงำนท่ีสร้ำงเสร็จแล้ว 
คุณภำพของอุปกรณ์ท่ีใช ้กำรรับประกนั และผูรั้บเหมำดงักล่ำวจะตอ้งไม่เคยมีประวติัเป็นผูล้ะท้ิงงำน รวมถึง
พิจำรณำควำมผดิพลำดในอดีตท่ีเกิดข้ึนดว้ย 

2. ควำมมัน่คงและปริมำณงำนท่ีรับผดิชอบอยู ่
ผูรั้บเหมำตอ้งเป็นนิติบุคคลท่ีมีกำรจดทะเบียนถูกต้องตำมกฎหมำย โดยก่อนกำรจดัจ้ำงผูรั้บเหมำ 

บริษทัฯ จะพิจำรณำจำกทุนจดทะเบียน และงบกำรเงินทั้งงบดุล งบก ำไรขำดทุน และงบกระแสเงินสด โดย
พิจำรณำสภำพคล่องทำงกำรเงิน ควำมสำมำรถในกำรบริหำรเงิน อตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุน วงเงินสินเช่ือจำก
สถำบนัทำงกำรเงิน ของผูรั้บเหมำรำยนั้นๆ นอกจำกน้ียงัพิจำรณำถึงปริมำณงำนในมือของผูรั้บเหมำรำยนั้นๆ 

3. กำรประกวดรำคำ 
บริษทัฯ จะพิจำรณำถึงรำคำรวม รำคำต่อรำยกำร และรำคำต่อหน่วย พร้อมทั้งพิจำรณำคุณภำพของ

อุปกรณ์และช้ินงำนท่ีผูรั้บเหมำเสนอ จะตอ้งอยูใ่นระดบัมำตรฐำนท่ียอมรับได ้
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โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ประเภท Solar Rooftop ในประเทศไทย 

ในกำรพิจำรณำผูรั้บเหมำก่อสร้ำงส ำหรับโครงกำรผลิตไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์ประเภท Solar 
Rooftop ในประเทศไทย บริษทัฯ จะพิจำรณำถึงปัจจยัดงัน้ี 

1. ประสบกำรณ์และควำมเช่ียวชำญ 
พิจำรณำวำ่ผูรั้บเหมำตอ้งมีประสบกำรณ์และควำมช ำนำญในดำ้นกำรติดตั้งระบบโซลำร์เซลล ์พร้อมทั้ง

มีทีมวิศวกรทั้งด้ำนไฟฟ้ำก ำลงัและด้ำนโยธำ ระดบัสำมญัข้ึนไป และด้ำนเคร่ืองกลระดบัภำคีข้ึนไป และ
พิจำรณำถึงควำมสำมำรถในกำรส่งมอบงำนไดต้รงเวลำ อีกทั้ง พิจำรณำถึงคุณภำพงำนท่ีสร้ำงเสร็จแลว้ ไม่เคย
มีประวติัเป็นผูล้ะท้ิงงำน รวมถึงพิจำรณำควำมผดิพลำดในอดีตท่ีเกิดข้ึนดว้ย 

2. ควำมมัน่คง 
ผูรั้บเหมำตอ้งเป็นนิติบุคคลท่ีมีกำรจดทะเบียนถูกตอ้งตำมกฎหมำย มีสถำนะกำรเงินท่ีมัน่คง โดยก่อน

กำรจดัจำ้งผูรั้บเหมำ บริษทัฯ จะพิจำรณำจำกทุนจดทะเบียนของผูรั้บเหมำนั้นๆ ดว้ย 

3. ปริมำณงำนท่ีผูรั้บเหมำรับผิดชอบอยู ่
ผูรั้บเหมำท่ีมีปริมำณงำนในมือมำก อำจไม่มีทรัพยำกรมำกพอในกำรรับงำนเพ่ิม หรือในกรณีท่ีมีกำร

ว่ำจำ้งผูรั้บเหมำรำยเดียวหลำยโครงกำร งำนก่อสร้ำงอำจเกิดปัญหำได ้หำกผูรั้บเหมำรำยนั้นเกิดปัญหำใดๆ 
ข้ึนมำ 

4. กำรประกวดรำคำ 
บริษทัฯ จะพิจำรณำถึงรำคำรวม รำคำต่อรำยกำร และรำคำต่อหน่วย พร้อมทั้งพิจำรณำคุณภำพของ

อุปกรณ์และช้ินงำนท่ีผูรั้บเหมำเสนอ จะตอ้งอยูใ่นระดบัมำตรฐำนท่ียอมรับได ้

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ประเภท Solar Farm ในประเทศญี่ปุ่น 

ในกำรพิจำรณำผูรั้บเหมำก่อสร้ำงส ำหรับโครงกำรผลิตไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์ประเภท Solar Farm 
ในประเทศญ่ีปุ่น บริษทัฯ จะพิจำรณำถึงปัจจยัดงัน้ี 

1. ประสบกำรณ์ 
พิจำรณำว่ำผูรั้บเหมำตอ้งเป็นผูรั้บเหมำทอ้งถ่ิน โดยตอ้งมีประสบกำรณ์และควำมช ำนำญในดำ้นกำร

ติดตั้ งระบบโซลำร์เซลล์ พร้อมทั้ งมีทีมวิศวกรทั้ งด้ำนไฟฟ้ำก ำลัง โยธำ และเคร่ืองกล  และพิจำรณำถึง
ควำมสำมำรถในกำรส่งมอบงำนไดต้รงเวลำ อีกทั้ง พิจำรณำถึงคุณภำพงำนท่ีสร้ำงเสร็จแลว้ ไม่เคยมีประวติั
เป็นผูล้ะท้ิงงำน รวมถึงพิจำรณำควำมผดิพลำดในอดีตท่ีเกิดข้ึนดว้ย 

2. ใบอนุญำต 
ผูรั้บเหมำจะตอ้งเป็นนิติบุคคลผูมี้ใบอนุญำตกำรก่อสร้ำง 
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3. กำรประกวดรำคำ 
บริษทัฯ จะพิจำรณำถึงรำคำรวม รำคำต่อรำยกำร และรำคำต่อหน่วย พร้อมทั้งพิจำรณำคุณภำพของ

อุปกรณ์และช้ินงำนท่ีผูรั้บเหมำเสนอ จะตอ้งอยูใ่นระดบัมำตรฐำนท่ียอมรับได ้

การจัดหาเคร่ืองจักรอุปกรณ์ 

กำรจดัหำแผงโซล่ำร์เซลล ์

บริษทัฯ จะคดัเลือกผูผ้ลิตจำกกลุ่มผูผ้ลิตแผงโซล่ำร์เซลลท่ี์มีคุณภำพดีและน่ำเช่ือถือ โดยในกำรจดัซ้ือ
แต่ละคร้ัง จะเชิญใหผู้ผ้ลิตหลำยรำยเสนอรำคำแผงโซล่ำร์เซลลม์ำ เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภำพ รำคำ บริกำร
หลงักำรขำย และกำรรับประกนัคุณภำพ นอกจำกน้ีบริษทัฯ จะพิจำรณำถึงก ำลงักำรผลิตของผูผ้ลิตท่ีเหลืออยู่
ในขณะนั้นดว้ย เพ่ือลดควำมเส่ียงจำกกำรไดรั้บสินคำ้ชำ้กวำ่ก ำหนด 

กำรจดัหำเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้ำ (Inverter) 

ในกำรจดัซ้ือเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้ำ ซ่ึงถือวำ่เป็นอุปกรณ์ท่ีส ำคญัในกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำ บริษทัฯ 
จะพิจำรณำถึงปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

- เป็นผูผ้ลิตท่ีอยูใ่นรำยช่ือผูผ้ลิตของ กฟน. หรือ กฟภ. 
- เป็นผูผ้ลิตรำยใหญ่ในตลำดโลก 
- มีบริกำรหลงักำรขำยท่ีรวดเร็วและเช่ือถือได ้
- มีกำรรับประกนัสินคำ้หลงักำรขำยอยำ่งนอ้ย 5 ปี 

กำรจดัหำอุปกรณ์ไฟฟ้ำอ่ืน 

บริษทัฯ จะพิจำรณำซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้ำอ่ืน โดยพิจำรณำถึงปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

- ผูผ้ลิตไดรั้บมำตรฐำนระหวำ่งประเทศหรือมำตรฐำนในประเทศ 
- เป็นผูผ้ลิตท่ีมีช่ือเสียงและไดรั้บกำรยอมรับในอุตสำหกรรรม 
- ส ำหรับอุปกรณ์บำงประเภท บริษทัฯ จะใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีไดม้ำตรำฐำนจำกยุโรปหรืออเมริกำ

เท่ำนั้น เช่น อุปกรณ์กระแสตรง, สำยไฟฟ้ำกระแสตรง และอุปกรณ์ต่อสำยไฟฟ้ำ 

กำรจดัหำอุปกรณ์ยดึแผงโซล่ำร์เซลล ์

บริษทัฯ จะพิจำรณำซ้ืออุปกรณ์ยดึแผงโซล่ำร์เซลล ์โดยพิจำรณำถึงปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

- วสัดุท่ีใชต้อ้งไดม้ำตรฐำน 
- มีขอ้มูลทำงวศิวกรรมรองรับ 
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การจัดจ้างผู้บริหารจัดการและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า (Operation and Maintenance) 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ประเภท Solar Farm ในประเทศไทย 

บริษัทย่อยของบริษัทฯ ซ่ึงประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตยป์ระเภท Solar Farm ใน
ประเทศไทย ไดท้ ำสัญญำจำ้งปฏิบติักำรเดินเคร่ือง บ ำรุงรักษำ และบริหำรจดักำร (O&M Contract) กบั EE ซ่ึง
เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ เป็นระยะเวลำ 3 ปี และเม่ือครบก ำหนดอำยสุญัญำ หำกไม่มีกำรบอกเลิกสญัญำจำก
ฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึง จะมีกำรต่อสัญญำอตัโนมติัออกไปอีกครำวละ 3 ปี โดยท่ีผ่ำนมำ EE ปฏิบติัหน้ำท่ีไดต้ำม
เกณฑม์ำตรำฐำนท่ียอมรับได ้

โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ประเภท Solar Rooftop ในประเทศไทย 

บริษทัย่อยของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบกิจกำรโครงกำรผลิตไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยป์ระเภท Solar 
Rooftop ในประเทศไทย ไดท้ ำสัญญำจำ้งปฏิบติักำรเดินเคร่ือง บ ำรุงรักษำ และบริหำรจดักำร (O&M Contract) 
กบั EE ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ เป็นระยะเวลำ 3 ปี และเม่ือครบก ำหนดอำยสุัญญำ หำกไม่มีกำรบอกเลิก
สัญญำจำกฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึง จะมีกำรต่อสัญญำอตัโนมติัออกไปอีกครำวละ 3 ปี โดยท่ีผ่ำนมำ EE ปฏิบติัหนำ้ท่ี
ไดต้ำมเกณฑม์ำตรำฐำนท่ียอมรับได ้

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ประเภท Solar Farm ในประเทศญี่ปุ่น 

ในกำรพิจำรณำผูบ้ริหำรจดักำรและบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำ  (O&M Contractor) ส ำหรับโครงกำรผลิต
ไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์ประเภท Solar Rooftop ในประเทศญ่ีปุ่น จะมีกำรพิจำรณำถึงปัจจยัดงัน้ี 

1. ประสบกำรณ์ 
ทีมดูแลบ ำรุงรักษำระบบจะตอ้งเป็นบริษทัในทอ้งถ่ินนั้นๆ และมีประสบกำรณ์และควำมช ำนำญใน 

กำรดูแลรักษำ และซ่อมแซมระบบโซลำร์เซลล ์

2. ใบอนุญำต 
ทีมดูแลบ ำรุงรักษำระบบน้ีจะตอ้งมีวศิวกรท่ีมีใบอนุญำตในกำรดูแลระบบ 

การจัดหาวตัถุดบิก๊าซ ส าหรับการผลติไฟฟ้าและไอน ้าของโรงไฟฟ้า Cogeneration 
โรงไฟฟ้ำ Cogeneration ของ PPTC และ SSUT ใช้ก๊ำซธรรมชำติเพ่ือเป็นเช้ือเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำ

และไอน ้ ำ ซ่ึงในกำรจดัหำก๊ำซของ PPTC และ SSUT ไดเ้ขำ้ท ำสัญญำซ้ือขำยก๊ำซ กบั ปตท. เป็นระยะเวลำ 25 
ปี นบัจำกวนัท่ี PPTC และ/หรือ SSUT เร่ิมใชก๊้ำซเพ่ือคำ้ ทั้งน้ีหำกเกิดกรณีท่ี ปตท. ไม่สำมำรถส่งก๊ำซในแต่ละ
ปีไดค้รบตำมปริมำณท่ีก ำหนดในสัญญำ ซ่ึงเท่ำกบัปริมำณก๊ำซท่ี PPTC หรือ SSUT มีควำมผูกพนัตอ้งใชเ้พื่อ
ผลิตไฟฟ้ำเพ่ือจ ำหน่ำยใหแ้ก่ กฟผ. โดยมิไดเ้กิดจำกสำเหตุท่ีไดรั้บยกเวน้ตำมท่ีระบในสญัญำแลว้นั้น ปตท. จะ
ชดเชยค่ำเสียหำยของปริมำณก๊ำซท่ี ปตท. ไม่สำมำรถส่งไดค้รบในรำคำเท่ำกบัผลต่ำงของรำคำก๊ำซและรำคำ
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น ้ ำมนัดีเซล อย่ำงไรก็ตำม ควำมรับผิดชอบ ปตท. จะไม่เกินกว่ำค่ำตอบแทนในกำรจดัหำ/กำรตลำดก๊ำซ 
(Margin) ตำมท่ีระบุในสญัญำ 

รำคำของก๊ำซ 
รำคำก๊ำซประกอบดว้ยรำคำเน้ือก๊ำซและรำคำค่ำผำ่นท่อ โดยรำคำเน้ือก๊ำซจะปรับเปล่ียนตำมรำคำเฉล่ีย

ของเน้ือก๊ำซท่ี ปตท. รับซ้ือจำกผูผ้ลิต/ผูข้ำย ในแต่ละเดือน ส ำหรับอตัรำค่ำผ่ำนท่อ จะเป็นอตัรำเดียวกบัท่ี 
ปตท. เรียกเกบ็จำก กฟผ. 

คุณภำพของก๊ำซ 
มีกำรก ำหนดคุณภำพของก๊ำซไวใ้นสัญญำซ้ือขำยก๊ำซ ทั้งน้ีหำกก๊ำซมีคุณภำพไม่เป็นไปตำมท่ีระบุใน

สญัญำ PPTC และ/หรือ SSUT มีสิทธิในกำรปฏิเสธไม่รับซ้ือก๊ำซดงักล่ำว 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
ส ำหรับโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทย กลุ่มบริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรด้ำน

ส่ิงแวดลอ้มตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่งเคร่งครัดเพ่ือประกอบกำรขออนุญำตก่อสร้ำงและด ำเนินโครงกำร
โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยข์องกลุ่มบริษทัฯ ทั้งน้ี โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยเ์ป็นโครงกำรหรือกิจกำรท่ี
ไม่เข้ำข่ำยต้องจดัท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment หรือ 
EIA) ทั้งน้ี ขอ้ก ำหนดท่ีเป็นเง่ือนไขประกอบกำรอนุญำตโรงไฟฟ้ำพลงังำนหมุนเวียนโดยทัว่ไปมีรำยละเอียด
ดงัน้ี 

 

ประมวลหลกัการปฏิบติั  
(Code of Practice (CoP))  

มาตรการป้องกนั แก้ไข และ 
ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายงานเก่ียวกบัการศึกษามาตรการป้องกนั 
และแก้ไขผลกระทบต่อคณุภาพส่ิงแวดล้อม 

และความปลอดภยั  
(Environmental & Safety Assessment (ESA)) 

ประกอบการขอรบัใบอนุญาต ใบอนุญาตประกอบกจิการผลติไฟฟ้า ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงานผลติไฟฟ้า (ร.ง. 4 
ประเภทโรงงานล าดบัที ่88) 

ประเภทเทคโนโลย ี ทุกประเภทเทคโนโลย ี ทุกประเภทเทคโนโลย ี

ประเภทเชือ้เพลงิ ทุกประเภทเชือ้เพลงิและแหล่งพลงังานตน้ก าลงั ทุกประเภทเชือ้เพลงิและแหล่งพลงังานตน้ก าลงั 

ก าลงัการผลติตดิตัง้ทีเ่ขา้ขา่ย -   ตัง้แต่ 1,000 กโิลโวลตแ์อมแปรข์ึน้ไป แต่ไม่
ถงึ 10 เมกะวตัต ์(กรณโีรงไฟฟ้าพลงังาน
ความรอ้นซึง่ไมเ่ขา้ขา่ยตอ้งจดัท ารายงาน 
EIA) 

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

ตัง้แต่ 5 เมกะวตัตข์ึน้ไป แต่ไมถ่งึ 10 เมกะวตัต ์

หลกัการ/วตัถุประสงค ์ ผูป้ระกอบกจิการจะตอ้ง 

- ปฏบิตัติามมาตรการป้องกนั แกไ้ข และ
ตดิตามตรวจสอบที ่กกพ. ไดก้ าหนดไวแ้ลว้
เป็นมาตรฐานขัน้ต ่าเดยีวกนัส าหรบัทุก

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 

- ด าเนินการดา้นการมสีว่นรว่มของประชาชน 
เพือ่เปิดโอกาสใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีกบัโครงการ
เขา้มาแสดงความคดิเหน็ตัง้แต่เริม่ตน้โครงการ 
รวมทัง้จะตอ้งรวบรวมประเดน็ขอ้คดิเหน็และ
ขอ้หว่งใยทีไ่ดม้าพจิารณาก าหนดเป็น
มาตรการทีเ่หมาะสมเพิม่เตมิไวใ้นแนบทา้ย
ของรายการตรวจสอบดา้นสิง่แวดลอ้มดว้ย 

และจดัใหม้รีะบบบรหิารจดัการดา้นความปลอดภยั 
ใหค้ณะท างาน ESA ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ใหค้วามเหน็ชอบ ทัง้นี้ ผลการศกึษาและการ
ก าหนดมาตรการของแต่ละโครงการอาจแตกต่าง
กนัไดเ้ป็นกรณไีป 

 ผูป้ระกอบกจิการสามารถน ามาตรการขัน้ต ่าใน CoP ไประบุเป็นขอ้เสนอเบือ้งตน้ในรายงาน ESA ได ้โดย
ก าหนดมาตรการเพิม่เตมิเฉพาะโครงการหรอืแต่ละกจิกรรมจากผลการศกึษาและการรบัฟังความคดิเหน็ 

กรณยีกเวน้ ไมม่ ี โรงงานทีต่ ัง้อยูใ่นนิคมอุตสาหกรรม หรอืในเขตสง่เสรมิ
การลงทุนทีไ่ดจ้ดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบ
สิง่แวดลอ้มแลว้ 

ชว่งเวลาทีต่อ้งจดัท า การด าเนินการแบ่งออกเป็น 3 ชว่ง คอื ก่อนยืน่
ค าขอรบัใบอนุญาต การตดิตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มระหวา่งด าเนินการ และการ
ฟ้ืนฟูสภาพพืน้ทีเ่มือ่เลกิด าเนินการ 

ก่อนยืน่ค าขอรบัใบอนุญาต 

ทีม่า: คูม่อืการขอรบัใบอนุญาตประกอบกจิการไฟฟ้า – ใบอนุญาตประกอบกจิการผลติไฟฟ้า ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า และจ าหน่ายไฟฟ้า โดยส านกังาน 
คณะกรรมการก ากบักจิการพลงังานฝ่ายใบอนุญาต   

 
ทั้งน้ี ประเภทรำยงำนดำ้นส่ิงแวดลอ้มและควำมปลอดภยัท่ีตอ้งจดัท ำ โดยจ ำแนกตำมประเภทของ

โรงไฟฟ้ำและขนำดก ำลงักำรผลิตติดตั้งสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

ก าลงัการผลิตติดตัง้ 
ประเภทโรงไฟฟ้า 

พลงัความร้อน ไม่มีการเผาไหม้เช้ือเพลิง 

10 เมกะวตัต ์ขึน้ไป EIA / EHIA CoP 

5 -10 เมกะวตัต ์ CoP + ESA CoP + ESA 

1,000 กโิลโวลตแ์อมแปร ์ขึน้ไป CoP CoP 

ที่มา: คู่มอืการขอรบัใบอนุญาตประกอบกจิการไฟฟ้า – ใบอนุญาตประกอบกิจการผลติไฟฟ้า ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า และจ าหน่ายไฟฟ้า โดยส านักงาน
คณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน ฝ่ายใบอนุญาต 

ณ ปัจจุบัน โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตยป์ระเภท Solar Farm ในประเทศไทย ซ่ึงเปิด
ด ำเนินกำรเชิงพำณิชยแ์ลว้ มีก ำลงักำรผลิตของแต่ละโครงกำรอยูใ่นระดบัตั้งแต่ 5 เมกะวตัตข้ึ์นไป แต่ไม่ถึง 10 
เมกะวตัต์ จึงตอ้งด ำเนินกำรตำมประมวลหลกักำรปฏิบติั (Code of Practice (CoP)) มำตรกำรป้องกนั แกไ้ข 
และติดตำมตรวจสอบผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และตอ้งจดัท ำรำยงำนเก่ียวกบักำรศึกษำมำตรกำรป้องกนัและ
แกไ้ขผลกระทบต่อคุณภำพส่ิงแวดลอ้มและควำมปลอดภยั (Environmental & Safety Assessment (ESA)) 
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ส ำหรับโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ประเภท Solar Rooftop ในประเทศไทย ซ่ึงเปิด
ด ำเนินกำรเชิงพำณิชยแ์ลว้ มีก ำลงักำรผลิตของแต่ละโครงกำรอยูใ่นระดบัตั้งแต่ 1,000 กิโลโวลตแ์อมแปร์ข้ึน
ไป แต่ไม่ถึง 5 เมกะวตัต์ จึงตอ้งด ำเนินกำรตำมประมวลหลกักำรปฏิบติั (Code of Practice (CoP)) มำตรกำร
ป้องกนั แกไ้ข และติดตำมตรวจสอบผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มเท่ำนั้น  

ส ำหรับโครงกำร Solar Farm ในประเทศญ่ีปุ่น กลุ่มบริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรด้ำนส่ิงแวดล้อมตำม
กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่งเคร่งครัดเพ่ือประกอบกำรขออนุญำตก่อสร้ำงและประกอบธุรกิจ Solar Farm ของกลุ่ม
บริษทัฯ ทั้งน้ี ขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรด ำเนินกำรดำ้นส่ิงแวดลอ้มตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งจะแตกต่ำงกนัไปในแต่
ละภูมิภำคของประเทศญ่ีปุ่น โดย กลุ่มบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีทีมงำนเพ่ือศึกษำและด ำเนินงำนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักำรปฏิบติัตำมมำตรกำรเก่ียวกบัผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือให้มัน่ใจว่ำกลุ่มบริษทัฯ มีกำรด ำเนินกำรท่ี
จ ำเป็นในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่ง 
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ปัจจัยความเส่ียงธุรกจิส่ิงพมิพ์ 

ความเส่ียงจากการพึง่พงิลูกค้ารายใหญ่ 
 

ปัจจุบนัรายไดห้ลกัทั้งหมดของบริษทัมาจากธุรกิจรับจา้งพิมพ ์ โดยบริษทัเป็นผูผ้ลิตส่ิงพิมพใ์น
ลกัษณะการใหบ้ริการดา้นการพิมพค์รบวงจร ไดรั้บมาตรฐาน ISO 9001-2008  และมีลูกคา้รายใหญ่ ซ่ึงราย
แรก  5 ราย มีสัดส่วนรายไดก้วา่ร้อยละ 50 ของรายไดร้วมของบริษทั ซ่ึงนบัเป็นความเส่ียงอยา่งมาก หาก
บริษัทต้องเสียลูกค้ารายใหญ่รายใดรายหน่ึงให้กับคู่แข่ง จะส่งกระทบต่อรายได้อาจจะลดลงอย่างมี
นยัส าคญั อยา่งไรก็ดี บริษทัมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้รายใหญ่ดงักล่าวมาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี 
โดยตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมาบริษทัไดรั้บงานพิมพจ์ากลูกคา้รายใหญ่อยา่งต่อเน่ือง  สามารถสร้างลูกคา้ราย
ใหม่ และรักษาฐานลูกคา้เดิมไวไ้ด ้โดยมุ่งเนน้ไปยงัลูกคา้กลุ่มเป้าหมายท่ีมีศกัยภาพสูง เพ่ือเพ่ิมมูลค่างาน
พิมพ ์ อีกทั้งบริษทัสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี  ทั้งในดา้นคุณภาพ  ราคา  การ
ส่งมอบงานตรงตามก าหนดเวลา  ตลอดจนการใหบ้ริการทั้งก่อนและหลงัการพิมพง์านอยา่งมีประสิทธิภาพ  
ท าใหลู้กคา้พึงพอใจและมีความเช่ือมัน่ต่อบริษทั   

 

ความเส่ียงในเร่ืองราคาวตัถุดบิ และความผนัผวนของราคาวตัถุดบิ 
 

ในการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษทัฯ จ าเป็นตอ้งมีการส ารองวตัถุดิบให้เพียงพอต่อความ
ตอ้งการของลูกคา้ วตัถุดิบหลกัของบริษทัฯ คือกระดาษ ซ่ึงคิดเป็นตน้ทุนประมาณร้อยละ 40 - 45 ของ
ยอดขาย ซ่ึงราคากระดาษจะเปล่ียนแปลงตามสภาวะเศรษฐกิจ  โดยในปี 2558 ราคาเยื่อกระดาษปรับตวั
เพ่ิมข้ึน ท าให้ราคากระดาษในประเทศมีการปรับตวัสูงข้ึน  จากประสบการณ์ในธุรกิจส่ิงพิมพ์ของฝ่าย
บริหาร ประกอบกบัไดติ้ดตามราคากระดาษอยา่งใกลชิ้ด มีการควบคุมการใชก้ระดาษอยา่งเคร่งครัด ท าให้
บริษทัฯสามารถควบคุมตน้ทุนของกระดาษไวไ้ด ้ และบริษทัไดน้ าเขา้กระดาษจากต่างประเทศโดยตรง  ซ่ึง
ตน้ทุนกระดาษจะต ่ากวา่การซ้ือกระดาษภายในประเทศ  โดยสดัส่วนการซ้ือกระดาษระหวา่งกระดาษน าเขา้
จากต่างประเทศ และการซ้ือกระดาษภายในประเทศ คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 70 ต่อ 30   

อยา่งไรก็ดี ทีมผูบ้ริหารซ่ึงมีประสบการณ์ในธุรกิจส่ิงพิมพม์านานกว่า 20 ปี ไดมี้การวิเคราะห์
สถานการณ์และติดตามภาวะตลาดของวตัถุดิบในตลาดโลกและตลาดในประเทศอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือ
วางแผนในการสั่งซ้ือ และวิธีป้องกนัความเส่ียงโดยบริษทัอาจจ าเป็นตอ้งสต็อก วตัถุดิบส าหรับลูกคา้ท่ีมี
สัญญาไวแ้ละลูกคา้ประจ าส่วนหน่ึงเพ่ือสามารถรักษาราคาวตัถุดิบท่ีไดต้กลงกบัลูกคา้ไว ้พร้อมกบัช้ีแจงให้
ลูกคา้ทราบและเขา้ใจถึงสถานการณ์ของวตัถุดิบ รวมถึงความจ าเป็นในการปรับราคา ตอ้งพยายามปรับราคา
ขายข้ึนตามราคาวตัถุดิบท่ีเพ่ิมข้ึน 

 

ปัจจัยความเส่ียง 
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ความเส่ียงด้านความสามารถในการช าระหนีข้องลูกหนี ้
 

บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจส่ิงพิมพ ์และลูกคา้ของบริษทัฯ ส่วนมากจะด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัหนงัสือ 
นิตยสาร แผ่นพบั ใบปลิว ปฏิทิน ฯลฯ ดงันั้นรายไดส่้วนใหญ่มาจากการขายหนังสือ และโฆษณา ถา้ให้
จดัเป็นประเภทสินคา้ก็เป็นสินคา้ท่ีไม่จ าเป็นต่อการด ารงชีพ ซ่ึงถา้ในช่วงเศรษฐกิจตกต ่าก็จะส่งผลกระทบ
ต่อลูกคา้ของบริษทัฯ และการจ่ายช าระหน้ีของลูกคา้ แต่บริษทัฯ  มีนโยบายในการใหเ้ครดิตแก่ลูกคา้บริษทั
ฯ จะพิจารณาจากช่ือเสียง สถานะทางการเงิน ประวติัการช าระเงิน และสภาพธุรกิจของลูกคา้ โดยวาง
เง่ือนไขในการช าระเงินอยู่ระหว่าง 30-90 วนั หรืออาจตอ้งเก็บเงินล่วงหน้าในกรณีท่ีเป็นลูกคา้รายใหม่ 
บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายและวางระเบียบปฏิบติัเก่ียวกบัการควบคุมสินเช่ือ การติดตามและเร่งรัดการ
ช าระหน้ีจากลูกคา้ บริษทัฯ ไดว้างนโยบายการตั้งส ารองหน้ีสูญโดยพิจารณาจากความสามารถในการช าระ
หน้ีของลูกคา้เป็นรายๆไป และในทุกๆ ไตรมาส บริษทัฯ จะทบทวน บญัชีลูกหน้ีและจะพิจาณาตั้งส ารอง
หน้ีสูญตามขอ้เทจ็จริงท่ีปรากฎ 

 

ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่น 
 

บริษทัฯ ซ้ือวตัถุดิบหลกัคือกระดาษซ่ึงน าเขา้จากต่างประเทศ  และจ่ายช าระหน้ีเคร่ืองจกัรท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศบริษทัจึงมีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของค่าเงินบาท โดยจะช าระค่าสินคา้เป็น USD 
เป็นการเปิด L/C และท าทรัสต์รีซีท (Trust Receipt) ระยะเวลา 180 วนั  อยา่งไรก็ตาม บริษทัจะเลือกช าระ
เงินในช่วงเวลาท่ีเห็นว่าอตัราแลกเปล่ียนเป็นอตัราท่ีเหมาะสม หรือท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ เพ่ือลดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

 

ความเส่ียงด้านการเปลีย่นแปลงเทคโนโลย ี
 

ตามท่ีทราบในโลกปัจจุบนั มีการพฒันาเทคโนโลยใีหม่ ๆ ซ่ึงมีส่วนเก่ียวขอ้งในการพิมพ ์โดย
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ท าให้การท าตน้ฉบบัของการพิมพ์ดีข้ึน และเร็วข้ึน แต่บางเทคโนโลยี เช่น ส่ือ 
INTERNET, E-BOOK และ MAGAZINE ONLINE มีผลกระทบกบัธุรกิจการพิมพ์บา้ง และมีผลกระทบ
มากในประเทศท่ีมีการพัฒนาสูง เช่น อเมริกา และประเทศในยุโรป ในอเมริกาท าให้บริษัทด้าน
หนังสือพิมพ์ตอ้งปิดตวัไป และหนังสือพิมพ์ระดบัใหญ่ตอ้งปรับลดบุคลากรเพ่ือลดค่าใชจ่้ายลง เพ่ือให้
ธุรกิจยงัคงด าเนินการได้ ส่วนในประเทศไทย เร่ิมน าเทคโนโลยีใหม่เข้ามาแล้วโดยส านักพิมพ ์
MAGAZINE ชั้นน าในประเทศได้ลดจ านวนพิมพ์หนังสือ MAGAZINE ลงและใช้งบบางส่วนไปท า 
Electronic Magazine (E-Magazine) โดยปัจจุบนับริษทั ยงัไม่ไดรั้บผลกระทบมากนกั อยา่งไรก็ตามบริษทั 
ไดพ้ยายามดูแลอยา่งใกลชิ้ดและศึกษาเพ่ือพฒันาไปสู่เทคโนโลยีใหม่ ๆ และเตรียมเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือ
รองรับความตอ้งการของลูกคา้ 
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ความเส่ียงที่เกดิจากหนีสิ้นจากการค า้ประกนั 
 

ในระหวา่งปี 2546 ขณะนั้นบริษทัอยูใ่นระหวา่งแผนฟ้ืนฟูกิจการและผูบ้ริหารแผนของบริษทัฯ 
มีมติให้บนัทึกประมาณการหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการค ้ าประกนัตัว๋สัญญาใช้เงินท่ีออกโดย บริษทั  
แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) จ านวน 200 ล้าน ต่อธนาคารแห่งหน่ึง โดยบริษทัฯ บันทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายทั้งจ านวน  เน่ืองจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติัตามแผนฟ้ืนฟูกิจการในขณะนั้น
ไดต่้อมาบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว  ไดป้ฏิบติัตามแผนฟ้ืนฟูกิจการคร้ังท่ี  2  ท่ีไดผ้า่นความเห็นชอบจาก
ศาลแลว้เม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2547  และเม่ือวนัท่ี  28 มิถุนายน  2550 ศาลมีมติเห็นชอบดว้ยกบัขอ้เสนอ
แกไ้ขแผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าว  

ในระหว่างปี 2548   บริษทั แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  ไดช้ าระคืนเจา้หน้ีบางส่วน
โดยการใหเ้จา้หน้ีแปลงหน้ีเป็นหุน้สามญั และใหเ้จา้หน้ีแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามญั ซ่ึงนาย
ทะเบียนหุน้สามญัของบริษทั แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)   ไดม้อบหุน้สามญัของบริษทัดงักล่าว
ให้แก่เจา้หน้ีแลว้  ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการคร้ังท่ี 2 ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ ท าให้บริษทัดงักล่าวมีหน้ีสินในส่วนท่ี
บริษทัฯ ค ้าประกนัคงเหลือเป็นจ านวนเงิน  46.21  ลา้นบาท   ทั้งน้ีบริษทัฯ ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการค ้า
ประกนักบับริษทัดงักล่าว 

เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2551 ศาลแพ่งแผนกคดีลม้ละลายไดมี้ค าสั่งพิทกัษ์ทรัพยเ์ด็ดขาดแก่
บริษทั    แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ตามพระราชบญัญติัลม้ละลาย  ทั้งน้ีภาระหน้ีสินในส่วนท่ี
บริษทัฯ  ค ้าประกนัยงัคงมีอยูเ่ช่นเดิม ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัฯ ซ่ึงก าหนดแนวทางในการช าระหน้ี
โดยแปลงหน้ีเป็นหุน้สามญัในราคาหุน้ละ 4 บาท ในขณะนั้น ทั้งน้ีปัจจุบนั บริษทัฯ ไดด้ าเนินการลดทุนหุน้
สามญั อตัรา 3 ต่อ 1 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  แต่บริษทัฯ ยงัไม่ได้ด าเนินการปรับค่าเผื่อหน้ีสินจากการค ้ า
ประกนั เน่ืองจากบริษทัฯยงัไม่ไดรั้บการเรียกร้องจากธนาคารแห่งหน่ึงให้จ่ายช าระหน้ีจ านวนดงักล่าว 
แทนบริษทั แมเนเจอร์  มีเดีย  กรุ๊ป  จ ากดั (มหาชน) 

เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2553 ศาลแพ่งแผนกคดีลม้ละลายไดมี้ค าพิพากษาให้ บริษทั แมเนเจอร์ 
มีเดีย กรุ๊ป เป็นบุคคลลม้ละลายตามรายงานของเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยจ์ากมติการประชุมเจา้หน้ีคร้ังแรก 

 

ความเส่ียงจากการควบคุมและมอีทิธิพลในการบริหารงานโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
 

ปัจจุบนั  บริษทั อควา  คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั  (มหาชน)   เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ในบริษทัฯ โดยถือหุน้คิด
เป็นร้อยละ 40.08 ของหุ้นสามญัท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ของบริษทั ซ่ึงการท่ีบริษทัฯ มีผูถื้อหุ้นจ านวนร้อยละ 
40.08 ท าให้ในกรณีท่ีบริษทัฯ มีการประชุมผูถื้อหุ้นและตอ้งขอมติส าคญัโดยใชค้ะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู ้
ถือหุ้นท่ีมาประชุม หรือมติพิเศษ ผูถื้อหุ้นใหญ่อาจจะไม่ลงมติในเร่ืองดงักล่าว ซ่ึงส่งผลกระทบในการ
ด าเนินงานของกิจการและอ านาจตดัสินใจในดา้นต่างๆ ในเร่ืองท่ีเป็นสาระส าคญั เช่น การเพ่ิมทุนการซ้ือ
หรือขายกิจการ  การรวมกิจการ รายการท่ีเก่ียวโยง การขอเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัจากการเป็นบริษทั
จดทะเบียน และนโยบายการจ่ายเงินปันผล  ดงันั้น บริษทัฯจึงมีความเส่ียงจากการท่ีตอ้งขอมติพิเศษในการ
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ประชุมผูถื้อหุ้น อย่างไรก็ตาม จากโครงสร้างการจดัการซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการบริษทั คณะกรรมการ
บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบไปดว้ยบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ จากจ านวน
กรรมการทั้ งหมด 9 ท่าน มีกรรมการท่ีเป็นตัวแทนผู ้ถือหุ้นใหญ่ จ านวน 2 ท่าน และมีการแต่งตั้ ง
บุคคลภายนอกท่ีเป็นอิสระเขา้ร่วมในคณะกรรมการจ านวน 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านรับหนา้ท่ี
เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และพิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับความสมเหตุสมผลในการท ารายการ
ระหวา่งกนั ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการและท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

 

ปัจจัยความเส่ียง ธุรกจิโรงไฟฟ้า 
 

ความเส่ียงจากการเป็นบริษทัทีป่ระกอบธุรกจิโดยการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน (Holding Company) 
 

เน่ืองจาก EP มีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) คือ เป็น
บริษทัท่ีมีรายไดจ้ากการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม และไม่มีการด าเนินธุรกิจท่ีก่อใหเ้กิดรายไดใ้น
จ านวนท่ีมีนยัส าคญัเป็นของตนเอง ดงันั้น ผลประกอบการและการจ่ายเงินปันผลของ EP จึงข้ึนอยูก่บัผล
การด าเนินงานและความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการด าเนิน
กลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวให้ประสบความส าเร็จ รวมถึงปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น ปัจจยัดา้นการเงิน ปัจจยัดา้นการแข่งขนั กฏระเบียบ สภาพเศรษฐกิจโดยทัว่ไป ความตอ้งการ
และราคาขายสินคา้ของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม รวมถึงปัจจยัอ่ืน ๆท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเป็นปัจจยัเฉพาะใน
อุตสาหกรรมหรือในโครงการของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ซ่ึงโดยส่วนใหญ่อยูน่อกเหนือการควบคุมของ 
EP รวมถึงบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม  

นอกจากน้ี พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั ไดก้ าหนดวา่ EP ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลไดถ้า้ EP มีผล
ขาดทุนสะสม แมว้่า EP จะมีก าไรสุทธิในปีนั้น ๆ ก็ตาม อีกทั้งในกรณีท่ี EP มีก าไรสุทธิในปีใด ๆ พ.ร.บ. 
บริษทัมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของ EP ก าหนดวา่ในกรณีท่ี EP มีก าไรสุทธิในปีใด ๆ  EP จะตอ้งจดัสรร
ก าไรเป็นเงินทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมท่ียกมา (ถา้มี) 
จนกว่าทุนส ารองทั้งหมดจะมีจ านวนถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ EP ซ่ึงหาก EP ไม่สามารถท า
ก าไรไดเ้พียงพอ หรือหาก EP เห็นสมควรเป็นประการอ่ืน EP อาจจะไม่จ่ายเงินปันผลในอนาคตกไ็ด ้

อย่างไรก็ดี เพ่ือให้มีนโยบายและแนวทางท่ีชดัเจนในการเขา้ไปลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทั
ร่วม ทาง EP ไดก้ าหนดใหมี้นโยบายการลงทุนของ EP นโยบายการบริหารงานในบริษทัท่ี EP เขา้ไปลงทุน
ดงักล่าว ตลอดจนมีกลไกในการก ากบัดูแลบริษทัย่อยและบริษทัร่วม โดยการแต่งตั้งบุคคลเขา้ไปด ารง
ต าแหน่งกรรมการ และ/หรือ ผูบ้ริหารท่ีส าคญัในบริษทัเหล่านั้น และมีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ี
และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหารท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง และเพ่ือลดความเส่ียงจากการท่ีสถาบนั
การเงินเจา้หน้ีอาจไม่อนุญาตให้บริษทัย่อยจ่ายเงินปันผล EP ในฐานะบริษทัใหญ่ของกลุ่มบริษทั EP จะ
ติดตามดูแลให้บริษทัยอ่ยทุกบริษทัท่ีมีสัญญาเงินกูก้บัสถาบนัการเงิน ปฏิบติัตามเง่ือนไขของสัญญาเงินกู ้
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รวมถึงติดตามผลประกอบการและฐานะทางการเงินของทุกบริษทัท่ี EP ไดเ้ขา้ไปลงทุน อยา่งต่อเน่ือง นวม
ถึงหาแนวทางในการแกไ้ขท่ีเหมาะสมกรณีท่ีผลการด าเนินงานของบริษทัดงักล่าวไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด 

 

ความเส่ียงโดยทั่วไปอันเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (ทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ) 

 

ความเส่ียงจากการพึง่พงิลูกค้ารายใหญ่ 
 

 จากการท่ีกลุ่มบริษทัมีลูกคา้เป็นภาครัฐเพียงรายเดียว คือ การไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย (การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค, การไฟฟ้านครหลวง) รวมถึง KEPCO ซ่ึงเป็นบริษทัผูรั้บซ้ือไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงทั้งหมดเป็น
ผูรั้บซ้ือไฟฟ้าตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement: PPA) ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น หากถูกบอก
เลิกสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าดงักล่าว จะส่งผลต่อผลการด าเนินงาน อยา่งมีนยัส าคญั อยา่งไรกดี็ กลุ่มบริษทัมีการ
ควบคุมและติดตามการปฏิบติังานของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์องทางกลุ่มมาอย่างต่อเน่ือง ให้
เป็นไปตามขอ้ก าหนดของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า รวมถึงปฏิบติัตามมาตรฐานสากลในการด าเนินกิจการ
โรงไฟฟ้าและขอ้ก าหนดทางเทคนิคอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
 จากการท่ีรัฐบาลไทยมีนโยบายสนับสนุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนมาอย่าง
ต่อเน่ือง ดงันั้น กลุ่มบริษทัเช่ือว่าหน่วยงานรัฐของประเทศไทยจะไม่บอกเลิกสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าก่อน
ก าหนด โดยกลุ่มบริษทัมีนโยบายในการหาโอกาสการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ ๆ ทั้งในประเทศ
ไทยและในต่างประเทศเพ่ิมเติม อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือลดการพ่ึงพิงรายไดจ้ากโครงการโรงไฟฟ้าท่ีมีอยูเ่ดิม 
 

ความเส่ียงจากภัยพบิัติทางธรรมชาติหรือเหตุสุดวสัิยที่มผีลต่อการด าเนินธุรกจิโรงไฟฟ้า 
 

 กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ซ่ึงหากเกิดภยัพิบติัทาง
ธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัยร้ายแรงท่ีคาดไม่ถึง เช่น การขัดข้องของระบบการผลิตไฟฟ้า อุทกภัย พาย ุ
อคัคีภยั แผ่นดินไหวหรือการก่อวินาศกรรมในพ้ืนท่ีท่ีโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยต์ั้งอยู ่การด าเนินการ
ของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยอ์าจตอ้งหยดุชะงกัหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์นอยา่งมีนยัส าคญั อนั
จะส่งผลกระทบทางลบต่อผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษทั 
 เพ่ือลดความเส่ียงในประเด็นน้ี กลุ่มบริษทัมีการจดัท าประกนัภยัตามมาตรฐานในอุตสาหกรรม
และเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีธนาคารผูป้ล่อยเงินกูเ้พ่ือก่อสร้างโครงการ (Project Finance) ก าหนด อนัไดแ้ก่ 
การประกนัภยัทรัพยสิ์นประเภทความเส่ียงภยัทุกชนิด รวมถึงการประกนัความรับผิดต่อสาธารณะและ
ผลิตภณัฑ ์(Public and Products Liability Insurance) ซ่ึงคุม้ครองความเสียหายท่ีเกิดกบับุคคลท่ีสาม 
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ความเส่ียงด้านการปฏิบัติการ การบ ารุงรักษาและการประมวลผล 
  

 การขาดการดูแลและบ ารุงรักษาอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชง้านภายในโรงไฟฟ้าท่ีเหมาะสม หรือไม่
เป็นไปตามหมายก าหนดการ หรือการตรวจตราท่ีไม่ครบถว้นตามขอ้ก าหนด อาจท าใหเ้กิดความเสียหายต่อ
ทรัพยสิ์นและรายไดจ้ากการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั นอกจากน้ี การหยดุชะงกัของระบบประมวลและ
ติดตามผล SCADA อาจท าใหข้อ้มูลเกิดการสูญหายและจะมีผลต่อการติดตามและตรวจสอบการท างานของ
ระบบการผลิตไฟฟ้า อยา่งไรก็ตามไดจ้ดัให้มีการอบรม เพ่ือให้ความรู้แก่พนกังานผูป้ฏิบติัการทางเทคนิค 
เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการและขั้นตอนการท างานท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการ
จดัท าแผนการบ ารุงรักษาอุปกรณ์และเคร่ืองมือ และติดตามให้มีการปฏิบติัตามแผนงานท่ีไดว้างไวอ้ย่าง
ต่อเน่ือง รวมถึงก าหนดให้มีการรายงานผลของการตรวจสอบและติดตามผลของระบบควบคุมการผลิต
ไฟฟ้า อยา่งต่อเน่ือง อนัจะช่วยลดผลกระทบจากการเกิดความเส่ียงน้ี  
 

ความเส่ียงจากการที่แสงอาทติย์มีความเข้มของแสงน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ 
 

 ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยต์อ้งพ่ึงพิงแสงอาทิตยใ์นการผลิตไฟฟ้า หาก
แสงอาทิตยมี์ความเขม้แสงนอ้ยกวา่ปกติ มีเมฆปกคลุมเป็นจ านวนมาก มีสภาพอากาศแปรปรวน หรือมีฝน
ตกติดต่อกนัมากกวา่ค่าเฉล่ียในอดีต กลุ่มบริษทั จะไม่สามารถผลิตไฟฟ้าไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ซ่ึงกรณีดงักล่าวอาจ
ส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน  
 อยา่งไรก็ตาม ก่อนท่ีกลุ่มบริษทัจะเขา้ท าโครงการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์
ได้ศึกษาและประเมินปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการท าโครงการ เช่น ความเข้มของแสง ลกัษณะท่ีดิน 
ต าแหน่งท่ีตั้งของโครงการ ขอ้มูลสถิติความเขม้ของแสงในแต่ละพ้ืนท่ี โดยใชข้อ้มูลสถิติยอ้นหลงัของ
ความเข้มของแสงจากแหล่งข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือ  เช่น ข้อมูลจากกรมพฒันาพลงังานทดแทน กระทรวง
พลงังาน ขอ้มูลขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (NASA) และองค์การพลงังานใหม่และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (NEDO) เพ่ือประกอบการตัดสินใจเลือกท่ีตั้ งโครงการและในการค านวณ
ผลตอบแทนของโครงการ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บริเวณท่ีตั้งโครงการมีความเขม้ของแสงในระดบัท่ีสามารถสร้าง
ผลตอบแทนใหแ้ก่โครงการไดต้ามท่ีค านวณไว ้
 

ความเส่ียงจากการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ที่อาจล่าช้ากว่าก าหนดซ่ึงท าให้ต้นทุนการ
พฒันาและก่อสร้างโครงการเพิม่ขึน้ 
 

 กลุ่มบริษทั มีความเส่ียงจากการท่ีโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
อาจด าเนินการล่าช้ากว่าท่ีก าหนด เช่น เกิดจากเหตุขัดข้องหรือความล่าช้าในการด าเนินงานของ
ผูรั้บเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) หรือเหตุขดัขอ้งอ่ืนๆ เป็นตน้ ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อรายไดแ้ละผลประกอบการของกลุ่มบริษทั รวมถึงอาจมีตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการด าเนินการเพ่ิมเติม 
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 กลุ่มบริษัทได้ค  านึงถึงความเส่ียงดังกล่าว จึงมีกระบวนการคัดเลือกผูรั้บเหมาก่อสร้างแบบ
เบ็ดเสร็จท่ีเขม้งวด โดยจะพิจารณาขอ้มูลท่ีส าคญั เช่น ประสบการณ์ ความช านาญ ความรู้ดา้นเทคโนโลย ี
ฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของอุปกรณ์ท่ีใช ้ขอบเขตการรับประกนั
ผลงานและการบริการ และได้รับการยอมรับจากธนาคารพาณิชยท่ี์ให้เงินกู้ในการพฒันาและก่อสร้าง
โครงการ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในการจดัจา้ง 
 

ความเส่ียงจากการที่แผงเซลล์แสงอาทติย์มีการเส่ือมสภาพเร็วกว่าทีค่าดการณ์ไว้ 
 

 แผงเซลล์แสงอาทิตยอ์าจมีการเส่ือมสภาพ (Degradation) เร็วกว่าปกติ ซ่ึงส่งผลให้กลุ่มบริษทั 
สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยไ์ดน้อ้ยลง ท าใหร้ายไดจ้ากค่าไฟฟ้าลดลงกวา่ท่ีประเมินไว ้และ
จะกระทบต่อผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน  
 เพ่ือลดความเส่ียงน้ี กลุ่มบริษทั มีนโยบายในการเลือกใชแ้ผงเซลลแ์สงอาทิตยจ์ากผูผ้ลิตท่ีมีความ
น่าเช่ือถือ และยงัมีการติดตามประเมินและเก็บข้อมูลของพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้ในแต่ละเดือน เพ่ือ
วิเคราะห์การเส่ือมสภาพของแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์และมีการตรวจสอบและบ ารุงรักษาแผงเซลลแ์สงอาทิตย์
ตามก าหนดการ เพ่ือไม่ใหอุ้ปกรณ์ดงักล่าวเส่ือมสภาพเร็วกวา่ปกติ 
 

ความเส่ียงของการเปลีย่นแปลงนโยบายของภาครัฐ และหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
 

 หากรัฐบาลและหน่วยงานราชการมีการเปล่ียนแปลงนโยบายท่ีเก่ียวกับกิจการพลังงานของ
ประเทศไทย และ/หรือ ญ่ีปุ่น รวมถึงขอ้ก าหนดและขั้นตอนต่างๆ เก่ียวกบัการขออนุญาตซ้ือขายไฟฟ้า หรือ
ปรับปรุง ยกเลิกเง่ือนไขในการรับซ้ือไฟฟ้า การเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั อนัจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน  
 อย่างไรก็ตาม ทีมผูบ้ริหารและทีมงานของกลุ่มบริษัท ประกอบไปด้วยบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์  มีการติดตามข่าวสารท่ีเก่ียวกบันโยบายของภาครัฐและหน่วยงานราชการ
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจพลงังานหมุนเวียน เพ่ือเตรียมแผนการรองรับการเปล่ียนแปลงไวล่้วงหนา้ และ
น าขอ้มูลมาประกอบการจดัท าแผนธุรกิจในอนาคต นอกจากน้ี EP มีการประชุมกนัภายในระหว่างฝ่าย
บริหาร เพื่อวิเคราะห์นโยบายการด าเนินงาน อยู่เสมอ และสามารถปรับเปล่ียนกลยุทธ์และนโยบายทาง
ธุรกิจ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ของธุรกิจและอุตสาหกรรม 
 

ความเส่ียงเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความต่อเน่ืองของกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย์ 
 

 ปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้ากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยอ์าจไดรั้บผลกระทบ
จากทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกโครงการ ปัจจยัภายในท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ประสิทธิภาพและอายกุารใช้
งานของอุปกรณ์หลกัในการผลิตไฟฟ้า ปริมาณการสูญเสียท่ีเกิดข้ึนในระบบการผลิตไฟฟ้า รวมถึงปัญหา
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ดา้นเทคนิคในกระบวนการผลิตไฟฟ้า ส าหรับปัจจยัภายนอกท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ความเขม้ของแสงอาทิตย ์การ
เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภยัธรรมชาติ เช่น อุทกภยั อคัคีภยั และวาตภยั เป็นตน้ โดยปัจจยั
ดงักล่าวอาจส่งผลใหมี้ความเส่ียงท่ีจะผลิตไฟฟ้าไดน้อ้ยกวา่ปริมาณท่ีคาดการณ์ไว ้ 
 เพ่ือลดความเส่ียงน้ี กลุ่มบริษทัไดจ้ดัใหมี้การติดตามความสามารถในการผลิตไฟฟ้าของแผงเซลล์
แสงอาทิตยผ์่านระบบคอมพิวเตอร์ Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) เพื่อให้สามารถ
ระบุและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้ งมีการตรวจสอบและบ ารุงรักษาแผงเซลล์อย่าง
สม ่าเสมอ เพ่ือให้มัน่ใจไดว้่าการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าจะเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และจดัให้มีการ
รับประกนัอุปกรณ์หลกัในการผลิตไฟฟ้า เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่โครงการจะสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 

ความเส่ียงจากการมีค่าใช้จ่ายจากการต่ออายุการรับประกันผลงานและอุปกรณ์หลักในโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทติย์ที่เพิม่ขึน้ 
 

 เน่ืองจากอุปกรณ์หลกัในการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์อนัไดแ้ก่ แผงแสงอาทิตย ์ระบบ
แปลงกระแสไฟฟ้า หมอ้แปลงไฟฟ้า มีระยะเวลาการรับประกนัท่ีสั้นกวา่อายโุครงการ หากประกนัดงักล่าว
หมดอายุลง อาจมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนจากการต่ออายุการรับประกนัอุปกรณ์ อนัส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานสูงข้ึน 
 อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัไดมี้การประเมินค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งในการต่ออายกุารรับประกนัผลงาน
และอุปกรณ์หลกัแลว้ในการพิจารณาผลตอบแทนจากการลงทุน ก่อนท่ีจะตดัสินใจลงทุนในโครงการใด ๆ 
รวมถึงไดมี้การเจรจากบัผูข้ายใหข้ยายระยะเวลารับประกนัให้นานข้ึน ซ่ึงทั้งสองมาตรการจะช่วยลดความ
เส่ียงในประเดน็น้ีลงไปไดร้ะดบัหน่ึง 
 

ความเส่ียงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขของใบอนุญาต ข้อก าหนด กฎหมายและกฎระเบียบของ
หน่วยงานราชการที่เกีย่วข้องได้อย่างครบถ้วน 
 

 การด าเนินธุรกิจ มีความเก่ียวขอ้งกบัเง่ือนไขของใบอนุญาต ขอ้ก าหนด กฎหมายและกฎระเบียบ
ของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงหากกลุ่มบริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขหรือขอ้ก าหนด ไม่วา่จะ
เน่ืองจากเหตุสุดวิสัยหรือปัจจยัอ่ืนๆ หน่วยงานราชการอาจพิจารณาระงบัหรือยกเลิกใบอนุญาต และ/หรือ
ก่อให้เกิดความรับผิดทางกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา และกฎหมายปกครอง ต่อกลุ่มบริษทัอนัจะส่งผล
กระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงินและความน่าเช่ือถือของกลุ่มบริษทัอยา่งมี
นยัส าคญั 
 อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัมีการใช้บริษทัท่ีปรึกษาทางกฎหมาย เพ่ือขอรับค าปรึกษาเก่ียวกบัขอ้
กฏหมาย กฏระเบียบ และวิธีปฏิบติัต่างๆ อนัเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ โดยมีนโยบายท่ีจะปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑ ์ระเบียบและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของทางกลุ่มบริษทั อยา่งต่อเน่ือง 
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ความเส่ียงจากการท าประกนัภัยของกลุ่มบริษทัฯ อาจมคีวามคุ้มครองไม่เพยีงพอ 
  

 แมว้่ากลุ่มบริษทัฯ ไดจ้ดัท าประกนัภยัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ เพ่ือลด
ความเส่ียงอนัเน่ืองมาจากความสูญเสีย และ/หรือ ความเสียหายของทรัพยสิ์นหลกัในการด าเนินงานใน
จ านวนท่ีบริษทัฯ เช่ือวา่จะเพียงพอและเป็นไปตามแนวปฏิบติัของผูป้ระกอบการในธุรกิจประเภทเดียวกนั 
กลุ่มบริษทัฯ ยงัคงมีความเส่ียงจากการท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัอาจไม่ครอบคลุมความสูญเสีย และ/หรือ 
ความเสียหาย ตลอดจนผลกระทบจากความเสียหายดงักล่าวไดท้ั้งหมด หรือในกรณีท่ีมูลค่าความเสียหาย
มากกว่าจ านวนเงินประกันภยั ซ่ึงความเส่ียงดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและฐานะ
ทางการเงินของกลุ่มบริษทัฯ นอกจากน้ี กลุ่มบริษัทฯ ยงัมีความเส่ียงจากการท่ีจะไม่ได้รับเงินชดเชย
ค่าเสียหายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีท่ีความเสียหายกบัทรัพยสิ์นเกิดมา
จากเหตุการณ์หรือเง่ือนไขท่ีอยูน่อกเหนือจากท่ีไดร้ะบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยั อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทั
ฯ มีนโยบายจะจดัท ากรมธรรมป์ระกนัภยัในจ านวนท่ีเห็นวา่เพียงพอและเหมาะสม ส าหรับครอบคลุมความ
เสียหายท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนจากการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ โดยมีการพิจารณาถึงแนวปฏิบัติของ
อุตสาหกรรมโดยทัว่ไปในการจดัท ากรมธรรมป์ระกนัภยั 
 และเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากการท่ีทรัพยสิ์นในการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ จะไดรั้บความ
เสียหายอนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุหรือเหตุการณ์ท่ีกลุ่มบริษทัฯ สามารถควบคุมหรือป้องกนัได ้ท่ีผา่นมา กลุ่ม
บริษทัฯ มีการด าเนินการตามมาตรฐานการด าเนินงานท่ีดีและมาตรฐานความปลอดภยัในการด าเนินงานมา
อยา่งต่อเน่ือง อนัเป็นการควบคุมความเส่ียงจากการเกิดเหตุการณ์หรืออุบติัเหตุท่ีอาจท าใหท้รัพยสิ์นในการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ เกิดความเสียหายอยา่งมีนยัส าคญัจนไม่อาจใชง้านได ้
 
ความเส่ียงจากการที่สัญญาเช่าหลังคาอาคารเพ่ือด าเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบ 
Solar PV Rooftop ของ EPCOG และ/หรือ สัญญาเช่าช่วงที่ดินเพ่ือด าเนินโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตรของ PS อาจถูกยกเลิกก่อนครบ
ก าหนด 
 

 ในการด าเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบ Solar PV Rooftop นั้ น ทาง 
EPCOG ได้เข้าท าสัญญาเช่าหลังคาอาคารเพ่ือติดตั้ งอุปกรณ์และเคร่ืองมือในการผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากบริษัทฯ และผูใ้ห้เช่ารายอ่ืนๆ รวมถึงในการด าเนินโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตยส์ าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร ท่ี จ.ปราจีนบุรี ทาง PS ตอ้งท าสญัญา
เช่าช่วงท่ีดินกบัผูท้รงสิทธิการเช่า ซ่ึงท าให้ทั้ง EPCOG และ PS มีความเส่ียงจากการท่ีสัญญาเช่าท่ีทั้งสอง
บริษทัเขา้ท า อาจถูกยกเลิกก่อนครบก าหนด อนัจะท าใหก้ารด าเนินงานของทั้งสองบริษทัไดรั้บผลกระทบ
อยา่งมีนยัส าคญั เพ่ือลดความเส่ียงในประเด็นน้ี EPCOG และ PS จะติดตามดูแลให้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด
และเง่ือนไขท่ีส าคญัของสญัญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด ตลอดอายสุญัญา 
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 นอกจากน้ี ในการพฒันาและด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นเขตพ้ืนท่ีชิจิคะชุคุ 
จงัหวดัมิยางิ ประเทศญ่ีปุ่น โดย Higashi GK บริษทัยอ่ยดงักล่าวของบริษทัฯ ไดเ้ขา้ท าสัญญาจะซ้ือจะขาย
ท่ีดินอนัเป็นท่ีตั้งของโครงการ ใหก้บับริษทัในประเทศญ่ีปุ่นของผูถื้อหุน้เดิมของ Higashi GK โดยการขาย
ท่ีดินจะเกิดข้ึนภายหลงัจากเง่ือนไขท่ีระบุตามสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน ไดรั้บการด าเนินการจนครบถว้น 
ทั้งน้ี เพ่ือให้การพฒันาและด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นไปอยา่งราบร่ืน Higashi GK 
จะเขา้ท าสัญญาเช่าท่ีดินในอนาคต เฉพาะในส่วนท่ีใชใ้นการด าเนินการของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย ์ซ่ึงสัญญาเช่าท่ีดินจะมีผลบงัคบัเม่ือไดโ้อนขายท่ีดินดงักล่าวเสร็จส้ินแลว้ ทั้ งน้ี หลงัจากท่ี 
Higashi GK และ/หรือ AE-KK ซ่ึงเป็นบริษทัผูถื้อหุน้โดยตรงของ Higashi GK เขา้ท าสญัญาเช่าท่ีดิน บริษทั
ฯ ในฐานะบริษทัใหญ่ของ AE-KK และ Higashi GK จะดูแลและติดตามใหบ้ริษทัยอ่ยในประเทศญ่ีปุ่นท่ีเขา้
ท าสัญญาเช่าท่ีดิน ด าเนินการตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของสัญญาเช่าท่ีดิน เพ่ือลดความเส่ียงจากการท่ี
สัญญาเช่าท่ีดินส าหรับการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่นจะถูกยกเลิกก่อน
ครบก าหนดสญัญาเช่ 
 

ความเส่ียงที่กลุ่มบริษัทจะไม่มีรายได้จากส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย์ เม่ือพ้นก าหนดระยะเวลาทีร่ะบุในสัญญา PPA 
 

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยถื์อเป็นพลงังานหมุนเวียนรูปแบบหน่ึงท่ีได้รับการส่งเสริมจาก
ภาครัฐของไทย โดยภาครัฐจะใหส่้วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) ตามก าหนดระยะเวลาและเง่ือนไขท่ีได้
ระบุไวใ้นสัญญา PPA ส าหรับแต่ละโครงการ โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์องทางกลุ่ม
บริษทั EP ก็ไดรั้บ Adder ซ่ึงมีรายละเอียด เง่ือนไขและก าหนดระยะเวลาตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา PPA ท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงันั้น ในกรณีท่ีพน้ก าหนดระยะเวลาท่ีภาครัฐไดใ้ห้ Adder ส าหรับแต่ละโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตยท่ี์ด าเนินการโดยกลุ่มบริษัท EP และทางภาครัฐไม่ได้ให้สิทธิประโยชน์ใดๆ แก่
โครงการของทางกลุ่มบริษัท EP เพ่ิมเติม เพ่ือทดแทนรายได้ในรูป Adder ดังกล่าว รายได้จากการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริษทั EP อาจลดลงอยา่งมีนยัส าคญั 
 ทางฝ่ายบริหารตระหนกัถึงความเส่ียงดงักล่าวและจะมีการด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือหาโครงการ
ใหม่ๆ ท่ีมีศกัยภาพเชิงพาณิชยแ์ละมีระดบัความเส่ียงในระดบัท่ีกลุ่มบริษทั EP ยอมรับได ้เพ่ือท าให้รายได้
ในเชิงพาณิชยข์องกลุ่มบริษทัโดยรวม ในระยาว มีความมัน่คงและต่อเน่ือง 
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ความเส่ียงโดยทั่วไปอันเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศ
ญีปุ่่น 
 

ความเส่ียงจากการพัฒนาและด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นอาจไม่เป็นไป
ตามแผนทีว่างไว้ 
 

 ความส าเร็จในการพฒันาและด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์องกลุ่มบริษทัใน
ประเทศญ่ีปุ่นข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยัซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัแค่เพียงการด าเนินการเพ่ือขอใบอนุญาตท่ีจ าเป็น
ในการด าเนินธุรกิจ การขออนุญาตเช่ือมโยงกบัโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Connection) การจดัหาท่ีดินส าหรับใช้
ในการพฒันาและด าเนินโครงการ รวมถึงความสามารถในการจดัหาแหล่งเงินทุนเพ่ือน ามาพฒันาและ
ด าเนินโครงการ หากไม่สามารถด าเนินการดงักล่าวไดต้ามแผนการลงทุนท่ีวางไว ้จะมีความเส่ียงจาก (1) 
วนัเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยข์องโครงการต้องล่าช้าออกไป หรือก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายส่วนเพ่ิม (Cost 
Overrun) และ (2) ไม่ไดล้งทุนในบางโครงการ ท าให้กลุ่มบริษทัไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนแตกต่าง
จากท่ีคาดการณ์ไว ้
 นอกจากน้ี เม่ือโครงการเร่ิมเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ กลุ่มบริษทั ยงัมีความเส่ียงจากปัจจยัท่ี
ท าให้ผลประกอบการของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่นไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ เช่น 
สภาวะอากาศ ค่าความเขม้แสง เป็นตน้ ซ่ึงอาจท าให้ปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตไดต้ ่ากว  ่าท่ีประมาณการ 
รวมถึงตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการโครงการแตกต่างจากท่ีไดป้ระมาณการณ์ไว ้อยา่งไรก็ตาม 
ในการพิจารณาตดัสินใจในการพฒันาและด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น 
กลุ่มบริษทั ไดต้ระหนกัถึงปัจจยัขา้งตน้ โดยมีการด าเนินการดงัน้ี 
 

1) ค านวณผลตอบแทนจากการลงทุน โดยการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ (Sensitivity 
Analysis) เพื่อศึกษาถึงผลกระทบทางการเงินและผลตอบแทนจากการลงทุน ในกรณีท่ีการพฒันา
และด าเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน โดยมีการค านวณเงินลงทุนส ารอง (Contingency) ซ่ึงกลุ่ม
บริษทั EP คาดวา่จะครอบคลุมค่าใชจ่้ายส่วนเพ่ิมไดเ้พียงพอหากค่าใชจ่้ายในการพฒันาและด าเนิน
โครงการเพ่ิมข้ึนระดบัหน่ึง  

 

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

 

ความเส่ียงจากการสูญเสียรายได้จากการจ ากดัปริมาณการรับซ้ือไฟฟ้า (Curtailment) 
 

 ในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น กลุ่มบริษทัตอ้งเขา้ท าสัญญา
ซ้ือขายไฟฟ้ากบัผูป้ระกอบกิจการไฟฟ้าเอกชนท่ีให้บริการในพ้ืนท่ีท่ีโรงไฟฟ้าตั้งอยู่ โดยสัญญาซ้ือขาย
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ไฟ ฟ้ าโดยปก ติจะ มี อ ายุสั ญญ าประม าณ  20 ปี  อ ย่ างไรก็ ต าม  ใน ช่ วงต้น ปี  2558 ห น่ วยงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน (The Agency for Natural Resources and Energy (“ANRE”)) ประเทศ
ญ่ีปุ่น ไดป้ระกาศใชพ้ระราชกฤษฎีกาและแนวทางในการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือแกไ้ขแนวทางการรับ
ซ้ือไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนโดยบริษทัผูป้ระกอบกิจการไฟฟ้า ซ่ึงรวมถึงการจ ากดัปริมาณการรับซ้ือ
ไฟฟ้า (Curtailment) กล่าวคือบริษทัผูป้ระกอบกิจการไฟฟ้ามีสิทธิท่ีจะจ ากดัปริมาณการรับซ้ือไฟฟ้าจาก
โรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนไดไ้ม่เกิน 360 ชัว่โมงต่อปี หรือไม่เกิน 30 วนัต่อรอบปีบญัชี (แลว้แต่กรณี) 
โดยไม่ตอ้งชดใชค่้าความเสียหายท่ีเกิดข้ึน นอกจากน้ี กฎหมายยงัก าหนดใหผู้ป้ระกอบกิจการไฟฟ้าเอกชน
เฉพาะรายสามารถจ ากดัปริมาณการรับซ้ือไฟฟ้าโดยไม่จ ากดัจ านวน (Unlimited Curtailment) ซ่ึงท าใหก้ลุ่ม
บริษทัอาจมีความเส่ียงจากการสูญเสียรายไดห้ากถูกจ ากดัปริมาณการรับซ้ือไฟฟ้าโดยบริษทัผูป้ระกอบ
กิจการไฟฟ้าของประเทศญ่ีปุ่น  
 กลุ่มบริษทัไดค้  านึงถึงการจ ากดัปริมาณการรับซ้ือไฟฟ้าดงักล่าว โดยในขั้นตอนการศึกษาความ
เป็นไปไดข้องโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น กลุ่มบริษทัมีนโยบายในการวา่จา้งท่ี
ปรึกษาทางเทคนิคเพ่ือท าการศึกษาเก่ียวกบัการจ ากดัปริมาณการรับซ้ือไฟฟ้าของผูป้ระกอบกิจการไฟฟ้า
เอกชนท่ีจะรับซ้ือไฟฟ้าในแต่ละโครงการ และประสานงานเพ่ือขอรับรายงานจากผูป้ระกอบกิจการไฟฟ้า
เอกชนท่ีจะรับซ้ือไฟฟ้าในแต่ละโครงการ (ถา้มี) เพ่ือประกอบการตดัสินใจก่อนการลงทุนในโครงการ
ดงักล่าว 
 

ความเส่ียงจากการไม่สามารถหาวิศวกรไฟฟ้า (Chief Electrical Engineer) เพ่ือดูแลการด าเนินงาน
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ในประเทศญี่ปุ่น 
 

 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการไฟฟ้า (The Electricity Business Act) ของประเทศญ่ีปุ่น 
ก าหนดให้ผูป้ระกอบการต้องจดัให้มีวิศวกรไฟฟ้า (Chief Electrical Engineer) เพ่ือท าหน้าท่ีก ากับดูแล
มาตรการความปลอดภัยในงานก่อสร้าง การด าเนินงานและการบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า (Operation and 
Maintenance) โดยระดบัใบอนุญาตของวิศวกรไฟฟ้า (Chief Electrical Engineer) จะแตกต่างกนัไป ข้ึนอยู่
กบัขนาดของโรงไฟฟ้า ดงันั้น โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่นของกลุ่มบริษทั EP  
จึงอาจมีความเส่ียงจากความล่าชา้ของวนัเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยข์องโครงการ หรืออาจมีค่าใชจ่้ายส่วน
เพ่ิม หากไม่สามารถจดัหาวิศวกรไฟฟ้า (Chief Electrical Engineer) ได ้กลุ่มบริษทัไดต้ระหนักถึงเร่ืองน้ี
และไดมี้การเตรียมความพร้อมในการจดัหาวิศวกรไฟฟ้า  (Chief Electrical Engineer) ตั้งแต่ช่วงแรกๆ ของ
การพฒันาและด าเนินโครงการในประเทศญ่ีปุ่น 
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ความเส่ียงจากการไม่มีส่วนในการบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น
ผ่านโครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทีเค 
 

 ในปัจจุบนั กลุ่มบริษทัลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น ผา่น
โครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทีเค โดยโครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทีเคเป็นโครงสร้างการร่วมทุนแบบ
หน่ึงของประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงอยูภ่ายใตส้ัญญาระหวา่งผูล้งทุนทีเคและผูด้  าเนินกิจการ (Operator) โดยผูล้งทุน
ทีเคจะลงทุน (ในรูปของเงินสดหรือทรัพยสิ์นอ่ืน) ให้แก่ผูด้  าเนินกิจการ โดยผูล้งทุนทีเคมีสิทธิไดรั้บส่วน
แบ่งก าไรท่ีไดจ้ากการประกอบธุรกิจโดยผูด้  าเนินกิจการเป็นผลตอบแทนการลงทุน ซ่ึงภายใตก้ฎหมายและ
กฎเกณฑข์องประเทศญ่ีปุ่น ผูล้งทุนทีเคภายใตโ้ครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทีเค ไม่สามารถมีส่วนร่วมใด 
ๆ ในการบริหารกิจการ และไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน (Passive Investor) อยา่งไรก็ดี ผูล้งทุนทีเค
ภายใตโ้ครงสร้างการลงทุนแบบทีเคมีสิทธิในการตรวจสอบผูด้  าเนินกิจการและกิจการภายใตโ้ครงสร้าง
การลงทุนแบบจีเค-ทีเค ซ่ึงเป็นสิทธิตามกฎหมาย โดยผูด้  าเนินกิจการภายใตโ้ครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-
ทีเค จะมีดุลพินิจแต่เพียงผูเ้ดียวในการบริหารกิจการภายใตโ้ครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทีเค  
 ทั้งน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการโดยทัว่ไปของโครงสร้างการลงทุนแบบทีเค ผูด้  าเนินกิจการ
ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเคจะตอ้งเป็นอิสระและไม่อยู่ภายใต้การควบคุมโดยผูล้งทุนภายใต้
โครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทีเค ในการน้ี กลุ่มบริษทัจึงไม่สามารถรับรองไดว้า่ผลประโยชน์ของผูด้  าเนิน
กิจการภายใตโ้ครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทีเค จะสอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ และผูด้  าเนินกิจการภายใต้
โครงสร้างการลงทุนแบบทีเคอาจตดัสินใจหรือกระท าการใด ๆ ท่ีอาจส่งผลใหผู้ล้งทุนภายใตโ้ครงสร้างการ
ลงทุนแบบจีเค-ทีเค สูญเสียผลประโยชน์และขอ้ไดเ้ปรียบ (รวมถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษี) ท่ีควรจะไดรั้บ
ภายใตโ้ครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทีเค อนัจะส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคญัต่อธุรกิจ โอกาส
ทางธุรกิจและการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั EP 
 ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไดจ้ดัให้มีแนวทางในการก ากบัดูแล เพ่ือให้สามารถควบคุมดูแลการจดัการ 
การด าเนินงานและการบริหารงานของโครงการลงทุนในประเทศญ่ีปุ่นดงักล่าว โดย 
 1. คดัเลือกพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีมีประวติัการด าเนินธุรกิจท่ีเช่ือถือไดแ้ละมีประสบการณ์และความ
เช่ียวชาญในการด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น (ถา้มี) 
 2. ท าสัญญาการลงทุนทีเคระหว่างกลุ่มบริษทักบัพนัธมิตรทางธุรกิจของแต่ละโครงการ (ถา้มี) 
และผูด้  าเนินกิจการ (Operator) เพ่ือก าหนดขอบเขตการด าเนินงานและอ านาจการตดัสินใจของผูด้  าเนิน
กิจการ (Operator) อยา่งชดัเจน และครอบคลุมการด าเนินธุรกิจปกติของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์เพ่ือ
ป้องกนัการถ่ายเทผลประโยชน์ และเพ่ือให้มัน่ใจว่าการบริหารจดัการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยจ์ะ
เป็นไปเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษทั และผูถื้อหุน้ 
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ความเส่ียงอันเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมซ่ึงด าเนินการ
โดยบริษัทร่วมอนัได้แก่ PPTC และ SSUT 
 

ความเส่ียงจากการพึง่พงิการรับซ้ือไฟฟ้าจาก กฟผ. และลูกค้าอุตสาหกรรม 
 

 ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมของกลุ่มบริษทั (ท่ีด าเนินการโดย
บริษทัร่วมทางออ้ม 2 บริษทั อนัได้แก่ PPTC และ SSUT) อาจเผชิญความเส่ียงจากการพ่ึงพิงการรับซ้ือ
ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และลูกคา้อุตสาหกรรม  
 กฟผ. เป็นผูรั้บซ้ือไฟฟ้าแบบขายส่งรายหลกัและเป็นผูค้วบคุมระบบการขายส่งไฟฟ้าเกือบทั้งหมด
ในประเทศไทย ปัจจุบนั กฟผ. เป็นผูรั้บซ้ือไฟฟ้ารายใหญ่จากโครงการผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) พลงังาน
ความร้อนร่วมของทั้ง PPTC และ SSUT นอกจากน้ี ทั้ง PPTC และ SSUT ยงัมีการขายไฟฟ้าและไอน ้าไปยงั
กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมท่ีตั้ งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมด้วย ดังนั้ น ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า
พลงังานความร้อนร่วมของทั้ง PPTC และ SSUT จึงตอ้งพ่ึงพิงแหล่งรายไดจ้ากการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า
ให้แก่ กฟผ. เป็นหลกั แมว้่าท่ีผ่านมา กฟผ. ไดป้ฏิบติัตามภาระผูกพนัภายใตส้ัญญาซ้ือขายไฟฟ้าท่ีมีต่อ 
PPTC และ SSUT มาโดยตลอด แต่ PPTC และ SSUT ไม่อาจรับรองไดว้า่ในอนาคต กฟผ. จะสามารถช าระ
เงินค่าไฟฟ้าไดค้รบถว้น ตรงเวลา หรือในราคาท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า หรือ กฟผ. จะสามารถ
ปฏิบติัตามภาระผกูพนัอ่ืนๆ ท่ีมีอยูภ่ายใตส้ัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั PPTC และ SSUT ดงักล่าวได ้นอกจากน้ี 
PPTC และ SSUT ไม่อาจรับรองไดว้่า PPTC และ SSUT จะสามารถด าเนินการใดๆ เพื่อบงัคบัให้ กฟผ. 
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดภายใต้สัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัแต่ละบริษทัได้ ซ่ึงกรณีดงักล่าวอาจส่งผลกระทบ
ในทางลบอยา่งมีนัยส าคญัต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของ PPTC 
และ SSUT อนัจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของทั้งสองบริษทัดงักล่าว 
 ในการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน ้ า โดยโครงการ SPP พลงังานความร้อนร่วมของทั้ง PPTC 
และ SSUT ใหแ้ก่ลูกคา้อุตสาหกรรมนั้น ทั้งสองบริษทัจะประเมินความน่าเช่ือถือของคู่สัญญา โดยพิจารณา
ถึงสถานะทางการเงินของลูกคา้อุตสาหกรรมดงักล่าว รวมถึงประวติัการเรียกเกบ็เงินจากลูกคา้อุตสาหกรรม
รายนั้น อย่างไรก็ตาม PPTC และ SSUT ไม่อาจรับรองไดว้่าลูกคา้อุตสาหกรรมจะไม่ประสบปัญหาทาง
การเงิน มีหน้ีสินลน้พน้ตวั หยุดการประกอบกิจการ หรือเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการในระหว่างอายุ
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าและสัญญาซ้ือขายไอน ้ าท่ีมีกับแต่ละบริษทั นอกจากน้ี ลูกค้าอุตสาหกรรมอาจไม่
สามารถหรือไม่ปฏิบติัตามภาระผกูพนัท่ีเก่ียวขอ้ง ปฏิเสธท่ีจะรับซ้ือไฟฟ้าและไอน ้ าท่ีส่งมอบภายใตส้ัญญา 
หรือบอกเลิกสัญญาดงักล่าวก่อนครบก าหนดอายสุัญญา ทั้งน้ีการท่ีลูกคา้อุตสาหกรรมไม่ปฏิบติัตามภาระ
ผกูพนัภายใตส้ัญญาซ้ือขายไฟฟ้าดงักล่าวท่ีมีอยูก่บั PPTC และ SSUT หรือการปฏิเสธไม่รับซ้ือ ไม่ช าระเงิน 
ผิดสัญญา มีหน้ีสินล้นพ้นตัว หยุดการประกอบกิจการ หรือเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการของลูกค้า
อุตสาหกรรม อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคญัต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน 
และโอกาสทางธุรกิจของ PPTC และ SSUT 
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ความเส่ียงจากการพึง่พงิการจัดหาและการจัดส่งก๊าซธรรมชาติจากผู้ประกอบการเพยีงรายเดียว 
 

 โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมของ PPTC และ SSUT ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั ตอ้งพ่ึงพิงการ
จดัหาและการจดัส่งก๊าซธรรมชาติจากผูป้ระกอบการเพียงรายเดียว คือ บริษทั ปตท จ ากดั (มหาชน) (ปตท.) 
ดงันั้น การหยดุชะงกัของการจดัส่งหรือการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติ จะท าให้การด าเนินการของโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมของทั้งสองบริษทัตอ้งหยดุชะงกัลง  
 ปตท. เป็นผูป้ระกอบการเพียงรายเดียวท่ีสามารถจดัส่งก๊าซธรรมชาติให้แก่โครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานความร้อนร่วมในประเทศไทย ภายใตโ้ครงสร้างอุตสาหกรรมการจดัหาเช้ือเพลิงของประเทศไทย
ในปัจจุบนั ซ่ึงโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมของทั้ง PPTC และ SSUT ใชก๊้าซธรรมชาติเป็น
เช้ือเพลิงหลกั โดยไดท้ าสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติกบั ปตท.เพ่ือใชก๊้าซในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
ความร้อนร่วม และมีอายสุัญญาครอบคลุมตลอดอายสุัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. ซ่ึงแมว้า่ท่ีผา่นมา ปตท. 
ไดจ้ดัส่งก๊าซธรรมชาติให้กบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมของ PPTC และ SSUT ไดอ้ย่าง
สม ่าเสมอและเป็นไปตามสัญญา แต่ในอนาคต ปตท. อาจไม่สามารถจดัส่งก๊าซธรรมชาติในปริมาณท่ี
เพียงพอให้แก่โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมของทั้งสองบริษทั เน่ืองจากปัจจยัต่าง ๆ เช่น อุป
สงคข์องก๊าซธรรมชาติในภูมิภาคหรือทัว่โลกท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นอยา่งมาก อุปทานของก๊าซธรรมชาติในภูมิภาค
หรือทัว่โลกท่ีลดลงเป็นอยา่งมาก ภยัธรรมชาติ สภาพอากาศท่ีเลวร้าย ความขดัแยง้ทางการเมือง ขอ้พิพาท
ดา้นแรงงาน การกระท าของศตัรูต่างชาติ สงคราม เหตุการณ์ความไม่สงบ ความล่าชา้ในการก่อสร้างหรือ
ซ่อมบ ารุง ความช ารุดเสียหายของท่อก๊าซธรรมชาติ ปัญหาทางวิศวกรรมและส่ิงแวดลอ้ม และปัญหาทาง
ธรณีวิทยาท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได ้การเปล่ียนแปลงในสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัหน้าท่ีของคู่สัญญาฝ่ายใด
ฝ่ายหน่ึงในสัญญา Gas Pool Agreement หรือสัญญาในสัมปทานใดๆ ท่ีใช้บงัคบัโดยความเห็นชอบฝ่าย
เดียวของประเทศผูใ้ห้สัมปทาน รวมทั้ง ปตท. อาจไม่สามารถจดัส่งก๊าซธรรมชาติท่ีมีคุณภาพตรงต่อความ
ตอ้งการของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมของ PPTC และ SSUT  
 โดยสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติระหวา่งโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมของ PPTC และ 
SSUT กบั ปตท. ไดก้ าหนดขอบเขตของคุณสมบติัก๊าซธรรมชาติไวต้ามคุณภาพของก๊าซท่ีออกจากโรงแยก
ก๊าซของ ปตท. และ/หรือ ท่ี ปตท. ไดรั้บจากผูผ้ลิตหรือผูรั้บสัมปทาน โดย ปตท. สามารถเปล่ียนแปลง
คุณสมบติัของก๊าซธรรมชาติท่ีจะส่งมอบภายใตข้อบเขตท่ีก าหนดได ้อย่างไรก็ตาม สัญญาซ้ือขายก๊าซ
ธรรมชาติก าหนดขอบเขตคุณสมบติัของก๊าซธรรมชาติท่ีจะจดัส่งกวา้งกว่าขอบเขตคุณสมบติัของก๊าซ
ธรรมชาติท่ีจะใชใ้นโครงการโรงไฟฟ้าของ PPTC และ SSUT ท่ีสามารถใชใ้นการผลิตไฟฟ้าไดใ้นปัจจุบนั 
ดงันั้น ในกรณีท่ี ปตท. เปล่ียนแปลงคุณสมบติัของก๊าซธรรมชาติท่ีจะส่งมอบ โครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
ความร้อนรวมของ PPTC และ SSUT อาจตอ้งปรับเปล่ียนอุปกรณ์และเคร่ืองมือภายในโรงไฟฟ้า เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัคุณสมบติัของก๊าซธรรมชาติท่ีเปล่ียนแปลงไป 
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ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาเช้ือเพลงิ 
 

 ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงหลกัส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมของ PPTC และ 
SSUT และเป็นตน้ทุนในการด าเนินงานท่ีมีสัดส่วนท่ีมีนัยส าคญั ทั้งน้ี ราคาก๊าซธรรมชาติอาจมีความผนั
ผวนข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่ง เช่น ภาวะเศรษฐกิจโลก การเปล่ียนแปลงของอุปสงคแ์ละอุปทาน ปริมาณ
ส ารองของเช้ือเพลิงในตลาด เสถียรภาพทางการเมือง นโยบายการผลิตของประเทศผูผ้ลิตและส่งออก
เช้ือเพลิง ตลอดจนสภาพภูมิอากาศ และภยัพิบติัทางธรรมชาติ ดงันั้น หากตน้ทุนเช้ือเพลิงเพ่ิมข้ึนอย่างมี
นยัส าคญั และ PPTC และ SSUT ไม่สามารถผลกัภาระราคาเช้ือเพลิงท่ีเพ่ิมข้ึนดงักล่าวไปยงัลูกคา้ได ้จะท า
ให้ทั้งสองบริษทัดงักล่าวมีอตัราก าไรลดลง และส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน 
สถานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของทั้งสองบริษทั ทั้งน้ี ความสามารถของ PPTC และ SSUT ใน
การผลกัภาระความผนัผวนของราคาเช้ือเพลิงไปยงัลูกคา้ท่ีซ้ือไฟฟ้าและไอน ้ าของแต่ละบริษทัดงักล่าว 
ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดท่ีระบุไวภ้ายใตส้ญัญาซ้ือขายไฟฟ้าดงัต่อไปน้ี 
• ราคาขายไฟฟ้าให้กบั กฟผ. ไดถู้กค านวณความผนัผวนของราคาค่าก๊าซธรรมชาติเขา้ไปกบัราคา

ขายไฟฟ้าแลว้ โดยมีการใชร้าคาก๊าซธรรมชาติของเดือนท่ีผลิตเขา้ไปค านวณราคาค่าพลงังานไฟฟ้า 
(Energy Payment) ท่ีจะเรียกเกบ็จาก กฟผ. 

