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วสัิยทัศน์ (Vision) 
 

มุ่งสู่การเป็นผูใ้หบ้ริการดา้นงานพิมพคุ์ณภาพ  ท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้แบบวงจร และมุ่งมัน่
น าพากลุ่มบริษทัใหเ้ป็นผูผ้ลิตพลงังานไฟฟ้าท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน 
 

พนัธกจิ (Mission) 
 

- กา้วไปสู่ความเป็นผูน้ าดา้นส่ิงพิมพใ์นประเทศ 
- พฒันาฝึกอบรมบุคลากรอยา่งย ัง่ยืนและถาวร 
- สร้างความเช่ือมัน่ในการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ เพ่ือบรรลุความพึงพอใจสูงสุด 
- พฒันาเทคโนโลยีใหมี้ความทนัสมยัอยูเ่สมอ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนั 
- สร้างผลตอบแทนสูงสุดแก่ผูถื้อหุน้อยา่งต่อเน่ือง 
- ยึดมัน่ในความเป็นองคก์รท่ีดี มีคุณธรรมและจริยธรรม  
 

เป้าหมายการด าเนินการธุรกจิ 
 

บริษทัฯมีความมุ่งมัน่ในการสร้างสรรคผ์ลงานและปรับปรุงคุณภาพงานพิมพอ์ยา่งต่อเน่ือง เพ่ือความพึง
พอใจของลูกคา้ซ่ึงเป็นเป้าหมายสูงสุด และพฒันาประสิทธิภาพในการท างาน เพ่ือใหบ้ริษทัฯมีรายไดสู้งข้ึน และ
เพ่ือประโยชนข์องผูถื้อหุน้  

 
โดยสรุปบริษทัมเีป้าหมายด าเนินธุรกจิ ดงันี ้
1) พฒันาคุณภาพ และประสิทธิภาพในการท างาน 
2) รักษาความเป็นผูน้ าในวงการพิมพ ์โดยพยายามอยูใ่นอนัดบัตน้ ๆ ของประเทศไทย 
3) มุ่งเนน้สินคา้ท่ีมีคุณภาพและเพ่ิมขั้นตอนเพ่ือใหไ้ดผ้ลก าไรสูงข้ึน 

 
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษทัฯจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชน จ ากดั เม่ือวนัท่ี 13 
สิงหาคม 2536 ส านกังานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 51/29, 51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต 66 (สยามสามคัคี) แขวงตลาดบางเขน 
เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร บริษทัฯประกอบธุรกิจหลกัเป็นผูผ้ลิตส่ิงพิมพ ์และด าเนินธุรกิจโรงพิมพใ์นลกัษณะ
ครบวงจร โดยใหก้ารบริการตั้งแต่การวางแผนการผลิตจนกระทัง่เขา้เล่มเป็นส่ิงพิมพส์ าเร็จรูป ตั้งแต่ปี 2533 จนถึง
ปัจจุบนั และตั้งแต่ปลายปี 2554 เป็นตน้มา บริษทัฯไดข้ยายธุรกิจเพ่ิมไปในดา้นพลงังานทดแทน 
 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิพลงังาน 
 

ตามท่ีภาครัฐไดมี้นโยบายในการสนบัสนุนการใชไ้ฟฟ้าพลงังานทดแทนนั้น โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลง็เห็น

ถึงโอกาสในการพฒันา  และไดล้งทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังานทดแทน  ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีมีศกัยภาพในการ

เจริญเติบโตท่ีสูง และมีความเส่ียงในการด าเนินงานต ่า ตลอดจนสามารถสร้างรายไดท่ี้มัน่คงไดใ้นระยะยาว  

กลุ่มบริษทัไดด้ าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์เพ่ือจ าหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

(“กฟภ.”) โดยกลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟภ. เรียบร้อยแลว้ ซ่ึงเป็นการรับซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิต

ไฟฟ้าขนาดเล็กมากส าหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน และไดรั้บส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) 

ส าหรับผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก ในอตัรา 8 บาทต่อกิโลวตัต์ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยสรุปโครงการ

โรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั ณ ปัจจุบนัมีดงัน้ี 
 

- ปลายปี 2554 กลุ่มบริษทัไดล้งทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์ห่งแรก ท่ีอ  าเภอบ่อพลอย 

จงัหวดักาญจนบุรี ขนาดก าลงัการผลิตรวม 10 เมกะวตัต์ ซ่ึงไดก่้อสร้างเสร็จเรียบร้อยแลว้ และเร่ิมเดินเคร่ืองเชิง

พาณิชยจ์ าหน่ายกระแสไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (COD) ตั้งแต่วนัท่ี 15 ตุลาคม 2555 เป็นตน้มา  
 

-  ปลายปี 2555 กลุ่มบริษทัไดล้งทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยเ์พ่ิมอีกหน่ึงแห่ง ท่ีอ  าเภอโคกส าโรง 

จงัหวดัลพบุรี ขนาดก าลงัการผลิต 5 เมกะวตัต ์และเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยจ์ าหน่ายกระแสไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค (COD) ตั้งแต่วนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2557 เป็นตน้มา 
 

- ปลายปี 2556 กลุ่มบริษทัไดล้งทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา (Solar 

PV Roof) จ านวน 8 โครงการ ขนาดก าลงัการผลิตรวมประมาณ 1.5 เมกะวตัต์  และเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย์

จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้านครหลวง (COD) จ านวน 5 แห่ง ก าลงัการผลิตรวม 1,074 กิโลวตัต ์ เม่ือ

วนัท่ี 18 กนัยายน 2557 และอีกจ านวน 3 แห่ง ก าลงัการผลิตรวม 431.20 กิโลวตัต ์เร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย์

จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้า (COD) ในไตรมาส 2 ปี 2558 
 

- ต้นปี 2557 กลุ่มบริษทัไดล้งทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ประเทศญ่ีปุ่น ในเขตพ้ืนท่ี คู

ริฮาร่า จงัหวดัมิยากิ ขนาดก าลงัการผลิต 23 เมกะวตัต์ โดยคาดว่าจะเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยจ์ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 

(COD) ภายในปี 2560 โดยมีหนงัสือแจง้ผลการรับซ้ือไฟฟ้าดงัน้ี 

 1. Kurihara I จ านวน 10 เมกะวตัต ์(AC) ในอตัรารับซ้ือไฟฟ้าท่ีราคา 40 เยนต่อหน่วย เป็นเวลา  

 20 ปี ปัจจุบนัโครงการอยูร่ะหวา่งการปรับพ้ืนท่ีเพ่ือเตรียมก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
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2. Kurihara II จ านวน 13 เมกะวตัต ์(AC) ในอตัรารับซ้ือไฟฟ้าท่ีราคา 36 เยนต่อหน่วย เป็นเวลา 20 ปี 

 ปัจจุบนัโครงการอยู่ระหว่างการจดัซ้ือท่ีดินเพ่ิมเติม เพ่ือใหพ้ื้นท่ีสามารถรองรับการก่อสร้างใหค้รบตาม

 ก าลงัการผลิตท่ี 13 เมกะวตัต ์(AC) 
 

- ปลายปี 2558 กลุ่มบริษทัไดล้งทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ประเทศญ่ีปุ่น โครงการ 

KYOTO ขนาดก าลงัการผลิต 9.99 เมกะวตัต ์โดยมีหนงัสือแจง้ผลการพิจารณารับซ้ือไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 20 ปี 

ในอตัรารับซ้ือไฟฟ้าแบบ feed-in tariff (FIT) หน่วยละ 32 เยน ซ่ึงโครงการไดก่้อสร้างแลว้เสร็จ และเดินเคร่ือง

เชิงพาณิชยจ์ าหน่ายกระแสไฟฟ้า (COD) เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ตั้งแต่วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2559  
 

 - ในปี 2559 บริษทัไดล้งทุนในโครงการโรงไฟฟ้าเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

  1.  บริษทัลงทุนโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ ส าหรับหน่วยงานราชการ

 และสหกรณ์การเกษตร ขนาดก าลงัการผลิต 5 เมกะวตัต ์โดยเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยจ์ าหน่ายไฟฟ้า

 ใหก้บัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตั้งแต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2560 
  

  2. โครงการพลงังานไฟฟ้าขนาดเลก็ โดยใชพ้ลงังานความร้อนร่วม (Co-Generation Combined 

 Power Plant) จ านวน 3 โรงไฟฟ้า ก าลงัการผลิตสูงสุดรวม 360 เมกะวตัต ์และไอน ้าก าลงัการผลิตสูงสุด

 รวม 90 ตนัต่อชัว่โมง โดยการเขา้ซ้ือหุน้สามญัทั้งทางตรงและทางออ้ม ในสัดส่วนร้อยละ 49.50 ของ

 บริษทั พีพีทีซี จ ากดั (“PPTC”) และในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของบริษทั เอสเอสยูที จ ากดั (SSUT) ซ่ึง

 โครงการตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั และเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู ตามล าดบั รวม

 มูลค่าตามสัญญาเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 3,159.10 ลา้นบาท ปัจจุบนัจ่ายช าระค่าหุน้และเงินมดัจ าไปแลว้

 จ านวน 1,268.84 ลา้นบาท 
 

  3. โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น Shichikashuku 1-2 ขนาดก าลงัการ

 ผลิตรวม 3.465 เมกะวตัต ์(4.4075 เมกะวตัตติ์ดตั้ง) งบลงทุนทั้งส้ินประมาณ 443.40 ลา้นบาท โครงการ

 ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนท่ีเมืองชิจิคะชุคุ จงัหวดัมิยางิ ประเทศญ่ีปุ่น โดยมีหนังสือแจง้ผลการพิจารณารับซ้ือ

 ไฟฟ้า ท่ีผลิตจากพลงังานแสงอาทิตยใ์หก้บัทาง Tohoku Electric (TEPCO) เป็นระยะเวลา 20 ปี ในอตัรา

 รับซ้ือไฟฟ้าแบบ feed-in tariff (FIT) หน่วยละ 36 เยน ซ่ึงคาดว่าจะสามารถก่อสร้างแลว้เสร็จ และ

 จ าหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชยไ์ดภ้ายในกลางปี 2560 
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โดยสรุปโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั ณ ปัจจุบันม ีดังนี ้
 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ประเภท Solar Farm ขนาดก าลงัการผลติรวม 20 เมกะวตัต์ :- 
 

ช่ือโครงการ คู่สัญญา 
ทีต่ั้งโครงการ 

วนัทีล่งนาม 
ในสัญญา 

ขนาดก าลงั
การผลติ
(MW) 

วนัเร่ิมจ่ายไฟฟ้า 
ในเชิงพาณิชย์ 

(COD)  
อ าเภอ จงัหวดั 

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 
โรงไฟฟ้าปราจนีบุรี PS – กฟภ. เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 22 ส.ค. 59 5 1 ก.พ. 60 

 
 

โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลงัคา ขนาดก าลังการผลติรวมประมาณ 1.5 เมกะวตัต์ :- 
 

ช่ือโครงการ คู่สัญญา 
ทีต่ั้งโครงการ 

วนัทีล่งนาม 
ในสัญญา 

ขนาดก าลงั 
การผลติ 
(MW) 

วนัเร่ิมจ่ายไฟฟ้า 
ในเชิงพาณิชย์  

(COD) 
อ าเภอ จงัหวดั 

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. เขตจตจุกัร กทม. 4 พ.ย. 56 129.36 10 มิ.ย. 58 

 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่น ขนาดก าลงัการผลติรวมประมาณ 35.215 เมกะวตัต์ :- 
 

ช่ือโครงการ 
บริษัทผู้พฒันา 

และด าเนินโครงการ 
FIT Price 

(JPY/kWh) 
ขนาดก าลงัการ
ผลติ (MW) 

Expected COD  

KURIHARA Premier Solution Co., Ltd 36 12.24 เม.ย. 2561 
KURIHARA Premier Solution Co., Ltd 40 9.52 เม.ย. 2561 
KYOTO Godo Kaisha Green Energy 32 9.99 COD พ.ย. 59 
SHICHIKASHUKU 1-2 Deneb 36 3.465 มิ.ย. 2560 
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โครงการพลงังานไฟฟ้า โดยใช้พลงังานความร้อนร่วม (Co-Generation Combined Power Plant) ประกอบด้วย 

ล าดบั ช่ือโครงการ 
ขนาดก าลงัการผลติ 

(เมกะวตัต์) 
ไอน า้ 

(ตนั/ช่ัวโมง) 
ที่ตั้งโครงการ 

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   
 

รายละเอยีดการด าเนินธุรกจิของบริษัทย่อย มีดังนี้ :- 
 

บริษทั ประเภทธุรกิจ / ทุนจดทะเบียน 
1.   บมจ.อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป 
     (EP)  
  (เดิมช่ือ บจก.บ่อพลอย โซล่าร์ (BP)) 

- ด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการเขา้ถือหุ้นในบริษทัอ่ืน และลงทุนในธุรกิจ
พลงังานทางเลือก 

- ทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จ านวน 1,200 ลา้นบาท หุ้น
สามญัจ านวน 12,000 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10  บาท 

2. บจก. เจเคอาร์ พลงังาน 
 (JKR) 

- ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ ขนาดก าลงัการผลิต 
5 เมกะวตัต์ (โรงไฟฟ้าบ่อพลอย) โดยท่ีตั้งโครงการอยู่ท่ีอ  าเภอบ่อ
พลอย จงัหวดักาญจนบุรี เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วตั้ งแต่ 15 
ตุลาคม 2555 

-     ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2558 จ านวนเงิน 125 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ยหุ้นสามญั จ านวน 1.25 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
100 บาท  

3. บจก. อาร์พีวี พลงังาน 
 (RPV) 

- ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ ขนาดก าลงัการผลิต 
5 เมกะวตัต์ (โรงไฟฟ้าบ่อพลอย) โดยท่ีตั้งโครงการอยู่ท่ีอ  าเภอบ่อ
พลอย จงัหวดัจงัหวดักาญจนบุรี เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ตั้งแต่ 
15 ตุลาคม 2555 

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2558 จ านวนเงิน 130 ล้านบาท 
ประกอบดว้ยหุ้นสามญั จ านวน 1.30 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
100 บาท 

4. บจก. อะควาติส เอน็จิเนียร่ิง 
 (AQUATIS) 
 
 

- ด าเนินธุรกิจท่ีพฒันาเก่ียวกบัพลงังานทดแทน เขา้ถือหุ้นในบริษทัอ่ืน 
และลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์ปัจจุบนั สิทธิ
ในการด าเนินโครงการของ AQUATIS ไดโ้อนไปยงับริษทัลูกคือ 
บริษทั ลพบุรี โซล่า จ ากดั (LOPBURI) เรียบร้อยแลว้ 
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หนา้ท่ี 6  

บริษทั ประเภทธุรกิจ / ทุนจดทะเบียน 
    (AQUATIS) (ต่อ) -     ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธนัวาคม 2558 จ านวนเงิน 140 ลา้นบาท 

ประกอบดว้ยหุ้นสามญั จ านวน 14 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 
บาท  

5. บจก. ลพบุรี โซล่า 
 (LOPBURI) 

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

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2558 จ านวนเงิน 140 ล้านบาท 
ประกอบดว้ยหุ้นสามญั จ านวน 1.4 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 
บาท 

6. บจก. เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั 
 (EPCOG) 

- ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์แบบ Solar Rooftop 
ขนาดก าลงัการผลิตรวมประมาณ 1.50 เมกะวตัต์ จ  านวน  8 โครงการ 
โดย 5 โครงการ เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย ์(COD) แลว้ตั้งแต่ 18 
กุมภาพนัธ์ 2557 และอีก 3 โครงการ เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย ์
(COD) ในไตรมาส 2/2558 

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2558 จ านวนเงิน 100 ล้านบาท
ประกอบดว้ยหุ้นสามญั จ านวน 100 ลา้นบาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
10 บาท 

7. บจก. เอป็โก ้เอน็เนอร์ยี่ 
 (EPCOE) 

- ด าเนินธุรกิจพฒันาโครงการพลังงานและเข้าถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 
(Investment Holding Company) โดยลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น ขนาด 23 เมกะวตัต ์และคาดว่า
จะด าเนินการเชิงพาณิชย ์(COD) ไดภ้ายในปี 2560 

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2558 จ านวนเงิน 200 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ยหุ้นสามญั จ านวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
10 บาท 

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

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

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2558 จ านวนเงิน 20 ล้านบาท 
ประกอบดว้ยหุ้นสามญั จ านวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
10 บาท 
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บริษทั ประเภทธุรกิจ / ทุนจดทะเบียน 
9. บจก. เอป็โก ้เอน็จิเนียร่ิง (EE) 
     (จดทะเบียนจดัตั้งบริษทั 
      เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2559) 

- ด าเนินธุรกิจเ ก่ียวกับการรับเหมาก่อสร้าง และการบ ารุงรักษา
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ทั้ง Solar Farm และ Solar Roof 

-    ทุนจดทะเบียน ณ 7 มกราคม 2559 จ านวนเงิน 2 ล้านบาท 
ประกอบดว้ยหุ้นสามญั จ านวน 200,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 
บาท 

10. บจก. ปราจีน โซล่า (PS) 
(จดทะเบียนจัดตั้ งบริษทั เม่ือวนัท่ี 12 
กุมภาพนัธ์ 2559 เดิมช่ือ บริษทั มหา
นคร โซล่า พาวเวอร์ จ ากดั) 

- ด าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า ดว้ยพลงังานเซลลแ์สงอาทิตย ์ 
-   ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธนัวาคม 2559 จ านวน 62 ลา้นบาท ประกอบดว้ย

หุ้นสามญั 3,000,000 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ 3,200,000 หุ้น มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้้นละ 10 บาท 

11.  Solar Power Management Co., 
Ltd. (SPM-HK) 

- เขา้ถือหุ้นในบริษทัอ่ืน และลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในธุรกิจพฒันา
โครงการพลงังานในต่างประเทศ 

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2558 จ านวนเงิน HKD 4,118,500 
(อตัราแลกเปล่ียน 4.60 บาทต่อ HKD เทียบเท่าเงินบาทประมาณ 
18.95 ลา้นบาท) 

12.  Alternative Energies (AE-KK)  
   

- เข้าถือหุ้นในบริษัทอ่ืน และลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าในธุรกิจพฒันา
โครงการพลงังานในต่างประเทศ 

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2558 จ านวนเงิน JPY 1,000,000     
(อตัราแลกเปล่ียน 0.296 บาท ต่อเยน เทียบเท่าเงินบาทประมาณ 0.30 
ลา้นบาท) 

13.  Kurihara Godo Kaisha (GK1) - พฒันาโครงการพลงังานในประเทศญ่ีปุ่น 
-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2558 จ านวนเงิน JPY 30,000,000     

(อตัราแลกเปล่ียน 0.296 บาท ต่อเยน เทียบเท่าเงินบาทประมาณ 8.90 
ลา้นบาท) 

14.  AE Power Godo Kaisha (GK2) - พฒันาโครงการพลงังานในประเทศญ่ีปุ่น 
-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2558 จ านวนเงิน JPY 10,000,000     

(อตัราแลกเปล่ียน 0.296 บาท ต่อเยน เทียบเท่าเงินบาทประมาณ 2.96 
ลา้นบาท) 

15.  Kyotemba Solar Godo Kaisha 
(GK3) 

- พฒันาโครงการพลงังานในประเทศญ่ีปุ่น 
-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธนัวาคม 2558 จ านวนเงิน JPY 10,000     (อตัรา

แลกเปล่ียน 0.296 บาท ต่อเยน เทียบเท่าเงินบาทประมาณ 2,960 บาท) 
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 
(ข้อมูล ณ วนัที ่1 มนีาคม 2560) 
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การเปลีย่นแปลงและพฒันาการที่ส าคัญของบริษทั และบริษทัย่อย  
 

ตามท่ีบริษทัฯ ไดป้ระกอบธุรกิจหลกัเป็นผูผ้ลิตส่ิงพิมพ ์และด าเนินธุรกิจโรงพิมพใ์นลกัษณะครบ
วงจรโดยให้การบริการตั้งแต่ การวางแผนการผลิตจนกระทัง่เขา้เล่มเป็นส่ิงพิมพส์ าเร็จรูป ตั้งแต่ปี 2533 จนถึง ปี 
2554  ต่อมาบริษทัฯไดข้ยายธุรกิจเพ่ิมในดา้นพลงังานทดแทน  โดยกลุ่มบริษทัไดล้งทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย ์ขนาดก าลงัการผลิต 10 เมกะวตัต ์ท่ีอ  าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี, ปลายปี 2555 ลงทุน
ในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาดก าลงัการผลิต 5 เมกะวตัต ์ท่ีอ  าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี เพ่ิมเติมอีก
หน่ึงแห่ง,  ปลายปี 2556  ไดล้งทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา จ านวน 8 
โครงการ ขนาดก าลงัการผลิตรวมประมาณ 1.5 เมกะวตัต์,  ในวนัท่ี 10 มกราคม 2557 ไดมี้การลงนามสัญญา
แต่งตั้งผูพ้ฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยป์ระเทศญ่ีปุ่น ท่ีเขตพ้ืนท่ีคูริฮาร่า จงัหวดัมิยากิ ขนาดก าลงั
การผลิต 23 เมกะวตัต ์ ในปลายปี 2558  ไดล้งทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยป์ระเทศญ่ีปุ่น เพ่ิม ท่ี
เมือง KYOTO ขนาดก าลงัการผลิตรวมประมาณ 9.99  เมกะวตัต ์ และในปี 2559 ไดล้งทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
ทั้งในและต่างประเทศเพ่ิมอีก โดยสรุปรายละเอียดการลงทุนโดยสงัเขป ดงัน้ี : - 
 

10 มกราคม 2555 บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นสามญัและ
สิทธิเรียกร้องของ บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จ ากดั (BP) ในสัดส่วนร้อยละ 100 รวม
เป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 230 ลา้นบาท    

13 มกราคม 2555 บริษทัฯขายหุ้นสามญัและสิทธิเรียกร้องของ บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จ ากดั ใน
สัดส่วนร้อยละ 24 คิดเป็นจ านวนหุ้นสามัญ 2,400,000 หุ้น ให้แก่บริษัท เซลทิค 
สแควร์ จ ากดั (“CELTIC”) รวมเป็นจ านวนเงินท่ีเขา้ร่วมลงทุนทั้งส้ิน 65.20 ลา้นบาท 

บริษทัฯไดล้งทุนในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาดก าลงั
การผลิตรวมประมาณ 10 เมกะวตัต์ โดยลงทุนผ่าน บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จ ากดั 
(BP) ซ่ึงถือหุน้ใน บริษทั เจเคอาร์ พลงังาน จ ากดั (JKR) และ บริษทั อาร์พีวี พลงังาน 
จ ากัด (RPV) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย ์และไดเ้ขา้ท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดย JKR มี
ขนาดก าลงัการผลิตประมาณ 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 าหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยข์อง JKR และ RPV ขนาดก าลงัการติดตั้งรวม 2 โครงการ ประมาณ 10 เม
กะวตัต์ โดยมีคู่สัญญา คือ ผูรั้บจา้งเหมาโครงการซ่ึงเป็นบริษทัในต่างประเทศ ใน
ฐานะผูรั้บจา้ง (ผูรั้บจา้งเหมาโครงการ เป็นผูรั้บจา้งเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหก้บั JKR 
และ RPV) โดยมีมูลค่าตามสัญญาจา้งเหมา ส าหรับสองโครงการดงักล่าวเท่ากบั 770 
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(ต่อ) ล้านบาท ติดตั้ งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ก่อสร้าง และ
รับประกนัความเส่ียงต่างๆ ในระหว่างการก่อสร้างจนถึง เม่ือโครงการสามารถเร่ิม
ด 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 
เมกะวตัต์ ไดก่้อสร้างแลว้เสร็จ และเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยจ์ าหน่ายกระแสไฟฟ้า
ใหก้บัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

26 พฤศจกิายน 2555 
 
 

บริษัทฯอนุมัติให้บริษัทย่อย คือ บริษัท เอ็ปโก้ กรีน พาวเวอร์ พลัส จ ากัด 
(EPCOG) เขา้ซ้ือหุน้สามญัของ บริษทั อะควาติส เอน็เนอร์จี จ ากดั (AQUATIS) ใน
สัดส่วนร้อยละ 100 จาก Sungen  Investments Holding Limited จ านวนเงิน 15.00 
ลา้นบาท โดย AQUATIS ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.97 ในบริษทั ลพบุรี โซล่า 
จ ากดั (LOPBURI) ซ่ึง LOPBURI มีสิทธิในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าท่ีปริมาณพลงังาน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตยสู์งสุด 5 เมกะวตัต ์

- LOPBURI  ซ้ือท่ีดิน ตั้งอยู่ท่ี ต าบลวงัขอนขวา้ง อ าเภอโคกส าโรง  จงัหวดั
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 ์ขนาด
ก าลงัการผลิต 5 เมกะวตัต ์โดยว่าจา้ง Sungen International Limited  และ 
Sungen (Thailand) Company Limited เป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าดว้ย
เซลลแ์สงอาทิตย ์มีมูลค่าการก่อสร้าง จ านวนเงิน 471.30 ลา้นบาท  

- บริษทัฯ อนุมติัการจดัหาแหล่งเงินทุน และลงนามในสัญญาสินเช่ือ เอกสาร
หลกัประกนั เอกสารทางการเงินอ่ืน ๆ และเอกสารสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งหมดในการจดัหาแหล่งเงินทุนท่ีใชใ้นการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์

11 พฤศจกิายน 2556 
 
 
 

เพ่ือเป็นการปรับโครงสร้างธุรกิจและการถือหุ้นของกลุ่มโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย ์คณะกรรมการบริษทัฯอนุมติัให ้บริษทัฯเขา้ซ้ือหุน้ บริษทั อะควาติส เอน็
เนอร์จี จ ากดั (AQUATIS)  จ านวน 13,999,998 หุน้ ราคาพาร์ 10.00 บาท ในราคาซ้ือ
หุน้ละ 11.22 บาท จาก บริษทั เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั จ ากดั (EPCOG) รวมเป็น
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(ต่อ) จ านวนเงินทั้งส้ิน 157.08 ลา้นบาท และมีก าไรจากการจ าหน่ายจ านวนเงิน 2.16 ลา้น
บาท 

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

EPCOG ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดบนหลงัคา 
(“Solar PV Rooftop”) EPCOG ซ่ึงไดด้ าเนินการยื่นแบบค าขอฯ ทั้งส้ินจ านวน 12 
โครงการ แต่ไดรั้บการคดัเลือกจ านวน  8 โครงการ ขนาดก าลงัการผลิตรวม
ประมาณ 1.5 เมกะวตัต ์

10 มกราคม 2557 
 
 
 
 
 
 

บริษทั  เอป็โก ้ กรีน  พาวเวอร์  พลสั  จ ากดั (EPCOG) จดัตั้ง บริษทั  เอป็โก ้เอน็
เนอร์ยี่ จ  ากัด (EPCOE)  และ  EPCOE ได้มีการลงนามในสัญญาแต่งตั้ง บริษทั 
พรีเมียร์ โซลูชั่น จ ากัด เป็นผูพ้ฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ใน
ประเทศญ่ีปุ่น ขนาด 23 MW ในเขตพ้ืนท่ี คูริฮาร่า จงัหวดัมิยากิ ประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงมี
ใบอนุญาตขายไฟฟ้าผลิตจากโซล่าร์เซล ไม่เกิน 10 MW (AC) ท่ีราคา 40 เยนต่อ
หน่วย เป็นเวลา 20 ปี และ 13 MW (AC) ท่ีราคา 36 เยนต่อหน่วยเป็นเวลา 20 ปี บน
พ้ืนท่ีขนาด 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 มนีาคม 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.)  บริษทัตั้งอยู่ในประเทศฮ่องกง 

ด าเนินธุรกิจเพ่ือเขา้ถือหุน้ในบริษทัอ่ืน และลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าในธุรกิจพฒันา
โครงการพลงังานในต่างประเทศ 

2. โดย บริษทั โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเมน้ท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“SPM(TH)”)  
เขา้ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100 (โดย EPCO ถือหุน้ทางออ้มใน SPM(TH) ใน
สัดส่วนร้อยละ 100 โดยถือผ่าน บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) (เดิมช่ือ บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จ ากดั)) 

3. Alternative Energies Kabushi Kaisha (Jpn Co.) บริษทัตั้งอยู่ในประเทศญ่ีปุ่น 
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(ต่อ) ด าเนินธุรกิจเพ่ือเขา้ถือหุน้ในบริษทัท่ีลงทุนในธุรกิจพฒันาโครงการพลงังานใน
ประเทศญ่ีปุ่น โดย Solar Power Management Co., Ltd. (HK Co.)  เขา้ถือหุน้ใน
สดัส่วนร้อยละ 50  

4. Kurihara Godo Kaisha (Jpn Co.) บริษทัตั้งอยู่ในประเทศญ่ีปุ่น ด าเนินธุรกิจ
พฒันาโครงการพลงังานในประเทศญ่ีปุ่น โดย Alternative Energies Kabushi 
Kaisha (Jpn Co.)  เขา้ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100 

5. AE Power Godo Kaisha (Jpn Co.) บริษทัตั้งอยู่ในประเทศญ่ีปุ่น ด าเนินธุรกิจ
พฒันาโครงการพลงังานในประเทศญ่ีปุ่น โดย Alternative Energies Kabushi 
Kaisha (Jpn Co.)  เขา้ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100 
 

18  กนัยายน 2557 บริษทั  เอ็ปโก ้ กรีน  พาวเวอร์  พลสั  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  

13 มนีาคม 2558 เพ่ือเป็นการจดัโครงสร้างกลุ่มบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจพลงังาน และเพ่ือเตรียมการให ้
บริษัท บ่อพลอย โซล่าร์ จ ากัด ยื่นจดทะเบียนเป็นบริษัทรับอนุญาตในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัใหบ้ริษทัฯขายหุน้สามญั
ทั้งหมดของ บริษทั อะควาติส เอน็เนอร์จี จ ากดั (AQUATIS) จ านวน 13,999,998 หุน้ 
ราคาพาร์ 10.00 บาท ในราคาขายหุน้ละ 11.23 บาท ขายหุน้สามญั ของบริษทั เอป็โก ้
กรีน พาวเวอร์ พลสั จ ากดั (EPCOG) จ านวน 9,999,997 หุน้ ราคาพาร์ 10.00 บาท ใน
ราคาขายหุ้นละ 10.00 บาท และขายหุ้นสามญั ของบริษทั โซล่า พาวเวอร์ แมเนจ
เมน้ท ์จ ากดั (SPM-TH) จ านวน 9,999,997 หุน้ ราคาพาร์ 10.00 บาท ในราคาขายหุน้
ละ 10.00 บาท ใหแ้ก่ 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”) 
เพ่ิมอีกจ านวน 2 โครงการ ตั้งอยูท่ี่ เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ ขนาดก าลงัการผลิตรวม  
301.84  กิโลวตัต ์ใหก้บัการไฟฟ้านครหลวง 

10 มถุินายน 2558 บริษทั เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั จ ากดั (EPCOG) ไดเ้ร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย์
จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดบนหลงัคา (“Solar PV Rooftop”) 
เพ่ิมอีกจ านวน 1 โครงการ ตั้งอยู่ท่ี เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ ขนาดก าลงัการผลิตรวม 
129.36 กิโลวตัต ์ ใหก้บัการไฟฟ้านครหลวง 
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9 ตุลาคม 2558 ,  
13 ตุลาคม 2558 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 5/2558 เม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2558 
และ คร้ังท่ี 6/2558 เม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม 2558 ไดมี้มติอนุมติัเขา้ท ารายการลงทุนใน
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 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 ลา้นบาท 
(หรือ 8,215.12 ลา้นเยน อา้งอิงอตัราแลกเปล่ียนท่ี 0.301 บาทต่อเยน) ถา้มีค่าใชจ่้ายท่ี
อาจเกิดข้ึน ประมาณวา่เพ่ิมข้ึนแลว้ไม่เกินจ านวนเงินทั้งส้ิน 2,500 ลา้นบาท 

12 พฤศจกิายน 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 7/2558 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 
2558 ไดมี้มติจดัตั้งบริษทัย่อย  Kyotemba Solar Godo Kaisha (เดิมช่ือ Green Partner 
Godo Kaisha) บริษทัตั้งอยู่ในประเทศญ่ีปุ่น ด าเนินธุรกิจพฒันาโครงการพลงังานใน
ประเทศญ่ีปุ่น โดย Alternative Energies Kabushi Kaisha (Jpn Co.)  เขา้ถือหุน้ใน
สดัส่วนร้อยละ 100 

14 ธันวาคม 2558 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

6. ใหบ้ริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ออกและเสนอขายหุน้กู ้
ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท 

25 ธันวาคม 2558 
 
 
 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 9/2558 เม่ือวนัท่ี 25 ธันวาคม 
2558 ไดมี้มติอนุมติัให้จดัตั้งบริษทัย่อย คือ บริษทั เอ็ปโก ้เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (EE) 
บริษทัตั้งอยู่ในประเทศไทย เพ่ือด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการรับเหมาก่อสร้างและการ
บ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ โดย บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) (เดิมช่ือ บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จ ากดั)  เขา้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75 
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(ต่อ) และด าเนินจดทะเบียนจดัตั้ งบริษทัฯ ท่ีกรมพฒันาธุรกิจเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 7 
มกราคม 2559 

10 กมุภาพนัธ์ 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 1/2559 ไดมี้มติอนุมติัเร่ืองส าคญั
ดงัน้ี 

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

2. ใหจ้ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อยจ านวน 3,000 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้น
ละ 0.10 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นหลงัเพ่ิมทุน โดย
จดัสรรแบบเฉพาะเจาะจง ในราคาหุน้ละ 0.25 บาท คิดเป็นมูลค่า 750 ลา้น
บาท 

8 มถุินายน 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 4/2559 ไดมี้มติอนุมติัเร่ืองส าคญั
ดงัน้ี 

1. อนุมติัการเขา้ท ารายการได้มาซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัย่อย  บริษทั อีสเทอร์น 
พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (EP)  ในการเขา้ท าสัญญาซ้ือขายหุน้ ระหว่าง 
EP กับ บริษทั ปรีดา ปราโมทย ์จ ากัด  กบั  บริษทั เอ็กซ์เซลล้ิงค์ จ ากัด  
จ านวน 3,635,800 หุน้ 

2. อนุมติัการเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัย่อย  บริษทั อีสเทอร์น 
พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (EP)  ในการเขา้ท าสัญญาซ้ือขายหุน้ ระหว่าง 
EP กบั บริษทั เอสทีซี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั  กบั บริษทั เอเพ็กซ์ เอ็นเนอร์ยี่ 
โซลูชัน่  จ ากดั  จ านวน 9,875,000 หุน้ 

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

4. อนุมติัยกเลิกการเขา้ท าสัญญาพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
ประเทศญ่ีปุ่น Genbi Project 10 MW และ Shirakata Project 1-3 = 5.336 
MW. รวม 4 โครงการ = 15.336 MW ของบริษทัย่อยและใหน้ าเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือรับทราบต่อไป 

 
15 สิงหาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 6/2559 ไดมี้มติอนุมติัใหเ้ขา้ท า

รายการได้มาซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัย่อยทางออ้ม  บริษทั อะควาติส  เอ็นเนอร์จี  
จ ากดั (AQU)  ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นพ้ืนท่ีของสหกรณ์
การเกษตรเมืองปราจีนบุรี จ ากดั ขนาดก าลงัการผลิต 5 เมกะวตัต ์  
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18 พฤศจกิายน 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 เมกะวตัต ์ของ
บริษทัยอ่ย 

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

14 ธันวาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 9/2559 ได้มีมติท่ีให้เข้าท า
รายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์อง EP การเขา้ท าสัญญาซ้ือขายหุ้นบริษทั ทศัน์ศิริ จ ากดั   
ระหวา่ง  บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) กบั บริษทั พีพีจีอาร์ จ ากดั   
จ านวน 3,099,998 หุ้น ในมูลค่าหุ้นละ 164.33 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 
509,422,671.34 บาท  คิดเป็นร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน 

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

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) ก่อตั้งข้ึน เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2533 และจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2536 โดยบริษทัประกอบธุรกิจหลกัประเภทรับจา้งพิมพ ์ 
เป็นผูผ้ลิตส่ิงพิมพ์ท่ีด าเนินธุรกิจโรงพิมพ์ โดยให้บริการแบบครบวงจร เร่ิมตั้งแต่วางแผนการผลิต รับจัดท า
ตน้ฉบบั จดัหนา้ ออกแบบ แยกสี ถ่ายภาพขาวด า ท าเพลท ท าปรู๊พ พิมพอ์อฟเซตทั้งระบบป้อนแผ่นและป้อนมว้น 
พบั เขา้เล่ม ไสกาว จนกระทัง่เขา้เล่มเป็นส่ิงพิมพส์ าเร็จรูป หรือตามแนวคิดแบบ One Stop Printing Facility  

 

ลกัษณะผลติภัณฑ์ และบริการ 
บริษทัฯท าการผลิตตามแบบ และค าสัง่ซ้ือของลูกคา้ ซ่ึงสามารถแบ่งตามวตัถุประสงคข์องงาน ไดด้งัน้ี :- 
1. งานพิมพเ์พ่ือการศึกษา การส่ือสารและการบนัเทิง เช่น การพิมพห์นงัสือ สมุดต าราเรียน วารสาร 

ต่าง ๆ ทั้งรายวนั รายสปัดาห์ รายเดือน ตลอดจนนิตยสารเพ่ือความรู้และความบนัเทิง 
2. งานพิมพเ์พ่ือการโฆษณา เช่น โปสเตอร์ ใบปลิว ฯลฯ 
3. งานพิมพส์ าหรับการผลิตหนงัสือพิมพร์ายวนัหรือรายสปัดาห์ แบบป้อนกระดาษมว้น  
งานพิมพ์ดังกล่าวสามารถจัดแบ่งตามประเภทของผลิตภัณฑ์ โดยแบ่งเป็นประเภท หนังสือพิมพ์, 

นิตยสาร, หนงัสือ, ปฎิทิน, โบวช์วัร์, แคต็ตาลอ็ก และอ่ืนๆ โดยมีโครงสร้างรายละเอียดของรายได ้ดงัน้ี :- 
 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                       
หน่วย :  พนับาท 

 ประเภทส่ิงพมิพ์  ปี 2559  %  ปี 2558 % ปี 2557 % 
ในประเทศ:-             
หนงัสือพิมพ ์ 40,867 7.98 45,989 9.08 50,585 9.27 
นิตยสาร 94,326 18.42 106,161 20.97 119,267 21.87 
หนงัสือ 215,428 42.06 184,583 36.46 195,181 35.79 
โบวช์วัร์, แค๊ตตาลอ็ก อ่ืนๆ 134,235 26.21 132,178 26.11 137,876 25.28 
ปฏิทิน 7,660 1.50 18,187 3.60 18,188 3.33 

รวม 492,516 96.16  487,098 96.22 521,097 95.54 

 
 
 
 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
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โครงสร้างรายได้ (ต่อ)                                                                                                                      
หน่วย :  พนับาท 

 

ประเภทส่ิงพมิพ์   ปี 2559  % ปี 2558 % ปี 2557 % 
ต่างประเทศ:-             
หนงัสือพิมพ ์ 2,876 0.56  4,194 0.83  4,386 0.80 
หนงัสือ 16,086 3.14 12,159 2.40  19,933 3.65 
โบวช์วัร์, แค๊ตตาลอ็ก อ่ืนๆ 244 0.05 1,615 0.32  - - 
ปฏิทิน 451 0.09 1,151 0.23  - - 

รวม 19,657 3.84        19,119  3.78  24,319 4.46 
รวมทั้งส้ิน 512,173 100.00 506,217 100.00  545,416 100.00 

 
การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภัณฑ์ 
ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ 
 บริษทั โรงพิมพ์ตะวนัออก จ ากัด (มหาชน) รับพิมพ์งานทุกชนิดบนกระดาษ ทั้ งในประเทศ และ
ต่างประเทศ สามารถแบ่งตามประเภทของผลิตภณัฑ ์โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี :- 
 

1)  ประเภทหนังสือพมิพ์ 
 บริษทัฯเป็นผูผ้ลิตเพียงบริษทัเดียวในประเทศไทย ท่ีใหบ้ริการพิมพห์นงัสือพิมพ ์ โดยท่ีไม่มีหวัหนงัสือ
เป็นของบริษทั  จึงเป็นจุดเด่นในการใหบ้ริการพิมพห์นงัสือพิมพ ์  หนงัสือพิมพร์ายวนัท่ีบริษทัใหก้ารบริการ  เช่น  
หนังสือพิมพ์เอเอสทีวีผูจ้ ัดการรายวนั, หนังสือพิมพ์ทันหุ้นรายวนั, หนังสือพิมพ์ต่างประเทศ  เช่น Nikkei 
Newspaper, หนงัสือพิมพฐ์านเศรษฐกิจ เป็นตน้  
 

2)  ประเภทนิตยสารรายเดือน, รายปักษ์ และรายสัปดาห์ 
  บริษทัฯไดใ้หบ้ริการพิมพนิ์ตยสารแก่บริษทัเจา้ของหนงัสือหลายบริษทั โดยเป็นนิตยสารรายเดือน, ราย
ปักษ ์และรายสปัดาห์ รวมกวา่  20  เล่ม   อาทิเช่น   นิตยสาร LIPS รายปักษ,์  MARS รายเดือน, วิช 106 รายเดือน, 
LIVING รายเดือน, F3 รายเดือน, a day bulletin รายสัปดาห์ เป็นตน้  จากส่ืออิเลค็ทรอนิคส์สมยัใหม่ หรือ Social 
Media ต่างๆท่ีเขา้มามีบทบาทในยุคปัจจุบนั  ท าใหนิ้ตยสารหลายฉบบัตอ้งลดจ านวนพิมพ ์และบางฉบบัก็ปิดตวั
ลง  จึงส่งผลใหบ้ริษทัฯมียอดส่ิงพิมพป์ระเภทน้ีลดลง 
 

3)  ประเภทหนังสือ, คู่มือ และพอ็กเกต็บุ๊ค 
 ในปีน้ีภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศยงัคงชะลอตวั  ธุรกิจต่างๆยงัคงด าเนินไปได ้ บริษทัฯสามารถสร้าง
ลูกคา้รายใหม่  และยงัคงรักษาฐานลูกคา้เดิมไวไ้ด ้ โดยมุ่งเนน้ไปยงัลูกคา้กลุ่มเป้าหมายท่ีมีศกัยภาพสูง  เพ่ือเพ่ิม
มูลค่างานพิมพ ์ และจากการท่ีภาครัฐให้การสนบัสนุนส่ือการเรียนการสอนนั้น ท าใหบ้ริษทัฯสามารถรักษายอด
ส่ิงพิมพป์ระเภทหนงัสือเรียนไวไ้ด ้ และบริษทัฯยงัคงไดรั้บการสนบัสนุนจากลูกคา้ประเทศเพ่ือนบา้น เป็นงาน
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ส่ิงพิมพแ์บบเรียนกระทรวงศึกษาธิการลาวเช่นเคย  ส าหรับงานพิมพป์ระเภทหนงัสือคู่มือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และ
กลอ้งถ่ายรูป อาทิเช่น คู่มือ FUJITSU, คู่มือรถยนต ์ฯลฯ  บริษทัฯยงัสามารถรักษายอดขายส่ิงพิมพป์ระเภทน้ีไวไ้ด ้   
 

4)  ประเภทโบชัวร์ แค็ตตาลอ็ก อ่ืนๆ  
 จากนวตักรรมและเทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีเขา้มามีบทบาทส าคญัในยุคปัจจุบนั ลูกคา้ของบริษทัฯบางราย 
เปล่ียนช่องทางการน าเสนอผลิตภณัฑเ์ป็นแบบดิจิทลัคอนเทนตผ์่านช่องทางเวบ็ไซต,์ ผ่านช่องทางอิเลคทรอนิกส์ 
หรือทาง Social Media ต่างๆ จึงส่งผลใหบ้ริษทัฯมียอดส่ิงพิมพป์ระเภทน้ีลดลง 
 

5)  ประเภทปฏิทิน และไดอาร่ี 
 บริษทัฯยงัสามารถรักษาฐานลูกคา้เดิม และสร้างลูกคา้ใหม่ไดส้ าหรับงานพิมพป์ระเภทปฏิทิน และไดอาร่ี 
เพราะแต่ละบริษทัยงัตอ้งสั่งพิมพเ์พ่ือส าหรับแจกในช่วงปลายปี   แต่จากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอาจท าใหลู้กคา้
ลดยอดการสัง่พิมพ ์ตลอดจนการจ ากดังบประมาณในการพิมพ ์ อีกทั้งมีการแข่งขนัทางการคา้ท่ีสูงในปัจจุบนั จึงท า
ใหมี้ยอดพิมพง์านปฏิทินและไดอาร่ีท่ีลดลง  
 

ลกัษณะของลูกค้า 
ลกัษณะลูกคา้ส าคญัของบริษทัแบ่งไดด้งัน้ี 
1. ลูกคา้ท่ีมีการเซ็นสญัญาระยะเวลามากกวา่ 1 ปีข้ึนไป  มียอดขายประมาณร้อยละ 10 ของยอดขาย ปี 2559 
2. ลูกคา้ท่ีมีการเซ็นสญัญาระยะเวลา1ปีโดยต่อสญัญาทุกปี มียอดขายประมาณร้อยละ 20 ของยอดขาย ปี 2559 
3. ลูกคา้ท่ีมีการส่งงานเป็นประจ า โดยไม่มีการเซ็นสญัญา แต่มีใบสัง่ซ้ือ มียอดขายประมาณร้อยละ 65 ของ

ยอดขาย ปี 2559 
4. ลูกคา้ใหม่ และลูกคา้ทัว่ไป มียอดขายประมาณร้อยละ 5 ของยอดขาย ปี 2559 

 

บริษทัฯคาดวา่รายไดจ้ากส่ิงพิมพใ์นปี 2560 จะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 จากปี 2559  เน่ืองจากบริษทัฯจะขยายการ
ลงทุนในดา้นบรรจุภณัฑป์ระเภทกระดาษเพ่ิมเติม โดยน าเขา้เคร่ืองจกัรใหม่ในช่วงปลายปี 2559 และจะสามารถ
สร้างยอดขายไดต้ั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2560  เป็นตน้ไป 

 
การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
 ในปี 2559 ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศมีการขยายตวัเล็กนอ้ย ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากความตอ้งการ
บรรจุภัณฑ์กระดาษ ส าหรับอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม ท่ีเพ่ิมข้ึนตามการบริโภค  ประกอบกับเกิด
เหตุการณ์ส าคญั ท่ีส่งผลใหส่ิ้งพิมพมี์การขยายตวัเพ่ิมข้ึน  เช่น การเสดจ็สวรรคตของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั 
รัชกาลท่ี 9  และจากการขยายตวัของตลาดส่งออกท่ีเพ่ิมข้ึนเพียงเลก็นอ้ย โดยตลาดส่งออกส าคญัท่ีมีการขยายตวั
ของบรรจุภณัฑก์ระดาษ, หนงัสือ และส่ิงพิมพ ์ไดแ้ก่ ประเทศเวียดนาม, ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศฮ่องกงท่ี
มีภาวะเศรษฐกิจขยายตวั  เป็นตน้  และแนวโนม้ในปี 2560 ผลิตภณัฑก์ระดาษ บรรจุภณัฑก์ระดาษ คาดว่าใน
ภาพรวมจะสามารถขยายตวัไดจ้ากเศรษฐกิจของประเทศท่ีมีทิศทางขยายตวั  ตลอดจนการส่งออกไปยงัตลาดใน
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ภูมิภาคเอเชีย ซ่ึงภาวะเศรษฐกิจมีแนวโนม้ขยายตวัดีข้ึน  ในส่วนของหนงัสือ และส่ิงพิมพ ์คาดว่าจะปรับตวัลดลง
จากความนิยมส่ือส่ิงพิมพป์ระเภทต่างๆ ท่ีถูกแทนท่ีดว้ยส่ือดิจิทลั   

ในปี 2560 บริษทัฯจะขยายการลงทุนในดา้นบรรจุภณัฑจ์ากกระดาษเพ่ิมเติม  ซ่ึงตลาดบรรจุภณัฑมี์ขนาด
ใหญ่และโตกวา่  และมีแนวโนม้ท่ีจะขยายตวัมากข้ึน ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากความตอ้งการบรรจุภณัฑก์ระดาษ
ส าหรับอุตสาหกรรมต่อเน่ืองภายในประเทศ  ตลอดจนพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบนั เช่น อาหารส าเร็จรูป  
กาแฟ เคร่ืองด่ืมต่างๆ ท่ีใชบ้รรจุภณัฑรู์ปแบบใหม่ๆ เป็นตน้  โดยบริษทัฯคาดหวงัว่าจะสามารถขยายตลาดไปยงั
กลุ่มลูกคา้บรรจุภณัฑ ์และสามารถเพ่ิมยอดขายจากการผลิตส่ิงพิมพบ์รรจุภณัฑไ์ดเ้พ่ิมมากข้ึนต่อไป   
 

1) ตลาดหนังสือพมิพ์ 
จากราคากระดาษหนงัสือพิมพ์มีการปรับราคาข้ึน และภาวะเศรษฐกิจในประเทศท่ีชะลอตวั ตลอดจน

