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วสัิยทศัน์ (Vision) 
 

มุ่งสู่การเป็นผูใ้หบ้ริการดา้นงานพิมพคุ์ณภาพ  ท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้แบบวงจร และมุ่งมัน่
น าพากลุ่มบริษทัใหเ้ป็นผูผ้ลิตพลงังานไฟฟ้าท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 
 

พนัธกจิ (Mission) 
 

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

เป้าหมายการด าเนินการธุรกจิ 
 

บริษทัฯมีความมุ่งมัน่ในการสร้างสรรคผ์ลงานและปรับปรุงคุณภาพงานพิมพอ์ยา่งต่อเน่ือง เพื่อความพึง
พอใจของลูกคา้ซ่ึงเป็นเป้าหมายสูงสุด และพฒันาประสิทธิภาพในการท างาน เพื่อให้บริษทัฯมีรายไดสู้งข้ึน และ
เพื่อประโยชนข์องผูถื้อหุน้  

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

 
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิส่ิงพมิพ์ 
 

บริษทัฯจดทะเบียนจัดตั้ งบริษทัเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษทัมหาชน จ ากัด เม่ือวนัท่ี 13 
สิงหาคม 2536 ส านกังานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 51/29, 51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต 66 (สยามสามคัคี) แขวงตลาดบางเขน 
เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร บริษทัฯประกอบธุรกิจหลกัเป็นผูผ้ลิตส่ิงพิมพ ์และด าเนินธุรกิจโรงพิมพใ์นลกัษณะ
ครบวงจร  โดยให้การบริการตั้งแต่การวางแผนการผลิตจนกระทัง่เขา้เล่มเป็นส่ิงพิมพ์ส าเร็จรูป ตั้งแต่ปี 2533 
จนถึงปัจจุบนั และตั้งแต่ปลายปี 2554 เป็นตน้มา บริษทัฯไดข้ยายธุรกิจเพิ่มไปในดา้นพลงังานทดแทน 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
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ในปี 2560 บริษทัฯไดข้ยายธุรกิจส่ิงพิมพไ์ปยงับรรจุภณัฑก์ระดาษ และเร่ิมมีรายไดแ้ลว้   ส าหรับปี 2561 
บริษทัฯคาดหวงัว่าจะมีรายไดท่ี้เพิ่มมากข้ึน  และมุ่งมัน่พฒันาสร้างสรรคผ์ลงาน เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของ
ลูกคา้  และสร้างผลตอบแทนท่ีดีแก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัต่อไป 
 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิพลงังาน 
 

ตามท่ีภาครัฐไดมี้นโยบายในการสนบัสนุนการใชไ้ฟฟ้าพลงังานทดแทนนั้น โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ล็งเห็น

ถึงโอกาสในการพฒันา  และไดล้งทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังานทดแทน ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีมีศกัยภาพในการ

เจริญเติบโตท่ีสูง และมีความเส่ียงในการด าเนินงานต ่า ตลอดจนสามารถสร้างรายไดท่ี้มัน่คงไดใ้นระยะยาว  

โดยมีธุรกิจหลกั คือ การผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน ประเภทพลงังานแสงอาทิตย ์โดย

บริษทัฯ มีนโยบายจะเขา้ลงทุน พฒันา และบริหารโรงไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการรับเหมา

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า นอกจากน้ี บริษทัฯ มีการลงทุนในบริษทัร่วม ซ่ึงประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า

และไอน ้า โดยโรงไฟฟ้าแบบพลงังานความร้อนร่วม (“Cogeneration”)  

ปัจจุบนั โครงการผลิตไฟฟ้าท่ีอยูภ่ายใตก้ารด าเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม (“กลุ่มบริษทัฯ”) ทั้ง

ท่ีด าเนินการเชิงพาณิชย ์(“COD”) แลว้ และโครงการท่ีอยู่ระหว่างการพฒันารวมทั้งหมด 16 โครงการ คิดเป็น

ก าลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุน้รวม  215.45 เมกะวตัต ์และก าลงัการผลิตไอน ้ าเสนอขายตาม

สดัส่วนการถือหุน้รวม 38.85 ตนัต่อชัว่โมง  โดยแบ่งเป็นโครงการท่ี COD แลว้ 10 โครงการ คิดเป็นก าลงัการผลิต

ไฟฟ้าเสนอขายตามสดัส่วนการถือหุน้รวม 186.69 เมกะวตัต ์และก าลงัการผลิตไอน ้ าเสนอขายตามสัดส่วนการถือ

หุ้นรวม 38.85 ตนัต่อชัว่โมง และโครงการท่ีอยู่ระหว่างการพฒันา 6 โครงการ คิดเป็นก าลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอ

ขายตามสดัส่วนการถือหุน้รวม 28.76 เมกะวตัต ์
 

โดยโครงการผลิต และจ าหน่ายไฟฟ้าของกลุ่มบริษทัฯ สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ไดด้งัน้ี 

1) โครงการในประเทศไทย 

(ก) โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยซ่ึ์งติดตั้งอยู่บนพื้นดิน (“Solar Farm”) โดยในปัจจุบนัมี

จ านวน 4 โครงการ คิดเป็นก าลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 20.00 เมกะ

วตัต ์โดยทั้งหมดด าเนินการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยใ์หแ้ก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) แลว้ 

(ข) โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคาอาคารพาณิชย ์(“Solar Rooftop”) โดย

ในปัจจุบนัด าเนินการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยใ์ห้แก่การไฟฟ้านครหลวง (“กฟน.”) แลว้ 3 โครงการ 

คิดเป็นก าลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุน้รวม 1,509.07 กิโลวตัต ์และโครงการ

ใหเ้ช่าระบบผลิตไฟฟ้าแบบ Solar Rooftop แก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้าภาคเอกชน อยูร่ะหวา่งพฒันา 3 โครงการ 

คิดเป็นก าลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขายตามสดัส่วนการถือหุน้รวม 4,044.24 กิโลวตัต ์
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(ค) โครงการโรงไฟฟ้า Cogeneration ซ่ึงด าเนินการโดยบริษทัร่วมของบริษทัฯ จ านวน 2 โครงการ 

คิดเป็นก าลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 155.40 เมกะวตัต ์และก าลงัการ

ผลิตไอน ้ าเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 38.85 ตนัต่อชัว่โมง ทั้งหมดด าเนินการจ่ายไฟฟ้า

เชิงพาณิชยใ์หแ้ก่ กฟภ. แลว้ 
 

2) โครงการในประเทศญ่ีปุ่น 

(ก) โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยซ่ึ์งติดตั้งอยู่บนพื้นดิน (“Solar Farm”) โดยในปัจจุบนั

ด าเนินการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยแ์ล้ว 1 โครงการ เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2559 คือ โครงการ 

Kyoto ขนาดก าลงัการผลิต 9.99 เมกะวตัต ์(ก าลงัการผลิตเสนอขายตามสดัส่วนการถือหุน้ 9.79 เม

กะวตัต)์ โดยมีหนงัสือแจง้ผลการพิจารณารับซ้ือไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 20 ปี ในอตัรารับซ้ือไฟฟ้า

แบบ feed-in tariff (FIT) หน่วยละ 32 เยน และมีโครงการอยูร่ะหวา่งพฒันา 3 โครงการ คือ 

• โครงการ Kurihara I จ านวน 9.52 เมกะวตัต ์(AC) (11.6802 เมกะวตัตติ์ดตั้ง) ในอตัรารับซ้ือ
ไฟฟ้าท่ีราคา 40 เยนต่อหน่วย เป็นเวลา 20 ปี ปัจจุบนัโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซ่ึง
คาดวา่สามารถก่อสร้างแลว้เสร็จ และจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยภ์ายในไตรมาส 3 ปี 2561 

• โครงการ Kurihara II จ านวน 12.24 MW (AC) (17.864 เมกะวตัต์ติดตั้ ง) ในอัตรารับซ้ือ
ไฟฟ้าท่ีราคา 36 เยนต่อหน่วยเป็นเวลา 20  ปี ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอใบอนุญาตต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างโรงไฟฟ้า เน่ืองจากเป็นการพฒันาโครงการท่ีมีพื้นท่ีใหญ่กว่า 20 
เฮคเตอร์  และไดด้ าเนินการซ้ือท่ีดินเพิ่มเติม เพื่อรองรับแบบการก่อสร้างให้ครบตามก าลงั
การผลิตติดตั้งเรียบร้อยแลว้  ซ่ึงคาดว่าสามารถก่อสร้างแลว้เสร็จ และจ าหน่ายไฟฟ้าเชิง
พาณิชยภ์ายในไตรมาส 3 ปี 2562 

• โครงการ Shichikashuku 1-2 ขนาดก าลงัการผลิตรวม 3.465 เมกะวตัต ์ (4.4075 เมกะวตัต์

ติดตั้ง) โครงการตั้งอยูใ่นเขตพื้นท่ีเมืองชิจิคะชุคุ จงัหวดัมิยางิ โดยมีหนงัสือแจง้ผลการ

พิจารณารับซ้ือไฟฟ้าท่ีผลิตจากพลงังานแสงอาทิตยใ์หก้บัทาง Tohoku Electric (TEPCO) 

เป็นระยะเวลา 20 ปี ในอตัรารับซ้ือไฟฟ้าแบบ feed-in tariff (FIT) หน่วยละ 36 เยน ซ่ึงคาด

วา่จะสามารถก่อสร้างแลว้เสร็จ และจ าหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชยไ์ดภ้ายในปี 2561 
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โดยสรุปโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั ณ ปัจจุบนัมี ดงันี ้
 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ประเภท Solar Farm ขนาดก าลงัการผลติรวม 20 เมกะวตัต์ :- 
 

ช่ือโครงการ คู่สัญญา 
ทีต่ั้งโครงการ 

วนัที่ลงนาม 
ในสัญญา 

ขนาดก าลงั
การผลติ 
(เมกะวตัต์) 

วนัเร่ิมจ่ายไฟฟ้า 
ในเชิงพาณิชย์ 

(COD)  
อ าเภอ จังหวดั 

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

 
 

โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ทีต่ิดตั้งบนหลงัคา ขนาดก าลงัการผลติรวมประมาณ 1.5 เมกะวตัต์ :- 
 

ช่ือโครงการ คู่สัญญา 
ทีต่ั้งโครงการ 

วนัที่ลงนาม 
ในสัญญา 

ขนาดก าลงั 
การผลติ 
(MW) 

วนัเร่ิมจ่ายไฟฟ้า 
ในเชิงพาณิชย์  

(COD) 
อ าเภอ จังหวดั 

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

 
 

โครงการพลงังานไฟฟ้า โดยใช้พลงังานความร้อนร่วม (Co-Generation Combined Power Plant) ประกอบด้วย 
 

ล าดบั ช่ือโครงการ 
ขนาดก าลงัการผลติ 

(เมกะวตัต์) 
ไอน า้ 

(ตัน/ช่ัวโมง) 
ทีต่ั้งโครงการ 

เร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้า 
(COD) 

1 PPTC 120 30 เขตนิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบงั 

29 มี.ค. 2559 

2 SSUT 240 60 เขตนิคมอุตสาหกรรม
บางปู 

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

รวม 360 MW 90   
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โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ในประเทศญีปุ่่ น ขนาดก าลงัการผลติรวมประมาณ 35.215 เมกะวตัต์ :- 
 

ช่ือโครงการ 
บริษัทผู้พฒันา 

และด าเนินโครงการ 
FIT Price 

(JPY/kWh) 

ขนาดก าลงั 
การผลติ 
(MW) 

ขนาดก าลงั 
การผลติติดตั้ง 

(MW) 
Expected COD 

KURIHARA I Premier Solution Co., Ltd 40 9.52 11.6802 ไตรมาส 3 ปี 2561 

KURIHARA II Premier Solution Co., Ltd 36 12.24 17.8640 ไตรมาส 3 ปี 2562 

KYOTEMBA Kyotemba Solar Godo Kaisha 32 9.99 12.0098 COD 21 พ.ย. 59 

SHICHIKASHUKU 1-2 Deneb 36 3.465 4.4075 ภายในปี 2561 

 
งานตดิตั้งระบบและควบคุม “โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ทีต่ิดตั้งบนหลงัคา”  ดงันี ้:- 
 

ช่ือโครงการ ผู้ด าเนินโครงการ ทีต่ั้งโครงการ 
ก าลงัการ
ผลติติดตั้ง 
(MWdc) 

Expected COD  

EPCO 
(Self consumption) 

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

King Pac บจก.เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั อ.เมือง จ.ชลบุรี 2.08 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ 

Klintpac บจก.เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั อ.พระสมุทรเจดีย ์จ.สมุทรปราการ 1.00 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ 
Thai-Lysaght บจก.เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยธุยา 0.282 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ 
Sanroong บจก.เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั อ.บา้งบึง จ.ชลบุรี 0.968 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ 

 

รายละเอยีดการด าเนินธุรกจิของบริษัทย่อย มีดังนี ้:- 
 

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

- ด าเนินธุรกิจเก่ียวกับการเขา้ถือหุ้นในบริษทัอ่ืน และลงทุนในธุรกิจ
พลงังานทางเลือก 

- ทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 1,200 ลา้นบาท หุน้
สามญัจ านวน 12,000 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10  บาท 
 

2. บจก. อาร์พีว ีพลงังาน 
 (RPV) 
 
 
 

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

-    ทุนจดทะเบียน ณ  31 ธันวาคม 2560 จ านวนเงิน  587 ล้านบาท 
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บริษทั ประเภทธุรกิจ / ทุนจดทะเบียน 
2. บจก. อาร์พีว ีพลงังาน 
 (RPV) (ต่อ) 
 

ประกอบดว้ยหุ้นสามญั จ านวน 5.87 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
100 บาท 

3. บจก. เจเคอาร์ พลงังาน 
 (JKR) 

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

-     ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2560 จ านวนเงิน  125 ล้านบาท 
ประกอบดว้ยหุ้นสามญั จ านวน 1.25 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
100 บาท  

4. บจก. อะควาติส เอน็เนอร์จี 
 (AQUATIS) 
 
 
 

- ด าเนินธุรกิจท่ีพฒันาเก่ียวกบัพลงังานทดแทน เขา้ถือหุน้ในบริษทัอ่ืน 
และลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์ปัจจุบนั สิทธิ
ในการด าเนินโครงการของ AQUATIS ได้โอนไปยงับริษทัลูก คือ 
บริษทั ลพบุรี โซล่า จ ากดั (LOPBURI) เรียบร้อยแลว้ 

-   ทุนจดทะเบียน  ณ  31 ธันวาคม 2560 จ านวนเงิน  200 ล้านบาท 
ประกอบดว้ยหุ้นสามญั จ านวน 20 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 
บาท 

 

5. บจก. ลพบุรี โซล่า 
 (LOPBURI) 

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

-    ทุนจดทะเบียน ณ  31 ธันวาคม 2560 จ านวนเงิน  140 ล้านบาท 
ประกอบดว้ยหุน้สามญั จ านวน 1.4 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 
บาท 

 

6. บจก. เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั 
 (EPCOG) 

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

-    ทุนจดทะเบียน ณ  31 ธันวาคม 2560 จ านวนเงิน  100 ล้านบาท 
ประกอบดว้ยหุ้นสามญั จ านวน 100 ลา้นบาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
10 บาท 
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บริษทั ประเภทธุรกิจ / ทุนจดทะเบียน 
7. บจก. เอป็โก ้เอน็เนอร์ยี ่
 (EPCOE) 

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

-    ทุนจดทะเบียน ณ  31 ธันวาคม 2560 จ านวนเงิน  500 ล้านบาท 
ประกอบดว้ยหุ้นสามญั จ านวน 50 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 
บาท 

 

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

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

-    ทุนจดทะเบี ยน  ณ  31 ธันวาคม  2560 จ านวน เงิน  20 ล้านบาท 
ประกอบดว้ยหุ้นสามญั จ านวน 2 ลา้นบาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 
บาท 

 

9. บจก. เอป็โก ้เอน็จิเนียร่ิง (EE) 
 

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

-    ทุน จดทะเบี ยน  ณ  31 ธันวาคม  2560 จ านวน เงิน  2 ล้านบ าท 
ประกอบดว้ยหุน้สามญั จ านวน 0.2 ลา้นบาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 
บาท 

 

10. บจก. ปราจีน โซล่า (PS) 
 

- ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ ขนาด
ก าลงัการผลิต 5 เมกะวตัต์ (โรงไฟฟ้าปราจีนบุรี) โดยท่ีตั้งโครงการ
อยู่ท่ีต  าบลเนินหอม อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวดัปราจีนบุรี เร่ิม
ด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ตั้งแต่ 1 กมุภาพนัธ์ 2560 

-     ทุ น จดท ะ เบี ยน  ณ  31 ธัน ว าคม  2560 จ าน วน  62 ล้ าน บ าท 
ประกอบดว้ยหุน้สามญั 3 ลา้นหุน้ และหุน้บุริมสิทธิ 3.20 ลา้นหุน้ มูล
ค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

 

11. บจก. ทศัน์ศิริ (THAT SIRI) - ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานความร้อนร่วม  

-    ทุ น จดท ะ เบี ยน  ณ  31 ธัน ว าคม  2560 จ าน วน  620 ล้ าน บ าท 
ประกอบดว้ยหุน้สามญั 6.20 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 
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บริษทั ประเภทธุรกิจ / ทุนจดทะเบียน 
12. บจก. เอสทีซี เอน็เนอร์ยี ่(STCE) - ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจผลิตและ

จ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานความร้อนร่วม 
-    ทุนจดทะเบียน  ณ  31 ธันวาคม 2560 จ านวน  784,476,000 บาท 

ประกอบดว้ยหุน้สามญั 78,447,600 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 
 

13. บจก. เอเพก็ซ์ เอน็เนอยี ่โซลูชัน่  
     (APEX) 

- ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานความร้อนร่วม 

-    ทุนจดทะเบียน  ณ  31 ธันวาคม 2560 จ านวน  253,568,000 บาท 
ประกอบดว้ยหุน้สามญั 25,356,800 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

 

14. บจก. แทค เอน็เนอยี ่(TAC) - ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานความร้อนร่วม 

-    ทุน จดทะเบี ยน  ณ  31 ธันวาคม  2560 จ านวน  1,981 ล้านบ าท 
ประกอบดว้ยหุน้สามญั 19.81 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

 

15. บจก. เอสเอสยทีู (SSUT) - ด าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าระบบ Co-generation ก าลงัการผลิตสูงสุด 120 
MW  และไอน ้ าก าลงัการผลิตสูงสุดรวมประมาณ 30 ตนั ต่อชัว่โมง  
มีจ านวน 2 โรงไฟฟ้า รวมเป็นก าลงัการผลิตสูงสุด 240 MW และไอ
น ้ าก าลังการผลิตสูงสุดรวมประมาณ 60 ตัน ต่อชั่วโมง โรงไฟฟ้า
ตั้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมบางปู  (COD ครบเม่ือ 29 ธ.ค. 59) 

-    ทุน จดทะเบี ยน  ณ  31 ธันวาคม  2560 จ านวน  2,919 ล้านบ าท 
ประกอบดว้ยหุน้สามญั 29.19 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

 
16. บจก. พพีีทีซี (PPTC) - ด าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าระบบ Co-generation ก าลงัการผลิตสูงสุด 120 

MW และไอน ้ าก าลงัการผลิตสูงสุดรวมประมาณ 30 ตนั ต่อชั่วโมง
โรงไฟฟ้าตั้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั (COD เม่ือ 29 มี.ค. 59) 

-    ทุน จดทะเบี ยน  ณ  31 ธันวาคม  2560 จ านวน  1,484 ล้านบ าท 
ประกอบดว้ยหุน้สามญั 14.84 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

 

17.  Alternative Energies Kabushi  
       Kaisha (AE-KK)  
   

- เข้าถือหุ้นในบริษัทอ่ืน และลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าในธุรกิจพัฒนา
โครงการพลงังานในต่างประเทศ 

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2560 จ านวนเงิน JPY 25,000,000     
(อตัราแลกเปล่ียน 0.294 บาท ต่อเยน เทียบเท่าเงินบาทประมาณ 7.35 ลา้นบาท) 
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บริษทั ประเภทธุรกิจ / ทุนจดทะเบียน 
18.  Kurihara Godo Kaisha (GK1) - ด าเนินโครงการ Solar Farm ในประเทศญ่ีปุ่น จ านวน 1 โครงการ คือ

โครงการ Kurihara II ขนาดก าลงัการผลิต 12.24 MW อตัรารับซ้ือไฟฟ้า
แบบ FIT หน่วยละ 36 เยน  คาดวา่จะ COD ภายในไตรมาส 3/2562 

-    ทุนจดทะเบี ยน  ณ  31 ธันวาคม  2560 จ านวน เงิน  JPY 30,000,000     
(อตัราแลกเปล่ียน 0.294 บาท ต่อเยน เทียบเท่าเงินบาทประมาณ 8.82 ลา้นบาท) 
 

19.  AE Power Godo Kaisha (GK2) - ด าเนินโครงการ Solar Farm ในประเทศญ่ีปุ่น จ านวน 1 โครงการ คือ  
โครงการ Kurihara I ขนาดก าลงัการผลิต 9.52 MW อตัรารับซ้ือไฟฟ้า
แบบ FIT หน่วยละ 40 เยน  คาดวา่จะ COD ภายในไตรมาส 3/2561 

-    ทุนจดทะเบี ยน  ณ  31 ธันวาคม  2560 จ านวน เงิน  JPY 10,000,000     
(อตัราแลกเปล่ียน 0.294 บาท ต่อเยน เทียบเท่าเงินบาทประมาณ 2.94 ลา้นบาท) 

 

20.  Kyotemba Solar Godo Kaisha 
(GK3) 

- ด าเนินโครงการ Solar Farm ในประเทศญ่ี ปุ่น  จ านวน 1 โครงการ 
ภายใตโ้ครงสร้างการลงทุนแบบ จีเค-ทีเค โครงการ Kyoto ขนาดก าลงั
การผลิต 9.99 MW  ในเขตพ้ืนท่ีเมืองเกียวโต  อตัรารับซ้ือไฟฟ้าแบบ 
FIT หน่วยละ 32 เยน  COD เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2559 

-    ทุนจดทะเบี ยน  ณ  31 ธันวาคม  2560 จ านวน เงิน  JPY 19,010,000     
(อตัราแลกเปล่ียน 0.294 บาท ต่อเยน เทียบเท่าเงินบาทประมาณ 5.59 ลา้นบาท) 

 

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

- ด าเนินโครงการ Solar Farm ในประเทศญ่ีปุ่น จ านวน 1 โครงการ คือ 
โครงการ Shichikashuku 1-2 ขนาดก าลงัการผลิตรวม 3.465 อตัรา
รับซ้ือไฟฟ้าแบบ FIT หน่วยละ 36 เยน  คาดวา่จะ COD ภายในปี 2561 

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธนัวาคม 2560 จ านวนเงิน JPY 50,000    
  (อตัราแลกเปล่ียน 0.294 บาท ต่อเยน เทียบเท่าเงินบาทประมาณ 14,700 บาท) 
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 
(ข้อมูล ณ วนัที ่16 กมุภาพนัธ์ 2561) 
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การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญัของบริษัท และบริษัทย่อย  
 

ตามท่ีบริษทัฯ ไดป้ระกอบธุรกิจหลกัเป็นผูผ้ลิตส่ิงพิมพ ์และด าเนินธุรกิจโรงพิมพใ์นลกัษณะครบ
วงจรโดยใหก้ารบริการตั้งแต่ การวางแผนการผลิตจนกระทัง่เขา้เล่มเป็นส่ิงพิมพส์ าเร็จรูป ตั้งแต่ปี 2533  

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

 

สรุปรายละเอยีดการลงทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยสังเขป ดังนี ้: - 
 

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

บริษทัฯไดล้งทุนในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาดก าลงัการ
ผลิตรวมประมาณ 10 MW โดยลงทุนผา่น บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จ  ากดั (BP) ซ่ึงถือหุน้
ใน บริษทั เจเคอาร์ พลงังาน จ ากดั (JKR) และ บริษทั อาร์พีวี พลงังาน จ ากดั (RPV) ซ่ึง
เป็นบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์และไดเ้ขา้ท า
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดย JKR มีขนาดก าลงัการผลิตประมาณ 5 
MW และ RPV มีขนาดก าลงัการผลิตประมาณ 5 MW 

 

23 มกราคม 2555 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จ  ากดั (BP) ฐานะผูว้่าจา้ง ไดล้งนามใน “สัญญาจา้งเหมา
ก่อสร้างระบบผลิตพลงังานไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทิตย”์ (Engineering Procurement and 
Construction Agreement : EPC) ส าหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์อง 
JKR และ RPV ขนาดก าลังการติดตั้ งรวม 2 โครงการ ประมาณ 10 เมกะวตัต์ โดยมี
คู่สัญญา คือ ผูรั้บจา้งเหมาโครงการซ่ึงเป็นบริษทัในต่างประเทศ ในฐานะผูรั้บจา้ง (ผูรั้บ
จา้งเหมาโครงการ เป็นผูรั้บจ้างเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าให้กับ JKR และ RPV) โดยมี
มูลค่าตามสญัญาจา้งเหมา ส าหรับสองโครงการดงักล่าวเท่ากบั 770 ลา้นบาท ติดตั้งระบบ
ผลิตพลงังานไฟฟ้าดว้ยเซลล์แสงอาทิตย ์ก่อสร้าง และรับประกนัความเส่ียงต่างๆ ใน
ระหวา่งการก่อสร้างจนถึง เม่ือโครงการสามารถเร่ิมด าเนินการจ่ายไฟฟ้าเขา้สู่ระบบของ 
กฟภ. ได ้
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24 มกราคม 2555 บริษทัฯไดรั้บการสนบัสนุนดา้นสินเช่ือจาก ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไอซี
บีซี ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์ห้แก่ BP โดยผ่านการลงทุนใน
โครงการของ JKR และ RPV ในมูลค่าวงเงินสินเช่ือระยะยาว 735.23 ลา้นบาท วงเงิน
สินเช่ือระยะยาว มีก าหนดเวลาในการจ่ายช าระคืน ภายใน 9.5 ปี (รวมระยะเวลาปลอด
การจ่ายช าระคืนเงินตน้ 6 เดือน) นบัจากวนัท่ีเร่ิมตน้ซ้ือขายไฟฟ้า (COD) กบั กฟภ. 

 

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

 

26 พฤศจิกายน 2555 
 
 

บริษัทฯอนุมัติให้บริษัทย่อย คือ บริษัท เอ็ปโก้ กรีน พาวเวอร์ พลัส จ ากัด 
(EPCOG) เขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ บริษทั อะควาติส เอ็นเนอร์จี จ ากดั (AQUATIS) ใน
สัดส่วนร้อยละ 100 จาก Sungen  Investments Holding Limited จ านวนเงิน 15.00 
ล้านบาท โดย AQUATIS ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.97 ในบริษัท ลพบุรี โซล่า 
จ ากัด (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
ร วม  119.55 ไ ร่  จ าน วน เงิน  35.00 ล้ าน บ าท จ าก  Sungen (Thailand) 
Company Limited 

- LOPBURI ลงนามในสัญญาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด
ก าลังการผลิต 5 เมกะวตัต์ โดยว่าจ้าง 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 พฤศจิกายน 2556 
 
 
 
 
 

เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างธุรกิจและการถือหุ้นของกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย ์คณะกรรมการบริษทัฯอนุมติัให ้บริษทัฯเขา้ซ้ือหุน้ บริษทั อะควาติส เอน็
เนอร์จี จ ากดั (AQUATIS)  จ านวน 13,999,998 หุ้น ราคาพาร์ 10.00 บาท ในราคาซ้ือ
หุ้นละ 11.22 บาท จาก บริษทั เอ็ปโก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั จ ากดั (EPCOG) รวมเป็น
จ านวนเงินทั้งส้ิน 157.08 ลา้นบาท และมีก าไรจากการจ าหน่ายจ านวนเงิน 2.16 ลา้น
บาท 
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11 พฤศจิกายน 2556 
 (ต่อ) 

และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทของ EPCO ค ร้ังท่ี  4/2556 เม่ือวัน ท่ี  11 
พฤศจิกายน 2556 มีมติอนุมติัให้ EPCOG ประกอบธุรกิจพลงังานด้าน Solar Roof , 
Bio-Mass, Bio Gas, Wind และพลงังานทางเลือกอ่ืนๆ   

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

 

10 มกราคม 2557 
 
 
 
 
 
 

บริษทั  เอ็ปโก ้ กรีน  พาวเวอร์  พลสั  จ ากดั (EPCOG) จดัตั้ง บริษทั  เอ็ปโก ้เอ็น
เนอร์ยี่ จ  ากัด (EPCOE)  และ  EPCOE ได้มีการลงนามในสัญญาแต่งตั้ ง บริษัท 
พรีเมียร์ โซลูชั่น จ ากัด เป็นผู ้พ ัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน
ประเทศญ่ีปุ่น ขนาด 23 MW ในเขตพื้นท่ี คูริฮาร่า จงัหวดัมิยากิ ประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงมี
ใบอนุญาตขายไฟฟ้าผลิตจากโซล่าร์เซล ไม่เกิน 10 MW (AC) ท่ีราคา 40 เยนต่อ
หน่วย เป็นเวลา 20 ปี และ 13 MW (AC) ท่ีราคา 36 เยนต่อหน่วยเป็นเวลา 20 ปี บน
พื้นท่ีขนาด 410,172 ตารางเมตร หรือ 256.36 ไร่ โดยมีมูลค่าตามสัญญา 607,500,000 
เยน (อตัราแลกเปล่ียน 0.32 เทียบเท่าเงินบาทโดยประมาณ 194.40 ลา้นบาท) ซ่ึงรวม
ท่ีดินและใบอนุญาตต่างๆ ครบถว้น ทั้งน้ียงัไม่รวมค่าก่อสร้างซ่ึงจะเสนอพิจารณา
อนุมติัในอนาคตต่อไป 

 

4 กมุภาพนัธ์ 2557 โรงไฟฟ้าลพบุรี ขนาดก าลงัการผลิต 5 เมกะวตัต์ ไดก่้อสร้างแลว้เสร็จ และเร่ิม
เดินเคร่ืองเชิงพาณิชยจ์ าหน่ายกระแสไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 

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

 

11 เมษายน 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ด าเนินธุรกิจเพื่อเขา้ถือหุน้ในบริษทัอ่ืน และลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าในธุรกิจพฒันา
โครงการพลงังานในต่างประเทศ 

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

3. Alternative Energies Kabushi Kaisha (Jpn Co.) บริษัทตั้ งอยู่ในประเทศญ่ีปุ่น 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

หนา้ท่ี 14  

11 เมษายน 2557 
(ต่อ) 

ด าเนินธุรกิจเพื่อเขา้ถือหุน้ในบริษทัท่ีลงทุนในธุรกิจพฒันาโครงการพลงังานใน
ประเทศญ่ีปุ่น โดย Solar Power Management Co., Ltd. (HK Co.)  เขา้ถือหุ้นใน
สดัส่วนร้อยละ 50  

4. Kurihara Godo Kaisha (Jpn Co.) บริษัทตั้ งอยู่ในประเทศญ่ีปุ่น  ด าเนินธุรกิจ
พฒันาโครงการพลังงานในประเทศญ่ีปุ่น โดย Alternative Energies Kabushi 
Kaisha (Jpn Co.)  เขา้ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100 

5. AE Power Godo Kaisha (Jpn Co.) บริษทัตั้ งอยู่ในประเทศญ่ีปุ่น ด าเนินธุรกิจ
พฒันาโครงการพลังงานในประเทศญ่ีปุ่น โดย Alternative Energies Kabushi 
Kaisha (Jpn Co.)  เขา้ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100 
 

18  กนัยายน 2557 บริษัท  เอ็ปโก้  กรีน  พาวเวอร์  พลัส  จ ากัด  (EPCOG) ได้เร่ิมเดินเคร่ืองเชิง
พาณิชยจ์ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดบนหลงัคา (“Solar PV 
Rooftop”) จ านวน 5 โครงการ ตั้งอยู่ท่ี อ.ก่ิงบางเสาธง จ.สมุทรปราการ โดยมีขนาด
ก าลงัการผลิตรวม  1,071.88  กิโลวตัต ์ใหก้บัการไฟฟ้านครหลวง  

 

13 มีนาคม 2558 เพื่อเป็นการจดัโครงสร้างกลุ่มบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจพลงังาน และเพื่อเตรียมการให ้
บริษัท บ่อพลอย โซล่าร์ จ ากัด ยื่นจดทะเบียนเป็นบริษัทรับอนุญาตในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัให้บริษทัฯขายหุ้นสามญั
ทั้งหมดของ บริษทั อะควาติส เอ็นเนอร์จี จ ากดั (AQUATIS) จ านวน 13,999,998 หุ้น 
ราคาพาร์ 10.00 บาท ในราคาขายหุ้นละ 11.23 บาท ขายหุ้นสามญั ของบริษทั เอ็ปโก ้
กรีน พาวเวอร์ พลสั จ ากดั (EPCOG) จ านวน 9,999,997 หุ้น ราคาพาร์ 10.00 บาท ใน
ราคาขายหุ้นละ 10.00 บาท และขายหุ้นสามญั ของบริษทั โซล่า พาวเวอร์ แมเนจ
เมน้ท ์จ ากดั (SPM-TH) จ านวน 9,999,997 หุ้น ราคาพาร์ 10.00 บาท ในราคาขายหุ้น
ละ 10.00 บาท ให้แก่ บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จ ากดั (BP) รวมมูลค่าขายเป็นจ านวน
เงินทั้งส้ิน 227.22 ลา้นบาท และมีก าไรจากการขายรวมเป็นจ านวนเงิน 0.14 ลา้นบาท 

 

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

 

10 มิถุนายน 2558 บริษทั เอ็ปโก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั จ ากดั (EPCOG) ไดเ้ร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย์
จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดบนหลงัคา (“Solar PV Rooftop”) 
เพิ่มอีกจ านวน 1 โครงการ ตั้ งอยู่ท่ี เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ ขนาดก าลงัการผลิตรวม 
129.36 กิโลวตัต ์ ใหก้บัการไฟฟ้านครหลวง 

 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

หนา้ท่ี 15  

9 ตุลาคม 2558 ,  
13 ตุลาคม 2558 

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

 

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

 

14 ธันวาคม 2558 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

25 ธันวาคม 2558 
 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 9/2558 เม่ือวนัท่ี 25 ธันวาคม 
2558 ได้มีมติอนุมติัให้จดัตั้ งบริษทัย่อย คือ บริษทั เอ็ปโก้ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (EE) 
บริษทัตั้งอยู่ในประเทศไทย เพื่อด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการรับเหมาก่อสร้างและการ



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

หนา้ท่ี 16  

25 ธันวาคม 2558 
(ต่อ) 

บ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย  ์โดย บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) (เดิมช่ือ บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จ ากดั)  เขา้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75 
และด าเนินจดทะเบียนจัดตั้ งบริษทัฯ ท่ีกรมพฒันาธุรกิจเรียบร้อยแล้ว เม่ือวนัท่ี 7 
มกราคม 2559 

 

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

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

2. ให้จ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจ านวน 3,000 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
0.10 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นหลงัเพิ่มทุน โดยจดัสรร
แบบเฉพาะเจาะจง ในราคาหุน้ละ 0.25 บาท คิดเป็นมูลค่า 750 ลา้นบาท 

 

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

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

2. อนุมติัการเขา้ท ารายการได้มาซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัย่อย  บริษทั อีสเทอร์น 
พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (EP)  ในการเขา้ท าสญัญาซ้ือขายหุน้ ระหว่าง EP 
กบั บริษทั เอสทีซี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากัด  กับ บริษทั เอเพ็กซ์ เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น  
จ ากดั  จ านวน 9,875,000 หุน้ 

3. อนุมติัการเขา้ท ารายการได้มาซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัย่อย  บริษทั อีสเทอร์น 
พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (EP)  ในการเขา้ท าสญัญาซ้ือขายหุน้ 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 ของบริษทัยอ่ยและให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ เพื่อรับทราบต่อไป 

 

15 สิงหาคม 2559 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 6/2559 ไดมี้มติอนุมติัให้เขา้ท า
รายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยทางออ้ม  บริษทั อะควาติส  เอน็เนอร์จี  จ  ากดั 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
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15 สิงหาคม 2559 
(ต่อ) 

(AQU) ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นท่ีของสหกรณ์
การเกษตรเมืองปราจีนบุรี จ ากดั ขนาดก าลงัการผลิต 5 เมกะวตัต ์  

 

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

Mimata Project ขนาดก าลงัการผลิต 5 เมกะวตัต ์ของบริษทัยอ่ย 
2. อนุมติัการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ประเทศญ่ีปุ่น 

Shichikashuku Project 1 – 2  ขนาดก าลงัการผลิตรวม 3.465 เมกะวตัต ์ของ
บริษทัยอ่ย 
 

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

 

14 ธันวาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทของ EPCO คร้ังท่ี 9/2559 ได้มีมติท่ีให้เข้าท า
รายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์อง EP การเขา้ท าสัญญาซ้ือขายหุ้นบริษทั ทศัน์ศิริ จ ากดั   
ระหว่าง  บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) กบั บริษทั พีพีจีอาร์ จ ากดั   
จ าน วน  3,099,998 หุ้ น  ใน มู ล ค่ า หุ้ น ล ะ  164.33 บ าท  ร วม เป็ น จ าน วน เงิน 
509,422,671.34 บาท  คิดเป็นร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน 

 

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

 

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

 

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

 

21 กมุภาพนัธ์ 2560 
 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 1/2560 ไดมี้มติอนุมติัเร่ืองส าคญั
ดงัน้ี 

1. อนุมติัให้ EP เขา้ท าสัญญาซ้ือขายหุ้นใน บจก.ทศัน์ศิริ เพิ่มเติมจากผูถื้อหุ้น



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

หนา้ท่ี 18  

21 กุมภาพัน ธ์  2560 
(ต่อ) 

เดิมอีก จ านวน 3,099,998 หุ้น โดยท่ีมูลค่าตามสัญญา 509.42 ล้านบาท 
ภายหลงัการซ้ือหุน้ สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 99.99 
และสดัส่วนการถือหุน้ทางออ้มในบจก.เอสเอสยทีู คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุน
จดทะเบียนของบริษทัดงักล่าว 

2. อนุมัติให้ EP เข้าท าสัญญาซ้ือขายหุ้นใน บจก. เอสทีซี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากัด 
(STCE) จ านวน  78,447,600 หุ้ น  ในราคาหุ้ นละ 16.433 บ าท  เป็น เงิน 
1,289.13 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจด
ทะเบียนในบริษทัดงักล่าว เพื่อเขา้เป็นผูถื้อหุน้ทางออ้มในบจก. แทค เอน็เนอ
ยี่ (TAC) คิดเป็นร้อยละ 39.60 ของทุนจดทะเบียน และเพื่อเขา้เป็นผูถื้อหุ้น
ทางออ้มในบริษทั เอสเอสยทีู จ ากดั (SSUT) เพิ่มอีกร้อยละ 15.84 ของทุนจด
ทะเบียน และเขา้เป็นผูถื้อหุน้ทางออ้มในบริษทั พีพีทีซี จ ากดั (PPTC) ร้อยละ 
19.80 ของทุนจดทะเบียน 

3. อนุมัติให้ EP เข้าท าสัญญาซ้ือขายหุ้นในบจก.เอเพ็กซ์ เอ็นเนอยี่ โซลูชั่น 
(APEX) จ านวน 20,602,400 หุ้น ในราคาหุ้นละ 16.433 บาท เป็นเงิน 338.56 
ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 81.25 ของทุนจดทะเบียนใน
บริษทัดงักล่าว เพื่อเขา้เป็นผูถื้อหุ้นทางออ้มในบริษทั แทค เอ็นเนอยี่ จ  ากดั 
(TAC) คิดเป็นร้อยละ 10.40 ของทุนจดทะเบียน และเพื่อเข้าเป็นผูถื้อหุ้น
ทางออ้มในบริษทั เอสเอสยูที จ ากดั (SSUT) เพิ่มอีกร้อยละ 4.16 ของทุนจด
ทะเบียน และเขา้เป็นผูถื้อหุน้ทางออ้มในบริษทั พีพีทีซี จ ากดั (PPTC) ร้อยละ 
5.20 ของทุนจดทะเบียน 

4. อนุมัติให้  EP เข้าท าสัญญาซ้ือขายหุ้นในบจก.พีพี ที ซี  (PPTC) จ านวน 
3,635,800 หุน้ ในราคาหุน้ละ 142.33 บาท เป็นเงิน 517.49 ลา้นบาท ภายหลงั
การซ้ือหุ้น EP  มีสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงในบริษทัดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 
24.50  และสัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท แทค เอ็นเนอยี่ จ  ากัด 
(TAC) คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนในบริษทัดงักล่าว 

 

15 พฤษภาคม 2560 
 
 
 
 
 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 5/2560 ไดมี้มติอนุมติัเร่ืองส าคญั
ดงัน้ี 

1. อนุมติัให้ EP ซ้ือหุ้นทั้งหมดในบริษทั เอ็ปโก้ เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั จากบริษทั 
เอ็ปโก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั จ ากดั จ านวน 19,999,997 หุ้น ในราคาทุน รวม
เป็นเงิน 119.99 ลา้นบาท สัดส่วนการถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจด
ทะเบียนในบริษทัดังกล่าว เพื่อจัดโครงสร้างการถือหุ้นใหม่ให้เกิดความ
ชดัเจนในการด าเนินธุรกิจ 
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15 พฤษภาคม 2560 
(ต่อ) 

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

 

28 มิถุนายน 2560 
 
 
 
 

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

 

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

 

18 ตุลาคม 2560 
 
 
 
 

ได้มีการยกเลิก TK Agreement ระหว่าง EPCO-E กับ  GK3 ฉบับลงวัน ท่ี  1 
เมษายน 2559 และได้ท าสัญญาใหม่ เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2560 แทนฉบับเดิม ซ่ึง
เน้ือหาหลกัคือการเปล่ียนแปลงสัดส่วนผลตอบแทน จากเดิมคือสัดส่วนร้อยละ 97 : 3 
เป็นร้อยละ 98 : 2 และสดัส่วนการจ่ายเงินลงทุนจากเดิม 648.95 ลา้นเยน (ซ่ึงจ่ายช าระ
เงินลงทุนแลว้จ านวน 50 ลา้นเยน เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2559) เป็น 931 ลา้นเยน ทั้งน้ี 
EPCO-E ไดรั้บคืนเงินลงทุนจาก GK3 ตามสัญญาฉบบัเดิมท่ียกเลิก จ านวน 50 ลา้น
เยน และจ่ายเงินลงทุนตามสดัส่วนของสญัญาฉบบัใหม่จ านวน 931 ลา้นเยน 

 

5 กมุภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 1/2561 มีมติอนุมติัแผนการเสนอ
ขายหุน้สามญัของบริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (EP) ต่อประชาชน
ทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO)  และแผนการน าหุน้ของ EP จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (Spin Off) โดยจ านวนหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ท่ีจะเสนอขายต่อ
ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรกของ EP จะมีสัดส่วนร้อยละ 20 ของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมดของ EP ภายหลงัการเพิ่มทุน และบริษทัฯ  จะยงัคงเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีอ านาจ
ควบคุมใน EP ในสดัส่วนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนภายหลงัการเพิ่มทุน 
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13 กมุภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทของ EPCO คร้ังท่ี 2/2561 มีมติอนุมัติสัดส่วน
จ านวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของ บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
(EP) ท่ีจะจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษทัฯ (Pre-emptive Rights) ในอตัราไม่เกินร้อยละ 35 ของจ านวนหุ้นสามญัท่ี
ออกใหม่ของ EP ท่ีจะเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก 

 

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

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) ก่อตั้งข้ึน เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2533 และจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2536 โดยบริษทัประกอบธุรกิจหลกัประเภทรับจา้ง
พิมพ ์ เป็นผูผ้ลิตส่ิงพิมพท่ี์ดาํเนินธุรกิจโรงพิมพ ์โดยให้บริการแบบครบวงจร เร่ิมตั้งแต่วางแผนการผลิต รับ
จดัทาํตน้ฉบบั จดัหนา้ ออกแบบ แยกสี ถ่ายภาพขาวดาํ ทาํเพลท ทาํปรู๊พ พิมพอ์อฟเซตทั้งระบบป้อนแผน่และ
ป้อนมว้น พบั เขา้เล่ม ไสกาว จนกระทัง่เขา้เล่มเป็นส่ิงพิมพส์าํเร็จรูป หรือตามแนวคิดแบบ One Stop Printing 
Facility  

 

ลกัษณะผลติภณัฑ์ และบริการ 
บริษทัฯทาํการผลิตตามแบบ และคาํสั่งซ้ือของลูกคา้ ซ่ึงสามารถแบ่งตามวตัถุประสงค์ของงาน ได้

ดงัน้ี :- 
1. งานพิมพเ์พ่ือการศึกษา การส่ือสารและการบนัเทิง เช่น การพิมพห์นงัสือ สมุดตาํราเรียน วารสาร 

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

 

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

 
โครงสร้างรายได้                                                                                                                       

หน่วย :  พนับาท 
 ประเภทส่ิงพมิพ์  ปี 2560  %  ปี 2559  %  ปี 2558 % 

ในประเทศ:-             
หนงัสือพิมพ ์ 57,413 12.90 40,867 7.98 45,989 9.08 
นิตยสาร 60,428 13.58 94,326 18.42 106,161 20.97 
หนงัสือ 240,219 53.99 215,428 42.06 184,583 36.46 
โบวช์วัร์, แคต๊ตาลอ็ก อ่ืนๆ 55,779 12.54 134,235 26.21 132,178 26.11 
ปฏิทิน 20,007 4.50 7,660 1.50 18,187 3.60 
บรรจุภณัฑ ์ 6,093 1.37 - - - - 