• ตามขอ้ก าหนดในสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัลูกคา้อุตสาหกรรม โดยปกติ PPTC และ SSUT ตกลงขาย
ไฟฟ้าในอัตราส่วนลดจากอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ซ่ึงเป็น
รัฐวิสาหกิจผูใ้ห้บริการสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้าส าหรับพ้ืนท่ีในเขตกรุงเทพมหานครและ
สมุทรปราการ ทั้งน้ีสูตรอตัราค่าไฟฟ้าของ กฟน. ไดมี้การรวมค านวณค่า Ft ซ่ึงสะทอ้นความผนั
ผวนของราคาเช้ือเพลิง ซ่ึงค่า Ft ดงักล่าวจะมีการปรับเปล่ียนทุก ๆ 4 เดือนเพ่ือให้สอดคลอ้งกบั
ราคาของเช้ือเพลิงท่ีใช้ในการผลิตไฟฟ้าหลายชนิด เช่น ถ่านหิน น ้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ และ
เช้ือเพลิงประเภทอ่ืน ตลอดจนอตัราเงินเฟ้อ อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และปัจจยัอ่ืนๆ 
ดงันั้นค่า Ft จึงเป็นการอา้งอิงกบัดชันีราคาเช้ือเพลิง (Fuel Price Index) โดยรวม ท่ีไม่ไดส้ะทอ้น
หรือไม่ไดถู้กออกแบบใหส้ะทอ้นถึงตน้ทุนท่ีแทจ้ริงของ PPTC และ SSUT ซ่ึงประกอบดว้ยตน้ทุน
จากค่าก๊าซธรรมชาติเป็นส่วนส าคัญ นอกจากน้ี ค่า Ft อาจไม่ได้มีการปรับตวัตามกลไกท่ีได้
ออกแบบไวเ้สมอไป  

• ตามขอ้ก าหนดภายใตส้ัญญาซ้ือขายไอน ้ ากบัลูกคา้อุตสาหกรรม PPTC และ SSUT ไดก้ าหนดราคา
ขายไอน ้ าใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงในดชันีอ่ืนๆ เช่น ฐานราคาก๊าซธรรมชาติ ฐานราคาน ้ า 
ดชันีราคาผูบ้ริโภค และฐานราคาไอน ้ า อยา่งไรก็ตาม การปรับราคาตามการเปล่ียนแปลงดงักล่าว
อาจไม่สะทอ้นราคาก๊าซธรรมชาติท่ีแทจ้ริง เน่ืองจากดชันีอ่ืนนั้นอาจไม่ไดมี้การปรับตวัไปใน
ทิศทางและสดัส่วนเดียวกบัการปรับตวัของราคาก๊าซธรรมชาติ 
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ความเส่ียงเกีย่วกบัประสิทธิภาพและความมั่นคงของโรงไฟฟ้า 

 ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม มี
ผลกระทบต่อผลประกอบการของ PPTC และ SSUT อยา่งมีนัยส าคญั กล่าวคือหากโรงไฟฟ้าไม่สามารถ
รักษาประสิทธิภาพในการผลิตได ้เช่น มีค่าอตัราการใชค้วามร้อน (Heat Rate) สูงกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา
ซ้ือขายไฟฟ้า จะส่งผลใหต้น้ทุนในการผลิตเพ่ิมสูงข้ึน หรือการท่ีโรงไฟฟ้าตอ้งหยดุการผลิตอยา่งกะทนัหนั
เน่ืองจากขาดความมัน่คง (Reliability) ของระบบ ไม่ว่าจะมีสาเหตุจากปัจจยัภายในหรือจากปัญหาของ
ระบบสายส่งภายนอกท่ีเช่ือมต่ออยู่ก็ตาม PPTC และ SSUT มีความจ าเป็นตอ้งหยุดซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้า 
นอกเหนือจากแผนการบ ารุงรักษา (Unscheduled Shutdown) ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อรายไดข้อง PPTC และ 
SSUT อตัราการท าก าไรและมีผลกระทบในทางลบต่อความน่าเช่ือถือและผลประกอบการของทั้งสอง
บริษทั อยา่งไรก็ตาม PPTC และ SSUT มีนโยบายและจดัการให้โรงไฟฟ้าแต่ละโรงมีการบ ารุงรักษาอยา่ง
สม ่าเสมอตามแผนการบ ารุงรักษา เพ่ือให้มัน่ใจวา่จะสามารถผลิตไฟฟ้าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตามสัญญา 
PPA 
 

ความเส่ียงจากการทีเ่คร่ืองจักรและช้ินส่วนอุปกรณ์ของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมอาจเผชิญ
ความเส่ียงและภยนัตรายตามปกติวสัิยของอุตสาหกรรมไฟฟ้า 

 เคร่ืองจกัรและช้ินส่วนอุปกรณ์ของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมและระบบการ
เช่ือมต่อกบัสาธารณูปโภค อาจเผชิญความเส่ียงหรือภยนัตรายต่าง ๆ (เช่น อุปกรณ์ช ารุดเสียหาย อุบติัเหตุ 
การไม่ปฏิบติัตามขั้นตอนการด าเนินงานท่ีถูกตอ้ง อคัคีภยั แผน่ดินไหว อุทกภยั และการก่อการร้าย) ซ่ึงจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์น อาคารโรงไฟฟ้าและช้ินส่วนอุปกรณ์ โดยความเสียหายต่อทรัพยสิ์น
ของ PPTC และ SSUT หรือโครงการโรงไฟฟ้าของทั้งสองบริษทัดงักล่าว อาจท าให้เกิดการปนเป้ือนหรือ
ท าลายส่ิงแวดลอ้ม และอาจท าให้โครงการโรงไฟฟ้าตอ้งหยดุการด าเนินงาน นอกจากน้ี อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยัในการท างานนับเป็นปัจจยัความเส่ียงท่ีส าคญัในการปฏิบติัการและซ่อมบ ารุงโครงการ
โรงไฟฟ้า ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าวมีความเส่ียงหลายประการ เช่น ความเส่ียงและภยนัตรายเก่ียวกับการ
ด าเนินงานจากเหตุการณ์ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของ PPTC และ SSUT รวมถึงงานก่อสร้างและซ่อม
บ ารุงเก่ียวกบัหน่วยผลิตไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติซ่ึงมีลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตราย ท าให ้PPTC และ SSUT 
อาจถูกพนกังานเรียกร้องค่าเสียหายจากปัญหาหรืออุบติัเหตุดา้นสุขภาพและความปลอดภยัในอนาคตได ้
โครงการโรงไฟฟ้าของ PPTC และ SSUT อาจมีความเส่ียงต่อการถูกเรียกร้องค่าชดเชยโดยลูกคา้หรือชุมชน
เน่ืองจากอนัตรายท่ีเก่ียวกบัสายส่งไฟฟ้าหรือท่อก๊าซธรรมชาติช ารุด มลภาวะทางเสียง ควนัมลพิษทาง
อากาศจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงก๊าซ และเหตุอ่ืน ๆ ท่ีเกิดจากการด าเนินงาน หรือซ่อมบ ารุงของโครงการ
โรงไฟฟ้า รวมทั้งเหตุอ่ืน ๆ ท่ีไม่เก่ียวกบัการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า หรือการเกิดภยนัตรายต่าง ๆ ท่ีอยู่
นอกเหนือการควบคุมของทั้งสองบริษทั PPTC และ SSUT ไม่อาจรับรองไดว้่าระบบบริหารจดัการความ
เส่ียงของแต่ละบริษทัจะสามารถตรวจพบ  ขจดั หรือจดัการความเส่ียงทางดา้นสุขภาพหรือส่ิงแวดลอ้มท่ี
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เกิดกบัพนักงาน ผูรั้บเหมา และชุมชน ไดอ้ย่างเพียงพอ ความเส่ียงดงักล่าวขา้งตน้อาจท าให้ PPTC และ 
SSUT มีความรับผิดท่ีมีนยัส าคญั เช่น การตอ้งโทษปรับหรือโทษทางแพ่งเป็นจ านวนมาก การมีค่าใชจ่้ายท่ี
เพ่ิมข้ึน ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงาน
ของแต่ละบริษทั 
ความเส่ียงด้านการบริหารจัดการ 

การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยอีาจส่งผลกระทบต่อธุรกจิของกลุ่มบริษทัฯ โดยเคร่ืองมือหรือโครงการผลติ
ไฟฟ้าของกลุ่มบริษทัฯ อาจมคีวามสามารถในการแข่งขนัลดลงหรือล้าสมัย 

 ความส าเร็จในอนาคตของกลุ่มบริษทัฯ ส่วนหน่ึงข้ึนอยูก่บัความสามารถของกลุ่มบริษทัฯ ในการ
ตอบสนองต่อความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีรวมถึงมาตรฐานและวิธีปฏิบติัของอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า
ท่ีเกิดข้ึนใหม่ไดอ้ยา่งคุม้ค่าและทนัเวลา เน่ืองจากราคาตน้ทุนค่าเช้ือเพลิงท่ีสูงท าใหโ้รงไฟฟ้าหรือเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ยคุใหม่ซ่ึงมีอตัราการใชเ้ช้ือเพลิงต ่ากว่ามีความสามารถในการแข่งขนัมากกว่าโรงไฟฟ้าแบบเดิม 
ซ่ึงอาจท าใหก้ลุ่มบริษทัฯ ตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพ่ือการลงทุนเพ่ือปรับปรุงเทคโนโลยใีหดี้ข้ึน นอกจากน้ี การผลิต
ไฟฟ้าพลงังานทางเลือกท่ีเกิดข้ึนโดยอาศยัความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีทั้งในปัจจุบนัหรือในอนาคต เช่น 
พลงังานลมและเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าขนาดเลก็ อาจก่อใหเ้กิดแหล่งก าเนิดไฟฟ้าทางเลือก ดงันั้น หากบริษทัฯ 
และ/หรือ บริษทัยอ่ย และ/หรือ บริษทัร่วม ไม่สามารถปรับตวัตามสภาวะตลาด ความตอ้งการของลูกคา้ 
หรือเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไปภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ธุรกิจ ฐานะทางการเงินและผลการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ อาจไดรั้บผลกระทบในทางลบ 

ความเส่ียงด้านการเงิน 

ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 

 กลุ่มบริษทัฯ มีการท าสัญญาเงินกู้กบัธนาคารพาณิชยอ์ยู่หลายสัญญา ซ่ึงสัญญาเงินกู้เหล่าน้ีมี
เง่ือนไขท่ีแตกต่างกนั โดยสัญญาเงินกูเ้หล่าน้ีเกือบทั้งหมดมีอตัราดอกเบ้ียแบบลอยตวั ท าให้บริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียท่ีอาจส่งผลกระทบต่อตน้ทุนทางการเงินของทาง
กลุ่ม หากอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง (Reference Rate) มีการปรับตวัเพ่ิมข้ึน   
 บริษทัฯ ไดมี้มาตรการลดความเส่ียงน้ี  โดยมีการใชส้ัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate 
Swap) ส าหรับสัญญาเงินกูใ้นบางสัญญา และมีการติดตามแนวโนม้การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียอยา่ง
ใกลชิ้ด เพ่ือให้วางแผนทางการเงินไดอ้ย่างเหมาะสม อย่างไรก็ดี บริษทัฯ ไดป้ระเมินว่าอตัราดอกเบ้ียใน
อนาคตอนัใกลน้ี้จะยงัมีการเปล่ียนแปลงไม่มากนกัจากในระดบัปัจจุบนั เน่ืองจากรัฐบาลไทยและรัฐบาลใน
หลายๆ ประเทศทั่วโลก (รวมถึงรัฐบาลญ่ีปุ่น) จะยงัใช้นโยบายการเงินแบบขยายตัว (Expansionary 
Monetary Policy)  โดยการควบคุมอัตราดอกเบ้ียนโยบายให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม เพ่ือส่งเสริมให้
เศรษฐกิจระดบัมหภาคของแต่ละประเทศมีการเจริญเติบโตอยา่งมีเสถียรภาพในระยะยาว  
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ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 
 

 กลุ่มบริษัท มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้ งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีการลงทุนและด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
ในประเทศไทยและต่างประเทศ ซ่ึงท าให้มีรายไดเ้ป็นเงินตราต่างประเทศบางส่วน ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงมี
ความเส่ียงหากอตัราแลกเปล่ียนมีความผนัผวนอยา่งมีนยัส าคญั โดยถา้เงินบาทไทยมีแนวโน้มแข็งค่า จะ
ส่งผลกระทบท าใหร้ายไดจ้ากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงอยูใ่น
รูปเงินปันผล ลดลงเม่ือมีการแปลงค่าเป็นเงินบาท  
 นอกจากน้ียงัมีการกู้ยืมเงินตราต่างประเทศ เพ่ือใช้ในการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น อันท าให้มีความเส่ียงจากการมีภาระหน้ีสินท่ีเพ่ิมข้ึนหากเงินบาทไทยมี
แนวโนม้อ่อนตวั อีกทั้งหากในอนาคตมีการลงทุนในประเทศอ่ืน ๆ ซ่ึงมีรายไดเ้ป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ 
และมีการกูย้มืเงินเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ อาจมีความเส่ียงจากความผนัผวนอยา่งมีนยัส าคญัของอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศสกลุเงินดงักล่าว 
 ในปัจจุบนั กลุ่มบริษทัยงัไม่ไดมี้การใชส้ัญญาแลกเปล่ียนอตัราแลกเปล่ียน (Currency Swap) เพื่อ
ป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน แต่อยา่งใด แต่ก าลงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาท่ีจะเอา Currency Swap 
มาใช้ในอนาคตอนัใกล้น้ี โดยจะมีการพิจารณาถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมในการน าเคร่ืองมือ
ทางการเงินประเภทน้ีมาใชส้นบัสนุนการด าเนินกิจการของทางกลุ่ม 
 
ความเส่ียงจากการลงทุนในโครงการใหม่ 

ความเส่ียงจากผลตอบแทนจากการลงทุนอาจไม่เป็นไปตามทีค่าดการณ์ 

 กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะลงทุนในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าทั้งในประเทศไทยและ
ในต่างประเทศเพ่ิมเติมในอนาคต ท าใหก้ลุ่มบริษทัฯ มีความเส่ียงจากการลงทุนในโครงการดงักล่าวอาจไม่
เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ และ/หรือ สูญเสียโอกาสในการลงทุนในโครงการอ่ืน และ/หรือสูญเสียเงินลงทุน
ในโครงการดงักล่าว ทั้งน้ี ก่อนการเขา้ลงทุนโครงการใดๆ กลุ่มบริษทัฯ ไดมี้การศึกษาความเป็นไปไดข้อง
โครงการ รวมถึงประมาณการรายได ้ก าไรและผลตอบแทนของโครงการดงักล่าวบนสมมติฐานต่างๆ หาก
ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการพัฒนาและด าเนินโครงการเปล่ียนแปลงไป อาจท าให้
ผลตอบแทนท่ีบริษทัฯ ไดรั้บจริงจากการลงทุนในโครงการ ไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว ้และ/หรือ สูญเสีย
โอกาสในการลงทุนในโครงการอ่ืน และ/หรือสูญเสียเงินลงทุนในโครงการดงักล่าว ทั้งน้ี ปัจจยัส าคญัท่ีอาจ
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 มีขอ้จ ากดัในการจดัหาท่ีดิน และ/หรือ ขออนุญาตเช่ือมโยงกบัโครงข่ายไฟฟ้า 
(Grid Connection) ส่งผลให้สูญเสียโอกาสในการลงทุนในโครงการอ่ืน และ/หรือสูญเสียเงิน
ลงทุน 

(3) การพฒันาและก่อสร้างโครงการล่าชา้กวา่ท่ีก าหนดหรือท่ีคาดการณ์ไว ้
(4) ผลประกอบการของโครงการไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว ้เน่ืองจาก 

• ปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตได ้และ/หรือ จ าหน่ายได ้ต ่ากวา่ท่ีประมาณการไว ้
• ตน้ทุน ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน และค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการโครงการแตกต่าง

จากท่ีประมาณการไว ้ 
อยา่งไรกดี็ บริษทัฯ มีขั้นตอนการด าเนินการเพ่ือลดความเส่ียงในการลงทุน โดยมีขั้นตอนท่ีส าคญัดงัน้ี 

(1) ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการพัฒนาและด าเนินโครงการ (Due Diligence) ทั้ งในด้านเทคนิค 
การเงินและกฏหมาย เพ่ือประเมินความเป็นไปไดแ้ละเหมาะสมในการเขา้ด าเนินโครงการ  

(2) ค านวณผลตอบแทนจากการลงทุน โดยการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ (Sensitivity 
Analysis) เพ่ือศึกษาถึงผลกระทบทางการเงินและผลตอบแทน ในกรณีท่ีปัจจยัท่ีส าคญัอนัจะมี
ผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการ มีการเปล่ียนแปลงไปจาก
สมมติฐานท่ีก าหนด 

ทั้งน้ี ขอ้มูลจากการศึกษาขา้งตน้ จะถูกน าเสนอตามล าดบัขั้น เพ่ือพิจารณาอนุมติัก่อนการท าโครงการจริง 
 
ความเส่ียงจากการจัดหาเงินลงทุนส าหรับใช้ในการพัฒนาและด าเนินโครงการผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้า 

 ในการลงทุนเพ่ือพฒันาและก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า เงินลงทุนจะประกอบไปดว้ยเงินกูย้ืมจาก
ธนาคารพาณิชยแ์ละเงินเพ่ิมทุนของผูถื้อหุน้ หากกลุ่มบริษทัฯ ไม่สามารถจดัหาเงินทุนทั้งส่วนเงินกูย้มืและ
ส่วนของทุนเพ่ือมาใชใ้นการพฒันาและด าเนินโครงการ โดยมีตน้ทุนทางการเงินในระดบัท่ีเหมาะสม จะ
ส่งผลใหก้ารลงทุนในอนาคตไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้อยา่งไรกดี็ บริษทัฯ มีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัธนาคาร
พาณิชยห์ลายแห่ง โดยบริษทัฯ จะด าเนินการและพิจารณาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้ไดข้อ้เสนอทางการเงิน
จากธนาคารพาณิชยท่ี์มีความเหมาะสมท่ีสุดในการพฒันาและด าเนินโครงการ  

ความเส่ียงจากการจัดหาทีด่นิส าหรับใช้ในการประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 

 ในการพฒันาและก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า บริษทัฯ ตอ้งจดัหาท่ีดินเพ่ือการพฒันาและก่อสร้าง
โครงการ ดงันั้นกลุ่มบริษทัฯ จึงมีความเส่ียงจากการจดัหาท่ีดินในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมอนัมีขนาดเพียงพอและ
สอดคลอ้งกบัแผนการลงทุน และ/หรือ ความเส่ียงจากตน้ทุนการไดม้าซ่ึงท่ีดินสูงกวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้ซ่ึงจะ
ส่งผลใหก้ารลงทุนของกลุ่มบริษทัฯ ล่าชา้ และโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทัฯ อาจไม่สามารถเปิดด าเนินการเชิง
พาณิชยไ์ดท้นัตามท่ีก าหนดในสัญญา PPA อยา่งไรก็ดี กลุ่มบริษทัฯ จะด าเนินการเพื่อจดัหาและรวบรวม
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ท่ีดินตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด เพ่ือใหส้ามารถจดัหาท่ีดินท่ีมีคุณภาพต่อการประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
ไฟฟ้าในระดบัราคาท่ีเหมาะสม โดยในการด าเนินการเพื่อจดัหาท่ีดิน บริษทัฯ จะมีการศึกษาและพิจารณา
ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และด าเนินการใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

ความเส่ียงจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ในต่างประเทศ 

 บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะพฒันา ก่อสร้างและด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์น
ประเทศไทย ประเทศญ่ีปุ่นและในประเทศอ่ืน ๆ ท่ีมีความเหมาะสมและมีศกัยภาพทางธุรกิจ ดงันั้น ในการ
พัฒนาและด าเนินโครงการในต่างประเทศ บริษัทฯ จะมีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของสภาวะ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย และนโยบายของภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
ในประเทศท่ีบริษทัฯ เข้าลงทุน รวมถึงความเส่ียงด้านการเงินท่ีอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการ
ด าเนินงานของทางกลุ่มบริษทัฯ เช่น ความเส่ียงดา้นเงินเฟ้อ ขอ้จ ากดัในการแลกเปล่ียนเงินตราและความ
ผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน เป็นตน้ นอกจากน้ีกลุ่ม บริษทัฯ อาจมีความเส่ียงจากการไม่สามารถจดัหา
บุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในการบริหารจดัการโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นต่างประเทศได้
ทนัตามก าหนด 

 อย่างไรก็ดี บริษทัฯ มีการศึกษาข้อมูลและพิจารณาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นหลาย ๆ ประเทศ เพ่ือกระจายความเส่ียงทางธุรกิจ และมีการเตรียมความ
พร้อมในการบริหารจดัการโครงการ โดยจดัจา้งท่ีปรึกษาในระหวา่งการพฒันาโครงการ และมีนโยบายใน
การสรรหาและพฒันาบุคลากรเพ่ือรองรับการพฒันาและด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท์ั้ง
ในประเทศไทยและในต่างประเทศ 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีทรัพยสิ์นถาวรหลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ ดงัน้ี 
 

บริษัท โรงพมิพ์ตะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) 
 

ประเภทลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 
มูลค่ำ สุทธิ 
(ล้ำนบำท) 

ภำระผูกพนั 

1. ท่ีดิน  2 แปลง 11 โฉนด  
 รวมเน้ือท่ี 6.3.45 ไร่ 

เป็นเจา้ของ 97.00 
 
 

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

เป็นเจา้ของ 2.40 
จ านองกบั 

ธนาคารกสิกรไทย 

3. เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 28 เคร่ือง เป็นเจา้ของ 48.85  

4. เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 2 เคร่ือง เป็นเจา้ของ 19.69 
จ านองกบั 

ธนาคารทหารไทย 

5. เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 42 เคร่ือง เป็นเจา้ของ 62.39 ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกจิ 
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บริษัทย่อย และบริษัทย่อยทำงอ้อม 
 

ประเภทลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 
มูลค่ำ สุทธิ 
(ล้ำนบำท) 

ภำระผูกพนั 

1. ทีด่นิ    

- ในประเทศไทย    

JKR จ านวน 1 แปลง 

เป็นเจา้ของ 

15.62 จ านองกบั KBANK 

RPV จ านวน 1 แปลง 15.88 จ านองกบั KBANK 

LOPBURI จ านวน 1 แปลง 16.43 จ านองกบั KBANK, TMB 

- ในประเทศญ่ีปุ่น จ านวน 4 แปลง  160.59  

2. โรงไฟฟ้ำ    

- Solar Farm    

JKR จ านวน 1 แปลง 

เป็นเจา้ของ 

273.69 จ านองกบั KBANK 

RPV จ านวน 1 แปลง 274.45 จ านองกบั KBANK 

LOPBURI จ านวน 1 แปลง 335.18 จ านองกบั KBANK, TMB 

ปราจีนบุรี จ านวน 1 แปลง  147.58 จ านองกบั TMB 

GK3 จ านวน 1 แปลง  2,694.22  

- Solar Roof    

EPCOG จ านวน 8 โครงการ เป็นเจา้ของ 175.67 จ านองกบั TMB, KBANK 

3. ทีด่นิพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง 
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 
     WPP  

 
เป็นเจา้ของ 

 
535.39 

 
จ านองกบั KBANK 

 

 
หมำยเหตุ ฯ  

1. บริษทั เจเคอาร์ พลงังาน จ ากดั (JKR) และ บริษทั อาร์พีวี จ ากดั(RPV) ท่ีดิน และโรงไฟฟ้าจดจ านองไว้
กบัธนาคาร กสิกรไทย เพื่อค ้าประกนัสินเช่ือ วงเงินจ านอง 675,000,000 บาท 

2. บริษทั ลพบุรี โซล่า จ ากดั (LOPBURI) ท่ีดิน และโรงไฟฟ้าจดจ านองไวก้บัธนาคาร กสิกรไทย และ
ธนาคารทหารไทย เพื่อค ้าประกนัสินเช่ือ วงเงินจ านอง 534,000,000 บาท 
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บริษทัย่อยทางตรง : บริษทั เวิลด์ พร้ินต้ิง แอนด์ แพค็เกจจิ้ง จ ากดั “WPP” 
เม่ือวนัท่ี 11 ธันวาคม 2562 WPP (จ าเลย) ไดถู้กพนกังานท่านหน่ึง (โจทก์) ฟ้องร้องต่อศาลแรงงาน

ภาค 1 (พระนครศรีอยุธยา) ในคดีแรงงานฐานความผิดเลิกจา้งงานโดยไม่เป็นธรรม โจทก์เรียกร้องให้ WPP 
ชดใชค่้าเสียหายจากการเลิกจา้งไม่เป็นธรรมแก่โจทกเ์ป็นเงิน 2 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อ
ปี นบัจากวนัท่ีฟ้องเป็นตน้ไปจนกวา่จะช าระเสร็จส้ิน 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2563 WPP ไดย้ืน่ค  าใหก้ารต่อสู้คดีดงักล่าว ขอใหศ้าลพิพากษายกฟ้องค า
ร้องของโจทก ์ซ่ึงศาลไดน้ดัพิจารณาคดีและไกล่เกล่ียในวนัท่ี 3 มีนาคม 2563 

บริษทัร่วมทางอ้อม : บริษทั เอสเอสยทู ีจ ากดั “SSUT” 
 ขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 94/2561 ระหว่าง บริษทั ทีทีซีแอล จ ากดั (มหาชน) ท่ี 1 บริษทั โกลบอล นิว 

เอ็นเนอร์ย ีจ ากดั ท่ี 2 ผูเ้รียกร้อง บริษทัร่วม (บริษทั เอสเอสยทีู จ ากดั) ผูค้ดัคา้น ทุนทรัพย ์1,601.60 ลา้นบาท 
ขอ้หาผิดสัญญา  เรียกค่าเสียหายยื่นค าเสนอขอ้พิพาท เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2561 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 
2562 ท่ีปรึกษา        ทางกฎหมายของบริษทัร่วมไดย้ื่นค าคดัคา้นค าเสนอขอ้พิพาทและขอ้เรียกร้องแยง้ ให้ผู ้
เรียกร้องรับผิดเป็นเงินจ านวน 2,011.56 ลา้นบาท ผูเ้สนอขอ้พิพาทจดัท าค าคดัคา้นขอ้เรียกร้องแยง้และยื่นต่อ
ศาลแลว้ และผูเ้รียกร้องไดจ้ดัท าค าใหก้ารคดัคา้นขอ้เรียกร้องแยง้แลว้ คณะอนุญาโตตุลาการนดัพร้อมคร้ังท่ี 2 
เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2563 คณะอนุญาโตตุลาการไดก้ าหนดประเด็นขอ้พิพาทหนา้ท่ีน าสืบ โดยให้จดัท าและ
ส่งค าเบิกความของพยาน ค าแปลเอกสารและบญัชีระบุพยานให้อนุญาโตตุลาการในวนัท่ี 4 สิงหาคม 2564 
และนัดสืบพยานฝ่ายผูเ้รียกร้องและฝ่ายผูค้ดัคา้น และนัดสืบพยานฝ่ายผูค้ดัคา้นนัดแรกวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 
2564 

บริษทัร่วมทางอ้อม : บริษทั พพีทีีซี จ ากดั “PPTC” 
ขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 93/2561 ระหว่าง บริษทั ทีทีซีแอล จ ากดั (มหาชน) ท่ี 1 บริษทั โกลบอล นิว 

เอน็เนอร์ยี จ ากดั ท่ี 2 ผูเ้รียกร้อง บริษทัร่วม (บริษทั พีพีทีซี จ ากดั) ผูค้ดัคา้น ทุนทรัพย ์867.66 ลา้นบาท ขอ้หา
ผดิสญัญา เรียกค่าเสียหายยืน่ค  าเสนอขอ้พิพาท เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2561 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 ท่ี
ปรึกษาทางกฎหมายของบริษทัร่วมไดย้ืน่ค  าคดัคา้นค าเสนอขอ้พิพาทและขอ้เรียกร้องแยง้ ใหผู้เ้รียกร้องรับผิด
เป็นเงินจ านวน 850.58 ลา้นบาท ผูเ้สนอขอ้พิพาทจดัท าค าคดัคา้นข้อเรียกร้องแยง้และยื่นต่อศาลแลว้ และผู ้
เรียกร้องไดจ้ดัท าค าให้การคดัคา้นขอ้เรียกร้องแยง้แลว้ คณะอนุญาโตตุลาการนัดพร้อมคร้ังท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 6 
กุมภาพนัธ์ 2563 คณะอนุญาโตตุลาการไดก้ าหนดประเด็นขอ้พิพาทหนา้ท่ีน าสืบ โดยให้จดัท าและส่งค าเบิก
ความของพยาน ค าแปลเอกสาร และบญัชีระบุพยาน ให้อนุญาโตตุลาการในวนัท่ี 4 สิงหาคม 2564 และนัด
สืบพยานฝ่ายผูเ้รียกร้องและฝ่ายผูค้ดัคา้น และนดัสืบพยานฝ่ายผูค้ดัคา้นนดัแรกวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2564 

การประเมินความรับผิดในคดีน้ีท่ีปรึกษาทางกฎหมายของบริษทัร่วมยงัไม่สามารถประเมินได ้เน่ืองจากยงัอยู่
ในระหวา่งการรวบรวมขอ้เทจ็จริงและเอกสารในรายละเอียดเพื่อจดัท าค  าเบิกความพยานและประเมินผลทางคดี 

ข้อพพิาททางกฎหมาย 
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หลกัทรัพย์ของบริษัท   
บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 1,026,076,686 หุ้น ทุนช ำระแลว้จ ำนวน 921,572,840 หุ้น โดยแบ่ง

ออกเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 921,572,840  หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท ดงันั้น จ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงจ ำนวน
เท่ำกบั  921,572,840  หุน้ 

 

โครงสร้างการถือหุ้น 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบยีน วนัที ่16 มีนาคม 2563 ดงันี ้ 
 

ล ำดบั จ ำนวนหุ้น %

1 บริษัท อควำ คอร์เปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 369,383,491                     40.08                

2 กลุ่มชินสุภัคกุล  ประกอบด้วย : - 200,900,082                     21.80                

นาย ยทุธ ชินสุภัคกุล 96,482,388                      10.47               
น.ส. มาลินี ชินสุภัคกุล 50,788,732                      5.51                 
นาย ยอด ชินสุภัคกุล 27,107,680                      2.94                 
นาง มาริสา ณ นคร 23,468,178                      2.55                 
นาย ยทุธชัย ชินสุภัคกุล 1,817,124                        0.20                 
นาง มาลีรัตน์ ชินสุภัคกุล 1,035,980                        0.11                 
นาย เดด็ ชินสุภัคกุล 200,000                            0.02                 

3 กลุ่มศรเลิศล ำ้ วำณิช ประกอบด้วย : - 13,729,049                       1.49                  

นาย มงคล ศรเลิศล  า้วาณิช 12,893,000                      1.40                 
น.ส. จันทนา ศรเลิศล  า้วาณิช 404,049                            0.04                 
น.ส. ทัศนีย์ ศรเลิศล  า้วาณิช 310,850                            0.03                 
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                 

รำยช่ือ

 
 

 
 

ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
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โครงสร้างการถือหุ้น (ต่อ) 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบยีน วนัที ่16 มีนาคม 2563 ดงันี ้ 
 

ล ำดบั จ ำนวนหุ้น %

4 น.ส. กัญจนำรัศน์ วงศ์พันธ์ุ 12,976,000                       1.41                  

5 กลุ่มอัจฉรำวรรณ ประกอบด้วย : - 12,540,168                       1.36                  

นาง ภาวนา อัจฉราวรรณ 10,542,556                      1.14                 
นาย วัลลภ อัจฉราวรรณ 1,997,612                        0.22                 

6 กลุ่มแสงทองอร่ำม ประกอบด้วย : - 9,606,741                         1.04                  

นาย เจริญชัย แสงทองอร่าม 4,985,909                        0.54                 
นาย เฮ้าคิน แสงทองอร่าม 3,368,750                        0.37                 
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                 

7 นำย ก ำพล วริะเทพสุภรณ์ 7,395,400                         0.80                  

8 นำง นลิน คุณจักร 7,175,000                         0.78                  

9 น.ส. จิรำพัชร ไชยวรรณำ 6,608,126                         0.72                  

10 นำย สนอง สวยพริ้ง 6,391,148                         0.69                  

646,705,205                     70.17                

274,867,635                     29.83                

921,572,840                     100.00              จ ำนวนหุ้นทั้งส้ิน

รำยช่ือ

รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดบั

ผู้ถือหุ้นรำยอ่ืน

 
รายช่ือผู้ถือหุ้นจาก : บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
1/   บริษทั อควา คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจบริการดา้นส่ือโฆษณาท่ีครบวงจร 
 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล และประวตัิการจ่ายเงินปันผล 
 

บริษทัฯ มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิหลงัหักภำษี โดย
ข้ึนอยูก่บัภำวะเศรษฐกิจ และสถำนกำรณ์ด ำเนินธุรกิจในอนำคตของบริษทัฯ   

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทัฯ ซ่ึงผำ่นกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีรับอนุญำตแลว้ มีก ำไร
สุทธิประจ ำปี 2562 และมีก ำไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร ดงัน้ี : - 
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รายการ จ านวนหุ้นสามัญ จ านวนเงนิ (บาท) มูลค่าต่อหุ้น  

ก ำไรสุทธิ ปี 2562 921,572,840 
 

196,591,120.98 
 

0.213 
 

ก ำไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

921,572,840 
 

201,156,212.89 
 

0.218 
 

ท ำให้บริษทัฯ มีก ำไรสะสมส ำหรับกำรจดัสรรในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังน้ี โดยเสนอให้
จ่ำยเงินปันผลในรูปของเงินสด 

 

เพื่อพิจำรณำอนุมติัจดัสรรก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 ถึง วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 โดยจ่ำยปันผลในรูปของเงินสด อตัรำหุ้นละ 0.20 บำท  จ ำนวน 921,572,840 หุ้น เป็นจ ำนวน
เงิน 184,314,568 ลำ้นบำท 

 

ทั้งน้ีอตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวเป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษทัฯ และ     
เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำยตำมอตัรำท่ีกฏหมำยก ำหนด  

 
โดยผูถื้อหุน้ประเภทบุคคลธรรมดำสำมำรถขอเครดิตภำษีคืนได ้ดงัน้ี :- 

 -  อตัรำหุน้ละ 0.018 บำท  เครดิตภำษีไดอ้ตัรำร้อยละ 20 
 -  อตัรำหุน้ละ 0.182 บำท ไม่สำมำรถเครดิตภำษีได ้เน่ืองจำกเป็นส่วนของ 
     ผลก ำไรท่ีไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

ข้อมูลเปรียบเทยีบการจ่ายเงนิปันผลในปีทีผ่่านมา 

หมำยเหตุ * ในปี 2562 บริษทัฯ ไม่ไดจ่้ำยเงินปันผลระหวำ่งกำล  

รายละเอยีด 
การจ่ายเงนิปันผล 

ปี 2562 
(ที่เสนอพจิารณา) 

ปี 2561 
 

ปี 2560 
 

 ก ำไรสุทธิ   196.59 ลำ้นบำท 34.14 ลำ้นบำท 51.59 ลำ้นบำท 
 จ  ำนวนหุน้สำมญัท่ีช ำระแลว้ 921,572,840 หุน้ 921,572,840 หุน้ 836,030,770 หุน้ 
 เงินปันผลประจ ำปี 
 โดยจ่ำยเป็น  –  เงินสด 
                       – หุน้ปันผล 
  

0.20  บำท/หุน้ * 
0.20 บำท/หุน้ 

- 
 

0.15  บำท/หุน้ * 
0.15 บำท/หุน้ 

- 
 

0.16  บำท/หุน้ * 
0.11 บำท/หุน้ 
20 หุน้เดิม : 1 หุน้ปันผล 
คิดเป็นอตัรำ 0.05 บำท/หุน้ 

 เงินปันผลจ่ำยทั้งส้ินประมำณ 184.31  ลำ้นบำท 133.96  ลำ้นบำท 130.58  ลำ้นบำท 
 สดัส่วนกำรจ่ำยเงินปันผล 
 เทียบกบัก ำไรสุทธิ 

93.76% 392.36% 253.12% 
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ก ำหนดใหว้นัท่ี 29 เมษำยน 2563 เป็นวนัใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ (“Record Date”) ในกำรรับเงินปันผล  
โดยใหจ่้ำยเงินปันผลดงักล่ำวแก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 15 พฤษภำคม 2563 ทั้งน้ีตอ้งขออนุมติัจำกท่ีประชุมสำมญัผู ้
ถือหุน้ก่อน 
 

ทั้งน้ีกำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวส่งผลต่อกำรปรับรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3 (EPCO-W3) เน่ืองจำกขอ้ก ำหนดสิทธิของใบส ำคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัฯ ขอ้ 4.2  เง่ือนไขกำรปรับสิทธิ ตำมท่ีระบุในขอ้ 4.2 (จ) วำ่ “เม่ือบริษทั
จ่ำยเงินปันผลเป็นเงินเกินกวำ่อตัรำร้อยละ 80 ของก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทัหลงัหกั
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ส ำหรับกำรด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำใดๆ และจำกก ำไรสะสม ตลอดอำยใุบส ำคญั
แสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ี” 

บริษทัฯจะด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใชสิ้ทธิ และอตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อให้
เป็นไปตำมเง่ือนไข และขอ้ก ำหนดสิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัฯดงักล่ำว ตำม
สูตรกำรค ำนวณท่ีระบุไวใ้นขอ้ 4.2 (จ) ของขอ้ก ำหนดสิทธิส ำหรับใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของ
บริษทั คร้ังท่ี 3 (EPCO-W3) 

โดย ณ วนัท่ี 28 กมุภำพนัธ์ 2563 บริษทัยงัไม่สำมำรถค ำนวณรำคำปรับสิทธิและอตัรำกำรปรับ
สิทธิท่ีแน่นอนได ้เน่ืองจำกกำรค ำนวณดงักล่ำวตอ้งรอขอ้มูลรำคำซ้ือขำยในตลำด 14 วนัท ำกำรก่อนวนั XD 
คือ วนัท่ี 27 เมษำยน 2563 (วนัท่ีไม่ไดรั้บสิทธิปันผล) ดงันั้นเม่ือทรำบรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิ
แลว้ จะแจง้ต่อตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยต่อไป เพื่อรักษำผลประโยชน์ของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ดงักล่ำวไม่ใหด้อ้ยไปกวำ่เดิม 
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คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการ 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท, 
คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน  โดยมีรายช่ือและขอบเขตอ านาจ
หนา้ท่ีดงัน้ี 

 

1.  คณะกรรมการบริษทั 
 

     คณะกรรมการบริษทั มีจ านวน 8 ท่าน ประกอบดว้ย 
 

 

กรรมการผูมี้อ านาจลงนามแทนบริษทัฯ คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทัฯ  
 

อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษทัฯ 
คณะกรรมการบริษทัฯ มีอ านาจและหนา้ท่ีจดัการบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์

และข้อบังคับของบริษทัฯ ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความสุจริต และ
ระมัดระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ  รวมทั้ งก าหนด เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและ
งบประมาณของบริษทัฯ ควบคุมก ากบัดูแลการบริหาร และการจดัการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไป
ตามนโยบายท่ีไดรั้บมอบหมาย เวน้แต่ในเร่ืองดงัต่อไปน้ีซ่ึงคณะกรรมการตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้นก่อนการด าเนินการ ไดแ้ก่ เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดให้ตอ้งไดรั้บมติอนุมติัของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เช่น การ
เพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุ้นกู ้การขายหรือโอนกิจการของบริษทัฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่
บุคคลอ่ืน หรือการซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนมาเป็นของบริษทัฯ การแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิ
หรือขอ้บงัคบั รวมถึงการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการซ้ือและขายสินทรัพยท่ี์ส าคญัตามกฎเกณฑ์ของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือตามท่ีหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ก าหนด 
 

ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 
1 นายยทุธ   ชินสุภคักุล ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
2 นายวีระ   เหล่าวิทวสั กรรมการบริหาร, กรรมการผูจ้ดัการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

3 นายแดน   ชินสุภคักุล ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการพิจารณาการลงทุน 

4 นายประสงค ์  หาญปิยวฒันสกลุ กรรมการบริหาร 
5 นายอารักษ ์  ราษฎร์บริหาร กรรมการพจิารณาการลงทุน 
6 นายชยัวฒัน ์  อศัวินทรางกรู ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
7 นายชาลี   ดิษฐลกัษณ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
8 นางยพุาพรรณ    เอกสิทธิกลุ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

การจัดการ 
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กรรมการอสิระ  
 

คณะกรรมการบริษทัชุดปัจจุบนัประกอบดว้ยกรรมการอิสระ  3 ท่าน ซ่ึงนับเป็น 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด  

 

ค านิยามของ กรรมการอสิระ 
1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทั

ร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้ งน้ี ไดน้ับรวมการถือหุ้นของผูท่ี้
เก่ียวขอ้งของกรรมการตรวจสอบรายนั้น ๆ ดว้ย 

2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือน
ประจ า หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต.  ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้าม
ดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการท่ี
เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ 

3.  ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4.  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู ้
มีอ  านาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของ
ตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทาง
ธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้
แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อ
ส านกังาน ก.ล.ต. 

5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกั
งานสอบบัญชี ซ่ึงมีผูส้อบบัญชีของบริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สอง
ปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย
หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัยอ่ย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ รวมทั้งไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้
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อ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้ นด้วย  เวน้แต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

7.  ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่  

8.  ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือ
บริษทัยอ่ย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน 
ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมี
สิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษทัอ่ืนซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

9.  ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของ
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

10. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของ 
บริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้ใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ
บริษทัฯ 

11. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั เฉพาะท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
 

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

  คณะกรรมการตรวจสอบ  มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 
 

ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 

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

 
หมายเหตุฯ   กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท า   

       หนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน และไม่มีส่วนไดเ้สียในบริษทั 
 
 

อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
(1) สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 
(2) สอบทานให้บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ

ภายใน (Internal Audit) ท่ี เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้ง
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หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบ
ภายใน 

(3) สอบทานให้บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

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

(5) พิจารณานโยบาย และสอบทานแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ 
ตามโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั่น ให้มีความ
เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดล้อมของบริษัท วฒันธรรมองค์กร และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพ่ืออนุมติั 

(6) พิจารณาทบทวนความเหมาะสม ของการเปล่ียนแปลงนโยบายการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ท่ีไดรั้บ
จากประธานเจ้าหน้าบ ริหาร และ/ห รือกรรมการผู ้จัดการ  ผู ้บ ริหาร และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั เพ่ืออนุมติั 

(7) สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเส่ียงเก่ียวกบัการ
ทุจริตคอร์รัปชัน่ ตามท่ีฝ่ายตรวจสอบภายในไดเ้สนอ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ระบบดงักล่าว มีความเส่ียง
ท่ีจะท าให้เกิดโอกาสการคอร์รัปชัน่ท่ีมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของ
บริษทันอ้ยท่ีสุด และมีความเหมาะสม กบัรูปแบบธุรกิจของบริษทั 

(8) รับเร่ืองแจ้งเบาะแสการกระท าคอร์รัปชั่น ท่ีคนในองค์กรมีส่วนเก่ียวข้อง และตรวจสอบ
ขอ้เท็จจริงตามท่ีไดรั้บแจง้ และเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษทัร่วมกนัพิจารณาลงโทษ หรือ
แกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

(9) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั รายการไดม้า / จ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส าคญั และรายการอ่ืนใด
ท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์  ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกฏหมายท่ีเก่ียวข้อง ทั้ งน้ี เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 

(10) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษทั  ซ่ึง
รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูล
ดงัต่อไปน้ี 
(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของ

บริษทัฯ 
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ 
(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
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(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของบริษทัฯ 
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหน้าท่ี

ตามกฎบตัร (charter) 
(ซ) รายการอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและ

ความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษทัฯ 
(11) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
(12) ในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการหรือการ

กระท าดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ
บริษทัฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพ่ือด าเนินการ
ปรับปรุงและแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

1.  รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
2.  การทุจริตหรือมีส่ิงผดิปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคุมภายใน 
3.  การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพยแห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
หากคณะกรรมการของบริษทัฯ หรือผูบ้ริหารไม่ด าเนินการใหมี้การปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาตาม

วรรคหน่ึง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าตามวรรคหน่ึงต่อ
ส านกังาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระ ไม่ไดเ้ป็นเจา้หน้าท่ีหรือ
ลูกจา้งของบริษทัฯ และในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบดงัท่ีกล่าวมาน้ี คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความรับผดิชอบต่อบุคคลภายนอก  

 

3.  คณะกรรมการบริหาร  
 

       คณะกรรมการบริหาร  มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 
 

 

 

ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 

1 นายยทุธ   ชินสุภคักุล ประธานกรรมการบริหาร 
2 นายวีระ   เหล่าวิทวสั กรรมการบริหาร 
3 นายประสงค ์  หาญปิยวฒันสกลุ กรรมการบริหาร 
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อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร 
 

1. ก าหนดนโยบาย วางแผน ทิศทาง กลยทุธ์การด าเนินธุรกิจ แผนการเงิน งบประมาณการด าเนินงาน

และการลงทุน รวมถึงการบริหารงานด้านอ่ืน ๆ ของกลุ่มบริษทัเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสภาพทาง

เศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขนัในตลาด เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ เพ่ือ

พิจารณาและอนุมติั   

2. พิจารณาและศึกษาความเป็นไปไดส้ าหรับโครงการขยายธุรกิจและโครงการลงทุนใหม่ ๆ รวมถึง

ศึกษา พิจารณาและอนุมติัการเขา้ร่วมประมูลงาน ตลอดจนการเขา้ด าเนินโครงการต่าง ๆ ของกลุ่ม

บริษทั ตามท่ีเห็นสมควรและเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ตามกรอบนโยบายท่ี

คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาและอนุมติั 

3. ก ากบัดูแลและติดตามการด าเนินการตามนโยบายและแนวทางการบริหารต่าง ๆ ของบริษทัฯ ท่ีได้

ก าหนดไวใ้หเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีความเหมาะสมต่อสภาพการด าเนิน

ธุรกิจและสภาวะการแข่งขนัในตลาด รวมถึงรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการของบริษทัฯ อยา่งสม ่าเสมอ 

4. ใหค้ าแนะน า ค าปรึกษา รวมถึงก าหนดแนวนโยบายและขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ

ของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร / กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ และคณะท างานชุด

ต่าง ๆ ของกลุ่มบริษทั เพ่ือสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

5. พิจารณาอนุมติัให้อ  านาจต่าง ๆ ตามท่ีจ าเป็นและมีความเหมาะสม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารและ

ด าเนินกิจการของบริษทัฯ แก่ผูบ้ริหารระดับสูงของบริษทัฯ และคณะท างานของบริษัทฯ ตาม

กฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนด 

6. พิจารณาและอนุมติัการใชจ่้ายเงินเพ่ือการบริหารและด าเนินกิจการต่าง ๆ ท่ีมีความจ าเป็นและเป็น

ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ในส่วนท่ีเกินกว่าอ านาจหรือเกินกว่าวงเงินอนุมติัของ

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร / กรรมการผูจ้ดัการ ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามขอบเขตอ านาจอนุมติัท่ีประกาศใช ้

ณ ขณะนั้น และก าหนดให้รายงานเก่ียวกบัการด าเนินการดงักล่าวให้คณะกรรมการของบริษทัฯ 

ได้รับทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังแรกนับจากวนัท่ีพิจารณาอนุมัติให้มีการ

ด าเนินการดงักล่าว 

7. ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามนโยบายท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษทัฯ 

8. ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบติังานเฉพาะอย่างแทนได ้

โดยการมอบอ านาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดงักล่าว ให้อยูภ่ายใตข้อบเขตแห่งการมอบอ านาจ

ตามหนงัสือมอบอ านาจท่ีให้ไว ้และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ ขอ้ก าหนด หรือค าสั่งท่ีคณะกรรมการ
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ของบริษทัฯ ไดก้ าหนดไว ้ทั้งน้ี การมอบหมายอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริหาร จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจหรือมอบอ านาจช่วงท่ีท าให้คณะกรรมการบริหาร 

หรือผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมติัรายการท่ีตนเองหรือบุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้ (ตามท่ีนิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง) อาจมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจไดรั้บประโยชน์ในลกัษณะใดๆ  

หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทัฯ 
 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหารอาจมอบอ านาจช่วงใหพ้นกังานระดบับริหารของบริษทัมีอ านาจใน
การกระท าการเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ืองตามท่ีคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร หรือมอบ
อ านาจใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงเป็นผูมี้อ  านาจกระท าการแทนบริษทัเป็นการทัว่ไป ในการลงนามเอกสาร  นิติ
กรรมสัญญาใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินงานอนัเป็นธุรกรรมทางการคา้โดยปกติ รวมถึงการติดต่อกบั
หน่วยงานราชการไทย 

อน่ึง การอนุมัติรายการใดๆ ข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการท่ีท าให้
คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามข้อบังคับบริษัทฯ และตามท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด) ท ากบับริษทัฯ หรือบริษทัย่อย ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ี
เป็นไปตามปกติธุรกิจท่ีมีการก าหนดขอบเขตชดัเจน 

 

4.  คณะกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน มีจ านวน 2 ท่าน ประกอบดว้ย   

ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 

1 นายแดน   ชินสุภคักลุ ประธานกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน 

2 นายชาลี   ดิษฐลกัษณ กรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน 
 
 

อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน  
 

1. ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวิธีการในการสรรหา ตลอดจนคดัเลือก กรรมการและผูบ้ริหาร
ระดบัสูง ใหค้ณะกรรมการและท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและแต่งตั้ง 

2. จดัท าหลกัเกณฑคุ์ณสมบติัของคณะกรรมการบริษทั 
3. เสนอช่ือผูท่ี้มีความเหมาะสมใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาแต่งตั้งในกรณีต าแหน่งกรรมการ 

วา่งลงจากเหตุอ่ืนท่ีไม่ใช่การพน้ต าแหน่งตามวาระ 
4. ทบทวนคุณสมบติัทัว่ไป คุณสมบติัเฉพาะ คุณสมบติัของกรรมการอิสระ และก าหนดเพ่ิมเติม

หลกัเกณฑใ์นการสรรหาและคดัเลือกเพ่ือใหต้รงกบัสถานการณ์และความตอ้งการของบริษทัฯ 
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และให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือผ่านการพิจารณาสรร
หาแลว้ คณะกรรมการสรรหาจะน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือให้ความเห็นชอบ และ
เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพ่ือลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนต่อไป 

5. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัไดม้อบหมาย 
 

 ส าหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งผูบ้ริหาร คณะอนุกรรมการสรรหา จดัให้มี
แผนการสืบทอดต าแหน่งท่ีครอบคลุมต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูง เพ่ือใหม้ัน่ใจ
วา่บริษทัฯ มีผูบ้ริหารท่ีมีความรู้ ความสามารถ สามารถสืบทอดต าแหน่งท่ีส าคญัต่อไปในอนาคต 
 

5.  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย   
 

ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 

1 นายยทุธ   ชินสุภคักลุ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

2 นายวรีะ   เหล่าวทิวสั กรรมการบริหารความเส่ียง 

3 นายชยัวฒัน ์      อศัวนิทรางกรู กรรมการบริหารความเส่ียง 
 

อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
1. ก าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงของบริษทั และน าเสนอต่อคณะกรรมการ

ของบริษทั เพ่ือพิจารณาอนุมติัและท าการทบทวนตามความเหมาะสม 
2. ก าหนดกรอบแนวทางในการบริหารจดัการความเส่ียง ให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบริหาร

ความเส่ียง  เพ่ือให้สามารถประเมิน ติดตาม และดูแลให้การบริหารจดัการความเส่ียงของกลุ่ม
บริษทัอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ของบริษทั รวมถึงการทบทวนตาม
ความเหมาะสมและจ าเป็น 

3. ก ากบัดูแลและติดตามการปฏิบติัตามนโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษทั ภายใตก้รอบ
แนวทางในการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัฯ 

4. รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการของบริษทัฯ อย่างสม ่าเสมอเก่ียวกบัสถานะความ
เส่ียงของบริษทั การด าเนินการเพื่อบริหารจดัการความเส่ียง  เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท
รับทราบและพิจารณาปรับปรุงแกไ้ข เพ่ือให้การด าเนินงานของกลุ่มบริษทับรรลุตามนโยบาย
และกลยทุธ์ท่ีก าหนด 
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6.  คณะกรรมการพจิารณาการลงทุน 

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน  มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย   
 

ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 

1 นายแดน   ชินสุภคักุล ประธานกรรมการพิจารณาการลงทุน 

2 นายอารักษ ์  ราษฎร์บริหาร กรรมการพจิารณาการลงทุน 

3 นางยพุาพรรณ    เอกสิทธิกลุ กรรมการพจิารณาการลงทุน 
 

อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการพจิารณาการลงทุน  
1. ก าหนดกลยทุธ์การลงทุน แผนการลงทุน รวมถึงงบประมาณการลงทุนประจ าปีอนัเก่ียวเน่ืองกบัการ

ลงทุนในธุรกิจหลกัของบริษทัฯ (CAPEX Investments) เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการของบริษทัฯ 
และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (แลว้แต่กรณี) เพ่ือพิจารณาและอนุมติัตามขอ้ก าหนดและ
หลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

2. ก าหนดนโยบายการบริหารและการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น (Short-Term Investments) กรอบ
หลกัเกณฑ ์และระเบียบการบริหารและการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้นของกลุ่มบริษทั เพื่อน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการของบริษทัฯ เพื่อพิจารณาและอนุมติั เพ่ือใชใ้นการด าเนินงานการลงทุนของบริษทั
ฯ 

3. พิจารณาสอบทานขอ้เสนอการเขา้ซ้ือกิจการ การเขา้ลงทุน และการขายสินทรัพย ์รวมทั้งการจดัหา
แหล่งเงินทุนท่ีมีความเพียงพอและเหมาะสม ส าหรับการลงทุนในธุรกิจหลกัของบริษทัฯ 

4. พิจารณาสอบทานการด าเนินการดา้นการลงทุนในธุรกิจหลกัและการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้นของ
บริษทัฯ  

5. ก ากบั ดูแลและติดตามการลงทุนในธุรกิจหลกัและการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้นของบริษทัฯ ใหอ้ยู่
ภายใตก้รอบการบริหารจดัการการลงทุนและความเส่ียงท่ีก าหนด 

6. พิจารณาและอนุมติัการด าเนินการท่ีจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการลงทุนในธุรกิจหลกัและการลงทุน
ในเงินลงทุนระยะสั้ นของบริษัทฯ ตามนโยบายแนวทางการปฏิบัติและอ านาจหน้าท่ี  ท่ี
คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดก้ าหนด  

7. พิจารณาเร่ืองอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษทัฯ   
8. ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบติังานเฉพาะอย่างแทนได ้

โดยการมอบอ านาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดงักล่าว ให้อยูภ่ายใตข้อบเขตแห่งการมอบอ านาจ
ตามหนงัสือมอบอ านาจท่ีให้ไว ้และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ ขอ้ก าหนด หรือค าสั่งท่ีคณะกรรมการ
ของบริษทัฯ ไดก้ าหนดไว ้ทั้งน้ี การมอบหมายอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ลงทุนจะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจหรือมอบอ านาจช่วงท่ีท าให้คณะกรรมการลงทุน หรือ
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ผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการลงทุน สามารถอนุมติัรายการท่ีตนเองหรือบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ (ตามท่ีนิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง) อาจมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจไดรั้บประโยชน์ในลกัษณะใดๆ  
หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทัฯ 

ผู้บริหาร 

ผูบ้ริหาร ณ 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 
 

ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 

1 นายวีระ   เหล่าวิทวสั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2 นางอาภรณ์   ปรัชญาทิพยส์กลุ ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาด 
3 นายวรวิทย ์              จารุศรีบุญชยั ผูจ้ดัการโรงงาน 
4 นางกนกอร จนัทน์คร ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน และเลขานุการบริษทั 
5 นายนคร   ช่ืนสม ผูจ้ดัการแผนกบุคคลและธุรการ 

 

อ านาจหน้าทีข่องประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
1. มีอ านาจควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริหาร

ก าหนดไว ้และรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร 
2. พิจารณาการจดัสรรงบประมาณประจ าปีท่ีฝ่ายบริหารจดัท าเพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการบริหาร

พิจารณาอนุมติั รวมทั้งควบคุมการใชจ่้ายงบประมาณประจ าปีของแต่ละหน่วยงาน 
3. พิจารณาประเมินการด าเนินงานของบริษทัฯ อยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากปัจจยัต่างๆ  

ไม่วา่จากภายในหรือภายนอกบริษทัฯ 
4. มีอ านาจสั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพ่ือให้การปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบายหรือ

ผลประโยชน์ของบริษทัฯ 
5. พิจารณาการเขา้ท าสัญญาเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทัฯ และสัญญาต่างๆ ซ่ึงเป็นผลประโยชน์ใน

กิจการของบริษัทฯ รวมทั้ งก าหนดขั้นตอนและวิธีการจัดท าสัญญาดังกล่าวโดยให้น าเสนอ
กรรมการบริหารและกรรมการบริษทัเพ่ือทราบดว้ย 

6. พิจารณาการน าสิทธิและทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ไปก่อภาระผูกพนัใดกบับุคคล บริษทั ห้างร้าน 
หรือสถาบนัการเงิน เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริหารอนุมติั 

7. พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษทัฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผล
ประจ าปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารอนุมติั 

8. ด าเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของบริษทัฯ ตามการให้อ านาจจากคณะกรรมการ
บริษทั ซ่ึงอยูภ่ายใตน้โยบายของคณะกรรมการ 
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ทั้งน้ี อ  านาจหน้าท่ีของประธานเจา้หน้าท่ีบริหารดงักล่าวขา้งตน้ จะไม่รวมถึงอ านาจท่ีท าให้
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสามารถอนุมติัรายการท่ีตน หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมี
ความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ อ่ืนใด (ตามข้อบังคับบริษัทและตามท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละ ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด) ท ากบับริษทัฯ ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามปกติธุรกิจ
ท่ีมีการก าหนดขอบเขตชดัเจน 
 
จ านวนคร้ังการประชุมกรรมการ 
 

ช่ือ-นามสกุล 
คณะกรรมการ 

บริษัท 
คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

คณะกรรมการ 
สรรหา และ
พจิารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

ความเส่ียง 

คณะกรรมการ 
พจิารณาการ

ลงทุน 

1. นายยทุธ  ชินสุภคักลุ 7/8  4/4  4/4  
2. นายวรีะ  เหล่าวิทวสั 8/8  4/4  4/4  
3. นายแดน  ชินสุภคักลุ 7/8   2/2  2/2 
4. นายประสงค ์หาญปิยวฒันสกลุ 7/8  4/4    
5. นายชยัวฒัน์  อศัวินทรางกรู 7/8 4/4   4/4  
6. นายชาลี ดิษฐลกัษณ 8/8 3/4  2/2   
7. นางยพุาพรรณ   เอกสิทธิกลุ 6/8 4/4    2/2 
8. นายอารักษ ์ราษฎร์บริหาร 7/8     2/2 
9. นางสาวรุ่งระว ี เอ่ียมพงษไ์พฑูรย ์

(ออกจากต าแหน่ง เม่ือวนัท่ี 1 ต.ค. 
62) 

4/8   1/2   

 

การประชุมของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 
 คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายเปิดโอกาสให้กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ไดป้ระชุมระหวา่งกนัเอง
เพ่ือเปิดโอกาสใหอ้ภิปรายปัญหาต่าง ๆ ทั้งท่ีเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทัฯ และเร่ืองท่ีอยูใ่นความสนใจ โดยไม่มี
ฝ่ายบริหารร่วมดว้ย และรายงานผลใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบ  
 

การประเมนิผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการก าหนดให้มีการจดัท าแบบประเมินผลการปฏิบติังานอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ทั้งใน
รูปแบบของการประเมินตนเองรายบุคคล หรือรายบุคคล และการประเมินผลตนเองรายคณะ เพื่อใช้เป็น
กรอบในการตรวจสอบและแกไ้ขปรับปรุงการปฏิบติังานในหน้าท่ีของคณะกรรมการ โดยผลการประเมิน
การปฏิบติังานของกรรมการนั้น ฝ่ายบริหารจะสรุปผลให้คณะกรรมการรับทราบ  และเผยแพร่ผลสรุปการ
ประเมินคณะกรรมการในแต่ละราย 
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 คณะกรรมการไดจ้ดัใหมี้บรรทดัฐานการปฏิบติังานของคณะกรรมการอยา่งมีหลกัเกณฑ ์และท าการ
ประเมินผลการปฏิบติังานเปรียบเทียบกบับรรทดัฐานเป็นระยะๆ 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษทั 
 

1. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูพิ้จารณาก าหนดค่าตอบแทนท่ีจ าเป็นและเหมาะสมท่ีเป็น

ตวัเงิน ให้แก่ กรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย โดยน าเสนอขออนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการ และท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปี ค่าตอบแทนรวม ท่ีเป็นตวัเงินของคณะกรรมการบริษทัในรูป
ของเบ้ียประชุมและบ าเหน็จกรรมการ เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 3,805,500  บาท รายละเอียด ดงัน้ี 

           หน่วย :  บาท 
 

ช่ือ-นามสกลุ 
คณะกรรมการ 

บริษัท 
คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

บ าเหน็จ 
กรรมการ 

รวม 

1.  นายยทุธ  ชินสุภคักลุ 210,000  180,000 144,500 534,500 

2.  นายวรีะ  เหล่าวทิวสั 210,000  180,000 127,500 517,500 

3.  นายแดน  ชินสุภคักลุ 210,000   53,000 263,000 

4.  นายประสงค ์หายปิยวฒันสกลุ 210,000  180,000 53,000 443,000 

5.  นายอารักษ ์ราษฎร์บริหาร 210,000   100,000 310,000 

6.  นายชยัวฒัน์  อศัวนิทรางกรู 210,000 160,000  100,000 470,000 

7.  นายชาลี ดิษฐลกัษณ 210,000 104,000  70,000 384,000 

8.  นางยพุาพรรณ เอกสิทธิกลุ 210,000 104,000  52,000 366,000 

9.  นางสาวรุ่งระว ี เอ่ียมพงษไ์พฑูรย์1 157,500   50,000 207,500 

เลขานุการบริษทั      

1. นางกนกอร จนัทนค์ร 210,000   100,000 310,000 

รวม 2,052,500 498,750 486,000 850,000 3,805,500 

หมายเหตุ : เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 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. บ าเหนจ็กรรมการ จ่ายวงเงินไม่เกิน 850,000 บาท  ของก าไรสุทธิในปี 2561 

 

1 – นางสาวรุ่งระว ีเอ่ียมพงษไ์พฑูรย ์ลาออกจากต าแหน่ง เม่ือวนัท่ี 1 ต.ค. 62 
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2.  ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษทั 
 

ผูบ้ริหารของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีจ านวน 5 ท่าน  ประกอบดว้ย :- 
 

ล าดบั ช่ือ นามสกลุ ต าแหน่ง 
1 นายวรีะ เหล่าวทิวสั กรรมการบริหารและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2 นางอาภรณ์  ปรัชญาทิพยส์กุล ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาด 
3 นายวรวทิย ์จารุศรีบุญชยั ผูจ้ดัการโรงงาน 
4 นางกนกอร  จนัทนค์ร ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
5 นายนคร  ช่ืนสม   ผูจ้ดัการแผนกบุคคลและธุรการ 

 
บริษทัฯจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารในรูปของเงินเดือน และผลตอบแทนอ่ืน เช่นโบนสั เงินสมทบ

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ โดยยงัไม่รวมผลประโยชน์พนกังานหลงัจากออกจากงาน โดยสรุปไดด้งัน้ี :- 
หน่วย :  บาท 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี 2562 ปี 2561 
เงินเดือน 8,055,900 9,729,500 
โบนสั 795,000 900,000 
เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ, อ่ืน ๆ 494,025 640,345 

รวม 9,344,925 11,269,845 

 

บุคลากร  
บุคลากรของบริษัท  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีจ านวนทั้ งส้ิน 267 ราย และ ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561  มีจ านวนทั้งส้ิน 279 ราย บริษทัฯ จ่ายค่าตอบแทนบุคลากรเป็น เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนสั  
เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม กองทุนส ารองเล้ียงชีพ และสวสัดิการอ่ืน  ทั้ งน้ียงัไม่รวมผลประโยชน์
พนกังานหลงัจากออกจากงานโดยสรุปไดด้งัน้ี :- 

หน่วย :  บาท 

ค่าตอบแทน ปี 2562 ปี 2561 
เงินเดือน 64,572,504 58,253,095 
โบนสั 5,293,000 4,692,950 
ค่าล่วงเวลา 10,832,870 8,402,517 
เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ,อ่ืน ๆ 7,352,749 8,444,516 

รวม 88,051,123 79,793,078 
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นโยบายในการพฒันาพนักงาน 
 

 บริษัทตระหนักในคุณค่าของบุคลากร และเช่ือมั่นว่า บุคลากรเป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดในการ
ประกอบธุรกิจ จึงให้ความส าคญัในการดูแลพนักงานให้ไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาอย่างต่อเน่ือง ไดรั้บ
ผลตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสม และไดรั้บโอกาสในการกา้วหนา้ในอาชีพ ดงัน้ี 

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

2. บริษัทฯ ให้ความส าคัญในการจัดส่ิงแวดล้อมในการท างานให้เหมาะสม โดยค านึงถึงอนามัย          
ความปลอดภยั โดยจดัตั้งคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือด าเนินงาน
เก่ียวกับความปลอดภยัและอนามยัท่ีดี บริษทัจดัให้มีการตรวจสอบความปลอดภยัของสถานท่ี
ท างานอย่างสม ่าเสมอ และจัดเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ ด้านความปลอดภัยต่างๆ ให้แก่
พนกังาน และดูแลใหพ้นกังานใชเ้คร่ืองมือป้องกนัอุบติัภยัอยา่งเคร่งครัด  

3. บริษทัฯ ส่งเสริมใหพ้นกังานมีสุขภาพอนามยัท่ีแขง็แรง  เช่น รณรงคใ์หง้ดสูบบุหร่ี และสูบไดเ้ฉพาะ
สถานท่ีท่ีจดัเตรียมไวใ้หเ้ท่านั้น,  รณรงคใ์หมี้การออกก าลงักาย, จดัหาอุปกรณ์/เคร่ืองใช ้เพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการท างาน และจดัใหมี้การตรวจสุขภาพแก่พนกังานเป็นประจ าทุกๆปีเสมอมา 

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

5. บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพใหแ้ก่พนกังาน เร่ิมตั้งแต่งวดเดือนกนัยายน 2546 เป็นตน้มา 
โดยพนกังานจะจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3-5 ของค่าจา้งทุกๆ เดือน ในขณะท่ีบริษทัฯ จะจ่ายเงิน
สมทบในอตัราเท่ากนักบัท่ีพนักงานจ่ายเงินสะสม เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีได้มอบหมายให้
สถาบนัการเงินแห่งหน่ึงเป็นผูจ้ดัการกองทุน เพ่ือประโยชน์แก่พนกังานโดยเฉพาะ 
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คณะกรรมการบริษทัไดร่้วมกนัก าหนดแนวทางการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นไป
ตามขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย ์และกรรมการของบริษทัฯ ซ่ึงจะสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

นโยบายเกีย่วกบัการก ากบัดูแลกจิการ 
 

บริษทัฯ ก าหนดแนวนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการดงัน้ี 
 

1. ใหค้วามเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้และปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 
2. จดัโครงสร้างคณะกรรมการแบ่งตามหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ โดยนอกจากคณะกรรมการบริษทั

แลว้ อาจมีการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะอ่ืนได ้นอกจากน้ี ใหมี้การก าหนดบทบาท หนา้ท่ี และ
ความรับผดิชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะอยา่งชดัเจน 

3. ด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนและ
เพียงพอในเวลาท่ีเหมาะสม 

4. ด าเนินธุรกิจดว้ยความระมดัระวงั  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในดา้นความเส่ียง  ให้มีการประเมิน วาง    
กลยทุธ์แกไ้ข และติดตามบริหารความเส่ียงอยา่งเหมาะสมและสม ่าเสมอ 

5. สร้างส านึกในการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมและถูกต้องชอบธรรมให้แก่ผูบ้ริหารและ
พนกังาน 

 

บริษทัฯ ไดด้ าเนินนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ ตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ไดแ้ก่ 

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

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัสิทธิของผูถื้อหุน้ทุกๆคน อยา่งเท่าเทียมกนั โดยผูถื้อหุน้มีสิทธิ
ในการรับทราบขอ้มูลผลการด าเนินงานและนโยบายการบริหารงาน มีสิทธิในการรับส่วนแบ่งก าไรและสิทธิ
การเข้าร่วมประชุมผูถื้อหุ้น นอกจากน้ี ผูถื้อหุ้นทุกรายยงัได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมตามท่ีก าหนดไวใ้น
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และเพ่ือเป็นการให้ความมัน่ใจว่าผูถื้อหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่า

การก ากบัดูแลกจิการ 
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เทียมกนั บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีกระบวนการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ มีมาตรการดูแลการ
ใชข้อ้มูลภายใน มีการควบคุมและดูแลการท ารายการระหวา่งกนัรวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเพียงพอ 

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

หนงัสือเชิญประชุมจะแจง้รายละเอียดให้ผูถื้อหุ้น น าเอกสารหลกัฐานท่ีจ าเป็นมาให้ครบถว้น
ในวนัประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือรักษาสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมของผูถื้อหุน้ ส่วนในวนัประชุม ผูถื้อหุน้สามารถ
ลงทะเบียนเขา้ประชุมล่วงหนา้ไดก่้อนการประชุม 1 ชัว่โมง 

การประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเองสามารถแต่งตั้ง
กรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 ท่านเป็นผูรั้บมอบอ านาจเขา้ร่วมประชุมแทนซ่ึงไดแ้จง้ขอ้ความไวใ้นหนังสือ
เชิญประชุม พร้อมทั้ งมีการเสนอให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ เขา้ร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได ้

นอกจากน้ี บริษทัฯยงัไดอ้  านวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นในการมาร่วมประชุมผูถื้อหุ้น โดย
จดัเตรียมห้องประชุมท่ีเขา้ถึงไดส้ะดวกและมีขนาดเหมาะสมรองรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดอ้ยา่งเพียงพอ และ
ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถมาร่วมประชุมดว้ยตนเอง ก็สามารถมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ประชุมและลงมติ
แทนได ้โดยการแนบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ท่ีส่งไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ 

ในการประชุมผูถื้อหุ้น บริษัทฯได้ก าหนดให้กรรมการบริษัททุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการชุดยอ่ยเขา้ร่วมประชุมเพ่ือตอบค าถามต่อท่ีประชุมทุกคราว 
นอกจากน้ี ในการประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ังจะมีคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมการอิสระร่วมอยู่ดว้ย 
โดยประธานท่ีประชุมหรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากประธานท่ีประชุมมีหน้าท่ีจดัสรรเวลาให้อย่าง
เหมาะสม ส่งเสริมใหมี้การแสดงความเห็นและซกัถามในท่ีประชุม เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเท่าเทียมกนั
ในการตรวจสอบการด าเนินงานของบริษทัฯ ให้แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ รวมทั้งมีการ
บนัทึกประเด็นซกัถามและขอ้คิดเห็นท่ีส าคญัไวใ้นรายงานการประชุม 

ในปี 2562 บริษทัฯไดจ้ดัให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี  25 เมษายน 
2562 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ ห้องชนกนันท์ เลขท่ี 73/39 ซอยวิภาวดี 64 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตบางเขน 
กรุงเทพฯ  มีกรรมการเขา้ร่วมจ านวน 7 ท่าน ดงัน้ี :- 

นายยทุธ ชินสุภคักลุ               ต าแหน่ง  ประธานกรรมการบริษทั 
นายวรีะ เหล่าวทิวสั         ”  กรรมการบริหาร/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
นายแดน ชินสุภคักลุ              ”  ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการ 
นายประสงค ์ หาญปิยวฒันสกลุ        ”  กรรมการบริหาร 
นายชาลี ดิษฐลกัษณ         ”  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
นางยพุาพรรณ เอกสิทธิกลุ        ”  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
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ซ่ึงมีการพิจารณาลงคะแนนเสียงเรียงล าดบัตามวาระท่ีก าหนดไว ้และไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหุ้นทุก
วาระ 

2.  การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามแนวทางท่ีดีต่อสิทธิของผูถื้อหุน้อยา่งครบถว้น โดยเฉพาะการด าเนินการ
ให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอช่ือบุคคลท่ีผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะเป็น
กรรมการ และเสนอในวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้  

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

บริษทัฯมีบตัรลงคะแนนเสียงส าหรับผูถื้อหุ้น เพื่อใชใ้นการลงคะแนนเสียงกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่
เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระของการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี  25 เมษายน 2562 ไม่มีการเปล่ียนล าดับ
ระเบียบวาระและไม่มีการขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนท่ีไม่ไดก้ าหนดไวใ้นท่ีประชุมอยา่งใด 
 

3.  สิทธิของผู้มส่ีวนได้เสีย 
บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

3.1. พนักงาน  บริษทัฯปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนท่ี
เหมาะสม ตลอดจนมีการพฒันาศกัยภาพในการท างานโดยการจดัฝึกอบรมให้บุคคลากรอย่าง
สม ่าเสมอ และดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างาน ให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์น
ของพนกังาน บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการตรวจสุขภาพทุกๆ ปี และ จดัให้มีคณะกรรมการสวสัดิการ 
เพ่ือร่วมกนัปรึกษาหารือ และให้ขอ้เสนอแนะในการจดัสวสัดิการท่ีเป็นประโยชน์ต่อพนักงาน 
บริษทัฯไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพใหแ้ก่พนกังาน เพ่ือประโยชน์แก่พนกังานโดยเฉพาะ 

3.2. คู่ค้าและเจ้าหนี้ บริษทัฯปฏิบติัต่อคู่คา้และเจา้หน้ีอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้   
และ/หรือ ขอ้ตกลงในสญัญาท่ีท าร่วมกนั 

3.3. ลูกค้า  บริษทัฯผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพ และตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ โดยใหค้วามส าคญั
กบัการบริการ และความตรงต่อเวลาควบคู่กนัไป 

3.4. คู่แข่ง  บริษทัฯประพฤติตามกติกาการแข่งขนัท่ีดี และหลีกเล่ียงวธีิการไม่สุจริตเพ่ือท าลายคู่แข่ง 
3.5. ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลขิสิทธ์ิ บริษทัฯนโยบายไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 

ไม่วา่จะเป็นการออกแบบงาน การใชง้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ปฎิบติังาน 
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3.6. ด้านส่ิงแวดล้อม  จากการท่ีบริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตส่ิงพิมพ์ต่างๆ จึงมีการดูแลส่ิงแวดลอ้มจากการ
ประกอบธุรกิจเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยการท าบ่อบ าบดัน ้ าเสียข้ึนภายใน
บริษทัฯ  

3.7. ด้านสังคมและชุมชน   มากกว่า 10 ปีแลว้ ท่ีบริษทัฯได้ร่วมสนับสนุนโครงการช่วยเหลือน้องๆ
ในถ่ินทุรกนัดารในจงัหวดัต่างๆ โดยบริษทัฯได้ร่วมกบัคณะผูบ้ริหาร,พนักงาน และผูใ้จบุญ
มากมาย       ในการร่วมกนับริจาคอุปกรณ์ดา้นการศึกษา อุปกรณ์กีฬา เคร่ืองมือทางการเกษตร ยา
รักษาโรค ขา้วสารอาหารแหง้ ทุนอาหารกลางวนั ตลอดจนส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ เป็นประจ าทุกๆ 
ปี โดยไดรั้บการอาสาจากพนักงานของบริษทัฯ และผูใ้จบุญ  ในการเดินทางน าไปมอบให้กบั
เด็กๆ ท่ียากไร้ในถ่ินทุรกนัดารดว้ยตนเอง ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาส และพฒันาสังคมในดา้น
การศึกษาใหก้บัเดก็เหล่านั้น 

บริษทัฯรับผิดชอบต่อชุมชนโดยไม่ปล่อยน ้ าเสียลงในท่อระบายน ้ า โดยบริษทัไดท้ าบ่อ
บ าบัดน ้ าเสียข้ึนภายในบริษัท เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชนใกล้เคียง 
ตลอดจนใหค้วามร่วมมือในดา้นต่างๆกบัชุมชนเป็นอยา่งดี 
  นอกจากน้ีบริษทัฯยงัได้ร่วมท าบุญทางด้านศาสนา เป็นประจ า โดยทางคณะผูบ้ริหาร, 
พนกังาน และผูมี้จิตศรัทธา  ไดร่้วมกนัเป็นเจา้ภาพถวายผา้ป่าสามคัคี เพ่ือเจริญพระพุทธศาสนา 
โดยคณะผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ จะร่วมเดินทางไปถวายผา้ป่าร่วมกนั ท่ีวดัต่างๆ ใน
ต่างจงัหวดั ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดความสามคัคีร่วมกนัในหมู่คณะ และไดมี้โอกาสท าบุญร่วมกนัตาม
ประเพณี 

ทั้งน้ีบริษทัฯไดจ้ดัใหมี้ตูแ้สดงความคิดเห็น และขอ้ร้องเรียน ซ่ึงอยูภ่ายในบริษทัฯ หลายจุด
เพ่ือให้ผูท่ี้พบเห็นส่ิงท่ีผิดกฎหมาย หรือพบว่ามีการทุจริตในองค์กร  สามารถส่งเอกสารแจง้
คณะกรรมการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ บุคคลเพื่อท าการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงไดต้ลอดเวลา 

 

4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษทัฯไดใ้ห้ความส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ทัว่ถึงและ
ทนัเวลา และเท่าเทียมทั้งขอ้มูลทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และขอ้มูลอ่ืนใด เพ่ือให้นักลงทุนและผูท่ี้
เก่ียวขอ้งทั้ งท่ีเป็นผูถื้อหุ้นและผูท่ี้สนใจจะถือหุ้นในอนาคตไดใ้ช้ประกอบการตดัสินใจลงทุน โดยผ่าน
ช่องทางและส่ือการเผยแพร่ขอ้มูลต่างๆ ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนผ่านเวบ็ไซตข์อง
บริษทัท่ี www.epco.co.th พร้อมทั้งมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์ ท าหน้าท่ีส่ือสาร ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลท่ี
เป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน และผูท่ี้สนใจ สามารถติดต่อขอขอ้มูลต่างๆ จากหน่วยงานนกัลงทุน
สมัพนัธ์ไดท่ี้ หมายเลขโทรศพัท ์ 02-551-0541-4 ต่อ 474, 02-522-6938  

หรือ Email : epcoacc@truemail.co.th  
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5.  ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

5.1 ภาวะผู้น าและวสัิยทศัน์  
คณะกรรมการของบริษทัฯ มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทศัน์ นโยบาย ทิศทางการด าเนินงาน

ของบริษทัฯ และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นโดยรวม
ตลอดจนก ากับดูแลฝ่ายจัดการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณท่ีก าหนดไวอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการแบ่งแยกบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการ  กบัฝ่าย
บริหาร และแบ่งแยกหน้าท่ีระหว่างคณะกรรมการกบัผูถื้อหุ้นอย่างชดัเจน รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการ
ประเมินความมีประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน ระบบก ากบัดูแลกิจการ การตรวจสอบภายใน การ
บริหารความเส่ียง การรายงานทางการเงิน และคณะกรรมการไดจ้ดัใหมี้กลไกในการก ากบัดูแลติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบติังานของฝ่ายบริหารให้บรรลุตามนโยบายท่ีคณะกรรมการไดก้ าหนดไว ้ตลอดจนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเองเป็นประจ า มีกรรมการบริษัทท่ีผ่านการอบรม
หลกัสูตรของสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 

หน้าที่ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั 
1. ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ 
2. ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษทัฯ และก ากบัดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการ

เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้สูงสุด
ใหแ้ก่บริษทัฯ และผูถื้อหุน้ 

3. ทบทวนและใหค้วามเห็นชอบในการด าเนินการใดๆ ท่ีกฎหมายก าหนด 
4. ก าหนดวิสยัทศัน์ของกิจการ และรับผดิชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร 

โดยใหมี้ความตั้งใจและความระมดัระวงั 
5. จดัให้มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้รวมทั้งดูแลให้มีระบบ

การในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจดัการความเส่ียงการรายงานทางการเงิน และการ
ติดตามผล 

6. ดูแลไม่ใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ 
7. ก ากบัดูแลกิจการใหมี้การปฏิบติังานอยา่งมีจริยธรรม 

 

วาระด ารงต าแหน่งของกรรมการ 
บริษทัฯ ก าหนดเป็นนโยบายให้กรรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหน่งติดต่อกนัไดไ้ม่เกิน     

3 ปี กรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหน่งอยู่ในคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการสรรหา 
แลว้แต่กรณี จะมีวาระการด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการแต่ละคณะเท่าวาระท่ีกรรมการอิสระแต่ละท่านมี
อยู ่
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การด ารงต าแหน่งกรรมการที่บริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
โดยท่ีหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีไดเ้สนอแนะใหก้รรมการรายใดรายหน่ึงควรด ารงต าแหน่ง

กรรมการบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท ปรากฏว่าในปี 2562 ไม่มีกรรมการท่านใดด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษทัจดทะเบียนเกิน 5 บริษทั 

 

5.2  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์       
เพ่ือป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการไดดู้แลอยา่งรอบคอบเม่ือเกิดรายการ

ท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยก าหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมติัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัก่อน
ท ารายการไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั้งก าหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ใหผู้บ้ริหาร และผูเ้ก่ียวขอ้งน า
ขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตน ในเร่ืองรายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และ
รายการท่ีเก่ียวโยงกัน คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกคร้ัง โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯเป็นส าคญั รวมทั้งมีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดย
ราคา และเง่ือนไขเสมือนท ารายการกบับุคคลภายนอก และไดเ้ปิดเผยรายละเอียดมูลค่ารายการ คู่สัญญา 
เหตุผล ความจ าเป็น ไวใ้นรายงานงบการเงิน รายงานประจ าปี และแบบ 56-1 

 

5.3  จริยธรรมธุรกจิ 

บริษัทฯ ก าหนดปรัชญาและจรรยาบรรณธุรกิจไวเ้ป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ให้
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ทุกระดบั ยึดถือและน าไปปฏิบติัในแนวทางเดียวกนั เพ่ือให้การปฏิบติั
หนา้ท่ีตามภารกิจของบริษทัฯ เป็นไปดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต และเท่ียงธรรม ทั้งการปฏิบติัต่อบริษทัฯ และ
ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม รวมทั้งสาธารณชน และสงัคม รวมถึงก าหนดบทลงโทษทางวนิยัไวด้ว้ย 

บริษทัฯมีเจตนารมณ์ท่ีจะด าเนินธุรกิจและบริหารงานอยา่งมีคุณธรรม  จริยธรรม  และปฎิบติั
ตามกฏหมาย ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม  โดยยึดหลกัความซ่ือสัตย ์ ความ
ยติุธรรม โปร่งใสเป็นส าคญัมาโดยตลอด  และมุ่งเนน้การสร้างประโยชน์ท่ีดีแก่ผูถื้อหุน้  และผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียโดยรวม  เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีดี  บริษทัฯจึงไดก้ าหนดจรรณยาบรรณเพ่ือให้ผูบ้ริหาร และพนกังาน
พึงปฏิบติั อนัส่งผลใหเ้กิดภาพพจน์ท่ีดีต่อบริษทัฯ และไดรั้บความเช่ือมัน่จากสงัคม 

5.3.1 แนวทางในการประกอบธุรกจิ 

 บริษทัฯ พึ่ งด าเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ด าเนินธุรกิจกับผูด้  าเนินธุรกิจท่ีผิด
กฎหมาย ตลอดจนส่งเสริมใหพ้นกังานยดึถือปฏิบติัตามกฎหมาย 

 บริษัทฯ บริหารงานด้วยความซ่ือตรง รวมทั้ งการบันทึกบัญชีท่ีถูกต้อง การเสนอและใช้
งบประมาณอย่างชดัเจนและประหยดั รวมถึงการประเมินโครงการลงทุนต่างๆ อย่างซ่ือตรง 
ถูกตอ้ง โปร่งใส และมีหลกัการ 

 บริษทัฯ เช่ือมัน่ว่าการด าเนินธุรกิจท่ีย ัง่ยืน ตอ้งมีความซ่ือตรง  มีจริยธรรมและคุณธรรมเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน 
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 เคารพและสนบัสนุนกิจกรรม/ธุรกรรม ท่ีถูกตอ้งตามกฏหมายและจริยธรรมขององคก์ร 

5.3.2 การรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น 

 บริษัทฯ เคารพสิทธิของผูถื้อหุ้นในการรับทราบข้อมูลท่ีจ า เป็นเพื่อใช้ในการประเมินการ
บริหารงานของบริษทั พร้อมเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้งตามความจริง และรายงานฐานะทางการเงิน
ของบริษัทต่อผู ้ถือหุ้นอย่างสม ่ าเสมอตามหลักสากลอันเป็นท่ียอมรับของตลาดเงินทุน
ต่างประเทศท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

 บริษทัฯ จะเคารพและรักษาสิทธิต่างของผูถื้อหุน้ดว้ยความสุจริต โปร่งใส่ และเป็นธรรม 

 บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะบนัทึกรายการทางบญัชีอยา่งถูกตอ้งครบถว้นเป็นไปตามมาตราฐานการ
บัญชีและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โดยผ่านการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบภายใน ผูส้อบบัญชี
ภายนอกและคณะกรรมการตรวจสอบ 

5.3.3 การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 

 บริษทัฯ ไม่แสวงหาขอ้มูล  ความลบัทางการคา้ของคู่แข่งดว้ยวธีิการท่ีไม่สุจริต 

 บริษทัฯ พึงด าเนินธุรกิจ และแข่งขนัทางการตลาดอยา่งเป็นธรรม ไม่ใหร้้ายและซ ้ าเติมคู่แข่งขนั 

 บริษทัฯ ค านึงถึงความเสมอภาคและความซ่ือสัตยใ์นการด าเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกบั    
คู่คา้ 

 บริษทัฯ ส่งเสริมการแข่งขนัท่ีเสมอภาค มีความเป็นธรรม และยึดถือกติกาการแข่งขนัอย่าง
เคร่งครัด 

5.3.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 บริษทัฯ หา้มบุคคลใดๆใชข้อ้มูลภายในเพ่ือประโยชน์ส่วนตวัหรือแก่บุคคลภายนอกโดยเฉพาะ
ขอ้มูลท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ  ตามกฏระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและ
กฏหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 หลีกเล่ียงการกระท าใดๆ ท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัองคก์ร หรือมีผลกระทบ
ใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจในการปฏิบติังาน 

 การท่ีพนกังานน าขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของบริษทัไปเปิดเผยแก่บุคคลใดๆในระหวา่งท่ีอยูใ่นการ
จา้งงานของบริษทั หรือออกจากการเป็นพนักงานของบริษทัแลว้ โดยไม่ไดรั้บอนุญาตอย่าง
ถูกตอ้ง ถือวา่เป็นการขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งหน่ึง 

 ระมดัระวงัเร่ืองความสัมพนัธ์ส่วนตวักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั้ง
ความสัมพนัธ์หรือธุรกิจส่วนตวักบัเพ่ือนพนกังานดว้ยกนัท่ีมีผลประโยชน์เขา้มาเก่ียวขอ้ง หรือ
อาจมีผลกระทบต่อบรรยากาศในการปฏิบติังาน 

5.3.5 การปฏิบัติต่อลูกค้า 

 ไม่รับส่ิงของ หรือเรียกร้องผลประโยชน์ใดๆ ท่ีส่อถึงการกระท าไม่สุจริตต่อลูกคา้ 
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 ส่งมอบสินคา้และบริการ ใหต้รงตามขอ้ก าหนดของลูกคา้ 

 รักษามาตราฐานและภาพลกัษณ์ของสินคา้  เพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้ 

 ยนิดีรับขอ้ติชมหรือร้องเรียนจากลูกคา้  เพ่ือเป็นการปรังปรุงแกไ้ขใหดี้ หรือเพ่ือใหต้รงกบั
ความตอ้งการของลูกคา้ 

5.3.6 การปฏิบัติต่อพนักงาน 

 บริษทัฯ ยดึถือเสมอวา่พนกังานทุกคนเป็นทรัพยากรอนัมีค่า และส าคญัยิง่ 

 บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาทกัษะ ความรู้ และความสามารถของพนกังานอยา่งทัว่ถึง 
พร้อมทั้งมีแผนในการจะใหสื้อทอดในต าแหน่งท่ีส าคญั 

 บริษทัฯ เคารพในสิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรมต่อพนกังานทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบติั 

 บริษทัฯ มีการใหผ้ลตอบแทนพนกังานและสวสัดิการต่างๆซ่ึงอยูบ่นพ้ืนฐานความยติุธรรม 

5.3.7 รับผดิชอบต่อสังคม ช่วยเหลือสังคม 

 บริษทัฯ พึงด าเนินธุรกิจท่ีไม่ขดัต่อขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม หรือไม่มีผลกระทบต่อ
สงัคม 

 บริษทัฯ จัดกิจกรรมสนับสนุนช่วยเหลือสังคมหรือชุมชน ตลอดใส่ใจผลกระทบรอบข้าง
มากกวา่ท่ีกฏหมายก าหนด 

 ปลูกฝังจิตส านึกเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ต่อพนักงานในทุกระดบัของ
องคก์รอยา่งต่อเน่ือง 

5.3.8 สร้างค่านิยมที่ค านึงผลประโยชน์ขององค์กรมากกว่าบุคคล 

 บริษทัฯ ส่งเสริมใหพ้นกังานทุกคนค านึงถึงผลประโยชน์ขององคก์ร หรือส่วนรวมมากกวา่ส่วน
ตน  เช่น ใชท้รัพยสิ์นขององคก์รอยา่งทะนุถนอม  และประหยดัการใชข้อ้มูลภายในของบริษทั
ของแต่ละหน่วยงานเพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่องคก์ร  

 ไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งในกิจกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดความบัน่ทอนต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็นกลาง 
รวมไปถึงการกระท าหรือความสมัพนัธ์ท่ีขดัต่อผลประโยชน์ขององคก์ร 

5.3.9 การดูแลรักษาทรัพย์สินและข้อมูลสารสนเทศ 

 ปกป้องดูแลทรัพยข์องบริษทัมิใหเ้สียหาย  สูญหาย  และใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด  รวมทั้งการ
ดูแลรักษาเป็นไปอยา่งเหมาะสม 

 รักษาความปลอดภยัของขอ้มูลสารสนเทศ  และไม่เปิดเผยรหสัผา่นท่ีเขา้ถึงขอ้มูลบริษทัให้แก่
ผูอ่ื้น 

 ใชท้รัพยสิ์นของบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั  รวมถึงไม่น า
ทรัพยสิ์นของบริษทัไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตน 
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5.3.10  การปฏิบัติต่อคู่สัญญา 

 เจรจาและท าสัญญาดว้ยความเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบคู่สัญญา ค านึงถึงช่ือเสียงและภาพพจน์
ของบริษทัเสมอ 

 มุ่งหมายท่ีจะพฒันาและรักษาสัมพนัธภาพท่ีย ัง่ยืนกบัคู่สัญญา ในเร่ืองของคุณค่าสินคา้และ
บริการ ท่ีคู่ควรกบัมูลค่าเงิน คุณภาพทางดา้นเทคนิคและมีความเช่ือถือซ่ึงกนัและกนั 

 ไม่ใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากการจดัซ้ือจดัหา มาใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตนและหรือบุคคลอ่ืน 

 รักษาความลบัของคู่สัญญาในการด าเนินธุรกิจ ไม่ด าเนินธุรกิจโดยมิชอบระหวา่งคู่สัญญา ไม่
ติดสินบนหรือจดัส่ิงของใหผู้อ่ื้น โดยหวงัผลประโยชน์ทางธุรกิจ 

 

5.4  การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษทัเป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนเป็นไป
ตามขอ้ตกลงของผูถื้อหุ้นท่ีก าหนดให้กรรมการบริษทัฯ เป็นตวัแทนจากผูถื้อหุ้น ซ่ึงตามขอ้บงัคบับริษทัฯ 
ก าหนดให้คณะกรรมการบริษทัประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562
คณะกรรมการของบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 8  คน เป็นกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นลูกจา้งของบริษทั
ฯ จ านวน 7 คน โดยเป็นกรรมการตรวจสอบ จ านวน 3 ท่าน หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด 

 

5.5  การรวมหรือแยกต าแหน่ง 
ในปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกบัประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร     

ไม่เป็นลูกจ้างของบริษทัฯ ดงันั้นจึงมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเต็มท่ี และการท่ีนายยุทธ      
ชินสุภัคกุล ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการบริษทัและประธานกรรมการบริหารควบคู่กันไปนั้ น 
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจเป็นส าคญั อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดบทบาท
และหน้าท่ีของทั้งสองต าแหน่งดงักล่าวแยกไวอ้ยา่งชดัเจน นอกจากน้ี บริษทัฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระจ านวน 3 ท่าน ท าหนา้ท่ีในการถ่วงดุลและตรวจทาน
การบริหารงานของบริษทัอีกดว้ย 

 

5.6  การพฒันากรรมการและผู้บริหาร  
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูก้  าหนดและมีส่วนร่วมในวสิัยทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ 

และ งบประมาณของบริษทัฯ รวมถึงการก ากบัดูแลใหฝ่้ายบริหารด าเนินการใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายของแผน
ธุรกิจ และงบประมาณท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัให้มีการประชุม
ถ่ายทอดแผนธุรกิจไปยงัผูบ้ริหารและพนกังานให้เกิดความเขา้ใจร่วมกนัอยา่งต่อเน่ืองรวมทั้งจดัให้มีระบบ
การควบคุมภายใน การก ากบัดูแลกิจการและการบริหารความเส่ียงท่ีดี นอกจากนั้นกรรมการบริษทัทั้งหมด
ผา่นการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) แลว้  
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5.7  การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสูง  
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีหน้าท่ีในการสรรหากรรมการท่ีมีคุณสมบัติ               

ท่ีเหมาะสมมาด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์การท างานในอดีตท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของต าแหน่งท่ีสรรหา  

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัค านึงถึงสิทธิของผูถื้อหุ้นและการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเป็นธรรม
และเท่าเทียมกนั ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูถื้อหุ้นรายยอ่ย นกัลงทุนสถาบนั หรือผูถื้อหุ้นต่างประเทศ 
และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ (www.epco.co.th)  

ในปี 2562 กระบวนการคดัเลือกผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั ผา่นการพิจารณาเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทัร่วมกนั โดยพิจารณาคุณสมบติั
ตามท่ี พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจากดั พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนดไว ้ 

นอกจากน้ี  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ยงัมีหน้าท่ีในการทบทวนและ
กลัน่กรองการแต่งตั้งผูบ้ริหารระดบัสูง อนัไดแ้ก่ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการเพ่ือน าเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั ทั้งน้ี ในการสรรหา คดัเลือก และแต่งตั้งกรรมการและผูบ้ริหารดงักล่าว 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และผูบ้ริหารของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งไดด้ าเนินการโดยปราศจาก
การเลือกปฏิบติั 
 

5.8  การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม  
ในฐานะบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจ บริษทัฯตระหนกัถึงความสาคญัของการบริหารจัดการบริษทัใน

กลุ่มให้ด าเนินธุรกิจไปในทิศทางท่ีสอดประสานกบันโยบายและการด าเนินงานของบริษทัฯ เพื่อให้การ
ประกอบธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษทัจึงไดม้อบหมายให้คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนของบริษทัเป็นผูมี้อ  านาจ ในการพิจารณาเสนอแต่งตั้งผูบ้ริหารท่ีมีความสามารถและ
ความเช่ียวชาญในธุรกิจต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือเขา้ด ารงตาแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ยและร่วมก าหนด
นโยบายและแนวทางการบริหารจดัการบริษทัในกลุ่มให้สอดคลอ้งกนั ซ่ึงในปี 2560 บริษทัฯไดส่้งตวัแทน
ของบริษทัไปเป็นกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ย 

 

5.9  การป้องกนัการมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการคอร์รัปช่ัน  
บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส 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 ได้จัดท านโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมถึงแนวปฏิบัติและข้อก าหนดในการ
ด าเนินการท่ีเหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบติัให้ชดัเจนในการด าเนินธุรกิจ ป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้ง
กบัการทุจริตและคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดข้ึนกบัธุรกิจของบริษทัฯในทุกรูปแบบ 

 

บริษทัฯ ไดก้ารรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฎิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ
ทุจริต เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ตั้งแต่วนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2561 

 
การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 

บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลและโปร่งใสในการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงิน   
และอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจและผลประกอบการของบริษทัฯ เพ่ือความถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ เช่ือถือได ้
และทนัเวลา ใหก้บัผูถื้อหุน้ และนกัลงทุน ตลอดจนบุคคลทัว่ไป บริษทัจึงดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในของ
บริษทัฯ โดยมีมาตรการป้องกนัขอ้มูลภายใน บริษทัไดก้ าหนดเป็นขอ้ปฏิบติัไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ซ่ึง
บริษทัฯ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีจะตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลความลบั
ของบริษทัฯ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอยา่งยิ่งขอ้มูลภายในท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ หรือขอ้มูลท่ีมี
ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจหรือราคาหุน้ ซ่ึงมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบ้ริหารในการน าขอ้มูลของบริษทั
ฯ ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ดงัน้ี 

1. ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้ งผู ้บริหารฝ่ายต่างๆ เก่ียวกับหน้าท่ี ท่ีต้องรายงานการถือครอง
หลกัทรัพยข์องตน คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ และบทก าหนดโทษตามพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

2. บริษทัฯ ก าหนดให้กรรมการ และผูบ้ริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยต่์อ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และจดัส่งส าเนารายงานน้ีใหแ้ก่บริษทัฯ ในวนัเดียวกบั
วนัท่ีส่งรายงานต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

3. บริษทัฯ จะด าเนินการส่งหนงัสือเวียนแจง้ให้ผูบ้ริหารทราบวา่ ผูบ้ริหารท่ีไดรั้บขอ้มูลภายในท่ีเป็น
สาระส าคญั ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยจ์ะตอ้งระงบัการซ้ือขายหลกัทรัพยข์อง
บริษทัฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินหรือขอ้มูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้าม
เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญันั้นต่อบุคคลอ่ืน โดยบริษทัฯ ไดว้างมาตรการลงโทษส าหรับกรณีท่ี
ผูบ้ริหารฝ่าฝืนนโยบายการน าขอ้มูลภายในไปใช ้โดยบทลงโทษจะข้ึนอยูก่บัความรุนแรงของการ
น าข้อมูลภายในไปใช้ เร่ิมจาก การตักเตือนด้วยวาจา ด้วยลายลักษณ์อักษร และออกจากงาน 
ตามล าดบั 

4. บริษทัฯ ได้ก าหนดในขอ้บังคบัเก่ียวกบัการท างานของพนักงาน ส าหรับการไม่เปิดเผยหรือใช้
ประโยชน์จากข่าวสารใด ๆ ท่ีเป็นความลบัของบริษทัฯ การระมดัระวงัรักษาขอ้มูลใหเ้ป็นความลบั 
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และการไม่ใชต้ าแหน่งหน้าท่ีในบริษทัฯ หรือขอ้มูลท่ีไดรั้บระหว่างการปฏิบติังานในบริษทัฯ ไป
แสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ  หรือท าให้ประโยชน์ของบริษทัฯลดลง โดยบริษทัฯจะใช้
บทลงโทษสูงสุดหากพบวา่พนกังานไดใ้ชข้อ้มูลภายใน หรือมีความประพฤติท่ีส่อไปในทางท่ีจะท า
ใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บความเส่ือมเสียหรือเสียหาย 

 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (audit fee) 
 

ผูส้อบบญัชีส าหรับงบการเงินของบริษทังวดบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ตรวจสอบ
โดย นางสาววนัเพ็ญ อุ่นเรือน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7750 แห่งส านักงาน ปีติเสวี เป็นผูล้ง
ลายมือช่ือในงบการเงิน ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีใน ปี 2560 เป็นจ านวนเงิน 1,650,000 
บาท ปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 1,700,000 บาท และในปี 2562 เป็นจ านวนเงิน 1,900,000 บาท ทั้งน้ีส านกังาน
ปีติเสวีและผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอขา้งตน้ไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ ทั้งน้ีส านกังานปีติเสวียงัเป็นบริษทัผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยทางตรง
และทางออ้มเป็นส่วนใหญ่ 
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 บริษัท โรงพิมพ์ตะวนัออก จ ำกัด (มหำชน) มีนโยบำยด ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม  
(Corporate Social Responsibilities : CSR)  ดว้ยควำมตระหนกัและให้ควำมส ำคญัในกำรสนับสนุนกำรด ำเนิน
กิจกรรมเพ่ือสังคมและชุมชนโดยรอบ รวมทั้งใส่ใจดูแลส่ิงแวดลอ้มอยำ่งต่อเน่ือง โดยยดึหลกักำรด ำเนินธุรกิจท่ี
โปร่งใส ตรวจสอบได ้มีจริยธรรม เคำรพต่อสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย  เช่น ผูถื้อหุ้น 
พนักงำน ชุมชนท่ีบริษัทฯ ประกอบกิจกำรอยู่ ลูกค้ำ คู่ค้ำ และหน่วยงำนภำครัฐตลอดจนถึงสังคมและ
ประเทศชำติ 
 บริษทัฯ มุ่งมัน่พฒันำธุรกิจส่ิงพิมพ ์และธุรกิจโรงไฟฟ้ำ รวมถึงธุรกิจพลงังำนทดแทนต่ำงๆ โดยควบคู่
ไปกบัควำมรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดกฎหมำย หรือขอ้ก ำหนดอ่ืนๆ รวมทั้งแนวปฏิบติั
สำกลท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือพฒันำสร้ำงรำกฐำนของควำมรับผิดชอบอย่ำงต่อเน่ืองและยัง่ยืน โดยมีนโยบำยควำม
รับผดิชอบต่อสงัคม ดงัต่อไปน้ี 
 

การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม   
 บริษทัฯ มีควำมมุ่งมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งเป็นธรรม และมีจริยธรรม ดว้ยควำมสุจริต โปร่งใส และ
สำมำรถตรวจสอบได ้ ส่งเสริมกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้อย่ำงเสรี หลีกเล่ียงกำรด ำเนินกำรท่ีอำจก่อให้เกิดควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ และใส่ใจในกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย เคำรพกฎระเบียบของสงัคม  
 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน   
 บริษทัฯ ยดึถือและปฏิบติัตามกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด และไดก้ าหนดรูปแบบและแนวปฏิบติั
ในดา้นต่างๆ เพ่ือป้องการการทุจริตคอร์รัปชัน่  และจดัให้มีการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะงานขาย 
การตลาด และการจดัซ้ือ  บริษทัฯ ไม่สนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมท่ีอยูภ่ายใตก้ารดูแล
รวมถึงการควบคุม เร่ืองการบริจาคเพื่อการกุศล  การให้ของขวญัทางธุรกิจ และการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ 
จะตอ้งมีความโปร่งใส  

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

บริษทัฯไดจ้ดัท านโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ รวมถึงแนวปฏิบติัและขอ้ก าหนดในการด าเนินการท่ี
เหมาะสม เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบติัใหช้ดัเจนในการด าเนินธุรกิจ ป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดข้ึนกบัธุรกิจของบริษทัฯในทุกรูปแบบ 

ความรับผดิชอบต่อสังคม 
 



173 

 

กรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร และพนกังาน ลูกจา้งของบริษทั ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ ตลอดจนจรรยาบรรณทางธุรกิจ อยา่งเคร่งครัด ไม่วา่จะเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตทั้งทางตรง หรือ
ทางออ้ม โดยก าหนดนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ รวมถึงแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

1. ไม่ท าพฤติกรรมใด ท่ีแสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบน หรือติดสินบน แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียในเร่ืองท่ีตน
ท าหนา้ท่ีรับผดิชอบทั้งโดยตรง หรือโดยออ้ม เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงผลประโยชน์ในทางมิชอบ ตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 

1.1 ไม่รับ หรือ ให้ของขวญั  ของท่ีระลึก ท่ีเป็น เงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองค า อัญมณ ี
อสังหาริมทรัพย์ หรือ ส่ิงของในท านองเดียวกนั กบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีตนไดเ้ขา้ไปติดต่อประสานงาน ทั้ง
ในหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน 

1.2 ไม่รับทรัพยสิ์น ส่ิงของ ของขวญั ของก านลัใดๆ หรือประโยชน์อ่ืน อนัเป็นการชกัน าให้เกิด
การละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีของตน ทั้งน้ีก่อนการรับของท่ีระลึกควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดป้ฏิบติัถูกตอ้ง
ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั โดยส่ิงของ หรือของขวญัท่ีใหแ้ก่กนัในหนา้ท่ีการงานควรมีราคาไม่
มากและเหมาะสมในแต่ละโอกาส 

1.3 ไม่ให้ทรัพยสิ์น ส่ิงของ ของขวญั หรือของก านัลใดๆ หรือประโยชน์อ่ืน เพื่อจูงใจในการ
ตดัสินใจ หรือมีผลท าให้ผูรั้บไม่ปฏิบติัตามวิธีปฏิบติัทางการคา้เช่นเดียวกนักบัคู่คา้รายอ่ืน ทั้งน้ีการให้
ส่ิงของตามโอกาสหรือวาระต่างๆ ตอ้งมีมูลค่าไม่มากจนเกินปกติวสิยั 

1.4 ไม่เป็นตวักลางในการเสนอ เงิน ทรัพยสิ์น ส่ิงของ หรือประโยชน์อ่ืนใดกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจ หน่วยงานราชการ หรือองคก์รใดๆ เพ่ือแลกกบัสิทธิพิเศษท่ีไม่ควรได ้หรือท าใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐ ละ
เวน้การปฏิบติัตามกฎ ระเบียบขอ้บงัคบั และขอ้ปฏิบติัทางกฎหมายตามท่ีก าหนดไว ้

 

2. ในการจดัซ้ือจดัจา้งตอ้งด าเนินการตามระเบียบของบริษทัท่ีมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้
 

3. การใชจ่้ายส าหรับการเล้ียงรับรองทางธุรกิจและการใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามสญัญาทาง
ธุรกิจสามารถกระท าได ้แต่ตอ้งใชจ่้ายอยา่งสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได ้

 

4. ในการบริจาคเพื่อการกศุล ตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 
4.1 การใชเ้งิน หรือ ทรัพยสิ์นของบริษทั เพื่อบริจาคการกศุล ตอ้งกระท าในนามบริษทัเท่านั้น โดย

การบริจาคเพื่อการกุศล ตอ้งเป็น มูลนิธิ องคก์รสาธารณะกุศล วดั โรงพยาบาล สถานพยาบาลหรือองคก์ร
เพ่ือประโยชน์ต่อสังคม ท่ีมีใบรับรอง หรือเช่ือถือได ้สามารถตรวจสอบได ้และด าเนินการผา่นขั้นตอนตาม
ระเบียบของบริษทั 

4.2 การบริจาคเพื่อการกุศล ในนามส่วนตวัพึงกระท าได้ แต่ตอ้งไม่เก่ียวขอ้ง หรือท าให้เกิดขอ้
สงสยัไดว้า่เป็นการกระท าท่ีทุจริต เพ่ือหวงัผลประโยชน์ใด 

 

5. ในการใหเ้งินสนบัสนุน ตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 
5.1 การใชเ้งิน หรือ ทรัพยสิ์นของบริษทั เพื่อสนบัสนุนโครงการ ตอ้งระบุช่ือในนามบริษทัเท่านั้น

โดยเงินสนบัสนุนท่ีจ่ายไป ตอ้งมีวตัถุประสงคเ์พ่ือธุรกิจ ภาพลกัษณ์ท่ีดี และช่ือเสียงของบริษทั ทั้งน้ีการ
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เบิกจ่ายตอ้งระบุวตัถุประสงค์ท่ีชดัเจน และมีหลกัฐานท่ีตรวจสอบได้ และด าเนินการผ่านขั้นตอนตาม
ระเบียบของบริษทั 

 

6. ไม่กระท าการอันใดท่ีเก่ียวข้องกับการเมืองภายในบริษัท และไม่ใช้ทรัพยากรใดของบริษัท  เพื่อ
ด าเนินการดงักล่าว ทั้งน้ีบริษทัเป็นองค์กรท่ียึดมัน่ในความเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบติัตาม
กฎหมาย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางในการให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่
พรรคการเมืองใด ไม่วา่จะโดยทางตรง หรือทางออ้ม 

 

7. หากพบเห็นการกระท าท่ีเขา้ข่ายการคอร์รัปชัน่ หรือส่อไปในทางทุจริต ท่ีมีผลเก่ียวขอ้งกบับริษทั ทั้ง
ทางตรง หรือทางออ้ม ตอ้งไม่ละเลย หรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดงักล่าว ควรแจง้ให้ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 
และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการทราบทนัที หรือแจง้ผา่นช่องทางการแจง้เบาะแส ตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นนโยบายน้ี 

 

8. กรรมการ และผูบ้ริหารตอ้งตระหนกัถึงความส าคญัในการเผยแพร่ ให้ความรู้ ให้ค าปรึกษา เพื่อสร้าง
ความเข้าใจให้แก่ผูใ้ต้บังคบับัญชา เก่ียวกับการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้พนักงานได้ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
นโยบายการต่อตา้นทุจริตฉบบัน้ี รวมถึงเป็นแบบอยา่งท่ีดี ในเร่ืองการมีความซ่ือสตัย ์จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการคอร์รัปช่ัน 

คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นผูพ้ิจารณารับเร่ืองแจง้เบาะแส  ขอ้
ร้องเรียนการกระท าท่ีอาจท าให้เกิดความสงสัยไดว้่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ท่ีเกิดข้ึนกบับริษทั โดยทางตรง 
หรือทางอ้อม  โดยผ่านช่องทางการรับเร่ืองท่ีได้ก าหนดไวใ้นนโยบายฉบับน้ี  โดยผูร้้องเรียนจะต้องระบุ
รายละเอียดของเร่ืองท่ีจะแจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน พร้อมช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได ้
และส่งมายงัช่องทางรับเร่ือง ดงัน้ี 
1.  แจง้ผา่นช่องทาง จดหมาย ถึง  
 ประธานกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการตรวจสอบ  
 บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (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.  แจ้งผ่านช่องทาง อีเมล์ของเลขานุการบริษัท ท่ี epcoacc@truemail.co.th หรือ ทางโทรศัพท์ หมายเลข             

0-2522-6938 หรือ 0-2551-0541-4 ต่อ 474 
5.  แจง้ผา่นช่องทาง กล่องรับแจง้เบาะแส ท่ีฝ่ายบุคคลก าหนดติดตั้งไว ้
 
 ทั้งน้ีหากผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียน มีขอ้ร้องเรียน กรรมการ หรือกรรมการผูจ้ดัการขอให้ท่านส่ง
เร่ืองร้องเรียนมายงัคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงบุคคลท่ีสามารถแจง้เบาะแส  หรือขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการ
ทุจริต คือ ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มของบริษทัไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่แข่งทางการคา้ เจา้หน้ี ภาครัฐบาล ชุมชน 

mailto:epcoacc@truemail.co.th%20หรือ
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สังคม ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทั “ทั้งนี้ไม่ว่าท่านจะแจ้งด้วยวิธีใดดังกล่าวข้างต้น  ทางบริษัทจะรักษา
ความลบัของท่าน” 
  

 บริษทัฯใหเ้ลขานุการบริษทั ในฐานะผูป้ฏิบติังานสนบัสนุนคณะกรรมการตรวจสอบในการด าเนินการ
ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น อบรมในหลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide 
(ACPG)  ซ่ึงจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย หรือ IOD โดยหลกัสูตรดงักล่าวเป็นหลกัสูตรท่ี
ครอบคลุมการวางระบบ กระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ในการป้องกันการทุจริต เพ่ือน ามาเป็นแนวทาง
สนบัสนุนการปฏิบติังานดา้นการป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทัฯ 
 ทั้งน้ีในปี 2562 บริษทัไม่พบการรายงาน หรือการกระท าผิดเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
บริษทัแต่อยา่งใด 
 