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบนั ท่ีหนัไปใชบ้ริการทางส่ือออนไลน์เพ่ิมมากข้ึน ส่งผลใหห้นงัสือพิมพห์ลาย
ฉบับลดยอดจ านวนพิมพ์ลง และบางฉบับปิดตัวลง  อย่างไรก็ตามบริษทัฯจะพยายามหาลูกค้าใหม่ท่ีจัดท า
หนงัสือพิมพเ์พ่ือเพ่ิมยอดขายใหม้ากข้ึน   โดยคาดการณ์วา่บริษทัฯจะมียอดขายประเภทหนงัสือพิมพ ์ประมาณ 50 
ลา้นบาท ในปี 2560   

 

2) ตลาดส่ิงพมิพ์ส าหรับธุรกจิขายตรง 
เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจไทยชะลอตวั ท าใหมี้คนสนใจหนัไปท าธุรกิจส่วนตวัเพ่ิมข้ึน แต่ท าใหธุ้รกิจขาย

ตรงมีการขยายตวัไม่มาก  และบริษทัมียอดขายให้กบับริษทัขายตรง คิดเป็นร้อยละ 15 ของยอดขายปี 2559 และ
คาดว่าธุรกิจขายตรงจะเพ่ิมยอดขายไดอี้กไม่มากนกั เน่ืองจากธุรกิจขายตรงเร่ิมหนัไปใชส่ื้อดา้นอิเล็คทรอนิคส์ 
โฆษณาผ่าน Website , Social Media ต่างๆเพ่ือส่ือสารโดยตรงถึงผูบ้ริโภคเพ่ิมมากข้ึน  ทั้งน้ีบริษทัจะพยายาม
รักษาส่วนแบ่งการตลาดอตัราร้อยละ  20  ในปี 2560 

 

3) ตลาดส่ิงพมิพ์ส าหรับธุรกจิขายปลกี และขายส่งขนาดใหญ่ 
ตลาดส่ิงพิมพส์ าหรับธุรกิจขายปลีกและขายส่งขนาดใหญ่มีการปรับวิธีโฆษณาสินคา้โดยใชส่ื้อหนงัสือ- 

พิมพร์ายวนัมากข้ึน ท าใหมี้การปรับตวัในดา้นส่ิงพิมพ ์โดยบริษทัขนาดใหญ่ ธุรกิจขายปลีกและขายส่ง เปล่ียนวิธี
จากพิมพใ์บปลิวจ านวนมาก ไปลงโฆษณาทางดา้นหนงัสือพิมพ์รายวนัมากข้ึน โดยประมาณงานพิมพล์ดลงเหลือ
ประมาณ 10 ลา้นบาท ในปี 2560 

 

4) ตลาดส่ิงพมิพ์เพ่ือการศึกษา 
ตลาดส่ิงพิมพเ์พ่ือการศึกษา เช่น ต าราเรียนในปี 2560  เป็นปีท่ีรัฐบาลยงัคงส่งเสริมเพ่ือนกัเรียนเรียนฟรี

ต่อเน่ือง โดยรัฐเป็นผูช้  าระค่าต าราเรียน ท าให้บริษทัท่ีเป็นผูจ้ดัพิมพมี์การขยายตวัมากและเป็นตลาดท่ีใหญ่มาก 
แต่ปัญหา คือ มีระยะเวลาการผลิตท่ีสั้นมาก บริษทัฯจึงไดพ้ยายามหาตลาดส่ิงพิมพ ์เพ่ือการศึกษาทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ เช่น หนงัสือเรียนกระทรวงศึกษาธิการลาว โดยคาดการณ์ว่าจะมีงานพิมพป์ระเภทการศึกษาเขา้
มาประมาณ 220 ลา้นบาท ใน ปี 2560 
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5) ตลาดส่ิงพมิพ์นิตยสาร 
ในปี 2559 บริษทัฯมียอดขายนิตยสารลดลงไปมาก  เน่ืองจากส่ืออิเล็คทรอนิคส์สมยัใหม่ หรือ Social 

Media ต่างๆท่ีเขา้มามีบทบาทในยุคปัจจุบนั  ท าให้พฤติกรรมของผูอ่้านเร่ิมหันไปใช้บริการทางส่ือออนไลน์
เพ่ิมข้ึน ส่งผลใหนิ้ตยสารหลายฉบบัลดยอดจ านวนพิมพล์ง และหลายฉบบักปิ็ดตวัลง  แต่อย่างไรก็ตามบริษทัฯจะ
พยายามหาลูกคา้ใหม่ท่ีจัดท านิตยสารเพ่ือความรู้ ความบันเทิงให้เพ่ิมมากข้ึน โดยคาดการณ์ว่าจะมียอดขาย
ประเภทนิตยสารเขา้มาประมาณ 60 ลา้นบาท ในปี 2560 

 

6) ตลาดส่ิงพมิพ์ประเภทคู่มือ 
ในปี 2560 ภาวะการส่งออกจะดีข้ึน แต่ตลาดส่ิงพิมพป์ระเภทคู่มือมีการฟ้ืนตวัอย่างชา้ๆ และลูกคา้ของ

บริษทัฯเร่ิมมีการฟ้ืนตวัมากข้ึน โดยบริษทัมียอดขายประเภทคู่มือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 จากปี 2559  และคาดว่าในปี 
2560 การส่งออกจะประมาณร้อยละ 5 โดยบริษทัฯวางเป้าหมายยอดขายประเภทคู่มือเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 20  
หรือ ประมาณ 40 ลา้นบาท  
 

สภาวะตลาดและแนวโน้มการเตบิโต, การแข่งขัน และปัจจยัภายนอกที่กระทบต่ออุตสาหกรรมการพมิพ์ 
จากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศตลอดปี 2559 มีการชะลอตวัตลอดทั้งปี เศรษฐกิจโดยทัว่ไปยงัไม่ดีข้ึน  

แนวโนม้ปี 2560 คาดว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะมีการปรับตวัดีข้ึนจากปี 2559 เน่ืองจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลก 
และภาคการส่งออกท่ีคาดว่าน่าจะกลบัมาขบัเคล่ือนเศรษฐกิจอีกคร้ัง ตลอดจนภาคเอกชนจะไดรั้บการสนบัสนุน
จากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของรัฐบาล ราคาน ้ามนัท่ียงัมีแนวโนม้คงท่ี  การเขา้สู่ยคุประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) และประเทศไทยยงัคงมีศกัยภาพท่ีจะเป็นศูนยก์ลางของอาเซียนในฐานะผูผ้ลิตส่ิงพิมพใ์นอุตสาหกรรมทุก
ประเภท (Print Supply) เน่ืองจากอุตสาหกรรมการพิมพใ์นปัจจุบนัไดเ้ขา้ไปอยู่ในชีวิตประจ าวนัของผูบ้ริโภคมาก
ข้ึน   อีกทั้งยงัมีรูปแบบการพิมพท่ี์แตกต่างไปจากลกัษณะเดิมอีกดว้ย  ซ่ึงคาดว่าจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการ
พิมพใ์นประเทศ  โดยประเทศไทยจะมีโอกาสในการส่งสินคา้ออกไปประเทศเพ่ือนบา้นไดม้ากข้ึน   และบริษทัฯ
จะขยายการลงทุนในดา้นบรรจุภณัฑเ์พ่ิม  เพ่ือรองรับการขยายตวัของภาคการส่งออกสินคา้ของประเทศ โดยคาด
วา่จะขยายตวัได ้ส่วนหน่ึงเป็นผลจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจของประเทศคู่คา้ในเอเชีย เช่น จีน และ ญ่ีปุ่น ซ่ึงจะ
ท าใหอุ้ตสาหกรรมต่อเน่ืองขยายตวัตามไปดว้ย  ซ่ึงคาดว่าจะส่งผลดีต่อบริษทัฯ จากความตอ้งการบรรจุภณัฑข์อง
อุตสาหกรรมต่อเน่ือง   เม่ือมีการส่งออกมากข้ึนก็จะท าใหมี้การพิมพบ์รรจุภณัฑเ์พ่ิมข้ึน  ส าหรับส่ิงพิมพป์ระเภท
หนงัสือ นิตยสาร อ่ืนๆ คาดว่าจะชะลอตวัจากการปรับตวัของลูกคา้บางส่วนท่ีเปล่ียนการผลิตส่ิงพิมพท่ี์ผสมส่ือ
ดิจิตอลและเทคโนโลยีสมยัใหม่ ตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบนัท่ีเปล่ียนไป   ทั้งน้ีโดยภาพรวม
บริษทัฯเช่ือมัน่วา่อุตสาหกรรมการพิมพจ์ะเติบโตประมาณร้อยละ 5 - 10 และบริษทัฯคาดการณ์ว่าจะสามารถเพ่ิม
ยอดขายโดยรวมไดป้ระมาณร้อยละ 10 - 15 จากปี 2559  

 

การผลติหรือการจดัหาผลติภัณฑ์เพ่ือจ าหน่าย 
ที่ตั้งโรงงาน    บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน)   

เลขท่ี 51/29, 51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต 66 (สยามสามคัคี) 
แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210 
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ก)  ก าลงัการผลติ และปริมาณการผลติ 
  

ก าลงัการผลติและปริมาณการผลติของโรงพมิพ์ตะวนัออก 
ก าลงัการผลติ/ปริมาณการผลติ   *   1000 

รายการ 2559 2558 2557 

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

 

ข) อตัราการใช้ก าลงัการผลติ 
                  เน่ืองจากธุรกิจการพิมพย์งัเป็นธุรกิจบริการซ่ึงจะข้ึนอยู่กบัฤดูกาล และโอกาสพิเศษต่าง ๆ ในรอบปี    
จึงท าใหก้ารใชก้ าลงัการผลิตไม่สม ่าเสมอและคาดการณ์ล าบาก เพราะบางช่วงในฤดูกาลก าลงัการผลิตไม่เพียงพอ 
แต่บางช่วงเวลาก็มีก าลงัการผลิตเกินงานท่ีมีอยู่ ซ่ึงถา้เฉล่ียการใชก้ าลงัการผลิต จะประมาณ 80% ต่อปี โดยการ
พิมพม์ว้นของหนงัสือพิมพย์งัสามารถรับงานไดอี้กมาก 
 

ค) อตัราเพิม่ของปริมาณการผลติตามจ านวนหน่วย 
                  อตัราเพ่ิมของปริมาณการผลิต บริษทัฯ ยงัสามารถจะพิมพ ์เช่น หนงัสือพิมพไ์ดอี้ก 2 ลา้นฉบบัต่อเดือน
แต่เน่ืองจากผลกระทบทางเศรษฐกิจจึงไม่มีงานเพียงพอ 
 

ง) จ านวนกะที่ผลติได้ จ านวนกะที่ผลติจริง 
                 จ านวนกะท่ีท างานอยู ่2 กะ โดยจ านวนกะท่ีผลิตไดจ้ริง 2 กะ   
 
 

วตัถุดบิและผู้จ าหน่ายวตัถุดบิ (Supplier) 
วตัถุดบิ 
         วตัถุดิบหลกัของบริษทัฯ  ประกอบดว้ย กระดาษ, เพลท, หมึก, น ้ายาเคมี ต่าง ๆ  
 

แหล่งที่มาของวตัถุดบิ 
-  กระดาษ  มาจากทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
-  เพลท มาจากผูแ้ทนจ าหน่ายในประเทศ 
-  หมึก มาจากผูแ้ทนจ าหน่ายในประเทศ 
-  น ้ายาเคมีต่าง ๆ    มาจากผูแ้ทนจ าหน่ายในประเทศ 

 ตน้ทุนวตัถุดิบท่ีมากกว่า 45% คือกระดาษ เป็นวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงราคาตาม
สภาวะเศรษฐกิจ 
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สภาพปัญหาเกีย่วกบัวตัถุดบิ  
              ในปี 2559 ราคาเยื่อกระดาษปรับตวัเพ่ิมข้ึน ท าใหร้าคากระดาษในประเทศมีการปรับตวัสูงข้ึน และในปี 
2560 คาดวา่ราคากระดาษจะปรับตวัเพ่ิมข้ึนอีก   
 

ผู้จ าหน่ายวตัถุดบิ (Supplier) 
                ในประเทศ   
                            ผู้จ าหน่ายกระดาษ ประกอบด้วย : - 

1. บริษทั  ผลิตภณัฑก์ระดาษไทย  จ ากดั 
2. บริษทั ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ จ ากดั  
3. บริษทั สยามนิวส์พร้ินท ์จ ากดั 
4. บริษทั เอน็เอสเอสที เอนเตอร์ไพรส์ จ ากดั 
5. บริษทั ฟินิคซ พลัพ แอนด ์เพเพอร์ จ ากดั (มหาชน) 
6. บริษทั สยามกมลเอก จ ากดั 
7. บริษทั แอนทาลิส (ประเทศไทย) จ ากดั 
8. บริษทั เปเปอร์กรีน จ ากดั 
9. บริษทั ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ จ ากดั 
10. บริษทั ไทยพฒันาอุตสาหกรรมกระดาษ จ ากดั 

 

  ผู้จ าหน่ายหมกึพมิพ์ ประกอบด้วย :- 
1. บริษทั อินเตอร์อิงค ์จ ากดั 
2. บริษทั พาโนราม่า ซอย อ้ิงค ์จ ากดั 
3. บริษทั โตโยอ้ิงค ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
4. บริษทั ท.ไพบูลย ์จ ากดั 
5. บริษทั ทอ็ปเทค มิเลนเนียม จ ากดั 
6. บริษทั เอเอสที อินเตอร์ (1993) จ ากดั 
7. บริษทั ดีไอซี กราฟฟิค (ประเทศไทย) จ ากดั 

 

                            ผู้จ าหน่ายเพลท ,เคมภีัณฑ์ และอ่ืนๆ ประกอบด้วย :- 
1. บริษทั เนชัน่ไวด ์จ ากดั 
2. บริษทั เฮงเคล็ (ประเทศไทย) จ ากดั 
3. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั โพลี พอส 
4. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เอส.เอส.ฟิลม์ โปรเซส 
5. บริษทั ออยอินเตอร์ กรุ๊ป จ ากดั 
6. บริษทั เอส บี ยไูนเตด็ จ ากดั 
7. บริษทั ไดนามิค กราฟิคส์ จ ากดั 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

 

หนา้ท่ี 23  

                ต่างประเทศ  
                            ผู้จ าหน่ายกระดาษ ประกอบด้วย :- 

1. JEONJU PAPER CORPORATION 
2. UPM-Kymmene Asia Pacific Pte Ltd. 
3. SUN PAPER (HONG KONG) CO.,LTD. 
4. GOLDEN EAST TRADING (HONG KONG) CO.,LTD. 
5. P.T. PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS 
6. PAPER COREA INC. 
7. PAPER RIGHT CORP. 
8. JAPAN PULP AND PAPER CO.,LTD. 
9. HEINZEL SALES WILFRIED HEINZEL AG 
10. CENTRAL NATIONAL ASIA LIMITED 

ในการจดัหาวตัถุดิบของบริษทัฯ 3 ปีท่ีผา่นมา ไม่มีการจดัหาจากรายใด > 30% ติดต่อกนั 
 

การประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้า 
 

ตามท่ีภาครัฐไดมี้นโยบายในการสนบัสนุนการใชไ้ฟฟ้าพลงังานทดแทนนั้น โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลง็เห็น
ถึงโอกาสในการพฒันา และไดล้งทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังานทดแทน  ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีมีศกัยภาพในการ
เจริญเติบโตท่ีสูง และมีความเส่ียงในการด าเนินงานต ่า ตลอดจนสามารถสร้างรายไดท่ี้มัน่คงให้แก่บริษทัและ
บริษทัยอ่ยไดใ้นระยะยาว บริษทัฯจึงไดข้ยายธุรกิจในดา้นพลงังานทดแทนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ดงัน้ี 

 

โครงการโรงไฟฟ้าภายในประเทศ 
 เม่ือปลายปี 2554 บริษทัฯไดล้งทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์ห่งแรก ท่ีอ  าเภอบ่อพลอย 
จงัหวดักาญจนบุรี ขนาดก าลงัการผลิตรวม 10 เมกะวตัต ์ซ่ึงไดก่้อสร้างเสร็จเรียบร้อยแลว้ และเร่ิมเดินเคร่ืองเชิง
พาณิชยจ์ าหน่ายกระแสไฟฟ้า (COD) ใหก้บัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตั้งแต่วนัท่ี 15 ตุลาคม 2555 เป็นตน้มา   
 ต่อมาเม่ือปลายปี 2555 ไดล้งทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยเ์พ่ิมอีกหน่ึงแห่ง ท่ีอ  าเภอโคกส าโรง 
จงัหวดัลพบุรี ขนาดก าลงัการผลิต 5 เมกะวตัต ์โดย COD ตั้งแต่วนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2557   
 และเม่ือปลายปี 2556 ไดล้งทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา (Solar PV 
Roof) จ านวน 8 โครงการ ขนาดก าลงัการผลิตรวมประมาณ 1.5 เมกะวตัต ์ และเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยจ์ าหน่าย
กระแสไฟฟ้า (COD) ใหก้บัการไฟฟ้านครหลวงแลว้ โดยจ านวน 5 โครงการ ขนาดก าลงัการผลิตรวม 1.07 เมกะ
วตัต ์COD ตั้งแต่วนัท่ี 18 กนัยายน 2557 และอีกจ านวน 3 โครงการ ขนาดก าลงัการผลิตรวม 0.43 เมกะวตัต ์ COD 
ในไตรมาส 2 ปี 2558 
 ในปี 2559 บริษทัไดล้งทุนเพ่ิม 2 โครงการ   1) โครงการพลงังานไฟฟ้าขนาดเลก็ โดยใชพ้ลงังานความ
ร้อนร่วม จ านวน 3 โรงไฟฟ้า ก าลงัการผลิตสูงสุดรวม 360 เมกะวตัต ์และไอน ้าก าลงัการผลิตสูงสุดรวม 90 ตนัต่อ
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ชัว่โมง โดยเป็นการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัทั้งทางตรงและทางออ้ม ในสัดส่วนร้อยละ 49.50 ของบริษทั พีพีทีซี จ ากดั 
(“PPTC”) และในสดัส่วนร้อยละ 40.00 ของบริษทั เอสเอสยูที จ ากดั (“SSUT”) 2) โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตย์ส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร ขนาดก าลงัการผลิต 5 เมกะวตัต์ ซ่ึง
เดินเคร่ืองเชิงพาณิชยจ์ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เม่ือวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2560 
 

โครงการโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ 
  

เม่ือตน้ปี 2557 กลุ่มบริษทัไดล้งทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยป์ระเทศญ่ีปุ่น โครงการ 
KURIHARA ในเขตพ้ืนท่ีเมืองคูริฮาร่า จงัหวดัมิยากิ ขนาดก าลงัการผลิตประมาณ 23 เมกะวตัต์  โดยคาดว่าจะ 
COD ภายในปี 2560  และในปลายปี 2558 ลงทุนในประเทศญ่ีปุ่นเพ่ิม คือโครงการ KYOTO ขนาดก าลงัการผลิต 
9.99  เมกะวตัต ์ในเขตพ้ืนท่ีเมืองเกียวโต ไดก่้อสร้างแลว้เสร็จ และเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยจ์ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บั
การไฟฟ้าเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ตั้งแต่วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2559 
 

 และบริษทัไดล้งทุนเพ่ิมอีกในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น Shichikashuku 1-2 
ขนาดก าลงัการผลิตรวม 3.465 เมกะวตัต์ (4.4075 เมกะวตัต์ติดตั้ง) คาดว่าจะสามารถก่อสร้างแลว้เสร็จ และ
จ าหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชยไ์ดภ้ายในกลางปี 2560 โดยสรุปโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั ณ ปัจจุบนัมีดงัน้ี 
 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ประเภท Solar Farm ประกอบด้วย 

ล าดบั ช่ือโครงการ 
ขนาดก าลงัการผลติ 

(เมกะวตัต์) 
ที่ตั้งโครงการ 

เร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้า 
(COD) 

1 โรงไฟฟ้าบ่อพลอย 10 อ าเภอบ่อพลอย 
จงัหวดักาญจนบุรี 

15 ตุลาคม 2555 

2 โรงไฟฟ้าลพบุรี 5 อ าเภอโคกส าโรง 
จงัหวดัลพบุรี 

4 กมุภาพนัธ์ 2557 

3 โรงไฟฟ้าปราจีนบุรี 5 อ าเภอเมืองปราจีนบุรี 
จงัหวดัปราจีนบุรี 

1 กมุภาพนัธ์ 2560 

รวม 20 MW   
 
โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลงัคา  ประกอบด้วย 

ล าดบั ช่ือโครงการ 
ขนาดก าลงัการผลติ 

(กโิลวตัต์) 
ที่ตั้งโครงการ 

เร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้า 
(COD) 

1 KMC994 214.8 อ.ก่ิงบางเสาธง จ.สมุทรปราการ 18 กนัยายน 2557 
2 KMC995 214.8 อ.ก่ิงบางเสาธง จ.สมุทรปราการ 18 กนัยายน 2557 
3 KMC996 214.8 อ.ก่ิงบางเสาธง จ.สมุทรปราการ 18 กนัยายน 2557 
4 KMC9911 214.8 อ.ก่ิงบางเสาธง จ.สมุทรปราการ 18 กนัยายน 2557 
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5 KMC9915 214.8 อ.ก่ิงบางเสาธง จ.สมุทรปราการ 18 กนัยายน 2557 
6 EPCO B2 129.36 เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10 มิถุนายน 2558 

7 EPCO B3 64.68 เขตหลกัส่ี  กรุงเทพมหานคร 30 เมษายน 2558 

8 TYT-K 237.16 เขตหลกัส่ี  กรุงเทพมหานคร 28 เมษายน 2558 

รวม 8 โครงการ 1,505.2   
 
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่น ประกอบด้วย 

ล าดบั ช่ือโครงการ 
บริษัทผู้พฒันา 

และด าเนินโครงการ 
FIT Price 

(JPY/kWh) 
ขนาดก าลงั 

การผลติ (MW) 
ประมาณการ 

COD  

1 KURIHARA Premier Solution Co., Ltd 36 12.24 เม.ย. 2561 
2 KURIHARA Premier Solution Co., Ltd 40 9.52 เม.ย. 2561 
3 KYOTO Godo Kaisha Green Energy 32 9.99 COD พ.ย. 59 
4 SHICHIKUSHUKU 1-2 Deneb 36 3.465 มิ.ย. 2560 

รวม 35.215 MW  

 
โครงการพลงังานไฟฟ้า โดยใช้พลงังานความร้อนร่วม (Co-Generation Combined Power Plant) ประกอบด้วย 

ล าดบั ช่ือโครงการ 
ขนาดก าลงัการผลติ 

(เมกะวตัต์) 
ไอน า้ 

(ตนั/ช่ัวโมง) 
ที่ตั้งโครงการ 

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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ลกัษณะผลติภัณฑ์และการบริการ 
 

กลุ่มบริษทัไดด้ าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์เพ่ือจ าหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(“กฟภ.”) โดยกลุ่มบริษทัไดท้ าสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟภ. เรียบร้อยแลว้ ซ่ึงเป็นการรับซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้า
ขนาดเลก็มากส าหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน และไดรั้บส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) ส าหรับ
ผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเลก็มาก ในอตัรา 8 บาทต่อกิโลวตัตช์ัว่โมง เป็นระยะเวลา 10 ปี  

ทั้งน้ีการจ าหน่ายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยน์ั้น ในแต่ละโครงการสามารถยื่นขอรับการส่งเสริมการ
ลงทุน จากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI) ได ้โดยจะไดรั้บสิทธ์ิประโยชน์หลกั 
ในการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามระเบียบของ BOI ซ่ึงโรงไฟฟ้าทั้งสองแห่งไดด้ าเนินการขอรับบตัร
ส่งเสริมจาก BOI เรียบร้อยแลว้ 

 

โครงสร้างรายได้ 
 

รายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้า 
 กลุ่มบริษทัไดล้งนามในสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า (PPA) กบั กฟภ. ส าหรับการซ้ือขายไฟฟ้า ของ โรงไฟฟ้า   
บ่อพลอย จ านวน 10 เมกะวตัต ์และโรงไฟฟ้าลพบุรี จ านวน 5 เมกะวตัต ์รวม 2 โครงการ เป็นจ านวน 15 เมกะวตัต ์
โดยสญัญามีระยะเวลา 5 ปี ต่ออายคุร้ังละ 5 ปี โดยอตัโนมติั รวมเป็นระยะเวลา 25 ปี และมีผลบงัคบัใชจ้นกวา่
ผูผ้ลิตไฟฟ้ายื่นหนงัสือขอยกเลิกสญัญา 
 

รายได้จากส่วนเพิม่ราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) 
 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ถือเป็นพลงังานหมุนเวียนรูปแบบหน่ึง ท่ีไดรั้บการส่งเสริมจากภาครัฐ โดย
ไดรั้บส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้าในอตัรา 8 บาทต่อกิโลวตัตช์ัว่โมง เป็นระยะเวลา 10 ปี นบัจากวนัเร่ิมซ้ือขายไฟฟ้า 
 

รายได้จากการขายคาร์บอนเครดติ 
 คาร์บอนเครดิต หมายถึง กรรมสิทธ์ิในปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดได ้ ภายใตพิ้ธีสารเกียวโต ท่ีเกิดจาก
กลไกการพฒันาท่ีสะอาด (Clean Development Mechanism “CDM”) ซ่ึงผูป้ระกอบการสามารถยื่นขอข้ึนทะเบียน
กบั United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) และออกเป็น Certificated Emission 
Reductions (“CERs”) หรือใบรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ือน าไปเสนอขายต่อไป 
 

สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
กลุ่มบริษทัไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยไดรั้บ

สิทธ์ิประโยชนภ์าษีเงินไดนิ้ติบุคคล ส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมี
รายได ้ และภายหลงัจากระยะเวลา 8 ปี ดงักล่าว กิจการจะไดรั้บการลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 
50 ของอตัราปกติ เป็นระยะเวลา 5 ปี และโรงไฟฟ้าบ่อพลอยเร่ิมจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียบร้อยแลว้ 
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ตั้งแต่วนัท่ี 15 ตุลาคม 2555 และโรงไฟฟ้าลพบุรี เร่ิมจ าหน่ายกระแสไฟฟ้ากบัการไฟฟ้า ตั้งแต่วนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 
2557 อตัราภาษีท่ีช าระสามารถสรุปได ้ดงัน้ี :- 

 

ปี 
อตัราภาษทีี่ได้รับ 

การยกเว้น 
อตัราภาษเีงินได้ 

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

ตั้งแต่ปีท่ี 13 ข้ึนไป 0% 30% 
 

* ค านวณจากอตัราภาษีเงินไดป้กติ 30% 

 
การตลาดและภาวะการแข่งขนั 
 

กลยุทธ์การแข่งขัน 
 

การประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ถือได้ว่าเป็นธุรกิจท่ีไม่มีการแข่งขนัทางตรงกับ
ผูป้ระกอบการรายใด เน่ืองจากการจ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บั กฟภ. นั้น ผูป้ระกอบการจะตอ้งไดรั้บอนุญาตใหผ้ลิตและ
จ าหน่ายไฟฟ้าตามราคาและเง่ือนไขท่ีไดรั้บจาก กฟภ. เท่านั้น 

 

ดว้ยลกัษณะของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยด์งักล่าว กลุ่มบริษทัไดก้ าหนดกลยทุธ์หลกัส าหรับ
ธุรกิจ โดยมุ่งเนน้เพ่ือใหป้ระสบความส าเร็จ และมีการเจริญเติบโตของผลการด าเนินงาน ดงัน้ี  

 

1. มุ่งเนน้การเป็นผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเลก็ (VSPP) จากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
จากการท่ีภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนธุรกิจพลงังานทดแทนนั้น กลุ่มบริษทัจึงมีกลยุทธ์ในการ

ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้า โดยมุ่งเนน้ท่ีจะเป็นผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (VSPP) ในการจ าหน่ายไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยใ์ห้แก่ กฟภ. เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีสร้างรายไดท่ี้มัน่คงในระยะยาว ไม่มีความเส่ียงในดา้นการแข่งขนั 
สามารถสร้างผลตอบแทนท่ีดีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้อีกทั้งยงัมีความคล่องตวัในการประกอบธุรกิจ และสามารถคืนทุน
ใหแ้ก่บริษทัไดใ้นระยะเวลาท่ีสั้น 

 

2. การเลือกใชเ้ทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า 
กลุ่มบริษทัพิจารณาเลือกแผงโซล่าเซลล ์อุปกรณ์ต่าง ๆ และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั มีประสิทธิภาพท่ี

ใชใ้นการก่อสร้างโรงไฟฟ้า เพ่ือใหไ้ดป้ริมาณการผลิตไฟฟ้าท่ีสูงตามขนาดก าลงัการผลิตท่ีก าหนด ซ่ึงคดัเลือก จาก
ผูผ้ลิตและจ าหน่ายแผงเซลลแ์สงอาทิตยจ์ากต่างประเทศ โดยเป็นผูท่ี้มีความสามารถในกระบวนการผลิตครบถว้น
ทุกขั้นตอน เร่ิมตั้งตน้จนกระทัง่เสร็จกระบวนการผลิตไฟฟ้า อีกทั้งยงัมีหน่วยงานวิจยัและการพฒันาเป็นของ
ตนเอง โดยไม่จ าเป็นตอ้งว่าจา้งหรืออาศยัในบางขั้นตอนการผลิต เช่นเดียวกบัผูผ้ลิตรายอ่ืน ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัได้
เปรียบเทียบกบัผูผ้ลิตในประเทศอ่ืน ๆ แลว้ เห็นว่าผูผ้ลิตรายน้ีมีแผงโซล่าร์เซลล ์อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีมีคุณภาพ และ
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เทคโนโลยีทนัสมยั มีประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟ้า และราคาท่ีเหมาะสมในการลงทุน อีกทั้งมีความพร้อมใน
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์หแ้ก่กลุ่มบริษทัได ้

 

ลกัษณะของลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย 
ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายของบริษทัไดแ้ก่หน่วยงานทางดา้นไฟฟ้าของภาครัฐเพียงรายเดียว โดยจ าหน่าย

ไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การไฟฟ้านครหลวง)  ทั้งน้ีโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยใ์นเชิงพาณิชยข์องภาคเอกชนในปัจจุบนันั้น ก าหนดให้ตอ้งผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าทั้งหมดให้กบั
หน่วยงานการไฟฟ้าท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น ตามรายละเอียด และเง่ือนไขสญัญารับซ้ือไฟฟ้า 

 

ภาพรวมของตลาดในอนาคต 
 ตามแผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2558 - 2579 (PDP2015) ของกระทรวงพลงังาน 
รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือกรวม 19,634 เมกะวตัต์ โดยมาจาก
พลงังานแสงอาทิตย ์6,000 เมกะวตัต ์ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นอุตสาหกรรมท่ีภาครัฐยงัคง
ใหค้วามส าคญัและสนบัสนุนต่อไปอีกในระยะยาว 
 นอกจากนั้นกระทรวงพลงังานยงัมีแนวคิดท่ีจะเปิดเสรีการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์น
หลงัคาส าหรับใชง้านเอง (Self-Consumption) โดยใชว้ิธี net metering และไดอ้อกประกาศโครงการน าร่องขนาด 
100 เมกะวตัต ์ส าหรับอาคารท่ีพกัอาศยั ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 ซ่ึงหากโครงการประสบผลส าเร็จ คาดว่าการเปิด
เสรีการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาคงจะเป็นจริงไดใ้นอนาคตอนัใกล ้
 ปัจจุบนัราคาค่าแผงโซล่าร์เซลล์และอุปกรณ์ลดลงมามาก และมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน จนสามารถ
แข่งขนัดา้นราคากบัระบบไฟฟ้าสายส่ง ซ่ึงบริษทัเองไดเ้ล็งเห็นโอกาสน้ี จึงไดเ้ร่ิมแนะน าระบบไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยบ์นหลงัคา ให้กบัโรงงานต่างๆ พร้อมกบัน าเสนอรูปแบบการลงทุนต่างๆ ให้กบัทางผูป้ระกอบการ
พิจารณา ทั้งรูปแบบท่ีบริษทัเป็นผูรั้บเหมาติดตั้งและรูปแบบท่ีบริษทัเป็นผูล้งทุน 
 เม่ือมองในภาพรวมของทั้ งประเทศไทยและทั้ งโลกในด้านการปฏิรูปพลงังานการผลิตไฟฟ้าและ
พลงังานจากพลงังานทดแทนก าลงัเป็นกระแสหลกั อนัเน่ืองมาจากการต่ืนตวัเร่ืองการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม รวมทั้ง
ความไม่แน่นอนทั้งดา้นราคาและอุปทานของพลงังานจากฟอสซิล จึงท าใหก้ารพฒันาพลงังานทดแทนมีแนวโนม้
ท่ีจะมากข้ึนและเร็วข้ึนกวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้
 
การจดัหาผลติภัณฑ์ 

 
ระบบการผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ 

 

การด าเนินงานของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยน์ั้น ประกอบดว้ยแผงโซล่าเซลล์ ท าหนา้ท่ีรับ
แสงอาทิตย ์และแปลงพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นไฟฟ้าชนิดกระแสตรง ส่งผ่านไปยงัตูร้วมกระแสย่อย เพ่ือรวบรวม
ไฟฟ้าในแต่ละชุดเขา้ดว้ยกนั จากนั้นส่งไปยงัเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้าจากกระแสตรงเป็นกระแสสลบั และแปลง
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แรงดนัให้สูงข้ึนโดยหมอ้แปลงแรงดนั เพ่ือส่งต่อไปยงัตูค้วบคุมไฟฟ้าแรงดนัสูงและท าการจ าหน่ายให้แก่การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป 

 
ระบบการท างานของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทย่อย 
 

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) ไดล้งทุนในบริษทัย่อยทั้งทางตรง และทางออ้ม ปัจจุบนัมี
บริษทัยอ่ย  ดงัน้ี  

1. บริษัท อสีเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 

ข้อมูลทัว่ไป                                                                                                                        
 บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (EP)  (เดิมช่ือ บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จ ากดั โดย
เปล่ียนช่ือ และแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2559) ในฐานะบริษทัย่อยโดยตรง ซ่ึง EPCO ถือ
หุน้อตัราร้อยละ 100 (EPCO ซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมในสัดส่วนร้อยละ 24 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 จากบริษทั เจน-
เนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน))   ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2553 ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 50,000,000 
บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั จ านวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ต่อมาได้จดทะเบียนเพ่ิมทุน เป็นทุนจด
ทะเบียนจ านวน 245,100,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั จ านวน 24,510,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ช าระเต็ม
มูลค่า   ต่อมาเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2558 จดทะเบียนเพ่ิมทุนอีกจ านวน 474,900,000 รวมเป็นทุนจดทะเบียน
จ านวน 720,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั จ านวน 72,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท ช าระเต็มมูลค่า   และ
ในวนัท่ี 7 มกราคม 2559 จดทะเบียนเพ่ิมทุนอีกจ านวน  180,000,000 บาท  และเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว ้จาก
เดิมมูลค่าหุน้ละ 10 บาท เป็น มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท  รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งส้ินจ านวน 900,000,000 บาท 
แบ่งเป็นหุน้สามญั 9,000,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท ช าระเตม็มูลค่าเม่ือวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2559  
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ณ 17 สิงหาคม 2559 EP จดทะเบียนเพ่ิมทุนอีกจ านวน 1,100,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 
11,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน จ านวน 1,200,000,000 บาท โดยมี
รายช่ือผูถื้อหุน้ดงัน้ี 

 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่8 กมุภาพนัธ์  2560 
 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 8,999,999,600 75.00 
2 นางสาวรุ่งระวี     เอ่ียมพงษไ์พฑูรย ์ 100 - 
3 นางสุมาลี            อ่องจริต 100 - 
4 นายยทุธ       ชินสุภคักลุ 100 - 
5 นางชวนพิศ            ฉายเหมือนวงศ ์ 100 - 
6 นายกองตรีสุวิทย ์    พิพฒันว์ิไลกลุ 680,000,000 5.67 
7 นายถนอมศกัด์ิ        ชาญศกัด์ิวานิช 500,000,000 4.17 
8 นายสุพจน ์              เจียรจรูญศรรี 500,000,000 4.17 
9 นายนิวตัน ์              แจง้อริยวงศ ์ 470,000,000 3.92 

10 นายมิตติ                  ติยะไพรัช 200,000,000 1.67 
11 นายวินยั                   เลาหประสิทธิ 100,000,000 0.83 
12 ร.ท. วโรดม             สุจริตกลุ 100,000,000 0.83 
13 นายพยงุศกัด์ิ            พวัพนัธ์กุล 100,000,000 0.83 
14 นางพิจิตรา               มหาพล 100,000,000 0.83 
15 Miss Shi Yat Ting Yvonne 100,000,000 0.83 
16 นายโชคดี                 วิศาลสิงห์ 50,000,000 0.42 
17 นายโกมล                 วงศพ์รเพญ็ภาพ 40,000,000 0.33 
18 นายภกัดี                   ศุทธาวฒิุวงศ ์ 30,000,000 0.25 
19 นายวิกรานต ์            ก่อเกียรติสิริ 30,000,000 0.25 

รวม 12,000,000,000 100.00 
 

คณะกรรมการบริษทั มดีงันี้:- 
1. นายยทุธ ชินสุภคักลุ 
2. นางสาวอรอร อคัรเศรณี 
3. นางชวนพิศ  ฉายเหมือนวงศ ์
4. นางสาวรุ่งระวี เอ่ียมพงษไ์พฑูรย ์
5. นายสมชาย   คูวิจิตรสุวรรณ 

6. นายกมล รัตนไชย 
7. นายประสงค ์ หาญปิยวฒันสกลุ 
8. นายแดน ชินสุภคักลุ 
9. นายสุกิจ เลิศอศัวรัตน์ 
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ผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท :- 
จ านวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและ

ประทบัตราส าคญัของบริษทั 
 
 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                        
หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2559 % ปี 2558 % ปี 2557 % 
รายไดเ้งินปันผล 153,963 74.74 197,042 88.31 139,970 78.09 
รายไดค่้าการจดัการ 13,800 6.70 13,200 5.92 7,800 4.35 
ดอกเบ้ียรับ, อ่ืน ๆ 38,230 18.56 12,874 5.77 31,465 17.56 

รวม 205,993 100.00 223,116 100.00 179,235 100.00 

 
2. บริษัท เจเคอาร์ พลังงาน จ ากดั   
 

ข้อมูลทั่วไป             
 บริษัท เจเคอาร์ พลังงาน จ ากัด (JKR)  ในฐานะบริษทัย่อยทางออ้ม  ซ่ึง EP ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 
99.99  ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2553 ดว้ยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั จ านวน 10,000 หุน้ 
มูลค่าหุน้ละ 100 บาท ต่อมาไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุน ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 125,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 
จ านวน 1,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ช าระเต็มมูลค่า  ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด 5 เมกะวตัต ์ท่ีอ  าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี โดย JKR ไดสิ้ทธิในการขายไฟฟ้า
ใหแ้ก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และไดรั้บส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) ในอตัรา 8 บาทต่อกิโลวตัตช์ัว่โมง เป็น
ระยะเวลา 10 ปี โดยเร่ิมการขายไฟฟ้ามาตั้งแต่เดือน 15 ตุลาคม 2555 ถึงปัจจุบนั และไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน
จากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI) ในการยกเวน้ ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตาม
ระเบียบของ BOI เป็นระยะเวลา 8 ปีนบัจากวนัท่ีเร่ิมมีรายได ้และไดรั้บการลดหย่อน ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับ
ก าไรสุทธิท่ีไดใ้นอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติเป็นระยะเวลาอีก 5 ปีหลงัจากการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล โดย
มีผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที่ 8 กมุภาพนัธ์ 2560 
 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1,249,880 99.99 
2 นายยทุธ ชินสุภคักลุ 10 - 
3 นางสุมาลี อ่องจริต 10 - 
4 นายจรัล รัตนโชตินนัท ์ 25 0.002 
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ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
5 นายกิติพงษ ์ รัตนโชตินนัท ์ 25 0.002 
6 นายกิตติชยั รัตนโชตินนัท ์ 25 0.002 
7 นายไชยนนัท ์ รัตนโชตินนัท ์ 25 0.002 

รวม 1,250,000 100.00 
 

คณะกรรมการบริษทั มดีงันี้:- 
1. นายยทุธ ชินสุภคักลุ 
2. นางชวนพิศ  ฉายเหมือนวงศ ์
3. นางสาวรุ่งระวี เอ่ียมพงษไ์พฑูรย ์
4. นายสุกิจ เลิศอศัวรัตน์ 
5. นายวีระ เหล่าวิทวสั 

 

ผู้มอี านาจลงนามของบริษทั :- 
จ านวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้ คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและ

ประทบัตราส าคญัของบริษทั 
 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                        
       หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2559 % ปี 2558 % ปี 2557 % 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า   
(COD 15 ต.ค. 55) 

105,697 96.50 111,378 98.68 107,489 97.22 

รายไดจ้ากการขายคาร์บอนเครดิต 3,228 2.95 - - 2,417 2.19 
รายไดอ่ื้น  603 0.55 1,493 1.32 653 0.59 

รวม 109,528 100 112,871 100.00 110,559 100.00 
 
 

3.  บริษัท อาร์พวี ีพลงังาน จ ากดั 
 

ข้อมูลทั่วไป  
บริษัท อาร์พีวี พลังงาน จ ากัด (RPV)  ในฐานะบริษทัย่อยทางออ้ม  ซ่ึง EP ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 

99.96 ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2551 ดว้ยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั จ านวน 50,000 
หุน้ มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ต่อมาไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุน  ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 130,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้น
สามญั จ านวน 1,300,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท ทุนช าระแลว้จ านวนเงิน 129,962,500 บาท   ประกอบธุรกิจ
ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด 5 เมกะวตัต ์ท่ีอ  าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรีโดย RPV 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
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ไดสิ้ทธิในการขายไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และไดรั้บส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) ในอตัรา 8 
บาทต่อกิโลวตัตช์ัว่โมง เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยเร่ิมขายไฟฟ้ามาตั้งแต่เดือน 15 ตุลาคม 2555 ถึงปัจจุบนั และ
ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI) ในการยกเวน้
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามระเบียบของ BOI เป็นระยะเวลา 8 ปีนบัจากวนัท่ีเร่ิมมีรายได ้และไดรั้บการลดหย่อนภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดใ้นอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติเป็นระยะเวลาอีก 5 ปีหลงัจากการยกเวน้
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล โดยมีผูถื้อหุน้ ดงัน้ี  

 
รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที่  8  กมุภาพนัธ์  2560 
 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1,299,480 99.96 
2 นายยทุธ ชินสุภคักลุ 10 - 
3 นางสุมาลี อ่องจริต 10 - 
4 นายจรัล รัตนโชตินนัท ์ 500 0.04 

รวม 1,300,000 100.00 
 

คณะกรรมการบริษทั มดีงันี้:- 
1. นายยทุธ ชินสุภคักลุ 
2. นางชวนพิศ  ฉายเหมือนวงศ ์
3. นายสุกิจ เลิศอศัวรัตน์ 
4. นายวีระ เหล่าวิทวสั 
 

ผู้มอี านาจลงนามของบริษทั :- 
จ านวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผูกพนับริษทัได้ คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและ

ประทบัตราส าคญัของบริษทั 
 
 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                        
หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2559 % ปี 2558 % ปี 2557 % 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า  
(COD 15 ต.ค. 55) 

106,424 96.31 
 

110,908 98.41 
 

107,626 97.21 

รายไดจ้ากการขายคาร์บอนเครดิต 3,228 2.92 - - 2,417 2.18 
รายไดอ่ื้น 852 0.77 1,792 1.59 677 0.61 

รวม 110,504 100.00 112,700 100.00 110,720 100.00 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
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4.  บริษัท เอป็โก้ กรีน พาวเวอร์ พลสั จ ากดั 
 

ข้อมูลทัว่ไป     
  

บริษัท เอ็ปโก้ กรีน พาวเวอร์ พลัส จ ากัด (EPCOG) ในฐานะบริษทัย่อยโดยออ้ม ซ่ึง EP ถือหุน้อตัราร้อยละ 
99.99   ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 9 ธันวาคม 2554  ดว้ยทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั จ านวน 
10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ช าระเต็มมูลค่า  ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย ์ ปลายปี 2556 ไดเ้ร่ิมลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา (Solar PV 
Roof) จ านวน 8 โครงการ ขนาดก าลงัการผลิตรวม 1.5 เมกะวตัต์  ซ่ึงเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย์จ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้านครหลวงแลว้ จ านวน 5 โครงการ ขนาดก าลงัการผลิตรวม 1.07 เมกกะวตัต ์ตั้งแต่
วนัท่ี 18 กนัยายน 2557 และอยูร่ะหวา่งการด าเนินการอีกจ านวน 3 โครงการ  โดยมีผูถื้อหุน้ ดงัน้ี  

 
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที่  8 กมุภาพนัธ์ 2560 
 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 9,999,997 99.99 
2 นายยทุธ   ชินสุภคักลุ 1 - 
3 นางสุมาลี        อ่องจริต 1 - 
4 นางชวนพิศ        ฉายเหมือนวงศ ์ 1 - 

รวม 10,000,000 100.00 
 

คณะกรรมการบริษทั มดีงันี้:- 
1. นายยทุธ ชินสุภคักลุ 
2. นางชวนพิศ  ฉายเหมือนวงศ ์
3. นางสาวรุ่งระวี เอ่ียมพงษไ์พฑูรย ์
4. นายสุกิจ เลิศอศัวรัตน์ 

 
ผู้มอี านาจลงนามของบริษทั :- 

จ านวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้ คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั และ
ประทบัตราส าคญัของบริษทั 

 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
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โครงสร้างรายได้                                                                                                                        
หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2559 % ปี 2558 % ปี 2557 % 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า (Solar Roof)   
(COD 5 โครงการ ณ 18 ก.ย. 57) 

14,679 88.39 
 

13,506 90.21 
 

2,797 25.87 
 

รายไดอ่ื้น 1,927 11.61 1,466 9.79 8,014 74.13 
รวม 16,606 100.00 14,972 100.00 10,811 100.00 

 
 

5.  บริษัท อะควาติส เอน็เนอร์จี จ ากดั 
 

ข้อมูลทัว่ไป                                                                                                         
บริษทั อะควาตสิ เอน็เนอร์จ ีจ ากดั (Aquatist) ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้ม  โดย EP ถือหุน้  ในสดัส่วน

ร้อยละ 99.99  ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2553 ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 5,000,000 บาท แบ่งเป็น    หุน้สามญั 
จ านวน 500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท ต่อมาจดทะเบียนเพ่ิมทุน ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 140 ลา้นบาท 
แบ่งเป็นหุน้สามญั จ านวน 14,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท ช าระเตม็มูลค่า  ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
ไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์ โดยมีผูถื้อหุน้ ดงัน้ี  

 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที่  8 กมุภาพนัธ์ 2560 
 

 ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 13,999,998 99.99 
2 นายยทุธ   ชินสุภคักลุ 1 - 
3 นางสุมาลี        อ่องจริต 1 - 

รวม 14,000,000 100.00 
 

คณะกรรมการบริษทั มดีงันี้:- 
1. นายยทุธ ชินสุภคักลุ 
2. นางชวนพิศ  ฉายเหมือนวงศ ์
3. นางสาวรุ่งระวี เอ่ียมพงษไ์พฑูรย ์
4. นายวีระ เหล่าวิทวสั 
5. นายสุกิจ เลิศอศัวรัตน์ 

 

ผู้มอี านาจลงนามของบริษทั :- 
จ านวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและ

ประทบัตราส าคญัของบริษทั 
 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
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โครงสร้างรายได้                                                                                                                        

หน่วย :  พนับาท 
 ปี 2559 % ปี 2558 % ปี 2557 % 

รายไดเ้งินปันผล 28,000 99.95 65,800 99.61 47,600 98.15 
ดอกเบ้ียรับ 13 0.05 260 0.39 897 1.85 

รวม 28,013 100.00 66,060 100.00 48,497 100.00 

 
6.  บริษัท ลพบุรี โซล่า จ ากดั 
 

ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                        
บริษทั ลพบุรี โซล่า จ ากดั (Lopburi)  ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้ม โดยบริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก 

จ ากดั (มหาชน) (EPCO)  เขา้ซ้ือหุน้สามญัของ  บริษทั อะควาติส เอน็เนอร์จี จ ากดั (Aquatist)  ในสดัส่วนร้อยละ 
99.99    และ Aquatist ถือหุน้ใน Lopburi สดัส่วนร้อยละ 99.99    Lopburi  ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2555         
ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั จ านวน 10,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท   ต่อมา
ได ้  จดทะเบียนเพ่ิมทุน  ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 140,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั จ านวน 1,400,000 หุน้ 
มูลค่าหุน้ละ 100 บาท ช าระเตม็มูลค่า   ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์
ขนาด 5 เมกกะวตัต ์ ท่ีต าบลวงัขอนขวา้ง อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี โดย Lopburi ไดสิ้ทธิในการขายไฟฟ้า
ใหแ้ก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และไดรั้บส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) ในอตัรา 8 บาทต่อกิโลวตัตช์ัว่โมง เป็น
ระยะเวลา 10 ปี และไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย 
(BOI) ในการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามระเบียบของ BOI เป็นระยะเวลา 8 ปีนบัจากวนัท่ีเร่ิมมีรายได ้ และ
ไดรั้บการลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดใ้นอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติเป็นระยะเวลาอีก 
5 ปีหลงัจากการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  โดยมีผูถื้อหุน้ดงัน้ี   