รวม 439,939 98.88 492,516 96.16  487,098 96.22 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
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โครงสร้างรายได้ (ต่อ)                                                                                                                      
หน่วย :  พนับาท 

 

ประเภทส่ิงพมิพ์   ปี 2560  %  ปี 2559  % ปี 2558 % 

ต่างประเทศ:-             

หนงัสือพิมพ ์ 2,950 0.66 2,876 0.56  4,194 0.83  
หนงัสือ 1,197 0.27 16,086 3.14 12,159 2.40  
โบวช์วัร์, แคต๊ตาลอ็ก อ่ืนๆ 21 0.01 244 0.05 1,615 0.32  
ปฏิทิน 820 0.18 451 0.09 1,151 0.23  
บรรจุภณัฑ ์ - - - - - - 

รวม 4,988 1.12 19,657 3.84        19,119  3.78  

รวมทั้งส้ิน 444,927 100.00 512,173 100.00 506,217 100.00  
 
 

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

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

2)  ประเภทนิตยสารรายเดือน, รายปักษ์ และรายสัปดาห์ 
  บริษทัฯไดใ้ห้บริการพิมพนิ์ตยสารแก่บริษทัเจา้ของหนงัสือหลายบริษทั โดยเป็นนิตยสารรายเดือน, 
รายปักษ ์และรายสัปดาห์ รวมกวา่  10  เล่ม  อาทิเช่น  นิตยสาร LIPS รายปักษ,์ a day bulletin รายเดือน, มายา
แชนแนล รายเดือน เป็นตน้  เน่ืองจากส่ืออิเลค็ทรอนิคส์สมยัใหม่ หรือ Social Media ต่างๆท่ีเขา้มามีบทบาทใน
ยคุปัจจุบนั  ทาํใหนิ้ตยสารหลายฉบบัตอ้งลดจาํนวนพิมพ ์และบางฉบบัก็ปิดตวัลง  จึงส่งผลให้บริษทัฯมียอด
ส่ิงพิมพป์ระเภทน้ีลดลง 
 

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

4)  ประเภทโบชัวร์ แคต็ตาลอ็ก อ่ืนๆ  
 จากนวตักรรมและเทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีเขา้มามีบทบาทสาํคญัในยคุปัจจุบนั ลูกคา้ของบริษทัฯบาง
ราย เปล่ียนช่องทางการนําเสนอผลิตภณัฑ์เป็นแบบดิจิทลัคอนเทนต์ผ่านช่องทางเว็บไซต์, ผ่านช่องทาง
อิเลคทรอนิกส์ หรือทาง Social Media ต่างๆ จึงส่งผลใหบ้ริษทัฯมียอดส่ิงพิมพป์ระเภทน้ีลดลง 
 

5)  ประเภทปฏิทนิ และไดอาร่ี 
 บริษทัฯ ยงัสามารถรักษาฐานลูกคา้เดิม และสร้างลูกคา้ใหม่ไดส้ําหรับงานพิมพป์ระเภทปฏิทิน และ
ไดอาร่ี เพราะแต่ละบริษทัยงัตอ้งสั่งพิมพเ์พ่ือสําหรับแจกในช่วงปลายปี   ในปี 2561 สภาวะเศรษฐกิจมีการ
เติบโตประมาณร้อยละ 4 - 4.5 โดยรวมอาจทาํใหลู้กคา้เพ่ิมยอดการสั่งพิมพ ์จึงอาจทาํใหมี้ยอดพิมพง์านปฏิทิน
และไดอาร่ีเพ่ิมข้ึน 
 

ลกัษณะของลูกค้า 
ลกัษณะลูกคา้สาํคญัของบริษทัแบ่งไดด้งัน้ี 
1. ลูกคา้ท่ีมีการเซ็นสญัญาระยะเวลามากกวา่ 1 ปีข้ึนไป  มียอดขายประมาณร้อยละ 20 ของยอดขาย ปี 2560 
2. ลูกคา้ท่ีมีการเซ็นสญัญาระยะเวลา1ปีโดยต่อสญัญาทุกปี มียอดขายประมาณร้อยละ 10 ของยอดขาย ปี 2560 
3. ลูกคา้ท่ีมีการส่งงานเป็นประจาํ โดยไม่มีการเซ็นสญัญา แต่มีใบสัง่ซ้ือ มียอดขายประมาณร้อยละ 55 ของ

ยอดขาย ปี 2560 
4. ลูกคา้ใหม่ และลูกคา้ทัว่ไป มียอดขายประมาณร้อยละ 10 ของยอดขาย ปี 2560 

 

บริษทัฯคาดวา่รายไดจ้ากส่ิงพิมพใ์นปี 2561 จะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 จากปี 2560  เน่ืองจากบริษทัฯไดข้ยาย
การลงทุนในดา้นบรรจุภณัฑก์ระดาษ ซ่ึงเร่ิมดาํเนินการตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2560 

 

การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
 ในปี 2560 ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศมีการขยายตวัดี ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากความตอ้งการบรรจุ
ภณัฑก์ระดาษ สาํหรับอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม ท่ีเพ่ิมข้ึนตามการบริโภค  ประกอบกบัเกิดเหตุการณ์
สําคญั ท่ีส่งผลให้ส่ิงพิมพมี์การขยายตวัเพ่ิมข้ึน  และจากการขยายตวัของตลาดส่งออกท่ีเพ่ิมข้ึน โดยตลาด
ส่งออกสาํคญัท่ีมีการขยายตวัของบรรจุภณัฑก์ระดาษ, หนงัสือ และส่ิงพิมพ ์ไดแ้ก่ ประเทศเวียดนาม, ประเทศ
อินโดนีเซีย และประเทศฮ่องกงท่ีมีภาวะเศรษฐกิจขยายตวั  เป็นตน้  และแนวโน้มในปี 2561 ผลิตภณัฑ์
กระดาษ บรรจุภณัฑก์ระดาษ คาดว่าในภาพรวมจะสามารถขยายตวัไดจ้ากเศรษฐกิจของประเทศท่ีมีทิศทาง
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ขยายตวั  ตลอดจนการส่งออกไปยงัตลาดในภูมิภาคเอเชีย ซ่ึงภาวะเศรษฐกิจมีแนวโนม้ขยายตวัดีข้ึน  ในส่วน
ของหนงัสือ และส่ิงพิมพ ์คาดว่าจะปรับตวัลดลงจากความนิยมส่ือส่ิงพิมพป์ระเภทต่างๆ ท่ีถูกแทนท่ีดว้ยส่ือ
ดิจิทลั   
 

1) ตลาดหนังสือพมิพ์ 
 

จากราคากระดาษหนงัสือพิมพมี์การปรับราคาข้ึน และภาวะเศรษฐกิจในประเทศท่ีชะลอตวั ตลอดจน
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบนั ท่ีหันไปใชบ้ริการทางส่ือออนไลน์เพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้หนงัสือพิมพ์
หลายฉบบัลดยอดจาํนวนพิมพล์ง และบางฉบบัปิดตวัลง  อย่างไรก็ตามบริษทัฯจะพยายามหาลูกคา้ใหม่ท่ี
จดัทาํหนงัสือพิมพเ์พ่ือเพ่ิมยอดขายให้มากข้ึน   โดยคาดการณ์ว่าบริษทัฯจะมียอดขายประเภทหนงัสือพิมพ ์
ประมาณ 70 ลา้นบาท ในปี 2561   

 

2) ตลาดส่ิงพมิพ์สําหรับธุรกจิขายตรง 
 

เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจไทยชะลอตวั ทาํใหมี้คนสนใจหนัไปทาํธุรกิจส่วนตวัเพ่ิมข้ึน แต่ทาํใหธุ้รกิจ
ขายตรงมีการขยายตวัไม่มาก  และบริษทัมียอดขายใหก้บับริษทัขายตรง คิดเป็นร้อยละ 15 ของยอดขายปี 2559 
และคาดว่าธุรกิจขายตรงจะเพ่ิมยอดขายได้อีกไม่มากนัก เน่ืองจากธุรกิจขายตรงเร่ิมหันไปใช้ส่ือด้าน
อิเล็คทรอนิคส์ โฆษณาผา่น Website , Social Media ต่างๆเพ่ือส่ือสารโดยตรงถึงผูบ้ริโภคเพ่ิมมากข้ึน  ทั้งน้ี
บริษทัจะพยายามรักษาส่วนแบ่งการตลาดอตัราร้อยละ  15  ในปี 2561 

 

3) ตลาดส่ิงพมิพ์สําหรับธุรกจิขายปลกี และขายส่งขนาดใหญ่ 
 

ตลาดส่ิงพิมพ์สําหรับธุรกิจขายปลีกและขายส่งขนาดใหญ่มีการปรับวิธีโฆษณาสินค้าโดยใช้ส่ือ
หนงัสือ- พิมพร์ายวนัมากข้ึน ทาํใหมี้การปรับตวัในดา้นส่ิงพิมพ ์โดยบริษทัขนาดใหญ่ ธุรกิจขายปลีกและขาย
ส่ง เปล่ียนวธีิจากพิมพใ์บปลิวจาํนวนมาก ไปลงโฆษณาทางดา้นหนงัสือพิมพร์ายวนัมากข้ึน โดยประมาณงาน
พิมพล์ดลงเหลือประมาณ 10 ลา้นบาท ในปี 2561 

 

4) ตลาดส่ิงพมิพ์เพ่ือการศึกษา 
 

ตลาดส่ิงพิมพเ์พ่ือการศึกษา เช่น ตาํราเรียนในปี 2561  เป็นปีท่ีรัฐบาลยงัคงส่งเสริมเพ่ือนกัเรียนเรียน
ฟรีต่อเน่ือง โดยรัฐเป็นผูช้าํระค่าตาํราเรียน ทาํใหบ้ริษทัท่ีเป็นผูจ้ดัพิมพมี์การขยายตวัมากและเป็นตลาดท่ีใหญ่
มาก แต่ปัญหา คือ มีระยะเวลาการผลิตท่ีสั้นมาก บริษทัฯจึงไดพ้ยายามหาตลาดส่ิงพิมพ ์เพ่ือการศึกษาทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ เช่น หนงัสือเรียนกระทรวงศึกษาธิการลาว โดยคาดการณ์วา่จะมีงานพิมพป์ระเภท
การศึกษาเขา้มาประมาณ 250 ลา้นบาท ใน ปี 2561 
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5) ตลาดส่ิงพมิพ์นิตยสาร 
 

ในปี 2560 บริษทัฯมียอดขายนิตยสารลดลงไปมาก  เน่ืองจากส่ืออิเล็คทรอนิคส์สมยัใหม่ หรือ Social 
Media ต่างๆท่ีเขา้มามีบทบาทในยคุปัจจุบนั  ทาํใหพ้ฤติกรรมของผูอ่้านเร่ิมหนัไปใชบ้ริการทางส่ือออนไลน์
เพ่ิมข้ึน ส่งผลใหนิ้ตยสารหลายฉบบัลดยอดจาํนวนพิมพล์ง และหลายฉบบัก็ปิดตวัลง  แต่อยา่งไรก็ตามบริษทั
ฯจะพยายามหาลูกคา้ใหม่ท่ีจดัทาํนิตยสารเพ่ือความรู้ ความบนัเทิงใหเ้พ่ิมมากข้ึน โดยคาดการณ์วา่จะมียอดขาย
ประเภทนิตยสารเขา้มาประมาณ 30 ลา้นบาท ในปี 2561 

 

6) ตลาดส่ิงพมิพ์ประเภทคู่มือ 
 

ในปี 2561 ภาวะการส่งออกจะดีข้ึน แต่ตลาดส่ิงพิมพป์ระเภทคู่มือมีการฟ้ืนตวัอยา่งชา้ๆ และลูกคา้
ของบริษทัฯเร่ิมมีการฟ้ืนตวัมากข้ึน โดยบริษทัมียอดขายประเภทคู่มือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 จากปี 2560  และคาด
วา่ในปี 2561 การส่งออกจะประมาณร้อยละ 5 โดยบริษทัฯวางเป้าหมายยอดขายประเภทคู่มือเพ่ิมข้ึนประมาณ
ร้อยละ 20  หรือ ประมาณ 40 ลา้นบาท  
 

สภาวะตลาดและแนวโน้มการเติบโต, การแข่งขนั และปัจจัยภายนอกทีก่ระทบต่ออุตสาหกรรมการพมิพ์ 
 

จากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศตลอดปี 2560 มีการทรงตวัตลอดทั้งปี เศรษฐกิจโดยทัว่ไปยงัไม่ดี
ข้ึนมาก  ทั้งน้ีแนวโนม้ปี 2561 คาดวา่เศรษฐกิจไทยน่าจะมีการปรับตวัดีข้ึนจากปี 2560 เน่ืองจากการฟ้ืนตวั
ของเศรษฐกิจโลก และภาคการส่งออกท่ีคาดวา่น่าจะกลบัมาขบัเคล่ือนเศรษฐกิจอีกคร้ัง ตลอดจนภาคเอกชน
จะไดรั้บการสนบัสนุนจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของรัฐบาล ราคานํ้ ามนัท่ียงัมีแนวโนม้คงท่ี  การเขา้สู่ยคุ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และประเทศไทยยงัคงมีศกัยภาพท่ีจะเป็นศูนยก์ลางของอาเซียนในฐานะ
ผูผ้ลิตส่ิงพิมพใ์นอุตสาหกรรมทุกประเภท (Print Supply) เน่ืองจากอุตสาหกรรมการพิมพใ์นปัจจุบนัไดเ้ขา้ไป
อยูใ่นชีวติประจาํวนัของผูบ้ริโภคมากข้ึน   อีกทั้งยงัมีรูปแบบการพิมพท่ี์แตกต่างไปจากลกัษณะเดิมอีกดว้ย  ซ่ึง
คาดว่าจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการพิมพใ์นประเทศ  โดยประเทศไทยจะมีโอกาสในการส่งสินคา้ออกไป
ประเทศเพ่ือนบา้นไดม้ากข้ึน   และบริษทัฯจะขยายการลงทุนในดา้นบรรจุภณัฑเ์พ่ิม  เพ่ือรองรับการขยายตวั
ของภาคการส่งออกสินคา้ของประเทศ โดยคาดวา่จะขยายตวัได ้ส่วนหน่ึงเป็นผลจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ
ของประเทศคู่คา้ในเอเชีย เช่น จีน และ ญ่ีปุ่น ซ่ึงจะทาํใหอุ้ตสาหกรรมต่อเน่ืองขยายตวัตามไปดว้ย  ซ่ึงคาดวา่
จะส่งผลดีต่อบริษทัฯ จากความตอ้งการบรรจุภณัฑข์องอุตสาหกรรมต่อเน่ือง   เม่ือมีการส่งออกมากข้ึนก็จะทาํ
ให้มีการพิมพบ์รรจุภณัฑเ์พ่ิมข้ึน  สําหรับส่ิงพิมพป์ระเภทหนงัสือ นิตยสาร อ่ืนๆ คาดว่าจะชะลอตวัจากการ
ปรับตวัของลูกคา้บางส่วนท่ีเปล่ียนการผลิตส่ิงพิมพ์ท่ีผสมส่ือดิจิตอลและเทคโนโลยีสมยัใหม่ ตามความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคในยคุปัจจุบนัท่ีเปล่ียนไป   ทั้งน้ีโดยภาพรวมบริษทัฯเช่ือมัน่วา่อุตสาหกรรมการพิมพจ์ะ
เติบโตประมาณร้อยละ 5 และบริษทัฯคาดการณ์วา่จะสามารถเพ่ิมยอดขายโดยรวมไดป้ระมาณร้อยละ 5 - 10 
จากปี 2560  
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การผลติหรือการจัดหาผลติภัณฑ์เพ่ือจําหน่าย 
ทีต่ั้งโรงงาน    บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน)   

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

ก)  กาํลงัการผลติ และปริมาณการผลติ 
  

กาํลงัการผลติและปริมาณการผลติของโรงพมิพ์ตะวนัออก 
กาํลงัการผลติ/ปริมาณการผลติ   *   1000 

 

รายการ 2560 2559 2558 

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) อตัราการใช้กาํลงัการผลติ 
                  เน่ืองจากธุรกิจการพิมพย์งัเป็นธุรกิจบริการซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัฤดูกาล และโอกาสพิเศษต่าง ๆ ในรอบปี    
จึงทาํให้การใชก้าํลงัการผลิตไม่สมํ่าเสมอและคาดการณ์ลาํบาก เพราะบางช่วงในฤดูกาลกาํลงัการผลิตไม่
เพียงพอ แต่บางช่วงเวลาก็มีกาํลงัการผลิตเกินงานท่ีมีอยู ่ซ่ึงถา้เฉล่ียการใชก้าํลงัการผลิต จะประมาณ 80% ต่อ
ปี โดยการพิมพม์ว้นของหนงัสือพิมพย์งัสามารถรับงานไดอี้กมาก 
 

ค) อตัราเพิม่ของปริมาณการผลติตามจํานวนหน่วย 
                  อตัราเพ่ิมของปริมาณการผลิต บริษทัฯ ยงัสามารถจะพิมพ ์ เช่น หนงัสือพิมพไ์ดอี้ก 2 ลา้นฉบบัต่อ
เดือนแต่เน่ืองจากผลกระทบทางเศรษฐกิจจึงไม่มีงานเพียงพอ 
 

ง) จํานวนกะทีผ่ลติได้ จํานวนกะทีผ่ลติจริง 
                 จาํนวนกะท่ีทาํงานอยู ่2 กะ โดยจาํนวนกะท่ีผลิตไดจ้ริง 2 กะ   
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วตัถุดบิและผู้จําหน่ายวตัถุดิบ (Supplier) 
วตัถุดบิ 
         วตัถุดิบหลกัของบริษทัฯ  ประกอบดว้ย กระดาษ, เพลท, หมึก, นํ้ายาเคมี ต่าง ๆ  
 

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

 ตน้ทุนวตัถุดิบท่ีมากกวา่ 45% คือกระดาษ เป็นวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงราคาตาม
สภาวะเศรษฐกิจ 
 

สภาพปัญหาเกีย่วกบัวตัถุดบิ  
              ในปี 2560 ราคาเยื่อกระดาษปรับตวัเพ่ิมข้ึนเล็กนอ้ย  ทาํให้ราคากระดาษในประเทศมีการปรับตวั
สูงข้ึน และในปี 2561 คาดวา่ราคากระดาษจะปรับตวัเพ่ิมข้ึนอีก   
 

ผู้จําหน่ายวตัถุดบิ (Supplier) 
                ในประเทศ   
                            ผู้จําหน่ายกระดาษ ประกอบด้วย : - 

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

 

  ผู้จําหน่ายหมกึพมิพ์ ประกอบด้วย :- 
1. บริษทั อินเตอร์อิงค ์จาํกดั 
2. บริษทั พาโนราม่า ซอย อ้ิงค ์จาํกดั 
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3. บริษทั โตโยอ้ิงค ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
4. บริษทั ท.ไพบูลย ์จาํกดั 
5. บริษทั ทอ็ปเทค มิเลนเนียม จาํกดั 

 

                            ผู้จําหน่ายเพลท ,เคมภีัณฑ์ และอ่ืนๆ ประกอบด้วย :- 
1. บริษทั เนชัน่ไวด ์จาํกดั 
2. บริษทั เฮงเคล็ (ประเทศไทย) จาํกดั 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั โพลี พอส 
4. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอส.เอส.ฟิลม์ โปรเซส 
5. บริษทั ออยอินเตอร์ กรุ๊ป จาํกดั 
6. บริษทั เอส บี ยไูนเตด็ จาํกดั 
7. บริษทั ไดนามิค กราฟิคส์ จาํกดั 

                ต่างประเทศ  
                            ผู้จําหน่ายกระดาษ 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 
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การประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้า 
 

ตามท่ีภาครัฐได้มีนโยบายในการสนับสนุนการใช้ไฟฟ้าพลงังานทดแทนนั้น โดยกลุ่มบริษทัได้

เลง็เห็นถึงโอกาสในการพฒันา และไดล้งทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังานทดแทน  ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีมีศกัยภาพ

ในการเจริญเติบโตท่ีสูง และมีความเส่ียงในการดาํเนินงานตํ่า ตลอดจนสามารถสร้างรายไดท่ี้มัน่คงไดใ้นระยะ

ยาว  

โดยมีธุรกิจหลกั คือ การผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน ประเภทพลงังานแสงอาทิตย ์

โดยบริษทัฯ มีนโยบายจะเขา้ลงทุน พฒันา และบริหารโรงไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการ

รับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า นอกจากน้ี บริษทัฯ มีการลงทุนในบริษทัร่วม ซ่ึงประกอบธุรกิจผลิตและ

จาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํ้า โดยโรงไฟฟ้าแบบพลงังานความร้อนร่วม (“Cogeneration”)  

ปัจจุบนั โครงการผลิตไฟฟ้าท่ีอยูภ่ายใตก้ารดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม (“กลุ่มบริษทัฯ”) 

ทั้งท่ีดาํเนินการเชิงพาณิชย ์(“COD”) แลว้ และโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการพฒันารวมทั้งหมด 16 โครงการ คิด

เป็นกาํลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุน้รวม  215.45 เมกะวตัต ์และกาํลงัการผลิตไอนํ้ าเสนอ

ขายตามสัดส่วนการถือหุน้รวม 38.85 ตนัต่อชัว่โมง  โดยแบ่งเป็นโครงการท่ี COD แลว้ 10 โครงการ คิดเป็น

กาํลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุน้รวม 186.69 เมกะวตัต ์และกาํลงัการผลิตไอนํ้ าเสนอขาย

ตามสดัส่วนการถือหุน้รวม 38.85 ตนัต่อชัว่โมง และโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการพฒันา 6 โครงการ คิดเป็นกาํลงั

การผลิตไฟฟ้าเสนอขายตามสดัส่วนการถือหุน้รวม 28.76 เมกะวตัต ์
 

โดยโครงการผลิต และจาํหน่ายไฟฟ้าของกลุ่มบริษทัฯ สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ไดด้งัน้ี 
 

1) โครงการในประเทศไทย 

(ก) โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยซ่ึ์งติดตั้งอยูบ่นพ้ืนดิน (“Solar Farm”) โดยในปัจจุบนัมี

จาํนวน 4 โครงการ คิดเป็นกาํลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 20.00 เม

กะวตัต์ โดยทั้งหมดดาํเนินการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยใ์ห้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) 

แลว้ 

(ข) โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคาอาคารพาณิชย ์(“Solar Rooftop”) 

โดยในปัจจุบนัดาํเนินการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยใ์ห้แก่การไฟฟ้านครหลวง (“กฟน.”) แลว้ 3 

โครงการ คิดเป็นกาํลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุน้รวม 1,509.07 กิโลวตัต ์

และโครงการใหเ้ช่าระบบผลิตไฟฟ้าแบบ Solar Rooftop แก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้าภาคเอกชน อยูร่ะหวา่ง
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พฒันา 3 โครงการ คิดเป็นกาํลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 4,044.24 

กิโลวตัต ์

(ค) โครงการโรงไฟฟ้า Cogeneration ซ่ึงดาํเนินการโดยบริษทัร่วมของบริษทัฯ จาํนวน 2 โครงการ 

คิดเป็นกาํลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 155.40 เมกะวตัต์ และกาํลงั

การผลิตไอนํ้าเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุน้รวม 38.85 ตนัต่อชัว่โมง ทั้งหมดดาํเนินการจ่าย

ไฟฟ้าเชิงพาณิชยใ์หแ้ก่ กฟภ. แลว้ 
 

2) โครงการในประเทศญ่ีปุ่น 

(ก) โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยซ่ึ์งติดตั้งอยูบ่นพ้ืนดิน (“Solar Farm”) โดยในปัจจุบนั

ดาํเนินการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยแ์ลว้ 1 โครงการ เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2559 คือ โครงการ 

Kyoto ขนาดกาํลงัการผลิต 9.99 เมกะวตัต ์(กาํลงัการผลิตเสนอขายตามสดัส่วนการถือหุน้ 9.79 

เมกะวตัต)์ โดยมีหนงัสือแจง้ผลการพิจารณารับซ้ือไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 20 ปี ในอตัรารับซ้ือ

ไฟฟ้าแบบ feed-in tariff (FIT) หน่วยละ 32 เยน และมีโครงการอยูร่ะหวา่งพฒันา 3 โครงการ 

คือ 

 โครงการ Kurihara I จาํนวน 9.52 เมกะวตัต ์(AC) (11.6802 เมกะวตัตติ์ดตั้ง) ในอตัรารับ
ซ้ือไฟฟ้าท่ีราคา 40 เยนต่อหน่วย เป็นเวลา 20 ปี ปัจจุบนัโครงการอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
ซ่ึงคาดวา่สามารถก่อสร้างแลว้เสร็จ และจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยภ์ายในไตรมาส 3 ปี 
2561 

 โครงการ Kurihara II จาํนวน 12.24 MW (AC) (17.864 เมกะวตัตติ์ดตั้ง) ในอตัรารับซ้ือ
ไฟฟ้าท่ีราคา 36 เยนต่อหน่วยเป็นเวลา 20  ปี ปัจจุบนัอยู่ระหว่างรอใบอนุญาตต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างโรงไฟฟ้า เน่ืองจากเป็นการพฒันาโครงการท่ีมีพ้ืนท่ีใหญ่กวา่ 20 
เฮคเตอร์  และไดด้าํเนินการซ้ือท่ีดินเพ่ิมเติม เพ่ือรองรับแบบการก่อสร้างให้ครบตาม
กาํลงัการผลิตติดตั้งเรียบร้อยแลว้  ซ่ึงคาดวา่สามารถก่อสร้างแลว้เสร็จ และจาํหน่ายไฟฟ้า
เชิงพาณิชยภ์ายในไตรมาส 3 ปี 2562 

 โครงการ Shichikashuku 1-2 ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 3.465 เมกะวตัต ์(4.4075 เมกะวตัต์

ติดตั้ง) โครงการตั้งอยู่ในเขตพ้ืนท่ีเมืองชิจิคะชุคุ จงัหวดัมิยางิ โดยมีหนงัสือแจง้ผลการ

พิจารณารับซ้ือไฟฟ้าท่ีผลิตจากพลงังานแสงอาทิตยใ์หก้บัทาง Tohoku Electric (TEPCO) 

เป็นระยะเวลา 20 ปี ในอตัรารับซ้ือไฟฟ้าแบบ feed-in tariff (FIT) หน่วยละ 36 เยน ซ่ึง

คาดวา่จะสามารถก่อสร้างแลว้เสร็จ และจาํหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชยไ์ดภ้ายในปี 2561 
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ทั้งน้ีการจาํหน่ายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยน์ั้น ในแต่ละโครงการสามารถยื่นขอรับการส่งเสริมการ
ลงทุน จากสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI) ได ้โดยจะไดรั้บสิทธ์ิประโยชน์
หลกั ในการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามระเบียบของ BOI ซ่ึงโรงไฟฟ้าทั้งสองแห่งไดด้าํเนินการ
ขอรับบตัรส่งเสริมจาก BOI เรียบร้อยแลว้ 

 

โครงสร้างรายได้ 
 

รายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้า 
 

 กลุ่มบริษทัไดล้งนามในสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า (PPA) กบั กฟภ. สาํหรับการซ้ือขายไฟฟ้า ของ โรงไฟฟ้า   
บ่อพลอย จาํนวน 10 เมกะวตัต ์และโรงไฟฟ้าลพบุรี จาํนวน 5 เมกะวตัต ์รวม 2 โครงการ เป็นจาํนวน 15 เมกะ
วตัต ์โดยสัญญามีระยะเวลา 5 ปี ต่ออายคุร้ังละ 5 ปี โดยอตัโนมติั รวมเป็นระยะเวลา 25 ปี และมีผลบงัคบัใช้
จนกวา่ผูผ้ลิตไฟฟ้ายืน่หนงัสือขอยกเลิกสญัญา 
 

รายได้จากส่วนเพิม่ราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) 
 

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ถือเป็นพลงังานหมุนเวียนรูปแบบหน่ึง ท่ีไดรั้บการส่งเสริมจากภาครัฐ 
โดยไดรั้บส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้าในอตัรา 8 บาทต่อกิโลวตัตช์ัว่โมง เป็นระยะเวลา 10 ปี นบัจากวนัเร่ิมซ้ือ
ขายไฟฟ้า 
 

รายได้จากการขายคาร์บอนเครดติ 
 

 คาร์บอนเครดิต หมายถึง กรรมสิทธ์ิในปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดได ้ภายใตพิ้ธีสารเกียวโต ท่ีเกิด
จากกลไกการพฒันาท่ีสะอาด (Clean Development Mechanism “CDM”) ซ่ึงผูป้ระกอบการสามารถยืน่ขอข้ึน
ทะเบียนกบั United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) และออกเป็น 
Certificated Emission Reductions (“CERs”) หรือใบรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ือนาํไปเสนอ
ขายต่อไป 
 

สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 

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

การยกเว้น 
อตัราภาษเีงนิได้ 

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

ตั้งแต่ปีท่ี 13 ข้ึนไป 0% 30% 
 

* คาํนวณจากอตัราภาษีเงินไดป้กติ 30% 

 
การตลาดและภาวะการแข่งขนั 
 

กลยุทธ์การแข่งขนั 
 

การประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ถือไดว้่าเป็นธุรกิจท่ีไม่มีการแข่งขนัทางตรงกบั
ผูป้ระกอบการรายใด เน่ืองจากการจาํหน่ายไฟฟ้าใหก้บั กฟภ. นั้น ผูป้ระกอบการจะตอ้งไดรั้บอนุญาตใหผ้ลิต
และจาํหน่ายไฟฟ้าตามราคาและเง่ือนไขท่ีไดรั้บจาก กฟภ. เท่านั้น 

 

ดว้ยลกัษณะของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยด์งักล่าว กลุ่มบริษทัไดก้าํหนดกลยุทธ์หลกั
สาํหรับธุรกิจ โดยมุ่งเนน้เพ่ือใหป้ระสบความสาํเร็จ และมีการเจริญเติบโตของผลการดาํเนินงาน ดงัน้ี  

 

1. มุ่งเนน้การเป็นผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเลก็ (VSPP) จากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
จากการท่ีภาครัฐมีนโยบายสนบัสนุนธุรกิจพลงังานทดแทนนั้น กลุ่มบริษทัจึงมีกลยทุธ์ในการ

ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้า โดยมุ่งเนน้ท่ีจะเป็นผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (VSPP) ในการจาํหน่ายไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยใ์หแ้ก่ กฟภ. เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีสร้างรายไดท่ี้มัน่คงในระยะยาว ไม่มีความเส่ียงในดา้นการแข่งขนั 
สามารถสร้างผลตอบแทนท่ีดีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้อีกทั้งยงัมีความคล่องตวัในการประกอบธุรกิจ และสามารถคืน
ทุนใหแ้ก่บริษทัไดใ้นระยะเวลาท่ีสั้น 

 

2. การเลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีีมีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า 
กลุ่มบริษัทพิจารณาเลือกแผงโซล่าเซลล์ อุปกรณ์ต่าง  ๆ  และเทคโนโลยี ท่ีทันสมัย  มี

ประสิทธิภาพท่ีใชใ้นการก่อสร้างโรงไฟฟ้า เพ่ือให้ไดป้ริมาณการผลิตไฟฟ้าท่ีสูงตามขนาดกาํลงัการผลิตท่ี
กาํหนด ซ่ึงคดัเลือก จากผูผ้ลิตและจาํหน่ายแผงเซลลแ์สงอาทิตยจ์ากต่างประเทศ โดยเป็นผูท่ี้มีความสามารถใน
กระบวนการผลิตครบถว้นทุกขั้นตอน เร่ิมตั้งตน้จนกระทัง่เสร็จกระบวนการผลิตไฟฟ้า อีกทั้งยงัมีหน่วยงาน
วจิยัและการพฒันาเป็นของตนเอง โดยไม่จาํเป็นตอ้งวา่จา้งหรืออาศยัในบางขั้นตอนการผลิต เช่นเดียวกบัผูผ้ลิต
รายอ่ืน ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไดเ้ปรียบเทียบกบัผูผ้ลิตในประเทศอ่ืน ๆ แลว้ เห็นว่าผูผ้ลิตรายน้ีมีแผงโซล่าร์เซลล ์
อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีมีคุณภาพ และเทคโนโลยีทนัสมยั มีประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟ้า และราคาท่ีเหมาะสมใน
การลงทุน อีกทั้งมีความพร้อมในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์หแ้ก่กลุ่มบริษทัได ้
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ลกัษณะของลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย 
 

ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายของบริษทัไดแ้ก่หน่วยงานทางดา้นไฟฟ้าของภาครัฐเพียงรายเดียว โดย
จาํหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้าฝ่ายจาํหน่าย (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การไฟฟ้านครหลวง)  ทั้งน้ีโครงการผลิต
ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นเชิงพาณิชยข์องภาคเอกชนในปัจจุบนันั้น กาํหนดใหต้อ้งผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า
ทั้งหมดใหก้บัหน่วยงานการไฟฟ้าท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น ตามรายละเอียด และเง่ือนไขสญัญารับซ้ือไฟฟ้า 

 

ภาพรวมของตลาดในอนาคต 
 

 ตามแผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2558 - 2579 (PDP2015) ของกระทรวงพลงังาน 
รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือกรวม 19,634 เมกะวตัต ์โดยมาจาก
พลงังานแสงอาทิตย ์6,000 เมกะวตัต ์ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นอุตสาหกรรมท่ีภาครัฐ
ยงัคงใหค้วามสาํคญัและสนบัสนุนต่อไปอีกในระยะยาว 
 

 นอกจากนั้นกระทรวงพลงังานยงัมีแนวคิดท่ีจะเปิดเสรีการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์น
หลงัคาสาํหรับใชง้านเอง (Self-Consumption) โดยใชว้ิธี net metering และไดอ้อกประกาศโครงการนาํร่อง
ขนาด 100 เมกะวตัต ์สาํหรับอาคารท่ีพกัอาศยั ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 ซ่ึงหากโครงการประสบผลสาํเร็จ คาด
วา่การเปิดเสรีการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาคงจะเป็นจริงไดใ้นอนาคตอนัใกล ้
 

 ปัจจุบนัราคาค่าแผงโซล่าร์เซลล์และอุปกรณ์ลดลงมามาก และมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน จนสามารถ
แข่งขนัดา้นราคากบัระบบไฟฟ้าสายส่ง ซ่ึงบริษทัเองไดเ้ลง็เห็นโอกาสน้ี จึงไดเ้ร่ิมแนะนาํระบบไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยบ์นหลงัคา ใหก้บัโรงงานต่างๆ พร้อมกบันาํเสนอรูปแบบการลงทุนต่างๆ ใหก้บัทางผูป้ระกอบการ
พิจารณา ทั้งรูปแบบท่ีบริษทัเป็นผูรั้บเหมาติดตั้งและรูปแบบท่ีบริษทัเป็นผูล้งทุน 
 

 เม่ือมองในภาพรวมของทั้งประเทศไทยและทั้งโลกในดา้นการปฏิรูปพลงังานการผลิตไฟฟ้าและ
พลงังานจากพลงังานทดแทนกาํลงัเป็นกระแสหลกั อนัเน่ืองมาจากการต่ืนตวัเร่ืองการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม 
รวมทั้งความไม่แน่นอนทั้งดา้นราคาและอุปทานของพลงังานจากฟอสซิล จึงทาํใหก้ารพฒันาพลงังานทดแทน
มีแนวโนม้ท่ีจะมากข้ึนและเร็วข้ึนกวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้
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การจดัหาผลติภณัฑ์ 
 

ระบบการผลติและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ 
 

การดาํเนินงานของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยน์ั้น ประกอบดว้ยแผงโซล่าเซลล ์ทาํหนา้ท่ีรับ
แสงอาทิตย  ์และแปลงพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นไฟฟ้าชนิดกระแสตรง ส่งผ่านไปยงัตูร้วมกระแสย่อย เพ่ือ
รวบรวมไฟฟ้าในแต่ละชุดเข้าด้วยกัน จากนั้ นส่งไปยงัเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้าจากกระแสตรงเป็น
กระแสสลบั และแปลงแรงดนัใหสู้งข้ึนโดยหมอ้แปลงแรงดนั เพ่ือส่งต่อไปยงัตูค้วบคุมไฟฟ้าแรงดนัสูงและทาํ
การจาํหน่ายใหแ้ก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป 

 
 

ระบบการทาํงานของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 
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ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทย่อย 
 

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) ไดล้งทุนในบริษทัยอ่ยทั้งทางตรง และทางออ้ม ปัจจุบนั
มีบริษทัยอ่ย  ดงัน้ี  

 

1. บริษัท อสีเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
 

ข้อมูลทัว่ไป                                                                                                                        
 บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (EP)  (เดิมช่ือ บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จาํกดั โดย
เปล่ียนช่ือ และแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2559) ในฐานะบริษทัยอ่ยโดยตรง ซ่ึง EPCO 
ถือหุน้อตัราร้อยละ 100 (EPCO ซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมในสัดส่วนร้อยละ 24 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 จากบริษทั 
เจน-เนอรัล เอนจิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน))   ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2553 ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 
50,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั จาํนวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุน
และเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้เร่ือยมา โดยมีทุนจดทะเบียน ณ 31 ธนัวาคม 2559  ทั้งส้ินจาํนวน 12,000,000,000 
หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน จาํนวน 1,200,000,000 บาท  

เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2561  EP ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้จากเดิม 12,000,000,000 
หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เป็น 2,400,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท และเพ่ิมทุนหุน้สามญัอีก
จาํนวน 600,000,000 หุน้ รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 3,000,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
เป็นทุนชาํระแลว้ 2,400,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท รวมเป็นทุนชาํระแลว้ทั้งส้ิน 1,200,000,000 บาท 
โดยมีรายช่ือผูถื้อหุน้ดงัน้ี 
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่6 มนีาคม  2561 
 

ลาํดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 1,799,999,920 75.00 

2 นายสุภชยั สถิตยว์ิมล 95,000,000 3.96 

3 นายนิวตัน ์                แจง้อริยวงศ ์ 94,000,000 3.92 

4 นางสาวศุภลกัษณ์ เศษธะพานิช 60,000,000 2.50 

5 นางสาวฐานุตรา ส่ือวรีะชยั 50,000,000 2.08 

6 นายมิตติ   ติยะไพรัช 40,000,000 1.67 

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

8 นายโกมล    วงศพ์รเพญ็ภาพ 32,000,000 1.33 

9 นายโชคดี                  วิศาลสิงห์ 30,000,000 1.25 
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ลาํดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น ร้อยละ 
10 นายภกัดี       ศุทธาวฒิุวงศ ์ 20,000,000 0.83 

11 นายวินยั                    เลาหประสิทธิ 20,000,000 0.83 

12 นายพยงุศกัด์ิ             พวัพนัธ์กลุ 20,000,000 0.83 

13   Miss Shi Yat Ting Yvonne 20,000,000 0.83 

14 นายอยทุธ์ พจนอ์นนัต ์ 12,000,000 0.50 

15 นายวิกรานต ์ ก่อเกียรติสิริ 10,000,000 0.42 

16 นายฉตัรชยั  นิติภกัด์ิ 10,000,000 0.42 

17 นายสมคัร มาลีวรรณ 7,000,000 0.29 

18 นางสิริการย ์ เจริญสหายานนท ์ 7,000,000 0.29 

19 นายศกัด์ิชยั ยอดวานิช 6,000,000 0.25 

20 นายกีรติ หาญอนนัทสุข 5,400,000 0.23 

21 นางสาวสุรสวัดี ตรีโลจนว์งศ ์ 4,000,000 0.17 

22 นายวิศิษฎส์ณัห์ จนัทรวิเชียร 4,000,000 0.17 

23 นายอนุสรณ์ อาศิรเลิศสิริ 4,000,000 0.17 

24 นายธนภูมิ เกียรติสงคราม 3,000,000 0.13 

25 นายปาณกาจ สุธาธรรม 3,000,000 0.13 

26 นางสาวก่ิงการะเกด ช่ืนฤทยัในธรรม 2,500,000 0.10 

27 นายธวชัชยั แกว้คงคา 2,000,000 0.08 

28 นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ 2,000,000 0.08 

29 นายศุทธิชยั บุนนาค 1,820,000 0.08 

30 นางสาวอุบลวรรณ   โชติวงศ ์ 200,000 0.01 

31 นายสุวิทย ์ วงัพฒันมงคล 200,000 0.01 

32 นายเกรียงศกัด์ิ เทพผดุงพร 200,000 0.01 

33 นายพงษช์ยั ชยัมาตรกิจ 200,000 0.01 

34 นายรังสฤษด์ิ ลกัษิตานนท ์ 200,000 0.01 

35 นายกฤษดา  โสภา 100,000 - 

36 นายวรวินทร์  ชมพนุูชธานินทร์ 100,000 - 

37 นายภวตั   เรืองเดชวรชยั 80,000 - 
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ลาํดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น ร้อยละ 
38 นายยทุธ   ชินสุภคักลุ 20 - 

39 นางสาวรุ่งระวี  เอ่ียมพงษไ์พฑูรย ์ 20 - 

40 นางสุมาลี อ่องจริต 20 - 

41 นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ ์ 20 - 

รวม 2,400,000,000 100.00 
 
 

คณะกรรมการบริษทั มดีงันี:้- 
1. นายยทุธ ชินสุภคักลุ 
2. นางสาวอรอร อคัรเศรณี 
3. นางชวนพิศ  ฉายเหมือนวงศ ์
4. นางสาวรุ่งระวี เอ่ียมพงษไ์พฑูรย ์
5. นายสมชาย   คูวจิิตรสุวรรณ 
6. นายกมล รัตนไชย 
7. นายประสงค ์ หาญปิยวฒันสกลุ 
8. นายแดน ชินสุภคักลุ 
9. นายสุกิจ เลิศอศัวรัตน์ 
10. นายบุญชยั โสวรรณวณิชกลุ 
11. นายอาํนวย ปรีมนวงศ ์
12. นายภูมิวฒัก ์ นนัทวณิชย ์

 

ผู้มีอาํนาจลงนามของบริษัท :- 
จาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั

และประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
 
 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                        
หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2560 % ปี 2559 
(ปรับปรุงใหม่) 

% ปี 2558 % 

รายไดเ้งินปันผล 145,549 65.24 153,963 74.41 197,042 88.31 
รายไดค่้าการจดัการ 17,904 8.03 13,800 6.67 13,200 5.92 
ดอกเบ้ียรับ, อ่ืน ๆ 59,639 26.73 39,142 18.92 12,874 5.77 

รวม 223,092 100.00 206,905 100.00 223,116 100.00 
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2. บริษัท เจเคอาร์ พลงังาน จํากดั   
 

ข้อมูลทัว่ไป          
    

 บริษัท เจเคอาร์ พลังงาน จํากัด (JKR) ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยทางออ้ม  
ซ่ึง RPV ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 99.99  ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2553 ดว้ยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท 
แบ่งเป็นหุ้นสามญั จาํนวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ต่อมาไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุน ปัจจุบนัมีทุนจด
ทะเบียน 125,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั จาํนวน 1,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ชาํระเต็มมูลค่า  
ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด 5 เมกะวตัต์ ท่ีอาํเภอบ่อพลอย 
จงัหวดักาญจนบุรี โดย JKR ไดสิ้ทธิในการขายไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และไดรั้บส่วนเพ่ิมราคารับ
ซ้ือไฟฟ้า (Adder) ในอตัรา 8 บาทต่อกิโลวตัตช์ัว่โมง เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยเร่ิมการขายไฟฟ้ามาตั้งแต่เดือน 
15 ตุลาคม 2555 ถึงปัจจุบนั และไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
แห่งประเทศไทย (BOI) ในการยกเวน้ ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามระเบียบของ BOI เป็นระยะเวลา 8 ปีนบัจาก
วนัท่ีเร่ิมมีรายได ้ และไดรั้บการลดหยอ่น ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดใ้นอตัราร้อยละ 50 ของ
อตัราปกติเป็นระยะเวลาอีก 5 ปีหลงัจากการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล โดยมีผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่8 มกราคม 2561 
 

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

รวม 1,250,000 100.00 

 
คณะกรรมการบริษทัมีดงันี:้- 
1. นายยทุธ ชินสุภคักลุ 
2. นางชวนพิศ  ฉายเหมือนวงศ ์
3. นางสาวรุ่งระวี เอ่ียมพงษไ์พฑูรย ์
4. นายสุกิจ เลิศอศัวรัตน์ 
5. นายวรีะ เหล่าวทิวสั 
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คณะกรรมการบริษทัมีดงันี:้- (ต่อ) 
6. นายประสงค ์ หาญปิยวฒันสกลุ 
7. นายภูมิวฒัก ์ นนัทวณิชย ์

 
ผู้มอีาํนาจลงนามของบริษัท :- 
จาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและ

ประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
 
 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                        
       หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2560 % ปี 2559 % ปี 2558 % 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า   100,410 97.76 105,697 96.50 111,378 98.68 
รายไดจ้ากการขายคาร์บอนเครดิต 2,000 1.95 3,228 2.95 - - 
รายไดอ่ื้น  299 0.29 603 0.55 1,493 1.32 

รวม 102,709 100 109,528 100 112,871 100.00 

 
 