การเคารพสิทธิมนุษยชน  
 บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน สนบัสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมุนษยชน 
เพ่ือส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของทุกชนชั้น โดยการไม่เลือกปฏิบติั ไม่แบ่งแยก
เพศ และไม่ใชแ้รงงานเด็ก อีกทั้งยงัให้การสนับสนุนแก่ผูพิ้การ โดยรับพนักงานท่ีทุพพลภาพเขา้ร่วมงานกบั
บริษทัฯ 
 บริษัทได้สนับสนุนและปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ท่ี
ก าหนดให้ สถานประกอบการท่ีมีลูกจา้ง 100 คนข้ึนไป ใหรั้บคนพิการท่ีสามารถท างานไดไ้ม่วา่จะอยูต่  าแหน่ง
ใด ในอตัราส่วนลูกจา้ง 100 คน ต่อ คนพิการ 1 คน เศษของลูกจา้ง 100 คน ถา้เกิน 50 คนใหรั้บเพ่ิมอีก 1 คน ซ่ึง 
ณ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีพนกังานทั้งส้ิน 267 คน และมีพนกังานท่ีทุพพลภาพเขา้ร่วมงานกบับริษทัฯ จ านวน
ทั้งส้ิน 4 คน 
 

การปฏิบัติแรงงานอย่างเป็นธรรม 
 บริษัทฯ มีกำรก ำกับดูแลให้ค่ำจ้ำงแรงงำนอยู่ในระดับท่ีเหมำะสมกับอุตสำหกรรมของไทย กำร
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงโครงสร้ำง และกำรจดัระเบียบองค์กรจะด ำเนินกำรอย่ำงรับผิดชอบ รวมทั้งปฏิบติัตำม
กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด และบริษทัฯ ได้จดัตั้ งคณะกรรมกำรสวสัดิกำร เพ่ือให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำร
บริหำรงำนดำ้นสวสัดิกำร เป็นส่ือกลำงใหค้วำมช่วยเหลือในเร่ืองสวสัดิกำรต่ำงๆ มีกำรจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียง
ชีพ เพ่ือสร้ำงหลกัประกันให้กับพนักงำน จดัให้มีกำรตรวจสุขภำพแก่พนักงำนเป็นประจ ำทุกปี และมีกำร
ตรวจสอบดำ้นควำมปลอดภยัของสถำนท่ีท ำงำนอยำ่งสม ่ำเสมอ ติดตั้งระบบสัญญำณเตือนภยัภำยในอำคำร ถงั
ดบัเพลิง ตลอดจนจดัให้มีกำรฝึกซ้อมดบัเพลิงเบ้ืองตน้เป็นประจ ำทุกๆ ปี   และส ำหรับพนกังำนเขำ้ใหม่จะจดั
อบรมเก่ียวกบัคู่มือกำรปฏิบติังำนของเคร่ืองจกัร เพ่ือใหพ้นกังำนสำมำรถใชง้ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้งและปลอดภยั 
 ส่วนของโครงกำรโรงไฟฟ้ำ บริษทัไดจ้ดัท ำมำตรกำรป้องกนัแกไ้ขผลกระทบดำ้นควำมปลอดภยั เพ่ือ
เป็นกำรป้องกนัและลดผลกระทบท่ีอำจจะเกิดข้ึนกบัผูป้ฏิบติังำนทั้งในระยะก่อสร้ำง และระยะด ำเนินงำน ซ่ึง
รวมไปถึงกำรปฏิบติังำนในท่ีท่ีมีควำมร้อนบริเวณแผงเซลล์แสงอำทิตยซ่ึ์งตอ้งสัมผสักบัควำมร้อน โดยทำง
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บริษทัได้จัดเตรียมชุดป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลท่ีจ ำเป็นได้แก่ ชุดแว่นตำลดแสงและถุงมือหนัง เพ่ือลด
ผลกระทบต่อสุขภำพของพนกังำน 
 ในกรณีท่ีโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยเ์กิดอคัคีภยั ในส่วนของอำคำรควบคุมและส ำนกังำน บริษทัจดั
ให้มี Portable Fire Extinguisher ชนิด ABC Dry Chemical ติดตั้งภำยในอำคำรตำมมำตรฐำน NFPA (National 
Fire Protection Association) และติดตั้งระบบสัญญำณแจง้เหตุเพลิงไหมเ้ป็นระบบกำรใชส้ัญญำณเตือนอคัคีภยั
แบบธรรมดำเพ่อนเตือนไดท้นัทีเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม ้และติดตั้งระบบดบัเพลิงชนิดผงเคมีแหง้ (Dry Chemical) 
ไวส้ ำหรับดบัเพลิงในกรณีเกิดเหตุ พร้อมทั้งใหมี้กำรตรวจสอบระบบเก่ียวกบัควำมปลอดภยัใหอ้ยูใ่นสภำพปกติ
อยู่เสมอ รวมถึงจดัพนักงำนควำมปลอดภยัในจุดต่ำงๆ ออกตรวจสอบบริเวณท ำงำนเป็นประจ ำ และจดักำร
อบรมพนกังำนเก่ียวกบัควำมปลอดภยัในกำรปฏิบติังำนและกำรป้องกนัอคัคีภยัอยูเ่สมอ 
 

ความรับผดิชอบต่อลูกค้าหรือผู้บริโภค   
 บริษทัฯ มุ่งเน้นกำรผลิตส่ิงพิมพ์ท่ีมีคุณภำพ เน้นกำรให้บริกำรเพ่ือสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้กบั
ลูกคำ้ เนน้กำรรักษำคุณภำพและพฒันำปรับปรุงระบบบริหำรคุณภำพอยำ่งต่อเน่ือง ยดึมัน่กำรตรงต่อเวลำในกำร
ส่งมอบสินคำ้  รักษำควำมลบัของลูกคำ้ โดยไม่น ำไปใชเ้ป็นประโยชน์ของตนเองหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 
เปิดรับขอ้ร้องเรียนต่ำงๆ จำกลูกคำ้ท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรผลิต หรือกำรใหบ้ริกำร ทั้งน้ีเพ่ือน ำไปแกไ้ขขอ้ผดิพลำด 
หรือขอ้บกพร่องต่ำงๆ ท่ีอำจเกิดข้ึน โดยมุ่งเน้นกำรรักษำควำมสัมพนัธ์ท่ีย ัง่ยืน และบริษทัไดรั้บกำรรับรอง
มำตรฐำน ISO 9001 : 2015 
 

การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม   
 บริษทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญัดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยปฏิบติัตามกฎหมายและมาตรฐานทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งเคร่งครัด จดัระบบภายในเพ่ือขจดัปัญหาส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีระบบและประสิทธิภาพ เช่น จากการท่ีบริษทัฯ 
เป็นผูผ้ลิตส่ิงพิมพต่์างๆ บริษทัฯจะใชว้ตัถุดิบท่ีไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม พร้อมทั้งไดจ้ดัท าระบบบ่อ
บ าบดัน ้ าเสียข้ึนภายในบริษทั โดยไม่ปล่อยน ้ าเสียลงในท่อระบายน ้ า ส่วนขยะอุตสาหกรรมอ่ืนๆท่ีเกิดจากการ
พิมพ์ บริษัทได้ท าการจัดจ้างบริษัทภายนอกท่ีรับก าจัดขยะอุตสาหกรรมท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ทั้งน้ีเพ่ือไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  
 และตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้นโยบายในการลงทุนในธุรกิจเก่ียวกบัพลงังานทดแทนนั้น ซ่ึงได้
ตระหนักถึงความส าคัญและปัญหาทางด้านส่ิงแวดล้อม  จึงได้มีการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย ์ และไดศึ้กษาผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อชุมชน โดยจดัท า Environmental Impact Assessment : 
EIA คือ การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  และผลท่ีไดคื้อ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์เป็นพลงังานสะอาด 
สามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  อีกทั้งบริษทัฯ ไดเ้ขา้เป็นสมาชิกของ โครงการกลไกพฒันาท่ี
สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM ) รวมถึงมีการจัดท ามาตราการป้องกันและแก้ไข เพ่ือลด
ผลกระทบต่างๆท่ีอาจจะเกิดข้ึนในระยะด าเนินงานไวเ้รียบร้อยแลว้  
 ของเสียและมลพิษท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าโดยใชเ้ซลลอ์าทิตยน์ั้น จะไม่เกิดข้ึน โดยขยะ หรือ
น ้ าท้ิง ท่ีเกิดข้ึนนั้นจะมาจากการอุปโภคบริโภคของพนกังานท่ีปฏิบติังานเท่านั้น อยา่งไรก็ตามหากแผงสกปรก
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มากจนอาจกระทบต่อประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า กอ็าจจะตอ้งมีการลา้งแผง ซ่ึงในการลา้งแผงนั้นใชเ้พียงน ้ า
สะอาด และส่ิงสกปรกท่ีเกาะอยูต่ามแผงนั้นก็เป็นเพียงฝุ่ นหรือส่ิงสกปรกท่ีมีอยู่ตามสภาพแวดลอ้มในบริเวณ
โครงการ  
 ในกรณีท่ีเป็นขยะนั้นเป็นช้ินส่วนของแผงหรืออุปกรณ์ท่ีเสีย จะมีสองแนวทางในการด าเนินการ คือ ถา้
เป็นอุปกรณ์ท่ียงัอยูร่ะยะรับประกนั จะท าการส่งคืนผูผ้ลิต แต่ถา้เป็นอุปกรณ์ท่ีตอ้งก าจดัเอง ทางบริษทัจะจดัจา้
งบริษัทภายนอกท่ีรับก าจัดขยะอุตสาหกรรมท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้ งน้ีบริษัทได้
ก าหนดการคดัแยกขยะลงภาชนะรองรับท่ีก าหนดไวส้ าหรับขยะประเภทนั้นๆดงัน้ี 
 - ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย   ใหใ้ชถ้งัหรือภาชนะรองรับท่ีเป็น สีเหลือง และมีช่ือบ่งช้ีชดัเจน 
 - ภาชนะรองรับขยะทัว่ไป     ใหใ้ชถ้งัหรือภาชนะรองรับท่ีเป็น สีเขียว    และมีช่ือบ่งช้ีชดัเจน 
 - ภาชนะรองรับขยะอนัตราย ใหใ้ชถ้งัหรือภาชนะรองรับท่ีเป็น สีแดง     และมีช่ือบ่งช้ีชดัเจน 
 

การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม  

 มากกว่า 10 ปีแลว้ ท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัท าโครงการช่วยเหลือน้องๆ ในถ่ินทุรกนัดารในจงัหวดัต่างๆ โดย
บริษทัฯ ไดร่้วมกบัคณะผูบ้ริหาร, พนกังาน รวมถึงลูกคา้และคู่คา้ ในการร่วมกนับริจาคอุปกรณ์ดา้นการศึกษา 
อุปกรณ์กีฬา เคร่ืองมือทางการเกษตร ยารักษาโรค ขา้วสารอาหารแห้ง ทุนอาหารกลางวนั ตลอดจนส่ิงของ
เคร่ืองใชต่้างๆเป็นประจ าทุกๆ ปี และเดินทางไปมอบให้กบันอ้งๆ เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาส และพฒันาสังคมใน
ดา้นการศึกษา 

 บริษทัฯ รับผดิชอบต่อชุมชนโดยไม่ปล่อยน ้ าเสียลงในท่อระบายน ้ า โดยบริษทัไดท้ าบ่อบ าบดัน ้ าเสียข้ึน
ภายในบริษทั ส่วนขยะอุตสาหกรรมอ่ืนๆท่ีเกิดจากการพิมพ ์บริษทัไดท้ าการจดัจา้งบริษทัภายนอกท่ีรับก าจดั
ขยะอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งน้ีเพ่ือไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและ
ชุมชนใกลเ้คียง  ตลอดจนใหค้วามร่วมมือในดา้นต่างๆกบัชุมชนเป็นอยา่งดีเสมอมา 

 นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัไดร่้วมท าบุญทางดา้นศาสนา เป็นประจ า โดยทางคณะผูบ้ริหาร, พนกังาน และผูมี้
จิตศรัทธา  ไดร่้วมกนัเป็นเจา้ภาพถวายผา้ป่าสามคัคี เพ่ือเจริญพระพุทธศาสนา  โดยคณะผูบ้ริหาร และพนกังาน
ของบริษทัฯ จะร่วมเดินทางไปถวายผา้ป่าร่วมกนั ท่ีวดัต่างๆ ในต่างจงัหวดั ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้กิดความสามคัคีร่วมกนั
ในหมู่คณะ และไดมี้โอกาสท าบุญร่วมกนัตามประเพณี 
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คณะกรรมการบริษทัฯ ตระหนกัถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษทัจด
ทะเบียนในการก ากบัดูแลใหร้ายงานทางการเงินของบริษทัฯ ท่ีจดัท าข้ึนมีขอ้มูลทางบญัชีท่ีถูกตอ้งครบถว้นใน
สาระส าคญั โปร่งใส เปิดเผยอยา่งเพียงพอท่ีจะด ารงรักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ป้องกนัการทุจริตและ      
การด าเนินการท่ีผิดปกติ รายการท่ีเก่ียวโยงกนัซ่ึงอาจท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ซ่ึงเป็นรายการ
ทางการคา้อนัเป็นธุรกิจปกติทัว่ไป รวมทั้งไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป  ใชน้โยบาย
บญัชี ท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัโดยสม ่าเสมอ ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล  ประโยชน์สูงสุด 
การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง ความรอบคอบระมดัระวงัในการจดัท างบการเงินและงบ
การเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  รวมถึงขอ้มูลสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปีของ
บริษทัฯ 

 

 ดงันั้นเพ่ือให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียเกิดความเช่ือมัน่ต่อรายงานทางการเงินของบริษทัฯ คณะกรรมการ
บริษทัฯ จึงไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย กรรมการอิสระผูซ่ึ้งมีคุณสมบติัครบถว้นตาม
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท าหนา้ท่ี
สอบทานให้บริษทัฯ มีการรายงานทางการเงิน และการด าเนินงานอย่างถูกตอ้งเพียงพอ มีการเปิดเผยขอ้มูล
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหมี้ความโปร่งใสถูกตอ้งและครบถว้น 
รวมทั้งใหมี้ความเพียงพอของระบบบริหารความเส่ียง  การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการก ากบั
ดูแลของบริษัทฯ ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนมีความครบถ้วนเพียงพอและเหมาะสมของ
กระบวนการติดตามการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั นโยบายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน   
 

 ในปี 2562  คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกนั 4 คร้ัง เพ่ือปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีไดร้ะบุไว้
ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ  กรรมการตรวจสอบทั้ ง 3 ท่าน คือ นายชัยวฒัน์  อศัวินทรางกูร 
ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายชาลี ดิษฐลกัษณ์ และนางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล ต าแหน่ง 
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดร่้วมประชุมพร้อมกนั นอกจากน้ียงัมีวาระการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี รวมถึง
ไดป้ระชุมกบัผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ ในวาระท่ีเก่ียวขอ้ง จากการปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าวคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นวา่ งบการเงินประจ าปี 2562 ของบริษทัฯ มีความเหมาะสมและไม่พบรายการใดท่ีอาจมี
ผลกระทบอนัเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน ระบบควบคุมภายในของบริษทัมีความเหมาะสม เพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพ ผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2562  ของบริษทัฯ เป็นบุคคลท่ีเหมาะสมเพราะมีความเป็นอิสระและมี
ประสบการณ์ในการสอบบญัชีมาเป็นเวลายาวนาน 
 

เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบท่ีดี บริษทัฯไดว้า่จา้งผูเ้ช่ียวชาญ
ในการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน คือ บริษทั เจอาร์ บิสสิเนส แอดไวซอร่ี จ ากดั เพ่ือตรวจสอบและจดัท า
ระบบตรวจสอบการควบคุมภายในของบริษทัฯ โดยขอบเขตดงัน้ี 

 

สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยการสัมภาษณ์ยืนยนัขอ้มูล 
กรอกแบบสอบถามโดยผูบ้ริหาร และบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทัในการให้ขอ้มูล  สอบทานทางเดิน

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
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เอกสารและเอกสารประกอบท่ีเก่ียวขอ้งของระบบงานต่างๆ ตลอดจนคู่มือการปฏิบติังานท่ีบริษทัมี  ทั้งน้ีจะ
ครอบคลุมในหวัขอ้เร่ืองท่ีก าหนดไวด้งัน้ี 

1. ตรวจประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน    ตามกรอบของ COSO จากแบบ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ท่ีคณะกรรมการก ากับตลาดหลักทรัพย ์
(ก.ล.ต.)  ก าหนด 
 

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 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตัิการท ารายการระหว่างกนั 

เพื่อเป็นการคุม้ครองผูล้งทุน ในกรณีท่ีมีการท ารายการระหว่างกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ใน
อนาคต บริษทัฯ จะเสนอให้แก่ท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติรายการระหว่างกัน โดยต้องมี
คณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกนั เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล
ยุติธรรม และมีนโยบายการก าหนดราคาท่ีเหมาะสม ตามเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์
ระหวา่งบริษทัฯ และบริษทัฯ ไดค้  านึงถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผู ้
ถือหุน้ โดยกรรมการ ผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดงักล่าว 

นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

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

1. รายการท่ีเกิดข้ึนเป็นปกติ 
    รายการค้าท่ีเป็นปกติธุรกิจ เช่น การจ้างพิมพ์หนังสือ การขายวตัถุดิบ เป็นรายการท่ีจะยงัคง

เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองในอนาคต เน่ืองจากเป็นรายการคา้ปกติธุรกิจ ดงันั้น บริษทัฯ ไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์และ
แนวทางในการปฏิบติัส าหรับรายการดงักล่าว โดยระบุเง่ือนไขการท ารายการให้เป็นไปตามเง่ือนไขการคา้
โดยทัว่ไป ในราคาตลาดท่ีเหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได้ โดยน าเสนอให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัในหลกัเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบติัดงักล่าว นอกจากนั้น 
คณะกรรมการตรวจสอบจะท าการตรวจสอบว่ารายการดังกล่าวได้ปฏิบัติตามนโยบายท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดอ้นุมติัไว ้

 

2. รายการพิเศษท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราว 
    รายการพิ เศษท่ี เกิดข้ึนเป็นคร้ังคราว เช่น  การขายเคร่ืองจักร เป็นต้น บริษัทฯ จะจัดให้

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัความสมเหตุสมผลของรายการ และเป็นไปตามเง่ือนไขราคา
ท่ีเหมาะสม หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนันั้น บริษทัฯ จะ
จดัให้มีผูเ้ช่ียวชาญอิสระเพื่อพิจารณาราคาท่ีเหมาะสม และให้ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ พิจารณาตรวจสอบ
รายการดงักล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูเ้ช่ียวชาญอิสระจะน าไปใชป้ระกอบการพิจารณา
อนุมติัการท ารายการของคณะกรรมการหรือผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี ตามแต่กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

รายการระหว่างกนั 
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รายการระหว่างกนับริษทัได้เปิดเผยไว้ในงบการเงิน ส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5. หน้า 35    

รายการระหว่างบุคคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
บริษทัฯ มีรายการบญัชีกบับริษทัย่อย บริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และ

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

 

บริษัทท่ี เก่ียวข้องกันนอกเหนือจากบริษัทย่อย ท่ีอธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.2.1 
ประกอบดว้ย 
 

บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
ลกัษณะ

ความสมัพนัธ ์
การด าเนินกจิการ สดัสว่นการถอืหุน้ (รอ้ยละ) 

ประเภทธุรกจิ ประเทศ ปี 2562 ปี 2561 

บรษิทั อควา คอรเ์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1 ใหบ้รกิารเชา่โครงป้ายเพือ่ตดิตัง้โฆษณา ไทย - - 
บรษิทั แมเนเจอร ์มเีดยี กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 2 ผลติและจ าหน่ายหนงัสอืพมิพ ์

   และสิง่ตพีมิพ ์
ไทย - - 

Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company 3 พฒันาโครงการพลงังานในประเทศ
เวยีดนาม 

เวยีดนาม - 61.25 

Nissho Investment Kabushiki Kaisha (Jpn Co.) 4 ใหบ้รกิารบ ารงุรกัษาโรงไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทติย ์

ญีปุ่่ น - - 

นายยุทธ ชนิสภุคักุล 5 - ไทย และ
ฮอ่งกง 

- - 

นายกฤตธนทั มฤีทธิ ์ 6 - ไทย - - 
Mr. Tran Minh Tien 6 - เวยีดนาม - - 

 

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯ กบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี.- 

1. เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่และมีกรรมการร่วมกนั 
2. เป็นบริษทัท่ีมีกรรมการร่วมกนั 
3. เป็นบริษทัย่อยทางออ้มของบริษทัฯ จนถึงวนัท่ี 27 ธันวาคม 2562 และหลงัจากนั้นเป็นบริษทัท่ีมีกรรมการ

ร่วมกนั 
4. เป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัยอ่ยทางออ้ม [Kyotamba Solar Goda Kaisha (Jpn Co.)] 
5. เป็นกรรมการของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
6. เป็นกรรมการของบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
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รายการบญัชีท่ีมีสาระส าคญัท่ีเกิดข้ึนระหวา่งกนั มีรายละเอียด ดงัน้ี.- 

 

  

นโยบายการ
ก าหนดราคา 

หน่วย : บาท 

  ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 

บริษัทย่อย        
รายไดจ้ากการขายและบริการ  1 - - 16,456,413.83 1,554,019.16 
ดอกเบ้ียรับ 2 - - 111,217,727.96 75,238,273.57 
รายไดเ้งินปันผล 4 - - 179,999,992.00 - 
รายไดค่้าเช่า 1 - - 360,000.00 360,000.00 
ตน้ทุนขายและบริการ 1 - - 4,218,651.38 180,737.35 
ตน้ทุนทางการเงิน 3 - - 4,445,345.15 - 
บริษัทย่อยทางอ้อม      
รายไดค่้าเช่า 1 - - 302,000.00 252,000.00 
บริษัทร่วมทางอ้อม      
รายไดค่้าบริหารจดัการ 1 843,000.00 1,688,000.00 - - 
บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั     
รายไดจ้ากการขายและบริการ 1 - 16,332,177.90 - 16,332,177.90 
รายไดค่้าเช่า 1 - 97,500.00 - 97,500.00 
ตน้ทุนขายและบริการ 1 3,760,191.60 4,003,240.91 - 243,049.31 
บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั      
ดอกเบ้ียรับ 2 - 4,442.31 - - 

 

นโยบายการก าหนดราคา 

1. ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนั 
2. ตามท่ีระบุในสัญญาเงินกู ้ร้อยละ 7.75 ต่อปี ในปี 2561 
3. ตามท่ีระบุในตัว๋สัญญาใชเ้งิน ร้อยละ 4 - 4.4 ต่อปี ในปี 2562 และร้อยละ 5.5 - 6.5 ต่อปี ในปี 2561 
4. ตามท่ีบริษทัยอ่ยประกาศจ่ายเงินปันผล 
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีค่าใชจ่้ายส าหรับเงินเดือน โบนสั เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม กองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ สวสัดิการอ่ืน ค่าเบ้ียประชุมใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร และผลประโยชน์พนกังานหลงัออก
จากงาน โดยสรุปไดด้งัน้ี.- 

   หน่วย : บาท 

   ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 34,163,919.29 29,158,844.25 13,202,925.00 15,092,845.00 

ผลประโยชน์ระยะยาวหลงัออกจากงาน 1,659,299.61 1,346,005.00 615,768.00 699,337.00 

รวม 35,823,218.90 30,504,849.25 13,818,693.00 15,792,182.00 

 

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี ระหวา่งบริษทัฯ และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี.- 
 

    หน่วย : บาท 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 

ลูกหนีก้ารค้า     
บริษทัยอ่ย - - 773,395.22 333,640.98 
บุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13,336,485.72 16,511,977.54 13,336,485.72 16,511,977.54 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (12,464,005.35) (12,464,005.35) (12,464,005.35) (12,464,005.35) 

สุทธิ 872,480.37 4,047,972.19 1,645,875.59 4,381,613.17 

ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน     
บริษทัยอ่ย - - 1,231,617.14 9,977,736.79 
บริษทัยอ่ยทางออ้ม - - 21,000.00 21,000.00 
บริษทัร่วมทางออ้ม 150,355.00 150,355.00 - - 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 2,171,057.73 - - 

รวม 150,355.00 2,321,392.73 1,252,617.14 9,998,736.79 

เจ้าหนีก้ารค้า     

บริษทัยอ่ย                                   - - 3,032,372.69 193,388.96 

 

 

 



184 

 

 
    หน่วย : บาท 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 

เจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน     
บริษทัยอ่ย - - 8,604,940.00 - 

บุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,190.17 20,000.00 - 20,000.00 

รวม 1,190.17 20,000.00 8,604,940.00 20,000.00 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอ่ืน     

บริษทัยอ่ยทางออ้ม - - 63,000.00 63,000.00 

 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บุคคลและบริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี.- 
   หน่วย : บาท 

   งบการเงินรวม 

   รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปี 

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

กรรมการ - 200,000.00 (200,000.00) - 

 
   หน่วย : บาท 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปี 

   1 ม.ค. 62 เพิ่มข้ึน (ลดลง) 31 ธ.ค. 62 

บริษทัยอ่ย 1,350,430,979.63 1,324,130,000.00 (1,291,360,190.87) 1,383,200,788.76 

 
   หน่วย : บาท 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปี 

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

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

เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการใหกู้ย้มืแก่กรรมการของบริษทัยอ่ยทางออ้มแห่งหน่ึง โดยการท าสัญญากูย้มื ครบ
ก าหนดภายใน 6 เดือน นบัแต่วนัท าสัญญา คิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.75 ต่อปี 

บริษทัยอ่ย 

เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย โดยท าสัญญากูย้มื ไม่มีหลกัประกนั ครบก าหนดภายใน 1 ปี 
คิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.5 - 6.5 ต่อปี 
 

เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมทางอ้อม - ส่วนที่ครบก าหนดรับช าระภายในหน่ึงปี 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัร่วมทางออ้ม - ส่วนท่ีครบก าหนดรับช าระภายในหน่ึงปี มี
รายละเอียดดงัน้ี.- 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงินรวม 

   รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปี 

   1 ม.ค. 62 เพิ่มข้ึน (ลดลง) 31 ธ.ค. 62 

บริษทัร่วมทางออ้ม 9,371,018.65 - - 9,371,018.65 

 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงินรวม 

   รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปี 

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

บริษทัร่วมทางออ้ม 75,776,000.00 - (66,404,981.35) 9,371,018.65 

 

เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการใหกู้ย้มืแก่บริษทัร่วมทางออ้มสองแห่งตามสัดส่วนการถือหุน้เพื่อซ้ือท่ีดิน โดย
การท าสัญญากูย้มื ครบก าหนดภายใน 3 ปี นบัแต่วนัท าสัญญา ใหกู้โ้ดยไม่มีหลกัประกนั และไม่มีการคิดดอกเบ้ีย
ระหวา่งกนั โดยสัญญาไดค้รบก าหนดในปี 2560 จึงจดัประเภทเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวเป็นส่วนท่ีครบก าหนดรับช าระ
ภายในหน่ึงปี  
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เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลและบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี.- 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงินรวม 

   รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปี 

   1 ม.ค. 62 เพิ่มข้ึน (ลดลง) 31 ธ.ค. 62 

กรรมการ - 85,000,000.00 (85,000,000.00) - 

 
   หน่วย : บาท 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปี 

   1 ม.ค. 62 เพิ่มข้ึน (ลดลง) 31 ธ.ค. 62 

บริษทัยอ่ย - 410,439,693.19 (410,439,693.19) - 

กรรมการ - 60,550,000.00 (60,550,000.00) - 

รวม - 470,989,693.19 (470,989,693.19) - 

 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปี 

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

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

 

กรรมการ 

เงินกูย้มืดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการกูย้มืจากกรรมการ ในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งิน ครบก าหนดเม่ือทวงถาม ไม่มีหลกัประกนั 
และไม่มีการคิดดอกเบ้ียระหวา่งกนั 

 

บริษทัยอ่ย 

เงินกูย้มืดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการกูย้มืจากบริษทัยอ่ย ในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งิน ครบก าหนดเม่ือทวงถาม คิดอตัราดอกเบ้ีย
ร้อยละ 4 - 4.4 ต่อปี 
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 อ่ืนๆ 

บริษทัฯ และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีการค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีมีกบัสถาบนัการเงินระหวา่งกนั ดงัต่อไปน้ี.- 
 

 

หน่วย : ลา้นดอลลาร์
สหรัฐ หน่วย : ลา้นเยน หน่วย : ลา้นบาท 

 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 

บริษทัฯ ค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือใหบ้ริษทัยอ่ยทางตรง - - 4,115.00 4,115.00 - 1,278.00 
บริษทัฯ ค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือใหบ้ริษทัยอ่ยทางออ้ม - - - - 592.50 592.50 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยทางตรงค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ 
    ใหบ้ริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 65.00 - - - - - 
บริษทัยอ่ยทางตรงค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ         
    ใหบ้ริษทัยอ่ยทางออ้ม - - - - 927.40 927.40 
บริษทัยอ่ยทางตรง และบริษทัยอ่ยทางออ้มค ้าประกนั 
    วงเงินสินเช่ือใหบ้ริษทัยอ่ยทางออ้ม - - - - 554.00 554.00 
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งบการเงิน 
 

สรุปรายงานการสอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (2560 - 2562) 
 

สรุปรายงานการสอบงบการเงนิในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
รายงานของผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560  ผลการด าเนินงานรวมและเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตาม
ขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึง
เป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี และเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บเพียงพอและเหมาสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็น โดยไดก้ าหนดเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบดงัน้ี 
 

1.  การรับรู้รายการจากธุรกจิไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ 
กลุ่มบริษทั ด าเนินธุรกิจในโครงการไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท์ั้งในประเทศและต่างประเทศหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงมี
การท าสญัญาและขอ้ตกลงท่ีแตกต่างกนัตามลกัษณะและเง่ือนไขการด าเนินการ ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจึงตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ
อยา่งมากในการพิจารณาการรับรู้รายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาจากการด าเนินธุรกิจใหถู้กตอ้งตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 
 
 

วิธีการตรวจสอบท่ีส าคญั คือ 
• สอบถามผูบ้ริหารถึงรูปแบบการด าเนินธุรกิจโครงการไฟฟ้าพลงังานต่างๆ ของกลุ่มบริษทัเพื่อท าความเขา้ใจลกัษณะ

ของรายการท่ีเก่ียวขอ้ง 
• อ่านสัญญาต่างๆ เพื่อท าความเขา้ใจเน้ือหาของสัญญาท่ีกลุ่มบริษทัท ากบัแต่ละหน่วยงาน  
• ประเมินความเหมาะสมและถูกตอ้งของการรับรู้รายการท่ีเก่ียวขอ้งในสัญญา 
• สุ่มทดสอบรายการท่ีเก่ียวขอ้งในสัญญาของโครงการท่ีเกิดข้ึนระหว่างปีเพื่อตรวจสอบเอกสารหลกัฐานประกอบการ

บนัทึกรายการ 
• สอบทานการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.  การซ้ือธุรกจิ 
กลุ่มบริษทั ไดเ้ขา้ซ้ือธุรกิจในกลุ่มพลงังานทดแทนอยา่งต่อเน่ืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงการบนัทึกบญัชีตามวิธี
ซ้ือส าหรับการรวมธุรกิจมีความซบัซอ้นในเร่ืองของสญัญาต่างๆ ขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและนโยบายบญัชีท่ีแตกต่างกนัซ่ึง 
ผูบ้ริหารตอ้งท าความเขา้ใจในเร่ืองดงักล่าวและตอ้งใช้ดุลยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง ซ่ึงก าหนดให้กลุ่มบริษทัตอ้งท าการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ได้มาและหน้ีสินท่ีรับมารวมถึงส่ิงตอบแทนในการซ้ือ อนัเน่ืองมาจากความมี

ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคญั 
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สาระส าคญัของรายการและเก่ียวขอ้งกบัการใชดุ้ลยพินิจท่ีส าคญัและมีความซับซ้อนในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา จึงพจิารณาวา่การบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
 

วิธีการตรวจสอบท่ีส าคญั คือ  
• สอบถามฝ่ายบริหารถึงลกัษณะและวตัถุประสงคใ์นการเขา้ท ารายการซ้ือขายหุน้  
• อ่านสัญญาซ้ือขายธุรกิจและรายงานการวิเคราะห์การรวมธุรกิจซ่ึงจดัท าโดยกลุ่มบริษทัเพื่อท าความเขา้ใจถึงขอ้ก าหนด

และเง่ือนไขท่ีส าคญั 
• ประเมินความเหมาะสมในการระบุสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาทั้งหมดรวมถึงส่ิงตอบแทนในการซ้ือซ่ึงจดัท าโดย

กลุ่มบริษทั 
• ประเมินความเหมาะสมของขอ้สมมติฐานและวธีิการวดัมูลค่าท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า โดยมีขอ้มูลจากรายงานของท่ีปรึกษา

ทางการเงินอิสระซ่ึงแสดงความเหมาะสมของมูลค่าหุน้ 
• สอบทานการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 
ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 41 ว่า ในปี 2559 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในประเทศญ่ีปุ่น ไดถู้กฟ้องร้องในคดี
ทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศ และมีการเจรจาเพื่อระงบัขอ้พิพาททางคดีประนีประนอมยอมความกบัโจทกผ์ู ้
ฟ้องโดยสามารถเจรจาตกลงกนัไดแ้ละไดมี้การยืน่ค  าร้องขอถอนฟ้องคดีต่อศาล  ในการตรวจสอบงบการเงินประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี    
31 ธนัวาคม 2560 ของบริษทัฯ ผูส้อบบญัชีไดรั้บทราบขอ้มูลท่ีส าคญัซ่ึงไม่เคยเปิดเผยมาก่อนเพิ่มเติมจากประธานกรรมการของ
บริษทัฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษรเม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2561 ว่านอกจากขอ้ตกลงเพื่อระงบัขอ้พิพาททางคดีดงักล่าวขา้งตน้แลว้ 
บริษทัฯมีภาระผูกพนัตอ้งจดัหาโรงไฟฟ้าอ่ืนๆ มาขายให้กบัโจทกห์รือบริษทัยอ่ยของโจทกภ์ายในวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2560 หาก
ไม่สามารถด าเนินการได ้บริษทัฯ ตอ้งจ่ายค่าเสียหายให้แก่โจทกเ์ป็นเงิน 690 ลา้นเยนหรือประมาณ 197.26 ลา้นบาทในระหวา่ง
การเจรจาประนีประนอมยอมความ บริษทัฯ ไดเ้จรจากบัผูข้ายโรงไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่นใหจ้ดัหาโรงไฟฟ้าอ่ืนมาขายใหแ้ก่โจทก์
ตามท่ีโจทกเ์สนอ โดยผูข้ายยนิยอมท่ีจะจดัหาโรงไฟฟ้าอ่ืนมาขายให้กบัโจทกต์ามท่ีโจทกเ์สนอ และยินยอมท่ีจะรับผิดในความ
เสียหายทั้งปวงท่ีอาจมีข้ึน ประธานกรรมการยงัช้ีแจงอีกว่า เน่ืองจากบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่ารายการดงักล่าวไม่ไดเ้กิด
ภาระใดๆ เพิ่มข้ึนแก่บริษทัฯ   บริษทัฯ เป็นเสมือนหน่ึงคนกลางในการด าเนินการตามขอ้ตกลงดงักล่าว ประกอบกบัในขอ้สัญญา
มีบทก าหนดเก่ียวกบัการห้ามเปิดเผยขอ้มูล บริษทัฯ จึงไม่ไดท้  าการเปิดเผยรายการดงักล่าวในงบการเงินงวดท่ีท าการตกลง
ประนีประนอมยอมความ ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีไดแ้จง้การไม่เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวแก่คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ในการประชุม
ร่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2561 
 

และขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 43 ซ่ึงระบุวา่ งบการเงินรวมส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (ปรับปรุง
ใหม่) ท่ีไดเ้คยแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560 ไดมี้การแกไ้ขและออกใหม่ ตามรายงาน
ของผูส้อบบญัชี ลงวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 (ยกเวน้เหตุการณ์ท่ีกล่าวไวใ้นวรรคขอ้มูลและเหตุการณ์ท่ีเนน้) 
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สรุปรายงานการสอบงบการเงนิในรอบปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 
รายงานของผูส้อบบญัชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561  ผลการด าเนินงานรวมและเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุด
วนัเดียวกนั  โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้น
จรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี และเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บเพียงพอและเหมาสม
เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น โดยไดก้ าหนดเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบดงัน้ี 
 

1.  การซ้ือธุรกจิ 
กลุ่มบริษทัมีการลงทุนในกิจการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเน่ือง โดยรายการลงทุนดงักล่าวเป็น
รายการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีมีสาระส าคญัท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปี ซ่ึงการบนัทึกบญัชีตามวิธีซ้ือส าหรับการรวมธุรกิจมี
ความซับซ้อนในเร่ืองของสัญญาต่างๆ ขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและนโยบายบญัชีท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงผูบ้ริหารตอ้งท า
ความเขา้ใจในเร่ืองดงักล่าวและตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง ซ่ึงก าหนดให้กลุ่มบริษทั ตอ้งท าการประเมินมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมารวมถึงส่ิงตอบแทนในการซ้ือ อนัเน่ืองมาจากความมีสาระส าคญัของ
รายการและเก่ียวขอ้งกบัการใชดุ้ลยพินิจท่ีส าคญัและมีความซับซ้อนในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์
ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา ขา้พเจา้จึงพิจารณาวา่การบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
 

วิธีการตรวจสอบท่ีส าคญั คือ  
• สอบถามฝ่ายบริหารถึงลกัษณะและวตัถุประสงคใ์นการเขา้ท ารายการซ้ือขายหุน้  
• อ่านสัญญาซ้ือขายธุรกิจและรายงานการวิเคราะห์การรวมธุรกิจซ่ึงจดัท าโดยกลุ่มบริษทัเพื่อท าความเขา้ใจถึง

ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีส าคญั 
• ประเมินความเหมาะสมของการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารในการก าหนดขอ้สมมติท่ีใชใ้นการก าหนดราคาซ้ือเงิน

ลงทุนในบริษทัยอ่ย 
• ประเมินความเหมาะสมในการระบุสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาทั้งหมดรวมถึงส่ิงตอบแทนในการซ้ือซ่ึง

จดัท าโดยกลุ่มบริษทั 
• ประเมินความรู้ ความสามารถ และความเท่ียงธรรมของผูป้ระเมินอิสระภายนอก รวมถึงความเหมาะสมของขอ้

สมมติฐานและวิธีการวดัมูลค่าท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า 
• สอบทานการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2. การด้อยค่าเงนิลงทุน 
กลุ่มบริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัย่อยเป็นจ านวนมาก ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินก าหนดให้บริษทัฯ ตอ้ง
พิจารณาการตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ในการพิจารณาการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าว บริษทั
ฯ ตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีส าคญัของฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์ ผลการด าเนินงานในอนาคตและการประเมิน
แผนงานในอนาคตของบริษทัย่อย รวมถึงการก าหนดอตัราคิดลดและสมมติฐานท่ีส าคญั ซ่ึงท าให้เกิดความเส่ียง
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เก่ียวกบัมูลค่าค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อย ขา้พเจา้จึงพิจารณาว่าเร่ืองด้อยค่าเงินลงทุนเป็นเร่ือง
ส าคญัในการตรวจสอบ 
 

วิธีการตรวจสอบท่ีส าคญั คือ  
• ท าความเขา้ใจและประเมินขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท าแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคต  โดยการท า

ความเขา้ใจในกระบวนการท่ีท าใหไ้ดม้าซ่ึงตวัเลขดงักล่าวเปรียบเทียบขอ้สมมติดงักล่าวกบัแหล่งขอ้มูลภายนอก
และภายในของบริษทัฯ 

• เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกบัผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อประเมินการใชดุ้ลยพินิจของฝ่าย
บริหารในการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตดงักล่าว  

• ความเขา้ใจและประเมินอตัราคิดลด พิจารณาขอบเขตและความเป็นไปไดข้องการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติท่ี
ส าคญัท่ีอาจเกิดข้ึน  และท าการวิเคราะห์ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติดงักล่าวต่อมูลค่าท่ีคาดวา่
จะไดรั้บคืนส าหรับเงินลงทุนดงักล่าว 
 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 
ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 การแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในงบการเงินรวมส าหรับการบนัทึกบญัชีเงินกูย้มื
จากบริษทัแห่งหน่ึง ของบริษทัยอ่ยในประเทศญ่ีปุ่นแห่งหน่ึง  ทั้งน้ีมิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่ง
ใด 
 

สรุปรายงานการสอบงบการเงนิในรอบปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 
รายงานของผูส้อบบญัชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562  ผลการด าเนินงานรวมและเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุด
วนัเดียวกนั  โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้น
จรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี และเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บเพียงพอและเหมาสม
เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น โดยไดก้ าหนดเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบดงัน้ี 
 

1. การด้อยค่าเงนิลงทุน 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.2.1 กลุ่มบริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัย่อยเป็นจ านวนมาก ซ่ึง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินก าหนดให้บริษทัฯ ตอ้งพิจารณาการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน ในการ
พิจารณาการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าว บริษทัฯ ตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีส าคญัของฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการคาดการณ์ ผลการด าเนินงานในอนาคตและการประเมินแผนงานในอนาคตของบริษทัยอ่ย รวมถึงการก าหนด
อตัราคิดลดและสมมติฐานท่ีส าคญั ซ่ึงท าให้เกิดความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
ขา้พเจา้จึงพิจารณาวา่เร่ืองดอ้ยค่าเงินลงทุนเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
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วิธีการตรวจสอบท่ีส าคญัของขา้พเจา้ คือ  

• ท าความเขา้ใจและประเมินขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัท าแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคต โดยการ
ท าความเขา้ใจในกระบวนการท่ีท าให้ไดม้าซ่ึงตวัเลขดงักล่าวเปรียบเทียบขอ้สมมติฐานดงักล่าวกบัแหล่งขอ้มูล
ภายนอกและภายในของบริษทัฯ 

• เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกบัผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อประเมินการใชดุ้ลยพินิจของ
ฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตดงักล่าว  

• ท าความเขา้ใจและประเมินอตัราคิดลด พิจารณาขอบเขตและความเป็นไปไดข้องการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติฐาน
ท่ีส าคญัท่ีอาจเกิดข้ึน และท าการวิเคราะห์ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติฐานดงักล่าวต่อมูลค่าท่ี
คาดวา่จะไดรั้บคืนส าหรับเงินลงทุนดงักล่าว 

2. การขายเงนิลงทุน 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.2.2.5.1 ในระหวา่งปี บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของบริษทัฯ ไดมี้การขาย
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยของบริษทัยอ่ยแห่งนั้นทั้งจ านวน และบนัทึกก าไรจากการขายเงินลงทุนดงักล่าวในงบการเงิน
รวมจ านวน 543.01 ลา้นบาท เน่ืองจากมูลค่าของรายการขายเงินลงทุนดงักล่าวมีสาระส าคญั จึงพิจารณาวา่รายการขาย
เงินลงทุนดงักล่าวเป็นเร่ืองส าคญัต่อการตรวจสอบของขา้พเจา้  

วิธีการตรวจสอบท่ีส าคญัของขา้พเจา้ คือ  

• สอบถามผูบ้ริหารเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความเขา้ใจและวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
ตลอดจนการอนุมติัการจ าหน่ายเงินลงทุนดงักล่าว 

• สอบทานขอ้ตกลงและเง่ือนไขในสญัญาขายเงินลงทุน 
• ส าหรับการสูญเสียอ านาจการควบคุมในบริษทัยอ่ย ขา้พเจา้พิจารณาเอกสารทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขาย

เงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่าวและขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

• ตรวจสอบเกณฑใ์นการพิจารณามูลค่าผลตอบแทนจากเงินลงทุนกบัราคาท่ีระบุในสัญญาขายเงินลงทุน 
• พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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สินทรัพย์

บาท % บาท % บาท % บาท % บาท % บาท %

สินทรัพย์หมุนเวียน

     เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 151.07        1.31     307.57        2.90     159.06        1.87     4.51           0.11     4.38           0.12     6.56           0.21     

     เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 25.43         0.22     25.67         0.24     -            -      -            -      -            -      -            -      

     เงินลงทนุชัว่คราว 595.33        5.15     252.18        2.38     27.01         0.32     534.07        12.96   251.54        7.06     -            -      

     เงินลงทนุชัว่คราวท่ีติดภาระค ้าประกนั 30.65         0.27     27.81         0.26     -            -      -            -      -            -      -            -      

     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 377.86        3.27     659.23        6.22     476.58        5.60     131.90        3.20     138.54        3.89     378.53        12.23   

     เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัย่อย -            -      -            -      -            -      1,383.20     33.57   1,350.43     37.89   1,270.08     41.03   

     ส่วนของสินทรัพย์ท่ีครบก าหนดรับช าระภายในหน่ึงปี

         - เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัร่วมทางออ้ม 9.37           0.08     9.37           0.09     75.78         0.89     -            -      -            -      -            -      

         - เงินให้กูย้มืแก่พนกังาน 2.57           0.02     2.14           0.02     2.18           0.03     2.19           0.05     2.14           0.06     2.17           0.07     

     สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 106.29        0.92     119.31        1.13     88.52         1.04     76.66         1.86     87.35         2.45     88.52         2.86     

     เงินปันผลคา้งรับ -            -      -            -      -            -      180.00        4.37     -            -      -            -      

     งานระหว่างก่อสร้าง - สญัญาเช่าทางการเงิน -            -      -            -      101.04        1.19     -            -      -            -      -            -      

     งานระหว่างก่อสร้าง - สญัญาบริการติดตัง้ -            -      -            -      0.71           0.01     -            -      -            -      -            -      

     สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 284.78        2.46     140.71        1.33     35.16         0.41     0.36           0.01     0.17           0.00     0.16           0.01     

               รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,583.35     13.70   1,544.00     14.57   966.03        11.35   2,312.89     56.14   1,834.55     51.47   1,746.02     56.41   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

     เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 152.78        1.32     89.23         0.84     128.68        1.51     -            -      -            -      -            -      

     เงินลงทนุระยะยาว - สุทธิ 0.35           0.00     0.34           0.00     0.42           0.00     0.35           0.01     0.34           0.01     0.42           0.01     

     เงินลงทนุในบริษทัย่อย -            -      -            -      -            -      1,532.21     37.19   1,457.46     40.89   1,049.96     33.92   

     เงินลงทนุในบริษทัร่วม 3,992.40     34.55   3,602.01     33.98   3,356.84     39.46   -            -      -            -      -            -      

     เงินลงทนุในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

     เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่พนกังาน - สุทธิ 2.73           0.02     2.13           0.02     1.92           0.02     1.95           0.05     2.13           0.06     1.92           0.06     

     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 5,118.98     44.30   4,573.02     43.14   3,282.61     38.58   243.30        5.91     249.75        7.01     279.84        9.04     

     สินทรัพย์ไม่มีตวัตน - สุทธิ 588.13        5.09     634.65        5.99     643.69        7.57     -            -      -            -      -            -      

     สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี -            -      -            -      6.20           0.07     7.88           0.19     6.18           0.17     5.70           0.18     

     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 116.70        1.01     153.96        1.45     121.35        1.43     21.39         0.52     13.68         0.38     11.37         0.37     

               รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 9,972.07     86.30   9,055.34     85.43   7,541.71     88.65   1,807.07     43.86   1,729.54     48.53   1,349.20     43.59   

รวมสินทรัพย์ 11,555.42   100.00  10,599.33   100.00  8,507.75     100.00  4,119.96     100.00  3,564.10     100.00  3,095.22     100.00  

(จดัประเภทใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

บริษทั  โรงพิมพ์ตะวันออก  จ ากดั  (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

บาท % บาท % บาท % บาท % บาท % บาท %

หนีสิ้นหมุนเวียน

     เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น

                  จากสถาบนัการเงิน 180.97        1.71     321.05        3.03     291.00        3.42     15.76         0.38     56.16         1.58     273.91        8.85     

     ตัว๋แลกเงิน 270.00        2.55     460.00        4.34     380.00        4.47     270.00        6.55     460.00        12.91   380.00        12.28   

     เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 225.35        2.13     247.88        2.34     189.86        2.23     45.65         1.11     29.28         0.82     23.47         0.76     

     เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบคุคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -            -      -            -      30.00         0.35     -            -      -            -      30.00         0.97     

     เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบคุคลและบริษทัอ่ืน 79.94         0.75     79.94         0.75     128.90        1.52     -            -      -            -      -            -      

     ส่วนของหน้ีสินท่ีครบก าหนดจ่ายช าระภายในหน่ึงปี

            - เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 364.45        3.44     332.82        3.14     226.16        2.66     80.49         1.95     71.20         2.00     8.25           0.27     

            - เงินกูย้ืมระยะยาวจากบริษทัอ่ืน 26.65         0.25     28.51         0.27     28.20         0.33     -            -      -            -      -            -      

            - หุน้กู้ 1,583.50     14.94   884.70        8.35     -            -      775.00        18.81   328.00        9.20     -            -      

            - ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนส าหรับ

                    ผลประโยชนพ์นกังาน 3.08           0.03     2.57           0.02     0.20           0.00     2.21           0.05     2.01           0.06     0.08           0.00     

     ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 51.54         0.49     0.97           0.01     10.22         0.12     -            -      -            -      -            -      

     เงินปันผลคา้งจ่าย 60.55         0.57     1.18           0.01     0.96           0.01     0.55           0.01     1.18           0.03     0.95           0.03     

     หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 22.89         0.22     35.42         0.33     26.00         0.31     10.13         0.25     10.51         0.29     12.20         0.39     

               รวมหน้ีสินหมุนเวียน 2,868.91     27.08   2,395.04     22.59   1,311.49     15.42   1,199.77     29.12   958.34        26.89   728.87        23.55   

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

    เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 2,953.07     27.86   2,502.51     23.61   1,412.61     16.60   345.75        8.39     361.95        10.16   3.00           0.10     

    หุน้กู้ 1,700.90     16.05   2,292.70     21.63   3,234.10     38.01   704.10        17.09   487.40        13.68   815.40        26.34   

    ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน

          ส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน - สุทธิ 46.83         0.44     37.50         0.35     29.17         0.34     35.67         0.87     27.12         0.76     26.47         0.86     

    คา่เผ่ือหน้ีสินจากภาระค ้าประกนั 46.21         0.44     46.21         0.44     46.21         0.54     46.21         1.12     46.21         1.30     46.21         1.49     

    หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 34.83         0.33     43.86         0.41     -            -      -            -      -            -      -            -      

    หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 7.28           0.07     1.24           0.01     1.24           0.01     0.06           0.00     0.06           0.00     -            -      

               รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 4,789.12     45.19   4,924.02     46.45   4,723.33     55.52   1,131.79     27.47   922.74        25.89   891.08        28.79   

               รวมหนีสิ้น 7,658.04     72.27   7,319.07     69.04   6,034.82     70.93   2,331.56     56.59   1,881.08     52.78   1,619.95     52.34   

ส่วนของผู้ถือหุ้น

          ทนุจดทะเบียน

               หุน้สามญั 1,026,076,686 หุน้ ในปี 2562 และ 1,045,038,462 หุน้ ในปี 2561

               มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 1,026.08     9.69     1,045.04     9.86     937.72        11.02   1,026.08     24.90   1,045.04     29.32   937.72        30.30   

          ทนุท่ีออกและเรียกช าระเตม็มูลคา่แลว้

               หุน้สามญั 921,572,840 หุน้ ในปี 2562 และ 2561 และ 836,030,770 หุน้ ในปี 2560

               มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 921.57        8.69     921.57        8.69     836.03        9.83     921.57        22.37   921.57        25.86   836.03        27.01   

     ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 567.87        5.36     567.87        5.36     371.12        4.36     567.87        13.78   567.87        15.93   371.12        11.99   

     ก  าไรสะสม

          จดัสรรแลว้

                ส ารองตามกฏหมาย 92.16         0.87     92.16         0.87     83.60         0.98     92.16         2.24     92.16         2.59     83.60         2.70     

          ท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,096.51     10.35   536.95        5.07     316.83        3.72     201.16        4.88     96.72         2.71     184.52        5.96     

     องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 621.41        5.87     454.79        4.30     501.45        5.89     5.65           0.14     4.70           0.13     -            -      

               รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 3,299.52     31.14   2,573.33     24.29   2,109.03     24.79   1,788.40     43.27   1,683.01     47.09   1,475.27     47.66   

     ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 597.87        5.65     706.93        6.67     363.90        4.28     -            -      -            -      -            -      

               รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,897.39     36.79   3,280.27     30.96   2,472.93     29.07   1,788.40     43.27   1,683.01     47.09   1,475.27     47.66   

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 11,555.42   109.06  10,599.33   100.00  8,507.75     100.00  4,119.96     99.86   3,564.10     99.87   3,095.22     100.00  

บริษทั  โรงพิมพ์ตะวันออก  จ ากดั  (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

หน่วย : ลา้นบาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

(จดัประเภทใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่
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บาท % บาท % บาท % บาท % บาท % บาท %

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,313.84            100.00 779.64               100.00 710.29                100.00 433.02             100.00 419.66             100.00 444.93              100.00 

รายไดเ้งินอุดหนุนจากรัฐบาล 216.43               16.47   207.63               26.63   220.59                31.06   -                  -      -                  -      -                   -      

ก าไรจากการซ้ือในราคาต ่ากว่ามูลคา่ยุติธรรม -                   -      130.98               16.80   -                    -      -                  -      -                  -      -                   -      

ก าไรจากการขายเงินลงทนุ 543.01               41.33   -                   -      -                    -      -                  -      -                  -      -                   -      

รายไดเ้งินปันผล * 0.01                  0.00     0.04                  0.00     -                    -      180.01             41.57   0.04                 0.01     0.01                  0.00     

รายไดอ่ื้น 30.43                2.32     66.37                8.51     31.75                 4.47     121.88             28.15   81.14               19.33   53.44                12.01   

             รวมรายได้ 2,103.73            160.12 1,184.66            151.95 962.63                135.53 734.92             169.72 500.84             119.34 498.38              112.01 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุขายและบริการ 908.41               69.14   571.10               73.25   510.14                71.82   362.09             83.62   326.19             77.73   332.07              74.63   

คา่ใชจ่้ายในการขาย 27.29                2.08     21.51                2.76     12.26                 1.73     20.76               4.79     19.40               4.62     12.26                2.76     

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 226.75               17.26   156.00               20.01   171.58                24.16   37.00               8.55     47.08               11.22   42.74                9.61     

             รวมค่าใช้จ่าย 1,162.44            88.48   748.61               96.02   693.98                97.70   419.85             96.96   392.67             93.57   387.07              87.00   

ก าไรก่อนส่วนแบ่งจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม

        ต้นทุนทางการเงนิ และภาษเีงนิได้ 941.29               71.64   436.05               55.93   268.66                37.82   315.06             72.76   108.16             25.77   111.32              25.02   

ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 390.39               29.71   240.45               30.84   196.23                27.63   -                  -      -                  -      -                   -      

ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -                   -      -                   -      -                    -      -                  -      -                  -      -                   -      

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 1,331.68            101.36 676.50               86.77   464.89                65.45   315.06             72.76   108.16             25.77   111.32              25.02   

ตน้ทนุทางการเงิน (360.71)             (27.45)  (246.48)             (31.61)  (210.78)              (29.68)  (113.91)            (26.31)  (64.26)              (15.31)  (46.65)               (10.49)  

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 970.96               73.90   430.02               55.16   254.11                35.78   201.15             46.45   43.90               10.46   64.66                14.53   

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (69.23)               (5.27)   (21.33)               (2.74)   (22.75)                (3.20)   (4.56)               (1.05)   (9.76)               (2.33)   (13.07)               (2.94)   

ก าไรสุทธิส าหรับงวด 901.73               68.63   408.69               52.42   231.36                32.57   196.59             45.40   34.14               8.14     51.59                11.59   

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน

    รายการท่ีจะถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั:

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินในหน่วยงานต่างประเทศ 137.68               10.48   (51.32)               (6.58)   61.19                 8.61     -                  -      -                  -      -                   -      

    รายการท่ีจะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั:

ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

        ท่ีก  าหนดไว ้- สุทธิจากภาษีเงินได้ 4.34                  0.33     -                   -      -                    -      0.95                 0.22     -                  -      -                   -      

    รวมก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษี 142.02               10.81   (51.32)               (6.58)   61.19                 8.61     0.95                 0.22     -                  -      -                   -      

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 1,043.75            79.44   357.37               45.84   292.55                41.19   197.54             45.62   34.14               8.14     51.59                11.59   

การแบ่งก าไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 651.72               49.60   342.77               43.97   206.42                29.06   196.59             45.40   34.14               8.14     51.59                11.59   

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 250.01               19.03   65.92                8.45     24.94                 3.51     -                  -      -                  -      -                   -      

ก าไรสุทธิส าหรับงวด 901.73               68.63   408.69               52.42   231.36                32.57   196.59             45.40   34.14               8.14     51.59                11.59   

การแบ่งก าไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 793.74               60.41   291.46               37.38   267.61                37.68   197.54             45.62   34.14               8.14     51.59                11.59   

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 250.01               19.03   65.92                8.45     24.94                 3.51     -                  -      -                  -      -                   -      

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 1,043.75            79.44   357.37               45.84   292.55                41.19   197.54             45.62   34.14               8.14     51.59                11.59   

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท : หุ้น)

ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 0.71                  0.41                  0.26                   0.21                 0.04                 0.07                  

(จดัประเภทใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

บริษทั  โรงพิมพ์ตะวันออก  จ ากดั  (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หน่วย : ลา้นบาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

(จดัประเภทใหม)่ (ปรบัปรงุใหม)่

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก ำไรก่อนภำษีเงนิได้ 970.96            430.02            254.11            201.15            43.90              64.66              

รำยกำรปรบัปรงุกระทบก ำไรสทุธเิป็น

   เงนิสดรบั(จ่ำย)จำกกจิกรรมด ำเนนิงำน

หนี้สญู 2.34               -                 -                 -                 -                 -                 

หนี้สงสยัจะสญู 6.25               7.16               2.52               3.43               7.16               2.52               

กลบัรำยกำรค่ำเผื่อกำรลดมลูค่ำสนิค้ำคงเหลอื (1.89)              -                 -                 -                 -                 -                 

ค่ำเสือ่มรำคำ 239.51            143.24            145.85            24.60              26.70              24.75              

กลบัรำยกำรค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของอำคำรและอุปกรณ์ (0.27)              (0.30)              (0.66)              (0.27)              (0.30)              (0.66)              

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 23.49              20.12              19.13              -                 -                 -                 

ค่ำเผื่อสนิค้ำลำ้สมยัเสือ่มสภำพ (โอนกลบั) -                 -                 (0.10)              -                 -                 (0.10)              

ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย์เป็นค่ำใช้จ่ำย 0.05               8.57               1.49               0.00               -                 -                 

ขำดทนุ(ก ำไร)จำกกำรขำยเงนิลงทนุชัว่ครำว (0.35)              0.03               (10.17)             (0.26)              (0.03)              (3.48)              

ขำดทนุ(ก ำไร)จำกกำรปรบัมลูค่ำเงนิลงทนุชัว่ครำวทีย่งัไม่เกดิขึ้น 0.05               (0.12)              0.00               0.05               (0.12)              -                 

ขำดทนุ(ก ำไร)จำกกำรปรบัมลูค่ำเงนิลงทนุระยะยำวทีย่งัไม่เกดิขึ้น (0.01)              0.08               (0.05)              (0.01)              0.08               (0.05)              

ขำดทนุ(ก ำไร)จำกกำรขำยสนิทรพัย์ถำวร 1.96               (2.43)              (3.75)              (3.97)              (2.43)              (3.75)              

ขำดทนุ(ก ำไร)จำกอตัรำแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึ้น (110.55)           13.27              1.74               (0.20)              (0.34)              0.18               

ก ำไรจำกกำรขำยหุน้ (543.01)           -                 -                 -                 -                 -                 

ก ำไรจำกกำรซื้อในรำคำต ่ำกว่ำมลูค่ำยุตธิรรม -                 (130.98)           -                 -                 -                 -                 

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทนุในบรษิทัย่อยทำงออ้ม -                 -                 (1.31)              -                 -                 -                 

สว่นแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม (390.39)           (240.45)           (196.23)           -                 -                 -                 

ประมำณกำรหนี้สนิผลประโยชน์พนกังำน 19.78              12.69              4.18               14.29              3.77               3.43               

ภำษีถูกหกั ณ ทีจ่่ำยไม่ขอคนื 0.12               -                 -                 -                 -                 -                 

ประมำณกำรรือ้ถอน -                 -                 1.24               -                 -                 

กลบัรำยกำรเงนิปันผลค้ำงจ่ำย (0.81)              -                 -                 (0.81)              -                 (1.36)              

รำยได้ดอกเบีย้ (1.82)              (2.03)              (6.28)              (111.60)           (75.58)             (39.14)             

รำยได้เงนิปันผล -                 -                 -                 (180.00)           -                 -                 

ค่ำใช้จ่ำยดอกเบีย้ 296.75            241.77            187.94            106.45            64.26              42.78              

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

   ในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 512.16            500.65            399.64            52.87              67.07              89.79              

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

หน่วย : ลำ้นบำท

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
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ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

(จดัประเภทใหม)่ (ปรบัปรงุใหม)่

สนิทรพัย์ด ำเนนิงำนลดลง (เพิม่ขึ้น) :-

ลกูหนี้กำรค้ำและลกูหนี้หมุนเวยีนอืน่ 174.94            (149.29)           (112.34)           3.03               234.06            (205.84)           

สนิค้ำคงเหลอื 14.91              (0.02)              (27.91)             10.69              1.17               (28.52)             

งำนระหว่ำงก่อสรำ้ง - สญัญำเช่ำทำงกำรเงนิ -                 -                 (101.04)           -                 -                 -                 

งำนระหว่ำงก่อสรำ้ง - สญัญำรบัจำ้งตดิตัง้ -                 0.71               (0.71)              -                 -                 -                 

สนิทรพัย์หมุนเวยีนอืน่ 42.93              (103.36)           51.79              (0.18)              (0.01)              0.33               

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 52.35              2.67               (86.86)             0.14               0.23               2.87               

หนี้สนิด ำเนนิงำนเพิม่ขึ้น (ลดลง) :-

เจำ้หนี้กำรค้ำและเจำ้หนี้หมุนเวยีนอืน่ (105.49)           28.54              22.64              5.99               5.76               (2.52)              

หนี้สนิหมุนเวยีนอืน่ (12.53)             (7.69)              6.81               (0.38)              (1.69)              2.28               

หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอืน่ -                 -                 -                 -                 0.06               -                 

ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนกังำนทีจ่่ำยจรงิ (4.36)              (1.99)              (0.30)              (4.36)              (1.19)              (0.30)              

เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 674.91            270.23            151.72            67.79              305.45            (141.90)           

จ่ำยภำษีเงนิได้นติบุิคคล (28.81)             (39.47)             (20.32)             (14.34)             (12.78)             (17.06)             

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 646.10            230.75            131.40            53.44              292.67            (158.96)           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจ่ำยซื้อเงนิลงทนุชัว่ครำว (818.86)           (455.41)           (3,147.40)         (605.80)           (437.10)           (2,178.94)         

เงนิสดรบัจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทนุชัว่ครำว 476.02            207.79            5,072.74          323.48            185.72            2,767.20          

เงนิลงทนุชัว่ครำวทีต่ดิภำระค ำ้ประกนั (2.84)              4.25               -                 -                 -                 -                 

เงนิใหกู้้ยืมระยะสัน้แก่บุคคลและบรษิทัทีเ่กี่ยวข้องกนั -                 (0.20)              -                 (1,324.13)         (363.85)           (1,681.69)         

เงนิสดรบัจำกเงนิใหกู้้ยืมระยะสัน้แก่บุคคลทีเ่กี่ยวข้องกนั -                 0.20               -                 1,291.36          283.50            411.61            

เงนิสดรบัช ำระจำกกำรใหกู้้ยืมระยะยำวแก่บรษิทัทีเ่กี่ยวข้องกนั -                 66.40              -                 -                 -                 -                 

เงนิใหกู้้ยืมแก่พนกังำน (4.65)              (3.14)              (2.34)              (2.81)              (3.14)              (2.31)              

เงนิสดรบัช ำระจำกเงนิใหกู้้ยืมแก่พนกังำน 3.62               2.96               3.20               2.94               2.95               3.17               

เงนิฝำกธนำคำรตดิภำระค ำ้ประกนั (63.32)             4.32               -                 -                 -                 -                 

เงนิสดจ่ำยซื้อเงนิลงทนุในบรษิทัย่อย -                 (415.37)           -                 (74.75)             (407.50)           -                 

เงนิสดรบัจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทนุในบรษิทัย่อยทำงออ้ม 1,070.15          -                 17.97              -                 -                 

เงนิสดจ่ำยซื้อเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม -                 (4.72)              -                 -                 -                 -                 

เงนิสดจ่ำยซื้อเงนิลงทนุในบรษิทัย่อยทำงออ้ม -                 -                 (2,364.21)         -                 -                 -                 

เงนิสดจ่ำยเพื่อซื้อสนิทรพัย์ถำวร (821.35)           (813.04)           (749.54)           (9.58)              (3.10)              (27.69)             

เงนิสดรบัจำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ถำวร 32.22              9.72               9.35               3.99               9.22               7.82               

เงนิสดจ่ำยซื้อสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน -                 (11.08)             (185.30)           -                 -                 -                 

เงนิสดรบัจำกกำรรบัคนืค่ำสทิธกิำรใช้สำยสง่กระแสไฟฟ้ำ 23.04              -                 -                 -                 -                 -                 

เงนิจ่ำยช ำระเจำ้หนี้เช่ำซื้อ -                 -                 (0.03)              -                 -                 -                 

ดอกเบีย้รบั 1.82               2.14               6.43               111.79            74.35              38.95              

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (104.16)           (1,405.16)         (1,339.12)         (283.52)           (658.95)           (661.89)           

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

หน่วย : ลำ้นบำท

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
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ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

(จดัประเภทใหม)่ (ปรบัปรงุใหม)่

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้ ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ (137.22)           27.99              154.47            (40.21)             (217.41)           202.90            

เงนิสดรบัจำกกำรออกตัว๋แลกเงนิขำยลด 1,130.00          1,275.00          1,080.00          1,130.00          1,275.00          1,080.00          

เงนิสดจ่ำยช ำระตัว๋แลกเงนิขำยลด (1,320.00)         (1,195.00)         (1,190.00)         (1,320.00)         (1,195.00)         (1,190.00)         

เงนิกูย้ ืมระยะสัน้จำกบุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วข้องกนั 85.00              -                 30.00              470.99            -                 30.00              

เงนิสดจ่ำยช ำระเงนิกูย้ ืมระยะสัน้จำกบุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วข้องกนั (85.00)             (30.00)             -                 (470.99)           (30.00)             -                 

เงนิสดจ่ำยช ำระเงนิกูย้ ืมระยะสัน้จำกบรษิทัอืน่ -                 (48.96)             -                 -                 -                 -                 

เงนิกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 937.32            1,418.44          1,022.29          74.75              436.75            15.00              

เงนิสดจ่ำยช ำระเงนิกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ (348.79)           (234.59)           (852.72)           (81.66)             (14.85)             (40.20)             

เงนิสดรบัจำกเงนิกูย้ ืมระยะยำวจำกบรษิทัอืน่ -                 -                 28.20              -                 -                 -                 

เงนิสดจ่ำยเงนิกูย้ ืมระยะยำวจำกบรษิทัอืน่ (0.52)              -                 -                 -                 -                 -                 

เงนิสดรบัจำกกำรออกหุน้กู้ 991.70            -                 815.40            991.70            -                 815.40            

เงนิสดจ่ำยจำกกำรไถ่ถอนหุน้กู้ (884.70)           (56.70)             -                 (328.00)           -                 -                 

เงนิรบัจำกกำรเพิม่ทนุ -                 282.29            70.56              -                 282.29            70.56              

เงนิสดรบัช ำระคำ่หุน้จำกส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคมุของบรษิทัยอ่ย -                 177.59            4.42               -                 -                 -                 

สว่นได้เสยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมของบรษิทัย่อย (299.08)           -                 -                 -                 -                 -                 

เงนิปันผลจ่ำย (92.74) (108.46) (126.20) (91.98)             (108.46)           (124.81)           

จ่ำยดอกเบีย้ (289.58)           (267.41)           (170.43)           (104.39)           (64.21)             (40.74)             

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (313.61)           1,240.19          865.98            230.21            364.10            818.11            

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 137.68            (51.32)             61.19              -                 -                 -                 

เงินสดรบัจากการลงทุนในบริษทัย่อย -                 134.04            0.15               

สินทรพัยส์ทุธิท่ีลดลงจากการขายเงินลงทุน (522.52)           -                 -                 -                 -                 -                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) (156.50)           148.51            (280.40)           0.13               (2.18)              (2.74)              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี 307.57            159.06            439.46            4.38               6.56               9.30               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายปี 151.07            307.57            159.06            4.51               4.38               6.56               

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

หน่วย : ลำ้นบำท

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
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ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560
(จัดประเภทใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.55 0.64 0.74 1.93              1.91              2.40 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว (เท่า) 0.51 0.59 0.67 1.86              1.82              2.27 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.25 0.12 0.09 0.05              0.35 -0.24

อตัราส่วนหมนุเวียนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 2.67 1.38 2.10 2.58              4.95              1.49 

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย (วนั) 135 221 172 140               245               242 

อตัราส่วนหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 8.05 5.50 6.85 4.42              3.71              4.47 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 45 66 53 82                  97                  80 

อตัราส่วนหมนุเวียนเจา้หน้ี (เท่า) 2.08 1.74 1.73 4.41              3.93              3.04 

ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั) 173 207 209 82                  92               118 

วงจรเงินสด (วนั) 7 80 16 140               251               204 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร

อตัราก าไรขั้นตน้ (ร้อยละ) 40.64 42.15 45.20          16.38            22.27            25.37 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (ร้อยละ) 61.51 44.17 28.86 72.76            25.77            25.02 

อตัราก าไรสุทธิ - ส่วนของผูถื้อหุ้นบ.ใหญ่ (ร้อยละ) 30.98 28.93 21.44 26.75              6.82            10.35 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (ร้อยละ) 22.19 14.64 10.31 11.33              2.16              3.49 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 5.88 3.59 2.67 5.12              1.03              1.96 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (ร้อยละ) 16.76 11.08 10.50 89.73            22.98            28.09 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เท่า) 0.19 0.12 0.12 0.19              0.15              0.19 

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 1.96 2.23 2.44 1.30              1.12              1.10 

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย** (เท่า) 1.61 1.89 2.18 2.77              1.68 2.39

อตัราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) -             36.59 61.54 -              36.59 61.54

อตัราส่วนทางการเงิน
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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สรุปผลการด าเนินงาน 
 

• ภาพรวมผลการด าเนินงานทีผ่่านมา 
 

ตั้งแต่อดีตจนถึง ปี 2554 บริษทัเป็นผูผ้ลิตส่ิงพิมพใ์นลกัษณะการใหบ้ริการครบวงจร ตลอดระยะเวลา
ท่ีผ่านมาบริษทัมีผลการด าเนินงานท่ีดีและมีวงเงินสดคงเหลืออยู่ในมือเป็นจ านวนมาก ดงันั้นเพื่อให้เกิดการ
บริหารเงินสดท่ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษทัจึงจ าเป็นต้องแสวงหาช่องทางในการลงทุนเพื่อสร้าง
ผลประโยชน์ใหเ้พิ่มข้ึนจากกระแสเงินสดท่ีมีอยู ่ท่ีผา่นมาบริษทัใชว้ิธีการลงทุนในกองทุนเปิดและกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยใ์นรูปแบบเงินลงทุนชัว่คราว รวมถึงการพิจารณาแนวทางการลงทุนในธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งหรือเอ้ือประโยชน์ให้แก่ธุรกิจหลกัของบริษทั แต่ในปลายปี 2554 บริษทัไดรั้บการน าเสนอเพื่อการ
เขา้ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ซ่ึงขณะนั้นบริษทัมีความสนใจและด าเนินการศึกษาขอ้มูล
อย่างจริงจงัเก่ียวกบัความเป็นไปไดข้องโครงการ (Feasibility Study) จึงไดต้ดัสินใจลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตยท์ั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมไปถึงการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานไฟฟ้าขนาดเล็ก 
โดยใชพ้ลงังานความร้อนร่วม (Co-Generation Combined Power Plant) 

ปลายปี 2561 บริษทัฯตระหนักถึงความถดถอยของตลาดส่ิงพิมพ์ และการเจริญเติบโตของธุรกิจ        
e-commerce บริษทัฯจึงไดท้ าการลงทุนในบริษทัส่ิงพิมพอ่ื์น โดยจะปรับปรุงพื้นท่ีส าหรับการผลิตบรรจุภณัฑ ์
กล่องลูกฟูก ท่ีก าลงัเป็นท่ีตอ้งการของตลาดในเวลาน้ี โดยจะปรับปรุงพื้นท่ีและพร้อมเร่ิมการผลิตภายในปี 
2562 

ในปี 2561 บริษทัมีรายไดร้วมเท่ากบั 1,184.66 ลา้นบาท ตามงบการเงินรวม เพิ่มข้ึนร้อยละ 23.07 เม่ือ
เทียบกบัปี 2560 โดยมีรายไดจ้ากการพิมพจ์ านวนเงิน 419.66 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560 จ านวน 25.27 ลา้น
บาท คิดเป็นร้อยละ 5.68 และมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้า จ านวนเงิน 567.61 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2560 
จ านวน 81.66 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 16.80 โดยเพิ่มข้ึนจาก โรงไฟฟ้าประเทศญ่ีปุ่น โครงการ Kurihara 1
ขนาดก าลงัการผลิต 9.52 เมกะวตัต ์ ท่ี COD เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 และเพิ่มข้ึนจากธุรกิจการก่อสร้าง Solar 
Rooftop แบบ Turnkey จ านวน 4 โครงการ รวมขนาดก าลงัการผลิต 1.80 เมกะวตัต ์

 

ในปี 2562 บริษทัมีรายไดร้วมเท่ากบั 2,103.73 ลา้นบาท ตามงบการเงินรวม เพิ่มข้ึนร้อยละ 77.58 เม่ือ
เทียบกบัปี 2561 โดยมีรายไดจ้ากการพิมพจ์ านวนเงิน 578.05 ลา้นบาท (รวม EPCO และ WPP) เพิ่มข้ึนจากปี 
2561 จ านวน 150.16 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 35.09 และมีรายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้า จ านวนเงิน 952.22 
ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2561 จ านวน 392.84 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 70.23 โรงไฟฟ้าเวียดนาม 237.44 ลา้น
บาท จากโรงไฟฟ้าญ่ีปุ่น 127.59 ลา้นบาท และจากโรงไฟฟ้าในประเทศไทย 27.80 ลา้นบาท 

 
ทั้งน้ี ก าไรสุทธิของบริษทัและบริษทัยอ่ย ปี 2562 มีจ านวนเงิน 651.72 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 308.95 ลา้น

บาท เม่ือเทียบกบัปี 2561 โดยมีสาเหตุหลกัของการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นสาระส าคญั ดงัน้ี 
 

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
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1. รายได้จากการขายและบริการ จ านวน 1,530.27 ลา้นบาท โดยเพิ่มข้ึน 543.00 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 
55.00 ซ่ึงเป็นรายไดธุ้รกิจส่ิงพิมพ ์เพิ่มข้ึน 150.16 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 35.09 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลา
เดียวกนัของปีก่อน โดยการเพิ่มข้ึนของรายไดม้าจาก บจก.เวิลด์ พร้ินต้ิง แอนด์ แพ็คเกจจ้ิง (“WPP”) 
(ช่ือเดิม: บจก.ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) (“WPS”))  ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ท่ีบริษทัถือหุน้ในสัดส่วนร้อย
ละ 99.99 เม่ือวนัท่ี 18 ธ.ค 2561 และปี 2562  WPP มีรายไดจ้ากส่ิงพิมพ ์จ านวน 165.17 ลา้นบาท ใน
ส่วนของรายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าเพิ่มข้ึน 392.84 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 70.23 โดยเพิ่มข้ึนจาก
โรงไฟฟ้าเวียดนาม ขนาดก าลงัการผลิต 99.216 เมกะวตัต ์ จ านวน 237.44 ลา้นบาท ท่ี COD เม่ือวนัท่ี 
10, 11 มิถุนายน 2562 จากโรงไฟฟ้าญ่ีปุ่น 127.59 ลา้นบาท โดยโครงการ Kurihara 1 ขนาดก าลงัการ
ผลิต 9.52 เมกะวตัต์ COD เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2561  โครงการ Kurihara 2 ขนาดก าลงัการผลิต 17.25    
เมกะวตัต ์COD เม่ือวนัท่ี 25 พ.ย. 2562 และจากโรงไฟฟ้าในประเทศไทย 27.80 ลา้นบาท ท่ีเพิ่มข้ึนจาก
ธุรกิจการก่อสร้าง Solar Rooftop แบบ Turnkey จ านวน 12.85 ล้านบาท และ แบบ Leasing จ านวน 
6.51 ลา้นบาท  
 

2. ก าไรจากการขายเงินลงทุน เน่ืองจากบริษทัยอ่ยมีการจ าหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์
จงัหวดัฟูเยี้ยน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  XT1 – XT2 จ านวน 2 โครงการ ขนาดก าลงัการผลิต
รวม 99.216 เมกกะวตัตใ์นไตรมาส 4/2562 จึงมีการรับรู้ก าไรจากการขายโรงไฟฟ้า จ านวนเงิน 543.01 
ลา้นบาท 
 

3. ต้นทุนขายและบริการ จ านวน 908.41 ลา้นบาท โดยเพิ่มข้ึน 337.31 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 59.06 ซ่ึง
เป็นตน้ทุนส่ิงพิมพเ์พิ่มข้ึน 170.42 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 51.54 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี
ก่อน โดยมีตน้ทุนส่ิงพิมพท่ี์เพิ่มข้ึนจาก WPP จ านวน 155.07 ลา้นบาท ท่ีบริษทัฯ เร่ิมรับรู้รายไดแ้ละ
ค่าใช้จ่ายตามท่ีเขา้มาเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 18 ธันวาคม 2561 เและตน้ทุนโรงไฟฟ้า
เพิ่มข้ึน 166.89 ลา้นบาท เพิ่มข้ีนจากจากโรงไฟฟ้าเวียดนามจ านวน 105.61 ลา้นบาท ท่ี COD เม่ือวนัท่ี 
10 , 11 มิถุนายน 2562 และจากโรงไฟฟ้าญ่ีปุ่นจ านวน 71.27 ลา้นบาท เน่ืองจากโครงการ Kurihara 1 
ขนาดก าลงัการผลิต 9.52 เมกะวตัต์ COD เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2561  โครงการ Kurihara 2 ขนาดก าลงั
การผลิต 17.25 เมกะวตัต ์COD เม่ือวนัท่ี 25 พ.ย. 2562 

 

4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จ านวน 254.03 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 76.52 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 43.11 
ซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายจากส่ิงพิมพเ์พิ่มข้ึน 49.09 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 94.33 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนั
ของปีก่อน โดยมีค่าใชจ่้ายขายและบริหารเพิ่มข้ึนจาก WPP จ านวน 43.37 ลา้นบาท อีกทั้งการปรับเพิ่ม
ของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน ในส่วนอตัราค่าชดเชยให้กบัลูกจา้งท่ีท างานตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป 
จากเดิม 300 วนั เป็น 400 วนั ของบริษทัและบริษทัยอ่ย จ านวน 11.59 ลา้นบาท และมีค่าใชจ่้ายขายและ
บริหารจากโรงไฟฟ้าเพิ่มข้ึน 27.43 ลา้นบาท เน่ืองจากการปรับผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจ านวน 
25.88 ลา้นบาท  
   

5. ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จ านวน 390.39 ลา้นบาท  จากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
ความร้อนร่วม 2 โรงไฟฟ้า  โดยโรงไฟฟ้าท่ี 1 ขนาดก าลงัการผลิต  120 เมกกะวตัต ์ ถือหุ้นทั้งทางตรง
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และทางออ้มใน สัดส่วนร้อยละ 49.50 และโรงไฟฟ้าท่ี 2 ขนาดก าลงัการผลิต 240 เมกกะวตัต ์, ถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้มในสัดส่วนร้อยละ 40.00 เน่ืองมาจากการผลก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนและผลการ
ด าเนินงานท่ีเพิ่มข้ึน ดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)
บริษัทร่วม 

ปี 2562 ปี 2561 

PPTC SSUT รวม PPTC SSUT รวม 

 ผลการด าเนินงาน 162.13 228.26 390.39 89.40 151.05 240.45 
(หกั) ก าไร(ขาดทุน)จากอตัรา

แลกเปล่ียน (ไม่เกิดข้ึนจริง) 
(48.62) (73.45) (122.07) (10.04) (14.28) (24.32) 

สุทธิ 113.51 154.81 268.32 79.36 136.77 216.13 
 

6. ต้นทุนทางการเงนิ จ านวน  360.71 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 114.23 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 46.34 เม่ือเทียบกบั
ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยมีส่วนท่ีเพิ่มข้ึนจากส่ิงพิมพ ์จ านวน 27.58 ลา้นบาท เน่ืองมาจากการกู้
เงินมาเพื่อลงทุนในธุรกิจส่ิงพิมพแ์พก็เกจจ้ิง และเพิ่มข้ึนจากโรงไฟฟ้า 86.65 ลา้นบาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจาก
การกูย้ืมเงินธนาคารเพื่อก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าประเทศญ่ีปุ่น จ านวนเงิน 26.25 ลา้นบาท และกูย้ืม
เงินมาเพื่อก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าประเทศเวียดนาม จ านวน 60.40 ลา้นบาท 

 
 

• ผลการด าเนินงาน 
 

ข้อมูลแสดงรายได้ ต้นทุน และก าไรขั้นต้น แยกตามประเภทธุรกจิ 

หน่วย : พนับาท 

รายการ 
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

ธุรกจิส่ิงพมิพ์ ธุรกจิไฟฟ้า ธุรกจิส่ิงพมิพ์ ธุรกจิไฟฟ้า ธุรกจิส่ิงพมิพ์ ธุรกจิไฟฟ้า 

รายไดจ้ากการขาย 578,051 735,792 427,888 351,750 444,927 265,361 
รายไดเ้งินอุดหนุนจากรัฐบาล - 216,430 - 207,631 - 220,589 
รวมรายได ้ 578,051 952,222 427,888 559,381 444,927 485,950 
ตน้ทุนขาย 501,081 407,328 330,663 240,437 332,067 178,070 
ก าไรขั้นตน้ 76,970 544,894 97,225 318,944 112,860 307,880 
อตัราตน้ทุนต่อยอดขาย 86.68% 42.78% 77.28% 42.98% 74.63% 36.64% 
อตัราก าไรขั้นตน้ 13.32% 57.22% 22.72% 57.02% 25.37% 63.36% 

 

รายได้ 

- บริษทัฯ มีรายไดจ้ากส่ิงพิมพส์ าหรับรอบปี 2560 2561 และ 2562 จ านวน 444.93 ลา้นบาท 427.89 ลา้น
บาท และ 578.05 ลา้นบาท ตามล าดบั  ยอดรายไดส่ิ้งพิมพเ์พิ่มข้ึนจากปี 2561 จ านวน 150.16 ลา้นบาท 
บริษทัเร่ิมมีรายได้จากการผลิตบรรจุภณัฑ์แล้วในปี 2560 และวนัท่ี 18 ธ.ค. 2561 บริษทัฯ ได้มีการ
ลงทุนซ้ือหุ้นของ บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั (“WPS”) (ช่ือใหม่ : บจก. เวิลด์ พร้ินต้ิง 
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แอนด ์แพค็เกจจ้ิง จ ากดั (“WPP”)) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการพิมพห์นงัสือและวารสาร
ต่างๆ จ านวน 42,250,000 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 84.50 ของหุน้สามญัท่ีจดทะเบียนช าระแลว้ของ WPS 
โดยในปี 2562 นั้น รายไดส่ิ้งพิมพแ์บ่งออกเป็นของ EPCO จ านวน 416.59 ลา้นบาท และส่วนของ WPP 
จ านวน 161.46 ลา้นบาท 

- บริษทัยอ่ย มีรายไดจ้ากการผลิตไฟฟ้า ส าหรับปี 2560 2561 และ 2562 จ านวน 485.95 ลา้นบาท 559.38 
ลา้นบาท และ 952.22 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มข้ึนจากปี 2561 จ านวน 392.84 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 
70.15 โดยเพิ่มข้ึนจากโรงไฟฟ้าเวียดนาม ขนาดก าลงัการผลิต 99.216 เมกะวตัต ์ จ านวน 237.44 ลา้น
บาท ท่ี COD เม่ือวนัท่ี 10 , 11 มิถุนายน 2562 จากโรงไฟฟ้าญ่ีปุ่น 127.59 ล้านบาท โดยโครงการ 
Kurihara 1 ขนาดก าลงัการผลิต 9.52 เมกะวตัต์ COD เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2561  โครงการ Kurihara 2 
ขนาดก าลงัการผลิต 17.25 เมกะวตัต์ COD เม่ือวนัท่ี 25 พ.ย. 2562 และจากโรงไฟฟ้าในประเทศไทย 
27.80 ลา้นบาท ท่ีเพิ่มข้ึนจากธุรกิจการก่อสร้าง Solar Rooftop แบบ Turnkey จ านวน 12.85 ลา้นบาท 
และ แบบ Leasing จ านวน 6.51 ลา้นบาท  

 

ต้นทุนขายและบริการ 

- ในปี 2560 บริษทัและบริษทัย่อย มีต้นทุนขายและบริการ จ านวน 510.14 ล้านบาท แบ่งเป็นตน้ทุน
ส่ิงพิมพ ์จ านวน 332.07 ลา้นบาท ตน้ทุนโรงไฟฟ้า จ านวน 178.07 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 54.80 ของ
รายได้จากการขายและบริการ  โดยเพิ่มข้ึนจากปี 2559 จ านวน 41.33 ล้านบาท  ซ่ึงเกิดจากต้นทุน
ส่ิงพิมพ์ท่ีลดลง  จ านวน 52.70 ล้านบาท และต้นทุนโรงไฟฟ้าท่ีเพิ่มข้ึน จ านวน 94.03 ล้านบาท 
เน่ืองจากตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึนของโรงไฟฟ้าปราจีนบุรีท่ี COD เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2560 จ านวน 16.03 
ลา้นบาท และจากโรงไฟฟ้า Kyoto ประเทศญ่ีปุ่น จ านวน 70.62 ลา้นบาท 
 

- ในปี 2561 บริษทัและบริษทัย่อย มีต้นทุนขายและบริการ จ านวน 571.10 ล้านบาท แบ่งเป็นตน้ทุน
ส่ิงพิมพ ์จ านวน 330.66 ลา้นบาท ตน้ทุนโรงไฟฟ้า จ านวน 240.44 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 57.85 ของ
รายไดจ้ากการขายและบริการ เพิ่มข้ึนจากปี 2560 จ านวน 60.96 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากตน้ทุนส่ิงพิมพท่ี์
ลดลง จ านวน 1.41 ล้านบาท สาเหตุมาจากยอดขายท่ีลดลง จ านวน 25.27 ล้านบาท และต้นทุน
โรงไฟฟ้าท่ีเพิ่มข้ึน จ านวน  66.84  ลา้นบาท เน่ืองมาจากมีตน้ทุนเพิ่มข้ึนจากโรงไฟฟ้า Kurihara Phase 
1 จ านวน 13.26 ลา้นบาท และจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา จ านวน
49.15 ลา้นบาท 
 

- ส าหรับปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีตน้ทุนขายและบริการ จ านวน 908.41 ลา้นบาท แบ่งเป็นตน้ทุน
จากส่ิงพิมพ์ จ านวน 501.08 ล้านบาท ต้นทุนโรงไฟฟ้า 407.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.36 ของ
รายไดจ้ากการขายและบริการ เพิ่มข้ึนจากปี 2561 จ านวน 337.31 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากตน้ทุนส่ิงพิมพ ์
เพิ่มข้ึน 170.42 ลา้นบาท โดย EPCO มีตน้ทุนขาย 362.09 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 83.62 ของยอดขาย 
และWPP มีตน้ทุนขาย 155.07 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 93.89 ของยอดขาย และตน้ทุนโรงไฟฟ้าเพิ่มข้ึน 
จ านวน 166.89 ลา้นบาท เน่ืองมาจากมีตน้ทุนเพิ่มข้ึนจากโรงไฟฟ้า Kurihara 1 จ านวน 59.23 ลา้นบาท 
โรงไฟฟ้า Kurihara 2 จ านวนเงิน 11.29 ลา้นบาท และโรงไฟฟ้าเวียดนาม 105.61 ลา้นบาท 
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รายได้อ่ืนๆ  
 

- ปี 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีรายไดอ่ื้นๆ จ านวน 31.75 ลา้นบาท ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียรับ จ านวน
7.21 ลา้นบาท ก าไรจากเงินลงทุนระยะสั้น จ านวน 10.22 ลา้นบาท  รายไดจ้ากการขายคาร์บอนเครดิต 
จ านวน 4.00 ลา้นบาท และรายไดจ้ากงานติดตั้ง Solar Roof  จ านวน 8.14 ลา้นบาท  

 

- ปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีรายไดอ่ื้นๆ จ านวน 197.36  ลา้นบาท ประกอบดว้ย ก าไรจากการซ้ือใน
ราคาต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม จ านวน 130.98 ลา้นบาท และมีก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน เพิ่มข้ึน จ านวน 
39.81 ลา้นบาท  
 

- ในปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดอ่ื้นๆ จ านวน 573.45 ลา้นบาท ประกอบดว้ย ก าไรจากการขาย
เงินลงทุน จ านวน 543.01 ลา้นบาท รายได้ค่าการจดัการ จ านวน 11.75 ลา้นบาท รายได้จากการขาย
คาร์บอนเครดิต จ านวนเงิน 3.04 ล้านบาท ดอกเบ้ียรับ จ านวนเงิน 5.00 ล้านบาท ก าไรจากการขาย
สินทรัพย ์จ านวนเงิน 3.97 ลา้นบาท รายไดอ่ื้นๆ 6.68 ลา้นบาท 

 
 

ก าไรขั้นต้นและอตัราก าไรขั้นต้น 
 

- ธุรกิจส่ิงพิมพ์ ส าหรับรอบปี 2560  2561  และ 2562 บริษทัฯ มีก าไรขั้นตน้ จ านวน 112.86 ลา้นบาท 
97.23 ลา้นบาท และ 76.97 ล้านบาท  เป็นอตัราก าไรขั้นตน้ ร้อยละ 25.37 ร้อยละ 22.72 และร้อยละ 
13.32 ของรายไดส่ิ้งพิมพต์ามล าดบั 

 

- ธุรกิจโรงไฟฟ้า ส าหรับรอบปี 2560  2561 และ 2562 มีก าไรขั้นตน้จ านวน 307.88 ล้านบาท 322.70 
ลา้นบาท และ 544.89 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 63.36 ร้อยละ 57.02 และร้อยละ 57.22 
ของรายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้า ตามล าดบั  

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

- ในปี 2560 บริษทัและบริษทัย่อย มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากบั 183.84 ลา้นบาท แบ่งเป็น
ค่าใชจ่้ายส่ิงพิมพ ์จ านวน 55.00 ลา้นบาท และค่าใชจ่้ายโรงไฟฟ้า จ านวน 128.84 ลา้นบาท คิดเป็นร้อย
ละ 19.75 ของรายไดจ้ากการขายและบริการ  ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปี 2559 จ านวน 36.25 ลา้นบาท  เกิดจาก
ค่าใชจ่้ายส่ิงพิมพท่ี์เพิ่มข้ึน จ านวน 12.96 ลา้นบาท  โดยมาจากค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกู ้จ  านวน 3.89 
ลา้นบาท, จากค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ จ านวน 2.52 ลา้นบาท (ปี 2559 โอนกลบัหน้ีสงสัยจะสูญ จ านวน 
9.79 ลา้นบาท) และขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจ านวน 2.74 ลา้นบาท  และเกิดจากค่าใชจ่้ายโรงไฟฟ้า
ท่ีเพิ่มข้ึน จ านวน 23.28 ลา้นบาท  โดยมาจากค่าธรรมเนียมในการออก SBLC จ านวน 7.97 ลา้นบาท  
ค่าใช้จ่ายในการจดัท า DD , ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย โครงการโรงไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
จ านวน 9.08 ลา้นบาท และค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มข้ึนของโรงไฟฟ้าปราจีนบุรี จ านวน 3.77 ลา้นบาท  
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- ในปี 2561 บริษทัและบริษทัย่อย มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากบั 177.51 ลา้นบาท แบ่งเป็น
ค่าใชจ่้ายส่ิงพิมพ ์จ านวน 66.48 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายโรงไฟฟ้า จ านวน 111.03 ลา้นบาท โดยลดลงจากปี
ท่ีผา่นมา จ านวนเงิน 6.33 ลา้นบาท 

-  และในปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเท่ากบั 254.03 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 
76.52 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 43.11 ซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายจากส่ิงพิมพเ์พิ่มข้ึน 49.09 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 
94.33 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยมีค่าใชจ่้ายขายและบริหารเพิ่มข้ึนจาก WPP จ านวน 
43.37 ลา้นบาท อีกทั้งการปรับเพิ่มของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ในส่วนอตัราค่าชดเชยใหก้บั
ลูกจา้งท่ีท างานตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป จากเดิม 300 วนั เป็น 400 วนั ของบริษทัและบริษทัยอ่ย จ านวน 11.59 
ลา้นบาท และมีค่าใช้จ่ายขายและบริหารจากโรงไฟฟ้าเพิ่มข้ึน 27.43 ลา้นบาท เน่ืองจากการปรับผล
ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนจ านวน 12.22 ล้านบาท และเพิ่มข้ึนจากโรงไฟฟ้าโครงการเวียดนาม 
จ านวนเงิน 12.70 ลา้นบาท โรงไฟฟ้าญ่ีปุ่น จ านวนเงิน 2.28 ลา้นบาท   

ต้นทุนทางการเงนิ 

- ในปี 2560 บริษทัและบริษทัย่อย มีตน้ทุนทางการเงิน จ านวน 208.75 ลา้นบาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปี 2559 
จ านวน 98.35 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากดอกเบ้ียท่ีออกตัว๋แลกเงิน  จ านวน 380 ลา้นบาท  และจากการออก
หุน้กู ้จ  านวน 815.40 ลา้นบาท ของธุรกิจส่ืงพิมพ ์ และดอกเบ้ียจากการออกหุน้กู ้จ  านวน 2,418.70 ลา้น
บาท ของธุรกิจโรงไฟฟ้า 

- ในปี 2561 บริษทัและบริษทัย่อย มีตน้ทุนทางการเงิน จ านวน 246.48 ลา้นบาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปี 2560 
จ านวน 35.70 ล้านบาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากออกหุ้นกู้ จ  านวน 14.31 ล้านบาท ของธุรกิจส่ืงพิมพ์  และ
ดอกเบ้ียจากการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า Kurihara 1 และ Kurihara 2 จ านวน 15.93 ลา้นบาท ของ
ธุรกิจโรงไฟฟ้า 
 

- และปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีตน้ทุนทางการเงิน จ านวน 360.71 ลา้นบาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปี 2561 
จ านวน 114.23 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 46.34 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยมีส่วนท่ี
เพิ่มข้ึนจากส่ิงพิมพ ์จ านวน 27.58 ลา้นบาท เน่ืองมาจากการกูเ้งินมาเพื่อลงทุนในธุรกิจแพก็เกจจ้ิง และ
เพิ่มข้ึนจากโรงไฟฟ้า 86.65 ลา้นบาท  เกิดการกูย้ืมเงินมาเพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าประเทศญ่ีปุ่น จ านวน
เงิน 26.25 ลา้นบาท และกูย้มืเงินมาเพื่อก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าประเทศเวียดนาม จ านวน 60.40 ลา้น
บาท 
 
 

ก าไรสุทธิ – ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 

- ในปี 2560 บริษทัและบริษทัย่อย มีก าไรสุทธิ 207.19 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2559 จ านวน 88.44 ลา้น
บาท โดยแบ่งเป็นก าไรจากธุรกิจส่ิงพิมพล์ดลง 17.19 ลา้นบาท  เน่ืองจากรายไดท่ี้ลดลง และมีตน้ทุน
ทางการเงินท่ีเพิ่มข้ึน  และก าไรจากธุรกิจโรงไฟฟ้าเพิ่มข้ึน จ านวน 105.64 ลา้นบาท  โดยมีรายไดจ้าก
การจ าหน่ายไฟฟ้าเพิ่มข้ึน และรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
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- ในปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีก าไรสุทธิ 342.77 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2560 จ านวน 136.35 ลา้น
บาท โดยแบ่งเป็นก าไรจากธุรกิจส่ิงพิมพเ์พิ่มข้ึน 120.20 ลา้นบาท  เน่ืองจากมีก าไรจากการซ้ือในราคา
ต ่ากว่ามูลค่ายติุธรรม จ านวน 130.98 ลา้นบาท  และก าไรจากธุรกิจโรงไฟฟ้าเพิ่มข้ึน จ านวน 16.15 ลา้น
บาท  โดยมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าเพิ่มข้ึน และรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 

- และในปี 2562 บริษทัและบริษทัย่อย มีก าไรสุทธิ 651.72 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2561 จ านวน 308.95 
ล้านบาท โดยแบ่งเป็นก าไรจากธุรกิจส่ิงพิมพ์เพิ่มข้ึน 2.17 ล้านบาท และก าไรจากธุรกิจโรงไฟฟ้า
เพิ่มข้ึน 306.78 ลา้นบาท เน่ืองจากมีก าไรจากการขายเงินลงทุน จ านวน 543.01 ลา้นบาท และรับรู้ส่วน
แบ่งก าไรจากเงินลงทุน เพิ่มข้ึน 149.94 ลา้นบาท 

 

การวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิ 
 

สินทรัพย์รวม 
 

 ณ 31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562  บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม จ านวน 8,507.75 ลา้นบาท 10,599.33 
ล้านบาท และ 11,555.42 ล้านบาทตามล าดับ โดยสินทรัพยห์ลักของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 151.07 ล้านบาท  เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้ า
ประกนั จ านวน 178.21 ลา้นบาท เงินลงทุนชัว่คราว จ านวน 595.33 ลา้นบาท เงินลงทุนชัว่คราวท่ีติดภาระค ้า
ประกัน จ านวน 30.65 ล้านบาท ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน จ านวน 377.86 ลา้นบาท ส่วนของ
สินทรัพยท่ี์ครบก าหนดรับช าระภายในหน่ึงปี ของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัร่วมทางออ้ม จ านวน 9.37 ลา้น
บาท  สินคา้คงเหลือ จ านวน 106.29 ลา้นบาท สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน จ านวน 284.78 ลา้นบาท  เงินลงทุนใน
บริษทัร่วม จ านวน 3,992.40 ลา้นบาท  ท่ีดิน อาคารอุปกรณ์-สุทธิ จ านวน 5,118.98 ลา้นบาท และสินทรัพยไ์ม่
มีตัวตน จ านวน 588.13 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 1.31,  1.54,  5.15,  0.27,  3.27,  0.08,  0.92,  2.46, 34.55,  
44.30 และร้อยละ 5.09 ของสินทรัพยร์วมตามล าดบั 
  

 สินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เพิ่มข้ึนจากสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559 จ านวน 1,577.37 ลา้นบาท เน่ืองมาจากการเพิ่มข้ึนและลดลงของสินทรัพยห์มุนเวียนและไม่หมุนเวียน 
ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง จ านวน 280.40 ลา้นบาท  เงินลงทุนชั่วคราวลดลง จ านวน 
1,957.90 ลา้นบาท  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีการคา้หมุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึน จ านวน 109.98 ลา้นบาท  เงินให้กูย้ืม
ระยะยาวแก่บริษทัร่วมทางอ้อมท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปีเพิ่มข้ึน จ านวน 75.78 ล้านบาท  สินค้า
คงเหลือเพิ่มข้ึน จ านวน 28.01 ลา้นบาท งานระหว่างก่อสร้าง – สัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มข้ึน จ านวน  101.04 
ลา้นบาท  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนลดลง 351.75 ลา้นบาท   เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนัเพิ่มข้ึน จ านวน 
128.68  เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัเพิ่มข้ึน จ านวน 2,849.45 ลา้นบาท   ท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์เพิ่มข้ึน จ านวน 617.78 ล้านบาท สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนเพิ่มข้ึน จ านวน 166.16 ล้านบาท และ
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึนจ านวน 93.26 ลา้นบาท  

สินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เพิ่มข้ึนจากสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 จ านวน 2,091.59 ลา้นบาท เน่ืองมาจากการเพิ่มข้ึนและลดลงของสินทรัพยห์มุนเวียนและไม่หมุนเวียน 
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ไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน จ านวน 166.44 ลา้นบาท  เงินลงทุนชัว่คราวเพิ่มข้ึน จ านวน 
231.87 ลา้นบาท  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีการคา้หมุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึน จ านวน 182.66 ลา้นบาท  เงินให้กูย้ืม
ระยะยาวแก่บริษทัร่วมทางออ้มท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปีลดลง จ านวน 66.41 ลา้นบาท  สินคา้คงเหลือ
เพิ่มข้ึน จ านวน 30.79 ลา้นบาท งานระหว่างก่อสร้าง – สัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มข้ึน จ านวน  6.28 ลา้นบาท  
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึน 105.56 ลา้นบาท   เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนัลดลง จ านวน 10.60  
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัเพิ่มข้ึน จ านวน 245.16 ลา้นบาท   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
เพิ่มข้ึน จ านวน 1,183.09 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง จ านวน 6.20 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึนจ านวน 32.61 ลา้นบาท 

สินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เพิ่มข้ึนจากสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 จ านวน 956.09 ลา้นบาท เน่ืองมาจากการเพิ่มข้ึนและลดลงของสินทรัพยห์มุนเวียนและไม่หมุนเวียน 
ไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง จ านวน 156.50 ลา้นบาท  เงินลงทุนชัว่คราวเพิ่มข้ึน จ านวน 
343.15 ลา้นบาท  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีการคา้หมุนเวียนอ่ืนลดลง จ านวน 281.37 ลา้นบาท   สินคา้คงเหลือ
เพิ่มข้ึน จ านวน 13.02 ลา้นบาท สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึน 144.07 ลา้นบาท เน่ืองจากมีเงินประกนัของการ
ขายโรงไฟฟ้าประเทศเวียดนาม จ านวนเงิน 188.85 ลา้นบาท  เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้ าประกนัเพิ่มข้ึน 
จ านวน 63.32  เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพิ่มข้ึน จ านวน 390.39 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากผการด าเนินงานปี 2562   
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มข้ึน จ านวน 545.96 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าประเทศ
ญ่ีปุ่น จ านวนเงิน 821.35 ลา้นบาท ลดลงจากการขายสินทรัพย ์จ านวน 32.22 ลา้นบาท ค่าเส่ือมราคา จ านวน 
239.51 ลา้นบาท สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนลดลง จ านวน 46.52 ลา้นบาท ลดลงจากการตดัจ่าย จ านวน 23.49 ลา้น
บาท ลดลงจากการรับคืนค่าสิทธิการใช้สายส่งกระแสไฟฟ้า จ านวน 23.04 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนอ่ืนลดลงจ านวน 37.26 ลา้นบาท 
 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562  บริษทัฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน  
159.06 ลา้นบาท 307.57 ลา้นบาท และ 151.07 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.88 ร้อยละ 2.90 และร้อยละ 1.31 ของ
สินทรัพยร์วมตามล าดบั ทั้งน้ีในส่วนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลง เน่ืองจากใชเ้ป็น
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการด าเนินงานของบริษทั  

 

เงนิลงทุนช่ัวคราว 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 2561  และ  2562  บริษทัฯ มีเงินลงทุนชั่วคราว 27.01  ล้านบาท 252.18 
ลา้นบาท และ 595.18 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.32 ร้อยละ 2.38 และร้อยละ 5.15 ของสินทรัพยร์วมตามล าดบั 
ในกรณีท่ีเงินลงทุนชัว่คราวเพิ่มข้ึนหรือลดลง เป็นการบริหารเงินสดและเงินลงทุนชัว่คราว เพื่อน าเงินไปลงทุน
หรือสร้างผลตอบแทนท่ีดีกวา่  
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ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  2561  และ 2562 บริษทัฯ มีลูกหน้ี
การคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน – สุทธิ  476.58 ลา้นบาท 659.23 ลา้นบาท และ 377.86 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 5.62 ร้อยละ 6.22 และร้อยละ 3.27 ของสินทรัพยร์วมตามล าดบั 
โดยยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562 ของบริษทัและบริษทัยอ่ยตามงบ
การเงินรวม แยกตามอายหุน้ีท่ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

(หน่วย : พนับาท) 
ณ วนัที่ 

31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 
อายุหนีค้้างช าระ    
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 207,384.81 193,838.76 162,693.60 
ค้างช าระ    
 ไม่เกิน 3 เดือน 23,072.63 32,028.19 25,349.12 
 มากกวา่ 3 – 6 เดือน 12,495.62 9,356.98 25,688.82 
 มากกวา่ 6 – 12 เดือน 12,795.51 21,528.30 20,753.04 
 มากกวา่ 12 เดือน 65,660.93 62,591.00 27,468.76 

รวม 321,409.50 319,343.23 261,953.33 
หกั : ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (57,547.20) (53,633.39) (23,875.40) 

รวมลูกหนีก้ารค้า – สุทธิ 263,862.30 265,709.84 238,077.94 
 

 ลูกหน้ีการคา้คา้งช าระส่วนใหญ่ของบริษทัและบริษทัย่อย ในปี 2562 เป็นลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนด
ช าระ แต่มียอดหน้ีท่ีเกินก าหนดช าระ ไม่เกิน 3 เดือน  ไม่เกิน 6  เดือน  ไม่เกิน 12 เดือน และเกินกว่า 12 เดือน  
จ านวนเงิน 23.07 ลา้นบาท  12.50 ลา้นบาท 12.80 ลา้นบาท และ 65.66  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 7.18 ร้อยละ 
3.89  ร้อยละ 3.98 และร้อยละ 20.43 ของลูกหน้ีการคา้รวมตามล าดบั โดยยอดหน้ีท่ีเกินก าหนดช าระ 3 เดือน
ข้ึนไป บริษทัฯ จะพิจารณาในการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ตามอายยุอดหน้ีท่ีเกินก าหนดช าระ และในกรณีท่ี
คาดว่าจะไม่ได้รับช าระหน้ีดังกล่าว และในปี 2562 บริษทัมีการบันทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ รวมทั้ งส้ิน 
จ านวน 3.43 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.07 ของลูกหน้ีการคา้รวม 
 ในการตั้ งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญมีลูกหน้ีการค้ารายหน่ึงได้ถูกศาลแพ่งแผนกคดีล้มละลายได้มี          
ค  าพิพากษาให้ลูกหน้ีเป็นบุคคลล้มละลายตั้ งแต่ปี 2553 และจนถึงปัจจุบันยงัอยู่ในกระบวนการของคดี
ลม้ละลาย โดยบริษทัฯ ได้ตั้ งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวแ้ล้ว เต็มตามจ านวนหน้ี คือ 12.46 ล้านบาท  และมี
ลูกหน้ีการคา้ 2 ราย ท่ีคา้งช าระเกิน 1 ปี  ซ่ึงไดต้ั้งค่าเผื่อฯไวแ้ลว้เต็มตามจ านวนหน้ี คือ 5.82 ลา้นบาท  โดย 1 
รายเป็นยอดหน้ีตั้งแต่ปี 2552 ค่าเผื่อฯจ านวน 0.68 ลา้นบาท ปัจจุบนัผอ่นช าระหน้ีสม ่าเสมอ และอีก 1 รายเป็น
ยอดหน้ีตั้งแต่ปี 2558 ค่าเผือ่ฯ จ านวน 5.14 ลา้นบาท  ปัจจุบนัไม่ไดรั้บพิมพง์าน และไดด้ าเนินคดีกบัลูกคา้ โดย
ศาลมีค าพิพากษาใหช้ าระหน้ี ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการติดตามและสืบทรัพย ์ส่วนท่ีเหลือเป็นลูกหน้ีท่ีเกินก าหนด
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ช าระตั้งแต่ 3 เดือนข้ึนไป และบริษทัฯไดมี้การประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไว ้จ านวน 10.24 ลา้นบาท และ
ไดบ้นัทึกตั้งค่าเผือ่ฯเพิ่มข้ึนในปี 2562 จ านวน 3.43 ลา้นบาท 

 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ ได้แก่ อาคารและส่ิงปลูกสร้าง ยานพาหนะ เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
เคร่ืองใชส้ านกังาน สินทรัพยอ่ื์น และงานระหว่างก่อสร้าง  โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  2561 และ 2562 มี
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ จ านวน  3,282.61 ลา้นบาท 4,573.02 ลา้นบาท และ 5,118.98 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 38.72 ร้อยละ 43.14 และร้อยละ 44.30 ของสินทรัพยร์วม ตามล าดบั 

   

 ในปี 2560 บริษทัฯ มีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ เพิ่มข้ึนจากปี 2559 จ านวน 613.78 ลา้นบาท โดย
ส่วนท่ีเพิ่มข้ึนมาจากโครงการโรงไฟฟ้าระหว่างก่อสร้างในประเทศญ่ีปุ่น  Kurihara I  ขนาดก าลงัการผลิต 
11.6802 เมกะวตัต์ติดตั้ง จ านวน 455.53 ลา้นบาท ,  Kurihara II  ขนาดก าลงัการผลิต 17.864 เมกะวตัตติ์ดตั้ง 
จ านวน 191.72 ลา้นบาท , Shichikashuku 1-2 ขนาดก าลงัการผลิตรวม 4.4075 เมกะวตัตติ์ดตั้ง จ านวน 60.11 
ลา้นบาท ส่วนท่ีลดลงมาจากค่าเส่ือมราคาประจ าปี 

 ปี 2561 บริษทัฯ มีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ เพิ่มข้ึนจากปี 2560 จ านวน 1,183.09 ลา้นบาท โดย
ส่วนท่ีเพิ่มข้ึนมาสินทรัพยข์องโรงพิมพ ์WPS จ านวนเงิน 446.43 ลา้นบาท จากโครงการโรงไฟฟ้าระหว่าง
ก่อสร้างในประเทศญ่ีปุ่น  Kurihara I  ขนาดก าลงัการผลิต 11.6802 เมกะวตัตติ์ดตั้ง จ านวน 287.88 ลา้นบาท,  
Kurihara II  ขนาดก าลงัการผลิต 17.864 เมกะวตัต์ติดตั้ง จ านวน 427.08 ลา้นบาท, โครงการเวียดนาม PKS 
ขนาดก าลังการผลิตรวม 99.85 เมกะวตัต์ติดตั้ ง จ านวน 86.47 ล้านบาท ส่วนท่ีลดลงมาจากค่าเส่ือมราคา
ประจ าปี 
 

 และในปี 2562 บริษทัฯ มีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ เพิ่มข้ึนจากปี 2561 จ านวน 545.96 ลา้นบาท 
โดยส่วนท่ีเพิ่มข้ึนมาสินทรัพยข์องโรงพิมพ ์WPS จ านวนเงิน 88.96 ลา้นบาท จากโครงการโรงไฟฟ้าระหว่าง
ก่อสร้างในประเทศญ่ีปุ่น จ านวน 706.93 ลา้นบาท ส่วนท่ีลดลงจากการจ าหน่ายโครงการเวียดนาม PKS ขนาด
ก าลงัการผลิตรวม 99.85 เมกะวตัต์ติดตั้ง จ านวน 86.47 ลา้นบาท และจากค่าเส่ือมราคาประจ าปี จ านวนเงิน 
239.51 ลา้นบาท และลดลงจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์จ านวน 32.22 ลา้นบาท  
 

สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

 ปี 2559 บริษทัฯ มีสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนจ านวน 477.52 ลา้นบาทเพิ่มข้ึนจากปี 2558 จ านวน 8.06 ลา้น
บาท โดยบริษทัมีค่าสิทธิจากการผลิตไฟฟ้าในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น จ านวน 
9.99 MW เพิ่มข้ึน 17.17 ลา้นบาท และมีจ านวนเงินท่ีตดัจ่ายค่าสิทธิในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าจ านวน 9.11 ลา้น
บาท 
  

 ในปี 2560 บริษทัฯ มีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจ านวน 643.69 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2559 จ านวน 166.16 
ลา้นบาท โดยบริษทัมีค่าสิทธิจากการใช้ระบบสายส่งไฟฟ้าในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์น
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ประเทศญ่ีปุ่น Kurihara  จ านวน  52.43 ล้านบาท และมีค่าสิทธิในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า Shichikashuku 1-2 
จ านวน 95 ลา้นบาท และมีจ านวนเงินท่ีตดัจ่ายค่าสิทธิในสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า จ านวน 8.86 ลา้นบาท  

 ในปี 2561 บริษทัฯ มีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจ านวน 634.65 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560 จ านวน 9.04 
ลา้นบาท เน่ืองจากการตดัจ่ายค่าสิทธิในสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า 

 และในปี 2562 บริษทัฯ มีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน จ านวน 588.13 ลา้นบาท โดยลดลงจากปี 2561 จ านวน 
46.52 ลา้นบาท ลดลงมาจากการตดัจ่ายค่าสิทธิในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า จ านวนเงิน 23.48 ลา้นบาท และจากการ
รับคืนค่าสิทธิการใชส้ายส่งกระแสไฟฟ้า จ านวนเงิน 23.04 ลา้นบาท 
 
 

การวเิคราะห์แหล่งทีม่าของเงนิทุน 
หนีสิ้นรวม 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  2561 และ 2562  บริษทัฯ มีหน้ีสินรวมเท่ากบั 6,034.82 ลา้นบาท  7,319.07 
ลา้นบาท และ 7,658.04 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 70.93 ร้อยละ 69.05 และร้อยละ 66.27 ของหน้ีสินและ
ส่วนของผูถื้อหุน้ตามล าดบั 
 

 หน้ีสินรวมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เพิ่มข้ึนจากหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
จ านวน 1,295.69 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 27.34 ทั้งน้ีเป็นผลมาจากการเพิ่มข้ึนและลดลงของหน้ีสิน
หมุนเวียน ไดแ้ก่ เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เพิ่มข้ึน 171.51 ลา้นบาท ตัว๋แลก
เงิน ลดลง 110.00 ลา้นบาท  เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและบริษทัอ่ืน เพิ่มข้ึน 156.90 ลา้นบาท ส่วนของ
หน้ีสินท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 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 
จ านวน 1,284.25 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 21.28 ทั้ งน้ีเป็นผลมาจากการเพิ่มข้ึนและลดลงของหน้ีสิน
หมุนเวียน ไดแ้ก่ เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เพิ่มข้ึน 30.05 ลา้นบาท ตัว๋แลกเงิน 
เพิ่มข้ึน 80.00 ลา้นบาท  เงินกูย้ืมระยะสั้ นจากบุคคลและบริษทัอ่ืน ลดลง 78.96 ลา้นบาท ส่วนของหน้ีสินท่ี
ครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ลดลง 49.97 ลา้นบาท ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย ลดลง 9.25 ลา้นบาท และ
หน้ีสินไม่หมุนเวียน ไดแ้ก่ เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน เพิ่มข้ึน 1,089.90 ลา้นบาท  

 หน้ีสินรวมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เพิ่มข้ึนจากหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
จ านวน 338.67 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.63 ทั้ งน้ีเป็นผลมาจากการเพิ่มข้ึนและลดลงของหน้ีสิน
หมุนเวียน ไดแ้ก่  เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ลดลง 140.08 ลา้นบาท ตัว๋แลกเงิน
ขายลด ลดลง  190 ลา้นบาท เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ลดลง 22.53 ลา้นบาท ส่วนของหน้ีสินท่ี
ครบก าหนดจ่ายช าระภายในหน่ึงปี เพิ่มข้ึน 729.09 ลา้นบาท เน่ืองมาจากการกูย้ืมเงินเพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าท่ี
ประเทศญ่ีปุ่น ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย เพิ่มข้ึน 50.57 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัยอ่ยมีก าไรจากการขายเงิน
ลงทุนในโครงการเวียดนาม จ านวนเงิน 543.01 ลา้นบาท ตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเพิ่ม  เงินปันผลคา้งจ่าย 
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เพิ่มข้ึน 59.36 ลา้นบาท และส่วนของหน้ีสินไม่หมุนเวียน ไดแ้ก่ เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน เพิ่มข้ึน 
450.56 ลา้นบาท เน่ืองมาจากการกูย้มืเงินเพื่อลงทุนในธุรกิจแพค็เกจจ้ิง หุน้กู ้ลดลง 591.80 ลา้นบาท  
 

เงนิเบกิเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงนิ 

 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ไดแ้ก่ เงินเบิกเกินบญัชี เจา้หน้ีทรัสรีซีสต ์
และตัว๋สัญญาใชเ้งินธนาคาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  2561 และ 2562  เท่ากบั 291.00 ลา้นบาท 321.05 ลา้น
บาท และ 180.97 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.85 ร้อยละ 4.39 และร้อยละ 1.57 ของหน้ีสินรวมตามล าดบั  
 
 

ตั๋วแลกเงนิ 
 ในปี 2560 บริษทัฯได้ออกตัว๋แลกเงินระยะสั้ น (Bill of Exchange : B/E) ขายลด มูลค่าตามหน้าตัว๋ 
จ านวน 380 ลา้นบาท ให้แก่สถาบนัการเงินแห่งหน่ึง อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.45 ต่อปี ครบก าหนดช าระใน
เดือน กมุภาพนัธ์ ถึง เมษายน 2561 

 ในปี 2561 บริษทัฯได้ออกตัว๋แลกเงินระยะสั้ น (Bill of Exchange : B/E) ขายลด มูลค่าตามหน้าตัว๋ 
จ านวน 460 ลา้นบาท ให้แก่สถาบนัการเงินแห่งหน่ึง อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.45 ต่อปี ครบก าหนดช าระใน
เดือน กมุภาพนัธ์ ถึง พฤษภาคม 2562 

 และในปี 2562 บริษทัฯ ไดอ้อกตัว๋แลกเงินระยะสั้น (Bill of Exchange : B/E) ขายลด มูลค่าตามหน้า
ตัว๋ จ านวน 270 ลา้นบาท ให้แก่สถาบนัการเงินแห่งหน่ึง อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.60 ต่อปี ครบก าหนดช าระใน
เดือน มกราคม ถึง กมุภาพนัธ์ 2563 
 

เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  และส่วนของหนีสิ้นทีถ่ึงก าหนดช าระใน 1 ปี 

 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และส่วนของหน้ีสินท่ีถึงก าหนดช าระใน 1 ปี ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560  2561 และ 2562 เท่ากบั  1,666.97 ลา้นบาท 2,835.03 ลา้นบาท และ 3,317.52 ลา้นบาท หรือคิด
เป็น ร้อยละ 27.62 ร้อยละ 38.73 และร้อยละ 43.32 ของหน้ีสินรวมตามล าดบั ทั้งน้ีเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีเพิ่มข้ึน 
ในปี 2562 จ านวน 480.33  ลา้นบาท  เพิ่มข้ึนจากการกูย้ืมเงินเพื่อซ้ือหุ้น WPP ของบริษทั เพิ่มข้ึนในส่วนของ 
WPP จากการกูย้มืเงินเพื่อซ้ือเคร่ืองจกัรในการผลิตกระดาษลูกฟูกและงานกล่อง จ านวน 169.79 ลา้นบาท และ
เพิ่มข้ึนจากการกูย้ืมจากสถาบนัการเงินของโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่น จ านวนเงิน 756.36 ลา้นบาท  
ส่วนท่ีเหลือลดลงจากการช าระคืนเงินตน้ 
 

หุ้นกู้ 
  

 ปี 2560 บริษทัฯไดอ้อกและเสนอขายหุน้กู ้ จ านวน 3 ชุด รวมเป็นจ านวน 815,400 หน่วย มูลค่าหน่วย
ท่ีตราไว ้หน่วยละ 1,000 บาท รวมมูลค่าจากการออกและเสนอขายทั้งส้ิน จ านวน 815.40 ลา้นบาท  โดยชุดท่ี 1 
จ านวน 328 ลา้นบาท ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2562  ชุดท่ี 2  จ านวน 283.30 ลา้นบาท ก าหนดไถ่ถอนปี 2563 
และชุดท่ี 3 จ านวน 204.10 ลา้นบาท ก าหนดไถ่ถอนปี 2564  
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 ในปี 2561 หุน้กู ้ ไดค้รบก าหนดไถ่ถอน จ านวนเงิน 56.70 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ่้ายช าระเงินไป
เรียบร้อยแลว้ 

 และในปี 2562 มีหุ้นกูค้รบก าหนดไถ่ถอน จ านวน 328 ลา้นบาท และบริษทัฯ ไดอ้อกและเสนอขาย
หุน้กู ้2 คร้ัง โดยคร้ังท่ี 1 ออกและเสนอขาย 1 ชุด จ านวน 500,000 หน่วย มูลค่าหน่วยท่ีตราไว ้หน่วยละ 1,000 
บาท รวมเป็นมูลค่า 500 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย  ร้อยละ 5.75 ครบก าหนดวนัท่ี 6 มีนาคม 2564 และคร้ังท่ี 2 
ออกและเสนอขาย 1 ชุด จ านวน 491,700 หน่วย มูลค่าหน่วยท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมูลค่า 
491.70 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.25 ครบก าหนดวนัท่ี 19 กนัยายน 2563  

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ประกอบไปดว้ย ทุนช าระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซ้ือคืน, ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้สามญั , ส ารองตามกฎหมาย และก าไรสะสม โดย วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562 บริษทัฯ มี
ส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากบั 2,472.93 ลา้นบาท 3,280.27 ลา้นบาท และ 3,897.39 ลา้นบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 
29.07 ร้อยละ 30.95 และร้อยละ  33.73  ของหน้ีสินรวมและส่วนของผูถื้อหุน้รวม ตามล าดบั 
 

 ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มข้ึนจากส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2559 จ านวน 281.67 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 12.90 เน่ืองจากการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน เพื่อ
รองรับการจ่ายหุ้นปันผล ในปี 2560 จ านวน 70.44 ล้านบาท ส ารองตามกฎหมายเพิ่มข้ึน 7.05 ล้านบาท 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นเพิ่มข้ึน 60.18 ลา้นบาท ก าไรสะสมเพิ่มข้ึน 74.01 ลา้นบาท และส่วนได้
เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมเพิ่มข้ึน 68.87 ลา้นบาท 

 ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มข้ึนจากส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2560 จ านวน 807.34 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 3265 เน่ืองจากการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน เพื่อ
ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าประเทศเวียดนาม จ านวน 282.29 ลา้นบาท ส ารองตามกฎหมายเพิ่มข้ึน 8.55 ลา้น
บาท องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นลดลง 51.32 ลา้นบาท ก าไรสะสมเพิ่มข้ึน 225.54 ลา้นบาท และ
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมเพิ่มข้ึน 342.28 ลา้นบาท 

 ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มข้ึนจากส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2561 จ านวน 617.12 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 18.81 องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น
เพิ่มข้ึน 166.62 ล้านบาท ก าไรสะสมเพิ่มข้ึน 559.56 ล้านบาท และส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมลดลง 
109.06 ลา้นบาท 

 

ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม 

- ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562  เท่ากบั 363.90 ลา้นบาท 
706.18 ลา้นบาท และ 597.87 ลา้นบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 14.72 ร้อยละ 21.53 และร้อยละ 15.34 ของ
ส่วนของผูถื้อหุน้ตามล าดบั  
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- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2560  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม มีจ านวนเงิน 363.92 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจาก
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  จ านวนเงิน 68.87 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากส่วน
ไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในบริษทัร่วมในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมของบริษทัยอ่ย
ทางออ้ม 

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม มีจ านวนเงิน 706.18 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจาก
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560  จ านวนเงิน 342.28 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจาก
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม ของบริษทั WPS สดัส่วนร้อยละ 15.50 จ านวน 98.77 ลา้นบาท ส่วนได้
เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของ PKS (โครงการโรงไฟฟ้าประเทศเวียดนาม) จ านวน 177.70 ลา้นบาท และ
รับรู้ส่วนแบ่งก าไรท่ีเพิ่มข้ึนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทั EP ในสดัส่วนร้อยละ 25.00 
และในบริษทัร่วมในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมของบริษทัยอ่ยทางออ้มในสัดส่วนร้อย
ละ 18.75 รวมเป็นจ านวนเงิน 65.81 ลา้นบาท 

- ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2562  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม มีจ านวนเงิน 597.87 ลา้นบาท ลดลงจาก
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  จ านวนเงิน 109.06 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากการ
ลดลงของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม ของบริษทั WPP สัดส่วนร้อยละ 15.50 จ านวน 98.77 ลา้น
บาท ลดลงจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของ PKS (โครงการโรงไฟฟ้าประเทศเวียดนาม) จ านวน 
260.30 ลา้นบาท และเพิ่มข้ึนจากการรับรู้ส่วนแบ่งก าไรท่ีเพิ่มข้ึนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม
ของบริษทั EP ในสดัส่วนร้อยละ 25.00 จ านวน 250.01 ลา้นบาท  
 

วเิคราะห์สภาพคล่อง 
 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 

 บริษทัฯ มีเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน ส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560  2561 และ 2562 เท่ากบั 131.40 ลา้นบาท 230.75 ลา้นบาท และ 646.10 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยมีก าไร
จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงานเท่ากบั 399.64 ลา้นบาท 500.65 
ลา้นบาท และ 512.16 ลา้นบาท ตามล าดบั ทั้งน้ีจะเห็นวา่บริษทัฯ มีสภาพคล่องจากการด าเนินงานและมีเงินสด
สุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 

  

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 

 บริษทัฯ มีเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560  
2561 และ 2562 เท่ากบั (1,339.12) ลา้นบาท (1,405.16) ลา้นบาท และ (104.16) ลา้นบาท ตามล าดบั  
 

 ในปี 2560 บริษทัยอ่ยไดช้ าระค่าหุน้ส่วนท่ีเหลือของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม PPTC 
ท่ีตั้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั จ านวน 120 MW โดยมีสัดส่วนการลงทุน 49.50%  และ SSUT ตั้งอยู่
ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จ านวน 240 MW โดยมีสัดส่วนการลงทุน 40.00% และเงินลงทุนในสินทรัพยถ์าวร
ของโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่น รวมเป็นจ านวน 1,309.98 ลา้นบาท 
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 ในปี 2561 บริษทัฯ ไดมี้การลงซ้ือหุน้ WPS จ านวน 407.50 ลา้นบาท และบริษทัยอ่ย ไดมี้การ และเงิน
ลงทุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าท่ีประเทศญ่ีปุ่น โครงการ Kurihara 1 และ Kurihara 2 จ านวนเงิน 799.97 ลา้น
บาท 
 และในปี 2562 บริษทัฯ ไดมี้การลงทุนในธุรกิจแพค็เกจจ้ิง จ านวนเงิน 88.96 ลา้นบาท และก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าท่ีประเทศญ่ีปุ่น โครงการ Kurihara 2 จ านวนเงิน  706.93 ล้านบาท เงินสดรับจาการจ าหน่าย
สินทรัพย ์จ านวน 32.22 ลา้นบาท เงินสดรับจากการรับคืนค่าสิทธิการใชส้ายส่งกระแสไฟฟ้า จ านวน 23.04 
ลา้นบาท และเงินสดจากการจ าหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าประเทศเวียดนาม จ านวนเงิน 1,070.15 ลา้นบาท น า
เงินสดส่วนเกินไปลงทุนในเงินลงทุนชัว่คราว จ านวนเงิน 342.84 ลา้นบาท น าเงินสดฝากเขา้ธนาคารติดภาระ
ตามสัญญาสินเช่ือ จ านวนเงิน 63.32 ลา้นบาท   

 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 

 บริษทัฯ มีเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  
2561 และ 2562 เท่ากบั 865.98 ลา้นบาท 1,240.19 ลา้นบาท และ (313.61) ลา้นบาท ตามล าดบั ตามท่ีบริษทัฯ มี
นโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ หลงัหักภาษี ดงันั้นในปี 2559-2561 
บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผล จ านวนเงิน 90.46 ลา้นบาท 126.20 ลา้นบาท และ 108.46 ลา้นบาท ตามล าดบั  
 

 ในปี 2560 บริษทัฯไดอ้อกตัว๋แลกเงินระยะสั้น (Bill of Exchange : B/E) มูลค่าตามหน้าตัว๋ 380 ลา้น
บาท และบริษทัฯไดอ้อกและเสนอขายหุน้กู ้รวมมูลค่าจ านวน 815.40 ลา้นบาท อีกทั้งโรงไฟฟ้าปราจีนบุรีและ
โรงไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่นไดกู้เ้งินจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน 
  

 ในปี 2561 บริษทัฯ ไดอ้อกตัว๋แลกเงินระยะสั้ น (Bill of Exchange : B/E ) เพิ่ม จ านวน 80 ลา้นบาท 
และบริษทัยอ่ย ไดกู้ย้มืเงินจากสถาบนัการเงินเพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่น จ านวน 664.14 ลา้นบาท  
และกูย้มืเงินสินเช่ือเพิ่มเติมของ JKR , RPV และ ลพบุรีโซล่าร์ จ านวนเงิน 300.00 ลา้นบาท เพื่อน าไปลงทุนใน
โครงการโรงไฟฟ้าท่ีประเทศเวียดนาม 
  

 และในปี 2562 บริษทัฯ ไดช้ าระตัว๋แลกเงินระยะสั้ น (Bill of Exchange : B/E ) จ านวน 190.00 ลา้น
บาท ช าระคืนหุ้นกู ้884.70 ลา้นบาท และออกหุ้นกูเ้พิ่มจ านวนเงิน 991.70 ลา้นบาท กู้เงินระยะยาวเพิ่มเพื่อ
ลงทุนในธุรกิจแพ็คเกจจ้ิง จ านวน 169.79 ลา้นบาท กู้ยืมเงินเพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าท่ีประเทศญ่ีปุ่น จ านวน 
756.36 ลา้นบาท กูย้มืเงินเพื่อลงทุนในธุรกิจ Solar Rooftop จ านวนเงิน 11.17 ลา้นบาท จ่ายช าระคืนเงินตน้ของ
เงินกูย้มืระยะยาว จ านวน 348.79 ลา้นบาท จ่ายดอกเบ้ียจ านวนเงิน 289.58 ลา้นบาท 
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อตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญั 
 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

 อตัราส่วนสภาพคล่องของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  2561 และ 2562 เท่ากบั 0.74 เท่า 0.64 
เท่า และ 0.55 เท่า ตามล าดบั ตั้งแต่ปี 2560 เป็นตน้มา บริษทัย่อยมีการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
ความร้อนร่วมเพิ่มข้ึน ลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าท่ีประเทศญ่ีปุ่น รวมถึงลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าท่ีประเทศ
เวียดนาม เพื่อผลตอบแทนการลงทุนในระยะยาว  
 

 ปี 2560 บริษทัมีสินทรัพยห์มุนเวียนและหน้ีสินหมุนเวียนลดลง จ านวน 2,274.67 ล้านบาท และ 
304.92 ล้านบาท ตามล าดับ โดยสาเหตุหลกัมาจากเงินลงทุนชั่วคราวและสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนท่ีลดลง 
ประกอบกบัตัว๋แลกเงิน และเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน – ส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ท่ี
ลดลง ส่งผลใหอ้ตัราส่วนสภาพคล่องของบริษทัลดลงอยา่งมาก เม่ือเทียบกบัปี 2559 
 

 ปี 2561 บริษทัมีสินทรัพยห์มุนเวียนเพิ่มข้ึนจ านวน 656.43 ลา้นบาท โดยเพิ่มข้ึนจากการลงทุนในโรง
พิมพ ์WPS จ านวน 204.87 ลา้นบาท และจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าประเทศเวียดนาม จ านวน 416.08 
ลา้นบาท และหน้ีสินหมุนเวียนเพิ่มข้ึน จ านวน 1,083.55 ลา้นบาท โดยเพิ่มข้ึนจากการลงทุนในโรงพิมพ ์WPS 
จ านวน 72.16 ลา้นบาท สาเหตุหลกัของหน้ีสินหมุนเวียนท่ีเพิ่มข้ึน มาจากตัว๋แลกเงิน และเงินกูย้มืระยะยาวจาก
สถาบนัการเงิน – ส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี เพิ่มข้ีน  ส่งผลให้อตัราส่วนสภาพคล่องของบริษทั
ลดลงอยา่งมาก เม่ือเทียบกบัปี 2560 
 

 และในปี 2562 บริษทัมีสินทรัพยห์มุนเวียนเพิ่มข้ึน จ านวน 39.35 ลา้นบาท และหน้ีสินหมุนเวียน
เพิ่มข้ึน 473.87 ลา้นบาท เน่ืองมาจากหุน้กู ้และเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน – ส่วนท่ีครบก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี จ านวน 730.43 ล้านบาท และลดลงจาก เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบัน
การเงิน และตัว๋แลกเงินขายลด จ านวน 330.08 ลา้นบาท ยงัคงส่งผลให้อตัราส่วนสภาพคล่องของบริษทัลดลง
อยา่งต่อเน่ือง 

 

อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร 

 จากผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาจะเห็นไดว้่าบริษทัฯ มีผลการประกอบการและความสามารถในการท า
ก าไรท่ีอยูใ่นเกณฑท่ี์ดี โดยส าหรับรอบบญัชีปี 2560 2561 และ 2562 บริษทัฯ มีอตัราก าไรขั้นตน้ เท่ากบัร้อยละ  
45.20 ร้อยละ 42.15 และร้อยละ 40.64 ตามล าดบั และอตัราก าไรสุทธิ-ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ เท่ากบั ร้อย
ละ 21.44 ร้อยละ 28.93 และร้อยละ 30.98 ตามล าดบั โดยในปี 2559 -2560 มีรายไดจ้ากโรงไฟฟ้าปราจีนบุรี 
ขนาดก าลงัการผลิต 5 เมกะวตัต ์ท่ีเร่ิม COD เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2560 มีรายไดจ้ากโรงไฟฟ้า Kyotemba ใน
ประเทศญ่ีปุ่นท่ี COD เม่ือปลายปี 2559 และในปี 2561 มีรายไดจ้ากโรงไฟฟ้า Kurihara 1 ในประเทศญ่ีปุ่นท่ี 
COD เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 โครงการโรงไฟฟ้า Kuriara 2 COD เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 โดยในปี 
2559-2560 บริษทัฯ มีการรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนจากโรงไฟฟ้าโคเจน ดงันั้นใน ปี 2559 2560 และ 2510  มี
ก าไรจ านวน 118.74 ล้านบาท 206.42 ล้านบาท และ 342.77 ล้านบาท ตามล าดับ และในปี 2562 โครงการ
โรงไฟฟ้าท่ีประเทศเวียดนาม ก าลงัการผลิต 99.216 เมกะวตัต ์ COD เม่ือวนัท่ี 10,11 มิถุนายน 2562 ทั้งน้ีบริษทั
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ฯ ได้มีการจ าหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าท่ีประเทศเวียดนาม เม่ือไตรมาส 4/2562 ส่งผลให้มีผลก าไรจากการ
จ าหน่าย จ านวนเงิน 543.01 ลา้นบาท  

 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

จากผลประกอบการในช่วงท่ีผ่านมาเน่ืองจากบริษทัฯ มีการลงทุนเพิ่มในส่วนของธุรกิจโรงไฟฟ้า 
ในส่วนของสินทรัพยถ์าวรท่ีเพิ่มข้ึน ส่งผลใหอ้ตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ไดแ้ก่ อตัราตอบ
แทนจากสินทรัพย ์อตัราตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร และอตัราหมุนเวียนของสินทรัพยล์ดลง โดยส าหรับรอบ
บญัชีปี 2559 2560  และ 2561 บริษทัฯ มีอตัราตอบแทนจากสินทรัพยเ์ท่ากบั ร้อยละ 2.85 ร้อยละ 2.67 และร้อย
ละ 3.59 ตามล าดบั อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวรเท่ากบั ร้อยละ 10.61 ร้อยละ 10.36 และร้อยละ 11.16 
ตามล าดบั และอตัราหมุนเวียนของสินทรัพยเ์ท่ากบั 0.19 เท่า 0.12 เท่า และ 0.12 เท่าตามล าดบั ทั้งน้ีเน่ืองจาก
การเพิ่มข้ึนของสินทรัพยถ์าวรในส่วนของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์และผลการด าเนินงานของส่วนธุรกิจ
โรงไฟฟ้า 
 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 
 ธุรกิจส่ิงพิมพข์องบริษทัฯ สามารถสร้างกระแสเงินสดจากการด าเนินงานในแต่ละปี ท่ีผ่านมาจึงใช้
แหล่งท่ีมาของเงินทุนจากก าไรจากการด าเนินงานไม่ไดใ้ชแ้หล่งเงินทุนจากภายนอก ยกเวน้การกูย้มืเงินระยะ
สั้ นเพื่อเสริมสภาพคล่องในบางช่วงเวลา แต่เน่ืองจากปลายปี 2554 เป็นตน้มา บริษทัฯมีการลงทุนในธุรกิจ
พลงังานเพิ่มเติม โดยลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาดก าลงัการผลิต 15 เมกะวตัต์,  
ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา   
 

 โดยส าหรับรอบปีบญัชี 2560  2561 และ 2562  บริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 2.44 เท่า  
2.23 เท่า และ 1.96 เท่า ตามล าดบั 
 

 ในปี 2560 บริษทัฯยงัคงมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเพิ่มข้ึน เน่ืองจากการออกหุน้กู ้จ  านวน 815.40 ลา้น
บาท รวมถึงเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีเพิ่มข้ึนดว้ย 

 

ในปี 2561 บริษทัฯ ยงัคงมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนสูง ลดลงจากปี 2560 เน่ืองจากบริษทัฯ มีการกูย้ืม
เงินจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน เพื่อด าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์โครงการ Kurihara 1 และ 
Kurihara 2 ท่ีประเทศญ่ีปุ่น  และโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ประเทศเวียดนาม 

 

และในปี 2562 บริษทัฯ ยงัคงมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน ลดลงจากปี 2561 เน่ืองจากบริษทัฯ ไดมี้การ
จ าหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าท่ีประเทศเวียดนาม ก าลงัการผลิต 99.216 เมกะวตัต ์ส่งผลใหมี้ก าไรและเงินสด มา
จ่ายช าระหน้ีสิน ส่งผลใหห้น้ีสินมีจ านวนลดลง 

 
 
 
 

 



217 

 

ภาระผูกพนัด้านหนีสิ้นและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล  
 

ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

1. ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัยอ่ยทางออ้มแห่งหน่ึงในประเทศญี่ปุ่น มีภาระผูกพนัที่จะตอ้ง
จ่ายตามสัญญาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยจ์  านวน 126 ลา้นเยน 

2. ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัย่อยทางอ้อม 2 แห่งมีภาระผูกพนัท่ีจะต้องจ่าย
ลงทุนระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยต์ามสัญญาในอนาคตเป็นจ านวน 8.31 ลา้นบาท และ 10.89 ลา้น
บาท ตามล าดบั 

3. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัยอ่ยทางออ้มแห่งหน่ึงมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่าย
ค่าตอบแทนใหก้บับริษทัแห่งหน่ึงตามสัญญาสนบัสนุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยบ์นพื้นดิน
เป็นจ านวน 72.60 ลา้นบาท และ 75.90 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 

4. บริษทัย่อยทางอ้อม 4 แห่งในประเทศไทยได้ท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (กฟภ.) ในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ โดยมีก าลงัการผลิตรวม 20 เมกะวตัต ์สัญญา 3 
ฉบบัมีระยะเวลา 5 ปี และต่อสัญญาโดยอตัโนมติัคร้ังละ 5 ปี จนกว่าจะบอกเลิกสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร
จากคู่สญัญาและอีกหน่ึงฉบบัมีระยะเวลา 25 ปี 

5. บริษทัยอ่ยทางออ้มแห่งหน่ึงในประเทศไทยไดท้ าสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้านคร
หลวง (กฟน.) ในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดบนหลงัคา (Solar PV Rooftop) จ านวน 8 
แห่ง โดยมีก าลงัการผลิตรวม 1,509.20 กิโลวตัต ์สญัญาดงักล่าวมีระยะเวลา 25 ปี 

6. บริษทัยอ่ยทางออ้มแห่งหน่ึงในประเทศไทยไดท้ าสัญญาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตยบ์นหลงัคาของบริษทัเอกชน จ านวน 3 แห่ง เป็นระยะเวลา 10 ปี ถึง 25 ปี นบัตั้งแต่เร่ิมเดินเคร่ือง
เชิงพาณิชยจ์ าหน่ายไฟฟ้า  โดยไดรั้บค่าพลงังานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยใ์นอตัราท่ี
ตกลงร่วมกนัในสญัญา 

7. บริษทัยอ่ยทางออ้มแห่งหน่ึงในประเทศไทย มีภาระผูกพนัท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญางานก่อสร้าง 
โดยมีรายจ่ายในอนาคตจ านวนเงินรวม 5.52 ลา้นบาท (ปี 2561 : 6.11 ลา้นบาท) 

8. บริษทัยอ่ยทางออ้มแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่นไดท้ าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั Kansai Electric 
Power Co., Inc. ในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ โดยมีขนาดก าลงัการผลิต 9.99 เมกะวตัต ์
สญัญาดงักล่าวมีระยะเวลา 20 ปี 

9. บริษทัย่อยทางออ้ม 2 แห่งในประเทศญ่ีปุ่นไดท้ าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั Tohoku Electric 
Power Co., Inc. ในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์โดยมีขนาดก าลงัการผลิตรวม 21.76 เมกะวตัต ์
สญัญา 2 ฉบบัมีระยะเวลา 20 ปี 
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10. บริษทัย่อยทางอ้อมแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่นได้ท าสัญญาว่าจ้างงานการบริหารจัดการ
ส าหรับธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์โดยมีขนาดก าลงัการผลิต 9.99 เมกะวตัต ์สัญญาก าหนดให้
บริษทัยอ่ยทางออ้มจะตอ้งจ่ายช าระค่าตอบแทนปีละ 10 ลา้นเยน เป็นระยะเวลา 20 ปี นบัจากวนัเร่ิมเดินเคร่ือง
เชิงพาณิชยจ์ าหน่ายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ และต่อสัญญาโดยอตัโนมติัคร้ังละ 1 ปี จนกว่าจะ
บอกเลิกสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคู่สญัญา 

11. บริษทัย่อยทางออ้มแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่นไดท้ าสัญญาว่าจา้งดูแลบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตยก์บับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั สัญญาก าหนดใหบ้ริษทัยอ่ยทางออ้มจะตอ้งจ่ายช าระค่าตอบแทน
เดือนละ 1.10 ลา้นเยน สัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา 1 ปี และจะต่ออายสุัญญาทุก 1 ปี หากไม่มีการยกเลิกสัญญา 
1 เดือนก่อนวนัหมดอายสุญัญา 

12. บริษทัยอ่ยทางออ้ม ไดท้  าสัญญาเช่าและสัญญาบริการต่างๆ หลายฉบบั โดยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้ง
จ่ายค่าเช่าและค่าบริการในอนาคต ดงัน้ี.- 

 
     งบการเงินรวม 

      ปี 2562 ปี 2561 

สัญญาเช่า (หน่วย : บาท) 1,012,700.00 1,339,700.00 
สัญญาประกนัเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า (หน่วย : บาท) 2,595,144.00 - 
สัญญาประกนัเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า (หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐ) 108,000.00 108,000.00 

13. บริษทัฯ บริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยทางออ้มมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนอยูก่บัธนาคารหลายแห่ง ดงัน้ี.- 
     หน่วย : ลา้นบาท 

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

      ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 

เลตเตอร์ออฟเครดิต     
บริษทั 17.67 36.16 17.67 36.16 
บริษทัยอ่ย 2.83 - - - 
บริษทัยอ่ยทางออ้ม - 9.07 - - 

รวม 20.50 45.23 17.67 36.16 

หนงัสือค ้าประกนัต่างๆ     
บริษทั 38.43 81.54 38.43 81.54 
บริษทัยอ่ย 5.79 - - - 
บริษทัยอ่ยทางออ้ม 116.73 98.80 - - 

รวม 160.95 180.34 38.43 81.54 
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14. บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีภาระผกูพนัจากการเขา้ประกนัวงเงินสินเช่ือระหวา่งกนั ตามรายละเอียด
ดงัน้ี 

 หน่วย : ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หน่วย : ลา้นเยน หน่วย : ลา้นบาท 

 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 

บริษทัฯ ค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือใหบ้ริษทัยอ่ยทางตรง - - 4,115.00 4,115.00 - 1,278.00 
บริษทัฯ ค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือใหบ้ริษทัยอ่ยทางออ้ม - - - - 592.50 592.50 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยทางตรงค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ 
    ใหบ้ริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 65.00 - - - - - 
บริษทัยอ่ยทางตรงค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ         
    ใหบ้ริษทัยอ่ยทางออ้ม - - - - 927.40 927.40 
บริษทัยอ่ยทางตรง และบริษทัยอ่ยทางออ้มค ้าประกนั 
    วงเงินสินเช่ือใหบ้ริษทัยอ่ยทางออ้ม - - - - 554.00 554.00 

 
 
คดฟ้ีองร้อง 

บริษัทย่อยทางตรง : บริษัท เวลิด์ พร้ินติง้ แอนด์ แพค็เกจจิง้ จ ากดั “WPP” 

เม่ือวนัท่ี 11 ธันวาคม 2562 WPP (จ าเลย) ไดถู้กพนักงานท่านหน่ึง (โจทก์) ฟ้องร้องต่อศาลแรงงานภาค 1 
(พระนครศรีอยธุยา) ในคดีแรงงานฐานความผิดเลิกจา้งงานโดยไม่เป็นธรรม โจทกเ์รียกร้องให้ WPP ชดใชค้่าเสียหาย
จากการเลิกจา้งไม่เป็นธรรมแก่โจทกเ์ป็นเงิน 2 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัท่ีฟ้องเป็น
ตน้ไปจนกวา่จะช าระเสร็จส้ิน 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2563 WPP ไดย้ืน่ค  าใหก้ารต่อสู้คดีดงักล่าว ขอใหศ้าลพิพากษายกฟ้องค าร้องของ
โจทก ์ซ่ึงศาลไดน้ดัพิจารณาคดีและไกล่เกล่ียในวนัท่ี 3 มีนาคม 2563 

บริษัทร่วมทางอ้อม : บริษัท เอสเอสยูท ีจ ากดั “SSUT” 
 ขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 94/2561 ระหว่าง บริษทั ทีทีซีแอล จ ากดั (มหาชน) ท่ี 1 บริษทั โกลบอล นิว เอ็น

เนอร์ยี จ  ากดั ท่ี 2 ผูเ้รียกร้อง บริษทัร่วม (บริษทั เอสเอสยูที จ ากดั) ผูค้ดัคา้น ทุนทรัพย ์1,601.60 ลา้นบาท ขอ้หาผิด
สัญญา  เรียกค่าเสียหายยื่นค าเสนอขอ้พิพาท เม่ือวนัท่ี 25 ธันวาคม 2561 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 ท่ีปรึกษา        
ทางกฎหมายของบริษทัร่วมไดย้ื่นค าคดัคา้นค าเสนอขอ้พิพาทและขอ้เรียกร้องแยง้ ให้ผูเ้รียกร้องรับผิดเป็นเงินจ านวน 
2,011.56 ล้านบาท ผูเ้สนอข้อพิพาทจัดท าค  าคัดค้านข้อเรียกร้องแยง้และยื่นต่อศาลแล้ว และผูเ้รียกร้องได้จัดท า
ค  าให้การคดัค้านข้อเรียกร้องแยง้แลว้ คณะอนุญาโตตุลาการนัดพร้อมคร้ังท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2563 คณะ
อนุญาโตตุลาการไดก้ าหนดประเดน็ขอ้พิพาทหนา้ท่ีน าสืบ โดยให้จดัท าและส่งค าเบิกความของพยาน ค าแปลเอกสาร
และบญัชีระบุพยานให้อนุญาโตตุลาการในวนัท่ี 4 สิงหาคม 2564 และนัดสืบพยานฝ่ายผูเ้รียกร้องและฝ่ายผูค้ดัคา้น 
และนดัสืบพยานฝ่ายผูค้ดัคา้นนดัแรกวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2564 

บริษัทร่วมทางอ้อม : บริษัท พพีทีซีี จ ากดั “PPTC” 
ขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 93/2561 ระหวา่ง บริษทั ทีทีซีแอล จ ากดั (มหาชน) ท่ี 1 บริษทั โกลบอล นิว เอน็เนอร์ย ี

จ ากดั ท่ี 2 ผูเ้รียกร้อง บริษทัร่วม (บริษทั พีพีทีซี จ ากดั) ผูค้ดัคา้น ทุนทรัพย ์867.66 ลา้นบาท ขอ้หาผิดสัญญา เรียก
ค่าเสียหายยื่นค าเสนอขอ้พิพาท เม่ือวนัท่ี 25 ธันวาคม 2561 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย
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ของบริษทัร่วมไดย้ื่นค าคดัคา้นค าเสนอขอ้พิพาทและขอ้เรียกร้องแยง้ ให้ผูเ้รียกร้องรับผิดเป็นเงินจ านวน 850.58 ลา้น
บาท ผูเ้สนอขอ้พิพาทจดัท าค  าคดัคา้นขอ้เรียกร้องแยง้และยื่นต่อศาลแลว้ และผูเ้รียกร้องไดจ้ดัท าค  าให้การคดัคา้นขอ้
เรียกร้องแยง้แลว้ คณะอนุญาโตตุลาการนัดพร้อมคร้ังท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2563 คณะอนุญาโตตุลาการได้
ก าหนดประเดน็ขอ้พิพาทหนา้ท่ีน าสืบ โดยใหจ้ดัท าและส่งค าเบิกความของพยาน ค าแปลเอกสาร และบญัชีระบุพยาน 
ใหอ้นุญาโตตุลาการในวนัท่ี 4 สิงหาคม 2564 และนดัสืบพยานฝ่ายผูเ้รียกร้องและฝ่ายผูค้ดัคา้น และนดัสืบพยานฝ่ายผู ้
คดัคา้นนดัแรกวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2564 

การประเมินความรับผิดในคดีน้ีท่ีปรึกษาทางกฎหมายของบริษทัร่วมยงัไม่สามารถประเมินได ้เน่ืองจากยงัอยู่
ในระหวา่งการรวบรวมขอ้เทจ็จริงและเอกสารในรายละเอียดเพื่อจดัท าค  าเบิกความพยานและประเมินผลทางคดี 

 
 

ข้อมูลส าคญัอ่ืน 

 บริษัทย่อยทางตรง : บริษัท เวลิด์ พร้ินติง้ แอนด์ แพค็เกจจิง้ จ ากดั “WPP” 

 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของ WPP คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 3 กันยายน 2562 มีมติอนุมติัให้ WPP 
เปล่ียนช่ือบริษัทจากเดิม “บริษทั ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด” เป็น “บริษัท เวิลด์ พร้ินต้ิง แอนด ์
แพค็เกจจ้ิง จ ากดั” และจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2562 

บริษทัย่อยทางตรง : บริษทั อสีเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) “EP” 
 โครงการลงทุนในโครงการผลติไฟฟ้า 

 โครงการ Kurihara ก าลงัการผลติ 21.76 เมกะวตัต์  
 โครงการ Kurihara Phase 1 และ Kurihara Phase 2 ขนาดก าลงัการผลิต 9.52 เมกะวตัต ์และ 12.24 เม
กะวตัต ์ตามล าดบั ไดก่้อสร้างแลว้เสร็จ และเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยจ์ าหน่ายไฟฟ้าให้กบั Tohoku Electric 
Power Co., Inc. เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 และวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 ตามล าดบั 

 โครงการ Shichikashuku ก าลงัการผลติ 3.465 เมกะวตัต์ 
 เม่ือวนัท่ี 24 ธันวาคม 2562 Alternative Energies Kabushiki Kaisha (Jpn Co.) (“AEKK”) ได้ลงนาม
ในสัญญาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์(EPC Contract) ส าหรับโครงการ Shichikashuku Project 1 
ขนาดก าลงัการผลิต 1.98 เมกะวตัต ์มูลค่าตามสัญญา 210 ลา้นเยน โดยคาดว่าจะก่อสร้างแลว้เสร็จภายในเดือน 
31 สิงหาคม 2563 

 โครงการ Xuan Tho ก าลงัการผลติตดิ ตั้งรวม 99.216 เมกะวตัต์ 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการของ EP คร้ังท่ี 7/2561 เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2561 มีมติอนุมติัให้บริษทั โซ
ล่าร์ พาวเวอร์  แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“SPM-TH”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ EP เขา้ท าสัญญาซ้ือขาย
หุ้นของ Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company (“PKS”) เพื่อเป็นผูพ้ฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยใ์นประเทศเวียดนาม จ านวน 2 โครงการ ขนาดก าลงัการผลิตติดตั้งรวม 99.216 เมกะวตัต์ โดย
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้ามีระยะเวลาซ้ือขายไฟฟ้า 20 ปี ให้กับ Electricity of Vietnam (“EVN”) ในอัตรารับซ้ือ
ไฟฟ้า Feed in Tariff หรือ FIT และอนุมัติให้  PKS เข้าท าสัญญาพัฒนาโครงการ  (Construction Service 
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Agreement) มูลค่าของสัญญา 306,407.20 ลา้นดงเวียดนาม (หรือประมาณ 430.20 ลา้นบาท) เพื่อให้ไดม้าซ่ึง
สิทธิในการซ้ือขายไฟฟ้าและใบอนุญาตต่างๆ  
 ท่ีประชุมคณะกรรมการของ EP คร้ังท่ี 8/2561 เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2561 มีมติอนุมติัให้ SPM-TH เขา้
ท าบนัทึกขอ้ตกลงลงทุนร่วมกนัในโครงการ PKS กบับริษทั คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) (“CSS”) นอกจากน้ียงัอนุมติให้ PKS เขา้ท าสัญญาก่อสร้างโรงไฟฟ้า (EPC Contract) โดยมีมูลค่า
การก่อสร้างรวม 77 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ (หรือประมาณ 2,511.34 ลา้นบาท) 
 โครงการดงักล่าวทั้ง 2 โครงการไดก่้อสร้างแลว้เสร็จ และเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยจ์ าหน่ายไฟฟ้า
ใหก้บัการไฟฟ้าเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 11 มิถุนายน 2562 ตามล าดบั 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2562 EP ไดข้ายเงินลงทุนใน SPM-TH ซ่ึงเป็นบริษทัผูพ้ฒันาโครงการทั้งจ านวน 
ตามท่ีกล่าวใวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.2.2.5.1 

 

การบริหารจัดการทุน 
 

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารทางการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย คือ การด ารงไวซ่ึ้งความสามารถ
ในการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองและการด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ในงบการเงินรวมแสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 1.96 : 1 และ 
2.23 : 1ตามล าดบั และในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็น 1.30 : 1 และ  1.12 : 1  ตามล าดบั 

 

เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
บริษัทฯ : 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติให้

น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น จ่ายเงินปันผลจากการด าเนินงานของบริษทัฯ ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง ธนัวาคม 
2562 ในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 184.31 ลา้นบาท 



รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 

 

 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทัฯ ประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562 ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป โดยใช้นโยบายการบัญชีท่ีมีความเหมาะสม ตามหลักความ

ระมดัระวงั และถือปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอ มีความถูกตอ้งและมีการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบ       

งบการเงินอยา่งเพียงพอ 

 เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และน่าเช่ือถือ คณะกรรมการบริษทั    

ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ท่ีไม่ได้ด ารงต าแหน่งใน

คณะกรรมการบริหารเป็นผูรั้บผิดชอบสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน  เพื่อให้ความ

มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การบันทึกขอ้มูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอท่ีจะด ารง       

และรักษาไว้ซ่ึ งท รัพย์สินของบ ริษัทฯ รวมทั้ งป้องกันการทุจริตและการด าเนินการท่ีผิดปกติ                   

อย่างมีสาระส าคญั โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดแ้สดงความเห็นดงักล่าวไวใ้นรายงานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซ่ึงแสดงไวใ้นรายงานประจ าปีแลว้ 

 ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีของบริษทัไดแ้สดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขว่างบการเงินของบริษทั แสดง

ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ผลการด าเนินงาน และงบกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 

มีความถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

 

 

 

  (นายยทุธ ชินสุภคักลุ) 

                ประธานกรรมการ 

 

 

 

 

   (นายวีระ เหล่าวิทวสั) 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นอิสระจากการบริหารงานรวมสามท่าน คือ  

1. นายชยัวฒัน ์อศัวินทรางกรู ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
2.  นายชาลี ดิษฐลกัษณ   กรรมการตรวจสอบ 
3.  นางยพุาพรรณ เอกสิทธิกลุ  กรรมการตรวจสอบ  

โดยมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีส าคญั คือ การสอบทานใหบ้ริษทัมีรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ     
มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ดูแลให้บริษทัปฏิบติัตาม
ขอ้ ก าหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง มีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั้ง ผูส้อบ
บญัชีและค่าตอบแทน 

             ในรอบปี 2562  คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุมรวม 4 คร้ัง โดยมีประเดน็ท่ีเป็นสาระส าคญั คือ 

1.   สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี  รวมทั้งงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงผลจากการสอบทานงบการเงินประกอบกบัค าช้ีแจงของผูส้อบบญัชี
และฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบเช่ือว่างบการเงินดงักล่าวไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีโดย 
มีความถูกตอ้ง และมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 

2. สอบทานการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัโดยเฉพาะรายการท่ีเก่ียวโยงกัน รายการได้มา/จ าหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพยท่ี์ส าคญั และรายการอ่ืนท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

3. สอบทานการปฏิบติัตามระเบียบขอ้ก าหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนติดตามผลการปฏิบติังานตาม
ระบบงานท่ีไดมี้การปรับปรุงและพฒันาแลว้ 

4. ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน สอบทานแบบประเมินตนเอง และ
ประเมินความเส่ียงเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ และการตรวจสอบของผูส้อบบญัชี ไดป้ระชุม
หารือกบัผูส้อบบญัชี เพื่อพิจารณาประเด็นขอ้เสนอแนะท่ีส าคญั เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานและ
การควบคุมภายในให้แก่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษทัคณะกรรมการตรวจสอบเช่ือว่า ระบบการ
ควบคุมภายในของบริษทัมีความเหมาะสมและเพียงพอ ทั้งน้ีรวมถึงการพิจารณาทบทวนการเปล่ียนแปลง
นโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชั่น การรับเร่ืองแจง้เบาะแส ท่ีคนในองคก์รมีส่วนเก่ียวขอ้ง และตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จริง และเสนอเร่ืองเพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทัร่วมกนัพิจารณาลงโทษหรือแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

5. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้ง ผูส้อบบญัชี ท่ีมีความเป็นอิสระ และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าว
ต่อคณะกรรมการบริษทั รวมถึงเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย และ
ส าหรับรอบปีบญัชี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบริษทั ว่าเห็นสมควรเสนอ
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ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อให้แต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวฒัน์พนชาติ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4712 หรือ     
นางสาววนัเพ็ญ  อุ่นเรือน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7750 หรือ นางสาวพรทิพย ์อมรชัยเลิศพฒันา 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9589 ของส านกังานปีติเสวี เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 

6. สอบทานให้บริษทัฯ ปฎิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

7. คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบติังาน รวมทั้งขอ้เสนอแนะให้แก่คณะกรรมการบริษทั
ทราบทุกคร้ังท่ีมีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฎิบติัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นกฎ
บตัรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความระมดัระวงั รอบคอบ มีความอิสระอย่าง
เพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างเท่าเทียมกนั  รวมทั้งมีการปฎิบติัตามกฎหมาย ขอ้ก าหนดและขอ้
ผูกพนัต่างๆ มีการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนัอย่างถูกตอ้งและมีการปฎิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัระบบการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีอยา่งเพียงพอ นอกจากน้ีบริษทัฯมีการรายงานขอ้มูลทางการเงินด าเนินงานอยา่งถูกตอ้ง มีระบบการ
ควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

    
 

          (นายชยัวฒัน ์ อศัวินทรางกรู)  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

บริษัท โรงพิมพ์ตะวนัออก จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
รายงานผู้สอบบญัชีและงบการเงิน 

สําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 













ณ วนัที่ ณ วนัที่

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 1 มกราคม 2561 ณ วนัที่ ณ วนัที่

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2562 (จดัประเภทใหม่) (ปรบัปรุงใหม่) 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 6 และ 43 151,072,960.59         307,571,021.82         159,060,091.75         4,512,329.45            4,381,398.43            

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนั 7 และ 43 25,428,657.58          25,666,928.67          -                         -                         -                         

เงนิลงทุนชัว่คราว 8 และ 43 595,330,714.73         252,181,632.80         27,010,297.81          534,069,846.15         251,535,310.40         

เงนิลงทุนชัว่คราวทีต่ดิภาระคํ้าประกนั 8 และ 43 30,650,271.42          27,814,157.86          -                         -                         -                         

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น - สุทธิ 5.2 และ 9 377,861,567.34         659,234,715.41         476,579,482.49         131,896,058.71         138,540,125.65         

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5.2 -                         -                         -                         1,383,200,788.76      1,350,430,979.63      

ส่วนของสนิทรพัยท์ีค่รบกาํหนดรบัชาํระภายในหนึ่งปี

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัร่วมทางออ้ม 5.2 9,371,018.65            9,371,018.65            75,776,000.00          -                         -                         

เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 2,568,548.51            2,139,411.94            2,180,754.03            2,192,895.58            2,139,411.94            

สนิคา้คงเหลอื - สุทธิ 10 106,285,084.69         119,306,232.73         88,517,269.73          76,661,513.37          87,351,640.13          

งานระหวา่งก่อสรา้ง

สญัญาเช่าทางการเงนิ -                         -                         101,040,489.05         -                         -                         

สญัญาบรกิารตดิตัง้ -                         -                         712,320.00              -                         -                         

เงนิปันผลคา้งรบั 12 -                         -                         -                         179,999,992.00         -                         

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 11 284,780,426.68         140,711,495.56         35,156,265.38          355,903.38              172,761.83              
รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 1,583,349,250.19      1,543,996,615.44      966,032,970.24         2,312,889,327.40      1,834,551,628.01      

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนั 7 และ 43 152,781,901.06         89,226,974.64          128,679,670.66         -                         -                         

เงนิลงทุนระยะยาว 350,075.00              344,205.00              421,850.00              350,075.00              344,205.00              

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 12 -                         -                         -                         1,532,209,650.71      1,457,460,920.00      

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 13 3,992,398,356.11      3,602,007,251.99      3,356,843,772.73      -                         -                         

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน - สุทธิ 2,732,901.60            2,130,574.35            1,915,274.65            1,946,452.24            2,130,574.35            

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 14 และ 43 5,118,977,049.09      4,573,018,199.22      3,282,614,057.16      243,299,772.06         249,748,300.32         

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - สุทธิ 15 588,126,609.60         634,648,536.64         643,687,143.72         -                         -                         

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 16.1 -                         -                         6,199,212.60            7,880,155.22            6,176,329.84            

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น - สุทธิ 17 116,704,740.05         153,959,828.60         121,351,771.50         21,388,874.63          13,683,928.37          
รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 9,972,071,632.51      9,055,335,570.44      7,541,712,753.02      1,807,074,979.86      1,729,544,257.88      

รวมสินทรพัย์ 11,555,420,882.70     10,599,332,185.88     8,507,745,723.26      4,119,964,307.26      3,564,095,885.89      

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

หน้า 1 จาก 85

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

หน่วย : บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

สินทรพัย์



ณ วนัที่ ณ วนัที่

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 1 มกราคม 2561 ณ วนัที่ ณ วนัที่

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2562 (จดัประเภทใหม่) (ปรบัปรุงใหม่) 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 18 180,969,613.81         321,047,477.30         291,000,877.90         15,757,746.28          56,159,243.59          

ตัว๋แลกเงนิขายลด 19 270,000,000.00         460,000,000.00         380,000,000.00         270,000,000.00         460,000,000.00         

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น 5.2 และ 20 225,347,236.91         247,879,678.21         189,858,914.11         45,645,439.07          29,280,485.47          

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5.2 -                         -                         30,000,000.00          -                         -                         

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลอื่น 21 79,939,737.25          79,939,737.25          128,896,286.53         -                         -                         

ส่วนของหนี้สนิทีค่รบกาํหนดจ่ายชาํระภายในหนึ่งปี

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 22 364,452,522.99         332,824,973.31         226,159,174.80         80,488,000.00          71,200,000.00          

เงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัอื่น 26,649,029.59          28,508,448.00          28,195,200.00          -                         -                         

หุน้กู้ 23 1,583,500,000.00      884,700,000.00         -                         775,000,000.00         328,000,000.00         

ประมาณการหนี้สนิหมุนเวยีนสาํหรบัผลประโยชน์พนกังาน 24 3,084,007.00            2,565,653.00            196,507.00              2,207,047.00            2,013,726.00            

ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลคา้งจ่าย 51,538,109.53          972,757.62              10,219,985.80          -                         -                         

เงนิปันผลคา้งจ่าย 60,546,250.10          1,183,799.73            962,402.06              545,294.05              1,176,753.49            

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 22,886,653.40          35,421,473.29          26,001,833.21          10,129,600.67          10,510,491.66          
รวมหน้ีสินหมนุเวียน 2,868,913,160.58      2,395,043,997.71      1,311,491,181.41      1,199,773,127.07      958,340,700.21         

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สุทธิ 22 2,953,071,821.64      2,502,514,376.62      1,412,611,479.18      345,748,730.71         361,948,000.00         

หุน้กู ้- สุทธิ 23 1,700,900,000.00      2,292,700,000.00      3,234,100,000.00      704,100,000.00         487,400,000.00         

ประมาณการหนี้สนิไม่หมุนเวยีนสาํหรบัผลประโยชน์พนกังาน - สุทธิ 24 46,827,630.80          37,499,940.00          29,166,107.00          35,665,647.01          27,115,937.00          

ค่าเผื่อหนี้สนิจากภาระคํ้าประกนั 25 46,213,539.72          46,213,539.72          46,213,539.72          46,213,539.72          46,213,539.72          

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 16.1 34,828,920.25          43,858,305.06          -                         -                         -                         

หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 5.2 7,280,000.00            1,235,000.00            1,235,000.00            63,000.00                63,000.00                
รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 4,789,121,912.41      4,924,021,161.40      4,723,326,125.90      1,131,790,917.44      922,740,476.72         

รวมหน้ีสิน 7,658,035,072.99      7,319,065,159.11      6,034,817,307.31      2,331,564,044.51      1,881,081,176.93      

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรอืนหุน้ 26

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญั 1,026,076,686 หุน้ ในปี 2562 และ 1,045,038,462 หุน้

ในปี 2561 และ 937,716,283 หุน้ ในปี 2560 มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 1,026,076,686.00      1,045,038,462.00      937,716,283.00         1,026,076,686.00      1,045,038,462.00      

ทุนทีอ่อกและเรยีกชาํระเตม็มลูค่าแลว้

หุน้สามญั 921,572,840 หุน้ ในปี 2562 และ 2561

และ 836,030,770 หุน้ ในปี 2560 มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 921,572,840.00         921,572,840.00         836,030,770.00         921,572,840.00         921,572,840.00         

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 27 561,848,558.82         561,848,558.82         365,101,797.82         561,848,558.82         561,848,558.82         

ส่วนเกนิทุนหุน้ทุนซือ้คนื 6,017,138.90            6,017,138.90            6,017,138.90            6,017,138.90            6,017,138.90            

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฏหมาย 28 92,157,284.00          92,157,284.00          83,603,077.00          92,157,284.00          92,157,284.00          

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 1,096,511,231.84      536,947,776.70         316,827,296.41         201,156,212.89         96,722,375.91          

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้ 621,408,837.74         454,790,332.14         501,446,686.09         5,648,228.14            4,696,511.33            
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 3,299,515,891.30      2,573,333,930.56      2,109,026,766.22      1,788,400,262.75      1,683,014,708.96      

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีาํนาจควบคุม 597,869,918.41         706,933,096.21         363,901,649.73         -                         -                         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,897,385,809.71      3,280,267,026.77      2,472,928,415.95      1,788,400,262.75      1,683,014,708.96      

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 11,555,420,882.70     10,599,332,185.88     8,507,745,723.26      4,119,964,307.26      3,564,095,885.89      

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

หน้า 2 จาก 85

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ปี 2561 ปี 2561

หมายเหตุ ปี 2562 (จดัประเภทใหม่) ปี 2562 (จดัประเภทใหม่)

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 5.1 1,313,842,801.28       779,638,127.84         433,024,325.70         419,658,450.37         

รายไดอ้ื่น

รายไดเ้งนิอุดหนุนจากรฐับาล 216,429,712.00         207,630,872.00         -                         -                         

ดอกเบี้ยรบั 5.1 4,967,103.33            2,025,540.01            111,602,279.25         75,579,709.01           

กาํไรจากการซือ้ในราคาตํ่ากว่ามลูค่ายุตธิรรม 12 -                         130,981,853.71         -                         -                         

กาํไรจากการขายเงนิลงทุน 2.2.2.5.1 543,014,600.43         -                         -                         -                         

รายไดเ้งนิปันผล 5.1 และ 12 9,000.00                  37,950.00                180,008,992.00         37,950.00                

อื่นๆ 5.1 25,464,180.97           64,349,437.03           10,280,719.07           5,560,555.37            

รวมรายได้ 2,103,727,398.01       1,184,663,780.59       734,916,316.02         500,836,664.75         

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายและบรกิาร 5.1 908,408,879.79         571,099,617.13         362,086,802.03         326,191,259.41         

ต้นทุนในการจดัจาํหน่าย 43 27,286,566.60           21,513,030.96           20,761,999.73           20,403,183.52           

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 43 226,746,229.99         155,996,750.12         37,003,600.37           46,080,086.48           

ต้นทุนทางการเงนิ 5.1 และ 31 360,711,999.70         246,480,764.72         113,913,494.52         64,261,737.01           

รวมค่าใช้จ่าย 1,523,153,676.08       995,090,162.93         533,765,896.65         456,936,266.42         

สว่นแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 13 390,391,104.12         240,447,479.26         -                         -                         

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 970,964,826.05         430,021,096.92         201,150,419.37         43,900,398.33           

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได้ 16.3.1 (69,231,241.50)          (21,330,794.24)          (4,559,298.39)            (9,758,777.50)            
กาํไรสทุธิสาํหรบัปี 901,733,584.55         408,690,302.68         196,591,120.98         34,141,620.83           

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อ่ืน

รายการทีจ่ะถูกบนัทกึในส่วนของกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั :
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิในหน่วยงานต่างประเทศ 137,682,868.05         (51,316,990.90)          -                         -                         

รายการทีจ่ะไม่ถูกบนัทกึในส่วนของกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั :
ผลกาํไรจากการวดัมลูค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังาน 

ทีก่าํหนดไว ้- สุทธจิากภาษี 16.3.2 4,336,875.20            -                         951,716.81               -                         

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อ่ืนสาํหรบัปี - สทุธิจากภาษี 142,019,743.25         (51,316,990.90)          951,716.81               -                         

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 1,043,753,327.80       357,373,311.78         197,542,837.79         34,141,620.83           

การแบ่งกาํไร

ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 651,720,739.14         342,774,792.69         

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม 250,012,845.41         65,915,509.99           
กาํไรสทุธิสาํหรบัปี 901,733,584.55         408,690,302.68         

การแบ่งกาํไรเบด็เสรจ็รวม

ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 793,740,482.39         291,457,801.79         

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม 250,012,845.41         65,915,509.99           
กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 1,043,753,327.80       357,373,311.78         

กาํไรต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐาน (บาท : หุ้น)

กาํไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 32 0.71 0.41 0.21 0.04 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนิน้ี

หน้า 3 จาก 85

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม



บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น

สาํหรบัปี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562

การแปลงคา่ สว่นเกนิทุน(ขาดทุน) ผลกําไรจาก

จดัสรรแล้ว งบการเงนิ จากการเปลีย่นแปลง สว่นเกนิทุน การวดัมลูคา่ใหม่ รวม รวม
ทุนเรอืนหุ้นทีอ่อก สว่นเกนิมลูคา่ สว่นเกนิมลูคา่ ทุนสาํรอง ในหน่วยงาน สดัสว่นการถอืหุ้นใน มลูคา่หุ้น ของผลประโยชน์ องคป์ระกอบอืน่ สว่นของผูถ้อืหุ้น สว่นได้เสยีทีไ่มม่ี รวม

หมายเหตุ และเรยีกชาํระแล้ว หุ้นสามญั หุ้นทุนซื้อคนื ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ด้จดัสรร ต่างประเทศ บรษิทัยอ่ย ของบรษิทัยอ่ย พนักงาน ของสว่นของผูถ้อืหุ้น ของบรษิทัใหญ่ อาํนาจควบคุม สว่นของผูถ้อืหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 836,030,770.00      365,101,797.82     6,017,138.90     83,603,077.00     311,411,191.11       78,458,257.61       (27,011,571.52)           450,000,000.00     4,660,636.95       506,107,323.04        2,108,271,297.87     364,662,647.83     2,472,933,945.70     

รายการกบัผูถ้อืหุ้นทีบ่นัทกึโดยตรงเขา้สว่นของผูถ้อืหุ้น

เงนิทุนทีไ่ด้รบัจากผูถ้อืหุ้นและการจดัการสว่นทุนให้ผูถ้อืหุ้น :

จาํหน่ายหุ้นจากการใชส้ทิธซิื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้แก่ผูถ้อืหุ้นเดมิ 85,542,070.00        196,746,761.00     -                   -                    -                       -                     -                           -                     -                     -                         282,288,831.00       -                      282,288,831.00       

จา่ยปันผลให้ผูถ้อืหุ้นของบรษิทัฯ 29 -                       -                     -                   -                    (108,684,000.10)      -                     -                           -                     -                     -                         (108,684,000.10)      -                      (108,684,000.10)      

การเปลีย่นแปลงสว่นได้เสยีในบรษิทัฯ :

สว่นของผูม้สีว่นได้เสยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุมของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้

จากการลงทุนของบรษิทัฯ -                       -                     -                   -                    -                       -                     -                           -                     -                     -                         -                        98,774,777.90       98,774,777.90         

การเปลีย่นแปลงสว่นได้เสยีในบรษิทัยอ่ย :

สว่นของผูม้สีว่นได้เสยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุมของบรษิทัยอ่ยเพิม่ขึน้ (ลดลง)

จากการลงทุนของบรษิทัยอ่ย -                       -                     -                   -                    -                       -                     -                           -                     -                     -                         -                        177,691,672.66     177,691,672.66       

จากเงนิปันผลของบรษิทัยอ่ย -                       -                     -                   -                    -                       -                     -                           -                     -                     -                         -                        (111,512.17)          (111,512.17)            

รวมรายการกบัผูถ้อืหุ้นทีบ่นัทกึโดยตรงเขา้สว่นของผูถ้อืหุ้น 85,542,070.00        196,746,761.00     -                   -                    (108,684,000.10)      -                     -                           -                     -                     -                         173,604,830.90       276,354,938.39     449,959,769.29       
กําไรสุทธสิาํหรบัปี -                       -                     -                   -                    342,774,792.69       -                     -                           -                     -                     -                         342,774,792.69       65,915,509.99       408,690,302.68       
ขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่สาํหรบัปี -                       -                     -                   -                    -                       (51,316,990.90)      -                           -                     -                     (51,316,990.90)         (51,316,990.90)        -                      (51,316,990.90)        

รวมกําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็สาํหรบัปี -                       -                     -                   -                    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 28 -                       -                     -                   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     536,947,776.70       27,141,266.71       (27,011,571.52)           450,000,000.00     4,660,636.95       454,790,332.14        2,573,333,930.56     706,933,096.21     3,280,267,026.77     

รายการกบัผูถ้อืหุ้นทีบ่นัทกึโดยตรงเขา้สว่นของผูถ้อืหุ้น

เงนิทุนทีไ่ด้รบัจากผูถ้อืหุ้นและการจดัการสว่นทุนให้ผูถ้อืหุ้น :

จา่ยปันผลให้ผูถ้อืหุ้นของบรษิทัฯ 29 -                       -                     -                   -                    (92,157,284.00)       -                     -                           -                     -                     -                         (92,157,284.00)        -                      (92,157,284.00)        

การเปลีย่นแปลงสว่นได้เสยีในบรษิทัยอ่ย :

สว่นของผูม้สีว่นได้เสยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุมของบรษิทัยอ่ยเพิม่ขึน้ (ลดลง)

จากการเปลีย่นแปลงสดัสว่นการถอืหุ้นในบรษิทัยอ่ย -                       -                     -                   -                    -                       -                     24,598,762.35            -                     -                     24,598,762.35          24,598,762.35         -                      24,598,762.35         

  จากการลงทุนของบรษิทัยอ่ย -                       -                     -                   -                    -                       -                     -                           -                     -                     -                         -                        (298,068,541.55)    (298,068,541.55)      

จากเงนิปันผลของบรษิทัยอ่ย -                       -                     -                   -                    -                       -                     -                           -                     -                     -                         -                        (61,007,481.66)      (61,007,481.66)        

รวมรายการกบัผูถ้อืหุ้นทีบ่นัทกึโดยตรงเขา้สว่นของผูถ้อืหุ้น -                       -                     -                   -                    (92,157,284.00)       -                     24,598,762.35            -                     -                     24,598,762.35          (67,558,521.65)        (359,076,023.21)    (426,634,544.86)      
กําไรสุทธสิาํหรบัปี -                       -                     -                   -                    651,720,739.14       -                     -                           -                     -                     -                         651,720,739.14       250,012,845.41     901,733,584.55       
กําไรเบด็เสรจ็อืน่สาํหรบัปี 16.3.2 -                       -                     -                   -                    -                       137,682,868.05     -                           -                     4,336,875.20       142,019,743.25        142,019,743.25       -                      142,019,743.25       

รวมกําไรเบด็เสรจ็สาํหรบัปี -                       -                     -                   -                    651,720,739.14       137,682,868.05     -                           -                     4,336,875.20       142,019,743.25        793,740,482.39       250,012,845.41     1,043,753,327.80     
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 921,572,840.00      561,848,558.82     6,017,138.90     92,157,284.00     1,096,511,231.84    164,824,134.76     (2,412,809.17)            450,000,000.00     8,997,512.15       621,408,837.74        3,299,515,891.30     597,869,918.41     3,897,385,809.71     

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

หน้า 4 จาก 85

กําไรสะสม องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของผูถ้อืหุ้น

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม
สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่



องคป์ระกอบอื่นของ

สว่นของผูถ้อืหุน้

ทุนเรอืนหุน้ทีอ่อก สว่นเกนิมลูค่า สว่นเกนิมลูค่า จดัสรรแลว้ ผลกําไรจากการวดัมลูค่าใหม่ รวม

หมายเหตุ และเรยีกชําระแลว้ หุน้สามญั หุน้ทุนซือ้คนื ทุนสาํรองตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ของผลประโยชน์พนักงาน สว่นของผูถ้อืหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 836,030,770.00         365,101,797.82       6,017,138.90          83,603,077.00             179,818,962.18         4,696,511.33                      1,475,268,257.23      
รายการกบัผูถ้อืหุน้ทีบ่นัทกึโดยตรงเขา้สว่นของผูถ้อืหุน้

เงนิทุนทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหุน้และการจดัการสว่นทุนใหผู้ถ้อืหุน้ :

จาํหน่ายหุน้จากการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ 85,542,070.00          196,746,761.00       -                       -                            -                         -                                   282,288,831.00         

จา่ยปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 29 -                         -                       -                       -                            (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         

กําไรสทุธสิาํหรบัปี -                         -                       -                       -                            34,141,620.83          -                                   34,141,620.83          

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่นสาํหรบัปี -                         -                       -                       -                            -                         -                                   -                         

รวมกําไรเบด็เสรจ็สาํหรบัปี -                         -                       -                       -                            34,141,620.83          -                                   34,141,620.83          

จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 28 -                         -                       -                       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             96,722,375.91          4,696,511.33                      1,683,014,708.96      
รายการกบัผูถ้อืหุน้ทีบ่นัทกึโดยตรงเขา้สว่นของผูถ้อืหุน้

เงนิทุนทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหุน้และการจดัการสว่นทุนใหผู้ถ้อืหุน้ :

จา่ยปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 29 -                         -                       -                       -                            (92,157,284.00)         -                                   (92,157,284.00)         
รวมรายการกบัผูถ้อืหุน้ทีบ่นัทกึโดยตรงเขา้สว่นของผูถ้อืหุน้ -                         -                       -                       -                            (92,157,284.00)         -                                   (92,157,284.00)         

กําไรสทุธสิาํหรบัปี -                         -                       -                       -                            196,591,120.98         -                                   196,591,120.98         

กําไรเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบัปี 16.3.2 -                         -                       -                       -                            -                         951,716.81                         951,716.81              

รวมกําไรเบด็เสรจ็สาํหรบัปี -                         -                       -                       -                            196,591,120.98         951,716.81                         197,542,837.79         

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 921,572,840.00         561,848,558.82       6,017,138.90          92,157,284.00             201,156,212.89         5,648,228.14                      1,788,400,262.75      

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

หน้า 5 จาก 85

กําไรสะสม

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สาํหรบัปี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562

หน่วย : บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการ



งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ปี 2561

หมายเหตุ ปี 2562 (จดัประเภทใหม่) ปี 2562 ปี 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 970,964,826.05         430,021,096.92         201,150,419.37         43,900,398.33           

รายการปรบัปรุงกระทบกาํไรสุทธเิป็นเงนิสดรบั (จ่าย) จากกจิกรรมดาํเนินงาน :

หน้ีสญู 9 2,336,448.60            -                         -                         -                         

หน้ีสงสยัจะสญู 9 6,250,255.57            7,158,357.23            3,430,591.92            7,158,357.23            

กลบัรายการค่าเผื่อการลดมลูค่าสนิคา้คงเหลอื 10 (1,887,437.06)            -                         -                         -                         

ค่าเสื่อมราคา 14 239,513,854.66         143,237,668.54         24,604,487.05           26,702,533.10           

กลบัรายการค่าเผื่อการดอ้ยค่าของอาคารและอุปกรณ์ 14 (272,885.88)              (302,411.24)              (272,885.88)              (302,411.24)              

ค่าตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 15 23,485,820.15           20,122,908.61           -                         -                         

ตดัจาํหน่ายสนิทรพัยเ์ป็นค่าใชจ่้าย 50,962.09                8,574,572.90            25.00                      -                         

ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายเงนิลงทุนชัว่คราว (354,201.18)              31,743.57                (263,951.70)              (28,035.60)               

ขาดทุน (กาํไร) จากการปรบัมลูค่าเงนิลงทุนชัว่คราวทีย่งัไม่เกดิขึน้ 46,887.90                (122,755.10)              52,913.51                (122,759.65)              

ขาดทุน (กาํไร) จากการปรบัมลูค่าเงนิลงทุนระยะยาวทีย่งัไม่เกดิขึน้ (5,870.00)                 77,645.00                (5,870.00)                 77,645.00                

ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 1,964,499.75            (2,427,567.64)            (3,969,002.19)            (2,427,547.16)            

ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้ (110,546,531.76)        13,270,117.29           (195,670.54)              (337,099.58)              

กาํไรจากการขายหุน้ 2.2.2.5.1 (543,014,600.43)        -                         -                         -                         

กาํไรจากการซือ้ในราคาตํ่ากว่ามลูค่ายุตธิรรม 12 -                         (130,981,853.71)        -                         -                         

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 13 (390,391,104.12)        (240,447,479.26)        -                         -                         

ประมาณการหน้ีสนิผลประโยชน์พนกังาน 24 19,781,754.84           12,691,049.00           14,292,094.02           3,769,015.00            

ภาษถีูกหกั ณ ทีจ่่ายไม่ขอคนื 118,456.46               -                         -                         -                         

กลบัรายการเงนิปันผลคา้งจ่าย (806,644.14)              -                         (806,644.14)              -                         

รายไดด้อกเบี้ย (1,822,394.74)            (2,025,540.01)            (111,602,279.25)        (75,579,709.01)          

รายไดเ้งนิปันผล 12 -                         -                         (179,999,992.00)        -                         

ค่าใชจ่้ายดอกเบี้ย 296,751,103.70         241,770,628.31         106,451,807.02         64,261,737.01           

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

   ในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 512,163,200.46         500,648,180.41         52,866,042.19           67,072,123.43           

สนิทรพัยด์าํเนินงานลดลง (เพิม่ขึน้) :-

   ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมุนเวยีนอื่น 174,942,636.75         (149,286,801.79)        3,027,355.37            234,060,365.37         

   สนิคา้คงเหลอื 14,908,585.10           (18,077.30)               10,690,126.76           1,165,629.60            

   งานระหว่างก่อสรา้ง - สญัญารบัจา้งตดิตัง้ -                         712,320.00               -                         -                         

   สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 42,927,978.26           (103,358,218.26)        (183,141.55)              (11,283.17)               

   สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 52,350,505.33           2,665,047.65            138,334.66               228,141.30               

หน้ีสนิดาํเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง) :-

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอื่น (105,486,988.13)        28,537,303.32           5,987,931.78            5,756,288.84            

   หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น (12,534,819.89)          (7,686,511.77)            (380,890.99)              (1,691,903.60)            

   หน้ีสนิไม่หมุนเวยีนอื่น -                         -                         -                         63,000.00                

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานทีจ่่ายจรงิ 24 (4,359,417.00)            (1,988,070.00)            (4,359,417.00)            (1,191,070.00)            

เงินสดได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 674,911,680.88         270,225,172.26         67,786,341.22           305,451,291.77         

จ่ายภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล (28,812,555.87)          (39,471,770.46)          (14,344,333.89)          (12,778,800.34)          

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 646,099,125.01         230,753,401.80         53,442,007.33           292,672,491.43         

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนิน้ี

หน้า 6 จาก 85

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม



งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ปี 2561

หมายเหตุ ปี 2562 (จดัประเภทใหม่) ปี 2562 ปี 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจ่ายซือ้เงนิลงทุนชัว่คราว (818,858,520.58)        (455,407,828.50)        (605,800,000.00)        (437,100,000.00)        

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนชัว่คราว 476,016,751.93         207,787,449.25         323,476,502.44         185,715,484.85         

เงนิลงทุนชัว่คราวทีต่ดิภาระคํ้าประกนั (2,836,113.56)            4,250,584.71            -                         -                         

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5.2 -                         (200,000.00)              (1,324,130,000.00)      (363,853,388.23)        

เงนิสดรบัชาํระจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5.2 -                         200,000.00               1,291,360,190.87       283,500,000.00         

เงนิสดรบัชาํระจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัร่วมทางอ้อม 5.2 -                         66,404,981.35           -                         -                         

เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน (4,654,000.00)            (3,138,000.00)            (2,809,000.00)            (3,138,000.00)            

เงนิสดรบัชาํระจากเงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 3,622,536.18            2,964,042.39            2,939,638.47            2,951,693.75            

เงนิฝากธนาคารตดิภาระคํ้าประกนั (63,316,655.33)          4,324,567.71            -                         -                         

เงนิสดจ่ายซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 12 -                         (415,368,793.24)        (74,748,730.71)          (407,500,000.00)        

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทางอ้อม 2.2.2.5.1 1,070,150,000.00       -                         -                         -                         

เงนิสดจ่ายซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม -                         (4,716,000.00) -                         -                         

เงนิสดจ่ายซือ้สนิทรพัยถ์าวร 14 (821,353,087.38)        (813,037,505.63)        (9,581,440.77)            (3,104,603.20)            

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 32,217,691.73           9,721,253.00            3,986,525.05            9,220,505.00            

เงนิสดจ่ายซือ้สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 15 -                         (11,084,301.53)          -                         -                         

เงนิสดรบัจากการรบัคนืค่าสทิธกิารใชส้ายส่งกระแสไฟฟ้า 15 23,036,106.89           -                         -                         -                         

ดอกเบี้ยรบั 1,819,985.56            2,141,274.11            111,788,398.90         74,353,353.77           

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (104,155,304.56)        (1,405,158,276.38)      (283,517,915.75)        (658,954,954.06)        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ (137,218,481.27)        27,994,176.63           (40,205,826.77)          (217,412,143.21)        

เงนิสดรบัจากการออกตัว๋แลกเงนิขายลด 1,130,000,000.00       1,275,000,000.00       1,130,000,000.00       1,275,000,000.00       

เงนิสดจ่ายชาํระตัว๋แลกเงนิขายลด (1,320,000,000.00)      (1,195,000,000.00)      (1,320,000,000.00)      (1,195,000,000.00)      

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5.2 85,000,000.00           -                         470,989,693.19         -                         

เงนิสดจ่ายชาํระเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5.2 (85,000,000.00)          (30,000,000.00)          (470,989,693.19)        (30,000,000.00)          

เงนิสดจ่ายชาํระเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัอื่น -                         (48,956,549.28)          -                         -                         

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 22 937,322,919.73         1,418,440,494.28       74,748,730.71           436,748,000.00         

เงนิสดจ่ายชาํระเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 22 (348,792,615.49)        (234,589,406.72)        (81,660,000.00)          (14,850,000.00)          

เงนิสดจ่ายชาํระเงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัอื่น (517,578.41)              -                         -                         -                         

เงนิสดรบัจากการออกหุน้กู้ 23 991,700,000.00         -                         991,700,000.00         -                         

เงนิสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุน้กู้ 23 (884,700,000.00)        (56,700,000.00)          (328,000,000.00)        -                         

เงนิสดรบัจากการเพิม่ทุน 26 -                         282,288,831.00         -                         282,288,831.00         

เงนิสดรบัชาํระค่าหุน้จากส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุมของบรษิทัย่อย -                         177,585,690.25         -                         -                         

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุมของบรษิทัย่อย (299,076,015.11)        -                         -                         -                         

เงนิปันผลจ่าย (92,743,657.82)          (108,462,602.43) (91,982,099.30)          (108,458,994.43)

จ่ายดอกเบี้ย (289,582,547.86)        (267,410,096.66)        (104,393,965.20)        (64,211,369.21)          

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (313,607,976.23)        1,240,190,537.07       230,206,839.44         364,104,324.15         

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 137,682,868.05         (51,316,990.90)          -                         -                         

เงินสดรบัจากการลงทุนในบริษทัย่อย -                         134,042,258.48         -                         -                         

สินทรพัยส์ทุธิท่ีลดลงจากการขายเงินลงทุน (522,516,773.50)        -                         -                         -                         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (156,498,061.23)        148,510,930.07         130,931.02               (2,178,138.48)            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี 6 307,571,021.82         159,060,091.75         4,381,398.43            6,559,536.91            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 6 151,072,960.59         307,571,021.82         4,512,329.45            4,381,398.43            

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนิน้ี
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บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม



งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561

การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบักระแสเงินสดเพ่ิมเติม

1. เงนิสดจ่ายในระหว่างปี

ดอกเบี้ยจ่ายทีถ่อืเป็นต้นทุนของสนิทรพัย์ 14 9,667,496.74            5,675,048.02            -                         -                         

2. รายการทีม่ใิช่เงนิสด

ซือ้สนิทรพัยโ์ดยการก่อหน้ี 14 66,118,494.25           -                         8,319,180.00            -                         

ประมาณการต้นทุนการรือ้ถอน 14 6,045,000.00            -                         -                         -                         

ประมาณการหน้ีสนิผลประโยชน์พนกังานเพิม่ขึน้จากการซือ้ธุรกจิ 24 -                         7,431,622.00            -                         -                         

3. รายการลดลงของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิจากการขายเงนิลงทุน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด (3,907,715.93)            -                         -                         -                         

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมุนเวยีนอื่น - สุทธิ (391,968,206.30)        -                         -                         -                         

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น (43,882,161.72)          -                         -                         -                         

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ (86,473,866.15)          -                         -                         -                         

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอื่น 3,573,156.86            -                         -                         -                         

หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น 142,019.74               -                         -                         -                         

4. จาํนวนทีย่งัไม่ไดเ้บกิใชข้องวงเงนิสนิเชื่อทีอ่าจจะนํามาใช้

เพื่อกจิกรรมดาํเนินงานในอนาคต 1,606,051,838.28       1,422,328,178.91       437,777,620.98         335,939,592.01         

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนิน้ี

หน้า 8 จาก 85

สาํหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

งบการเงนิรวม

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

หน่วย : บาท
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บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

สาํหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 
1. ข้อมลูทัว่ไป 

บรษิทัฯ จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัเป็นนิตบุิคคลตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษิทัมหาชน จาํกดั เมือ่วนัที ่ 13 สงิหาคม 2536 
และบรษิทัฯ จดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เมือ่วนัที ่ 26 เมษายน 2536 โดยสาํนกังานใหญ่ตัง้อยู่
เลขที ่ 51/29, 51/61 ซอยวภิาวดรีงัสติ 66 (สยามสามคัค)ี ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่
กรงุเทพมหานคร บรษิทัฯ ดาํเนินธุรกจิเกีย่วกบัการรบัจา้งพมิพส์ิง่พมิพป์ระเภทหนงัสอื นิตยสาร และบรรจุภณัฑ ์
และลงทุนในธุรกจิผลติไฟฟ้าดว้ยพลงังานทดแทน 

บรษิทัยอ่ย และบรษิทัรว่มประกอบธุรกจิหลกัตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.2.1 
 
2. เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

2.1 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงนิ 

งบการเงนิน้ี จดัทาํขึน้ตามกฎหมายเป็นภาษาไทย งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัทาํขึน้เพือ่ความสะดวกของผูอ้่าน
งบการเงนิทีไ่มคุ่น้เคยกบัภาษาไทย 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ไดจ้ดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของประเทศไทยภายใต้
พระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 ซึง่หมายความถงึ มาตรฐานการบญัชทีีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ี
พ.ศ. 2547 รวมถงึการตคีวามและแนวปฏบิตัทิางการบญัชทีีป่ระกาศใชโ้ดยสภาวชิาชพีบญัช ีและตามขอ้กําหนดของ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยการจดัทาํและนําเสนอรายงานทางการเงนิ ภายใตพ้ระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ นําเสนอตามเกณฑท์ีก่าํหนดในมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่1 (ปรบัปรงุ 2561) 
เรื่อง "การนําเสนองบการเงนิ" และแสดงรายการตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ เรือ่ง "กาํหนดรายการ
ยอ่ทีต่อ้งมใีนงบการเงนิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2559” ลงวนัที ่11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญตักิารบญัช ี
พ.ศ. 2543 ซึง่มผีลใชบ้งัคบัสาํหรบัการจดัทาํงบการเงนิของบรษิทัมหาชนจาํกดั ตัง้แต่รอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอื
หลงัวนัที ่1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ แสดงหน่วยเงนิตราเป็นเงนิบาท ซึง่เป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการดาํเนินงานของ
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ยกเวน้ทีจ่ะระบุเป็นอยา่งอื่น 

2.2 หลกัการจดัทาํงบการเงนิรวม  

2.2.1 งบการเงนิรวมน้ี ไดจ้ดัทาํขึน้โดยรวมงบการเงนิของบรษิทั โรงพมิพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) บรษิทัยอ่ย และสว่นไดเ้สยี
ของบรษิทัรว่ม ดงัต่อไปน้ี 

 การดาํเนินกจิการ สดัสว่นการถอืหุน้ (รอ้ยละ) 
รายชือ่บรษิทั ประเภทธุรกจิ ประเทศ ปี 2562 ปี 2561 

บริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดยบริษทั :     

บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 
 

เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น และลงทุนในธุรกจิ 
ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์

ไทย 75.00 75.00 

บรษิทั เวลิด ์พริน้ติง้ แอนด ์แพค็เกจจิง้ จาํกดั 
(เดมิชือ่ บรษิทั ดบับลวิพเีอส (ประเทศไทย) จาํกดั) 

รบัจา้งพมิพส์ิง่พมิพป์ระเภทหนงัสอื นิตยสาร 
และบรรจภุณัฑ ์

ไทย 99.99 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 สดัสว่นการถอืหุน้ (รอ้ยละ) 
รายชือ่บรษิทั ประเภทธุรกจิ ประเทศ ปี 2562 ปี 2561 

บริษทัย่อยทางอ้อมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อย :     

บรษิทั อารพ์วี ีพลงังาน จาํกดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์และ   
เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น 

ไทย 99.99 99.99 

บรษิทั เอป็โก ้เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั ลงทุนในธุรกจิพฒันาโครงการพลงังานใน
ประเทศญีปุ่่ น 

ไทย 99.99 99.99 

บรษิทั ทศัน์ศริ ิจาํกดั เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น และลงทุนในธุรกจิ 
ผลติไฟฟ้าพลงังานความรอ้นรว่ม 

ไทย 99.99 99.99 

บรษิทั เอสทซี ีเอน็เนอรย์ี ่จาํกดั เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น และลงทุนในธุรกจิ 
ผลติไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นรว่ม 

ไทย 99.99 99.99 

บรษิทั เอเพก็ซ ์เอน็เนอยี ่โซลชูัน่ จาํกดั เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น และลงทุนในธุรกจิ 
ผลติไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นรว่ม 

ไทย 81.25 81.25 

บรษิทั โซล่า พาวเวอร ์แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น และลงทุนในธุรกจิ
พฒันาโครงการพลงังานในต่างประเทศ 

ไทย - 99.99 

บรษิทั เอป็โก ้เอน็จเินียริง่ จาํกดั บาํรงุรกัษา และใหบ้รกิารรบัจา้งตดิตัง้
โรงไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์

ไทย - 75.00 

EP Group (HK) Company Limited เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น และลงทุนในธุรกจิ
พฒันาโครงการพลงังานในต่างประเทศ 

ฮอ่งกง 100.00 - 

บริษทัย่อยทางอ้อมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อยทางอ้อม :     

บรษิทั เอป็โก ้เอน็จเินียริง่ จาํกดั บาํรงุรกัษา และใหบ้รกิารรบัจา้งตดิตัง้
โรงไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์

ไทย 99.99 - 

บรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จาํกดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์        
และใหบ้รกิารรบัจา้งตดิตัง้โรงไฟฟ้า    
จากพลงังานแสงอาทติย ์

ไทย 99.99 99.99 

บรษิทั เจเคอาร ์พลงังาน จาํกดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ ไทย 99.99 99.99 
บรษิทั อะควาตสิ เอน็เนอรจ์ ีจาํกดั เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น และลงทุนในธุรกจิ 

ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์
ไทย 99.99 99.99 

บรษิทั ลพบุร ีโซล่า จาํกดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ ไทย 99.99 99.99 
บรษิทั ปราจนี โซล่า จาํกดั* ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ 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 - 61.25 
EPVN W1 (HK) Company Limited เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น ฮอ่งกง 100.00 - 
EPVN W2 (HK) Company Limited เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น ฮอ่งกง 100.00 - 
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2. เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัทาํงบการเงนิรวม (ต่อ) 