 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที่  8 กมุภาพนัธ์ 2560 
 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั อะควาติส เอน็เนอร์จี จ ากดั 1,399,997 99.99 
2 นายยทุธ   ชินสุภคักลุ 2 - 
3 นางสุมาลี        อ่องจริต 1 - 

รวม 1,400,000 100.00 
 

คณะกรรมการบริษทั มดีงันี้:- 
1. นายยทุธ ชินสุภคักลุ 
2. นางชวนพิศ  ฉายเหมือนวงศ ์
3. นางสาวรุ่งระวี เอ่ียมพงษไ์พฑูรย ์

4. นายวีระ เหล่าวิทวสั 
5. นายสุกิจ เลิศอศัวรัตน์



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
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ผู้มอี านาจลงนามของบริษทั :- 
จ านวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและ

ประทบัตราส าคญัของบริษทั 
 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                  
หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2559 % ปี 2558 % ปี 2557 % 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า  
(COD 4 ก.พ. 57) 

108,595 99.64 
 

117,351 99.33 
 

108,831 94.64 
 

รายไดอ่ื้น 389 0.36 791 0.67 6,163 5.36 
รวม 108,983 100.00 118,142 100.00 114,994 100.00 

 
 

7.  บริษัท เอป็โก้ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั 
 

ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                        
บริษทั เอป็โก ้เอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั (EPCOE)  ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้ม โดย บริษทั เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ 

พลสั จ ากดั ถือหุ้นใน EE สัดส่วนร้อยละ 99.99 ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2557 ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 

10,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั จ านวน 1 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท ต่อมาได ้ จดทะเบียนเพ่ิมทุน ปัจจุบนั

มีทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั จ านวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ช าระเต็ม

มูลค่า ประกอบธุรกิจพฒันาโครงการพลงังานและถือหุน้ในบริษทัอ่ืน โดยมีผูถื้อหุน้ดงัน้ี   
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที่  8 กมุภาพนัธ์ 2560 
 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั จ ากดั 19,999,997 100.00 
2 นายยทุธ   ชินสุภคักลุ 1 - 
3 นางสุมาลี        อ่องจริต 1 - 
4 นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ ์ 1 - 

รวม 20,000,000 100.00 

 
คณะกรรมการบริษทั มดีงันี้:- 

1. นายยทุธ ชินสุภคักลุ 
2. นางสุกิจ  เลิศอศัวรัตน์ 
3. นายแดน ชินสุภคักลุ 

 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
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ผู้มอี านาจลงนามของบริษทั :- 
จ านวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและ

ประทบัตราส าคญัของบริษทั 

 
โครงสร้างรายได้                                                                                                                  

หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2559 % ปี 2558 % ปี 2557 % 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า  - - - - - - 
รายไดอ่ื้น 33.93 100.00 4.35 100.00 0.29 100.00 

รวม 33.93 100.00 4.35 100.00 0.29 100.00 

 
8.  บริษัท โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 

ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                        
บริษทั โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเมน้ท์ (ประเทศไทย) จ ากดั SPM(TH) ในฐานะบริษทัย่อยทางออ้ม โดย 

บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นใน SPM(TH) สัดส่วนร้อยละ 99.99 ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 8 

มกราคม 2557 ดว้ยทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั จ านวน 2 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 

ช าระเตม็มูลค่า ประกอบธุรกิจพฒันาโครงการพลงังานและถือหุน้ในบริษทัอ่ืน โดยมีผูถื้อหุน้ดงัน้ี   
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที่ 8 กมุภาพนัธ์ 2560 
 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 19,999,997 100.00 
2 นายวีระ เหล่าวิทวสั 1 - 
3 นายแดน ชินสุภคักลุ 1 - 
4 นายพลสิทธ์ิ ภูมิวสนะ 1 - 

รวม 20,000,000 100.00 
 
 
 

คณะกรรมการบริษทั มดีงันี้:- 
1. นายวีระ เหล่าวิทวสั 
2. นายวรดิศ ธนภทัร 

 
 
 
 

 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
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ผู้มอี านาจลงนามของบริษทั :- 
จ านวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผูกพันบริษัทได้ คือ กรรมการหน่ึงคนลงลายมือช่ือและ

ประทบัตราส าคญัของบริษทั 

 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                  
หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2559 % ปี 2558 % ปี 2557 % 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า  - - - - - - 
รายไดอ่ื้น 134,805 100.00 1,456 100.00 969 100.00 

รวม 134,805 100.00 1,456 100.00 969 100.00 

 
9.  บริษัท เอป็โก้ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั 
 

ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                        
บริษทั เอป็โก ้เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (EE) ในฐานะบริษทัย่อยทางออ้ม โดย บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป 

จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นใน SPM(TH) สัดส่วนร้อยละ 75.00 ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2559 ดว้ยทุนจดทะเบียน 

2,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั จ านวน 2 แสนหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการรับเหมา

ก่อสร้างและการบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ โดยมีผูถื้อหุน้ดงัน้ี   
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที่  8 กมุภาพนัธ์ 2560 
 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 150,000 75.00 
2 นายกฤตธนทั มีฤทธ์ิ 49,980 24.99 
3 นายยทุธ ชินสุภคักลุ 19 0.01 
4 นางสุมาลี อ่องจริต 1 - 

รวม 200,000 100.00 
 

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

ผู้มอี านาจลงนามของบริษทั :- 
จ านวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและ

ประทบัตราส าคญัของบริษทั 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
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โครงสร้างรายได้                                                                                                                  
หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2559 % ปี 2558 % ปี 2557 % 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 10,059 98.37 - - - - 
รายไดอ่ื้น 166 1.63 - - - - 

รวม 10,225 100.00 - - - - 
 
 

10.  บริษัท ปราจีน โซล่า จ ากดั 
 

ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                        
  บริษทั ปราจีน โซล่า จ ากดั (PS) ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้ม โดย บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั 

(มหาชน) ถือหุ้นใน PS สัดส่วนร้อยละ 75.00 ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2559 โดยไดเ้ปล่ียนช่ือจากเดิม 
บริษทั มหานคร โซล่า พาวเวอร์ จ ากดั เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน 2559 ดว้ยทุนจดทะเบียน 62,000,000 บาท 
แบ่งเป็นหุ้นสามญั จ านวน 3,000,000 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ 3,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ช าระเต็ม
มูลค่า ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพ้ืนดิน
โดยมีก าลงัการผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้ารวม 5 เมกะวตัต ์โดยมีผูถื้อหุน้ดงัน้ี   

 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที่  8 กมุภาพนัธ์ 2560 
 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั อะควาติส เอน็เนอร์จี จ ากดั 2,999,999 48.39 
2 บริษทั เมทลิงค ์อินโฟ จ ากดั 3,200,000 51.61 
3 นายประพนัธ์ อศัวพลงัพรหม 1 0.00 

รวม 6,200,000 100.00 

 
คณะกรรมการบริษทั มดีงันี้:- 

1. นายยทุธ ชินสุภคักลุ 
2. นายสุกิจ  เลิศอศัวรัตน์ 
3. นายยงวฒัน์ ศรีธนาอนนัต ์
4. นายวิสนัต ์ อาชาเดโชพล 

 

ผู้มอี านาจลงนามของบริษทั :- 
จ านวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและ

ประทบัตราส าคญัของบริษทั 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
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โครงสร้างรายได้                                                                                                                 
                 หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2559 % 
รายไดจ้ากการขายและบริการ - - 
รายไดอ่ื้น 878,828 100.00 

รวม 878,828 100.00 

 
11.  Solar Power Management Co., Ltd (HK Co.) 
 

ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                        
Solar Power Management Co., Ltd (HK Co.) (SPM (HK)) ในฐานะบริษทัย่อยทางออ้ม โดย บริษทั 

โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั ถือหุน้ใน SPM (HK) สัดส่วนร้อยละ 100.00 ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2556 ดว้ยทุนจดทะเบียน HKD 4,118,500 บาท (อตัราแลกเปล่ียน 4.60 เทียบเท่าเงินบาทโดยประมาณ 

18.95 ลา้นบาท ประกอบธุรกิจเก่ียวกับการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในธุรกิจพฒันาโครงการพลงังานใน

ต่างประเทศ และการเขา้ถือหุน้ในบริษทัอ่ืน   
 

คณะกรรมการบริษทั มดีงันี้:- 
1. นายวีระ เหล่าวิทวสั 
2. นายวรดิศ ธนภทัร 

 

ผู้มอี านาจลงนามของบริษทั :- 
จ านวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและ

ประทบัตราส าคญัของบริษทั 
 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                  
หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2559 % ปี 2558 % ปี 2557 % 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า  - - - - - - 
รายไดอ่ื้น 14.92 100.00 1.64 100.00 0.10 100.00 

รวม 14.92 100.00 1.64 100.00 0.10 100.00 

 
 
 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
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12.  Alternative Energies Kabushi Kaisha 
 

ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                        
Alternative Energies Kabushi Kaisha (AE-KK) ในฐานะบริษทัย่อยทางออ้ม โดย บริษทั โซล่า พาว

เวอร์ แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั ถือหุน้ใน AE-KK สัดส่วนร้อยละ 100.00 ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 

2556 ดว้ยทุนจดทะเบียน JPY 1,000,000 บาท (อตัราแลกเปล่ียน 0.296 เทียบเท่าเงินบาทโดยประมาณ 2.96 แสน

บาท ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในธุรกิจพฒันาโครงการพลงังานในต่างประเทศ และ

การเขา้ถือหุน้ในบริษทัอ่ืน 

คณะกรรมการบริษทั มดีงันี้:- 
1. นายวรดิศ ธนภทัร 
2. Mr.Hiroshi Yamada 

 

ผู้มอี านาจลงนามของบริษทั :- 
จ านวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและ

ประทบัตราส าคญัของบริษทั 
 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                  
หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2559 % ปี 2558 % ปี 2557 % 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า  3.27 - - - - - 
รายไดอ่ื้น 0.66 100.00 0.30 100.00 - - 

รวม 3.92 100.00 0.30 100.00 - - 
 
 

13.  Kurihara Godo Kaisha 
 

ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                        
Kurihara Godo Kaisha (GK1) ในฐานะบริษทัย่อยทางออ้ม โดย Alternative Energies Kabushi 

Kaisha (AE-KK) ถือหุน้ใน GK1 สัดส่วนร้อยละ 100.00 ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2556 ดว้ยทุนจดทะเบียน 

JPY 10,000,000  (อตัราแลกเปล่ียน 0.296 เทียบเท่าเงินบาทโดยประมาณ 2.96 ลา้นบาท ประกอบธุรกิจพฒันา

โครงการพลงังานในประเทศญ่ีปุ่น และการเขา้ถือหุน้ในบริษทัอ่ืน  
 

คณะกรรมการบริษทั มดีงันี้:- 
1. นายวรดิศ ธนภทัร 
2. Mr.Hiroshi Yamada 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
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ผู้มอี านาจลงนามของบริษทั :- 
จ านวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและ

ประทบัตราส าคญัของบริษทั 
 
 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                  
หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2559 % ปี 2558 % ปี 2557 % 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า  - - - - - - 
รายไดอ่ื้น 0.70 100.00 0.30 100.00 - - 

รวม 0.70 100.00 0.30 100.00 - - 
 
 

14.  AE Power Godo Kaisha 
 

ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                        
AE Power Godo Kaisha (GK2) ในฐานะบริษทัย่อยทางออ้ม โดย Alternative Energies Kabushi 

Kaisha (AE-KK) ถือหุน้ใน GK2 สัดส่วนร้อยละ 100.00 ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2556 ดว้ยทุนจดทะเบียน 

JPY 10,000,000  (อตัราแลกเปล่ียน 0.296 เทียบเท่าเงินบาทโดยประมาณ 2.96 ลา้นบาท ประกอบธุรกิจพฒันา

โครงการพลงังานในประเทศญ่ีปุ่น และการเขา้ถือหุน้ในบริษทัอ่ืน  
 

คณะกรรมการบริษทั มดีงันี้:- 
1. นายวรดิศ ธนภทัร 
2. Mr.Hiroshi Yamada 

 
 

ผู้มอี านาจลงนามของบริษทั :- 
จ านวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและ

ประทบัตราส าคญัของบริษทั 
 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                  
หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2559 % ปี 2558 % ปี 2557 % 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า  - - - - - - 
รายไดอ่ื้น 0.06 - - - - - 

รวม 0.06 100.00 - - - - 
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15.  Kyotemba Solar Godo Kaisha 
 

ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                        
Kyotemba Solar Godo Kaisha (GK3) (เดิมช่ือ Green Partner Godo Kaisha) ในฐานะบริษทัย่อยทางออ้ม 

โดย Alternative Energies Kabushi Kaisha (AE-KK) ถือหุน้ใน GK3 สัดส่วนร้อยละ 100.00 ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 2 

พฤศจิกายน 2558 ดว้ยทุนจดทะเบียน JPY 10,000 (อตัราแลกเปล่ียน 0.296 บาท ต่อเยน เทียบเท่าเงินบาทประมาณ 

2,960 บาท) ประกอบธุรกิจพฒันาโครงการพลงังานในประเทศญ่ีปุ่น และการเขา้ถือหุน้ในบริษทัอ่ืน  
 

คณะกรรมการบริษทั มดีงันี้:- 
1. นายวรดิศ ธนภทัร 
2. Mr.Hiroshi Yamada 

 

ผู้มอี านาจลงนามของบริษทั :- 
จ านวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและ

ประทบัตราส าคญัของบริษทั 
 

โครงสร้างรายได้        
หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2559 % ปี 2558 % 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า  7.44 100.00 - - 
รายไดอ่ื้น 0.00 - - - 

รวม 7.44 100.00 - - 
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โครงการโรงไฟฟ้าในประเทศของบริษทัย่อย 
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โครงการโรงไฟฟ้าของบริษทัร่วม 
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โครงการโรงไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่ นของบริษทัย่อย 
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* Kurihara Projects 23 MW อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
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ปัจจัยความเส่ียงธุรกจิส่ิงพมิพ์ 
 
ความเส่ียงจากการพึง่พงิลูกค้ารายใหญ่ 
 

ปัจจุบนัรายไดห้ลกัทั้งหมดของบริษทัมาจากธุรกิจรับจา้งพิมพ ์ โดยบริษทัเป็นผูผ้ลิตส่ิงพิมพใ์น
ลกัษณะการใหบ้ริการดา้นการพิมพค์รบวงจร ไดรั้บมาตรฐาน ISO 9001-2008  และมีลูกคา้รายใหญ่ ซ่ึงรายแรก 
5 ราย มีสดัส่วนรายไดก้วา่ร้อยละ 50 ของรายไดร้วมของบริษทั ซ่ึงนบัเป็นความเส่ียงอย่างมาก หากบริษทัตอ้ง
เสียลูกคา้รายใหญ่รายใดรายหน่ึงให้กบัคู่แข่ง จะส่งกระทบต่อรายไดอ้าจจะลดลงอย่างมีนยัส าคญั อย่างไรก็ดี 
บริษทัมีความสมัพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้รายใหญ่ดงักล่าวมาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี โดยตลอดระยะเวลาท่ีผ่าน
มาบริษทัไดรั้บงานพิมพจ์ากลูกคา้รายใหญ่อย่างต่อเน่ือง  สามารถสร้างลูกคา้รายใหม่ และรักษาฐานลูกคา้เดิม
ไวไ้ด ้โดยมุ่งเน้นไปยงัลูกคา้กลุ่มเป้าหมายท่ีมีศักยภาพสูง เพ่ือเพ่ิมมูลค่างานพิมพ์  อีกทั้ งบริษทัสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี  ทั้ งในด้านคุณภาพ  ราคา  การส่งมอบงานตรงตาม
ก าหนดเวลา  ตลอดจนการให้บริการทั้งก่อนและหลงัการพิมพง์านอย่างมีประสิทธิภาพ  ท าใหลู้กคา้พึงพอใจ
และมีความเช่ือมัน่ต่อบริษทั   จากการใหก้ารบริการท่ีดีเสมอมาบริษทัสามารถรักษาลูกคา้ประจ า 20 รายแรกไว้
ได ้ แต่จากสภาวะเศรษฐกิจในประเทศท่ีชะลอตวั ณ ปัจจุบนั  ประกอบส่ืออิเลค็ทรอนิคส์สมยัใหม่ หรือ Social 
Media ต่างๆท่ีเขา้มามีบทบาทในยุคปัจจุบนั  ท าใหพ้ฤติกรรมของผูอ่้านเร่ิมหนัไปใชบ้ริการทางส่ือออนไลน์
มากข้ึน ส่งผลใหลู้กคา้ของบริษทับางรายไดล้ดยอดจ านวนพิมพล์ง และบางฉบบักปิ็ดตวัลง   

 

ความเส่ียงในเร่ืองราคาวตัถุดบิ และความผนัผวนของราคาวตัถุดบิ 
 

ในการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษทัฯ จ าเป็นตอ้งมีการส ารองวตัถุดิบให้เพียงพอต่อความ
ตอ้งการของลูกคา้ วตัถุดิบหลกัของบริษทัฯ คือกระดาษ ซ่ึงคิดเป็นตน้ทุนประมาณร้อยละ 40 - 45 ของยอดขาย 
ซ่ึงราคากระดาษจะเปล่ียนแปลงตามสภาวะเศรษฐกิจ  โดยในปี 2559 ราคาเยื่อกระดาษปรับตวัเพ่ิมข้ึน ท าให้
ราคากระดาษในประเทศมีการปรับตวัสูงข้ึน  จากประสบการณ์ในธุรกิจส่ิงพิมพข์องฝ่ายบริหาร ประกอบกบั
ไดติ้ดตามราคากระดาษอยา่งใกลชิ้ด มีการควบคุมการใชก้ระดาษอยา่งเคร่งครัด ท าใหบ้ริษทัฯสามารถควบคุม
ตน้ทุนของกระดาษไวไ้ด ้ และบริษทัไดน้ าเขา้กระดาษจากต่างประเทศโดยตรง  ซ่ึงตน้ทุนกระดาษจะต ่ากว่า
การซ้ือกระดาษภายในประเทศ  โดยสัดส่วนการซ้ือกระดาษระหว่างกระดาษน าเขา้จากต่างประเทศ และการ
ซ้ือกระดาษภายในประเทศ คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 63 ต่อ 37  และจากราคาน ้ามนัท่ีมีการปรับตวัลดลง  
บริษทัคาดวา่ในปี 2559 ราคากระดาษจะอยูใ่นภาวะทรงตวั หรือปรับข้ึนเพียงเลก็นอ้ย  ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อบริษทั
ท่ีจะสามารถควบคุมตน้ทุนได ้ 

ปัจจยัความเส่ียง 
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อย่างไรก็ดี ทีมผูบ้ริหารซ่ึงมีประสบการณ์ในธุรกิจส่ิงพิมพ์มานานกว่า 20 ปี ไดมี้การวิเคราะห์
สถานการณ์และติดตามภาวะตลาดของวตัถุดิบในตลาดโลกและตลาดในประเทศอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือวางแผน
ในการสั่งซ้ือ และวิธีป้องกนัความเส่ียงโดยบริษทัอาจจ าเป็นตอ้งสต็อก วตัถุดิบส าหรับลูกคา้ท่ีมีสัญญาไวแ้ละ
ลูกคา้ประจ าส่วนหน่ึงเพ่ือสามารถรักษาราคาวตัถุดิบท่ีไดต้กลงกบัลูกคา้ไว ้พร้อมกบัช้ีแจงใหลู้กคา้ทราบและ
เขา้ใจถึงสถานการณ์ของวตัถุดิบ รวมถึงความจ าเป็นในการปรับราคา ตอ้งพยายามปรับราคาขายข้ึนตามราคา
วตัถุดิบท่ีเพ่ิมข้ึน 
 
ความเส่ียงด้านความสามารถในการช าระหนีข้องลูกหนี ้
 

บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจส่ิงพิมพ์ และลูกคา้ของบริษทัฯ ส่วนมากจะด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัหนังสือ 
นิตยสาร แผน่พบั ใบปลิว ปฏิทิน ฯลฯ ดงันั้นรายไดส่้วนใหญ่มาจากการขายหนงัสือ และโฆษณา ถา้ใหจ้ดัเป็น
ประเภทสินคา้ก็เป็นสินคา้ท่ีไม่จ าเป็นต่อการด ารงชีพ ซ่ึงถา้ในช่วงเศรษฐกิจตกต ่าก็จะส่งผลกระทบต่อลูกคา้
ของบริษัทฯ และการจ่ายช าระหน้ีของลูกค้า แต่บริษัทฯ  มีนโยบายในการให้เครดิตแก่ลูกค้าบริษัทฯ               
จะพิจารณาจากช่ือเสียง สถานะทางการเงิน ประวติัการช าระเงิน และสภาพธุรกิจของลูกคา้ โดยวางเง่ือนไขใน
การช าระเงินอยูร่ะหวา่ง 30-90 วนั หรืออาจตอ้งเกบ็เงินล่วงหนา้ในกรณีท่ีเป็นลูกคา้รายใหม่ บริษทัฯ ไดก้ าหนด
นโยบายและวางระเบียบปฏิบติัเก่ียวกบัการควบคุมสินเช่ือ การติดตามและเร่งรัดการช าระหน้ีจากลูกคา้ บริษทัฯ 
ไดว้างนโยบายการตั้งส ารองหน้ีสูญโดยพิจารณาจากความสามารถในการช าระหน้ีของลูกคา้เป็นรายๆไป และ
ในทุกๆ ไตรมาส บริษทัฯ จะทบทวน บญัชีลูกหน้ีและจะพิจาณาตั้งส ารองหน้ีสูญตามขอ้เทจ็จริงท่ีปรากฎ 

 

ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่น 
 

บริษทัฯ ซ้ือวตัถุดิบหลกัคือกระดาษซ่ึงน าเขา้จากต่างประเทศ  และจ่ายช าระหน้ีเคร่ืองจกัรท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศบริษทัจึงมีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของค่าเงินบาท โดยจะช าระค่าสินคา้เป็น USD 
เป็นการเปิด L/C และท าทรัสตรี์ซีท (Trust Receipt) ระยะเวลา 180 วนั  อย่างไรก็ตาม บริษทัจะเลือกช าระเงิน
ในช่วงเวลาท่ีเห็นว่าอตัราแลกเปล่ียนเป็นอตัราท่ีเหมาะสม หรือท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 
เพ่ือลดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

 

ความเส่ียงด้านการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยี 
 

ตามท่ีทราบในโลกปัจจุบนั มีการพฒันาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซ่ึงมีส่วนเก่ียวขอ้งในการพิมพ ์โดย
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ท าให้การท าต้นฉบับของการพิมพ์ดีข้ึน และเร็วข้ึน แต่บางเทคโนโลยี เช่น ส่ือ 
INTERNET, E-BOOK และ MAGAZINE ONLINE มีผลกระทบกบัธุรกิจการพิมพบ์า้ง และมีผลกระทบมาก
ในประเทศท่ีมีการพฒันาสูง เช่น อเมริกา และประเทศในยุโรป ในอเมริกาท าให้บริษทัดา้นหนงัสือพิมพต์อ้ง
ปิดตวัไป และหนงัสือพิมพร์ะดบัใหญ่ตอ้งปรับลดบุคลากรเพ่ือลดค่าใชจ่้ายลง เพ่ือใหธุ้รกิจยงัคงด าเนินการได ้
ส่วนในประเทศไทย เร่ิมน าเทคโนโลยีใหม่เขา้มาแลว้โดยส านกัพิมพ ์MAGAZINE ชั้นน าในประเทศไดล้ด
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จ านวนพิมพห์นงัสือ MAGAZINE ลงและใชง้บบางส่วนไปท า Electronic Magazine (E-Magazine) โดย
ปัจจุบนับริษทั  ยงัไม่ไดรั้บผลกระทบมากนกั อย่างไรก็ตามบริษทั ไดพ้ยายามดูแลอย่างใกลชิ้ดและศึกษาเพ่ือ
พฒันาไปสู่เทคโนโลยีใหม่ ๆ และเตรียมเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือรองรับความตอ้งการของลูกคา้ 
 

ความเส่ียงที่เกดิจากหนีสิ้นจากการค า้ประกนั 
 

ในระหว่างปี 2546 ขณะนั้นบริษทัอยู่ในระหว่างแผนฟ้ืนฟูกิจการและผูบ้ริหารแผนของบริษทัฯ     
มีมติให้บันทึกประมาณการหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการค ้ าประกันตั๋วสัญญาใช้เงินท่ีออกโดย บริษัท       
แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) จ านวน 200 ลา้น ต่อธนาคารแห่งหน่ึง โดยบริษทัฯ บนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย
ทั้งจ านวน  เน่ืองจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติัตามแผนฟ้ืนฟูกิจการในขณะนั้นไดต่้อมา
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว ไดป้ฏิบติัตามแผนฟ้ืนฟูกิจการคร้ังท่ี  2  ท่ีไดผ้่านความเห็นชอบจากศาลแลว้เม่ือ
วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2547  และเม่ือวนัท่ี  28 มิถุนายน  2550   ศาลมีมติเห็นชอบดว้ยกบัขอ้เสนอแกไ้ขแผนฟ้ืนฟู
กิจการของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าว  

ในระหวา่งปี 2548   บริษทั แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  ไดช้ าระคืนเจา้หน้ีบางส่วนโดย
การให้เจา้หน้ีแปลงหน้ีเป็นหุ้นสามญั และให้เจา้หน้ีแปลงสภาพหุ้นกูแ้ปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั  ซ่ึงนาย
ทะเบียนหุน้สามญัของบริษทั แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไดม้อบหุน้สามญัของบริษทัดงักล่าวใหแ้ก่
เจา้หน้ีแลว้  ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการคร้ังท่ี 2 ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ ท าใหบ้ริษทัดงักล่าวมีหน้ีสินในส่วนท่ีบริษทัฯ ค ้า
ประกนัคงเหลือเป็นจ านวนเงิน  46.21  ลา้นบาท  ทั้งน้ีบริษทัฯ  ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการค ้าประกนักบั
บริษทัดงักล่าว 

เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2551  ศาลแพ่งแผนกคดีลม้ละลายไดมี้ค าสั่งพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาด           
แก่บริษทั แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ตามพระราชบญัญติัลม้ละลาย ทั้งน้ีภาระหน้ีสินในส่วนท่ี
บริษทัฯ  ค ้าประกนัยงัคงมีอยูเ่ช่นเดิม ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัฯ ซ่ึงก าหนดแนวทางในการช าระหน้ีโดย
แปลงหน้ีเป็นหุน้สามญัในราคาหุน้ละ 4 บาท ในขณะนั้น ทั้งน้ีปัจจุบนั บริษทัฯ ไดด้ าเนินการลดทุนหุน้สามญั         
อตัรา 3 ต่อ 1 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  แต่บริษทัฯ ยงัไม่ไดด้ าเนินการปรับค่าเผื่อหน้ีสินจากการค ้าประกนั  
เน่ืองจากบริษทัฯยงัไม่ไดรั้บการเรียกร้องจากธนาคารแห่งหน่ึงให้จ่ายช าระหน้ีจ านวนดงักล่าว แทนบริษทั 
แมเนเจอร์  มีเดีย  กรุ๊ป  จ ากดั (มหาชน) 

เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2553 ศาลแพ่งแผนกคดีลม้ละลายไดมี้ค าพิพากษาให ้บริษทั แมเนเจอร์ มีเดีย 
กรุ๊ป เป็นบุคคลลม้ละลายตามรายงานของเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยจ์ากมติการประชุมเจา้หน้ีคร้ังแรก 

 

ความเส่ียงจากการควบคุมและมอีทิธิพลในการบริหารงานโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
 

ปัจจุบนั  บริษทั อควา  คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั  (มหาชน)   เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ในบริษทัฯ โดยถือหุ้นคิด
เป็นร้อยละ 38.40 ของหุน้สามญัท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ของบริษทั ซ่ึงการท่ีบริษทัฯ มีผูถื้อหุน้จ านวนร้อยละ 38.40 
ท าใหใ้นกรณีท่ีบริษทัฯ มีการประชุมผูถื้อหุน้และตอ้งขอมติส าคญัโดยใชค้ะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชุม หรือมติพิเศษ ผูถื้อหุ้นใหญ่อาจจะไม่ลงมติในเร่ืองดงักล่าว ซ่ึงส่งผลกระทบในการด าเนินงานของ
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กิจการและอ านาจตดัสินใจในดา้นต่างๆ ในเร่ืองท่ีเป็นสาระส าคญั เช่น การเพ่ิมทุนการซ้ือหรือขายกิจการ    
การรวมกิจการ รายการท่ีเก่ียวโยง การขอเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัจากการเป็นบริษทัจดทะเบียน และ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล  ดงันั้น บริษทัฯจึงมีความเส่ียงจากการท่ีตอ้งขอมติพิเศษในการประชุมผูถื้อหุ้น 
อย่างไรก็ตาม จากโครงสร้างการจัดการซ่ึงประกอบด้วยกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบไปดว้ยบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ จากจ านวนกรรมการทั้งหมด     
9 ท่าน มีกรรมการท่ีเป็นตวัแทนผูถื้อหุน้ใหญ่ จ านวน 2 ท่าน และมีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกท่ีเป็นอิสระเขา้
ร่วมในคณะกรรมการจ านวน 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านรับหนา้ท่ีเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ
พิจารณาใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความสมเหตุสมผลในการท ารายการระหว่างกนั ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการ
และท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

 
ปัจจัยความเส่ียง ธุรกจิโรงไฟฟ้า 

 
ความเส่ียงจากการพึง่พงิลูกค้า 
 

จากการท่ีกลุ่มบริษทัมีลูกคา้เป็นภาครัฐเพียงรายเดียว คือ การไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย (การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค, การไฟฟ้านครหลวง) ซ่ึงอาจท าใหไ้ดรั้บผลกระทบ หากภาครัฐมีการเปล่ียนแปลงนโยบายการลงทุน
ดา้นไฟฟ้า แต่กมี็โอกาสอยูใ่นระดบัท่ีค่อนขา้งต ่า 

 

ความเส่ียงจากความสามารถในการจ าหน่ายไฟฟ้า 
 

 กลุ่มบริษทัไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือจ าหน่ายไฟฟ้าตามปริมาณ
ท่ีระบุไวใ้นสญัญาแต่ละฉบบั เน่ืองจากการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยน์ั้น ไม่สามารถควบคุมปริมาณไฟฟ้า
ท่ีผลิตไดใ้นแต่ละช่วงเวลา ทั้งน้ีอาจเกิดจากสภาพแวดลอ้ม และค่าพลงังานจากแสงอาทิตยซ่ึ์งอาจส่งผลให้
ปริมาณการผลิตไฟฟ้าไม่เตม็ตามขนาดก าลงัการผลิตท่ีระบุในสญัญาแต่ละฉบบัได ้
 

ความเส่ียงจากการเกดิอุทกภัยหรือภัยธรรมชาต ิ
 

 จากวิกฤตการณ์น ้าท่วมช่วงปลายปี  2554 ท่ีผ่านมา ท าใหห้ลายธุรกิจในหลายจงัหวดัประสบปัญหา
อุทกภยัและไดรั้บผลกระทบจากปัญหาดงักล่าว ซ่ึงในช่วงเวลานั้นกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาการลงทุน
ในโครงการโรงไฟฟ้า ซ่ึงไดศึ้กษาพร้อมทั้งเขา้ดูท่ีดิน และพ้ืนท่ีโดยรอบ ท่ีจะใชก่้อสร้างโรงไฟฟ้า ซ่ึงพ้ืนท่ี
ดงักล่าวไม่เกิดอุทกภยั อยา่งไรกดี็เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงปัญหาดา้นอุทกภยัหรือภยัธรรมชาติ กลุ่มบริษทัจึง
ไดจ้ดัเตรียมพ้ืนท่ีส าหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มโดยรวม ตลอดจนการจดัวาง
อุปกรณ์ใหอ้ยูใ่นระดบัสูง  ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัปัญหาอุทกภยัซ่ึงอาจเกิดข้ึนไดใ้นอนาคต 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

 

   หนา้ท่ี 55  

ความเส่ียงจากแสงอาทิตย์มคีวามเข้มของแสงน้อยกว่าปกติ 
  

 ธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยต์อ้งพ่ึงพิงแสงอาทิตยเ์ป็นอย่างมาก หากแสงอาทิตยมี์
ความเขม้แสงนอ้ยกว่าปกติ หรือในบางปี ประเทศไทยมีเมฆปกคลุมเป็นจ านวนมาก อาจจะส่งผลให้โซลาร์
ฟาร์มของบริษทั ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าไดเ้ตม็ท่ี ซ่ึงอาจส่งผลกระทบถึงรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของบริษทั  
 

ความเส่ียงของการเปลีย่นแปลงนโยบายของภาครัฐหรือหน่วยงานราชการที่เกีย่วข้อง 
 

 กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงนโยบายของภาครัฐหรือหน่วยงานราชการอ่ืนๆ              
ท่ีเก่ียวขอ้งเช่นเดียวกบัผูป้ระกอบการโรงไฟฟ้าแสงอาทิตยท์ัว่ไป เช่น การเปล่ียนแปลง แผนพฒันาพลงังาน
ทดแทนและพลงังานทางเลือก มาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการ
อนุญาตซ้ือขายไฟฟ้า ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือขอ้ก าหนดเก่ียวกบัใบอนุญาต
ส่ิงแวดลอ้มเป็นตน้ 
 

ความเส่ียงจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์เส่ือมสภาพเร็วกว่าก าหนด 
 

 ปริมาณไฟฟ้าท่ีไดจ้ากโซลาร์ฟาร์ม ข้ึนอยู่กบัหลายปัจจยัซ่ึงหน่ึงในปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณไฟฟ้าคือ 
การเส่ือมสภาพของแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์หากแผงเซลลแ์สงอาทิตยมี์การเส่ือมสภาพเร็วกว่าปกติ อาจส่งผลต่อ
ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตได ้ซ่ึงอาจท าใหผ้ลิตไฟฟ้าไดน้อ้ยลง และจะส่งผลกระทบต่อรายไดท่ี้ประมาณการไว ้
 

ความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ 
 

 กลุ่มบริษทัมีโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น บริษทัจึงมีความเส่ียงจากการ
ด าเนินงานในประเทศนั้นๆ  ความเส่ียงของการเปล่ียนแปลงนโยบายของภาครัฐของประเทศนั้นๆ และมีความ
เส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเพราะใบอนุญาตขายไฟฟ้าผลิตจากโซล่าร์เซลเป็นสกุลเงินเยน ดังนั้นการ
เปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของกลุ่ม
บริษทัได ้อย่างไรก็ดี การลงทุนในต่างประเทศจะช่วยสร้างผลตอบแทนท่ีมัน่คงในระยะยาวและช่วยกระจาย
ความเส่ียงใหก้บับริษทั 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 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 
 
 

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 15.30 

 
จ านองกบั 

ธนาคารกสิกรไทย 
วงเงินจ านอง 
200 ลา้นบาท 

3. เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 29 เคร่ือง เป็นเจา้ของ 66.13  

4. เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 3 เคร่ือง เป็นเจา้ของ 40.09 

จ านองกบั 
ธนาคารทหารไทย 
วงเงินจ านอง 

57.50 ลา้นบาท 

5. เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 18 เคร่ือง เป็นเจา้ของ 13.67 ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 

 

ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกจิ 
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บริษัทย่อย และบริษัทย่อยทำงอ้อม 
 

ประเภทลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่ำ สุทธิ  
(ล้ำนบำท) 

ภำระผูกพนั 

1. ท่ีดิน   
 - ในประเทศไทย 
  จ านวน 2 แปลง ของ JKR, RPV

 จ านวน 1 แปลง ของ LOPBURI 
- ในประเทศญ่ีปุ่นจ านวน 3 แปลง 

เป็นเจา้ของ 

 
 

31.50 
16.43 
119.26 

 
 
จ านองกบั KBANK 
จ านอง กบั KBANK, TMB 
 

2. โรงไฟฟ้า  
 - Solar Farm 
  จ านวน 2 แปลง ของ JKR, RPV

 จ านวน 1 แปลง ของ LOPBURI 
         จ านวน 1 แปลง ของ GK3 

- Solar Roof 
  จ านวน 5 โครงการ ของ EPCOG 
 

เป็นเจา้ของ 

 
 

680.83 
419.09 
861.19 

 
62.21 

จ านองกบั KBANK 
จ านอง กบั KBANK, TMB 

 

 

 
หมำยเหตุ ฯ  

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

2. บริษทั ลพบุรี โซล่า จ ากดั (LOPBURI) ท่ีดิน และโรงไฟฟ้าจดจ านองไวก้บัธนาคาร กสิกรไทย และ
ธนาคารทหารไทย เพ่ือค ้าประกนัสินเช่ือ วงเงินจ านอง 534,000,000 บาท 
 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

 

หนา้ท่ี  58 

 
 

 

บริษทัฯ : 
 เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2559 บริษทัฯ ไดรั้บค าฟ้องต่อศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้
ระหวา่งประเทศกลาง ร่วมกบับุคคลอ่ืน 7 ราย บริษทัฯ ตกเป็นจ าเลยร่วมท่ี 1 ในฐานความผิดละเมิด
ขอ้มูลอนัเป็นความลบัทางการคา้ โดยโจทกอ์า้งวา่พนกังานของโจทกน์ าขอ้มูลท่ีเป็นความลบัทางการคา้
มาเปิดเผยใหก้บับริษทัฯ และเรียกค่าเสียหาย รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 753.97 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ีย
ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัฟ้อง 
 

บริษทัย่อยทางอ้อม : 
 เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2559 บริษทัยอ่ยทางออ้มในประเทศญ่ีปุ่น 3 แห่ง [Alternative Energies 
Kabushiki Kaisha (Jpn Co.) (“AEKK”), AE Power Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GK2”), และ Kyotemba 
Solar Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GK3”)] ไดรั้บค าฟ้องร้องต่อศาลแห่งเมืองโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น 
ร่วมกบับุคคลอ่ืน 2 ราย โดยบริษทัฯ ตกเป็นจ าเลยร่วม ในความผิดฐานละเมิดขอ้มูลอนัเป็นความลบั
ทางการคา้ โดยโจทก์อา้งว่าพนักงานของโจทก์น าขอ้มูลท่ีเป็นความลบัทางการคา้มาเปิดเผยให้กับ
บริษทัฯ และเรียกค่าเสียหาย รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 974.72 ลา้นเยน 
 

 บริษทัฯ ได้มีการเจรจาเพื่อระงับขอ้พิพาททางคดี ทั้ งคดีในประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่น 
ทั้งหมด โดยสามารถเจรจาตกลงกนัได้ ฝ่ายบริษทัโจทก์และบริษทัในประเทศญ่ีปุ่น ไม่ประสงค์จะ
ด าเนินคดีกบับริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในประเทศญ่ีปุ่นอีกต่อไป และไดมี้การยื่นค าร้องขอถอนฟ้องคดี
ต่อศาลในวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2559 และ 21 กรกฎาคม 2559 ตามล าดบัเสร็จส้ินแล้ว ทั้งน้ีโจทก์และ
จ าเลยไดต้กลงท่ีจะให้ความร่วมมือสนบัสนุนในการประกอบการซ่ึงกนัและกนั จึงไดมี้การตกลงท า
สัญญาพฒันาโครงการ PV Solar ระหวา่ง บริษทัยอ่ยของโจทก ์กบั GK3 ลงวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2559 เป็น
ค่าพฒันาโครงการ Kyotamba Mizuho 12.0008 MWp Solar Plant (ขนาดก าลงัการผลิต 9.99 เมกกะ
วตัต)์จ านวนเงิน 250 ลา้นเยน โดยมีการจ่ายช าระครบทั้งจ  านวนแลว้ เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2559  
 

 เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2559 บริษทัยอ่ยทางออ้มในประเทศญ่ีปุ่น 2 แห่ง [Alternative Energies 
Kabushiki Kaisha (Jpn Co.) (“AEKK”) และ AE Power Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GK2”)] ไดล้งนาม
ในบนัทึกขอ้ตกลง [MOU] ร่วมกบับริษทัผูข้ายโครงการ [Green Energy Godo Kaisha (Jpn Co.) 
(“GE”)] ให้บริษทั GE ชดใชค้่าเสียหายแก่กลุ่มบริษทัฯ จากขอ้พิพาททางคดีดงักล่าว จ านวน 250 ลา้น
เยน ในระหวา่งปีไดรั้บช าระบางส่วน จ านวน 70.56 ลา้นเยน และไดรั้บช าระอีก 20 ลา้นเยน เม่ือวนัท่ี 
15 กุมภาพนัธ์ 2560 

ข้อพพิาททางกฎหมาย 
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 ช่ือบริษทั  บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
 

ช่ือย่อ                     EPCO 
 

เลขทะเบียนบริษทั   0107536000838 
 

ประเภทธุรกจิ   ประกอบธุรกิจเป็นผูผ้ลิตส่ิงพิมพท่ี์ด าเนินธุรกิจโรงพิมพใ์นลกัษณะครบวงจรโดยใหบ้ริการ
ตั้งแต่วางแผนการผลิตจนกระทัง่เขา้เล่มเป็นส่ิงพิมพส์ าเร็จรูป 

 

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

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

ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธนัวาคม 2559 หุน้สามญั 861,283,589 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท รวม 861,283,589 บาท 
 

ทุนช าระแล้ว ณ 31 ธนัวาคม 2559 หุน้สามญั 765,585,412 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท รวม 765,585,412 บาท 
 

 

 บุคคลอ้างองิ 
 

นายทะเบียนหุ้น:  บริษทัศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ที่ตั้ง:  ชั้น 1 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 เลขท่ี 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์: 0-2229-2800 
โทรสาร: 0-2359-1259 
เวบ็ไซต์: www.set.or.th/tsd 
 

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

 

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคญัอ่ืน 
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หลกัทรัพย์ของบริษัท   
บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนจ านวน 861,283,589 หุ้น ทุนช าระแลว้จ านวน 765,585,412 หุ้น โดยแบ่ง

ออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 765,585,412  หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ดงันั้น จ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงจ านวน
เท่ากบั  765,585,412  หุน้ 

 

โครงสร้างการถือหุ้น 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียน วนัที่ 16 มนีาคม 2560 ดงันี ้ 
 

%

1 บริษทั อควา คอร์เปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน)1/ 293,997,542        38.40       

2 กลุ่มชินสุภัคกลุ ประกอบด้วย : - 131,079,775        17.12       

นาย ยทุธ ชินสุภัคกลุ 45,910,704         6.00       

น.ส. มาลินี ชินสุภัคกลุ 36,705,257         4.79       

นาย ยอด ชินสุภัคกลุ 24,823,884         3.24       

นาง มาริสา ณ นคร 21,393,530         2.79       

นาย ยทุธชัย ชินสุภัคกลุ 1,664,000           0.22       

นาง มาลรัีตน์ ชินสุภัคกลุ 582,400             0.08       

3 กลุ่มวิระเทพสุภรณ์ ประกอบด้วย : - 39,191,900          5.12        

นาย ก าพล วิระเทพสุภรณ์ 36,491,900         4.77       

นาย เยีย่มยศ วิระเทพสุภรณ์ 2,700,000           0.35       

4 กลุ่มศรเลศิล า้วาณิช ประกอบด้วย : - 17,413,269          2.27        

นาย มงคล ศรเลิศล  า้วาณิช 16,500,000         2.16       

น.ส. จันทนา ศรเลิศล  า้วาณิช 555,840             0.07       

น.ส. ทัศนีย์ ศรเลิศล  า้วาณิช 264,342             0.03       

นาง นฤมล ศรเลิศล  า้วาณิช 67,600               0.01       

น.ส. ธัญลกัษณ์ ศรเลิศล  า้วาณิช 25,487               0.00       

ล าดับ รายช่ือ
จ านวนหุ้น

 

ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
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โครงสร้างการถือหุ้น (ต่อ) 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียน วนัที่ 16 มนีาคม 2560 ดงันี ้ 
 

%

5 กลุ่มชายสิม ประกอบด้วย : - 13,104,988          1.71        

นาย พรหมมาตร์ ชายสิม 12,659,988         1.65       

นาย บรรลือศักด์ิ ชายสิม 189,000             0.02       

น.ส. ชุติมา ชายสิม 165,000             0.02       

นาย บญุ ชายสิม 91,000               0.01       

6 กลุ่มอจัฉราวรรณ ประกอบด้วย : - 7,571,016            0.99        

นาง ภาวนา อัจฉราวรรณ 6,817,708           0.89       

นาย วัลลภ อัจฉราวรรณ 753,308             0.10       

7 กลุ่มธนภัทร ประกอบด้วย : - 6,773,200            0.88        

นาย วรดิศ ธนภัทร 4,571,900           0.60       

น.ส. จิตสิริ ธนภัทร 2,153,100           0.28       

นาย ดิลก ธนภัทร 48,200               0.01       

8 นาย สนอง สวยพร้ิง 5,852,700            0.76        

9 นาย มิตติ ติยะไพรัช 5,800,000            0.76        

10 นาง นลิน คุณจกัร 5,652,130            0.74        

526,436,520        68.76       

239,148,892        31.24       

765,585,412        100.00     

รวมผู้ถือหุ้น 10 อนัดับ

จ านวนหุ้นทั้งส้ิน

ผู้ถือหุ้นรายอ่ืน

ล าดับ รายช่ือ
จ านวนหุ้น

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

บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษี โดยข้ึนอยู่กบั
ภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์ด าเนินธุรกิจในอนาคตของบริษทัฯ  ในปี 2558 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิ จ านวน 244.57 
ลา้นบาท  ท าใหบ้ริษทัฯมีก าไรสะสมส าหรับการจดัสรรในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี โดยเสนอใหจ่้ายเงินปันผล 
ในรูปแบบเงินสด และหุ้นปันผล เน่ืองจากบริษทัฯไดล้งทุนในโครงการโรงไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ      
ซ่ึงตอ้งใชเ้งินทุนเป็นจ านวนมาก จึงเห็นควรเก็บเงินสดไว ้เพ่ือรองรับการลงทนั โดยการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผ่านมา  
สรุปไดด้งัน้ี : - 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

เน่ืองจากบริษทัฯมีผลก าไรสุทธิ จากการด าเนินงานประจ าปี 2559 เป็นเงิน 131.78 ลา้นบาท คิดเป็น 
0.17 บาทต่อหุน้ (จ านวนหุน้ 765,585,412 หุน้) ตามงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตแลว้ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัให้จดัสรรก าไรสุทธิ 
ประจ าปี 2559 ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559  ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ดงัน้ี 

เพ่ือพิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2559 โดยจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสด และ
หุน้ปันผล เป็นจ านวนเงินประมาณ 122,493,665.44 บาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอตัราหุ้นละ 0.12 บาท ส าหรับจ านวนหุ้น 765,585,412 หุ้น รวมจ่าย       
เงินปันผลเป็นเงินสด จ านวน 91,870,249.44 บาท ซ่ึงบริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้  ส าหรับผลการ
ด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559  ถึง วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 ในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 
2559 เป็นจ านวนเงิน 61,246,832.96 บาท และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยอีก ส าหรับผลการด าเนินงานวนัท่ี 1 
กรกฎาคม – 31 ธนัวาคม 2559 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.04 บาท เป็นจ านวนเงิน 30,623,416.48 บาท  

2. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั ในอตัรา 25 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ปันผล 
ส าหรับจ านวนหุ้น 765,585,412 หุน้  รวมเป็นหุน้ปันผลทั้งส้ินจ านวน 30,623,416 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
รวมมูลค่าทั้งส้ิน 30,623,416 บาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.04 บาท ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ราย

รายละเอยีด 
การจ่ายเงนิปันผล 

ปี 2558 
 

ปี 2557 
 

ก าไรสุทธิ   244.57 ลา้นบาท 233.47  ลา้นบาท 
จ านวนหุน้สามญัท่ีช าระแลว้ 736,140,807 หุน้ 736,140,807 หุน้ 
เงินปันผลประจ าปี 
โดยจ่ายเป็น - เงินสด 
                    - หุน้ปันผล   

0.22 บาท/หุน้ 
0.18 บาท/หุน้ 
25 หุน้เดิม : 1 หุน้ปันผล 
คิดเป็นอตัรา 0.04 บาท/หุน้ 

0.32  บาท/หุน้ 

เงินปันผลจ่ายทั้งส้ินประมาณ 161.95 ลา้นบาท 221.23  ลา้นบาท 
สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล 
เทียบกบัก าไรสุทธิ 

66.22% 94.76% 
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ใดมีเศษของหุน้เดิมหลงัการจดัสรรหุน้ปันผลแลว้ ใหจ่้ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 
0.04 บาท 

 

 ทั้งน้ีเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอตัราท่ีกฏหมายก าหนด โดยบริษทัจะหักภาษี ณ ท่ีจ่าย
ส าหรับปันผลทั้งหมดท่ีจ่าย จากปันผลในส่วนท่ีจ่ายเป็นเงินสด  
โดยผูถื้อหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได ้ดงัน้ี :- 