3.  บริษัท อาร์พวี ีพลงังาน จํากดั 
 

ข้อมูลทัว่ไป  
 

บริษัท อาร์พวีี พลังงาน จํากัด (RPV)  ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย ซ่ึง EP 
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2551 ดว้ยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท 
แบ่งเป็นหุน้สามญั จาํนวน 50,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท ต่อมาไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมในปี 2559 และ ปี 2560  
ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 587,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั จาํนวน 5,870,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 
ชาํระเต็มมูลค่า ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด 5 เมกะวตัต ์ท่ีอาํเภอบ่อ
พลอย จงัหวดักาญจนบุรีโดย RPV ไดสิ้ทธิในการขายไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และไดรั้บส่วนเพ่ิม
ราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) ในอตัรา 8 บาทต่อกิโลวตัตช์ัว่โมง เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยเร่ิมขายไฟฟ้ามาตั้งแต่
เดือน 15 ตุลาคม 2555 ถึงปัจจุบนั และไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI) ในการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามระเบียบของ BOI เป็นระยะเวลา 8 ปีนบั
จากวนัท่ีเร่ิมมีรายได ้ และไดรั้บการลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดใ้นอตัราร้อยละ 50 
ของอตัราปกติเป็นระยะเวลาอีก 5 ปีหลงัจากการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล โดยมีผูถื้อหุน้ ดงัน้ี  
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รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่ 26  ธันวาคม  2560 
 

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

รวม 5,870,000 100.00 
 
 

คณะกรรมการบริษทั มดีงันี:้- 
1. นายยทุธ ชินสุภคักลุ 
2. นางชวนพิศ  ฉายเหมือนวงศ ์
3. นายสุกิจ เลิศอศัวรัตน์ 
4. นายวรีะ เหล่าวทิวสั 
5. นายประสงค ์ หาญปิยวฒันสกลุ 
6. นายภูมิวฒัก ์ นนัทวณิชย ์
 

ผู้มอีาํนาจลงนามของบริษัท :- 
จาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและ

ประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
 
 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                        
หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2560 % ปี 2559 % ปี 2558 % 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า  99,975 97.70 106,424 96.31 110,908 98.41 
รายไดจ้ากการขายคาร์บอนเครดิต 2,000 1.96 3,228 2.92 - - 
รายไดอ่ื้น 351 0.34 852 0.77 1,792 1.59 

รวม 102,326 100.00 110,504 100.00 112,700 100.00 

 
 
 
 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 
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4.  บริษัท เอป็โก้ กรีน พาวเวอร์ พลสั จํากดั 
 

ข้อมูลทัว่ไป     
  

บริษัท เอป็โก้ กรีน พาวเวอร์ พลสั จํากดั (EPCOG) ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้โดยบริษทั
ย่อยทางออ้ม ซ่ึง RPV ถือหุ้นอตัราร้อยละ 99.99 ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 9 ธันวาคม 2554  ดว้ยทุนจดทะเบียน 
100,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั จาํนวน 10,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท ชาํระเต็มมูลค่า  ประกอบ
ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ ปลายปี 2556 ไดเ้ร่ิมลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา (Solar PV Roof) จาํนวน 8 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 1.5 เมกะ
วตัต ์ ซ่ึงเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยจ์าํหน่ายกระแสไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้านครหลวงแลว้ จาํนวน 5 โครงการ 
ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 1.07 เมกกะวตัต ์ตั้งแต่วนัท่ี 18 กนัยายน 2557 และอยูร่ะหว่างการดาํเนินการอีก
จาํนวน 3 โครงการ  โดยมีผูถื้อหุน้ ดงัน้ี  

 
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่ 8 มกราคม 2561 
 
 

ลาํดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั อาร์พีว ีพลงังาน จาํกดั 9,999,997 100.00 
2 นายยทุธ   ชินสุภคักลุ 1 - 
3 นางสุมาลี        อ่องจริต 1 - 
4 นางชวนพิศ        ฉายเหมือนวงศ ์ 1 - 

รวม 10,000,000 100.00 

 
คณะกรรมการบริษทั มดีงันี:้- 

1. นายยทุธ ชินสุภคักลุ 
2. นางประสงค ์ หาญปิยวฒันสกลุ 
3. นายสุกิจ เลิศอศัวรัตน์ 
4. นายภูมิวฒัก ์ นนัทวณิชย ์

 

ผู้มอีาํนาจลงนามของบริษัท :- 
จาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั และ

ประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
 
 



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

 ปี 2560 % ปี 2559 % ปี 2558 % 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า (Solar Roof)   24,205 88.42 14,679 88.39 13,506 90.21 
รายไดอ่ื้น 3,170 11.58 1,927 11.61 1,466 9.79 

รวม 27,375 100.00 16,606 100.00 14,972 100.00 

 
5.  บริษัท อะควาติส เอน็เนอร์จี จํากดั 
 

ข้อมูลทัว่ไป    
                                                                                                      

บริษัท อะควาติส เอน็เนอร์จี จํากดั (Aquatist) ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย
ทางออ้ม โดย RPV ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99  ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2553 ดว้ยทุนจดทะเบียน
เร่ิมแรก 5,000,000 บาท แบ่งเป็น  หุน้สามญั จาํนวน 500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท ต่อมาจดทะเบียนเพ่ิม
ทุนในปี 2559 และ ปี 2560 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั จาํนวน 20,000,000 
หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท ชาํระเตม็มูลค่า ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์โดยมี
ผูถื้อหุน้ ดงัน้ี  

 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่ 22 มกราคม 2561 
 
 

ลาํดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั อาร์พีว ีพลงังาน จาํกดั 19,999,998 100.00 
2 นายยทุธ   ชินสุภคักลุ 1 - 
3 นางสุมาลี        อ่องจริต 1 - 

รวม 20,000,000 100.00 
 

 

คณะกรรมการบริษทั มดีงันี:้- 
1. นายยทุธ ชินสุภคักลุ 
2. นางชวนพิศ  ฉายเหมือนวงศ ์
3. นายประสงค ์ หาญปิยวฒันสกลุ 
4. นายวรีะ เหล่าวทิวสั 
5. นายสุกิจ เลิศอศัวรัตน์ 
6. นายภูมิวฒัก ์ นนัทวณิชย ์



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 
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ผู้มอีาํนาจลงนามของบริษัท :- 
จาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้ คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั

และประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                        
หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2560 % ปี 2559 % ปี 2558 % 
รายไดเ้งินปันผล 46,200 90.76 28,000 99.95 65,800 99.61 
ดอกเบ้ียรับ 4,704 9.24 13 0.05 260 0.39 

รวม 50,904 100.00 28,013 100.00 66,060 100.00 

 
6.  บริษัท ลพบุรี โซล่า จํากดั 
 

ข้อมูลทัว่ไป    
                                                                                                                     

บริษัท ลพบุรี โซล่า จํากดั (Lopburi)  ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
โดย Aquatist ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 99.99  ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2555 ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 
1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั จาํนวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท   ต่อมาไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุน  
ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 140,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั จาํนวน 1,400,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 
ชาํระเต็มมูลค่า   ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด 5 เมกะวตัต ์ท่ี
ตาํบลวงัขอนขวา้ง อาํเภอโคกสาํโรง จงัหวดัลพบุรี โดยไดสิ้ทธิในการขายไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
และไดรั้บส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) ในอตัรา 8 บาทต่อกิโลวตัตช์ัว่โมง เป็นระยะเวลา 10 ปี และ
ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI) ในการ
ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามระเบียบของ BOI เป็นระยะเวลา 8 ปีนบัจากวนัท่ีเร่ิมมีรายได ้ และไดรั้บการ
ลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดใ้นอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติเป็นระยะเวลาอีก 5 ปี
หลงัจากการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  โดยมีผูถื้อหุน้ดงัน้ี   

 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่ 30 มกราคม 2561 
 

ลาํดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั อะควาติส เอน็เนอร์จี จาํกดั 1,399,997 100.00 
2 นายยทุธ   ชินสุภคักลุ 2 - 
3 นางสุมาลี        อ่องจริต 1 - 

รวม 1,400,000 100.00 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

 

หนา้ท่ี 44  

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

 

ผู้มอีาํนาจลงนามของบริษัท :- 
จาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้ คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั

และประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                  
หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2560 % ปี 2559 % ปี 2558 % 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า  107,108 99.30 108,595 99.64 117,351 99.33 
รายไดอ่ื้น 756 0.70 389 0.36 791 0.67 

รวม 107,864 100.00 108,983 100.00 118,142 100.00 
 

7.  บริษัท เอป็โก้ เอน็เนอร์ยี ่จํากดั 
 

ข้อมูลทัว่ไป        
                                                                                                                 

บริษทั เอ็ปโก ้เอ็นเนอร์ยี่ จาํกดั (EPCOE)  ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย โดย 

EP ถือหุน้ใน EE สดัส่วนร้อยละ 99.99 ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2557 ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 10,000,000 

บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั จาํนวน 1 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท ต่อมาไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุน ปัจจุบนัมีทุนจด

ทะเบียน 500,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั จาํนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ชาํระเต็มมูลค่า 

ประกอบธุรกิจพฒันาโครงการพลงังานและถือหุน้ในบริษทัอ่ืน โดยมีผูถื้อหุน้ดงัน้ี     
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่ 30 มกราคม 2561 
 

ลาํดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 49,999,997 100.00 
2 นายยทุธ   ชินสุภคักลุ 2 - 
3 นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ ์ 1 - 

รวม 50,000,000 100.00 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

 

หนา้ท่ี 45  

คณะกรรมการบริษทั มดีงันี:้- 
1. นายยทุธ ชินสุภคักลุ 
2. นางสุกิจ  เลิศอศัวรัตน์ 
3. นายภูมิวฒัก ์ นนัทวณิชย ์

 

ผู้มอีาํนาจลงนามของบริษัท :- 
จาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้ คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั

และประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                  
      หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2560 % ปี 2559 % ปี 2558 % 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า  - - - - - - 
รายไดอ่ื้น 1,006 100.00 0.0063 100.00 4.35 100.00 

รวม 1,006 100.00 0.0063 100.00 4.35 100.00 

 
8.  บริษัท โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จํากดั 
 

ข้อมูลทัว่ไป        
                                                                                                                

บริษทั โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั SPM(TH) ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือ

หุน้โดยบริษทัยอ่ย ซ่ึง EP ถือหุน้ใน SPM(TH) สัดส่วนร้อยละ 99.99 ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2557 ดว้ยทุน

จดทะเบียน 20,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั จาํนวน 2 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ชาํระเต็มมูลค่า 

ประกอบธุรกิจพฒันาโครงการพลงังานและถือหุน้ในบริษทัอ่ืน โดยมีผูถื้อหุน้ดงัน้ี   
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่ 30 มกราคม 2561 
 

ลาํดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 19,999,997 100.00 
2 นายวรีะ เหล่าวทิวสั 1 - 
3 นายแดน ชินสุภคักลุ 1 - 
4 นายพลสิทธ์ิ ภูมิวสนะ 1 - 

รวม 20,000,000 100.00 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

 

หนา้ท่ี 46  

คณะกรรมการบริษทั มดีงันี:้- 
1. นายยทุธ ชินสุภคักลุ 
2. นายประสงค ์ หาญปิยวฒันสกลุ 
3. นายสุกิจ เลิศอศัวรัตน์ 
4. นายภูมิวฒัก ์ นนัทวณิชย ์
5. นายวรีะ เหล่าวทิวสั 

 

ผู้มอีาํนาจลงนามของบริษัท :- 
จาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผูกพนับริษทัได ้คือ กรรมการหน่ึงคนลงลายมือช่ือและ

ประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                  
หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2560 % ปี 2559 % ปี 2558 % 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า  - - - - - - 
รายไดอ่ื้น 24,174 100.00 17,368 100.00 1,456 100.00 

รวม 24,174 100.00 17,368 100.00 1,456 100.00 
 

9.  บริษัท เอป็โก้ เอน็จิเนียร่ิง จํากดั 
 

ข้อมูลทัว่ไป  
                                                                                                                       

บริษทั เอป็โก ้เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (EE) ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย โดย EP ถือ

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

แบ่งเป็นหุ้นสามญั จาํนวน 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ชาํระเต็มมูลค่า ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการ

รับเหมาก่อสร้างและการบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์โดยมีผูถื้อหุน้ดงัน้ี   
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่ 30 มกราคม 2561 
 

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

รวม 200,000 100.00 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

 

หนา้ท่ี 47  

คณะกรรมการบริษทั มดีงันี:้- 
 

1. นายยทุธ ชินสุภคักลุ 
2. นายกฤตธนทั  มีฤทธ์ิ 
3. นางสาวลดัดาวลัย ์ สุวะประดบั 

 

ผู้มอีาํนาจลงนามของบริษัท :- 
จาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้ คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั

และประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                  
หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2560 % ปี 2559 % ปี 2558 % 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 12,804 98.92 10,059 98.37 - - 
รายไดอ่ื้น 140 1.08 166 1.63 - - 

รวม 12,944 100.00 10,225 100.00 - - 

 
10.  บริษัท ปราจีน โซล่า จํากดั 
 

ข้อมูลทัว่ไป 
 

 บริษทั ปราจีน โซล่า จาํกดั (PS) ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้ม โดย EP ถือหุน้ใน PS สัดส่วนร้อยละ 
75.00 ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2559 โดยไดเ้ปล่ียนช่ือจากเดิม บริษทั มหานคร โซล่า พาวเวอร์ จาํกดั เม่ือ
วนัท่ี 14 มิถุนายน 2559 ดว้ยทุนจดทะเบียน 62,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั จาํนวน 3,000,000 หุน้ และ
หุ้นบุริมสิทธิ 3,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ชําระเต็มมูลค่า ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพ้ืนดินโดยมีกาํลงัการผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้า
รวม 5 เมกะวตัต ์โดยมีผูถื้อหุน้ดงัน้ี   
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่ 30 มกราคม 2561 
 

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

รวม 6,200,000 100.00 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

 

หนา้ท่ี 48  

คณะกรรมการบริษทั มดีงันี:้- 
1. นายยทุธ ชินสุภคักลุ 
2. นายสุกิจ  เลิศอศัวรัตน์ 
3. นายยงวฒัน์ ศรีธนาอนนัต ์
4. นายวสินัต ์ อาชาเดโชพล 
5. นายภูมิวฒัก ์ นนัทวณิชย ์

 

ผู้มอีาํนาจลงนามของบริษัท :- 
จาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั

และประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                 
                 หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2560 % ปี 2559 % 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 38,115  95.46 - - 
รายไดอ่ื้น 1,814 4.54 935 100.00 

รวม 39,929 100.00 935 100.00 

 
 

11.  บริษัท ทศัน์ศิริ จํากดั 
 

ข้อมูลทัว่ไป 
                                                                                                                     

 บริษทั ทศัน์ศิริ จาํกดั (THAT SIRI) ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย โดย EP ถือ
หุ้นใน THAT SIRI สัดส่วนร้อยละ 99.99 ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2554 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 
620,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั จาํนวน 6,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ชาํระเต็มมูลค่า ประกอบ
ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและพลงังานความร้อนร่วม และเขา้ถือหุน้ในบริษทัอ่ืน โดยมีผูถื้อหุน้ดงัน้ี   
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่ 30 มกราคม 2561 
 

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

รวม 6,200,000 100.00 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

 

หนา้ท่ี 49  

คณะกรรมการบริษทั มดีงันี:้- 
 

1. นายยทุธ ชินสุภคักลุ 
2. นายประสงค ์ หาญปิยวฒันสกลุ 
3. นายธนา พฒุรังษี 
4. นายวชัระ อชัฌากรลกัษณ์ 

 

ผู้มอีาํนาจลงนามของบริษัท :- 
จาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้ คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั

และประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                 
                                                                                                                                             หน่วย :  พนับาท 

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

รวม 405 100.00 - - 
 
 

12.  บริษัท เอสทซีี เอน็เนอร์ยี ่จํากดั 
 

ข้อมูลทัว่ไป   
                                                                                                                      

 บริษทั เอสทีซี เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั (STCE) ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย โดย EP 
ถือหุ้นใน STCE สัดส่วนร้อยละ 99.99 ก่อตั้ งเม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2550 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 
784,476,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั จาํนวน 78,447,600 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท ชาํระเต็มมูลค่า ประกอบ
ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและพลงังานความร้อนร่วม และเขา้ถือหุน้ในบริษทัอ่ืน โดยมีผูถื้อหุน้ดงัน้ี   
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่ 19 ธันวาคม 2560 
 

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

รวม 78,447,600 100.00 
 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

 

หนา้ท่ี 50  

คณะกรรมการบริษทั มดีงันี:้- 
 

1. นายยทุธ ชินสุภคักลุ 
2. นายประสงค ์ หาญปิยวฒันสกลุ 
3. นายวชัระ อชัฌากรลกัษณ์ 

 
 

ผู้มอีาํนาจลงนามของบริษัท :- 
จาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้คือ กรรมการสองในสามคนลงลายมือช่ือ

ร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                 
                                   หน่วย :  พนับาท 

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

รวม 522 100.00 - - 

 
13.  บริษัท เอเพก็ซ์ เอน็เนอยี ่โซลูช่ัน จํากดั 
 

ข้อมูลทัว่ไป  
 

 บริษทั เอเพก็ซ์ เอน็เนอยี ่โซลูชัน่ จาํกดั (APEX) ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 
โดย EP ถือหุน้ใน APEX สดัส่วนร้อยละ 81.25 ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2549 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 
253,568,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั จาํนวน 25,356,800 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท ชาํระเต็มมูลค่า ประกอบ
ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและพลงังานความร้อนร่วม และเขา้ถือหุน้ในบริษทัอ่ืน โดยมีผูถื้อหุน้ดงัน้ี   
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่ 19 ธันวาคม 2560 
 

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

รวม 25,356,800 100.00 
 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

 

หนา้ท่ี 51  

คณะกรรมการบริษทั มดีงันี:้- 
 

1. นายยทุธ ชินสุภคักลุ 
2. นายประสงค ์ หาญปิยวฒันสกลุ 
3. นายวชัระ อชัฌากรลกัษณ์ 

 

ผู้มอีาํนาจลงนามของบริษัท :- 
จาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้คือ กรรมการสองในสามคนลงลายมือช่ือ

ร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
 

โครงสร้างรายได้  
                                   หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2560 % ปี 2559 % 
รายไดจ้ากการขายและบริการ - - - - 
รายไดอ่ื้น 146 100.00 - - 

รวม 146 100.00 - - 

 
 

14.  บริษัท แทค เอน็เนอยี ่จํากดั 
 

ข้อมูลทัว่ไป  
 

 บริษทั แทค เอน็เนอยี ่จาํกดั (TAC) ในฐานะบริษทัร่วมทางออ้มท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยทางออ้ม โดย 
STCE และ APEX ถือหุน้ใน TAC สดัส่วนร้อยละ 39.60 และ 12.80 ตามลาํดบั ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 23 ตุลาคม 2553 
ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 1,981,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั จาํนวน 19,810,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 
บาท ชาํระเตม็มูลค่า ประกอบธุรกิจการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและพลงังานความร้อนร่วม และเขา้ถือหุน้ใน
บริษทัอ่ืน โดยมีผูถื้อหุน้ดงัน้ี   

 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่ 30 มกราคม 2561 
 

ลาํดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั เอสทีซี เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั 7,844,760 39.60 
2 บริษทั เอเพก็ซ์ เอน็เนอยี ่โซลูชัน่ จาํกดั 2,535,680 12.80 
3 บริษทั ชูบุ อิเลก็ทริค เพาเวอร์ ไทยแลนด ์เอสพพีี บี.ว.ี จาํกดั 9,429,560 47.60 

รวม 19,810,000 100.00 
 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

 

หนา้ท่ี 52  

คณะกรรมการบริษทั มดีงันี:้- 
 

1. นายยทุธ ชินสุภคักลุ 
2. นายสุทศัน์ ชวพฒันากลุ 
3. นายมตัสึฮิโร่ ฮานาอิ 
4. นายวชัระ อชัฌากรลกัษณ์ 

 

ผู้มอีาํนาจลงนามของบริษัท :- 
จาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผูกพนับริษทัได ้คือ นายสุทศัน์ ชวพฒันากุล หรือ นาย

มตัสึฮิโร่ ฮานาอิ ลงลายมือช่ือร่วมกบั นายยทุธ ชินสุภคักลุ หรือนายวชัระ อชัฌากรลกัษณ์ รวมเป็นสอง
คนและประทบัตราสาํคญัของบริษทั 

 

โครงสร้างรายได้  
              หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2560 % ปี 2559 % ปี 2558 % 
รายไดจ้ากการขายและบริการ - - - - - - 
รายไดอ่ื้น 35 100 30 100.00 30 100.00 

รวม 35 100 30 100.00 30 100.00 

 
 

15.  บริษัท เอสเอสยูท ีจํากดั 
 

ข้อมูลทัว่ไป  
 

 บริษทั เอสเอสยทีู จาํกดั (SSUT) ในฐานะบริษทัร่วมทางออ้มท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยทางออ้ม โดย 
TAC และ THAT SIRI ถือหุน้ใน SSUT สัดส่วนร้อยละ 40 และ ร้อยละ 20 ตามลาํดบั ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 19 
มีนาคม 2553 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 2,919,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั จาํนวน 29,190,000 หุน้ มูลค่า
หุน้ละ 100 บาท ชาํระเตม็มูลค่า ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า ระบบ Co-generation กาํลงัการผลิตสูงสุด 120 MW 
และไอนํ้ ากาํลงัการผลิตสูงสุดรวมประมาณ 30 ตนัต่อชัว่โมง โรงไฟฟ้าตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู 
จาํนวน 2 โรงไฟฟ้า รวมเป็นกาํลงัการผลิตสูงสุด 240 MW และไอนํ้ ากาํลงัการผลิตสูงสุดรวมประมาณ 60 ตนั
ต่อชัว่โมง โดยมีผูถื้อหุน้ดงัน้ี   

 
 
 
 
 
 

 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

 

หนา้ท่ี 53  

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่ 5 กมุภาพนัธ์ 2561 
 

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

รวม 29,190,000 100.00 
 

คณะกรรมการบริษทั มดีงันี:้- 
 

1. นายศิริธชั โรจนพฤกษ ์
2. นางฐิติพร รัตนเพียร 
3. นายสุทศัน์ ชวพฒันากลุ 
4. นายวรเจตน์ อินทามระ 
5. นายมตัสึฮิโร่ ฮานาอิ 
6. นายยทุธ ชินสุภคักลุ 
7. นายประสงค ์ หาญปิยวฒันสกลุ 
8. นายวชัระ อชัฌากรลกัษณ์ 
9. นายธีระ รัตนะวศิ 
10. นายสุรชยั สุขศรีวงศ ์

 

ผู้มอีาํนาจลงนามของบริษัท :- 
จาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผูกพนับริษทัได ้คือ นายสุทศัน์ ชวพฒันากุล หรือ นาย

มตัสึฮิโร่ ฮานาอิ ลงลายมือช่ือร่วมกบั นายศิริธชั โรจนพฤกษ ์หรือนางฐิติพร รัตนเพียร หรือนายยทุธ 
ชินสุภคักลุ รวมเป็นสองคนและประทบัตราสาํคญัของบริษทั 

 
 

โครงสร้างรายได้ 
                     หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2560 % ปี 2559 % ปี 2558 % 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 3,724,253 93.35 187,126 89.69 - - 
รายไดอ่ื้น 265,452 6.65 21,518 10.31 2,510 100.00 

รวม 3,989,705 100.00 208,644 100.00 2,510 100.00 

 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

 

หนา้ท่ี 54  

16.  บริษัท พพีทีซีี จํากดั 
 

ข้อมูลทัว่ไป 
 

 บริษทั พีพีทีซี จาํกดั (PPTC) ในฐานะบริษทัร่วมทางออ้มท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อยและบริษทัย่อย
ทางออ้ม โดย EP และ TAC ถือหุน้ใน PPTC สัดส่วนร้อยละ 24.50 และร้อยละ 50 ตามลาํดบั ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 4 
กนัยายน 2552 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 1,484,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั จาํนวน 14,840,000 หุน้ มูลค่า
หุน้ละ 100 บาท ชาํระเตม็มูลค่า ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า ระบบ Co-generation กาํลงัการผลิตสูงสุด 120 MW 
และไอนํ้ ากาํลงัการผลิตสูงสุดรวมประมาณ 30 ตนัต่อชัว่โมง โรงไฟฟ้าตั้งอยูภ่ายในเขตนิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบงั โดยมีผูถื้อหุน้ดงัน้ี   
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่ 5 กมุภาพนัธ์ 2561 
 

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

รวม 14,840,000 100.00 
 

คณะกรรมการบริษทั มดีงันี:้- 
1. นายสุทศัน์ ชวพฒันากลุ 
2. นายสาคร สุขศรีวงศ ์
3. นายศิริธชั โรจนพฤกษ ์
4. นายมตัสึฮิโร่ ฮานาอิ 
5. นายยทุธ ชินสุภคักลุ 
6. นายธนา พฒุรังสี 
7. นายประสงค ์ หาญปิยวฒันสกลุ 
8. นายวชัระ อชัฌากรลกัษณ์ 

 

ผู้มอีาํนาจลงนามของบริษัท :- 
จาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผูกพนับริษทัได ้คือ กรรมการหน่ึงคน จากกรรมการกลุ่ม ก. 

และกลุ่ม ข. และกลุ่ม ค. รวมกนัจาํนวนสามคน ลงลายมือช่ือร่วมกนัพร้อมประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
กรรมการกลุ่ม ก. ไดแ้ก่ นายสุทศัน์ ชวพฒันากลุ และ นายมตัสึฮิโร่ ฮานาอิ  
กรรมการกลุ่ม ข.ไดแ้ก่ นายศิริธชั โรจนพฤกษ ์และ นายสาคร สุขศรีวงศ ์
กรรมการกลุ่ม ค. ไดแ้ก่ นายยทุธ ชินสุภคักลุ และ นายวชัระ อชัฌากรลกัษณ์ 
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โครงสร้างรายได้ 
                   หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2560 % ปี 2559 % ปี 2558 % 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 2,472,118 94.19 1,557,830 98.70 - - 
รายไดอ่ื้น 152,470 5.81 20,550 1.30 730 100.00 

รวม 2,624,588 100.00 1,578,380 100.00 730 100.00 

 

17.  Alternative Energies Kabushi Kaisha 
 

ข้อมูลทัว่ไป 
 

Alternative Energies Kabushi Kaisha (AE-KK) ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย

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

ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2556 ดว้ยทุนจดทะเบียน JPY 1,000,000 และจดทะเบียนเพ่ิมทุนในปี 2560 

จาํนวน JPY 24,000,000 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน JPY 25,000,000 (อตัราแลกเปล่ียน 0.294 เทียบเท่าเงินบาท

โดยประมาณ 7.35 ลา้นบาท) ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในธุรกิจพฒันาโครงการ

พลงังานในต่างประเทศ และการเขา้ถือหุน้ในบริษทัอ่ืน 
 

คณะกรรมการบริษทั มดีงันี:้- 
 

1. นายยทุธ ชินสุภคักลุ 
2. นายสุกิจ เลิศอศัวรัตน์ 
3. Mr.Hiroshi Yamada 

 

ผู้มอีาํนาจลงนามของบริษัท :- 
จาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้ คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั

และประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
 

โครงสร้างรายได้  
หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2560 % ปี 2559 % ปี 2558 % 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า  8,676 91.56 - - - - 
รายไดอ่ื้น 796 8.44 15,393 100.00 1,163 100.00 

รวม 9,472 100.00 15,393 100.00 1,163 100.00 
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18.  Kurihara Godo Kaisha 
 

ข้อมูลทัว่ไป 
             

Kurihara Godo Kaisha (GK1) ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยทางออ้ม โดย 

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

พฤศจิกายน 2556 ดว้ยทุนจดทะเบียน JPY 10,000 และจดทะเบียนเพ่ิมทุนอีก JPY 29,990,000  ปัจจุบนัมีทุน

จดทะเบียน JPY 30,000,000 (อตัราแลกเปล่ียน 0.294 เทียบเท่าเงินบาทโดยประมาณ 8.82 ลา้นบาท) ประกอบ

ธุรกิจพฒันาโครงการพลงังานในประเทศญ่ีปุ่น และการเขา้ถือหุน้ในบริษทัอ่ืน 
 

คณะกรรมการบริษทั มดีงันี:้- 
 

1. นายยทุธ ชินสุภคักลุ 
2. นายสุกิจ เลิศอศัวรัตน์ 
3. Mr.Hiroshi Yamada 

 

ผู้มอีาํนาจลงนามของบริษัท :- 
จาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้ คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั

และประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
 
 

โครงสร้างรายได้  
หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2560 % ปี 2559 % ปี 2558 % 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า  - - - - - - 
รายไดอ่ื้น 657 100.00 528 100.00 613 100.00 

รวม 657 100.00 528 100.00 613 100.00 
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19.  AE Power Godo Kaisha 
 

ข้อมูลทัว่ไป  
 

AE Power Godo Kaisha (GK2) ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้ม โดย Alternative Energies Kabushi 

Kaisha (AE-KK) ถือหุ้นใน GK2 สัดส่วนร้อยละ 100.00 ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2556 ดว้ยทุนจด

ทะเบียน JPY 10,000,000  (อตัราแลกเปล่ียน 0.296 เทียบเท่าเงินบาทโดยประมาณ 2.96 ลา้นบาท ประกอบ

ธุรกิจพฒันาโครงการพลงังานในประเทศญ่ีปุ่น และการเขา้ถือหุน้ในบริษทัอ่ืน  
 

คณะกรรมการบริษทั มดีงันี:้- 
 

1. นายยทุธ ชินสุภคักลุ 
2. นายสุกิจ เลิศอศัวรัตน์ 
3. Mr.Hiroshi Yamada 

 
 

ผู้มอีาํนาจลงนามของบริษัท :- 
จาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้ คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั

และประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
 
 

โครงสร้างรายได้  
 

หน่วย :  พนับาท 
 ปี 2560 % ปี 2559 % ปี 2558 % 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า  - - - - - - 
รายไดอ่ื้น 0.05 100.00 0.06 100.00 - - 

รวม 0.05 100.00 0.06 100.00 - - 
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20.  Kyotemba Solar Godo Kaisha 
 

ข้อมูลทัว่ไป  
 

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

พฤศจิกายน 2558 ดว้ยทุนจดทะเบียน JPY 10,000 ต่อมาไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุน จาํนวน JPY 19,000,000 

ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน JPY 19,010,000 (อตัราแลกเปล่ียน 0.294 บาท ต่อเยน เทียบเท่าเงินบาทประมาณ 

5.59 ลา้นบาท) ประกอบธุรกิจพฒันาโครงการพลงังานในประเทศญ่ีปุ่น และการเขา้ถือหุน้ในบริษทัอ่ืน 

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

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามโครงสร้างทางกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น 

ปัจจุบนับริษทัฯและบริษทัยอ่ย ไม่ไดถื้อหุน้ใน GK3 แต่ลงทุนผา่นโครงสร้างการลงทุนแบบ TK ใน

อตัราส่วนร้อยละ 98 ของเงินลงทุนใน GK3 ทั้งหมด  
 

โครงสร้างรายได้        
หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2560 % ปี 2559 % ปี 2558 % 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า  115,422 75.24 - - - - 
รายไดอ่ื้น 37,984 24.76 0.10 100.00 - - 

รวม 153,406 100.00 0.10 100.00 - - 
    
 

21.  Higashi Nihon Mega Solar 3 Godo Kaisha 
 

ข้อมูลทัว่ไป  
     

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

 

คณะกรรมการบริษทั มดีงันี:้- 
 

1. นายยทุธ ชินสุภคักลุ 
2. นายสุกิจ เลิศอศัวรัตน์ 
3. Mr.Hiroshi Yamada 
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ผู้มอีาํนาจลงนามของบริษัท :- 
จาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั

และประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
 
 

โครงสร้างรายได้        
หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2560 % 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า  - - 
รายไดอ่ื้น 5.60 100.00 

รวม 5.60 100.00 
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ปัจจัยความเส่ียงธุรกจิส่ิงพมิพ์ 
 
ความเส่ียงจากการพึง่พงิลูกค้ารายใหญ่ 
 

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

 

ความเส่ียงในเร่ืองราคาวตัถุดบิ และความผนัผวนของราคาวตัถุดบิ 
 

ในการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษทัฯ จ าเป็นตอ้งมีการส ารองวตัถุดิบให้เพียงพอต่อความ
ตอ้งการของลูกคา้ วตัถุดิบหลกัของบริษทัฯ คือกระดาษ ซ่ึงคิดเป็นตน้ทุนประมาณร้อยละ 40 - 45 ของ
ยอดขาย ซ่ึงราคากระดาษจะเปล่ียนแปลงตามสภาวะเศรษฐกิจ  โดยในปี 2558 ราคาเยื่อกระดาษปรับตวั
เพ่ิมข้ึน ท าให้ราคากระดาษในประเทศมีการปรับตวัสูงข้ึน  จากประสบการณ์ในธุรกิจส่ิงพิมพ์ของฝ่าย
บริหาร ประกอบกบัไดติ้ดตามราคากระดาษอยา่งใกลชิ้ด มีการควบคุมการใชก้ระดาษอยา่งเคร่งครัด ท าให้
บริษทัฯสามารถควบคุมตน้ทุนของกระดาษไวไ้ด ้ และบริษทัไดน้ าเข้ากระดาษจากต่างประเทศโดยตรง  ซ่ึง
ตน้ทุนกระดาษจะต ่ากวา่การซ้ือกระดาษภายในประเทศ  โดยสดัส่วนการซ้ือกระดาษระหวา่งกระดาษน าเขา้
จากต่างประเทศ และการซ้ือกระดาษภายในประเทศ คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 63 ต่อ 37   

อยา่งไรก็ดี ทีมผูบ้ริหารซ่ึงมีประสบการณ์ในธุรกิจส่ิงพิมพม์านานกว่า 20 ปี ไดมี้การวิเคราะห์
สถานการณ์และติดตามภาวะตลาดของวตัถุดิบในตลาดโลกและตลาดในประเทศอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือ
วางแผนในการสั่งซ้ือ และวิธีป้องกนัความเส่ียงโดยบริษทัอาจจ าเป็นตอ้งสต็อก วตัถุดิบส าหรับลูกคา้ท่ีมี
สัญญาไวแ้ละลูกคา้ประจ าส่วนหน่ึงเพ่ือสามารถรักษาราคาวตัถุดิบท่ีไดต้กลงกบัลูกคา้ไว ้พร้อมกบัช้ีแจงให้

ปัจจัยความเส่ียง 
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ลูกคา้ทราบและเขา้ใจถึงสถานการณ์ของวตัถุดิบ รวมถึงความจ าเป็นในการปรับราคา ตอ้งพยายามปรับราคา
ขายข้ึนตามราคาวตัถุดิบท่ีเพ่ิมข้ึน 

 

ความเส่ียงด้านความสามารถในการช าระหนีข้องลูกหนี ้
 

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

 

ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่น 
 

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

 

ความเส่ียงด้านการเปลีย่นแปลงเทคโนโลย ี
 

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



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

 

   หนา้ท่ี 66  

ไดพ้ยายามดูแลอยา่งใกลชิ้ดและศึกษาเพ่ือพฒันาไปสู่เทคโนโลยีใหม่ ๆ และเตรียมเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือ
รองรับความตอ้งการของลูกคา้ 
 

ความเส่ียงที่เกดิจากหนีสิ้นจากการค า้ประกนั 
 

ในระหวา่งปี 2546 ขณะนั้นบริษทัอยูใ่นระหวา่งแผนฟ้ืนฟูกิจการและผูบ้ริหารแผนของบริษทัฯ 
มีมติให้บนัทึกประมาณการหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการค ้ าประกนัตัว๋สัญญาใช้เงินท่ีออกโดย บริษทั  
แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) จ านวน 200 ล้าน ต่อธนาคารแห่งหน่ึง โดยบริษทัฯ บันทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายทั้งจ านวน  เน่ืองจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติัตามแผนฟ้ืนฟูกิจการในขณะนั้น
ไดต่้อมาบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว     ไดป้ฏิบติัตามแผนฟ้ืนฟูกิจการคร้ังท่ี  2  ท่ีไดผ้่านความเห็นชอบ
จากศาลแลว้เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2547  และเม่ือวนัท่ี  28 มิถุนายน  2550 ศาลมีมติเห็นชอบด้วยกบั
ขอ้เสนอแกไ้ขแผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าว  

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

เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2551 ศาลแพง่แผนกคดีลม้ละลายไดมี้ค าสัง่พิทกัษท์รัพยเ์ดด็ขาดแก่
บริษทั    แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ตามพระราชบญัญติัลม้ละลาย  ทั้งน้ีภาระหน้ีสินในส่วนท่ี
บริษทัฯ  ค ้าประกนัยงัคงมีอยูเ่ช่นเดิม ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัฯ ซ่ึงก าหนดแนวทางในการช าระหน้ี
โดยแปลงหน้ีเป็นหุน้สามญัในราคาหุน้ละ 4 บาท ในขณะนั้น ทั้งน้ีปัจจุบนั บริษทัฯ ไดด้ าเนินการลดทุนหุน้
สามญั อตัรา 3 ต่อ 1 มูลค่าหุน้ละ 1 บาท  แต่บริษทัฯ ยงัไม่ไดด้ าเนินการปรับค่าเผือ่หน้ีสินจากการค ้า
ประกนั  เน่ืองจากบริษทัฯยงัไม่ไดรั้บการเรียกร้องจากธนาคารแห่งหน่ึงใหจ่้ายช าระหน้ีจ านวนดงักล่าว 
แทนบริษทั แมเนเจอร์  มีเดีย  กรุ๊ป  จ ากดั (มหาชน) 

เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2553 ศาลแพง่แผนกคดีลม้ละลายไดมี้ค าพิพากษาให ้ บริษทั แมเนเจอร์ 
มีเดีย กรุ๊ป เป็นบุคคลลม้ละลายตามรายงานของเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยจ์ากมติการประชุมเจา้หน้ีคร้ังแรก 

 

ความเส่ียงจากการควบคุมและมอีทิธิพลในการบริหารงานโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
 

ปัจจุบนั  บริษทั อควา  คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั  (มหาชน)   เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ในบริษทัฯ โดยถือหุน้คิด
เป็นร้อยละ 38.85 ของหุ้นสามญัท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ของบริษทั ซ่ึงการท่ีบริษทัฯ มีผูถื้อหุ้นจ านวนร้อยละ 
38.85 ท าใหใ้นกรณีท่ีบริษทัฯ มีการประชุมผูถื้อหุน้และตอ้งขอมติส าคญัโดยใชค้ะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู ้
ถือหุ้นท่ีมาประชุม หรือมติพิเศษ ผูถื้อหุ้นใหญ่อาจจะไม่ลงมติในเร่ืองดงักล่าว ซ่ึงส่งผลกระทบในการ
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ด าเนินงานของกิจการและอ านาจตดัสินใจในดา้นต่างๆ ในเร่ืองท่ีเป็นสาระส าคญั เช่น การเพ่ิมทุนการซ้ือ
หรือขายกิจการ    การรวมกิจการ รายการท่ีเก่ียวโยง การขอเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัจากการเป็น
บริษทัจดทะเบียน และนโยบายการจ่ายเงินปันผล  ดงันั้น บริษทัฯจึงมีความเส่ียงจากการท่ีตอ้งขอมติพิเศษ
ในการประชุมผู ้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม จากโครงสร้างการจัดการซ่ึงประกอบด้วยกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบไปดว้ยบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 
จากจ านวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน มีกรรมการท่ีเป็นตวัแทนผูถื้อหุน้ใหญ่ จ านวน 2 ท่าน และมีการแต่งตั้ง
บุคคลภายนอกท่ีเป็นอิสระเขา้ร่วมในคณะกรรมการจ านวน 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านรับหนา้ท่ี
เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และพิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับความสมเหตุสมผลในการท ารายการ
ระหวา่งกนั ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการและท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

 
ปัจจัยความเส่ียง ธุรกจิโรงไฟฟ้า 

 

ความเส่ียงจากการเป็นบริษทัทีป่ระกอบธุรกจิโดยการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน (Holding Company) 
 

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

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

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

 

ความเส่ียงโดยทั่วไปอันเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (ทั้งใน
ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่น) 

 

ความเส่ียงจากการพึง่พงิลูกค้ารายใหญ่ 
 

 จากการท่ีกลุ่มบริษทัมีลูกคา้เป็นภาครัฐเพียงรายเดียว คือ การไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย (การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค, การไฟฟ้านครหลวง) ซ่ึงเป็นผูรั้บซ้ือไฟฟ้าตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement: 
PPA) ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น หากถูกบอกเลิกสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าดงักล่าว จะส่งผลต่อผลการด าเนินงาน อยา่งมี
นยัส าคญั อยา่งไรก็ดี กลุ่มบริษทัมีการควบคุมและติดตามการปฏิบติังานของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
ของทางกลุ่มมาอย่างต่อเน่ือง ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า รวมถึงปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากลในการด าเนินกิจการโรงไฟฟ้าและขอ้ก าหนดทางเทคนิคอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
 จากการท่ีรัฐบาลไทยมีนโยบายสนับสนุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนมาอย่าง
ต่อเน่ือง ดงันั้น กลุ่มบริษทัเช่ือว่าหน่วยงานรัฐของประเทศไทยจะไม่บอกเลิกสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าก่อน
ก าหนด โดยกลุ่มบริษทัมีนโยบายในการหาโอกาสการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ ๆ ทั้งในประเทศ
ไทยและในต่างประเทศเพ่ิมเติม อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือลดการพ่ึงพิงรายไดจ้ากโครงการโรงไฟฟ้าท่ีมีอยูเ่ดิม 
 

ความเส่ียงจากภัยพบัิติทางธรรมชาติหรือเหตุสุดวสัิยที่มผีลต่อการด าเนินธุรกจิโรงไฟฟ้า 
 

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

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

ความเส่ียงจากการที่แสงอาทติย์มีความเข้มของแสงน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ 
 

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

ความเส่ียงจากการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที่อาจล่าช้ากว่าก าหนดซ่ึงท าให้ต้นทุนการ
พฒันาและก่อสร้างโครงการเพิม่ขึน้ 
 

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

ความเส่ียงจากการที่แผงเซลล์แสงอาทติย์มีการเส่ือมสภาพเร็วกว่าทีค่าดการณ์ไว้ 
 

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

ความเส่ียงของการเปลีย่นแปลงนโยบายของภาครัฐ และหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
 

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

ความเส่ียงเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความต่อเน่ืองของกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย์ 
 

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

ความเส่ียงจากการมีค่าใช้จ่ายจากการต่ออายุการรับประกันผลงานและอุปกรณ์หลักในโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทติย์ที่เพิม่ขึน้ 
 

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

ความเส่ียงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขของใบอนุญาต ข้อก าหนด กฎหมายและกฎระเบียบของ
หน่วยงานราชการที่เกีย่วข้องได้อย่างครบถ้วน 
 

 การด าเนินธุรกิจ มีความเก่ียวขอ้งกบัเง่ือนไขของใบอนุญาต ขอ้ก าหนด กฎหมายและกฎระเบียบ
ของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงหากกลุ่มบริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขหรือขอ้ก าหนด ไม่วา่จะ
เน่ืองจากเหตุสุดวิสัยหรือปัจจยัอ่ืนๆ หน่วยงานราชการอาจพิจารณาระงบัหรือยกเลิกใบอนุญาต และ/หรือ
ก่อให้เกิดความรับผิดทางกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา และกฎหมายปกครอง ต่อกลุ่มบริษทัอนัจะส่งผล
กระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงินและความน่าเช่ือถือของกลุ่มบริษทัอยา่งมี
นยัส าคญั 
 อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัมีการใช้บริษทัท่ีปรึกษาทางกฎหมาย เพ่ือขอรับค าปรึกษาเก่ียวกบัขอ้
กฏหมาย กฏระเบียบ และวิธีปฏิบติัต่างๆ อนัเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ โดยมีนโยบายท่ีจะปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑ ์ระเบียบและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของทางกลุ่มบริษทั อยา่งต่อเน่ือง 
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ความเส่ียงที่กลุ่มบริษัทจะไม่มีรายได้จากส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย์ เม่ือพ้นก าหนดระยะเวลาทีร่ะบุในสัญญา PPA 
 

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

ความเส่ียงโดยทั่วไปอันเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศ
ญีปุ่่น 
 

ความเส่ียงจากการพัฒนาและด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นอาจไม่เป็นไป
ตามแผนทีว่างไว้ 
 

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

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

 

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

 

ความเส่ียงจากการสูญเสียรายได้จากการจ ากดัปริมาณการรับซ้ือไฟฟ้า (Curtailment) 
 

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

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

ความเส่ียงจากการไม่มีส่วนในการบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น
ผ่านโครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทีเค 
 

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

ความเส่ียงอันเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมซ่ึงด าเนินการ
โดยบริษัทร่วมอนัได้แก่ PPTC และ SSUT 
 

ความเส่ียงจากการพึง่พงิการรับซ้ือไฟฟ้าจาก กฟผ. และลูกค้าอุตสาหกรรม 
 

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

ความเส่ียงจากการพึง่พงิการจัดหาและการจัดส่งก๊าซธรรมชาติจากผู้ประกอบการเพยีงรายเดียว 
 