2.2.1 งบการเงนิรวมน้ี ไดจ้ดัทาํขึน้โดยรวมงบการเงนิของบรษิทั โรงพมิพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) บรษิทัยอ่ย และสว่นไดเ้สยี
ของบรษิทัรว่ม ดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 การดาํเนินกจิการ สดัสว่นการถอืหุน้ (รอ้ยละ) 
รายชือ่บรษิทั ประเภทธุรกจิ ประเทศ ปี 2562 ปี 2561 

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 และลงทุนในธุรกจิ 
ผลติไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นรว่ม 

ไทย 50.00 50.00 

* บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มสีว่นรว่มในอาํนาจการควบคุม ดงันัน้จงึถอืวา่บรษิทัดงักล่าวเป็นบรษิทัยอ่ย ตามคาํนิยามทีร่ะบุในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิ 

** เป็นบรษิทัรว่มของบรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) และบรษิทั แทค เอน็เนอยี ่จาํกดั 
*** เป็นบรษิทัรว่มของบรษิทั ทศัน์ศริ ิจาํกดั และบรษิทั แทค เอน็เนอยี ่จาํกดั 
**** บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) ไมม่อีาํนาจในการควบคุม เน่ืองจากเป็นการถอืหุน้ทางออ้มผา่นบรษิทั เอสทซี ีเอน็เนอรย์ี ่

จาํกดั และบรษิทั เอเพก็ซ ์เอน็เนอยี ่โซลชูัน่ จาํกดั และมตีวัแทนเป็นกรรมการผูม้อีาํนาจเพยีง 2 ทา่น จากจาํนวน 4 ทา่น  

2.2.2 รายละเอยีดการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งทีม่สีาระสาํคญัของกลุ่มบรษิทั มดีงัน้ี 

ปี 2562 

บริษทัฯ 

2.2.2.1  ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่5/2562 เมือ่วนัที ่10 กรกฎาคม 2562 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เขา้ซือ้หุน้สามญั
ของบรษิทั ดบับลวิพเีอส (ประเทศไทย) จาํกดั (“WPS”) เพิม่เตมิจากผูถ้อืหุน้เดมิอกีจาํนวน 7,499,998 หุน้ ในราคา
หุน้ละ 9.645 บาท เป็นจาํนวนเงนิ 72.34 ลา้นบาท ภายหลงัการซือ้หุน้ สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัดงักลา่วเพิม่จากเดมิ
ในสดัสว่นรอ้ยละ 84.50 เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 99.49 ของทุนจดทะเบยีน ทัง้น้ีบรษิทัฯ ไดจ้า่ยชาํระคา่หุน้แลว้ทัง้จาํนวน      
เมือ่วนัที ่12 กรกฎาคม 2562 

2.2.2.2 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่ 6/2562 เมือ่วนัที ่ 13 สงิหาคม 2562 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เขา้ซือ้หุน้สามญั
ของ WPS เพิม่เตมิจากผูถ้อืหุน้เดมิอกีจาํนวน 250,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 9.645 บาท เป็นจาํนวนเงนิ 2.41 ลา้นบาท 
ภายหลงัการซือ้หุน้ สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัดงักลา่วเพิม่จากเดมิในสดัสว่นรอ้ยละ 99.49 เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 
ของทุนจดทะเบยีน ทัง้น้ีบรษิทัฯ ไดจ้า่ยชาํระคา่หุน้แลว้ทัง้จาํนวนเมือ่วนัที ่30 สงิหาคม 2562 

บริษทัย่อยทางตรง : บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) “EP” 

2.2.2.3 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัของ EP ครัง้ที ่4/2562 เมือ่วนัที ่25 เมษายน 2562 มมีตอินุมตัใิห ้EP จดัตัง้ EP Group 
(HK) Company Limited (“EP-HK”) เป็นบรษิทัยอ่ยในประเทศฮอ่งกง เพือ่จดัโครงสรา้งการถอืหุน้ในบรษิทัยอ่ยใน
ต่างประเทศ โดย EP ถอืหุน้จาํนวน 100 หุน้ ราคาหุน้ละ 1 ดอลลา่รฮ์อ่งกง สดัสว่นการถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของ
ทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักลา่ว ทัง้น้ี EP ไดจ้า่ยชาํระคา่หุน้ดงักลา่วทัง้จาํนวนแลว้ เมือ่วนัที ่31 พฤษภาคม 2562 
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2. เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัทาํงบการเงนิรวม (ต่อ) 

2.2.2 รายละเอยีดการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งทีม่สีาระสาํคญัของกลุ่มบรษิทั มดีงัน้ี (ต่อ) 

บริษทัย่อยทางตรง : บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) “EP” (ต่อ) 

2.2.2.4 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัของ EP ครัง้ที ่6/2562 เมือ่วนัที ่5 มถุินายน 2562 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทั อารพ์วี ีพลงังาน 
จาํกดั (“RPV”) ซือ้หุน้ของบรษิทั เอป็โก ้ เอน็จเินียริง่ จาํกดั (“EPCO-EE”) จาก EP และผูถ้อืหุน้เดมิ จาํนวน 
199,980 หุน้ ในราคาหุน้ละ 11 บาท เป็นจาํนวนเงนิ 2.20 ลา้นบาท สดัสว่นการถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของทุน
จดทะเบยีนในบรษิทัดงักลา่ว เพือ่จดัโครงสรา้งการถอืหุน้ใหมใ่หเ้กดิความชดัเจนในการดาํเนินธุรกจิ ทัง้น้ี RPV ได้
จา่ยชาํระคา่หุน้ดงักลา่วทัง้จาํนวนแลว้ เมือ่วนัที ่28 มถุินายน 2562 

2.2.2.5 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัของ EP ครัง้ที ่8/2562 เมือ่วนัที ่6 กนัยายน 2562 มมีตอินุมตั ิดงัน้ี 

2.2.2.5.1 ให ้ EP ขายหุน้จาํนวนรอ้ยละ 100 ของหุน้ทัง้หมดของ บรษิทั โซลา่ พาวเวอร ์แมเนจเมน้ท ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
(”SPM-TH”) ใหแ้ก่บรษิทั บจี ีคอนเทนเนอร ์กล๊าส จาํกดั (มหาชน) (“BGC”) มลูคา่ตามสญัญาประมาณ 1,259 ลา้นบาท 
ทัง้น้ี SPM-TH ถอืหุน้จาํนวนรอ้ยละ 64.99 ของหุน้ทัง้หมดใน Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company 
(“PKS”) โดย PKS ประกอบธุรกจิเป็นผูพ้ฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศเวยีดนาม จาํนวน 2 
โครงการ ซึง่ก่อนดาํเนินการซือ้ขายหุน้ SPM-TH จะตอ้งซือ้หุน้ของ PKS เพิม่จากผูถ้อืหุน้เดมิในสดัสว่นรอ้ยละ 2 
รวมเป็นสดัสว่นการถอืหุน้ใน PKS รอ้ยละ 67 ของทุนจดทะเบยีน โดยมรีายละเอยีดของทุนเรยีกชาํระแลว้ ดงัน้ี 

วนัทีจ่่ายซือ้เงนิลงทนุ 

ทนุจดทะเบยีน 
ทีเ่รยีกชาํระ 

(หุน้) 
จาํนวนหุน้ 

ทีล่งทนุ (หุน้) 

 
มลูคา่เงนิลงทนุ 
(ดงเวยีดนาม) 

มลูคา่เงนิลงทนุ 
(บาท) 

สดัสว่นการถอื
หุน้ ณ วนัเรยีก
ชาํระเพิม่ทนุ 

(รอ้ยละ) 
08/10/2561 17,000 15,280 1,531,388,704.97 2,171,057.73 89.88 
08/11/2561 813,702 814,542 81,450,780,955.03 115,473,195.69 99.89 
21/11/2561 773,403 773,403 77,340,305,226.00 109,594,883.71 99.94 
29/11/2561 465,500 465,500 46,550,000,000.00 65,960,000.00 99.95 
20/12/2561 1,796,885 299,847 29,984,722,656.45 42,263,811.79 61.25 
08/01/2562 1,123,815 874,665 87,466,546,093.85 121,255,717.11 64.99 
06/03/2562 853,211 853,211 85,321,081,946.40 116,646,866.21 70.10 
22/03/2562 476,484 11,532 1,153,174,375.50 1,570,138.74 64.99 
25/09/2562 1,144,935 815,386 81,538,566,430.50 107,190,606.48 65.95 
07/10/2562 355,065 159,610 15,961,033,675.80 21,053,659.21 64.99 
06/11/2562 - 156,424 16,424,520,005.40 21,506,610.04 67.00 

คงเหลอื ณ วนัที ่27 ธนัวาคม 2562 7,820,000 5,239,400 524,722,120,069.90 724,686,546.71  

 มลูคา่ของหุน้ SPM-TH ตามสญัญาการซือ้ขายหุน้ ระหวา่ง EP และ BGC ลงวนัที ่ 6 กนัยายน 2562 ประมาณ 
1,259 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 

เงนิคา่หุน้สามญัจาํนวนรอ้ยละ 100 ของ SPM-TH  526.75 ลา้นบาท 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัคงคา้งเพือ่ PKS 732.25 ลา้นบาท 
     รวม  1,259.00 ลา้นบาท 
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2. เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัทาํงบการเงนิรวม (ต่อ) 

2.2.2 รายละเอยีดการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งทีม่สีาระสาํคญัของกลุ่มบรษิทั มดีงัน้ี (ต่อ) 

บริษทัย่อยทางตรง : บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) “EP” (ต่อ) 

2.2.2.5 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัของ EP ครัง้ที ่8/2562 เมือ่วนัที ่6 กนัยายน 2562 มมีตอินุมตั ิดงัน้ี (ต่อ) 

เงือ่นไขในการรบัชาํระเงนิคา่หุน้ตามสญัญาซือ้ขายเงนิลงทุน แบง่เป็น 3 งวด ดงัต่อไปน้ี 

งวดแรก : 125.90 ลา้นบาท ซึง่เทา่กบัรอ้ยละ 10 ของมลูคา่สิง่ตอบแทนของสนิทรพัยท์ีจ่าํหน่ายไป โดยจา่ยชาํระใน
วนัทีเ่ขา้ลงนามในสญัญาซือ้ขายหุน้และหน้ี 

งวดทีส่อง : 1,133.10 ลา้นบาท ซึง่เท่ากบัรอ้ยละ 90 ของมลูค่าสิง่ตอบแทนของสนิทรพัยท์ีจ่าํหน่ายไป โดยจา่ยชาํระ
ในวนัทีโ่อนหุน้ SPM-TH ใหแ้ก่ BGC เรยีบรอ้ยแลว้ อยา่งไรกต็าม เน่ืองดว้ยผูร้บัเหมาก่อสรา้งของโครงการทัง้ 2 
โครงการยงัคงมงีานก่อสรา้งและซ่อมแซมบางสว่นไมแ่ลว้เสรจ็ (โดยงานในสว่นดงักลา่วไมไ่ดม้ผีลกระทบต่อการผลติ
และขายพลงังานไฟฟ้าของโครงการ) EP และ BGC จงึตกลงแกไ้ขเปลีย่นแปลงงวดการชาํระเงนิตามสญัญาซือ้ขาย
หุน้และหน้ี โดยใหก้นัเงนิประมาณรอ้ยละ 15 ของราคาซือ้ขายหุน้และหน้ี จนกวา่บรษิทัผูร้บัเหมาก่อสรา้งของโครงการ
ทัง้ 2 โครงการ จะดาํเนินการก่อสรา้งและซ่อมแซมบางสว่นแลว้เสรจ็ คดิเป็นจาํนวนเงนิ 188.85 ลา้นบาท ณ วนัที ่
27 ธนัวาคม 2562 EP ไดโ้อนหุน้และหน้ีใหแ้ก่ BGC โดย EP ไดร้บัเงนิคา่ขายหุน้และหน้ีแลว้ทัง้สิน้ 1,070 ลา้นบาท 

งวดสดุทา้ย : เป็นการปรบัปรุงมลูคา่สิง่ตอบแทนของสนิทรพัยท์ีจ่าํหน่ายไป โดยการปรบัปรุงมลูคา่สิง่ตอบแทนของ
สนิทรพัยท์ีจ่าํหน่ายไป โดยเพิม่ขึน้จากรายการเงนิสดหรอืรายการเทยีบเทา่เงนิสด ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีจากการ
ดาํเนินงานอื่นๆ ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ยลว่งหน้า (หากม)ี ลดลงจากรายการเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีจากการดาํเนินงาน
อื่นๆ ทีค่งเหลอืใน SPM-TH ณ วนัทีธุ่รกรรมเสรจ็สมบรูณ์ โดย BGC จะชาํระเงนิงวดสดุทา้ยใหแ้ก่ EP ภายใน 3 วนั
ทาํการ หลงัจากที ่

-   BGC และ EP สามารถตกลงเรือ่งการตรวจสอบงบการเงนิรวมของ SPM-TH และ PKS (Special Audit) 
- วนัทีว่ศิกรทีป่รกึษา (Owner’s Engineer) ยนืยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรวา่ไดด้าํเนินการก่อสรา้งและซ่อมแซม

ตามทีต่กลงกนัเรยีบรอ้ยแลว้ ซึง่คาดวา่น่าจะดาํเนินการไดแ้ลว้เสรจ็ภายในเดอืนมนีาคม 2563 
ในการซือ้ขายหุน้ดงักลา่ว บรษิทัยอ่ยมผีลกาํไรจากการขายเงนิลงทุนสทุธจิากคา่ใชจ้า่ยจาํนวน 543.01 ลา้นบาท 

2.2.2.5.2 ให ้ EP-HK ซือ้หุน้ของ Alternative Energies Kabushiki Kaisha (Jpn Co.) (“AEKK”) จาํนวน 2,450 หุน้ จาก 
SPM-TH เป็นจาํนวนเงนิ 181.50 ลา้นบาท สดัสว่นการถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 98 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทั
ดงักลา่ว เพือ่จดัโครงสรา้งการถอืหุน้ใหมก่่อนการขายหุน้ SPM-TH ทัง้น้ี EP-HK ไดร้บัโอนหุน้ทัง้หมดแลว้เมือ่วนัที ่
30 กนัยายน 2562 

2.2.2.5.3 ให ้EP-HK จดัตัง้ EPVN W1 (HK) Company Limited และ EPVN W2 (HK) Company Limited เป็นบรษิทัยอ่ยใน
ประเทศฮอ่งกง เพื่อจดัโครงสรา้งการถอืหุน้ในบรษิทัยอ่ยในต่างประเทศ และเพื่อรองรบัแผนการขยายธุรกจิในอนาคต 
โดย EP-HK ถอืหุน้บรษิทัละ 100 หุน้ ราคาหุน้ละ 1 ดอลลา่รฮ์อ่งกง สดัสว่นการถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของทุน
จดทะเบยีนในบรษิทัดงักลา่ว ทัง้น้ี EP-HK ไดจ้า่ยชาํระคา่หุน้ทัง้สองบรษิทัทัง้จาํนวนแลว้ เมือ่วนัที ่30 กนัยายน 2562 
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2. เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัทาํงบการเงนิรวม (ต่อ) 

2.2.2 รายละเอยีดการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งทีม่สีาระสาํคญัของกลุ่มบรษิทั มดีงัน้ี (ต่อ) 

ปี 2561 

บริษทัฯ 

2.2.2.6 ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ ครัง้ที ่ 13/2561 เมือ่วนัที ่ 12 ธนัวาคม 2561 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เขา้ทาํสญัญา
ซือ้ขายหุน้ของ WPS จากผูถ้อืหุน้เดมิ จาํนวน 42,250,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 9.645 บาท มลูคา่ 407.50 ลา้นบาท 
คดิเป็นสดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 84.50 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักลา่ว 

บริษทัย่อยทางตรง : บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) “EP” 

2.2.2.7 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัของ EP ครัง้ที ่ 7/2561 เมือ่วนัที ่ 19 กนัยายน 2561 มมีตอินุมตัใิห ้ SPM-TH ซึง่เป็น
บรษิทัยอ่ยของ EP เขา้ทาํสญัญาซือ้ขายหุน้ของ PKS จากผูถ้อืหุน้เดมิ จาํนวน 15,280 หุน้ ในราคาพารห์ุน้ละ 100,000 
ดงเวยีดนาม และ PKS ทยอยเรยีกทุนเพิม่ใหค้รบตามจาํนวนทุนจดทะเบยีน จาํนวน 5,000,000 หุน้ โดยมรีายละเอยีด
ดงัน้ี 

วนัทีจ่า่ยซือ้เงนิลงทุน 

ทุนจดทะเบยีน 
ทีเ่รยีกชาํระ 

(หุน้) 
จาํนวนหุน้ 

ทีล่งทุน (หุน้) 

 
 

มลูคา่เงนิลงทุน    
(ดงเวยีดนาม) 

มลูคา่เงนิลงทุน 
(บาท) 

สดัสว่นการถอื
หุน้ ณ วนัเรยีก
ชาํระเพิม่ทุน 

(รอ้ยละ) 
08/10/2561 17,000 15,280 1,531,388,704.97 2,171,057.73 89.88 
08/11/2561 813,702 814,542 81,450,780,955.03 115,473,195.69 99.89 
21/11/2561 773,403 773,403 77,340,305,226.00 109,594,883.71 99.94 
29/11/2561 465,500 465,500 46,550,000,000.00 65,960,000.00 99.95 
20/12/2561 1,796,885 299,847 29,984,722,656.45 42,263,811.79 61.25 

คงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 3,866,490 2,368,572 236,857,197,542.45 335,462,948.92  

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัของ EP ครัง้ที ่8/2561 เมื่อวนัที ่31 ตุลาคม 2561 มมีตอินุมตัใิห ้SPM-TH เขา้ทาํบนัทกึ
ขอ้ตกลงลงทุนรว่มกนัในโครงการ PKS กบับรษิทั คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซสิเตม็ส ์โซลชูัน่ จาํกดั (มหาชน) (“CSS”) 
เมือ่วนัที ่ 17 ธนัวาคม 2561 โดยสดัสว่นการลงทุนของ SPM-TH คดิเป็นรอ้ยละ 64.99 และสดัสว่นการลงทุนของ 
CSS คดิเป็นรอ้ยละ 25 ของทุนจดทะเบยีน ซึง่ไดท้าํสญัญาโอนสดัสว่นการถอืหุน้ใหแ้ก่ CSS ตามบนัทกึขอ้ตกลง
ดงักลา่วแลว้เมื่อวนัที ่20 ธนัวาคม 2561 

2.2.3 บรษิทัยอ่ย หมายถงึ กจิการทีก่ลุม่บรษิทัมอีาํนาจในการควบคุมนโยบายการเงนิและการดาํเนินงาน และโดยทัว่ไปแลว้
กลุม่บรษิทัจะถอืหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงมากกวา่กึง่หน่ึง 

2.2.4 บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญั โดยมีอํานาจเข้าไปมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจเกี่ยวกบั
นโยบายทางการเงนิและการดําเนินงานแต่ไม่ถงึระดบัทีจ่ะควบคุมนโยบายดงักล่าว การมอีทิธพิลอย่างมนีัยสาํคญัถูก
สนันิษฐานวา่มอียูเ่มือ่กลุม่บรษิทัมอีาํนาจในการออกเสยีงในกจิการอื่นในอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 20 ถงึรอ้ยละ 50 

2.2.5 งบการเงนิของบรษิทัยอ่ยไดถู้กนํามารวมในการจดัทาํงบการเงนิรวม โดยเริม่ตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัใหญ่มอีํานาจควบคุม
ดงักลา่วจนถงึวนัทีก่ารควบคุมสิน้สดุลง 
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2. เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัทาํงบการเงนิรวม (ต่อ) 

2.2.6 กลุม่บรษิทัจดัทาํงบการเงนิรวมโดยบนัทกึเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มตามวธิสีว่นไดเ้สยี โดยรบัรูร้ายการเงนิลงทุนเมือ่
เริม่แรกดว้ยราคาทุน และบนัทกึสว่นแบ่งกําไรหรอืขาดทุนและการเปลีย่นแปลงในสว่นไดเ้สยีของบรษิทัรว่มตัง้แต่วนัที่
กลุม่บรษิทัมอีทิธพิลอยา่งเป็นสาระสาํคญัจนถงึวนัทีก่ารมอีทิธพิลอยา่งเป็นสาระสาํคญัสิน้สดุลง 

2.2.7 กลุ่มบรษิทัควบคุมกจิการเมื่อกลุ่มบรษิทัมกีารเปิดรบัหรอืมสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี่ยวขอ้งกบัผูไ้ดร้บั
การลงทุน และมคีวามสามารถทาํใหเ้กดิผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใชอ้ํานาจเหนือผูไ้ดร้บัการควบคุม ในการ
ประเมนิวา่กลุ่มบรษิทัมกีารควบคุมกจิการอื่นหรอืไม่ กลุ่มบรษิทัพจิารณาถงึการมอียูแ่ละผลกระทบจากสทิธใินการ
ออกเสยีงทีเ่ป็นไปไดท้ีก่ลุ่มบรษิทัสามารถใชส้ทิธหิรอืแปลงสภาพตราสารนัน้ในปัจจุบนัรวมถงึสทิธใินการออกเสยีง
ทีเ่ป็นไปไดซ้ึง่กจิการอื่นถอือยูด่ว้ย 

วนัทีซ่ือ้กจิการ คอื วนัทีอ่ํานาจในการควบคุมนัน้ไดถ้กูโอนไปยงัผูซ้ือ้ การกาํหนดวนัทีซ่ือ้กจิการและการระบุเกีย่วกบั
การโอนอาํนาจควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปยงัอกีฝ่ายหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพนิิจเขา้มาเกีย่วขอ้ง 

2.2.8 เมือ่มกีารสญูเสยีอาํนาจควบคุม กลุม่บรษิทัตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิในบรษิทัยอ่ย สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจ
ควบคุมและสว่นประกอบอื่นในสว่นของผูถ้อืหุน้ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัยอ่ยนัน้ กาํไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการสญูเสยี
อาํนาจควบคมุในบรษิทัยอ่ยรบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทุน สว่นไดเ้สยีในบรษิทัยอ่ยเดมิทีย่งัคงเหลอือยูใ่หว้ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่
ยตุธิรรม ณ วนัทีส่ญูเสยีอาํนาจควบคุม และจดัประเภทเงนิลงทุนเป็นเงนิลงทุนตามวธิสีว่นไดเ้สยีหรอืเป็นสนิทรพัย์
ทางการเงนิเผื่อขาย ขึน้อยูก่บัระดบัของอทิธพิลทีค่งเหลอือยู ่

2.2.9 สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม คอื สว่นของกําไรหรอืขาดทุนและสนิทรพัยส์ทุธขิองบรษิทัยอ่ยสว่นทีเ่ป็นสว่นไดเ้สยี
ทีไ่มไ่ดเ้ป็นของบรษิทัใหญ่ สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคุมแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุนรวม และ
แสดงในสว่นของเจา้ของในงบแสดงฐานะการเงนิรวม โดยแสดงแยกต่างหากจากสว่นของผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 

ณ วนัทีซ่ือ้ธุรกจิ กลุม่บรษิทัวดัมลูคา่สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุมตามอตัราสว่นไดเ้สยีในสนิทรพัยส์ทุธทิีไ่ดม้าจาก
ผูถ้กูซือ้ 

2.2.10  กลุม่บรษิทับนัทกึบญัชสีาํหรบัการรวมธุรกจิตามวธิซีือ้ ยกเวน้ในกรณีทีเ่ป็นการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 

ในการรวมธุรกจิทีด่าํเนินการสาํเรจ็จากการทยอยซือ้ กลุม่บรษิทัตอ้งวดัมลูค่าสว่นไดเ้สยีของเงนิลงทุนทีก่ลุม่บรษิทัถอื
อยูใ่นผูถ้กูซือ้ก่อนการรวมธุรกจิใหมด่ว้ยมลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัทีซ่ือ้และรบัรูผ้ลกาํไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิขึน้ในกาํไรหรอื
ขาดทุน มลูคา่ของสว่นไดเ้สยีในผูถ้กูซือ้ก่อนการรวมธุรกจิทีเ่คยรบัรูใ้นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นจะถกูจดัประเภทใหม่
เป็นกาํไรหรอืขาดทุนดว้ยเกณฑเ์ดยีวกนัเสมอืนวา่ไดข้ายเงนิลงทุนดงักลา่วออกไป 

2.2.10.1 คา่ความนิยม ถกูวดัมลูคา่ ณ วนัทีซ่ือ้ โดยวดัจากมลูคา่ยตุธิรรมของสิง่ตอบแทนทีโ่อนใหซ้ึง่รวมถงึการรบัรูจ้าํนวน
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุมในผูถ้กูซือ้ หกัดว้ยมลูคา่สทุธ ิ (มลูคา่ยตุธิรรม) ของสนิทรพัยท์ีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้า และ
หน้ีสนิทีร่บัมาซึง่วดัมลูคา่ ณ วนัทีซ่ือ้ กาํไรจากการซือ้ในราคาตํ่ากวา่มลูคา่ยุตธิรรมรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนทนัท ี

2.2.10.2 หน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้ของบรษิทัทีถ่กูซือ้จากการรวมธุรกจิ รบัรูเ้มือ่หน้ีสนินัน้เป็นหน้ีสนิ ณ ปัจจุบนั และเป็นหน้ีสนิที่
เกดิขึน้จากเหตุการณ์ในอดตี และสามารถวดัมลูคา่ยตุธิรรมไดอ้ยา่งน่าเชื่อถอื 

2.2.10.3 ตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้ของกลุม่บรษิทัทีเ่กดิขึน้ ซึง่เป็นผลมาจากการรวมธุรกจิ เชน่ คา่ทีป่รกึษากฎหมาย 
คา่ธรรมเนียม วชิาชพี และคา่ทีป่รกึษาอื่นๆ ถอืเป็นคา่ใชจ้า่ยเมือ่เกดิขึน้ 

2.2.11 งบการเงนิของบรษิทัยอ่ย และบรษิทัรว่ม จดัทาํขึน้โดยมวีนัทีใ่นงบการเงนิเชน่เดยีวกนักบับรษิทัใหญ่  
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2. เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัทาํงบการเงนิรวม (ต่อ) 

2.2.12  งบการเงนิของบรษิทัยอ่ย และบรษิทัรว่ม จดัทาํขึน้โดยใชน้โยบายการบญัชทีีส่าํคญัเชน่เดยีวกนักบับรษิทัใหญ่ สาํหรบั
รายการบญัชทีีเ่หมอืนกนัหรอืเหตุการณ์บญัชทีีค่ลา้ยกนั 

2.2.13 งบการเงนิของหน่วยงานในต่างประเทศ จดัทาํขึน้โดยใชส้กุลเงนิทีใ่ชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกจิการ ในกรณีทีส่กุล
เงนิทีใ่ชใ้นการดาํเนินงานไมใ่ช่สกุลเงนิบาท งบการเงนิเหล่านัน้จะถูกแปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ 
วนัทีร่ายงานสาํหรบัสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ และใชอ้ตัราแลกเปลีย่นซือ้ขายถวัเฉลีย่ ณ วนัทีเ่กดิรายการสาํหรบัรายไดแ้ละ
คา่ใชจ้า่ย ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจะแสดงภายใต ้“ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ” ในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
และแสดงจาํนวนสะสมภายใตห้วัขอ้องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ และเมือ่มกีารจาํหน่ายหน่วยงานต่างประเทศนัน้ 
ผลสะสมของผลต่างจากการแปลงค่าทัง้หมดดงักล่าว ถอืเป็นสว่นหน่ึงของรายการกําไรหรอืขาดทุนจากการจําหน่าย
หน่วยงานต่างประเทศนัน้ 

2.2.14 ยอดคงคา้งระหวา่งบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย รายการคา้ระหวา่งกนัทีม่สีาระสาํคญัของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ราคาตาม
บญัชขีองเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยในงบการเงนิของบรษิทัฯ กบัสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัยอ่ย ไดต้ดัออกจากงบการเงนิ
รวมแลว้  

กาํไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิซึง่เป็นผลมาจากรายการกบับรษิทัรว่มถกูตดัรายการกบัเงนิลงทุนเทา่ทีก่ลุ่มบรษิทัมสีว่นไดเ้สยีใน
กจิการทีถ่กูลงทุนนัน้ ขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิถกูตดัรายการในลกัษณะเดยีวกบักําไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ แต่เท่าทีเ่มื่อ
ไมม่หีลกัฐานการดอ้ยคา่เกดิขึน้ 

2.3 หลกัการจดัทาํงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัทาํงบการเงนิเฉพาะกจิการเพือ่ประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึง่แสดงเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยตามวธิรีาคาทุน
หกัคา่เผื่อการดอ้ยคา่ 

 
3. การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ 

3.1 การปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชใีหมร่ะหวา่งปี 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ไดป้ฏบิตัติามมาตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การ
ตคีวามมาตรฐานการบญัช ี และการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีป่รบัปรุงใหม ่ (ฉบบัปรบัปรุง 2561) และ
ออกใหมโ่ดยสภาวชิาชพีบญัช ีดงัน้ี 

มาตรฐานการบญัช ี  

ฉบบัที ่10 (ปรบัปรงุ 2561) การนําเสนองบการเงนิ 
ฉบบัที ่20 (ปรบัปรงุ 2561) สนิคา้คงเหลอื 
ฉบบัที ่70 (ปรบัปรงุ 2561) งบกระแสเงนิสด 
ฉบบัที ่80 (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 
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3. การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ (ต่อ) 

3.1 การปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชใีหมร่ะหวา่งปี (ต่อ) 

มาตรฐานการบญัช ี(ต่อ)  

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 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิมาใชเ้ป็นครัง้แรก 
ฉบบัที ่20 (ปรบัปรงุ 2561) การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัที ่30 (ปรบัปรงุ 2561) การรวมธุรกจิ 
ฉบบัที ่40 (ปรบัปรงุ 2561) สญัญาประกนัภยั 
ฉบบัที ่50 (ปรบัปรงุ 2561) สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขายและการดาํเนินงานทีย่กเลกิ 
ฉบบัที ่60 (ปรบัปรงุ 2561) การสาํรวจและการประเมนิคา่แหลง่ทรพัยากรแร ่
ฉบบัที ่80 (ปรบัปรงุ 2561) สว่นงานดาํเนินงาน 
ฉบบัที ่10 (ปรบัปรงุ 2561) งบการเงนิรวม 
ฉบบัที ่11 (ปรบัปรงุ 2561) การรว่มการงาน 
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 ์
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3. การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ (ต่อ) 

3.1 การปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชใีหมร่ะหวา่งปี (ต่อ) 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัที ่10 (ปรบัปรงุ 2561) การเปลีย่นแปลงในหน้ีสนิทีเ่กดิขึน้จากการรือ้ถอน การบรูณะ และหน้ีสนิทีม่ ี
ลกัษณะคลา้ยคลงึกนั 

ฉบบัที ่40 (ปรบัปรงุ 2561) การประเมนิวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรอืไม ่
ฉบบัที ่50 (ปรบัปรงุ 2561) สทิธใินสว่นไดเ้สยีจากกองทุนการรือ้ถอน การบรูณะและการปรบัปรงุ

สภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัที ่70 (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 

มาตรฐานดงักล่าวขา้งตน้ ไดร้บัการปรบัปรุงหรอืจดัใหม้ขีึน้เพื่อใหม้เีน้ือหาเทา่เทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ระหวา่งประเทศ โดยสว่นใหญ่เป็นการปรบัปรงุถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตคีวาม และการใหแ้นวปฏบิตัทิางการบญัชกีบั
ผูใ้ชม้าตรฐานและการอธบิายใหช้ดัเจนเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ การนํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิดงักล่าวมาถอืปฏบิตัน้ีิไมม่ผีลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 
อยา่งไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทางการเงนิตามทีก่ลา่วขา้งตน้บางฉบบัมกีารเปลีย่นแปลงหลกัการสาํคญัซึง่ประกอบ 
ดว้ยมาตรฐานดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่15 เรือ่ง รายไดจ้ากสญัญาทีท่าํกบัลกูคา้ 

มาตรฐานฉบบัน้ี ใหห้ลกัการโดยรวมในการรบัรูร้ายไดท้ัง้จาํนวนทีร่บัรูแ้ละช่วงเวลาทีร่บัรู ้โดยรายไดจ้ะรบัรูเ้มื่อ (หรอื 
ณ วนัที)่ กจิการสง่มอบการควบคุมสนิคา้หรอืบรกิารใหแ้ก่ลกูคา้ดว้ยมลูค่าของรายไดท้ีก่จิการคาดวา่จะไดร้บั กจิการ
ตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัน้ีกบัสญัญาทีท่ํากบัลูกคา้ทุกสญัญา ยกเวน้สญัญาทีอ่ยู่ในขอบเขตของ
มาตรฐานการบญัชฉีบบัอื่น มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัน้ีไดก้ําหนดหลกัการ 5 ขัน้ตอนสาํหรบัการรบัรู้
รายไดท้ีเ่กดิขึน้จากสญัญาทีท่าํกบัลกูคา้ โดยกจิการจะรบัรูร้ายไดใ้นจาํนวนเงนิทีส่ะทอ้นถงึ สิง่ตอบแทนทีก่จิการคาดวา่ 
จะมสีทิธไิดร้บัจากการแลกเปลีย่นสนิคา้หรอืบรกิารทีไ่ดส้ง่มอบใหแ้ก่ลูกคา้และกําหนดใหก้จิการตอ้งใชดุ้ลยพนิิจและ
พจิารณาขอ้เทจ็จรงิและเหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด ในการพจิารณาตามหลกัการในแต่ละขัน้ตอน มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิฉบบัน้ีนํามาใชแ้ทนมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกีย่วกบัการรบัรูร้ายได ้ดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบญัช ี

ฉบบัที ่11 (ปรบัปรงุ 2560)  สญัญาก่อสรา้ง 
ฉบบัที ่18 (ปรบัปรงุ 2560)  รายได ้

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี

ฉบบัที ่31 (ปรบัปรงุ 2560)  รายได ้- รายการแลกเปลีย่นเกีย่วกบับรกิารโฆษณา 
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3. การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ (ต่อ) 

3.1 การปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชใีหมร่ะหวา่งปี (ต่อ) 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัที ่13 (ปรบัปรงุ 2560)  โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูคา้ 
ฉบบัที ่15 (ปรบัปรงุ 2560)  สญัญาสาํหรบัการก่อสรา้งอสงัหารมิทรพัย ์
ฉบบัที ่18 (ปรบัปรงุ 2560)  การโอนสนิทรพัยจ์ากลกูคา้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่15 ทีอ่อกใหมด่งักลา่วไมส่ง่ผลกระทบต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 

3.2 มาตรฐานการบญัชใีหมท่ีอ่อกในระหวา่งปีแต่ยงัไมม่ผีลบงัคบัใช ้

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั สภาวชิาชพีบญัช ี ไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวาม
มาตรฐานการบญัช ี การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และแนวปฏบิตัทิางการบญัช ี ทีป่รบัปรงุใหมแ่ละ
ออกใหม ่ซึง่ไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ยงัไมไ่ดนํ้ามาถอืปฏบิตักิ่อนวนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้
ดงัต่อไปน้ี 

ใหถ้อืปฏบิตักิบังบการเงนิสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 

มาตรฐานการบญัช ี

ฉบบัที ่10 (ปรบัปรงุ 2562)  การนําเสนองบการเงนิ 
ฉบบัที ่20 (ปรบัปรงุ 2562)  สนิคา้คงเหลอื 
ฉบบัที ่70 (ปรบัปรงุ 2562)  งบกระแสเงนิสด 
ฉบบัที ่80 (ปรบัปรงุ 2562)  นโยบายการบญัช ีการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชแีละขอ้ผดิพลาด 
ฉบบัที ่10 (ปรบัปรงุ 2562)  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัที ่12 (ปรบัปรงุ 2562)  ภาษเีงนิได ้
ฉบบัที ่16 (ปรบัปรงุ 2562)  ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 
ฉบบัที ่19 (ปรบัปรงุ 2562)  ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัที ่20 (ปรบัปรงุ 2562)  การบญัชสีาํหรบัเงนิอุดหนุนจากรฐับาลและการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบั 

        ความชว่ยเหลอืจากรฐับาล 
ฉบบัที ่21 (ปรบัปรงุ 2562)  ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
ฉบบัที ่23 (ปรบัปรงุ 2562)  ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัที ่24 (ปรบัปรงุ 2562)  การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
ฉบบัที ่26 (ปรบัปรงุ 2562)  การบญัชแีละการรายงานโครงการผลประโยชน์เมือ่ออกจากงาน 
ฉบบัที ่27 (ปรบัปรงุ 2562)  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ฉบบัที ่28 (ปรบัปรงุ 2562)  เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 
ฉบบัที ่29 (ปรบัปรงุ 2562)  การรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิทีเ่งนิเฟ้อรนุแรง 
ฉบบัที ่32 (ปรบัปรงุ 2562)  การแสดงรายการเครือ่งมอืทางการเงนิ 
ฉบบัที ่33 (ปรบัปรงุ 2562)  กาํไรต่อหุน้ 
ฉบบัที ่34 (ปรบัปรงุ 2562)  การรายงานทางการเงนิระหวา่งกาล 
ฉบบัที ่36 (ปรบัปรงุ 2562)  การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์
ฉบบัที ่37 (ปรบัปรงุ 2562)  ประมาณการหน้ีสนิ หน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้ และสนิทรพัยท์ีอ่าจเกดิขึน้ 
ฉบบัที ่38 (ปรบัปรงุ 2562)  สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 
ฉบบัที ่40 (ปรบัปรงุ 2562)  อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 
ฉบบัที ่41 (ปรบัปรงุ 2562)  เกษตรกรรม 
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3. การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ (ต่อ) 

3.2 มาตรฐานการบญัชใีหมท่ีอ่อกในระหวา่งปีแต่ยงัไมม่ผีลบงัคบัใช ้(ต่อ) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัที ่10 (ปรบัปรงุ 2562)  การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิมาใชเ้ป็นครัง้แรก 
ฉบบัที ่20 (ปรบัปรงุ 2562)  การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัที ่30 (ปรบัปรงุ 2562)  การรวมธุรกจิ 
ฉบบัที ่40 (ปรบัปรงุ 2562)  สญัญาประกนัภยั 
ฉบบัที ่50 (ปรบัปรงุ 2562)  สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขายและการดาํเนินงานทีย่กเลกิ 
ฉบบัที ่60 (ปรบัปรงุ 2562)  การสาํรวจและการประเมนิคา่แหลง่ทรพัยากรแร ่
ฉบบัที ่70 (ปรบัปรงุ 2562)  การเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมอืทางการเงนิ 
ฉบบัที ่80 (ปรบัปรงุ 2562)  สว่นงานดาํเนินงาน 
ฉบบัที ่90 (ปรบัปรงุ 2562)  เครือ่งมอืทางการเงนิ 
ฉบบัที ่10 (ปรบัปรงุ 2562)  งบการเงนิรวม 
ฉบบัที ่11 (ปรบัปรงุ 2562)  การรว่มการงาน 
ฉบบัที ่12 (ปรบัปรงุ 2562)  การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นไดเ้สยีในกจิการอื่น 
ฉบบัที ่13 (ปรบัปรงุ 2562)  การวดัมลูคา่ยตุธิรรม 
ฉบบัที ่15 (ปรบัปรงุ 2562)  รายไดจ้ากสญัญาทีท่าํกบัลกูคา้ 
ฉบบัที ่16    สญัญาเชา่ 

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี

ฉบบัที ่10 (ปรบัปรงุ 2562)  ความชว่ยเหลอืจากรฐับาล - กรณีทีไ่มม่คีวามเกีย่วขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบั    
       กจิกรรมดาํเนินงาน 
ฉบบัที ่25 (ปรบัปรงุ 2562)  ภาษเีงนิได ้- การเปลีย่นแปลงสถานภาพทางภาษขีองกจิการหรอืของผูถ้อืหุน้ 
ฉบบัที ่29 (ปรบัปรงุ 2562)  การเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร 
ฉบบัที ่32 (ปรบัปรงุ 2562)  สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัที ่10 (ปรบัปรงุ 2562)  การเปลีย่นแปลงในหน้ีสนิทีเ่กดิขึน้จากการรือ้ถอน การบรูณะ และหน้ีสนิทีม่ ี 
       ลกัษณะคลา้ยคลงึกนั 
ฉบบัที ่50 (ปรบัปรงุ 2562)  สทิธใินสว่นไดเ้สยีจากกองทุนการรือ้ถอน การบรูณะและการปรบัปรงุสภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัที ่70 (ปรบัปรงุ 2562)  การปรบัปรงุยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่29 เรื่อง การรายงาน 
 ทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิทีม่เีงนิเฟ้อรนุแรง 
ฉบบัที ่10 (ปรบัปรงุ 2562)  การรายงานทางการเงนิระหวา่งกาลและการดอ้ยคา่ 
ฉบบัที ่12 (ปรบัปรงุ 2562)  ขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร 
ฉบบัที ่14 (ปรบัปรงุ 2562)  ขอ้จาํกดัสนิทรพัยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงนิทุนขัน้ตํ่า  
       และปฏสิมัพนัธข์องรายการเหลา่น้ี สาํหรบัมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่19  

       เรือ่ง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัที ่16 (ปรบัปรงุ 2562)  การป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทุนสทุธใินหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัที ่17 (ปรบัปรงุ 2562)  การจา่ยสนิทรพัยท์ีไ่มใ่ชเ่งนิสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัที ่19 (ปรบัปรงุ 2562)  การชาํระหน้ีสนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 
ฉบบัที ่20 (ปรบัปรงุ 2562)  ตน้ทุนการเปิดหน้าดนิในชว่งการผลติสาํหรบัเหมอืงผวิดนิ 
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3. การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ (ต่อ) 

3.2 มาตรฐานการบญัชใีหมท่ีอ่อกในระหวา่งปีแต่ยงัไมม่ผีลบงัคบัใช ้(ต่อ) 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ (ต่อ) 

ฉบบัที ่21 (ปรบัปรงุ 2562)  เงนิทีนํ่าสง่รฐั 
ฉบบัที ่22 (ปรบัปรงุ 2562)  รายการทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศและสิง่ตอบแทนรบัหรอืจา่ยล่วงหน้า 
ฉบบัที ่23    ความไมแ่น่นอนเกีย่วกบัวธิกีารทางภาษเีงนิได ้

แนวปฏบิตัทิางการบญัช ี 

เรือ่ง เครือ่งมอืทางการเงนิ และการเปิดเผยขอ้มลูสาํหรบัธุรกจิประกนัภยั 

เรื่อง ขอ้ยกเวน้สาํหรบัการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั กรณีการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ มาใชเ้ป็น
ครัง้แรก 

มาตรฐานดงักลา่วขา้งตน้ ไดร้บัการปรบัปรงุหรอืจดัใหม้ขีึน้เพือ่ใหม้เีน้ือหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ระหวา่งประเทศโดยสว่นใหญ่เป็นการปรบัปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตคีวาม การใหแ้นวปฏบิตัทิางการบญัชกีบัผูใ้ช้
มาตรฐาน และการอธบิายใหช้ดัเจนเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อย เชื่อว่าจะไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงนิน้ีในปีทีนํ่ามาตรฐานดงักล่าวมาถอืปฏบิตั ิ
อยา่งไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทางการเงนิตามทีก่ล่าวขา้งตน้บางฉบบัเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่ ี
การเปลีย่นแปลงหลกัการสาํคญั ซึง่ประกอบดว้ยมาตรฐานดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุม่เครือ่งมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุม่เครือ่งมอืทางการเงนิ ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตคีวามมาตรฐานจาํนวน 
5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการบญัช ี

ฉบบัที ่32 (ปรบัปรงุ 2562)   การแสดงรายการเครือ่งมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัที ่70 (ปรบัปรงุ 2562)   การเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมอืทางการเงนิ 
ฉบบัที ่90 (ปรบัปรงุ 2562)   เครือ่งมอืทางการเงนิ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัที ่16 (ปรบัปรงุ 2562)   การป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทุนสทุธใินหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัที ่19 (ปรบัปรงุ 2562)   การชาํระหน้ีสนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุม่ดงักลา่วขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกีย่วกบัการจดัประเภทและการวดัมลูคา่เครือ่งมอื
ทางการเงนิดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมหรอืราคาทุนตดัจาํหน่าย โดยพจิารณาจากประเภทของตราสารทางการเงนิ ลกัษณะของ
กระแสเงนิสดตามสญัญาและแผนธุรกจิของกจิการ (Business Model) หลกัการเกีย่วกบัวธิกีารคาํนวนการดอ้ยคา่ของ
เครือ่งมอืทางการเงนิ โดยใชแ้นวคดิของผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ และหลกัการเกีย่วกบัการบญัชป้ีองกนั
ความเสีย่ง รวมถงึการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมอืทางการเงนิ และเมือ่มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
กลุม่น้ีมผีลบงัคบัใช ้จะทาํใหม้าตรฐานการบญัช ีการตคีวามมาตรฐานการบญัช ีและแนวปฏบิตัทิางการบญัชบีางฉบบั
ทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั ถูกยกเลกิไป ดงัต่อไปน้ี 
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3. การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ (ต่อ) 

3.2 มาตรฐานการบญัชใีหมท่ีอ่อกในระหวา่งปีแต่ยงัไมม่ผีลบงัคบัใช ้(ต่อ) 

มาตรฐานการบญัช ี

ฉบบัที ่101    หน้ีสงสยัจะสญูและหน้ีสญู 
ฉบบัที ่103    การเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิของธนาคารและสถาบนัการเงนิทีค่ลา้ยคลงึกนั 
ฉบบัที ่104    การบญัชสีาํหรบัการปรบัโครงสรา้งหน้ีทีม่ปัีญหา 
ฉบบัที ่105    การบญัชสีาํหรบัเงนิลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 
ฉบบัที ่106    การบญัชสีาํหรบักจิการทีด่าํเนินธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุน 
ฉบบัที ่107    การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูสาํหรบัเครือ่งมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 เรือ่ง สญัญาเชา่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่17 (ปรบัปรงุ 2561) เรือ่ง สญัญาเชา่ 
และการตคีวามมาตรฐานบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ําหนดหลกัการของการรบัรูร้ายการ การวดัมลูคา่ การแสดง
รายการและการเปิดเผยขอ้มลูของสญัญาเชา่ และกาํหนดใหผู้เ้ชา่รบัรูส้นิทรพัยแ์ละหน้ีสนิสาํหรบัสญัญาเชา่ทุกรายการ
ทีม่รีะยะเวลาในการเชา่มากกวา่ 12 เดอืน เวน้แต่สนิทรพัยอ์า้งองินัน้มมีลูคา่ตํ่า อยา่งไรกต็าม การบญัชสีาํหรบัผูใ้หเ้ชา่
ไมม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งมสีาระสาํคญัจากมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่17 (ปรบัปรงุ 2561) ผูใ้หเ้ชา่ยงัคงตอ้งจดัประเภท
สญัญาเชา่เป็นสญัญาเชา่ดาํเนินงานหรอืสญัญาเชา่เงนิทุนโดยใชห้ลกัการเชน่เดยีวกนักบัมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่ 17 
(ปรบัปรงุ 2561) 

ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย อยู่ในระหว่างการประเมนิผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิน้ี
ต่องบการเงนิในปีทีเ่ริม่นํามาถอืปฏบิตั ิ
 

4. นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ไดจ้ดัทาํขึน้โดยถอืหลกัเกณฑก์ารบนัทกึตามราคาทุนเดมิ ในการวดัมลูคา่
ขององคป์ระกอบงบการเงนิ ยกเวน้ ตามทีก่ลา่วไวใ้นนโยบายการบญัชแีต่ละหวัขอ้ 

นโยบายการบญัชทีีนํ่าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถ้อืปฏบิตัโิดยสมํ่าเสมอสาํหรบังบการเงนิทุกรอบระยะเวลาทีร่ายงาน  

4.1 การรบัรูร้ายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย  

รายไดร้บัรูเ้มือ่ลกูคา้มอีาํนาจควบคุมในสนิคา้หรอืบรกิารดว้ยจาํนวนเงนิทีส่ะทอ้นถงึสิง่ตอบแทนทีบ่รษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย 
คาดวา่จะมสีทิธไิดร้บัซึง่ไมร่วมจาํนวนเงนิทีเ่กบ็แทนบุคคลทีส่าม ภาษมีลูคา่เพิม่ หรอืภาษขีายอื่นๆ และแสดงสทุธจิาก
สว่นลดการคา้ และสว่นลดตามปรมิาณ 

ในกรณีทีม่กีารขายสนิคา้พรอ้มการใหบ้รกิาร (Multiple element arrangements) องคป์ระกอบของรายไดจ้ะปันสว่น
ตามสดัสว่นใหก้บัสนิคา้ทีส่ง่มอบและภาระทีต่อ้งปฏบิตัใินการใหบ้รกิารทีร่วมอยูใ่นสญัญาโดยใหม้คีวามสมัพนัธก์บัราคา
ขายแบบเอกเทศของสนิคา้หรอืบรกิารทีแ่ตกต่างกนัตามขอ้ผกูพนัตามสญัญา 

รายไดท้ีร่บัรูแ้ลว้แต่ยงัไมถ่งึกาํหนดเรยีกชาํระตามสญัญาแสดงไวเ้ป็น “สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา” ในงบแสดงฐานะการเงนิ 
ซึง่จะจดัประเภทเป็นลกูหน้ีอื่นเมือ่กจิการมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัชาํระโดยปราศจากเงือ่นไข 

จาํนวนเงนิทีก่จิการไดร้บัหรอืมสีทิธไิดร้บัจากลกูคา้แต่ยงัมภีาระทีต่อ้งปฏบิตัใิหก้บัลกูคา้แสดงไวเ้ป็น “หน้ีสนิทีเ่กดิจาก
สญัญา” ในงบแสดงฐานะการเงนิ ซึง่จะรบัรูเ้ป็นรายไดเ้มือ่ไดป้ฏบิตัติามภาระทีร่ะบุไวใ้นสญัญาเสรจ็สิน้ 
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4. นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 

4.1 การรบัรูร้ายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย  (ต่อ) 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้รบัรูเ้มือ่ลกูคา้มอีาํนาจควบคุมในสนิคา้ซึง่โดยทัว่ไปเกดิขึน้เมือ่มกีารสง่มอบสนิคา้ใหก้บัลกูคา้ 

รายไดค้า่บรกิาร รบัรูเ้ป็นรายไดเ้มือ่ไดใ้หบ้รกิารแลว้ โดยพจิารณาถงึขัน้ความสาํเรจ็ของงาน 

รายไดจ้ากการรบัเหมา รบัรูต้ามวธิอีตัราสว่นของงานทีท่าํเสรจ็ อตัราสว่นของงานทีท่าํเสรจ็คาํนวณโดยการเปรยีบเทยีบ
ตน้ทุนงานทีเ่กดิขึน้แลว้จนถงึวนัสิน้ปีกบัตน้ทุนงานทัง้หมดทีค่าดวา่จะใชใ้นการทาํงานตามสญัญา 

รายไดจ้ากการตดิตัง้ รบัรูต้ามขัน้ความสาํเรจ็ของบรกิารทีใ่ห ้เวน้แต่การตดิตัง้นัน้ เป็นเพยีงสว่นประกอบยอ่ยของการ
ขาย ซึง่ในกรณีน้ี กจิการตอ้งรบัรูร้ายไดจ้ากการตดิตัง้เมือ่ขายสนิคา้ 

รายไดจ้ากการขายกระแสไฟฟ้าจะรบัรูใ้นงบกาํไรขาดทุนตามจาํนวนหน่วยวดัทีส่ง่มอบตามอตัราทีก่าํหนดให ้

เงนิอุดหนุนจากรฐับาล รบัรูเ้มือ่กจิการมคีวามเชื่อมัน่อยา่งสมเหตุผลวา่กจิการจะสามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขของเงนิอุดหนุน
ทีก่าํหนดไวแ้ละกจิการจะไดร้บัเงนิอุดหนุนนัน้ บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยเลอืกแสดงเงนิอุดหนุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายไดเ้ป็น
รายไดอ้ื่นในกาํไรหรอืขาดทุน และเป็นรายไดร้อการตดับญัชใีนงบแสดงฐานะการเงนิสาํหรบัเงนิอุดหนุนจากรฐับาลที่
เกีย่วขอ้งกบัสนิทรพัย ์

เงนิอุดหนุนจากรฐับาล รบัรูเ้ป็นรายไดอ้ยา่งเป็นระบบตลอดระยะเวลาทีร่บัรูต้น้ทุนทีเ่งนิอุดหนุนนัน้จา่ยเป็นการชดเชย 

รายไดค้า่เชา่ รบัรูเ้ป็นรายไดต้ามวธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเชา่ 

กาํไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนและตราสารอนุพนัธถ์อืเป็นรายไดห้รอืคา่ใชจ้า่ย ณ วนัทีท่ีเ่กดิรายการ 

รายไดด้อกเบีย้ รบัรูต้ามเกณฑส์ดัสว่นของเวลา โดยคาํนึงถงึอตัราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิของสนิทรพัย ์

เงนิปันผลรบั รบัรูเ้ป็นรายไดเ้มื่อมสีทิธใินการรบัเงนิปันผล 

 ดอกเบีย้จา่ยและคา่ใชจ้า่ยในทาํนองเดยีวกนับนัทกึในกาํไรหรอืขาดทุนในงวดทีค่า่ใชจ้า่ยดงักล่าวเกดิขึน้ 

รายไดอ้ื่นๆ และคา่ใชจ้า่ย รบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

4.2 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ประกอบดว้ย เงนิสดในมอื เงนิฝากธนาคาร ซึง่เป็นเงนิฝากกบัสถาบนัการเงนิต่างๆ 
มกีาํหนดไถ่ถอนไมเ่กนิสามเดอืน นบัจากวนัทีไ่ดม้า และไมม่ภีาระผกูพนัใดๆ และเงนิลงทุนระยะสัน้ทีม่สีภาพคล่องสงู
ซึง่พรอ้มจะเปลีย่นเป็นเงนิสดในจาํนวนทีท่ราบได ้ และมกีารเปลีย่นแปลงในมลูคา่น้อยหรอืไมม่สีาระสาํคญั และไมม่ี
ขอ้จาํกดัในการเบกิใช ้

เงนิฝากประจาํเกนิกวา่สามเดอืน แต่ไมเ่กนิสบิสองเดอืน บรษิทัฯ บนัทกึเป็นเงนิลงทุนชัว่คราว  

4.3 เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนั 

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จาํกดัในการใช ้ แยกแสดงเป็น "เงนิฝากธนาคารตดิภาระคํา้ประกนั" แสดงภายใตส้นิทรพัย ์
ไมห่มนุเวยีนในงบแสดงฐานะการเงนิ 

4.4 ลกูหน้ีการคา้ ลกูหน้ีหมนุเวยีนอื่น และคา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู 

ลกูหน้ีการคา้ และลกูหน้ีหมนุเวยีนอื่น แสดงดว้ยมลูคา่สทุธจิากคา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ประมาณคา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญูสาํหรบัผลขาดทุนโดยประมาณทีอ่าจเกดิขึน้จากการเกบ็เงนิจาก
ลกูหน้ีไมไ่ด ้ซึง่โดยทัว่ไปพจิารณาจากประสบการณ์ในการเกบ็หน้ี การวเิคราะหอ์ายหุน้ี และ สถานการเงนิปัจจุบนัของ
ลกูหน้ี 
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4. นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 

4.5 สนิคา้คงเหลอื 

สนิคา้คงเหลอื แสดงในราคาทุนหรอืมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่อยา่งใดจะตํ่ากวา่ ราคาทุนคาํนวณโดยวธิเีขา้ก่อน-ออก
ก่อน และจะถอืเป็นสว่นหน่ึงของตน้ทุนขายเมือ่มกีารเบกิใช ้

ตน้ทุนสนิคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนทีซ่ือ้ ตน้ทุนในการดดัแปลงหรอืตน้ทุนอื่นเพื่อใหส้นิคา้อยูใ่นสถานทีแ่ละสภาพปัจจุบนั 
ในกรณีของสนิคา้สาํเรจ็รูปและสนิคา้ระหว่างผลติทีผ่ลติเอง ต้นทุนสนิคา้รวมการปันส่วนของค่าโสหุย้การผลติอย่าง
เหมาะสม โดยคาํนึงถงึระดบักาํลงัการผลติตามปกต ิ

มลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บัเป็นการประมาณราคาทีจ่ะขายไดจ้ากการดาํเนินปกตหิกัดว้ยคา่ใชจ้า่ยทีจ่าํเป็นในการขาย 

คา่เผื่อการลดมลูคา่สนิคา้เมือ่สนิคา้มกีารเคลื่อนไหวชา้หรอืเสือ่มคุณภาพ บนัทกึบญัชโีดยพจิารณาตามสภาพปัจจุบนั
ของสนิคา้คงเหลอื และสนิคา้ทีร่าคาทุนสงูกวา่มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บั 

4.6 เงนิลงทุน 

4.6.1  เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยในงบการเงนิเฉพาะกจิการ แสดงมลูคา่ตามวธิรีาคาทุนสทุธจิากคา่เผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ 
(ถา้ม)ี 

4.6.2  เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม ทีร่วมในงบการเงนิรวม ตามวธิสีว่นไดเ้สยี 

4.6.3  เงนิลงทุนชัว่คราวในหลกัทรพัยเ์พื่อคา้ 

เงนิลงทุนชัว่คราวในตราสารทุนและหน่วยลงทุนในความตอ้งการของตลาด ซึง่ถอืเป็นหลกัทรพัยเ์พื่อคา้จดัประเภทเป็น
สนิทรพัยห์มนุเวยีนแสดงตามมลูคา่ยตุธิรรม (Fair Value) กาํไรและขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการปรบัปรงุมลูคา่ยตุธิรรม
ของหลกัทรพัยเ์พือ่คา้บนัทกึเป็นรายไดห้รอืคา่ใชจ้า่ยในกาํไรหรอืขาดทุน  

มลูคา่ยตุธิรรมของหลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซือ้หลงัสดุ ณ สิน้วนัทาํการสดุทา้ยของปี
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

เมือ่มกีารจาํหน่ายเงนิลงทุน ผลต่างระหวา่งสิง่ตอบแทนสทุธทิีไ่ดร้บักบัมลูคา่ตามบญัชขีองเงนิลงทุน จะถกูบนัทกึเป็น
รายไดห้รอืคา่ใชจ้า่ยในกาํไรหรอืขาดทุน ในกรณีทีม่กีารจาํหน่ายเงนิลงทุนเพยีงบางสว่น ราคาตามบญัชตี่อหน่วยทีใ่ช้
ในการคาํนวณตน้ทุนสาํหรบัเงนิลงทุนทีจ่าํหน่ายใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั 

4.7 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 

ทีด่นิ แสดงมลูค่าราคาทุน สทุธจิากคา่เผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ (ถา้ม)ี  

อาคาร และอุปกรณ์ แสดงมลูคา่ตามราคาทุนสทุธจิากคา่เสือ่มราคาสะสม และคา่เผื่อผลขาดทุนการดอ้ยคา่ (ถา้ม)ี 

ราคาทุน รวมถงึ ตน้ทุนทางตรงทีเ่กีย่วขอ้งกบัการไดม้าของสนิทรพัย ์ตน้ทุนของการก่อสรา้งสนิทรพัยท์ีก่จิการก่อสรา้ง
เอง รวมถงึตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัหาสนิทรพัยเ์พือ่ใหส้นิทรพัย์
นัน้อยูใ่นสภาพทีพ่รอ้มจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการรือ้ถอน การขนยา้ย การบรูณะสถานทีต่ ัง้ของสนิทรพัย ์
และตน้ทุนการกูย้มื 

สว่นประกอบของรายการทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการทีม่อีายุการใชป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทกึแต่ละ
สว่นประกอบทีม่นียัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั 
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4. นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 

4.7 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ (ต่อ) 

ตน้ทุนในการรือ้ถอนแสดงมลูคา่ตามราคาทุนหลงัหกัคา่เสือ่มราคาสะสมและคา่เผื่อการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์(ถา้ม)ี คา่
เสือ่มราคาคาํนวณโดยวธิเีสน้ตรงตามระยะเวลาทีค่าดวา่จะทาํการรือ้ถอน 

รายจา่ยในการซือ้สนิทรพัยถ์าวรเพิม่หรอืทดแทน และรายจา่ยในการปรบัปรงุสนิทรพัยถ์าวรใหด้ขีึน้ถอืเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 
สว่นคา่ซ่อมแซมและบาํรงุรกัษาสนิทรพัยถ์าวรถอืเป็นคา่ใชจ้า่ยเมือ่เกดิขึน้ 

ในกรณีทีร่าคาตามบญัชสีงูกวา่มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนื มลูคา่ตามบญัชจีะถูกปรบัลดใหเ้ทา่กบัมลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บั
คนืทนัท ี

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ตดัรายการทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ออกจากบญัชเีมื่อจาํหน่ายสนิทรพัยห์รอืคาดวา่จะไมไ่ดร้บั
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตจากการใชห้รอืการจาํหน่ายสนิทรพัย ์ รายการผลกาํไรหรอืขาดทุนจากการจาํหน่าย
สนิทรพัย ์(ผลต่างระหวา่งสิง่ตอบแทนสทุธทิีไ่ดร้บัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยก์บัมลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยน์ัน้) จะรบัรู้
ในกาํไรหรอืขาดทุนเมือ่บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยตดัรายการสนิทรพัยน์ัน้ออกจากบญัช ี

4.8 คา่เสือ่มราคา 

คา่เสือ่มราคาสาํหรบัสนิทรพัยทุ์กประเภท คาํนวณจากราคาทุนของสนิทรพัยห์ลงัจากหกัมลูคา่คงเหลอืโดยวธิเีสน้ตรง 
ตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสนิทรพัย ์ดงัน้ี.- 

สว่นปรบัปรงุทีด่นิ 5 - 20 ปี 
อาคาร 5 - 33 ปี 
เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ 3 - 31 ปี 
โรงไฟฟ้าระบบสง่พลงังานไฟฟ้าและเครือ่งมอืเครือ่งใชใ้นการผลติไฟฟ้า 5 - 25 ปี 
เครือ่งมอืเครือ่งใช ้ 3 - 25 ปี 
เครือ่งตกแต่งและอุปกรณ์ 2 - 10 ปี 
ยานพาหนะ 5 และ 6 ปี 

คา่เสือ่มราคาทีค่าํนวณไดข้า้งตน้รวมอยูใ่นผลการดาํเนินงาน 

ไมม่กีารคดิคา่เสือ่มราคาสาํหรบัทีด่นิ และสนิทรพัยร์ะหวา่งก่อสรา้งและตดิตัง้ 

ทุกสิน้รอบรอบระยะเวลารายงาน ไดม้กีารทบทวนและปรบัปรุงมลูคา่คงเหลอืและอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยใ์ห้
เหมาะสม 

4.9 ตน้ทุนการกูย้มื 

ตน้ทุนการกูย้มืทีเ่กดิจากเงนิกูย้มืทีนํ่าไปใชใ้นการจดัหาหรอืก่อสรา้งสนิทรพัยท์ีต่อ้งใชร้ะยะเวลานานในการแปลงสภาพ
ใหพ้รอ้มทีจ่ะใชห้รอืขาย ไดนํ้าไปรวมเป็นราคาทุนของสนิทรพัยจ์นกวา่สนิทรพัยน์ัน้จะอยูใ่นสภาพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้าม
ประสงค ์ตน้ทุนการกูย้มือื่นๆ ถอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในงวดทีเ่กดิรายการ ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบีย้และตน้ทุนอื่น
ทีเ่กดิขึน้จากการกูย้มืของกจิการ 

4.10 คา่ความนิยม   

คา่ความนิยม คอื ตน้ทุนของเงนิลงทุนทีส่งูกวา่มลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุนทีก่ลุม่บรษิทัมสีว่นแบ่งในสนิทรพัยส์ทุธขิอง
บรษิทัยอ่ย ณ วนัทีไ่ดม้าซึง่บรษิทันัน้ คา่ความนิยมทีเ่กดิจากการไดม้าซึง่บรษิทัยอ่ย แสดงเป็นสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนใน
งบแสดงฐานะการเงนิรวม คา่ความนิยมทีเ่กดิจากการไดม้าซึง่บรษิทัยอ่ย จะรวมไวใ้นบญัชเีงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย และ
จะถกูทดสอบการดอ้ยคา่โดยรวมเป็นสว่นหน่ึงของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยในงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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4. นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 

4.10 คา่ความนิยม (ตอ่) 

คา่ความนิยมทีร่บัรูจ้ะตอ้งถกูทดสอบการดอ้ยคา่ทุกปี และแสดงดว้ยราคาทุนหกัคา่เผื่อการดอ้ยคา่สะสม คา่เผื่อการ
ดอ้ยคา่ของคา่ความนิยมทีร่บัรูแ้ลว้จะไมม่กีารกลบัรายการ ทัง้น้ีมลูคา่คงเหลอืตามบญัชขีองค่าความนิยมจะถกูรวม
คาํนวณในกาํไรหรอืขาดทุนเมือ่มกีารขายกจิการ 

ในการทดสอบการดอ้ยคา่ของคา่ความนิยม คา่ความนิยมจะถกูปันสว่นไปยงัหน่วยทีก่่อใหเ้กดิกระแสเงนิสด โดยทีห่น่วย
นัน้อาจจะเป็นหน่วยเดยีวหรอืหลายหน่วยรวมกนัซึง่คาดวา่จะไดร้บัประโยชน์จากคา่ความนิยมทีเ่กดิจากการรวมธุรกจิ 

4.11  สทิธกิารใชร้ะบบสายสง่กระแสไฟฟ้า 

สทิธกิารใชร้ะบบสายสง่กระแสไฟฟ้ารอตดับญัช ี แสดงในราคาทุนหกัคา่ตดัจา่ยสะสมและคา่เผื่อการดอ้ยคา่ (ถา้ม)ี 
คา่ตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยวธิเีสน้ตรงตามเกณฑร์ะยะเวลาทีค่าดวา่จะไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิซึง่ประมาณไว ้ 20 
และ 25 ปี นบัตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัประโยชน์จากสทิธกิารใชร้ะบบสายสง่ไฟฟ้านัน้ 

 คา่ตดัจาํหน่ายบนัทกึเป็นคา่ใชจ้า่ยในกาํไรหรอืขาดทุน 

4.12 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนและคา่ตดัจาํหน่าย 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ซือ้มาและมอีายกุารใชง้านจาํกดัแสดงในราคาทุนดว้ยมลูคา่ทีจ่า่ยเริม่แรก
สทุธจิากคา่ตดัจาํหน่ายสะสม และคา่เผื่อการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์(ถา้ม)ี 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีม่อีายุการใหป้ระโยชน์จํากดัตดัจําหน่ายอย่างมรีะบบโดยวธิเีสน้ตรงตลอดอายุการใหป้ระโยชน์
เชงิเศรษฐกจิของสนิทรพัยน์ัน้นบัจากวนัทีอ่ยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้าน และจะประเมนิการดอ้ยค่าของสนิทรพัยด์งักล่าว
เมือ่มขีอ้บง่ชีว้า่สนิทรพัยน์ัน้อาจเกดิการดอ้ยคา่ 

คา่ตดัจาํหน่าย คาํนวณจากราคาทุนของสนิทรพัย ์ โดยวธิเีสน้ตรง ตามระยะเวลาทีค่าดวา่จะไดร้บัประโยชน์เชงิ
เศรษฐกจิดงัต่อไปน้ี 

สทิธจิากสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ 20 และ 25 ปี 

วธิกีารตดัจาํหน่าย ระยะเวลาทีจ่ะไดร้บัประโยชน์ และมลูคา่คงเหลอืจะไดร้บัการทบทวนทุกสิน้รอบปีบญัช ี และจะ
ปรบัปรงุตามความเหมาะสม 

4.13 ผลประโยชน์พนกังาน 

4.13.1 ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังาน  

ภาระผกูพนัของผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังานซึง่ประกอบดว้ย เงนิเดอืน คา่จา้ง โบนสั เงนิสมทบกองทุน
ประกนัสงัคมและกองทุนสาํรองเลีย้งชพี วดัมลูคา่โดยมไิดค้ดิลดกระแสเงนิสดและบนัทกึเป็นคา่ใชจ้า่ยเมือ่พนกังาน
ทาํงานให ้

4.13.2 ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานหลงัออกจากงาน 

4.13.2.1 โครงการสมทบเงนิ (กองทุนสาํรองเลีย้งชพี) 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไดจ้ดัตัง้กองทุนสาํรองเลีย้งชพี โดยใชแ้ผนการกาํหนดอตัราการจา่ยสมทบ โดยทีส่นิทรพัย์
ของกองทุนไดแ้ยกออกจากสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยและบรหิารโดยผูจ้ดัการกองทุน กองทุนสาํรองเลีย้ง
ชพีดงักลา่วไดร้บัเงนิเขา้สมทบกองทุนจากพนกังานและบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 

เงนิจา่ยสมทบเขา้กองทุนสาํรองเลีย้งชพีของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยบนัทกึเป็นคา่ใชจ้า่ยในกาํไรหรอืขาดทุนสาํหรบั
รอบระยะเวลาบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง 
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4. นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 

4.13 ผลประโยชน์พนกังาน (ต่อ) 

4.13.2 ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานหลงัออกจากงาน (ต่อ) 

4.13.2.2 โครงการผลประโยชน์ 

ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ คอื ผลประโยชน์ทีพ่นกังานจะไดร้บัตามกฎหมายแรงงานไทยเมื่อเกษยีณอายุ ซึง่ขึน้อยู่
กบัอายแุละจาํนวนปีทีท่าํงาน 

หน้ีสนิผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอายจุะถกูรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ โดยคดิจากมลูคา่ปัจจุบนัของภาระผกูพนั ณ วนัที่
รายงานและตน้ทุนบรกิารในอดตี ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอายุถกูคาํนวณขึน้ทุกปีโดยผูช้าํนาญทางสถติอิสิระโดยใช้
วธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) มลูคา่ปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์
เมือ่เกษยีณอายุ คาํนวณจากการคดิลดกระแสเงนิสดทีเ่ขา้มาในอนาคตโดยใชอ้ตัราดอกเบีย้ตามพนัธบตัรรฐับาลทีใ่ช้
สกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิของภาระผกูพนั และมอีายุการครบกําหนดชาํระใกลเ้คยีงกบัระยะเวลาทีต่อ้งจา่ยผลประโยชน์
เมือ่เกษยีณอายุ กาํไรขาดทุนทางสถติทิีเ่กดิจากการปรบัปรงุจากประสบการณ์และการเปลีย่นสมมตฐิานทางสถติถิูก
บนัทกึเขา้กาํไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ตน้ทุนบรกิารในอดตีจะถกูรบัรูท้ ัง้จาํนวนในกาํไรหรอืขาดทุนทนัททีีม่กีารแกไ้ข
โครงการหรอืลดขนาดโครงการ หรอืเมือ่กจิการรบัรูต้น้ทุนการปรบัโครงสรา้งทีเ่กีย่วขอ้ง 

4.14 หุน้กู ้

หุน้กู ้บนัทกึมลูคา่เริม่แรกดว้ยราคาทุนโดยคาํนวณจากมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิทีไ่ดร้บั ซึง่ประกอบดว้ย เงนิกูท้ีไ่ดร้บั
สทุธดิว้ยตน้ทุนทางตรงในการออกหุน้กู ้ไดแ้ก่ คา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่แต่งตัง้ผูแ้ทนออกหุน้กู ้และคา่ทีป่รกึษา
ในการออกหุน้กู ้ ซึง่ตดัจา่ยดว้ยวธิเีสน้ตรงซึง่ไมแ่ตกต่างจากวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิอยา่งมนียัสาํคญั คา่ใชจ้า่ย
ดงักลา่วจะถกูบนัทกึตามงวดตา่งๆ ตลอดอายหุุน้กูต้ามยอดคงเหลอืของหุน้กูใ้นแต่ละงวด สว่นหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้
อื่นแสดงมลูคา่ราคาทุนซึง่บนัทกึคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการเกดิหน้ีสนิเป็นคา่ใชจ้า่ยสาํหรบัปี 

4.15 ประมาณการหน้ีสนิ 

ประมาณการหน้ีสนิจะรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิกต็่อเมือ่บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมภีาระผกูพนัตามกฎหมายทีเ่กดิขึน้
ในปัจจุบนั ซึง่เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดตีไดเ้กดิขึน้แลว้ และมคีวามเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่นอนวา่ประโยชน์เชงิ
เศรษฐกจิจะตอ้งถกูจา่ยไปเพือ่ชาํระภาระหน้ีสนิดงักลา่วและสามารถประมาณจาํนวนภาระหน้ีสนิไดอ้ยา่งน่าเชื่อถอื 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยบนัทกึประมาณการหน้ีสนิสาํหรบัตน้ทุนในการรือ้ถอน (Decommissioning costs) เมือ่มคีวาม
เป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่ทีจ่ะเกดิภาระผกูพนัอนัเป็นผลเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดตี และสามารถประมาณการจาํนวน
เงนิทีต่อ้งจา่ยไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

ประมาณการหน้ีสนิสาํหรบัตน้ทุนในการรือ้ถอนประมาณขึน้จากจาํนวนประมาณการตน้ทุนการรือ้ถอนทีจ่ะจ่ายในอนาคต 
ประมาณการหน้ีสนิสาํหรบัตน้ทุนในการรือ้ถอนไดร้บัการสอบทานและประเมนิขึน้โดยวศิวกรของบรษิทัฯ และบรษิทั
ยอ่ยและดุลยพนิิจของฝ่ายบรหิาร 

4.16 ตราสารอนุพนัธ ์

จาํนวนสทุธขิองดอกเบีย้ทีจ่า่ยใหแ้ก่คูส่ญัญาตามสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้รบัรูเ้ป็นรายได/้ค่าใชจ้่ายในกําไรหรอื
ขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 

4.17 ทุนเรอืนหุน้-หุน้สามญั 

หุน้สามญัจดัประเภทเป็นทุน ตน้ทุนสว่นเพิม่ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการออกหุน้สามญัและสทิธซิือ้หุน้ (สทุธจิากผลกระทบ
ทางภาษ)ี รบัรูเ้ป็นรายการหกัจากสว่นของทุน 
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4.18 หุน้ทุนซือ้คนื 

หุน้ทุนซื้อคนืแสดงมลูค่าในงบแสดงฐานะการเงนิดว้ยราคาทุนเป็นรายการหกัจากสว่นของผูถ้อืหุน้ทัง้หมดหากราคา
ขายของหุน้ทุนซื้อคนืสงูกว่าราคาซื้อของหุน้ทุนซื้อคนื บรษิทัฯ จะรบัรูผ้ลต่างเขา้บญัชสีว่นเกนิทุนหุน้ทุนซื้อคนื และ
หากราคาขายของหุน้ทุนซื้อคนืตํ่ากว่าราคาซื้อของหุน้ทุนซื้อคนื บรษิทัฯ จะนําผลต่างหกัจากสว่นเกนิทุนหุน้ทุนซื้อ
คนืใหห้มดไปก่อน แลว้จงึนําผลต่างทีเ่หลอือยูไ่ปหกัจากบญัชกีาํไรสะสม 

4.19 การจา่ยเงนิปันผล 

เงนิปันผลทีจ่า่ยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจะรบัรูเ้ป็นหน้ีสนิในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทัในงวดทีม่กีารอนุมตัิ
โดยคณะกรรมการของบรษิทัสาํหรบัเงนิปันผลระหวา่งกาล และเมื่อมกีารอนุมตัโิดยผูถ้อืหุน้ของบรษิทัสาํหรบัเงนิปันผล
ประจาํปี 

4.20 รายการบญัชทีีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 

รายการบญัชทีีเ่กดิขึน้ระหวา่งปีทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศแปลงคา่เป็นเงนิบาทซึง่เป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการดาํเนินงานโดย
ใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิรายการ ยอดคงเหลอืของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีเ่ป็นตวัเงนิและเป็นเงนิตราต่างประเทศ 
ณ วนัทีร่ายงาน แปลงคา่เป็นเงนิบาทดว้ยอตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีร่ายงาน กาํไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิจากการแปลงคา่
ไดบ้นัทกึเป็นรายไดห้รอืคา่ใชจ้า่ยของรอบระยะเวลาบญัช ี

รายการบญัชทีีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศจะบนัทกึรายการเริม่แรกเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกจิการใน
กลุม่บรษิทั รายการทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศทีเ่กดิขึน้ระหวา่งเดอืนแปลงค่าเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการดาํเนินงานโดยใช้
อตัราแลกเปลีย่นถวัเฉลีย่ของเดอืนก่อนเดอืนทีเ่กดิรายการ 

สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีเ่ป็นตวัเงนิซึง่เป็นเงนิตราต่างประเทศจะถูกแปลงค่าดว้ยอตัราแลกเปลีย่นทนัทขีองสกุลเงนิทีใ่ช้
ในการดาํเนินงาน ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน  กาํไรหรอืขาดทุนจากการแปลงคา่บนัทกึในกาํไรหรอืขาดทุน 

รายการที่ไม่เป็นตวัเงนิที่อยู่ในรูปเงนิตราต่างประเทศซึ่งเคยบนัทกึไว้ด้วยราคาทุนเดมิจะถูกแปลงค่าโดยใช้อตัรา
แลกเปลี่ยน ณ วนัที่เกดิรายการ รายการทีไ่ม่เป็นตวัเงนิทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศซึ่งบนัทกึไวด้ว้ยมลูค่ายุตธิรรมจะ
ถกูแปลงคา่โดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีก่าํหนดมลูคา่ยตุธิรรมนัน้ 

ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนที่เกดิจากการแปลงค่า จะรบัรูไ้วใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นจนกว่ามกีารจําหน่ายเงนิ
ลงทุนในกจิการนัน้ออกไป จงึรบัรูผ้ลต่างของอตัราแลกเปลีย่นทีเ่กดิจากการแปลงคา่ในกาํไรหรอืขาดทุน 

4.21 ภาษเีงนิได ้

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไดส้าํหรบังวดประกอบดว้ย ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีภาษเีงนิไดจ้ะ
รบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทุน ยกเวน้สว่นทีเ่กีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วขอ้งในการรวมธุรกจิหรอืรายการทีร่บัรูใ้นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็
อื่น หรอืรบัรูโ้ดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้ ในกรณีน้ีภาษเีงนิไดต้อ้งรบัรูใ้นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น หรอืโดยตรงไป
ยงัสว่นของผูถ้อืหุน้ ตามลาํดบั 

ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั : 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย บนัทกึภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนับนัทกึตามจาํนวนทีค่าดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษี
ของรฐั  โดยคาํนวณจากกําไรทางภาษตีามหลกัเกณฑท์ีก่ําหนดในกฎหมายภาษอีากร  
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4.21 ภาษเีงนิได ้(ต่อ) 

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 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนักต็่อเมื่อบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย
มสีทิธติามกฎหมายทีจ่ะนําสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสนิภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั และทัง้
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีกีย่วขอ้งกบัภาษเีงนิไดท้ีป่ระเมนิโดยหน่วยงาน
จดัเกบ็ภาษหีน่วยงานเดยีวกนัโดยการเรยีกเกบ็เป็นหน่วยภาษเีดยีวกนัหรอืหน่วยภาษตี่างกนัซึง่ตัง้ใจจะจ่ายหน้ีสนิและ
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสทุธ ิ

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะทบทวนมลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทุีกสิน้รอบระยะเวลารายงานและ 
จะทาํการปรบัลดมลูคา่ตามบญัชดีงักลา่ว หากมคีวามเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่วา่บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย จะไมม่กีาํไรทางภาษี
เพยีงพอต่อการนําสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีัง้หมดหรอืบางสว่นมาใชป้ระโยชน์ 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย จะบนัทกึภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชโีดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้หากภาษทีีเ่กดิขึน้เกีย่วขอ้ง
กบัรายการทีไ่ดบ้นัทกึโดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้ 

ในการกาํหนดมลูคา่ของภาษเีงนิไดข้องปีปัจจุบนัและภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยตอ้งคาํนึงถงึ
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษทีีไ่มแ่น่นอนและอาจทาํใหจ้าํนวนภาษทีีต่อ้งจา่ยเพิม่ขึน้ และมดีอกเบีย้ทีต่อ้งชาํระ 
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยเชื่อวา่ไดต้ัง้ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ยเพยีงพอสาํหรบัภาษเีงนิไดท้ีจ่ะจา่ยในอนาคต ซึง่เกดิจากการ
ประเมนิผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถงึ การตคีวามทางกฎหมายภาษ ีและจากประสบการณ์ในอดตี การประเมนิน้ี
อยูบ่นพืน้ฐานการประมาณการและขอ้สมมตฐิาน และอาจจะเกีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจเกีย่วกบัเหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มลู
ใหม่ๆ  อาจจะทาํใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยเปลีย่นการตดัสนิใจโดยขึน้อยูก่บัความเพยีงพอของภาษเีงนิไดค้า้งจ่ายทีม่อียู ่
การเปลีย่นแปลงในภาษเีงนิไดค้า้งจา่ยจะกระทบต่อคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไดใ้นปีทีเ่กดิการเปลีย่นแปลง 

4.22 กาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 

กาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน คาํนวณขึน้โดยการหารกาํไรสทุธสิาํหรบัปีดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัทีอ่อกและ
เรยีกชาํระแลว้ในระหวา่งปีปรบัปรงุดว้ยจาํนวนหุน้สามญัทีซ่ือ้คนื (ถา้ม)ี 
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4.23 รายการธุรกจิกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทัฯ หมายถงึ บุคคลหรอืกจิการทีม่อีาํนาจควบคุมบรษิทัฯ หรอืถกูบรษิทัฯ ควบคุม
ไมว่า่จะเป็นโดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอือยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบับรษิทัฯ รวมถงึบรษิทัทีด่าํเนินธุรกจิการลงทุน 
บรษิทัยอ่ย และบรษิทัยอ่ยในเครอืเดยีวกนั ถอืเป็นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทั 

นอกจากน้ี บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ยงัหมายรวมถงึบรษิทัรว่มและบุคคลทีม่สีทิธอิอกเสยีงโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 
ซึง่ทาํใหม้อีทิธพิลอยา่งเป็นสาระสาํคญักบับรษิทัฯ ผูบ้รหิารสาํคญั กรรมการ หรอืพนกังานของบรษิทัฯ ทีม่อีํานาจใน
การวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ตลอดทัง้สมาชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลดงักล่าวซึง่มอีํานาจ
ชกัจูงหรอือาจชกัจูงใหป้ฏบิตัติามบุคคลดงักล่าว และกจิการทีบุ่คคลดงักล่าวมอีํานาจควบคุมหรอืมอีทิธพิลอย่างเป็น
สาระสาํคญัไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

ในการพจิารณาความสมัพนัธข์องบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยคาํนึงถงึเน้ือหาของความ 
สมัพนัธม์ากกวา่รปูแบบทางกฎหมาย 

4.24 การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์

ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะทาํการประเมนิวา่มขีอ้บง่ชีซ้ึง่แสดงวา่สนิทรพัยข์องบรษิทัฯ 
และบรษิทัยอ่ยดอ้ยคา่ลงหรอืไม ่หากมขีอ้บง่ชีข้องการดอ้ยคา่ หรอืเมือ่ตอ้งทาํการประเมนิการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยเ์ป็น
รายปี บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะทาํการประมาณมลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืของสนิทรพัย ์

มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืของสนิทรพัย ์หมายถงึ มลูคา่จากการใชข้องสนิทรพัยห์รอืมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยห์กัตน้ทุน
ในการขายแลว้แต่มลูคา่ใดจะสงูกวา่ ในการประเมนิมลูคา่จากการใชข้องสนิทรพัย ์ประมาณการกระแสเงนิสดทีจ่ะไดร้บั
ในอนาคตจะคดิลดเป็นมลูคา่ปัจจุบนั โดยใชอ้ตัราคดิลดก่อนคาํนึงภาษเีงนิไดเ้พื่อใหส้ะทอ้นมลูค่าทีอ่าจประเมนิไดใ้นตลาด
ปัจจุบนัซึง่แปรไปตามเวลาและความเสีย่งทีม่ตี่อสนิทรพัย ์สาํหรบัสนิทรพัยท์ีไ่มก่่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดรบัโดยอสิระจาก
สนิทรพัยอ์ื่น ใหพ้จิารณามลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืรวมกบัหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดทีส่นิทรพัยน์ัน้เกีย่วขอ้งดว้ย 

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่จะรบัรูร้ายการในสว่นของกาํไรหรอืขาดทุน 

ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะประเมนิวา่มขีอ้บ่งชีท้ีแ่สดงใหเ้หน็วา่รายการขาดทุนจากการ
ดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์ีไ่มใ่ชค่า่ความนิยมทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไดร้บัรูใ้นงวดก่อนไดห้มดไปหรอืลดลงหรอืไม ่หากมี
ขอ้บ่งชีด้งักล่าว บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยตอ้งประมาณมลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืของสนิทรพัยน์ัน้และกลบัรายการบญัชี
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์ีไ่มใ่ชค่า่ความนิยมทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยรบัรูใ้นงวดก่อน 

4.25 สญัญาเชา่ 

4.25.1 กรณีเป็นผูใ้หเ้ชา่ 

สญัญาเช่าดาํเนินงาน : 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย แสดงสนิทรพัยท์ีใ่หเ้ช่าภายใตส้ญัญาเชา่ดาํเนินงานในงบแสดงฐานะการเงนิ ตามประเภทของ
สนิทรพัย ์รายไดค้า่เชา่จากสญัญาเชา่ดาํเนินงานบนัทกึตามระยะเวลาทีใ่หเ้ช่า 

4.25.2 กรณีเป็นผูเ้ชา่ 

 สญัญาเช่าดาํเนินงาน : 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยบนัทกึการเชา่สนิทรพัยท์ีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนแก่เจา้ของสนิทรพัยย์งัเป็นของผูใ้หเ้ชา่เป็น
สญัญาเช่าดาํเนินงาน คา่เชา่ทีจ่่ายภายใตส้ญัญาเชา่ดาํเนินงานบนัทกึเป็นคา่ใชจ้า่ยตามวธิเีสน้ตรงตามระยะเวลาทีเ่ชา่ 
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4.25 สญัญาเช่า (ต่อ) 

4.25.2 กรณีเป็นผูเ้ชา่ (ต่อ) 

สญัญาเช่าการเงนิ : 

สญัญาเช่า ซึ่งบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดร้บัโอนผลตอบแทนและความเสีย่งสว่นใหญ่ของการเป็นเจา้ของสนิทรพัย์
ยกเวน้กรรมสทิธิท์างกฎหมาย ถอืเป็นสญัญาเช่าทางการเงนิ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยบนัทกึสนิทรพัยท์ีเ่ช่าในราคา
ยุตธิรรม ณ วนัเริม่ตน้ของสญัญาเช่าพรอ้มกบัภาระหน้ีสนิทีจ่ะตอ้งจ่ายค่าเช่าในอนาคตหกัสว่นทีเ่ป็นดอกเบีย้ และ
คดิค่าเสื่อมราคาโดยวธิเีสน้ตรงตามอายุการใชง้านโดยประมาณของสนิทรพัย ์ ดอกเบีย้ หรอืค่าใชจ้่ายทางการเงนิ 
และค่าเสื่อมราคารบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายในกาํไรหรอืขาดทุน 

4.26 ขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นงานดาํเนินงาน 

สว่นงานธุรกจิทีท่าํหน้าทีจ่ดัหาผลติภณัฑห์รอืใหบ้รกิาร โดยมคีวามเสีย่งและผลตอบแทนทีแ่ตกต่างไปจากความเสีย่งและ
ผลตอบแทนของผลติภณัฑห์รอืบรกิารของสว่นธุรกจิอื่น สว่นงานภมูศิาสตรท์าํหน้าทีจ่ดัหาผลติภณัฑห์รอืใหบ้รกิารใน
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิทีเ่ฉพาะเจาะจง ซึง่มคีวามเสีย่งและผลตอบแทนทีแ่ตกต่างไปจากความเสีย่งและผลตอบแทน
ของการดาํเนินงานในสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิอื่น 

4.27 เครือ่งมอืทางการเงนิ 

สนิทรพัยท์างการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ ประกอบดว้ยเงนิสดและรายการเทยีบเทา่
เงนิสด เงนิลงทุน ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมนุเวยีนอื่น และเงนิใหกู้ย้มื หน้ีสนิทางการเงนิทีแ่สดงอยูใ่นงบแสดงฐานะ
การเงนิ ประกอบดว้ย เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวยีนอื่น และเงนิกูย้มื นโยบายการบญัชเีฉพาะสาํหรบัรายการแต่ละ
รายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแตล่ะหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไดใ้ชเ้ครือ่งมอืทางการเงนิเพื่อลดความเสีย่งจากการผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ เครื่องมอืทีใ่ชค้อื 
สญัญาป้องกนัความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ (Interest rate SWAP contracts) ซึง่ไมไ่ดม้กีารรบัรูใ้นงบการเงนิ ณ วนัทีท่ํา
สญัญา 

การทาํสญัญาป้องกนัความเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ย : 

สญัญาป้องกนัความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้มไีวเ้พือ่ป้องกนัความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ ผลต่างทีไ่ดร้บั
หรอืจา่ยตามสญัญาจะถกูบนัทกึในกาํไรหรอืขาดทุนเมือ่ถงึวนัครบกําหนดจา่ยชาํระ สว่นคา่ธรรมเนียมจะถูกตดัจา่ยโดย
วธิเีสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญา 

การทาํสญัญา Foreign currency collar : 

สญัญา Foreign currency collar ทีท่าํกบัสถาบนัการเงนิมไีวเ้พื่อจาํกดัความเสีย่งจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น
โดยกาํหนดอตัราแลกเปลีย่นซึง่ตอ้งชาํระสาํหรบัหน้ีสนิทีเ่ป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศ ผลต่างทีไ่ดร้บัตามสญัญาจะถกู
บนัทกึในกาํไรหรอืขาดทุนเมือ่ไดร้บัชาํระ 
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4.28 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 ขอ้มลูอื่นทีส่ามารถสงัเกตไดข้องสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิ ไมว่า่จะเป็นขอ้มลูทางตรงหรอืทางออ้ม 
ระดบั 3 ใชข้อ้มลูทีไ่มส่ามารถสงัเกตได ้เชน่ ขอ้มลูเกีย่วกบักระแสเงนิสดในอนาคตทีก่จิการประมาณขึน้ 

หากขอ้มลูทีนํ่ามาใชใ้นการวดัมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิถูกจดัประเภทลาํดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรมทีแ่ตกต่าง
กนั การวดัมลูคา่ยตุธิรรมโดยรวมจะถกูจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดยีวกนัตามลาํดบัชัน้ของมลูคา่ยตุธิรรมของขอ้มลู
ทีอ่ยูใ่นระดบัตํ่าสดุทีม่นียัสาํคญัสาํหรบัการวดัมลูคา่ยุตธิรรมโดยรวม 

ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะประเมนิความจาํเป็นในการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชัน้ของ
มลูคา่ยตุธิรรมสาํหรบัสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีถ่อือยู ่ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานทีม่กีารวดัมลูคา่ยตุธิรรมแบบเกดิขึน้
ประจาํ 

4.29 การใชดุ้ลยพนิิจและประมาณการทางบญัชทีีส่าํคญั  

ในการจดัทาํงบการเงนิใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฝ่ายบรหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ
และขอ้สมมตฐิานหลายประการ ซึง่มผีลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายและการรายงานจาํนวนเงนิทีเ่กีย่วกบัสนิทรพัย ์
หน้ีสนิ รายได ้และคา่ใชจ้า่ย การประมาณและขอ้สมมตฐิานมาจากประสบการณ์ในอดตี และปัจจยัต่างๆ ทีผู่บ้รหิารมี
ความเชื่อมัน่อยา่งสมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนัน้ ดงันัน้ ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างไปจากมลูคา่ตาม
บญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีป่ระมาณและตัง้ขอ้สมมตฐิานไว ้

ประมาณการและขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการจดัทาํงบการเงนิจะไดร้บัการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง การปรบัประมาณการทาง
บญัชจีะบนัทกึในงวดบญัชทีีป่ระมาณการดงักล่าวไดร้บัการทบทวนและในงวดอนาคตทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

การใชดุ้ลยพนิิจและประมาณการทางบญัชทีีส่าํคญัไดแ้ก่ : 

4.29.1  รายไดจ้ากสญัญาทีท่าํกบัลกูคา้ 

การระบุภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ: 

ในการระบุภาระทีต่อ้งปฏบิตัใินการสง่มอบสนิคา้หรอืบรกิารใหก้บัลกูคา้ ฝ่ายบรหิารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิ
เงือ่นไขและรายละเอยีดของสญัญาทีท่าํกบัลกูคา้เพื่อพจิารณาวา่สนิคา้หรอืบรกิารแต่ละรายการถอืเป็นภาระทีแ่ยกจาก
กนัหรอืไม่ กล่าวคอื กจิการจะบนัทกึสนิคา้หรอืบรกิารแต่ละรายการแยกจากกนั กต็่อเมื่อสนิคา้หรอืบรกิารดงักล่าว
สามารถระบุไดว้า่แยกจากสนิคา้หรอืบรกิารอื่นในสญัญา และลกูคา้ไดร้บัประโยชน์จากสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ 
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4.29 การใชดุ้ลยพนิิจและประมาณการทางบญัชทีีส่าํคญั (ต่อ) 

4.29.1  รายไดจ้ากสญัญาทีท่าํกบัลกูคา้ (ต่อ) 

การกาํหนดจงัหวะเวลาของการรบัรูร้ายได ้: 

ในการกาํหนดจงัหวะเวลาของการรบัรูร้ายได ้ ฝ่ายบรหิารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิเงือ่นไขและรายละเอยีด
ของสญัญาทีท่าํกบัลกูคา้เพือ่พจิารณาวา่ภาระทีต่อ้งปฏบิตันิัน้เสรจ็สิน้ตลอดชว่งเวลาหน่ึงหรอืเสรจ็สิน้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 
ทัง้น้ี กจิการจะรบัรูร้ายไดต้ลอดชว่งเวลาหน่ึง เมือ่เป็นไปตามเงือ่นไขขอ้ใดขอ้หน่ึงต่อไปน้ี 

-   ลกูคา้ไดร้บัและใชป้ระโยชน์จากผลของการปฏบิตังิานของกจิการในขณะทีก่จิการปฏบิตังิาน 

-   การปฏบิตังิานของกจิการก่อใหเ้กดิสนิทรพัยท์ีล่กูคา้ควบคุมในขณะทีส่รา้งสนิทรพัยด์งักลา่ว หรอื 

-  การปฏบิตังิานของกจิการไมก่่อใหเ้กดิสนิทรพัยท์ีก่จิการสามารถนําไปใชป้ระโยชน์อื่นได ้ และกจิการมสีทิธิ
ในการรบัชาํระสาํหรบัการปฏบิตังิานทีเ่สรจ็สิน้ถงึปัจจุบนั 

ในกรณีทีไ่มเ่ขา้เงือ่นไขขา้งตน้ กจิการจะรบัรูร้ายได ้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ฝ่ายบรหิารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการ
ประเมนิวา่ภาระทีต่อ้งปฏบิตันิัน้ไดเ้สรจ็สิน้ลงเมื่อใด 

ตน้ทุนในการไดม้าซึง่สญัญา : 

ในการบนัทกึรายจา่ยทีเ่กดิขึน้เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สญัญาเป็นสนิทรพัย ์ ฝ่ายบรหิารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิวา่
รายจา่ยดงักลา่วเป็นตน้ทุนสว่นเพิม่ในการไดม้าซึง่สญัญาทีท่าํกบัลกูคา้หรอืไม ่ รวมถงึการกาํหนดวธิกีารตดัจาํหน่าย
สนิทรพัยด์งักล่าว 

4.29.2 การรบัรูแ้ละการตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ  

ในการพจิารณาการรบัรูห้รอืการตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ ฝ่ายบรหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการพจิารณาวา่บรษิทัฯ 
และบรษิทัยอ่ยไดโ้อนหรอืรบัโอนความเสีย่งและผลประโยชน์ในสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิดงักลา่วแลว้หรอืไม ่ โดยใชดุ้ลยพนิิจ
บนพืน้ฐานของขอ้มลูทีด่ทีีส่ดุทีร่บัรูไ้ดใ้นสภาวะปัจจุบนั 

4.29.3 คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูของลูกหน้ีเกดิจากการปรบัมลูค่าของลกูหน้ีจากความเสีย่งดา้นเครดติทีอ่าจเกดิขึน้ ฝ่ายบรหิาร
ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจในการประมาณการผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากลูกหน้ีแต่ละราย โดยใชก้ารวเิคราะห์อายุลูกหน้ี 
ประสบการณ์การเกบ็เงนิในอดตีและการเปลีย่นแปลงของสภาวะเศรษฐกจิในปัจจุบนั อยา่งไรกต็าม การใชป้ระมาณการ
และขอ้สมมตฐิานทีแ่ตกต่างกนัอาจมผีลต่อจาํนวนคา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู ดงันัน้ การปรบัปรงุคา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญูอาจ
มขีึน้ไดใ้นอนาคต 

4.29.4 คา่เผื่อการลดลงของมลูคา่สนิคา้คงเหลอื 

คา่เผื่อการลดลงของมลูคา่สนิคา้คงเหลอื เป็นการปรบัมลูคา่ของสนิคา้คงเหลอืดว้ยมลูคา่ทีค่าดวา่อาจเกดิความเสยีหาย 
เน่ืองจากสนิคา้ลา้สมยัและการลดลงของมลูคา่สนิคา้คงเหลอื ผูบ้รหิารใชดุ้ลยพนิิจในการประมาณคา่เผื่อสนิคา้ลา้สมยั 
และการลดมลูคา่สนิคา้คงเหลอืสาํหรบัยอดสนิคา้คงเหลอื โดยพจิารณาจากการวเิคราะหอ์ายขุองสนิคา้คงเหลอื 

4.29.5 คา่เผื่อการดอ้ยคา่ของเงนิลงทุน  

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย จะตัง้คา่เผื่อการดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนเมื่อฝ่ายบรหิารใชดุ้ลยพนิิจในการพจิารณาวา่ มลูคา่ยตุธิรรม
ของเงนิลงทุนดงักลา่วไดล้ดลงอยา่งมสีาระสาํคญัและเป็นระยะเวลานาน การทีจ่ะสรปุวา่เงนิลงทุนดงักลา่วไดล้ดลงอยา่งมี
สาระสาํคญัหรอืเป็นระยะเวลานานหรอืไมน่ัน้จาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจของฝ่ายบรหิาร 
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4.29 การใชดุ้ลยพนิิจและประมาณการทางบญัชทีีส่าํคญั (ต่อ) 

4.29.6 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ และ คา่เสือ่มราคา 

ในการคาํนวณคา่เสือ่มราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบรหิารใชก้ารประมาณอายกุารใหป้ระโยชน์และมลูคา่คงเหลอืของ
สนิทรพัยเ์มือ่เลกิใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และไดม้กีารทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์และมลูคา่คงเหลอืของสนิทรพัย์
หากมกีารเปลีย่นแปลง 

4.29.7 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 

ในการบนัทกึและวดัมลูคา่เริม่แรกของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนนัน้ จาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจของฝ่ายบรหิารในการประมาณมลูคา่
ของสนิทรพัยท์ีค่าดวา่จะไดร้บัในอนาคตโดยวธิปีระมาณการกระแสเงนิสดคดิลด ซึง่ประมาณการกระแสเงนิสดดงักลา่ว
อาจเปลีย่นแปลงไดเ้น่ืองจากภาวะการแขง่ขนั แนวโน้มการเปลีย่นแปลงของรายได ้โครงสรา้งตน้ทุน การเปลีย่นแปลง
ของอตัราคดิลด ภาวะอุตสาหกรรม และภาวะตลาดทีเ่กีย่วขอ้ง 