 -   อตัราหุน้ละ 0.0293 บาท  เครดิตภาษีไดอ้ตัราร้อยละ 20 
 -  อตัราหุน้ละ 0.0507 บาท ไม่สามารถเครดิตภาษีได ้เน่ืองจากเป็นส่วนของ 
     ผลก าไรท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

 

ทั้งน้ีก าหนดใหว้นัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 เป็นวนัใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ (“Record Date”) ในการรับเงินปันผล  
และก าหนดปิดสมุดทะเบียนหุ้นในวันท่ี  11 พฤษภาคม 2560  เพ่ือรวบรวมรายช่ือผู ้ถือหุ้น ตามมาตรา 225              
แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ โดยใหจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 
2560 เน่ืองจากตอ้งขออนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ก่อน 
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คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการ 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท, 
คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหาร, คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะอนุกรรมการ
สรรหา โดยมีรายช่ือและขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 

 

1.  คณะกรรมการบริษทั 
 

     คณะกรรมการบริษทั มีจ านวน 9 ท่าน ประกอบดว้ย 
 

 

กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามแทนบริษทัฯ คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญั
ของบริษทัฯ  

 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษทัฯ 
คณะกรรมการบริษทัฯ มีอ านาจและหนา้ท่ีจดัการบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละ

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีชอบดว้ยกฎหมาย ดว้ยความสุจริต และระมดัระวงั
รักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ  รวมทั้งก าหนด เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย   แผนงานและงบประมาณของ
บริษทัฯ ควบคุมก ากบัดูแลการบริหาร และการจดัการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายท่ีไดรั้บ
มอบหมาย เวน้แต่ในเร่ืองดงัต่อไปน้ีซ่ึงคณะกรรมการตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อนการด าเนินการ 
ไดแ้ก่ เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดรั้บมติอนุมติัของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เช่น การเพ่ิมทุน การลดทุน การออก
หุน้กู ้การขายหรือโอนกิจการของบริษทัฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน หรือการซ้ือหรือรับโอน
กิจการของบริษทัอ่ืนมาเป็นของบริษทัฯ การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั รวมถึงการท ารายการท่ี
เก่ียวโยงกนัและการซ้ือและขายสินทรัพยท่ี์ส าคญัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือตามท่ี
หน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ก าหนด 

ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 
1 นายยทุธ   ชินสุภคักลุ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
2 นายวีระ   เหล่าวิทวสั กรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ 
3 นายแดน   ชินสุภคักลุ กรรมการบริหาร 
4 นายอารักษ ์  ราษฎร์บริหาร กรรมการบริหาร 
5 นายประสงค ์  หาญปิยวฒันสกลุ กรรมการ 

6 นางสาวรุ่งระวี   เอ่ียมพงษไ์พฑูรย ์ กรรมการ 

7 นายชยัวฒัน ์  อศัวินทรางกรู ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
8 นายชาลี   ดิษฐลกัษณ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
9 นายโชคดี           วิศาลสิงห์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

การจดัการ 
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กรรมการอสิระ  
 

คณะกรรมการบริษทัชุดปัจจุบนัประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซ่ึงนบัเป็น 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทั้งหมด  

 

ค านิยามของ กรรมการอสิระ 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนช าระแล้วของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบริษัทท่ี

เก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 
2. เป็นกรรมการท่ีไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั รวมทั้งไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า
จากบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

3. เป็นกรรมการท่ีไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มทั้งในดา้นการเงินและ
บริหารงานของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั และรวมถึงไม่มี
ผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงักล่าวมาก่อนในระยะเวลา 1 ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็น
กรรมการตรวจสอบ เวน้แต่คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาอย่างรอบคอบแลว้ เห็นว่าการเคยมี
ผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีและการให้ความเห็นท่ีเป็น
อิสระ 

4. เป็นกรรมการท่ีไม่ใช่เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 
5. เป็นกรรมการท่ีไม่ไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษทั ผูถื้อ

หุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีแสดงความคิดเห็นหรือรายงานผลการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

จากคณะกรรมการบริษทั โดยไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั รวมทั้งผูท่ี้
เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว 

 

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

  คณะกรรมการตรวจสอบ  มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 
 

ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 

1 นายชยัวฒัน ์   อศัวินทรางกรู ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
2 นายชาลี          ดิษฐลกัษณ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
3 นายโชคดี       วิศาลสิงห์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 
หมายเหตุฯ   กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท า   

       หนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน และไม่มีส่วนไดเ้สียในบริษทั 
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อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
(1) สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 
(2) สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(internal audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

(3) สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยข์อ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

(4) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วม
ประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

(5) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี เพ่ือใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชนสู์งสุดต่อบริษทั 

(6) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั  ซ่ึงรายงาน
ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนด

ของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ

แต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตาม

กฎบตัร (charter) 
(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
(7) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระ ไม่ได้เป็นเจา้หน้าท่ีหรือ

ลูกจ้างของบริษทัฯ และในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบดังท่ีกล่าวมาน้ี คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก  
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3.  คณะกรรมการบริหาร  
 

คณะกรรมการบริหาร  มีจ านวน 4 ท่าน ประกอบดว้ย 
 
 
 
 
 

 
 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
 

1. ก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และหลกัในการด าเนินธุรกิจให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

2. จดัท าโครงสร้างองค์กร อ านาจบริหารองค์กร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดการคัดเลือก       
การว่าจา้ง การโยกยา้ย การฝึกอบรม และการเลิกจา้งพนักงานบริษทั ยกเวน้ต าแหน่งประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร 

3. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจ าปีท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารน าเสนอ เพ่ือกลัน่กรอง     
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

4. ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานต่าง ๆ ของบริษทัฯ ท่ีก าหนดเอาไว้
ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. มีอ  านาจพิจารณา กลัน่กรอง การลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัหรือธุรกิจท่ีไม่เก่ียวขอ้ง
กบัธุรกิจหลกัก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

6. มีอ  านาจพิจารณาอนุมติัการลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีว่าดว้ยกฎหมายทางการเงิน กฎหมาย
หลักทรัพย์ตลาดเงิน ตลาดทุน,  พิจารณาอนุมัติการขอสินเ ช่ือเงินกู้ยืม แต่ละคราวไม่เกิน              
50 ลา้นบาท  โดยการก่อหน้ีดงักล่าวจะตอ้งไม่ท าใหบ้ริษทัมีอตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เกิน  
1:1 ในแต่ละงวดบญัชี และใหแ้จง้ต่อคณะกรรมการเพ่ือรับทราบ 

7. มีอ  านาจในการจัดซ้ือสินทรัพย์ทุน (Capital Expenditure) ซ่ึงเป็นรายการนอกเหนือจาก
งบประมาณประจ าปีท่ีไดรั้บอนุมติัแลว้ในวงเงินรวมกนั ไม่เกิน 20 ลา้นต่อปี 

8. มีอ  านาจพิจารณาจัดสรรเงินบ าเหน็จ เงินรางวลั หรือผลตอบแทนต่าง ๆ ท่ีได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษทั ยกเวน้ต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

9. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษทั 
 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหารอาจมอบอ านาจช่วงใหพ้นกังานระดบับริหารของบริษทัมีอ านาจในการ
กระท าการเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ืองตามท่ีคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร หรือมอบ

ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 

1 นายยทุธ   ชินสุภคักลุ ประธานกรรมการบริหาร 
2 นายวีระ   เหล่าวิทวสั กรรมการบริหาร 
3 นายแดน   ชินสุภคักลุ กรรมการบริหาร 
4 นายอารักษ ์  ราษฎร์บริหาร กรรมการบริหาร 
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อ านาจให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นผูมี้อ  านาจกระท าการแทนบริษทัเป็นการทัว่ไป ในการลงนามเอกสาร   
นิติกรรมสัญญาใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินงานอนัเป็นธุรกรรมทางการคา้โดยปกติ รวมถึงการติดต่อกบั
หน่วยงานราชการไทย 

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

4.  คณะอนุกรรมการสรรหา 

คณะอนุกรรมการสรรหา มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย   
 

ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 

1 นายแดน   ชินสุภคักลุ ประธานอนุกรรมการสรรหา 

2 นายอารักษ ์  ราษฎร์บริหาร อนุกรรมการสรรหา 

3 นายประสงค ์ หาญปิยวฒันสกลุ อนุกรรมการสรรหา 
 

อ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสรรหา   
 

1. ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์ และวิธีการในการสรรหา ตลอดจนคดัเลือก กรรมการและผูบ้ริหาร
ระดบัสูง ใหค้ณะกรรมการและท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและแต่งตั้ง 

2. จดัท าหลกัเกณฑคุ์ณสมบติัของคณะกรรมการบริษทั 
3. เสนอช่ือผูท่ี้มีความเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแต่งตั้งในกรณีต าแหน่งกรรมการ 

วา่งลงจากเหตุอ่ืนท่ีไม่ใช่การพน้ต าแหน่งตามวาระ 
4. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัไดม้อบหมาย 

 

5.  คณะอนุกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 

คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย   
 

ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 

1 นายชยัวฒัน์   อศัวินทรางกรู ประธานอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

2 นายชาลี   ดิษฐลกัษณ อนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

3 น.ส.รุ่งระวี         เอ่ียมพงษไ์พฑูรย ์ อนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
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อ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน   
1. ก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัในการก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนๆ ส าหรับ

คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการทุกชุดของบริษทั 
2. พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุดท่ีคณะกรรมการบริษทัแต่งตั้ง ใหส้อดคลอ้ง

กบัผลการด าเนินงานของบริษทั พร้อมน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั
ต่อไป 

3. ปฏิบติัตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีก าหนดใหผู้ถื้อหุน้เป็นผู ้
พิจารณาก าหนดวงเงินค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ทั้ งน้ีคณะอนุกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน อาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และก าหนดเป็นคราวๆ ไป 
หรือใหมี้ผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงกไ็ด ้

4. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัไดม้อบหมาย 
 

ผู้บริหาร 

ผูบ้ริหาร ณ 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ย 
 

ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 

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

 

อ านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
1. มีอ  านาจควบคุมการบริหารงานของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริหารก าหนดไว ้

และรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร 
2. พิจารณาการจดัสรรงบประมาณประจ าปีท่ีฝ่ายบริหารจดัท าเพ่ือน าเสนอให้คณะกรรมการบริหาร

พิจารณาอนุมติั รวมทั้งควบคุมการใชจ่้ายงบประมาณประจ าปีของแต่ละหน่วยงาน 
3. พิจารณาประเมินการด าเนินงานของบริษทัฯ อยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากปัจจยัต่างๆ  

ไม่วา่จากภายในหรือภายนอกบริษทัฯ 
4. มีอ  านาจสั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายหรือ

ผลประโยชนข์องบริษทัฯ 
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5. พิจารณาการเขา้ท าสญัญาเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทัฯ และสญัญาต่างๆ ซ่ึงเป็นผลประโยชนใ์นกิจการ
ของบริษทัฯ รวมทั้งก าหนดขั้นตอนและวิธีการจดัท าสญัญาดงักล่าวโดยใหน้ าเสนอกรรมการบริหาร
และกรรมการบริษทัเพ่ือทราบดว้ย 

6. พิจารณาการน าสิทธิและทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ไปก่อภาระผกูพนัใดกบับุคคล บริษทั หา้งร้าน หรือ
สถาบนัการเงิน เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริหารอนุมติั 

7. พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษทัฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลหรือเงินปันผลประจ าปี 
เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหารอนุมติั 

8. ด าเนินการใดๆ เพ่ือสนบัสนุนการด าเนินงานของบริษทัฯ ตามการใหอ้  านาจจากคณะกรรมการบริษทั 
ซ่ึงอยูภ่ายใตน้โยบายของคณะกรรมการ 

ทั้งน้ี อ  านาจหน้าท่ีของประธานเจา้หน้าท่ีบริหารดงักล่าวขา้งตน้ จะไม่รวมถึงอ านาจท่ีท าให้ประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารสามารถอนุมติัรายการท่ีตน หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามข้อบังคับบริษัทและตามท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ          
ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด) ท ากบับริษทัฯ ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามปกติธุรกิจท่ีมีการก าหนด
ขอบเขตชดัเจน 

 

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
คณะอนุกรรมการสรรหาเป็นผูท้  าหน้าท่ีสรรหากรรมการเพ่ือทดแทนกรรมการท่ีครบวาระหรือ

ทดแทนต าแหน่งท่ีวา่งลงดว้ยเหตุอ่ืน ขั้นตอนการด าเนินการประกอบดว้ย 
1. ทบทวนพิจารณาทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบท่ีเหมาะสมของคณะกรรมการบริษทัทั้งคณะ 

เพ่ือเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัคณะกรรมการบริษทั 
2. ทบทวนคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ คุณสมบัติของกรรมการอิสระ และก าหนดเพ่ิมเติม

หลกัเกณฑใ์นการสรรหาและคดัเลือกเพ่ือให้ตรงกบัสถานการณ์และความตอ้งการของบริษทัฯ และ
ให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือผ่านการพิจารณาสรรหาแลว้ 
คณะอนุกรรมการสรรหาจะน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพ่ือลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนต่อไป 

 

ส าหรับการสรรหาคดัเลือกบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งผูบ้ริหาร คณะอนุกรรมการสรรหา จดัใหมี้
แผนการสืบทอดต าแหน่งท่ีครอบคลุมต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูง เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่
บริษทัฯ มีผูบ้ริหารท่ีมีความรู้ ความสามารถ สามารถสืบทอดต าแหน่งท่ีส าคญัต่อไปในอนาคต 
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จ านวนคร้ังการประชุมกรรมการ 
 

ช่ือ-นามสกลุ 
คณะกรรมการ 

บริษัท 
คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

คณะอนุกรรมการ 
สรรหา 

คณะอนุกรรมการ 
พจิารณาค่าตอบแทน 

1. นายยทุธ  ชินสุภคักลุ 9/9  12/12   
2. นายวรีะ  เหล่าวทิวสั 9/9  12/12   
3. นายแดน  ชินสุภคักลุ 8/9  11/12 2/2  
4. นายอารักษ ์ราษฎร์บริหาร 

(เขา้เม่ือ 25 ก.ค. 59) 
4/9  5/12 1/2  

5. นายประสงค ์หาญปิยวฒันสกลุ 
(เขา้เม่ือ 10 ก.พ. 59) 

7/9   2/2  

6. นายชยัวฒัน์  อศัวนิทรางกรู 9/9 6/6  1/2 1/2 
7. นายชาลี ดิษฐลกัษณ 8/9 6/6   2/2 
8. นางสาวรุ่งระว ี เอ่ียมพงษไ์พฑูรย ์ 8/9    1/2 
9. นายโชคดี วศิาลสิงห์ 

(เขา้เม่ือ 14 พ.ย. 59) 
1/9 -    

10. นายธวชัไชย สุทธิกิจพิศาล 
(ลาออกเม่ือ 1 ก.พ. 59) 

-  - -  

11. นางสุมาลี  อ่องจริต 
(ลาออกเม่ือ 22 ก.พ. 59) 

4/9  1/12  1/2 

12. พลเอกอดิศร  สุวรรณตรา 
(ลาออกเม่ือ 1 ก.ย. 59) 

5/9 3/6   1/2 

 
การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
 คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายเปิดโอกาสใหก้รรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ไดป้ระชุมระหว่างกนัเองเพ่ือ
เปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่าง ๆ ทั้งท่ีเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทัฯ และเร่ืองท่ีอยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่าย
บริหารร่วมดว้ย และรายงานผลใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบ  
 

การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการก าหนดใหมี้การจดัท าแบบประเมินผลการปฏิบติังานอย่างนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ทั้งในรูปแบบ
ของการประเมินตนเองรายบุคคล หรือรายบุคคล และการประเมินผลตนเองรายคณะ เพ่ือใชเ้ป็นกรอบในการ
ตรวจสอบและแกไ้ขปรับปรุงการปฏิบติังานในหนา้ท่ีของคณะกรรมการ  โดยผลการประเมินการปฏิบติังานของ
กรรมการนั้น ฝ่ายบริหารจะสรุปผลใหค้ณะกรรมการรับทราบ  และเผยแพร่ผลสรุปการประเมินคณะกรรมการ
ในแต่ละราย 
 คณะกรรมการไดจ้ดัใหมี้บรรทดัฐานการปฏิบติังานของคณะกรรมการอยา่งมีหลกัเกณฑ ์ และท าการ
ประเมินผลการปฏิบติังานเปรียบเทียบกบับรรทดัฐานเป็นระยะๆ ตามท่ีก าหนด 
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คณะกรรมการบรษิทั 

ประธาน 

 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 

ผูจ้ดัการโรงงาน 

ผช. ผจก. โรงงาน 

 

แผนกเตรยีมพมิพ ์

 

แผนกพมิพ ์

 

แผนกส าเรจ็รปู 

 

แผนกวศิวกรรม 

แผนกวางแผน&
ควบคุมการผลติ 

 

 

จดัซื้อกระดาษ 

ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 

 

แผนกการตลาด ต.ป.ท. 

 

แผนกการตลาดใน ป.ท. 

 

แผนกบรกิารการตลาด 

ผูอ้ านวยการ 
ฝ่ายการตลาด 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี
และการเงนิ 

ผูจ้ดัการแผนก
บุคคลและธุรการ 

ผูจ้ดัการแผนก 
สโตรแ์ละจดัส่ง 

 

แผนกประเมนิ
ราคา 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 

เลขานุการบรษิทั 
 

โครงสร้างการจัดการ  
Management structure 
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เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษทั 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ ง  นางกนกอร จันทน์คร ด ารงต าแหน่งเลขานุการ
คณะกรรมการ โดยมีขอบเขต อ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบดงัน้ี  

1. เพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาใหค้ าแนะน าแก่กรรมการในดา้นการปฏิบติัตามกฎหมายเก่ียวกบัหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบต่างๆ ของกรรมการ  

2. จดัท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ รายงานประจ าปี  
3. จดัประชุมคณะอนุกรรมการต่าง ๆ   
4. จดัเกบ็เอกสารตามท่ีกฎหมายก าหนด   
และเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ัง โดยเลขานุการคณะกรรมการท่ีคณะกรรมการแต่งตั้ง

ข้ึน  เป็นผูท่ี้คณะกรรมการเห็นวา่มีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ท่ีจะช่วยใหค้ าแนะน าแก่กรรมการใน
การปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ตลอดจนดา้นบรรษทัภิบาลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการพฒันาความรู้ของเลขานุการบริษทัอย่างสม ่าเสมอ บริษทัจึงจดัใหเ้ลขานุการบริษทัเขา้
ร่วมอบรมหลกัสูตรต่างๆ ดงัน้ี 

 

 - Anti-Corruption: The Practical Guide รุ่นท่ี 20/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 

 - Advances for Corporate Secretaries รุ่นท่ี 1/2559 สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
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ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 
 

1. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูพิ้จารณาก าหนดค่าตอบแทนท่ีจ าเป็นและเหมาะสมท่ีเป็น

ตวัเงิน ใหแ้ก่ กรรมการบริษทั กรรมการชุดยอ่ย โดยน าเสนอขออนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการ และท่ีประชุม
ผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปี ค่าตอบแทนรวม ท่ีเป็นตวัเงินของคณะกรรมการบริษทัในรูปของเบ้ีย
ประชุมและบ าเหน็จกรรมการ เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 3,180,550  บาท รายละเอียด ดงัน้ี 

              หน่วย :  บาท 
 

ช่ือ-นามสกลุ 
คณะกรรมการ 

บริษัท 
คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

บ าเหน็จ 
กรรมการ 

รวม 

1.  นายยทุธ  ชินสุภคักลุ 198,000  108,000 100,000 406,000 

2.  นายวีระ  เหล่าวิทวสั 198,000  108,000 100,000 406,000 

3.  นางสุมาลี  อ่องจริต1 93,500  51,000 80,000 224,500 

4.  นายแดน  ชินสุภคักลุ 198,000  108,000 50,000 356,000 

5.  นายธวชัไชย สุทธิกิจพิศาล2 16,500  9,000  25,500 

6.  นายอารักษ ์ราษฎร์บริหาร4 86,350  47,100 50,000 183,450 

7.  นายชยัวฒัน ์ อศัวินทรางกรู 198,000 198,000  80,000 476,000 

8.  นายชาลี ดิษฐลกัษณ 198,000 148,500  60,000 406,500 

9.  พลเอกอดิศร สุวรรณตรา3 132,000 74,250  50,000 256,250 

10. นายโชคดี วิศาลสิงห์6 25,850    25,850 

11.  นางสาวรุ่งระวี  เอ่ียมพงษไ์พฑูรย ์ 198,000   35,000 233,000 

12. นายประสงค ์หาญปิยวฒันสกุล5 181,500    181,500 

รวม 1,723,700 420,750 431,100 605,000 3,180,550 
หมายเหตุ : เม่ือวนัที่ 29 เมษายน 2559 เป็นต้นมาท่ีประชุมสามญัผู้ถือหุ้นอนุมติัค่าเบีย้ประชุม ดังนี้:- 

1. เบีย้ประชุมกรรมการ  16,500  บาท/เดือน 
2. เบีย้ประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ 33,000  บาท/คร้ัง 
3. เบีย้ประชุมกรรมการตรวจสอบ 24,750  บาท/คร้ัง 
4. เบีย้ประชุมกรรมการบริหาร 9,000  บาท/เดือน 
5. บ าเหนจ็กรรมการ จ่ายวงเงินไม่เกิน 1,170,000 บาท  ของก าไรสุทธิในปี 2558 

 

1 - นางสุมาลี อ่องจริต ลาออกเม่ือวนัท่ี 20 มิ.ย. 59 
2 - นายธวชัไชย สุทธิกิจพิศาล ลาออกเม่ือวนัท่ี 1 ก.พ. 59 
3 - พลเอกอดิศร สุวรรณตรา ลาออกเม่ือวนัท่ี 1 ก.ย. 59 
4 - นายอารักษ ์ราษฎร์บริหาร ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 25 ก.ค. 59 
5 - นายประสงค ์หาญปิยวฒันสกุล ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 2 ก.พ. 59 
6 - นายโชคดี วิศาลสิงห์ ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 14 พ.ย. 59 
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2.  ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษทั 
 

ผูบ้ริหารของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีจ านวน 7 ท่าน  ประกอบดว้ย :- 
 

ล าดบั ช่ือ นามสกลุ ต าแหน่ง 
1 นายวีระ เหล่าวิทวสั กรรมการบริหารและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2 นางอาภรณ์  ปรัชญาทิพยส์กลุ ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาด 
3 นายวรวิทย ์จารุศรีบุญชยั1 ผูจ้ดัการโรงงาน 
4 นายอุทิศ  สิรินนัทน์ภสั รองผูจ้ดัการโรงงาน 
5 นางกนกอร  จนัทนค์ร ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
6 นางสาวสุนนัทา  เอนกสินทรัพย ์ ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 
7 นายนคร  ช่ืนสม   ผูจ้ดัการแผนกบุคคลและธุรการ 

หมายเหตุ :  1  แต่งต้ังเม่ือวนัที่ 1 เมษายน 2559  

 
บริษทัฯจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารในรูปของเงินเดือน และผลตอบแทนอ่ืน เช่น โบนสั  เงินสมทบ

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  โดยยงัไม่รวมผลประโยชนพ์นกังานหลงัจากออกจากงาน โดยสรุปไดด้งัน้ี :- 
หน่วย :  บาท 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี 2559 ปี 2558 

เงินเดือน 9,034,700 7,667,900 
โบนสั 634,500 1,225,000 
เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ, อ่ืน ๆ 458,635 385,945 

รวม 10,127,835 9,278,845 

บุคลากร  
บุคลากรของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  มีจ านวนทั้งส้ิน 325 ราย   และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม

2558  มีจ านวนทั้งส้ิน 326 ราย    บริษทัฯ จ่ายค่าตอบแทนบุคลากรเป็น   เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนสั  เงินสมทบ
กองทุนประกนัสังคม  กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  และสวสัดิการอ่ืน  ทั้งน้ียงัไม่รวมผลประโยชน์พนกังานหลงัจาก
ออกจากงาน โดยสรุปไดด้งัน้ี :- 

หน่วย :  บาท 

ค่าตอบแทน ปี 2559 ปี 2558 
เงินเดือน 68,416,952 62,478,968 
โบนสั 7,832,070 7,676,850 
ค่าล่วงเวลา 12,759,003 11,889,322 
เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ,อ่ืน ๆ 7,408,771 9,121,718 

รวม 96,416,796 91,166,858 
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นโยบายในการพฒันาพนักงาน 
 

 บริษทัตระหนกัในคุณค่าของบุคลากร และเช่ือมัน่ว่า บุคลากรเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดในการประกอบ
ธุรกิจ จึงให้ความส าคญัในการดูแลพนกังานให้ไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาอย่างต่อเน่ือง ไดรั้บผลตอบแทน
และสวสัดิการท่ีเหมาะสม และไดรั้บโอกาสในการกา้วหนา้ในอาชีพ ดงัน้ี 

1. บริษทัฯ ก าหนดแผนการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร รวมทั้งจดัสรรงบประมาณท่ีพอเพียงเพ่ือให้
พนักงานจะได้รับโอกาสในการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ และพัฒนาศักยภาพของพนักงาน          
ทั้งในส่วนของความสามารถหลกัขององค์กร ความสามารถในการปฏิบติังานท่ีรับผิดชอบตลอดจน
ความสามารถในเชิงบริหาร เพ่ือสร้างคุณค่าต่อพนกังานและบริษทั และความเป็นเลิศในธุรกิจ  

2. บริษัทฯ ให้ความส าคัญในการจัดส่ิงแวดล้อมในการท างานให้เหมาะสม โดยค านึงถึงอนามัย          
ความปลอดภยั โดยจดัตั้งคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือด าเนินงาน
เก่ียวกบัความปลอดภยัและอนามยัท่ีดี บริษทัจดัให้มีการตรวจสอบความปลอดภยัของสถานท่ีท างาน
อย่างสม ่าเสมอ และจดัเคร่ืองมือ เคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ ดา้นความปลอดภยัต่างๆ ให้แก่พนกังาน และ
ดูแลใหพ้นกังานใชเ้คร่ืองมือป้องกนัอุบติัภยัอยา่งเคร่งครัด  

3. บริษทัฯ ส่งเสริมให้พนกังานมีสุขภาพอนามยัท่ีแข็งแรง  เช่น รณรงค์ใหง้ดสูบบุหร่ี และสูบไดเ้ฉพาะ
สถานท่ีท่ีจดัเตรียมไวใ้ห้เท่านั้น,  รณรงค์ให้มีการออกก าลงักาย, จดัหาอุปกรณ์/เคร่ืองใช ้เพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการท างาน และจดัใหมี้การตรวจสุขภาพแก่พนกังานเป็นประจ าทุกๆปีเสมอมา 

4. บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการ เพ่ือร่วมปรึกษาหารือ และให้ข้อเสนอแนะในการจัด
สวสัดิการท่ีเป็นประโยชนต่์อพนกังาน เช่น ค่าเบ้ียขยนั, ค่าฌาปณกิจบุพการี และคู่สมรส เป็นตน้  

5. บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพให้แก่พนกังาน เร่ิมตั้งแต่งวดเดือนกนัยายน 2546 เป็นตน้มา 
โดยพนกังานจะจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3-5 ของค่าจา้งทุกๆ เดือน ในขณะท่ีบริษทัฯ จะจ่ายเงิน
สมทบในอตัราเท่ากนักบัท่ีพนกังานจ่ายเงินสะสม เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีไดม้อบหมายใหส้ถาบนั
การเงินแห่งหน่ึงเป็นผูจ้ดัการกองทุน เพ่ือประโยชนแ์ก่พนกังานโดยเฉพาะ 
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คณะกรรมการบริษทัไดร่้วมกนัก าหนดแนวทางการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นไปตาม
ขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย ์และกรรมการของบริษทัฯ ซ่ึงจะสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

นโยบายเกีย่วกบัการก ากบัดูแลกจิการ 
 

บริษทัฯ ก าหนดแนวนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการดงัน้ี 
 

1. ใหค้วามเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้และปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 
2. จดัโครงสร้างคณะกรรมการแบ่งตามหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ โดยนอกจากคณะกรรมการบริษทั

แลว้ อาจมีการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะอ่ืนได ้นอกจากน้ี ให้มีการก าหนดบทบาท หนา้ท่ี และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะอยา่งชดัเจน 

3. ด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส และใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งชดัเจนและเพียงพอใน
เวลาท่ีเหมาะสม 

4. ด าเนินธุรกิจดว้ยความระมดัระวงั  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดา้นความเส่ียง  ให้มีการประเมิน วาง    
กลยทุธ์แกไ้ข และติดตามบริหารความเส่ียงอยา่งเหมาะสมและสม ่าเสมอ 

5. สร้างส านึกในการปฏิบติังานอยา่งมีจริยธรรมและถูกตอ้งชอบธรรมใหแ้ก่ผูบ้ริหารและพนกังาน 
 

บริษทัฯ ไดด้ าเนินนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ ตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ไดแ้ก่ 

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

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัสิทธิของผูถื้อหุน้ทุกๆคน อย่างเท่าเทียมกนั โดยผูถื้อหุน้มีสิทธิใน
การรับทราบขอ้มูลผลการด าเนินงานและนโยบายการบริหารงาน มีสิทธิในการรับส่วนแบ่งก าไรและสิทธิการ
เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ นอกจากน้ี ผูถื้อหุน้ทุกรายยงัไดรั้บสิทธิอย่างเท่าเทียมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และเพ่ือเป็นการให้ความมัน่ใจว่าผูถื้อหุน้ทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกนั  บริษทัฯ 
ไดจ้ดัใหมี้กระบวนการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ มีมาตรการดูแลการใชข้อ้มูลภายใน มีการ
ควบคุมและดูแลการท ารายการระหวา่งกนัรวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเพียงพอ 

การก ากบัดูแลกจิการ 
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ในการประชุมผูถื้อหุน้ทุกคราว บริษทัฯจะจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมทั้งขอ้มูลประกอบการ
ประชุมในวาระต่าง ๆ อยา่งเพียงพอใหผู้ถื้อหุน้ทราบในทนัทีท่ีแลว้เสร็จ หรือจดัส่งหนงัสือเชิญล่วงหนา้ไม่นอ้ย
กวา่ 14 วนั ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้  

หนงัสือเชิญประชุมจะแจง้รายละเอียดให้ผูถื้อหุ้น น าเอกสารหลกัฐานท่ีจ าเป็นมาให้ครบถว้นใน
วนัประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือรักษาสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมของผูถื้อหุ้น ส่วนในวนัประชุม ผูถื้อหุ้นสามารถ
ลงทะเบียนเขา้ประชุมล่วงหนา้ไดก่้อนการประชุม 1 ชัว่โมง 

การประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเองสามารถแต่งตั้ ง
กรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ท่านเป็นผูรั้บมอบอ านาจเขา้ร่วมประชุมแทนซ่ึงไดแ้จง้ขอ้ความไวใ้นหนงัสือเชิญ
ประชุม พร้อมทั้งมีการเสนอใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ เขา้
ร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได ้

นอกจากน้ี บริษทัฯยงัไดอ้  านวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นในการมาร่วมประชุมผูถื้อหุ้น โดย
จดัเตรียมห้องประชุมท่ีเขา้ถึงไดส้ะดวกและมีขนาดเหมาะสมรองรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดอ้ย่างเพียงพอ และใน
กรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถมาร่วมประชุมดว้ยตนเอง ก็สามารถมอบฉนัทะให้ผูอ่ื้นเขา้ประชุมและลงมติแทนได ้
โดยการแนบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ท่ีส่งไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ 

ในการประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัฯไดก้ าหนดใหก้รรมการบริษทัทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธาน
กรรมการบริษทั และประธานกรรมการชุดย่อยเขา้ร่วมประชุมเพ่ือตอบค าถามต่อท่ีประชุมทุกคราว นอกจากน้ี 
ในการประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ังจะมีคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมการอิสระร่วมอยู่ดว้ย โดยประธานท่ี
ประชุมหรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากประธานท่ีประชุมมีหนา้ท่ีจดัสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้มี
การแสดงความเห็นและซักถามในท่ีประชุม เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกนัในการตรวจสอบการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ ให้แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ รวมทั้งมีการบนัทึกประเด็นซกัถามและ
ขอ้คิดเห็นท่ีส าคญัไวใ้นรายงานการประชุม 

ในปี 2559 บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี  29 เมษายน 2559 
ณ โรงแรมเอบีน่า เฮา้ส์ ห้องชนกนนัท์ เลขท่ี 73/39 ซอยวิภาวดี 64 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตบางเขน กรุงเทพฯ      
มีกรรมการเขา้ร่วมจ านวน 8 ท่าน ดงัน้ี :- 

นายยทุธ ชินสุภคักลุ               ต าแหน่ง  ประธานกรรมการบริษทั 
นายวีระ เหล่าวิทวสั ” กรรมการบริหาร/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
นายแดน ชินสุภคักลุ ” กรรมการบริหาร 
นางสุมาลี  อ่องจริต ” กรรมการบริหาร 
นายประสงค ์ หาญปิยวฒันสกลุ ” กรรมการ 
นายชยัวฒัน ์ อศัวินทรางกรู ” ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
พลเอกอดิศร สุวรรณตรา ” กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
นายชาลี ดิษฐลกัษณ ” กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 

ซ่ึงมีการพิจารณาลงคะแนนเสียงเรียงล าดบัตามวาระท่ีก าหนดไว ้และไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหุน้ทุกวาระ 
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2.  การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามแนวทางท่ีดีต่อสิทธิของผูถื้อหุน้อย่างครบถว้น โดยเฉพาะการด าเนินการให้
ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอช่ือบุคคลท่ีผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเห็นว่ามีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการ และ
เสนอในวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้  

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถมาร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัฯเปิดโอกาสใหผู้อ่ื้นมาประชุมและ
ออกเสียงลงมติแทนได ้โดยการแนบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ท่ีส่งไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น 
พร้อมทั้งมีการเสนอให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ เขา้ร่วม
ประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได ้

บริษทัฯ มีบตัรลงคะแนนเสียงส าหรับผูถื้อหุน้ เพ่ือใชใ้นการลงคะแนนเสียงกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่เห็น
ดว้ย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระของการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี  29 เมษายน 2559 ไม่มีการเปล่ียนล าดบัระเบียบ
วาระและไม่มีการขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนท่ีไม่ไดก้ าหนดไวใ้นท่ีประชุมอยา่งใด 
 

3.  สิทธิของผู้มส่ีวนได้เสีย 
บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

3.1. พนักงาน  บริษทัฯปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนอยา่งเท่าเทียม เป็นธรรม และใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสม 
ตลอดจนมีการพฒันาศกัยภาพในการท างานโดยการจดัฝึกอบรมให้บุคคลากรอย่างสม ่าเสมอ และ
ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างาน ให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน 
บริษทัฯ ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพทุกๆ ปี และ จัดให้มีคณะกรรมการสวสัดิการ เพ่ือร่วมกัน
ปรึกษาหารือ และใหข้อ้เสนอแนะในการจดัสวสัดิการท่ีเป็นประโยชน์ต่อพนกังาน บริษทัฯไดจ้ดัตั้ง
กองทุนส ารองเล้ียงชีพใหแ้ก่พนกังาน เพ่ือประโยชนแ์ก่พนกังานโดยเฉพาะ 

3.2. คู่ค้าและเจ้าหนี้ บริษทัฯปฏิบัติต่อคู่คา้และเจา้หน้ีอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้า   
และ/หรือ ขอ้ตกลงในสญัญาท่ีท าร่วมกนั 

3.3. ลูกค้า  บริษทัฯผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพ และตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ โดยใหค้วามส าคญักบั
การบริการ และความตรงต่อเวลาควบคู่กนัไป 

3.4. คู่แข่ง  บริษทัฯประพฤติตามกติกาการแข่งขนัท่ีดี และหลีกเล่ียงวิธีการไม่สุจริตเพ่ือท าลายคู่แข่ง 
3.5. ด้านส่ิงแวดล้อม  จากการท่ีบริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตส่ิงพิมพ์ต่างๆ จึงมีการดูแลส่ิงแวดลอ้มจากการ

ประกอบธุรกิจเพ่ือไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยการท าบ่อบ าบดัน ้าเสียข้ึนภายในบริษทัฯ  
3.6. ด้านสังคมและชุมชน   กว่า 10 ปีแลว้ ท่ีบริษทัฯไดร่้วมสนบัสนุนโครงการช่วยเหลือนอ้งๆในถ่ิน

ทุรกันดารในจังหวดัต่างๆ โดยบริษทัฯไดร่้วมกบัคณะผูบ้ริหาร,พนักงาน และผูใ้จบุญมากมาย       
ในการร่วมกนับริจาคอุปกรณ์ดา้นการศึกษา อุปกรณ์กีฬา เคร่ืองมือทางการเกษตร ยารักษาโรค 
ขา้วสารอาหารแหง้ ทุนอาหารกลางวนั ตลอดจนส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ เป็นประจ าทุกๆ ปี โดยไดรั้บ
การอาสาจากพนกังานของบริษทัฯ และผูใ้จบุญ  ในการเดินทางน าไปมอบให้กบัเด็กๆ ท่ียากไร้ใน
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ถ่ินทุรกนัดารดว้ยตนเอง ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาส และพฒันาสังคมในดา้นการศึกษาให้กบัเด็ก
เหล่านั้น 

บริษทัฯรับผิดชอบต่อชุมชนโดยไม่ปล่อยน ้าเสียลงในท่อระบายน ้า โดยบริษทัไดท้ าบ่อบ าบดั
น ้ าเสียข้ึนภายในบริษทั เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชนใกลเ้คียง ตลอดจนให้
ความร่วมมือในดา้นต่างๆกบัชุมชนเป็นอยา่งดี 
  นอกจากน้ีบริษทัฯยงัไดร่้วมท าบุญทางดา้นศาสนา เป็นประจ าทุกๆ ปี โดยทางคณะผูบ้ริหาร, 
พนกังาน และผูมี้จิตศรัทธา  ไดร่้วมกนัเป็นเจา้ภาพถวายผา้ป่าสามคัคี เพ่ือเจริญพระพุทธศาสนา  โดย
คณะผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จะร่วมเดินทางไปถวายผา้ป่าร่วมกัน ท่ีวดัต่างๆ ใน
ต่างจงัหวดั ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดความสามคัคีร่วมกนัในหมู่คณะ  และได้มีโอกาสท าบุญร่วมกนัตาม
ประเพณี  

ทั้งน้ีบริษทัฯไดจ้ดัให้มีตูแ้สดงความคิดเห็น และขอ้ร้องเรียน ซ่ึงอยู่ภายในบริษทัฯ หลายจุด
เพ่ือให้ผูท่ี้พบเห็นส่ิงท่ีผิดกฎหมาย หรือพบว่ามีการทุจริตในองค์กร  สามารถส่งเอกสารแจ้ง
คณะกรรมการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ บุคคลเพ่ือท าการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงไดต้ลอดเวลา 

 

4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษทัฯได้ให้ความส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกต้อง ครบถว้น โปร่งใส ทัว่ถึงและ
ทนัเวลา และเท่าเทียมทั้งขอ้มูลทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และขอ้มูลอ่ืนใด เพ่ือใหน้กัลงทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ทั้งท่ีเป็นผูถื้อหุ้นและผูท่ี้สนใจจะถือหุน้ในอนาคตไดใ้ชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุน โดยผ่านช่องทางและส่ือ
การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทท่ี 
www.epco.co.th พร้อมทั้งมีหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ ท าหนา้ท่ีส่ือสาร ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์
ให้แก่ผูถื้อหุ้น นักลงทุน และผูท่ี้สนใจ สามารถติดต่อขอข้อมูลต่างๆ จากหน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์ได้ท่ี 
หมายเลขโทรศพัท ์ 02-551-0541-4 ต่อ 223 , 02-522-6938 หรือ Email : epcoacc@truemail.co.th  
 

5.  ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

5.1 ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์  
คณะกรรมการของบริษทัฯ มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสยัทศัน ์นโยบาย ทิศทางการด าเนินงานของ

บริษทัฯ และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นโดยรวมตลอดจน
ก ากบัดูแลฝ่ายจดัการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล มีการแบ่งแยกบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ  กบัฝ่ายบริหาร และแบ่งแยก
หนา้ท่ีระหว่างคณะกรรมการกบัผูถื้อหุน้อย่างชดัเจน รวมทั้งดูแลใหมี้กระบวนการประเมินความมีประสิทธิผล
ของระบบควบคุมภายใน ระบบก ากบัดูแลกิจการ การตรวจสอบภายใน การบริหารความเส่ียง การรายงานทาง
การเงิน และคณะกรรมการไดจ้ดัให้มีกลไกในการก ากบัดูแลติดตาม และประเมินผลการปฏิบติังานของฝ่าย
บริหารให้บรรลุตามนโยบายท่ีคณะกรรมการได้ก าหนดไว ้ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษทัเองเป็นประจ า มีกรรมการบริษทัท่ีผา่นการอบรมหลกัสูตรของสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
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หน้าที่ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั 
1. ตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชนข์องบริษทัฯ 
2. ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษทัฯ และก ากบัดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการ

เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมมูลค่าใหสู้งสุดใหแ้ก่
บริษทัฯ และผูถื้อหุน้ 

3. ทบทวนและใหค้วามเห็นชอบในการด าเนินการใดๆ ท่ีกฎหมายก าหนด 
4. ก าหนดวิสัยทศัน์ของกิจการ และรับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร 

โดยใหมี้ความตั้งใจและความระมดัระวงั 
5. จดัใหมี้ระบบบญัชี การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้รวมทั้งดูแลใหมี้ระบบการ

ในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในใหมี้ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล การบริหารจดัการความเส่ียงการรายงานทางการเงิน และการติดตามผล 

6. ดูแลไม่ใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหวา่งผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ 
7. ก ากบัดูแลกิจการใหมี้การปฏิบติังานอยา่งมีจริยธรรม 

 

วาระด ารงต าแหน่งของกรรมการ 
บริษทัฯ ก าหนดเป็นนโยบายใหก้รรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหน่งติดต่อกนัไดไ้ม่เกิน 3 ปี 

กรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหน่งอยูใ่นคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการสรรหา แลว้แต่กรณี 
จะมีวาระการด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการแต่ละคณะเท่าวาระท่ีกรรมการอิสระแต่ละท่านมีอยู ่
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการที่บริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
โดยท่ีหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีไดเ้สนอแนะให้กรรมการรายใดรายหน่ึงควรด ารงต าแหน่ง

กรรมการบริษทัจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษทั ปรากฏว่าในปี 2559 ไม่มีกรรมการท่านใดด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษทัจดทะเบียนเกิน 5 บริษทั 

 

5.2  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์       
เพ่ือป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการไดดู้แลอย่างรอบคอบเม่ือเกิดรายการท่ี

อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยก าหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมติัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัก่อนท า
รายการไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั้งก าหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ใหผู้บ้ริหาร และผูเ้ก่ียวขอ้งน าขอ้มูล
ภายในของบริษทัฯ ไปใชเ้พ่ือประโยชนส่์วนตน ในเร่ืองรายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และรายการท่ี
เก่ียวโยงกนั คณะกรรมการไดพิ้จารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกคร้ัง โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุด
ของบริษทัฯเป็นส าคญั รวมทั้งมีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยราคา และเง่ือนไขเสมือน
ท ารายการกบับุคคลภายนอก และไดเ้ปิดเผยรายละเอียดมูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล ความจ าเป็น ไวใ้น
รายงานงบการเงิน รายงานประจ าปี และแบบ 56-1 
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5.3  จริยธรรมธุรกจิ 

บริษทัฯ ก าหนดปรัชญาและจรรยาบรรณธุรกิจไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน ใหก้รรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังาน ทุกระดบั ยึดถือและน าไปปฏิบติัในแนวทางเดียวกนั เพ่ือใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีตามภารกิจ
ของบริษทัฯ เป็นไปดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต และเท่ียงธรรม ทั้งการปฏิบติัต่อบริษทัฯ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 
รวมทั้งสาธารณชน และสงัคม รวมถึงก าหนดบทลงโทษทางวินยัไวด้ว้ย 

บริษทัฯมีเจตนารมณ์ท่ีจะด าเนินธุรกิจและบริหารงานอย่างมีคุณธรรม  จริยธรรม  และปฎิบติัตาม
กฏหมาย ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม  โดยยึดหลกัความซ่ือสัตย ์ ความยุติธรรม 
โปร่งใสเป็นส าคญัมาโดยตลอด  และมุ่งเนน้การสร้างประโยชนท่ี์ดีแก่ผูถื้อหุน้  และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโดยรวม  
เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีดี  บริษทัฯจึงไดก้ าหนดจรรณยาบรรณเพ่ือให้ผูบ้ริหาร และพนกังานพึงปฏิบติั  อนั
ส่งผลใหเ้กิดภาพพจนท่ี์ดีต่อบริษทัฯ และไดรั้บความเช่ือมัน่จากสงัคม 

5.3.1 แนวทางในการประกอบธุรกจิ 

 บริษทัฯ พึงด าเนินธุรกิจใหถู้กตอ้งตามกฎหมายและไม่ด าเนินธุรกิจกบัผูด้  าเนินธุรกิจท่ีผิดกฎหมาย 
ตลอดจนส่งเสริมใหพ้นกังานยึดถือปฏิบติัตามกฎหมาย 

 บริษัทฯ บริหารงานด้วยความซ่ือตรง รวมทั้ งการบันทึกบัญชีท่ีถูกต้อง การเสนอและใช้
งบประมาณอย่างชัดเจนและประหยดั รวมถึงการประเมินโครงการลงทุนต่างๆ อย่างซ่ือตรง 
ถูกตอ้ง โปร่งใส และมีหลกัการ 

 บริษทัฯ เช่ือมัน่ว่าการด าเนินธุรกิจท่ีย ัง่ยืน ต้องมีความซ่ือตรง  มีจริยธรรมและคุณธรรมเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน 

 เคารพและสนบัสนุนกิจกรรม/ธุรกรรม ท่ีถูกตอ้งตามกฏหมายและจริยธรรมขององคก์ร 

5.3.2 การรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น 

 บริษัทฯ เคารพสิทธิของผูถื้อหุ้นในการรับทราบข้อมูลท่ีจ า เป็นเพ่ือใช้ในการประเมินการ
บริหารงานของบริษทั พร้อมเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้งตามความจริง และรายงานฐานะทางการเงิน
ของบริษทัต่อผูถื้อหุน้อย่างสม ่าเสมอตามหลกัสากลอนัเป็นท่ียอมรับของตลาดเงินทุนต่างประเทศ
ท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

 บริษทัฯ จะเคารพและรักษาสิทธิต่างของผูถื้อหุน้ดว้ยความสุจริต โปร่งใส่ และเป็นธรรม 

 บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะบนัทึกรายการทางบญัชีอย่างถูกตอ้งครบถว้นเป็นไปตามมาตราฐานการ
บญัชีและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยผา่นการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบภายใน  ผูส้อบบญัชีภายนอก
และคณะกรรมการตรวจสอบ 

5.3.3 การปฏิบัตต่ิอคู่แข่งทางการค้า 

 บริษทัฯ ไม่แสวงหาขอ้มูล  ความลบัทางการคา้ของคู่แข่งดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริต 

 บริษทัฯ พึงด าเนินธุรกิจ และแข่งขนัทางการตลาดอยา่งเป็นธรรม ไม่ใหร้้ายและซ ้าเติมคู่แข่งขนั 
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 บริษทัฯ ค านึงถึงความเสมอภาคและความซ่ือสัตยใ์นการด าเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกบัคู่
คา้ 

 บริษัทฯ ส่งเสริมการแข่งขันท่ีเสมอภาค มีความเป็นธรรม และยึดถือกติกาการแข่งขันอย่าง
เคร่งครัด 

5.3.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 บริษทัฯ ห้ามบุคคลใดๆใชข้อ้มูลภายในเพ่ือประโยชน์ส่วนตวัหรือแก่บุคคลภายนอกโดยเฉพาะ
ขอ้มูลท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ  ตามกฏระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและ
กฏหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 หลีกเล่ียงการกระท าใดๆ ท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัองค์กร หรือมีผลกระทบ
ใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจในการปฏิบติังาน 

 การท่ีพนกังานน าขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของบริษทัไปเปิดเผยแก่บุคคลใดๆในระหว่างท่ีอยู่ในการ
จา้งงานของบริษทั หรือออกจากการเป็นพนกังานของบริษทัแลว้ โดยไม่ไดรั้บอนุญาตอย่างถูกตอ้ง 
ถือวา่เป็นการขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ยา่งหน่ึง 

 ระมดัระวงัเร่ืองความสัมพันธ์ส่วนตัวกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั้ ง
ความสมัพนัธ์หรือธุรกิจส่วนตวักบัเพ่ือนพนกังานดว้ยกนัท่ีมีผลประโยชน์เขา้มาเก่ียวขอ้ง หรืออาจ
มีผลกระทบต่อบรรยากาศในการปฏิบติังาน 