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

ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาเช้ือเพลงิ 
 

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

• ราคาขายไฟฟ้าให้กบั กฟผ. ไดถู้กค านวณความผนัผวนของราคาค่าก๊าซธรรมชาติเขา้ไป
กบัราคาขายไฟฟ้าแลว้ โดยมีการใชร้าคาก๊าซธรรมชาติของเดือนท่ีผลิตเขา้ไปค านวณราคาค่า
พลงังานไฟฟ้า (Energy Payment) ท่ีจะเรียกเกบ็จาก กฟผ. 
• ตามขอ้ก าหนดในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัลูกคา้อุตสาหกรรม โดยปกติ PPTC และ SSUT 
ตกลงขายไฟฟ้าในอตัราส่วนลดจากอตัราค่าไฟฟ้าขายปลีกของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ซ่ึง
เป็นรัฐวิสาหกิจผูใ้ห้บริการสาธารณูปโภคดา้นไฟฟ้าส าหรับพ้ืนท่ีในเขตกรุงเทพมหานครและ
สมุทรปราการ ทั้งน้ีสูตรอตัราค่าไฟฟ้าของ กฟน. ไดมี้การรวมค านวณค่า Ft ซ่ึงสะทอ้นความผนั
ผวนของราคาเช้ือเพลิง ซ่ึงค่า Ft ดงักล่าวจะมีการปรับเปล่ียนทุก ๆ 4 เดือนเพ่ือให้สอดคลอ้งกบั
ราคาของเช้ือเพลิงท่ีใช้ในการผลิตไฟฟ้าหลายชนิด เช่น ถ่านหิน น ้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ และ
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เช้ือเพลิงประเภทอ่ืน ตลอดจนอตัราเงินเฟ้อ อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และปัจจยัอ่ืนๆ 
ดงันั้นค่า Ft จึงเป็นการอา้งอิงกบัดชันีราคาเช้ือเพลิง (Fuel Price Index) โดยรวม ท่ีไม่ไดส้ะทอ้น
หรือไม่ได้ถูกออกแบบให้สะท้อนถึงตน้ทุนท่ีแท้จริงของ PPTC และ SSUT ซ่ึงประกอบด้วย
ตน้ทุนจากค่าก๊าซธรรมชาติเป็นส่วนส าคญั นอกจากน้ี ค่า Ft อาจไม่ไดมี้การปรับตวัตามกลไกท่ี
ไดอ้อกแบบไวเ้สมอไป  
• ตามขอ้ก าหนดภายใตส้ัญญาซ้ือขายไอน ้ ากบัลูกคา้อุตสาหกรรม PPTC และ SSUT ได้
ก าหนดราคาขายไอน ้ าให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในดัชนีอ่ืนๆ เช่น ฐานราคาก๊าซ
ธรรมชาติ ฐานราคาน ้ า ดชันีราคาผูบ้ริโภค และฐานราคาไอน ้ า อยา่งไรก็ตาม การปรับราคาตาม
การเปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจไม่สะทอ้นราคาก๊าซธรรมชาติท่ีแทจ้ริง เน่ืองจากดชันีอ่ืนนั้นอาจ
ไม่ไดมี้การปรับตวัไปในทิศทางและสดัส่วนเดียวกบัการปรับตวัของราคาก๊าซธรรมชาติ 

 

ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 
 

 กลุ่มบริษัท มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้ งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีการลงทุนและด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
ในประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงท าใหมี้รายไดเ้ป็นเงินตราต่างประเทศบางส่วน ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงมี
ความเส่ียงหากอตัราแลกเปล่ียนมีความผนัผวนอยา่งมีนยัส าคญั โดยถา้เงินบาทไทยมีแนวโน้มแข็งค่า จะ
ส่งผลกระทบท าใหร้ายไดจ้ากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงอยูใ่น
รูปเงินปันผล ลดลงเม่ือมีการแปลงค่าเป็นเงินบาท  
 นอกจากน้ียงัมีการกู้ยืมเงินตราต่างประเทศ เพื่อใช้ในการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น อันท าให้มีความเส่ียงจากการมีภาระหน้ีสินท่ีเพ่ิมข้ึนหากเงินบาทไทยมี
แนวโนม้อ่อนตวั อีกทั้งหากในอนาคตมีการลงทุนในประเทศอ่ืน ๆ ซ่ึงมีรายไดเ้ป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ 
และมีการกูย้มืเงินเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ อาจมีความเส่ียงจากความผนัผวนอยา่งมีนยัส าคญัของอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศสกลุเงินดงักล่าว 
 ในปัจจุบนั กลุ่มบริษทัยงัไม่ไดมี้การใชส้ัญญาแลกเปล่ียนอตัราแลกเปล่ียน (Currency Swap) เพื่อ
ป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน แต่อยา่งใด แต่ก าลงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาท่ีจะเอา Currency Swap 
มาใช้ในอนาคตอนัใกล้น้ี โดยจะมีการพิจารณาถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมในการน าเคร่ืองมือ
ทางการเงินประเภทน้ีมาใชส้นบัสนุนการด าเนินกิจการของทางกลุ่ม 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 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 26 เคร่ือง เป็นเจา้ของ 52.73  

4. เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 3 เคร่ือง เป็นเจา้ของ 34.86 

จ านองกบั 
ธนาคารทหารไทย 
วงเงินจ านอง 

57.50 ลา้นบาท 

5. เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 27 เคร่ือง เป็นเจา้ของ 55.11 ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 

 

ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกจิ 
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บริษัทย่อย และบริษัทย่อยทำงอ้อม 
 

ประเภทลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 
มูลค่ำ สุทธิ 
(ล้ำนบำท) 

ภำระผูกพนั 

1. ทีด่นิ    

- ในประเทศไทย    

JKR จ านวน 1 แปลง 

เป็นเจา้ของ 

15.62 จ านองกบั KBANK 

RPV จ านวน 1 แปลง 15.88 จ านองกบั KBANK 

LOPBURI จ านวน 1 แปลง 16.43 จ านองกบั KBANK, TMB 

- ในประเทศญ่ีปุ่น จ านวน 4 แปลง  207.34  

2. โรงไฟฟ้ำ    

- Solar Farm    

JKR จ านวน 1 แปลง 

เป็นเจา้ของ 

320.88 จ านองกบั KBANK 

RPV จ านวน 1 แปลง 321.71 จ านองกบั KBANK 

LOPBURI จ านวน 1 แปลง 397.74 จ านองกบั KBANK, TMB 

ปราจีนบุรี จ านวน 1 แปลง  194.94 จ านองกบั TMB 

GK3 จ านวน 1 แปลง  759.42  

- Solar Roof    

EPCOG จ านวน 8 โครงการ เป็นเจา้ของ 58.58 จ านองกบั TMB 
 

 
หมำยเหตุ ฯ  

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

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

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

บริษทัย่อยทางอ้อม : 

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

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

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

ข้อพพิาททางกฎหมาย 
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บริษทัย่อยทางอ้อม : (ต่อ) 

ผูข้ายยนิยอมท่ีจะจดัหาโรงไฟฟ้าอ่ืนมาขายใหก้บัโจทกต์ามท่ีโจทกเ์สนอ และยนิยอมท่ีจะรับผดิในความ
เสียหายทั้งปวงท่ีอาจมีข้ึน 

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

 ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2560 บริษทัย่อยทางออ้มในประเทศญ่ีปุ่น 2 แห่งขา้งตน้ ในลงนาม
ในบนัทึกขอ้ตกลง (MOU) เพิ่มเติมร่วมกบับริษทัผูข้ายโครงการ (GE) โดยให้ GE ดาํเนินการหา
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยอ่ื์น ๆ ท่ีมีกาํลงัการผลิตไม่ตํ่ากว่า 12 เมกะวตัต์ มาขายคืนให้
โจทก ์หรือ บริษทัยอ่ยของโจทกภ์ายในวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2560 หากไม่สามารถดาํเนินการไดต้อ้งจ่ายค่า
ความเสียหายให้แก่โจทก์ เป็นจาํนวนเงิน 690 ล้านเยนหรือประมาณ 197.26 ล้านบาท เม่ือครบ
กาํหนดเวลา GE ไม่สามารถดาํเนินการหาโครงการโรงไฟฟ้าอ่ืนมาขายให้โจทก์ตามท่ีโจทก์เสนอ จึง
ตอ้งจ่ายค่าความเสียหายให้โจทก์ อย่างไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 29 ธันวาคม 2560 บริษทัฯ ไดจ่้ายชาํระค่า
ความเสียหายให้กบัโจทก์ และไดมี้การเรียกค่าเสียหายจาก GE ภายหลงัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
บริษทัฯ ไดรั้บชาํระค่าเสียหายจาก GE ครบทั้งจาํนวนแลว้ 
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 ช่ือบริษัท  บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
 

ช่ือย่อ                     EPCO 
 

เลขทะเบียนบริษัท   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 
 

ทุนจดทะเบยีน ณ 31 ธนัวาคม 2560 หุน้สามญั 937,716,283 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท รวม 937,716,283 บาท 
 

ทุนช าระแล้ว ณ 31 ธนัวาคม 2560 หุน้สามญั 836,030,770 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท รวม 836,030,770 บาท 
 

 

 บุคคลอ้างองิ 
 

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

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

 

ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอ่ืน 
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หลกัทรัพย์ของบริษัท   
บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 937,716,283 หุน้ ทุนชาํระแลว้จาํนวน 836,030,770 หุน้ โดยแบ่ง

ออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 836,030,770  หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ดงันั้น จาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง
จาํนวนเท่ากบั  836,030,770  หุน้ 

 

โครงสร้างการถือหุ้น 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียน วนัที ่14 มีนาคม 2561 ดังนี ้ 
 

ลําดับ จํานวนหุ้น %

1 บริษัท อควา คอร์เปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) 324,834,215               38.85            

2 กลุ่มชินสุภัคกลุ ประกอบด้วย : - 150,272,610               17.97            

นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล 54,665,488                6.54             
น.ส. มาลินี ชินสุภัคกุล 43,209,840                5.17             
นาย ยอด ชินสุภัคกุล 27,107,680                3.24             
นาง มาริสา ณ นคร 22,836,534                2.73             
นาย ยุทธชัย ชินสุภัคกุล 1,817,088                  0.22             
นาง มาลีรัตน์ ชินสุภัคกุล 635,980                     0.08             

3 นาย กําพล วิระเทพสุภรณ์ 39,751,900                 4.75              

4 กลุ่มศรเลศิลํา้วาณิช ประกอบด้วย : - 17,220,149                 2.06              

นาย มงคล ศรเลิศล ํา้วาณิช 16,500,000                1.97             
น.ส. จันทนา ศรเลิศล ํา้วาณิช 334,649                     0.04             
น.ส. ทัศนีย์ ศรเลิศล ํา้วาณิช 298,850                     0.04             
นาง นฤมล ศรเลิศล ํา้วาณิช 52,819                       0.01             
น.ส. ธัญลักษณ์ ศรเลิศล ํา้วาณิช 27,831                       0.00             
นาย เจริญ ศรเลิศล ํา้วาณิช 6,000                         0.00             

รายช่ือ

 
     

ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
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โครงสร้างการถือหุ้น (ต่อ) 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียน วนัที ่14 มีนาคม 2561 ดังนี ้ 
 

ลําดบั จํานวนหุ้น %

5 กลุ่ มแสงทองอร่าม ประกอบด้วย : - 9,749,091                         1.17                  

นาย เฮ้าคิน แสงทองอร่าม 4,550,000                        0.54                 
นาย เจริญชัย แสงทองอร่าม 3,648,909                        0.44                 
นาย ปธิกร แสงทองอร่าม 1,019,000                        0.12                 
นาย ชัยณรงค์ แสงทองอร่าม 441,182                            0.05                 
นาย เผ่าคิน แสงทองอร่าม 90,000                              0.01                 

6 น.ส. จิราพัชร ไชยวรรณา 9,259,012                         1.11                  

7 นาย สนอง สวยพริ้ง 6,391,148                         0.76                  

8 นาย มิตติ ตยิะไพรัช 6,090,000                         0.73                  

9 กลุ่ มอัจฉราวรรณ ประกอบด้วย : - 5,880,568                         0.70                  

นาง ภาวนา อัจฉราวรรณ 5,057,956                        0.60                 
นาย วัลลภ อัจฉราวรรณ 822,612                            0.10                 

10 กลุ่ มอยู่ทอง ประกอบด้วย : - 4,840,640                         0.58                  

นาย ภานุต อยู่ทอง 4,829,300                         0.58                  
นาง นฤมล อยู่ทอง 11,340                               0.00                  

574,289,333                     68.69                

261,741,437                     31.31                

836,030,770                     100.00              

ผู้ถือหุ้นรายอ่ืน

จํานวนหุ้นทั้งส้ิน

รายช่ือ

รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดบั

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

บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษี โดย
ข้ึนอยูก่บัภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์ดาํเนินธุรกิจในอนาคตของบริษทัฯ   

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ มีกาํไร
สุทธิประจาํปี 2560 และมีกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร ดงัน้ี : - 

 
 

 
ทาํให้บริษทัฯ มีกาํไรสะสมสาํหรับการจดัสรรในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังน้ี โดยเสนอให้

จ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสด 
 

เพื่อพิจารณาอนุมติัจดัสรรกาํไรจากผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึง วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 และจากกาํไรสะสม  โดยจ่ายปันผลในรูปของเงินสด และหุน้ปันผล  รวมอตัราหุน้ละ 0.16 บาท  
เป็นจาํนวนเงิน 130,580,084.06 บาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

1. จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอตัราหุ้นละ 0.11 บาท รวมจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด จาํนวน 
90,769,070.06 บาท ซ่ึงบริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้  สาํหรับผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 
มกราคม 2560  ถึง วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.03 บาท เม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม 2560 เป็นจาํนวนเงิน 
23,886,608.46 บาท และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยอีก สาํหรับผลการดาํเนินงานวนัท่ี 1 กรกฎาคม – 31 
ธนัวาคม 2560 และจากกาํไรสะสม ให้แก่ผูถื้อหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.08 บาท (จาํนวนหุ้น 836,030,770 หุ้น) 
เป็นจาํนวนเงิน 66,882,461.60 บาท  

2. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิม่ทุน ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั ในอตัรา 20 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้
ปันผล สาํหรับจาํนวนหุน้ 796,220,282 หุน้  รวมเป็นหุน้ปันผลทั้งส้ินจาํนวน 39,811,014 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว้
หุน้ละ 1 บาท รวมมูลค่าทั้งส้ิน 39,811,014 บาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท 
ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายใดมีเศษของหุน้เดิมหลงัการจดัสรรหุน้ปันผลแลว้ ใหจ่้ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่าย
เป็นหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท ซ่ึงบริษทัฯไดจ้ดัสรรไปแลว้เม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม 2560 

 

 
 
 

รายละเอยีด จํานวนหุ้นสามญั จํานวนเงิน (บาท) มูลค่าต่อหุ้น 

กาํไรสุทธิ ปี 2560 836,030,770 51,587,337.70 0.062 
กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

836,030,770 หุน้ 184,515,473.51 0.221 
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ทั้งน้ีเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอตัราท่ีกฏหมายกาํหนด โดยบริษทัจะหักภาษี 
ณ ท่ีจ่ายสาํหรับปันผลทั้งหมดท่ีจ่าย จากปันผลในส่วนท่ีจ่ายเป็นเงินสด 

 

โดยผูถื้อหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได ้ดงัน้ี :- 
 -  อตัราหุน้ละ 0.0205 บาท  เครดิตภาษีไดอ้ตัราร้อยละ 20 

 -  อตัราหุน้ละ 0.0595 บาท ไม่สามารถเครดิตภาษีได ้เน่ืองจากเป็นส่วนของ 
     ผลกาํไรท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

ข้อมูลเปรียบเทยีบการจ่ายเงนิปันผลในปีทีผ่่านมา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ทั้งน้ีกาํหนดใหว้นัท่ี 4 พฤษภาคม 2561 เป็นวนัใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ (“Record Date”) ในการรับเงินปัน

ผล  โดยใหจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2561 เน่ืองจากตอ้งขออนุมติัจากท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ก่อน 
 
 
 

รายละเอยีด 
การจ่ายเงินปันผล 

ปี 2559 ปี 2558 

 กาํไรสุทธิ   131.78 ลา้นบาท 244.57  ลา้นบาท 
 จาํนวนหุน้สามญัท่ีชาํระแลว้ 765,585,412 หุน้ 736,140,807 หุน้ 
 เงินปันผลประจาํปี 
 โดยจ่ายเป็น  –  เงินสด 
                       – หุน้ปันผล 

 

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

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

 เงินปันผลจ่ายทั้งส้ินประมาณ 122.49  ลา้นบาท 161.95  ลา้นบาท 
 สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล 
 เทียบกบักาํไรสุทธิ 

92.95% 66.22% 
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คณะกรรมการของบริษทัประกอบด้วย คณะกรรมการ 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษทั, 
คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน โดยมีรายช่ือและขอบเขตอาํนาจ
หนา้ท่ีดงัน้ี 

 

1.  คณะกรรมการบริษัท 
 

     คณะกรรมการบริษทั มีจาํนวน 9 ท่าน ประกอบดว้ย 
 

 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามแทนบริษทัฯ คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือและประทบัตราสาํคญัของบริษทัฯ  
 

อาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัทฯ 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ  มีอํานาจและหน้าท่ีจัดการบริษัทฯ  ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีชอบดว้ยกฎหมาย ดว้ยความ
สุจริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ  รวมทั้ งกาํหนด เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย   
แผนงานและงบประมาณของบริษทัฯ ควบคุมกาํกบัดูแลการบริหาร และการจดัการของคณะกรรมการ
บริหารให้เป็นไปตามนโยบายท่ีไดรั้บมอบหมาย เวน้แต่ในเร่ืองดงัต่อไปน้ีซ่ึงคณะกรรมการตอ้งไดรั้บ
อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อนการดาํเนินการ ไดแ้ก่ เร่ืองท่ีกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดรั้บมติอนุมติัของท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู ้การขายหรือโอนกิจการของบริษทัฯ ทั้งหมด
หรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน หรือการซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนมาเป็นของบริษทัฯ การ

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

3 นายแดน   ชินสุภคักลุ ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการพิจารณาการลงทุน 

4 นายอารักษ ์  ราษฎร์บริหาร กรรมการพิจารณาการลงทุน 
5 นายประสงค ์  หาญปิยวฒันสกลุ กรรมการบริหาร 

6 นางสาวรุ่งระวี   เอ่ียมพงษไ์พฑูรย ์ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

7 นายชยัวฒัน ์  อศัวินทรางกรู ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
8 นายชาลี   ดิษฐลกัษณ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
9 Mr. Hester         Chew กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

การจัดการ 
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แกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั รวมถึงการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการซ้ือและขายสินทรัพย์
ท่ีสาํคญัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือตามท่ีหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ กาํหนด 
 

กรรมการอสิระ  
 

คณะกรรมการบริษทัชุดปัจจุบนัประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซ่ึงนบัเป็น 1 ใน 3 ของ
จาํนวนกรรมการทั้งหมด  

 

คาํนิยามของ กรรมการอสิระ 
 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

2. เป็นกรรมการท่ีไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัท่ี
เก่ียวขอ้ง หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั รวมทั้งไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน หรือท่ีปรึกษาท่ี
ไดรั้บเงินเดือนประจาํจากบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ของบริษทั 

3. เป็นกรรมการท่ีไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มทั้งในดา้นการเงิน
และบริหารงานของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั และ
รวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงักล่าวมาก่อนในระยะเวลา 1 ปี ก่อน
ได้รับการแต่งตั้ งเป็นกรรมการตรวจสอบ เวน้แต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่าง
รอบคอบแลว้ เห็นวา่การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติั
หนา้ท่ีและการใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระ 

4. เป็นกรรมการท่ีไม่ใช่เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ
บริษทั 

5. เป็นกรรมการท่ีไม่ไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษทั 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 
 

สามารถปฏิบัติหน้าท่ีแสดงความคิดเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย จากคณะกรรมการบริษทั โดยไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ
บริษทั รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว 
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2.  คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

  คณะกรรมการตรวจสอบ  มีจาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 
 

ช่ือ – นามสกลุ ตําแหน่ง 

1 นายชยัวฒัน์    อศัวนิทรางกรู ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

2 นายชาลี          ดิษฐลกัษณ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

3 Mr. Hester      Chew กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 
หมายเหตุฯ   กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์เพียงพอท่ีจะทาํ   

       หนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน และไม่มีส่วนไดเ้สียในบริษทั 
 

อาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

(1) สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพยีงพอ 
(2) สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(internal audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกยา้ย เลิกจา้งหัวหนา้
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

(3) สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยข์อ้กาํหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

(4) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทั และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มี
ฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

(5) พิจารณานโยบาย และสอบทานแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ 
ตามโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั่น ให้มีความ
เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดล้อมของบริษัท วฒันธรรมองค์กร และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพื่ออนุมติั 

(6) พิจารณาทบทวนความเหมาะสม ของการเปล่ียนแปลงนโยบายการต่อตา้นการคอร์รัปชั่นท่ี
ได้รับจากประธานเจ้าหน้าบริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ ัดการ  ผูบ้ริหาร และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั เพื่ออนุมติั 

(7) สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเส่ียงเก่ียวกบั
การทุจริตคอร์รัปชัน่ ตามท่ีฝ่ายตรวจสอบภายในไดเ้สนอ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าระบบดงักล่าว มีความ



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ           บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

 

  หนา้ท่ี  91 

เส่ียงท่ีจะทาํให้เกิดโอกาสการคอร์รัปชัน่ท่ีมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงาน
ของบริษทันอ้ยท่ีสุด และมีความเหมาะสม กบัรูปแบบธุรกิจของบริษทั 

(8) รับเร่ืองแจ้งเบาะแสการกระทาํคอร์รัปชั่น ท่ีคนในองค์กรมีส่วนเก่ียวขอ้ง และตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จริงตามท่ีไดรั้บแจง้ และเสนอเร่ืองใหค้ณะกรรมการบริษทัร่วมกนัพิจารณาลงโทษ หรือ
แกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

(9) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั รายการไดม้า/จาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์สาํคญั และรายการอ่ืนใด
ท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

(10) จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ซ่ึง
รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูล
ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของ
บริษทั 

(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
(ฉ) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ี

ตามกฎบตัร (charter) 
(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความ

รับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
(11) ปฏิบัติการ อ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 
(12) ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการหรือการ

กระทาํดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน
ของบริษทัฯ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษทัฯ เพื่อดาํเนินการ
ปรับปรุงและแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

(1) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
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(2) การทุจริตหรือมีส่ิงผดิปกติหรือมีความบกพร่องท่ีสาํคญัในระบบควบคุมภายใน 
(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์ขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
หากคณะกรรมการของบริษทัฯ หรือผูบ้ริหารไม่ดาํเนินการให้มีการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลา

ตามวรรคหน่ึง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทาํตามวรรคหน่ึง
ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระ ไม่ไดเ้ป็นเจา้หน้าท่ี
หรือลูกจ้างของบริษัทฯ  และในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบดังท่ีกล่าวมาน้ี 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผดิชอบต่อบุคคลภายนอก  

 
3.  คณะกรรมการบริหาร  
 

คณะกรรมการบริหาร  มีจาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 
 
 
 
 

 
 
 

อาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร 
 

1. กําหนดนโยบาย วางแผน ทิศทาง กลยุทธ์การดําเนินธุรกิจ แผนการเงิน งบประมาณการ

ดาํเนินงานและการลงทุน รวมถึงการบริหารงานดา้นอ่ืน ๆ ของกลุ่มบริษทัเพื่อให้สอดคลอ้งกบั

สภาพทางเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขนัในตลาด เพื่อนาํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการของ

บริษทัฯ เพื่อพิจารณาและอนุมติั   

2. พิจารณาและศึกษาความเป็นไปไดส้าํหรับโครงการขยายธุรกิจและโครงการลงทุนใหม่ ๆ รวมถึง

ศึกษา พิจารณาและอนุมติัการเขา้ร่วมประมูลงาน ตลอดจนการเขา้ดาํเนินโครงการต่าง ๆ ของ

กลุ่มบริษทั ตามท่ีเห็นสมควรและเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ตามกรอบ

นโยบายท่ีคณะกรรมการของบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาและอนุมติั 

3. กาํกบัดูแลและติดตามการดาํเนินการตามนโยบายและแนวทางการบริหารต่าง ๆ ของบริษทัฯ ท่ี

ไดก้าํหนดไวใ้ห้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีความเหมาะสมต่อสภาพการ

ช่ือ – นามสกลุ ตําแหน่ง 

1 นายยทุธ   ชินสุภคักลุ ประธานกรรมการบริหาร 

2 นายวรีะ   เหล่าวทิวสั กรรมการบริหาร 

3 นายประสงค ์  หาญปิยวฒันสกลุ กรรมการบริหาร 
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ดาํเนินธุรกิจและสภาวะการแข่งขนัในตลาด รวมถึงรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ต่อท่ี

ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ อยา่งสมํ่าเสมอ 

4. ให้คาํแนะนํา คาํปรึกษา รวมถึงกําหนดแนวนโยบายและขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร / กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ และ

คณะทาํงานชุดต่าง ๆ ของกลุ่มบริษทั เพื่อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

5. พิจารณาอนุมติัใหอ้าํนาจต่าง ๆ ตามท่ีจาํเป็นและมีความเหมาะสม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารและ

ดาํเนินกิจการของบริษทัฯ แก่ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ และคณะทาํงานของบริษทัฯ ตาม

กฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กาํหนด 

6. พิจารณาและอนุมติัการใชจ่้ายเงินเพื่อการบริหารและดาํเนินกิจการต่าง ๆ ท่ีมีความจาํเป็นและเป็น

ประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ในส่วนท่ีเกินกว่าอาํนาจหรือเกินกว่าวงเงินอนุมติัของ

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร / กรรมการผูจ้ ัดการ ทั้ งน้ี ให้เป็นไปตามขอบเขตอาํนาจอนุมัติท่ี

ประกาศใช ้ณ ขณะนั้น และกาํหนดให้รายงานเก่ียวกบัการดาํเนินการดงักล่าวให้คณะกรรมการ

ของบริษทัฯ ไดรั้บทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังแรกนบัจากวนัท่ีพิจารณาอนุมติั

ใหมี้การดาํเนินการดงักล่าว 

7. ดาํเนินการอ่ืน ๆ ตามนโยบายท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษทัฯ 

8. ใหมี้อาํนาจในการมอบอาํนาจช่วง และ/หรือมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนปฏิบติังานเฉพาะอยา่งแทนได ้

โดยการมอบอาํนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าว ให้อยู่ภายใตข้อบเขตแห่งการมอบ

อาํนาจตามหนังสือมอบอาํนาจท่ีให้ไว  ้และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ ขอ้กาํหนด หรือคาํสั่งท่ี

คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดก้าํหนดไว ้ทั้งน้ี การมอบหมายอาํนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการบริหาร จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจหรือมอบอาํนาจช่วงท่ีทาํให้

คณะกรรมการบริหาร หรือผูรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมติัรายการท่ี

ตนเองหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามท่ีนิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

หรือประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง) อาจมีส่วนไดเ้สีย 

หรืออาจไดรั้บประโยชน์ในลกัษณะใด ๆ หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทัฯ 
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4.  คณะกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน มีจาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย   
 

ช่ือ – นามสกลุ ตําแหน่ง 

1 นายแดน   ชินสุภคักลุ ประธานกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน 

2 นายชาลี   ดิษฐลกัษณ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

3 นางสาวรุ่งระวี  เอ่ียมพงษไ์พฑูรย ์ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
 
 

อาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

ดงัต่อไปน้ี 
1. ดา้นการสรรหา 

1.1 พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างและองคป์ระกอบของคณะกรรมการของบริษทัฯ 
1.2 กาํหนดหลกัเกณฑ์ในการสรรหาและคุณสมบติับุคลากรเพื่อดาํรงตาํแหน่งกรรมการของ

บริษทัฯ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร / กรรมการผูจ้ดัการ รวมถึงผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ 
1.3 สอบทานขอ้มูลของบุคลากรท่ีจะได้รับการแต่งตั้งให้ทาํหน้าท่ีกรรมการของกลุ่มบริษทั 

เพื่อใหแ้น่ใจว่ามีคุณสมบติัเป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฏหมายและหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวกบัการ
ดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ กาํหนดก่อนนาํเสนอช่ือใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้ของบริษทัฯ (แลว้แต่กรณี) พิจารณาอนุมติัและแต่งตั้ง แลว้แต่กรณี 

1.4 สอบทานขอ้มูลของบุคลากรท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งใหท้าํหนา้ท่ีผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ 
เพื่อให้แน่ใจว่ามีคุณสมบติัเป็นตามขอ้กาํหนดของกฎหมายและหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวกบัการ
ดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ กาํหนดก่อนนาํเสนอช่ือใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ได้
พิจารณาอนุมติัและแต่งตั้ง  

2. ดา้นการพิจารณาค่าตอบแทน 
2.1 กาํหนดนโยบายค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล สาํหรับคณะกรรมการของบริษทั

ฯ คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ของบริษทัฯ ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการของ
บริษทัฯคณะกรรมการของบริษทัยอ่ย รวมถึงผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ 

2.2 กาํหนดค่าตอบแทน เงินรางวลั เบ้ียประชุม บาํเหน็จ โบนสั และผลประโยชน์อ่ืนๆ ทั้งท่ีเป็น
ตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน สาํหรับคณะกรรมการของบริษทัฯ คณะกรรมการชุดยอ่ยชุดต่างๆ 
ของบริษทัฯ ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ คณะกรรมการของบริษทั



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ           บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

 

  หนา้ท่ี  95 

ยอ่ย รวมถึงผูบ้ริหารระดบัสูงของกลุ่มบริษทั และนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 
หรือคณะกรรมการของบริษทัฯ เพื่อพิจารณาและอนุมติั (แลว้แต่กรณี) 

2.3 ประเมินผลการปฏิบติังาน รวมถึงพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนๆ (ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน) สําหรับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร/ กรรมการ
ผูจ้ดัการของบริษทัฯ 

2.4 คณะกรรมการของบริษทัฯ อาจมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
พิจารณาและดาํเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ 
(ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน) ของผูบ้ริหารระดับสูงของกลุ่มบริษทั เพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ในเร่ืองดงัน้ี 

1)  เพื่อกาํหนดนโยบายแผนบริหารจดัการดา้นทรัพยากรบุคคลสาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง
ของกลุ่มบริษทั ใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกบัเป้าหมายทางธุรกิจของบริษทัฯ 

2)  เพื่อสร้างความมั่นใจว่าค่าตอบแทนรวมถึงผลประโยชน์ต่างๆ สําหรับผูบ้ริหาร
ระดบัสูงของกลุ่มบริษทั อยู่ในระดบัท่ีสามารถแข่งขนักบัผูป้ระกอบธุรกิจรายอ่ืนใน
อุตสาหกรรมเดียวกนัได ้

3)  เพื่อรักษาบุคลากรท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมในตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงไวก้บับริษทัฯ 
 

5.  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีจาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย   
 

ช่ือ – นามสกลุ ตําแหน่ง 

1 นายยทุธ   ชินสุภคักลุ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

2 นายวรีะ   เหล่าวทิวสั กรรมการบริหารความเส่ียง 

3 นายชยัวฒัน์       อศัวนิทรางกรู กรรมการบริหารความเส่ียง 
 

อาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
  

1. กําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงโดยรวมของกลุ่มบริษัท เพื่อนําเสนอ
คณะกรรมการของบริษทัฯ เพื่อพิจารณาอนุมติัและทาํการทบทวนตามความเหมาะสม 

2. กาํหนดกรอบแนวทางในการบริหารจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทั ให้สอดคลอ้งกบันโยบาย
การบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทั เพื่อให้สามารถประเมิน ติดตาม และดูแลให้การบริหาร
จดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ของกลุ่มบริษทั
รวมถึงการทบทวนตามความเหมาะสมและจาํเป็น 
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3. กาํกบัดูแลและติดตามการปฏิบติัตามนโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทั ภายใตก้รอบ
แนวทางในการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัฯ 

4. สนบัสนุนและพฒันาแนวทางการบริหารความเส่ียงเพื่อใหก้ารบริหารความเส่ียงมีการดาํเนินงาน
ทัว่ทั้งกลุ่มบริษทั 

5. รายงานผลการดาํเนินงานต่อคณะกรรมการของบริษทัฯ อยา่งสมํ่าเสมอเก่ียวกบัสถานะความเส่ียง
ของกลุ่มบริษทั การดาํเนินการเพื่อบริหารจดัการความเส่ียง เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบ
และพิจารณาปรับปรุงแกไ้ข เพื่อใหก้ารดาํเนินงานของกลุ่มบริษทับรรลุตามนโยบายและกลยทุธ์
ท่ีกาํหนด 
 

6.  คณะกรรมการพจิารณาการลงทุน 

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน  มีจาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย   
 

ช่ือ – นามสกลุ ตําแหน่ง 

1 นายแดน   ชินสุภคักลุ ประธานกรรมการพิจารณาการลงทุน 

2 นายอารักษ ์  ราษฎร์บริหาร กรรมการพิจารณาการลงทุน 

3 Mr. Hester          Chew กรรมการพิจารณาการลงทุน 
 
 

อาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการพจิารณาการลงทุน  
 

1. กาํหนดกลยทุธ์การลงทุน แผนการลงทุน รวมถึงงบประมาณการลงทุนประจาํปีอนัเก่ียวเน่ืองกบั
การลงทุนในธุรกิจหลกัของบริษทัฯ (CAPEX Investments) เพื่อนาํเสนอต่อคณะกรรมการของ
บริษทัฯ และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (แลว้แต่กรณี) เพื่อพิจารณาและอนุมติัตาม
ขอ้กาํหนดและหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

2. กาํหนดนโยบายการบริหารและการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น (Short-Term Investments) กรอบ
หลกัเกณฑ์ และระเบียบการบริหารและการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้ นของกลุ่มบริษทั เพื่อ
นาํเสนอต่อคณะกรรมการของบริษทัฯ เพื่อพิจารณาและอนุมติั เพื่อใช้ในการดาํเนินงานการ
ลงทุนของบริษทัฯ 

3. พิจารณาสอบทานขอ้เสนอการเขา้ซ้ือกิจการ การเขา้ลงทุน และการขายสินทรัพย ์รวมทั้งการ
จดัหาแหล่งเงินทุนท่ีมีความเพียงพอและเหมาะสม สาํหรับการลงทุนในธุรกิจหลกัของบริษทัฯ 

4. พิจารณาสอบทานการดาํเนินการดา้นการลงทุนในธุรกิจหลกัและการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
ของบริษทัฯ  
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5. กาํกบั ดูแลและติดตามการลงทุนในธุรกิจหลกัและการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้นของบริษทัฯ ให้
อยูภ่ายใตก้รอบการบริหารจดัการการลงทุนและความเส่ียงท่ีกาํหนด 

6. พิจารณาและอนุมติัการดาํเนินการท่ีจาํเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการลงทุนในธุรกิจหลกัและการ
ลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้นของบริษทัฯ ตามนโยบายแนวทางการปฏิบติัและอาํนาจหน้าท่ี ท่ี
คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดก้าํหนด  

7. พิจารณาเร่ืองอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษทัฯ   
8. ใหมี้อาํนาจในการมอบอาํนาจช่วง และ/หรือมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนปฏิบติังานเฉพาะอยา่งแทนได ้

โดยการมอบอาํนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าว ให้อยู่ภายใตข้อบเขตแห่งการมอบ
อาํนาจตามหนังสือมอบอาํนาจท่ีให้ไว  ้และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ ขอ้กาํหนด หรือคาํสั่งท่ี
คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดก้าํหนดไว ้ทั้งน้ี การมอบหมายอาํนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการลงทุนจะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจหรือมอบอาํนาจช่วงท่ีทาํให้
คณะกรรมการลงทุน หรือผูรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการลงทุน สามารถอนุมติัรายการท่ีตนเอง
หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามท่ีนิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน หรือ
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง) อาจมีส่วนไดเ้สีย หรือ
อาจไดรั้บประโยชน์ในลกัษณะใด ๆ หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทัฯ 
 

ผู้บริหาร 

ผูบ้ริหาร ณ 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 
 

ช่ือ – นามสกลุ ตําแหน่ง 

1 นายวรีะ   เหล่าวทิวสั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

2 นางอาภรณ์   ปรัชญาทิพยส์กลุ ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด 

3 นายวรวิทย ์           จารุศรีบุญชยั ผูจ้ดัการโรงงาน 

4 นายอุทิศ   สิรินนัทน์ภสั รองผูจ้ดัการโรงงาน 

5 นางกนกอร จนัทน์คร ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน และเลขานุการบริษทั 

6 นางสาวสุนนัทา   เอนกสินทรัพย ์ ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 

7 นายนคร   ช่ืนสม ผูจ้ดัการแผนกบุคคลและธุรการ 
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อาํนาจหน้าทีข่องประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
 

1. มีอาํนาจควบคุมการบริหารงานของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริหาร
กาํหนดไว ้และรายงานผลการดาํเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร 

2. พิจารณาการจดัสรรงบประมาณประจาํปีท่ีฝ่ายบริหารจดัทาํเพื่อนาํเสนอให้คณะกรรมการ
บริหารพิจารณาอนุมติั รวมทั้งควบคุมการใชจ่้ายงบประมาณประจาํปีของแต่ละหน่วยงาน 

3. พิจารณาประเมินการดาํเนินงานของบริษทัฯ อยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อป้องกนัความเส่ียงจากปัจจยั
ต่างๆ  ไม่วา่จากภายในหรือภายนอกบริษทัฯ 

4. มีอาํนาจสั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพื่อให้การปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบายหรือ
ผลประโยชน์ของบริษทัฯ 

5. พิจารณาการเขา้ทาํสัญญาเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทัฯ และสัญญาต่างๆ ซ่ึงเป็นผลประโยชน์ใน
กิจการของบริษทัฯ รวมทั้งกาํหนดขั้นตอนและวิธีการจดัทาํสัญญาดงักล่าวโดยให้นาํเสนอ
กรรมการบริหารและกรรมการบริษทัเพื่อทราบดว้ย 

6. พิจารณาการนาํสิทธิและทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ไปก่อภาระผกูพนัใดกบับุคคล บริษทั หา้งร้าน 
หรือสถาบนัการเงิน เพื่อนาํเสนอคณะกรรมการบริหารอนุมติั 

7.  พิจารณาผลกาํไรและขาดทุนของบริษทัฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผล
ประจาํปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารอนุมติั 

8. ดาํเนินการใดๆ เพื่อสนบัสนุนการดาํเนินงานของบริษทัฯ ตามการใหอ้าํนาจจากคณะกรรมการ
บริษทั ซ่ึงอยูภ่ายใตน้โยบายของคณะกรรมการ 
 

ทั้งน้ี อาํนาจหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารดังกล่าวขา้งต้น จะไม่รวมถึงอาํนาจท่ีทาํให้
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสามารถอนุมติัรายการท่ีตน หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรือ
อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามขอ้บงัคบับริษทัและตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละ ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด) ทาํกบับริษทัฯ ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามปกติ
ธุรกิจท่ีมีการกาํหนดขอบเขตชดัเจน 

 

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการสรรหา เป็นผูท้าํหนา้ท่ีสรรหากรรมการเพื่อทดแทนกรรมการท่ีครบวาระหรือ

ทดแทนตาํแหน่งท่ีวา่งลงดว้ยเหตุอ่ืน ขั้นตอนการดาํเนินการประกอบดว้ย 
 

1. ทบทวนพิจารณาทบทวนโครงสร้างและองคป์ระกอบท่ีเหมาะสมของคณะกรรมการบริษทัทั้ง
คณะ เพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัคณะกรรมการบริษทั 

2. ทบทวนคุณสมบติัทัว่ไป คุณสมบติัเฉพาะ คุณสมบติัของกรรมการอิสระ และกาํหนดเพิ่มเติม
หลกัเกณฑใ์นการสรรหาและคดัเลือกเพ่ือใหต้รงกบัสถานการณ์และความตอ้งการของบริษทัฯ  
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และให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือผา่นการพิจารณาสรร
หาแลว้ คณะอนุกรรมการสรรหาจะนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อใหค้วามเห็นชอบ และ
เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนต่อไป 

 

สําหรับการสรรหาคดัเลือกบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหาร คณะกรรมการสรรหา จดัให้มี
แผนการสืบทอดตาํแหน่งท่ีครอบคลุมตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูง เพื่อให้
มัน่ใจวา่บริษทัฯ มีผูบ้ริหารท่ีมีความรู้ ความสามารถ สามารถสืบทอดตาํแหน่งท่ีสาํคญัต่อไปในอนาคต 

 
 

จํานวนคร้ังการประชุมกรรมการ 
 

ช่ือ-นามสกุล 
คณะกรรมการ 

บริษทั 
คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

คณะกรรมการ 
สรรหา และ
พจิารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

ความเส่ียง 

คณะกรรมการ 
พจิารณาการ

ลงทุน 

1. นายยทุธ  ชินสุภคักลุ 10/10  10/10  1/1  
2. นายวรีะ  เหล่าวิทวสั 10/10  10/10  1/1  
3. นายแดน  ชินสุภคักลุ* 9/10  4/4 1/1  1/1 
4. นายอารักษ ์ราษฎร์บริหาร* 9/10  4/4   1/1 
5. นายประสงค ์หาญปิยวฒันสกลุ 

(ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหาร
เม่ือวนัท่ี 15 พ.ค.60) 

9/10  6/6    

6. นายชยัวฒัน์  อศัวนิทรางกรู 9/10 6/6   1/1  
7. นายชาลี ดิษฐลกัษณ 9/10 6/6  1/1   
8. นางสาวรุ่งระว ี เอ่ียมพงษไ์พฑูรย ์ 7/10   1/1   
9. Mr. Hester  Chew 

(แต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 27 เม.ย. 60  
แทนคุณโชคดี วศิาลสิงห์  
ท่ีลาออกเม่ือวนัท่ี 1 ก.พ. 60) 

2/6 3/5    0/1 

 หมายเหตุ: * คุณแดน ชินสุภัคกลุ และคุณอารักษ์ ราษฎร์บริหาร ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารถึงวันท่ี 15 พ.ค. 2560 
 

การประชุมของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 
 คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายเปิดโอกาสใหก้รรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ไดป้ระชุมระหว่างกนัเองเพื่อ
เปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่าง ๆ ทั้งท่ีเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทัฯ และเร่ืองท่ีอยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่าย
บริหารร่วมดว้ย และรายงานผลใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบ  
 

การประเมินผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการกาํหนดใหมี้การจดัทาํแบบประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ทั้งในรูปแบบ
ของการประเมินตนเองรายบุคคล หรือรายบุคคล และการประเมินผลตนเองรายคณะ เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการ



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ           บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

 

  หนา้ท่ี  100 

ตรวจสอบและแกไ้ขปรับปรุงการปฏิบติังานในหนา้ท่ีของคณะกรรมการ  โดยผลการประเมินการปฏิบติังานของ
กรรมการนั้น ฝ่ายบริหารจะสรุปผลให้คณะกรรมการรับทราบ  และเผยแพร่ผลสรุปการประเมินคณะกรรมการ
ในแต่ละราย 
 คณะกรรมการไดจ้ดัใหมี้บรรทดัฐานการปฏิบติังานของคณะกรรมการอยา่งมีหลกัเกณฑ ์ และทาํการ
ประเมินผลการปฏิบติังานเปรียบเทียบกบับรรทดัฐานเป็นระยะๆ ตามท่ีกาํหนด 
 
 
 
 

 
 

 

 

คณะกรรมการบรษิทั 

ประธาน 

 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 

ผูจ้ดัการโรงงาน 

ผช. ผจก. โรงงาน 

 

แผนกเตรยีมพมิพ ์

 

แผนกพมิพ ์

 

แผนกสาํเรจ็รปู 

 

แผนกวศิวกรรม 

แผนกวางแผน&
ควบคุมการผลติ 

 

 

จดัซือ้กระดาษ 

ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 

 

แผนกการตลาด ต.ป.ท. 

 

แผนกการตลาดใน ป.ท. 