4.29.8 สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะรบัรูส้นิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีมือ่มคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่บรษิทัฯ และ
บรษิทัยอ่ยจะมกีาํไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอ ทีจ่ะใชป้ระโยชน์จากสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดน้ัน้ ในการน้ี ฝ่ายบรหิาร
จาํเป็นตอ้งประมาณการวา่บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยควรรบัรูจ้าํนวนสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีป็นจาํนวนเทา่ใด 
โดยพจิารณาถงึจาํนวนกาํไรทางภาษทีีค่าดวา่จะเกดิในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

4.29.9 การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์

 ฝ่ายบรหิารจะตอ้งพจิารณาการดอ้ยคา่ของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน และคา่ความนิยม และบนัทกึ
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่หากคาดวา่มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืตํ่ากวา่มลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยน์ัน้ 

ขอ้บ่งชีด้งักล่าวรวมถงึการลดลงอยา่งมนียัสาํคญัของมลูค่าตลาดหรอืมลูค่าทีไ่ดร้บัจากการใชป้ระโยชน์ในอนาคตของ
สนิทรพัย ์การเปลีย่นแปลงอยา่งมนียัสาํคญัของกลยทุธท์างธุรกจิของกจิการทีม่ผีลกระทบต่อการใชส้นิทรพัยน์ัน้ในอนาคต 
แนวโน้มในทางลบของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพเศรษฐกจิทีเ่กีย่วขอ้ง การสญูเสยีสว่นแบ่งตลาดทีส่าํคญัของกจิการ 
รวมถงึ กฎระเบยีบขอ้บงัคบัทีส่าํคญั หรอืคาํตดัสนิของศาลทีม่ผีลกระทบในทางลบต่อธุรกจิ เป็นตน้ 

การทดสอบการดอ้ยค่าของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน และค่าความนิยม ฝ่ายบรหิารจาํเป็นตอ้งใช้
ดุลยพนิิจในการประมาณการกระแสเงนิสดทีค่าดวา่จะไดร้บัในอนาคตจากสนิทรพัยห์รอืหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสด 
รวมทัง้การเลอืกอตัราคดิลดทีเ่หมาะสมในการคาํนวณมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดนัน้ๆ ทัง้น้ี กระแสเงนิสดประมาณ
การบนพื้นฐานของขอ้มูลการดําเนินงานที่มอียู่ ณ ปัจจุบนั ซึ่งฝ่ายบรหิารจําเป็นต้องใช้ดุลยพนิิจที่เกี่ยวขอ้งกบัขอ้
สมมตฐิานเกีย่วกบัสภาวะตลาดในอนาคต รวมถงึรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเน่ืองกบัสนิทรพัยห์รอืหน่วย
สนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดนัน้ โดยประมาณการกระแสเงนิสดดงักล่าวอาจเปลีย่นแปลงไดเ้น่ืองจาก ภาวะการแขง่ขนั 
แนวโน้มการเปลีย่นแปลงของรายได ้โครงสรา้งตน้ทุน การเปลีย่นแปลงของอตัราคดิลด ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะ
ตลาดทีเ่กีย่วขอ้ง 

4.29.10 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

หน้ีสนิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณขึน้ตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ซึง่ตอ้งอาศยั
ขอ้สมมตฐิานต่างๆ ในการประมาณการนัน้ เชน่ อตัราคดิลด อตัราการขึน้เงนิเดอืนในอนาคต อตัราการเปลีย่นแปลงใน
จาํนวนพนกังาน และอตัรามรณะ เป็นตน้ 
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4. นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 

4.29 การใชดุ้ลยพนิิจและประมาณการทางบญัชทีีส่าํคญั (ต่อ) 

4.29.11  สาํรองคา่ใชจ้า่ยการรือ้ถอน 

 สาํรองคา่ใชจ้า่ยการรือ้ถอนอุปกรณ์โครงขา่ยทีต่ดิตัง้บนพืน้ทีเ่ชา่ประมาณการจากมลูคา่ปัจจุบนัของประมาณการคา่ใชจ้า่ย
ในการรือ้ถอนเฉลีย่ทีเ่กดิขึน้จรงิตามขอ้มลูในอดตีโดยบนัทกึเป็นสว่นหน่ึงของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละตดัจาํหน่ายตาม
อายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ อยา่งไรกต็าม คา่ใชจ้า่ยการรือ้ถอนทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างไปจากจาํนวนทีป่ระมาณไว ้

4.29.12 สญัญาเชา่  

ในการพจิารณาประเภทของสญัญาเชา่วา่เป็นสญัญาเชา่ดาํเนินงานหรอืสญัญาเชา่ทางการเงนิ ฝ่ายบรหิารไดใ้ชดุ้ลยพนิิจ
ในการประเมนิเงือ่นไขและรายละเอยีดของสญัญา เพือ่พจิารณาวา่บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไดโ้อนหรอืรบัโอนความเสีย่ง
และผลประโยชน์ในสนิทรพัยท์ีเ่ชา่ดงักลา่วแลว้หรอืไม ่

4.29.13 มลูคา่ยตุธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิ 

 ในการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิทีเ่ปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิทีไ่ม่มกีารซื้อขายในตลาดและไม่
สามารถหาราคาไดใ้นตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบรหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการประมาณมลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทาง
การเงนิดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจําลองในการประเมนิมลูค่า ซึ่งตวัแปรทีใ่ชใ้นแบบจําลองไดม้าจากการเทยีบ 
เคยีงกบัตวัแปรทีม่อียูใ่นตลาด โดยคาํนึงถงึความเสีย่งดา้นเครดติ (ทัง้ของธนาคารฯและคู่สญัญา) สภาพคล่อง ขอ้มลู
ความสมัพนัธ ์และการเปลีย่นแปลงของมลูค่าของเครื่องมอืทางการเงนิในระยะยาว การเปลีย่นแปลงของสมมตฐิานที่
เกีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีใ่ชใ้นการคาํนวณอาจมผีลกระทบต่อมลูค่ายุตธิรรมทีเ่ปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิและการเปิดเผย
ลาํดบัชัน้ของมลูคา่ยตุธิรรม 

4.29.14 คดฟ้ีองรอ้ง  

บรษิทัฯ มหีน้ีสนิทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการถกูฟ้องรอ้งเรยีกคา่เสยีหาย ซึง่ฝ่ายบรหิารไดใ้ชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิผลของ
คดทีีถ่กูฟ้องรอ้งแลว้ และเชื่อมัน่วา่จะไมม่คีวามเสยีหายเกดิขึน้จงึไมไ่ดบ้นัทกึประมาณการหน้ีสนิดงักลา่ว ณ วนัสิน้รอบ
ระยะเวลารายงาน อยา่งไรกต็าม ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างไปจากทีไ่ดม้กีารประมาณการไว ้

 
5. 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 สดัสว่นการถอืหุน้ (รอ้ยละ) 

ประเภทธุรกจิ ประเทศ ปี 2562 ปี 2561 

บรษิทั อควา คอรเ์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 1 ใหบ้รกิารเชา่โครงป้ายเพือ่ตดิตัง้โฆษณา ไทย - - 
บรษิทั แมเนเจอร ์มเีดยี กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 2 ผลติและจาํหน่ายหนงัสอืพมิพ ์

   และสิง่ตพีมิพ ์
ไทย - - 

Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company 3 พฒันาโครงการพลงังานในประเทศ
เวยีดนาม 

เวยีดนาม - 61.25 

Nissho Investment Kabushiki Kaisha (Jpn Co.) 4 ใหบ้รกิารบาํรงุรกัษาโรงไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทติย ์

ญีปุ่่ น - - 

นายยุทธ ชนิสภุคักุล 5 - ไทย และ
ฮอ่งกง 

- - 
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5. รายการบญัชีระหว่างบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนันอกเหนือจากบรษิทัยอ่ย ทีอ่ธบิายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.2.1 ประกอบดว้ย (ต่อ) 

บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
ลกัษณะ

ความสมัพนัธ ์
การดาํเนินกจิการ สดัสว่นการถอืหุน้ (รอ้ยละ) 

ประเภทธุรกจิ ประเทศ ปี 2562 ปี 2561 

นายกฤตธนทั มฤีทธิ ์ 6 - ไทย - - 
Mr. Tran Minh Tien 6 - เวยีดนาม - - 

 ลกัษณะความสมัพนัธร์ะหวา่งบรษิทัฯ กบับุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ดงัน้ี.- 

1. เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่และมกีรรมการรว่มกนั 
2. เป็นบรษิทัทีม่กีรรมการรว่มกนั 
3. เป็นบรษิทัยอ่ยทางออ้มของบรษิทัฯ จนถงึวนัที ่27 ธนัวาคม 2562 และหลงัจากนัน้เป็นบรษิทัทีม่กีรรมการรว่มกนั 
4. เป็นผูถ้อืหุน้ในบรษิทัยอ่ยทางออ้ม [Kyotamba Solar Goda Kaisha (Jpn Co.)] 
5. เป็นกรรมการของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยทางออ้ม 
6. เป็นกรรมการของบรษิทัยอ่ยทางออ้ม 

5.1 รายการบญัชทีีม่สีาระสาํคญัทีเ่กดิขึน้ระหวา่งกนั มรีายละเอยีด ดงัน้ี.- 

  

นโยบายการ
กาํหนดราคา 

หน่วย : บาท 
  สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 
บริษทัย่อย        
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร  1 - - 16,456,413.83 1,554,019.16 
ดอกเบีย้รบั 2 - - 111,217,727.96 75,238,273.57 
รายไดเ้งนิปันผล 4 - - 179,999,992.00 - 
รายไดค้า่เชา่ 1 - - 360,000.00 360,000.00 
ตน้ทุนขายและบรกิาร 1 - - 4,218,651.38 180,737.35 
ตน้ทุนทางการเงนิ 3 - - 4,445,345.15 - 
บริษทัย่อยทางอ้อม      
รายไดค้า่เชา่ 1 - - 302,000.00 252,000.00 
บริษทัร่วมทางอ้อม      
รายไดค้า่บรหิารจดัการ 1 843,000.00 1,688,000.00 - - 
บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั     
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 1 - 16,332,177.90 - 16,332,177.90 
รายไดค้า่เชา่ 1 - 97,500.00 - 97,500.00 
ตน้ทุนขายและบรกิาร 1 3,760,191.60 4,003,240.91 - 243,049.31 
บคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั      
ดอกเบีย้รบั 2 - 4,442.31 - - 
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5. รายการบญัชีระหว่างบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

5.1 รายการบญัชทีีม่สีาระสาํคญัทีเ่กดิขึน้ระหวา่งกนั มรีายละเอยีด ดงัน้ี.- (ต่อ) 

นโยบายการกาํหนดราคา 

1. ตามอตัราทีต่กลงรว่มกนั 
2. ตามทีร่ะบุในสญัญาเงนิกู ้รอ้ยละ 7.75 ต่อปี ในปี 2561 
3. ตามทีร่ะบุในตัว๋สญัญาใชเ้งนิ รอ้ยละ 4 - 4.4 ต่อปี ในปี 2562 และรอ้ยละ 5.5 - 6.5 ต่อปี ในปี 2561 
4. ตามทีบ่รษิทัยอ่ยประกาศจา่ยเงนิปันผล 

คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 
 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มคีา่ใชจ้า่ยสาํหรบัเงนิเดอืน โบนสั เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม กองทุนสาํรองเลีย้งชพี 
สวสัดกิารอื่น ค่าเบีย้ประชุมใหแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิาร และผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน โดยสรุปไดด้งัน้ี.- 

   หน่วย : บาท 
   สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 34,163,919.29 29,158,844.25 13,202,925.00 15,092,845.00 
ผลประโยชน์ระยะยาวหลงัออกจากงาน 1,659,299.61 1,346,005.00 615,768.00 699,337.00 

รวม 35,823,218.90 30,504,849.25 13,818,693.00 15,792,182.00 

5.2 ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้ปี ระหวา่งบรษิทัฯ และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั มรีายละเอยีดดงัน้ี.- 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 
ลกูหน้ีการค้า     
บรษิทัยอ่ย - - 773,395.22 333,640.98 
บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 13,336,485.72 16,511,977.54 13,336,485.72 16,511,977.54 
หกั คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู (12,464,005.35) (12,464,005.35) (12,464,005.35) (12,464,005.35) 

สทุธ ิ 872,480.37 4,047,972.19 1,645,875.59 4,381,613.17 

ลกูหน้ีหมนุเวียนอ่ืน     
บรษิทัยอ่ย - - 1,231,617.14 9,977,736.79 
บรษิทัยอ่ยทางออ้ม - - 21,000.00 21,000.00 
บรษิทัรว่มทางออ้ม 150,355.00 150,355.00 - - 
บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 2,171,057.73 - - 

รวม 150,355.00 2,321,392.73 1,252,617.14 9,998,736.79 

เจ้าหน้ีการค้า     

บรษิทัยอ่ย                          - - 3,032,372.69 193,388.96 
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5. รายการบญัชีระหว่างบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

5.2 ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้ปี ระหวา่งบรษิทัฯ และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั มรีายละเอยีดดงัน้ี.- (ต่อ) 
   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 
เจ้าหน้ีหมนุเวียนอ่ืน     
บรษิทัยอ่ย - - 8,604,940.00 - 
บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,190.17 20,000.00 - 20,000.00 

รวม 1,190.17 20,000.00 8,604,940.00 20,000.00 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน     

บรษิทัยอ่ยทางออ้ม - - 63,000.00 63,000.00 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บคุคลและบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั 

รายการเคลื่อนไหวของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั มรีายละเอยีดดงัน้ี.- 
  หน่วย : บาท 
  งบการเงนิรวม 
  รายการเคลื่อนไหวระหวา่งปี 
  1 ม.ค. 61 เพิม่ขึน้ (ลดลง) 31 ธ.ค. 61 

กรรมการ - 200,000.00 (200,000.00) - 

 
  หน่วย : บาท 
  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  รายการเคลื่อนไหวระหวา่งปี 
  1 ม.ค. 62 เพิม่ขึน้ (ลดลง) 31 ธ.ค. 62 

บรษิทัยอ่ย 1,350,430,979.63 1,324,130,000.00 (1,291,360,190.87) 1,383,200,788.76 

 
  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 

กรรมการ 

เงนิใหกู้ย้มืดงักลา่วขา้งตน้ เป็นการใหกู้ย้มืแก่กรรมการของบรษิทัยอ่ยทางออ้มแหง่หน่ึง โดยการทาํสญัญากูย้มื ครบ
กาํหนดภายใน 6 เดอืน นบัแต่วนัทาํสญัญา คดิอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 7.75 ต่อปี 

บรษิทัยอ่ย 

เงนิใหกู้ย้มืดงักลา่วขา้งตน้ เป็นการใหกู้ย้มืแกบ่รษิทัยอ่ย โดยทาํสญัญากูย้มื ไมม่หีลกัประกนั ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 
คดิอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 5.5 - 6.5 ต่อปี 
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5. รายการบญัชีระหว่างบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

5.2 ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้ปี ระหวา่งบรษิทัฯ และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั มรีายละเอยีดดงัน้ี.- (ต่อ) 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษทัร่วมทางอ้อม - ส่วนท่ีครบกาํหนดรบัชาํระภายในหน่ึงปี 

รายการเคลือ่นไหวของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัรว่มทางออ้ม - สว่นทีค่รบกาํหนดรบัชาํระภายในหน่ึงปี มรีายละเอยีด
ดงัน้ี.- 

  หน่วย : บาท 
  งบการเงนิรวม 
  รายการเคลื่อนไหวระหวา่งปี 
  1 ม.ค. 62 เพิม่ขึน้ (ลดลง) 31 ธ.ค. 62 

บรษิทัรว่มทางออ้ม 9,371,018.65 - - 9,371,018.65 

 
  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 

เงนิใหกู้ย้มืดงักลา่วขา้งตน้ เป็นการใหกู้ย้มืแก่บรษิทัรว่มทางออ้มสองแหง่ตามสดัสว่นการถอืหุน้เพื่อซือ้ทีด่นิ โดยการทาํ
สญัญากูย้มื ครบกาํหนดภายใน 3 ปี นบัแต่วนัทาํสญัญา ใหกู้โ้ดยไมม่หีลกัประกนั และไมม่กีารคดิดอกเบีย้ระหวา่งกนั 
โดยสญัญาไดค้รบกาํหนดในปี 2560 จงึจดัประเภทเงนิใหกู้ย้มืดงักลา่วเป็นสว่นทีค่รบกําหนดรบัชาํระภายในหน่ึงปี  

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลและบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั 

รายการเคลื่อนไหวของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั มรีายละเอยีดดงัน้ี.- 

  หน่วย : บาท 
  งบการเงนิรวม 
  รายการเคลื่อนไหวระหวา่งปี 
  1 ม.ค. 62 เพิม่ขึน้ (ลดลง) 31 ธ.ค. 62 

กรรมการ - 85,000,000.00 (85,000,000.00) - 

 
  หน่วย : บาท 
  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  รายการเคลื่อนไหวระหวา่งปี 
  1 ม.ค. 62 เพิม่ขึน้ (ลดลง) 31 ธ.ค. 62 

บรษิทัยอ่ย - 410,439,693.19 (410,439,693.19) - 
กรรมการ - 60,550,000.00 (60,550,000.00) - 

รวม - 470,989,693.19 (470,989,693.19) - 
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5. รายการบญัชีระหว่างบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

5.2 ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้ปี ระหวา่งบรษิทัฯ และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั มรีายละเอยีดดงัน้ี.- (ต่อ) 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  รายการเคลื่อนไหวระหวา่งปี 

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

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

กรรมการ 

เงนิกูย้มืดงักลา่วขา้งตน้ เป็นการกูย้มืจากกรรมการ ในรปูตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ครบกําหนดเมื่อทวงถาม ไมม่หีลกัประกนั 
และไมม่กีารคดิดอกเบีย้ระหวา่งกนั 

บรษิทัยอ่ย 

เงนิกูย้มืดงักลา่วขา้งตน้ เป็นการกูย้มืจากบรษิทัยอ่ย ในรปูตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ครบกาํหนดเมือ่ทวงถาม คดิอตัราดอกเบีย้
รอ้ยละ 4 - 4.4 ต่อปี 

5.3 อื่นๆ 

บรษิทัฯ และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั มกีารคํ้าประกนัวงเงนิสนิเชือ่ทีม่กีบัสถาบนัการเงนิระหวา่งกนั ดงัต่อไปน้ี.- 
 หน่วย : ลา้นดอลลารส์หรฐั หน่วย : ลา้นเยน หน่วย : ลา้นบาท 

 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 

บรษิทัฯ คํ้าประกนัวงเงนิสนิเชือ่ใหบ้รษิทัยอ่ยทางตรง - - 4,115.00 4,115.00 - 1,278.00 
บรษิทัฯ คํ้าประกนัวงเงนิสนิเชือ่ใหบ้รษิทัยอ่ยทางออ้ม - - - - 592.50 592.50 
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยทางตรงคํ้าประกนัวงเงนิสนิเชือ่ 
    ใหบ้รษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 65.00 - - - - - 
บรษิทัยอ่ยทางตรงคํ้าประกนัวงเงนิสนิเชือ่         
    ใหบ้รษิทัยอ่ยทางออ้ม - - - - 927.40 927.40 
บรษิทัยอ่ยทางตรง และบรษิทัยอ่ยทางออ้มคํ้าประกนั 
    วงเงนิสนิเชือ่ใหบ้รษิทัยอ่ยทางออ้ม - - - - 554.00 554.00 
 

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ประกอบดว้ย.- 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

ปี 2562 
ปี 2561 

(จดัประเภทใหม)่ ปี 2562 ปี 2561 
เงนิสด 359,987.18 944,713.67 83,000.00 83,000.00 
เชค็รบัทีถ่งึกาํหนด 1,123,361.60 3,332,625.10 1,111,189.96 3,332,625.10 
เงนิฝากธนาคาร     
   - บญัชกีระแสรายวนั 6,207,109.27 2,198,295.88 2,637,186.06 415,672.28 
   - บญัชอีอมทรพัย ์ 143,342,230.85 301,077,649.27 680,953.43 550,101.05 
   - บญัชฝีากประจาํ 3 เดอืน 40,271.69 17,737.90 - - 

รวม 151,072,960.59 307,571,021.82 4,512,329.45 4,381,398.43 
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7. เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํา้ประกนั 

 เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนั ประกอบดว้ย.- 

     หน่วย : บาท 
    อตัราดอกเบีย้ งบการเงนิรวม 
    รอ้ยละ (ต่อปี)  ปี 2561 

ประเภทเงนิฝาก เพือ่คํ้าประกนั ปี 2562 / ปี 2561 ปี 2562 (จดัประเภทใหม)่ 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน     

เงนิฝากกระแสรายวนั วงเงนิสนิเชือ่ของบรษิทัยอ่ยทางออ้ม - 2,334,974.07 1,313,883.82 
เงนิฝากออมทรพัย ์ วงเงนิสนิเชือ่ของบรษิทัยอ่ยทางออ้ม 0.125 - 0.37 23,093,683.51 24,353,044.85 
รวม   25,428,657.58 25,666,928.67 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน     

เงนิฝากออมทรพัย ์ วงเงนิสนิเชือ่ของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 0.01 62,955,726.88 - 
เงนิฝากประจาํ 3 - 6 เดอืน  หนงัสอืคํ้าประกนัของบรษิทัรว่มทางออ้ม 0.8 - 1 89,100,174.18 88,500,974.64 
เงนิฝากประจาํ 12 เดอืน หนงัสอืคํ้าประกนัของบรษิทัยอ่ยทางออ้ม 0.9 726,000.00 726,000.00 
รวม   152,781,901.06 89,226,974.64 

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนับางสว่น สามารถนําไปใชห้มนุเวยีนได ้จงึจดัประเภทรายการอยูภ่ายใตส้นิทรพัย์
หมนุเวยีน 

 
8. เงินลงทุนชัว่คราว 

 เงนิลงทุนชัว่คราว ประกอบดว้ย.- 

    หน่วย : บาท 
    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ (ต่อปี)  ปี 2561  
   ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 (จดัประเภทใหม)่ ปี 2562 ปี 2561 

สว่นทีไ่มต่ดิภาระคํ้าประกนั       

เงนิลงทุนชัว่คราวในกองทุนเปิด - - 595,302,993.74 252,160,568.15 534,069,846.15 251,535,310.40 
เงนิลงทุนในเงนิฝากประจาํ 0.9 0.9 27,720.99 21,064.65 - - 
รวม   595,330,714.73 252,181,632.80 534,069,846.15 251,535,310.40 

สว่นทีต่ดิภาระคํ้าประกนั       

เงนิลงทุนในเงนิฝากออมทรพัยช์นิดพเิศษ 1.1 1.1 26,118,622.20 23,346,639.86 - - 
ใบรบัเงนิฝาก 1.45 1.45 - 1.55 4,531,649.22 4,467,518.00 - - 
รวม   30,650,271.42 27,814,157.86 - - 

เงนิลงทุนชัว่คราวในกองทุนเปิด เป็นเงนิลงทุนทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มวีตัถุประสงคท์ีจ่ะขายในอนาคตอนัใกลเ้พื่อ
หากาํไรจากการเปลีย่นแปลงราคาของหลกัทรพัย ์

เงนิลงทุนชัว่คราวสว่นทีต่ดิภาระคํ้าประกนั เป็นหลกัทรพัยค์ํ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อของบรษิทัยอ่ยทางออ้ม 2 แหง่ ซึง่
สามารถนํามาใชห้มนุเวยีนได ้จงึจดัประเภทรายการอยูภ่ายใตส้นิทรพัยห์มนุเวยีน 
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9. ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีหมนุเวียนอ่ืน - สทุธิ 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมนุวยีนอื่น - สทุธ ิประกอบดว้ย.- 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 

ลกูหน้ีการคา้     
ลกูหน้ีการคา้ - บรษิทัยอ่ย - - 773,395.22 333,640.98) 
                 - บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 13,336,485.72 16,511,977.54) 13,336,485.72 16,511,977.54) 
                 - บรษิทัอื่น 308,073,012.47 302,831,253.07) 149,388,514.25 138,299,980.36) 
หกั คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู (57,547,201.62) (53,633,394.65) (34,464,346.80) (31,033,754.88) 

รวมลกูหน้ีการคา้ - สทุธ ิ 263,862,296.57 265,709,835.96) 129,034,048.39) 124,111,844.00) 

ลกูหน้ีหมนุเวยีนอื่น     
ลกูหน้ีอื่น - บรษิทัยอ่ย - - - 8,560,000.00 
            - บรษิทัยอ่ยทางออ้ม - - 21,000.00 21,000.00 
             - บรษิทัรว่มทางออ้ม 150,335.00 150,335.00 - - 
            - บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 2,171,057.73 - - 
            - บรษิทัอื่น * 101,388,336.33 4,954,779.83 - 96,305.04 
คา่ใชจ้า่ยจา่ยลว่งหน้า 11,634,818.73 385,469,432.00 1,353,393.18 4,172,439.82 
เงนิทดรองจา่ย 554,708.00 519,613.54 256,000.00 160,800.00 
ดอกเบีย้คา้งรบั - บรษิทัยอ่ย - - 1,231,617.14 1,417,736.79 
                    - บรษิทัอื่น 271,072.71 259,661.35 - - 

รวมลกูหน้ีหมนุเวยีนอื่น 113,999,270.77 393,524,879.45 2,862,010.32 14,428,281.65 

รวมลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมุนเวยีนอื่น - สทุธ ิ 377,861,567.34 659,234,715.41 131,896,058.71 138,540,125.65 

*  มลีกูหน้ีอื่น - บรษิทัอื่น จาํนวน 97.85 ลา้นบาท เป็นรายการทีเ่กดิจากการซือ้ขายเงนิลงทุนตามทีก่ลา่วไวใ้นหมายเหตุ 
ไประกอบงบการเงนิขอ้ 2.2.2.5.1 

 ลกูหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีทีค่า้งชาํระไดด้งัน้ี.- 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 

บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
ลกูหน้ีทีอ่ยูใ่นกําหนดชาํระ - 2,807,663.54) 667,851.64) 2,917,851.07) 
ลกูหน้ีทีเ่กนิกาํหนดชาํระ     
น้อยกวา่หรอืเท่ากบั 3 เดอืน - 367,828.28) 105,543.58) 591,281.73) 
มากกวา่ 12 เดอืน 13,336,485.72 13,336,485.72) 13,336,485.72) 13,336,485.72) 

รวม 13,336,485.72 16,511,977.54) 14,109,880.94) 16,845,618.52) 
หกั คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู (12,464,005.35) (12,464,005.35) (12,464,005.35) (12,464,005.35) 

สทุธ ิ 872,480.37 4,047,972.19) 1,645,875.59) 4,381,613.17) 
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9. ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีหมนุเวียนอ่ืน - สทุธิ (ต่อ) 

 ลกูหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีทีค่า้งชาํระไดด้งัน้ี.- (ต่อ) 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 

บรษิทัอื่น     
ลกูหน้ีทีอ่ยูใ่นกําหนดชาํระ 207,384,812.34 191,031,098.84) 89,839,610.60) 68,721,163.86) 
ลกูหน้ีทีเ่กนิกาํหนดชาํระ     
น้อยกวา่หรอืเท่ากบั 3 เดอืน 23,072,626.08 31,660,362.45) 7,152,341.17) 13,160,348.43) 
มากกวา่ 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน 12,495,616.22 9,356,976.75) 10,118,294.50) 8,193,336.60) 
มากกวา่ 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน 12,795,514.20 21,528,296.00) 10,197,265.30) 21,360,302.40) 
มากกวา่ 12 เดอืน 52,324,443.63 49,254,519.03) 32,081,002.68) 26,864,829.07) 

รวม 308,073,012.47 302,831,253.07) 149,388,514.25) 138,299,980.36) 
หกั คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู (45,083,196.27) (41,169,389.30) (22,000,341.45) (18,569,749.53) 

สทุธ ิ 262,989,816.20 261,661,863.77) 127,388,172.80) 119,730,230.83) 

 รายการเคลื่อนไหวของการตัง้สาํรองคา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู มรีายละเอยีดดงัน้ี.- 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 
ยอดคงเหลอืตน้ปี 53,633,394.65 23,875,397.65 31,033,754.88 23,875,397.65 
บวก เพิม่ขึน้จากการซือ้ธุรกจิ - 22,599,639.77 - - 
 ตัง้เพิม่ในระหวา่งปี 6,779,499.32 7,158,357.23 3,430,591.92 7,158,357.23 
หกั กลบัรายการในระหวา่งปี (529,243.75) - - - 
 หน้ีสญูตดับญัช ี (2,336,448.60) - - - 
ยอดคงเหลอืปลายปี 57,547,201.62 53,633,394.65 34,464,346.80 31,033,754.88 
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10.  สินค้าคงเหลือ - สทุธิ 

สนิคา้คงเหลอื - สทุธ ิประกอบดว้ย.- 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 
วตัถุดบิ 72,554,858.02) 68,924,027.80) 50,106,762.92) 47,158,349.21) 
วตัถุดบิระหวา่งทาง 12,060,443.20) 29,769,885.50) 7,611,438.83) 29,769,885.50) 
งานระหวา่งทาํ 13,932,195.58) 7,621,738.77) 13,664,254.11) 4,066,553.48) 
วสัดุสิน้เปลอืง 5,928,105.67) 9,386,794.42) 1,803,196.33) 1,577,658.97) 
อะไหล ่ 4,415,246.10) 6,057,166.82) 1,213,945.32) 205,328.66) 
สนิคา้สาํเรจ็รปู 3,628,236.44) 5,668,056.82) 2,919,896.43) 5,231,844.88) 
รวม 112,519,085.01) 127,427,670.11) 77,319,493.94) 88,009,620.70) 
หกั คา่เผื่อการลดมลูคา่สนิคา้คงเหลอื (6,234,000.32) (8,121,437.38) (657,980.57) (657,980.57) 

สนิคา้คงเหลอื - สทุธ ิ 106,285,084.69) 119,306,232.73) 76,661,513.37) 87,351,640.13) 

รายการเคลื่อนไหวของการตัง้สาํรองคา่เผื่อการลดมลูคา่สนิคา้คงเหลอื มรีายละเอยีด ดงัน้ี 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 
ยอดคงเหลอืตน้ปี 8,121,437.38) 657,980.57 657,980.57 657,980.57 
เพิม่ขึน้จากการซือ้ธุรกจิ - 7,463,456.81 - - 
หกั กลบัรายการในระหวา่งปี (1,887,437.06) - - - 

ยอดคงเหลอืปลายปี 6,234,000.32) 8,121,437.38 657,980.57 657,980.57 

 
11.  สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น ประกอบดว้ย.- 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 
ลกูหน้ีกรมสรรพากร 93,750,633.56 95,348,553.99 - - 
เงนิมดัจาํและเงนิประกนั * 188,941,700.00 36,843,947.28 - - 
คา่ใชจ้า่ยจา่ยลว่งหน้า - 6,020,497.45 - 10,000.00 
อื่นๆ 2,088,093.12 2,498,496.84 355,903.38 162,761.83 

รวม 284,780,426.68 140,711,495.56 355,903.38 172,761.83 

* มเีงนิประกนัตามสญัญาซือ้ขายเงนิลงทุนจาํนวน 188.85 ลา้นบาท ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 
2.2.2.5.1 
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12. เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย ประกอบดว้ย.- 

 
 
 
 
 

หน่วย : ลา้นบาท 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

เงนิลงทุน 
ตามวธิรีาคาทุน 

เงนิปันผลรบัระหวา่งปี
สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม ทุนชาํระแลว้ (ลา้นบาท) สดัสว่นการลงทุน (รอ้ยละ) 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 
บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 1,200.00 1,200.00 75.00 75.00 1,049.96 1,049.96 180.00 - 
บรษิทั เวลิด ์พริน้ติง้ แอนด ์แพค็เกจจิง้ จาํกดั 500.00 500.00 99.99 84.50 482.25 407.50 - - 

รวม     1,532.21 1,457.46 180.00 - 

รายการเปลีย่นแปลงของบญัชเีงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยในระหวา่งปี มรีายละเอยีด ดงัน้ี.- 
    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

     ปี 2562 ปี 2561 
ยอดคงเหลอืตน้ปี   1,457,460,920.00 1,049,960,920.00 
ซือ้เงนิลงทุน   74,748,730.71 407,500,000.00 

ยอดคงเหลอืปลายปี   1,532,209,650.71 1,457,460,920.00 

สนิทรพัยท์ีไ่ดม้าทีร่ะบุไดแ้ละหน้ีสนิทีร่บัมา ณ วนัซือ้หุน้ในปี 2561 ปรากฎดงัน้ี.- 

บรษิทั ดบับลวิพเีอส (ประเทศไทย) จาํกดั 
 หน่วย : พนับาท 

 มลูคา่ตามบญัช ี
ปรบัปรงุ 

มลูคา่ยตุธิรรม มลูคา่ทีร่บัรู ้
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 1,069 - 1,069 
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมนุเวยีนอืน่ 15,192 - 15,192 
ลกูหน้ีการคา้บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 211,628 - 211,628 
สนิคา้คงเหลอื 20,930 - 20,930 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 8,675 - 8,675 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 443,868 101,565 545,433 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 11,858 - 11,858 
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ (68,061) - (68,061) 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวยีนอืน่ (38,783) - (38,783) 
เจา้หน้ีการคา้บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั (1,830) - (1,830) 
หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี (19,219) (20,313) (39,532) 
ประมาณการหน้ีสนิสาํหรบัผลประโยชน์พนกังาน (8,033) - (8,033) 
หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอืน่ (21,289) - (21,289) 

สนิทรพัยท์ีไ่ดม้าทีร่ะบุไดแ้ละหน้ีสนิทีร่บัมา - สทุธ ิ 556,005 81,252 637,257 
สว่นไดเ้สยีทีม่อีํานาจควบคมุ ณ วนัทีซ่ือ้เงนิลงทุน (รอ้ยละ)  84.50 
มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้าทีร่ะบุไดแ้ละหน้ีสนิทีร่บัมา  538,482 
จาํนวนเงนิทีจ่่ายซือ้บรษิทัยอ่ย  407,500 

กาํไรจากการซือ้ในราคาตํ่ากวา่มลูคา่ยตุธิรรม*  130,982 

* แสดงเป็นรายไดอ้ื่นในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
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13. เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม ประกอบดว้ย.- 
หน่วย : ลา้นบาท 
งบการเงนิรวม 

สว่นแบง่กาํไรสาํหรบัปี 
ทุนชาํระแลว้ (ลา้นบาท) สดัสว่นการลงทุน (รอ้ยละ) เงนิลงทุนตามวธิสีว่นไดเ้สยี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 

ถอืโดยบรษิทัยอ่ยทางตรงและบรษิทัรว่มทางออ้ม  
 

 
 

 
 

บรษิทั พพีทีซี ีจาํกดั 1,484.00 1,484.00 49.50 49.50 651.82 571.57 80.25 44.25 

ถอืโดยบรษิทัยอ่ยทางออ้ม    
 

 
 

  
บรษิทั แทค เอน็เนอยี ่จาํกดั 1,990.00 1,990.00 50.00 50.00 2,098.23 1,902.70 195.53 119.49 

ถอืโดยบรษิทัยอ่ยทางออ้มและบรษิทัรว่มทางออ้ม        

บรษิทั เอสเอสยทู ีจาํกดั 2,919.00 2,919.00 40.00 40.00 1,242.35 1,127.74 114.61 76.71 

รวม  
 

 
 

3,992.40 3,602.01 390.39 240.45 

ขอ้มลูทางการเงนิโดยสรปุของบรษิทัรว่มในงบการเงนิรวม มรีายละเอยีด ดงันี้ 

หน่วย : ลา้นบาท 
งบการเงนิรวม 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
สนิทรพัยร์วม หนี้สนิรวม สนิทรพัยส์ทุธ ิ รายไดร้วม กําไร (ขาดทนุ) สทุธ ิ กําไรเบด็เสรจ็อืน่ กําไรเบด็เสรจ็รวม 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 

ถอืโดยบรษิทัยอ่ยทางตรงและบรษิทัรว่มทางออ้ม  
 

 
 

        

บรษิทั พพีทีซี ีจาํกดั 5,820.63 5,811.98 3,810.67 4,129.56 2,009.96 1,682.42 2,750.33 2,488.01 327.54 180.61 - - 327.54 180.61 

ถอืโดยบรษิทัยอ่ยทางออ้ม               

บรษิทั แทค เอน็เนอยี ่จาํกดั 1,919.31 1,922.46 9.48 10.70 1,909.83 1,911.76 1.15 - (1.93) (4.73) - - (1.93) (4.73) 

ถอืโดยบรษิทัยอ่ยทางออ้มและบรษิทัรว่มทางออ้ม             

บรษิทั เอสเอสยทู ีจาํกดั 11,708.27 11,425.48 8,079.14 8,369.41 3,629.13 3,056.07 4,952.75 4,573.83 573.06 383.53 - - 573.06 383.53 

รวม 19,448.21 19,159.92 11,899.29 12,509.67 7,548.92 6,650.25 7,704.23 7,061.84 898.67 559.41 - - 898.67 559.41 
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14. ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 

 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธ ิประกอบดว้ย.- 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 

 
ทีด่นิและสว่น
ปรบัปรุงทีด่นิ 

อาคารและ 
สิง่ปลกูสรา้ง 

เครือ่งจกัรและ
อุปกรณ์ 

โรงไฟฟ้าระบบสง่พลงังาน
ไฟฟ้าและเครือ่งมอื

เครือ่งใชใ้นการผลติไฟฟ้า 
เครือ่งมอื
เครือ่งใช ้

เครือ่งใชแ้ละ
เครือ่งตกแต่ง   ยานพาหนะ 

 เครือ่งจกัร    
  ระหวา่งตดิตัง้ 

โรงไฟฟ้า
ระหวา่งก่อสรา้ง 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 2,297,224.04 792,549,429.84 813,037,505.63 
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 - 5,416,168.35 - 1,908,942.09 - - 1,485,622,659.93 
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) - - - - 95,365,441.03 88,017,448.54 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 458,427,230.07 704,006,024.11 1,368,275,641.50 3,226,407,153.50 58,194,828.86 32,297,935.03 4,522,073.27 41,475.00 743,482,744.39 6,595,655,105.73 
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 2,446,893.38 618,772.81 205,823.94 - - 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 - 4,575,398.20 - 1,549,518.63 - - 943,170,387.84 
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 26,745,790.38 30,670,815.83 2,860,012.16 - - 2,021,640,918.12 
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 (จดัประเภทใหม)่ 452,076,058.43 236,338,322.21 331,687,956.30 2,774,653,424.10 31,449,038.48 1,627,119.20 1,662,061.11 41,475.00 743,482,744.39 4,573,018,199.22 
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14. 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 2562 458,427,230.07 704,006,024.11 1,368,275,641.50 3,226,407,153.50 58,194,828.86 32,297,935.03 4,522,073.27 41,475.00 743,482,744.39 6,595,655,105.73 
ซือ้ระหวา่งปี 4,000,187.00 19,811,400.61 116,959,769.24 33,452,782.10 1,871,768.41 2,771,818.81 900,000.00 17,477,945.08 690,225,910.38 887,471,581.63 
ตน้ทุนการกูย้มืระหวา่งปี - - - 9,667,496.74 - - - - - 9,667,496.74 
ประมาณการตน้ทุนการรือ้ถอน - - - 6,045,000.00 - - - - - 6,045,000.00 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายระหวา่งปี - (6,250,814.72) (171,201,321.21) (50,962.09) (144,135.24) (3,477,850.33) (180,000.00) - - (181,305,083.59) 
ลดลงจากการขายธุรกจิ - - - - - - - - (86,473,866.15) (86,473,866.15) 
รบัโอน/โอนออกระหวา่งปี - - 15,506,341.48 1,240,961,507.76 - 152,861.28 - (7,506,341.48) (1,249,114,369.04) - 
โอนเปลีย่นประเภท 2,722,760.00 - 974,773.10 - - - (974,773.10) - - 2,722,760.00 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 465,150,177.07 717,566,610.00 1,330,515,204.11 4,516,482,978.01 59,922,462.03 31,744,764.79 4,267,300.17 10,013,078.60 98,120,419.58 7,233,782,994.36 
ค่าเสื่อมราคาสะสม           
ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 6,351,171.64 467,667,701.90 1,035,591,696.81 451,753,729.40 26,745,790.38 30,670,815.83 2,860,012.16 - - 2,021,640,918.12 
คา่เสือ่มราคาสาํหรบัปี 169,776.74 15,121,358.80 50,125,181.33 170,090,414.82 2,655,209.85 1,024,987.81 326,925.31 - - 239,513,854.66 
คา่เสือ่มราคา - จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (6,250,813.72) (137,060,461.86) - (144,119.24) (3,460,306.47) (156,228.73) - - (147,071,930.02) 
โอนเปลีย่นประเภท - - 974,767.10 - - - (974,767.10) - - - 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 6,520,948.38 476,538,246.98 949,631,183.38 621,844,144.22 29,256,880.99 28,235,497.17 2,055,941.64 - - 2,114,082,842.76 
ค่าเผือ่การด้อยค่า           
ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 - - 995,988.39 - - - - - - 995,988.39 
โอนกลบัระหวา่งปี - - (272,885.88) - - - - - - (272,885.88) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 - - 723,102.51 - - - - - - 723,102.51 
มูลค่าตามบญัชี - สทุธิ           
ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 (จดัประเภทใหม)่ 452,076,058.43 236,338,322.21 331,687,956.30 2,774,653,424.10 31,449,038.48 1,627,119.20 1,662,061.11 41,475.00 743,482,744.39 4,573,018,199.22 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 458,629,228.69 241,028,363.02 380,160,918.22 3,894,638,833.79 30,665,581.04 3,509,267.62 2,211,358.53 10,013,078.60 98,120,419.58 5,118,977,049.09 

ค่าเสื่อมราคาสาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม ประกอบด้วย   หน่วย : บาท 
   ปี 2562 ปี 2561 

ตน้ทุนขายและบรกิาร         217,155,785.92 142,094,395.68 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร         22,358,068.74 1,143,272.86 
รวม      239,513,854.66 143,237,668.54 
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14. 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 
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14. 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 2562 97,002,972.90 146,791,642.46 565,341,228.86 10,944,299.02 31,048,545.26 400,501.00 1,058,400.00 41,475.00 852,629,064.50 
ซือ้ระหวา่งปี - - - 73,000.00 349,675.69 - - 17,477,945.08 17,900,620.77 
จาํหน่ายระหวา่งปี - - (15,815,558.16) - (3,477,850.33) - - - (19,293,408.49) 
รบัโอน/โอนออกระหวา่งปี - - 7,506,341.48 - - - - (7,506,341.48) - 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 97,002,972.90 146,791,642.46 557,032,012.18 11,017,299.02 27,920,370.62 400,501.00 1,058,400.00 10,013,078.60 851,236,276.78 
ค่าเสื่อมราคาสะสม          
ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 - 140,324,273.77 420,907,784.00 10,367,001.45 29,796,131.80 400,500.00 89,084.77 - 601,884,775.79 
คา่เสือ่มราคาสาํหรบัปี - 2,882,736.70 21,008,160.59 216,119.50 444,165.43 - 53,304.83 - 24,604,487.05 
คา่เสือ่มราคา - จาํหน่าย - - (15,815,554.16) - (3,460,306.47) - - - (19,275,860.63) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 - 143,207,010.47 426,100,390.43 10,583,120.95 26,779,990.76 400,500.00 142,389.60 - 607,213,402.21 
ค่าเผือ่การด้อยค่า          
ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 - - 995,988.39 - - - - - 995,988.39 
โอนกลบัระหวา่งปี - - (272,885.88) - - - - - (272,885.88) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 - - 723,102.51 - - - - - 723,102.51 
มูลค่าตามบญัชี - สทุธิ          
ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 97,002,972.90 6,467,368.69 143,437,456.47 577,297.57 1,252,413.46 1.00 969,315.23 41,475.00 249,748,300.32 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 97,002,972.90 3,584,631.99 130,208,519.24 434,178.07 1,140,379.86 1.00 916,010.40 10,013,078.60 243,299,772.06 

ค่าเสื่อมราคาสาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม ประกอบด้วย  หน่วย : บาท 
     ปี 2562 ปี 2561 
ตน้ทุนขายและบรกิาร        23,931,314.24 26,007,480.96 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร        673,172.81 695,052.14 

รวม        24,604,487.05 26,702,533.10 



 

หน้า 51 จาก 85 
 

14. ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ (ต่อ) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ทีด่นิบางสว่น อาคารทัง้หมด เครือ่งจกัร และอุปกรณ์บางสว่นของบรษิทัฯ และ
บรษิทัยอ่ย ราคาทุน จาํนวนเงนิ 3,143.61 ลา้นบาท และ 2,043.36 ลา้นบาท ตามลาํดบั และมลูคา่สทุธทิางบญัชหีลงัหกั
คา่เผื่อการดอ้ยคา่ จาํนวนเงนิ 1,737.16 ลา้นบาท และ 1,231.03 ลา้นบาท ตามลาํดบั สาํหรบังบการเงนิรวม (ราคาทุน 
จาํนวนเงนิ 599.75 ลา้นบาท และ 679.13 ลา้นบาท ตามลาํดบั และมลูค่าสทุธทิางบญัชหีลงัหกัคา่เผื่อการดอ้ยคา่ 
จาํนวนเงนิ 168.14 ลา้นบาท และ 189.10 ลา้นบาท ตามลาํดบั สาํหรบังบการเงนิเฉพาะกจิการ) ไดจ้ดจาํนองไวก้บั
ธนาคารเพื่อคํ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อต่างๆ กบัธนาคารพาณิชยต์ามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 22 และ 
ขอ้ 37 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ตน้ทุนการกูย้มืในงบการเงนิรวม จาํนวนเงนิ 9.67 ลา้นบาท และ 5.68 ลา้นบาท  
ตามลาํดบั เกดิจากเงนิกูย้มืโดยมวีตัถุประสงคเ์ฉพาะจากธนาคารพาณิชยเ์พือ่ก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์อง
บรษิทัยอ่ยทางออ้ม จาํนวนตน้ทุนการกูย้มืคาํนวณตามตน้ทุนจรงิทีเ่กดิขึน้จรงิระหวา่งปี อตัราการตัง้ขึน้เป็นทุนรอ้ยละ 
LIBOR+2.5 ต่อปี 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 แผงโซลา่รแ์ละอุปกรณ์ของบรษิทัยอ่ยทางออ้มแหง่หน่ึง ราคาทุนในงบการเงนิรวม 
จาํนวนเงนิ 69.21 ลา้นบาทและ 69.08 ลา้นบาท ตามลาํดบั และมลูคา่สทุธติามบญัชใีนงบการเงนิรวม จาํนวนเงนิ 
50.85 ลา้นบาท และ 54.34 ลา้นบาท ตามลาํดบั เป็นสนิทรพัยท์ีต่ ัง้อยูบ่นพืน้ทีเ่ชา่  ซึง่เมือ่ครบกาํหนดตามสญัญา ผูใ้ห้
เชา่จะมสีทิธเิลอืกทีจ่ะจา่ยเงนิค่าทรพัยส์นิหรอืใหบ้รษิทัยอ่ยทาํการรือ้ถอน บรษิทัยอ่ยไมไ่ดบ้นัทกึประมาณการรือ้ถอน
ในงบการเงนิรวมเน่ืองจากฝ่ายบรหิารของบรษิทัยอ่ยคาดการณ์วา่ผูใ้หเ้ชา่จะไมใ่หร้ือ้ถอน 

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์องบรษิทัยอ่ยทางออ้มแหง่หน่ึง ราคาทุนใน     
งบการเงนิรวม จาํนวนเงนิ 203.70 ลา้นบาท และมลูคา่สทุธติามบญัชใีนงบการเงนิรวม จาํนวนเงนิ 175.78 ลา้นบาท 
และ 185.40 ลา้นบาท ตามลาํดบั เป็นสนิทรพัยท์ีต่ ัง้อยูบ่นพืน้ทีเ่ชา่ ซึง่เมือ่ครบกาํหนดตามสญัญา จะตอ้งทาํการรือ้
ถอนโรงไฟฟ้าเพือ่สง่มอบพืน้ทีต่ามสภาพเดมิใหแ้ก่ผูใ้หเ้ชา่ บรษิทัยอ่ยทางออ้มดงักลา่วไดบ้นัทกึประมาณการรือ้ถอน 
จาํนวนเงนิ 1.24 ลา้นบาทในงบการเงนิรวม 

 

15. สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สทุธิ 

รายการเปลีย่นแปลงของบญัชสีนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธ ิสรุปไดด้งัน้ี.- 
     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 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 
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15. สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สทุธิ (ต่อ) 

รายการเปลีย่นแปลงของบญัชสีนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธ ิสรุปไดด้งัน้ี.- (ต่อ) 

     หน่วย : บาท 

     งบการเงนิรวม 

  
สทิธใินการขายไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย ์

สทิธกิารใชส้ายสง่
กระแสไฟฟ้า รวม 

ราคาทุน    
ณ วนัที ่1 มกราคม 2562  630,922,456.59 81,287,353.07 712,209,809.66 
รบัคนืเงนิ  - (23,036,106.89) (23,036,106.89) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562  630,922,456.59 58,251,246.18 689,173,702.77 
คา่ตดัจาํหน่ายสะสม     
ณ วนัที ่1 มกราคม 2562  75,218,925.09 2,342,347.93 77,561,273.02 
ตดัจาํหน่ายระหวา่งปี  20,940,430.54 2,545,389.61 23,485,820.15 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562  96,159,355.63 4,887,737.54 101,047,093.17 
มลูคา่ตามบญัช ี- สทุธ ิ     

ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 555,703,531.50 78,945,005.14 634,648,536.64 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562  534,763,100.96 53,363,508.64 588,126,609.60 

บริษทัย่อยทางอ้อม : 

สทิธกิารขายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์: 

สทิธกิารขายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์เป็นคา่สทิธใินการผลติไฟฟ้าสาํหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ใน
ประเทศไทย จาํนวน 3 โครงการ และในประเทศญีปุ่่ น จาํนวน 4 โครงการ 

สทิธจิากการใชร้ะบบสายสง่กระแสไฟฟ้า : 

สทิธจิากการใชร้ะบบสายสง่กระแสไฟฟ้าในประเทศไทย เกดิจากสญัญากบัการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคและการไฟฟ้านครหลวง
ทีก่าํหนดใหส้ญัญาทีบ่รษิทัยอ่ยทางออ้ม 3 แหง่ ทาํกบัการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคและการไฟฟ้านครหลวง โดยกาํหนดให้
บรษิทัยอ่ยทางออ้มเป็นผูล้งทุนในการตดิตัง้ระบบสายสง่กระแสไฟฟ้าเพือ่ประโยชน์ในการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า กรรมสทิธิ ์
ในสนิทรพัยท์ีล่งทุนจะตกเป็นของการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคและการไฟฟ้านครหลวง ตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญา บรษิทัยอ่ยจะ
ตดัจาํหน่ายสทิธดิงักลา่วเมือ่เริม่เดนิเครือ่งจา่ยไฟเขา้ระบบเชงิพาณิชย ์

สทิธจิากการใชร้ะบบสายสง่กระแสไฟฟ้าในประเทศญีปุ่่ น เกดิจากการจา่ยคา่สทิธดิงักลา่วจาํนวน 2 โครงการ  
 
16. สินทรพัยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

16.1 สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีมรีายละเอยีดดงัน้ี.- 

    หน่วย : บาท 
    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 15,124,492.65) 14,088,263.37) 7,880,155.22 6,176,329.84 
หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (49,953,412.90) (57,946,568.43) - - 
สทุธ ิ (34,828,920.25) (43,858,305.06) 7,880,155.22 6,176,329.84 



 

หน้า 53 จาก 85 
 

16. สินทรพัยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 

16.2 รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กดิขึน้ในระหวา่งปี มดีงัน้ี.- 

    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิรวม 

    
ณ วนัที ่

1 ม.ค. 62 

บนัทกึเป็น (รายจา่ย) รายได ้
สาํหรบัปีใน 

ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 62 กาํไรหรอืขาดทุน 

กาํไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี    
ลกูหน้ีการคา้ 4,520,000.00) (573,210.52) - 3,946,789.48) 
สนิคา้คงเหลอื 1,624,596.11) (377,796.04) - 1,246,800.07) 
เงนิลงทุนระยะยาว 8,171.00) (1,174.00) - 6,997.00) 
ประมาณการหน้ีสนิสาํหรบัผลประโยชน์พนกังาน   7,935,496.26 3,227,827.68 (1,239,417.84) 9,923,906.10 

รวม 14,088,263.37) 275,647.12) (1,239,417.84) 15,124,492.65) 
หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ (57,946,568.43) 7,993,155.53) - (49,953,412.90) 

สทุธ ิ (43,858,305.06) 10,268,802.65) (1,239,417.84) (34,828,920.25) 

 
    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) - 
 ประมาณการหน้ีสนิสาํหรบัผลประโยชน์พนกังาน 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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16. สินทรพัยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 

16.2 รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กดิขึน้ในระหวา่งปี มดีงัน้ี.- (ต่อ) 
    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    
ณ วนัที ่

1 ม.ค. 62 

บนัทกึเป็น (รายจา่ย) รายได ้
สาํหรบัปีใน 

ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 62 กาํไรหรอืขาดทุน 

กาํไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี    
สนิคา้คงเหลอื 131,596.11 - - 131,596.11 
เงนิลงทุนระยะยาว 8,171.00 (1,174.00) - 6,997.00 
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 210,630.14 (43,606.83) - 167,023.31 
ประมาณการหน้ีสนิสาํหรบัผลประโยชน์พนกังาน 5,825,932.59 1,986,535.41) (237,929.20) 7,574,538.80 

รวม 6,176,329.84 1,941,754.58) (237,929.20) 7,880,155.22 
 

    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    
ณ วนัที ่

1 ม.ค. 61 
บนัทกึเป็น (รายจา่ย) รายได ้ ณ วนัที ่
สาํหรบัปีในกาํไรหรอืขาดทุน 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 

16.3 คา่ใชจ้า่ย (รายได)้ ภาษเีงนิไดส้าํหรบัปี สรปุไดด้งัน้ี.- 

16.3.1 ภาษเีงนิไดท้ีร่บัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทุน 
   หน่วย : บาท 

   สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 
ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั :     
คา่ใชจ้า่ย (รายได)้ ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลสาํหรบัปี 79,500,044.15) (28,726,723.42) 6,501,052.97) 10,237,840.72) 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี:     
คา่ใชจ้า่ย (รายได)้ ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบั
ผลแตกต่างชัว่คราวรบัรูเ้มือ่เริม่แรกและทีก่ลบัรายการ (10,268,802.65) 50,057,517.66) (1,941,754.58) (479,063.22) 

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ 69,231,241.50) 21,330,794.24) 4,559,298.39) 9,758,777.50) 
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16. สินทรพัยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 

16.3 คา่ใชจ้า่ย (รายได)้ ภาษเีงนิไดส้าํหรบัปี สรปุไดด้งัน้ี.- (ต่อ) 

16.3.2 ภาษเีงนิไดท้ีร่บัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 หน่วย : บาท 

 สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

 
จาํนวนเงนิ 
ก่อนภาษ ี

รายได ้(คา่ใชจ้า่ย) 
ทางภาษ ี

จาํนวนเงนิ 
สทุธจิากภาษ ี

งบการเงนิรวม    
ภาษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบั :    

    ผลกาํไรจากการวดัมลูคา่ใหมข่องผลประโยชน์พนกังาน 5,576,293.04 (1,239,417.84) 4,336,875.20 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ    
ภาษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบั :    

    ผลกาํไรจากการวดัมลูคา่ใหมข่องผลประโยชน์พนกังาน 1,189,646.01 (237,929.20) 951,716.81 

16.4 การกระทบยอดเพือ่หาอตัราภาษเีงนิไดท้ีแ่ทจ้รงิ 

    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิรวม 

    สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

    ปี 2562 ปี 2561 

    
อตัราภาษ ี
(รอ้ยละ) 

จาํนวนเงนิภาษ ี
(บาท) 

อตัราภาษ ี
(รอ้ยละ) 

จาํนวนเงนิภาษ ี
(บาท) 

กาํไรก่อนภาษเีงนิได ้  970,964,826.05)  430,021,096.92) 

กาํไรก่อนภาษเีงนิไดส้ว่นทีต่อ้งเสยีภาษ ี  1,106,298,533.37)  257,776,097.89) 
หกั กาํไรทีไ่ดร้บัยกเวน้  (251,774,218.41)  (257,020,922.13) 

สทุธกิาํไรทีต่อ้งเสยีภาษ ี  854,524,314.96)  755,175.76) 

จาํนวนภาษตีามอตัราภาษ ี 20 170,904,862.99) 20 151,035.15) 
ผลกระทบทางภาษขีองคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถ
นํามาหกัในการคาํนวณกาํไรทางภาษ ี  (101,673,621.49)  21,179,759.09) 

ภาษเีงนิได ้(อตัราทีแ่ทจ้รงิ) 8 69,231,241.50) - 21,330,794.24) 
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16. สินทรพัยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 

16.4 การกระทบยอดเพือ่หาอตัราภาษเีงนิไดท้ีแ่ทจ้รงิ (ต่อ) 

    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

    ปี 2562 ปี 2561 

    
อตัราภาษ ี
(รอ้ยละ) 

จาํนวนเงนิภาษ ี
(บาท) 

อตัราภาษ ี
(รอ้ยละ) 

จาํนวนเงนิภาษ ี
(บาท) 

กาํไรก่อนภาษเีงนิได ้  201,150,419.37)  43,900,398.33 

จาํนวนภาษตีามอตัราภาษ ี 20 40,230,083.87) 20 8,780,079.66 
ผลกระทบทางภาษขีองคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถ
นํามาหกัในการคาํนวณกาํไรทางภาษ ี  (35,670,785.48)  978,697.84 

ภาษเีงนิได ้(อตัราทีแ่ทจ้รงิ) 2 4,559,298.39) 22 9,758,777.50 

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บรษิทัยอ่ยบางแห่งมรีายการผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ชห้กัภาษทีีเ่กดิจากผล
ขาดทุนสะสมทางภาษ ีจาํนวนเงนิ 474.65 ลา้นบาท และ 238.87 ลา้นบาท ตามลาํดบั (สิน้สดุระยะเวลาการหกักลบ
ในปี 2567 และ 2566 ตามลาํดบั) บรษิทัยอ่ยยงัไมไ่ดบ้นัทกึบญัชเีป็นสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีากรายการ
ดงักลา่ว เน่ืองจากยงัไมม่คีวามเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่วา่ บรษิทัยอ่ยจะมกีาํไรทางภาษเีพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์ทางภาษี
ดงักลา่ว 

16.5 อตัราภาษ ี

ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั : 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย คาํนวณภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล ในอตัรารอ้ยละ 20 ของกาํไรสทุธติามบญัชสีาํหรบัปีภายหลงั
ปรบัปรงุดว้ยรายการทีไ่มถ่อืเป็นรายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยตามประมวลรษัฎากร 

รายการปรบัปรุงหลกั ได้แก่ ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ค่าเผื่อการลดมูลค่าสนิค้าคงเหลือ การด้อยค่าของสนิทรพัย ์
ประมาณการหน้ีสนิผลประโยชน์พนกังาน และคา่ใชจ้า่ยทีไ่มเ่ป็นไปตามเกณฑท์ีป่ระมวลรษัฎากรกาํหนด 

ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลของบรษิทัยอ่ยในต่างประเทศ คาํนวณขึน้โดยใชอ้ตัราตามกฎหมายของประเทศเหลา่นัน้ 

บรษิทัย่อยบางแห่ง ไม่มภีาระภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลทีต่อ้งชําระ เน่ืองจากบรษิทัย่อยมผีลขาดทุนสะสมทางภาษียกมา
จากปีก่อน และมผีลขาดทุนสะสมทางภาษยีกมาของกจิการทีไ่ดร้บัสง่เสรมิการลงทุนมากกว่ากําไรสุทธทิางภาษขีอง
สว่นงานทีไ่มไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี: 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง ไดถู้กวดัมลูค่าดว้ยอตัราภาษรีอ้ยละ 20 ซึง่เป็นอตัราภาษทีีร่ฐับาลกําหนด ณ 
วนัทีร่ายงาน 
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17. สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน - สทุธิ 

 สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น - สทุธ ิประกอบดว้ย.- 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 
ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ยจา่ยลว่งหน้า 59,109,780.13 78,092,092.83 21,328,261.37 13,484,980.45 
คา่ใชจ้า่ยลว่งหน้า 49,591,137.93 64,312,763.27 - - 
เงนิมดัจาํและเงนิประกนั 7,992,694.87 11,406,580.65 60,556.07 50,556.07 
อื่นๆ 2,611,127.12 2,748,391.85 2,600,057.19 2,748,391.85 
หกั คา่เผื่อการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยอ์ื่น (2,600,000.00) (2,600,000.00) (2,600,000.00) (2,600,000.00) 

รวม 116,704,740.05 153,959,828.60 21,388,874.63 13,683,928.37 

 
18. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ ประกอบดว้ย.- 

  หน่วย : บาท 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 
เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร - 352,658.37 - 102,915.94 
เจา้หน้ีทรสัตร์ซีทีอื่น 30,698,210.19 80,637,869.75 15,757,746.28 56,056,327.65 
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 150,271,403.62 240,056,949.18 - - 
รวม 180,969,613.81 321,047,477.30 15,757,746.28 56,159,243.59 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 อตัราดอกเบี้ยเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 
ประกอบดว้ย.- 

1. เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร อตัราดอกเบีย้ MOR ต่อปี เทา่กนั 

2. เจา้หน้ีทรสัตร์ซีทีอื่น อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 3.1 - 7.25 ต่อปี และ 2.5 - 4.73 ต่อปี ตามลาํดบั 

3. ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 2.4719 - 5.8125 ต่อปี และ 3.2 - 5.8125 ต่อปี ตามลาํดบั 

วงเงนิสนิเชื่อดงักลา่วคํ้าประกนัโดยทีด่นิ อาคารทัง้หมด เครือ่งจกัรและอุปกรณ์บางสว่นของบรษิทัฯ ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิขอ้ 37 และตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขและขอ้กําหนดอื่นๆ ทีร่ะบุไวใ้นสญัญา 
  

19. ตัว๋แลกเงินขายลด 

ในระหวา่งปี 2562 บรษิทัฯ ไดอ้อกตัว๋แลกเงนิขายลด (Bill of Exchange : B/E) ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิแหง่หน่ึง ใน
วงเงนิไมเ่กนิ 1,000 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 มตีัว๋แลกเงนิขายลด จาํนวน 20 ฉบบั มลูคา่ทีต่ราไว ้270 
ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ  4.6 ต่อปี ครบกาํหนดชาํระในเดอืนมกราคม ถงึ เดอืนกุมภาพนัธ ์2563 

ในระหวา่งปี 2561 บรษิทัฯ ไดอ้อกตัว๋แลกเงนิขายลด ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิ 2 แหง่ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 มตีัว๋
แลกเงนิขายลด จาํนวน 13 ฉบบั มลูคา่ทีต่ราไว ้460 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 3.45 ต่อปี ครบกาํหนดชาํระใน
เดอืนกุมภาพนัธ ์ถงึ เดอืนพฤษภาคม 2562 
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20. เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวยีนอื่น ประกอบดว้ย.- 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 
เจา้หน้ีการคา้     
เจา้หน้ีการคา้ - บรษิทัยอ่ย - - 3,032,372.69 193,388.96 

             - บรษิทัอื่น 52,299,177.98 68,089,021.74 19,867,561.43 16,751,332.07 

รวมเจา้หน้ีการคา้ 52,299,177.98 68,089,021.74 22,899,934.12 16,944,721.03 
เจา้หน้ีหมนุเวยีนอื่น     
เจา้หน้ีอื่น - บรษิทัยอ่ย - - 8,604,940.00 - 
เจา้หน้ีอื่น - บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,190.17 20,000.00 - 20,000.00 
             - บรษิทัอื่น 136,572,471.77 141,016,679.36 5,699,996.15 6,924,549.92 
คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 14,270,682.33 12,206,223.02 4,226,795.50 3,247,523.04 
รายไดร้บัล่วงหน้า 43,560.00 41,320.00 43,560.00 31,320.00 
ดอกเบีย้คา้งจา่ย 22,160,154.66 26,506,434.09 4,170,213.30 2,112,371.48 
รวมเจา้หน้ีหมนุเวยีนอื่น 173,048,058.93 179,790,656.47 22,745,504.95 12,335,764.44 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวยีนอื่น 225,347,236.91 247,879,678.21 45,645,439.07 29,280,485.47 

 
21. เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลอ่ืน 

 รายการเคลื่อนไหวของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลอื่น มดีงัน้ี.- 

    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิรวม 

    ปี 2562 ปี 2561 
ยอดคงเหลอืตน้ปี 79,939,737.25 128,896,286.53 
หกั จา่ยคนืระหวา่งปี - (48,956,549.28) 
ยอดคงเหลอืปลายปี 79,939,737.25 79,939,737.25 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลอื่น เป็นเงนิกูย้มืจากอดตีกรรมการ และอดตีผูถ้อืหุน้ของบรษิทัยอ่ยทางออ้มจาํนวน 3 แหง่ 
ในรปูตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ไมม่หีลกัประกนั ครบกาํหนดเมือ่ทวงถาม และไมม่กีารคดิดอกเบีย้ระหวา่งกนั 
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22. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สทุธิ 

 รายการเคลื่อนไหวของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สทุธ ิมดีงัน้ี.- 
    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 
ยอดคงเหลอืตน้ปี 2,835,339,349.93 1,638,770,653.98 433,148,000.00 11,250,000.00 
บวก  กูเ้พิม่ระหวา่งปี 937,322,919.73 1,418,440,494.28 74,748,730.71 436,748,000.00 
บวก  ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลีย่น (106,345,309.54) 12,717,608.39 - - 
หกั    จา่ยคนืระหวา่งปี (348,792,615.49) (234,589,406.72) (81,660,000.00) (14,850,000.00) 
รวม 3,317,524,344.63 2,835,339,349.93 426,236,730.71 433,148,000.00 
หกั สว่นทีค่รบกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี (364,452,522.99) (332,824,973.31) (80,488,000.00) (71,200,000.00) 

สทุธ ิ 2,953,071,821.64 2,502,514,376.62 345,748,730.71 361,948,000.00 

บรษิทัฯ บรษิทัยอ่ย และบรษิทัยอ่ยทางออ้ม ไดท้าํสญัญากูย้มืเงนิระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 4 แหง่ โดยมหีลกัทรพัย์
คํ้าประกนั และตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไข รวมถงึขอ้กาํหนดอื่นๆ ทีร่ะบุไวใ้นสญัญา (ดหูมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 37) 

รายละเอยีดและเงือ่นไขการกูย้มื ดงัน้ี.- 
บริษทัฯ :  

วงเงนิกูย้มื 
(ลา้นบาท) วตัถุประสงค ์ เงือ่นไขการเบกิจา่ย 

อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละต่อปี) การผอ่นชาํระ ครบกาํหนด 

96 
 

เพือ่ซือ้เครือ่งจกัร งวดที ่1 : จาํนวน 30 ลา้นบาท 
ภายในเดอืน มกราคม 2560 
งวดที ่2 : จาํนวน 66 ลา้นบาท 
ภายในเดอืน มถุินายน 2560 
(เบกิเงนิกูแ้ลว้ 44.25 ลา้นบาท) 

MLR-1 งวดที ่1 - 60 เดอืนละ 0.50 ลา้นบาท  
งวดที ่61 เป็นตน้ไป เดอืนละ 1.10 
ลา้นบาท (ยกเวน้งวดสดุทา้ยตกลง
ชาํระเทา่กบัจาํนวนทีเ่หลอื) 

ภายในปี 2563 

422.50 เพือ่ซือ้หุน้ บรษิทั 
เวลิด ์พริน้ ติง้ 
แอนด ์แพค็เกจ็จิง้ 
จาํกดั* 

เบกิรบัเป็นงวดๆ ใหแ้ลว้เสรจ็
ภายในวนัที ่31 ธ.ค.61 (เบกิ
เงนิกูแ้ลว้ 407.50 ลา้นบาท) 

THB FIX 1M+1.97 ชาํระคนืภายใน 82 งวด งวดละ 5 ลา้น
บาท (ยกเวน้งวดสดุทา้ยตกลงชาํระ
เทา่กบัจาํนวนทีเ่หลอื) 

ภายในปี 2568  

77.50 เพือ่ซือ้หุน้ บรษิทั 
เวลิด ์พริน้ ติง้ 
แอนด ์แพค็เกจ็จิง้ 
จาํกดั* 

เบกิรบัเป็นงวดๆ ใหแ้ลว้เสรจ็
ภายในวนัที ่31 ธ.ค.62 (เบกิ
เงนิกูแ้ลว้ 72.34 ลา้นบาท) 

THB FIX 6M+2.6 งวดที ่1 - 2 เดอืนละ 0.89 ลา้นบาท  
งวดที ่3 เป็นตน้ไป เดอืนละ 0.92 ลา้น
บาท (ยกเวน้งวดสดุทา้ยตกลงชาํระ
เทา่กบัจาํนวนทีเ่หลอื) 

ภายในปี 2569 

596 *เดมิชือ่ บรษิทั ดบับลวิพเีอส (ประเทศไทย) จาํกดั 

หลกัทรพัยท์ีนํ่าไปคํ้าประกนัการกูย้มืเงนิกบัสถาบนัการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 มดีงัต่อไปน้ี 

1) จาํนําหุน้สามญัของบรษิทัยอ่ยบางสว่น 
2) จาํนองทีด่นิและอาคารทัง้หมดของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 
3) จาํนองเครือ่งจกัรบางสว่นของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 

บรษิทัฯ ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขภายใตส้ญัญากูย้มืดงักลา่ว ซึง่ไดก้าํหนดขอ้ปฏบิตั ิ และขอ้จาํกดัทีส่าํคญับางประการ
ดงัต่อไปน้ี 
1) ดาํรงอตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของทุน (Debt to Equity Ratio) ไมเ่กนิกวา่ 3 : 1 เทา่ ในปี 2562 และไมเ่กนิกวา่ 2 : 1 

เทา่ ตัง้แต่ปี 2563 เป็นตน้ไป 
2) ดาํรงอตัราสว่นความสามารถในการชาํระหน้ี (DSCR) ไมต่ํ่ากวา่ 1.5 : 1 เทา่ 
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22. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สทุธิ  (ต่อ) 

รายละเอยีดและเงือ่นไขการกูย้มื ดงัน้ี.- (ต่อ) 

บริษทัย่อยทางตรง : บรษิทั เวลิด ์พริ้นติ้ง แอนด ์แพค็เกจจิ้ง จาํกดั “WPP” 

วงเงนิกูย้มื 
(ลา้นบาท) วตัถุประสงค ์ เงือ่นไขการเบกิจา่ย 

อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละต่อปี) การผอ่นชาํระ ครบกาํหนด 

112.50 
 

เพือ่ซือ้เครือ่งจกัร 
ในการผลติกระดาษ
ลกูฟูกและกล่อง
กระดาษ 

เบกิภายในวนัที ่31 ธ.ค. 62 
(เบกิเงนิกูแ้ลว้ 80 ลา้นบาท) 

MLR-0.75 ชาํระคนืภายใน 84 งวด งวดละ 1.34 
ลา้นบาท (ยกเวน้งวดสดุทา้ยตกลง
ชาํระเทา่กบัจาํนวนทีเ่หลอื) ชาํระงวด
แรกเริม่ ธ.ค. 62 
 

ภายในปี 2569 

15.84 ลงทุนและดาํเนินงาน
อนุรกัษพ์ลงังานใน
อาคารหรอืโรงงาน 

เบกิภายในวนัที ่31 ธ.ค. 62 
(เบกิเงนิกูแ้ลว้ 15.04 ลา้น
บาท) 

MLR-1 ชาํระคนืภายใน 60 งวด งวดละ 0.26 
ลา้นบาท (ยกเวน้งวดสดุทา้ยตกลง
ชาํระเทา่กบัจาํนวนทีเ่หลอื) 

ภายในปี 2567  

128.34      

หลกัทรพัยท์ีนํ่าไปคํ้าประกนัการกูย้มืเงนิกบัสถาบนัการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 มดีงัต่อไปน้ี 

1) บรษิทัใหญ่เขา้คํ้าประกนัเตม็วงเงนิ 

2) จาํนองเครือ่งจกัรบางสว่นของบรษิทัฯ 

บรษิทัฯ ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขภายใตส้ญัญากูย้มืดงักลา่ว ซึง่ไดก้าํหนดขอ้ปฏบิตั ิ และขอ้จาํกดัทีส่าํคญับางประการ
ดงัต่อไปน้ี 

1) ดาํรงอตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของทุน (Debt to Equity Ratio) ไมเ่กนิกวา่ 1.2 : 1 เทา่ 

2) ดาํรงอตัราสว่นความสามารถในการชาํระหน้ี (DSCR) ไมต่ํ่ากวา่ 1.3 : 1 เทา่ 

 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 6M+2.5 ภายใน 3.6 ปี นบัจาก 
สนิเชื่อสว่น ข. 3,305 ลา้นเยน โรงไฟฟ้าพลงังาน วนัทีเ่บกิรบัสนิเชื่อสว่น  วนัทีเ่บกิรบัสนิเชื่อ 

 แสงอาทติย ์ ก หรอื สว่น ข งวดแรก  สว่น ก หรอื สว่น ข งวดแรก 

วงเงนิที ่2     

สนิเชื่อสว่น ก. 632 ลา้นบาท เพือ่ชาํระคา่ก่อสรา้ง ภายใน 12 เดอืน นบัจาก LIBOR 6M+2.5 ภายใน 3 ปี นบัจากวนัที ่
สนิเชื่อสว่น ข. 465 ลา้นเยน โรงไฟฟ้าพลงังาน วนัทีเ่บกิรบัสนิเชื่อสว่น  เบกิรบัสนิเชื่อสว่น ก 

 แสงอาทติย ์ ก หรอื สว่น ข งวดแรก  หรอื สว่น ข งวดแรก 

หลกัทรพัยท์ีนํ่าไปคํ้าประกนัการกูย้มืเงนิกบัสถาบนัการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 มดีงัต่อไปน้ี 

1) จาํนําหุน้สามญัของบรษิทัยอ่ยทางออ้ม 4 แหง่ 
2) บรษิทัฯ เขา้คํ้าประกนัเตม็วงเงนิ 
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22. 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 ผูกู้ม้สีทิธเิบกิถอนเงนิจากบญัชรีายไดค้า่ไฟฟ้ากต็่อเมือ่ผูกู้ไ้มม่เีหตุผดินดั/ผดิสญัญา 

บริษทัย่อยทางอ้อม :   

วงเงนิกูย้มื 
(ลา้นบาท) วตัถุประสงค ์ เงือ่นไขการเบกิจา่ย 

อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละต่อปี) การผอ่นชาํระ ครบกาํหนด 

บรษิทั อารพ์วี ีพลงังาน จาํกดั 

305.45 เพือ่ชาํระคา่ก่อสรา้ง
โรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย ์

งวดที ่1 รบัเงนิกูท้ ัง้หมด THBFIX 1M+2.5 เป็นรายเดอืน ชาํระงวดแรกเริม่ ธ.ค. 
2557 

ภายในปี 2565 

80.00 เพือ่นํามาเป็นเงนิ
ลงทุนเพิม่ในประเทศ
ไทยและเวยีดนาม 

งวดที ่1 รบัเงนิกูท้ ัง้หมด THBFIX 1M+2.5 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 1M+2.5 เป็นรายเดอืน ชาํระงวดแรกเริม่ ธ.ค. 
2557 

ภายในปี 2565 

80.00 เพือ่นํามาเป็นเงนิ
ลงทุนเพิม่ในประเทศ
ไทยและเวยีดนาม 

งวดที ่1 รบัเงนิกูท้ ัง้หมด THBFIX 1M+2.5 เป็นรายเดอืน งวดแรก 1.42 ลา้นบาท 
และเพิม่ขึน้ทุกงวดจนถงึงวดสดุทา้ย 
3.76 ลา้นบาท รวมทัง้หมด 45 งวด  
ชาํระงวดแรกเริม่ ก.พ. 62  

ภายในปี 2565 

385.45      
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22. 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  

THBFIX 1M+2.5 เป็นรายเดอืน ชาํระงวดแรก  
30 ม.ิย. 2557 

ภายในปี 2564 

140.00 เพือ่นํามาเป็นเงนิ
ลงทุนเพิม่ในประเทศ
ไทยและเวยีดนาม 

งวดที ่1 รบัเงนิกูท้ ัง้หมด THBFIX 1M+2.5 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 
1M+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-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-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-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-0.75 ชาํระคนืทุกสิน้เดอืน เริม่สิน้
เดอืนนบัจากเบกิถอนเงนิกูง้วด
สดุทา้ย จา่ยงวดละ 0.32    
ลา้นบาท 

ภายในปี 2567 

300.00 เพือ่ซือ้เครือ่งจกัร 
(Double star) 

เบกิเงนิกูภ้ายใน 31 ธ.ค. 62 
หรอืระยะเวลาอื่นทีธ่นาคารขยาย
ออกไปตามทีธ่นาคารเหน็สมควร 

MLR หกั 0.75 ชาํระคนืทุกสิน้เดอืน เริม่สิน้
เดอืน ธ.ค. 2562 จา่ยงวดละ 
0.16 ลา้นบาท 

ภายในปี 2569 

451.00      

วงเงนิกูย้มื 
(ลา้นเยน) วตัถุประสงค ์ เงือ่นไขการเบกิจา่ย 

อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละต่อปี) การผอ่นชาํระ ครบกาํหนด 

Kyotamba Solar Godo Kaisha (Jpn Co.) 
2,700 เพือ่ชาํระคนืภาระหนี้สนิ

ในการกูย้มืทีม่อียู่ 
ภายในเดอืน ตุลาคม 2560 LIBOR 6M+1.6 ชาํระคนืทุกสิน้เดอืน ก.พ. และ 

ส.ค. ชาํระงวดแรกสิน้เดอืน 
ก.พ. 2561 

ภายในปี 2578 
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22. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สทุธิ  (ต่อ) 

รายละเอยีดและเงือ่นไขการกูย้มื ดงัน้ี.- (ต่อ) 

บริษทัย่อยทางอ้อม :  (ต่อ) 

หลกัทรพัยท์ีนํ่าไปคํ้าประกนัการกูย้มืเงนิกบัสถาบนัการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 มดีงัต่อไปน้ี 

1) จดทะเบยีนสญัญาหลกัประกนัทางธุรกจิทรพัยส์นิประเภทเครือ่งจกัรใหม ่ เพือ่เป็นหลกัประกนัภายใน 90 วนันบัตัง้แต่
วนัทีม่กีารเบกิใชว้งเงนิ 

2) โอนสทิธกิารรบัเงนิสาํหรบัโครงการเชา่ซือ้ใหแ้ก่ธนาคาร ดาํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 90 วนั นบัแต่วนัทาํสญัญา 
3) มอบสทิธเิรยีกรอ้งทีบ่รษิทัมตี่อลกูหน้ีแหง่สทิธ/ิ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 - 1.2 : 1 เทา่ 

 
23. หุ้นกู้ - สทุธิ 

บริษทัฯ : 

23.1 เมือ่วนัที ่6 มถุินายน 2562 บรษิทัฯ ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูจ้าํนวน 1 ชุด จาํนวน 500,000 หน่วย มลูคา่หน่วยทีต่รา
ไวห้น่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมลูคา่ 500 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้ รอ้ยละ 5.75 ครบกาํหนดวนัที ่6 มนีาคม 2564 

23.2 เมือ่วนัที ่19 กนัยายน 2562 บรษิทัฯ ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูจ้าํนวน 1 ชุด จาํนวน 491,700 หน่วย มลูคา่หน่วยทีต่รา
ไวห้น่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมลูคา่ 491.70 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้ รอ้ยละ 5.25 ครบกาํหนดวนัที ่19 กนัยายน 2563 

23.3 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 7 มถุินายน 2562 
หุน้กูค้ร ัง้ที ่1/2560 ชุดที ่2  283.30 5.2 8 มถุินายน 2563 
หุน้กูค้ร ัง้ที ่1/2560 ชุดที ่3  204.10 5.35 8 มถุินายน 2564 
รวม 815.40   
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23. หุ้นกู้ - สทุธิ (ต่อ) 

บริษทัย่อยทางตรง : บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) “EP” 

23.4 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 4.2 23 กนัยายน 2562 
หุน้กูค้ร ัง้ที ่2/2559 ชุดที ่2 500.00 4.5 23 กนัยายน 2563 
หุน้กูค้ร ัง้ที ่2/2559 ชุดที ่3 500.00 4.8 23 กนัยายน 2564 
รวม 1,500.00   

23.5 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 5.1 5 เมษายน 2564 
รวม 918.70   

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไข ซึง่ไดก้าํหนดขอ้ปฏบิตัแิละขอ้จาํกดับางประการ รวมถงึการใหบ้รษิทัฯ 
และบรษิทัยอ่ยดาํรงอตัราสว่นของหน้ีสนิรวมต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (Debt to Equity Ratio) ไมเ่กนิ 3.25 : 1  

รายการเคลื่อนไหวของหุน้กู ้- สทุธ ิมดีงัน้ี.- 

    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 
ยอดคงเหลอืตน้ปี 3,177,400,000.00 3,234,100,000.00 815,400,000.00 815,400,000.00 
บวก ออกและเสนอขายระหวา่งปี 991,700,000.00 - 991,700,000.00 - 
หกั ไถ่ถอนระหวา่งปี (884,700,000.00) (56,700,000.00) (328,000,000.00) - 
รวม 3,284,400,000.00 3,177,400,000.00 1,479,100,000.00 815,400,000.00 
หกั สว่นทีค่รบกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี (1,583,500,000.00) (884,700,000.00) (775,000,000.00) (328,000,000.00) 

สทุธ ิ 1,700,900,000.00 2,292,700,000.00 704,100,000.00 487,400,000.00 
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 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มนีโยบายจา่ยคา่ชดเชยผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และบาํเหน็จตามขอ้กาํหนดของ
พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชน์เมือ่เกษยีณและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนกังาน
ตามสทิธแิละอายงุาน 

โครงการผลประโยชน์ที่กําหนดไว ้มคีวามเสีย่งจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ได้แก่ ความ
เสีย่งของชว่งชวีติ และความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ 

 การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสนิผลประโยชน์พนกังาน - สทุธ ิประกอบดว้ย.- 

    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 
มลูคา่ตามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 40,065,593.00 29,362,614.00 29,129,663.00 26,551,718.00 
เพิม่ขึน้จากการซือ้ธุรกจิ - 7,431,622.00 - - 
ตน้ทุนบรกิารในอดตี 12,112,628.31 - 8,933,099.00 - 
ตน้ทุนบรกิารในปัจจุบนั 6,327,984.42 1,027,963.00 4,435,143.02 3,024,165.00 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 1,341,142.11 4,231,464.00 923,852.00 744,850.00 
คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังานสาํหรบัปี (4,359,417.00) (1,988,070.00) (4,359,417.00) (1,191,070.00) 
หกั กาํไรจากการวดัมลูคา่ใหมข่อง 
     ผลประโยชน์พนกังานทีร่บัรูใ้นระหวา่งปี (5,576,293.04) - (1,189,646.01) - 
มลูคา่ตามบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม  49,911,637.80 40,065,593.00 37,872,694.01 29,129,663.00 
หกั สว่นทีค่รบกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี (3,084,007.00) (2,565,653.00) (2,207,047.00) (2,013,726.00) 

สทุธ ิ 46,827,630.80 37,499,940.00 35,665,647.01 27,115,937.00 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ระยะเวลาเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัในการจา่ยชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
ของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยในงบการเงนิรวมระยะเวลาประมาณ 9 - 17 ปี และ 10 - 20 ปี ตามลาํดบั และในงบ
การเงนิเฉพาะกจิการระยะเวลาประมาณ 9 ปี และ 10 ปี ตามลาํดบั 

คา่ใชจ้า่ยทีร่บัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทุนขา้งตน้ แสดงรวมในรายการ ดงัต่อไปน้ี.- 
    หน่วย : บาท 

    สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 
รบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทุน :     

    ตน้ทุนขายและบรกิาร 13,045,329.65 2,977,590.00 9,730,199.00 2,451,194.00 
    ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 983,385.70 273,408.00 919,592.00 273,408.00 
    คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 4,093,739.88 662,424.00 3,026,535.02 345,076.00 
    คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร 1,659,299.61 1,346,005.00 615,768.00 699,337.00 

    รวม 19,781,754.84 5,259,427.00 14,292,094.02 3,769,015.00 

กาํไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น :     
    ผล(กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณการ 
        ตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 4,336,875.20 - 951,716.81 - 
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กาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีร่บัรูใ้นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น เกดิขึน้จาก 
    หน่วย : บาท 

    สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 
    สมมตฐิานทางการเงนิ 849,039.44 - 51,983.00 - 
    การปรบัปรงุจากประสบการณ์ (8,372,762.87) - (3,471,906.01) - 
    สมมตฐิานประชากร 1,947,430.39 - 2,230,277.00 - 

    รวม 5,576,293.04 - (1,189,646.01) - 

ขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ณ วนัทีร่ายงาน ประกอบดว้ย.- 
    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 
*อตัราคดิลด (รอ้ยละ) 1.71 - 3.06 2.80 - 3.49 2.52 2.80 
อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน (รอ้ยละ) 4 - 5 4.4 - 5 4.14 4.4 
**  อตัราการหมนุเวยีนพนกังาน (รอ้ยละ) 0 - 25 0 - 28 0 - 25 0 - 28 
*** อตัรามรณะ TMO2017 TMO2008 TMO2017 TMO2008 
อายคุรบเกษยีณ (ปี) 60 60 60 60 
*    อตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรฐับาลสาํหรบัเงนิชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 
**   ขึน้อยูก่บัระยะเวลาการทาํงานของพนกังาน 
***  อา้งองิตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามญั (TMO2017 : Thai Mortality Ordinary Table of 2017) ในปี 2562 และอา้งองิ

ตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามญั (TMO2008 : Thai Mortality Ordinary Table of 2008) ในปี 2561 

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 

การเปลีย่นแปลงในแต่ละขอ้สมมตฐิานทีเ่กีย่วขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีอ่าจเป็นไปได้
อยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัทีร่ายงาน โดยถอืวา่ขอ้สมมตฐิานอื่นๆ คงที ่ จะมผีลกระทบต่อประมาณการหน้ีสนิสาํหรบั
ผลประโยชน์พนกังานทีก่าํหนดไวเ้ป็นจาํนวนเงนิดงัต่อไปน้ี.- 

ผลกระทบต่อประมาณการหน้ีสนิสาํหรบัผลประโยชน์พนกังาน แสดงไดด้งัน้ี.- 
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 

อตัราคดิลด    
     เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1 (4,218,675.35) (3,338,423.00) (3,127,911.00) (2,278,386.00) 
     ลดลง รอ้ยละ 1 4,781,944.46 3,794,039.00) 3,521,645.00) 2,566,245.00) 
การเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนในอนาคต     
     เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1 5,349,950.31 4,738,275.00) 4,060,590.00) 3,278,365.00) 
     ลดลง รอ้ยละ 1 (4,698,355.44) (4,189,263.00) (3,561,697.00) (2,921,716.00) 
อตัราการลาออก     
     เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1 (4,134,981.96) (2,763,892.00) (3,288,639.00) (2,417,641.00) 
     ลดลง รอ้ยละ 1 2,724,552.03 1,720,433.00) 1,963,031.00) 1,462,434.00) 
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ผลกระทบต่อประมาณการหน้ีสนิสาํหรบัผลประโยชน์พนกังาน แสดงไดด้งัน้ี.- (ต่อ) 

แมว้่าการวเิคราะหน้ี์ไม่ไดค้ํานึงการกระจายตวัแบบเตม็รปูแบบของกระแสเงนิสด ทีค่าดหวงัภายใตโ้ครงการดงักล่าว  
แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมตติา่งๆ 

พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที ่7) พ.ศ. 2562 ไดก้าํหนดอตัราคา่ชดเชยเพิม่เตมิกรณีนายจา้งเลกิจา้งสาํหรบั
ลกูจา้งซึง่ทาํงานตดิต่อกนัครบ 20 ปีขึน้ไป ใหม้สีทิธไิดร้บัคา่ชดเชยไมน้่อยกวา่คา่จา้งอตัราสดุทา้ย 400 วนั กฎหมาย
ดงักลา่วมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป การเปลีย่นแปลงดงักลา่วถอืเป็นการแกไ้ขโครงการ
สาํหรบัโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมผีลกระทบใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมภีาระผกูพนัผลประโยชน์
พนกังาน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เพิม่ขึน้ 12.11 ลา้นบาท ในงบการเงนิรวม และเพิม่ขึน้ 8.93 ลา้นบาท ในงบการเงนิ
เฉพาะกจิการ 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไดบ้นัทกึผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงดงักลา่วโดยรบัรูต้น้ทุนบรกิารในอดตีเป็นคา่ใชจ้า่ย
ทนัทใีนงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ในปีปัจจุบนัแลว้ 
 

25. 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 

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 

 ปัจจุบนัศาลแพง่แผนกคดลีม้ละลายอยูใ่นระหวา่งดาํเนินการจาํหน่ายทรพัยข์อง MMG หากจาํหน่ายได ้ เจา้พนกังาน
พทิกัษ์ทรพัย ์จะมหีมายแจง้ใหท้างบรษิทัฯ เขา้รบัชาํระหน้ีต่อไป 
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26. ทนุเรือนหุ้น 

รายการเคลื่อนไหวของทุนเรอืนหุน้ในระหวา่งปี มดีงัต่อไปน้ี.- 
  งบการเงนิรวม / งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ปี 2562 ปี 2561 
  หุน้สามญั หน่วย : บาท หุน้สามญั หน่วย : บาท 

  (หุน้) ทุนเรอืนหุน้ สว่นเกนิมลูคา่หุน้ (หุน้) ทุนเรอืนหุน้ สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 
ทุนจดทะเบยีน       
   ยอดยกมาตน้ปี 1,045,038,462 1,045,038,462.00 - 937,716,283 937,716,283.00 - 
   เพิม่ทุน        

-  หุน้เพิม่ทุน - - - 104,503,846 104,503,846.00 - 
   - เพือ่รองรบัการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั - - - 104,503,846 104,503,846.00 - 
   ลดทุน (18,961,776) (18,961,776.00) - (101,685,513) (101,685,513.00) - 

   ยอดยกไปปลายปี 1,026,076,686 1,026,076,686.00 - 1,045,038,462 1,045,038,462.00 - 

ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้       
   ยอดยกมาตน้ปี 921,572,840 921,572,840.00 567,865,697.72 836,030,770 836,030,770.00 371,118,936.72 
   หุน้เพิม่ทุน - - - 85,542,070 85,542,070.00 196,746,761.00 

   ยอดยกไปปลายปี 921,572,840 921,572,840.00 567,865,697.72 921,572,840 921,572,840.00 567,865,697.72 

ปี 2562 

26.1 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2562 เมือ่วนัที ่ 25 เมษายน 2562 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ ลดทุนจดทะเบยีนจาํนวน 
18,961,776 หุน้ ทีเ่หลอืจากการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ โดยจดัสรรใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิตาม
สดัสว่นการถอืหุน้ (Right offering : RO) จาํนวน 18,961,776 หุน้ โดยลดทุนจดทะเบยีน จากเดมิ 1,045,038,462 หุน้ 
เป็น 1,026,076,686 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท และบรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เมือ่วนัที ่ 7 
พฤษภาคม 2562 

ปี 2561 

26.2 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2561 เมือ่วนัที ่25 เมษายน 2561 มมีตทิีส่าํคญัเกีย่วกบัทุนเรอืนหุน้ดงัน้ี   

26.2.1  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 

26.2.2  อนุมตัใิหบ้รษิทัฯ ลดทุนจดทะเบยีนจํานวน 101,682,401 หุน้ มผีลใหจ้ํานวนหุน้จากเดมิ 937,713,171 หุน้ ลดเป็น 
836,030,770 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท ซึ่งเกดิจากการยกเลกิใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทั ครัง้ที่ 2 
(“EPCO-W2”) ทีค่รบกาํหนดใชส้ทิธเิมือ่วนัที ่30 พฤศจกิายน 2561 บรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนลดทุนกบักระทรวงพาณิชย์
แลว้เมือ่วนัที ่12 พฤศจกิายน 2561 

26.2.3  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 ิ
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27. ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 

ตามบทบญัญตัแิหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีทีบ่รษิทัเสนอขายหุน้สงูกวา่
มลูคา่หุน้ทีจ่ดทะเบยีนไว ้บรษิทัตอ้งนําคา่หุน้สว่นเกนิน้ีตัง้เป็นทุนสาํรอง (“สว่นเกนิมลูคา่หุน้”) สว่นเกนิมลูค่าหุน้น้ีจะ
นําไปจา่ยเป็นเงนิปันผลไมไ่ด ้

 
28. 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 บรษิทัฯ ไดจ้ดัสรรสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 8.55 ลา้นบาท 

ในปัจจุบนั บรษิทัฯ ไดจ้ดัสรรสาํรองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

บริษทัย่อยทางตรงและทางอ้อม : 

ตามมาตรา 1202 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ บรษิทัย่อยทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยตอ้งจดัสรรทุน
สาํรองตามกฎหมายไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 5 ของจาํนวนผลกาํไร ซึง่บรษิทัทาํมาหาไดทุ้กคราวทีจ่่ายเงนิปันผลจนกวา่ทุน
สาํรองนัน้จะมจีาํนวนไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทั สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไมส่ามารถ
นําไปหกักบัขาดทุนสะสมและไมส่ามารถนําไปจา่ยเงนิปันผลได ้

 
29. การจ่ายเงินปันผล 

เงนิปันผลทีป่ระกาศจา่ยในระหวา่งปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มดีงัน้ี.- 

เงนิปันผล อนุมตัโิดย 

เงนิปันผล 
จา่ยต่อหุน้ 

(บาทต่อหุน้) 
เงนิปันผลจา่ย 

(ลา้นบาท) 
วนัทีจ่า่ย 
เงนิปันผล 

ปี 2562     
เงนิปันผลระหวา่งกาลจากผล
การดาํเนินงาน ตัง้แต่เดอืน 
กรกฎาคม ถงึ ธนัวาคม 2561 

ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2562 
เมือ่วนัที ่25 เมษายน 2562 

0.10 92.16 23 พ.ค. 2562 

ปี 2561     
เงนิปันผลระหวา่งกาลจากผล
การดาํเนินงาน ตัง้แต่เดอืน 
กรกฎาคม ถงึ ธนัวาคม 2560 

ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561 
เมือ่วนัที ่25 เมษายน 2561 

0.08 66.88 23 พ.ค. 2561 
เงนิปันผลระหวา่งกาลจากผล
การดาํเนินงาน ตัง้แต่เดอืน 
มกราคม ถงึ มถุินายน 2561 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการ ครัง้ที ่8/2561 
เมือ่วนัที ่14 สงิหาคม 2561 

0.05 41.80 12 ก.ย. 2561 
รวมทัง้สิน้   108.68  
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30. รายได้เงินอดุหนุนจากรฐับาล 

 รายไดเ้งนิอุดหนุนจากรฐับาล เป็นรายไดจ้ากการไดร้บัสนบัสนุนสว่นเพิม่ราคารบัซือ้ไฟฟ้า (Adder) ของบรษิทัยอ่ย
ทางออ้ม 3 แหง่ จากการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคจากการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ในอตัรา 8 บาท  ต่อ
กโิลวตัต ์เป็นระยะเวลา 10 ปี นบัตัง้แต่วนัเริม่ตน้ซือ้ขายไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์บรษิทัยอ่ยทางออ้มรบัรูเ้งนิอุดหนุนดงักล่าว
เป็นรายไดท้ัง้จาํนวน เมือ่บรษิทัยอ่ยทางออ้มจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าและลกูคา้ยอมรบัการสง่มอบนัน้ 

 
31. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 คา่ใชจ้า่ยจาํแนกตามลกัษณะทีส่าํคญั ประกอบดว้ย.- 

    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 
การเปลีย่นแปลงในสนิคา้สาํเรจ็รปู

และงานระหวา่งทาํ (4,270,636.43) (182,934.84) (7,285,752.18) 952,280.48 
วตัถุดบิและวสัดุสิน้เปลอืงใชไ้ป 301,548,262.32 198,462,280.97 229,325,319.02 200,559,546.29 
คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัพนกังาน 171,083,580.83 128,321,887.15 95,281,846.86 77,208,340.90 
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย       262,999,674.81 163,360,577.15 24,604,487.05 26,702,533.10 
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่สนิทรพัย ์ (272,885.88) (302,411.24) (272,885.88) (302,411.24) 
คา่ซ่อมแซมและบาํรงุรกัษา

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ 29,173,052.71 28,638,301.19 - - 
คา่สาธารณูปโภค 23,649,980.69 12,918,922.83 11,897,623.20 11,503,349.47 
คา่ตอบแทนกรรมการ 35,823,218.90 30,504,849.25 13,818,693.00 15,792,182.00 
ตน้ทุนทางการเงนิ 360,711,999.70 246,480,764.72 113,913,494.52 64,261,737.01 

 
32. กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 

กาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐานสาํหรบัปี คาํนวณโดยการหารกาํไรสทุธสิาํหรบัปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัฯ (ไมร่วมกาํไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น) ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัของหุน้สามญัทีถ่อืโดยบุคคลภายนอกทีอ่อกในระหวา่งปี โดย
แสดงการคาํนวณดงัน้ี.- 

   สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 
กาํไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั    
     (ขัน้พืน้ฐาน) (บาท) 651,720,739.14 342,774,792.69 196,591,120.98 34,141,620.83 
จาํนวนหุน้สามญัทีอ่อกจาํหน่ายแลว้ (หุน้) 921,572,840 840,718,007 921,572,840 840,718,007 
กาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) 0.71 0.41 0.21 0.04 
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33. สิทธิประโยชน์ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทนุ 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยทางออ้ม 5 แห่ง ไดร้บับตัรสง่เสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนโดยไดร้บั
สทิธติามประโยชน์ตามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิการลงทุน พ.ศ. 2520 เพื่อกจิการผลติบรรจุภณัฑจ์ากกระดาษปลอดเชือ้
ประเภท 6.13.1 ปรบัปรงุประสทิธภิาพการผลติเพือ่การใชพ้ลงังานทดแทน และกจิการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์
ซึง่พอสรปุสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

1. ใหไ้ดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัเครือ่งจกัรเพื่อใชใ้นการผลติ โดยตอ้งเป็นเครื่องจกัรทีซ่ือ้เขา้มาภายในระยะเวลา
ทีก่าํหนดตามบตัรสง่เสรมิการลงทุน 

2. ใหไ้ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลสาํหรบักาํไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ มกีาํหนด  
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 

 

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 
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33. สิทธิประโยชน์ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน (ต่อ) 

ผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน จาํแนกเป็นสว่นทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการ
ลงทุน และสว่นทีไ่มไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน ดงัต่อไปน้ี.- 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

 กจิการทีไ่ดร้บั
การสง่เสรมิ 

กจิการทีไ่มไ่ด้
รบัการสง่เสรมิ 

 
รวม 

กจิการทีไ่ดร้บั
การสง่เสรมิ 

กจิการทีไ่มไ่ด้
รบัการสง่เสรมิ 

 
รวม 

รายได ้ 424,961 1,678,766 2,103,727 357,409 827,255 1,184,664 
ตน้ทุนและคา่ใชจ้า่ย (173,187) (1,028,806) (1,201,993) (100,388) (675,586) (775,974) 