5.3.5 การปฏิบัตต่ิอลูกค้า 

 ไม่รับส่ิงของ หรือเรียกร้องผลประโยชนใ์ดๆ ท่ีส่อถึงการกระท าไม่สุจริตต่อลูกคา้ 

 ส่งมอบสินคา้และบริการ ใหต้รงตามขอ้ก าหนดของลูกคา้ 

 รักษามาตราฐานและภาพลกัษณ์ของสินคา้  เพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้ 

 ยินดีรับขอ้ติชมหรือร้องเรียนจากลูกคา้  เพ่ือเป็นการปรังปรุงแกไ้ขให้ดี หรือเพ่ือให้ตรงกบัความ
ตอ้งการของลูกคา้ 

5.3.6 การปฏิบัตต่ิอพนักงาน 

 บริษทัฯ ยึดถือเสมอวา่พนกังานทุกคนเป็นทรัพยากรอนัมีค่า และส าคญัยิ่ง 

 บริษทัฯ ให้ความส าคญัต่อการพฒันาทกัษะ ความรู้ และความสามารถของพนกังานอย่างทัว่ถึง 
พร้อมทั้งมีแผนในการจะใหสื้อทอดในต าแหน่งท่ีส าคญั 

 บริษทัฯ เคารพในสิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรมต่อพนกังานทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบติั 

 บริษทัฯ มีการใหผ้ลตอบแทนพนกังานและสวสัดิการต่างๆซ่ึงอยู่บนพ้ืนฐานความยติุธรรม 

5.3.7 รับผดิชอบต่อสังคม ช่วยเหลือสังคม 

 บริษทัฯ พึงด าเนินธุรกิจท่ีไม่ขดัต่อขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม หรือไม่มีผลกระทบต่อสงัคม 
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 บริษทัฯ จดักิจกรรมสนบัสนุนช่วยเหลือสงัคมหรือชุมชน  ตลอดใส่ใจผลกระทบรอบขา้งมากกวา่
ท่ีกฏหมายก าหนด 

 ปลูกฝังจิตส านึกเร่ืองความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ต่อพนกังานในทุกระดบัของ
องคก์รอยา่งต่อเน่ือง 

5.3.8 สร้างค่านิยมที่ค านึงผลประโยชน์ขององค์กรมากกว่าบุคคล 

 บริษทัฯ ส่งเสริมใหพ้นกังานทุกคนค านึงถึงผลประโยชนข์ององคก์ร หรือส่วนรวมมากกวา่ส่วน
ตน  เช่น ใชท้รัพยสิ์นขององคก์รอยา่งทะนุถนอม  และประหยดัการใชข้อ้มูลภายในของบริษทัของ
แต่ละหน่วยงานเพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดแก่องคก์ร  

 ไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งในกิจกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดความบัน่ทอนต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็นกลาง รวม
ไปถึงการกระท าหรือความสมัพนัธ์ท่ีขดัต่อผลประโยชนข์ององคก์ร 

5.3.9 การดูแลรักษาทรัพย์สินและข้อมูลสารสนเทศ 

 ปกป้องดูแลทรัพยข์องบริษทัมิใหเ้สียหาย  สูญหาย  และใชใ้หเ้กิดประโยชนสู์งสุด  รวมทั้งการ
ดูแลรักษาเป็นไปอยา่งเหมาะสม 

 รักษาความปลอดภยัของขอ้มูลสารสนเทศ  และไม่เปิดเผยรหสัผา่นท่ีเขา้ถึงขอ้มูลบริษทัใหแ้ก่ผูอ่ื้น 

 ใชท้รัพยสิ์นของบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดแก่บริษทั  รวมถึงไม่น า
ทรัพยสิ์นของบริษทัไปใชเ้พ่ือประโยชนส่์วนตน 

5.3.10  การปฏิบัตต่ิอคู่สัญญา 

 เจรจาและท าสญัญาดว้ยความเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบคู่สญัญา ค านึงถึงช่ือเสียงและภาพพจน์ของ
บริษทัเสมอ 

 มุ่งหมายท่ีจะพฒันาและรักษาสมัพนัธภาพท่ีย ัง่ยืนกบัคู่สญัญา ในเร่ืองของคุณค่าสินคา้และบริการ 
ท่ีคู่ควรกบัมูลค่าเงิน คุณภาพทางดา้นเทคนิคและมีความเช่ือถือซ่ึงกนัและกนั 

 ไม่ใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากการจดัซ้ือจดัหา มาใชเ้พ่ือประโยชนส่์วนตนและหรือบุคคลอ่ืน 

 รักษาความลบัของคู่สญัญาในการด าเนินธุรกิจ  ไม่ด าเนินธุรกิจโดยมิชอบระหวา่งคู่สญัญา ไม่ติด
สินบนหรือจดัส่ิงของใหผู้อ่ื้น โดยหวงัผลประโยชนท์างธุรกิจ 

 

5.4  การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษทัเป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนเป็นไป
ตามข้อตกลงของผูถื้อหุ้นท่ีก าหนดให้กรรมการบริษทัฯ เป็นตวัแทนจากผูถื้อหุ้น ซ่ึงตามข้อบังคับบริษทัฯ 
ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559
คณะกรรมการของบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน  9  คน เป็นกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นลูกจา้งของบริษทัฯ 
จ านวน 8 คน โดยเป็นกรรมการตรวจสอบ จ านวน 3 ท่าน หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
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5.5  การรวมหรือแยกต าแหน่ง 
ในปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกบัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไม่เป็น

ลูกจา้งของบริษทัฯ ดงันั้นจึงมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีอย่างเต็มท่ี และการท่ีนายยุทธ  ชินสุภคักุล 
ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการบริษทัและประธานกรรมการบริหารควบคู่กนัไปนั้น เป็นไปเพ่ือประโยชน์
ในการด าเนินธุรกิจเป็นส าคัญ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดบทบาทและหน้าท่ีของทั้ งสอง
ต าแหน่งดงักล่าวแยกไวอ้ย่างชดัเจน นอกจากน้ี บริษทัฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบดว้ย
กรรมการท่ีมีความเป็นอิสระจ านวน 3 ท่าน ท าหนา้ท่ีในการถ่วงดุลและตรวจทานการบริหารงานของบริษทัอีก
ดว้ย 

 

5.6  การพฒันากรรมการและผู้บริหาร  
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูก้  าหนดและมีส่วนร่วมในวิสัยทศัน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ 

และ งบประมาณของบริษทัฯ รวมถึงการก ากบัดูแลใหฝ่้ายบริหารด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผน
ธุรกิจ และงบประมาณท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัให้มีการประชุม
ถ่ายทอดแผนธุรกิจไปยงัผูบ้ริหารและพนกังานใหเ้กิดความเขา้ใจร่วมกนัอย่างต่อเน่ืองรวมทั้งจดัใหมี้ระบบการ
ควบคุมภายใน การก ากบัดูแลกิจการและการบริหารความเส่ียงท่ีดี นอกจากนั้นกรรมการบริษทัทั้งหมดผ่านการ
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) แลว้  
 

5.7  การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสูง  
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีหน้าท่ีในการสรรหากรรมการท่ีมีคุณสมบติัท่ี

เหมาะสมมาด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์การท างานในอดีตท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของต าแหน่งท่ีสรรหา  

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัค านึงถึงสิทธิของผูถื้อหุน้และการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเป็นธรรมและ
เท่าเทียมกนั ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูถื้อหุน้รายย่อย นกัลงทุนสถาบนั หรือผูถื้อหุน้ต่างประเทศ และเปิด
โอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุม
สามญัผูถื้อหุ้น ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษทัฯ 
(www.epco.co.th)  

ในปี 2559 กระบวนการคดัเลือกผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษทัร่วมกนั โดยพิจารณาคุณสมบติัตามท่ี 
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจากดั พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาหนดไว ้ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ยงัมีหนา้ท่ีในการทบทวนและกลัน่กรอง
การแต่งตั้ งผูบ้ริหารระดับสูง อนัไดแ้ก่ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการเพ่ือน าเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั ทั้งน้ี ในการสรรหา คดัเลือก และแต่งตั้งกรรมการและผูบ้ริหารดงักล่าว 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และผูบ้ริหารของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งไดด้ าเนินการโดยปราศจากการ
เลือกปฏิบติั 
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5.8  การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม  
ในฐานะบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจ บริษทัฯตระหนกัถึงความสาคญัของการบริหารจดัการบริษทัในกลุ่ม

ให้ด าเนินธุรกิจไปในทิศทางท่ีสอดประสานกบันโยบายและการด าเนินงานของบริษทัฯ เพ่ือให้การประกอบ
ธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษทัจึงไดม้อบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนของบริษทัเป็นผูมี้อ  านาจ ในการพิจารณาเสนอแต่งตั้งผูบ้ริหารท่ีมีความสามารถและความเช่ียวชาญ
ในธุรกิจต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือเขา้ด ารงตาแหน่งกรรมการในบริษทัย่อยและร่วมก าหนดนโยบายและแนว
ทางการบริหารจดัการบริษทัในกลุ่มให้สอดคลอ้งกนั ซ่ึงในปี 2559 บริษทัฯไดส่้งตวัแทนของบริษทัไปเป็น
กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ย 

 

5.9  การป้องกนัการมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการคอร์รัปช่ัน  
บริษทัฯ มีเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม โดยยึดมัน่ในความรับผิดชอบ

ต่อสังคม และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มตามหลกับรรษทัภิบาลท่ีดี  ในปี 2558 บริษทัฯ ไดป้ระกาศเจตนารมณ์และ
ไดเ้ขา้ร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย ในการต่อตา้นการทุจริต”  โดยไดรั้บอนุมติัจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2558  

 ปัจจุบนับริษทัฯ ไดจ้ดัท านโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ รวมถึงแนวปฏิบติัและขอ้ก าหนดในการ
ด าเนินการท่ีเหมาะสม เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบติัใหช้ดัเจนในการด าเนินธุรกิจ ป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
การทุจริตและคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดข้ึนกบัธุรกิจของบริษทัฯในทุกรูปแบบ 

 
การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 

บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลและโปร่งใสในการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงิน   
และอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจและผลประกอบการของบริษทัฯ เพ่ือความถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ เช่ือถือได ้และ
ทนัเวลา ใหก้บัผูถื้อหุน้ และนกัลงทุน ตลอดจนบุคคลทัว่ไป บริษทัจึงดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในของบริษทัฯ 
โดยมีมาตรการป้องกนัขอ้มูลภายใน บริษทัไดก้ าหนดเป็นขอ้ปฏิบติัไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ซ่ึงบริษทัฯ ถือว่า
เป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีจะตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลความลบัของบริษทัฯ อย่าง
เคร่งครัด โดยเฉพาะอยา่งยิ่งขอ้มูลภายในท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ หรือขอ้มูลท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจหรือราคาหุน้ ซ่ึงมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบ้ริหารในการน าขอ้มูลของบริษทัฯ ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วน
ตน รวมทั้งเพ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ดงัน้ี 

1. ใหค้วามรู้แก่กรรมการรวมทั้งผูบ้ริหารฝ่ายต่างๆ เก่ียวกบัหนา้ท่ีท่ีตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรัพย์
ของตน คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ และบทก าหนดโทษตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการ และผูบ้ริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และจดัส่งส าเนารายงานน้ีใหแ้ก่บริษทัฯ ในวนัเดียวกบัวนัท่ี
ส่งรายงานต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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3. บริษทัฯ จะด าเนินการส่งหนังสือเวียนแจง้ให้ผูบ้ริหารทราบว่า ผูบ้ริหารท่ีไดรั้บขอ้มูลภายในท่ีเป็น
สาระส าคญั ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยจ์ะตอ้งระงบัการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ 
ในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินหรือขอ้มูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และหา้มเปิดเผยขอ้มูล
ท่ีเป็นสาระส าคญันั้นต่อบุคคลอ่ืน โดยบริษทัฯ ไดว้างมาตรการลงโทษส าหรับกรณีท่ีผูบ้ริหารฝ่าฝืน
นโยบายการน าขอ้มูลภายในไปใช ้โดยบทลงโทษจะข้ึนอยู่กบัความรุนแรงของการน าขอ้มูลภายในไป
ใช ้เร่ิมจาก การตกัเตือนดว้ยวาจา ดว้ยลายลกัษณ์อกัษร และออกจากงาน ตามล าดบั 

4. บริษทัฯ ได้ก าหนดในขอ้บังคับเก่ียวกับการท างานของพนักงาน ส าหรับการไม่เปิดเผยหรือใช้
ประโยชน์จากข่าวสารใด ๆ ท่ีเป็นความลบัของบริษทัฯ การระมดัระวงัรักษาขอ้มูลให้เป็นความลบั 
และการไม่ใช้ต าแหน่งหนา้ท่ีในบริษทัฯ หรือขอ้มูลท่ีไดรั้บระหว่างการปฏิบติังานในบริษทัฯ ไป
แสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ  หรือท าให้ประโยชน์ของบริษทัฯลดลง โดยบริษทัฯจะใช้
บทลงโทษสูงสุดหากพบวา่พนกังานไดใ้ชข้อ้มูลภายใน หรือมีความประพฤติท่ีส่อไปในทางท่ีจะท าให้
บริษทัฯ ไดรั้บความเส่ือมเสียหรือเสียหาย 

 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (audit fee) 
 

ผูส้อบบญัชีส าหรับงบการเงินของบริษทังวดบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ตรวจสอบโดย 
นางสาววนัเพญ็ อุ่นเรือน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7750 แห่งส านกังาน ปีติเสวี เป็นผูล้งลายมือช่ือใน
งบการเงิน ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีในปี ปี 2557 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1,000,000 บาท ปี 
2558 เป็นจ านวนเงิน 1,500,000 บาท และในปี 2559 เป็นจ านวนเงิน 1,550,000 บาท  ทั้งน้ี ส านกังาน  ปีติเสวี
และผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอขา้งตน้ไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 
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 บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จ ำกัด (มหำชน) มีนโยบำยด ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม  
(Corporate Social Responsibilities : CSR)  ดว้ยควำมตระหนกัและใหค้วำมส ำคญัในกำรสนบัสนุนกำรด ำเนิน
กิจกรรมเพ่ือสังคมและชุมชนโดยรอบ รวมทั้งใส่ใจดูแลส่ิงแวดลอ้มอย่ำงต่อเน่ือง โดยยึดหลกักำรด ำเนินธุรกิจท่ี
โปร่งใส ตรวจสอบได ้มีจริยธรรม เคำรพต่อสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย  เช่น ผูถื้อหุ้น 
พนกังำน ชุมชนท่ีบริษทัฯ ประกอบกิจกำรอยู ่ลูกคำ้ คู่คำ้ และหน่วยงำนภำครัฐตลอดจนถึงสงัคมและประเทศชำติ 
 บริษทัฯ มุ่งมัน่พฒันำธุรกิจส่ิงพิมพ ์และธุรกิจโรงไฟฟ้ำ รวมถึงธุรกิจพลงังำนทดแทนต่ำงๆ โดยควบคู่ไป
กบัควำมรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดกฎหมำย หรือขอ้ก ำหนดอ่ืนๆ รวมทั้งแนวปฏิบติัสำกลท่ี
เก่ียวขอ้ง เพ่ือพฒันำสร้ำงรำกฐำนของควำมรับผิดชอบอย่ำงต่อเน่ืองและยัง่ยืน โดยมีนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อ
สงัคม ดงัต่อไปน้ี 
 

การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม   
 บริษทัฯ มีควำมมุ่งมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นธรรม และมีจริยธรรม ดว้ยควำมสุจริต โปร่งใส และ
สำมำรถตรวจสอบได ้ ส่งเสริมกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้อย่ำงเสรี หลีกเล่ียงกำรด ำเนินกำรท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน ์และใส่ใจในกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย เคำรพกฎระเบียบของสงัคม  
 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน   
 บริษทัฯ ยึดถือและปฏิบติัตำมกฏหมำยท่ีเก่ียวขอ้งอย่ำงเคร่งครัด และไดก้ ำหนดรูปแบบและแนวปฏิบติัใน
ดำ้นต่ำงๆ เพ่ือป้องกำรกำรทุจริตคอร์รัปชัน่  และจดัใหมี้กำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสม โดยเฉพำะงำนขำย กำรตลำด 
และกำรจัดซ้ือ  บริษทัฯ ไม่สนับสนุนกำรให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมท่ีอยู่ภำยใตก้ำรดูแลรวมถึงกำร
ควบคุม เร่ืองกำรบริจำคเพ่ือกำรกุศล  กำรให้ของขวญัทำงธุรกิจ และกำรสนบัสนุนกิจกรรมต่ำงๆ จะตอ้งมีควำม
โปร่งใส  

บริษทัฯ มีเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม โดยยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อสังคม 
และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มตามหลกับรรษทัภิบาลท่ีดี  ในปี 2558 บริษทัฯ ไดป้ระกาศเจตนารมณ์และไดเ้ขา้ร่วม
โครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต”  โดยได้รับอนุมติัจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2558  

 ปัจจุบัน บริษัทฯได้จัดท านโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมถึงแนวปฏิบัติและข้อก าหนดในการ
ด าเนินการท่ีเหมาะสม เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบติัใหช้ดัเจนในการด าเนินธุรกิจ ป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ
ทุจริตและคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดข้ึนกบัธุรกิจของบริษทัฯในทุกรูปแบบ ดงัน้ี 

กรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร และพนักงาน ลูกจา้งของบริษทั ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ ตลอดจนจรรยาบรรณทางธุรกิจ อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตทั้งทางตรง หรือ
ทางออ้ม โดยก าหนดนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ รวมถึงแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

ความรับผดิชอบต่อสังคม 
 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ           บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

 

 
หนา้ท่ี 89 

 

1.   ไม่ท าพฤติกรรมใด ท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่เป็นการรับสินบน หรือติดสินบน แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียในเร่ืองท่ีตนท า
หนา้ท่ีรับผิดชอบทั้งโดยตรง หรือโดยออ้ม เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงผลประโยชนใ์นทางมิชอบ ตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 

1.1 ไม่รับ หรือ ให้ของขวัญ ของท่ีระลึก ท่ีเป็น เงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองค า อัญมณี 
อสังหาริมทรัพย์ หรือ ส่ิงของในท านองเดียวกัน กบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีตนไดเ้ขา้ไปติดต่อประสานงาน ทั้งใน
หน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน 

1.2 ไม่รับทรัพยสิ์น ส่ิงของ ของขวญั ของก านลัใดๆ หรือประโยชน์อ่ืน อนัเป็นการชกัน าใหเ้กิดการ
ละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีของตน ทั้งน้ีก่อนการรับของท่ีระลึกควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตาม
กฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั โดยส่ิงของ หรือของขวญัท่ีใหแ้ก่กนัในหนา้ท่ีการงานควรมีราคาไม่มากและ
เหมาะสมในแต่ละโอกาส 

1.3 ไม่ใหท้รัพยสิ์น ส่ิงของ ของขวญั หรือของก านลัใดๆ หรือประโยชนอ่ื์น เพ่ือจูงใจในการตดัสินใจ 
หรือมีผลท าใหผู้รั้บไม่ปฏิบติัตามวิธีปฏิบติัทางการคา้เช่นเดียวกนักบัคู่คา้รายอ่ืน ทั้งน้ีการใหส่ิ้งของตามโอกาส
หรือวาระต่างๆ ตอ้งมีมูลค่าไม่มากจนเกินปกติวิสยั 

1.4 ไม่เป็นตวักลางในการเสนอ เงิน ทรัพยสิ์น ส่ิงของ หรือประโยชนอ่ื์นใดกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ 
หน่วยงานราชการ หรือองคก์รใดๆ เพ่ือแลกกบัสิทธิพิเศษท่ีไม่ควรได ้ หรือท าใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐ ละเวน้การ
ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบขอ้บงัคบั และขอ้ปฏิบติัทางกฎหมายตามท่ีก าหนดไว ้
2. ในการจดัซ้ือจดัจา้งตอ้งด าเนินการตามระเบียบของบริษทัท่ีมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้
3. การใชจ่้ายส าหรับการเล้ียงรับรองทางธุรกิจ และการใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามสญัญาทาง

ธุรกิจสามารถกระท าได ้แต่ตอ้งใชจ่้ายอยา่งสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได ้
4. ในการบริจาคเพ่ือการกศุล ตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 

4.1 การใชเ้งิน หรือ ทรัพยสิ์นของบริษทั เพ่ือบริจาคการกุศล ตอ้งกระท าในนามบริษทัเท่านั้น โดย
การบริจาคเพ่ือการกุศล ตอ้งเป็น มูลนิธิ องคก์รสาธารณะกุศล วดั โรงพยาบาล สถานพยาบาลหรือองคก์รเพ่ือ
ประโยชน์ต่อสังคม ท่ีมีใบรับรอง หรือเช่ือถือได  ้ สามารถตรวจสอบได้ และด าเนินการผ่านขั้นตอนตาม
ระเบียบของบริษทั 

4.2 การบริจาคเพ่ือการกศุล ในนามส่วนตวัพึงกระท าได ้ แต่ตอ้งไม่เก่ียวขอ้ง หรือท าใหเ้กิดขอ้สงสยั
ไดว้า่เป็นการกระท าท่ีทุจริต เพ่ือหวงัผลประโยชนใ์ด 
5. ในการใหเ้งินสนบัสนุน ตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 

5.1 การใชเ้งิน หรือ ทรัพยสิ์นของบริษทั เพ่ือสนบัสนุนโครงการ ตอ้งระบุช่ือในนามบริษทัเท่านั้น
โดยเงินสนบัสนุนท่ีจ่ายไป ตอ้งมีวตัถุประสงค์เพ่ือธุรกิจ ภาพลกัษณ์ท่ีดี และช่ือเสียงของบริษทั ทั้งน้ีการ
เบิกจ่ายตอ้งระบุวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน และมีหลกัฐานท่ีตรวจสอบได ้และด าเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบ
ของบริษทั 
6. ไม่กระท าการอนัใดที่เกี่ยวขอ้งกบัการเมอืงภายในบรษิทั และไม่ใชท้รพัยากรใดของบรษิทั เพื่อ

ด าเนินการดงักล่าว ทัง้นี้บรษิทัเป็นองคก์รทีย่ดึมัน่ในความเป็นกลางทางการเมอืง สนับสนุนการปฏบิตัติาม
กฎหมาย และการปกครองระบอบประชาธปิไตย รวมถงึไม่มแีนวทางในการใหก้ารช่วยเหลอืทางการเมอืงแก่
พรรคการเมอืงใด ไมว่่าจะโดยทางตรง หรอืทางออ้ม 
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7. หากพบเหน็การกระท าทีเ่ขา้ขา่ยการคอรร์ปัชัน่ หรอืส่อไปในทางทุจรติ ทีม่ผีลเกีย่วขอ้งกบับรษิทั ทัง้
ทางตรง หรอืทางออ้ม ตอ้งไม่ละเลย หรอืเพกิเฉยต่อพฤตกิรรมดงักล่าว ควรแจง้ใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
และ/หรอืกรรมการผูจ้ดัการทราบทนัท ีหรอืแจง้ผา่นชอ่งทางการแจง้เบาะแส ตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นนโยบายนี้ 

8. กรรมการ และผูบ้รหิารตอ้งตระหนักถงึความส าคญัในการเผยแพร่ ใหค้วามรู ้ใหค้ าปรกึษา เพื่อสรา้ง
ความเขา้ใจใหแ้ก่ผูใ้ต้บงัคบับญัชา เกีย่วกบัการต่อต้านการทุจรติ เพื่อใหพ้นักงานได้ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม
นโยบายการต่อต้านทุจรติฉบบันี้ รวมถึงเป็นแบบอย่างทีด่ี ในเรื่องการมคีวามซื่อสตัย์ จรยิธรรมและ
จรรยาบรรณ 

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการคอร์รัปช่ัน 

คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูพิ้จารณารับเร่ืองแจง้เบาะแส ขอ้
ร้องเรียนการกระท าท่ีอาจท าใหเ้กิดความสงสัยไดว้่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ท่ีเกิดข้ึนกบับริษทั โดยทางตรง หรือ
ทางออ้ม โดยผา่นช่องทางการรับเร่ืองท่ีไดก้ าหนดไวใ้นนโยบายฉบบัน้ี  โดยผูร้้องเรียนจะตอ้งระบุรายละเอียดของ
เร่ืองท่ีจะแจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน พร้อมช่ือ ท่ีอยู ่ และหมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได ้ และส่งมายงั
ช่องทางรับเร่ือง ดงัน้ี 
1.  แจง้ผา่นช่องทาง จดหมาย ถึง  
 ประธานกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการตรวจสอบ  
 บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
         ท่ีอยู ่51/29, 51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต 66 (สยามสามคัคี) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210 
2. แจง้ผา่นช่องทาง อีเมลข์องคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ี chaiwat@prospectconsult.co.th หรือ 
3.  แจง้ผา่นช่องทาง อีเมลข์องประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ท่ี weeraepco@gmail.com หรือ 
4.  แจง้ผ่านช่องทาง อีเมล์ของเลขานุการบริษทั ท่ี epcoacc@truemail.co.th หรือ ทางโทรศัพท์ หมายเลข             

0-2522-6938 หรือ 0-2551-0541-4 ต่อ 223 
5.  แจง้ผา่นช่องทาง กล่องรับแจง้เบาะแส ท่ีฝ่ายบุคคลก าหนดติดตั้งไว ้
 

 ทั้งน้ีหากผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียน มีขอ้ร้องเรียน กรรมการ หรือกรรมการผูจ้ดัการขอใหท่้านส่งเร่ือง
ร้องเรียนมายงัคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงบุคคลท่ีสามารถแจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการทุจริต คือ 
ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มของบริษทัไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ คู่แข่งทางการคา้ เจา้หน้ี ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผูบ้ริหาร
และพนกังานของบริษทั “ทั้งนีไ้ม่ว่าท่านจะแจ้งด้วยวธีิใดดังกล่าวข้างต้น ทางบริษทัจะรักษาความลบัของท่าน” 
 

 บริษทัฯใหเ้ลขำนุกำรบริษทั ในฐำนะผูป้ฏิบติังำนสนบัสนุนคณะกรรมกำรตรวจสอบในกำรด ำเนินกำรดำ้น
กำรป้องกนัและต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชั่น เขำ้ร่วมอบรมในหลกัสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide 
(ACPG)  ซ่ึงจดัโดยสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย หรือ IOD โดยหลกัสูตรดงักล่ำวเป็นหลกัสูตรท่ี
ครอบคุลมกำรวำงระบบ กระบวนกำรและขั้นตอนต่ำงๆ ในกำรป้องกนักำรทุจริต เพ่ือน ำมำเป็นแนวทำงสนบัสนุน
กำรปฏิบติังำนดำ้นกำรป้องกนักำรทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทั 

mailto:epcoacc@truemail.co.th%20หรือ
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 ทั้งน้ีในปี 2559 บริษทัไม่พบกำรรำยงำน หรือกำรกระท ำผิดเก่ียวกบักำรทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
บริษทัแต่อยำ่งใด 
 

การเคารพสิทธิมนุษยชน  
 บริษทัฯ ให้ควำมส ำคญักบัสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐำน สนบัสนุนและเคำรพในกำรปกป้องสิทธิมนุษยชน 
เพ่ือส่งเสริมกำรเคำรพต่อสิทธิ เสรีภำพ และควำมเสมอภำคของทุกชนชั้น โดยกำรไม่เลือกปฏิบติั ไม่แบ่งแยกเพศ 
และไม่ใชแ้รงงำนเดก็  
 บริษทัไดส้นบัสนุนและปฏิบติัตำม พระรำชบญัญติัส่งเสริมและพฒันำคุณภำพชีวิตคนพิกำร ท่ีก ำหนดให ้
สถำนประกอบกำรท่ีมีลูกจำ้ง 100 คนข้ึนไป ใหรั้บคนพิกำรท่ีสำมำรถท ำงำนไดไ้ม่ว่ำจะอยู่ต  ำแหน่งใด ในอตัรำส่วน
ลูกจำ้ง 100 คน ต่อ คนพิกำร 1 คน เศษของลูกจำ้ง 100 คน ถำ้เกิน 50 คนใหรั้บเพ่ิมอีก 1 คน ซ่ึง ณ 31 ธนัวำคม 2559 
บริษทัมีพนกังำนทั้งส้ิน 318 คน และมีพนกังำนท่ีทุพพลภำพเขำ้ร่วมงำนกบับริษทัฯ จ ำนวนทั้งส้ิน 4 คน 
 

การปฏิบัตแิรงงานอย่างเป็นธรรม 
 บริษทัฯ มีกำรก ำกบัดูแลให้ค่ำจำ้งแรงงำนอยู่ในระดบัท่ีเหมำะสมกบัอุตสำหกรรมของไทย กำรปรับปรุง
เปล่ียนแปลงโครงสร้ำง และกำรจดัระเบียบองค์กรจะด ำเนินกำรอย่ำงรับผิดชอบ รวมทั้งปฏิบติัตำมกฎหมำยอย่ำง
เคร่งครัด และบริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมกำรสวสัดิกำร เพ่ือใหพ้นกังำนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนดำ้นสวสัดิกำร 
เป็นส่ือกลำงให้ควำมช่วยเหลือในเร่ืองสวสัดิกำรต่ำงๆ มีกำรจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ เพ่ือสร้ำงหลกัประกนั
ใหก้บัพนกังำน จดัใหมี้กำรตรวจสุขภำพแก่พนกังำนเป็นประจ ำทุกปี และมีกำรตรวจสอบดำ้นควำมปลอดภยัของ
สถำนท่ีท ำงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ ติดตั้งระบบสัญญำณเตือนภยัภำยในอำคำร ถงัดบัเพลิง ตลอดจนจดัให้มีกำรฝึกซอ้ม
ดบัเพลิงเบ้ืองต้นเป็นประจ ำทุกๆ ปี   และส ำหรับพนักงำนเข้ำใหม่จะจดัอบรมเก่ียวกบัคู่มือกำรปฏิบติังำนของ
เคร่ืองจกัร เพ่ือใหพ้นกังำนสำมำรถใชง้ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้งและปลอดภยั 
 ส่วนของโครงกำรโรงไฟฟ้ำ บริษทัไดจ้ดัท ำมำตรกำรป้องกนัแกไ้ขผลกระทบดำ้นควำมปลอดภยั เพ่ือเป็น
กำรป้องกนัและลดผลกระทบท่ีอำจจะเกิดข้ึนกบัผูป้ฏิบติังำนทั้งในระยะก่อสร้ำง และระยะด ำเนินงำน ซ่ึงรวมไปถึง
กำรปฏิบติังำนในท่ีท่ีมีควำมร้อนบริเวณแผงเซลลแ์สงอำทิตยซ่ึ์งตอ้งสัมผสักบัควำมร้อน โดยทำงบริษทัไดจ้ดัเตรียม
ชุดป้องกนัอนัตรำยส่วนบุคคลท่ีจ ำเป็นไดแ้ก่ ชุดแว่นตำลดแสงและถุงมือหนัง เพ่ือลดผลกระทบต่อสุขภำพของ
พนกังำน 
 ในกรณีท่ีโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยเ์กิดอคัคีภยั ในส่วนของอำคำรควบคุมและส ำนกังำน บริษทัจดัใหมี้ 
Portable Fire Extinguisher ชนิด ABC Dry Chemical ติดตั้งภำยในอำคำรตำมมำตรฐำน NFPA (National Fire 
Protection Association) และติดตั้งระบบสัญญำณแจง้เหตุเพลิงไหมเ้ป็นระบบกำรใชส้ัญญำณเตือนอคัคีภยัแบบ
ธรรมดำเพ่อนเตือนไดท้นัทีเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม ้และติดตั้งระบบดบัเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) ไว้
ส ำหรับดบัเพลิงในกรณีเกิดเหตุ พร้อมทั้งให้มีกำรตรวจสอบระบบเก่ียวกบัควำมปลอดภยัให้อยู่ในสภำพปกติอยู่
เสมอ รวมถึงจดัพนักงำนควำมปลอดภยัในจุดต่ำงๆ ออกตรวจสอบบริเวณท ำงำนเป็นประจ ำ และจดักำรอบรม
พนกังำนเก่ียวกบัควำมปลอดภยัในกำรปฏิบติังำนและกำรป้องกนัอคัคีภยัอยูเ่สมอ 
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ความรับผดิชอบต่อลูกค้าหรือผู้บริโภค   
 บริษทัฯ มุ่งเนน้กำรผลิตส่ิงพิมพท่ี์มีคุณภำพ เนน้กำรใหบ้ริกำรเพ่ือสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้กบัลูกคำ้ 
เนน้กำรรักษำคุณภำพและพฒันำปรับปรุงระบบบริหำรคุณภำพอย่ำงต่อเน่ือง ยึดมัน่กำรตรงต่อเวลำในกำรส่งมอบ
สินคำ้  รักษำควำมลบัของลูกคำ้ โดยไม่น ำไปใชเ้ป็นประโยชน์ของตนเองหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ  เปิดรับขอ้
ร้องเรียนต่ำงๆ จำกลูกคำ้ท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรผลิต หรือกำรให้บริกำร   ทั้ งน้ีเพ่ือน ำไปแกไ้ขขอ้ผิดพลำด หรือ
ขอ้บกพร่องต่ำงๆ ท่ีอำจเกิดข้ึน โดยมุ่งเนน้กำรรักษำควำมสัมพนัธ์ท่ีย ัง่ยืน  และบริษทัไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน 
ISO 9001 : 2008 
 

การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม   
 บริษทัฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญัดำ้นส่ิงแวดลอ้ม โดยปฏิบติัตำมกฎหมำยและมำตรฐำนทำงดำ้นส่ิงแวดลอ้มอย่ำง
เคร่งครัด จดัระบบภำยในเพ่ือขจดัปัญหำส่ิงแวดลอ้มอย่ำงมีระบบและประสิทธิภำพ เช่น จำกกำรท่ีบริษทัฯ เป็น
ผูผ้ลิตส่ิงพิมพต่์ำงๆ บริษทัฯจะใชว้ตัถุดิบท่ีไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม พร้อมทั้งไดจ้ดัท ำระบบบ่อบ ำบดัน ้ ำ
เสียข้ึนภำยในบริษทั โดยไม่ปล่อยน ้าเสียลงในท่อระบายน ้า ส่วนขยะอุตสาหกรรมอ่ืนๆท่ีเกิดจากการพิมพ ์บริษทัได้
ท าการจดัจา้งบริษทัภายนอกท่ีรับก าจดัขยะอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งน้ีเพ่ือ
ไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  
 และตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดมี้นโยบำยในกำรลงทุนในธุรกิจเก่ียวกบัพลงังำนทดแทนนั้น ซ่ึงได้
ตระหนกัถึงควำมส ำคญัและปัญหำทำงดำ้นส่ิงแวดลอ้ม  จึงไดมี้กำรลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์ 
และไดศึ้กษำผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มต่อชุมชน โดยจดัท ำ Environmental Impact Assessment : EIA คือ กำรศึกษำ
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  และผลท่ีไดคื้อ โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์เป็นพลงังำนสะอำด สำมำรถลดปริมำณก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์  อีกทั้งบริษทัฯ ไดเ้ขำ้เป็นสมำชิกของ โครงกำรกลไกพฒันำท่ีสะอำด (Clean Development 
Mechanism : CDM ) รวมถึงมีกำรจดัท ำมำตรำกำรป้องกนัและแกไ้ข เพ่ือลดผลกระทบต่ำงๆท่ีอำจจะเกิดข้ึนในระยะ
ด ำเนินงำนไวเ้รียบร้อยแลว้  
 ของเสียและมลพิษท่ีเกิดจำกกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำโดยใชเ้ซลลอ์ำทิตยน์ั้น จะไม่เกิดข้ึน โดยขยะ หรือน ้ำ
ท้ิง ท่ีเกิดข้ึนนั้นจะมำจำกกำรอุปโภคบริโภคของพนกังำนท่ีปฏิบติังำนเท่ำนั้น อย่ำงไรก็ตำมหำกแผงสกปรกมำกจน
อำจกระทบต่อประสิทธิภำพในกำรผลิตไฟฟ้ำ ก็อำจจะตอ้งมีกำรลำ้งแผง ซ่ึงในกำรลำ้งแผงนั้นใชเ้พียงน ้ำสะอำด 
และส่ิงสกปรกท่ีเกำะอยูต่ำมแผงนั้นกเ็ป็นเพียงฝุ่ นหรือส่ิงสกปรกท่ีมีอยูต่ำมสภำพแวดลอ้มในบริเวณโครงกำร  
 ในกรณีท่ีเป็นขยะนั้นเป็นช้ินส่วนของแผงหรืออุปกรณ์ท่ีเสีย จะมีสองแนวทำงในกำรด ำเนินกำร คือ ถำ้เป็น
อุปกรณ์ท่ียงัอยู่ระยะรับประกนั จะท ำกำรส่งคืนผูผ้ลิต แต่ถำ้เป็นอุปกรณ์ท่ีตอ้งก ำจดัเอง ทำงบริษทัจะจดัจำ้งบริษทั
ภายนอกท่ีรับก าจดัขยะอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งน้ีบริษทัไดก้ ำหนดกำรคดัแยก
ขยะลงภำชนะรองรับท่ีก ำหนดไวส้ ำหรับขยะประเภทนั้นๆดงัน้ี 
 - ภำชนะรองรับขยะมูลฝอย   ใหใ้ชถ้งัหรือภำชนะรองรับท่ีเป็น สีเหลือง และมีช่ือบ่งช้ีชดัเจน 
 - ภำชนะรองรับขยะทัว่ไป     ใหใ้ชถ้งัหรือภำชนะรองรับท่ีเป็น สีเขียว    และมีช่ือบ่งช้ีชดัเจน 
 - ภำชนะรองรับขยะอนัตรำย ใหใ้ชถ้งัหรือภำชนะรองรับท่ีเป็น สีแดง     และมีช่ือบ่งช้ีชดัเจน 
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การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม  

 กว่ำ 10 ปีแลว้ ท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัท ำโครงกำรช่วยเหลือนอ้งๆ ในถ่ินทุรกนัดำรในจงัหวดัต่ำงๆ โดยบริษทัฯ 
ไดร่้วมกบัคณะผูบ้ริหำร, พนกังำน รวมถึงลูกคำ้และคู่คำ้ ในกำรร่วมกนับริจำคอุปกรณ์ดำ้นกำรศึกษำ อุปกรณ์กีฬำ 
เคร่ืองมือทำงกำรเกษตร ยำรักษำโรค ขำ้วสำรอำหำรแห้ง ทุนอำหำรกลำงวนั ตลอดจนส่ิงของเคร่ืองใชต่้ำงๆเป็น
ประจ ำทุกๆ ปี และเดินทำงไปมอบใหก้บันอ้งๆ เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมโอกำส และพฒันำสงัคมในดำ้นกำรศึกษำ 

 บริษทัฯ รับผิดชอบต่อชุมชนโดยไม่ปล่อยน ้าเสียลงในท่อระบายน ้ า โดยบริษทัไดท้ าบ่อบ าบดัน ้ าเสียข้ึน
ภายในบริษทั ส่วนขยะอุตสาหกรรมอ่ืนๆท่ีเกิดจากการพิมพ ์บริษทัไดท้ าการจดัจา้งบริษทัภายนอกท่ีรับก าจดัขยะ
อุตสาหกรรมท่ีไดรั้บอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งน้ีเพ่ือไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน
ใกลเ้คียง  ตลอดจนใหค้วามร่วมมือในดา้นต่างๆกบัชุมชนเป็นอยา่งดีเสมอมา 

 นอกจำกน้ีบริษทัฯ ยงัไดร่้วมท ำบุญทำงดำ้นศำสนำ เป็นประจ ำทุกๆ ปี โดยทำงคณะผูบ้ริหำร, พนกังำน 
และผูมี้จิตศรัทธำ  ไดร่้วมกนัเป็นเจำ้ภำพถวำยผำ้ป่ำสำมคัคี เพ่ือเจริญพระพุทธศำสนำ  โดยคณะผูบ้ริหำร และ
พนกังำนของบริษทัฯ จะร่วมเดินทำงไปถวำยผำ้ป่ำร่วมกนั ท่ีวดัต่ำงๆ ในต่ำงจงัหวดั ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้กิดควำมสำมคัคี
ร่วมกนัในหมู่คณะ  และไดมี้โอกำสท ำบุญร่วมกนัตำมประเพณี 
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คณะกรรมการบริษทัฯ ตระหนักถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษทัจด
ทะเบียนในการก ากบัดูแลให้รายงานทางการเงินของบริษทัฯ ท่ีจดัท าข้ึนมีขอ้มูลทางบญัชีท่ีถูกตอ้งครบถว้นใน
สาระส าคญั โปร่งใส เปิดเผยอย่างเพียงพอท่ีจะด ารงรักษาไวซ่ึ้งทรัพย์สินของบริษทัฯ ป้องกันการทุจริตและ      
การด าเนินการท่ีผิดปกติ รายการท่ีเก่ียวโยงกนัซ่ึงอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ซ่ึงเป็นรายการทาง
การคา้อนัเป็นธุรกิจปกติทัว่ไป รวมทั้งไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป  ใชน้โยบายบญัชี    
ท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม ่าเสมอ  ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล  ประโยชน์สูงสุด           
การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง  ความรอบคอบระมดัระวงัในการจดัท างบการเงินและงบการเงิน
รวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  รวมถึงขอ้มูลสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปีของบริษทัฯ 

 

 ดงันั้นเพ่ือให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียเกิดความเช่ือมัน่ต่อรายงานทางการเงินของบริษทัฯ คณะกรรมการ
บริษทัฯ จึงได้แต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระผูซ่ึ้งมีคุณสมบัติครบถว้นตาม
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท าหนา้ท่ี
สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีการรายงานทางการเงิน และการด าเนินงานอย่างถูกตอ้งเพียงพอ มีการเปิดเผยขอ้มูลรายการ
ท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหมี้ความโปร่งใสถูกตอ้งและครบถว้น รวมทั้งให้
มีความเพียงพอของระบบบริหารความเส่ียง  การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการก ากบัดูแลของ
บริษทัฯ ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนมีความครบถว้นเพียงพอและเหมาะสมของกระบวนการติดตาม
การปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั นโยบายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยและประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน   
 

 ในปี 2559  คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกนั 6 คร้ัง เพ่ือปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดร้ะบุไวใ้น
กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ  กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน คือ นายชยัวฒัน์  อศัวินทรางกูร ต าแหน่ง 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  นายชาลี ดิษฐลกัษณ์ และนายโชคดี วิศาลสิงห์ ต าแหน่ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบ  ไดร่้วมประชุมพร้อมกนัทุกคร้ัง นอกจากน้ียงัมีวาระการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี รวมถึงไดป้ระชุม
กบัผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ ในวาระท่ีเก่ียวขอ้ง จากการปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าวคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นวา่ งบการเงินประจ าปี 2559 ของบริษทัฯ มีความเหมาะสมและไม่พบรายการใดท่ีอาจมีผลกระทบอนัเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงิน ระบบควบคุมภายในของบริษทัมีความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ผูส้อบ
บญัชี ประจ าปี 2559  ของบริษทัฯ เป็นบุคคลท่ีเหมาะสมเพราะมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการสอบ
บญัชีมาเป็นเวลายาวนาน 
 

เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบท่ีดี บริษทัฯ ไดว้า่จา้งผูเ้ช่ียวชาญใน
การตรวจสอบระบบควบคุมภายใน คือ บริษทั เจอาร์ บิสสิเนส แอดไวซอร่ี จ ากดั เพ่ือตรวจสอบและจดัท าระบบ
ตรวจสอบการควบคุมภายในของบริษทัฯ  โดยขอบเขตดงัน้ี 

 

สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยการสัมภาษณ์ยืนยนัขอ้มูล กรอก
แบบสอบถามโดยผูบ้ริหาร และบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทัในการใหข้อ้มูล  สอบทานทางเดินเอกสารและ

การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 
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เอกสารประกอบท่ีเก่ียวขอ้งของระบบงานต่างๆ ตลอดจนคู่มือการปฏิบติังานท่ีบริษทัมี   ทั้งน้ีจะครอบคลุมใน
หวัขอ้เร่ืองท่ีก าหนดไวด้งัน้ี 

1. ตรวจประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน   ตามกรอบของ COSO จากแบบประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดหลกัทรัพย ์(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)  กลุ่มระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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รายการระหว่างบุคคลและกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัตกิารท ารายการระหว่างกัน 

เพ่ือเป็นการคุ้มครองผูล้งทุน ในกรณีท่ีมีการท ารายการระหว่างกันกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ใน
อนาคต บริษัทฯ จะเสนอให้แก่ท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติรายการระหว่างกัน โดยต้องมี
คณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาดูแลใหร้ายการระหว่างกนั เป็นไปอย่างสมเหตุสมผลยุติธรรม 
และมีนโยบายการก าหนดราคาท่ีเหมาะสม ตามเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทัฯ 
และบริษทัฯ ไดค้ านึงถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถื้อหุน้ โดยกรรมการ 
ผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดงักล่าว 

นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2549 วนัท่ี 14 มีนาคม 2549 มีมติก าหนดมาตรการอนุมติัรายการ
ระหวา่งกนั โดยพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ รายการท่ีเกิดข้ึนเป็นปกติ
และต่อเน่ืองและรายการพิเศษท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราว โดยมีขั้นตอนการอนุมติัรายการระหวา่งกนัเป็นดงัน้ี 

1. รายการท่ีเกิดข้ึนเป็นปกติ 
    รายการคา้ท่ีเป็นปกติธุรกิจ เช่น การจา้งพิมพห์นงัสือ การขายวตัถุดิบ เป็นรายการท่ีจะยงัคงเกิดข้ึน

อยา่งต่อเน่ืองในอนาคต เน่ืองจากเป็นรายการคา้ปกติธุรกิจ ดงันั้น บริษทัฯ ไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการ
ปฏิบติัส าหรับรายการดงักล่าว โดยระบุเง่ือนไขการท ารายการใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป ในราคาตลาด
ท่ีเหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได ้โดยน าเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็น        
ผูพิ้จารณาอนุมติัในหลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการปฏิบติัดงักล่าว นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจะท าการ
ตรวจสอบวา่รายการดงักล่าวไดป้ฏิบติัตามนโยบายท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดอ้นุมติัไว ้

 

2. รายการพิเศษท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราว 
    รายการพิเศษท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราว เช่น การขายเคร่ืองจกัร เป็นตน้ บริษทัฯ จะจดัใหค้ณะกรรมการ

ตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัความสมเหตุสมผลของรายการ และเป็นไปตามเง่ือนไขราคาท่ีเหมาะสม      
หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนันั้น บริษทัฯ จะจดัใหมี้ผูเ้ช่ียวชาญ
อิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ พิจารณาตรวจสอบรายการดงักล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือ
ผูเ้ช่ียวชาญอิสระจะน าไปใชป้ระกอบการพิจารณาอนุมติัการท ารายการของคณะกรรมการหรือผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 
ตามแต่กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

 

รายการระหว่างกนั 
 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ           บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

 

  หนา้ท่ี 97  

รายการระหว่างกนับริษทัได้เปิดเผยไว้ในงบการเงิน ส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ข้อ 5. หน้า 24    

รายการระหว่างบุคคลและกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
บริษทัฯ มีรายการบญัชีกบับริษทัย่อย บริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และ

ค่าใชจ่้ายส่วนหน่ึงของบริษทัฯ เกิดข้ึนจากรายการบญัชีกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว บริษทัเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกนั
โดยการถือหุน้ และ/หรือ การเป็นกรรมการร่วมกนั โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี.- 

 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนันอกเหนือจากบรษิทัย่อย ทีอ่ธบิายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.2.1 ประกอบดว้ย 
 

 
ลกัษณะ

ความสมัพนัธ ์
การด าเนินกจิการ สดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 

ประเภทธุรกจิ ในประเทศ ปี 2559 ปี 2558 
บรษิทั อควา คอรเ์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1 ใหบ้รกิารเช่าโครงป้ายเพือ่ตดิตัง้

โฆษณา 
ไทย - - 

Shonan Build Service Co., Ltd. (Jpn Co.) 2 Building service ญีปุ่่ น - - 
Seikosha Co., Ltd. (Jpn Co.) 3 Building  service ญีปุ่่ น - - 
บรษิทั พรีามดิ สือ่สาร จ ากดั 
 
บรษิทั แมเนเจอร ์มเีดยี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

4 
 
5 

รบัจา้งพมิพส์ือ่สิง่พมิพแ์ละ
บรหิารงานขายโฆษณา 

ผลติและจ าหน่ายหนงัสอืพมิพ ์
   และสิง่ตพีมิพ ์

ไทย 
 

ไทย 

- 
 
- 

- 
 
- 

 

     

 
 

ลกัษณะความสมัพนัธร์ะหว่างบรษิทัฯ กบักจิการและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั เป็นดงันี้.- 
1. เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่และมผีูบ้รหิารร่วมกนั 
2. เป็นผูถ้อืหุน้ร่วมในบรษิทัย่อย [Alternative Energies Kabushiki Kaisha (Jpn Co.)]  
3. เป็นบรษิทัใหญ่ของ Shonan Build Service Co., Ltd. 
4. เป็นบรษิทัทีค่นใกลช้ดิของกรรมการบรหิาร เป็นกรรมการร่วม 
5. เป็นบรษิทัฯ ทีม่กีรรมการร่วมกนั 