 

แผนกบรกิารการตลาด 

ผูอ้าํนวยการ 
ฝ่ายการตลาด 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี
และการเงนิ 

ผูจ้ดัการแผนก
บุคคลและธุรการ 

ผูจ้ดัการแผนก 
สโตรแ์ละจดัสง่ 

 

แผนกประเมนิ
ราคา 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

เลขานุการบรษิทั 

โครงสร้างการจดัการ  
Management structure 
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เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติแต่งตั้ ง นางกนกอร จันทน์คร ดาํรงตาํแหน่งเลขานุการ
คณะกรรมการ โดยมีขอบเขต อาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบดงัน้ี  

1. เพื่อทาํหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาให้คาํแนะนาํแก่กรรมการในดา้นการปฏิบติัตามกฎหมายเก่ียวกบั
หนา้ท่ีความรับผดิชอบต่างๆ ของกรรมการ  

2. จดัทาํรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ รายงานประจาํปี  
3. จดัประชุมคณะอนุกรรมการต่าง ๆ   
4. จดัเกบ็เอกสารตามท่ีกฎหมายกาํหนด   

 

และเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ัง โดยเลขานุการคณะกรรมการท่ีคณะกรรมการ
แต่งตั้งข้ึน  เป็นผูท่ี้คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ท่ีจะช่วยให้คาํแนะนาํ
แก่กรรมการในการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ตลอดจนดา้นบรรษทัภิบาลไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง  

ทั้งน้ีเพื่อเป็นการพฒันาความรู้ของเลขานุการบริษทัอย่างสมํ่าเสมอ บริษทัจึงจดัให้เลขานุการ
บริษทัเขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรต่างๆ ดงัน้ี 

 

- Anti-Corruption: The Practical Guide รุ่นท่ี 20/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 

- Advances for Corporate Secretaries รุ่นท่ี 1/2559 สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
- Orientation Course - CFO focus on financial reporting รุ่นท่ี 2 สภาวิชาชีพบญัชี 
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ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 
 

1. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูพ้ิจารณากาํหนดค่าตอบแทนท่ีจาํเป็นและเหมาะสม
ท่ีเป็นตวัเงิน ให้แก่ กรรมการบริษทั กรรมการชุดยอ่ย โดยนาํเสนอขออนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการ 
และท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจาํปี ค่าตอบแทนรวม ท่ีเป็นตวัเงินของคณะกรรมการ
บริษทัในรูปของเบ้ียประชุมและบาํเหน็จกรรมการ เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 3,104,450  บาท รายละเอียด 
ดงัน้ี 

                หน่วย :  บาท 
 

ช่ือ-นามสกุล 
คณะกรรมการ 

บริษัท 
คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

บําเหน็จ 
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.  นายแดน  ชินสุภคักลุ3 198,000 40,500 50,000 288,500 

4.  นายอารักษ ์ราษฎร์บริหาร4 198,000 40,500 60,000 298,000 

5.  นายประสงค ์หายปิยวฒันสกลุ5 198,000 67,500 50,000 315,000 

6.  นายชยัวฒัน ์ อศัวินทรางกรู 198,000 198,000  80,000 467,000 

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

8.  นายเฮสเตอร์ ชิว1 134,200 123,750  257,950 

9. นายโชคดี วิศาลสิงห์2 16,500   16,500 

10.  นางสาวรุ่งระว ี เอ่ียมพงษไ์พฑูรย ์ 198,000  35,000 233,000 

รวม 1,734,700 364,500 470,250 535,000 3,104,450 
หมายเหตุ : เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 เป็นต้นมาท่ีประชุมสามญัผู้ถือหุ้นอนุมติัค่าเบีย้ประชุม ดังนี:้- 

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. บาํเหนจ็กรรมการ จ่ายวงเงินไม่เกิน 650,000 บาท  ของกาํไรสุทธิในปี 2559 

 

1, 2 - นายเฮสเตอร์ ชิว ไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 27 เม.ย. 60  แทนนายโชคดี วศิาลสิงห์ ท่ีลาออกเม่ือวนัท่ี 1 ก.พ. 60 
3, 4 – นายแดน ชินสุภคักลุ และนายอารักษ ์ราษฎร์บริหาร ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารถึงวนัท่ี 15 พ.ค. 60 
5 – นายประสงค ์หาญปิขวฒันสกลุ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหาร เม่ือวนัท่ี 15 พ.ค 60 
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2.  ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท 
 

ผูบ้ริหารของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีจาํนวน 7 ท่าน  ประกอบดว้ย :- 
 

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

 
 

บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารในรูปของเงินเดือน และผลตอบแทนอ่ืน เช่น โบนัส       
เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ โดยยงัไม่รวมผลประโยชน์พนกังานหลงัจากออกจากงาน โดยสรุปได้
ดงัน้ี :- 

หน่วย :  บาท 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี 2560 ปี 2559 
เงินเดือน 9,592,300 9,034,700 
โบนสั 1,220,000 634,500 
เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ, อ่ืน ๆ 1,179,357 458,635 

รวม 11,243,876 10,127,835 

 

บุคลากร  
บุคลากรของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  มีจาํนวนทั้งส้ิน 288 ราย   และ ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม2559  มีจาํนวนทั้งส้ิน 325 ราย    บริษทัฯ จ่ายค่าตอบแทนบุคลากรเป็น   เงินเดือน ค่าล่วงเวลา 
โบนัส  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  กองทุนสํารองเล้ียงชีพ  และสวสัดิการอ่ืน  ทั้งน้ียงัไม่รวม
ผลประโยชน์พนกังานหลงัจากออกจากงาน โดยสรุปไดด้งัน้ี :- 
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หน่วย :  บาท 
ค่าตอบแทน ปี 2560 ปี 2559 

เงินเดือน 68,044,031 68,416,952 
โบนสั 6,880,470 7,832,070 
ค่าล่วงเวลา 10,375,258 12,759,003 
เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ,อ่ืน ๆ 12,181,391 7,408,771 

รวม 97,481,150 96,416,796 
 

นโยบายในการพฒันาพนักงาน 
 

 บริษทัตระหนักในคุณค่าของบุคลากร และเช่ือมัน่ว่า บุคลากรเป็นปัจจยัท่ีสําคญัท่ีสุดในการ
ประกอบธุรกิจ จึงใหค้วามสาํคญัในการดูแลพนกังานใหไ้ดรั้บการส่งเสริมและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ไดรั้บ
ผลตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสม และไดรั้บโอกาสในการกา้วหนา้ในอาชีพ ดงัน้ี 

1. บริษทัฯ กาํหนดแผนการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร รวมทั้ งจดัสรรงบประมาณท่ีพอเพียง
เพื่อให้พนักงานจะไดรั้บโอกาสในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และพฒันาศกัยภาพของ
พนักงาน ทั้ งในส่วนของความสามารถหลักขององค์กร ความสามารถในการปฏิบัติงานท่ี
รับผดิชอบตลอดจนความสามารถในเชิงบริหาร เพื่อสร้างคุณค่าต่อพนกังานและบริษทั และความ
เป็นเลิศในธุรกิจ  

2. บริษทัฯ ให้ความสําคญัในการจดัส่ิงแวดลอ้มในการทาํงานให้เหมาะสม โดยคาํนึงถึงอนามยั          
ความปลอดภัย โดยจัดตั้ งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม เพื่อ
ดาํเนินงานเก่ียวกบัความปลอดภยัและอนามยัท่ีดี บริษทัจดัใหมี้การตรวจสอบความปลอดภยัของ
สถานท่ีทาํงานอย่างสมํ่าเสมอ และจดัเคร่ืองมือ เคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ ดา้นความปลอดภยัต่างๆ 
ใหแ้ก่พนกังาน และดูแลใหพ้นกังานใชเ้คร่ืองมือป้องกนัอุบติัภยัอยา่งเคร่งครัด  

3. บริษทัฯ ส่งเสริมให้พนกังานมีสุขภาพอนามยัท่ีแข็งแรง  เช่น รณรงคใ์ห้งดสูบบุหร่ี และสูบได้
เฉพาะสถานท่ีท่ีจดัเตรียมไวใ้ห้เท่านั้น,  รณรงคใ์ห้มีการออกกาํลงักาย, จดัหาอุปกรณ์/เคร่ืองใช ้
เพื่ออาํนวยความสะดวกในการทาํงาน และจดัใหมี้การตรวจสุขภาพแก่พนกังานเป็นประจาํทุกๆปี
เสมอมา 

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

5. บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพใหแ้ก่พนกังาน เร่ิมตั้งแต่งวดเดือนกนัยายน 2546 เป็นตน้
มา โดยพนกังานจะจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3-5 ของค่าจา้งทุกๆ เดือน ในขณะท่ีบริษทัฯ จะ
จ่ายเงินสมทบในอัตราเท่ากันกับท่ีพนักงานจ่ายเงินสะสม เงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีได้
มอบหมายใหส้ถาบนัการเงินแห่งหน่ึงเป็นผูจ้ดัการกองทุน เพื่อประโยชน์แก่พนกังานโดยเฉพาะ 
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คณะกรรมการบริษทัไดร่้วมกนักาํหนดแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นไป
ตามขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย ์และกรรมการของบริษทัฯ ซ่ึงจะสามารถสรุปได้
ดงัน้ี 

 

นโยบายเกีย่วกบัการกาํกบัดูแลกจิการ 
 

บริษทัฯ กาํหนดแนวนโยบายเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการดงัน้ี 
 

1. ใหค้วามเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้และปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 
2. จดัโครงสร้างคณะกรรมการแบ่งตามหน้าท่ี ความรับผิดชอบ โดยนอกจากคณะกรรมการ

บริษทัแลว้ อาจมีการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะอ่ืนได ้นอกจากน้ี ให้มีการกาํหนดบทบาท 
หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะอยา่งชดัเจน 

3. ดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส และให้ความสําคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลอย่างชัดเจนและ
เพียงพอในเวลาท่ีเหมาะสม 

4. ดาํเนินธุรกิจดว้ยความระมดัระวงั  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดา้นความเส่ียง  ให้มีการประเมิน 
วาง    กลยทุธ์แกไ้ข และติดตามบริหารความเส่ียงอยา่งเหมาะสมและสมํ่าเสมอ 

5. สร้างสํานึกในการปฏิบติังานอย่างมีจริยธรรมและถูกตอ้งชอบธรรมให้แก่ผูบ้ริหารและ
พนกังาน 

 

บริษัทฯ ได้ดาํเนินนโยบายการกาํกับดูแลกิจการ ตามแนวทางท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ไดแ้ก่ 

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

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 

บริษทัฯ ให้ความสาํคญัเก่ียวกบัสิทธิของผูถื้อหุ้นทุกๆคน อย่างเท่าเทียมกนั โดยผูถื้อหุ้นมี
สิทธิในการรับทราบขอ้มูลผลการดาํเนินงานและนโยบายการบริหารงาน มีสิทธิในการรับส่วนแบ่งกาํไร

การกาํกบัดูแลกจิการ 
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และสิทธิการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ นอกจากน้ี ผูถื้อหุน้ทุกรายยงัไดรั้บสิทธิอยา่งเท่าเทียมตามท่ีกาํหนด
ไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และเพื่อเป็นการให้ความมัน่ใจว่าผูถื้อหุ้นทุกรายมี
สิทธิเท่าเทียมกัน  บริษทัฯ ได้จดัให้มีกระบวนการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ มี
มาตรการดูแลการใชข้อ้มูลภายใน มีการควบคุมและดูแลการทาํรายการระหว่างกนัรวมทั้งมีการเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีเพียงพอ 

ในการประชุมผูถื้อหุ้นทุกคราว บริษัทฯจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้ งข้อมูล
ประกอบการประชุมในวาระต่าง ๆ อยา่งเพียงพอใหผู้ถื้อหุน้ทราบในทนัทีท่ีแลว้เสร็จ หรือจดัส่งหนงัสือ
เชิญล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้  

หนังสือเชิญประชุมจะแจ้งรายละเอียดให้ผูถื้อหุ้น นําเอกสารหลักฐานท่ีจาํเป็นมาให้
ครบถว้นในวนัประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อรักษาสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมของผูถื้อหุน้ ส่วนในวนัประชุม ผูถื้อ
หุน้สามารถลงทะเบียนเขา้ประชุมล่วงหนา้ไดก่้อนการประชุม 1 ชัว่โมง 

การประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถ
แต่งตั้งกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ท่านเป็นผูรั้บมอบอาํนาจเขา้ร่วมประชุมแทนซ่ึงไดแ้จง้ขอ้ความไวใ้น
หนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งมีการเสนอให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ เขา้ร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได ้

นอกจากน้ี บริษทัฯยงัไดอ้าํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นในการมาร่วมประชุมผูถื้อหุ้น 
โดยจดัเตรียมหอ้งประชุมท่ีเขา้ถึงไดส้ะดวกและมีขนาดเหมาะสมรองรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดอ้ยา่งเพียงพอ 
และในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถมาร่วมประชุมดว้ยตนเอง ก็สามารถมอบฉนัทะให้ผูอ่ื้นเขา้ประชุมและ
ลงมติแทนได ้โดยการแนบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ท่ีส่งไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ 

ในการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัฯไดก้าํหนดให้กรรมการบริษทัทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการชุดย่อยเขา้ร่วมประชุมเพื่อตอบคาํถามต่อท่ีประชุมทุก
คราว นอกจากน้ี ในการประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ังจะมีคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมการอิสระร่วม
อยูด่ว้ย โดยประธานท่ีประชุมหรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากประธานท่ีประชุมมีหนา้ท่ีจดัสรรเวลาให้
อยา่งเหมาะสม ส่งเสริมใหมี้การแสดงความเห็นและซกัถามในท่ีประชุม เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเท่า
เทียมกนัในการตรวจสอบการดาํเนินงานของบริษทัฯ ให้แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ 
รวมทั้งมีการบนัทึกประเดน็ซกัถามและขอ้คิดเห็นท่ีสาํคญัไวใ้นรายงานการประชุม 

ในปี 2560 บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2560 เม่ือวนัท่ี  27 เมษายน 
2560 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮา้ส์ ห้องชนกนนัท ์เลขท่ี 73/39 ซอยวิภาวดี 64 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตบางเขน 
กรุงเทพฯ      มีกรรมการเขา้ร่วมจาํนวน 5 ท่าน ดงัน้ี :- 

นายยทุธ ชินสุภคักลุ               ตาํแหน่ง  ประธานกรรมการบริษทั 
นายวีระ เหล่าวิทวสั ” กรรมการบริหาร/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
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นายแดน ชินสุภคักลุ ตาํแหน่ง กรรมการบริหาร 
นายประสงค ์หาญปิยวฒันสกลุ ” กรรมการ 
นายชยัวฒัน ์ อศัวินทรางกรู ” ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 

ซ่ึงมีการพิจารณาลงคะแนนเสียงเรียงลาํดบัตามวาระท่ีกาํหนดไว ้และไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหุน้ทุก
วาระ 
 

2.  การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 
 

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางท่ีดีต่อสิทธิของผูถื้อหุ้นอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะการ
ดาํเนินการใหผู้ถื้อหุ้นส่วนนอ้ยสามารถเสนอช่ือบุคคลท่ีผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยเห็นว่ามีคุณสมบติัเหมาะสมท่ี
จะเป็นกรรมการ และเสนอในวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้  

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถมาร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัฯเปิดโอกาสใหผู้อ่ื้นมาประชุม
และออกเสียงลงมติแทนได้ โดยการแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ท่ีส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมผูถื้อหุน้ พร้อมทั้งมีการเสนอใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ เขา้ร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได ้

บริษทัฯ มีบตัรลงคะแนนเสียงสาํหรับผูถื้อหุ้น เพื่อใชใ้นการลงคะแนนเสียงกรณีท่ีผูถื้อหุ้น
ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระของการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2560 เม่ือวนัท่ี  27 เมษายน 2560 ไม่มีการเปล่ียนลาํดบั
ระเบียบวาระและไม่มีการขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนท่ีไม่ไดก้าํหนดไวใ้นท่ีประชุมอยา่งใด 
 

3.  สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 
 

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
3.1. พนักงาน  บริษทัฯปฏิบติัต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนท่ี

เหมาะสม ตลอดจนมีการพฒันาศกัยภาพในการทาํงานโดยการจดัฝึกอบรมใหบุ้คคลากรอยา่ง
สมํ่าเสมอ และดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทาํงาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของพนักงาน  บริษัทฯ  ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพทุกๆ  ปี  และ  จัดให้มี
คณะกรรมการสวสัดิการ เพื่อร่วมกนัปรึกษาหารือ และใหข้อ้เสนอแนะในการจดัสวสัดิการท่ี
เป็นประโยชน์ต่อพนักงาน บริษัทฯได้จัดตั้ งกองทุนสํารองเล้ียงชีพให้แก่พนักงาน เพื่อ
ประโยชน์แก่พนกังานโดยเฉพาะ 

3.2. คู่ค้าและเจ้าหนี ้บริษทัฯปฏิบติัต่อคู่คา้และเจา้หน้ีอยา่งเป็นธรรม เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้   
และ/หรือ ขอ้ตกลงในสญัญาท่ีทาํร่วมกนั 
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3.3. ลูกค้า  บริษัทฯผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยให้
ความสาํคญักบัการบริการ และความตรงต่อเวลาควบคู่กนัไป 

3.4. คู่แข่ง  บริษทัฯประพฤติตามกติกาการแข่งขนัท่ีดี และหลีกเล่ียงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทาํลาย
คู่แข่ง 

3.5. ด้านส่ิงแวดล้อม  จากการท่ีบริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตส่ิงพิมพต่์างๆ จึงมีการดูแลส่ิงแวดลอ้มจากการ
ประกอบธุรกิจเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยการทาํบ่อบาํบดันํ้ าเสียข้ึนภายใน
บริษทัฯ  

3.6. ด้านสังคมและชุมชน   กว่า 10 ปีแลว้ ท่ีบริษทัฯไดร่้วมสนบัสนุนโครงการช่วยเหลือนอ้งๆใน
ถ่ินทุรกันดารในจงัหวดัต่างๆ โดยบริษทัฯไดร่้วมกับคณะผูบ้ริหาร,พนักงาน และผูใ้จบุญ
มากมาย  ในการร่วมกนับริจาคอุปกรณ์ดา้นการศึกษา อุปกรณ์กีฬา เคร่ืองมือทางการเกษตร ยา
รักษาโรค ขา้วสารอาหารแห้ง ทุนอาหารกลางวนั ตลอดจนส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ เป็นประจาํ
ทุกๆ ปี โดยไดรั้บการอาสาจากพนกังานของบริษทัฯ และผูใ้จบุญ  ในการเดินทางนาํไปมอบ
ใหก้บัเดก็ๆ ท่ียากไร้ในถ่ินทุรกนัดารดว้ยตนเอง ทั้งน้ีเพื่อเป็นการเพ่ิมโอกาส และพฒันาสังคม
ในดา้นการศึกษาใหก้บัเดก็เหล่านั้น 

บริษทัฯ รับผดิชอบต่อชุมชนโดยไม่ปล่อยนํ้ าเสียลงในท่อระบายนํ้ า โดยบริษทัไดท้าํบ่อ
บาํบดันํ้ าเสียข้ึนภายในบริษทั เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชนใกลเ้คียง 
ตลอดจนใหค้วามร่วมมือในดา้นต่างๆกบัชุมชนเป็นอยา่งดี 
  นอกจากน้ีบริษทัฯยงัไดร่้วมทาํบุญทางด้านศาสนา เป็นประจาํทุกๆ ปี โดยทางคณะ
ผูบ้ริหาร, พนักงาน และผูมี้จิตศรัทธา  ไดร่้วมกนัเป็นเจา้ภาพถวายผา้ป่าสามคัคี เพื่อเจริญ
พระพุทธศาสนา โดยคณะผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัฯ จะร่วมเดินทางไปถวายผา้ป่า
ร่วมกนั ท่ีวดัต่างๆ ในต่างจงัหวดั ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดความสามคัคีร่วมกนัในหมู่คณะ และไดมี้
โอกาสทาํบุญร่วมกนัตามประเพณี  

ทั้งน้ีบริษทัฯไดจ้ดัใหมี้ตูแ้สดงความคิดเห็น และขอ้ร้องเรียน ซ่ึงอยูภ่ายในบริษทัฯ หลาย
จุดเพื่อให้ผูท่ี้พบเห็นส่ิงท่ีผิดกฎหมาย หรือพบว่ามีการทุจริตในองคก์ร  สามารถส่งเอกสาร
แจง้คณะกรรมการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ บุคคลเพ่ือทาํการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงไดต้ลอดเวลา 

 

4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 

บริษทัฯไดใ้หค้วามสาํคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ทัว่ถึงและ
ทนัเวลา และเท่าเทียมทั้งขอ้มูลทางการเงิน ผลการดาํเนินงาน และขอ้มูลอ่ืนใด เพื่อให้นกัลงทุนและผูท่ี้
เก่ียวขอ้งทั้งท่ีเป็นผูถื้อหุ้นและผูท่ี้สนใจจะถือหุ้นในอนาคตไดใ้ชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุน โดยผ่าน
ช่องทางและส่ือการเผยแพร่ขอ้มูลต่างๆ ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนผา่นเวบ็ไซตข์อง
บริษทัท่ี www.epco.co.th พร้อมทั้งมีหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ ทาํหนา้ท่ีส่ือสาร ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล
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ท่ีเป็นประโยชน์ให้แก่ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน และผูท่ี้สนใจ สามารถติดต่อขอขอ้มูลต่างๆ จากหน่วยงานนกั
ลงทุนสัมพนัธ์ไดท่ี้ หมายเลขโทรศพัท์  02-551-0541-4 ต่อ 223, 02-522-6938 หรือ Email : 
epcoacc@truemail.co.th  
 

5.  ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

5.1 ภาวะผู้นําและวสัิยทศัน์  
คณะกรรมการของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการกําหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย ทิศทางการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูถื้อ
หุน้โดยรวมตลอดจนกาํกบัดูแลฝ่ายจดัการดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณท่ีกาํหนด
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการ  กบัฝ่ายบริหาร และแบ่งแยกหนา้ท่ีระหว่างคณะกรรมการกบัผูถื้อหุน้อยา่งชดัเจน รวมทั้ง
ดูแลให้มีกระบวนการประเมินความมีประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน ระบบกาํกบัดูแลกิจการ การ
ตรวจสอบภายใน การบริหารความเส่ียง การรายงานทางการเงิน และคณะกรรมการไดจ้ดัให้มีกลไกใน
การกํากับดูแลติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้บรรลุตามนโยบายท่ี
คณะกรรมการไดก้าํหนดไว ้ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัเองเป็น
ประจาํ มีกรรมการบริษทัท่ีผา่นการอบรมหลกัสูตรของสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 

หน้าทีค่วามรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 
1. ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติ

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ 
2. กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ และกํากับดูแลให้ฝ่ายบริหาร

ดาํเนินการเป็นไปตามนโยบายท่ีกาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เพื่อเพิ่ม
มูลค่าใหสู้งสุดใหแ้ก่บริษทัฯ และผูถื้อหุน้ 

3. ทบทวนและใหค้วามเห็นชอบในการดาํเนินการใดๆ ท่ีกฎหมายกาํหนด 
4. กาํหนดวิสัยทศัน์ของกิจการ และรับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบติังานของฝ่าย

บริหาร โดยใหมี้ความตั้งใจและความระมดัระวงั 
5. จดัให้มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้รวมทั้งดูแลให้มี

ระบบการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในใหมี้
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจดัการความเส่ียงการรายงานทางการเงิน และการ
ติดตามผล 

6. ดูแลไม่ใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ 
7. กาํกบัดูแลกิจการใหมี้การปฏิบติังานอยา่งมีจริยธรรม 
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วาระดํารงตําแหน่งของกรรมการ 
บริษทัฯ กาํหนดเป็นนโยบายใหก้รรมการอิสระมีวาระการดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัไดไ้ม่เกิน 

3 ปี กรรมการอิสระท่ีดาํรงตาํแหน่งอยูใ่นคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการสรรหา 
แลว้แต่กรณี จะมีวาระการดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการแต่ละคณะเท่าวาระท่ีกรรมการอิสระแต่ละท่าน
มีอยู ่
 

การดํารงตําแหน่งกรรมการทีบ่ริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
โดยท่ีหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีได้เสนอแนะให้กรรมการรายใดรายหน่ึงควรดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการบริษทัจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษทั ปรากฏว่าในปี 2560 ไม่มีกรรมการท่านใดดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการบริษทัจดทะเบียนเกิน 5 บริษทั 

 

5.2  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์       
เพื่อป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบเม่ือเกิด

รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยกาํหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมติัรายการท่ีเก่ียว
โยงกนัก่อนทาํรายการไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั้งกาํหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ใหผู้บ้ริหาร และ
ผูเ้ก่ียวขอ้งนาํขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตน ในเร่ืองรายการท่ีมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั คณะกรรมการไดพ้ิจารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบทุกคร้ัง 
โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯเป็นสําคญั รวมทั้งมีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ โดยราคา และเง่ือนไขเสมือนทาํรายการกบับุคคลภายนอก และไดเ้ปิดเผยรายละเอียดมูลค่า
รายการ คู่สญัญา เหตุผล ความจาํเป็น ไวใ้นรายงานงบการเงิน รายงานประจาํปี และแบบ 56-1 

 

5.3  จริยธรรมธุรกจิ 

บริษทัฯ กาํหนดปรัชญาและจรรยาบรรณธุรกิจไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชัดเจน ให้
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ทุกระดบั ยดึถือและนาํไปปฏิบติัในแนวทางเดียวกนั เพื่อใหก้ารปฏิบติั
หนา้ท่ีตามภารกิจของบริษทัฯ เป็นไปดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต และเท่ียงธรรม ทั้งการปฏิบติัต่อบริษทัฯ 
และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม รวมทั้งสาธารณชน และสงัคม รวมถึงกาํหนดบทลงโทษทางวินยัไวด้ว้ย 

บริษทัฯมีเจตนารมณ์ท่ีจะดาํเนินธุรกิจและบริหารงานอย่างมีคุณธรรม  จริยธรรม  และ
ปฎิบติัตามกฏหมาย ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม  โดยยึดหลกัความ
ซ่ือสัตย ์ ความยุติธรรม โปร่งใสเป็นสาํคญัมาโดยตลอด  และมุ่งเนน้การสร้างประโยชน์ท่ีดีแก่ผูถื้อหุ้น  
และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโดยรวม  เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีดี  บริษทัฯจึงไดก้าํหนดจรรณยาบรรณเพื่อให้
ผูบ้ริหาร และพนักงานพึงปฏิบติั  อนัส่งผลให้เกิดภาพพจน์ท่ีดีต่อบริษทัฯ และไดรั้บความเช่ือมัน่จาก
สงัคม 
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5.3.1 แนวทางในการประกอบธุรกจิ 

 บริษทัฯ พึงดาํเนินธุรกิจให้ถูกตอ้งตามกฎหมายและไม่ดาํเนินธุรกิจกบัผูด้าํเนินธุรกิจท่ีผิด
กฎหมาย ตลอดจนส่งเสริมใหพ้นกังานยดึถือปฏิบติัตามกฎหมาย 

 บริษทัฯ บริหารงานดว้ยความซ่ือตรง รวมทั้งการบนัทึกบญัชีท่ีถูกตอ้ง การเสนอและใช้
งบประมาณอยา่งชดัเจนและประหยดั รวมถึงการประเมินโครงการลงทุนต่างๆ อยา่งซ่ือตรง 
ถูกตอ้ง โปร่งใส และมีหลกัการ 

 บริษทัฯ เช่ือมัน่ว่าการดาํเนินธุรกิจท่ีย ัง่ยนื ตอ้งมีความซ่ือตรง  มีจริยธรรมและคุณธรรมเป็น
แนวทางในการดาํเนินงาน 

 เคารพและสนบัสนุนกิจกรรม/ธุรกรรม ท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายและจริยธรรมขององคก์ร 
 

5.3.2 การรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น 

 บริษทัฯ เคารพสิทธิของผูถื้อหุ้นในการรับทราบขอ้มูลท่ีจาํเป็นเพื่อใชใ้นการประเมินการ
บริหารงานของบริษทั พร้อมเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้งตามความจริง และรายงานฐานะทางการ
เงินของบริษทัต่อผูถื้อหุ้นอย่างสมํ่าเสมอตามหลกัสากลอนัเป็นท่ียอมรับของตลาดเงินทุน
ต่างประเทศท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด 

 บริษทัฯ จะเคารพและรักษาสิทธิต่างของผูถื้อหุน้ดว้ยความสุจริต โปร่งใส่ และเป็นธรรม 

 บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะบนัทึกรายการทางบญัชีอยา่งถูกตอ้งครบถว้นเป็นไปตามมาตราฐาน
การบญัชีและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยผ่านการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบภายใน  ผูส้อบ
บญัชีภายนอกและคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

5.3.3 การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 

 บริษทัฯ ไม่แสวงหาขอ้มูล  ความลบัทางการคา้ของคู่แข่งดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริต 

 บริษทัฯ พึงดาํเนินธุรกิจ และแข่งขนัทางการตลาดอย่างเป็นธรรม ไม่ให้ร้ายและซํ้ าเติมคู่
แข่งขนั 

 บริษทัฯ คาํนึงถึงความเสมอภาคและความซ่ือสัตยใ์นการดาํเนินธุรกิจ และผลประโยชน์
ร่วมกบัคู่คา้ 

 บริษทัฯ ส่งเสริมการแข่งขนัท่ีเสมอภาค มีความเป็นธรรม และยึดถือกติกาการแข่งขนัอย่าง
เคร่งครัด 
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5.3.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 บริษัทฯ ห้ามบุคคลใดๆใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือแก่บุคคลภายนอก
โดยเฉพาะขอ้มูลท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ  ตามกฏระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยและกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 หลีกเล่ียงการกระทาํใดๆ ท่ีก่อให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์กับองค์กร หรือมี
ผลกระทบใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจในการปฏิบติังาน 

 การท่ีพนกังานนาํขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของบริษทัไปเปิดเผยแก่บุคคลใดๆในระหว่างท่ีอยูใ่น
การจา้งงานของบริษทั หรือออกจากการเป็นพนกังานของบริษทัแลว้ โดยไม่ไดรั้บอนุญาต
อยา่งถูกตอ้ง ถือวา่เป็นการขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งหน่ึง 

 ระมดัระวงัเร่ืองความสมัพนัธ์ส่วนตวักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั้ง
ความสัมพนัธ์หรือธุรกิจส่วนตวักบัเพื่อนพนักงานดว้ยกนัท่ีมีผลประโยชน์เขา้มาเก่ียวขอ้ง 
หรืออาจมีผลกระทบต่อบรรยากาศในการปฏิบติังาน 
 

5.3.5 การปฏิบัติต่อลูกค้า 

 ไม่รับส่ิงของ หรือเรียกร้องผลประโยชน์ใดๆ ท่ีส่อถึงการกระทาํไม่สุจริตต่อลูกคา้ 

 ส่งมอบสินคา้และบริการ ใหต้รงตามขอ้กาํหนดของลูกคา้ 

 รักษามาตราฐานและภาพลกัษณ์ของสินคา้  เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้ 

 ยินดีรับขอ้ติชมหรือร้องเรียนจากลูกคา้  เพื่อเป็นการปรังปรุงแกไ้ขให้ดี หรือเพื่อให้ตรงกบั
ความตอ้งการของลูกคา้ 
 

5.3.6 การปฏิบัติต่อพนักงาน 

 บริษทัฯ ยดึถือเสมอวา่พนกังานทุกคนเป็นทรัพยากรอนัมีค่า และสาํคญัยิง่ 

 บริษทัฯ ให้ความสําคญัต่อการพฒันาทกัษะ ความรู้ และความสามารถของพนักงานอย่าง
ทัว่ถึง พร้อมทั้งมีแผนในการจะใหสื้อทอดในตาํแหน่งท่ีสาํคญั 

 บริษทัฯ เคารพในสิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรมต่อพนกังานทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบติั 

 บริษทัฯ มีการใหผ้ลตอบแทนพนกังานและสวสัดิการต่างๆซ่ึงอยูบ่นพื้นฐานความยติุธรรม 
 

5.3.7 รับผดิชอบต่อสังคม ช่วยเหลือสังคม 

 บริษทัฯ พึงดาํเนินธุรกิจท่ีไม่ขดัต่อขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม หรือไม่มีผลกระทบต่อ
สงัคม 
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 บริษทัฯ จดักิจกรรมสนบัสนุนช่วยเหลือสงัคมหรือชุมชน  ตลอดใส่ใจผลกระทบรอบขา้ง
มากกวา่ท่ีกฏหมายกาํหนด 

 ปลูกฝังจิตสาํนึกเร่ืองความรับผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ต่อพนกังานในทุกระดบัของ
องคก์รอยา่งต่อเน่ือง 
 

5.3.8 สร้างค่านิยมทีค่าํนึงผลประโยชน์ขององค์กรมากกว่าบุคคล 

 บริษทัฯ ส่งเสริมใหพ้นกังานทุกคนคาํนึงถึงผลประโยชน์ขององคก์ร หรือส่วนรวมมากกวา่
ส่วนตน  เช่น ใชท้รัพยสิ์นขององคก์รอยา่งทะนุถนอม  และประหยดัการใชข้อ้มูลภายในของ
บริษทัของแต่ละหน่วยงานเพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่องคก์ร  

 ไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งในกิจกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดความบัน่ทอนต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็น
กลาง รวมไปถึงการกระทาํหรือความสมัพนัธ์ท่ีขดัต่อผลประโยชน์ขององคก์ร 
 

5.3.9 การดูแลรักษาทรัพย์สินและข้อมูลสารสนเทศ 

 ปกป้องดูแลทรัพยข์องบริษทัมิใหเ้สียหาย  สูญหาย  และใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด  รวมทั้ง
การดูแลรักษาเป็นไปอยา่งเหมาะสม 

 รักษาความปลอดภยัของขอ้มูลสารสนเทศ  และไม่เปิดเผยรหสัผา่นท่ีเขา้ถึงขอ้มูลบริษทั
ใหแ้ก่ผูอ่ื้น 

 ใชท้รัพยสิ์นของบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั  รวมถึงไม่
นาํทรัพยสิ์นของบริษทัไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตน 

 

5.3.10  การปฏิบัติต่อคู่สัญญา 

 เจรจาและทาํสญัญาดว้ยความเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบคู่สญัญา คาํนึงถึงช่ือเสียงและภาพพจน์
ของบริษทัเสมอ 

 มุ่งหมายท่ีจะพฒันาและรักษาสมัพนัธภาพท่ีย ัง่ยนืกบัคู่สญัญา ในเร่ืองของคุณค่าสินคา้และ
บริการ ท่ีคู่ควรกบัมูลค่าเงิน คุณภาพทางดา้นเทคนิคและมีความเช่ือถือซ่ึงกนัและกนั 

 ไม่ใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากการจดัซ้ือจดัหา มาใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตนและหรือบุคคลอ่ืน 

 รักษาความลบัของคู่สญัญาในการดาํเนินธุรกิจ  ไม่ดาํเนินธุรกิจโดยมิชอบระหวา่งคู่สญัญา 
ไม่ติดสินบนหรือจดัส่ิงของใหผู้อ่ื้น โดยหวงัผลประโยชน์ทางธุรกิจ 
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5.4  การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษทัเป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจน
เป็นไปตามขอ้ตกลงของผูถื้อหุน้ท่ีกาํหนดใหก้รรมการบริษทัฯ เป็นตวัแทนจากผูถื้อหุน้ ซ่ึงตามขอ้บงัคบั
บริษัทฯ กําหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน โดย ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560คณะกรรมการของบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน  9  คน เป็นกรรมการท่ีไม่ได้
เป็นลูกจา้งของบริษทัฯ จาํนวน 8 คน โดยเป็นกรรมการตรวจสอบ จาํนวน 3 ท่าน หรือคิดเป็น 1 ใน 3 
ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด 

 

5.5  การรวมหรือแยกตําแหน่ง 
ในปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกบัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ไม่เป็นลูกจา้งของบริษทัฯ ดงันั้นจึงมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเต็มท่ี และการท่ีนายยุทธ  
ชินสุภคักุล ดาํรงตาํแหน่งประธานคณะกรรมการบริษทัและประธานกรรมการบริหารควบคู่กนัไปนั้น 
เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดาํเนินธุรกิจเป็นสาํคญั อยา่งไรก็ตามคณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดบทบาท
และหนา้ท่ีของทั้งสองตาํแหน่งดงักล่าวแยกไวอ้ยา่งชดัเจน นอกจากน้ี บริษทัฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบซ่ึงประกอบด้วยกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระจาํนวน 3 ท่าน ทาํหน้าท่ีในการถ่วงดุลและ
ตรวจทานการบริหารงานของบริษทัอีกดว้ย 

 

5.6  การพฒันากรรมการและผู้บริหาร  
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูก้าํหนดและมีส่วนร่วมในวิสัยทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผน

ธุรกิจ และ งบประมาณของบริษทัฯ รวมถึงการกาํกบัดูแลให้ฝ่ายบริหารดาํเนินการให้เป็นไปตาม
เป้าหมายของแผนธุรกิจ และงบประมาณท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษทัฯ ยงัได้
จดัใหมี้การประชุมถ่ายทอดแผนธุรกิจไปยงัผูบ้ริหารและพนกังานใหเ้กิดความเขา้ใจร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง
รวมทั้งจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายใน การกาํกบัดูแลกิจการและการบริหารความเส่ียงท่ีดี นอกจากนั้น
กรรมการบริษทัทั้งหมดผา่นการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) แลว้  
 

5.7  การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง  
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มีหนา้ท่ีในการสรรหากรรมการท่ีมีคุณสมบติัท่ี

เหมาะสมมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์การทาํงานในอดีตท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของตาํแหน่งท่ีสรรหา  

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัคาํนึงถึงสิทธิของผูถื้อหุ้นและการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเป็น
ธรรมและเท่าเทียมกนั ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูถื้อหุ้นรายยอ่ย นกัลงทุนสถาบนั หรือผูถื้อหุ้น
ต่างประเทศ และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง
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เป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ผา่นระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.epco.co.th)  

ในปี 2560 กระบวนการคดัเลือกผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทั ผา่นการพิจารณาเห็นชอบ
จาก คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษทัร่วมกนั โดยพิจารณา
คุณสมบติัตามท่ี พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจากดั พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาหนดไว ้ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ยงัมีหน้าท่ีในการทบทวนและ
กลัน่กรองการแต่งตั้งผูบ้ริหารระดบัสูง อนัไดแ้ก่ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการเพ่ือนาํเสนอ
ใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั ทั้งน้ี ในการสรรหา คดัเลือก และแต่งตั้งกรรมการและผูบ้ริหาร
ดงักล่าว คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และผูบ้ริหารของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งไดด้าํเนินการ
โดยปราศจากการเลือกปฏิบติั 
 

5.8  การกาํกบัดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม  
ในฐานะบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจ บริษทัฯตระหนกัถึงความสาคญัของการบริหารจดัการบริษทั

ในกลุ่มให้ดาํเนินธุรกิจไปในทิศทางท่ีสอดประสานกบันโยบายและการดาํเนินงานของบริษทัฯ เพื่อให้
การประกอบธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษทัจึงไดม้อบหมายให้คณะกรรมการ
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนของบริษทัเป็นผูมี้อาํนาจ ในการพิจารณาเสนอแต่งตั้งผูบ้ริหารท่ีมี
ความสามารถและความเช่ียวชาญในธุรกิจต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อเขา้ดาํรงตาแหน่งกรรมการใน
บริษทัยอ่ยและร่วมกาํหนดนโยบายและแนวทางการบริหารจดัการบริษทัในกลุ่มใหส้อดคลอ้งกนั ซ่ึงในปี 
2560 บริษทัฯไดส่้งตวัแทนของบริษทัไปเป็นกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ย 

 

5.9  การป้องกนัการมีส่วนเกีย่วข้องกบัการคอร์รัปช่ัน  
บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการดาํเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความ

รับผดิชอบต่อสงัคม และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มตามหลกับรรษทัภิบาลท่ีดี  ในปี 2558 บริษทัฯ ไดป้ระกาศ
เจตนารมณ์และไดเ้ขา้ร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย ในการต่อตา้นการทุจริต”  โดย
ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2558  

 บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ รวมถึงแนวปฏิบติัและขอ้กาํหนดในการ
ดาํเนินการท่ีเหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบติัให้ชัดเจนในการดาํเนินธุรกิจ ป้องกันการมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการทุจริตและคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดข้ึนกบัธุรกิจของบริษทัฯในทุกรูปแบบ 

 

บริษทัฯ ไดก้ารรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ
ทุจริต เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ตั้งแต่วนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2561 
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การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
 

บริษทัฯ ให้ความสาํคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลและโปร่งใสในการเปิดเผยสารสนเทศทางการ
เงิน   และอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจและผลประกอบการของบริษทัฯ เพื่อความถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ 
เช่ือถือได ้และทนัเวลา ให้กบัผูถื้อหุ้น และนักลงทุน ตลอดจนบุคคลทัว่ไป บริษทัจึงดูแลเร่ืองการใช้
ขอ้มูลภายในของบริษทัฯ โดยมีมาตรการป้องกนัขอ้มูลภายใน บริษทัไดก้าํหนดเป็นขอ้ปฏิบติัไวใ้นคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจ ซ่ึงบริษทัฯ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีจะตอ้งเก็บ
รักษาขอ้มูลความลบัของบริษทัฯ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอ้มูลภายในท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อ
สาธารณะ หรือขอ้มูลท่ีมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น ซ่ึงมีนโยบายและวิธีการดูแล
ผูบ้ริหารในการนาํขอ้มูลของบริษทัฯ ไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ดงัน้ี 

1. ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้ งผูบ้ริหารฝ่ายต่างๆ เก่ียวกับหน้าท่ีท่ีตอ้งรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ของตน  คู่สมรส  และบุตรท่ีย ังไม่บรรลุนิติภาวะ  และบทกําหนดโทษตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. บริษทัฯ กาํหนดให้กรรมการ และผูบ้ริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยต่์อ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา  59 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และจดัส่งสําเนารายงานน้ีให้แก่
บริษทัฯ ในวนัเดียวกบัวนัท่ีส่งรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์

3. บริษทัฯ จะดาํเนินการส่งหนงัสือเวียนแจง้ให้ผูบ้ริหารทราบว่า ผูบ้ริหารท่ีไดรั้บขอ้มูลภายในท่ี
เป็นสาระสาํคญั ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยจ์ะตอ้งระงบัการซ้ือขายหลกัทรัพย์
ของบริษทัฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินหรือขอ้มูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน 
และห้ามเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสาระสําคญันั้นต่อบุคคลอ่ืน โดยบริษทัฯ ไดว้างมาตรการลงโทษ
สาํหรับกรณีท่ีผูบ้ริหารฝ่าฝืนนโยบายการนาํขอ้มูลภายในไปใช ้โดยบทลงโทษจะข้ึนอยูก่บัความ
รุนแรงของการนาํขอ้มูลภายในไปใช ้เร่ิมจาก การตกัเตือนดว้ยวาจา ดว้ยลายลกัษณ์อกัษร และ
ออกจากงาน ตามลาํดบั 

4. บริษทัฯ ไดก้าํหนดในขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการทาํงานของพนกังาน สาํหรับการไม่เปิดเผยหรือใช้
ประโยชน์จากข่าวสารใด ๆ ท่ีเป็นความลบัของบริษทัฯ การระมดัระวงัรักษาขอ้มูลให้เป็น
ความลบั และการไม่ใชต้าํแหน่งหนา้ท่ีในบริษทัฯ หรือขอ้มูลท่ีไดรั้บระหว่างการปฏิบติังานใน
บริษทัฯ ไปแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ หรือทาํให้ประโยชน์ของบริษทัฯลดลง โดย
บริษทัฯจะใชบ้ทลงโทษสูงสุดหากพบว่าพนกังานไดใ้ชข้อ้มูลภายใน หรือมีความประพฤติท่ีส่อ
ไปในทางท่ีจะทาํใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บความเส่ือมเสียหรือเสียหาย 
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (audit fee) 
 

ผู ้สอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัทงวดบัญชีส้ินสุด ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม 2560 
ตรวจสอบโดย นางชวนา วิวฒัน์พนชาติ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4712 แห่งสาํนกังาน ปีติเสวี 
เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงิน ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีใน ปี 2558 เป็นจาํนวนเงิน 
1,500,000 บาท ปี 2559 เป็นจาํนวนเงิน 1,550,000 บาท และในปี 2560 เป็นจาํนวนเงิน 1,650,000 บาท 
ทั้งน้ีสํานักงานปีติเสวีและผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอขา้งตน้ไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบั
บริษทัฯ/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 
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 บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) มีนโยบายดาํเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม  
(Corporate Social Responsibilities : CSR)  ดว้ยความตระหนกัและใหค้วามสาํคญัในการสนบัสนุนการ
ดาํเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ รวมทั้งใส่ใจดูแลส่ิงแวดลอ้มอย่างต่อเน่ือง โดยยึดหลกัการ
ดาํเนินธุรกิจท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได ้มีจริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนได้
เสีย  เช่น ผูถื้อหุน้ พนกังาน ชุมชนท่ีบริษทัฯ ประกอบกิจการอยู ่ลูกคา้ คู่คา้ และหน่วยงานภาครัฐตลอดจนถึง
สงัคมและประเทศชาติ 
 บริษทัฯ มุ่งมัน่พฒันาธุรกิจส่ิงพิมพ ์และธุรกิจโรงไฟฟ้า รวมถึงธุรกิจพลงังานทดแทนต่างๆ โดย
ควบคู่ไปกบัความรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบติัตามขอ้กาํหนดกฎหมาย หรือขอ้กาํหนดอ่ืนๆ รวมทั้งแนว
ปฏิบติัสากลท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อพฒันาสร้างรากฐานของความรับผิดชอบอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยืน โดยมีนโยบาย
ความรับผดิชอบต่อสงัคม ดงัต่อไปน้ี 
 

การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม  
 บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ในการดาํเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม และมีจริยธรรม ดว้ยความสุจริต โปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได ้ ส่งเสริมการแข่งขนัทางการคา้อยา่งเสรี หลีกเล่ียงการดาํเนินการท่ีอาจก่อให้เกิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และใส่ใจในการปฏิบติัตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสงัคม  
 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน   
 บริษทัฯ ยึดถือและปฏิบติัตามกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครัด และไดก้าํหนดรูปแบบและแนว
ปฏิบติัในด้านต่างๆ เพื่อป้องการการทุจริตคอร์รัปชั่น  และจัดให้มีการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม โดย
เฉพาะงานขาย การตลาด และการจดัซ้ือ  บริษทัฯ ไม่สนบัสนุนการใหสิ้นบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมท่ีอยู่
ภายใตก้ารดูแลรวมถึงการควบคุม เร่ืองการบริจาคเพื่อการกศุล  การใหข้องขวญัทางธุรกิจ และการสนบัสนุน
กิจกรรมต่างๆ จะตอ้งมีความโปร่งใส  