กาํไรสทุธ ิ 251,774 649,960 901,734 257,021 151,669 408,690 

ผลการดาํเนินงานดงักลา่วขา้งตน้ จดัสรรตามหลกัเกณฑ ์2 ประการ ดงัน้ี.- 
1. รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยทีส่ามารถระบุไดว้า่เป็นของสว่นใดกจ็ะจดัสรรไปยงัสว่นนัน้โดยตรง 
2. รายการทีไ่มส่ามารถระบุไดว้า่เป็นของสว่นใดกจ็ะจดัสรรตามสดัสว่นของรายไดแ้ต่ละสว่น 

 

34. กองทนุสาํรองเลี้ยงชีพพนักงาน 

บรษิทัฯ และพนกังานของบรษิทัฯ ไดร้ว่มกนัจดัตัง้กองทุนสาํรองเลีย้งชพีขึน้ตามพระราชบญัญตักิองทุนสาํรองเลีย้งชพี 
พ.ศ. 2530 โดยบรษิทัฯ และพนกังานจะจา่ยสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดอืนในอตัรารอ้ยละ 3 - 5 ของเงนิเดอืน กองทุน
สาํรองเลีย้งชพีน้ีบรหิารโดย บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) และจะจา่ยใหแ้ก่พนกังานเมือ่
พนกังานนัน้ออกจากงานตามระเบยีบวา่ดว้ยกองทุนของบรษิทัฯ 

สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไดจ้า่ยเงนิสมทบกองทุนในงบการเงนิรวม 
เป็นจาํนวนเงนิ 4.36 ลา้นบาท และ 2.93 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นจาํนวนเงนิ 2.18 ลา้นบาท 
และ 2.33 ลา้นบาท ตามลาํดบั  
 

35. ข้อมลูเก่ียวกบัส่วนงานดาํเนินงาน  

ขอ้มลูสว่นงานดําเนินงานทีนํ่าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยทีผู่ม้อีํานาจตดัสนิใจ
สงูสดุดา้นการดาํเนินงานไดร้บัและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อใชใ้นการตดัสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรใหก้บัสว่นงาน
และประเมนิผลการดําเนินงานของส่วนงาน ทัง้น้ี ผู้มอีํานาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการดําเนินงานของบรษิทั คอื 
คณะกรรมการของบรษิทัฯ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยนําเสนอขอ้มูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงานดําเนินงานเป็นรูปแบบหลกัในการรายงาน   
สว่นงานดาํเนินงานพจิารณาจากระบบการบรหิารจดัการ และโครงสรา้งการรายงานทางการเงนิภายในทีไ่ดร้ายงานต่อ
ผูม้อีาํนาจการตดัสนิใจสงูสดุดา้นการดาํเนินงานของกลุม่บรษิทัเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดสว่นงาน 

สนิทรพัย ์ รายไดจ้ากสว่นงานเป็นรายการทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัสว่นงานหรอืทีส่ามารถปันสว่นใหก้บัสว่นงานไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผล 

สว่นงานธุรกจิ : 

สว่นงาน 1 : รบัจา้งพมิพ ์
สว่นงาน 2 : ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์
สว่นงาน 3 : เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น 
สว่นงาน 4 : ใหบ้รกิารตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคาและบาํรงุรกัษาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์
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35. ข้อมลูเก่ียวกบัส่วนงานดาํเนินงาน (ต่อ) 

สว่นงานภมูศิาสตร ์: 

ในการนําเสนอการจาํแนกสว่นงานภมูศิาสตร ์ รายไดต้ามสว่นงานแยกตามเขตภมูศิาสตรโ์ดยกําหนดจากสถานทีต่ ัง้ของ
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ดาํเนินธุรกจิในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมสีว่นงานทีส่าํคญั ดงัน้ี 

สว่นงาน ขอบเขตการดาํเนินงานหลกั 
ประเทศไทย รบัจา้งพมิพ ์ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ใหบ้รกิารตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทติยบ์นหลงัคา บาํรงุรกัษาโรงไฟฟ้า และเขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น  
ประเทศญีปุ่่ น ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์และเขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น 
ประเทศเวยีดนาม ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์
ประเทศฮอ่งกง เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น 

35.1 สนิทรพัย ์รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจากสว่นงานทางธุรกจิในงบการเงนิรวม มดีงัน้ี.- 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
 

สว่นงาน 1 สว่นงาน 2 สว่นงาน 3 
 

สว่นงาน 4 
ตดัรายการ 
ระหวา่งกนั รวม 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 598,194 654,645 - 94,868 (33,865) 1,313,842 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 122,945 482,536 - 31,342 9,287 646,110 
รายไดอ้ืน่ๆ       
   รายไดเ้งนิอุดหนุนจากรฐับาล - 216,430 - - - 216,430 
   ดอกเบีย้รบั 116,125 26,742 59,376 303 (197,579) 4,967 
   กาํไรจากการขายเงนิลงทุน - - 751,565 - (208,550) 543,015 
   เงนิปันผลรบั 180,009 38,898 98,002 - (316,900) 9 
   อื่นๆ 11,351 3,300 29,816 6 (19,009) 25,464 
สว่นแบง่กาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม - - - - 390,391 390,391 
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย (60,295) (183,345) (481) (6,045) (12,834) (263,000) 
คา่ใชจ้า่ย - สทุธ ิ (76,506) (44,374) (125,188) (7,468) 21,827 (231,709) 
ตน้ทุนทางการเงนิ (118,539) (153,337) (279,618) (7,251) 198,033 (360,712) 
รายได ้(คา่ใชจ้า่ย) ภาษเีงนิได ้ 1,550 (21,760) (49,761) (160) 900 (69,231) 
กาํไรของสว่นงาน 176,640 365,090 483,711 10,727 (134,434) 901,734 

กาํไรของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม (250,013) 
กาํไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 651,721 

สนิทรพัยข์องสว่นงาน        

เงนิลงทุนตามวธิสีว่นไดเ้สยี      3,992,398 
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ และ 
   สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนสว่นทีปั่นสว่นได ้ 778,688 4,655,706 35,481 185 237,043 5,707,104 
สนิทรพัยอ์ื่น      1,855,919 

สนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562    11,555,421 
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35. ข้อมลูเก่ียวกบัส่วนงานดาํเนินงาน (ต่อ) 

35.1 สนิทรพัย ์รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจากสว่นงานทางธุรกจิในงบการเงนิรวม มดีงัน้ี.- (ต่อ) 
 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 
 สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 
 

สว่นงาน 1 สว่นงาน 2 สว่นงาน 3 
 

สว่นงาน 4 
ตดัรายการ 
ระหวา่งกนั รวม 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 427,888 283,835 - 80,607 (12,692) 779,638 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 125,601 226,804 - 14,295 (3,926) 362,774 
รายไดอ้ืน่ๆ       
   รายไดเ้งนิอุดหนุนจากรฐับาล - 207,631 - - - 207,631 
   ดอกเบีย้รบั 75,580 6,150 46,577 2,497 (128,778) 2,026 
   กาํไรจากการซือ้ในราคาตํ่ากวา่มลูคา่ยุตธิรรม 38 72,372 138,252 - (210,624) 38 
   เงนิปันผลรบั - - - - 130,982 130,982 
   อื่นๆ 22,732 9,914 28,495 153 3,055 64,349 
สว่นแบง่กาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม - - - - 240,447 240,447 
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย (29,157) (129,484) (341) (73) (4,306) (163,361) 
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) 
กาํไร (ขาดทุน) ของสว่นงาน 408,690 274,133 (82,270) 2,570 172,247 408,690 
กาํไรของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม (65,915) 
กาํไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 342,775 

สนิทรพัยข์องสว่นงาน        

เงนิลงทุนตามวธิสีว่นไดเ้สยี      3,602,007 
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ และ 
   สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนสว่นทีปั่นสว่นได ้ 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 

35.2 สนิทรพัย ์รายได ้และผลการดาํเนินงานจากสว่นงานภมูศิาสตร ์

รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจากสว่นงานทางภูมศิาสตรใ์นงบการเงนิรวมสาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 
2561 มดีงัน้ี.- 
   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวม 

   สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

 ปี 2562 ปี 2561 
ประเทศไทย 1,591,498,609.40 1,034,542,581.62 
ประเทศญีปุ่่ น 274,074,475.03 149,583,089.93 
ประเทศเวยีดนาม 237,527,397.58 538,109.04 
ประเทศฮอ่งกง 626,916.00 - 

รวม 2,103,727,398.01 1,184,663,780.59 
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35. ข้อมลูเก่ียวกบัส่วนงานดาํเนินงาน (ต่อ) 

35.2 สนิทรพัย ์รายได ้และผลการดาํเนินงานจากสว่นงานภมูศิาสตร ์(ต่อ) 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนตามสว่นงานภมูศิาสตรใ์นงบการเงนิรวม มดีงัน้ี.- 

     หน่วย : บาท 
     งบการเงนิรวม 

     
ปี 2562 

ปี 2561 
(จดัประเภทใหม)่ 

ประเทศไทย   6,384,122,338.92 6,071,959,050.61 
ประเทศญีปุ่่ น   3,406,448,504.53 2,896,902,653.68 
ประเทศเวยีดนาม   - 86,473,866.15 
ประเทศฮอ่งกง   181,500,789.06 - 
รวม   9,972,071,632.51 9,055,335,570.44 

สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บรษิทัฯ มรีายการกบัลกูคา้ภายนอกจาํนวน 3 ราย ทีม่มีลูค่า
ตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของรายไดร้วม ดงัน้ี.- 

   หน่วย : ลา้นบาท 

   สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 
สว่นงานรบัจา้งพมิพ ์ - - 121.69 118.15 
สว่นงานผลติไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทติย ์ 584.02 451.73 - - 

รายไดร้วม 584.02 451.73 121.69 118.15 

 
36. การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไดป้ฏบิตัติามแนวทางในการเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบัเครื่องมอืทางการเงนิ ซึ่งอ้างองิตาม
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่107 เรื่อง "การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูสาํหรบัเครื่องมอืทางการเงนิ" บรษิทัฯ 
และบรษิทัยอ่ย มขีอ้มลูเกีย่วกบัเครือ่งมอืทางการเงนิทัง้ในงบแสดงฐานะการเงนิและนอกงบแสดงฐานะการเงนิ ดงัน้ี 

นโยบายการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 4.27 

36.1 นโยบายการบรหิารความเสีย่ง 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มคีวามเสีย่งจากการดําเนินธุรกจิตามปกตจิากการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบี้ยและอตัรา
แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ และจากการไมป่ฏบิตัติามขอ้กําหนดตามสญัญาของคู่สญัญา บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย
ไมม่นีโยบายทีจ่ะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงนิทีเ่ป็นตราสารอนุพนัธเ์พือ่การเกง็กาํไรหรอืเพือ่การคา้ 

36.2 ความเสีย่งจากการใหส้นิเชื่อ 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มคีวามเสีย่งจากการใหส้นิเชื่ออนัเกดิจากการทีคู่่สญัญาไมป่ฏบิตัติามขอ้กําหนดในสญัญา  
ซึง่ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เพื่อป้องกนัความเสีย่งเกีย่วกบัสนิเชื่อดงักล่าว บรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อยได้มกีารควบคุมการใหส้นิเชื่อแก่ลูกค้าและสอบทานฐานะทางการเงนิของลูกหน้ีอย่างสมํ่าเสมอ บรษิทัฯ 
และบรษิทัยอ่ย จงึไมค่าดวา่จะไมไ่ดร้บัความเสยีหายทีเ่ป็นสาระสาํคญัจากการไมป่ฏบิตัติามสญัญา  
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36. การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

36.2 ความเสีย่งจากการใหส้นิเชื่อ (ต่อ) 

สาํหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยห์ลงัหกัคา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู 
ถอืเป็นมลูคา่สงูสดุของความเสีย่งทีเ่กดิจากการไมป่ฏบิตัติามสญัญา 

36.3 ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ทีส่าํคญัอนัเกีย่วเน่ืองกบัเงนิฝากสถาบนัการเงนิ เงนิเบกิเกนิบญัช ี
เงนิกู้ยมืระยะสัน้และเงนิกู้ยมืระยะยาวที่มดีอกเบี้ยจากสถาบนัการเงนิ และหน้ีสนิภายใต้สญัญาเช่าทางการเงนิ 
อย่างไรกต็าม เน่ืองจากสนิทรพัยท์างการเงนิ และหน้ีสนิทางการเงนิสว่นใหญ่มอีตัราดอกเบีย้ทีป่รบัขึน้ลงตามอตัรา
ตลาดหรอืมอีตัราดอกเบีย้คงทีซ่ึง่ใกลเ้คยีงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ดงันัน้ ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ เชื่อวา่ความเสีย่ง
จากอตัราดอกเบีย้ของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะอยูใ่นระดบัตํ่า อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยทางออ้ม ไดท้าํ
สญัญาป้องกนัความเสีย่งของอตัราดอกเบีย้สาํหรบัเงนิกูย้มืระยะยาว 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 2562        

สินทรพัยท์างการเงิน        
 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 40 - - 143,343 7,690 151,073 0.01 - 0.9 
 เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนั - - - 178,211 - 178,211 0.01 - 0.9 
 เงนิลงทุนชัว่คราว - - - 155 595,176 595,331 0.9 
 เงนิลงทุนชัว่คราวทีต่ดิภาระคํ้าประกนั - - - 30,650 - 30,650 1.1 - 1.45 
 ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมนุเวยีนอื่น - - - - 377,862 377,862 - 
 เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัรว่มทางออ้ม - - - - 9,371 9,371 - 
 เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน - - - 5,301 - 5,301 MLR+1.5 
 เงนิลงทุนระยะยาว - - - - 350 350 - 

หน้ีสินทางการเงิน        
 เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารและเงนิกูย้มื 

   ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 150,272 - - 30,698 - 180,970 
MOR, 3.1 - 

7.25 
 ตัว๋แลกเงนิขายลด 270,000 - - - - 270,000 4.6 
 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวยีนอื่น - - - - 225,347 225,347 - 
 เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลอื่น - - - - 79,940 79,940 - 
 เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ     - - - 3,317,524 - 3,317,524 * 
 เงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัอื่นสว่นที ่        
    ครบกาํหนดชาํระในหน่ึงปี 26,649 - - - - 26,649 14 
 หุน้กู ้ - 3,284,400 - - - 3,284,400 4.15 - 5.35 

* 5.85, THBFIX 1M+1.97, THBFIX 1M+2.5, THBFIX 1M+3.15, THBFIX 6M+2.6, MLR-0.75, MLR-1, MLR-2, LIBOR 6M+1.6, 
LIBOR 6M+2.5 
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36. การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

36.3 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 2561        

สินทรพัยท์างการเงิน        
 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 18 - - 301,077 6,476 307,571 0.01 - 0.5 
 เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนั - - - 113,580 1,314 114,894 0.01 - 0.9 
 เงนิลงทุนชัว่คราว - - - 21 252,161 252,182 0.9 
 เงนิลงทุนชัว่คราวทีต่ดิภาระคํ้าประกนั - - - 27,814 - 27,814 1.1 - 1.55 
 ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมนุเวยีนอื่น - - - - 659,235 659,235 - 
 เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัรว่มทางออ้ม - - - - 9,371 9,371 - 
 เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน - - - 4,270 - 4,270 MLR+1.5 
 เงนิลงทุนระยะยาว - - - - 344 344 - 

หน้ีสินทางการเงิน        
 เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารและเงนิกูย้มื 

   ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 320,695 - - 352 - 321,047 
MOR, 2.5 - 

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        
       สว่นทีค่รบกาํหนดภายในหน่ึงปี 28,508 - - - - 28,508 14 
 หุน้กู ้ - 3,177,400 - - - 3,177,400 4.15 - 5.35 

** 5.85,  THBFIX 1M+1.24, THBFIX 1M+1.97, THBFIX 1M+2.5, THBFIX 1M+3.15, MLR-0.75, MLR-1, MLR-2, LIBOR 6M+1.6, 
LIBOR 6M+2.5 

   หน่วย : พนับาท 

   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้    

   
ภายใน  
1 ปี 

มากกวา่  
1 - 5 ปี 

มากกวา่
5 ปี 

ปรบัขึน้ลงตาม
ราคาตลาด 

ไมม่อีตัรา
ดอกเบีย้ 

 
รวม 

อตัราดอกเบีย้
รอ้ยละ (ต่อปี) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562        

สินทรพัยท์างการเงิน        

 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด - - - 681 3,831 4,512 0.1 - 0.375 
 เงนิลงทุนชัว่คราว - - - - 534,070 534,070 - 
 ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมนุเวยีนอื่น - - - - 131,896 131,896 - 
 เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย 1,383,201 - - - - 1,383,201 5.5 - 6.5 
 เงนิปันผลคา้งรบั - - - - 180,000 180,000 - 
 เงนิลงทุนระยะยาว - - - - 350 350 - 
 เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน - - - 4,139 - 4,139 MLR+1.5 
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36. การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

36.3 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 

อตัราดอกเบีย้
รอ้ยละ (ต่อปี) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (ต่อ)        

หน้ีสินทางการเงิน        

 เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารและเงนิกูย้มื 
   ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - - - 15,758 - 15,758 MOR, 3.1 - 7.12 

 ตัว๋แลกเงนิขายลด 270,000 - - - - 270,000 4.6 
 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวยีนอื่น - - - - 45,645 45,645 - 
 เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ     - - - 426,237 - 426,237 THBFIX 1M+1.97, 

THBFIX 6M+2.6, 
MLR-1 

 หุน้กู ้ - 1,479,100 - - - 1,479,100 5 - 5.35 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561        

สินทรพัยท์างการเงิน        

 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด - - - 550 3,831 4,381 0.1 - 0.375 
 เงนิลงทุนชัว่คราว - - - - 251,535 251,535 - 
 ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมนุเวยีนอื่น - - - - 138,540 138,540 - 
 เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย 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 

 ตัว๋แลกเงนิขายลด 460,000 - - - - 460,000 3.45 
 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวยีนอื่น - - - - 29,281 29,281 - 
 เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ     - - - 433,148 - 433,148 THBFIX 1M+1.24, 

THBFIX 1M+1.97, 
MLR-1 

 หุน้กู ้ - 815,400 - - - 815,400 5 - 5.35 

36.4 ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยม ีหน้ีสนิทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ ซึ่งไดท้าํและไม่ไดท้ําสญัญาป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจจะ
เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ อยา่งไรกต็าม ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยเชื่อวา่จะไมม่ี
ผลกระทบอยา่งมสีาระสาํคญัต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 
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36. การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

36.4 ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น (ต่อ) 

หน้ีสนิทางการเงนิ ซึง่ไดท้าํสญัญาป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ดงัน้ี.- 

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 
หน้ีสนิ 
  เจา้หน้ีทรสัตร์ซีที     
     ดอลลา่รส์หรฐั 549,492.75 2,211,471.37 524,209.79 1,713,418.57 

 หน้ีสนิทางการเงนิ ซึง่ไมไ่ดท้าํสญัญาป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ดงัน้ี.- 

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 
หน้ีสนิ 
  เจา้หน้ีทรสัตร์ซีที     
     ดอลลา่รส์หรฐั 467,518.97 4,032,540.07 - - 
     เยน 537,445,605.46 - - - 

36.5 ความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่ง  

ความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่งคอื ความเสีย่งทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย จะไมส่ามารถปฏบิตัติามภาระผกูพนัไดเ้มือ่ครบ
กาํหนด เน่ืองจากไมส่ามารถเปลีย่นสนิทรพัยเ์ป็นเงนิสดไดห้รอืไมส่ามารถจดัหาเงนิไดเ้พยีงพอตามความตอ้งการใน
เวลาทีเ่หมาะสม ซึง่อาจทาํใหเ้กดิความเสยีหายได ้ บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมนีโยบายในการบรหิารความเสีย่งดา้น
สภาพคลอ่งทีอ่าจเกดิขึน้ โดยการจดัเตรยีมวงเงนิสนิเชื่อทีค่าดวา่เพยีงพอในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทั
ยอ่ยซึง่วงเงนิดงักลา่วไดร้บัการอนุมตัจิากธนาคารพาณิชยห์ลายแหง่ 

36.6 มลูคา่ยตุธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิ 

นโยบายการบญัชแีละการเปิดเผยของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย กาํหนดใหม้กีารกาํหนดมลูคา่ยตุธิรรมทัง้สนิทรพัยแ์ละ
หน้ีสนิทัง้ทางการเงนิและไมใ่ช่ทางการเงนิ 

เน่ืองจากสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิสว่นใหญ่ของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจดัอยูใ่นประเภทระยะสัน้และเงนิกูย้มืมี
อตัราดอกเบีย้ใกลเ้คยีงกบัอตัราดอกเบีย้ในตลาด บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจงึประมาณมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยแ์ละ
หน้ีสนิทางการเงนิใกลเ้คยีงกบัมลูคา่ตามบญัชทีีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ 

มลูคา่ตามบญัชแีละมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิ และตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2562 และ 2561 มดีงัต่อไปน้ี 

  หน่วย : บาท 
  งบการเงนิรวม 
  ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562     

สนิทรพัยท์ีว่ดัมลูคา่ดว้ยราคายุตธิรรม     
 หมนุเวยีน :     
  ตราสารทุนทีเ่ป็นหลกัทรพัยเ์พื่อคา้ 595,302,993.74 - - 595,302,993.74 
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36. การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

36.6 การวดัมลูคา่ยตุธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิ  (ต่อ) 

  หน่วย : บาท 
  งบการเงนิรวม 
  ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561     

สนิทรพัยท์ีว่ดัมลูคา่ดว้ยราคายุตธิรรม     
 หมนุเวยีน :     
  ตราสารทุนทีเ่ป็นหลกัทรพัยเ์พื่อคา้ 252,160,568.15 - - 252,160,568.15 

 
  หน่วย : บาท 
  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562     

สนิทรพัยท์ีว่ดัมลูคา่ดว้ยราคายุตธิรรม     
 หมนุเวยีน :     
  ตราสารทุนทีเ่ป็นหลกัทรพัยเ์พื่อคา้ 534,069,846.15 - - 534,069,846.15 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561     

สนิทรพัยท์ีว่ดัมลูคา่ดว้ยราคายุตธิรรม     
 หมนุเวยีน :     
  ตราสารทุนทีเ่ป็นหลกัทรพัยเ์พื่อคา้ 251,535,310.40 - - 251,535,310.40 

ในระหวา่งปีปัจจุบนับรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไมม่กีารโอนรายการระหวา่งลาํดบัชัน้ของมลูคา่ยตุธิรรม 
 
37. วงเงินสินเช่ือและการคํา้ประกนั  

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมวีงเงนิสนิเชื่อกบัธนาคารพาณิชย ์ดงัน้ี.- 

     หน่วย : ลา้นเยน หน่วย : ลา้นบาท 
    งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    ปี 2562 / ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 

วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี - 57.00 57.00 37.00 37.00 
วงเงนิคํ้าประกนั - 20.73 20.73 10.00 10.00 
วงเงนิ LC / TR  - 196.00 196.00 156.00 156.00 
วงเงนิตัว๋สญัญาใชเ้งนิ - 227.00 200.00 150.00 150.00 
วงเงนิกูย้มืระยะยาว 4,115.00 2,200.23 2,334.40 596.00 746.00 
วงเงนิ LC เพือ่การคํ้าประกนั - 141.62 141.62 54.00 54.00 
วงเงนิรวมสนิเชื่อธุรกจิคลอ่งตวั - 1,977.00 1,737.00 100.00 100.00 
รวม 4,115.00 4,819.58 4,686.75 1,103.00 1,253.00 
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37. วงเงินสินเช่ือและการคํา้ประกนั (ต่อ) 

วงเงนิสนิเชื่อดงักลา่วคํ้าประกนัโดยทีด่นิ อาคารทัง้หมด เครือ่งจกัรและอุปกรณ์บางสว่นของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย
ทางออ้ม (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 14) บรษิทัยอ่ย กรรมการบรษิทัฯ หุน้ของบรษิทัยอ่ย และบรษิทัยอ่ย
ทางออ้มทีถ่อืโดยบรษิทัยอ่ย และตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไข รวมถงึขอ้กาํหนดอื่นๆ ทีร่ะบุไวใ้นสญัญา 

 
38. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึน้  

38.1 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัยอ่ยทางออ้มแหง่หน่ึงในประเทศญีปุ่่ น มภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งจา่ยตามสญัญาก่อสรา้ง
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยจ์าํนวน 126 ลา้นเยน 

38.2 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บรษิทัยอ่ยทางออ้ม 2 แหง่มภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งจา่ยลงทุนระบบผลติไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทติยต์ามสญัญาในอนาคตเป็นจาํนวน 8.31 ลา้นบาท และ 10.89 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

38.3 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บรษิทัยอ่ยทางออ้มแห่งหน่ึงมภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งจา่ยคา่ตอบแทนใหก้บับรษิทั
แหง่หน่ึงตามสญัญาสนบัสนุนโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยบ์นพืน้ดนิเป็นจาํนวน 72.60 ลา้นบาท และ 
75.90 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

38.4 บรษิทัยอ่ยทางออ้ม 4 แหง่ในประเทศไทยไดท้าํสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค (กฟภ.) ในโครงการผลติ
ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ โดยมกีาํลงัการผลติรวม 20 เมกะวตัต ์สญัญา 3 ฉบบัมรีะยะเวลา 5 ปี และต่อสญัญา
โดยอตัโนมตัคิรัง้ละ 5 ปี จนกวา่จะบอกเลกิสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคู่สญัญาและอกีหน่ึงฉบบัมรีะยะเวลา 25 ปี 

38.5 บรษิทัยอ่ยทางออ้มแหง่หน่ึงในประเทศไทยไดท้าํสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในโครงการผลติ
ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยท์ีต่ดิบนหลงัคา (Solar PV Rooftop) จาํนวน 8 แหง่ โดยมกีาํลงัการผลติรวม 1,509.20 
กโิลวตัต ์สญัญาดงักลา่วมรีะยะเวลา 25 ปี 

38.6 บรษิทัยอ่ยทางออ้มแหง่หน่ึงในประเทศไทยไดท้าํสญัญาตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคาของ
บรษิทัเอกชน จาํนวน 3 แหง่ เป็นระยะเวลา 10 ปี ถงึ 25 ปี นบัตัง้แต่เริม่เดนิเครือ่งเชงิพาณิชยจ์าํหน่ายไฟฟ้า     
โดยไดร้บัคา่พลงังานไฟฟ้าจากระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยใ์นอตัราทีต่กลงรว่มกนัในสญัญา 

38.7 บรษิทัยอ่ยทางออ้มแหง่หน่ึงในประเทศไทย มภีาระผกูพนัทีต่อ้งจา่ยตามสญัญางานก่อสรา้ง โดยมรีายจา่ยในอนาคต
จาํนวนเงนิรวม 5.52 ลา้นบาท (ปี 2561 : 6.11 ลา้นบาท) 

38.8 บรษิทัยอ่ยทางออ้มแหง่หน่ึงในประเทศญีปุ่่ นไดท้าํสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั Kansai Electric Power Co., Inc. ในโครงการ
ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์โดยมขีนาดกาํลงัการผลติ 9.99 เมกะวตัต ์สญัญาดงักลา่วมรีะยะเวลา 20 ปี 

38.9 บรษิทัยอ่ยทางออ้ม 2 แห่งในประเทศญีปุ่่ นไดท้าํสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั Tohoku Electric Power Co., Inc. ในโครงการ
ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์โดยมขีนาดกาํลงัการผลติรวม 21.76 เมกะวตัต ์สญัญา 2 ฉบบัมรีะยะเวลา 20 ปี 

38.10 บรษิทัยอ่ยทางออ้มแหง่หน่ึงในประเทศญีปุ่่ นไดท้าํสญัญาวา่จา้งงานการบรหิารจดัการสาํหรบัธุรกจิผลติไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทติย ์โดยมขีนาดกําลงัการผลติ 9.99 เมกะวตัต ์สญัญากําหนดใหบ้รษิทัยอ่ยทางออ้มจะตอ้งจา่ยชาํระคา่ตอบแทน
ปีละ 10 ลา้นเยน เป็นระยะเวลา 20 ปี นบัจากวนัเริม่เดนิเครื่องเชงิพาณิชยจ์าํหน่ายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าเป็นทีเ่รยีบรอ้ย
แลว้ และต่อสญัญาโดยอตัโนมตัคิรัง้ละ 1 ปี จนกวา่จะบอกเลกิสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคูส่ญัญา 

38.11 บรษิทัยอ่ยทางออ้มแหง่หน่ึงในประเทศญีปุ่่ นไดท้าํสญัญาวา่จา้งดแูลบาํรุงรกัษาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยก์บับรษิทั
ทีเ่กีย่วขอ้งกนั สญัญากาํหนดใหบ้รษิทัยอ่ยทางออ้มจะตอ้งจ่ายชาํระค่าตอบแทนเดอืนละ 1.10 ลา้นเยน สญัญาดงักล่าว
มรีะยะเวลา 1 ปี และจะต่ออายสุญัญาทุก 1 ปี หากไมม่กีารยกเลกิสญัญา 1 เดอืนก่อนวนัหมดอายสุญัญา 
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38. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึน้ (ต่อ) 

38.12 บรษิทัยอ่ยทางออ้ม ไดท้าํสญัญาเชา่และสญัญาบรกิารต่างๆ หลายฉบบั โดยมภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งจา่ยค่าเชา่และ
คา่บรกิารในอนาคต ดงัน้ี.- 

     งบการเงนิรวม 
      ปี 2562 ปี 2561 
สญัญาเชา่ (หน่วย : บาท) 1,012,700.00 1,339,700.00 
สญัญาประกนัเครือ่งแปลงกระแสไฟฟ้า (หน่วย : บาท) 2,595,144.00 - 
สญัญาประกนัเครือ่งแปลงกระแสไฟฟ้า (หน่วย : ดอลลารส์หรฐั) 108,000.00 108,000.00 

 

38.13 บรษิทัฯ บรษิทัยอ่ย และบรษิทัยอ่ยทางออ้มมหีน้ีสนิทีอ่าจจะเกดิขึน้อยูก่บัธนาคารหลายแหง่ ดงัน้ี.- 

     หน่วย : ลา้นบาท 
     งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
      ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 
เลตเตอรอ์อฟเครดติ     
บรษิทั 17.67 36.16 17.67 36.16 
บรษิทัยอ่ย 2.83 - - - 
บรษิทัยอ่ยทางออ้ม - 9.07 - - 
รวม 20.50 45.23 17.67 36.16 

หนงัสอืคํ้าประกนัต่างๆ     
บรษิทั 38.43 81.54 38.43 81.54 
บรษิทัยอ่ย 5.79 - - - 
บรษิทัยอ่ยทางออ้ม 116.73 98.80 - - 
รวม 160.95 180.34 38.43 81.54 

38.14 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มภีาระผกูพนัจากการเขา้ประกนัวงเงนิสนิเชื่อระหวา่งกนั ตามรายละเอยีดทีก่ล่าวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิขอ้ 5.3 

 
39. คดีฟ้องร้อง 

บริษทัย่อยทางตรง : บรษิทั เวลิด ์พริ้นติ้ง แอนด ์แพค็เกจจิ้ง จาํกดั “WPP” 

เมือ่วนัที ่ 11 ธนัวาคม 2562 WPP (จาํเลย) ไดถ้กูพนกังานทา่นหน่ึง (โจทก)์ ฟ้องรอ้งต่อศาลแรงงานภาค 1 
(พระนครศรอียุธยา) ในคดแีรงงานฐานความผดิเลกิจา้งงานโดยไมเ่ป็นธรรม โจทกเ์รยีกรอ้งให ้WPP ชดใชค้า่เสยีหาย
จากการเลกิจา้งไมเ่ป็นธรรมแก่โจทกเ์ป็นเงนิ 2 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 7.5 ตอ่ปี นบัจากวนัทีฟ้่อง
เป็นตน้ไปจนกวา่จะชาํระเสรจ็สิน้ 

ต่อมาเมือ่วนัที ่ 29 มกราคม 2563 WPP ไดย้ืน่คาํใหก้ารต่อสูค้ดดีงักลา่ว ขอใหศ้าลพพิากษายกฟ้องคาํรอ้งของโจทก ์
ซึง่ศาลไดน้ดัพจิารณาคดแีละไกลเ่กลีย่ในวนัที ่3 มนีาคม 2563 
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39. คดีฟ้องร้อง (ต่อ) 

 บริษทัร่วมทางอ้อม : บรษิทั เอสเอสยทู ีจาํกดั “SSUT” 

 ขอ้พพิาทหมายเลขดาํที ่94/2561 ระหวา่ง บรษิทั ททีซีแีอล จาํกดั (มหาชน) ที ่1 บรษิทั โกลบอล นิว เอน็เนอรย์ ีจาํกดั 
ที ่ 2 ผูเ้รยีกรอ้ง บรษิทัรว่ม (บรษิทั เอสเอสยทู ี จาํกดั) ผูค้ดัคา้น ทุนทรพัย ์ 1,601.60 ลา้นบาท ขอ้หาผดิสญัญา        
เรยีกคา่เสยีหายยืน่คาํเสนอขอ้พพิาท เมือ่วนัที ่ 25 ธนัวาคม 2561 ต่อมาเมือ่วนัที ่ 7 พฤษภาคม 2562 ทีป่รกึษา        
ทางกฎหมายของบรษิทัรว่มไดย้ืน่คาํคดัคา้นคาํเสนอขอ้พพิาทและขอ้เรยีกรอ้งแยง้ ใหผู้เ้รยีกรอ้งรบัผดิเป็นเงนิจาํนวน 
2,011.56 ลา้นบาท ผูเ้สนอขอ้พพิาทจดัทาํคาํคดัคา้นขอ้เรยีกรอ้งแยง้และยืน่ต่อศาลแลว้ และผูเ้รยีกรอ้งไดจ้ดัทาํคาํใหก้าร
คดัคา้นขอ้เรยีกรอ้งแยง้แลว้ คณะอนุญาโตตุลาการนดัพรอ้มครัง้ที ่2 เมือ่วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2563 คณะอนุญาโตตุลาการ
ไดก้าํหนดประเดน็ขอ้พพิาทหน้าทีนํ่าสบื โดยใหจ้ดัทาํและสง่คาํเบกิความของพยาน คาํแปลเอกสารและบญัชรีะบุพยาน
ใหอ้นุญาโตตุลาการในวนัที ่4 สงิหาคม 2564 และนดัสบืพยานฝ่ายผูเ้รยีกรอ้งและฝ่ายผูค้ดัคา้น และนดัสบืพยานฝ่าย
ผูค้ดัคา้นนดัแรกวนัที ่5 พฤศจกิายน 2564 

 บริษทัร่วมทางอ้อม : บรษิทั พพีทีซี ีจาํกดั “PPTC” 

ขอ้พพิาทหมายเลขดําที ่93/2561 ระหว่าง บรษิทั ททีซีแีอล จาํกดั (มหาชน) ที ่1 บรษิทั โกลบอล นิว เอน็เนอรย์ ีจาํกดั 
ที่ 2 ผูเ้รยีกรอ้ง บรษิทัร่วม (บรษิทั พพีทีซี ีจํากดั) ผูค้ดัค้าน ทุนทรพัย์ 867.66 ลา้นบาท ขอ้หาผดิสญัญา เรยีก
ค่าเสยีหายยื่นคําเสนอข้อพิพาท เมื่อวนัที่ 25 ธนัวาคม 2561 ต่อมาเมื่อวนัที่ 7 พฤษภาคม 2562 ที่ปรึกษาทาง
กฎหมายของบรษิทัร่วมได้ยื่นคําคดัค้านคําเสนอขอ้พพิาทและขอ้เรยีกร้องแยง้ ให้ผู้เรยีกร้องรบัผดิเป็นเงนิจํานวน 
850.58 ลา้นบาท ผูเ้สนอขอ้พพิาทจดัทาํคาํคดัคา้นขอ้เรยีกรอ้งแยง้และยื่นต่อศาลแลว้ และผูเ้รยีกรอ้งไดจ้ดัทาํคาํใหก้าร
คดัคา้นขอ้เรยีกรอ้งแยง้แลว้ คณะอนุญาโตตุลาการนดัพรอ้มครัง้ที ่2 เมือ่วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2563 คณะอนุญาโตตุลาการ
ได้กําหนดประเดน็ขอ้พพิาทหน้าที่นําสบื โดยให้จดัทําและส่งคําเบกิความของพยาน คําแปลเอกสาร และบญัชรีะบุ
พยาน ให้อนุญาโตตุลาการในวนัที่ 4 สงิหาคม 2564 และนัดสบืพยานฝ่ายผู้เรยีกร้องและฝ่ายผู้คดัค้าน และนัด
สบืพยานฝ่ายผูค้ดัคา้นนดัแรกวนัที ่5 พฤศจกิายน 2564 

การประเมนิความรบัผดิในคดน้ีีทีป่รกึษาทางกฎหมายของบรษิทัรว่มยงัไมส่ามารถประเมนิได ้เน่ืองจากยงัอยูใ่นระหวา่ง
การรวบรวมขอ้เทจ็จรงิและเอกสารในรายละเอยีดเพือ่จดัทาํคาํเบกิความพยานและประเมนิผลทางคด ี
 

40. ข้อมลูสาํคญัอ่ืน 

บริษทัย่อยทางตรง : บรษิทั เวลิด ์พริ้นติ้ง แอนด ์แพค็เกจจิ้ง จาํกดั “WPP” 

40.1 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของ WPP ครัง้ที ่1/2562 เมือ่วนัที ่3 กนัยายน 2562 มมีตอินุมตัใิห ้WPP เปลีย่นชื่อบรษิทั
จากเดมิ “บรษิทั ดบับลวิพเีอส (ประเทศไทย) จาํกดั” เป็น “บรษิทั เวลิด ์พริน้ติง้ แอนด ์แพค็เกจจิง้ จาํกดั” และจด
ทะเบยีนกบักระทรวงพาณิชยเ์มื่อวนัที ่5 กนัยายน 2562 

บริษทัย่อยทางตรง : บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) “EP” 

 โครงการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้า 

40.2   โครงการ Kurihara กาํลงัการผลติ 21.76 เมกะวตัต ์ 

โครงการ Kurihara Phase 1 และ Kurihara Phase 2 ขนาดกาํลงัการผลติ 9.52 เมกะวตัต ์ และ 12.24 เมกะวตัต ์
ตามลาํดบั ไดก้่อสรา้งแลว้เสรจ็ และเริม่เดนิเครือ่งเชงิพาณิชยจ์าํหน่ายไฟฟ้าใหก้บั Tohoku Electric Power Co., Inc. เป็น
ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ เมือ่วนัที ่1 ตุลาคม 2561 และวนัที ่25 พฤศจกิายน 2562 ตามลาํดบั 
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40. ข้อมลูสาํคญัอ่ืน (ต่อ) 

40.3 โครงการ Shichikashuku กาํลงัการผลติ 3.465 เมกะวตัต ์

เมือ่วนัที ่24 ธนัวาคม 2562 Alternative Energies Kabushiki Kaisha (Jpn Co.) (“AEKK”) ไดล้งนามในสญัญาก่อสรา้ง
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ (EPC Contract) สาํหรบัโครงการ Shichikashuku Project 1 ขนาดกาํลงัการผลติ
 1.98 เมกะวตัต ์มลูคา่ตามสญัญา 210 ลา้นเยน โดยคาดวา่จะก่อสรา้งแลว้เสรจ็ภายในเดอืน 31 สงิหาคม 2563 

40.4      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”) เพือ่เป็นผูพ้ฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศ
เวยีดนาม จาํนวน 2 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลติตดิตัง้รวม 99.216 เมกะวตัต ์ โดยสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ามรีะยะเวลาซือ้
ขายไฟฟ้า 20 ปี ใหก้บั Electricity of Vietnam (“EVN”) ในอตัรารบัซือ้ไฟฟ้า Feed in Tariff หรอื FIT และอนุมตัใิห ้PKS 
เขา้ทาํสญัญาพฒันาโครงการ (Construction Service Agreement) มลูคา่ของสญัญา 306,407.20 ลา้นดงเวยีดนาม (หรอื
ประมาณ 430.20 ลา้นบาท) เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สทิธใินการซือ้ขายไฟฟ้าและใบอนุญาตต่างๆ  

ทีป่ระชุมคณะกรรมการของ EP ครัง้ที ่ 8/2561 เมือ่วนัที ่ 31 ตุลาคม 2561 มมีตอินุมตัใิห ้ SPM-TH เขา้ทาํบนัทกึ
ขอ้ตกลงลงทุนรว่มกนัในโครงการ PKS กบับรษิทั คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซสิเตม็ส ์โซลชูัน่ จาํกดั (มหาชน) (“CSS”) 
นอกจากน้ียงัอนุมตใิห ้PKS เขา้ทาํสญัญาก่อสรา้งโรงไฟฟ้า (EPC Contract) โดยมมีลูคา่การก่อสรา้งรวม 77 ลา้นดอลลา่ร์
สหรฐั (หรอืประมาณ 2,511.34 ลา้นบาท) 

โครงการดงักล่าวทัง้ 2 โครงการไดก้่อสรา้งแลว้เสรจ็ และเริม่เดนิเครื่องเชงิพาณิชยจ์าํหน่ายไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าเป็นที่
เรยีบรอ้ยแลว้ เมือ่วนัที ่10 มถุินายน 2562 และวนัที ่11 มถุินายน 2562 ตามลาํดบั 

ต่อมาเมือ่วนัที ่27 ธนัวาคม 2562 EP ไดข้ายเงนิลงทุนใน SPM-TH ซึง่เป็นบรษิทัผูพ้ฒันาโครงการทัง้จาํนวน ตามที่
กลา่วใวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.2.2.5.1  
 

41. การบริหารจดัการทนุ 

วตัถุประสงคใ์นการบรหิารทางการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย คอื การดาํรงไวซ้ึง่ความสามารถในการดาํเนินงาน
อยา่งต่อเน่ืองและการดาํรงไวซ้ึง่โครงสรา้งของทุนทีเ่หมาะสม 

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ในงบการเงนิรวมแสดงอตัราสว่นหน้ีสนิต่อทุนเป็น 1.96 : 1 และ 2.23 : 1
ตามลาํดบั และในงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็น 1.30 : 1 และ  1.12 : 1  ตามลาํดบั 

 

42. เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลา 

 บริษทัฯ 

 ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2563 เมือ่วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2563 มมีตอินุมตัใิหนํ้าเสนอต่อทีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้ จา่ยเงนิปันผลจากการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ตัง้แต่เดอืน มกราคม ถงึ ธนัวาคม 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท 
รวมเป็นจาํนวนเงนิ 184.31 ลา้นบาท 

 
 
 
 
 



 

หน้า 85 จาก 85 
 

43. การจดัประเภทรายการในงบการเงิน 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ไดม้กีารจดัประเภทรายการบญัชบีางรายการในงบการเงนิสาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

ใหม ่เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชใีนปีปัจจุบนั ซึง่ไมม่ผีลกระทบต่อกาํไรสทุธหิรอืสว่นของผูถ้อืหุน้ 

การจดัประเภทรายการใหม ่มดีงัต่อไปน้ี 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวม 

  
การจดัประเภท
รายการใหม ่ เพิม่ขึน้(ลดลง) ตามทีเ่คยรายงานไว ้

งบแสดงฐานะการเงนิ    

สนิทรพัยห์มนุเวยีน    
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 307,571,021.82 (17,929,056.98) 325,500,078.80 
เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนั 25,666,928.67 25,666,928.67) - 
เงนิลงทุนชัว่คราว 252,181,632.80 (6,699,157.86) 258,880,790.66 
เงนิลงทุนชัว่คราวทีต่ดิภาระคํ้าประกนั 27,814,157.86 27,814,157.86) - 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน    
เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนั 89,226,974.64 (28,852,871.69) 118,079,846.33 
งานระหวา่งก่อสรา้ง - สญัญาเชา่การเงนิ - (107,315,909.64) 107,315,909.64 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธ ิ 4,573,018,199.22 107,315,909.64) 4,465,702,289.58 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็  
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 21,513,030.96 1,003,213.99) 20,509,816.97 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 155,996,750.12 (1,003,213.99) 156,999,964.11 

 
  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  
การจดัประเภท
รายการใหม ่ เพิม่ขึน้(ลดลง) ตามทีเ่คยรายงานไว ้

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็  
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 20,403,183.52 1,003,213.99) 19,399,969.53 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 46,080,086.48 (1,003,213.99) 47,083,300.47 

 
44. การอนุมติังบการเงิน 

   งบการเงนิน้ีไดร้บัอนุมตัใิหอ้อกโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ เมือ่วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2563 
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EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

AS AT DECEMBER 31, 2019

As at As at

As at December 31, 2018 January 1, 2018 As at As at

Note December 31, 2019 (Reclassified) (Restated) December 31, 2019 December 31, 2018

ASSETS

CURRENT ASSETS

Cash and cash equivalents 6, 43 151,072,960.59         307,571,021.82         159,060,091.75         4,512,329.45            4,381,398.43            

Deposit at banks held as collateral 7, 43 25,428,657.58          25,666,928.67          -                         -                         -                         

Temporary investments 8, 43 595,330,714.73         252,181,632.80         27,010,297.81          534,069,846.15         251,535,310.40         

Temporary investment held as collateral 8, 43 30,650,271.42          27,814,157.86          -                         -                         -                         

Trade accounts and other current receivable - net 5.2, 9 377,861,567.34         659,234,715.41         476,579,482.49         131,896,058.71         138,540,125.65         

Short-term loans to related parties 5.2 -                         -                         -                         1,383,200,788.76      1,350,430,979.63      

Current portion of 

Long-term loans to indirect associated companies 5.2 9,371,018.65            9,371,018.65            75,776,000.00          -                         -                         

Long-term loans to employees 2,568,548.51            2,139,411.94            2,180,754.03            2,192,895.58            2,139,411.94            

Inventories - net 10 106,285,084.69         119,306,232.73         88,517,269.73          76,661,513.37          87,351,640.13          

Construction in progress

Finance lease -                         -                         101,040,489.05         -                         -                         

Installation service contract -                         -                         712,320.00              -                         -                         

Accrued dividend receipt 12 -                         -                         -                         179,999,992.00         -                         

Other current assets 11 284,780,426.68         140,711,495.56         35,156,265.38          355,903.38              172,761.83              
Total current assets 1,583,349,250.19      1,543,996,615.44      966,032,970.24         2,312,889,327.40      1,834,551,628.01      

NON-CURRENT ASSETS

Deposits at banks held as collateral 7, 43 152,781,901.06         89,226,974.64          128,679,670.66         -                         -                         

Long-term investment 350,075.00              344,205.00              421,850.00              350,075.00              344,205.00              

Investment in subsidiaries 12 -                         -                         -                         1,532,209,650.71      1,457,460,920.00      

Investment in associated companies 13 3,992,398,356.11      3,602,007,251.99      3,356,843,772.73      -                         -                         

Long-term loans to employees - net 2,732,901.60            2,130,574.35            1,915,274.65            1,946,452.24            2,130,574.35            

Property, plant and equipment - net 14, 43 5,118,977,049.09      4,573,018,199.22      3,282,614,057.16      243,299,772.06         249,748,300.32         

Intangible assets - net 15 588,126,609.60         634,648,536.64         643,687,143.72         -                         -                         

Deferred tax assets 16.1 -                         -                         6,199,212.60            7,880,155.22            6,176,329.84            

Other non-current assets 17 116,704,740.05         153,959,828.60         121,351,771.50         21,388,874.63          13,683,928.37          
Total non-current assets 9,972,071,632.51      9,055,335,570.44      7,541,712,753.02      1,807,074,979.86      1,729,544,257.88      

TOTAL ASSETS 11,555,420,882.70     10,599,332,185.88     8,507,745,723.26      4,119,964,307.26      3,564,095,885.89      

Notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.
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EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (Con't)

AS AT DECEMBER 31, 2019

As at As at

As at December 31, 2018 January 1, 2018 As at As at

Note December 31, 2019 (Reclassified) (Restated) December 31, 2019 December 31, 2018

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY

CURRENT LIABILITIES

Bank overdrafts and short-term loans from financial institutions 18 180,969,613.81         321,047,477.30         291,000,877.90         15,757,746.28          56,159,243.59          

Discounted bill of exchange 19 270,000,000.00         460,000,000.00         380,000,000.00         270,000,000.00         460,000,000.00         

Trade accounts and other current payable 5.2, 20 225,347,236.91         247,879,678.21         189,858,914.11         45,645,439.07          29,280,485.47          

Short-term loans from related parties 5.2 -                         -                         30,000,000.00          -                         -                         

Short-term loan from other persons 21 79,939,737.25          79,939,737.25          128,896,286.53         -                         -                         

Current portion of

Long-term loans from financial institutions 22 364,452,522.99         332,824,973.31         226,159,174.80         80,488,000.00          71,200,000.00          

Long-term loans from other company 26,649,029.59          28,508,448.00          28,195,200.00          -                         -                         

Debentures 23 1,583,500,000.00      884,700,000.00         -                         775,000,000.00         328,000,000.00         

Provisions of current liabilities for employee benefit 24 3,084,007.00            2,565,653.00            196,507.00              2,207,047.00            2,013,726.00            

Accrued corporate income tax 51,538,109.53          972,757.62              10,219,985.80          -                         -                         

Accrued dividend paid 60,546,250.10          1,183,799.73            962,402.06              545,294.05              1,176,753.49            

Other current liabilities 22,886,653.40          35,421,473.29          26,001,833.21          10,129,600.67          10,510,491.66          
Total current liabilities 2,868,913,160.58      2,395,043,997.71      1,311,491,181.41      1,199,773,127.07      958,340,700.21         

NON-CURRENT LIABILITIES

Long-term loans from financial institutions - net 22 2,953,071,821.64      2,502,514,376.62      1,412,611,479.18      345,748,730.71         361,948,000.00         

Debentures - net 23 1,700,900,000.00      2,292,700,000.00      3,234,100,000.00      704,100,000.00         487,400,000.00         

Provisions of non-current liabilities for employee benefit - net 24 46,827,630.80          37,499,940.00          29,166,107.00          35,665,647.01          27,115,937.00          

Provision for liabilities from commitment 25 46,213,539.72          46,213,539.72          46,213,539.72          46,213,539.72          46,213,539.72          

Deferred tax liabilities 16.1 34,828,920.25          43,858,305.06          -                         -                         -                         

Other non-current liabilities 5.2 7,280,000.00            1,235,000.00            1,235,000.00            63,000.00                63,000.00                
Total non-current liabilities 4,789,121,912.41      4,924,021,161.40      4,723,326,125.90      1,131,790,917.44      922,740,476.72         

TOTAL LIABILITIES 7,658,035,072.99      7,319,065,159.11      6,034,817,307.31      2,331,564,044.51      1,881,081,176.93      

SHAREHOLDERS' EQUITY

Share capital 26

Authorized share capital

1,026,076,686 common shares in 2019 and 1,045,038,462 common shares

in 2018 and 937,716,283 common shares in 2017 of Baht 1 each 1,026,076,686.00      1,045,038,462.00      937,716,283.00         1,026,076,686.00      1,045,038,462.00      

Issued and paid-up share capital

921,572,840 common shares in 2019 and 2018

and 836,030,770 common shares in 2017 of Baht 1 each 921,572,840.00         921,572,840.00         836,030,770.00         921,572,840.00         921,572,840.00         

Share premium - common shares 27 561,848,558.82         561,848,558.82         365,101,797.82         561,848,558.82         561,848,558.82         

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 28 92,157,284.00          92,157,284.00          83,603,077.00          92,157,284.00          92,157,284.00          

Unappropriated 1,096,511,231.84      536,947,776.70         316,827,296.41         201,156,212.89         96,722,375.91          

Other components of shareholders' equity 621,408,837.74         454,790,332.14         501,446,686.09         5,648,228.14            4,696,511.33            
Total equity of the Company 3,299,515,891.30      2,573,333,930.56      2,109,026,766.22      1,788,400,262.75      1,683,014,708.96      

Non-controlling interests 597,869,918.41         706,933,096.21         363,901,649.73         -                         -                         

TOTAL SHAREHOLDERS' EQUITY 3,897,385,809.71      3,280,267,026.77      2,472,928,415.95      1,788,400,262.75      1,683,014,708.96      

TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY 11,555,420,882.70     10,599,332,185.88     8,507,745,723.26      4,119,964,307.26      3,564,095,885.89      

Notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.
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EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019

2018 2018

Note 2019 (Reclassified) 2019 (Reclassified)

REVENUES

Revenues from sales and services 5.1 1,313,842,801.28       779,638,127.84         433,024,325.70         419,658,450.37         

Other income

Government grant 216,429,712.00         207,630,872.00         -                         -                         

Interest income 5.1 4,967,103.33            2,025,540.01            111,602,279.25         75,579,709.01           

Gain in a bargaining purchase 12 -                         130,981,853.71         -                         -                         

Gain from disposal of investment 2.2.2.5.1 543,014,600.43         -                         -                         -                         

Dividend income 5.1, 12 9,000.00                  37,950.00                180,008,992.00         37,950.00                

Other 5.1 25,464,180.97           64,349,437.03           10,280,719.07           5,560,555.37            

Total revenues 2,103,727,398.01       1,184,663,780.59       734,916,316.02         500,836,664.75         

EXPENSES

Cost of sales and services 5.1 908,408,879.79         571,099,617.13         362,086,802.03         326,191,259.41         

Distribution costs 43 27,286,566.60           21,513,030.96           20,761,999.73           20,403,183.52           

Administrative expenses 43 226,746,229.99         155,996,750.12         37,003,600.37           46,080,086.48           

Finance cost 5.1, 31 360,711,999.70         246,480,764.72         113,913,494.52         64,261,737.01           

Total expenses 1,523,153,676.08       995,090,162.93         533,765,896.65         456,936,266.42         

Share of profit on investment in associated companies 13 390,391,104.12         240,447,479.26         -                         -                         

PROFIT BEFORE  INCOME TAX 970,964,826.05         430,021,096.92         201,150,419.37         43,900,398.33           

Income tax expenses 16.3.1 (69,231,241.50)          (21,330,794.24)          (4,559,298.39)            (9,758,777.50)            
NET PROFIT FOR THE YEAR 901,733,584.55         408,690,302.68         196,591,120.98         34,141,620.83           

OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)

Other comprehensive income (loss) to be reclassified to profit or loss in subsequent periods :
Currency conversion differences of foreign operation 137,682,868.05         (51,316,990.90)          -                         -                         

Other comprehensive income not to be reclassified to profit or loss in subsequent periods :

Defined benefit plan remeasurement gains - net of income tax 16.3.2 4,336,875.20            -                         951,716.81               -                         

TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) - NET OF INCOME TAX 142,019,743.25         (51,316,990.90)          951,716.81               -                         

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR 1,043,753,327.80       357,373,311.78         197,542,837.79         34,141,620.83           

Net profit attributable to :

Owners of the Company 651,720,739.14         342,774,792.69         

Non-controlling interests 250,012,845.41         65,915,509.99           
Net profit for the year 901,733,584.55         408,690,302.68         

Comprehensive income attributable to :

Owners of the Company 793,740,482.39         291,457,801.79         

Non-controlling interests 250,012,845.41         65,915,509.99           
Comprehensive income for the year 1,043,753,327.80       357,373,311.78         

BASIC EARNINES PER SHARE (BAHT : SHARE)

Equity holders of the parent company 32 0.71 0.41 0.21 0.04 

Notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.
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EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019

Currency Surplus Defined Total equity

Issued and  conversion Surplus (Loss) from the edge benefit plan Total other attributable
paid-up Share premium Share premium Appropriated  differences  from change share value remeasurement companents of to shareholders' Non-controlling Total

Note share capital - common shares - treasury shares Legal reserve Unappropriated foreign operation in equity interest of subsidiary gains shareholders' equity equity interests shareholders equity

Beginning balance as at January 1, 2018 836,030,770.00     365,101,797.82      6,017,138.90         83,603,077.00     311,411,191.11       78,458,257.61        (27,011,571.52)        450,000,000.00     4,660,636.95      506,107,323.04          2,108,271,297.87     364,662,647.83     2,472,933,945.70        

Transactions with owners, recorded directly in shareholders' equity

Contributions by and distributions to owners of the parent :

Sale of Right Offering 85,542,070.00       196,746,761.00      -                       -                    -                       -                       -                       -                     -                    -                           282,288,831.00       -                      282,288,831.00          

Dividend to owners of the company 29 -                     -                       -                       -                    (108,684,000.10)      -                       -                       -                     -                    -                           (108,684,000.10)      -                      (108,684,000.10)         

Changes in interest in the Company :

Non-controlling interests in the Company increased

Investments of the Company -                     -                       -                       -                    -                       -                       -                       -                     -                    -                           -                        98,774,777.90       98,774,777.90            

Changes in ownership interests in subsidiaries :

Non-controlling interests in subsidiaries increased (decreased)

Investments of subsidiaries -                     -                       -                       -                    -                       -                       -                       -                     -                    -                           -                        177,691,672.66     177,691,672.66          

Dividend payment of subsidiaries -                     -                       -                       -                    -                       -                       -                       -                     -                    -                           -                        (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       276,354,938.39     449,959,769.29          
Net profit for the year -                     -                       -                       -                    342,774,792.69       -                       -                       -                     -                    -                           342,774,792.69       65,915,509.99       408,690,302.68          
Other comprehensive loss for the year -                     -                       -                       -                    -                       (51,316,990.90)       -                       -                     -                    (51,316,990.90)           (51,316,990.90)        -                      (51,316,990.90)           

Total comprehensive income (loss) 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 28 -                     -                       -                       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     536,947,776.70       27,141,266.71        (27,011,571.52)        450,000,000.00     4,660,636.95      454,790,332.14          2,573,333,930.56     706,933,096.21     3,280,267,026.77        

Transactions with owners, recorded directly in shareholders' equity

Contributions by and distributions to owners of the parent :

Dividend to owners of the company 29 -                     -                       -                       -                    (92,157,284.00)       -                       -                       -                     -                    -                           (92,157,284.00)        -                      (92,157,284.00)           

Changes in ownership interests in subsidiaries :

Non-controlling interests in subsidiaries increased (decreased)

Change in equity interest -                     -                       -                       -                    -                       -                       24,598,762.35         -                     -                    24,598,762.35            24,598,762.35         -                      24,598,762.35            

  Investments of subsidiaries -                     -                       -                       -                    -                       -                       -                       -                     -                    -                           -                        (298,068,541.55)    (298,068,541.55)         

Dividend payment of subsidiaries -                     -                       -                       -                    -                       -                       -                       -                     -                    -                           -                        (61,007,481.66)      (61,007,481.66)           

Total transactions with owners, recorded directly in shareholders' equity -                     -                       -                       -                    (92,157,284.00)       -                       24,598,762.35         -                     -                    24,598,762.35            (67,558,521.65)        (359,076,023.21)    (426,634,544.86)         
Net profit for the year -                     -                       -                       -                    651,720,739.14       -                       -                       -                     -                    -                           651,720,739.14       250,012,845.41     901,733,584.55          
Other comprehensive income for the year 16.3.2 -                     -                       -                       -                    -                       137,682,868.05      -                       -                     4,336,875.20      142,019,743.25          142,019,743.25       -                      142,019,743.25          

Total comprehensive income for the year -                     -                       -                       -                    651,720,739.14       137,682,868.05      -                       -                     4,336,875.20      142,019,743.25          793,740,482.39       250,012,845.41     1,043,753,327.80        
Ending balance as at December 31, 2019 921,572,840.00     561,848,558.82      6,017,138.90         92,157,284.00     1,096,511,231.84    164,824,134.76      (2,412,809.17)         450,000,000.00     8,997,512.15      621,408,837.74          3,299,515,891.30     597,869,918.41     3,897,385,809.71        

Notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.
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EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY (Con't)

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019

Other components of 

shareholders' equity

Issued and Share premium Share premium Appropriated Defined benefit plan Total

Note paid-up share capital - common shares - treasury shares Legal reserve Unappropriated remeasurement gains shareholders equity

Beginning balance as at January 1, 2018 836,030,770.00          365,101,797.82          6,017,138.90             83,603,077.00              179,818,962.18          4,696,511.33                   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 85,542,070.00            196,746,761.00          -                           -                             -                           -                                 282,288,831.00          

Dividend to owners of the company 29 -                           -                           -                           -                             (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          

Net profit for the year -                           -                           -                           -                             34,141,620.83            -                                 34,141,620.83            

Other comprehensive income (loss) for the year -                           -                           -                           -                             -                           -                                 -                           

Total comprehensive income for the year -                           -                           -                           -                             34,141,620.83            -                                 34,141,620.83            

Legal reserve 28 -                           -                           -                           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              96,722,375.91            4,696,511.33                   1,683,014,708.96       

Transactions with owners, recorded directly in shareholders' equity

Contributions by and distributions to owners of the parent :

Dividend to owners of the company 29 -                           -                           -                           -                             (92,157,284.00)           -                                 (92,157,284.00)           

Total transactions with owners, recorded directly in shareholders' equity -                           -                           -                           -                             (92,157,284.00)           -                                 (92,157,284.00)           

Net profit for the year -                           -                           -                           -                             196,591,120.98          -                                 196,591,120.98          

Other comprehensive income for the year 16.3.2 -                           -                           -                           -                             -                           951,716.81                      951,716.81                

Total comprehensive income for the year -                           -                           -                           -                             196,591,120.98          951,716.81                      197,542,837.79          

Ending balance as at December 31, 2019 921,572,840.00          561,848,558.82          6,017,138.90             92,157,284.00              201,156,212.89          5,648,228.14                   1,788,400,262.75       

Notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.
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EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF CASH FLOWS

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019

2018

Note 2019 (Reclassified) 2019 2018

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

Profit before income tax 970,964,826.05         430,021,096.92         201,150,419.37         43,900,398.33           

Reconciliation of net profit to net cash provided by (used in) operating activities :

Bad debt 9 2,336,448.60            -                         -                         -                         

Doubtful debt 9 6,250,255.57            7,158,357.23            3,430,591.92            7,158,357.23            

Reversal of allowance for diminution in value of inventories 10 (1,887,437.06)            -                         -                         -                         

Depreciation 14 239,513,854.66         143,237,668.54         24,604,487.05           26,702,533.10           

Reversal of provision for impairment of plant and equipment 14 (272,885.88)              (302,411.24)              (272,885.88)              (302,411.24)              

Amortization of intangible assets 15 23,485,820.15           20,122,908.61           -                         -                         

Written-off assets to expenses 50,962.09                8,574,572.90            25.00                      -                         

Loss (Gain) on disposal of temporary investments (354,201.18)              31,743.57                (263,951.70)              (28,035.60)               

Unrealized loss (gain) of temporary investments value 46,887.90                (122,755.10)              52,913.51                (122,759.65)              

Unrealized loss (gain) on investments incremental value (5,870.00)                 77,645.00                (5,870.00)                 77,645.00                

Loss (Gain) from disposal of fixed assets 1,964,499.75            (2,427,567.64)            (3,969,002.19)            (2,427,547.16)            

Unrealized loss (gain) from exchange rate (110,546,531.76)        13,270,117.29           (195,670.54)              (337,099.58)              

Gain from disposal of investment 2.2.2.5.1 (543,014,600.43)        -                         -                         -                         

Gain in a bargaining purchase 12 -                         (130,981,853.71)        -                         -                         

Share of profit on investment in associated companies 13 (390,391,104.12)        (240,447,479.26)        -                         -                         

Provision for employee benefits 24 19,781,754.84           12,691,049.00           14,292,094.02           3,769,015.00            

Non-refundable withholding tax 118,456.46               -                         -                         -                         

Reversal of accrued dividend (806,644.14)              -                         (806,644.14)              -                         

Interest income (1,822,394.74)            (2,025,540.01)            (111,602,279.25)        (75,579,709.01)          

Dividend income 12 -                         -                         (179,999,992.00)        -                         

Interest expenses 296,751,103.70         241,770,628.31         106,451,807.02         64,261,737.01           

Profit provided by operating activities before

   changes in operating assets and liabilities 512,163,200.46         500,648,180.41         52,866,042.19           67,072,123.43           

Decrease (Increase) in operating assets :-

   Trade accounts and other current receivable 174,942,636.75         (149,286,801.79)        3,027,355.37            234,060,365.37         

   Inventories 14,908,585.10           (18,077.30)               10,690,126.76           1,165,629.60            

   Construction in progress - Installation service contract -                         712,320.00               -                         -                         

   Other current assets 42,927,978.26           (103,358,218.26)        (183,141.55)              (11,283.17)               

   Other non-current assets 52,350,505.33           2,665,047.65            138,334.66               228,141.30               

Increase (Decrease) in operating liabilities :-

   Trade accounts and other current payable (105,486,988.13)        28,537,303.32           5,987,931.78            5,756,288.84            

   Other current liabilities (12,534,819.89)          (7,686,511.77)            (380,890.99)              (1,691,903.60)            

   Other non-current liabilities -                         -                         -                         63,000.00                

   Employee benefits paid during the year 24 (4,359,417.00)            (1,988,070.00)            (4,359,417.00)            (1,191,070.00)            

Cash provided by operating activities 674,911,680.88         270,225,172.26         67,786,341.22           305,451,291.77         

Income tax paid (28,812,555.87)          (39,471,770.46)          (14,344,333.89)          (12,778,800.34)          

Net cash provided by operating activities 646,099,125.01         230,753,401.80         53,442,007.33           292,672,491.43         

Notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.
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EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENT OF CASH FLOWS (Con't)

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019

2018

Note 2019 (Reclassified) 2019 2018

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

Cash paid for purchase of temporary investments (818,858,520.58)        (455,407,828.50)        (605,800,000.00)        (437,100,000.00)        

Cash received from disposal of temporary investments 476,016,751.93         207,787,449.25         323,476,502.44         185,715,484.85         

Cash paid for purchase of temporary investments held as collateral (2,836,113.56)            4,250,584.71            -                         -                         

Short-term loan to related parties 5.2 -                         (200,000.00)              (1,324,130,000.00)      (363,853,388.23)        

Cash received from short-term loan to related parties 5.2 -                         200,000.00               1,291,360,190.87       283,500,000.00         

Cash received from long-term loan to indirect subsidiaries companies 5.2 -                         66,404,981.35           -                         -                         

Long-term loans to employees (4,654,000.00)            (3,138,000.00)            (2,809,000.00)            (3,138,000.00)            

Cash received from long-term loans to employees 3,622,536.18            2,964,042.39            2,939,638.47            2,951,693.75            

Deposit at bank held as collateral (63,316,655.33)          4,324,567.71            -                         -                         

Cash paid for acquisition of investment in subsidiary 12 -                         (415,368,793.24)        (74,748,730.71)          (407,500,000.00)        

Cash received from disposal of investment in indirect subsidiary 2.2.2.5.1 1,070,150,000.00       -                         -                         -                         

Cash paid for acquisition of investment in associated -                         (4,716,000.00) -                         -                         

Cash paid for acquisition of fixed assets 14 (821,353,087.38)        (813,037,505.63)        (9,581,440.77)            (3,104,603.20)            

Cash received from disposal of assets 32,217,691.73           9,721,253.00            3,986,525.05            9,220,505.00            

Cash paid for acquisition of intangible assets 15 -                         (11,084,301.53)          -                         -                         

Cash received from refund of grid connection fee 15 23,036,106.89           -                         -                         -                         

Interest received 1,819,985.56            2,141,274.11            111,788,398.90         74,353,353.77           

Net cash used in investing activities (104,155,304.56)        (1,405,158,276.38)      (283,517,915.75)        (658,954,954.06)        

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

Bank overdrafts and short-term loans from financial institutions (137,218,481.27)        27,994,176.63           (40,205,826.77)          (217,412,143.21)        

Cash received from discounted bill of exchange 1,130,000,000.00       1,275,000,000.00       1,130,000,000.00       1,275,000,000.00       

Cash paid for discounted bill of exchange (1,320,000,000.00)      (1,195,000,000.00)      (1,320,000,000.00)      (1,195,000,000.00)      

Short-term loan from related parties 5.2 85,000,000.00           -                         470,989,693.19         -                         

Cash paid for short-term loans from related parties 5.2 (85,000,000.00)          (30,000,000.00)          (470,989,693.19)        (30,000,000.00)          

Cash paid for short-term loans from other company -                         (48,956,549.28)          -                         -                         

Long-term loans from financial institutions 22 937,322,919.73         1,418,440,494.28       74,748,730.71           436,748,000.00         

Cash paid for long-term loans from financial institutions 22 (348,792,615.49)        (234,589,406.72)        (81,660,000.00)          (14,850,000.00)          

Cash paid for long-term loans from other company (517,578.41)              -                         -                         -                         

Cash received from debenture 23 991,700,000.00         -                         991,700,000.00         -                         

Cash paid for debenture 23 (884,700,000.00)        (56,700,000.00)          (328,000,000.00)        -                         

Cash received from increase in share capital 26 -                         282,288,831.00         -                         282,288,831.00         

Proceeds from paid-up shares of a subsidiary from non-controlling interests -                         177,585,690.25         -                         -                         

Non-controlling interests in subsidiaries (299,076,015.11)        -                         -                         -                         

Dividend paid (92,743,657.82)          (108,462,602.43) (91,982,099.30)          (108,458,994.43)

Interest paid (289,582,547.86)        (267,410,096.66)        (104,393,965.20)        (64,211,369.21)          

Net cash provided by (used in) financing activities (313,607,976.23)        1,240,190,537.07       230,206,839.44         364,104,324.15         

Currency conversion differences 137,682,868.05         (51,316,990.90)          -                         -                         

Cash received from investment in subsidiary -                         134,042,258.48         -                         -                         

Decrease net assets from disposal of investment (522,516,773.50)        -                         -                         -                         

Cash and cash equivalents increase (decrease) (156,498,061.23)        148,510,930.07         130,931.02               (2,178,138.48)            

Cash and cash equivalents as at beginning balance 6 307,571,021.82         159,060,091.75         4,381,398.43            6,559,536.91            

Cash and cash equivalents as at ending balance 6 151,072,960.59         307,571,021.82         4,512,329.45            4,381,398.43            

Notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.
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EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENT OF CASH FLOWS (Con't)

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019

Note 2019 2018 2019 2018

Supplemental disclosures of cash flows information

1. Cash paid in the year for

Capitalized borrowing cost to its fixed assets 14 9,667,496.74            5,675,048.02            -                         -                         

2. Non-cash transaction

Purchase of fixed assets on credit 14 66,118,494.25           -                         8,319,180.00            -                         

Estimated decommissioning costs 14 6,045,000.00            -                         -                         -                         

Provisions of liabilities for employee benefit

  Increase from business combination 24 -                         7,431,622.00            -                         -                         

3. Decrease assets and liabilities from disposal of investment

Cash and cash equivalents (3,907,715.93)            -                         -                         -                         

Trade accounts and other current receivable - net (391,968,206.30)        -                         -                         -                         

Other current assets (43,882,161.72)          -                         -                         -                         

Property, plant and equipment - net (86,473,866.15)          -                         -                         -                         

Trade accounts and other current payable 3,573,156.86            -                         -                         -                         

Other current liabilities 142,019.74               -                         -                         -                         

4. Unutilized credit facilities for future working capital 1,606,051,838.28       1,422,328,178.91       437,777,620.98         335,939,592.01         

Notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.
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EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES 

NOTES TO FINANCIAL STATEMENT 

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019 

1. GENERAL INFORMATION 

The Company's was established as juristic person in accordance with the Public Company Act on August 13, 
1993 and the Company was listed on the Stock Exchange of Thailand on April 26, 1993. The Head Office is 
located at 51/29, 51/61, Soi Vibhavadee Rangsit 66 (Siamsamakee), Vibhavadi Rangsit Road, Talad 
Bangkhen, Laksi, Bangkok, Thailand. The Company is engaged in printing and packaging business and 
invesment in alternative energy business. 

The subsidiaries and associates in corporate in Note 2.2.1 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 ("TFAC") 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 2018) 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 (2016)” dated October 11, 2016 under the Accounting Act B.E. 
2543 (2000). 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 Basis of preparation of consolidated financial statements  

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 (%) 
Company name Type of business Location 2019 2018 

Subsidiaries held by the Company :     
Eastern Power Group Plc. Holding company and investment in  

solar power energy business 
Thai 75.00 75.00 

World Printing And Packaging Co.,Ltd. 
[Former name : WPS (Thailand) Co., Ltd.] 

Printing and packaging business Thai 99.99 84.50 
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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 subsidiaries and interest in associates as follows.- (Con’t) 

 Operation Percentage of holdings (%) 
Company name Type of business Location 2019 2018 

Indirect subsidiaries held by subsidiary :     
RPV Energy Co., Ltd. Solar power energy and  

holding company 
Thai 99.99 99.99 

Epco Energy Co., Ltd. Investment in development in energy 
project in Japan 

Thai 99.99 99.99 

That Siri Co., Ltd. Holding company and investment in 
   cogen power energy business 

Thai 99.99 99.99 

STC Energy Co., Ltd. Holding company and investment in 
   cogen power energy business 

Thai 99.99 99.99 

APEX Energy Solution Co., Ltd. Holding company and investment in 
   cogen power energy business 

Thai 81.25 81.25 

Solar Power Management (Thailand) Co., Ltd.  Holding company and investment in 
development in energy project  
business in oversea 

Thai - 99.99 

Epco Engineering Co., Ltd. Maintenance and installation service 
contract in solar power project 

Thai - 75.00 

EP Group (HK) Company Limited Holding company and investment in 
development in energy project 
business in oversea 

Hong Kong 100.00 - 

Indirect subsidiaries held by indirect subsidiaries :    
Epco Engineering Co., Ltd. Maintenance and installation service 

contract in solar power project 
Thai 99.99 - 

Epco Green Power Plus Co., Ltd. Solar power energy and installation  
   service contract in solar power project 

Thai 99.99 99.99 

JKR Energy Co., Ltd. Solar power energy Thai 99.99 99.99 
Aquatist  Energy Co., Ltd. Holding company and investment in 

   solar power energy business 
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.) Holding company and investment in 

development in energy project  
business 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 - 61.25 
EPVN W1 (HK) Company Limited Holding company Hong Kong 100.00 - 
EPVN W2 (HK) Company Limited Holding company Hong Kong 100.00 - 
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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) 

 Operation Percentage of holdings (%) 
Company name Type of business Location 2019 2018 

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.**** Holding company and investment in 

cogen power energy business 
Thai 50.00 50.00 

* 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. 

2.2.2 Details of significant change in the group’s structure 

2019 

 The Company : 

2.2.2.1 At the Board of Director’s Meeting of the Company No. 5/2019 held on July 10, 2019, it was approved the 
Company to acquire additional 7,499,998 common shares of WPS (Thailand) Co., Ltd. (“WPS”) from the 
existing shareholders at Bath 9.645 per share amounting to Bath 72.34 million. After the acquisition, the 
percentage of shareholding of such company has increased from 84.50% to 99.49% of its authorized share 
capital. The Company has fully paid the shares amount on July 12, 2019. 

2.2.2.2 At the Board of Director’s Meeting of the Company No. 6/2019 held on August 13, 2019, it was approved 
the Company to acquire additional 250,000 common shares of WPS from the existing shareholders at Bath 
9.645 per share amounting to Bath 2.41 million. After the acquisition, the percentage of shareholding of 
such company has increased from 99.49% to 99.99% of its authorized share capital. The Company has fully 
paid the shares amount on August 30, 2019. 

Direct subsidiary :  Eastern Power Group Plc. “EP” 

2.2.2.3 At the Board of Director’s Meeting of EP No. 4/2019 held on April 25, 2019, it was approved EP to incorporate 
EP Group (HK) Company Limited (“EP-HK”), a subsidiary in Hong Kong in order to restructure shareholding in 
subsidiary in foreign countries whereby EP shall hold 100 share at par value of HKD 1, 100% shareholding of 
such company’s registered capital. EP has fully paid the shares amount on May 31, 2019. 
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2. BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS (Con ’t) 
2.2   Basis of preparation of consolidated financial statements (Con’t) 

2.2.2 Details of significant change in the group’s structure (Con’t) 

Direct subsidiary :  Eastern Power Group Plc. “EP” (Con’t) 

2.2.2.4 At the Board of Director’s Meeting of EP No. 6/2019 held on June 5, 2019, it was approved RPV Energy 
Co.,Ltd (“RPV”) to wholly purchase 199,980 shares of Epco Engineering Co,.Ltd (“EPCO-EE”) from EP and 
another existing shareholders at the price of Baht 11 per share amounting to Baht 2.20 million, 99.99% of its 
authorized share capital in order to clearly structure the business operation. RPV has fully paid the share 
amount on June 28, 2019. 

2.2.2.5 At the Board of Director’s Meeting of EP No. 8/2019 held on September 6, 2019, it was approved as follows .- 

2.2.2.5.1 It was approved EP to dispose 100% of its investment in Solar Power Management (Thailand) Co., Ltd.  

(“SPM-TH”) shares to BG Container Glass Plc.(“BGC”) at the value of Baht 1,259 million. SPM-TH had 
originally held 64.99% of Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company (“PKS”) share capital wherby PKS 
was a developer in 2 solar farm projects in Vietnam. Before selling the shares, SPM-TH shall acquire 
additional 2% of SPM-TH’s from the existing shareholding. As such, the total percentage of shareholding 
in PKS was 67% of its authorized share capital. The details of the paid up capital are as follows.- 

Payment Date 

Paid-up 
capital 

(shares) 

Number of 
shares 

invested 
(shares) 

 
Investment value 

(VND) 
Investment value 

(Baht) 

Percentage of 
shareholding 

at the payment 
date (%) 

08/10/2018 17,000 15,280 1,531,388,704.97 2,171,057.73 89.88 
08/11/2018 813,702 814,542 81,450,780,955.03 115,473,195.69 99.89 
21/11/2018 773,403 773,403 77,340,305,226.00 109,594,883.71 99.94 
29/11/2018 465,500 465,500 46,550,000,000.00 65,960,000.00 99.95 
20/12/2018 1,796,885 299,847 29,984,722,656.45 42,263,811.79 61.25 
08/01/2019 1,123,815 874,665 87,466,546,093.85 121,255,717.11 64.99 
06/03/2019 853,211 853,211 85,321,081,946.40 116,646,866.21 70.10 
22/03/2019 476,484 11,532 1,153,174,375.50 1,570,138.74 64.99 
25/09/2019 1,144,935 815,386 81,538,566,430.50 107,190,606.48 65.95 
07/10/2019 355,065 159,610 15,961,033,675.80 21,053,659.21 64.99 
06/11/2019 - 156,424 16,424,520,005.40 21,506,610.04 67.00 

Balance as at December 27, 2019 7,820,000 5,239,400 524,722,120,069.90 724,686,546.71  

 The value of SPM-TH shares stipulated in the Sale and Purchase Agreement between EP and BGC dated 
September 6, 2019 was approximately Baht 1,259 million which consist of.-  

Estimate sale price of 100% of ordinary shares of SPM-TH 526.75 Million Baht 
Short-term loan form related companies remaining for PKS 732.25 Million Baht 
     Total  1,259.00 Million Baht 
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2. BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS (Con ’t) 
2.2   Basis of preparation of consolidated financial statements (Con’t) 

2.2.2 Details of significant change in the group’s structure (Con’t) 

Direct subsidiary :  Eastern Power Group Plc. “EP” (Con’t) 

2.2.2.5 At the Board of Director’s Meeting of EP No. 8/2019 held on September 6, 2019, it was approved as 
follows (Con’t) 

 The Payment term of the shares price stipulated in the Sales and Purchase Agreement was set to be in 3 
installments as follows.- 

First installment : Baht 125.90 mllion, 10% of the value of the disposed assets, paid on the agreement date.  

Second installment : Baht 1,133.10 million, 90% of the value of the disposed assets paid on date of 
transferring SPM-TH’s shares to BGC.  However, due to incompletion of the contractor’s construction and 
repair works in both projects (such works did not affect the projects production and sales of the electricity), 
EP and the BGC have agreed to amend the payment installment of the purchase price set forth in the 
Sale and Purchase Agreement by reserving estimated 15% of the purchase price until the contractor 
companies of both projects have finished the construction and repairing works amounting to Baht 188.85 
million. As at December 27, 2019. EP has transferred  debts and shares to BGC and EP and received the 
shares price and debts of Baht 1,070 million. 

Final installment : The value of the disposed assets consideration adjustment, by adjusting the value of 
consideration. Such value will be adjusted by the increase of estimated cash and cash equivalent including 
account receivables and receivables from other operations, prepaid withholding tax (if any), the decrease of 
account payables and payables from other operations, which was outstanding in SPM-TH on the 
Completion Date. BGC shall make the third payment to EP within 3 Business Days following the date on 
which, 

- BGC and EP have agreed on the audit of consolidated of financial statement of SPM-TH and 
PKS (Special Audit). 

- The onwer's Engineer has confirmed in writing that construction and repairing works have been 
completed as agreed which is expected to be within March 2020. 

Under the Sales and Purchase of shares, the subsidiary had gain from disposal of investment net of 
expenses amounting to Baht 543.01 million. 

2.2.2.5.2 EP-HK to acquire 2,450 shares of Alternative Energies Kabushiki Kaisha (Jpn Co.) (“AEKK”) from SPM-TH 
amounting to Baht 181.50 million accounted for 98% of its authorized share capital in order to restruct its 
shareholding structure before selling SPM-TH shares. EP-HK received the transfer of total shares on 
September 30, 2019. 
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2. BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS (Con ’t) 
2.2 Basis of preparation of consolidated financial statements (Con’t) 

2.2.2  Details of significant change in the group’s structure (Con’t) 

2.2.2.5.3 EP-HK to incorporate EPVN W1 (HK) Company Limited and EPVN W2 (HK) Company Limited, indirect 
subsidiaries in Hong Kong in order to restructure shareholding in subsidiaries in foreign countries and to support 
future business expansion whereby EP-HK shall hold 100 shares at par value of HKD 1 accounted for 100% 
shareholding of such companies, registered capital. EP-HK has fully paid the shares amount of both companies 
on September 30, 2019. 

2018 

The Company : 

2.2.2.6 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 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” 

2.2.2.7 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 
(Dong) 

Investment 
Value (Baht) 

Percentage of 
shareholding 

at the payment 
date (%) 

08/10/2018 17,000 15,280 1,531,388,704.97 2,171,057.73 89.88 
08/11/2018 813,702 814,542 81,450,780,955.03 115,473,195.69 99.89 
21/11/2018 773,403 773,403 77,340,305,226.00 109,594,883.71 99.94 
29/11/2018 465,500 465,500 46,550,000,000.00 65,960,000.00 99.95 
20/12/2018 1,796,885 299,847 29,984,722,656.45 42,263,811.79 61.25 

Balance as at December 31, 2018 3,866,490 2,368,572 236,857,197,542.45 335,462,948.92  

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. 

2.2.3 A 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. 
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2. BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS (Con ’t) 
2.2 Basis of preparation of consolidated financial statements (Con’t) 

2.2.4 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. 

2.2.5 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. 

2.2.6 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. 

2.2.7 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. 

2.2.8 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. 

2.2.9 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. 

2.2.10 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. 
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2. BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS (Con ’t) 

2.2 Basis of preparation of consolidated financial statements (Con’t) 

2.2.10.1 Goodwill is measured as the fair value of the consideration transferred including the recognized amount of 
any non-controlling interest in the acquiree, less the net recognized amount (generally fair value) of the 
identifiable assets acquired and liabilities assumed, all measured as of the acquisition date. Any gain on 
bargain purchase is recognized in profit or loss immediately. 

2.2.10.2 A contingent liability of the acquiree is assumed in a business combination only if such a liability 
represents a present obligation and arises from a past event, and its fair value can be measured reliably. 

2.2.10.3 Transaction costs that the Group incurs in connection with a business combination, such as legal fees, 
and other professional and consulting fees are expensed as incurred. 

2.2.11 The financial statements of the subsidiaries, associates are prepared for the same reporting period as the 
parent company. 

2.2.12 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. 

2.2.13 The financial statements of all foreign entities are prepared in their respective functional currencies. Where 
the functional currency is not Baht, the financial statements are converted into Baht using the exchange 
rate prevailing on the reporting date in respect of assets and liabilities and at the average buying and 
selling rate approximates at the transaction date in respect of revenues and expenses. The resultant 
differences are shown as “Currency conversion differences” in other comprehensive income, and 
cumulative amount is presented in other components of equity. On disposal of foreign entities, cumulative 
exchange differences are recognized in part of the gain or loss on the disposal. 

2.2.14 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. 
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3. ADOPTION OF NEW ACCOUNTING STANDARDS  

3.1 Adoption of accounting Standards effective in the current year 

In current year, the Company and its subsidiaries have applied the revised (revised 2018) and newly Thai 
Accounting Standards (TAS), Thai Financial Reporting Standard (TFRS), and Interpretations (SIC and 
TFRIC) as announced by the Thailand Federation of Accounting Professions as follows:- 

Thai Accounting Standards (“TAS”) 

TAS 10 (Revised 2018) Presentation of Financial Statements 
TAS 20 (Revised 2018) Inventories  
TAS 70 (Revised 2018) Statement of Cash Flows  
TAS 80 (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 
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”) 

TFRS 1 First-time Adoption of Thai Financial Reporting Standards 
TFRS 20 (Revised 2018) Share-based payment 
TFRS 30 (Revised 2018) Business Combinations 
TFRS 40 (Revised 2018) Insurance Contracts 
TFRS 50 (Revised 2018) Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations 
TFRS 60 (Revised 2018) Exploration for and Evaluation of Mineral Resources 
TFRS 80 (Revised 2018) Operating Segments 
TFRS 10 (Revised 2018) Consolidated Financial Statements 
TFRS 11 (Revised 2018) Joint Arrangements 
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3. ADOPTION OF NEW ACCOUNTING STANDARDS (Con ’t) 

3.1 Adoption of accounting Standards effective in the current year (Con’t) 

Thai Financial Reporting Standards (“TFRS”) (Cont’) 

TFRS 12 (Revised 2018) Disclosure of Interests in Other Entities 
TFRS 13 (Revised 2018) Fair Value Measurement 
TFRS 15 Revenue from Contract with Customers 
Thai Accounting Standards Interpretations (“TSIC”) 

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 
TSIC 27 (Revised 2018) Evaluating the Substance of Transactions in the Legal Form of a Lease 
TSIC 29 (Revised 2018) Service Concession Arrangements : Disclosure 
TSIC 32 (Revised 2018) Intangible Assets - Web Site Costs 

Thai Financial Reporting Standards Interpretations (“TFRIC”) 

TFRIC 10 (Revised 2018) Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities 
TFRIC 40 (Revised 2018) Determining whether an Arrangement contains a Lease 
TFRIC 50 (Revised 2018) Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration and Environmental 

Rehabilitation Funds 
TFRIC 70 (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 

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. However, some of these financial reporting standards involve changes to key principles,        
as discussed below.- 
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3. ADOPTION OF NEW ACCOUNTING STANDARDS (Con ’t) 

3.1 Adoption of accounting Standards effective in the current year (Con’t) 

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”) 

TAS 11 (revised 2017) Construction contracts 
TAS 18 (revised 2017) Revenue 

Thai Accounting Standards Interpretations (“TSIC”) 

TSIC 31 (revised 2017) Revenue - barter transactions involving advertising services 

Thai Financial Reporting Standards Interpretations (“TFRIC”) 

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. 

3.2 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) and Accounting Treatment Guidance 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: 

 Effective for the financial statements for fiscal years beginning on or after January 1, 2020 

Thai Accounting Standards (“TAS”) 

TAS 10 (Revised 2019) Presentation of Financial Statements 
TAS 20 (Revised 2019) Inventories  
TAS 70 (Revised 2019) Statement of Cash Flows  
TAS 80 (Revised 2019) Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors  
TAS 10 (Revised 2019) Events after the Reporting Period  
TAS 12 (Revised 2019) Income Taxes 
TAS 16 (Revised 2019) Property, Plant and Equipment 
TAS 19 (Revised 2019) Employee Benefits 
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3. ADOPTION OF NEW ACCOUNTING STANDARDS  (Con ’t) 

3.2 New Thai Accounting Standards announce during the year not yet adopted (Con’t) 

Thai Accounting Standards (“TAS”) (Con’t) 

TAS 20 (Revised 2019) Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance 
TAS 21 (Revised 2019) The Effects of Changes in Foreign Exchange Rate 
TAS 23 (Revised 2019)  Borrowing Costs 
TAS 24 (Revised 2019) Related Party Disclosures 
TAS 26 (Revised 2019) Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans 
TAS 27 (Revised 2019) Separate Financial Statements 
TAS 28 (Revised 2019) Investments in Associates and Joint Ventures 
TAS 29 (Revised 2019) Financial Reporting in Hyperinflationary Economies 
TAS 32 (Revised 2019) Financial Instruments : Presentation 
TAS 33 (Revised 2019) Earnings per Share 
TAS 34 (Revised 2019) Interim Financial Reporting 
TAS 36 (Revised 2019) Impairment of Assets 
TAS 37 (Revised 2019) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets 
TAS 38 (Revised 2019) Intangible Assets 
TAS 40 (Revised 2019) Investment Property 
TAS 41 (Revised 2019) Agriculture 

Thai Financial Reporting Standards (“TFRS”) 

TFRS 10 (Revised 2019) First-time Adoption of Thai Financial Reporting Standards 
TFRS 20 (Revised 2019) Share-based payment 
TFRS 30 (Revised 2019) Business Combinations 
TFRS 40 (Revised 2019) Insurance Contracts 
TFRS 50 (Revised 2019) Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations 
TFRS 60 (Revised 2019) Exploration for and Evaluation of Mineral Assets 
TFRS 70 (Revised 2019) Financial Instruments : Disclosures 
TFRS 80 (Revised 2019) Operating Segments 
TFRS 90 (Revised 2019) Financial Instruments 
TFRS 10 (Revised 2019) Consolidated Financial Statements 
TFRS 11 (Revised 2019) Joint Arrangements 
TFRS 12 (Revised 2019) Disclosure of Interests in Other Entities 
TFRS 13 (Revised 2019) Fair Value Measurement 
TFRS 15 (Revised 2019) Revenue from Contract with Customers 
TFRS 16 Leases 
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3. ADOPTION OF NEW ACCOUNTING STANDARDS  (Con ’t) 

3.2 New Thai Accounting Standards announce during the year not yet adopted (Con’t) 

Thai Accounting Standards Interpretations (“TSIC”) 

TSIC 10 (Revised 2019) Government Assistance - No Specific Relation to Operating Activities 
TSIC 25 (Revised 2019) Income Taxes - Change in the Tax Status of an Enterprise or its Shareholders 
TSIC 29 (Revised 2019) Service Concession Arrangements : Disclosure 
TSIC 32 (Revised 2019) Intangible Assets - Web Site Costs 

Thai Financial Reporting Standards Interpretations (“TFRIC”) 

TFRIC 1 (Revised 2019) Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities 
TFRIC 5 (Revised 2019) Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration and 
   Environmental Rehabilitation Funds 
TFRIC 7 (Revised 2019) Applying the Restatement Approach under TAS 29 Financial Reporting in 

Hyperinflationary Economies 
TFRIC 10 (Revised 2019) Interim Financial Reporting and Impairment 
TFRIC 12 (Revised 2019) Service Concession Arrangements 
TFRIC 14 (Revised 2019) TAS 19 - The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding 
   Requirements and their Interaction 
TFRIC 16 (Revised 2019) Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation 
TFRIC 17 (Revised 2019)  Distributions of Non-cash Assets to Owners 
TFRIC 19 (Revised 2019) Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments 
TFRIC 20 (Revised 2019)  Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine 
TFRIC 21 (Revised 2019)  Levies 
TFRIC 22 (Revised 2019) Foreign Currency Transactions and Advance Consideration 
TFRIC 23 Uncertainty over Income Tax Treatments 

Accounting Treatment Guidance for 

Financial Instruments and Disclosures of Insurance Company 

Exception for acquisition of business under common control when adopt TFRS for the first time 

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: 

The set of TFRSs related to financial instruments 

A set of TFRSs related to financial instruments consists of five accounting standards and interpretations, as 
follows: 
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3. ADOPTION OF NEW ACCOUNTING STANDARDS  (Con ’t) 

3.2 New Thai Accounting Standards announce during the year not yet adopted (Con’t) 

Thai Accounting Standards (“TAS”) 

TAS 32 (Revised 2019) Financial Instruments : Presentation 

Thai Financial Reporting Standard (“TFRS”) 

TFRS 7 (Revised 2019) Financial Instruments : Disclosures 
TFRS 9 (Revised 2019) Financial Instruments 

Thai Financial Reporting Standards Interpretations (“TFRIC”) 

TFRIC 16 (Revised 2019) Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation 
TFRIC 19 (Revised 2019) Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments 

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 Standard (“TAS”) 

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 

TFRS 16 Leases 

TFRS 16 supersedes TAS 17 (revised 2018) Leases together with related Interpretations. The standard sets 
out the principles for the recognition, measurement, presentation and disclosure of leases, and requires      
a lessee to recognize assets and liabilities for all leases with a term of more than 12 months, unless the 
underlying asset is low value. However, accounting by lessors under TFRS 16 is substantially unchanged 
from TAS 17 (revised 2018). Lessors will continue to classify leases as either operating or finance leases 
using similar principles to those used under TAS 17 (revised 2018). 

The management of the Company and its subsidiaries are still evaluating the possible impact on the 
financial statements in the year in which Thai Financial Reporting Standard (TFRS) will be applied. 

 

4. 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. 
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4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con ’t) 

4.1 Recognition of revenues and expenses 

Revenue is recognized when a customer obtains control of the goods or services in an amount that reflects the 
consideration to which the Company and its subsidiaries expects to be entitled, excluding those amounts collected 
on behalf of third parties, value added tax and is after deduction of any trade discounts and volume rebates. 

 Revenue arrangements with multiple deliverables are allocated between the element in proportion to the 
delivered products and the obligations to be performed in providing services that are included in the contract 
using the basis of standalone selling prices of different products or services as obligated in the contract. 

 The recognized revenue which is not yet due per the contracts has been presented under the caption of 
“Contract asset” in the statement of financial position. The amounts recognized as contract assets are 
reclassified to other receivables when the Company’s and its subsidiaries’ right to consideration is unconditional. 

The obligation to provide to a customer for which the Company and its subsidiaries have received from the 
customer is presented under the caption of “Contract liability” in the statement of financial position. Contract 
liabilities are recognized as revenue when the Company and its subsidiaries perform under the contract. 

Revenue from sales of goods is recognized when a customer obtains control of the goods, generally on 
delivery of the goods to the customers. 

Service revenue is recognized when services have been rendered taking into account the stage of completion. 

Contract revenue is recognized by the percentage of work complete by reference to the stage of completion 
of the contract activity at the end of the reporting date. 

Revenue from installation is recognized by completion progress of installation or services except those installation 
or service are minority portions and included in sale,  in this case company shall recognize revenue from 
installation when sale completed. 

Revenue from the sale of electricity is recognized in profit or loss in accordance with delivery units supplied 
and price as stipulated in the contract. 

 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 have 
selected to present as the other income in profit or loss for the grants related to income and present as 
deferred income in the financial position for the grants related to assets. 

Government grants are recognized as income on a systematic basic over the periods in which the entity 
recognizes as expenses the related costs for which the grants are intended to compensate. 

Rental income is recognizes on a straight-line basis over the term of the lease. 

Gain (loss) on investments and derivatives are recognized as income or expense on the transaction date. 

Interest income is recognized on a time proportion basis that takes into account of the effective yield on the assets. 

Dividend income is recognized when the right to receive dividend is established. 

Interest expenses and similar costs are charged in profit or loss in the period in which they are incurred. 

 Other income and expenses are recognized on an accrual basis. 
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4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con ’t) 

4.2 Cash and cash equivalent 

Cash and cash equivalent consist of cash on hand, bank deposits with financial institution with an original 
maturities of three-month or less, which are not restricted to any use and all highly liquid investments that 
are readily convertible to known amounts of cash and which are subject to an insignificant risk of changes in 
value and not subject to withdrawal restrictions. 

Time deposits with maturity exceed three-month period but less than twelve-month period are recorded as 
current investment. 

4.3  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. 

4.4 Trade accounts and other receivable and allowance for doubtful accounts 

Trade accounts and other receivable are stated at the net realizable value. 

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. 

4.5 Inventories 

Inventories are valued at the lower of cost or net realizable value, cost are using first-in first-out method and 
is charged to vessel costs of goods sold whenever consumed. 

The cost of inventories comprises all costs of purchase, costs of conversion and other costs incurred in 
bringing the inventories to their present location and condition.  In the case of manufactured inventories and 
work-in-progress, cost includes an appropriate share of overheads based on normal operating capacity. 

Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated cost 
to complete and to make the sale. 

Allowance for diminution in inventory value is provided, where necessary, for slow-moving and deteriorated 
inventories based on current condition of the inventory and for the cost higher than net realizable value. 

4.6 Investments 

4.6.1 Investment in subsidiaries 

Investments in the subsidiaries in the separate financial statement are measured at cost net of impairment 
losses (if any). 

4.6.2  Investment in associated 

Investments in associated companies included in the consolidated financial statements are accounted for by 
equity method. 
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4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con ’t) 

4.6 Investments (Con’t) 

4.6.3 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. 

 On disposal of an investment, the difference between net disposal proceeds and the carrying amount of the 
investment is recognized as income or expenses in the profit or loss.  If the Company disposes only part of 
the investment, the carrying value per share used to calculate the cost of the portion sold is determined 
using the weighted average method. 

4.7 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. 
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4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con ’t) 

4.8 Depreciation 

The depreciation for all assets is computed by reference to their costs after deducting residual value, on the 
straight-line method over the assets useful life at the following rates:- 

Land improvement 5 - 20 years 
Buildings 5 - 33 years 
Machineries and equipments 3 - 31 years 
Power plants, substation and  transmission system and 
    operating and maintenance equipment 

5 - 25 years 

Factory tools 3 - 25 years 
Furniture, fixtures and equipments 2 - 10 years 
Vehicles  5 and 6 years 

Depreciation calculated is included in the calculation of the operating result. 

No depreciation is provided for land and provided on assets under contruction and installation. 

The assets’ residual values and useful lives are reviewed, and adjusted if appropriate, at the end of each 
reporting period. 

4.9 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. 

4.10 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. 
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4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con ’t) 

4.11  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 20 
and 25 years from the date that they have future economic benefits. 

Amortization is included in determining earnings in profit or loss. 

4.12 Intangible assets and amortization 

Intangible assets that are acquired by the Company and it subsidiaries 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. 

4.13 Employee benefits 

4.13.1 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. 

4.13.2 Post-employment benefits 

4.13.2.1 Defined contribution plan 

The Company and its subsidiaries 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 and its subsidiaries’ contributions to the provident fund are charged in profit or loss in the 
year to which they relate. 

4.13.2.2 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. 
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4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con ’t) 

4.13 Employee benefits (Con’t) 

4.13.2 Post-employment benefits (Con’t) 

4.13.2.2 Defined benefit plan (Con’t) 

The liability of retirement benefit is recognized in the statement of financial position using the present 
value of the obligation at the reporting date and past service costs. The retirement benefit is calculated 
annually by an independent actuary using the projected unit credit method. The present value of the 
benefit obligations is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of 
referred government bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and 
that have terms to maturity approximating to the terms of the related retirement liability. Actuarial gains 
and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or 
credited in other comprehensive income or loss. Past service costs are recognized in profit or loss on the 
earlier of the date of the plan amendment or curtailment and the date that the Company recognizes 
restructuring-related costs. 

4.14 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. 

4.15 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. 

The Company and its subsidiaries recorded provision for decommissioning cost whenever it is probable 
that there is an obligation as a result of the past event and reliable amount of obligation. 

Decommissioning costs is based on discounting the expected future cash flows of provision for 
decommissioning costs. The estimates of decommissioning costs have been determined based on reviews 
and estimates by the Company and its subsidiaries’ own engineers and managerial judgment. 

4.16 Derivatives 

The net amounts of interest to be received from or paid to the counterparty under the interest rate swap 
contracts is recognized as income or expenses in profit or loss an accrual basis. 
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4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con ’t) 

4.17 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. 

4.18 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. 