 
รายการบญัชีท่ีมีสาระส าคญัท่ีเกิดข้ึนระหวา่งกนั มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

   

นโยบาย
การก าหนด

ราคา 

หน่วย : บาท 
   ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 
 บริษทัย่อย        
 รายไดจ้ากการขายและบรกิาร          1 และ 2 - - 5,885.00 - 
      ดอกเบีย้รบั 4 - - - 5,722,329.92 

 รายไดค้า่เชา่ 3 - - 360,000.00 360,000.00 
 รายไดอ้ืน่ๆ 3 - - 536,894.59 - 
 รายไดเ้งนิปันผล 5 - - 62,999,997.20 187,199,989.60 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ           บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

 

  หนา้ท่ี 98  

   

นโยบาย
การก าหนด

ราคา 

หน่วย : บาท 
   ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 
 ดอกเบีย้จา่ย 4 - - - 290,792.54 
 บริษทัย่อยทางอ้อม      
      รายไดจ้ากการขาย 1 - - - 10,500.00 

 รายไดค้า่เชา่ 3 - - 252,000.00 169,767.00 
 รายไดอ้ืน่ ๆ 3 - - 15,816.97 - 

 บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั      
 รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 1 และ 2 56,375.00 - 56,375.00 - 
8 

 

นโยบายการก าหนดราคา 
1. คดิราคาขายต ่ากว่าลกูคา้ประจ าทัว่ไปประมาณรอ้ยละ 1 ถงึ 5 
2. คดิราคาขายต ่ากว่ากลุ่มลกูคา้ประจ าชัน้ดปีระมาณรอ้ยละ 3 ถงึ 10 เนื่องจากไม่มคีวามเสีย่งในการเรยีกเกบ็

หนี้จากลกูหนี้ 
3. ตามอตัราทีต่กลงรว่มกนั 
4. ตามทีร่ะบุในตัว๋สญัญาใชเ้งนิ รอ้ยละ 3 - 7 ต่อปี ในปี 2559 และรอ้ยละ 3 - 7.3889 ต่อปี ในปี 2558 

ตามล าดบั 
5. ตามทีบ่รษิทัย่อยประกาศจ่ายเงนิปันผล 

 
 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีค่าใชจ่้ายส าหรับเงินเดือน โบนสั ค่าเบ้ียประชุม เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม 
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ สวสัดิการอ่ืน และผลประโยชนพ์นกังานหลงัออกจากงาน โดยสรุปไดด้งัน้ี.- 

 

   หน่วย : บาท 
   ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 25,267,195.04 22,611,524.00 13,551,385.00 12,954,845.00 
ผลประโยชน์ระยะยาวหลงัออกจากงาน 810,071.00 1,402,662.40 443,394.00 1,043,597.40 
รวม 26,077,266.04 24,014,186.40 13,994,779.00 13,998,442.40 
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รายการเคลื่อนไหวของเงนิใหกู้ย้มืและเงนิกูย้มืระหว่างกนั ทีม่สีาระส าคญัทีเ่กดิขึน้ระหว่างกนัส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 
ธนัวาคม 2559 มรีายละเอยีด ดงันี้ 

 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี 
   1 ม.ค. 59 เพิม่ขึน้ ลดลง 31 ธ.ค. 59 

บริษทัยอ่ย     
   เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ 230,218,391.12 291,475,000.00 521,693,391.12 - 

 
 

    หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 
ลูกหน้ีการค้า     
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 13,336,485.72 18,136,616.09 13,336,485.72 18,136,616.09 
หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (12,464,005.35) (12,464,005.35) (12,464,005.35) (12,464,005.35) 
สทุธ ิ 872,480.37 5,672,610.74 872,480.37 5,672,610.74 

ลูกหน้ีอ่ืน     
บรษิทัย่อย - - 335,319.86 18,922.06 
บรษิทัย่อยทางออ้ม - - 191,525.34 21,000.00 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 14,370,135.94 85,779.70 85,779.70 85,779.70 
รวม 14,370,135.94 85,779.70 612,624.90 125,701.76 

เงินปันผลค้างรบั     
บรษิทัย่อย - - - 75,872,942.81 

เจ้าหน้ีอ่ืน     
บรษิทัย่อย                                   - - 1,074,890.58 - 
บรษิทัย่อยทางออ้ม - - 63,000.00 63,000.00 
รวม - - 1,137,890.58 63,000.00 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     
กรรมการ 686,350.00 - 686,350.00 - 
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   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี 
   1 ม.ค. 58 เพิม่ขึน้ ลดลง 31 ธ.ค. 58 

บริษทัยอ่ย     
   เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ 173,644,032.27 704,897,697.71 (648,323,338.86) 230,218,391.12 
   เงนิกูย้มืระยะสัน้ 19,809,601.39 - (19,809,601.39) - 
 
 

เงนิใหกู้ย้มื 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยดงักล่าว เป็นเงนิใหกู้ย้มืโดยไม่มหีลกัประกนัในรปูตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ครบก าหนดเมื่อ

ทวงถาม  

ในปี 2558 บรษิทัฯ ไดห้กักลบลบหนี้เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยกบัการจ าหน่ายเงนิลงทุนใหก้บับรษิทัย่อยจ านวน 

277.22 ล้านบาท ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 11 และเงนิกูย้มืจากบรษิัทย่อย ดอกเบี้ยคา้งรบั 

ดอกเบีย้คา้งจ่าย และเงนิทดรองจ่ายระหว่างกนั 

เงนิกูย้มื 

เงนิกูย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยดงักล่าว เป็นเงนิกูย้มืโดยไม่มหีลกัประกนัในรปูตัว๋สญัญาใชเ้งนิครบก าหนดเมื่อทวงถาม 

ในปี 2558 บรษิทัฯ ไดห้กักลบลบหนี้เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัย่อยกบัเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัย่อย เงนิปันผลคา้งรบั และ
เงนิทดรองจ่ายระหว่างกนั 

 

 
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มกีารค ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อทีม่กีบัสถาบนัการเงนิระหว่างกนัดงัต่อไปนี้.- 
 
 หน่วย : ลา้นบาท หน่วย : ลา้นเยน 
 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 

บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ร่วมค ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อใหบ้รษิทัย่อย 155.00 - - - 
บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ร่วมค ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อใหบ้รษิทัย่อย 

ทางออ้ม 
 

1,084.90 
 

1,084.90 
 
- 

 
- 

บรษิทัย่อยค ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อใหบ้รษิทัย่อยทางตรง 670.90 - - - 
บรษิทัย่อยค ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อใหบ้รษิทัย่อยทางออ้ม 414.00 1,024.90 - - 
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งบการเงิน 
 

สรุปรายงานการสอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (2557-2559) 
 
 

สรุปรายงานการสอบงบการเงินในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
รายงานของผูส้อบบญัชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557  ผลการด าเนินงานรวมและเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุด
วนัเดียวกนั  โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน แต่มีขอ้มูลและเหตุการณ์ท่ี
เน้น คือ งบการเงินของบริษัทย่อยทางออ้มในต่างประเทศ จ านวน 4 แห่ง ท่ีรวมอยู่ในงบการเงินของบริษทัฯ 
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีในต่างประเทศ โดยไดรั้บรายงานของผูส้อบบญัชีนั้นและความเห็นในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
จ านวนเงินของรายการต่างๆ ของบริษทัย่อยดงักล่าว ซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดถื้อ
ตามรายงานของผูส้อบนั้น 
 

สรุปรายงานการสอบงบการเงินในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
รายงานของผูส้อบบญัชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558  ผลการด าเนินงานรวมและเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุด
วนัเดียวกนั  โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน แต่มีขอ้มูลและเหตุการณ์ท่ี
เน้น คือ งบการเงินของบริษัทย่อยทางออ้มในต่างประเทศ จ านวน 5 แห่ง ท่ีรวมอยู่ในงบการเงินของบริษทัฯ 
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีในต่างประเทศ โดยไดรั้บรายงานของผูส้อบบญัชีนั้นและความเห็นในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
จ านวนเงินของรายการต่างๆ ของบริษทัย่อยดงักล่าว ซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดถื้อ
ตามรายงานของผูส้อบนั้น 
 

สรุปรายงานการสอบงบการเงินในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
รายงานของผูส้อบบญัชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559  ผลการด าเนินงานรวมและเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุด
วนัเดียวกนั  โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้น
จรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี และเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บเพียงพอและเหมาสม
เพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น โดยไดก้ าหนดเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบดงัน้ี 
 
 

ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ 
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1. การรับรู้รายการจากธุรกจิไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

กลุ่มบริษทั ด าเนินธุรกิจในโครงการไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท์ั้งในประเทศและต่างประเทศหลากหลายรูปแบบ 
ซ่ึงมีการท าสญัญาและขอ้ตกลงท่ีแตกต่างกนัตามลกัษณะและเง่ือนไขการด าเนินการ ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจึงตอ้งใช้
ดุลยพินิจอย่างมากในการพิจารณาการรับรู้รายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาจากการด าเนินธุรกิจใหถู้กตอ้งตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน  

วิธีการตรวจสอบท่ีส าคญั คือ 

1. สอบถามผูบ้ริหารถึงรูปแบบการด าเนินธุรกิจโครงการไฟฟ้าพลงังานต่างๆ ของกลุ่มบริษทัเพ่ือท าความ
เขา้ใจลกัษณะของรายการท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. อ่านสญัญาต่างๆ เพ่ือท าความเขา้ใจเน้ือหาของสญัญาท่ีกลุ่มบริษทัท ากบัแต่ละหน่วยงาน  
3. ประเมินความเหมาะสมและถูกตอ้งของการรับรู้รายการท่ีเก่ียวขอ้งในสญัญา 
4. สุ่มทดสอบรายการท่ีเก่ียวขอ้งในสัญญาของโครงการท่ีเกิดข้ึนระหว่างปีเพ่ือตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน

ประกอบการบนัทึกรายการ 
5. สอบทานการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2. การซ้ือธุรกจิ 

กลุ่มบริษทั ไดเ้ขา้ซ้ือธุรกิจในกลุ่มพลงังานทดแทนอย่างต่อเน่ืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงการบนัทึกบญัชี
ตามวิธีซ้ือส าหรับการรวมธุรกิจมีความซับซ้อนในเร่ืองของสัญญาต่างๆ ขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและนโยบายบญัชีท่ี
แตกต่างกนัซ่ึง ผูบ้ริหารตอ้งท าความเขา้ใจในเร่ืองดงักล่าวและตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง ซ่ึงก าหนดให้กลุ่ม
บริษทัตอ้งท าการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมารวมถึงส่ิงตอบแทนในการซ้ือ อนั
เน่ืองมาจากความมีสาระส าคญัของรายการและเก่ียวขอ้งกบัการใชดุ้ลยพินิจท่ีส าคญัและมีความซบัซอ้นในการประเมิน
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา จึงพิจารณาว่าการบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจเป็นเร่ืองส าคญัใน
การตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบท่ีส าคญั คือ  

 สอบถามฝ่ายบริหารถึงลกัษณะและวตัถุประสงคใ์นการเขา้ท ารายการซ้ือขายหุน้  
 อ่านสญัญาซ้ือขายธุรกิจและรายงานการวิเคราะห์การรวมธุรกิจซ่ึงจดัท าโดยกลุ่มบริษทัเพ่ือท าความเขา้ใจถึง

ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีส าคญั 
 ประเมินความเหมาะสมในการระบุสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาทั้งหมดรวมถึงส่ิงตอบแทนในการซ้ือซ่ึง

จดัท าโดยกลุ่มบริษทั 
 ประเมินความเหมาะสมของขอ้สมมติฐานและวิธีการวดัมูลค่าท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า โดยมีขอ้มูลจากรายงานของ

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระซ่ึงแสดงความเหมาะสมของมูลค่าหุน้ 
 สอบทานการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
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สินทรัพย์

บาท % บาท % บาท % บาท % บาท % บาท %

สินทรัพย์หมุนเวียน

     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 440,247,046    6.11     38,934,343      1.51     49,380,748       1.84     9,299,973       0.43     6,883,442       0.41     8,485,851         0.49     

     เงินลงทุนชัว่คราว 1,991,122,944 27.63   60,924,047      2.36     326,414,797      12.18   584,785,801    27.02   8,891,121       0.52     267,279,762      15.34   

     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 366,761,419    5.09     228,145,886    8.85     203,760,593      7.60     175,191,802    8.09     165,770,510    9.77     149,256,357      8.57     

     สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 60,505,528      0.84     64,145,019      2.49     72,648,313       2.71     59,898,314      2.77     64,145,019      3.78     72,648,313       4.17     

     เงินใหกู้ย้ืมแก่พนกังาน 

            - ส่วนท่ีจะครบก าหนดใน 1 ปี 2,317,449       0.03     2,140,622       0.08     2,125,316         0.08     2,300,064       0.11     2,098,572       0.12     2,125,316         0.12     

     เงินปันผลคา้งรับ -                -      -                -      -                  -      -                -      75,872,943      4.47     100,945,676      5.79     

     เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัย่อย -                -      -                -      -                  -      -                -      230,218,391    13.57   173,644,032      9.96     

     เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 37,000,000      0.51     -                -      -                  -      -                -      -                -      -                  -      

     สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 386,909,818    5.37     5,205,034       0.20     20,127,954       0.75     494,558          0.02     556,818          0.03     401,960            0.02     

               รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,284,864,205 45.59   399,494,950    15.49   674,457,722      25.17   831,970,512    38.43   554,436,817    32.68   774,787,267      44.46   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

     เงินฝากท่ีติดภาระค ้าประกนั 25,381,000      0.35     -                -      -                  -      -                -      -                -      -                  -      

     เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ 371,600          0.01     326,520          0.01     358,880            0.01     371,600          0.02     326,520          0.02     358,880            0.02     

     เงินลงทุนในบริษทัย่อย -                -      -                -      -                  -      1,049,960,920 48.50   869,960,920    51.28   672,140,868      38.57   

     เงินลงทุนในบริษทัร่วม 451,274,954    6.26     -                -      -                  -      -                -      -                -      -                  -      

     คา่ความนิยม 261,894,002    3.63     -                -      -                  -      -                -      -                -      -                  -      

     เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่พนกังาน 2,636,267       0.04     2,582,396       0.10     2,003,615         0.07     2,636,267       0.12     2,582,396       0.15     2,003,615         0.11     

     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 2,668,833,194 37.04   1,674,475,464 64.94   1,691,084,688   63.11   263,768,676    12.19   253,246,706    14.93   282,553,776      16.21   

     สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 477,522,761    6.63     469,464,265    18.21   299,507,558      11.18   -                -      -                -      -                  -      

     สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4,837,027       0.07     7,916,372       0.31     5,597,739         0.21     4,607,304       0.21     7,618,764       0.45     5,385,904         0.31     

     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 28,087,129      0.39     24,277,900      0.94     6,508,841         0.24     11,351,154      0.52     8,355,645       0.49     5,334,078         0.31     

               รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,920,837,934 54.41   2,179,042,916 84.51   2,005,061,322   74.83   1,332,695,921 61.57   1,142,090,950 67.32   967,777,121      55.54   

รวมสินทรัพย์ 7,205,702,138 100.00  2,578,537,866 100.00  2,679,519,044   100.00  2,164,666,433 100.00  1,696,527,767 100.00  1,742,564,388   100.00  

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

บริษทั  โรงพิมพ์ตะวันออก  จ ากดั  (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที ่31  ธันวาคม 2559

หน่วย :  บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

บาท % บาท % บาท % บาท % บาท % บาท %

หนีสิ้นหมุนเวียน

     เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 119,496,017    1.66     82,130,090      3.19     75,501,509       2.82     54,501,293      2.52     82,130,090      4.84     75,501,509       4.33     

     ตัว๋แลกเงิน 490,000,000    6.80     -                -      -                  -      490,000,000    22.64   -                -      -                  -      

     เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอ่ืน 148,550,562    2.06     39,915,535      1.55     32,422,283       1.21     23,927,547      1.11     26,470,478      1.56     27,443,734       1.57     

     เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัย่อย -                -      -                -      -                  -      -                -      -                -      19,809,601       1.14     

     เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14,865,113      0.21     -                -      -                  -      -                -      -                -      -                  -      

     เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัอ่ืน 14,906,784      0.21     -                -      -                  -      -                -      -                -      -                  -      

     ส่วนของหน้ีสินท่ีถึงก าหนดช าระใน 1 ปี 836,916,420    11.61   175,138,956    6.79     167,918,593      6.27     34,377,348      1.59     35,578,581      2.10     46,550,000       2.67     

     ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 91,544            0.00     -                -      -                  -      -      -                -      -                  -      

     เงินปันผลคา้งจ่าย 2,219,772       0.03     1,990,503       0.08     1,604,610         0.06     2,170,867       0.10     1,973,912       0.12     1,569,751         0.09     

     หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 19,191,486      0.27     11,341,860      0.44     11,721,865       0.44     9,922,753       0.46     8,862,198       0.52     8,753,001         0.50     

               รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,646,237,699 22.85   310,516,944    12.04   289,168,858.64 10.79   614,899,809    28.41   155,015,257    9.14     179,627,597      10.31   

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

    เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 632,495,893    8.78     814,161,620    31.57   940,090,275      35.08   2,250,000       0.10     36,450,000      2.15     72,028,980       4.13     

    หุน้กู้ 2,418,700,000 33.57   -                -      -                  -      -                -      -                -      -                  -      

    ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 25,302,683      0.35     26,631,245      1.03     21,050,289       0.79     23,242,134      1.07     25,143,207      1.48     19,991,113       1.15     

    หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -                -      33,425            0.00     434,525            0.02     -                -      -                -      -                  -      

    คา่เผ่ือหน้ีสินจากภาระค ้าประกนั 46,213,540      0.64     46,213,540      1.79     46,213,540       1.72     46,213,540      2.13     46,213,540      2.72     46,213,540       2.65     

               รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 3,122,712,116 43.34   887,039,830    34.40   1,007,788,628   37.61   71,705,674      3.31     107,806,747    6.35     138,233,632      7.93     

               รวมหนีสิ้น 4,768,949,815 66.18   1,197,556,774 46.44   1,296,957,487   48.40   686,605,482    31.72   262,822,004    15.49   317,861,229      18.24   

ส่วนของผู้ถือหุ้น

     ทนุเรือนหุน้

          ทนุจดทะเบียน

               หุน้สามญั 953,508,751 หุน้ ในปี 2556 และ

               หุน้สามญั 737,777,651 หุน้ ในปี 2557

               มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 861,283,589    11.95   736,140,807    28.55   737,777,651      27.53   861,283,589    39.79   736,140,807    43.39   737,777,651      42.34   

          ทนุท่ีออกและเรียกช าระเตม็มูลคา่แลว้   (ณ 30/9/56 ใช้สิทธิEPCO-W1 เพ่ิม 7,358 หุ้น)

               หุน้สามญั 524,793,567 หุน้ ในปี 2556 และ

               หุน้สามญั 736,140,807 หุน้ ในปี 2557

               มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 765,585,412    10.62   736,140,807    28.55   736,140,807      27.47   765,585,412    35.37   736,140,807    43.39   736,140,807      42.24   

     ส่วนเกินมูลคา่หุน้ทนุซ้ือคืน 6,017,139       0.08     6,017,139       0.23     6,017,139         0.22     6,017,139       0.28     6,017,139       0.35     6,017,139         0.35     

     ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 364,982,732    5.07     364,982,732    14.15   364,982,732      13.62   364,982,732    16.86   364,982,732    21.51   364,982,732      20.95   

     ก  าไรสะสม -                

          จดัสรรแลว้

                ส ารองตามกฏหมาย 76,558,541      1.06     73,614,080      2.85     73,614,080       2.75     76,558,541      3.54     73,614,080      4.34     73,614,080       4.22     

          ท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร 242,817,784    3.37     243,926,044    9.46     232,314,873      8.67     264,917,127    12.24   252,951,005    14.91   243,948,402      14.00   

     องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 440,257,330    6.11     (42,275,301)    (1.64) (28,976,185)      (1.08) -                -      -                -      -                  -      

               รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 1,896,218,937 26.32   1,382,405,500 53.61   1,384,093,445   51.65   1,478,060,950 68.28   1,433,705,763 84.51   1,424,703,159   81.76   

     ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 540,533,386    7.50     (1,424,408)      (0.06) (1,531,888)        (0.06) -                -      -                -      -                  -      

               รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,436,752,323 33.82   1,380,981,093 53.56   1,382,561,557   51.60   1,478,060,950 68.28   1,433,705,763 84.51   1,424,703,159   81.76   

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,205,702,138 100.00  2,578,537,866 100.00  2,679,519,044   100.00  2,164,666,433 100.00  1,696,527,767 100.00  1,742,564,388   100.00  

หน่วย :  บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

บริษทั  โรงพิมพ์ตะวันออก  จ ากดั  (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2559
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บาท % บาท % บาท % บาท % บาท % บาท %

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 626,175,307.64   100.00 622,796,860.33 100.00 650,217,779.46 100.00 512,172,607.91 100.00 506,217,175.84 100.00 545,416,099.74 100.00 

รายไดเ้งินอุดหนุนจากรัฐบาล 229,035,045.00   36.58   236,552,216.00 37.98   221,940,152.00 34.13   -      -                  -      -                  -      

รายไดเ้งินปันผล * -                   -      -                  -      -                  -      62,999,997.20   12.30   187,199,989.60 36.98   166,265,673.72 30.48   

รายไดอ่ื้น 25,943,607.87    4.14     30,636,247.58   4.92     24,123,613.63   3.71     18,300,092.54   3.57     19,912,786.01   3.93     31,993,990.13   5.87     

             รวมรายได้ 881,153,960.51   140.72 889,985,323.91 142.90 896,281,545.09 137.84 593,472,697.65 115.87 713,329,951.45 140.91 743,675,763.59 136.35 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุขายและบริการ 468,807,547.63   74.87   477,057,916.87 76.60   498,691,397.17 76.70   384,768,608.62 75.12   397,008,622.96 78.43   425,936,134.53 78.09   

คา่ใชจ่้ายในการขาย 10,242,852.62    1.64     10,495,899.39   1.69     13,060,555.30   2.01     10,212,702.62   1.99     10,495,899.39   2.07     13,060,555.30   2.39     

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 137,359,255.83   21.94   92,364,435.70   14.83   83,435,958.27   12.83   31,829,509.18   6.21     42,061,604.15   8.31     37,761,117.17   6.92     

             รวมค่าใช้จ่าย 616,409,656.08   98.44   579,918,251.96 93.12   595,187,910.74 91.54   426,810,820.42 83.33   449,566,126.50 88.81   476,757,807.00 87.41   

ก าไรก่อนส่วนแบ่งจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม

ต้นทุนทางการเงนิ และภาษเีงนิได้ 264,744,304.43   42.28   310,067,071.95 49.79   301,093,634.35 46.31   166,661,877.23 32.54   263,763,824.95 52.10   266,917,956.59 48.94   

ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม (2,035,329.72)     (0.33)   -                  -      -                  -      -                  -      -                  -      -                  -      

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 262,708,974.71   41.95   310,067,071.95 49.79   301,093,634.35 46.31   166,661,877.23 32.54   263,763,824.95 52.10   266,917,956.59 48.94   

ตน้ทนุทางการเงิน (110,397,084.10) (17.63)  (50,551,276.71)  (8.12)   (59,027,168.70)  (9.08)   (18,462,305.19)  (3.60)   (6,911,855.13)   (1.37)   (16,599,725.85)  (3.04)   

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 152,311,890.61   24.32   259,515,795.24 41.67   242,066,465.65 37.23   148,199,572.04 28.94   256,851,969.82 50.74   250,318,230.74 45.89   

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (16,577,199.26)   (2.65)   (12,198,535.14)  (1.96)   (16,639,161.29)  (2.56)   (16,418,790.23)  (3.21)   (12,284,307.74)  (2.43)   (16,850,996.49)  (3.09)   

ก าไรสุทธิส าหรับงวด 135,734,691.35   21.68   247,317,260.10 39.71   225,427,304.36 34.67   131,780,781.81 25.73   244,567,662.08 48.31   233,467,234.25 42.81   

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน

    รายการท่ีจะถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั:

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน 32,532,630.90    5.20     (13,299,115.61)  (2.14)   (1,964,613.79)   (0.30)   -                  -      -                  -      -                  -      

    รายการท่ีจะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั:

ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

        ส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 3,232,023.35      0.52     -                  -      1,785,817.00     0.27     3,267,897.73     0.64     -                  -      1,785,817.00     0.33     

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน -                   -      -                  -      (357,163.40)      (0.05)   -                  -      -                  -      (357,163.40)      (0.07)   

รวม 3,232,023.35      0.52     -                  -      1,428,653.60     0.22     3,267,897.73     0.64     -                  -      1,428,653.60     0.26     

    รวมก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษี 35,764,654.25    5.71     (13,299,115.61)  (2.14)   (535,960.19)      (0.08)   3,267,897.73     0.64     -                  -      1,428,653.60     0.26     

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 171,499,345.60   27.39   234,018,144.49 37.58   224,891,344.17 34.59   135,048,679.54 26.37   244,567,662.08 48.31   234,895,887.85 43.07   

การแบ่งก าไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 118,742,271.93   18.96   247,176,229.47 39.69   220,289,693.10 33.88   131,780,781.81 25.73   244,567,662.08 48.31   233,467,234.25 42.81   

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 16,992,419.42    2.71     141,030.63       0.02     5,137,611.26     0.79     -                  -      -                  -      -                  -      

ก าไรสุทธิส าหรับงวด 135,734,691.35   21.68   247,317,260.10 39.71   225,427,304.36 34.67   131,780,781.81 25.73   244,567,662.08 48.31   233,467,234.25 42.81   

การแบ่งก าไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 154,506,926.18   24.67   233,877,113.86 37.55   219,753,732.91 33.80   135,048,679.54 26.37   244,567,662.08 48.31   234,895,887.85 43.07   

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 16,992,419.42    2.71     141,030.63       0.02     5,137,611.26     0.79     -                  -      -                  -      -                  -      

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 171,499,345.60   27.39   234,018,144.49 37.58   224,891,344.17 34.59   135,048,679.54 26.37   244,567,662.08 48.31   234,895,887.85 43.07   

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท : หุ้น)

ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 0.16                  0.32                 0.13                 0.17                 0.32                 0.12                 

(จดัประเภทใหม)่ (จดัประเภทใหม)่

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557

บริษทั  โรงพิมพ์ตะวันออก  จ ากดั  (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย :  บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 152,311,893.61       259,515,795.24       148,199,572.04      256,851,969.82       

รายการปรบัปรงุกระทบก าไรสทุธเิป็น

   เงนิสดรบั(จ่าย)จากกจิกรรมด าเนนิงาน

ค่าเสือ่มราคา 94,741,834.31         95,891,979.35         27,102,706.99        32,882,669.11        

หนี้สงสยัจะสญู (9,785,141.51)         -                      (9,785,141.51)        -                      

ค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 10,180,424.11         9,108,360.94          -                     -                      

ค่าเผือ่การด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ (โอนกลบั) (2,668,112.14)         (2,488,183.80)         (2,668,112.14)        (2,488,183.80)         

ขาดทนุ(ก าไร)จากการขายเงนิลงทนุชัว่คราว (2,867,736.38)         (2,231,019.45)         (1,034,027.90)        (2,231,019.45)         

ขาดทนุ(ก าไร)จากการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุระยะยาวทีย่งัไม่เกดิขึ้น (45,080.00)             31,500.04              (45,080.00)            31,500.04             

ขาดทนุ(ก าไร)จากการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุชัว่คราวทีย่งัไม่เกดิขึ้น (4,022,424.10)         -                      (3,110,492.35)        -                      

ขาดทนุ(ก าไร)จากการขายสนิทรพัย์ถาวร (4,539,437.85)         (984,420.59)            (4,902,521.25)        (984,420.59)           

ตดัจ าหน่ายสนิทรพัย์เป็นค่าใช้จ่าย 607,213.98            76,249.64              -                     -                      

ขาดทนุ(ก าไร)จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึ้น (539,196.85)            316,153.90            (539,196.85)           316,153.90            

ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทนุในบรษิทัย่อย -                      -                      -                     (139,969.98)           

สว่นได้เสยีเงนิลงทนุในบรษิทัย่อย 2,035,329.72          -                      -                     -                      

ประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์พนกังาน 3,026,809.17          6,998,476.50          3,690,800.00         6,569,614.48          

รายได้ดอกเบีย้ (1,233,841.97)         (1,563,295.07)         (2,294,307.41)        (6,173,817.76)         

รายได้เงนิปันผล -                      -                      (63,015,997.20)       (187,199,989.60)      

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 110,397,084.10       50,551,276.71         18,462,305.19        6,911,855.13          

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

   ในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 347,599,618.20       415,222,873.41       110,060,507.61      104,346,361.30       

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม
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งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558

สนิทรพัย์ด าเนนิงานลดลง (เพิม่ขึ้น) :-

ลกูหนี้การค้าและลกูหนี้อืน่ (122,468,981.22)      (24,050,094.81)        344,927.24           (35,157,149.40)       

สนิค้าคงเหลอื 3,639,490.49          8,503,294.62          4,246,704.47         8,503,294.62          

สนิทรพัย์หมุนเวยีนอืน่ (81,697,986.37)        14,922,905.57         62,260.07             (154,858.62)           

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 110,538.60            (14,499,588.92)        (62,152.18)            -                      

หนี้สนิด าเนนิงานเพิม่ขึ้น (ลดลง) :-

เจา้หนี้การค้า 95,966,059.52         8,946,930.32          (23,236,741.87)       428,566.19            

หนี้สนิหมุนเวยีนอืน่ 8,631,038.69          (380,005.12)            1,060,555.25         109,196.61            

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน (946,000.00)            (1,417,520.00)         (1,329,653.00)        (1,417,520.00)         

เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 250,833,777.91       407,248,795.07       91,146,407.59        76,657,890.70        

จ่ายภาษีเงนิได้นติบุิคคล (17,326,077.31)        (17,786,623.56)        (17,157,661.37)       (17,538,734.91)       

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 233,507,700.60       389,462,171.51       73,988,746.22        59,119,155.79        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจ่ายซื้อเงนิลงทนุในบรษิทัย่อย (509,423,000.00)      -                      (180,000,000.00)     (474,900,000.00)      

เงนิใหกู้้ยืมระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย -                      -                      (291,475,000.00)     (233,217,500.00)      

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้้ยืมระยะสัน้จากบรษิทัย่อย -                      -                      521,693,391.12      473,398,906.59       

เงนิใหกู้้ยืมแก่พนกังาน (3,204,200.00)         (4,471,213.98)         (3,204,200.00)        (4,423,300.00)         

รบัช าระคนืเงนิใหกู้้ยืมระยะยาวแก่พนกังาน 2,973,501.34          3,877,128.35          2,948,837.64         3,871,263.63          

เงนิรบัจากการจ าหน่ายเงนิลงทนุชัว่คราว 1,878,702,748.35     753,754,011.16       487,769,840.35      694,900,520.48       

เงนิจ่ายซื้อเงนิลงทนุชัว่คราว (3,795,802,520.62)    (486,031,382.14)      (1,059,519,999.97)   (434,279,999.84)      

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายสนิทรพัย์ถาวร 5,379,199.07          1,068,700.00          4,911,909.35         1,068,700.00          

เงนิจ่ายเพื่อซื้อสนิทรพัย์ถาวร (1,073,605,286.62)    (76,955,099.84)        (14,273,141.04)       (1,171,694.50)         

เงนิสดจ่ายซื้อสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน (18,238,920.00)        (179,065,067.86)      -                     -                      

เงนิสดจ่ายมดัจ าในการซื้อหุน้ (300,000,000.00)      -                      -                     -                      

เงนิจ่ายช าระเจา้หนี้เช่าซื้อ (401,100.00)            (401,100.00)            -                     -                      

เงนิปันผลรบั -                      -                      138,888,940.01      193,885,677.36       

ดอกเบีย้รบั 1,115,509.69          1,228,097.19          2,313,229.47         2,198,371.34          

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (3,812,504,068.79)    13,004,072.88         (389,946,193.07)     221,330,945.06       

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559

หน่วย : บาท

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
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งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิกูย้ ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 23,578,267.91         6,312,427.44          (27,089,599.71)       6,312,427.44          

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 655,039,920.00       54,969,600.00         -                     -                      

เงนิสดรบัจากการออกตัว๋แลกเงนิ 490,000,000.00       -                      490,000,000.00      -                      

เงนิสดรบัจากการออกหุน้กู้ 2,418,700,000.00     -                      -                     -                      

เงนิสดจ่ายช าระเงนิกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (174,737,855.58)      (173,677,891.92)      (35,578,580.58)       (46,550,399.42)       

เงนิปันผลจ่าย (90,464,223.42) (235,212,714.74) (119,941,141.98)     (235,160,897.59)      

เงนิรบัจากการเพิม่ทนุ -                      -                      29,444,605.00        -                      

สว่นเกนิทนุจากสว่นล ้ามลูค่าหุน้ของบรษิทัย่อย 450,000,000.00       -                      -                     -                      

สว่นได้เสยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 279,467,693.66       -                      -                     -                      

จ่ายดอกเบีย้ (103,807,362.03)      (52,004,954.75)        (18,461,305.72)       (6,653,639.62)         

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 3,947,776,440.54     (399,613,533.97)      318,373,977.01      (282,052,509.19)      

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 32,532,630.90         (13,299,115.61)        -                     -                      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 401,312,703.25       (10,446,405.19)        2,416,530.16         (1,602,408.34)         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 38,934,342.50         49,380,747.69         6,883,442.49         8,485,850.83          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 440,247,045.75       38,934,342.50         9,299,972.65         6,883,442.49          

หน่วย : บาท

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559
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อตัราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญ

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.00 1.29 2.33              1.35              3.58              4.31

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว (เท่า) 1.96 1.08 2.08              1.26              3.16              3.91

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.24 1.30 0.92              0.19              0.35              0.29

อตัราส่วนหมนุเวียนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 2.88 3.97 4.97              3.00              3.21              4.07

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย (วนั) 125 91 72               120               112                  88

อตัราส่วนหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 7.56 6.23 6.51              6.20              5.18              5.56

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 48 58 55                  58                  69                  65

อตัราส่วนหมนุเวียนเจา้หน้ี (เท่า) 4.97 13.19 25.48            15.27            14.73            24.23

ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั) 72 27 14                  24                  24                  15

วงจรเงินสด (วนั) 100 121 114               154               157               138

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร

อตัราก าไรขั้นตน้ (ร้อยละ) 45.18 44.54 42.82            24.87            21.57            21.91

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (ร้อยละ) 30.72 36.12 34.52            32.54            52.10            48.94

อตัราก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 15.87 28.81 25.85            25.73            48.31            42.81

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (ร้อยละ) 5.57 17.91 16.31              8.92            17.06            16.39

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 2.77 9.41 9.35              6.83            14.22            15.12

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (ร้อยละ) 10.61 20.40 19.50            61.46          103.56            91.79

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เท่า) 0.18 0.34 0.37              0.31              0.41              0.48

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 1.96 0.87 0.94              0.46              0.18              0.22

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (เท่า) 2.38 6.13 5.10              9.05            38.17            16.08

อตัราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 75.00 94.12 91.43            70.59            66.67            86.49

อตัราส่วนทางการเงิน
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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สรุปผลการด าเนินงาน 
 

 ภาพรวมผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 

ตั้งแต่อดีตจนถึง ปี 2554 บริษทัเป็นผูผ้ลิตส่ิงพิมพ์ในลกัษณะการให้บริการครบวงจร ตลอด
ระยะเวลาท่ีผา่นมาบริษทัมีผลการด าเนินงานท่ีดีและมีวงเงินสดคงเหลืออยู่ในมือเป็นจ านวนมาก ดงันั้นเพ่ือให้
เกิดการบริหารเงินสดท่ีเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ บริษทัจึงจ าเป็นตอ้งแสวงหาช่องทางในการลงทุนเพ่ือสร้าง
ผลประโยชนใ์หเ้พ่ิมข้ึนจากกระแสเงินสดท่ีมีอยู ่ท่ีผา่นมาบริษทัใชวิ้ธีการลงทุนในกองทุนเปิดและกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยใ์นรูปแบบเงินลงทุนชัว่คราว รวมถึงการพิจารณาแนวทางการลงทุนในธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งหรือเอ้ือประโยชน์ใหแ้ก่ธุรกิจหลกัของบริษทั แต่ในปลายปี 2554 บริษทัไดรั้บการน าเสนอเพ่ือการ
เขา้ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ซ่ึงขณะนั้นบริษทัมีความสนใจและด าเนินการศึกษาขอ้มูล
อย่างจริงจงัเก่ียวกบัความเป็นไปไดข้องโครงการ (Feasibility Study) จึงไดต้ดัสินใจลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย ์โดยในรอบปีท่ีผา่นมามีผลการด าเนินงานดงัน้ี 

 

1. โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่น KYOTO ในเขตพ้ืนท่ีเมืองเกียวโต 
ขนาด  9.99 MW  โดยมีหนงัสือแจง้ผลการพิจารณารับซ้ือไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 20 ปี ในอตัรารับ
ซ้ือไฟฟ้าแบบ feed-in tariff  (FIT) หน่วยละ 32 เยน และเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยจ์ าหน่ายไฟฟ้า
ใหก้บัการไฟฟ้าเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ตั้งแต่วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2559 
 

2. โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น Shichikashuku 1-2 ขนาดก าลงัการผลิต
รวม 3.465 เมกะวตัต์ (4.4075 เมกะวตัต์ติดตั้ง) งบลงทุนทั้งส้ินประมาณ 443.40 ลา้นบาท 
โครงการตั้งอยู่ในเขตพ้ืนท่ีเมืองชิจิคะชุคุ จงัหวดัมิยางิ ประเทศญ่ีปุ่น โดยมีหนงัสือแจง้ผลการ
พิจารณารับซ้ือไฟฟ้า ท่ีผลิตจากพลงังานแสงอาทิตยใ์หก้บัทาง Tohoku Electric (TEPCO) เป็น
ระยะเวลา 20 ปี ในอตัรารับซ้ือไฟฟ้าแบบ feed-in tariff (FIT) หน่วยละ 36 เยน ซ่ึงคาดว่าจะ
สามารถก่อสร้างแลว้เสร็จ และจ าหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชยไ์ดภ้ายในกลางปี 2560 
 

3. โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น ขนาด 23 MW บริษทัฯ ในเขตพ้ืนท่ี คูริ
ฮาร่า จงัหวดัมิยากิ ประเทศญ่ีปุ่น บนพ้ืนท่ีขนาด 410,172 ตารางเมตร หรือ 256.36 ไร่ โดยมี
หนงัสือแจง้ผลการรับซ้ือไฟฟ้า ดงัน้ี 
3.1  Kurihara I จ านวน 10 MW (AC) ในอตัรารับซ้ือไฟฟ้าท่ีราคา 40 เยนต่อหน่วย เป็นเวลา 20 ปี 
 ปัจจุบนัโครงการอยูร่ะหวา่งการปรับพ้ืนท่ีเพ่ือเตรียมก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ 
3.2  Kurihara II จ านวน 13 MW (AC) ในอตัรารับซ้ือไฟฟ้าท่ีราคา 36 เยนต่อหน่วยเป็นเวลา 20 
 ปี ปัจจุบนัโครงการอยู่ระหว่างการจดัซ้ือท่ีดินเพ่ิมเติม เพ่ือใหพ้ื้นท่ีสามารถรองรับแบบการ
 ก่อสร้างใหค้รบตามก าลงัการผลิตท่ี 13 MW (AC) 
 

การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
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4. โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์
การเกษตร โดยมีสหกรณ์การเกษตรเมืองปราจีนบุรี เป็นเจา้ของโครงการ ซ่ึงโครงการตั้งอยู่ท่ี 
ต าบลเนินหอม อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จงัหวดัปราจีนบุรี ขนาดก าลงัการผลิต 5 เมกะวตัต ์โดยเร่ิม
เดินเคร่ืองเชิงพาณิชยจ์ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ใหก้บัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 
2560 
 

5. โครงการพลงังานไฟฟ้าขนาดเล็ก โดยใชพ้ลงังานความร้อนร่วม (Co-Generation Combined 
Power Plant) จ านวน 3 โรงไฟฟ้า ก าลงัการผลิตสูงสุดรวม 360 เมกะวตัต ์ และไอน ้าก าลงัการ
ผลิตสูงสุดรวม 90 ตนัต่อชัว่โมง โดยการเขา้ซ้ือหุน้สามญัทั้งทางตรงและทางออ้ม ในสดัส่วนร้อย
ละ 49.50 ของบริษทั พีพีทีซี จ ากดั (“PPTC”) และในสดัส่วนร้อยละ 40.00 ของบริษทั เอสเอสยูที 
จ ากดั (SSUT) ซ่ึงโครงการตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั และเขตนิคมอุตสาหกรรม
บางปู ตามล าดบั รวมมูลค่าตามสญัญาเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 3,159.10 ลา้นบาท ปัจจุบนัจ่ายช าระ
ค่าหุน้และเงินมดัจ าไปแลว้จ านวน 1,268.84 ลา้นบาท 

 

ในปี 2559 บริษทัมีรายไดร้วมเท่ากบั 881.15 ลา้นบาท ตามงบการเงินรวม ลดลงร้อยละ 0.99 เม่ือ
เทียบกบัปี 2558 โดยมีรายไดจ้ากการพิมพจ์ านวนเงิน 512.17 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 จ านวน 5.96 ลา้น
บาท มีรายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้า จ านวนเงิน 343.04 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2558 จ านวน 10.09 ลา้นบาท คิด
เป็นร้อยละ 2.86 เน่ืองจากการลดลงตามการเส่ือมสภาพของแผงโซล่าร์เซลล ์และอตัราค่าไฟฟ้าขายส่ง (Ft) ท่ี
ลดลงจากเดิม 0.2495 เป็น -0.4283 

 

 ทั้งน้ี ก าไรสุทธิของบริษทัและบริษทัย่อย ปี 2559 มีจ านวนเงิน 135.73 ลา้นบาท ลดลง 111.58 
ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2558 ก าไรสุทธิท่ีลดลง เน่ืองมาจากการเพ่ิมข้ึนของตน้ทุนทางการเงิน จ านวน 59.85 
ลา้น, ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน จ านวน 28.10 ลา้นบาท และค่าท่ีปรึกษาในการท า Due Diligence เพ่ือการ
ลงทุนโครงการโรงไฟฟ้า Co-generation 360 MW โดยงบการเงินเฉพาะกิจการ (ไม่รวมเงินปันผลท่ีไดรั้บจาก
บริษทัยอ่ย) ในปี 2559 เท่ากบั 68.78 ลา้นบาท มากกวา่ปี 2558 จ านวน 11.41 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 19.89 

บริษัทได้วิเคราะห์ว่า แนวโน้มการแข่งขันในธุรกิจผูผ้ลิตส่ิงพิมพ์มีแนวโน้มจะรุนแรงข้ึน 
นอกจากน้ีการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั จากส่ือส่ิงพิมพสู่์ส่ือดิจิตอลมากข้ึนนั้น ท าใหก้ารแข่งขนั
ดา้นราคามากข้ึน  ปัจจุบนัส่ิงพิมพท่ี์เป็นรูปเล่ม เช่น หนงัสือ หรือ นิตยสาร ถูกเปล่ียนมาใชเ้ป็น E-Book หรือ 
E-Magazine มากข้ึน มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งการตลาดนิตยสารโดยรวม  แต่อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์
ดา้นส่ิงพิมพข์องบริษทัคาดวา่จะสามารถรักษาฐานลูกคา้เดิมไวร้วมถึงจดัหาลูกคา้รายใหม่ๆ ท่ีมีงานพิมพอ์ย่าง
ต่อเน่ืองได ้ รวมถึงในปี 2560  บริษทัฯจะขยายธุรกิจในดา้นบรรจุภณัฑก์ระดาษ เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายไดข้อง
ธุรกิจส่ิงพิมพ ์ซ่ึงจะเร่ิมผลิตในไตรมาสท่ี 1 และจากการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยจ์ะสามารถ
สร้างรายไดท่ี้มัน่คงใหแ้ก่บริษทัได ้ โดยจะท าใหบ้ริษทัมีรายไดร้วมท่ีเพ่ิมมากข้ึน และมีก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึน   
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 ผลการด าเนินงาน 
 

ข้อมูลแสดงรายได้ ต้นทุน และก าไรขั้นต้น แยกตามประเภทธุรกจิ 
หน่วย : พนับาท 

 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 
 ธุรกจิส่ิงพมิพ์ ธุรกจิไฟฟ้า ธุรกจิส่ิงพมิพ์ ธุรกจิไฟฟ้า ธุรกจิส่ิงพมิพ์ ธุรกจิไฟฟ้า 

รายไดจ้ากการขาย 512,173 114,003 506,217 116,580 545,416 104,802 
รายไดเ้งินอุดหนุนจากรัฐบาล - 229,035 - 236,552 - 221,940 
รวมรายได ้ 512,173 343,038 506,217 353,132 545,416 326,742 
ตน้ทุนขาย 387,769 84,039 397,009 80,049 423,882 72,755 
ก าไรขั้นตน้ 124,404 258,999 109,208 273,083 121,534 253,987 
อตัราตน้ทุนต่อยอดขาย 75.71% 24.50% 78.43% 22.67% 77.72.% 22.27% 
อตัราก าไรขั้นตน้ 24.29% 75.50% 21.57% 77.33% 22.28% 77.73% 

 
รายได้ 
 

- บริษทัฯ มีรายไดจ้ากส่ิงพิมพส์ าหรับรอบปี 2557 2558 และ 2559  จ านวนเงิน 545.42 ลา้นบาท 506.22 
ลา้นบาท และ 512.22 ลา้นบาทตามล าดบั  ยอดรายไดส่ิ้งพิมพท่ี์เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 จ านวนเงิน 4.04 ลา้น
บาท   

- บริษทัและบริษทัย่อย มีรายไดจ้ากการผลิตไฟฟ้า ส าหรับปี 2557 2558 และ 2559 จ านวนเงิน 326.74 
ลา้นบาท 353.13 ลา้นบาท และ 343.04 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลงจากปี 2558 จ านวน 10.09 ลา้นบาท 
เน่ืองจาก อตัราค่าไฟฟ้าขายส่ง ของโครงการโรงไฟฟ้าภายในประเทศ ลดลงจาก 0.2495 เป็น -0.4283 
ส่งผลให้รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้า ลดลงจากปีก่อน จ านวน 17.75 ลา้นบาท ในขณะเดียวกนั 
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น เขตพ้ืนท่ีเกียวโต ขนาด 9.99 MW ได ้COD เม่ือวนัท่ี 21 
พฤศจิกายน 2559 ท าใหเ้กิดรายไดจ้ านวน 7.44 ลา้นบาท   

 

 

ต้นทุนขายและบริการ 
 

- ในปี 2557 บริษทัและบริษทัย่อย มีต้นทุนขายและบริการ 498.69 ลา้นบาท แบ่งเป็นตน้ทุนส่ิงพิมพ ์
จ านวนเงิน 425.94 ลา้นบาท ตน้ทุนโรงไฟฟ้า จ านวนเงิน 72.76 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 57.18 ของ
รายไดจ้ากการขายและบริการ เพ่ิมข้ึนจากปี 2556 จ านวน 14.27 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากตน้ทุนส่ิงพิมพท่ี์
ลดลงจ านวน 11.99 ลา้นบาท สาเหตุมาจากยอดขายท่ีลดลงจ านวน 7.98 ลา้นบาท และตน้ทุนโรงไฟฟ้า
ท่ีเพ่ิมข้ึนจ านวน  26.27  ลา้นบาท เน่ืองจากในปี 2557 มีตน้ทุนของโรงไฟฟ้าลพบุรีจ านวน 5 เมกะวตัต ์
ท่ีเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าตั้งแต่วนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2557 

 

- ในปี 2558 บริษทัและบริษทัย่อย มีต้นทุนขายและบริการ 477.06 ลา้นบาท แบ่งเป็นตน้ทุนส่ิงพิมพ ์
จ านวนเงิน 397.01 ลา้นบาท ตน้ทุนโรงไฟฟ้า จ านวนเงิน 80.05 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 55.51 ของ
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รายไดจ้ากการขายและบริการ ลดลงจากปี 2557 จ านวน 21.63 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากตน้ทุนส่ิงพิมพท่ี์
ลดลงจ านวน 28.93 ลา้นบาท สาเหตุมาจากยอดขายท่ีลดลงจ านวน 39.20 ลา้นบาท และตน้ทุน
โรงไฟฟ้าท่ีเพ่ิมข้ึนจ านวน  7.29  ลา้นบาท เน่ืองมาจากมีตน้ทุนเพ่ิมข้ึนจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา ขนาดก าลงัการผลิตรวม 1.5 เมกะวตัต ์

 