บริษทัฯ มีเจตนารมณ์ในการดาํเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส มีคุณธรรม โดยยดึมัน่ในความรับผดิชอบต่อ
สังคม และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มตามหลกับรรษทัภิบาลท่ีดี  ในปี 2558 บริษทัฯ ไดป้ระกาศเจตนารมณ์และ
ไดเ้ขา้ร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย ในการต่อตา้นการทุจริต”  โดยไดรั้บอนุมติัจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2558  ซ่ึง CAC ได้รับรองบริษัทฯเป็น
สมาชิกของแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เม่ือวันที่ 12 
กมุภาพนัธ์ 2561 

ความรับผดิชอบต่อสังคม 
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 บริษทัฯไดจ้ดัทาํนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ รวมถึงแนวปฏิบติัและขอ้กาํหนดในการดาํเนินการ
ท่ีเหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบติัให้ชดัเจนในการดาํเนินธุรกิจ ป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ
ทุจริตและคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดข้ึนกบัธุรกิจของบริษทัฯในทุกรูปแบบ 

กรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร และพนกังาน ลูกจา้งของบริษทั ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ ตลอดจนจรรยาบรรณทางธุรกิจ อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตทั้งทางตรง 
หรือทางออ้ม โดยกาํหนดนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ รวมถึงแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

1. ไม่ทาํพฤติกรรมใด ท่ีแสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบน หรือติดสินบน แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียในเร่ืองท่ี
ตนทาํหนา้ท่ีรับผดิชอบทั้งโดยตรง หรือโดยออ้ม เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงผลประโยชน์ในทางมิชอบ ตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 

1.1 ไม่รับ หรือ ให้ของขวญั ของท่ีระลึก ท่ีเป็น เงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองคํา อัญมณ ี
อสังหาริมทรัพย์ หรือ ส่ิงของในทํานองเดียวกัน กับผู ้มีส่วนเก่ียวข้องท่ีตนได้เข้าไปติดต่อ
ประสานงาน ทั้งในหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน 
1.2 ไม่รับทรัพยสิ์น ส่ิงของ ของขวญั ของกาํนลัใดๆ หรือประโยชน์อ่ืน อนัเป็นการชกันาํใหเ้กิด
การละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีของตน ทั้งน้ีก่อนการรับของท่ีระลึกควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดป้ฏิบติั
ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั โดยส่ิงของ หรือของขวญัท่ีใหแ้ก่กนัในหนา้ท่ีการงาน
ควรมีราคาไม่มากและเหมาะสมในแต่ละโอกาส 
1.3 ไม่ใหท้รัพยสิ์น ส่ิงของ ของขวญั หรือของกาํนลัใดๆ หรือประโยชน์อ่ืน เพื่อจูงใจในการ
ตดัสินใจ หรือมีผลทาํใหผู้รั้บไม่ปฏิบติัตามวิธีปฏิบติัทางการคา้เช่นเดียวกนักบัคู่คา้รายอ่ืน ทั้งน้ีการ
ใหส่ิ้งของตามโอกาสหรือวาระต่างๆ ตอ้งมีมูลค่าไม่มากจนเกินปกติวิสยั 
1.4 ไม่เป็นตวักลางในการเสนอ เงิน ทรัพยสิ์น ส่ิงของ หรือประโยชน์อ่ืนใดกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจ หน่วยงานราชการ หรือองคก์รใดๆ เพื่อแลกกบัสิทธิพิเศษท่ีไม่ควรได ้หรือทาํใหเ้จา้หนา้ท่ีของ
รัฐ ละเวน้การปฏิบติัตามกฎ ระเบียบขอ้บงัคบั และขอ้ปฏิบติัทางกฎหมายตามท่ีกาํหนดไว ้

2. ในการจดัซ้ือจดัจา้งตอ้งดาํเนินการตามระเบียบของบริษทัท่ีมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้
3. การใชจ่้ายสาํหรับการเล้ียงรับรองทางธุรกิจ และการใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามสัญญา

ทางธุรกิจสามารถกระทาํได ้แต่ตอ้งใชจ่้ายอยา่งสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได ้
4. ในการบริจาคเพื่อการกศุล ตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 

4.1 การใชเ้งิน หรือ ทรัพยสิ์นของบริษทั เพื่อบริจาคการกุศล ตอ้งกระทาํในนามบริษทัเท่านั้น 
โดยการบริจาคเพื่อการกุศล ตอ้งเป็น มูลนิธิ องคก์รสาธารณะกุศล วดั โรงพยาบาล สถานพยาบาล
หรือองคก์รเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ท่ีมีใบรับรอง หรือเช่ือถือได ้ สามารถตรวจสอบได ้ และ
ดาํเนินการผา่นขั้นตอนตามระเบียบของบริษทั 
4.2 การบริจาคเพื่อการกุศล ในนามส่วนตวัพึงกระทาํได ้แต่ตอ้งไม่เก่ียวขอ้ง หรือทาํใหเ้กิดขอ้
สงสยัไดว้า่เป็นการกระทาํท่ีทุจริต เพื่อหวงัผลประโยชน์ใด 

5. ในการใหเ้งินสนบัสนุน ตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 
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5.1 การใชเ้งิน หรือ ทรัพยสิ์นของบริษทั เพื่อสนบัสนุนโครงการ ตอ้งระบุช่ือในนามบริษทั
เท่านั้นโดยเงินสนบัสนุนท่ีจ่ายไป ตอ้งมีวตัถุประสงคเ์พื่อธุรกิจ ภาพลกัษณ์ท่ีดี และช่ือเสียงของ
บริษทั ทั้งน้ีการเบิกจ่ายตอ้งระบุวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน และมีหลกัฐานท่ีตรวจสอบได ้และดาํเนินการ
ผา่นขั้นตอนตามระเบียบของบริษทั 

6. ไม่กระทาํการอนัใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมืองภายในบริษทั และไม่ใชท้รัพยากรใดของบริษทั เพื่อ
ดาํเนินการดงักล่าว ทั้งน้ีบริษทัเป็นองคก์รท่ียดึมัน่ในความเป็นกลางทางการเมือง สนบัสนุนการปฏิบติัตาม
กฎหมาย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางในการใหก้ารช่วยเหลือทางการเมืองแก่
พรรคการเมืองใด ไม่วา่จะโดยทางตรง หรือทางออ้ม 

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

8. กรรมการ และผูบ้ริหารตอ้งตระหนกัถึงความสาํคญัในการเผยแพร่ ใหค้วามรู้ ใหค้าํปรึกษา เพื่อสร้าง
ความเขา้ใจให้แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริต เพื่อให้พนกังานไดป้ฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม
นโยบายการต่อตา้นทุจริตฉบบัน้ี รวมถึงเป็นแบบอย่างท่ีดี ในเร่ืองการมีความซ่ือสัตย ์ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ 

 

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการคอร์รัปช่ัน 
คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูพ้ิจารณารับเร่ืองแจง้เบาะแส 

ขอ้ร้องเรียนการกระทาํท่ีอาจทาํให้เกิดความสงสัยไดว้่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ท่ีเกิดข้ึนกบับริษทั โดย
ทางตรง หรือทางออ้ม โดยผา่นช่องทางการรับเร่ืองท่ีไดก้าํหนดไวใ้นนโยบายฉบบัน้ี  โดยผูร้้องเรียนจะตอ้ง
ระบุรายละเอียดของเร่ืองท่ีจะแจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน พร้อมช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถ
ติดต่อได ้และส่งมายงัช่องทางรับเร่ือง ดงัน้ี 

1.  แจง้ผา่นช่องทาง จดหมาย ถึง  
 ประธานกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการตรวจสอบ  
 บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 
 ท่ีอยู ่51/29, 51/61 ซอยวภิาวดีรังสิต 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 อีเมลข์องเลขานุการบริษทั ท่ี epcoacc@truemail.co.th หรือ ทางโทรศพัท ์

หมายเลข 0-2522-6938 หรือ 0-2551-0541-4 ต่อ 223 
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5.  แจง้ผา่นช่องทาง กล่องรับแจง้เบาะแส ท่ีฝ่ายบุคคลกาํหนดติดตั้งไว ้
 

 ทั้งน้ีหากผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียน มีขอ้ร้องเรียน กรรมการ หรือกรรมการผูจ้ดัการขอใหท่้านส่ง
เร่ืองร้องเรียนมายงัคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงบุคคลท่ีสามารถแจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบั
การทุจริต คือ ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มของบริษทัไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ คู่แข่งทางการคา้ เจา้หน้ี ภาครัฐบาล 
ชุมชน สังคม ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั “ทั้งนีไ้ม่ว่าท่านจะแจ้งด้วยวิธีใดดังกล่าวข้างต้น ทางบริษัท
จะรักษาความลบัของท่าน” 
 

 บริษัทฯให้เลขานุการบริษัท ในฐานะผูป้ฏิบัติงานสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบในการ
ดาํเนินการดา้นการป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น อบรมในหลกัสูตร Anti-Corruption: The 
Practical Guide (ACPG)  ซ่ึงจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย หรือ IOD โดยหลกัสูตร
ดงักล่าวเป็นหลกัสูตรท่ีครอบคลุมการวางระบบ กระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ในการป้องกนัการทุจริต 
เพื่อนาํมาเป็นแนวทางสนบัสนุนการปฏิบติังานดา้นการป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทัฯ 
 

 ทั้งน้ีในปี 2560 บริษทัไม่พบการรายงาน หรือการกระทาํผดิเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบับริษทัแต่อยา่งใด 
 

การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 บริษทัฯ ให้ความสําคญักับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิ
มนุษยชน เพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของทุกชนชั้น โดยการไม่เลือกปฏิบติั 
ไม่แบ่งแยกเพศ และไม่ใชแ้รงงานเดก็  
 บริษทัได้สนับสนุนและปฏิบติัตาม พระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ ท่ี
กาํหนดให้ สถานประกอบการท่ีมีลูกจา้ง 100 คนข้ึนไป ให้รับคนพิการท่ีสามารถทาํงานไดไ้ม่ว่าจะอยู่
ตาํแหน่งใด ในอตัราส่วนลูกจา้ง 100 คน ต่อ คนพิการ 1 คน เศษของลูกจา้ง 100 คน ถา้เกิน 50 คนใหรั้บเพิ่ม
อีก 1 คน ซ่ึง ณ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีพนกังานทั้งส้ิน 288 คน และมีพนกังานท่ีทุพพลภาพเขา้ร่วมงาน
กบับริษทัฯ จาํนวนทั้งส้ิน 4 คน 
 

การปฏิบัติแรงงานอย่างเป็นธรรม 
 บริษทัฯ มีการกาํกบัดูแลให้ค่าจา้งแรงงานอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมกบัอุตสาหกรรมของไทย การ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงโครงสร้าง และการจดัระเบียบองคก์รจะดาํเนินการอยา่งรับผดิชอบ รวมทั้งปฏิบติัตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด และบริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการสวสัดิการ เพ่ือให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานดา้นสวสัดิการ เป็นส่ือกลางให้ความช่วยเหลือในเร่ืองสวสัดิการต่างๆ มีการจดัตั้งกองทุนสาํรอง
เล้ียงชีพ เพื่อสร้างหลกัประกนัให้กบัพนกังาน จดัให้มีการตรวจสุขภาพแก่พนกังานเป็นประจาํทุกปี และมี
การตรวจสอบดา้นความปลอดภยัของสถานท่ีทาํงานอย่างสมํ่าเสมอ ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภยัภายใน



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ           บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

 

 

หนา้ท่ี 122 
 

อาคาร ถงัดบัเพลิง ตลอดจนจดัใหมี้การฝึกซอ้มดบัเพลิงเบ้ืองตน้เป็นประจาํทุกๆ ปี   และสาํหรับพนกังานเขา้
ใหม่จะจดัอบรมเก่ียวกบัคู่มือการปฏิบติังานของเคร่ืองจกัร เพื่อให้พนักงานสามารถใชง้านไดอ้ย่างถูกตอ้ง
และปลอดภยั 
 ส่วนของโครงการโรงไฟฟ้า บริษทัไดจ้ดัทาํมาตรการป้องกนัแกไ้ขผลกระทบดา้นความปลอดภยั 
เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับผูป้ฏิบัติงานทั้ งในระยะก่อสร้าง และระยะ
ดาํเนินงาน ซ่ึงรวมไปถึงการปฏิบติังานในท่ีท่ีมีความร้อนบริเวณแผงเซลลแ์สงอาทิตยซ่ึ์งตอ้งสัมผสักบัความ
ร้อน โดยทางบริษทัไดจ้ดัเตรียมชุดป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลท่ีจาํเป็นไดแ้ก่ ชุดแว่นตาลดแสงและถุงมือ
หนงั เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของพนกังาน 
 ในกรณีท่ีโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยเ์กิดอคัคีภยั ในส่วนของอาคารควบคุมและสาํนกังาน บริษทั
จดัให้มี Portable Fire Extinguisher ชนิด ABC Dry Chemical ติดตั้งภายในอาคารตามมาตรฐาน NFPA 
(National Fire Protection Association) และติดตั้งระบบสัญญาณแจง้เหตุเพลิงไหมเ้ป็นระบบการใชส้ัญญาณ
เตือนอคัคีภยัแบบธรรมดาเพ่อนเตือนไดท้นัทีเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม ้และติดตั้งระบบดบัเพลิงชนิดผงเคมีแหง้ 
(Dry Chemical) ไวส้าํหรับดบัเพลิงในกรณีเกิดเหตุ พร้อมทั้งใหมี้การตรวจสอบระบบเก่ียวกบัความปลอดภยั
ใหอ้ยูใ่นสภาพปกติอยูเ่สมอ รวมถึงจดัพนกังานความปลอดภยัในจุดต่างๆ ออกตรวจสอบบริเวณทาํงานเป็น
ประจาํ และจดัการอบรมพนกังานเก่ียวกบัความปลอดภยัในการปฏิบติังานและการป้องกนัอคัคีภยัอยูเ่สมอ 
 

ความรับผดิชอบต่อลูกค้าหรือผู้บริโภค 
 บริษทัฯ มุ่งเนน้การผลิตส่ิงพิมพท่ี์มีคุณภาพ เนน้การให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบั
ลูกคา้ เนน้การรักษาคุณภาพและพฒันาปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง ยดึมัน่การตรงต่อเวลาใน
การส่งมอบสินคา้  รักษาความลบัของลูกคา้ โดยไม่นาํไปใชเ้ป็นประโยชน์ของตนเองหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิ
ชอบ  เปิดรับขอ้ร้องเรียนต่างๆ จากลูกคา้ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการผลิต หรือการใหบ้ริการ   ทั้งน้ีเพื่อนาํไปแกไ้ข
ขอ้ผดิพลาด หรือขอ้บกพร่องต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน โดยมุ่งเนน้การรักษาความสมัพนัธ์ท่ีย ัง่ยนื  และบริษทัไดรั้บ
การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 
 

การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 
 บริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญด้านส่ิงแวดล้อม โดยปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานทางด้าน
ส่ิงแวดลอ้มอย่างเคร่งครัด จดัระบบภายในเพ่ือขจดัปัญหาส่ิงแวดลอ้มอย่างมีระบบและประสิทธิภาพ เช่น 
จากการท่ีบริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตส่ิงพิมพต่์างๆ บริษทัฯจะใชว้ตัถุดิบท่ีไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม พร้อม
ทั้ งได้จัดทาํระบบบ่อบาํบัดนํ้ าเสียข้ึนภายในบริษัท โดยไม่ปล่อยนํ้ าเสียลงในท่อระบายนํ้ า ส่วนขยะ
อุตสาหกรรมอ่ืนๆท่ีเกิดจากการพิมพ ์บริษทัไดท้าํการจดัจา้งบริษทัภายนอกท่ีรับกาํจดัขยะอุตสาหกรรมท่ี
ไดรั้บอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งน้ีเพื่อไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  
 และตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้นโยบายในการลงทุนในธุรกิจเก่ียวกบัพลงังานทดแทนนั้น ซ่ึง
ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัและปัญหาทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม  จึงไดมี้การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
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แสงอาทิตย ์ และไดศึ้กษาผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อชุมชน โดยจดัทาํ Environmental Impact Assessment 
: EIA คือ การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  และผลท่ีไดคื้อ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์เป็นพลงังาน
สะอาด สามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  อีกทั้งบริษทัฯ ไดเ้ขา้เป็นสมาชิกของ โครงการกลไก
พฒันาท่ีสะอาด (Clean Development Mechanism : CDM ) รวมถึงมีการจดัทาํมาตราการป้องกนัและแกไ้ข 
เพื่อลดผลกระทบต่างๆท่ีอาจจะเกิดข้ึนในระยะดาํเนินงานไวเ้รียบร้อยแลว้  
 ของเสียและมลพิษท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าโดยใชเ้ซลลอ์าทิตยน์ั้น จะไม่เกิดข้ึน โดยขยะ 
หรือนํ้ าท้ิง ท่ีเกิดข้ึนนั้นจะมาจากการอุปโภคบริโภคของพนกังานท่ีปฏิบติังานเท่านั้น อยา่งไรก็ตามหากแผง
สกปรกมากจนอาจกระทบต่อประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า ก็อาจจะตอ้งมีการลา้งแผง ซ่ึงในการลา้งแผง
นั้ นใช้เพียงนํ้ าสะอาด และส่ิงสกปรกท่ีเกาะอยู่ตามแผงนั้ นก็เป็นเพียงฝุ่ นหรือส่ิงสกปรกท่ีมีอยู่ตาม
สภาพแวดลอ้มในบริเวณโครงการ  
 ในกรณีท่ีเป็นขยะนั้นเป็นช้ินส่วนของแผงหรืออุปกรณ์ท่ีเสีย จะมีสองแนวทางในการดาํเนินการ คือ 
ถา้เป็นอุปกรณ์ท่ียงัอยูร่ะยะรับประกนั จะทาํการส่งคืนผูผ้ลิต แต่ถา้เป็นอุปกรณ์ท่ีตอ้งกาํจดัเอง ทางบริษทัจะ
จดัจา้งบริษทัภายนอกท่ีรับกาํจดัขยะอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งน้ีบริษทั
ไดก้าํหนดการคดัแยกขยะลงภาชนะรองรับท่ีกาํหนดไวส้าํหรับขยะประเภทนั้นๆดงัน้ี 
 - ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย   ใหใ้ชถ้งัหรือภาชนะรองรับท่ีเป็น สีเหลือง และมีช่ือบ่งช้ีชดัเจน 
 - ภาชนะรองรับขยะทัว่ไป     ใหใ้ชถ้งัหรือภาชนะรองรับท่ีเป็น สีเขียว    และมีช่ือบ่งช้ีชดัเจน 
 - ภาชนะรองรับขยะอนัตราย ใหใ้ชถ้งัหรือภาชนะรองรับท่ีเป็น สีแดง     และมีช่ือบ่งช้ีชดัเจน 
 

การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม 
 กว่า 10 ปีแลว้ ท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํโครงการช่วยเหลือน้องๆ ในถ่ินทุรกนัดารในจงัหวดัต่างๆ โดย
บริษัทฯ ได้ร่วมกับคณะผูบ้ริหาร, พนักงาน รวมถึงลูกคา้และคู่คา้ ในการร่วมกันบริจาคอุปกรณ์ด้าน
การศึกษา อุปกรณ์กีฬา เคร่ืองมือทางการเกษตร ยารักษาโรค ขา้วสารอาหารแห้ง ทุนอาหารกลางวนั 
ตลอดจนส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆเป็นประจาํทุกๆ ปี และเดินทางไปมอบให้กบันอ้งๆ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาส 
และพฒันาสงัคมในดา้นการศึกษา 
 บริษทัฯ รับผดิชอบต่อชุมชนโดยไม่ปล่อยนํ้าเสียลงในท่อระบายนํ้า โดยบริษทัไดท้าํบ่อบาํบดันํ้ าเสีย
ข้ึนภายในบริษทั ส่วนขยะอุตสาหกรรมอ่ืนๆท่ีเกิดจากการพิมพ ์บริษทัไดท้าํการจดัจา้งบริษทัภายนอกท่ีรับ
กาํจัดขยะอุตสาหกรรมท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งน้ีเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและชุมชนใกลเ้คียง  ตลอดจนใหค้วามร่วมมือในดา้นต่างๆกบัชุมชนเป็นอยา่งดีเสมอมา 
 นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัได้ร่วมทาํบุญทางด้านศาสนา เป็นประจาํทุกๆ ปี โดยทางคณะผูบ้ริหาร, 
พนกังาน และผูมี้จิตศรัทธา  ไดร่้วมกนัเป็นเจา้ภาพถวายผา้ป่าสามคัคี เพื่อเจริญพระพุทธศาสนา  โดยคณะ
ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัฯ จะร่วมเดินทางไปถวายผา้ป่าร่วมกนั ท่ีวดัต่างๆ ในต่างจงัหวดั ทั้งน้ี
เพื่อใหเ้กิดความสามคัคีร่วมกนัในหมู่คณะ  และไดมี้โอกาสทาํบุญร่วมกนัตามประเพณี 
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คณะกรรมการบริษทัฯ ตระหนักถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษทัจด
ทะเบียนในการกาํกบัดูแลให้รายงานทางการเงินของบริษทัฯ ท่ีจดัทาํข้ึนมีขอ้มูลทางบญัชีท่ีถูกตอ้งครบถว้นใน
สาระสําคญั โปร่งใส เปิดเผยอย่างเพียงพอท่ีจะดาํรงรักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ป้องกนัการทุจริตและ      
การดาํเนินการท่ีผิดปกติ รายการท่ีเก่ียวโยงกนัซ่ึงอาจทาํให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ซ่ึงเป็นรายการทาง
การคา้อนัเป็นธุรกิจปกติทัว่ไป รวมทั้งไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป  ใชน้โยบายบญัชี    
ท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสมํ่าเสมอ  ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล  ประโยชน์สูงสุด           
การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง  ความรอบคอบระมดัระวงัในการจดัทาํงบการเงินและงบการเงิน
รวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  รวมถึงขอ้มูลสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจาํปีของบริษทัฯ 

 

 ดงันั้นเพื่อให้ผูมี้ส่วนได้เสียเกิดความเช่ือมัน่ต่อรายงานทางการเงินของบริษทัฯ คณะกรรมการ
บริษทัฯ จึงได้แต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระผูซ่ึ้งมีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ทาํหน้าท่ี
สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีการรายงานทางการเงิน และการดาํเนินงานอยา่งถูกตอ้งเพียงพอ มีการเปิดเผยขอ้มูลรายการ
ท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหมี้ความโปร่งใสถูกตอ้งและครบถว้น รวมทั้งให้
มีความเพียงพอของระบบบริหารความเส่ียง  การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกาํกบัดูแลของ
บริษทัฯ ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนมีความครบถว้นเพียงพอและเหมาะสมของกระบวนการติดตาม
การปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั นโยบายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยและประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน   
 

 ในปี 2560  คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกนั 6 คร้ัง เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดร้ะบุไวใ้น
กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ  กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน คือ นายชยัวฒัน์  อศัวินทรางกูร ตาํแหน่ง 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายชาลี ดิษฐลกัษณ์ และนายเฮสเตอร์ ชิว ตาํแหน่ง คณะกรรมการตรวจสอบ  
ไดร่้วมประชุมพร้อมกนัทุกคร้ัง นอกจากน้ียงัมีวาระการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี รวมถึงไดป้ระชุมกบัผูบ้ริหาร
ระดบัสูงของบริษทัฯ ในวาระท่ีเก่ียวขอ้ง จากการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบ
การเงินประจาํปี 2560 ของบริษทัฯ มีความเหมาะสมและไม่พบรายการใดท่ีอาจมีผลกระทบอนัเป็นสาระสาํคญัต่อ
งบการเงิน ระบบควบคุมภายในของบริษทัมีความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ผูส้อบบญัชี ประจาํปี 
2560  ของบริษทัฯ เป็นบุคคลท่ีเหมาะสมเพราะมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการสอบบญัชีมาเป็นเวลา
ยาวนาน 
 

เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบท่ีดี บริษทัฯไดว้่าจา้งผูเ้ช่ียวชาญใน
การตรวจสอบระบบควบคุมภายใน คือ บริษทั เจอาร์ บิสสิเนส แอดไวซอร่ี จาํกดั เพื่อตรวจสอบและจดัทาํระบบ
ตรวจสอบการควบคุมภายในของบริษทัฯ โดยขอบเขตดงัน้ี 

 

สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยการสัมภาษณ์ยนืยนัขอ้มูล กรอก
แบบสอบถามโดยผูบ้ริหาร และบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทัในการใหข้อ้มูล  สอบทานทางเดินเอกสารและ

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
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เอกสารประกอบท่ีเก่ียวขอ้งของระบบงานต่างๆ ตลอดจนคู่มือการปฏิบติังานท่ีบริษทัมี  ทั้งน้ีจะครอบคลุมใน
หวัขอ้เร่ืองท่ีกาํหนดไวด้งัน้ี 

1. ตรวจประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน   ตามกรอบของ COSO จากแบบประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.)  กาํหนด 
 

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

 
และในปี 2560 บริษทัฯไดว้่าจา้งผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบระบบควบคุมภายในเก่ียวกบัมาตรการ

ต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่  โดยว่าจา้ง บริษทั ทวิน พี คอนซลัต้ิง จาํกดั เพื่อตรวจสอบ และจดัทาํระบบตรวจสอบการ
ควบคุมภายในของบริษทัฯ โดยขอบเขตดงัน้ี 

 

สอบทานและประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของหลกัฐานประกอบการปฏิบติัขององคก์รเก่ียวกบั
มาตรการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ และสอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีปะรากฏตามแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้น
ทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีบริษทัไดจ้ดัทาํข้ึน โดยการสัมภาษณ์ยนืยนัขอ้มูล กรอกแบบสอบถามโดยผูบ้ริหาร และบุคคลท่ี
ไดรั้บมอบหมายจากบริษทัในการใหข้อ้มูล ทั้งน้ีจะครอบคลุมในหวัขอ้เร่ืองท่ีกาํหนดไวด้งัน้ี 

1. นโยบาย  แนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ นิยาม
ท่ีเก่ียวขอ้ง นโยบายทางการเมือง การบริจาค เงินสนบัสนุน  ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ นโยบายและ
แนวปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบัการรับและใหข้องขวญั หรือประโยชนอ่ื์นใด 

2. ความมุ่งมัน่และการยอมรับของ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน กิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความมุ่งมัน่ 
วิธีการยอมรับเก่ียวกบัมาตรการป้องกนั  กฎบตัรของคณะกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย วิธีการส่ือสาร 
บทลงโทษ 

3. คู่มือ/แนวปฏิบติัของการบริหารงานบุคคล การส่ือสารภายใน/ภายนอก การร้องเรียน/แจง้เบาะแส  
4. โครงสร้างบริหารและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรการป้องกนัการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่  
5. คู่มือ/แนวปฏิบติัของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การตลาด/การขาย จดัซ้ือ/จดัจา้ง บญัชี/การเงิน ฯลฯ 
6. การประเมินความเส่ียงคอร์รัปชัน่ ระบบควบคุมภายใน มาตรการป้องกนั และมาตรการตรวจสอบ ระบบ

บญัชีเช่น กระบวนการรายได ้ลูกหน้ี การรับเงิน  การบนัทึกค่าใชจ่้าย เจา้หน้ีและการจ่ายเงิน สญัญา และ
ระบบการจดัเกบ็/รักษา เอกสารทางการเงิน              
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รายการระหว่างบุคคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทาํรายการระหว่างกนั 

เพื่อเป็นการคุม้ครองผูล้งทุน ในกรณีท่ีมีการทาํรายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ใน
อนาคต บริษทัฯ จะเสนอให้แก่ท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัรายการระหว่างกนั โดยตอ้งมี
คณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกนั เป็นไปอยา่งสมเหตุสมผล
ยติุธรรม และมีนโยบายการกาํหนดราคาท่ีเหมาะสม ตามเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์
ระหวา่งบริษทัฯ และบริษทัฯ ไดค้าํนึงถึงความจาํเป็นและความเหมาะสมเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัและ
ผูถื้อหุน้ โดยกรรมการ ผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดงักล่าว 

นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2549 วนัท่ี 14 มีนาคม 2549 มีมติกาํหนดมาตรการอนุมติั
รายการระหว่างกนั โดยพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ รายการท่ี
เกิดข้ึนเป็นปกติและต่อเน่ืองและรายการพิเศษท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราว โดยมีขั้นตอนการอนุมติัรายการ
ระหวา่งกนัเป็นดงัน้ี 

1. รายการท่ีเกิดข้ึนเป็นปกติ 
    รายการคา้ท่ีเป็นปกติธุรกิจ เช่น การจา้งพิมพห์นงัสือ การขายวตัถุดิบ เป็นรายการท่ีจะยงัคง

เกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต เน่ืองจากเป็นรายการคา้ปกติธุรกิจ ดงันั้น บริษทัฯ ไดก้าํหนดหลกัเกณฑแ์ละ
แนวทางในการปฏิบติัสาํหรับรายการดงักล่าว โดยระบุเง่ือนไขการทาํรายการให้เป็นไปตามเง่ือนไขการคา้
โดยทัว่ไป ในราคาตลาดท่ีเหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได ้โดยนาํเสนอให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็น ผูพ้ิจารณาอนุมติัในหลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการปฏิบติัดงักล่าว นอกจากนั้น 
คณะกรรมการตรวจสอบจะทาํการตรวจสอบว่ารายการดงักล่าวไดป้ฏิบติัตามนโยบายท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดอ้นุมติัไว ้

 

2. รายการพิเศษท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราว 
    รายการพิเศษท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราว เช่น การขายเคร่ืองจักร เป็นต้น บริษัทฯ จะจัดให้

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัความสมเหตุสมผลของรายการ และเป็นไปตามเง่ือนไข
ราคาท่ีเหมาะสม หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหว่างกนันั้น 
บริษัทฯ จะจัดให้มีผูเ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ พิจารณาตรวจสอบรายการดังกล่าว 

รายการระหว่างกนั 
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูเ้ช่ียวชาญอิสระจะนาํไปใชป้ระกอบการพิจารณาอนุมติัการทาํ
รายการของคณะกรรมการหรือผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี ตามแต่กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

รายการระหว่างกนับริษัทได้เปิดเผยไว้ในงบการเงิน ส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ข้อ 5. หน้า 29    

รายการระหว่างบุคคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
บริษทัฯ มีรายการบญัชีกบับริษทัยอ่ย บริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และ

ค่าใชจ่้ายส่วนหน่ึงของบริษทัฯ เกิดข้ึนจากรายการบญัชีกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว บริษทัเหล่าน้ี
เก่ียวขอ้งกนัโดยการถือหุน้ และ/หรือ การเป็นกรรมการร่วมกนั โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี.- 

 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนันอกเหนือจากบริษทัยอ่ย ท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.2.1 ประกอบดว้ย     

 

ลกัษณะ
ความสมัพนัธ์ 

การดาํเนินกิจการ 
สดัส่วนการถือหุน้

ร้อยละ 

ประเภทธุรกิจ ประเทศ ปี 2560 ปี 2559 

บริษทั อควา คอร์เปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 1 ใหบ้ริการเช่าโครงป้ายเพื่อติดตั้ง
โฆษณา 

ไทย - - 

Shonan Build Service Co., Ltd. (Jpn Co.) 2 Building service ญ่ีปุ่น - - 
Seikosha Co., Ltd. (Jpn Co.) 3 Building service ญ่ีปุ่น - - 
บริษทั กลมบอ็กซ์ จาํกดั 
   (ช่ือเดิม : บริษทั พีรามิด ส่ือสาร จาํกดั) 

4 
 

รับจา้งพิมพส่ื์อส่ิงพิมพแ์ละ
บริหารงานขายโฆษณา 

ไทย 
 

- 
 

- 

บริษทั แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 5 ผลิตและจาํหน่ายหนงัสือพิมพ ์
   และส่ิงตีพิมพ ์

ไทย - - 

บริษทั ฐานเศรษฐกิจ มลัติมีเดีย จาํกดั 5 โฆษณาสินคา้และบริการทุก
รูปแบบบน ส่ือส่ิงพิมพแ์ละขาย
หนงัสือพิมพร์ายวนั 

ไทย - - 

บริษทั สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 5 บริการดา้นงานโฆษณาสินคา้ทุก
รูปแบบของการส่ือสาร 

ไทย - - 

บริษทั นิวส์ เน็ตเวร์ิค คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
(มหาชน) 

5 บริการ,พฒันาและบาํรุงรักษา
ซอฟแวร์คอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ 

ไทย - - 

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

นโยบายการ
กาํหนด
ราคา 

หน่วย : บาท 

   สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

 บริษัทย่อย        
 รายไดจ้ากการขายและบริการ  1 และ 2 - - - 5,885.00 
    ดอกเบ้ียรับ 4 - - 33,936,423.37 - 

รายไดค้่าเช่า 3 - - 360,000.00 360,000.00 
รายไดอ่ื้นๆ 3 - - 4,694,570.58 536,894.59 
รายไดเ้งินปันผล 5 - - - 62,999,997.20 

 บริษัทย่อยทางอ้อม      
    รายไดจ้ากการขายและบริการ          1 - - 1,058,400.00 - 

รายไดค้่าเช่า 3 - - 252,000.00 252,000.00 
รายไดอ่ื้น ๆ 3 - - 36,173.96 15,816.97 

 บริษัทร่วม      
 รายไดจ้ากการขาย 1 - - 90,150.00 - 
 บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั      

รายไดจ้ากการขายและบริการ 1 และ 2 19,222,895.10 56,375.00 19,222,895.10 56,375.00 
รายไดค้่าเช่า 3 58,500.00 - 58,500.00 - 
ตน้ทุนขาย 1 4,000.00 - 4,000.00 - 

 
 

นโยบายการกาํหนดราคา 
1. คิดราคาขายตํ่ากวา่ลูกคา้ประจาํทัว่ไปประมาณร้อยละ 1 ถึง 5 
2. คิดราคาขายตํ่ากว่ากลุ่มลูกคา้ประจาํชั้นดีประมาณร้อยละ 3 ถึง 10 เน่ืองจากไม่มีความเส่ียงในการเรียก

เกบ็หน้ีจากลูกหน้ี 
3. ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนั 
4. ตามท่ีระบุในตัว๋สญัญาใชเ้งิน ร้อยละ 3 - 7 ต่อปี ในปี 2560 และ 2559 
5. ตามท่ีบริษทัยอ่ยประกาศจ่ายเงินปันผล 
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีค่าใชจ่้ายสาํหรับเงินเดือน โบนสั ค่าเบ้ียประชุม เงินสมทบกองทุน
ประกนัสงัคม กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ สวสัดิการอ่ืน และผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน โดยสรุปได้
ดงัน้ี.- 
   หน่วย : บาท 

   สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 24,141,253.86 25,267,195.04 13,940,759.00 13,551,385.00 
ผลประโยชน์ระยะยาวหลงัออกจากงาน 1,183,906.00 810,071.00 635,817.00 443,394.00 

รวม 25,325,159.86 26,077,266.04 14,576,576.00 13,994,779.00 

 

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี ระหวา่งบริษทัฯ และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี.- 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

ลูกหนีก้ารค้า     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16,409,120.53 13,336,485.72 16,409,120.53 13,336,485.72 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (12,464,005.35) (12,464,005.35) (12,464,005.35) (12,464,005.35) 

สุทธิ 3,945,115.18 872,480.37 3,945,115.18 872,480.37 

ลูกหนีอ่ื้น     
บริษทัยอ่ย - - 4,064,439.15 335,319.86 
บริษทัยอ่ยทางออ้ม - - 21,000.00 191,525.34 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,250,487.20 14,370,135.94 - 85,779.70 

รวม 1,250,487.20 14,370,135.94 4,085,439.15 612,624.90 

เจ้าหนีอ่ื้น     
บริษทัยอ่ย                                   - - - 1,074,890.58 
บริษทัยอ่ยทางออ้ม - - 63,000.00 63,000.00 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20,000.00 - 20,000.00 - 

รวม 20,000.00 - 83,000.00 1,137,890.58 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     
กรรมการ - 686,350.00 - 686,350.00 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัร่วมทางออ้ม - ส่วนท่ีครบกาํหนดรับชาํระภายในหน่ึงปีมี
รายละเอียดดงัน้ี.- 
   หน่วย : บาท 

   งบการเงินรวม 

   รายการเคล่ือนไหวระหวา่งงวด 

   1 ม.ค. 60 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 ธ.ค. 60 

บริษทัร่วมทางออ้ม - 75,776,000.00 - 75,776,000.00 

 
เงินใหกู้ย้มืดงักล่าว เป็นการใหกู้ย้มืแก่บริษทัร่วมทางออ้มสองแห่งตามสัดส่วนการถือหุน้เพื่อซ้ือท่ีดิน โดยการ
ทาํสญัญากูย้ืม ครบกาํหนดภายใน 3 ปี นับแต่วนัทาํสัญญา (ครบกาํหนดปี 60) ให้กูโ้ดยไม่มีหลกัประกนั 
และไม่มีการคิดดอกเบ้ียระหว่างกนั 
 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย มีรายละเอียดดงัน้ี.- 
  หน่วย : บาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปี 

  1 ม.ค. 60 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 ธ.ค. 60 

บริษทัยอ่ย 
 
 

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

  หน่วย : บาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปี 

  1 ม.ค. 59 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 ธ.ค. 59 

บริษทัยอ่ย 230,218,391.12 291,475,000.00 (521,693,391.12) - 

 
 
 เงินให้กูย้ืมดงักล่าวขา้งตน้เป็นการให้กูย้ืมแก่บริษทัย่อย ในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งิน ครบกาํหนดเม่ือทวง
ถาม คิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี และ 5.50 - 6.00 ต่อปี ตามลาํดบั 
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เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี.- 

 
  หน่วย : บาท 

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปี 

  1 ม.ค. 60 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 ธ.ค. 60 

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

 
 เงินกูย้ืมดงักล่าวขา้งตน้เป็นเงินกูย้ืมจากกรรมการของบริษทัฯ ในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งิน ครบกาํหนด
เม่ือทวงถาม ไม่มีการคิดดอกเบ้ียระหวา่งกนั 
 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีการคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีมีกบัสถาบนัการเงินระหวา่งกนัดงัต่อไปน้ี.- 

 
 หน่วย : ลา้นบาท 

 ปี 2560 ปี 2559 

บริษทัฯ คํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือใหบ้ริษทัยอ่ย - 155.00 
บริษทัฯ คํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือใหบ้ริษทัยอ่ยทางออ้ม 853.40 1,084.90 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยทางออ้มคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือใหบ้ริษทัยอ่ย 1,125.30 670.90 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยทางออ้มคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือใหบ้ริษทัยอ่ยทางออ้ม 414.00 414.00 
บริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยทางออ้มคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือใหบ้ริษทัยอ่ยทางออ้ม 156.50 - 
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งบการเงิน 
 

สรุปรายงานการสอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา (2558-2560) 
 

สรุปรายงานการสอบงบการเงินในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
รายงานของผูส้อบบญัชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558  ผลการดาํเนินงานรวมและเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สาํหรับปีส้ินสุด
วนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน แต่มีขอ้มูลและเหตุการณ์ท่ี
เน้น คือ งบการเงินของบริษทัย่อยทางอ้อมในต่างประเทศ จาํนวน 5 แห่ง ท่ีรวมอยู่ในงบการเงินของบริษทัฯ 
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีในต่างประเทศ โดยไดรั้บรายงานของผูส้อบบญัชีนั้นและความเห็นในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
จาํนวนเงินของรายการต่างๆ ของบริษทัยอ่ยดงักล่าว ซ่ึงรวมอยูใ่นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดถื้อ
ตามรายงานของผูส้อบนั้น 
 

สรุปรายงานการสอบงบการเงินในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
รายงานของผูส้อบบญัชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559  ผลการดาํเนินงานรวมและเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สาํหรับปีส้ินสุด
วนัเดียวกนั  โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้น
จรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี และเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บเพียงพอและเหมาสม
เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น โดยไดก้าํหนดเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบดงัน้ี 
 

1. การรับรู้รายการจากธุรกจิไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ 
กลุ่มบริษทั ดาํเนินธุรกิจในโครงการไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท์ั้งในประเทศและต่างประเทศหลากหลายรูปแบบ 
ซ่ึงมีการทาํสญัญาและขอ้ตกลงท่ีแตกต่างกนัตามลกัษณะและเง่ือนไขการดาํเนินการ ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจึงตอ้งใช้
ดุลยพินิจอยา่งมากในการพิจารณาการรับรู้รายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาจากการดาํเนินธุรกิจให้ถูกตอ้งตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน 
 

วิธีการตรวจสอบท่ีสาํคญั คือ 
 สอบถามผูบ้ริหารถึงรูปแบบการดาํเนินธุรกิจโครงการไฟฟ้าพลงังานต่างๆ ของกลุ่มบริษทัเพ่ือทาํความเขา้ใจ

ลกัษณะของรายการท่ีเก่ียวขอ้ง 
 อ่านสญัญาต่างๆ เพื่อทาํความเขา้ใจเน้ือหาของสญัญาท่ีกลุ่มบริษทัทาํกบัแต่ละหน่วยงาน  
 ประเมินความเหมาะสมและถูกตอ้งของการรับรู้รายการท่ีเก่ียวขอ้งในสัญญา 

ข้อมูลทางการเงินทีสํ่าคญั 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน           บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

 

 หนา้ท่ี 133

 สุ่มทดสอบรายการท่ีเก่ียวขอ้งในสัญญาของโครงการท่ีเกิดข้ึนระหว่างปีเพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการบนัทึกรายการ 

 สอบทานการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2. การซ้ือธุรกจิ 
กลุ่มบริษทั ไดเ้ขา้ซ้ือธุรกิจในกลุ่มพลงังานทดแทนอย่างต่อเน่ืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงการบนัทึกบญัชี
ตามวิธีซ้ือสําหรับการรวมธุรกิจมีความซบัซ้อนในเร่ืองของสัญญาต่างๆ ขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและนโยบายบญัชีท่ี
แตกต่างกนัซ่ึง ผูบ้ริหารตอ้งทาํความเขา้ใจในเร่ืองดงักล่าวและตอ้งใช้ดุลยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง ซ่ึงกาํหนดให้กลุ่ม
บริษทัตอ้งทาํการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมารวมถึงส่ิงตอบแทนในการซ้ือ อนั
เน่ืองมาจากความมีสาระสาํคญัของรายการและเก่ียวขอ้งกบัการใชดุ้ลยพินิจท่ีสาํคญัและมีความซบัซอ้นในการประเมิน
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา จึงพิจารณาว่าการบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจเป็นเร่ืองสาํคญัใน
การตรวจสอบ 
 

วิธีการตรวจสอบท่ีสาํคญั คือ  
 สอบถามฝ่ายบริหารถึงลกัษณะและวตัถุประสงคใ์นการเขา้ทาํรายการซ้ือขายหุน้  
 อ่านสัญญาซ้ือขายธุรกิจและรายงานการวิเคราะห์การรวมธุรกิจซ่ึงจดัทาํโดยกลุ่มบริษทัเพื่อทาํความเขา้ใจถึง

ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขท่ีสาํคญั 
 ประเมินความเหมาะสมในการระบุสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาทั้งหมดรวมถึงส่ิงตอบแทนในการซ้ือซ่ึง

จดัทาํโดยกลุ่มบริษทั 
 ประเมินความเหมาะสมของขอ้สมมติฐานและวิธีการวดัมูลค่าท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า โดยมีขอ้มูลจากรายงานของ

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระซ่ึงแสดงความเหมาะสมของมูลค่าหุน้ 
 สอบทานการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 
ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 และขอ้ 39 ซ่ึงระบุว่า งบการเงินรวมสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559 ท่ีไดเ้คยแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560 ไดมี้การแกไ้ขและออกใหม่ การ
แกไ้ขดงักล่าวเป็นการปรับปรุงบญัชีเงินลงทุนของบริษทัยอ่ย บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“EP”) 
ในบริษทั ทศันศิ์ริ จาํกดั (TSR) ใหม่ จากเดิมท่ีบนัทึกเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยทางออ้ม และรับรู้ค่าความนิยมจากการ
ซ้ือเงินลงทุน เป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ซ่ึงไดต้รวจสอบรายการปรับปรุงดงักล่าวแลว้เห็นว่ามีความ
ถูกตอ้งเหมาะสมตามควร ดงันั้นรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตฉบบัน้ีไดอ้อกแทนรายงานฉบบัเดิม  ทั้งน้ีมิไดแ้สดง
ความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขในเร่ืองน้ีแต่อยา่งใด 
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สรุปรายงานการสอบงบการเงินในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
รายงานของผูส้อบบญัชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560  ผลการดาํเนินงานรวมและเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สาํหรับปีส้ินสุด
วนัเดียวกนั  โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้น
จรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี และเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บเพียงพอและเหมาสม
เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น โดยไดก้าํหนดเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบดงัน้ี 
 