4.19 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. 

4.20 Translation in Foreign currencies 

 Transactions in foreign currencies are converted into Baht as the functional currency at the rates              
of exchange on the transactions date. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies        
at the reporting date are converted into Baht at the exchange rate on that date. Gain or losses on exchange 
rates are recognized as income or expense for the reporting period. 

Transactions in foreign currencies are initially recorded by the Group entities at their respective functional 
currency. Foreign currency transactions during a particular month are translated into functional currency at 
the average exchange rates ruling during the previous transaction month. 

Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are retranslated into functional currency at 
the exchange rate ruling at the end of reporting period. All differences are taken in profit or loss. 

Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are translated using 
the exchange rates as at the dates of the initial transactions. Non-monetary items measured at fair value in 
a foreign currency are translated using the exchange rates at the date when the fair value is determined. 

The exchange differences arising on the translation are recognized in other comprehensive income. On 
disposal of a foreign operation, the component of other comprehensive income relating to that particular 
foreign operation is recognized in the profit or loss. 

4.21 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 they relate to a business combination, or 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. 
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4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con ’t) 

4.21 Income tax (Con’t) 

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. 

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. 

In determining the amount of current and deferred tax, the Company and its subsidiaryies takes into account 
the impact of uncertain tax positions and whether additional taxes and interest may be due. The Company 
and its subsidiaries believes that its accruals for tax liabilities are adequate for all open tax years based on 
its assessment of many factors, including interpretations of tax law and prior experience. This assessment 
relies on estimates and assumptions and may involve a series of judgements about future events. New 
information may become available that causes the Company and its subsidiaries to change its judgement 
regarding the adequacy of existing tax liabilities; such changes to tax liabilities will impact tax expense in the 
period that such a determination is made. 

4.22 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). 
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4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con ’t) 

4.23 Related party transactions   

Related parties comprise individuals or enterprises that control, or are controlled by the Company, whether 
directly or indirectly, or which are under common control with the Company. including holding companies, 
subsidiaries and fellow subsidiaries are related parties of the Company. 

They also include associates companies and individuals which directly or indirectly own a voting interest in 
the Company that gives them significant influence over the Company, key management personnel, directors 
and officers with authority in the planning and direction of the Company’s operations, including the close 
family members who can persuade or have power to persuade to act in compliance with said persons and 
businesses that said persons who have control power or significant influence, either directly or indirectly. 

In considering each possible related party relationship, attention is directed to the substance of the relationship, 
and not merely the legal form. 

4.24 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 recognized in profit or loss. 

For assets other than goodwill, an assessment is made at each reporting date as to whether there is any 
indication that previously recognized impairment losses may no longer exist or may have decreased. If such 
indication exists,  the 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.  

4.25 Leases   

4.25.1 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. 
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4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con ’t) 

4.25 Leases (Con’t) 

4.25.2 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. 

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 and its subsidiaries 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. 

4.26 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. 

4.27 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 statements 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. 

 

 



 

Page 33 of 91 

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con ’t) 

4.28 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 (Unadjusted) 
Level 2  Other observable inputs for such assets or liabilities, whether directly or indirectly 
Level 3  Use of unobservable inputs such as estimates of future cash flows 

If the inputs used to measure the fair value of an asset or liability might be categorized in different levels of 
the fair value hierarchy, then the fair value measurement is categorized in its entirety in the same level of 
the fair value hierarchy as the lowest level input that is significant to the entire measurement. 

At the end of each reporting period, the 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. 

4.29 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 : 

4.29.1   Revenue from contracts with customers 

Identification of performance obligations : 

In identifying performance obligations, the management is required to use judgement regarding whether each 
promise to deliver goods or services is considered distinct, taking into consideration terms and conditions of 
the arrangement. In other words, if a good or service is separately identifiable from other promises in the 
contract and if the customer can benefit from it, it is accounted for separately. 



 

Page 34 of 91 

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con ’t) 

4.29 Significant accounting judgments and estimates (Con’t) 

4.29.1   Revenue from contracts with customers (Con’t) 

 Determination of timing of revenue recognition : 

In determining the timing of revenue recognition, the management is required to use judgement regarding 
whether performance obligations are satisfied over time or at a point in time, taking into consideration terms 
and conditions of the arrangement. The Company and its subsidiaries recognize revenue over time in the 
following circumstances: 

- the customer simultaneously receives and consumes the benefits provided by the entity’s performance 
as the entity performs. 

- the entity’s performance creates or enhances an asset that the customer controls as the asset is 
created or enhanced; or 

- the entity’s performance does not create an asset with an alternative use to the entity and the 
entity has an enforceable right to payment for performance completed to date. 

Where the above criteria are not met, revenue is recognized at a point in time. Where revenue is recognized 
at a point in time, the management is required to determine when the performance obligation under the 
contract is satisfied. 

Costs to obtain contracts : 

The recognition of costs incurred to obtain a contract as an asset requires management to use judgement 
regarding whether such costs are the incremental costs of obtaining a contract with a customer as well as 
what amortization method should be used. 

4.29.2 Recognition and derecognition of assets and liabilities 

In considering whether to recognize or to derecognize assets or liabilities, the management is required to 
make judgment on whether significant risk and rewards of those assets or liabilities have been transferred, 
based on their best knowledge of the current events and arrangements. 

4.29.3 Allowance for doubtful accounts 

Allowances for doubtful accounts are intended to adjust the value of receivables for probable credit losses.  
The management uses judgment to establish reserves for estimated losses for each outstanding debtor. The 
allowances for doubtful accounts are determined through a combination of analysis of debt aging, collection 
experience, and taking into account change in the current economic conditions. However, the use of different 
estimates and assumptions could affect the amounts of allowances for receivable losses and adjustments to 
the allowances may therefore be required in the future. 
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4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con ’t) 

4.29 Significant accounting judgments and estimates (Con’t) 

4.29.4 Allowance for obsolescence and diminution 

Allowance for obsolescence and diminution in value of inventories are intended to adjust the value of inventories 
for probable losses. The management uses judgment to establish allowances for estimated losses for each 
outstanding inventories. The allowances for obsolescence and diminution in value of inventories are determined 
through a combination of analysis of inventories aging. 

4.29.5 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. 

4.29.6 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. 

4.29.7 Intangible assets 

The initial recognition and measurement of intangible assets, requires management to make subjective judgments 
concerning estimates of how the acquired asset will perform in the future using a discounted cash flow 
analysis. Events and factors that may significantly affect the estimates include, among others, competitive 
forces, changes in revenue growth trends, cost structures, changes in discount rates and specific industry or 
market sector conditions. 

4.29.8 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. 

4.29.9 Impairment of assets  

The management is required to review property, plant and equipment, intangible assets and goodwill if there 
is an indication they may be impaired, and impairment losses are recorded in the period when it is determined 
that their recoverable amount is lower than the carrying amount. 

Indications include significant falls in the market value of assets or the future economic benefits of assets, 
significant changes in the overall business strategy impacting to the future utilization of assets, significant 
negative industry or economic trends, significant loss of market share, and significant unfavorable regulatory 
and court decisions that impact the business. 
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4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con ’t) 

4.29 Significant accounting judgments and estimates (Con’t) 

4.29.9 Impairment of assets (Con’t) 

The impairment analysis of property, plant and equipment, intangible assets and goodwill requires management 
to make subjective judgments concerning estimates of cash flows to be generated by the assets or the cash 
generating units and to choose a suitable discount rate in order to determine the present value of those 
cash flows. The cash flow estimates are based on currently available information about the operations and 
require management to make judgments regarding future market conditions and future revenues and 
expenses relevant to the assets or the cash generating units subject to the review. Events and factors that 
may significantly affect the estimates include, among others, competitive forces, changes in revenue growth 
trends, cost structures, changes in discount rates and specific industry or market sector conditions. 

4.29.10 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. 

4.29.11 Assets retirement obligation 

Provision for expenses to be incurred with respect to the retirement of networks located on lease area is set 
by using estimates of the present value of such expenses, based on the average of actual retirement 
expenses incurred in the past. Such provision is recorded as part of right-of-use assets and amortized over 
the estimated useful lives. However, the actual amounts incurred may differ from the estimated amounts. 

4.29.12 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. 

4.29.13 Fair value of financial instruments 

In determining the fair value of financial instruments disclosed in the financial statements that are not actively 
traded and for which quoted market prices are not readily available, the management exercise judgment, 
using a variety of valuation techniques and models. The input to these models is taken from observable 
markets, and includes consideration of credit risk (bank and counterparty, both), liquidity, correlation and 
longer-term volatility of financial instruments. Changes in assumptions about these factors could affect the 
fair value disclosed in the financial statements and disclosures of fair value hierarchy. 

4.29.14 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. 
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5. RELATED PARTY TRANSACTIONS 

The Company has certain transactions with its subsidiaries, associates and related parties. Part of assets, 
liabilities,  income and expenses are incurred from such related transactions. These companies are related 
through  common shareholdings and/or directorships as follows.- 

Relationship of related parties other than subsidiaries and associates as disclosed in Note 2.2.1 to the 
financial statement consisted of :  

Related parties Relationship 
Operation Percentage of Holdings (%) 

Type of business Location 2019 2018 
  Aqua Corporation Public         

Company Limited 
 1 Rental space for advertising 

signage and investment 
   in other companies 

Thai - - 

Manager Media Group Public   
    Company Limited 

2 Production and distribution of  
   newspapers and publications 

Thai - - 

Phu Khanh Solar Power Joint 
Stock Company 

3 Development in energy project 
in Vietnam 

Vietnam - 61.25 

Nissho Investment Kabushiki 
Kaisha (Jpn Co.) 

4 Maintenance service contract  
in solar power project 

Japan - - 

Mr.Yuth Chinsupakul 5 - Thai and 
Hongkong 

- 
 

- 

Mr.Kritthanut meriddhi 6 - Thai - - 
Mr.Tran Minh Tien 6 - Vietnam - - 

The nature of relationship between the Company and its related parties are as follows : 

1. Major shareholder and having management in common. 
2. Director of management in common.  
3. Indirect subsidiary of the Company until December 27, 2019 and thereafter having director in common. 
4. Shareholder in a indirect subsidiary [Kyotamba Solar Goda Kaisha (Jpn Co.)]. 
5. Director of the Company and indirect subsidiaries. 
6. Director of indirect subsidiaries. 

5.1 The significant transactions with related companies are as follows.- 
   

Pricing 
policies 

Unit : Baht 
   For the year ended December 31, 
   Consolidated Separate 
   2019 2018 2019 2018 

Subsidiaries      
Sales and services income 1 - - 16,456,413.83 1,554,019.16 
Interest income 2 - - 111,217,727.96 75,238,273.57 
Dividend income 4 - - 179,999,992.00 - 
Rental income 1 - - 360,000.00 360,000.00 
Cost of sales and services 1 - - 4,218,651.38 180,737.35 
Finance cost 3 - - 4,445,345.15 - 
Indirect subsidiaries     
Rental income 1 - - 302,000.00 252,000.00 
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5. RELATED PARTY TRANSACTIONS (Con’ t ) 

5.1 The significant transactions with related companies are as follows.- (Con’t) 

   

Pricing 
policies 

Unit : Baht 
   For the year ended December 31, 
   Consolidated Separate 
   2019 2018 2019 2018 

     
      
Indirect associated      
Management income 1 843,000.00 1,688,000.00 - - 
Related companies      
Sales and services income 1 - 16,332,177.90 - 16,332,177.90 
Rental income 1 - 97,500.00 - 97,500.00 
Cost of sales and services 1 3,760,191.60 4,003,240.91 - 243,049.31 
Related person      
Interest income 2 -- 4,442.31 - - 

 Pricing policies 

1. Mutually agreed rate  
2. As stipulated in loan agreement (at the rate of 7.75% per annum in 2018) 
3. As stipulated in promissory notes (at the rates of 4% - 4.4% per annum in 2019, and at the rate of 5.5% - 

6.5% per annum in 2018) 
4. The subsidiaries upon declaration of dividend 

 Management benefit expenses 

The Company and its subsidiaries had salaries, bonuses, social security contributions, contributions to 
provident fund, other welfare and meeting allowances for directors and executives and retirement benefit 
recognized to their directors and management as expenses as follows.- 

   Unit : Baht 
   For the year ended December 31, 
   Consolidated Separate 
   2019 2018 2019 2018 
Short-term benefits 34,163,919.29 29,158,844.25 13,202,925.00 15,092,845.00 
Post-employment benefits 1,659,299.61 1,346,005.00 615,768.00 699,337.00 
Total 35,823,218.90 30,504,849.25 13,818,693.00 15,792,182.00 
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5. RELATED PARTY TRANSACTIONS (Con’ t ) 

5.2 The outstanding balance of account with the Company and related companies are as follows.- 

   Unit : Baht 
   Consolidated Separate 
   2019 2018 2019 2018 
Trade account receivable     
Subsidiaries - - 773,395.22 333,640.98 
Related parties 13,336,485.72 16,511,977.54 13,336,485.72 16,511,977.54 
Less  Allowance for doubtful debt (12,464,005.35) (12,464,005.35) (12,464,005.35) (12,464,005.35) 

Net 872,480.37 4,047,972.19 1,645,875.59 4,381,613.17 

Other current receivable     
 Subsidiaries - - 1,231,617.14 9,977,736.79 
 Indirect subsidiary - - 21,000.00 21,000.00 
 Indirect associated 150,355.00 150,355.00 - - 
 Related person - 2,171,057.73 - - 
Total 150,355.00 2,321,392.73 1,252,617.14 9,998,736.79 

Trade payable     
Subsidiary - - 3,032,372.69 193,388.96 

Other current payable     
Subsidiary - - 8,604,940.00 - 
Related parties 1,190.17 20,000.00 - 20,000.00 
Total 1,190.17 20,000.00 8,604,940.00 20,000.00 

Other non-current liability     
Indirect subsidiary   - - 63,000.00 63,000.00 

Short-term loans to related parties 

The movement of short-term loans to related parties is as follows.- 

  Unit : Baht 
  Consolidate 
  Movement for the year 
  Jan 1, 2018 Increase (Decrease) Dec 31, 2018 

Director - 200,000.00 (200,000.00) - 

  
Unit : Baht 

  Separate 
  Movement for the year 
  Jan 1, 2019 Increase (Decrease) Dec 31, 2019 

Subsidiary 1,350,430,979.63 1,324,130,000.00 (1,291,360,190.87) 1,383,200,788.76 
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5. RELATED PARTY TRANSACTIONS (Con’ t ) 

5.2  The outstanding balance of account with the Company and related companies are as follows.- (Con’t) 
  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 

Director 

The above-mentioned 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. 

Subsidiary 

The above-mentioned unsecured loans were granted to a subsidiary in respect of loan agreement and due 
with in 1 year, bearing interest at the rate of 5.5% - 6.5% per annum. 

 Current portion of long-term loans to indirect associated companies 

The movement of current portion of long-term loans to indirect associated companies are as follows.- 
  Unit : Baht 
  Consolidated 
  Movement for the year 
  Jan 1, 2019 Increase (Decrease) Dec 31, 2019 

Indirect associate 9,371,018.65 - - 9,371,018.65 
 

  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 

The above-mentioned 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. 
The loan was an unsecured and on an interest-free basis. The loan agreement due in 2017, therefore, 
reclassified such loan to be the current portion.  

Short-term loan from related parties 

The movement of short-term loans from related parties is as follows.- 
  Unit : Baht 
  Consolidated 
  Movement for the year 
  Jan 1, 2019 Increase (Decrease) Dec 31, 2019 

Director - 85,000,000.00 (85,000,000.00) - 
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5. RELATED PARTY TRANSACTIONS (Con’ t ) 

5.2  The outstanding balance of account with the Company and related companies are as follows.- (Con’t) 

  Unit : Baht 
  Separate 
  Movement for the year 
  Jan 1, 2019 Increase (Decrease) Dec 31, 2019 

Subsidiaries - 410,439,693.19 (410,439,693.19) - 
Director - 60,550,000.00 (60,550,000.00) - 
Total - 470,989,693.19 (470,989,693.19) - 

 
  Unit : Baht 
  Consolidated/Separate 
  Movement for the year 
  Jan 1, 2018 Increase (Decrease) Dec 31, 2018 

Director 30,000,000.00 - (30,000,000.00) - 

Director 

The abovementioned loan from director without collateral by issuing on demand. The loan was an unsecured 
and on an interest-free basis. 

Subsidiary 

The abovementioned loans from subsidiary of the Company by issuing on demand promissory notes charging 
interest at the rate of 4% - 4.4% per annum. 

5.3 Other 

The Company and related companies had guaranteed credit facilities from financial institutions among one 
another as follows.- 

 Unit : Million Dollar Unit : Million Yen Unit : Million Baht 
 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Credit facilities guaranteed by the Company for  
   direct subsidiary 

- - 4,115.00 4,115.00 - 1,278.00 

Credit facilities guaranteed by the Company for  
   indirect subsidiaries 

- - - - 592.50 592.50 

Credit facilities guaranteed by the Company and  
   direct subsidiary for related company 

65.00 - - - - - 

Credit facilities guaranteed by direct subsidiary for 
indirect subsidiaries 

- - - - 927.40 927.40 

Credit facilities guaranteed by direct subsidiary and 
indirect subsidiary for indirect subsidiary  

- - - - 554.00 554.00 
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6. CASH AND CASH EQUIVALENTS 

 Cash and cash equivalents consist of.- 

    Unit : Baht 
    Consolidated Separate 
     

2019 
2018 

(Reclassified) 
 

2019 
 

2018 
Cash 359,987.18 944,713.67 83,000.00 83,000.00 
Post dated cheques 1,123,361.60 3,332,625.10 1,111,189.96 3,332,625.10 
Bank     

- Current account 6,207,109.27 2,198,295.88 2,637,186.06 415,672.28 
- Saving account 143,342,230.85 301,077,649.27 680,953.43 550,101.05 
- Fixed deposits 3 month 40,271.69 17,737.90 - - 

Total  151,072,960.59 307,571,021.82 4,512,329.45 4,381,398.43 

 
7. DEPOSITS AT BANK HELD AS COLLATERAL 

Deposits at banks held as collateral consist of.- 

     Unit : Baht 
    Interest rate% 

(per annum) 
Consolidated 

     2018 
Type of deposits Collateral for 2019 / 2018 2019 (Reclassified) 

Current asset     

Current account Indirect subsidiaries’s  
    credit facilities 

- 2,334,974.07 1,313,883.82 

Saving deposits Indirect subsidiaries’s  
    credit facilities 

0.125 - 0.37 23,093,683.51 24,353,044.85 

Total   25,428,657.58 25,666,928.67 

Non-current asset     

Saving deposit Related companies’s 
    credit facilities 

0.01 62,955,726.88 - 

3 - 6 months fixed account Indirect associated’s 
    letter of guarantee 

0.8 - 1 89,100,174.18 88,500,974.64 

12 months fixed account Indirect subsidiaries’s  
    letter of guarantee 

0.9 726,000.00 726,000.00 

Total   152,781,901.06 89,226,974.64 

 Certain deposits at  banks held as collateral can be used for working capital are classified as current asset.  
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8. TEMPORARY INVESTEMENTS 

Temporary investments consist of.- 

   Unit : Baht 
  Interest rate %  Consolidated Separate 
  (per annum)  2018   
  2019 2018 2019 (Reclassified) 2019 2018 

Temporary investment      
Temporary investments   
   in opened-funds 

 
- 

 
- 

 
595,302,993.74 

 
252,160,568.15 

 
534,069,846.15 

 
251,535,310.40 

Temporary investments   
   in fixed deposits 

 
0.9 

 
0.9 

 
27,720.99 

 
21,064.65 

 
- 

 
- 

Total   595,330,714.73 252,181,632.80 534,069,846.15 251,535,310.40 

Temporary investment at bank held as collateral    
Investments in special 

savings deposits 
1.1 1.1 26,118,622.20 23,346,639.86 - - 

Fixed deposit rececipt 1.45 1.45 - 1.55 4,531,649.22 4,467,518.00 - - 
Total   30,650,271.42 27,814,157.86 - - 

The temporary investments in opened-end funds were the investment which the Company and its subsidiaries 
held with the objective of generating a profit from short-term fluctuations in price. 

Temporary investments at bank held as collateral is collaterals pledged for loans form financial institution of 
two indirect subsidiaries which can be circulated therefore reclassified to be current assets. 
 

9. TRADE ACCOUNTS AND OTHER CURRENT RECEIVABLE - NET 

Trade accounts and other current receivable - net consist of.- 

   Unit : Baht 
   Consolidated Separate 
   2019 2018 2019 2018 

Trade accounts receivable     

Trade accounts receivable - Subsidiaries - - 773,395.22 333,640.98 
 - Related parties 13,336,485.72 16,511,977.54 13,336,485.72 16,511,977.54 
  - Other companies 308,073,012.47 302,831,253.07 149,388,514.25 138,299,980.36 
Less Allowance for doubtful account (57,547,201.62) (53,633,394.65) (34,464,346.80) (31,033,754.88) 
Total trade accounts receivable - net 263,862,296.57 265,709,835.96) 129,034,048.39) 124,111,844.00) 
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9. TRADE ACCOUNTS AND OTHER CURRENT RECEIVABLE - NET (Con ’t) 

Trade accounts and other current receivable - net consist of.- (Con’t) 

   Unit : Baht 
   Consolidated Separate 
   2019 2018 2019 2018 

Other current receivable     

Other receivable - Subsidiary - - - 8,560,000.00 
                       - Indirect subsidiary - - 21,000.00 21,000.00 
                       - Indirect associated 150,335.00 150,335.00 - - 
                       - Related person - 2,171,057.73 - - 
                       - Other companies* 101,388,336.33 4,954,779.83 - 96,305.04 
Prepaid expense 11,634,818.73 385,469,432.00 1,353,393.18 4,172,439.82 
Advance payments 554,708.00 519,613.54 256,000.00 160,800.00 
Accrued interest - Subsidiaries - - 1,231,617.14 1,417,736.79 
 - Other Companies 271,072.71 259,661.35 - - 
Total other current receivable 113,999,270.77 393,524,879.45 2,862,010.32 14,428,281.65 
Total trade accounts and other  
   current receivable - net 377,861,567.34 659,234,715.41 131,896,058.71 138,540,125.65 

* Other receivable - Other companies amount to Baht 97.85 million, it is a transaction arising from trading of 
investments in Note 2.2.2.5.1 to the financial statements. 

Trade account aged by number of days are as follows.- 

  
Unit : Baht 

  
Consolidated Separate 

  
2019 2018 2019 2018 

Related parties     
Account receivables not yet due - 2,807,663.54) 667,851.64) 2,917,851.07) 
Account receivables over due     

 
Under or equal to 3 months - 367,828.28) 105,543.58) 591,281.73) 

 Over 12 months 13,336,485.72 13,336,485.72) 13,336,485.72) 13,336,485.72) 
Total 13,336,485.72 16,511,977.54) 14,109,880.94) 16,845,618.52) 
Less Allowance for doubtful account (12,464,005.35) (12,464,005.35) (12,464,005.35) (12,464,005.35) 

Net 872,480.37 4,047,972.19) 1,645,875.59) 4,381,613.17) 
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9. TRADE ACCOUNTS AND OTHER CURRENT RECEIVABLE - NET (Con ’t) 

Trade account aged by number of days are as follows.- (Con’t) 

  
Unit : Baht 

  
Consolidated Separate 

  
2019 2018 2019 2018 

Other companies     
Account receivables not yet due 207,384,812.34 191,031,098.84) 89,839,610.60) 68,721,163.86) 
Account receivables over due     

 
Under or equal to 3 months 23,072,626.08 31,660,362.45) 7,152,341.17) 13,160,348.43) 

 Over 3 months to 6 months 12,495,616.22 9,356,976.75) 10,118,294.50) 8,193,336.60) 
 Over 6 months to 12 months 12,795,514.20 21,528,296.00) 10,197,265.30) 21,360,302.40) 
 Over 12 months 52,324,443.63 49,254,519.03) 32,081,002.68) 26,864,829.07) 
Total 308,073,012.47 302,831,253.07) 149,388,514.25) 138,299,980.36) 
Less Allowance for doubtful account (45,083,196.27) (41,169,389.30) (22,000,341.45) (18,569,749.53) 

Net 262,989,816.20 261,661,863.77) 127,388,172.80) 119,730,230.83) 

The details of significant allowance for allowance for doubtful account are as follows.- 
   Unit : Baht 
   Consolidated Separate 
   2019 2018 2019 2018 

Beginning balance for the year 53,633,394.65 23,875,397.65 31,033,754.88 23,875,397.65 
Add   Increase from business combination - 22,599,639.77 - - 
Add   Increase during the year 6,779,499.32 7,158,357.23 3,430,591.92 7,158,357.23 
Less  Reversal for the year (529,243.75) - - - 
        Bad debt (2,336,448.60) - - - 
Ending balance for the year 57,547,201.62 53,633,394.65 34,464,346.80 31,033,754.88 

 

10.  INVENTORIES - NET 

Inventiories - net consist of.- 
   Unit : Baht 
   Consolidated Separate 
   2019 2018 2019 2018 
Raw materials 72,554,858.02) 68,924,027.80) 50,106,762.92) 47,158,349.21) 
Raw materials-in-transit 12,060,443.20) 29,769,885.50) 7,611,438.83) 29,769,885.50) 
Work-in-process 13,932,195.58) 7,621,738.77) 13,664,254.11) 4,066,553.48) 
Supplies 5,928,105.67) 9,386,794.42) 1,803,196.33) 1,577,658.97) 
Spare parts 4,415,246.10) 6,057,166.82) 1,213,945.32) 205,328.66) 
Finished goods 3,628,236.44) 5,668,056.82) 2,919,896.43) 5,231,844.88) 
Total 112,519,085.01) 127,427,670.11) 77,319,493.94) 88,009,620.70) 
Less Allowance for diminution in  
       value of inventories (6,234,000.32) (8,121,437.38) (657,980.57) (657,980.57) 
Total Inventories - Net 106,285,084.69) 119,306,232.73) 76,661,513.37) 87,351,640.13) 
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10.  INVENTORIES - NET (Con’ t ) 

The details of significant for allowance for obsolete in value of inventories are as follows.- 

   Unit : Baht 

   Consolidated Separate 

   2019 2018 2019 2018 
Beginning balance for the year 8,121,437.38) 657,980.57 657,980.57 657,980.57 
Increase from business combination - 7,463,456.81 - - 
Less Reversal for the year (1,887,437.06) - - - 

Ending balance for the year 6,234,000.32) 8,121,437.38 657,980.57 657,980.57 

 
11.  OTHER CURRENT ASSETS  

Other current assets consist of .- 

   Unit : Baht 
   Consolidated Separate 
   2019 2018 2019 2018 
Revenue Department Receivable 93,750,633.56 95,348,553.99 - - 
Deposits and Insurance* 188,941,700.00 36,843,947.28 - - 
Prepaid expenses  - 6,020,497.45 - 10,000.00 
Other 2,088,093.12 2,498,496.84 355,903.38 162,761.83 
Total 284,780,426.68 140,711,495.56 355,903.38 172,761.83 

* There is a guarantee of share sale and purchase agreement amounting to Baht 188.85 million as 
described in Note 2.2.2.5.1 to the financial statements. 

 
12. INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES 

 Investments in subsidiaries consist of.- 

Unit : Million Baht 

 Separate 
Paid-up share capital 

(Million Baht) 
Investment 

ownership (%) Cost method 
Dividend during 

the year as at December 31, 
2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Eastern Power Group Plc. 1,200.00 1,200.00 75.00 75.00 1,049.96 1,049.96 180.00 - 

World Printing And Packaging Co.,Ltd. 500.00 500.00 99.99 84.50 482.25 407.50 - - 

Total     1,532.21 1,457.46 180.00 - 
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12. INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES (Con ’t ) 

Movements in investment in subsidiaries during the year are as follows.- 

    Unit : Baht 
    Separate 

     2019 2018 
Beginning balance for the year   1,457,460,920.00 1,049,960,920.00 
Purchase invesment   74,748,730.71 407,500,000.00 
Ending balance for the year   1,532,209,650.71 1,457,460,920.00 

Fair value amounts of the assets acquisition and the liablity of the acquired company as at the acquisition 
date in 2018 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 (%)   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 
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13. INVESTMENTS IN ASSOCIATE COMPANIES 
Investments in associate companies consist of.- 

 Unit : Million Baht 

Register share  Consolidated 
capital and paid-up 

(Million Baht) 
Investment 

ownership (%) Equity Method 
Share of profit for the year  

as at December 31, 
2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Held by direct subsidiary and indirect associated company      
PPTC Co.,Ltd. 1,484.00 1,484.00 49.50 49.50 651.82 571.57 80.25 44.25 
Held by indirect subsidiaries         
TAC Energy Co.,Ltd.  1,990.00 1,990.00 50.00 50.00 2,098.23 1,902.70 195.53 119.49 
Held by indirect subsidiary and indirect associated company      
SSUT Co.,Ltd. 2,919.00 2,919.00 40.00 40.00 1,242.35 1,127.74 114.61 76.71 
Total     3,992.40 3,602.01 390.39 240.45 

Investment in associate companies are as follows.- 
Unit : Million Baht 

Consolidated 

 As at December 31, For the year ended December 31, 

Total asset Total liability Net asset Total income 
 

Net profit (loss) 
Other 

comprehensive income 
Total  

comprehensive income 
2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Held by direct subsidiary and indirect associated company  
 

 
 

        

PPTC Co.,Ltd. 5,820.63 5,811.98 3,810.67 4,129.56 2,009.96 1,682.42 2,750.33 2,488.01 327.54 180.61 - - 327.54 180.61 

Held by indirect subsidiaries               

TAC Energy Co.,Ltd. 1,919.31 1,922.46 9.48 10.70 1,909.83 1,911.76 1.15 - (1.93) (4.73) - - (1.93) (4.73) 

Held by indirect subsidiary and indirect associated company             

SSUT Co.,Ltd. 11,708.27 11,425.48 8,079.14 8,369.41 3,629.13 3,056.07 4,952.75 4,573.83 573.06 383.53 - - 573.06 383.53 

Total 19,448.21 19,159.92 11,899.29 12,509.67 7,548.92 6,650.25 7,704.23 7,061.84 898.67 559.41 - - 898.67 559.41 
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14. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET 

 Property, plant and equipment - net consist of:-  

 Unit : Baht 

 Consolidated 

 
Land and Land 
Improvement Buildings 

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 2,297,224.04 792,549,429.84 813,037,505.63 
  Borrowing costs during the year - - - 4,776,978.98 - - - - 898,069.04 5,675,048.02 
  Disposals/written-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 - 5,416,168.35 - 1,908,942.09 - - 1,485,622,659.93 
  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) - - - - 95,365,441.03 88,017,448.54 

  As at December 31, 2018 458,427,230.07 704,006,024.11 1,368,275,641.50 3,226,407,153.50 58,194,828.86 32,297,935.03 4,522,073.27 41,475.00 743,482,744.39 6,595,655,105.73 

  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 2,446,893.38 618,772.81 205,823.94 - - 143,237,668.54 
  Depreciation - disposals/written-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 - 4,575,398.20 - 1,549,518.63 - - 943,170,387.84 
  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 26,745,790.38 30,670,815.83 2,860,012.16 - - 2,021,640,918.12 
  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 (Reclassified) 452,076,058.43 236,338,322.21 331,687,956.30 2,774,653,424.10 31,449,038.48 1,627,119.20 1,662,061.11 41,475.00 743,482,744.39 4,573,018,199.22 
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14. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET (Con’t) 
 Unit : Baht 

 Consolidated 

 
Land and land 
improvement Buildings 

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, 2019 458,427,230.07 704,006,024.11 1,368,275,641.50 3,226,407,153.50 58,194,828.86 32,297,935.03 4,522,073.27 41,475.00 743,482,744.39 6,595,655,105.73 
  Acquired during the year 4,000,187.00 19,811,400.61 116,959,769.24 33,452,782.10 1,871,768.41 2,771,818.81 900,000.00 17,477,945.08 690,225,910.38 887,471,581.63 
  Borrowing costs during the year - - - 9,667,496.74 - - - - - 9,667,496.74 
  provision for decommissioning costs - - - 6,045,000.00 - - - - - 6,045,000.00 
  Disposals/written-off during the year - (6,250,814.72) (171,201,321.21) (50,962.09) (144,135.24) (3,477,850.33) (180,000.00) - - (181,305,083.59) 
  Decrease from sales of business - - - - - - - - (86,473,866.15) (86,473,866.15) 
  Transferred in/out during the year - - 15,506,341.48 1,240,961,507.76 - 152,861.28 - (7,506,341.48) (1,249,114,369.04) - 
  Transferred of asset type 2,722,760.00 - 974,773.10 - - - (974,773.10) - - 2,722,760.00 
  As at December 31, 2019 465,150,177.07 717,566,610.00 1,330,515,204.11 4,516,482,978.01 59,922,462.03 31,744,764.79 4,267,300.17 10,013,078.60 98,120,419.58 7,233,782,994.36 
  Accumulated depreciation           
  As at January 1, 2019 6,351,171.64 467,667,701.90 1,035,591,696.81 451,753,729.40 26,745,790.38 30,670,815.83 2,860,012.16 - - 2,021,640,918.12 
  Depreciation for the year 169,776.74 15,121,358.80 50,125,181.33 170,090,414.82 2,655,209.85 1,024,987.81 326,925.31 - - 239,513,854.66 
  Depreciation - disposals/written-off - (6,250,813.72) (137,060,461.86) - (144,119.24) (3,460,306.47) (156,228.73) - - (147,071,930.02) 
  Transferred of asset type - - 974,767.10 - - - (974,767.10) - - - 
  As at December 31, 2019 6,520,948.38 476,538,246.98 949,631,183.38 621,844,144.22 29,256,880.99 28,235,497.17 2,055,941.64 - - 2,114,082,842.76 
  Provision for impairment            
  As at January 1, 2019 - - 995,988.39 - - - - - - 995,988.39 
  Reversal - - (272,885.88) - - - - - - (272,885.88) 
  As at December 31, 2019 - - 723,102.51 - - - - - - 723,102.51 
  Net book value            
  As at January 1, 2019 (Reclassified) 452,076,058.43 236,338,322.21 331,687,956.30 2,774,653,424.10 31,449,038.48 1,627,119.20 1,662,061.11 41,475.00 743,482,744.39 4,573,018,199.22 

  As at December 31, 2019 458,629,228.69 241,028,363.02 380,160,918.22 3,894,638,833.79 30,665,581.04 3,509,267.62 2,211,358.53 10,013,078.60 98,120,419.58 5,118,977,049.09 

  Depreciation for the year end December 31, consist of .-   
 

 Unit : Baht 
         2019 2018 
  Cost of sales and services         217,155,785.92 142,094,395.68 
  Administrative expense         22,358,068.74 1,143,272.86 
  Total          239,513,854.66 143,237,668.54 
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14. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET (Con’t) 

  Unit : Baht 

  Separate 

  Land Buildings 
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 
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14. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET (Con’t) 

  Unit : Baht 

  Separate 

  Land Buildings 
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, 2019  97,002,972.90 146,791,642.46 565,341,228.86 10,944,299.02 31,048,545.26 400,501.00 1,058,400.00 41,475.00 852,629,064.50 
  Acquired in during the year  - - - 73,000.00 349,675.69 - - 17,477,945.08 17,900,620.77 
  Disposal during the year  - - (15,815,558.16) - (3,477,850.33) - - - (19,293,408.49) 
  Transferred in/out during the year  - - 7,506,341.48 - - - - (7,506,341.48) - 
  As at December 31, 2019  97,002,972.90 146,791,642.46 557,032,012.18 11,017,299.02 27,920,370.62 400,501.00 1,058,400.00 10,013,078.60 851,236,276.78 
  Accumulated depreciation          
  As at January 1, 2019  - 140,324,273.77 420,907,784.00 10,367,001.45 29,796,131.80 400,500.00 89,084.77 - 601,884,775.79 
  Depreciation for the year  - 2,882,736.70 21,008,160.59 216,119.50 444,165.43 - 53,304.83 - 24,604,487.05 
  Depreciation - disposals  - - (15,815,554.16) - (3,460,306.47) - - - (19,275,860.63) 
  As at December 31, 2019  - 143,207,010.47 426,100,390.43 10,583,120.95 26,779,990.76 400,500.00 142,389.60 - 607,213,402.21 
  Provision for impairment          
  As at January 1, 2019  - - 995,988.39 - - - - - 995,988.39 
  Reversal  - - (272,885.88) - - - - - (272,885.88) 
  As at December 31, 2019  - - 723,102.51 - - - - - 723,102.51 
  Net book value          
  As at January 1, 2019  97,002,972.90 6,467,368.69 143,437,456.47 577,297.57 1,252,413.46 1.00 969,315.23 41,475.00 249,748,300.32 

  As at December 31, 2019  97,002,972.90 3,584,631.99 130,208,519.24 434,178.07 1,140,379.86 1.00 916,010.40 10,013,078.60 243,299,772.06 

  Depreciation for the year end December 31, consist of :     Unit : Baht 

       2019 2018 
  Cost of sales and services        23,931,314.24 26,007,480.96 
  Administrative expense        673,172.81 695,052.14 
  Total         24,604,487.05 26,702,533.10 
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14. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET (Con ’t) 

As at December 31, 2019 and 2018, the Company and its subsidiaries had mortgaged its certain land and building 
and part of machinery and equipment at cost value of Baht 3,143.61 million and Baht 2,043.36 million respectively 
and net book value of Baht 1,737.16 million and Baht 1,231.03 million respectively for the consolidated financial 
statements (cost value of Baht 599.75 million and Baht 679.13 million respectively and net book value of Baht 
168.14 million and Baht 189.10 million respectively for the separate financial statements) with commercial banks 
as a collateral for its loans as described in Note 22 and 37 to the financial statements. 

As at December 31, 2019 and 2018, the borrowing costs of Baht 9.67 million and Baht 5.68 million respectively, 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, 2019 and 2018, indirect subsidiary solar cells at cost value in the consolidated financial 
statements amount of Baht 69.21 million and Baht 69.08 million respectively and the net book value in the 
consolidated financial statements amount of Baht 50.85 million and Baht 54.34 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, 2019 and 2018 Solar farm of indirect subsidiary at cost value in the consolidated financial 
statement amount of Baht 203.70 million and net book value in the consolidated financial statements of Baht 
175.78 million and Baht 185.40 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. Indirect subsidialy recorded estimate demolition amount of Baht 1.24 million in the consolidated financial 
statements. 
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15. INTANGIBLE ASSETS - NET 

The movements of the intangible assets ‐ net were summarized below .- 

     Unit : Baht 

     Consolidated 

  

Right of sales of 
electricity from 
solar power 

Rights to use 
transmission lines 

 
 

Total 
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   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 

 
     Unit : Baht 

     Consolidated 

  

Right of sales of 
electricity from 
solar power 

Rights to use 
transmission lines 

 
 

Total 
Cost     
As at January 1, 2019  630,922,456.59 81,287,353.07 712,209,809.66 
Receipts from refund of grid connection fee - (23,036,106.89) (23,036,106.89) 

As at December 31, 2019  630,922,456.59 58,251,246.18 689,173,702.77 
Accumulated amortization     
As at January 1, 2019  75,218,925.09 2,342,347.93 77,561,273.02 
Amortized during the year  20,940,430.54 2,545,389.61 23,485,820.15 

As at December 31, 2019  96,159,355.63 4,887,737.54 101,047,093.17 
Net book value - Net     

As at January 1, 2019  555,703,531.50 78,945,005.14 634,648,536.64 

As at December 31, 2019 534,763,100.96 53,363,508.64 588,126,609.60 
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15. INTANGIBLE ASSETS - NET (Con ’t) 

Indirect subsidiaries :  

Right of saler of electricity from Solar power : 

Right of saler of electricity from Solar power were right in the FIT licenses in Solar farm project in Thailand for 3 
projects and in Japan for 4 projects. 

Right to use transmission lines : 

Right to use transmission lines in Thailand was derived from the agreements between 3 indirect subsidiaries 
and the Provincial Electricity Authority and the Metropolitan Electricity Authority which the indirect subsidiaries 
shall invest in the installation of transmission lines for the distributions of electricity. The transmission lies shall 
be the assets of the Provincial Electricity Authority and the Metropolitan Electricity Authority as stipulated in the 
agreements. The subsidiaries shall start to amortize the rights at the commencement of their first commercial 
operation. 

Right to use transmission lines in Japan was incurred from payment for right of 2 projects. 
 
16. DEFERRED TAX ASSETS AND LIABILITIES 

16.1 Deffered tax assets and liabilities are as follows.- 

    Unit : Baht 

    Consolidated Separate 

    2019 2018 2019 2018 
Deferred tax assets 15,124,492.65) 14,088,263.37) 7,880,155.22 6,176,329.84 
Deferred tax liabilities (49,953,412.90) (57,946,568.43) - - 

Net (34,828,920.25) (43,858,305.06) 7,880,155.22 6,176,329.84 

16.2 Movements in deferred tax assets and liabilities during the year are as follows.- 

    Unit : Baht 

    Consolidated 

     (Changed) Credited for the year end to  

 Jan 1, 2019 Profit or loss 

Other 
comprehensive 

income Dec 31, 2019 
Deferred tax assets     
Trade accounts receivable 4,520,000.00) (573,210.52) - 3,946,789.48) 
Inventories 1,624,596.11) (377,796.04) - 1,246,800.07) 
Long-term investment 8,171.00) (1,174.00) - 6,997.00) 
Provisions for employee benefit 7,935,496.26) 3,227,827.68) (1,239,417.84) 9,923,906.10) 

Total 14,088,263.37)         275,647.12  (1,239,417.84) 15,124,492.65) 
Deferred tax liabilities     
Property, plant and equipment (57,946,568.43) 7,993,155.53) - (49,953,412.90) 

Net (43,858,305.06) 10,268,802.65) (1,239,417.84) (34,828,920.25) 
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16. DEFERRED TAX ASSETS AND LIABILITIES (Con ’t) 
16.2 Movements in deferred tax assets and liabilities during the year are as follows.- (Con’t) 

    Unit : Baht 
    Consolidated 

 Jan 1, 2018 

Increase from 
business 

combination 

(Changed) Credit 
for the year ended to 

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) (37,626,236.35) (57,946,568.43) 

Net 6,199,212.60 (20,312,974.08) (29,744,543.58) (43,858,305.06) 

 
    Unit : Baht 

    Separate 

     (Changed) Credited for the year to  

 Jan 1, 2019 Profit or loss 

Other 
comprehensive 

income Dec 31, 2019 
Deferred tax assets     
Inventories 131,596.11 - - 131,596.11 
Long-term investment 8,171.00 (1,174.00) - 6,997.00 
Property, plant and equipment 210,630.14 (43,606.83) - 167,023.31 
Provisions for employee benefit 5,825,932.59    1,986,535.41 (237,929.20) 7,574,538.80 

Total 6,176,329.84 1,941,754.58) (237,929.20) 7,880,155.22 
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16. DEFERRED TAX  ASSETS AND LIABILITIES (Con ’t) 

16.2 Movements in deferred tax assets and liabilities during the year are as follows: (Con’t) 

 Unit : Baht 

 Separate 

 Jan 1, 2018 

(Changed) Credit 
for the year ended to 

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 

16.3 Income tax expenses (revenue) for the year are as follows.- 

16.3.1 Income tax expenses recognized in profit or loss 

 Unit : Baht 
 For the year ended December 31, 
 Consolidated Separate 
 2019 2018 2019 2018 

Current income tax :     
Corporate income tax (revenue)    
   expense charge for the year 79,500,044.15 (28,726,723.42) 6,501,052.97) 10,237,840.72) 
Deffered tax :     
Deferred tax (revenue) expense 
   relating to the original and reversal of     
   temporary differences (10,268,802.65) 50,057,517.66) (1,941,754.58) (479,063.22) 
Income tax expense  69,231,241.50) 21,330,794.24) 4,559,298.39) 9,758,777.50) 
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16. DEFERRED TAX  ASSETS AND LIABILITIES (Con ’t) 

16.3 Income tax expenses (revenue) for the year are as follows.- (Con’t) 

16.3.2  Income tax expense recognized in other comprehensive income or loss 

 Unit : Baht 

 For the year end December 31, 2019 

 

 
Before tax 

Tax (expense) 
income Net tax 

Consolidated    
Deferred tax for :    
   Defined benefit plan remeasurement gains 5,576,293.04 (1,239,417.84) 4,336,875.20 

Separate    
Deferred tax for :    
   Defined benefit plan remeasurement gains 1,189,646.01 (237,929.20) 951,716.81 

16.4 Reconciliation for effective tax rate 

   Unit : Baht 

   Consolidated 

   For the year end December 31, 

   2019 2018 

   
Tax rate 

(%) 
Tax amount 

(Baht) 
Tax rate 

(%) 
Tax amount 

(Baht) 

Profit before income tax  970,964,826.05  430,021,096.92 

Profit before income tax for expenses  1,106,298,533.37)  257,776,097.89 
Less Profit excepted from tax  (251,774,218.41)  (257,020,922.13) 

Net  854,524,314.96)  755,175.76 

Tax expenses 20 170,904,862.99) 20 151,035.15 
Tax effect of expenses that are not 

deductible for tax purposes:  (101,673,621.49)  21,179,759.09 

Tax expense (effective rate) 8 69,231,241.50 - 21,330,794.24 
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16. DEFERRED TAX  ASSETS AND LIABILITIES (Con ’t) 

16.4 Reconciliation for effective tax rate (Con’t) 

    Unit : Baht 

    Separate 

    For the year end December 31, 

    2019 2018 

    
Tax rate 

(%) 
Tax amount 

(Baht) 
Tax rate 

(%) 
Tax amount 

(Baht) 

Profit before income tax  201,150,419.37)  43,900,398.33 

Tax expenses 20 40,230,083.87) 20 8,780,079.66 
Tax effect of expenses that are not 

deductible for tax purposes:  (35,670,785.48)  978,697.84 

Tax expense (effective rate) 2 4,559,298.39) 22 9,758,777.50 

As at December 31, 2019 and 2018, some subsidiaries had temporary diffirance from carried forward loss of 
Baht 474.65 million and Baht 238.87 million respectively (the tax benefit ended in 2024 and 2023 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.  

16.5 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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17. OTHER NON-CURRENT ASSETS - NET 

 Other non-current assets - net consist of.- 

  Unit : Baht 

  Consolidated Separate 

 2019 2018 2019 2018 
Prepaid witholding tax 59,109,780.13 78,092,092.83 21,328,261.37 13,484,980.45 
Prepaid expenses  49,591,137.93 64,312,763.27 - - 
Deposits and Insurance 7,992,694.87 11,406,580.65 60,556.07 50,556.07 
Others 2,611,127.12 2,748,391.85 2,600,057.19 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 116,704,740.05 153,959,828.60 21,388,874.63 13,683,928.37 

 
18. SHORT-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS 

Short-term loans from financial institutions consist of.- 

  Unit : Baht 

  Consolidated Separate 

 2019 2018 2019 2018 
Bank overdrafts - 352,658.37 - 102,915.94 
Other trust receipt 30,698,210.19 80,637,869.75 15,757,746.28 56,056,327.65 
Promissory note 150,271,403.62 240,056,949.18 - - 

Total 180,969,613.81 321,047,477.30 15,757,746.28 56,159,243.59 

  As at December 31, 2019 and 2018, Interest rate on short-term loan from financial institations consist of.- 

1. Bank Overdrafts interest rate MOR per annum. 
2. Other trust receipts rate 3.1% - 7.25% and 2.5% - 4.73% per annum respectively. 

3. Promissory Note rate 2.4719% - 5.8125% and 3.2% - 5.8125% per annum respectively. 

The above credit facilities are secured by the mortgage of the Company’s land and building and certain 
machinery and equipment see Notes 37 to the financial statements and the Company is restricted to certain 
covenants pertaining in the loan agreement.   
 

19.  DISCOUNTED BILLS OF EXCHANGE 

During the year 2019, the Company has issued discounted bills of exchange to a financial institution not 
exceeding Baht 1,000 million. As at December 31, 2019, the Company had 20 discounted bills of exchange at 
face value of Baht 270 million bearing interest at the rates of 4.6% per annum. The discounted bills of 
exchange are due from January to February 2020. 
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19.  DISCOUNTED BILLS OF EXCHANGE (Con ’t) 

During the year 2018, the Company has issued discounted bills of exchange to two financial institution. As at 
December 31, 2018, the Company had 13 discounted bills of exchange at face value of Baht 460 million 
bearing interest at the rate of 3.45% per annum. The discounted bills of exchange are due from February to 
May 2019. 
 

20. TRADE ACCOUNTS AND OTHER CURRENT PAYABLE 

Trade accounts and other current payable consist of.- 

   Unit : Baht 

   Consolidated Separate 

   2019 2018 2019 2018 
Trade accounts payable 
Trade accounts payable - Subsidiary - - 3,032,372.69 193,388.96 

- Other companies 52,299,177.98 68,089,021.74 19,867,561.43 16,751,332.07 

Total trade accounts payable 52,299,177.98 68,089,021.74 22,899,934.12 16,944,721.03 
Other current payable     
Other current payable - Subsidiary - - 8,604,940.00 - 
Other current payable - Related parties 1,190.17 20,000.00 - 20,000.00 
Other current payable - Other companies 136,572,471.77 141,016,679.36 5,699,996.15 6,924,549.92 
Accrued expenses  14,270,682.33 12,206,223.02 4,226,795.50 3,247,523.04 
Advance receivable  43,560.00 41,320.00 43,560.00 31,320.00 
Accrued interest  22,160,154.66 26,506,434.09 4,170,213.30 2,112,371.48 

Total other current payable     173,048,058.93 179,790,656.47 22,745,504.95 12,335,764.44 
Total trade accounts payable and  
   other current payable     225,347,236.91 247,879,678.21 45,645,439.07 29,280,485.47 

 

21.  SHORT-TERM LOANS FROM OTHER PERSONS 

 Movement in short-term loans from other persons are as follows.- 

    Unit : Baht 

    Consolidated 

    2019 2018 
Beginning balance for the year 79,939,737.25 128,896,286.53 
Less Paid during the years - (48,956,549.28) 

Ending balance for the year 79,939,737.25 79,939,737.25 

Short-term loans from other persons were loans from former director and former shareholders of three indirect 
subsidiaries. The loans issued by promissory note without collateral and due on demand and on an interest-free 
basis. 
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22. LONG-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS - NET 

 Movements in long-term loans from financial institutions - net are as follows.- 

    Unit : Baht 

    Consolidated Separate 

    2019 2018 2019 2018 
Beginning balance for the year 2,835,339,349.93 1,638,770,653.98 433,148,000.00 11,250,000.00 
Add  Increase during the years 937,322,919.73 1,418,440,494.28 74,748,730.71 436,748,000.00 
       (Loss) Gain from 
        exchange rate (106,345,309.54) 12,717,608.39 - - 
Less Paid during the years (348,792,615.49) (234,589,406.72) (81,660,000.00) (14,850,000.00) 
Total 3,317,524,344.63 2,835,339,349.93 426,236,730.71 433,148,000.00 
Less Current portion (364,452,522.99) (332,824,973.31) (80,488,000.00) (71,200,000.00) 

Net 2,953,071,821.64 2,502,514,376.62 345,748,730.71 361,948,000.00 

The Company, its direct subsidiaries and its indirect subsidiaries has entered into long-term loan agreements 
with four financial institution described in to Note 37 to the financial statements. 

The details of the loans are as  follows.- 

           The Company : 
Loan facilities 
(Million Baht) 

 
Objective 

 
Drawdown Condition 

Interest rate 
(Per annum) 

 
Repayment 

 
Final Payment 

96 
 

For Machinnery First drawdown : 
amounting to Baht 30 
million within Jan 2017. 
Second drawdown : 
amounting to Baht 66 
million within Jan 2017. 
(Drawndown loans Baht 
44.25 miilion) 

MLR-1 Period 1 - 60 : Baht 0.50 
million per month  
Period 61 onward : Baht 
1.10 million per month 
(except for the last 
installment, agreed to pay 
egual to the outstanding 
balance) 

within 2020 

422.50 For purchase 
common share 
of Word Printing 
And Packaging 
Co., Ltd.* 

Drawdown within 
December 31, 2018 
(Drawdown loans Baht 
407.50 million) 

THBFIX 1M+1.97 Repaid within 82 
installments of Baht 5 
million (except for the last 
installment, agreed to pay 
egual to the outstanding 
balance)  

Within 2025 
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22. LONG-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS - NET (Con’ t)  

The details of the loans are as follows.- (Con’t) 

           The Company : 
Loan facilities 
(Million Baht) 

 
Objective 

 
Drawdown Condition 

Interest rate 
(Per annum) 

 
Repayment 

 
Final Payment 

77.50 For purchase 
common share 
of Word Printing 
And Packaging 
Co., Ltd.* 

Drawdown within 
December 31, 2019 
(Drawdown loans Baht 
72.34 million) 

THBFIX 6M+2.6 Period 1 - 2 : Baht 0.89 
million per month  
Period 3 onward : Baht 
0.92 million per month  
(except for the last 
installment, agreed to pay 
egual to the outstanding 
balance) 

Within 2026 

596 * Former name : WPS (Thailand) Co., Ltd.   

The Collaterals pledged for loans from financial institution as at December 31, 2019 are as follows.- 

1) Share Pledge of subsidiary 
2) Land and building mortgage all of company and subsidiaries 
3) Machinery mortgage some of company and subsidiaries 

The Company shall comply with certain conditions and restrictions stipulated under loan agreements as the 
following.- 

1) Maintain debt to equity ratio not over 3 : 1 in 2019 Maintain debt to equity ratio not over 2 : 1, since 2020 
onward 

2) Maintain DSCR not over 1.5 : 1 

Direct subsidiary : World Printing And Packaging Co.,Ltd.“WPP” 

Loan facilities 
(Million Baht) 

 
Objective 

 
Drawdown Condition 

Interest rate 
(Per annum) 

 
Repayment 

 
Final Payment 

112.50 For purchase 
machinery 

Drawdown within 
December 31, 2019 
(Drawdown loans Baht 80 
million) 

MLR-0.75 Repaid within 84 
installments of Baht 1.34 
million (except for the last 
installment, agreed to pay 
egual to the outstanding 
balance) with first payment 
commencing from 
December, 2019 

within 2026 
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22. LONG-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS - NET (Con’ t)  

The details of the loans are as follows : (Con’t) 

Direct subsidiary : World Printing And Packaging Co.,Ltd.“WPP” (Con’t) 

Loan facilities 
(Million Baht) 

 
Objective 

 
Drawdown Condition 

Interest rate 
(Per annum) 

 
Repayment 

 
Final Payment 

15.84 
 
 
 
 
 

128.34 

Investment and 
energy 
conservation in 
factory 

Drawdown December 
within December 31, 2019 
(Drawdown loans Baht 
15.04 million) 

MLR-1 Repaid within 60 
installments of Baht 0.26 
million baht (except for the 
last installment, agreed to 
pay egual to the 
outstanding balance) 

within 2024 

The Collaterals pledged for loans from financial institution as at December 31, 2019 are as follows.- 

1) Parent company guaranteed loan at full 

2) Machinery mortgage some of company 

The Subsidiary shall comply with certain conditions and restrictions stipulated under loan agreements as the 
following.- 

1) Maintain debt to equity ratio not over 1.2 : 1  
2) Maintain DSCR not over 1.3 : 1 

Direct subsidiary : 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 6M+2.5 Within 3.6 year commencing 
from the date of loan A or B 
first withdrawal 

B. Yen 3,305 million  

  
     

No.2     
A. Baht 632 million For payments of solar 

power plants 
Within 12 month  
commencing from the 
date of loan A or B first 
withdrawal 

LIBOR 6M+2.5 Within 3 year commencing from 
the date of loan A or B 
first withdrawal 

B. Yen 465 million  

   

The Collaterals pledged for loans from financial institution as at December 31, 2019 are as follows.- 

3) Pledge shares of 4 indirect subsidiaries 

4) The Company guaranteed loan at full 
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22. LONG-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS - NET (Con’ t)  

The details of the loans are as follows : (Con’t) 

Direct subsidiary : Eastern Power Group Plc. “EP” (Con’t) 

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 
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 
(Million Baht) 

 
Objective 

 
Drawdown Condition 

Interest rate 
(Per annum) 

 
Repayment 

Final 
Payment 

RPV Energy Co.,Ltd. 
305.45 For payments of 

solar power 
plants 

One drawdown THBFIX 1M+2.5 Monthly installment with first 
payment commencing from 
December 2014 

within 2022 

80.00 For investment 
plans in Thailand 
and Vietnam 

One drawdown THBFIX 1M+2.5 Monthly installment, the first 
installment of Baht 1.42 million 
and additional payment every 
installment until the last 
installment of Baht 3.76 million, 
totaling 45 installment. With first 
payment commencing from 
February, 2019 

within 2022 

385.45      
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22. LONG-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS - NET (Con’ t)  

The details of the loans are as  follows.- (Con’t) 

Lopburi Solar Co.,Ltd. 
414.00 For payments of 

solar power 
plants 

First drawdown : 
June 6, 2014, 
amounting to Baht 
204.80 million 
Second drawdown :  
June 26, 2014, 
amounting to Baht 
204.20 million  

THBFIX 1M+2.5 Monthly installment with first 
payment commencing from  
June 30, 2014 

within 2021 

140.00 For investment 
plans in Thailand 
and Vietnam 

One drawdown THBFIX 1M+2.5 Monthly installment with first 
payment commencing from  
Jan 31, 2019 

within 2024 

554.00      

Prachin Solar Co.,Ltd. 

156.50 For payments of 
solar power 
plants 

Drawdown in May 
26, 2017 

5.85 and  
THBFIX 1M+3.15

Monthly installment with first 
payment commencing from  
May 31, 2017 

within 2029 

 

 

 

 

Indirect Subsidiaries : (Con’t) 

Loan facilities 
(Million Baht) 

 
Objective 

 
Drawdown Condition 

Interest rate 
(Per annum) 

 
Repayment 

Final 
Payment 

JKR Energy Co., Ltd. 
305.45 

 
For payments of 
solar power 
plants 

One drawdown THBFIX 1M+2.5 Monthly installment with first 
payment commencing from 
December 2014 

within 2022 

80.00 For investment 
plans in Thailand 
and Vietnam 

One drawdown THBFIX 1M+2.5 Monthly installment, the first 
installment of Baht 1.42 million 
and additional payment every 
installment until the last 
installment of Baht 3.76 million, 
totaling 45 installment. With first 
payment commencing from  
February, 2019 

within 2022 

385.45      
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22. LONG-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS - NET (Con’ t)  

The details of the loans are as  follows : (Con’t) 

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) 

Drawdown within Jun 
30, 2017 amounting 
to Baht 42.72 million 

MLR-0.75 Monthly  installment 
commencing from July 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 

300.00 For Machinnery 
(Double Star 
Project) 

Drawdown within 
December 31, 2019 
or other period 
extended by the 
bank as deems 
appropriate. 

MLR-0.75 Monthly installment 
commencing from December 
2019 of Baht 0.16 million per 
month 

within 2026 

451.00      

Kyotamba Solar Godo Kaisha (Jpn Co.) 

2,700       
(Million Yen) 

For repayment of 
outstanding loan 

Within October 2017 LIBOR 6M+1.6 Repaid in February and August 
commencing from February, 2018 

within 2035 

The Collaterals pledged for loans from financial institution as at December 31, 2019 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 

Indirect subsidiaries : (Con’t) 

Loan facilities 
(Million baht) 

 
Objective 

 
Drawdown Condition 

Interest rate 
(Per annum) 

 
Repayment 

Final 
Payment 
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22. LONG-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS - NET (Con’ t)  

The details of the loans are as  follows.- (Con’t) 

Indirect subsidiaries : (Con’t) 

The Collaterals pledged for loans from financial institution as at December 31, 2019 are as follows.- (Con’t) 
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 not over 4 : 1 

2) Maintain DSCR not over 1.1 - 1.2 : 1  

 

23. DEBENTURES - NET 

The Company : 

23.1 On June 6, 2019, the Company has issued and offered to sell 1 sets of debenture of 500,000 units at face 
value Baht 1,000 per unit amounting to Baht 500 million interest at the rate of 5.75% due on March 6, 2021. 

23.2 On September 19, 2019, the Company has issued and offered to sell 1 sets of debenture of 491,700 units at 
face value Baht 1,000 per unit amounting to Baht 491.70 million interest at the rate of 5.25% due on September 
19, 2020. 

23.3 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 June 7, 2019 
Debentures No.1/2017, 2nd set 283.30 5.2 June 8, 2020 
Debentures No.1/2017, 3rd set 204.10 5.35 June 8, 2021 

Total 815.40   
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23. DEBENTURES - NET (Con’ t ) 

Direct subsidiary :  Eastern Power Group Plc. “EP” 

23.4  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 4.2 September 23, 2019 
Debentures No.2/2016, 2nd set 500.00 4.5 September 23, 2020 
Debentures No.2/2016, 3rd set 500.00 4.8 September 23, 2021 
Total 

 
1,500.00  

 

23.5  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 5.1 April 5, 2021 

Total 918.70   

The Company and the subsidiary shall comply with certain covenant including to maintain their Debt to Equity 
Ratio not over 3.25 : 1 

Movement of debenture - net are as follows.- 
    Unit : Baht 

    Consolidated Separate 

    2019 2018 2019 2018 
Beginning balance for the year 3,177,400,000.00 3,234,100,000.00 815,400,000.00 815,400,000.00 
Add issued and offered to sell 991,700,000.00 - 991,700,000.00 - 
Less Redeemed during the year (884,700,000.00) (56,700,000.00) (328,000,000.00) - 
Total 3,284,400,000.00 3,177,400,000.00 1,479,100,000.00 815,400,000.00 
Less Current portion (1,583,500,000.00) (884,700,000.00) (775,000,000.00) (328,000,000.00) 

Net 1,700,900,000.00 2,292,700,000.00 704,100,000.00 487,400,000.00 
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24. PROVISION FOR EMPLOYEE BENEFIT - 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. 

The employee benefits obligations expose the group to actuarial risk, such as longevity rick and interest rate 
risk. 

Movement in present value of provision for employee benefit - net are as follows.- 

    Unit : Baht 

    Consolidated Separate 

    2019 2018 2019 2018 
Opening balance as at January 1,  40,065,593.00 29,362,614.00 29,129,663.00 26,551,718.00 
Increase from business combination - 7,431,622.00 - - 
Past service cost 12,112,628.31 - 8,933,099.00 - 
Current service cost 6,327,984.42 1,027,963.00 4,435,143.02 3,024,165.00 
Interest cost 1,341,142.11 4,231,464.00 923,852.00 744,850.00 
Employee benefits paid during the years (4,359,417.00) (1,988,070.00) (4,359,417.00) (1,191,070.00) 
Less Defined benefit plan remeasurement   
Less (gain) (5,576,293.04) - (1,189,646.01) - 
Ending balance as at December 31, 49,911,637.80 40,065,593.00 37,872,694.01 29,129,663.00 
Less Current portion (3,084,007.00) (2,565,653.00) (2,207,047.00) (2,013,726.00) 

Net  46,827,630.80 37,499,940.00 35,665,647.01 27,115,937.00 

As at 31 December 2019 and 2018, the weighted-average duration of the liabilities for long-term employee 
benefit in the consolidated financial statements are 9 - 17 years and 10 - 20 years respectively and in the 
separate financial statements are 9 years and 10 years respectively. 

The expense is recognised in the following line items in the profit or loss.-  

    Unit : Baht 

    For the year ended December 31, 

    Consolidated Separate 

    2019 2018 2019 2018 
Profit or loss     

Cost of goods sold and service 13,045,329.65 2,977,590.00 9,730,199.00 2,451,194.00 
Distribution costs 983,385.70 273,408.00 919,592.00 273,408.00 
Administrative expense 4,093,739.88 662,424.00 3,026,535.02 345,076.00 
Management’s remuneration 1,659,299.61 1,346,005.00 615,768.00 699,337.00 

Total 19,781,754.84 5,259,427.00 14,292,094.02 3,769,015.00 

Other comprehersive income :     

Acturial (gains) losses 4,336,875.20 - 951,716.81 - 
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24. PROVISION FOR EMPLOYEE BENEFIT - NET (Con ’t) 

Actuarial gains and losses recognized in other comprehensive income arising from 

    Unit : Baht 

    For the year ended December 31, 

    Consolidated Separate 

    2019 2018 2019 2018 
Financial assumptions 849,039.44 - 51,983.00 - 
Experience adjustment (8,372,762.87) - (3,471,906.01) - 
Demographic assumptions 1,947,430.39 - 2,230,277.00 - 

Total 5,576,293.04 - (1,189,646.01) - 

Principal actuarial assumptions at the reporting date to consist of.- 

    Consolidaled Separate 
    2019 2018 2019 2018 

*Discount rate (%) 1.71 - 3.06 2.80 - 3.49 2.52 2.80 
Salary increase rate (%) 4 - 5 4.4 - 5 4.14 4.4 
**  Employee turnover rate (%) 0 - 25 0 - 28 0 - 25 0 - 28 
*** Mortality rate  TMO2017 TMO2008 TMO2017 TMO2008 
Retirement Age (year) 60 60 60 60 
*  Market yield from government’s bond for legal severance payments plan 
**  Upon the length of service 
*** Reference from TMO 2017 (Thai Mortality Ordinary Table of 2017) in 2019 and Reference from TMO 
2008 (Thai Mortality Ordinary Table of 2008) in 2018 

 Sensitivity analysis 

Reasonably possible changes at the reporting date to one of the relevant actuarial assumptions, holding other 
assumptions constant, would have affected the defined benefit obligation by the amounts shown below.- 

Effect on the employee benefits obligations are as follows.- 

Unit : Baht 

 Consolidated Separate 
2019 2018 2019 2018 

Discount rate   
     1% increase (4,218,675.35) (3,338,423.00) (3,127,911.00) (2,278,386.00) 
     1% decrease 4,781,944.46 3,794,039.00) 3,521,645.00) 2,566,245.00) 
Salary increase rate     
     1% increase 5,349,950.31 4,738,275.00) 4,060,590.00) 3,278,365.00) 
     1% decrease (4,698,355.44) (4,189,263.00) (3,561,697.00) (2,921,716.00) 
Employee turnover rate     
     1% increase (4,134,981.96) (2,763,892.00) (3,288,639.00) (2,417,641.00) 
     1% decrease 2,724,552.03 1,720,433.00) 1,963,031.00) 1,462,434.00) 
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24. PROVISION FOR EMPLOYEE BENEFIT - NET (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 Labour Protection Act (No.7), B.E. 2562 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. The law is effective from 5 May 2019. This 
change is considered a post-employment benefits plan amendment and the Company and its subsidiaries has 
additional liabilities for employee benefits obligations as at December 31, 2018 of Baht 12.11 million for the 
consolidated financial statements and Baht 8.93 million for the separate financial statements. 

The Company and its subsidiaries has recorded the effect of the change by recognizing past services costs as 
expenses immediately in the income statement in current period. 
 

25. 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. 

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. 

At present, the Civil Court, Bankruptcy Department, is in the process of disposal of MMG’s assets. When its 
assets are disposed, the official receives shall notify the Company to receive its debt. 
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26. SHARE CAPITAL 

Movements of share capital were summarized below.- 

  Consolidated / Separate 
  2019 2018 
  Common 

(Share) 

Unit : Baht Common 
(Share) 

Unit : Baht 

  Share Capital Share Premium Share Capital Share Premium 
Authorized       
   Beginning balance for the year 1,045,038,462 1,045,038,462.00 - 937,716,283 937,716,283.00 - 
   Increase share capital       
    - Increase of new share - - - 104,503,846 104,503,846.00 - 
   - for support warrants to buy  
     common shares - - - 104,503,846 104,503,846.00 - 
   Reducion of share (18,961,776) (18,961,776.00) - (101,685,513) (101,685,513.00) - 

   Ending balance for the year 1,026,076,686 1,026,076,686.00 - 1,045,038,462 1,045,038,462.00 - 

Issued and paid-up       
   Beginning balance 921,572,840 921,572,840.00 567,865,697.72 836,030,770 836,030,770.00 371,118,936.72 
   Increase of new share - - - 85,542,070 85,542,070.00 196,746,761.00 

   Ending balance for the year 921,572,840 921,572,840.00 567,865,697.72 921,572,840 921,572,840.00 567,865,697.72 

 2019 

26.1 At the Annual General Meeting of Shareholders of 2019, held on April 25, 2019, it was approved the Company 
decrease of its authorized share capital 18,961,776 shares remaining from shares by allocation to the existing 
shareholders in proportion to the shareholding (Right offering : RO) 18,961,776 shares to decrease its authorized 
share capital from 1,045,038,462 share to 1,026,076,686 share at Baht 1 per shares and the Company has 
registered the decrease of shares with the Ministry of Commerce on May 7, 2019. 

 2018 

26.2 At the Annual General Meeting of Shareholders of 2018, held on April 25, 2018 it was resolved as the following : 

26.2.1  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. 

26.2.2  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. 

 

 

 

 



 

 
Page 74 of 91 

26. SHARE CAPITAL (Con’t) 

26.2.3  At the Extraordinary Shareholders’ Meeting of the Company No. 1/2018, 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 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 3.3 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. 

 
27.  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. 

 
28.  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, the Company appropriated legal reserve amounting to Baht 8.55 million  

 At present, the legal reserve has fully been set aside.  

Direct subsidiary and indirect subsidiariaries : 

 According to Section 1202 of the Thai Civil and Commercial Code, a subsidiaries (incorporated under Thai 
Laws) is required to set aside a legal reserve equal to at least 5% of its income each time the company pays 
out a dividend, until such reserve reaches 10% of its authorize share capital. The statutory reserve can neither 
be offset against deficit nor used for dividend payment. 
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29. DIVIDEND PAYMENT 

Dividends declared in the year ended December 31, 2019 and 2018 as the following.- 

Dividend Approved by 

Dividend  
per share  

(Baht per share) 
Dividend paid  
(Million Baht) 

Dividend 
payment Date 

2019     
Interim dividend from operation from  
   July to December 2018 
 

Annual General Shareholder’s 
Meeting of 2019, held on  
April 25, 2019 0.10 92.16 May 23, 2019 

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’s Meeting 
No.8/2561, held on  
August 14, 2018 0.05 41.80 Sep 12, 2018 

Total   108.68  
 

30. GOVERNMENT GRANT 

 Government grant are revenues subsidy for adders derived from a subsidy granted in the form of adders of 
three indirect subsidiaries from the Provincial Electricity Authority for sales of electricity from solar power at the 
rate of Baht 8 per kilowatt over ten-year period starting from the effective date of purchasing commercial 
electric. The indirect subsidiaries have accounted for the subsidy as revenues upon delivery and acceptance by 
customers. 

 
31. EXPENSES BY NATURE 

 Significant expenses classified by nature to consist of.-  

 Unit : Baht 
 Consolidated Separate 
 2019 2018 2019 2018 
Changes in inventories of finised  
  good and work in process (4,270,636.43) (182,934.84) (7,285,752.18) 952,280.48 
Raw material and consumables used 301,548,262.32 198,462,280.97 229,325,319.02 200,559,546.29 
Employee benefits 171,083,580.83 128,321,887.15 95,281,846.86 77,208,340.90 
Depreciation and amortization 262,999,674.81 163,360,577.15 24,604,487.05 26,702,533.10 
Impairment loss of assets (272,885.88) (302,411.24) (272,885.88) (302,411.24) 
Solar farm expenses 29,173,052.71 28,638,301.19 - - 
Utilities cost 23,649,980.69 12,918,922.83 11,897,623.20 11,503,349.47 
Remuneration of Directors 35,823,218.90 30,504,849.25 13,818,693.00 15,792,182.00 
Finance cost 360,711,999.70 246,480,764.72 113,913,494.52 64,261,737.01 
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32. BASIC EARNINGS PER SHARE 

Basis earnings per share for the year is calculated by dividing the net income attributable to equity holders of 
the company (excluding other comprehensive income) by the weighted average number of ordinary shares 
issue during the year as follows: 

   For the year ended December 31, 
   Consolidated Separate 
   2019 2018 2019 2018 

Profit attributable to ordinary  shareholders of 
the Company (Basis) (Baht) 651,720,739.14 342,774,792.69 196,591,120.98 34,141,620.83 

Number of ordinary shares outstanding 
(Shares)  921,572,840 840,718,007 921,572,840 840,718,007 

Earnings per share (Baht : Share) 0.71 0.41 0.21 0.04 

 
33. 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 
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33. RIGHTS AND PRIVILEGES FROM THE INVESTMENT PROMOTION (Con ’t) 

4. Exemption of corporate income tax for the net profit from the promoted business not exceed 100% of total 
investment excluded land price and working capital for a period of 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 

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 operations under promoted business are classified under promoted 
and non-promoted business as follows: 

 Unit : Thousands baht 

 Consolidated 

 For the year ended December 31, 2019 For the year ended December 31, 2018 

 

 
Promoted 
Business 

Non-
Promoted 
Business 

 
 

Total 

 
Promoted 
Business 

Non-
Promoted 
Business 

 
 

Total 
Revenues 424,961 1,678,766 2,103,727 357,409 827,255 1,184,664 
Cost and expenses (173,187) (1,028,806) (1,201,993) (100,388) (675,586) (775,974) 

Net Profit 251,774 649,960 901,734 257,021 151,669 408,690 

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. 
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34. 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, 2019 and 2018, the Company and its subsidiaries contributed to the fund in 
consolidated financial statement amounting to Baht 4.36 million and Baht 2.93 million respectively, the separate 
financial statement amounting to Baht 2.18 million and Baht 2.33 million respectively. 

 
35. 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 : Installation of rooftop solar system and maintenance solar farm 

Geographic segments : 

In presenting classification of geographical segments, revenue is based on the geographic location of the 
Company and its subsidiaries. 

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, installation of rooftop solar system mantenance 

    solar farm and investment in other companies 
Japan Solar farm operator and investment in other companies 
Vietnam Solar farm operator 
Hong Kong Investment in other companies 
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35. OPERATING SEGMENT INFORMATION (Con ’t) 

35.1   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, 2019 
 Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4 Elimination Total 

Revenues from sales and services 598,194 654,645 - 94,868 (33,865) 1,313,842 

Operating profit 122,945 482,536 - 31,342 9,287 646,110 
Other income       

Government grant - 216,430 - - - 216,430 
Interest income 116,125 26,742 59,376 303 (197,579) 4,967 
Gain from disposal of investment - - 751,565 - (208,550) 543,015 
Dividend income 180,009 38,898 98,002 - (316,900) 9 
Others 11,351 3,300 29,816 6 (19,009) 25,464 

Share of profit on investment in  
   associated companies  

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
390,391 

 
390,391 

Depreciation and amortization (60,295) (183,345) (481) (6,045) (12,834) (263,000) 
Expenses - net (76,506) (44,374) (125,188) (7,468) 21,827 (231,709) 
Finance cost (118,539) (153,337) (279,618) (7,251) 198,033 (360,712) 
Income tax revenue (expenses) 1,550 (21,760) (49,761) (160) 900 (69,231) 
Profit for segment 176,640 365,090 483,711 10,727 (134,434) 901,734 

Profit of non-controlling interest (250,013) 

Net profit attributable to shareholders of the parent company 651,721 

Segment total assets       
Investment for by equity method      3,992,398 
Property, plant and equipment 

and intangible assets allocated 778,688 4,655,706 35,481 185 237,043 5,707,104 
Other assets      1,855,919 

Total assets as at December 31, 2019    11,555,421 
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35. OPERATING SEGMENT (Con ’t) 

35.1   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, 2018 
 Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4 Elimination Total 

Revenues from sales and services 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 
Gain in a bargaining purchase 38 72,372 138,252 - (210,624) 38 
Dividend income - - - - 130,982 130,982 
Others 22,732 9,914 28,495 153 3,055 64,349 

Share of profit on investment in  
    associated companies 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
240,447 

 
240,447 

Depreciation and amortization (29,157) (129,484) (341) (73) (4,306) (163,361) 
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 (Loss) for segment 408,690 274,133 (82,270) 2,570 172,247 408,690 

Profit of non-controlling interest (65,915) 

Net profit attributable to shareholders of the parent company 342,775 

Segment total assets       
Investment for by equity method      3,602,007 
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 

35.2 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, 2019 and 2018 as follows.- 
   Unit : Baht 

   Consolidated 
 For the year ended December 31, 

 2019 2018 
Thailand 1,591,498,609.40 1,034,542,581.62 
Japan 274,074,475.03 149,583,089.93 
Vietnam 237,527,397.58 538,109.04 
Hong Kong 626,916.00 - 

Total 2,103,727,398.01 1,184,663,780.59 
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35. OPERATING SEGMENT (Con ’t) 

35.2 Asset, revenue and results, based on geographical segment (Con’t) 

Non-current assets by geographical segment in consolidated financial statement as follows.- 

   Unit : Baht 

   Consolidated 

 2019 
2018 

(Restated) 
Thailand 6,384,122,338.92 6,071,959,050.61 
Japan 3,406,448,504.53 2,896,902,653.68 
Vietnam - 86,473,866.15 
Hong Kong 181,500,789.06 - 

Total 9,972,071,632.51 9,055,335,570.44 

 For the year ended December 31, 2019 and 2018. The Company and its subsidiaries had transactions with 3 
major customers respectively with the value more than 10% of total revenue as follows.- 

   Unit : Million Baht 

   For the year ended December 31, 

   Consolidated Separate 

   2019 2018 2019 2018 
Printing - - 121.69 118.15 
Solar power plants 584.02 451.73 - - 

Total income 584.02 451.73 121.69 118.15 

 
36. 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 4.27 to the financial statements.  

36.1 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.  

36.2 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.  
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36. FINANCIAL INSTRUMENT (Con ’t) 

36.2 Credit risk (Con’t) 

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. 

36.3 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. However, the Company and its subsidiaries’ have entered in long-term loans interest rate swap 
agreement in order to manage their risk. 

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, 2019        

Financial assets        
 Cash and cash equivalents 40 - - 143,343 7,690 151,073 0.01 - 0.9 
 Deposits at bank held as collateral - - - 178,211 - 178,211 0.01 - 0.9 
   Temporary investments - - - 155 595,176 595,331 0.9 
 Temporary investment at bank held as 

collateral 
 
- 

 
- 

 
- 

 
30,650 

 
- 

 
30,650 

 
1.1 - 1.45 

 Trade accounts and other current 
receivable 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
377,862 

 
377,862 

 
- 

 Long-term loan to indirected associated - - - - 9,371 9,371 - 
 Loans to employees - - - 5,301 - 5,301 MLR+1.5 
 Long-term investments - - - - 350 350 - 
Financial liabilities        
 Bank overdrafts and short-term loans  

   from financial institutions 
 

150,272 
 
- 

 
- 

 
30,698 

 
- 180,970 

 
MOR, 3.1 - 7.25 

 Bill of exchange 270,000 - - - - 270,000 4.6 
 Trade accounts and other current payable  

- 
 
- 

 
- 

 
- 

 
225,347 

 
225,347 

 
- 

 Short-term loans from other perties - - - - 79,940 79,940 - 
 Long-term loans from financial institutions  

- 
 
- 

 
- 

 
3,317,524 

 
- 

 
3,317,524 

 
* 

 Current portion of long-term loans from 
other company 

 
26,649 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
26,649 

 
14 

 Debenture - 3,284,400 - - - 3,284,400 4.15 - 5.35 

* 5.85, THBFIX 1M+1.97, THBFIX 1M+2.5, THBFIX 1M+3.15, THBFIX 6M+2.6, MLR-0.75, MLR-1, MLR-2, LIBOR 6M+1.6, LIBOR 6M+2.5 
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36. FINANCIAL INSTRUMENT (Con ’t) 

36.3 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, 2018        

Financial assets        
   Cash and cash equivalents 18 - - 301,077 6,476 307,571 0.01 - 0.5 
   Deposits at bank held as collateral - - - 113,580 1,314 114,894 0.01 - 0.9 
   Temporary investments - - - 21 252,161 252,182 0.9 
 Temporary investment at bank held 

as collateral 
 
- 

 
- 

 
- 

 
27,814 

 
- 

 
27,814 

 
1.1 - 1.55 

 Trade accounts and other current 
receivable 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
659,235 

 
659,235 

 
- 

 Long-term loan to indirect associated - - - - 9,371 9,371 - 
 Loans to employee - - - 4,270 - 4,270 MLR+1.5 
 Long-term investment - - - - 344 344 - 

Financial liabilities        
 Bank overdrafts and short-term loans  

   from financial institutions 320,695 - - 352 - 321,047 
MOR,  

2.5 - 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 

 
** 

 Current portion long-term loans from 
other company 28,508 - - - - 28,508 14 

 Debenture - 3,177,400 - - - 3,177,400 4.15 - 5.35 

** 5.85,  THBFIX 1M+1.24, THBFIX 1M+1.97, THBFIX 1M+2.5, THBFIX 1M+3.15, MLR-0.75, MLR-1, MLR-2, LIBOR 6M+1.6,  
LIBOR 6M+2.5 
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36. FINANCIAL INSTRUMENT (Con ’t) 

36.3 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, 2019        
Financial assets        
 Cash and cash equivalents - - - 681 3,831 4,512 0.1 - 0.375 
   Temporary investments - - - - 534,070 534,070 - 
 Trade accounts and other current 

receivable 
- - - - 131,896 131,896 - 

 Loan to subsidiary 1,383,201 - - - - 1,383,201 5.5 - 6.5 
 Accrued dividend receipt - - - - 180,000 180,000 - 
 Long-term investments - - - - 350 350 - 
 Loans to employees - - - 4,139 - 4,139 MLR+1.5 
Financial liabilities        
 Bank overdrafts and short-term loans  

   from financial institutions 
 
- - - 15,758 - 15,758 MOR, 3.1 - 7.12 

 Bill of exchange 270,000 - - - - 270,000 4.6 
 Trade accounts and other current 

payable 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
45,645 

 
45,645 

 
- 

 Long-term loans from financial 
institutions 

 
- 

 
- 

 
- 

 
426,237 

 
- 

 
426,237 

THBFIX 
1M+1.97, 

THBFIX 6M+2.6, 
MLR-1 

 Debenture - 1,479,100 - - - 1,479,100 5 - 5.35 
As at December 31, 2018        
Financial assets        
 Cash and cash equivalents - - - 550 3,831 4,381 0.1 - 0.375 
   Temporary investments - - - - 251,535 251,535 - 
 Trade accounts and other current 

receivable 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
138,540 

 
138,540 

 
- 

 Short-term loan to subsidiary 1,350,430 - - - - 1,350,430 5.5 
 Long-term investments - - - - 344 344 - 
 Loans to employees - - - 4,270 - 4,270 MLR+1.5 
Financial liabilities        
 Bank overdrafts and 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 

THBFIX 1M+1.24, 
THBFIX 1M+1.97, 

MLR-1 
 Debenture - 815,400 - - - 815,400 5 - 5.35 
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36. FINANCIAL INSTRUMENT (Con ’t) 

36.4 Currency risk 

The Company and its subsidiaries had significant foreign 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. 

 Liabilities which were hedged against foreign exchange risk as follows.- 

    Consolidated Separate 
    2019 2018 2019 2018 

Liabilities  
  Trust receipts payable     
     USD 549,492.75 2,211,471.37 524,209.79 1,713,418.57 

  Liabilities which were not hedged against foreign exchange risk as follows.- 

    Consolidated Separate 
    2019 2018 2019 2018 
Liabilities  
  Trust receipts payable     
     USD 467,518.97 4,032,540.07 - - 
     Yen 537,445,605.46 - - - 

36.5 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. 

36.6 Fair value of financial instruments 

A number of the Company and its subsidiaryies’ accounting policies and disclosures require the determination of 
fair value, for both financial and non-financial assets and liabilities. 

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. 

  The carrying value and fair value of financial assets and liabilities and the fair value of derivative instruments as 
at 31 December 2019 and 2018 are presented below. 
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36.  FINANCIAL INSTRUMENT (Con ’t) 

36.6 Fair value of financial instruments (Con’t) 

  Unit : Baht 
  Consolidate 
  Level 1 Level 2 Level 3 Total 

As at December 31, 2019     

Financial assets measured at fair value    
 Current :     
  Held for sale securities 595,302,993.74 - - 595,302,993.74 

As at December 31, 2018     

Financial assets measured at fair value     
 Current :     
  Held for sale securities 252,160,568.15 - - 252,160,568.15 

       
  Unit : Baht 
  Separate 
  Level 1 Level 2 Level 3 Total 

As at December 31, 2019     

Financial assets measured at fair value    
 Current :     
  Held for sale securities 534,069,846.15 - - 534,069,846.15 

As at December 31, 2018     

Financial assets measured at fair value     
 Current :     
  Held for sale securities 251,535,310.40 - - 251,535,310.40 

During the current year, the Company and its subsidiaries were no transfers within the fair value hierarchy. 
 

37. CREDIT FACILITIES 

 The Company and its subsidiaries was credit facilities with commercial banks as follows.- 

   Unit : Million Yen Unit : Million Baht 
   Consolidated Consolidated Separate 
   2019/2018 2019 2018 2019 2018 
Bank overdraft - 57.00 57.00 37.00 37.00 
Letter of guarantee - 20.73 20.73 10.00 10.00 
Letters of credit / Trust receipts - 196.00 196.00 156.00 156.00 
Promissory note - 227.00 200.00 150.00 150.00 
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37. CREDIT FACILITIES (Con ’t) 

 The Company and its subsidiaries was credit facilities with commercial banks as follows.- (Con’t) 

   Unit : Million Yen Unit : Million Baht 
   Consolidated Consolidated Separate 
   2019/2018 2019 2018 2019 2018 
Long-term loans 4,115.00 2,200.23 2,334.40 596.00 746.00 
Stand by Letter of Credit - 141.62 141.62 54.00 54.00 
Combined Credit Limit - 1,977.00 1,737.00 100.00 100.00 
Total 4,115.00 4,819.58 4,686.75 1,103.00 1,253.00 

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 14 to the financial statements). Direct subsidiaries, 
directors of the Company, pledge shares of indirect subsidiaries and indirect subsidiaries held by subsidiary. 
In addition, the Company is restricted to certain covenants pertaining  in the loan agreements. 

  
38. COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITLES 

38.1  As at December 31, 2019, an indirect subsidiary in Japan were in possession of commitments from future 
payment for the construction of solar power plant agreements amount to Yen 126 million. 

38.2 As at December 31, 2019 and 2018, two indirect subsidiaries were in possession of commitments from future 
payment for Installation of solar system amounting to Baht 8.31 million and Baht 10.89 million respectively. 

38.3 As at December 31, 2019 and 2018, an indirect subsidiary was in possession of commitments from future 
payment for development in solar power project on the ground amounting to Baht 72.60 million and Baht 75.90 
million respectively. 

38.4 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 Megawatts.         
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. 

38.5 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.  

38.6 An indirect subsidiary in Thailand has entered into a solar rooftop installation contract with 3 private company 
for periods of 10 - 25 years commencing from the commercial operation date whereby the indirect subsidiary 
shall receive the electricity fees at the rate stipulated in the contract. 

38.7 An indirect subsidiary in Thailand had future commitment in respect of construction agreement amounting to 
Baht 5.52 million (2018 : Baht 6.11 million). 

38.8 An indirect subsidiary in Japan has entered into Power purchase agreement with Kansai Electric Power Co.,Inc., 
under the solar power project for the capacity of 9.99 Megawatts. The agreement term was 20 years. 
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38. COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITLES (Con ’t) 

38.9 Two indirect subsidiaries in Japan have entered into Power purchase agreements with Tohoku Electric Power 
Co.,Inc., under the solar power project for the capacity of 21.76 Megawatts. Two agreement term was 20 years. 

38.10 An indirect subsidiary in Japan has entered into a management service agreement for solar power plant with 
the capacity of 9.99 Megawatts. 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 for 1 
year period until the parties will terminate the agreement in writing. 

38.11 An indirect subsidiary in Japan has entered into an opeations and maintenance agreement for solar power 
plant with a related company. Under the agreement, the indirect subsidiary shall pay the operations and 
maintenance monthly fee at Yen 1.10 million for a period of one year and shall automatically extend for 1 year 
period until the parties will terminate the agreement in writing. 

38.12 Indirect subsidiaries had entered into rental agreements shall pay rental and service fee in the future as follows.- 

     Consolidated 
      2019 2018 
Rental agreements (Unit : Baht) 1,012,700.00 1,339,700.00 
Insurance premiums of inverter (Unit : Baht)  2,595,144.00 - 
Insurance premiums of inverter (Unit : USD) 108,000.00 108,000.00 

38.13 The Company and indirect subsidiaries had contingent liability in respect of with commercial banks as follows.- 

     Unit : Million Baht 
     Consolidated Separate 
      2019 2018 2019 2018 

Letters of credit     
The Company 17.67 36.16 17.67 36.16 
Subsidiary 2.83 - - - 
Indirect subsidiaries - 9.07 - - 
Total 20.50 45.23 17.67 36.16 

Letters of guarantee     
The Company 38.43 81.54 38.43 81.54 
Subsidiary 5.79 - - - 
Indirect subsidiaries 116.73 98.80 - - 
Total 160.95 180.34 38.43 81.54 

38.14 The Company and its subsidiaries were in possession of commitments in respect guaranteeing credit facilities 
among each other as described in Note 5.3 to the financial statements. 
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39. LITIGATIONS 

 Direct subsidiary : World Printing And Packaging Co.,Ltd.“WPP” 

On December 11, 2019, WPP (the defendant) was sued by an employee (the plaintiff) in the Labor Court region 
one (Phra Nakhon Si’Ayutthaya) in the case of wrong doing labor, unfair employment. The plaintiff demanded 
WPP to compensate for the unfair dismissal to plaintiff in the amount of Baht 2 million including interest at the 
rate of 7.5% per annum from the date of the lawsuit until the payment is completed. 

Later, on January 29, 2020, WPP submitted testimony of defense to this case. Requested the Court to dismiss 
the case of the defendant. The Court made an appointment for a hearing on the case on March 3, 2020. 

Indirect associate : SSUT Co., Ltd. “SSUT” 

 The undecided case (black case) no.94/2018 dated December 25, 2018, between TTCL Public Company 
Limited (TTCL) and Global New Energy Company Limited (GNE) as claimant and the associated company 
(SSUT Company Limited) as dissenter case value of Baht 1,601.60 million claim for damage charge due to 
breach of contract. On May 7, 2019, a legal advisor of the associated company as dissenter submit the 
objection to this case and submit the counterclaims that asked damage charge from the claimant of Baht 
2,011.56 million. The claimant prepared the objection of the counterclaims and submit to the court. The 
Arbitration Committee made the second appointment on February 6, 2020. The Arbitration Committee ordered 
the witness to prepare and submit the testimony, translation, and witness information to the Arbitration 
Committee on August 4, 2021, and ordered witness of claimant and dissenter for the first examination on 
November 5, 2021. 

 Indirect associate : PPTC Co., Ltd. “PPTC” 

The undecided case (black case) no. 93/2018 dated December 25, 2018, between TTCL Public Company 
Limited (TTCL) and Global New Energy Company Limited (GNE) as claimant and the associated company 
(PPTC Company Limited) as dissenter case value of Baht 867.66 miliion claim for damage charge due to 
breach of contract. On May 7, 2019, a legal advisor of the associated company as dissenter submit the 
objection to this case and submit the counterclaims that asked damage charge from the claimant of Baht 
850.58 million. The claimant prepared the objection of the counterclaims and submit to the court. The 
Arbitration Committee made the second appointment on February 6, 2020. The Arbitration Committee ordered 
the witness to prepare and submit the testimony, translation, and witness information to the Arbitration 
Committee on August 4, 2021, and ordered witness of claimant and dissenter for the first examination on 
November 5, 2021. 

The indirect associate legal advisor could not estimate the liability to the indirect associate due to the are 
collecting the information and document, in order to prepare the testimony and impact for the case. 
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40. OTHER INFORMATION  

 Direct subsidiary :  World Printing And Packaging Co.,Ltd.“WPP” 

40.1 At the Extraordinary Shareholders’s Meeting of WPP No.1/2019 held on September 3, 2019 it was approved 
WPP to changed its name from “WPS (Thailand) Co., Ltd.” to “World Printing And Packaging Co., Ltd.” and 
registered the name change with the Ministry of Commerce on September 5, 2019. 

 Direct subsidiary :  Eastern Power Group Plc.“EP” 

 The Investment in Electricity Generating Projects 

40.2   Kurihara Project, capacity 21.76 Megawatts. 

Kurihara Phase 1 and Kurihara Phase 2 capacity 9.52 Megawatts an 12.24 Megawatts respectively, have been 
completed and commanced its commercial operation distributing it electricity to the Tohoku Electric Power Co.,Inc. 
On October 1, 2018 and November 25, 2019 respectively. 

40.3 Shichikashuku Project, capacity 3.465 Megawatts. 

On December 24, 2019, an indirect subsidiary Alternative Energies Kabushiki (Jpn Co.) (“AEKK”) has entered into 
EPC Contract for Shichikashuku Project 1 for the capacity of 1.98 Megawatts amounting Yen 210 million, the 
construction will be complete with August 31, 2020. 

40.4      Xuan Tho Project with total capacity of 99.216 Megawatts. 

  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-TH”), EP’s subsidiary, to enter into a Share Purchase Agreement to 
acquise shares of Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company (“PKS”) in order to develop 2 solar farms in 
Socialist Republic of Vietnam with combined capacity of 99.216 Megawatts 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-TH to 
enter into a Joint Investment Agreement in PKS Project with Communicatin and System Solution Co.,Ltd. 
(“CSS”) as described in details in Note 2.2.2.5.1 to the financial statement, in addition, it was approved PKS to 
enter into a EPC Contracts values a USD 77 million (or approximately Baht 2,511.34 million). 

 The two above-mentioned projects were completed and started its commercial operation on June 10, 2019 and   
June 11, 2019 respectively. 

 Later, on December 27, 2019, EP had disposed its total investment in SPM-TH which was the projects’ developed as 
described in Note 2.2.2.5.1 to the financial statements.  

 
41. 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, 2019 and 2018, debt-to-equity ratio in the consolidated financial statements was 1.96 : 1 
and 2.23 : 1 respectively, and in the separate financial statements was 1.30 : 1 and 1.12 : 1 respectively. 
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42. EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD 

 Company :   

 At the Board of Directors’ meeting No. 1/2020 held on February 28, 2020, it was approved propose to the 
shareholders to pay dividend from the Company’s operation from January to December 2019, at the rate of 
Baht 0.20 per share amounting to Baht 184.31 million. 

 
43. RECLASSIFICATION 

The Company and its subsidiaries have reclassified certain accounts in the financial statements for year ended 
as at December 31, 2018, have been reclassified to conform to the current year’s classification bet with no effect 
to previously reported net income or shareholders’ equity. The reclassifications are as follows.- 

  Unit : Baht 

  Consolidated 

  Reclassified 

Increase 

(Decrease) Previously reported 

Statement of financial position    

Current assets    
Cash and cash equivalents 307,571,021.82 (17,929,056.98) 325,500,078.80 
Deposit at banks held as collateral 25,666,928.67 25,666,928.67) - 
Temporary investments 252,181,632.80 (6,699,157.86) 258,880,790.66 
Temporary investment at bank held as collateral 27,814,157.86 27,814,157.86) - 

Non-current assets    
Deposit at banks held as collateral 89,226,974.64 (28,852,871.69) 118,079,846.33 
Construction in progress - financial lease - (107,315,909.64) 107,315,909.64 
Property, plant and equipment - net 4,573,018,199.22 107,315,909.64) 4,465,702,289.58 

Statement of comprehensive income  
Distribution costs 21,513,030.96 1,003,213.99) 20,509,816.97 
Administrative expenses 155,996,750.12 (1,003,213.99) 156,999,964.11 

 
  Unit : Baht 

  Separate 

  Reclassified 

Increase 

(Decrease) Previously reported 

Statement of comprehensive income  
Distribution costs 20,403,183.52 1,003,213.99) 19,399,969.53 
Administrative expenses 46,080,086.48 (1,003,213.99) 47,083,300.47 

 
44. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS 

These financial statements have been approved by the Company's Board of Directors on February 28, 2020. 
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	 บริิษััท	โริงพิิมพิ์ตะวัันออก	จำำ�กัด	(มห�ชน)	มีนโยบ�ยดำ�เนินธุุริกิจำด้วัยควั�มริับผิิดชอบต่อสัังคม	(Corporate	Social	Responsibilities	:	

CSR)	ด้วัยควั�มตริะหนักและให้ควั�มสัำ�คัญในก�ริสันับสันุนก�ริดำ�เนินกิจำกริริมเพ่ิอสัังคมและชุมชนโดยริอบ	ริวัมทั�งใสั่ใจำดูแลสัิ�งแวัดล้อมอย่�ง 

ต่อเนอ่ง	โดยยดึหลกัก�ริดำ�เนนิธุรุิกจิำที�โปริง่ใสั	ตริวัจำสัอบได	้มจีำริยิธุริริม	เค�ริพิตอ่สัทิธุมินษุัยชน	และผิลปริะโยชนข์องผิูม้ส่ีัวันไดเ้สัยี	เชน่	ผิูถ้ือืหุน้ 

พินักง�น	ชุมชนที�บริิษััทฯ	ปริะกอบกิจำก�ริอยู่	ลูกค้�	คู่ค้�	และหน่วัยง�นภ�ครัิฐตลอดจำนถืึงสัังคมและปริะเทศช�ติ

กวั�่	10	ปีแลว้ั	ที�บริษิัทัฯ	ไดจ้ำดัทำ�โคริงก�ริ	“อ�สั�ปันนำ��ใจำสัูน่อ้ง”	เพิอ่ช่วัยเหลือนอ้งๆ	ในถืิ�นทรุิกันด�ริในจัำงหวัดัต่�งๆที�ย�กไริ	้โดยบริษิัทัฯ

	 ได้ริ่วัมกับคณะผิู้บริิห�ริ,	 พินักง�น	 ริวัมถึืงลูกค้�และคู่ค้�	 ในก�ริร่ิวัมกันบริิจำ�คอุปกริณ์ด้�นก�ริศึกษั�	 อุปกริณ์กีฬ�	 เคริ่องมือท�งก�ริเกษัตริ	 

ย�ริักษั�โริค	ข�้วัสั�ริอ�ห�ริแห้ง	ทุนอ�ห�ริกล�งวััน	ตลอดจำนสัิ�งของเคริ่องใช้ต่�งๆเป็นปริะจำำ�ทุกๆ	ปี	โดยจำะมีตัวัแทนหริอือ�สั�สัมัคริต่�งๆ	ที�ริ่วัม

เดนิท�งไปมอบสัิ�งของให้กบัน้องๆด้วัยตนเอง	แม้เส้ันท�งที�ไปแต่ละคริั�งจำะลำ�บ�กแต่บริษิัทัฯ	พึิงเห็นว่ั�	เดก็ๆเหล่�นั�นคอื	อน�คตของช�ตทีิ�สัำ�คญั	

จำึงควัริสั่งเสัริิมและช่วัยเหลือให้เข�เหล่�นั�นม�เป็นบุคคลที�จำะสัริ้�งปริะโยชน์แก่สั่วันริวัมและปริะเทศช�ติต่อไปในอน�คต

	 นอกจำ�กนี�บริิษััทฯยังได้ริ่วัมทำ�บุญท�งด้�นศ�สัน�	 เป็นปริะจำำ�ทุกๆปี	 โดยท�งคณะผิู้บริิห�ริ,	 พินักง�น	และผิู้มีจำิตศริัทธุ�	 ได้ริ่วัมกันเป็น

เจำ้�ภ�พิถืวั�ยผ้ิ�ป่�สั�มัคคี	 เพิ่อเจำริิญพิริะพิุทธุศ�สัน�และริักษั�ปริะเพิณีต่�งๆไวั้	 โดยคณะผิู้บริิห�ริ	 และพินักง�นของบริิษััทฯ	 จำะริ่วัมเดินท�ง

ไปถืวั�ยผิ้�ป่�ริ่วัมกัน	 ที�วััดต่�งๆในต่�งจำังหวััด	 ทั�งนี�เพิ่อเสัริิมสัริ้�งควั�มสั�มัคคีริ่วัมกันในหมู่คณะ	 และถืือเป็นกิจำกริริมที�ผิู้บริิห�ริกับพินักง�นได้ 

ใกล้ชิดและทำ�กิจำกริริมริ่วัมกัน
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