- ในปี 2559 บริษทัและบริษทัย่อย มีต้นทุนขายและบริการ 468.81 ลา้นบาท แบ่งเป็นตน้ทุนส่ิงพิมพ ์
จ านวนเงิน 384.77 ลา้นบาท ตน้ทุนโรงไฟฟ้า จ านวนเงิน 84.04 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 54.82 ของ
รายไดจ้ากการขายและบริการ ลดลงจากปี 2558 จ านวน 8.25 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากตน้ทุนส่ิงพิมพ์ท่ี
ลดลงจ านวน 12.24 ลา้นบาท และตน้ทุนโรงไฟฟ้าท่ีเพ่ิมข้ึนจ านวน  3.99  ลา้นบาท เน่ืองมาจากมี
ตน้ทุนเพ่ิมข้ึนจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น เขตพ้ืนท่ี Kyoto ท่ี COD เม่ือปลายปี 
2559 

 

รายได้อ่ืนๆ  
 

- ในปี 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีรายไดอ่ื้นๆ 24.12 ลา้นบาท ประกอบดว้ย รายไดค่้าการจดัการ 9.60 
ลา้นบาท  รายไดจ้ากการจ าหน่ายคาร์บอนเครดิต จ านวน 4.83 ลา้นบาท ก าไรจากเงินลงทุนระยะสั้น 
จ านวนเงิน 3.54 ลา้นบาท  และก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 5.20  ลา้นบาท 

 

- ในปี 2558 บริษทัและบริษทัย่อย มีรายไดอ่ื้นๆ 30.64  ลา้นบาท ประกอบดว้ย รายไดค่้าการจดัการ 
9.60 ลา้นบาท  ก าไรจากเงินลงทุนระยะสั้น จ านวนเงิน 4.16 ลา้นบาท  และก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 
14.64  ลา้นบาท  ก าไรจากการขายทรัพยสิ์น 0.98 ลา้นบาท  

 

- ในปี 2559 บริษทัและบริษทัย่อย มีรายไดอ่ื้นๆ 25.94  ลา้นบาท ประกอบดว้ย รายไดค่้าการจดัการ 
4.00 ลา้นบาท  รายไดจ้ากการขายคาร์บอนเครดิต จ านวนเงิน 6.65 ลา้นบาท  และก าไรจากอตัรา
แลกเปล่ียน 13.40  ลา้นบาท  

 

ก าไรขั้นต้นและอตัราก าไรขั้นต้น 
 

- ธุรกิจส่ิงพิมพ ์ส าหรับรอบปี 2557  2558  และ 2559 บริษทัฯ มีก าไรขั้นตน้จ านวน 119.48 ลา้นบาท 
109.21 ลา้นบาท และ 127.40 ลา้นบาท เป็นอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 21.91 ร้อยละ 21.57 และร้อยละ 
24.88 ของรายไดส่ิ้งพิมพต์ามล าดบั 

 

- ธุรกิจโรงไฟฟ้า ส าหรับรอบปี 2557 2558 และ 2559 มีก าไรขั้นตน้จ านวน 253.99 ลา้นบาท 173.08 ลา้น
บาท และ 259.00 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ  77.73 ร้อยละ 77.33 และร้อยละ 75.50 ของ
รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้า ตามล าดบั  
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 

- ในปี 2557 บริษทัและบริษทัย่อย มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเท่ากบั 96.50 ลา้นบาท แบ่งเป็น
ค่าใชจ่้ายส่ิงพิมพ ์จ านวนเงิน 50.82 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายโรงไฟฟ้า จ านวนเงิน 45.67 ลา้นบาท  ค่าใชจ่้าย
โรงไฟฟ้าท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากมีการด าเนินการของโรงไฟฟ้าลพบุรี ขนาดก าลงัการผลิต 5 เมกะวตัต ์โดย
เร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าตั้งแต่วนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2557 

 

- ในปี 2558 บริษทัและบริษทัย่อย มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเท่ากบั 102.86 ลา้นบาท แบ่งเป็น
ค่าใชจ่้ายส่ิงพิมพ ์จ านวนเงิน 52.56 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายโรงไฟฟ้า จ านวนเงิน 50.30 ลา้นบาท  ค่าใชจ่้าย
ส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนมาจาก 3 บริษทัโรงไฟฟ้า ท่ีลงทุนเพ่ิมในประเทศญ่ีปุ่น 

 

- ในปี 2559 บริษทัและบริษทัย่อย มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเท่ากบั 147.60 ลา้นบาท แบ่งเป็น
ค่าใชจ่้ายส่ิงพิมพ ์จ านวนเงิน 42.04 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายโรงไฟฟ้า จ านวนเงิน 105.56 ลา้นบาท  ค่าใชจ่้าย
ส่วนท่ีเพ่ิมข้ึน มาจากค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู,้ ค่าธรรมเนียม และค่าท่ีปรึกษา จ านวน 29.24 ลา้นบาท 
และผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน จ านวน 28.10 ลา้นบาท 

 

ต้นทุนทางการเงนิ 
 

- ในปี 2557  บริษทัและบริษทัย่อย มีตน้ทุนทางการเงิน จ านวนเงิน 59.03 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2556 
จ านวนเงิน 11.56 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัฯ ลงทุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าลพบุรี ขนาดก าลงัการผลิต 
5 เมกะวตัต ์โดยตอ้งกูเ้งินจากสถาบนัการเงินเพ่ิมในเดือน มิถุนายน 2557 จ านวน 414.00 ลา้นบาท โดย
มีอตัราดอกเบ้ีย THBFIX 1 M +2.50   

  

- ในปี 2558  บริษทัและบริษทัย่อย มีตน้ทุนทางการเงิน จ านวนเงิน 50.55 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2557 
จ านวนเงิน 8.48 ลา้นบาท โดยลดลงจากธุรกิจส่ิงพิมพ ์จ านวน 9.69 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากการจ่าย
คืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน และเพ่ิมข้ึนจากธุรกิจ โรงไฟฟ้า จ านวน 1.21 ลา้นบาท  

 

- ในปี 2559  บริษทัและบริษทัย่อย มีตน้ทุนทางการเงิน จ านวนเงิน 110.40 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 
จ านวนเงิน 59.85 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากดอกเบ้ียจากการออกตัว๋แลกเงิน จ านวน 490 ลา้นบาท ของธุรกิจ
ส่ืงพิมพ ์และจากการออกหุน้กูว้งเงิน 2,418.70 ลา้นบาท ของธุรกิจโรงไฟฟ้า 
 

ก าไรสุทธิ 
 

- ในปี 2557 บริษทัและบริษทัย่อย มีก าไรสุทธิเท่ากบั 220.29 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 89.70 ลา้นบาท จากปี 
2556 โดยแบ่งเป็นก าไรส่ิงพิมพ์เพ่ิมข้ึน จ านวนเงิน 0.74 ลา้นบาท ก าไรจากธุรกิจโรงไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน 
จ านวนเงิน 88.96  ลา้นบาท ก าไรจากธุรกิจโรงไฟฟ้าท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากการจ าหน่ายไฟฟ้า ก าลงัการ
ผลิต 5 เมกะวตัต์ ตั้งแต่วนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2557 และก าไรจากการจ าหน่ายไฟฟ้าท่ีติดตั้งบนหลงัคา 
จ านวน 5 โครงการ ขนาดก าลงัการผลิต 1 เมกะวตัต ์ตั้งแต่วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2557 
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- ในปี 2558 บริษทัและบริษทัย่อย มีก าไรสุทธิเท่ากบั 247.18 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 26.89 ลา้นบาท จากปี 
2557 โดยแบ่งเป็นก าไรส่ิงพิมพ์ลดลง จ านวนเงิน 9.83 ลา้นบาท ก าไรจากธุรกิจโรงไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน 
จ านวนเงิน 36.72  ลา้นบาท ก าไรจากธุรกิจโรงไฟฟ้าท่ีเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากมีก าไรจากการจ าหน่ายไฟฟ้า 
ก าลงัการผลิต 5 เมกะวตัต ์ตั้งแต่วนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2557 และก าไรจากการจ าหน่ายไฟฟ้าท่ีติดตั้งบน
หลงัคาก าลงัการผลิตรวม 1.5 เมกะวตัต ์ และมีตน้ทุนการเงินท่ีลดลง ซ่ึงเป็นผลมาจากการจ่ายช าระคืน
เงินตน้ 

 

- ในปี 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีก าไรสุทธิเท่ากบั 135.73 ลา้นบาท ลดลง 111.58 ลา้นบาท จากปี 
2558 โดยแบ่งเป็นก าไรส่ิงพิมพเ์พ่ิมข้ึน จ านวนเงิน 11.41 ลา้นบาท ก าไรจากธุรกิจโรงไฟฟ้าลดลง
จ านวนเงิน 123.00  ลา้นบาท ก าไรจากธุรกิจโรงไฟฟ้าท่ีลดลง เน่ืองจากมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าท่ี
ลดลง รวมถึงมีตน้ทุนการเงินและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเพ่ิมข้ึน 

 

การวเิคราะห์ฐานะทางการเงิน 
สินทรัพย์รวม 
 

ณ 31 ธนัวาคม 2557 2558 และ 2559  บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม 2,679.52 ลา้นบาท 2,578.54 ลา้นบาท 
และ 7,205.70 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยสินทรัพยห์ลกัของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ย เงิน
สดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวนเงิน 440.25 ลา้นบาท เงินลงทุนชัว่คราว จ านวนเงิน 1,991.12 ลา้นบาท 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน จ านวนเงิน 366.76 ลา้นบาท  สินคา้คงเหลือ จ านวนเงิน 60.51 ลา้นบาท เงินลงทุน
ในบริษทัร่วม จ านวนเงิน 451.27 ลา้นบาท ท่ีดินอาคารอุปกรณ์สุทธิ จ านวนเงิน 2,668.83 ลา้นบาท สินทรัพย์
ไม่มีตวัตน จ านวนเงิน 477.52 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 6.11  ร้อยละ 27.63  ร้อยละ 5.09  ร้อยละ  0.84  ร้อยละ  
6.26 ร้อยละ 37.04 และร้อยละ 6.63 ของสินทรัพยร์วมตามล าดบั 
 

สินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เพ่ิมข้ึนจากสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
จ านวน 538.59 ลา้นบาท ทั้งน้ีการเพ่ิมข้ึนในช่วงดงักล่าวเกิดจากการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของสินทรัพยห์มุนเวียน
และไม่หมุนเวียนไดแ้ก่  เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึน จ านวนเงิน 261.64 ลา้นบาท  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน
เพ่ิมข้ึน จ านวนเงิน 56.76 ลา้นบาท  และท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน จ านวนเงิน 144.37 ลา้นบาท 
 

สินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ลดลงจากสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 
จ านวน 100.98 ลา้นบาท ทั้งน้ีการลดลงในช่วงดงักล่าวเกิดจากการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของสินทรัพยห์มุนเวียน
และไม่หมุนเวียนไดแ้ก่  เงินลงทุนชัว่คราวลดลง จ านวนเงิน 265.49 ลา้นบาท  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน
เพ่ิมข้ึน จ านวนเงิน 24.39 ลา้นบาท สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนลดลง จ านวน 14.92 ลา้นบาท  ท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์เพ่ิมข้ึน จ านวนเงิน 16.61 ลา้นบาท สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมข้ึน จ านวนเงิน 169.96 ลา้นบาท และ
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนลดลง 17.77 ลา้นบาท 
 

สินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เพ่ิมข้ึนจากสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 
จ านวน 4,627.16 ลา้นบาท ทั้งน้ีการเพ่ิมข้ึนในช่วงดงักล่าวเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยห์มุนเวียนและไม่
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หมุนเวียนไดแ้ก่  เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึน จ านวนเงิน 1,930.20 ลา้นบาท  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน 
จ านวนเงิน 138.62 ลา้นบาท สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน จ านวน 381.70 ลา้นบาท  เงินลงทุนในบริษทัร่วม
เพ่ิมข้ึน 451.27 ลา้นบาท ค่าความนิยมเพ่ิมข้ึน 261.89 ลา้นบาท ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน จ านวนเงิน 
994.36 ลา้นบาท สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมข้ึน จ านวนเงิน 8.06 ลา้นบาท และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน 
3.81 ลา้นบาท 
 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 2558 และ 2559  บริษทัฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 49.38 ลา้น
บาท 38.93 ลา้นบาท และ 440.25 ลา้นบาท คิดเป็น ร้อยละ 1.84 ร้อยละ 1.51 ร้อยละ 6.11  ของสินทรัพยร์วม
ตามล าดบั ทั้งน้ีในส่วนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีเพ่ิมสูงข้ึน เน่ืองจากเป็นการหมุนเวียนเพ่ือการ
ด าเนินงานของบริษทั 
 

เงนิลงทุนช่ัวคราว 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 2558  และ  2559   บริษทัฯ มีเงินลงทุนชัว่คราว 326.41 ลา้นบาท 60.92 
ลา้นบาท  และ 1,991.12  ลา้นบาท คิดเป็น ร้อยละ 12.18 ร้อยละ 2.36 และร้อยละ  27.63 ของสินทรัพยร์วม
ตามล าดบั ในกรณีท่ีเงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึนหรือลดลง เป็นการบริหารเงินสดและเงินลงทุนชัว่คราว เพ่ือน า
เงินไปลงทุนหรือสร้างผลตอบแทนท่ีดีกวา่  

 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  2558  และ 2559 บริษทัฯ มีลูกหน้ีการคา้และ
ลูกหน้ีอ่ืน – สุทธิ  203.76 ลา้นบาท    228.15 ลา้นบาท และ  366.76 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.60 ร้อยละ 
8.85 และร้อยละ 5.09  ของสินทรัพยร์วมตามล าดบั 
โดยยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 2558 และ 2559 แยกตามอายุหน้ีท่ีคงคา้งนบัจาก
วนัท่ีถึงก าหนดช าระมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 

(หน่วย : พนับาท) 
ณ วนัที่ 

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 
อายหุน้ีคา้งช าระ    
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 176,432.40 167,474.06 157,607.98 
คา้งช าระ    
 ไม่เกิน 3 เดือน 33,815.31 22,072.56 24,627.11 
 มากกวา่ 3 – 6 เดือน 23,116.96 14,149.32 14,955.32 
 มากกวา่ 6 – 12 เดือน 4,618.03 23,164.61 7,580.49 
 มากกวา่ 12 เดือน 25,199.99 27,996.06 27,748.08 
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(หน่วย : พนับาท) 
ณ วนัที่ 

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 
รวม 263,182.69 254,856.61 232,518.98 
หกั : ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (21,355.94) (31,141.08) (31,141.08) 
รวมลูกหน้ีการคา้ – สุทธิ 241,826.75 223,715.53 201,377.90 

 
ลูกหน้ีการคา้คา้งช าระส่วนใหญ่ของบริษทัฯ ในปี 2559 เป็นลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ แต่มียอด

หน้ีท่ีเกินก าหนดช าระ ไม่เกิน 3 เดือน  ไม่เกิน 6  เดือน  ไม่เกิน 12 เดือน และเกินกว่า 12 เดือน  จ านวนเงิน 
33.82 ลา้นบาท 23.12 ลา้นบาท 4.62 ลา้นบาท และ 25.20 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 19.17 ร้อยละ 9.56  ร้อยละ 
1.91 และร้อยละ 10.42 ของลูกหน้ีการคา้รวมตามล าดบั โดยยอดหน้ีท่ีเกินก าหนดช าระ 3 เดือนข้ึนไป บริษทัฯ 
จะพิจารณาในการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ตามอายุยอดหน้ีท่ีเกินก าหนดช าระ และในกรณีท่ีคาดว่าจะไม่ได้
รับช าระหน้ีดงักล่าว และในปี 2559 บริษทัมีการบนัทึกและโอนกลบัค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ รวมทั้งส้ิน จ านวน
เงิน 9.79 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 4.05 ของลูกหน้ีการคา้รวม 

ในการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญมีลูกหน้ีการค้ารายหน่ึงได้ถูกศาลแพ่งแผนกคดีลม้ละลายได้มี       
ค าพิพากษาให้ลูกหน้ีเป็นบุคคลลม้ละลายตั้งแต่ปี 2553 และจนถึงปัจจุบันยงัอยู่ในกระบวนการของคดี
ลม้ละลาย โดยบริษทัฯ ไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวแ้ลว้เต็มตามจ านวนหน้ี คือ 12.46 ลา้นบาท และมีลูกหน้ี
การคา้อีก 2 รายท่ีคา้งช าระเกิน 1 ปี ตั้งแต่ปี 2553  ไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวแ้ลว้เต็มตามจ านวน คือ 10.42 
ลา้นบาท ปัจจุบนัทั้งสองบริษทัไม่ไดพิ้มพง์านเพ่ิม แต่มีการผ่อนช าระหน้ีท่ีคา้ง โดยบริษทัฯ ไดติ้ดตามหน้ี
อย่างใกลชิ้ด ส่วนท่ีเหลือเป็นลูกหน้ีท่ีเกินก าหนดช าระตั้งแต่ 3 เดือนข้ึนไปและบริษทัฯ ไดมี้การประมาณค่า
เผื่อหน้ีสงสยัจะสูญไว ้จ านวน 8.26 ลา้นบาท โดยท่ีผา่นมา 3 ปี บริษทัไม่ไดมี้การบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
เพ่ิม 

 

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ ไดแ้ก่ อาคารและส่ิงปลูกสร้าง ยานพาหนะ เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
เคร่ืองใชส้ านกังาน สินทรัพยอ่ื์น และงานระหว่างก่อสร้าง  โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  2558 และ 2559 มี
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ  1,691.08 ลา้นบาท 1,674.48 ลา้นบาท และ 2,668.83 ลา้นบาท หรือคิดเป็น ร้อย
ละ 63.11 ร้อยละ 64.94 และร้อยละ 37.04 ของสินทรัพยร์วม ตามล าดบั 

 

ในปี 2557 บริษทัฯ มีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ ท่ีเพ่ิมข้ึนจากปี 2556 จ านวน 144.37 ลา้นบาท 
เน่ืองจากในปี 2557 บริษทัฯ ไดมี้การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ลพบุรี ขนาดก าลงัการผลิต 5 เมกะ
วตัต ์การก่อสร้างแลว้เสร็จเม่ือเดือน กมุภาพนัธ์ 2557 และในปี 2557 บริษทัย่อยไดมี้ก่อสร้างโซลาร์รูฟท่ีขนาด
ก าลงัการผลิตรวม 1,078 กิโลวตัต์ ท าให้มีสินทรัพยเ์พ่ิมจ านวน 120.00 ลา้นบาท  และท่ีดินของโครงการ
โรงไฟฟ้าญ่ีปุ่น จ านวน 23 เมกะวตัต ์จ านวน 112.68 ลา้นบาท ส่วนท่ีลดลงคือค่าเส่ือมราคา จ านวนเงิน 90.30 
ลา้นบาท 
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ในปี 2558 บริษทัฯ มีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ ลดลงจากปี 2557 จ านวน 16.61 ลา้นบาท โดยมี
ส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนจากท่ีบริษทัลงทุนใน 3 บริษทัเพ่ิมเติม ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่น, จากการ
ปรับปรุงโรงไฟฟ้าบ่อพลอยเพ่ิม เพ่ือใหส้ามารถจ าหน่ายไฟฟ้าไดม้ากข้ึน , จากโครงการ SOLAR ROOF ขนาด
ก าลงัการผลิตรวม 1.5 เมกะวตัต ์ ท าใหมี้สินทรัพยเ์พ่ิมข้ึนจ านวน 48.92 ลา้นบาท  และจากท่ีดินของโครงการ
โรงไฟฟ้าญ่ีปุ่น จ านวน 10 เมกะวตัต ์จ านวน 30.36  ลา้นบาท  และมีส่วนท่ีลดลงจากค่าเส่ือมราคา จ านวน 
95.89  ลา้นบาท  

 

และในปี 2559 บริษทัฯ มีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 จ านวน 994.36 ลา้นบาท 
โดยส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนมาจากโครงการโรงไฟฟ้า Kyoto ในประเทศญ่ีปุ่น ท่ี COD เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2559 
จ านวน 867.34 ลา้นบาท และการก่อสร้างโรงไฟฟ้าสหกรณ์การเกษตรเมืองปราจีนบุรี จ านวน 181.18 ลา้น
บาท ส่วนท่ีลดลงมาจากค่าเส่ือมราคาประจ าปี 

 

สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
 

ในปี 2557 บริษทัฯ มีสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนจ านวนเงิน 299.51 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนจากปี 2556 จ านวน 
81.49 ลา้นบาท โดยบริษทัมีค่าสิทธิจากการผลิตไฟฟ้าในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศ
ญ่ีปุ่น จ านวน 23 เมกะวตัต ์จ านวนเงิน 90.65 ลา้นบาท และมีจ านวนเงินท่ีตดัจ่ายค่าสิทธิในสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า
จ านวนเงิน 9.16 ลา้นบาท  

 

ในปี 2558 บริษทัฯ มีสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนจ านวนเงิน 469.46 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนจากปี 2557 จ านวน 
169.96 ลา้นบาท โดยบริษทัมีค่าสิทธิจากการผลิตไฟฟ้าในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศ
ญ่ีปุ่น จ านวน 10 เมกะวตัต ์จ านวนเงิน 176.05 ลา้นบาท และมีจ านวนเงินท่ีตดัจ่ายค่าสิทธิในสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้าจ านวนเงิน 9.11 ลา้นบาท  

 

และในปี 2559 บริษทัฯ มีสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนจ านวนเงิน 477.52 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนจากปี 2558 
จ านวน 8.06 ลา้นบาท โดยบริษทัมีค่าสิทธิจากการผลิตไฟฟ้าในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์น
ประเทศญ่ีปุ่น จ านวน 9.99 MW เพ่ิมข้ึน 17.17 ลา้นบาท และมีจ านวนเงินท่ีตดัจ่ายค่าสิทธิในสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้าจ านวนเงิน 9.11 ลา้นบาท  
 

การวเิคราะห์แหล่งที่มาของเงนิทุน 
หนีสิ้นรวม 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  2558 และ 2559  บริษทัฯ มีหน้ีสินรวมเท่ากบั  1,296.96 ลา้นบาท  
1,197.56 ลา้นบาท และ 4,768.95 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48.40 ร้อยละ 46.44 และร้อยละ 66.18 ของ
หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ตามล าดบั 

 

หน้ีสินรวมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เพ่ิมข้ึนจากหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556
จ านวน 34.34 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.72 ทั้งน้ีการเพ่ิมข้ึนเป็นผลมาจากหน้ีสินหมุนเวียน ไดแ้ก่  เงิน
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กูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี และหน้ีสินไม่หมุนเวียน ไดแ้ก่  เงินกูย้ืมระยะ
ยาวจากสถาบนัการเงิน 

 

หน้ีสินรวมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ลดลงจากหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557
จ านวน 99.40 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 7.66 ทั้งน้ีเป็นผลมาจากการเพ่ิมข้ึนและลดลงของหน้ีสินหมุนเวียน 
ไดแ้ก่  เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี เพ่ิมข้ึนจ านวน 7.22 ลา้นบาท และ
หน้ีสินไม่หมุนเวียน ไดแ้ก่  เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ลดลงจ านวน 125.93 ลา้นบาท 
 

หน้ีสินรวมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เพ่ิมข้ึนจากหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558
จ านวน 3,571.39 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 298.22 ทั้งน้ีเป็นผลมาจากการเพ่ิมข้ึนและลดลงของหน้ีสิน
หมุนเวียน ไดแ้ก่  ตัว๋แลกเงิน เพ่ิมข้ึน 490.00 ลา้นบาท เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เพ่ิมข้ึน 108.64 ลา้นบาท  
และเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี เพ่ิมข้ึนจ านวน 661.78 ลา้นบาท และ
หน้ีสินไม่หมุนเวียน ไดแ้ก่  เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ลดลงจ านวน 181.67 ลา้นบาท หุน้กู ้เพ่ิมข้ึน 
2,418.70 ลา้นบาท 
 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 
 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ไดแ้ก่ เจา้หน้ีทรัสรีซีสต์ต่างประเทศ และตัว๋สัญญาใช้เงิน
ธนาคาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  2558 และ 2559  เท่ากบั  75.50 ลา้นบาท 82.13 ลา้นบาท และ 119.50 ลา้น
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ  5.82 ร้อยละ 6.86 และร้อยละ 2.51ของหน้ีสินรวมตามล าดบั  
 

ตัว๋แลกเงนิ 
 

ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2559 บริษทัฯไดอ้อกตัว๋แลกเงินระยะสั้น (Bill of Exchange : B/E) ขายลด 
มูลค่าตามหนา้ตัว๋ 500 ลา้นบาท ใหแ้ก่สถาบนัการเงิน 2 แห่ง อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.45 ต่อปี ทั้งน้ีบริษทัฯได้
จ่ายช าระทั้งจ านวนแลว้ 

ในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2559  บริษทัฯไดอ้อกตัว๋แลกเงินระยะสั้น (Bill of Exchange : B/E) ขายลด 
มูลค่าตามหนา้ตัว๋ 490 ลา้นบาท ใหแ้ก่สถาบนัการเงิน 2 แห่ง อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.45 ต่อปี ครบก าหนดช าระ
ในเดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2560 
 

เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ  และส่วนของหนีสิ้นที่ถึงก าหนดช าระใน 1 ปี 
 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน และส่วนของหน้ีสินท่ีถึงก าหนดช าระใน 1 ปี ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557  2558  และ 2559 เท่ากบั  1,108.01 ลา้นบาท  989.30 ลา้นบาท และ 1,469.41 ลา้นบาท หรือคิด
เป็น ร้อยละ 85.43 ร้อยละ 82.61 และร้อยละ 30.81 ของหน้ีสินรวมตามล าดบั ทั้งน้ีเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีเพ่ิมข้ึน
เน่ืองจาก ในปี 2557 บริษทัย่อย ไดกู้ย้ืมเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพ่ือใชก้ารก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย ์ท่ี อ  าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี ขนาดก าลงัการผลิต 5 เมกะวตัต ์จ านวนเงิน 414.00 ลา้นบาท  
ส่วนท่ีในปี 2558  ลดลงจ านวน 118.71  ลา้นบาท เน่ืองจากจ่ายช าระคืนเงินตน้ และในปี 2559 เพ่ิมข้ึนจ านวน 
480.11 ลา้นบาท เน่ืองมาจากการกูย้ืมจากสถาบนัการเงินของโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่น 
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หุ้นกู้ 
 

ในปี 2559 บริษทัยอ่ยไดอ้อกและเสนอขายหุน้กู ้ 2 คร้ัง โดยคร้ังท่ี 1 ออกและเสนอขาย  3 ชุด 
จ านวน 918,700 หน่วย มูลค่าหน่วยท่ีตราไว ้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมูลค่า 918.70 ลา้นบาท และคร้ังท่ี 2 
ไดอ้อกและเสนอขายอีก 3 ชุด จ านวน 1,5000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยท่ีตราไว ้1,000 บาท รวมเป็นมูลค่า 1,500 
ลา้นบาท รวมมูลค่าจากการออกและเสนอขายทั้ง 2 คร้ัง เท่ากบั 2,418.70 ลา้นบาท  

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ประกอบไปดว้ย ทุนช าระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ทุนซ้ือคืน, ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้สามญั , ส ารองตามกฎหมาย และก าไรสะสม โดย วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  2558 และ 2559  บริษทัฯ 
มีส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 1,382.56 ลา้นบาท  1,380.98 ลา้นบาท  และ 2,436.75 ลา้นบาท  หรือคิดเป็น ร้อยละ 
51.60  ร้อยละ  53.56 และร้อยละ 33.82 ของหน้ีสินรวมและส่วนของผูถื้อหุน้รวม ตามล าดบั 

 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เพ่ิมข้ึนจากส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2556 จ านวน 504.24 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 57.41 ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงในช่วงดงักล่าวเกิดจาก
สาเหตุท่ีส าคญัมาจากการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวนเงิน 683.66 ลา้นบาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั
เพ่ิมข้ึนจ านวน 353.10 ลา้นบาท ส ารองตามกฎหมายเพ่ิมข้ึน  21.14 ลา้นบาท 

 

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ลดลงจากส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557 จ านวน 1.58 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 0.11 เน่ืองมาจากการเพ่ิมข้ึนขององคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถื้อหุน้ และก าไรสะสมท่ีลดลง 

 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เพ่ิมข้ึนจากส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 จ านวน 1,055.77 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 76.45 เน่ืองมาจากการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน เพ่ือ
รองรับการจ่ายหุน้ปันผล ในปี 2559 จ านวนเงิน 29.44 ลา้นบาท ส ารองตามกฎหมายเพ่ิมข้ึน 2.94 ลา้นบาท และ
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึน 482.53 ลา้นบาท ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมเพ่ิมข้ึน 541.96 
ลา้นบาท และก าไรสะสมท่ีลดลง 

 

ส่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคุม 
 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  2558 และ 2559 เท่ากบั  (1.53) ลา้นบาท 
(1.42) ลา้นบาท และ 540.53 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ (0.11) ร้อยละ (0.10) และร้อยละ 22.18 ของส่วนของ
ผูถื้อหุน้ตามล าดบั  
 

- ในปี 2557  เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2557 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  คร้ังท่ี 2/2557  ไดมี้มติ
อนุมติัการซ้ือหุน้สามญัของบริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จ ากดั (BOR PLOI) จ านวน 5,882,400 หุน้ คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 24 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ จากบริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
(GEN) (ผูถื้อหุน้ใน BOR PLOI ณ ปัจจุบนั) โดยราคาเสนอซ้ือต่อหุน้ใหอ้ยู่ในช่วง ระหว่าง 18.58 บาท 
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ถึง 24.38 บาท ราคาตามมูลค่ายติุธรรมท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงิน (บริษทั แอสเซท โปร แมเนจ
เมน้ท ์จ ากดั)  
 

และบริษทัฯ เขา้ท าสญัญาซ้ือขายหุน้สามญั บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จ ากดั เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2557 ใน
ราคาหุ้นละ 23.30 บาท จ านวน 5,882,400 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 137,059,920 บาท ส่งผลให้บริษทัถือหุ้นใน
BOR PLOI ร้อยละ 100 ดงันั้นส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมลดลงจ านวน 94.80 ลา้นบาท  และมีส่วนรับรู้
ส่วนไดเ้สียของผลการด าเนินงานปี 2557 ของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมคือShonan Build Service 
Co., Ltd ท่ีเป็นผูถื้อหุน้ร้อยละ 50 ของบริษทัย่อยคือ Alternative Energies Kabushi Kaisha (Jpn Co.) จ านวน
เงิน (1.53)  ลา้นบาท  

 

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2558  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม มีจ านวน (1.42) ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557  0.11 ลา้นบาท โดยส่วนท่ีไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุม คือ ของ Shonan Build Service Co., Ltd ท่ีเป็นผูถื้อหุน้ร้อยละ 50 ของบริษทัย่อยคือ Alternative 
Energies Kabushi Kaisha (Jpn Co.) 

 

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2559  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม มีจ านวน 540.53 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  จ านวน 541.96 ลา้นบาท โดยเกิดจากส่วนเกิน
มูลค่าหุน้ของ EP จ านวน 450 ลา้นบาท และส่วนแปลงค่าจากเงินตราต่างประเทศ จ านวน 32.49 ลา้นบาท 

 

วเิคราะห์สภาพคล่อง 
 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 
 

บริษทัฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน ส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557  2558  และ 2559  เท่ากบั 358.47  ลา้นบาท 389.46 ลา้นบาท และ 233.51 ลา้นบาท ตามล าดบั 
โดยมีก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงานเท่ากบั 401.97 ลา้นบาท 
415.22 ลา้นบาท และ 347.56 ลา้นบาท ตามล าดบั ทั้งน้ีจะเห็นว่าบริษทัฯ มีสภาพคล่องจากการด าเนินงานและ
มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 

  

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 
 

บริษทัฯ มีเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  
2558 และ 2559 เท่ากบั (715.43) ลา้นบาท 13.00 ลา้นบาท และ (3,812.50) ลา้นบาท ตามล าดบั  

จากเงินสดสุทธิ (ใชไ้ป) จากการกิจกรรมลงทุนในระหว่างปี 2556 ถึง  2557 เน่ืองจากบริษทัฯ มีการ
ลงทุนในการในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ท่ี อ  าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี ซ่ึงสร้างแลว้
เสร็จเม่ือเดือนตุลาคม 2555 ขนาดก าลงัการผลิต 10 เมกะวตัต ์จ านวนเงิน 770.00 ลา้นบาท   

ในปี 2556 ถึง เดือนกมุภาพนัธ์ 2557 บริษทัฯไดมี้การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ท่ีต าบล
วงัขอนขวา้ง อ าเภอโคกส าโรง  จงัหวดัลพบุรี ขนาดก าลงัการผลิต 5 เมกะวตัต ์จ านวนเงิน 550.00 ลา้นบาท 



 
ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน                                     บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

หนา้ท่ี 122 

และก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสดงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา จ านวน  1,078 กิโลวตัต์ จ านวน 
56.83 ลา้นบาท  

ในปี 2558 บริษทัไดมี้การลงทุนซ้ือหุน้ของบริษทั 3 บริษทั และมีการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น จ านวน  10  เมกะวตัต ์ จ านวนเงิน  201.50 ลา้นบาท 

และในปี 2559 บริษทัไดมี้การลงทุนซ้ือหุน้ SSUT 10% จ านวน 509.42 ลา้นบาท อีกทั้งการจ่ายเงิน
มดัจ าในการซ้ือหุน้ (ส่วนท่ีเหลือ) ของ PPTC 49.5% และ SSUT 30% จ านวน 300.00 ลา้นบาท และเงินลงทุน
ในสินทรัพยถ์าวรของโครงการโรงไฟฟ้า Kyoto ประเทศญ่ีปุ่น และโครงการโรงไฟฟ้าสหกรณ์เมืองปราจีนบุรี 
จ านวน 1,073.61 ลา้นบาท 
 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 
 

บริษทัฯ มีเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2557  2558 และ 2559 เท่ากบั 383.78 ลา้นบาท (399.61) ลา้นบาท และ 3,947.78 ลา้นบาท ตามล าดบั ตามท่ี
บริษทัฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ หลงัหักภาษี ดงันั้นในปี 
2557 ถึง 2559 บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผล จ านวนเงิน 166.02 ลา้นบาท 235.21 ลา้นบาท และ 90.46 ลา้นบาท 
ตามล าดบั  

ในปี 2559 บริษทัฯไดอ้อกตัว๋แลกเงินระยะสั้น (Bill of Exchange : B/E) ขายลด มูลค่าตามหนา้ตัว๋ 
490 ลา้นบาท และบริษทัย่อยไดอ้อกและเสนอขายหุ้นกู ้ รวมมูลค่าจ านวน 2,418.70 ลา้นบาท  เพ่ือใชเ้ป็น
เงินทุนส าหรับโครงการโรงไฟฟ้า Co-generation 360MW 
 

อตัราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 
 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 
 

อตัราส่วนสภาพคล่องของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  31 ธนัวาคม 2558 และ 31 ธนัวาคม 
2559 เท่ากบั 2.33 เท่า 1.29 เท่า และ 2.00 เท่า ตามล าดบั ทั้งน้ีท่ีผ่านมาบริษทัฯ มีสภาพคล่องอยู่ในเกณฑดี์มา
โดยตลอด  

ในปี 2558 บริษทัฯมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา 
(Solar Roof) ขนาดก าลงัการผลิตรวม 1.5 เมกะวตัต ์  ดงันั้นบริษทัฯจึงมีเงินสดเพ่ือใชใ้นการผ่อนช าระหน้ี
สถาบนัการเงินและมีเงินสดจากการด าเนินงานเพ่ิมข้ึน 

และในปี 2559 เน่ืองจากบริษทัมีการลงทุนในโรงไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนทั้งในและต่างประเทศ จึงท าใหต้อ้ง
หาเงินลงทุนจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้จ านวนหน้ีสินเพ่ิมข้ึนจากปี 2558 เป็นจ านวนมาก ใน
ขณะเดียวกนั สินทรัพยข์องบริษทั ก็มีจ านวนสูงข้ึนจากเงินลงทุนชัว่คราว และ ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ – 
สุทธิ ส่งผลใหอ้ตัราส่วนสภาพคล่องของบริษทัในปีน้ีสูงข้ึนตามไปดว้ย 
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อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร 
 

จากผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาจะเห็นไดว้่าบริษทัฯ มีผลการประกอบการและความสามารถในการ
ท าก าไรท่ีอยู่ในเกณฑท่ี์ดี  โดยส าหรับรอบบญัชีปี 2557 2558 และ 2559 บริษทัฯ มีอตัราก าไรขั้นตน้ เท่ากบั 
ร้อยละ 42.82  ร้อยละ  44.54  และร้อยละ 45.18 ตามล าดบั และอตัราก าไรสุทธิเท่ากบั ร้อยละ 25.85 ร้อยละ 
28.81 และร้อยละ 15.87 ทั้งน้ีในปี 2557 – 2558 สาเหตุท่ีอตัราก าไรเพ่ิมข้ึนเน่ืองจาก บริษทัย่อยเร่ิมมีก าไรจาก
การผลิตไฟฟ้าโรงงานบ่อพลอย ขนาดก าลงัการผลิต 10 เมกะวตัต ์โดยเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 
2555 และโรงไฟฟ้าลพบุรี ขนาดก าลงัการผลิต 5 เมกะวตัต ์เร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2557  และ 
มีรายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าท่ีติดตั้งบนหลงัคา ขนาดก าลงัการผลิต 1.5  เมกะวตัต ์แต่ในปี 2559 อตัราก าไร
ลดลงเน่ืองจากรายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าท่ีลดลง และตน้ทุนทางการเงินท่ีสูงข้ึน  โดยใน ปี 2557 2558 และ 
2559  มีก าไรจ านวน 225.43 ลา้นบาท 247.32 ลา้นบาท และ 135.73 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
 

จากผลประกอบการในช่วงท่ีผ่านมาเน่ืองจากบริษทัฯ มีการลงทุนเพ่ิมในส่วนของธุรกิจโรงไฟฟ้า 
ในส่วนของสินทรัพยถ์าวรท่ีเพ่ิมข้ึน ส่งผลใหอ้ตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ไดแ้ก่ อตัราตอบ
แทนจากสินทรัพย ์อตัราตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร และอตัราหมุนเวียนของสินทรัพยล์ดลง โดยส าหรับรอบ
บญัชีปี 2557 2558  และ 2559 บริษทัฯ มีอตัราตอบแทนจากสินทรัพยเ์ท่ากบั ร้อยละ 9.35 ร้อยละ 9.41 และร้อย
ละ 2.77 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวรเท่ากบั ร้อยละ 19.50 ร้อยละ 20.40 และร้อยละ 10.61 และอตัรา
หมุนเวียนของสินทรัพยเ์ท่ากบั 0.37 เท่า  0.34 เท่า และ 0.18 เท่า ตามล าดบั ทั้งน้ีเน่ืองจากการเพ่ิมของสินทรัพย์
ถาวรในส่วนของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์และผลการด าเนินงานของส่วนธุรกิจโรงไฟฟ้าท่ีเร่ิมมีรายได้
ตั้งแต่วนัท่ี 15 ตุลาคม 2555 เป็นตน้มา 
 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 
 

ธุรกิจส่ิงพิมพข์องบริษทัฯ สามารถสร้างกระแสเงินสดจากการด าเนินงานในแต่ละปี ท่ีผ่านมาจึงใช้
แหล่งท่ีมาของเงินทุนจากก าไรจากการด าเนินงานไม่ไดใ้ชแ้หล่งเงินทุนจากภายนอก ยกเวน้การกูย้ืมเงินระยะ
สั้นเพ่ือเสริมสภาพคล่องในบางช่วงเวลา แต่เน่ืองจากปลายปี 2554 เป็นตน้มา บริษทัฯมีการลงทุนในธุรกิจ
พลงังานเพ่ิมเติม โดยลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาดก าลงัการผลิต 15 เมกะวตัต์,  
ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา   

โดยส าหรับรอบปีบญัชี 2557  2558 และ 2559  บริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั  0.94  เท่า  
0.87 เท่า และ 1.96 เท่า   

ในปี 2557 สาเหตุหลกัท่ีหน้ีสินต่อทุนเพ่ิมสูงข้ึนและลดลง เป็นผลมาจากการกูย้ืมเงินจากสถาบนั
การเงินเพ่ือใชใ้นการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ ซ่ึงเป็นหน้ีสินระยะยาว มีจ านวนเงิน 1,149.23 
ลา้นบาท มีอตัราดอกเบ้ีย THBFIX1M+2.50 เป็นการกูย้ืมสินเช่ือเม่ือเดือนตุลาคม 2555 จ านวน 735.23 และ
เดือนมิถุนายน 2557 จ านวนเงิน 414.00 ลา้นบาท ผ่อนช าระเป็นรายเดือนเร่ิมผ่อนช าระงวดแรกเดือนเมษายน 
2556  และเดือนมิถุนายน 2557 ตามล าดบั   
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ปี 2558 บริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนลดลง เน่ืองมาจากการจ่ายคืนช าระหน้ีสินระยะยาว 
อยา่งไรกต็ามบริษทัฯไดมี้การวางแผนในการบริหารหน้ีสินซ่ึงจะไม่ส่งผลกระทบต่อนโยบายทางการเงินของ
บริษทัฯ 

และในปี 2559 บริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากการออกตัว๋แลกเงิน จ านวน 490 
ลา้นบาท และการออกหุน้กู ้จ  านวน 2,418.70 ลา้นบาท รวมถึงเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินอีกดว้ย 
 

ภาระผูกพนัด้านหนีสิ้นและการบริหารจดัการภาระนอกงบดุล  
 

ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจจะเกดิขึน้ 
 

1. ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัย่อยทางออ้มแห่งหน่ึงในประเทศไทย และส่ีแห่งใน
ประเทศญ่ีปุ่น มีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ตามสัญญาในอนาคต 
ดงัน้ี 

งบการเงนิรวม 
  ปี 2559 ปี 2558 

ลงทุนก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศไทย (หน่วย : ลา้นบาท)       103.31 - 
ลงทุนก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศญีปุ่่ น (หน่วย : ลา้นเยน) 74.31 786.41 

 

2. บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) มีภาระผูกพนัตามสัญญาซ้ือขายหุน้ของบริษทั 3 
แห่ง เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (Small Power Producer - SPP) โดยใชพ้ลงังานความร้อน
ร่วม (Co-Generation Combined Power Plant) จ านวน 2,349.68 ลา้นบาท  

 

3. บริษทัย่อยทางออ้มส่ีแห่งในประเทศไทย ได้ท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(กฟภ.) ในโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์โดยมีก าลงัการผลิตรวม 20 เมกะวตัต์ สัญญาสามฉบบัมี
ระยะเวลา 5 ปี และต่อสัญญาโดยอตัโนมติัคร้ังละ 5 ปี จนกว่าจะบอกเลิกสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก
คู่สญัญา และอีกหน่ึงฉบบัมีระยะเวลา 25 ปี 

 

4. บริษทั เอ็ปโก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั จ ากดั (EPCOG) ไดท้ าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้านคร
หลวง (กฟน.)   จากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดบนหลงัคา   (Solar PV Rooftop)  จ านวน  8  แห่ง  โดยมีก าลงัการ
ผลิตรวม 1,509.20 กิโลวตัต ์   สญัญาดงักล่าวมีระยะเวลา 25 ปี  

 

5. บริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยทางออ้ม ไดท้ าสญัญาเช่าและสญัญาบริการต่างๆ หลายฉบบั โดยบริษทั
ยอ่ย และบริษทัยอ่ยทางออ้ม มีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าและค่าบริการในอนาคต ดงัน้ี 

     หน่วย : บาท 
     งบการเงนิรวม 
      ปี 2559 ปี 2558 
สญัญาเช่า 2,192,517.63 1,221,386.40 
สญัญาบรกิารอื่น 3,478,236.00 2,725,500.00 
รวม 5,670,753.63 3,946,886.40 
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6. บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีหน้ีส้ินท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามหนงัสือค ้าประกนัของธนาคารแห่งหน่ึง ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  และ 2558 จ านวนเงิน 62.38 ลา้นบาท และ 58.24 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 

7. บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีภาระผกูพนัจากการเขา้ประกนัวงเงินสินเช่ือระหวา่งกนั ดงัน้ี 
 หน่วย : ล้านบาท 

รายการ ปี 2559 ปี 2558 
วงเงินสินเช่ือท่ีบริษทัฯ และผูถื้อหุน้ร่วมเขา้ค ้าประกนัใหบ้ริษทัยอ่ย 
บริษทัยอ่ย 155.00 - 
บริษทัยอ่ยทางออ้ม 1,084.90 1,084.90 
รวม 1,239.90 1,084.90 
วงเงินสินเช่ือท่ีบริษทัยอ่ยเขา้ค ้าประกนัใหบ้ริษทัยอ่ยทางตรง 670.90 - 
วงเงินสินเช่ือท่ีบริษทัยอ่ยเขา้ค ้าประกนัใหบ้ริษทัยอ่ยทางออ้ม 414.00 1,024.90 

 
คดฟ้ีองร้อง 

บริษทัฯ : 

เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2559 บริษทัฯ ไดรั้บค าฟ้องต่อศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่าง
ประเทศกลางร่วมกบับุคคลอ่ืน 7 ราย บริษทัฯ ตกเป็นจ าเลยร่วมท่ี 1 ในฐานความผิดละเมิดขอ้มูลอนัเป็น
ความลบัทางการคา้ โดยโจทก์อา้งว่าพนกังานของโจทก์น าขอ้มูลท่ีเป็นความลบัทางการคา้มาเปิดเผยให้กบั
บริษทัฯ และเรียกค่าเสียหาย รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 753.97 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อ
ปี นบัจากวนัฟ้อง  

บริษทัย่อยทางอ้อม : 

เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2559 บริษทัย่อยทางออ้มในประเทศญ่ีปุ่น 3 แห่ง[Alternative Energies 
Kabushiki Kaisha (Jpn Co.) (“AEKK”), AE Power Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GK2”), และ Kyotemba Solar 
Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GK3”)] ไดรั้บค าฟ้องร้องต่อศาลแห่งเมืองโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น ร่วมกบับุคคลอ่ืน 2 
ราย โดยบริษทัฯ ตกเป็นจ าเลยร่วม ในความผิดฐานละเมิดขอ้มูลอนัเป็นความลบัทางการคา้ โดยโจทก์อา้งว่า
พนกังานของโจทกน์ าขอ้มูลท่ีเป็นความลบัทางการคา้มาเปิดเผยให้กบับริษทัฯ และเรียกค่าเสียหาย รวมเป็น
จ านวนเงินทั้งส้ิน 974.72 ลา้นเยน 

บริษทัฯ ไดมี้การเจรจาเพ่ือระงบัขอ้พิพาททางคดี ทั้งคดีในประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่น ทั้งหมด โดย
สามารถเจรจา ตกลงกนัได ้ฝ่ายบริษทัโจทกแ์ละบริษทัในประเทศญ่ีปุ่น ไม่ประสงค์จะด าเนินคดีกบับริษทัฯ 
และบริษทัย่อยในประเทศญ่ีปุ่นอีกต่อไป และไดมี้การยื่นค าร้องขอถอนฟ้องคดีต่อศาลในวนัท่ี 15 กรกฎาคม 
2559 และ 21 กรกฎาคม 2559 ตามล าดับเสร็จส้ินแลว้ ทั้ งน้ีโจทก์และจ าเลยได้ตกลงท่ีจะให้ความร่วมมือ
สนบัสนุนในการประกอบการซ่ึงกนัและกนั จึงไดมี้การตกลงท าสัญญาพฒันาโครงการ PV Solar ระหว่าง 
บริษทัย่อยของโจทก ์กบั GK3 ลงวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2559 เป็นค่าพฒันาโครงการ Kyotamba Mizuho 12.0008 
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MWp Solar Plant (ขนาดก าลงัการผลิต 9.99 เมกะวตัต)์ จ านวนเงิน 250 ลา้นเยน โดยมีการจ่ายช าระครบทั้ง
จ านวนแลว้ เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2559 

เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2559 บริษัทย่อยทางอ้อมในประเทศญ่ีปุ่น 2 แห่ง [Alternative Energies 
Kabushiki Kaisha (Jpn Co.) (“AEKK”) และ AE Power Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GK2”)] ไดล้งนามในบนัทึก
ขอ้ตกลง [MOU] ร่วมกบับริษทัผูข้ายโครงการ [Green Energy Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GE”)] ใหบ้ริษทั GE 
ชดใชค่้าเสียหายแก่กลุ่มบริษทัฯ จากขอ้พิพาททางคดีดงักล่าว จ านวน 250 ลา้นเยน ในระหว่างปีไดรั้บช าระ
บางส่วน จ านวน 70.56 ลา้นเยน และไดรั้บช าระอีก 20 ลา้นเยน เม่ือวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2560  

 

ข้อมูลส าคัญอ่ืน – การลงทุนในโครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญ่ีปุ่น 

 โครงการ Kurihara ก าลงัการผลติ 23 เมกะวตัต์ 

ในปี 2557 บริษทัย่อยทางออ้ม [บริษทัเอ็ปโก ้เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั (“EPCO-E”)] ไดล้งนามในสัญญา
แต่งตั้ งผูพ้ฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์กับบริษทัย่อยทางออ้มแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่น 
[Kurihara Godo Kaisha (Jpn Co.,) (“GK1”)] เพ่ือพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่น (Japan Solar 
Farm Project) ขนาดก าลงัการผลิต 23 เมกะวตัต ์