1.  การรับรู้รายการจากธุรกจิไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ 
กลุ่มบริษทั ดาํเนินธุรกิจในโครงการไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท์ั้งในประเทศและต่างประเทศหลากหลายรูปแบบ 
ซ่ึงมีการทาํสญัญาและขอ้ตกลงท่ีแตกต่างกนัตามลกัษณะและเง่ือนไขการดาํเนินการ ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจึงตอ้งใช้
ดุลยพินิจอยา่งมากในการพิจารณาการรับรู้รายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาจากการดาํเนินธุรกิจให้ถูกตอ้งตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน 
 

วิธีการตรวจสอบท่ีสาํคญั คือ 
 สอบถามผูบ้ริหารถึงรูปแบบการดาํเนินธุรกิจโครงการไฟฟ้าพลงังานต่างๆ ของกลุ่มบริษทัเพ่ือทาํความเขา้ใจ

ลกัษณะของรายการท่ีเก่ียวขอ้ง 
 อ่านสญัญาต่างๆ เพื่อทาํความเขา้ใจเน้ือหาของสัญญาท่ีกลุ่มบริษทัทาํกบัแต่ละหน่วยงาน  
 ประเมินความเหมาะสมและถูกตอ้งของการรับรู้รายการท่ีเก่ียวขอ้งในสัญญา 
 สุ่มทดสอบรายการท่ีเก่ียวขอ้งในสัญญาของโครงการท่ีเกิดข้ึนระหว่างปีเพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

ประกอบการบนัทึกรายการ 
 สอบทานการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.  การซ้ือธุรกจิ 
กลุ่มบริษทั ไดเ้ขา้ซ้ือธุรกิจในกลุ่มพลงังานทดแทนอย่างต่อเน่ืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงการบนัทึกบญัชี
ตามวิธีซ้ือสําหรับการรวมธุรกิจมีความซบัซ้อนในเร่ืองของสัญญาต่างๆ ขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและนโยบายบญัชีท่ี
แตกต่างกนัซ่ึง ผูบ้ริหารตอ้งทาํความเขา้ใจในเร่ืองดงักล่าวและตอ้งใช้ดุลยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง ซ่ึงกาํหนดให้กลุ่ม
บริษทัตอ้งทาํการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมารวมถึงส่ิงตอบแทนในการซ้ือ อนั
เน่ืองมาจากความมีสาระสาํคญัของรายการและเก่ียวขอ้งกบัการใชดุ้ลยพินิจท่ีสาํคญัและมีความซบัซอ้นในการประเมิน
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา จึงพิจารณาว่าการบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจเป็นเร่ืองสาํคญัใน
การตรวจสอบ 
 

วิธีการตรวจสอบท่ีสาํคญั คือ  
 สอบถามฝ่ายบริหารถึงลกัษณะและวตัถุประสงคใ์นการเขา้ทาํรายการซ้ือขายหุน้  
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 อ่านสัญญาซ้ือขายธุรกิจและรายงานการวิเคราะห์การรวมธุรกิจซ่ึงจดัทาํโดยกลุ่มบริษทัเพื่อทาํความเขา้ใจถึง
ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขท่ีสาํคญั 

 ประเมินความเหมาะสมในการระบุสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาทั้งหมดรวมถึงส่ิงตอบแทนในการซ้ือซ่ึง
จดัทาํโดยกลุ่มบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของขอ้สมมติฐานและวิธีการวดัมูลค่าท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า โดยมีขอ้มูลจากรายงานของ
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระซ่ึงแสดงความเหมาะสมของมูลค่าหุน้ 

 สอบทานการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 
ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 43 ซ่ึงระบุวา่ งบการเงินรวมสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ท่ีได้
เคยแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560 ไดมี้การแกไ้ขและออกใหม่ ตามรายงาน
ของผูส้อบบญัชี ลงวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 (ยกเวน้เหตุการณ์ท่ีกล่าวไวใ้นวรรคขอ้มูลและเหตุการณ์ท่ีเนน้) 
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สนิทรัพย์

บาท % บาท % บาท % บาท % บาท % บาท %

สนิทรัพย์หมุนเวียน

     เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 159,060      1.88     439,462      6.34     38,934        1.51     6,560         0.21     9,300         0.43     6,883         0.41     

     เงนิลงทุนชัว่คราว 27,010        0.32     1,984,914   28.64   60,924        2.36     -            -      584,786      27.02   8,891         0.52     

     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 476,579      5.62     366,598      5.29     228,146      8.85     378,532      12.23   175,192      8.09     165,771      9.77     

     เงนิให้กู้ย ืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย -            -      -            -      -            -      1,270,078   41.03   -            -      230,218      13.57   

     ส่วนของสินทรัพย์ท่ีครบกาํหนดรับชาํระภายในหน่ึงปี

         - เงินให้ก ู้ยมืระยะยาวแก่บริษัทร่วมทางอ้อม 75,776        0.89     -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

         - เงินให้ก ู้ยมืแก่พนักงาน 2,181         0.03     2,317         0.03     2,141         0.08     2,168         0.07     2,300         0.11     2,099         0.12     

     สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 88,517        1.04     60,506        0.87     64,145        2.49     88,517        2.86     59,898        2.77     64,145        3.78     

     เงนิปันผลคา้งรับ -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      75,873        4.47     

     งานระหว่างก่อสร้าง - สัญญาเช่าทางการเงนิ 101,040      1.19     -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

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

     สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 35,156        0.41     386,903      5.58     5,205         0.20     161            0.01     495            0.02     557            0.03     

               รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน 966,033      11.39   3,240,699   46.76   399,495      15.49   1,746,017   56.41   831,971      38.43   554,437      32.68   

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน

     เงนิฝากท่ีตดิภาระค ํา้ประกัน 128,680      1.52     -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

     เงนิลงทุนระยะยาว - สุทธิ 422            0.00     372            0.01     327            0.01     422            0.01     372            0.02     327            0.02     

     เงนิลงทุนในบริษัทย่อย -            -      -            -      -            -      1,049,961   33.92   1,049,961   48.50   869,961      51.28   

     เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 3,356,844   39.59   -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

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

     เงนิให้กู้ย ืมระยะยาวแก่พนักงาน - สุทธิ 1,915         0.02     2,636         0.04     2,582         0.10     1,915         0.06     2,636         0.12     2,582         0.15     

     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 3,282,614   38.72   2,668,833   38.51   1,674,475   64.94   279,837      9.04     263,769      12.19   253,247      14.93   

     สินทรัพย์ไม่มีตวัตน - สุทธิ 614,543      7.25     477,523      6.89     469,464      18.21   -            -      -            -      -            -      

     สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 6,199         0.07     4,837         0.07     7,916         0.31     5,697         0.18     4,607         0.21     7,619         0.45     

     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 121,352      1.43     28,087        0.41     24,278        0.94     11,371        0.37     11,351        0.52     8,356         0.49     

               รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 7,512,568   88.61   3,689,680   53.24   2,179,043   84.51   1,349,203   43.59   1,332,696   61.57   1,142,091   67.32   

รวมสนิทรัพย์ 8,478,601   100.00  6,930,379   100.00  2,578,538   100.00  3,095,220   100.00  2,164,666   100.00  1,696,528   100.00  

บริษัท  โรงพิมพ์ตะวันออก  จํากดั  (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันท ี ่31  ธันวาคม 2560

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

(ปรับปรุงใหม่)
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หน้ีสนิและส่วนของผู้ถือหุ้น

บาท % บาท % บาท % บาท % บาท % บาท %

หน้ีสนิหมุนเวียน

     เงนิเบิกเกินบัญชแีละเงนิกู้ยืมระยะส้ัน

                  จากสถาบันการเงนิ 291,001      3.43     119,496      1.72     82,130        3.19     273,908      8.85     54,501        2.52     82,130        4.84     

     ตัว๋แลกเงนิ 380,000      4.48     490,000      7.07     -            -      380,000      12.28   490,000      22.64   -            -      

     เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 187,891      2.22     148,497      2.14     39,916        1.55     23,474        0.76     23,928        1.11     26,470        1.56     

     เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลและบริษัทอ่ืน 128,896      1.52     -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

     เงนิกู้ยืมระยะส้ัน 30,000        0.35     -            -      -            -      30,000        0.97     -            -      -            -      

     ส่วนของหน้ีสินท่ีครบกาํหนดจ่ายชาํระภายในหน่ึงปี

            - เงนิกู้ย ืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 226,159      2.67     836,706      12.07   174,738      6.78     8,250         0.27     34,200        1.58     35,579        2.10     

            - หน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าการเงนิ -            -      33              0.00     401            0.02     -            -      177            0.01     -            -      

            - ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนสาํหรับ

                    ผลประโยชน์พนักงาน 197            -      177            0.00     -            -      82              0.00     -            -      -            -      

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

     เงนิปันผลคา้งจ่าย 962            0.01     2,220         0.03     1,991         0.08     952            0.03     2,171         0.10     1,974         0.12     

     หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 26,002        0.31     19,191        0.28     11,342        0.44     12,202        0.39     9,923         0.46     8,862         0.52     

               รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,281,328   15.11   1,616,412   23.32   310,517      12.04   728,869      23.55   614,900      28.41   155,015      9.14     

หน้ีสนิไม่หมุนเวียน

    เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ - สุทธิ 1,412,611   16.66   632,496      9.13     814,162      31.57   3,000         0.10     2,250         0.10     36,450        2.15     

    หุ้นกู้ 3,234,100   38.14   2,418,700   34.90   -            -      815,400      26.34   -            -      -            -      

    หน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าการเงนิ - สุทธิ -            -      -            -      33              0.00     -            -      -            -      -            -      

    ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน

          สาํหรับผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ 29,166        0.34     25,303        0.37     26,631        1.03     26,470        0.86     23,242        1.07     25,143        1.48     

    ค่าเผ ือ่หน้ีสินจากภาระค ํา้ประกัน 46,214        0.55     46,214        0.67     46,214        1.79     46,214        1.49     46,214        2.13     46,214        2.72     

    หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,235         0.01     -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

               รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 4,723,326   55.70   3,122,712   45.06   887,040      34.40   891,083      28.79   71,706        3.31     107,807      6.35     

               รวมหน้ีสนิ 6,004,654   70.81   4,739,124   68.38   1,197,557   46.44   1,619,952   52.34   686,605      31.72   262,822      15.49   

ส่วนของผู้ถือหุ้น

     ทุนเรือนหุ้น

          ทุนจดทะเบียน

               หุ้นสามัญ 937,716,283 หุ้น ในปี 2560 และ หุ้นสามัญ 861,283,583 หุ้น ในปี 2559

               มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 937,716      11.06   861,284      12.43   736,141      28.55   937,716      30.30   861,284      39.79   736,141      43.39   

          ทุนท่ีออกและเรียกชาํระเตม็มูลค่าแล้ว

               หุ้นสามัญ 836,030,770 หุ้น ในปี 2560 และ หุ้นสามัญ 765,585,412 หุ้น ในปี 2559

               มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 836,031      9.86     765,585      11.05   736,141      28.55   836,031      27.01   765,585      35.37   736,141      43.39   

     ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 371,119      4.38     371,000      5.35     371,000      14.39   371,119      11.99   371,000      17.14   371,000      21.87   

     กาํไรสะสม -            

          จัดสรรแล้ว

                สาํรองตามกฏหมาย 83,603        0.99     76,559        1.10     73,614        2.85     83,603        2.70     76,559        3.54     73,614        4.34     

          ท่ียังไม่ได้จดัสรร 317,588      3.75     242,818      3.50     243,926      9.46     184,515      5.96     264,917      12.24   252,951      14.91   

     องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 500,436      5.90     440,257      6.35     (42,275)      (1.64) -            -      -            -      -            -      

               รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,108,777   24.88   1,896,219   27.36   1,382,406   53.61   1,475,268   47.66   1,478,061   68.28   1,433,706   84.51   

     ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 365,170      4.31     295,036      4.26     (1,424)        (0.06) -            -      -            -      -            -      

               รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,473,947   29.19   2,191,255   31.62   1,380,981   53.56   1,475,268   47.66   1,478,061   68.28   1,433,706   84.51   

รวมหน้ีสนิและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,478,601   100.00  6,930,379   100.00  2,578,538   100.00  3,095,220   100.00  2,164,666   100.00  1,696,528   100.00  

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

บริษัท  โรงพิมพ์ตะวันออก  จํากดั  (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

(ปรับปรุงใหม่)

หน่วย : พนับาท

ณ วันท ี ่31  ธันวาคม 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
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บาท % บาท % บาท % บาท % บาท % บาท %

รายได้

รายได้จากการขายและบริการ 710,288.04         100.00 626,175.31          100.00 622,796.86        100.00 444,926.54       100.00 512,172.61        100.00 506,217.18         100.00 

รายได้เงนิอุดหนุนจากรัฐบาล 220,588.94         31.06   229,035.05          36.58   236,552.22        37.98   -                  -      -                   -      -                   -      

รายได้เงนิปันผล * -                   -      -                    -      -                   -      9.00                 0.00     63,000.00          12.30   187,199.99         36.98   

รายได้อ่ืน 31,754.31          4.47     25,925.81           4.14     30,636.25          4.92     53,444.60         12.01   18,300.09          3.57     19,912.79          3.93     

             รวมรายได้ 962,631.29         135.53 881,136.16          140.72 889,985.32        142.90 498,380.14       112.01 593,472.70        115.87 713,329.95         140.91 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 510,136.55         71.82   468,807.55          74.87   477,057.92        76.60   332,066.50       74.63   384,768.61        75.12   397,008.62         78.43   

ค่าใชจ่้ายในการขาย 12,260.25          1.73     10,242.85           1.64     10,495.90          1.69     12,260.25         2.76     10,212.70          1.99     10,495.90          2.07     

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 171,578.69         24.16   137,345.47          21.93   92,364.44          14.83   42,738.34         9.61     31,829.51          6.21     42,061.60          8.31     

             รวมค่าใช้จ่าย 693,975.50         97.70   616,395.87          98.44   579,918.25        93.12   387,065.09       87.00   426,810.82        83.33   449,566.13         88.81   

กาํไรก่อนส่วนแบ่งจากเงนิลงทนุในบริษัทร่วม

        ต้นทนุทางการเงนิ และภาษีเงนิได้ 268,655.79         37.82   264,740.29          42.28   310,067.07        49.79   111,315.04       25.02   166,661.88        32.54   263,763.82         52.10   

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 196,234.10         27.63   -                    -      -                   -      -                  -      -                   -      -                   -      

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน -                   -      (2,031.32)            (0.32)   -                   -      -                  -      -                   -      -                   -      

กาํไรก่อนต้นทนุทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 464,889.89         65.45   262,708.98          41.95   310,067.07        49.79   111,315.04       25.02   166,661.88        32.54   263,763.82         52.10   

ตน้ทุนทางการเงนิ (208,749.62)       (29.39)  (110,397.08)        (17.63)  (50,551.28)         (8.12)   (46,654.00)        (10.49)  (18,462.31)         (3.60)   (6,911.86)           (1.37)   

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 256,140.27         36.06   152,311.89          24.32   259,515.80        41.67   64,661.05         14.53   148,199.57        28.94   256,851.97         50.74   

ค่าใชจ่้ายภาษีเงนิได้ (22,749.09)         (3.20)   (16,577.20)          (2.65)   (12,198.54)         (1.96)   (13,073.71)        (2.94)   (16,418.79)         (3.21)   (12,284.31)         (2.43)   

กาํไรสทุธิสําหรับงวด 233,391.18         32.86   135,734.69          21.68   247,317.26        39.71   51,587.34         11.59   131,780.78        25.73   244,567.66         48.31   

กาํไรเบ็ดเสร็จอ่ืน

    รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั:

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินในหน่วยงานต่างประเทศ 60,178.84          8.47     32,532.63           5.20     (13,299.12)         (2.14)   -                  -      -                   -      -                   -      

    รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั:

ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

        ที่กําหนดไว ้- สุทธิจากภาษีเงินได้ -                   -      3,232.02             0.52     -                   -      -      3,267.90            0.64     -                   -      

รวม -                   -      3,232.02             0.52     -                   -      -                  -      3,267.90            0.64     -                   -      

    รวมกาํไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี 60,178.84          8.47     35,764.65           5.71     (13,299.12)         (2.14)   -                  -      3,267.90            0.64     -                   -      

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 293,570.02         41.33   171,499.35          27.39   234,018.14        37.58   51,587.34         11.59   135,048.68        26.37   244,567.66         48.31   

การแบ่งกาํไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 207,185.48         29.17   118,742.27          18.96   247,176.23        39.69   51,587.34         11.59   131,780.78        25.73   244,567.66         48.31   

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 26,205.70          3.69     16,992.42           2.71     141.03              0.02     -                  -      -                   -      -                   -      

กาํไรสทุธิสําหรับงวด 233,391.18         32.86   135,734.69          21.68   247,317.26        39.71   51,587.34         11.59   131,780.78        25.73   244,567.66         48.31   

การแบ่งกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 267,364.32         37.64   154,506.93          24.67   233,877.11        37.55   51,587.34         11.59   135,048.68        26.37   244,567.66         48.31   

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 26,205.70          3.69     16,992.42           2.71     141.03              0.02     -                  -      -                   -      -                   -      

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 293,570.02         41.33   171,499.35          27.39   234,018.14        37.58   51,587.34         11.59   135,048.68        26.37   244,567.66         48.31   

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท : หุ้น)

กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 0.26                  0.16                   0.32                  0.07                 0.17                  0.32                  

บริษัท  โรงพิมพ์ตะวันออก  จํากดั  (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

สําหรับปี สิน้สดุวันท ี ่31 ธันวาคม 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หน่วย : พนับาท

ปี 2559 ปี 2558

(ปรับปรุงใหม่)

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2560
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ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559

(ปรบัปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 256,140,269.50       152,311,893.61       64,661,045.27        148,199,572.04       

รายการปรบัปรุงกระทบกําไรสุทธิเป็น

   เงินสดรบั(จ่าย)จากกิจกรรมดําเนินงาน

ค่าเส่ือมราคา 145,850,055.28       94,741,834.31         24,753,509.42        27,102,706.99        

ค่าตดัจําหน่ายสินทรพัย์ไม่มีตวัตน 19,132,464.34         10,180,424.11         -                     -                      

หน้ีสงสยัจะสูญ 2,519,457.05          (9,785,141.51)         2,519,457.05         (9,785,141.51)         

ค่าเผื่อสินคา้ล้าสมยัเส่ือมสภาพ (โอนกลบั) (102,019.43)            -                      (102,019.43)           -                      

ค่าเผื่อการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ (โอนกลบั) (656,529.12)            (2,668,112.14)         (656,529.12)           (2,668,112.14)         

ตดัจําหน่ายสินทรพัย์เป็นค่าใช้จ่าย 1,492,079.05          607,213.98            -                     -                      

ขาดทุน(กําไร)จากการขายเงินลงทุนช ัว่คราว (10,168,560.11)        (2,867,736.38)         (3,475,058.20)        (1,034,027.90)         

ขาดทุน(กําไร)จากการปรบัมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวท่ียงัไม่เกิดขึ้น (50,250.00)             (45,080.00)             (50,250.00)            (45,080.00)             

ขาดทุน(กําไร)จากการปรบัมูลค่าเงินลงทุนช ัว่คราวท่ียงัไม่เกิดขึ้น 39.55                   (4,022,424.10)         -                     (3,110,492.35)         

ขาดทุน(กําไร)จากการขายสินทรพัย์ถาวร (3,751,509.99)         (4,539,437.85)         (3,751,509.99)        (4,902,521.25)         

ขาดทุน(กําไร)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึ้น 476,848.40            (539,196.85)            177,913.04           (539,196.85)           

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อย (1,307,384.10)         -                      -                     -                      

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (196,234,099.98)      -                     -                      

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -                      2,031,316.77          -                     -                      

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 4,180,583.00          3,410,462.17          3,430,236.00         3,690,800.00          

ประมาณการร้ือถอน 1,235,000.00          -                      -                     -                      

กลบัรายการเงินปันผลค้างจ่ายเป็นรายได้อ่ืนๆ -                      -                      (1,355,150.40)        -                      

รายได้ดอกเบ้ีย (6,284,842.87)         (1,233,841.97)         (39,138,562.22)       (2,294,307.41)         

รายได้เงินปันผล -                      -                      -                     (63,015,997.20)       

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย 185,906,815.61       110,397,084.10       42,778,686.86        18,462,305.19        

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

   ในสินทรพัย์และหนี้สินดําเนินงาน 398,378,416.18       347,979,258.25       89,791,768.28        110,060,507.61       

บริษทั โรงพิมพ์ตะวนัออก จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรบัปี ส้ินสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559

(ปรบัปรุงใหม่) (ปรบัปรุงใหม่)

สินทรพัย์ดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) :-

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (112,341,365.73)      (122,468,981.22)      (205,841,266.17)     344,927.24            

สินค้าคงเหลือ (27,909,721.92)        3,639,490.49          (28,516,935.90)       4,246,704.47          

งานระหว่างก่อสร้าง - สญัญาเช่าทางการเงิน (101,040,489.05)      -                      -                     -                      

งานระหว่างก่อสร้าง - สญัญารบัจ้างติดต ัง้ (712,320.00)            -                      -                     -                      

สินทรพัย์หมุนเวียนอ่ืน 51,781,825.17         (81,693,973.42)        333,079.70           62,260.07             

สินทรพัย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (86,856,523.40)        110,538.60            2,873,738.70         (62,152.18)             

หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) :-

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 20,671,124.69         95,966,059.52         (2,524,593.75)        (23,236,741.87)       

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 6,808,961.65          8,631,038.69          2,279,642.31         1,060,555.25          

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน (298,000.00)            (1,329,653.00)         (298,000.00)           (1,329,653.00)         

เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 148,481,907.59       250,833,777.91       (141,902,566.83)     91,146,407.59        

จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล (20,316,980.84)        (17,326,077.31)        (17,057,365.04)       (17,157,661.37)       

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 128,164,926.75       233,507,700.60       (158,959,931.87)     73,988,746.22        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -                      (510,208,425.20)      -                     -                      

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัย่อย -                      -                      -                     (180,000,000.00)      

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัย่อยทางอ้อม (2,364,205,011.34)    -                      -                     -                      

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษทัย่อย -                      -                      (1,681,690,872.79)   (291,475,000.00)      

เงินสดรบัจากเงินให้กู้ยืมระยะสัน้จากบริษทัย่อย -                      -                      411,613,281.39      521,693,391.12       

เงินให้กู้ยืมแก่พนกังาน (2,344,865.82)         (3,204,200.00)         (2,314,865.82)        (3,204,200.00)         

รบัชําระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนกังาน 3,202,553.09          2,973,501.34          3,167,516.17         2,948,837.64          

เงินสดรบัจากการจําหน่ายเงินลงทุนช ัว่คราว 5,072,744,400.48     1,878,702,748.35     2,767,200,858.74    487,769,840.35       

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนช ัว่คราว (3,147,399,699.44)    (3,795,802,520.62)    (2,178,939,999.97)   (1,059,519,999.97)    

เงินสดรบัจากการจําหน่ายสินทรพัย์ถาวร 9,354,022.63          5,379,199.07          7,815,000.00         4,911,909.35          

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรพัย์ถาวร (749,542,377.62)      (1,073,605,286.62)    (27,686,452.60)       (14,273,141.04)       

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรพัย์ไม่มีตวัตน (156,152,207.37)      (18,238,920.00)        -                     -                      

เงินสดรบัจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อยทางอ้อม 17,968,519.66         -                      -                     -                      

เงินสดจ่ายมดัจําในการซ้ือหุ้น -                      (300,000,000.00)      -                     -                      

เงินจ่ายชําระเจ้าหน้ีเช่าซ้ือ (33,424.92)             (401,100.00)            -                     -                      

เงินปันผลรบั -                      -                      -                     138,888,940.01       

ดอกเบ้ียรบั 6,429,526.42          1,115,509.69          38,947,180.67        2,313,229.47          

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (1,309,978,564.23)    (3,813,289,493.99)    (661,888,354.21)     (389,946,193.07)      

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรบัปี ส้ินสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559

(ปรบัปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 154,465,893.49       23,578,267.91         202,895,176.33      (27,089,599.71)       

เงินสดรบัจากเงินกู้ยืมระยะสัน้จากบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกนั 30,000,000.00         -                      30,000,000.00        -                      

เงินสดรบัจากการออกต ัว๋แลกเงินขายลด 1,080,000,000.00     990,000,000.00       1,080,000,000.00    990,000,000.00       

เงินสดจ่ายชําระต ัว๋แลกเงินขายลด (1,190,000,000.00)    (500,000,000.00)      (1,190,000,000.00)   (500,000,000.00)      

เงินสดรบัจากการออกหุ้นกู้ 815,400,000.00       2,418,700,000.00     815,400,000.00      -                      

เงินสดรบัจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,022,287,900.00     655,039,920.00       15,000,000.00        -                      

เงินสดจ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (852,718,786.02)      (174,737,855.58)      (40,200,000.00)       (35,578,580.58)       

เงินปันผลจ่าย (126,201,825.10) (90,464,223.42) (124,808,423.64)     (119,941,141.98)      

เงินรบัจากการเพิ่มทุน 70,564,424.31         -                      70,564,424.31        29,444,605.00        

ส่วนเกินทุนจากส่วนล้ํามูลค่าหุ้นของบริษทัย่อย -                      450,000,000.00       -                     -                      

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม 5,686,118.22          279,467,693.66       -                     -                      

จ่ายดอกเบ้ีย (168,401,706.24)      (103,807,362.03)      (40,743,326.66)       (18,461,305.72)       

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 841,082,018.66       3,947,776,440.54     818,107,850.34      318,373,977.01       

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 60,178,844.52         32,532,630.90         -                     -                      

เงินสดรบัจากการลงทุนในบริษทัย่อย 151,245.50            -                      -                     -                      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) (280,401,528.80)      400,527,278.05       (2,740,435.74)        2,416,530.16          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 1 มกราคม 439,461,620.55       38,934,342.50         9,299,972.65         6,883,442.49          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 159,060,091.75       439,461,620.55       6,559,536.91         9,299,972.65          

บริษทั โรงพิมพ์ตะวนัออก จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรบัปี ส้ินสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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อัตราส่วนทางการเงินทีสํ่าคัญ

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558
(ปรับปรุงใหม่)

อัตราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 0.75 2.00 2.00              2.40              1.35              3.58

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 0.68 1.97 1.96              2.27              1.26              3.16

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) 0.09 0.24 0.24 -            0.24              0.19              0.35

อตัราสว่นหมนุเวยีนลูกหน้ีการคา้ (เทา่) 2.21 2.88 2.88              1.61              3.00              3.21

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย (วนั) 163 125 125               224               120               112

อตัราสว่นหมนุเวยีนสินคา้คงเหลือ (เทา่) 6.85 7.56 7.56              4.47              6.20              5.18

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 53 48 48                  80                  58                  69

อตัราสว่นหมนุเวยีนเจา้หน้ี (เทา่) 3.03 4.98 4.97            14.01            15.27            14.73

ระยะเวลาชาํระหน้ี (วนั) 119 72 72                  26                  24                  24

วงจรเงินสด (วนั) 97 100 100               279               154               157

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร

อตัรากาํไรขั้นตน้ (ร้อยละ) 45.2 45.18 45.18            25.37            24.87            21.57

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (ร้อยละ) 49.94 30.72 30.72            25.02            32.54            52.10

อตัรากาํไรสุทธิ (ร้อยละ) 25.07 15.87 15.87            11.59            25.73            48.31

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (ร้อยละ) 9.43 6.19 5.57              3.50              8.92            17.06

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 3.03 2.85 2.77              1.96              6.83            14.22

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ) 12.74 10.61 10.61            28.09            61.46          103.56

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เทา่) 0.12 0.19 0.18              0.19              0.31              0.41

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อตัราสว่นหน้ีสินตอ่สว่นของผูถื้อหุ้น (เทา่) 2.43 2.16 1.96              1.10              0.46              0.18

อตัราสว่นความสามารถชาํระดอกเบ้ีย (เทา่) 2.23 2.38 2.38              2.39              9.05            38.17

อตัราการจา่ยเงินปันผล (ร้อยละ) 61.54 75.00 75.00          228.57            70.59            66.67

อัตราส่วนทางการเงิน
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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สรุปผลการดําเนินงาน 
 

 ภาพรวมผลการดาํเนินงานทีผ่่านมา 
 

ตั้งแต่อดีตจนถึง ปี 2554 บริษทัเป็นผูผ้ลิตส่ิงพิมพใ์นลกัษณะการใหบ้ริการครบวงจร ตลอดระยะเวลา
ท่ีผ่านมาบริษทัมีผลการดาํเนินงานท่ีดีและมีวงเงินสดคงเหลืออยู่ในมือเป็นจาํนวนมาก ดงันั้นเพื่อให้เกิดการ
บริหารเงินสดท่ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษทัจึงจาํเป็นตอ้งแสวงหาช่องทางในการลงทุนเพื่อสร้าง
ผลประโยชนใ์หเ้พ่ิมข้ึนจากกระแสเงินสดท่ีมีอยู ่ท่ีผา่นมาบริษทัใชว้ิธีการลงทุนในกองทุนเปิดและกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยใ์นรูปแบบเงินลงทุนชัว่คราว รวมถึงการพิจารณาแนวทางการลงทุนในธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งหรือเอ้ือประโยชน์ให้แก่ธุรกิจหลกัของบริษทั แต่ในปลายปี 2554 บริษทัไดรั้บการนาํเสนอเพ่ือการ
เขา้ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ซ่ึงขณะนั้นบริษทัมีความสนใจและดาํเนินการศึกษาขอ้มูล
อยา่งจริงจงัเก่ียวกบัความเป็นไปไดข้องโครงการ (Feasibility Study) จึงไดต้ดัสินใจลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย ์โดยในรอบปีท่ีผา่นมามีผลการดาํเนินงานดงัน้ี 

 

1. โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น Kyoto ในเขตพ้ืนท่ีเมืองเกียวโต ขนาด  9.99 
MW  โดยมีหนงัสือแจง้ผลการพิจารณารับซ้ือไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 20 ปี ในอตัรารับซ้ือไฟฟ้าแบบ 
feed-in tariff  (FIT) หน่วยละ 32 เยน และเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยจ์าํหน่ายไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าเป็น
ท่ีเรียบร้อยแลว้ ตั้งแต่วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2559 

 

2. โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น Shichikashuku 1-2 ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 
3.465 เมกะวตัต ์(4.4075 เมกะวตัตติ์ดตั้ง) งบลงทุนทั้งส้ินประมาณ 443.40 ลา้นบาท โครงการตั้งอยู่
ในเขตพ้ืนท่ีเมืองชิจิคะชุคุ จงัหวดัมิยางิ ประเทศญ่ีปุ่น โดยมีหนงัสือแจง้ผลการพิจารณารับซ้ือไฟฟ้า 
ท่ีผลิตจากพลงังานแสงอาทิตยใ์หก้บัทาง Tohoku Electric (TEPCO) เป็นระยะเวลา 20 ปี ในอตัรารับ
ซ้ือไฟฟ้าแบบ feed-in tariff (FIT) หน่วยละ 36 เยน ซ่ึงคาดว่าจะสามารถก่อสร้างแลว้เสร็จ และ
จาํหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชยไ์ดภ้ายในปี 2561 

 

3. โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น ขนาด 21.76 เมกะวตัต ์(29.5442 เมกะวตัต์
ติดตั้ง)  บริษทัฯในเขตพ้ืนท่ี คูริฮาร่า จงัหวดัมิยากิ ประเทศญ่ีปุ่น บนพื้นท่ีขนาด 505,585 ตารางเมตร 
หรือ 316 ไร่ โดยมีหนงัสือแจง้ผลการรับซ้ือไฟฟ้า ดงัน้ี 
3.1  Kurihara I จาํนวน 9.52 MW (AC) (11.6802 เมกะวตัตติ์ดตั้ง) ในอตัรารับซ้ือไฟฟ้าท่ีราคา 40 

เยนต่อหน่วย เป็นเวลา 20 ปี ปัจจุบนัโครงการอยูร่ะหว่างการก่อสร้าง ซ่ึงคาดว่าสามารถก่อสร้าง
แลว้เสร็จ และจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยภ์ายในไตรมาส 3 ปี 2561  

3.2  Kurihara II จาํนวน 12.24 MW (AC) (17.864 เมกะวตัตติ์ดตั้ง) ในอตัรารับซ้ือไฟฟ้าท่ีราคา 36 
เยนต่อหน่วยเป็นเวลา 20  ปี ปัจจุบนัอยู่ระหว่างรอใบอนุญาตต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า เน่ืองจากเป็นการพฒันาโครงการท่ีมีพื้นท่ีใหญ่กว่า 20 เฮคเตอร์  และไดด้าํเนินการซ้ือ

การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 
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ท่ีดินเพ่ิมเติม เพ่ือรองรับแบบการก่อสร้างให้ครบตามกาํลงัการผลิตติดตั้งเรียบร้อยแลว้  ซ่ึงคาด
วา่สามารถก่อสร้างแลว้เสร็จ และจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยภ์ายในไตรมาส 3 ปี 2562 

 

4. โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยส์าํหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร 
โดยมีสหกรณ์การเกษตรเมืองปราจีนบุรี เป็นเจา้ของโครงการ ซ่ึงโครงการตั้งอยู่ท่ี ตาํบลเนินหอม 
อาํเภอเมืองปราจีนบุรี จงัหวดัปราจีนบุรี ขนาดกาํลงัการผลิต 5 เมกะวตัต ์ โดยเร่ิมเดินเคร่ืองเชิง
พาณิชยจ์าํหน่ายกระแสไฟฟ้า ใหก้บัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตั้งแต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2560 

 

5. โครงการพลงังานไฟฟ้าขนาดเลก็ โดยใชพ้ลงังานความร้อนร่วม (Co-Generation Combined Power 
Plant) จาํนวน 3 โรงไฟฟ้า กาํลงัการผลิตสูงสุดรวม 360 เมกะวตัต ์และไอนํ้ ากาํลงัการผลิตสูงสุดรวม 
90 ตนัต่อชัว่โมง โดยการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัทั้งทางตรงและทางออ้ม ในสัดส่วนร้อยละ 49.50 ของ
บริษทั พีพีทีซี จาํกดั (“PPTC”) และในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของบริษทั เอสเอสยทีู จาํกดั (SSUT) ซ่ึง
โครงการตั้งอยูใ่นเขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั และเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปูตามลาํดบั  โดย
โรงไฟฟ้าของ PPTC กาํลงัการผลิตสูงสุด 120 เมกะวตัต ์  COD เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2559 และ
โรงไฟฟ้าของ SSUT  2 โครงการ กาํลงัการผลิตสูงสุด 240 เมกะวตัต ์ COD ครบเรียบร้อยแลว้ เม่ือ
วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2559  
 

 ในปี 2560 บริษทัมีรายไดร้วมเท่ากบั 962.63 ลา้นบาท ตามงบการเงินรวม เพิ่มข้ึนร้อยละ 9.25 เม่ือ
เทียบกบัปี 2559 โดยมีรายไดจ้ากการพิมพจ์าํนวนเงิน 444.93 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2559 จาํนวน 67.25 ลา้น
บาท คิดเป็นร้อยละ 13.13 และมีรายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้า จาํนวนเงิน 485.95 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2559 
จาํนวน 142.91 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 41.66 โดยเพ่ิมข้ึนจากโรงไฟฟ้าปราจีนบุรี ขนาดกาํลงัการผลิต 5 เมกะ
วตัต ์ท่ีเร่ิม COD เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2560 และจากโรงไฟฟ้าประเทศญ่ีปุ่น โครงการ Kyoto  (Kyotemba) 
ขนาดกาํลงัการผลิต 9.99 เมกะวตัต ์ ท่ี COD เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2559 

 

 ทั้งน้ี กาํไรสุทธิของบริษทัและบริษทัยอ่ย ปี 2560 มีจาํนวนเงิน 233.39 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 97.66 ลา้น
บาท เม่ือเทียบกบัปี 2559 โดยกาํไรสุทธิท่ีเพิ่มข้ึนมาจากรายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน จาํนวน 142.91 
ลา้นบาท และส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม จาํนวน 196.23 ลา้นบาท จากโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานความร้อนร่วม 2 แห่ง ท่ีบริษทัถือหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้ม  ทั้งน้ีงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2560 
มีกาํไรสุทธิเท่ากบั 51.59 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2559 จาํนวน 80.19 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 60.85 เน่ืองจากใน
ปี 2560 บริษทัยอ่ยไม่ประกาศจ่ายเงินปันผล (ปี 2559 เงินปันผลรับจาํนวน 63 ลา้นบาท)  และมีตน้ทุนทาง
การเงินเพิ่มข้ึน จาํนวน 28.19 ลา้นบาท  จากการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษทัฯ จาํนวน 815.40 ลา้นบาท 
ในปี 2560 

 

บริษทัไดว้ิเคราะห์ว่า แนวโนม้การแข่งขนัในธุรกิจผูผ้ลิตส่ิงพิมพมี์แนวโนม้จะรุนแรงข้ึน นอกจากน้ี
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั จากส่ือส่ิงพิมพสู่์ส่ือดิจิตอลมากข้ึนนั้น ทาํให้การแข่งขนัดา้นราคา
มากข้ึน  ปัจจุบนัส่ิงพิมพท่ี์เป็นรูปเล่ม เช่น หนงัสือ หรือ นิตยสาร ถูกเปล่ียนมาใชเ้ป็น E-Book หรือ E-
Magazine มากข้ึน มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งการตลาดนิตยสารโดยรวม  แต่อยา่งไรก็ตามจากประสบการณ์ดา้น
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ส่ิงพิมพข์องบริษทัคาดว่าจะสามารถรักษาฐานลูกคา้เดิมไวไ้ด ้รวมถึงจดัหาลูกคา้รายใหม่ๆ ท่ีมีงานพิมพอ์ยา่ง
ต่อเน่ืองได ้ รวมถึงในปี 2560  บริษทัฯไดข้ยายธุรกิจในดา้นบรรจุภณัฑก์ระดาษ เพื่อเป็นการเพิ่มรายไดข้อง
ธุรกิจส่ิงพิมพ ์ ทั้งน้ีบริษทัเร่ิมมีรายไดจ้ากการผลิตบรรจุภณัฑแ์ลว้ในปี 2560  และจากการลงทุนในโรงไฟฟ้า
จะสามารถสร้างรายไดท่ี้มัน่คงใหแ้ก่บริษทัได ้  ซ่ึงจะทาํใหบ้ริษทัมีรายไดร้วมท่ีเพิ่มมากข้ึน และมีกาํไรสุทธิท่ี
เพิ่มข้ึนต่อไป   

 
 

 ผลการดาํเนินงาน 
ข้อมูลแสดงรายได้ ต้นทุน และกาํไรขั้นต้น แยกตามประเภทธุรกจิ 

หน่วย : พนับาท 

รายการ 
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

ธุรกจิส่ิงพมิพ์ ธุรกจิไฟฟ้า ธุรกจิส่ิงพมิพ์ ธุรกจิไฟฟ้า ธุรกจิส่ิงพมิพ์ ธุรกจิไฟฟ้า 

รายไดจ้ากการขาย 444,927 265,361 512,173 114,003 506,217 116,580 
รายไดเ้งินอุดหนุนจากรัฐบาล - 220,589 - 229,035 - 236,552 
รวมรายได ้ 444,927 485,950 512,173 343,038 506,217 353,132 
ตน้ทุนขาย 332,067 178,070 387,769 84,039 397,009 80,049 
กาํไรขั้นตน้ 112,860 307,880 124,404 258,999 109,208 273,083 
อตัราตน้ทุนต่อยอดขาย 74.63% 36.64% 75.71% 24.50% 78.43% 22.67% 
อตัรากาํไรขั้นตน้ 25.37% 63.36% 24.29% 75.50% 21.57% 77.33% 

 

รายได้ 
- บริษทัฯ มีรายไดจ้ากส่ิงพิมพส์าํหรับรอบปี 2558 2559 และ 2560  จาํนวน 506.22 ลา้นบาท 512.17 ลา้น

บาท และ 444.93 ลา้นบาท ตามลาํดบั  ยอดรายไดส่ิ้งพิมพล์ดลงจากปี 2559 จาํนวน 67.25 ลา้นบาท   

 

- บริษทัและบริษทัยอ่ย มีรายไดจ้ากการผลิตไฟฟ้า สาํหรับปี 2558 2559 และ 2560 จาํนวน 353.13 ลา้น
บาท 343.04 ลา้นบาท และ 485.95 ลา้นบาท ตามลาํดบั เพิ่มข้ึนจากปี 2559 จาํนวน 142.91 ลา้นบาท 
เน่ืองจากโรงไฟฟ้าปราจีนบุรี ขนาดกาํลงัการผลิต 5 เมกะวตัต ์เร่ิม COD เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2560 
จาํนวน 38.12 ลา้นบาท และจากโรงไฟฟ้าประเทศญ่ีปุ่น โครงการ Kyoto (Kyotemba) ขนาดกาํลงัการ
ผลิต 9.99 เมกะวตัต ์ ท่ี COD เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2559 จาํนวน 115.42 ลา้นบาท  

 

ต้นทุนขายและบริการ 
- ในปี 2558 บริษทัและบริษทัย่อย มีตน้ทุนขายและบริการ จาํนวน 477.06 ลา้นบาท แบ่งเป็นตน้ทุน

ส่ิงพิมพ ์จาํนวน 397.01 ลา้นบาท ตน้ทุนโรงไฟฟ้า จาํนวน 80.05 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 55.51 ของ
รายไดจ้ากการขายและบริการ ลดลงจากปี 2557 จาํนวน 21.63 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากตน้ทุนส่ิงพิมพท่ี์
ลดลง จาํนวน 28.93 ลา้นบาท สาเหตุมาจากยอดขายท่ีลดลง จาํนวน 39.20 ลา้นบาท และตน้ทุน
โรงไฟฟ้าท่ีเพ่ิมข้ึน จาํนวน  7.29  ลา้นบาท เน่ืองมาจากมีตน้ทุนเพิ่มข้ึนจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 1.5 เมกะวตัต ์
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- ในปี 2559 บริษทัและบริษทัย่อย มีตน้ทุนขายและบริการ จาํนวน 468.81 ลา้นบาท แบ่งเป็นตน้ทุน
ส่ิงพิมพ ์จาํนวน 384.77 ลา้นบาท ตน้ทุนโรงไฟฟ้า จาํนวน 84.04 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 54.82 ของ
รายไดจ้ากการขายและบริการ ลดลงจากปี 2558 จาํนวน 8.25 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากตน้ทุนส่ิงพิมพท่ี์
ลดลง จาํนวน 12.24 ลา้นบาท และตน้ทุนโรงไฟฟ้าท่ีเพิ่มข้ึน จาํนวน  3.99  ลา้นบาท เน่ืองมาจากมี
ตน้ทุนเพ่ิมข้ึนจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น เขตพ้ืนท่ี Kyoto ท่ี COD เม่ือวนัท่ี 21 
พฤศจิกายน  2559 
 

- ในปี 2560 บริษทัและบริษทัย่อย มีตน้ทุนขายและบริการ จาํนวน 510.14 ลา้นบาท แบ่งเป็นตน้ทุน
ส่ิงพิมพ ์จาํนวน 332.07 ลา้นบาท ตน้ทุนโรงไฟฟ้า จาํนวน 178.07 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 54.80 ของ
รายไดจ้ากการขายและบริการ  โดยเพ่ิมข้ึนจากปี 2559 จาํนวน 41.33 ลา้นบาท  ซ่ึงเกิดจากตน้ทุน
ส่ิงพิมพท่ี์ลดลง  จาํนวน 52.70 ลา้นบาท และตน้ทุนโรงไฟฟ้าท่ีเพิ่มข้ึน จาํนวน 94.03 ลา้นบาท 
เน่ืองจากตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึนของโรงไฟฟ้าปราจีนบุรีท่ี COD เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2560 จาํนวน 16.03 
ลา้นบาท และจากโรงไฟฟ้า Kyoto ประเทศญ่ีปุ่น จาํนวน 70.62 ลา้นบาท 

 

รายได้อ่ืนๆ  
- ในปี 2558 บริษทัและบริษทัย่อย มีรายไดอ่ื้นๆ จาํนวน 30.64  ลา้นบาท ประกอบดว้ย รายไดค่้าการ

จดัการ จาํนวน 9.60 ลา้นบาท  กาํไรจากเงินลงทุนระยะสั้น จาํนวน 4.16 ลา้นบาท  และกาํไรจากอตัรา
แลกเปล่ียน จาํนวน 14.64  ลา้นบาท  กาํไรจากการขายทรัพยสิ์น จาํนวน 0.98 ลา้นบาท  

 

- ในปี 2559 บริษทัและบริษทัย่อย มีรายไดอ่ื้นๆ จาํนวน 25.93  ลา้นบาท ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียรับ 
จาํนวน 1.23 ลา้นบาท รายไดค่้าการจดัการ จาํนวน 4.00 ลา้นบาท  รายไดจ้ากการขายคาร์บอนเครดิต 
จาํนวน 6.65 ลา้นบาท  และกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน จาํนวน 13.40  ลา้นบาท  

 

- ปี 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีรายไดอ่ื้นๆ จาํนวน 31.75 ลา้นบาท ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียรับ จาํนวน
7.21 ลา้นบาท กาํไรจากเงินลงทุนระยะสั้น จาํนวน 10.22 ลา้นบาท  รายไดจ้ากการขายคาร์บอนเครดิต 
จาํนวน 4.00 ลา้นบาท และรายไดจ้ากงานติดตั้ง Solar Roof  จาํนวน 8.14 ลา้นบาท  