การพฒันาโครงการขา้งตน้ด าเนินการในนามของบริษทัย่อยทางออ้ม 2 แห่งในประเทศญ่ีปุ่น โดย 
EPCO-E ไดล้งนามในสัญญาร่วมทุน 2 ฉบบั กบับริษทัย่อยทางออ้ม 2 แห่งในประเทศญ่ีปุ่น [(Kurihara Godo 
Kaisha (Jpn Co.) (“GK1”) และ AE Power Kaisha (Jpn Co.) (“GK2”)] ซ่ึงมีขนาดก าลงัการผลิตเป็น 13 เมกะ
วตัต์ และ 10 เมกะวตัต์ ตามล าดบั ภายใตส้ัญญาร่วมทุนน้ี EPCO-E จะตอ้งจ่ายเงินลงทุนเพ่ือการก่อสร้าง
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์และ EPCO-E จะไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนในอตัราร้อยละ 97 
ของผลตอบแทนจากการลงทุนตลอดอายโุครงการ  

GK1 และ GK2 ไดมี้การตกลงรับใบเสนอราคาการก่อสร้างสายส่งและเสาเพ่ือขอเช่ือมต่อกบัระบบ
ของการไฟฟ้า (Grid Connection) จากการไฟฟ้าประเทศญ่ีปุ่นแลว้ (Tohoku Electricity Power Company) โดย
มีมูลค่ารวม 197 ลา้นเยน (ปัจจุบนั GK1 และ GK2 ไดจ่้ายช าระค่าก่อสร้างบางส่วนแลว้จ านวน 11.11 ลา้นเยน 
(คิดเป็น 3.02 ลา้นบาท) และจะใชร้ะยะเวลาในการเช่ือมต่อประมาณ 25 เดือน ปัจจุบนัผูพ้ฒันาโครงการอยูใ่น
ระหวา่งการจดัการเร่ืองท่ีดินในเร่ืองการเปล่ียนประเภทท่ีดิน 

 

 โครงการ Genbi และ Shirakata 1-3 ก าลงัการผลติ 15.336 เมกะวตัต์ 

บริษทัย่อยทางอ้อม : Alternative Energies Kabushiki Kaisha (Jpn Co.) “AEKK” 

 เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2558 บริษทัยอ่ยทางออ้มในประเทศญ่ีปุ่น [Alternative Energies Kabushiki 
Kaisha (Jpn Co.) (“AEKK”)] ไดล้งนามในสญัญา “Development Agreement for PV Solar Projects in Japan” 
กบับริษทัแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่น เพ่ือพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ประเทศญ่ีปุ่น จ านวน 
4 โครงการ ขนาดก าลงัการผลิตรวม 15.336 เมกะวตัต ์สญัญาดงักล่าวไดร้วมท่ีดิน 1 โครงการ และค่าเช่าท่ีดิน
ล่วงหนา้หน่ึงปี จ านวน 3 โครงการ และใบอนุญาตต่างๆ โดยมีมูลค่าสญัญารวม 358 ลา้นเยน (คิดเป็น 107.98 
ลา้นบาท) ตามเง่ือนไขในสญัญา AEKK จะจ่ายช าระเงินแก่คู่สญัญาแยกตามโครงการเม่ือไดรั้บโอนใบอนุญาต
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ในการจ าหน่ายไฟฟ้า สญัญาใหใ้ชสิ้ทธิเหนือพ้ืนดิน (Superficies Agreement) และเง่ือนไขต่างๆ เป็นไปตามท่ี
ก าหนดในสญัญา 

เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2559 AEKK ไดล้งนามใน Termination of Agreement ร่วมกบัคู่สญัญาเพ่ือ
ยกเลิกการเขา้ท าสญัญาพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยร์วม 4 โครงการ (โครงการ Genbi และ 
Shirakata 1 - 3 ก าลงัการผลิตรวม 15.336 เมกะวตัต)์ โดยไม่มีค่าปรับในการยกเลิกสญัญา และ AEKK ยงัไม่ได้
จ่ายเงินลงทุนใน 4 โครงการดงักล่าว 

 โครงการ Kyotemba Mizuho 12.0008 MWp Solar Plant (ขนาดก าลงัการผลติ 9.99 เมกะวตัต์) 

เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2558 บริษทัย่อยทางออ้ม 2 แห่งในประเทศญ่ีปุ่น [Alternative Energies 
Kabushiki Kaisha (Jpn Co.) (“AEKK”) และ AE Power Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GK2”)] ไดล้งนามในสัญญา 
“Project Development, Real Estate Sale & Purchase and FIT Transfer Agreement” กบับริษทัแห่งหน่ึงใน
ประเทศญ่ีปุ่น เพ่ือพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่น จ านวน 1 โครงการ (Japan Solar Farm Project) 
ขนาดก าลงัการผลิต 9.99 เมกะวตัต ์มูลค่า 750 ลา้นเยน สญัญาดงักล่าวไดร้วมท่ีดิน และใบอนุญาตต่างๆ และค่า
ก่อสร้างสายส่งและเสาเพ่ือเช่ือมต่อกบัการไฟฟ้า (Grid Connection) ซ่ึง AEKK และ GK2 ไดช้ าระเงินค่าท่ีดิน
และค่าพฒันาตามสญัญาขา้งตน้ครบถว้นแลว้ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2559 

เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2559 บริษทัยอ่ยทางออ้ม [บริษทัเอป็โก ้เอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั (“EPCO-E”)] ไดล้งนาม
ในสัญญาแต่งตั้งผูพ้ฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์(TOKUMEI KUMIAI AGREEMENT “TK 
AGREEMENT”) กบับริษทัย่อยทางออ้มแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่น [Kyotamba Solar Godo Kaisha (Jpn Co.) 
(“GK3”)] เพ่ือพฒันาโครงการ Kyotamba Mizuho 12.0008 MWp Solar Plant (ขนาดก าลงัการผลิต 9.99 เมกะ
วตัต์) ภายใตส้ัญญาร่วมทุนน้ี EPCO-E จะตอ้งจ่ายเงินลงทุนเพ่ือการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย ์และ EPCO-E จะไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนในอตัราร้อยละ 97 ของผลตอบแทนจากการ
ลงทุนตลอดอายโุครงการ 

โครงการดงักล่าวไดก่้อสร้างแลว้เสร็จและเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยจ์ าหน่ายไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้า
เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2559 เป็นตน้ไป 

 

โครงการลงทุนในโครงการผลติพลงังานไฟฟ้าขนาดเลก็ (Small Power Producer - SPP) โดยใช้
พลงังานความร้อนร่วม (Co-Generation Combined Power Plant) 

บริษทัย่อยทางตรง : บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) “EP” 

เม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2559 และ วนัท่ี 29 มิถุนายน 2559 EP ไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายหุน้ ของ
บริษทั 3 แห่ง จ านวน 3 ฉบบั รวมเป็นมูลค่าตามสัญญา 2,649.68 ลา้นบาท เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานไฟฟ้าขนาดเลก็ (Small Power Producer - SPP) โดยใชพ้ลงังานความร้อนร่วม (Co - Generation 
Combined Power Plant) จ านวน 3 โรงไฟฟ้า ก าลงัการผลิตสูงสุดรวม 360 เมกะวตัต ์และ ไอน ้าก าลงัการผลิต
สูงสุดรวม 90 ตนัต่อชัว่โมง ตามเง่ือนไขสญัญาทั้ง 3 ฉบบั ระบุวา่จะตอ้งไดรั้บอนุมติัการเขา้ท ารายการดงักล่าว
จากท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ และ EP 
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ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EP คร้ังท่ี 5/2559 เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2559 และท่ีประชุมวิสามญั
ผูถื้อหุน้ของ EP คร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2559 อนุมติัให ้EP เขา้ท ารายการดงักล่าวได ้โดยมีขอ้มูลท่ี
เกิดข้ึนเก่ียวกบัการท าสญัญาดงักล่าวขา้งตน้ดงัน้ี.- 

- ให ้EP เขา้ท าสญัญาซ้ือขายหุน้ในบริษทั ทศันศิ์ริ จ ากดั เพ่ิมเติมจากผูถื้อหุน้เดิมอีกจ านวน 3,099,998 
หุน้ โดยมี มูลค่าตามสัญญา 509.42 ลา้นบาท ภายหลงัการซ้ือหุน้ สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทัดงักล่าวคิดเป็น
ร้อยละ 99.99 และสดัส่วนการถือหุน้ทางออ้มในบริษทั เอสเอสยูที จ ากดั EP จ่ายช าระค่าหุน้ คิดเป็นร้อยละ 20 
ครบทั้งจ านวนแลว้ เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2560 

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ไดจ่้ายช าระเงินมดัจ าเพ่ือซ้ือหุน้แลว้รวมเป็นจ านวนเงิน 300 ลา้นบาท 

- โรงไฟฟ้า SSUT ไดเ้ร่ิมจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์ขนาดก าลงัการผลิตสูงสุดรวม 240 เมกะ
วตัต ์และ ไอน ้ า ก าลงัการผลิตสูงสุดรวม 60 ตนัต่อชัว่โมง ให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตั้งแต่
วนัท่ี 3 ธนัวาคม 2559 และวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2559 เป็นตน้ไป 
 

เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

บริษทัฯ : 

1. ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2560 มีมติอนุมติัใหจ่้ายเงิน

ปันผลจากการด าเนินงานของบริษทัฯ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงธนัวาคม  2559  ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 

0.04 บาท เป็นเงินจ านวน 30.62 ลา้นบาท และจ่ายปันผลเป็นหุน้เพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ในอตัรา  

25  หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล รวมเป็นหุน้ปันผลทั้งส้ิน 61.25 บาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายหุน้ปันผลในอตัรา

หุน้ละ 0.08 บาท 

 2. ตามท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 9/2559 เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2559 มีมติอนุมติัใหบ้ริษทั 

อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“EP”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ เขา้ท าสัญญาซ้ือขายหุน้บริษทั 

ทศันศิ์ริ จ ากดั  

3. ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 8/2559 เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 มีมติอนุมติัในหลกัการ
ให ้บริษทั เอป็โก ้เอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั (“EPCOE”) ซ่ึงถือหุน้ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษทั อีสเทอร์น 
พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“EP”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั เขา้ลงทุนในโครงการโรงงานไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น Shichikashuku 1 - 2  รวมจ านวน 2 โครงการ  ขนาดก าลงัการผลิตรวม 
3.465  เมกะวตัต ์(4.4075 เมกะวตัตติ์ดตั้ง) ดว้ยงบลงทุนทั้งส้ิน ประมาณ 1,414.40 ลา้นเยน 

บริษทัย่อยทางตรง : 

4.     ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EP คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2560 มีมติอนุมติัเร่ือง

ดงัต่อไปน้ี 
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 4.1 ให้เพ่ิมวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกูจ้ากเดิมวงเงินไม่เกิน 2,500 ลา้นบาท เป็นวงเงินไม่เกิน 
3,500 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือจดัหาเงินทุนส าหรับการลงทุน การช าระคืนเงินกู ้และ/หรือเป็นเงินทุน
หมุนเวียนทัว่ไป และเพ่ือสร้างผลิตภณัฑท์างการเงินท่ีหลากหลายเพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้กบัผูล้งทุนของบริษทั 
โดยมีมูลค่าคงคา้งไม่เกิน 3,500 ลา้นบาท ณ ขณะใดขณะหน่ึง เม่ือมีการไถ่ถอนหุน้กูแ้ลว้ บริษทัฯ สามารถน า
มูลค่าไถ่ถอนดงักล่าวกลบัมาเสนอขายไดไ้หม โดยมีมูลค่าคงคา้งรวม ณ ขณะใดขณะหน่ึง ตอ้งไม่เกิน 3,500 
ลา้นบาท 

 4.2  ให้ EP เข้าท าสัญญาซ้ือขายหุ้นในบริษัท ทัศน์ศิริ จ ากัด เพ่ิมเติมจากผูถื้อหุ้นเดิมอีกจ านวน 
3,099,998 หุ้น โดยมี มูลค่าตามสัญญา 509.42 ลา้นบาท ภายหลงัการซ้ือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษทั
ดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 99.99 และสัดส่วนการถือหุน้ทางออ้มในบริษทั เอสเอสยูที จ ากดั EP จ่ายช าระค่าหุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 20 ครบทั้งจ านวนแลว้ เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2560 

5.     ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EP คร้ังท่ี 7/2559 เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 มีมติอนุมติัใหบ้ริษทั 
เอป็โก ้เอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั (“EPCOE”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้มของบริษทัฯ โดย EP ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 
100  เขา้ลงทุนในโครงการโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น Shichikashuku 1 - 2  รวม
จ านวน 2 โครงการ  ขนาดก าลงัการผลิตรวม 3.465  เมกะวตัต์ (4.4075 เมกะวตัตติ์ดตั้ง) ดว้ยงบลงทุนทั้งส้ิน 
ประมาณ 1,414.40 ลา้นเยน 

6. เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2560 บริษทัย่อยทางออ้มในประเทศญ่ีปุ่น [Alternative Energies Kabushiki Kaisha 
(Jpn Co.)] ไดล้งนามในสัญญา “Membership Interest Purchase Agreement” กบั Target Membership Interest 
ของบริษทัแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่น เพ่ือพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ประเทศญ่ีปุ่น จ านวน 
2 โครงการ ขนาดก าลงัการผลิต 2.52 เมกะวตัต ์และ 1.89 เมกะวตัต ์ตามล าดบั สัญญาดงักล่าวไดร้วมสิทธิใน
ท่ีดิน และใบอนุญาตต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างเรียบร้อยแลว้ 
 

บริษทัย่อยทางอ้อม :    
7. บริษทั ปราจีน โซล่า จ ากดั ไดเ้ร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยจ์ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ขนาดก าลงัการผลิต 5 เมกะ
วตัต ์ใหก้บัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตั้งแต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2560 เป็นตน้ไป 
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บริษทั โรงพมิพ์ตะวนัออก จ ำกดั ( มหำชน ) 
 
 

เอกสำรแนบ 1 
 

รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มอี ำนำจควบคุมบริษทั  
และเลขำนุกำรบริษทั 
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1)  นำยยทุธ  ชินสุภคักลุ 

 
ต ำแหน่ง 

 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม 
บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

 อำยุ 73  ปี  

  
กำรศึกษำ 
และกำรอบรม 

 
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า  
  GEORGE WASHINGTON   UNIVERSITY 
- ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ UNIVERSITY OF OREGON 
- Director Accreditation Program (DAP)   ปี 2547 
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

  
ต ำแหน่งอ่ืน 
ในปัจจุบัน 

 
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบนั กรรมการ 
 บมจ.อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป  
                                      (เดิมช่ือ: บจก. บ่อพลอยโซล่าร์) 
 บจก.เจเคอาร์ พลงังาน 
 บจก.อาร์พีว ีพลงังาน 
 บจก.เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั 
 บจก.อะควาติส เอน็เนอร์จี 
 บจก.ลพบรีุ โซล่า 
พ.ศ. 2557 – ปัจจุบนั กรรมการ - บจก.เอป็โก ้เอน็เนอร์ยี ่
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบนั      กรรมการ - บจก.ปราจีน โซล่า 
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั      กรรมการ - บจก.เอป็โก ้เอน็จิเนียร่ิง 

 ประสบกำรณ์ 
ท่ีผ่ำนมำ 

พ.ศ. 2557 – 2558     กรรมการ  
                                  บจก.โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) 
                                      (เดิมช่ือ:บจก.อลัเทอร์เนทีฟ พาวเวอร์ เอน็จิเนียร่ิง) 
พ.ศ. 2537 – 2555     ประธานกรรมการบริหาร  
                                  บมจ. เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
พ.ศ. 2540 – 2555     ประธานกรรมการ   
                                 บจก. สหกิจบรรจุภณัฑ ์

 กำรถือหุ้นในบริษัท                       45,910,704 หุน้    

 กำรเข้ำร่วมประชุม  ในรอบปีท่ีผา่นมา 
1.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2559 จ  านวน 9/9 คร้ัง 
2.  เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2559 จ  านวน 1/1 คร้ัง 
3.  เขา้ร่วมการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2559 จ านวน  2/2 คร้ัง 

 

 

รำยละเอยีดเกีย่วกบัคณะกรรมกำรบริษทัและผู้บริหำร 
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2) นำยวรีะ  เหล่ำวทิวสั 
 

ต ำแหน่ง 
 

กรรมการบริหาร 
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม 
บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
 

 อำยุ 62 ปี  

  

กำรศึกษำ 
และกำรอบรม 

 

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

  

ต ำแหน่งอ่ืน 
ในปัจจุบัน 

 

พ.ศ. 2557 – ปัจจุบนั  กรรมการ 
                                     บจก.โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) 
                                       (เดิมช่ือ: บจก.อลัเทอร์เนทีฟ พาวเวอร์ เอน็จิเนียร่ิง) 
                                     บจก.โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเมน้ท ์(ฮ่องกง)                                                               
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบนั   กรรมการ 
                                   บจก.เจเคอาร์ พลงังาน 
                                   บจก.อาร์พีวี พลงังาน 
  บจก.อะควาติส เอน็เนอร์จี 
  บจก.ลพบุรี โซล่า 
 

  

ประสบกำรณ์ 
ทีผ่่ำนมำ 

 

พ.ศ. 2555 – 2557 กรรมการ 
 บริษทั เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั จ ากดั 
พ.ศ. 2537 - 2554   กรรมการ 
                                 บมจ. เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
 

 
กำรถือหุ้นในบริษทั 1,070 หุน้ 

  

กำรเข้ำร่วมประชุม 
 

 

ในรอบปีท่ีผา่นมา 
1.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2559 จ านวน 9/9 คร้ัง 
2.  เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2559  1/1 คร้ัง 
3.  เขา้ร่วมการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2559  2/2 คร้ัง 
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3) นำยแดน  ชินสุภัคกลุ 
 

ต ำแหน่ง 
 

กรรมการบริหาร 
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม 
บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
 

 อำยุ 69  ปี 

  

กำรศึกษำ 
และกำรอบรม 

 

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

  

ต ำแหน่งอ่ืนในปัจจุบัน 
 

พ.ศ. 2555–ปัจจุบนั กรรมการ 
                                  บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั(มหาชน) 
                                  (เดิมช่ือ : บจก. บ่อพลอย โซล่าร์) 
พ.ศ. 2557–ปัจจุบนั    กรรมการ 
                                   บริษทั เอป็โก ้เอน็เนอร์ยี่ จ ากดั 
พ.ศ. 2530-ปัจจุบนั    ท่ีปรึกษาประธานกรรมการบริหาร  
                                (Advisor to Chairman of The Board) 
     บริษทัโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2554-2555    กรรมการ 
                                      บริษทั เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์จ ากดั (มหาชน) 
 

 กำรถือหุ้นในบริษทั ไม่มี 

  

กำรเข้ำร่วมประชุม 
 

 

ในรอบปีท่ีผา่นมา 
1.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2559 จ านวน 8/9 คร้ัง 
2.  เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2559  1/1 คร้ัง 
3.  เขา้ร่วมการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2559  1/2 คร้ัง 
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4) นำยชัยวฒัน์  อศัวนิทรำงกรู 
 

ต ำแหน่ง 
 

 

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

 อำยุ 64 ปี 
 กำรศึกษำ 

และกำรอบรม 
-  ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
-  Master of Education (Curriculum in Teaching Methodology) 
    Beijing Languages and Cultural University 
- เนติบณัฑิตไทย ส านกัเนติบณัฑิตสภา 
-  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
-  ปริญญาตรี นิติศาสตร์  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

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

ในปัจจุบัน 
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
   2556 – ปัจจุบนั     บมจ. อิสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป 
                             บลจ. เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ 
2550 - ปัจจุบนั บมจ. หลกัทรัพยเ์มอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ 
2548 - ปัจจุบนั บมจ. ย ูซิต้ี 
2547 - ปัจจุบนั   บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด ์ลีส 
                        บมจ. ซินเทค็ คอนสตคัชัน่ 

กรรมการ 
2548 - ปัจจุบนั บจก. โบ๊ทเฮา้ส์ หวัหิน 
2547 - ปัจจุบนั บจก. อนัดามนั ลองบีช รีสอร์ท 
2546 - ปัจจุบนั บจก. เชียงใหม่ ฮ็อทสปริง 

Executive Partner 
 2540 - ปัจจุบนั     บจก. พรอสเพค คอนซลัต้ิง 

 กำรถือหุ้นในบริษทั ไม่มี 

 กำรเข้ำร่วมระชุม 
 

ในรอบปีท่ีผา่นมา 
1.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2559  จ านวน 9/9 คร้ัง 
2.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2559 จ านวน 6/6 คร้ัง 
3.  เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2559 จ านวน 1/1 คร้ัง 
4.  เขา้ร่วมการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2559  2/2 คร้ัง 
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5) นำยชำล ี ดษิฐลกัษณ 
 

 

ต ำแหน่ง 
 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

 อำยุ 56 ปี  

  

กำรศึกษำ 
และกำรอบรม 
 
 
 
 
 
 

 

- ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
-  ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์  
    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
-  เนติบณัฑิตไทย ส านกัอบรมกฎหมายแห่งเนติบณัฑิตสภา 
- กฎหมายปกครอง ส านกัอบรมกฎหมายแห่งเนติบณัฑิตสภา 

  

ต ำแหน่งอ่ืน 
ในปัจจุบัน 

  
ปัจจุบนั 
  

  
         

 
 

 

ทนายความและท่ีปรึกษากฎหมายอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
บริษทั ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั 

 กำรถือหุ้นในบริษทั ไม่มี 

 กำรเข้ำร่วมระชุม 
 

ในรอบปีท่ีผา่นมา  
1.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2559 จ านวน 8/9 คร้ัง 
2.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2559 จ านวน 6/6 คร้ัง 
3.  เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2559 จ านวน 1 คร้ัง 
4.  เขา้ร่วมการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2559  1/2 คร้ัง 
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6) นำงสำวรุ่งระว ี เอีย่มพงษ์ไพฑูรย์ 
 

ต ำแหน่ง 
กรรมการ 
บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

 อำยุ 49 ปี  

 กำรศึกษำ 
และกำรอบรม 

-  ปริญญาโท บญัชีมหาบญัฑิต ม.ธรรมศาสตร์ 
   ประกาศนียบตัรชั้นสูงทางการสอบบญัชี ม.ธรรมศาสตร์   
-  ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยม) ม.ธรรมศาสตร์ 
-  Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546 รุ่นท่ี 16/2004 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 ต ำแหน่งอ่ืน 
ในปัจจุบัน 

2558 - ปัจจุบนั      กรรมการ 
                               บริษทั เอม็ดี อะดรีนาลีน (ประเทศไทย) จ ากดั 
 บริษทั ทริปซ์บ็อกซ์ จ ากดั 
                               บจก. ไมดา้ แอด  (เดิมช่ือ: บจก.เทอเทิล พาทิ) 
                               บริษทั ไมดา้ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
                               บริษทั บริหารสินทรัพย ์ไมดา้ จ ากดั 
                               บริษทั เอม็ดี มีเดีย โกลบอล จ ากดั 
                               บริษทั เมม็โมร่ี มาสเตอร์ แอลอีดี จ ากดั 
                               บริษทั บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพจรัญ จ ากดั 
2556 – ปัจจุบนั      กรรมการ 
 บจก. ทรอปปิคอล เบฟ เวอร์เรจ คอร์ปอเรชัน่ 
2555 – ปัจจุบนั กรรมการ 
                               บมจ.อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป  
                               (เดิมช่ือ: บจก. บ่อพลอยโซล่าร์) 
 บริษทั เจเคอาร์ พลงังาน จ ากดั 
 บริษทั เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั จ ากดั 
 บริษทั อะควาติส เอน็เนอร์จี จ ากดั 
 บริษทั ลพบุรี โซล่า จ ากดั 
 บจก.ไมดา้ เอเจนซ่ี แอนด ์ดีเวลลอปเมน้ท ์
2552-ปัจจุบนั      กรรมการ 
 บริษทั ไมดา้ โฮเทล แอนด ์รีสอร์ จ ากดั 
2548-ปัจจุบนั   กรรมการ 
 บริษทั ไมดา้ แอสเซ็ท จ ากดั 
2547-ปัจจุบนั กรรมการ 
 บริษทั ไมดา้ ลิสซ่ิง จ ากดั 

 กำรถือหุ้นในบริษทั ไม่มี 

 กำรเข้ำร่วมประชุม 1. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2559 จ านวน 8/9 คร้ัง 
2. เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2559 จ านวน  -  คร้ัง 
3. เขา้ร่วมการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2559  จ านวน  -  คร้ัง 
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7) นำยประสงค์ หำญปิยวฒันสกลุ 
      (ไดรั้บการแตง่ตั้งวนัท่ี 10 ก.พ. 59)     

 

ต ำแหน่ง 
 

กรรมการ 
บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

 อำยุ 61 ปี  
 กำรศึกษำ 

และกำรอบรม 

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

 ต ำแหน่งอ่ืน 
ในปัจจุบัน 

ปัจจุบนั  กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอสิระ   

 บมจ. อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป 

                           กรรมกำร 

                           บริษทั เอสเอสยทีู จ ากดั 

                           บริษทั ทศันศิ์ริ จ ากดั 

 
ประสบกำรณ์ 
ท ำงำนที่ผ่ำนมำ 
 

2542 - 2558 ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบรรษทัธนกจิ 

 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
 

 กำรถือหุ้นในบริษทั      114,400   หุน้ 

 กำรเข้ำร่วมประชุม ในรอบปีท่ีผา่นมา  (ไดรั้บการแตง่ตั้ง วนัท่ี 10 ก.พ. 59) 
1.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2559 
     จ านวน 7/9  คร้ัง  
2. เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2559 จ านวน 1/1 คร้ัง 
3. เขา้ร่วมการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2559  จ านวน 2/2 คร้ัง 
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8) นำยอำรักษ์ รำษฏร์บริหำร 
     (ไดรั้บการแต่งตั้งวนัท่ี 25 ก.ค. 59 ) 

 

ต ำแหน่ง 
 

กรรมการบริหาร 
บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

 อำยุ 52 ปี  
 กำรศึกษำ 

และกำรอบรม 

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

 ต ำแหน่งอ่ืน 
ในปัจจุบัน 

ปัจจุบนั               ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร   

                            บมจ. นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชัน่ 

                           รักษำกำรประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

                            บมจ. อควา คอร์ปอเรชัน่ 

                           กรรมกำร 

                           บจก. สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชัน่ 

                           บจก. ซิงค ์เทคโนโลยี 

                           บจก. ร่วมมือร่วมใจ 

                           บจก. สปริงนิวส์ เทเลวิชัน่ 

                           บจก.เอน็ไวรอนเมนทอล โซลูชัน่อินทิเกรเตอร์ 

                           บจก. นิวส์ เน็ตเวิร์ค มลัติมีเดีย 

                           บจก. ฐานเศรษฐกิจ มลัติมีเดีย 

                           บจก. หอ้งปฏิบติัการกลาง (ประเทศไทย) 

2547 - 2552 หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีดา้นการเงิน (CFO) 

 การรถไฟแห่งประเทศไทย 

2546 - 2548   กรรมการและรักษาการแทนผูอ้  านวยการ 

 องคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ ์

 กำรถือหุ้นในบริษทั        ไม่มี 

 กำรเข้ำร่วมประชุม ในรอบปีท่ีผา่นมา (ไดรั้บการแตง่ตั้ง วนัท่ี 10 ก.ค. 59) 
1.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2559 
     จ านวน 4/9  คร้ัง  
2.  เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2559 จ านวน  -  คร้ัง 
3.  เขา้ร่วมการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2559 จ านวน 1/2 คร้ัง 
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9) นำยโชคด ีวศิำลสิงห์ 
      (ไดรั้บการแตง่ตั้งวนัท่ี 14 พ.ย. 59) 

 

ต ำแหน่ง 
 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

 อำยุ 51 ปี  
 กำรศึกษำ 

และกำรอบรม 

- Bachelor of Commerce (1st Honour) – postgraduate, Lincoln   
University 

- Graduate Certificate in Commerce, Lincoln University  
- Certificate Hospitality Management Programme, National 
University of Singapore 

 
 ต ำแหน่งอ่ืน 

ในปัจจุบัน 
ปัจจุบนั  กรรมการผูจ้ดัการ   

 บริษทั ท่ีปรึกษาธุรกิจร้านอาหาร จ ากดั 

2557 - 2559 ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการ – กลุ่มธุรกิจ

อาหาร 

 บริษทั เอฟโวลูชัน่ แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

2554 - 2557   ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการ – เคเอฟซี ไทย

แลนด ์

 บจก.ยมั เรสเทอรองส์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

(ประเทศไทย) 

 กำรถือหุ้นในบริษทั        ไม่มี 

 กำรเข้ำร่วมประชุม ในรอบปีท่ีผา่นมา  (ไดรั้บการแตง่ตั้ง วนัท่ี 14 พ.ย. 59) 
1.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2559 
     จ านวน 1/9  คร้ัง  
2. เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2559 จ านวน  -  คร้ัง 
3. เขา้ร่วมการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2559 จ านวน  -  คร้ัง 
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10) พลเอกอดศิร  สุวรรณตรา 
  (ลาออกเม่ือวนัท่ี  1 ก.ย. 59) 

 

ต าแหน่ง 
 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

    อายุ 63 ปี  
 การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การอบรม 
 

การศึกษาก่อนเข้ารับราชการ 
- รร. สามญั   โรงเรียนเซนตค์าเบรียล 
- ร.ร.ทหาร     โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นท่ี 12 
- มหาวทิยาลยั โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ รุ่นท่ี 23 
การศึกษาเม่ือเข้ารับราชการแล้ว 
พ.ศ.2519 หลกัสูตรชั้นนายร้อย เหล่า ม.  
พ.ศ. 2523 หลกัสูตรภาษาจีนกลางชั้นตน้ 
พ.ศ. 2527 หลกัสูตรชั้นนายพนั เหล่า ม. รุ่นท่ี 1 
พ.ศ.2529 หลกัสูตร รร.สธ.ทบ. ชุดท่ี  64 
พ.ศ.2531 หลกัสูตร Joint Warfare Course  
  จาก Australian Joint Warfare Establishment 
  ณ กห.ออสเตรเลีย 
พ.ศ. 2534 ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ 

 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
พ.ศ. 2538 หลกัสูตร Integrated Logistics System  
  Management Course ณ  กห.ออสเตรเลีย 
พ.ศ.2545 หลกัสูตรการใชโ้ปรแกรม INTERNET และ INTERANET    
  ระดบัผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 1  ณ  สท.ทหาร 
Director Accreditation Program (DAP) ปี 2556    
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

  ต ำแหน่งอ่ืน 
ในช่วง 5 ปีจนถึงปัจจุบัน 

รับรำชกำรทหำร 
พ.ศ. 2552 ต าแหน่ง จก.วท.กห. 
พ.ศ. 2553 ต าแหน่ง ปษ. พิเศษ สป. (อตัรา พล. อ.) 
รำชกำรพเิศษ 
พ.ศ. 2552 เป็นตุลาการศาลทหารกลาง  
 (ตามประกาศส านกันายก รมต. ลง  8  เม.ย. 52) 
พ.ศ. 2552 เป็นราชองครักษเ์วร (สืบต่อไปอีกวาระหน่ึง) 
 ตามประกาศ กห. ลง  28  ต.ค. 52 
พ.ศ. 2553 เป็นตุลาการศาลทหารกลาง  
 (ตามประกาศ กห. ลง  9  ส.ค. 53) 
พ.ศ. 2554 เป็นราชองครักษเ์วรพิเศษ  
 (ตามประกาศ กห. ลง  15  ก.พ. 54) 
พ.ศ. 2554 เป็นตุลาการศาลทหารสูงสุด  
 (ตามประกาศ กห. ลง  9  ส.ค. 54) 

 กำรถือหุ้นในบริษัท                          ไม่มี 
 กำรเข้ำร่วมประชุม                  

 
ในรอบปีท่ีผา่นมา (ลาออก เม่ือวนัท่ี  1 กนัยายน 2559) 
1. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2559 จ  านวน 5/9คร้ัง 
2. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2559 จ  านวน 3/6 คร้ัง  
3. เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2559 จ  านวน 1/1 คร้ัง 
4. เขา้ร่วมการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2559 จ  านวน  -  คร้ัง 
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11) นำยธวชัไชย สุทธิกจิพศิำล 
 (ลาออกเม่ือวนัท่ี  1 ก.พ. 59)  

 

ต ำแหน่ง 
 

กรรมการบริหาร 
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม 
บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

 อำยุ 57 ปี  

  

กำรศึกษำ 
และกำรอบรม 
 
 
 
 
 
 

 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  
   The University of Taxas 
-  ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  
    The University of Taxas 
-  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  
    The University of Taxas 

  

ต ำแหน่งอ่ืนในช่วง 5 ปี
จนถึงปัจจุบัน 

  
2556 - ปัจจุบนั 
  
2557 - ปัจจุบนั                            

  
2548 - 2556                            

         
2544 - 2555 
 

 

- กรรมการ 
         บจก.อาคเนยแ์คปปิตอล 

- กรรมการ 
         บมจ.อินทรประกนัภยั 

-    กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
        ธนาคารเกียรตินาคิน (มหาชน) 

-    ประธานสายงานสินเช่ือรายยอ่ย และ 
     ประธานสายงานสินเช่ืออสังหาริมทรัพย ์

        ธนาคารเกียรตินาคิน (มหาชน) 
 กำรถือหุ้นในบริษทั ไม่มี 

 กำรเข้ำร่วมประชุม 
 

ในรอบปีท่ีผา่นมา  (ลาออกวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์  2559) 
1.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2559 
     จ านวน - คร้ัง 
2.  เขา้ร่วมการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2559 จ านวน -  คร้ัง 
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12) นำงสุมำล ีอ่องจริต 
(ลาออกเม่ือวนัท่ี  20 มิ.ย. 59) 

 

ต ำแหน่ง 
 

กรรมการบริหาร 
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม 
บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

 อำยุ 53 ปี 

  

กำรศึกษำ 
และกำรอบรม 

 

- ปริญญาโทดา้นบริหารธุรกิจ (การเงิน) 
   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรีดา้นการตลาด, มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
-  Director Certification Program (DCP) ปี 2547 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 ต ำแหน่งอ่ืน 
ในปัจจุบัน 

พ.ศ. 2555 – ปัจจุบนั  กรรมการ 
                                   บมจ.อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป  
                                   (เดิมช่ือ: บจก. บ่อพลอยโซล่าร์) 
 บจก.เจเคอาร์ พลงังาน 
 บจก.อาร์พีวี พลงังาน 
 บจก.เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั 
 บจก.อะควาติส เอน็เนอร์จี 
 บจก.ลพบุรี โซล่า 
พ.ศ. 2557 – ปัจจุบนั กรรมการ 
                                   บจก.เอป็โก ้เอน็เนอร์ยี่  
 บจก.แคปปิตอล อลัไลแอนซ์ 
 บจก.ซี ดอ็ก อินเตอร์เนชัน่แนล 

บจก.เพอกาสา โฮลด้ิง 
บจก.ซีเชลลส์ยาม   
บจก.คีรีธารา 

 ต ำแหน่งอ่ืน 
ที่ผ่ำนมำ 

พ.ศ.2553 – ม.ค. 2557 กรรมการ 
 บมจ.ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม 
พ.ศ.2548-2554     กรรมการ 
                      บจก. เอ พลสั แพลนเนอร์ 
พ.ศ.2549-2550     กรรมการ 
                      บจก. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

 กำรถือหุ้นในบริษทั ไม่มี    
 กำรเข้ำร่วมประชุม 

 

ในรอบปีท่ีผา่นมา (ลาออกวนัท่ี 1 มิถุนายน  2559) 
1.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2559  
     จ านวน 4/9คร้ัง 
2.  เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2559 จ านวน 1/1 คร้ัง 
3.  เขา้ร่วมการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2559 จ านวน - คร้ัง 
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11) นำงอำภรณ์  ปรัชญำทิพย์สกลุ 
 

ต ำแหน่ง 
 

ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาด 
บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

 อำยุ 52  ปี 

 กำรศึกษำ บริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 ประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำ พ.ศ. 2547 – ปัจจุบนั      ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาด 
พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2547  ผูจ้ดัการฝ่ายขาย   
                                       บมจ. โรงพิมพต์ะวนัออก 

 กำรถือหุ้นในบริษทั                ไม่มี 
 

12) นำยวรวทิย์ จำรุศรีบุญชัย 
 

ต ำแหน่ง 
 

ผูจ้ดัการโรงงาน 
บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

 อำยุ 59  ปี 
 กำรศึกษำ ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 ประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำ พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั     ผูจ้ดัการโรงงาน 

                                      บมจ.โรงพิมพต์ะวนัออก 
พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559  กรรมการและผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 
                                       บจก.สหกิจบรรจุภณัฑ ์
พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2555  ผูจ้ดัการโรงงาน 1 
                                       บจก.สหกิจบรรจุภณัฑ ์
พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2550  ผูจ้ดัการโรงงาน   
                                       บมจ.โรงพิมพต์ะวนัออก 

 กำรถือหุ้นในบริษทั ไม่มี 
 

12) นำยอุทศิ  สิรินันท์นภัส 
 

ต ำแหน่ง 
 

รองผูจ้ดัการโรงงาน 
บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

 อำยุ 61  ปี 
 กำรศึกษำ ประโยควิชาชีพชั้นสูง สาขาไฟฟ้าก าลงั  

วิทยาลยักรุงเทพ 
 ประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำ พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั      รองผูจ้ดัการโรงงาน 

พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2558   รักษาการผูจ้ดัการโรงงาน 
พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2549   ผูช่้วยผูจ้ดัการโรงงาน  
พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2545   ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 2   
                                       บมจ.โรงพิมพต์ะวนัออก 

 กำรถือหุ้นในบริษทั ไม่มี 
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13) นำงกนกอร  จนัทน์คร 
       

 

ต ำแหน่ง 
 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
เลขานุการคณะกรรมการ 
บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

 อำยุ 44   ปี 

 กำรศึกษำและกำรอบรม - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาเอกการบญัชี 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 
- Anti-Corruption: The Practical Guide รุ่นท่ี 20/2015 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- Advances for Corporate Secretaries รุ่นท่ี 1/2559 
   สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

 ประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำ พ.ศ. 2557 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน      
พ.ศ. 2546 – 2556 หวัหนา้แผนกบญัชี   
พ.ศ. 2533 - 2545            เจา้หนา้ท่ีแผนกบญัชี   
                                        บมจ.โรงพิมพต์ะวนัออก 

 กำรถือหุ้นในบริษทั ไม่มี 
 

14) นำงสำวสุนันทำ  อเนกสินทรัพย์ 
 

ต ำแหน่ง 
 

ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 

 อำยุ 53   ปี 

 กำรศึกษำ 
 

ปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

 ประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำ พ.ศ. 2547 –  ปัจจุบนั      ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 
พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2547     SALE SUPERVISOR   
                                         บมจ. โรงพิมพต์ะวนัออก 

 กำรถือหุ้นในบริษทั                       ไม่มี 
 

15) นำยนคร  ช่ืนสม 
 

ต ำแหน่ง 
 

ผูจ้ดัการแผนกบุคคลและธุรการ 

 อำยุ 54   ปี 

 กำรศึกษำ ปริญญาตรี  รัฐศาสตร์บณัฑิต   
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 ประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำ           - 
 กำรถือหุ้นในบริษทั                         ไม่มี 
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รำยละเอยีดเกี่ยวกบัผู้บริหำรและผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท 

 

รำยช่ือ อ ำนำจควบคุม 

1 นายยทุธ  ชินสุภคักลุ D, X, EX 
2 นายวีระ  เหล่าวิทวสั D, EX, M 
3 นางสุมาลี  อ่องจริต1 D, EX 
4 นายแดน  ชินสุภคักลุ D, EX 
5 นายธวชัไชย สุทธิกิจพิศาล2 D, EX 
6 นายอารักษ ์ราษฏร์บริหาร4 D, EX 
7 นายชยัวฒัน ์ อศัวินทรางกรู D 
8 นายชาลี ดิษฐลกัษณ์ D 
9 พลเอกอดิศร  สุวรรณตรา3 D 

10 นายโชคดี วิศาลสิงห์6 D 
11 นางสาวรุ่งระวี  เอ่ียมพงษไ์พฑูรย ์ D  
12 นายประสงค ์หาญปิยวฒันสกุล5 D 
13 นางอาภรณ์  ปรัชญาทิพยส์กลุ M 
14 นายวรวิทย ์ จารุศรีบุญชยั M 
15 นายอุทิศ  สิรินนัทน์ภสั M 
16 นางกนกอร จนัทนค์ร M 
17 นางสาวสุนนัทา  เอนกสินทรัพย ์ M 
18 นายนคร  ช่ืนสม M 

       

1 - นางสุมาลี อ่องจริต ลาออกจากต าแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร เม่ือวนัท่ี 20 มิ.ย. 59 
2 - นายธวชัไชย สุทธิกิจพิศาล ลาออกจากต าแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร เม่ือวนัท่ี 1 ก.พ. 59 
3 - พลเอกอดิศร สุวรรณตรา ลาออกจากต าแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 1 ก.ย. 59 
4 - นายอารักษ ์ราษฎร์บริหาร เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร เม่ือวนัท่ี 25 ก.ค. 59 
5 - นายประสงค ์หาญปิยวฒันสกลุ เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร เม่ือวนัท่ี 2 ก.พ. 59 
6 - นายโชคดี วิศาลสิงห์ เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 14 พ.ย. 59 

 

 หมายเหตุ :              D   =  กรรมการ  
 X   =  ประธานกรรมการ 
 EX =  กรรมการบริหาร 
 M   =  ผูบ้ริหาร 
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รำยละเอยีดกรรมกำรและผู้บริหำรที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และบริษทัที่เกีย่วข้อง 
 

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) ไดล้งทุนในบริษทัยอ่ยทั้งทางตรง และทางออ้ม ปัจจุบนัมีบริษทั
ยอ่ย รวมทั้งส้ิน 15 บริษทั  ดงัน้ี :- 

 

1. บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (EP)  (เดิมช่ือ: บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จ ากดั (BP)) 
2. บริษทั เจเคอาร์ พลงังาน จ ากดั (JKR) 
3. บริษทั อาร์พีวี พลงังาน จ ากดั (RPV) 
4. บริษทั เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั จ ากดั (EPCOG) 
5. บริษทั อะควาติส เอน็เนอร์จี จ ากดั (AQUATIST) 
6. บริษทั ลพบุรี โซล่า จ ากดั (LOP) 
7. บริษทั เอป็โก ้เอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั (EPCOE) 
8. บริษทั โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั (SPM)  (เดิมช่ือ: อลัเทอร์เนทีฟ พาวเวอร์ เอน็จิเนียร่ิง (APE)) 
9. บริษทั เอป็โก ้เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (EE)  (จดทะเบียน 7 ม.ค. 2559) 
10. บริษทั ปราจีน โซล่า จ ากดั (PS) (จดทะเบียน 12 ก.พ. 2558) 
11. Solar Power Management Co., Ltd (HK Co.) 
12. Alternative Energies Kabushi Kaisha (KK) 
13. AE Power Godo Kaisha (GK1) 
14. Kurihara Godo Kaisha (GK2) 
15. Kyotemba Solar Godo Kaisha (GK3) 

 

กรรมการของ บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) ท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และ
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

 
รายช่ือบริษัทย่อย/ รายช่ือ

กรรมการ 
นายยทุธ  ชินสุภคักุล นายวีระ  เหล่าวิทวสั   

นายประสงค ์
หาญปิยวฒันสกุล 

นางสาวรุ่งระวี  
เอ่ียมพงษไ์พฑูรย ์

นายแดน ชินสุภคักุล 

1   EP X 
 

/ / // 

2   JKR   X //   / 
 3   RPV  X // 

   4   EPCOG  X 
 

  /   

5  AQUATIST  X //  /  

6  LOP X //  /  

7  EPCOE X    // 

8  SPM  X    

9  EE X     
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รายช่ือบริษัทย่อย/ รายช่ือ
กรรมการ 

นายยทุธ  ชินสุภคักุล นายวีระ  เหล่าวิทวสั   
นายประสงค ์

หาญปิยวฒันสกุล 
นางสาวรุ่งระวี  
เอ่ียมพงษไ์พฑูรย ์

นายแดน ชินสุภคักุล 

10  PS X     

11  SPM (HK)  X    
 
 

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

 

 

 

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรและเลขำนุกำรบริษทั 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติแต่งตั้ง นางกนกอร จนัทน์คร ด ารงต าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการ โดยมี
ขอบเขต อ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบดงัน้ี  

1. เพ่ือท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาให้ค าแนะน าแก่กรรมการในดา้นการปฏิบติัตามกฎหมายเก่ียวกบัหน้าท่ีความ
รับผิดชอบต่างๆ ของกรรมการ  

2. จดัท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ รายงานประจ าปี  
3. จดัประชุมคณะอนุกรรมการต่าง ๆ   
4. จดัเกบ็เอกสารตามท่ีกฎหมายก าหนด   
และเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ัง โดยเลขานุการคณะกรรมการท่ีคณะกรรมการแต่งตั้งข้ึน เป็นผูท่ี้

คณะกรรมการ เห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ท่ีจะช่วยให้ค าแนะน าแก่กรรมการในการปฏิบติัตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ตลอดจนดา้นบรรษทัภิบาลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการพฒันาความรู้ของเลขานุการบริษทัอย่างสม ่าเสมอ บริษทัจึงจดัใหเ้ลขานุการบริษทัเขา้ร่วมอบรม
หลกัสูตรต่างๆ ดงัน้ี 
 - Anti-Corruption: The Practical Guide รุ่นท่ี 20/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 - Advances for Corporate Secretaries รุ่นท่ี 1/2559 สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
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บริษทั โรงพมิพ์ตะวนัออก จ ำกดั ( มหำชน ) 
 
 

เอกสำรแนบ 2 
 

รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำรของบริษทัย่อย 
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รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำรของบริษทัย่อย 
 

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) ไดล้งทุนในบริษทัยอ่ยทั้งทางตรง และทางออ้ม ปัจจุบนัมี
บริษทัยอ่ย รวมทั้งส้ิน 15 บริษทั  ดงัน้ี :- 

 
1. บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (EP)  (เดิมช่ือ: บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จ ากดั (BP)) 
2. บริษทั เจเคอาร์ พลงังาน จ ากดั (JKR) 
3. บริษทั อาร์พีวี พลงังาน จ ากดั (RPV) 
4. บริษทั เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั จ ากดั (EPCOG) 
5. บริษทั อะควาติส เอน็เนอร์จี จ ากดั (AQUATIST) 
6. บริษทั ลพบุรี โซล่า จ ากดั (LOP) 
7. บริษทั เอป็โก ้เอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั (EPCOE) 
8. บริษทั โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั (SPM) (เดิมช่ือ อลัเทอร์เนทีฟ พาวเวอร์ เอน็จิเนียร่ิง (APE)) 
9. บริษทั เอป็โก ้เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (EE)  (จดทะเบียน 7 ม.ค. 2559) 
10. บริษทั ปราจีน โซล่า จ ากดั (PS) (จดทะเบียน 12 ก.พ. 2558) 
11. Solar Power Management Co., Ltd (HK Co.) (SPM (HK)) 
12. Alternative Energies Kabushi Kaisha (AE-KK) 
13. Kurihara Godo Kaisha (GK1) 
14. AE Power Godo Kaisha (GK2) 
15. Kyotemba Solar Godo Kaisha (GK3) 
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รายช่ือกรรมการของบริษัทย่อย EP JKR RPV EPCOG AQUATIST LOP EPCOE 
SPM 
(TH) 

EE PS 
SPM 
(HK) 

AE-
KK 

GK1 GK2 GK3 

1   นายยทุธ  ชินสุภคักลุ X X X X X X X 
 

X X      

2   นายวีระ  เหล่าวิทวสั   
 

/ / 
 

/ / 
 

/   /     

4   นางสาวรุ่งระวี  เอ่ียมพงษไ์พฑูรย ์ / / 
 

/ / / 
  

       

5   นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ ์ / / / / / / 
  

       

6  นางสาวอรอร อคัรเศรณี /               

7  นายสุกิจ  เลิศอศัวรัตน์ // / / / / / /   /      

8   นายวรดิศ ธนภทัร 
       

/   / / / / / 

9  นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ /               

10  นายกมล รัตนไชย /               

11  นายประสงค ์หาญปิยวฒันสกลุ /               

12  นายแดน ชินสุภคักลุ /      /         

13  นายกฤตธนทั มีฤทธ์ิ         /       

14  นางสาวลดัดาวลัย ์สุวะประดบั         /       

15  นายยงวฒัน์ ศรีธนาอนนัต ์          /      

16  นายวสินัต ์อาชาเดโชพล          /      

17  Mr. Hiroshi Yamada             / / / 

หมายเหตุ :            X = ประธานกรรมการ    // = กรรมการบริหาร      / = กรรมการ  
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-ไม่มี- 



เอกสารแนบ 5 อ่ืน ๆ 

หนา้ท่ี 155 
 

 
 

-ไม่มี- 
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