 

กาํไรขั้นต้นและอตัรากาํไรขั้นต้น 
- ธุรกิจส่ิงพิมพ ์สาํหรับรอบปี 2558  2559  และ 2560 บริษทัฯ มีกาํไรขั้นตน้ จาํนวน 109.21 ลา้นบาท  

127.40 ลา้นบาท และ 112.86 ลา้นบาท  เป็นอตัรากาํไรขั้นตน้ร้อยละ 21.57 ร้อยละ 24.88 และร้อยละ 
25.37 ของรายไดส่ิ้งพิมพต์ามลาํดบั 

 

- ธุรกิจโรงไฟฟ้า สาํหรับรอบปี 2558  2559 และ 2560 มีกาํไรขั้นตน้จาํนวน 173.08 ลา้นบาท 259.00 
ลา้นบาท และ 307.88 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรขั้นตน้ร้อยละ 77.33 ร้อยละ 75.50 และร้อยละ 63.36 
ของรายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้า ตามลาํดบั  
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
- ในปี 2558 บริษทัและบริษทัย่อย มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเท่ากบั 102.86 ลา้นบาท แบ่งเป็น

ค่าใชจ่้ายส่ิงพิมพ ์จาํนวน 52.56 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายโรงไฟฟ้า จาํนวน 50.30 ลา้นบาท  ค่าใชจ่้ายส่วนท่ี
เพิ่มข้ึนมาจาก 3 บริษทัโรงไฟฟ้า ท่ีลงทุนเพิ่มในประเทศญ่ีปุ่น 
 

- ในปี 2559 บริษทัและบริษทัย่อย มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเท่ากบั 147.59 ลา้นบาท แบ่งเป็น
ค่าใชจ่้ายส่ิงพิมพ ์จาํนวน 42.04 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายโรงไฟฟ้า จาํนวน 105.55 ลา้นบาท  ค่าใชจ่้ายส่วนท่ี
เพิ่มข้ึน มาจากค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกู,้ ค่าธรรมเนียม และค่าท่ีปรึกษา จาํนวน 29.24 ลา้นบาท และ
ผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน จาํนวน 28.10 ลา้นบาท 
 

- ในปี 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเท่ากบั 183.84 ลา้นบาท แบ่งเป็น
ค่าใชจ่้ายส่ิงพิมพ ์จาํนวน 55.00 ลา้นบาท และค่าใชจ่้ายโรงไฟฟ้า จาํนวน 128.84 ลา้นบาท คิดเป็นร้อย
ละ 19.75 ของรายไดจ้ากการขายและบริการ  ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2559 จาํนวน 36.25 ลา้นบาท  เกิดจาก
ค่าใชจ่้ายส่ิงพิมพท่ี์เพิ่มข้ึน จาํนวน 12.96 ลา้นบาท  โดยมาจากค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้จาํนวน 3.89 
ลา้นบาท , จากค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ จาํนวน 2.52 ลา้นบาท (ปี 2559 โอนกลบัหน้ีสงสัยจะสูญ จาํนวน 
9.79 ลา้นบาท) และขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 2.74 ลา้นบาท  และเกิดจากค่าใชจ่้ายโรงไฟฟ้า
ท่ีเพ่ิมข้ึน จาํนวน 23.28 ลา้นบาท  โดยมาจากค่าธรรมเนียมในการออก SBLC จาํนวน 7.97 ลา้นบาท  
ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํ DD , ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย โครงการโรงไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
จาํนวน 9.08 ลา้นบาท และค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มข้ึนของโรงไฟฟ้าปราจีนบุรี จาํนวน 3.77 ลา้นบาท  
 

ต้นทุนทางการเงนิ 
- ในปี 2558  บริษทัและบริษทัยอ่ย มีตน้ทุนทางการเงิน จาํนวน 50.55 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2557 จาํนวน 

8.48 ลา้นบาท โดยลดลงจากธุรกิจส่ิงพิมพ ์จาํนวน 9.69 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากการจ่ายคืนเงินกูย้ืม
ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน และเพิ่มข้ึนจากธุรกิจ โรงไฟฟ้า จาํนวน 1.21 ลา้นบาท  
 

- ในปี 2559  บริษทัและบริษทัยอ่ย มีตน้ทุนทางการเงิน จาํนวน 110.40 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2558 
จาํนวน 59.85 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากดอกเบ้ียท่ีออกตัว๋แลกเงิน จาํนวน 490 ลา้นบาท ของธุรกิจส่ิงพิมพ ์
และจากการออกหุน้กูจ้าํนวน 2,418.70 ลา้นบาท ของธุรกิจโรงไฟฟ้า 
 

- ในปี 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีตน้ทุนทางการเงิน จาํนวน 208.75 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2559 
จาํนวน 98.35 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากดอกเบ้ียท่ีออกตัว๋แลกเงิน  จาํนวน 380 ลา้นบาท  และจากการออก
หุน้กู ้จาํนวน 815.40 ลา้นบาท ของธุรกิจส่ืงพิมพ ์ และดอกเบ้ียจากการออกหุน้กู ้จาํนวน 2,418.70 ลา้น
บาท ของธุรกิจโรงไฟฟ้า 
 

กาํไรสุทธิ – ส่วนทีเ่ป็นของบริษทัใหญ่ 
- ในปี 2558 บริษทัและบริษทัย่อย มีกาํไรสุทธิเท่ากบั 247.18 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 26.89 ลา้นบาท จากปี 

2557 โดยแบ่งเป็นกาํไรส่ิงพิมพล์ดลง จาํนวน 9.83 ลา้นบาท กาํไรจากธุรกิจโรงไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน จาํนวน 
36.72  ลา้นบาท กาํไรจากธุรกิจโรงไฟฟ้าท่ีเพิ่มข้ึน เน่ืองจากมีกาํไรจากการจาํหน่ายไฟฟ้า กาํลงัการผลิต 
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5 เมกะวตัต ์ตั้งแต่วนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2557 และกาํไรจากการจาํหน่ายไฟฟ้าท่ีติดตั้งบนหลงัคากาํลงัการ
ผลิตรวม 1.5 เมกะวตัต ์ และมีตน้ทุนการเงินท่ีลดลง ซ่ึงเป็นผลมาจากการจ่ายชาํระคืนเงินตน้ 
 

- ในปี 2559 บริษทัและบริษทัย่อย มีกาํไรสุทธิเท่ากบั 135.73 ลา้นบาท ลดลง 111.58 ลา้นบาท จากปี 
2558 โดยแบ่งเป็นกาํไรส่ิงพิมพเ์พิ่มข้ึน จาํนวน 11.41 ลา้นบาท กาํไรจากธุรกิจโรงไฟฟ้าลดลง จาํนวน 
123.00  ลา้นบาท กาํไรจากธุรกิจโรงไฟฟ้าท่ีลดลง เน่ืองจากมีรายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้าท่ีลดลง 
รวมถึงมีตน้ทุนการเงินและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเพิ่มข้ึน 
 

- ในปี 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีกาํไรสุทธิ 207.19 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2559 จาํนวน 88.44 ลา้น
บาท โดยแบ่งเป็นกาํไรจากธุรกิจส่ิงพิมพล์ดลง 17.19 ลา้นบาท  เน่ืองจากรายไดท่ี้ลดลง และมีตน้ทุน
ทางการเงินท่ีเพิ่มข้ึน  และกาํไรจากธุรกิจโรงไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน จาํนวน 105.64 ลา้นบาท  โดยมีรายไดจ้าก
การจาํหน่ายไฟฟ้าเพิ่มข้ึน และรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 

การวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิ 
 

สินทรัพย์รวม 
 

 ณ 31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560  บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม จาํนวน 2,578.54 ลา้นบาท 6,930.38 
ลา้นบาท และ 8,478.61 ลา้นบาทตามลาํดบั โดยสินทรัพยห์ลกัของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จาํนวน 159.06 ลา้นบาท  เงินลงทุนชัว่คราว จาํนวน 27.01 
ลา้นบาท  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน จาํนวน 476.58 ลา้นบาท   ส่วนของสินทรัพยท่ี์ครบกาํหนดรับ
ชาํระภายในหน่ึงปี ของเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั จาํนวน 75.78 ลา้นบาท      
สินคา้คงเหลือ จาํนวน 88.52 ลา้นบาท  งานระหว่างก่อสร้าง – สัญญาเช่าทางการเงิน จาํนวน 101.04 ลา้นบาท  
เงินฝากติดภาระคํ้าประกนั จาํนวน 128.68 ลา้นบาท    เงินลงทุนในบริษทัร่วม จาํนวน 3,356.84 ลา้นบาท  
ท่ีดิน อาคารอุปกรณ์-สุทธิ จาํนวน 3,282.61 ลา้นบาท และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน จาํนวน 614.54 ลา้นบาท       
คิดเป็นร้อยละ 1.88,  0.32 ,  5.62,  0.89,  1.04,  1.19,  1.52,  39.59,  38.72 และร้อยละ 7.25 ของสินทรัพยร์วม
ตามลาํดบั 
 

 สินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ลดลงจากสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2557 จาํนวน 100.98 ลา้นบาท ทั้งน้ีการลดลงในช่วงดงักล่าวเกิดจากการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของสินทรัพย์
หมุนเวียนและไม่หมุนเวียนไดแ้ก่  เงินลงทุนชัว่คราวลดลง จาํนวน 265.49 ลา้นบาท  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ี
อ่ืนเพิ่มข้ึน จาํนวน 24.39 ลา้นบาท สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนลดลง จาํนวน 14.92 ลา้นบาท  ท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์เพิ่มข้ึน จาํนวน 16.61 ลา้นบาท สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพิ่มข้ึน จาํนวน 169.96 ลา้นบาท และสินทรัพยไ์ม่
หมุนเวียนอ่ืนลดลง จาํนวน 17.77 ลา้นบาท 
 

 สินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เพิ่มข้ึนจากสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2558 จาํนวน 4,351.84 ลา้นบาท ทั้งน้ีการเพ่ิมข้ึนในช่วงดงักล่าวเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยห์มุนเวียน
และไม่หมุนเวียนไดแ้ก่  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน จาํนวน 400.53 ลา้นบาท เงินลงทุนชัว่คราว
เพิ่มข้ึน จาํนวน 1,923.99 ลา้นบาท  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนเพิ่มข้ึน จาํนวน 138.45 ลา้นบาท สินทรัพย์



 

ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน                                     บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

หนา้ท่ี 149 

หมุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึน จาํนวน 381.70 ลา้นบาท  เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัเพิ่มข้ึน จาํนวน 507.39 
ลา้นบาท ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน จาํนวน 994.36 ลา้นบาท สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมข้ึน จาํนวน 8.06 
ลา้นบาท และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึน จาํนวน 3.81 ลา้นบาท 
 

 สินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เพิ่มข้ึนจากสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559 จาํนวน 1,548.22 ลา้นบาท เน่ืองมาจากการเพ่ิมข้ึนและลดลงของสินทรัพยห์มุนเวียนและไม่หมุนเวียน 
ไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง จาํนวน 280.40 ลา้นบาท  เงินลงทุนชัว่คราวลดลง จาํนวน 
1,957.90 ลา้นบาท  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีการคา้หมุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึน จาํนวน 109.98 ลา้นบาท  เงินใหกู้ย้ืม
ระยะยาวแก่บริษทัร่วมทางออ้มท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีเพิ่มข้ึน จาํนวน 75.78 ลา้นบาท  สินคา้
คงเหลือเพิ่มข้ึน จาํนวน 28.01 ลา้นบาท งานระหว่างก่อสร้าง – สัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มข้ึน จาํนวน  101.04 
ลา้นบาท  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนลดลง 351.75 ลา้นบาท   เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนัเพิ่มข้ึน จาํนวน 
128.68  เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัเพิ่มข้ึน จาํนวน 2,849.45 ลา้นบาท   ท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์เพิ่มข้ึน จาํนวน 617.78 ลา้นบาท สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมข้ึน จาํนวน 137.02 ลา้นบาท และ
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึนจาํนวน 93.26 ลา้นบาท  
  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560  บริษทัฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จาํนวน 
38.93 ลา้นบาท 439.46 ลา้นบาท และ 159.06 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.51 ร้อยละ 6.34 และร้อยละ1.88 ของ
สินทรัพยร์วมตามลาํดบั ทั้งน้ีในส่วนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลง เน่ืองจากใชเ้ป็น
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการดาํเนินงานของบริษทั  
 

เงนิลงทุนช่ัวคราว 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 2559  และ  2560  บริษทัฯ มีเงินลงทุนชัว่คราว 60.92 ลา้นบาท 1,984.91  
ลา้นบาท และ 27.01 ลา้นบาท คิดเป็น ร้อยละ 2.36 ร้อยละ 28.64 และร้อยละ 0.32 ของสินทรัพยร์วมตามลาํดบั 
ในกรณีท่ีเงินลงทุนชัว่คราวเพิ่มข้ึนหรือลดลง เป็นการบริหารเงินสดและเงินลงทุนชัว่คราว เพื่อนาํเงินไปลงทุน
หรือสร้างผลตอบแทนท่ีดีกวา่  

 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  2559  และ 2560 บริษทัฯ มีลูกหน้ี
การคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน – สุทธิ  228.15 ลา้นบาท 366.60 ลา้นบาท และ 476.58 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 8.85 ร้อยละ 5.28 และร้อยละ 5.62 ของสินทรัพยร์วมตามลาํดบั 
โดยยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560 แยกตามอายหุน้ีท่ีคงคา้งนบัจาก
วนัท่ีถึงกาํหนดชาํระมีรายละเอียดดงัน้ี 
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(หน่วย : พนับาท) 
งบการเงนิรวม 

31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 
อายหุน้ีคา้งชาํระ    
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 158,620.20 176,432.40 167,474.06 
คา้งชาํระ    
 ไม่เกิน 3 เดือน 25,349.12 33,815.31 22,072.56 
 มากกวา่ 3 – 6 เดือน 25,688.82 23,116.96 14,149.32 
 มากกวา่ 6 – 12 เดือน 20,753.04 4,618.03 23,164.61 
 มากกวา่ 12 เดือน 27,468.76 25,199.99 27,996.06 
รวม 257,879.93 263,182.69 254,856.61 
หกั : ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (23,875.40) (21,355.94) (31,141.08) 
รวมลูกหน้ีการคา้ – สุทธิ 234,004.54 241,826.75 223,715.53 

 

 ลูกหน้ีการคา้คา้งชาํระส่วนใหญ่ของบริษทัฯ ในปี 2560 เป็นลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ แต่มียอด
หน้ีท่ีเกินกาํหนดชาํระ ไม่เกิน 3 เดือน  ไม่เกิน 6  เดือน  ไม่เกิน 12 เดือน และเกินกว่า 12 เดือน  จาํนวนเงิน 
25.35 ลา้นบาท 25.69 ลา้นบาท 20.75 ลา้นบาท และ 27.47 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 9.83 ร้อยละ 9.96  ร้อยละ 
8.05 และร้อยละ 10.65 ของลูกหน้ีการคา้รวมตามลาํดบั โดยยอดหน้ีท่ีเกินกาํหนดชาํระ 3 เดือนข้ึนไป บริษทัฯ 
จะพิจารณาในการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ตามอายยุอดหน้ีท่ีเกินกาํหนดชาํระ และในกรณีท่ีคาดว่าจะไม่ได้
รับชาํระหน้ีดงักล่าว และในปี 2560 บริษทัมีการบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ รวมทั้งส้ิน จาํนวน 2.52 ลา้น
บาท คิดเป็นร้อยละ 0.98 ของลูกหน้ีการคา้รวม 
 ในการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญมีลูกหน้ีการคา้รายหน่ึงไดถู้กศาลแพ่งแผนกคดีลม้ละลายไดมี้       คาํ
พิพากษาใหลู้กหน้ีเป็นบุคคลลม้ละลายตั้งแต่ปี 2553 และจนถึงปัจจุบนัยงัอยูใ่นกระบวนการของคดีลม้ละลาย 
โดยบริษทัฯ ไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวแ้ลว้ เตม็ตามจาํนวนหน้ี คือ 12.46 ลา้นบาท  และมีลูกหน้ีการคา้ 2 
ราย ท่ีคา้งชาํระเกิน 1 ปี  ซ่ึงไดต้ั้งค่าเผื่อฯไวแ้ลว้เตม็ตามจาํนวนหน้ี คือ 5.82 ลา้นบาท  โดย 1 รายเป็นยอดหน้ี
ตั้งแต่ปี 2552 ค่าเผือ่ฯจาํนวน 0.68 ลา้นบาท ปัจจุบนัผอ่นชาํระหน้ีสมํ่าเสมอ   และอีก 1 รายเป็นยอดหน้ีตั้งแต่ปี 
2558 ค่าเผื่อฯ จาํนวน 5.14 ลา้นบาท  ปัจจุบนัไม่ไดรั้บพิมพง์าน และไดด้าํเนินคดีกบัลูกคา้ โดยศาลมีคาํ
พิพากษาให้ชาํระหน้ี ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการติดตามและสืบทรัพย ์  ส่วนท่ีเหลือเป็นลูกหน้ีท่ีเกินกาํหนดชาํระ
ตั้งแต่ 3 เดือนข้ึนไป และบริษทัฯไดมี้การประมาณค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญไว ้จาํนวน 5.6 ลา้นบาท  ซ่ึงไดบ้นัทึก
ตั้งค่าเผือ่ฯเพิ่มข้ึนในปี 2560 จาํนวน 2.52 ลา้นบาท 

 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ 
 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ ไดแ้ก่ อาคารและส่ิงปลูกสร้าง ยานพาหนะ เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
เคร่ืองใชส้าํนกังาน สินทรัพยอ่ื์น และงานระหว่างก่อสร้าง  โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  2559 และ 2560 มี
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ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ จาํนวน  1,674.48 ลา้นบาท 2,668.83 ลา้นบาท และ 3,282.61 ลา้นบาท หรือคิด
เป็น ร้อยละ 64.94 ร้อยละ 38.51 และร้อยละ 38.72 ของสินทรัพยร์วม ตามลาํดบั 

 

 ในปี 2558 บริษทัฯ มีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ ลดลงจากปี 2557 จาํนวน 16.61 ลา้นบาท โดยมี
ส่วนท่ีเพิ่มข้ึนจากท่ีบริษทัลงทุนใน 3 บริษทัเพิ่มเติม สําหรับโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่น, จากการ
ปรับปรุงโรงไฟฟ้าบ่อพลอยเพ่ิม เพ่ือใหส้ามารถจาํหน่ายไฟฟ้าไดม้ากข้ึน , จากโครงการ SOLAR ROOF ขนาด
กาํลงัการผลิตรวม 1.5 เมกะวตัต ์ ทาํใหมี้สินทรัพยเ์พิ่มข้ึน จาํนวน 48.92 ลา้นบาท  และจากท่ีดินของโครงการ
โรงไฟฟ้าญ่ีปุ่น จาํนวน 10 เมกะวตัต ์จาํนวน 30.36  ลา้นบาท  และมีส่วนท่ีลดลงจากค่าเส่ือมราคา จาํนวน 
95.89  ลา้นบาท  

 

 และในปี 2559 บริษทัฯ มีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ เพิ่มข้ึนจากปี 2558 จาํนวน 994.36 ลา้นบาท 
โดยส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนมาจากโครงการโรงไฟฟ้า Kyoto ในประเทศญ่ีปุ่น ท่ี COD เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2559 
จาํนวน 867.34 ลา้นบาท และการก่อสร้างโรงไฟฟ้าสหกรณ์การเกษตรเมืองปราจีนบุรี จาํนวน 181.18 ลา้น
บาท ส่วนท่ีลดลงมาจากค่าเส่ือมราคาประจาํปี 

 

 และในปี 2560 บริษทัฯ มีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ เพิ่มข้ึนจากปี 2559 จาํนวน 613.78 ลา้นบาท 
โดยส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนมาจากโครงการโรงไฟฟ้าระหว่างก่อสร้างในประเทศญ่ีปุ่น  Kurihara I  ขนาดกาํลงัการผลิต 
11.6802 เมกะวตัตติ์ดตั้ง จาํนวน 455.53 ลา้นบาท ,  Kurihara II  ขนาดกาํลงัการผลิต 17.864 เมกะวตัตติ์ดตั้ง 
จาํนวน 191.72 ลา้นบาท , Shichikashuku 1-2 ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 4.4075 เมกะวตัตติ์ดตั้ง จาํนวน 60.11 
ลา้นบาท ส่วนท่ีลดลงมาจากค่าเส่ือมราคาประจาํปี 

 

สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
 

 ในปี 2558 บริษทัฯ มีสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน จาํนวน 469.46 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนจากปี 2557 จาํนวน 
169.96 ลา้นบาท โดยบริษทัมีค่าสิทธิจากการผลิตไฟฟ้าในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศ
ญ่ีปุ่น จาํนวน 10 เมกะวตัต ์จาํนวน 176.05 ลา้นบาท และมีจาํนวนเงินท่ีตดัจ่ายค่าสิทธิในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า
จาํนวน 9.11 ลา้นบาท  
 

 และในปี 2559 บริษทัฯ มีสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนจาํนวน 477.52 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนจากปี 2558 จาํนวน 
8.06 ลา้นบาท โดยบริษทัมีค่าสิทธิจากการผลิตไฟฟ้าในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศ
ญ่ีปุ่น จาํนวน 9.99 MW เพิ่มข้ึน 17.17 ลา้นบาท และมีจาํนวนเงินท่ีตดัจ่ายค่าสิทธิในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า
จาํนวน 9.11 ลา้นบาท 
  

 และในปี 2560 บริษทัฯ มีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจาํนวน 614.54 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2559 จาํนวน 
137.20 ลา้นบาท โดยบริษทัมีค่าสิทธิจากการใชร้ะบบสายส่งไฟฟ้าในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
ในประเทศญ่ีปุ่น Kurihara  จาํนวน  52.43 ลา้นบาท และมีค่าสิทธิในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า Shichikashuku 1-2 
จาํนวน 95 ลา้นบาท และมีจาํนวนเงินท่ีตดัจ่ายค่าสิทธิในสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า จาํนวน 8.86 ลา้นบาท  
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การวเิคราะห์แหล่งทีม่าของเงนิทุน 
 

หนีสิ้นรวม 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  2559 และ 2560  บริษทัฯ มีหน้ีสินรวมเท่ากบั 1,197.56 ลา้นบาท 4,739.12 
ลา้นบาท และ 6,004.65 ลา้นบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 46.44 ร้อยละ 68.38 และร้อยละ 70.81 ของหน้ีสินและ
ส่วนของผูถื้อหุน้ตามลาํดบั 
 

 หน้ีสินรวมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ลดลงจากหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557
จาํนวน 99.40 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 7.66 ทั้งน้ีเป็นผลมาจากการเพ่ิมข้ึนและลดลงของหน้ีสินหมุนเวียน 
ไดแ้ก่  เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี เพิ่มข้ึนจาํนวน 7.22 ลา้นบาท และ
หน้ีสินไม่หมุนเวียน ไดแ้ก่  เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ลดลงจาํนวน 125.93 ลา้นบาท 
 

 หน้ีสินรวมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เพิ่มข้ึนจากหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558
จาํนวน 3,541.57 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 295.73 ทั้งน้ีเป็นผลมาจากการเพิ่มข้ึนและลดลงของหน้ีสิน
หมุนเวียน ไดแ้ก่  ตัว๋แลกเงิน เพิ่มข้ึน 490.00 ลา้นบาท เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เพิ่มข้ึน 108.58 ลา้นบาท  
และเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี เพิ่มข้ึนจาํนวน 661.78 ลา้นบาท และ
หน้ีสินไม่หมุนเวียน ไดแ้ก่  เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ลดลงจาํนวน 181.67 ลา้นบาท หุน้กู ้เพิ่มข้ึน 
2,418.70 ลา้นบาท 
 

 หน้ีสินรวมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เพิ่มข้ึนจากหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
จาํนวน 1,265.53 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 26.70 ทั้งน้ีเป็นผลมาจากการเพ่ิมข้ึนและลดลงของหน้ีสิน
หมุนเวียน ไดแ้ก่ เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เพิ่มข้ึน 171.51 ลา้นบาท ตัว๋แลก
เงิน ลดลง 110.00 ลา้นบาท  เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและบริษทัอ่ืน เพิ่มข้ึน 128.90 ลา้นบาท ส่วนของ
หน้ีสินท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี ลดลง 610.56 ลา้นบาท ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย เพิ่มข้ึน 10.13 
ลา้นบาท  และหน้ีสินไม่หมุนเวียน ไดแ้ก่ เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน เพิ่มข้ึน 780.12 ลา้นบาท หุน้กู ้
เพิ่มข้ึน 815.40 ลา้นบาท 

 

เงนิเบกิเกนิบญัชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงนิ 
 

 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ไดแ้ก่ เงินเบิกเกินบญัชี เจา้หน้ีทรัสรีซีสต์
ต่างประเทศ และตัว๋สัญญาใชเ้งินธนาคาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  2559 และ 2560  เท่ากบั  82.13 ลา้นบาท 
119.50 ลา้นบาท และ 291.00 ลา้นบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 6.86 ร้อยละ 2.51 และร้อยละ 4.85 ของหน้ีสินรวม
ตามลาํดบั  
 

ตัว๋แลกเงนิ 
 

 ในปี 2559  บริษทัฯไดอ้อกตัว๋แลกเงินระยะสั้น (Bill of Exchange : B/E) ขายลด มูลค่าตามหนา้ตัว๋ 
จาํนวน 490 ลา้นบาท ใหแ้ก่สถาบนัการเงิน 2 แห่ง อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.45 ต่อปี ครบกาํหนดชาํระในเดือน 
มกราคม ถึง มีนาคม 2560 
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 ในปี 2560 บริษทัฯไดอ้อกตัว๋แลกเงินระยะสั้น (Bill of Exchange : B/E) ขายลด มูลค่าตามหนา้ตัว๋ 
จาํนวน 380 ลา้นบาท ให้แก่สถาบนัการเงินแห่งหน่ึง อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.45 ต่อปี ครบกาํหนดชาํระใน
เดือน กมุภาพนัธ์ ถึง เมษายน 2561 
 

เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  และส่วนของหนีสิ้นทีถ่งึกาํหนดชําระใน 1 ปี 
 

 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน และส่วนของหน้ีสินท่ีถึงกาํหนดชาํระใน 1 ปี ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558  2559 และ 2560 เท่ากบั  989.30 ลา้นบาท 1,469.41 ลา้นบาท และ 1,638.97 ลา้นบาท หรือคิด
เป็น ร้อยละ 82.61 ร้อยละ 30.81 และร้อยละ 27.29 ของหน้ีสินรวมตามลาํดบั ทั้งน้ีเงินกูย้มืระยะยาวท่ีลดลง ใน
ปี 2558 จาํนวน 118.71  ลา้นบาท เน่ืองจากจ่ายชาํระคืนเงินตน้ และในปี 2559 และ 2560 เพิ่มข้ึนจาํนวน 
480.11 ลา้นบาท และ 169.56 ลา้นบาท ตามลาํดบั เน่ืองมาจากการกูย้ืมจากสถาบนัการเงินของโครงการ
โรงไฟฟ้าปราจีนบุรี และโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่น 

 

หุ้นกู้ 
 

 ในปี 2559 บริษทัยอ่ยไดอ้อกและเสนอขายหุน้กู ้2 คร้ัง โดยคร้ังท่ี 1 ออกและเสนอขาย  3 ชุด จาํนวน 
918,700 หน่วย มูลค่าหน่วยท่ีตราไว ้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมูลค่า 918.70 ลา้นบาท และคร้ังท่ี 2 ไดอ้อก
และเสนอขายอีก 3 ชุด จาํนวน 1,5000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยท่ีตราไว ้ 1,000 บาท รวมเป็นมูลค่า 1,500 ลา้น
บาท รวมมูลค่าจากการออกและเสนอขายทั้ง 2 คร้ัง เท่ากบั 2,418.70 ลา้นบาท 

  

 ในปี 2560 บริษทัฯไดอ้อกและเสนอขายหุน้กู ้  จาํนวน 3 ชุด รวมเป็นจาํนวน 815,400 หน่วย มูลค่า
หน่วยท่ีตราไว ้หน่วยละ 1,000 บาท รวมมูลค่าจากการออกและเสนอขายทั้งส้ิน จาํนวน 815.40 ลา้นบาท  โดย
ชุดท่ี 1 จาํนวน 328 ลา้นบาท ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2562  ชุดท่ี 2  จาํนวน 283.30 ลา้นบาท กาํหนดไถ่ถอนปี 
2563 และชุดท่ี 3 จาํนวน 204.10 ลา้นบาท กาํหนดไถ่ถอนปี 2564  

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

 ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ประกอบไปดว้ย ทุนชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซ้ือคืน, ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้สามญั , สาํรองตามกฎหมาย และกาํไรสะสม โดย วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560 บริษทัฯ มี
ส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 1,380.98 ลา้นบาท 2,191.25 ลา้นบาท และ 2,473.95 ลา้นบาท  หรือคิดเป็น ร้อยละ  
53.56 ร้อยละ 31.61 และร้อยละ 29.19  ของหน้ีสินรวมและส่วนของผูถื้อหุน้รวม ตามลาํดบั 
 

 ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ลดลงจากส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557 จาํนวน 1.58 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 0.11 เน่ืองมาจากการเพ่ิมข้ึนขององคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถื้อหุน้ และกาํไรสะสมท่ีลดลง 
 

 ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เพิ่มข้ึนจากส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 จาํนวน 810.27 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 58.67 เน่ืองมาจากการออกหุน้สามญัเพิ่มทุน เพื่อ
รองรับการจ่ายหุน้ปันผล ในปี 2559 จาํนวน 29.44 ลา้นบาท สาํรองตามกฎหมายเพ่ิมข้ึน จาํนวน 2.94 ลา้นบาท 
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องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มข้ึน จาํนวน 482.53 ลา้นบาท ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเพ่ิมข้ึน 
จาํนวน 296.46 ลา้นบาท และกาํไรสะสมท่ีลดลง 
 

 ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เพิ่มข้ึนจากส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 จาํนวน 282.69 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 12.90 เน่ืองจากการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน เพื่อ
รองรับการจ่ายหุ้นปันผล ในปี 2560 จาํนวน 70.44 ลา้นบาท สํารองตามกฎหมายเพ่ิมข้ึน 7.05 ลา้นบาท 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึน 60.18 ลา้นบาท กาํไรสะสมเพ่ิมข้ึน 74.77 ลา้นบาท และส่วนได้
เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเพ่ิมข้ึน 70.13 ลา้นบาท 

 

ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอาํนาจควบคุม 
 

- ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560  เท่ากบั (1.42) ลา้นบาท 
295.04 ลา้นบาท และ 365.17 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ (0.10) ร้อยละ 13.46 และร้อยละ 14.76 ของ
ส่วนของผูถื้อหุน้ตามลาํดบั  
 

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2558  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม มีจาํนวน (1.42) ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจาก
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  0.11 ลา้นบาท โดยส่วนท่ีไดเ้สียท่ีไม่มี
อาํนาจควบคุม คือ ของ Shonan Build Service Co., Ltd ท่ีเป็นผูถื้อหุน้ร้อยละ 50 ของบริษทัยอ่ยคือ 
Alternative Energies Kabushi Kaisha (Jpn Co.) 
 

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2559  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม มีจาํนวนเงิน 295.04 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจาก
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  จาํนวนเงิน 296.46 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากการ
เพิ่มทุนของ EP จาํนวน 3,000 พนัลา้นหุน้ คิดเป็นจาํนวนเงิน 300.00 ลา้นบาท  และองคป์ระกอบอ่ืน
ของส่วนผูถื้อหุน้มีจาํนวน 440.26 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2558 จาํนวน 482.53 ลา้นบาท  โดยเกิดจาก
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ของ EP จาํนวน 3,000 พนัลา้นหุน้  เป็นจาํนวนเงิน 450.00 ลา้นบาท และส่วนแปลง
ค่าจากเงินตราต่างประเทศ จาํนวน 32.49 ลา้นบาท 
 

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2560  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม มีจาํนวนเงิน 365.17 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจาก
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  จาํนวนเงิน 70.13 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากส่วน
ไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัร่วมในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมของบริษทัยอ่ย
ทางออ้ม 
 

วเิคราะห์สภาพคล่อง 
 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 
 

 บริษทัฯ มีเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน สาํหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2558  2559 และ 2560 เท่ากบั 389.46 ลา้นบาท 233.51 ลา้นบาท และ 128.16 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยมีกาํไร
จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงานเท่ากบั 415.22 ลา้นบาท 347.56 
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ลา้นบาท และ 398.38 ลา้นบาท ตามลาํดบั ทั้งน้ีจะเห็นว่าบริษทัฯ มีสภาพคล่องจากการดาํเนินงานและมีเงินสด
สุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 
 

 บริษทัฯ มีเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  
2559 และ 2560 เท่ากบั 13.00 ลา้นบาท (3,813.29) ลา้นบาท และ (1,309.98) ลา้นบาท ตามลาํดบั  

 

 ในปี 2558 บริษทัไดมี้การลงทุนซ้ือหุ้นของบริษทั 3 บริษทั และมีการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น จาํนวน  10  เมกะวตัต ์ จาํนวนเงิน  201.50 ลา้นบาท 
 

 ในปี 2559 บริษทัยอ่ยไดมี้การลงทุนซ้ือหุน้ SSUT 10% จาํนวน 509.42 ลา้นบาท อีกทั้งการจ่ายเงินมดั
จาํในการซ้ือหุน้ (ส่วนท่ีเหลือ) ของ PPTC 49.5% และ SSUT 30% จาํนวน 300.00 ลา้นบาท และเงินลงทุนใน
สินทรัพยถ์าวรของโครงการโรงไฟฟ้า Kyoto ประเทศญ่ีปุ่น และโครงการโรงไฟฟ้าสหกรณ์เมืองปราจีนบุรี 
จาํนวน 1,073.61 ลา้นบาท 
 

 และในปี 2560 บริษทัยอ่ยไดช้าํระค่าหุน้ส่วนท่ีเหลือของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม 
PPTC ท่ีตั้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั จาํนวน 120 MW โดยมีสัดส่วนการลงทุน 49.50%  และ SSUT 
ตั้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมบางปู จาํนวน 240 MW โดยมีสดัส่วนการลงทุน 40.00% และเงินลงทุนในสินทรัพย์
ถาวรของโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่น รวมเป็นจาํนวน 1,309.98 ลา้นบาท 
 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 
 

 บริษทัฯ มีเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  
2559 และ 2560 เท่ากบั (399.61) ลา้นบาท 3,947.78 ลา้นบาท และ 841.08 ลา้นบาท ตามลาํดบั ตามท่ีบริษทัฯ มี
นโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิ หลงัหักภาษี ดงันั้นในปี 2558 ถึง 
2560 บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผล จาํนวนเงิน 235.21 ลา้นบาท 90.46 ลา้นบาท และ 126.20 ลา้นบาท ตามลาํดบั  
 

 ในปี 2559 บริษทัฯไดอ้อกตัว๋แลกเงินระยะสั้น (Bill of Exchange : B/E) มูลค่าตามหนา้ตัว๋ 490 ลา้น
บาท และบริษทัยอ่ยไดอ้อกและเสนอขายหุน้กู ้รวมมูลค่าจาํนวน 2,418.70 ลา้นบาท  เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนสาํหรับ
โครงการโรงไฟฟ้า Co-generation 360MW 
 

 และในปี 2560 บริษทัฯไดอ้อกตัว๋แลกเงินระยะสั้น (Bill of Exchange : B/E) มูลค่าตามหนา้ตัว๋ 380 
ลา้นบาท และบริษทัฯไดอ้อกและเสนอขายหุน้กู ้รวมมูลค่าจาํนวน 815.40 ลา้นบาท อีกทั้งโรงไฟฟ้าปราจีนบุรี
และโรงไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่นไดกู้เ้งินจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน 
 

อตัราส่วนทางการเงนิทีสํ่าคญั 
 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 
 

 อตัราส่วนสภาพคล่องของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  2559 และ 2560 เท่ากบั 1.29 เท่า 2.00 
เท่า และ 0.75 เท่า ตามลาํดบั ทั้งน้ีท่ีผ่านมาบริษทัฯ มีสภาพคล่องอยูใ่นเกณฑดี์มาโดยตลอด  ทั้งน้ีในปี 2560 
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ลดลงเน่ืองจากบริษทัยอ่ยมีการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมเพ่ิมข้ึน เพื่อผลตอบแทนการ
ลงทุนในระยะยาว  
 

 ในปี 2558 บริษทัฯมีรายไดจ้ากการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา 
(Solar Roof) ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 1.5 เมกะวตัต ์  ดงันั้นบริษทัฯจึงมีเงินสดเพ่ือใชใ้นการผ่อนชาํระหน้ี
สถาบนัการเงินและมีเงินสดจากการดาํเนินงานเพิ่มข้ึน 
 

 ในปี 2559 เน่ืองจากบริษทัมีการลงทุนในโรงไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนทั้งในและต่างประเทศ จึงทาํใหต้อ้งหาเงิน
ลงทุนจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน ส่งผลใหจ้าํนวนหน้ีสินเพิ่มข้ึนจากปี 2558 เป็นจาํนวนมาก ในขณะเดียวกนั 
สินทรัพยข์องบริษทั ก็มีจาํนวนสูงข้ึนจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่คราว และสินทรัพย์
หมุนเวียนอ่ืน ส่งผลใหอ้ตัราส่วนสภาพคล่องของบริษทัในปีน้ีสูงข้ึนตามไปดว้ย 
 

 และในปี 2560 บริษทัมีสินทรัพยห์มุนเวียนและหน้ีสินหมุนเวียนลดลง จาํนวน 2,274.67 ลา้นบาท 
และ 335.08 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยสาเหตุหลกัมาจากเงินลงทุนชัว่คราวและสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนท่ีลดลง 
ประกอบกบัตัว๋แลกเงิน และเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน – ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี ท่ี
ลดลง ส่งผลใหอ้ตัราส่วนสภาพคล่องของบริษทัลดลงอยา่งมาก เม่ือเทียบกบัปี 2559 

 

อตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร 
 

 จากผลการดาํเนินงานท่ีผา่นมาจะเห็นไดว้่าบริษทัฯ มีผลการประกอบการและความสามารถในการทาํ
กาํไรท่ีอยูใ่นเกณฑท่ี์ดี  โดยสาํหรับรอบบญัชีปี 2558 2559 และ 2560 บริษทัฯ มีอตัรากาํไรขั้นตน้ เท่ากบัร้อย
ละ  44.54  ร้อยละ 45.18 และร้อยละ 45.20 ตามลาํดบั และอตัรากาํไรสุทธิเท่ากบั ร้อยละ 28.81 ร้อยละ 15.87 
และร้อยละ 25.07 ตั้งแต่ปี 2558 เป็นตน้มา บริษทัยอ่ยเร่ิมมีกาํไรจากการผลิตไฟฟ้าโรงงานบ่อพลอย ขนาด
กาํลงัการผลิต 10 เมกะวตัต ์โดยเร่ิมจาํหน่ายไฟฟ้าเม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2555 และโรงไฟฟ้าลพบุรี ขนาดกาํลงั
การผลิต 5 เมกะวตัต ์เร่ิมจาํหน่ายไฟฟ้าเม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2557  และ มีรายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้าท่ี
ติดตั้งบนหลงัคา ขนาดกาํลงัการผลิต 1.5  เมกะวตัต ์ในปี 2559 -2560 มีรายไดจ้ากโรงไฟฟ้าปราจีนบุรี ขนาด
กาํลงัการผลิต 5 เมกะวตัต ์ท่ีเร่ิม COD เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2560 และจากโรงไฟฟ้า Kyotemba ในประเทศ
ญ่ีปุ่นท่ี COD เม่ือปลายปี 2559 โดยใน ปี 2558 2559 และ 2560  มีกาํไรจาํนวน 247.32 ลา้นบาท 135.74 ลา้น
บาท และ 233.39 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 
 

 จากผลประกอบการในช่วงท่ีผา่นมาเน่ืองจากบริษทัฯ มีการลงทุนเพิ่มในส่วนของธุรกิจโรงไฟฟ้า ใน
ส่วนของสินทรัพยถ์าวรท่ีเพิ่มข้ึน ส่งผลให้อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน ไดแ้ก่ อตัราตอบ
แทนจากสินทรัพย ์อตัราตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร และอตัราหมุนเวียนของสินทรัพยล์ดลง โดยสาํหรับรอบ
บญัชีปี 2558 2559  และ 2560 บริษทัฯ มีอตัราตอบแทนจากสินทรัพยเ์ท่ากบั ร้อยละ 9.41 ร้อยละ 2.85 และร้อย
ละ 3.03อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวรเท่ากบั ร้อยละ 20.40 ร้อยละ 10.61 และร้อยละ 12.74 และอตัรา
หมุนเวียนของสินทรัพยเ์ท่ากบั 0.34 เท่า 0.19 เท่า และ 0.12 เท่าตามลาํดบั ทั้งน้ีเน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของ
สินทรัพยถ์าวรในส่วนของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์และผลการดาํเนินงานของส่วนธุรกิจโรงไฟฟ้า 



 

ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน                                     บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

หนา้ท่ี 157 

 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 
 

 ธุรกิจส่ิงพิมพข์องบริษทัฯ สามารถสร้างกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานในแต่ละปี ท่ีผ่านมาจึงใช้
แหล่งท่ีมาของเงินทุนจากกาํไรจากการดาํเนินงานไม่ไดใ้ชแ้หล่งเงินทุนจากภายนอก ยกเวน้การกูย้ืมเงินระยะ
สั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในบางช่วงเวลา แต่เน่ืองจากปลายปี 2554 เป็นตน้มา บริษทัฯมีการลงทุนในธุรกิจ
พลงังานเพิ่มเติม โดยลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาดกาํลงัการผลิต 15 เมกะวตัต,์  
ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา   
 

 โดยสาํหรับรอบปีบญัชี 2558  2559 และ 2560  บริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.87 เท่า 2.16 
เท่า และ 2.43 เท่า ตามลาํดบั 
 

 ปี 2558 บริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนลดลง เน่ืองมาจากการจ่ายคืนชาํระหน้ีสินระยะยาว อยา่งไร
กต็ามบริษทัฯไดมี้การวางแผนในการบริหารหน้ีสินซ่ึงจะไม่ส่งผลกระทบต่อนโยบายทางการเงินของบริษทัฯ 
 

 ในปี 2559 บริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเพิ่มข้ึน เน่ืองจากการออกตัว๋แลกเงิน จาํนวน 490 ลา้น
บาท และการออกหุน้กู ้จาํนวน 2,418.70 ลา้นบาท รวมถึงเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินอีกดว้ย 
 

 และในปี 2560 บริษทัฯยงัคงมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเพิ่มข้ึน เน่ืองจากการออกหุน้กู ้จาํนวน 815.40 
ลา้นบาท รวมถึงเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีเพิ่มข้ึนดว้ย 
 

ภาระผูกพนัด้านหนีสิ้นและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล  
 

ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ 
 

1. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัยอ่ยทางออ้มสามแห่งในประเทศไทย และสาม
แห่งในประเทศญ่ีปุ่น มีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ตามสัญญาใน
อนาคต ดงัน้ี 

งบการเงินรวม 
  ปี 2560 ปี 2559 

ลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทย (หน่วย : ลา้นบาท) 83.80       103.31 

ลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น (หน่วย : ลา้นเยน) 5,913.88 239.15 
 

2. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัตอ้งจ่ายตามสัญญาซ้ือเคร่ืองจกัรในประเทศ 
จาํนวนเงิน 0.04 ลา้นบาท และนาํเขา้เคร่ืองจกัรต่างประเทศ จาํนวนเงิน 1,522.50 ดอลลาร์สหรัฐ 

3. บริษทัย่อยทางออ้มส่ีแห่งในประเทศไทย ไดท้าํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(กฟภ.) ในโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์โดยมีกาํลงัการผลิตรวม 20 เมกกะวตัต ์สัญญาสามฉบบัมี
ระยะเวลา 5 ปี และต่อสัญญาโดยอตัโนมติัคร้ังละ 5 ปี จนกว่าจะบอกเลิกสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก
คู่สญัญา  และอีกหน่ึงฉบบัมีระยะเวลา 25 ปี 
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4. บริษทัยอ่ยทางออ้มแห่งหน่ึงในประเทศไทย ไดท้าํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้านครหลวง 
(กฟน.) ในโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดบนหลงัคา (Solar PV Rooftop) จาํนวน 8 แห่ง โดยมี
กาํลงัการผลิตรวม 1,509.20 กิโลวตัต ์สญัญาดงักล่าวมีระยะเวลา 25 ปี 

 

5. บริษทัยอ่ยทางออ้มแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่น ไดท้าํสัญญาว่าจา้งงานการบริหารจดัการสาํหรับ
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์โดยมีกาํลงัการผลิตรวม 12,009.8 กิโลวตัต ์สัญญากาํหนดให้บริษทัยอ่ย
ทางออ้มจะตอ้งจ่ายชาํระค่าตอบแทนปีละ 10 ลา้นเยน เป็นระยะเวลา 20 ปี นบัจากวนัเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย์
จาํหน่ายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ และต่อสัญญาโดยอตัโนมติัคร้ังละ 1 ปี จนกว่าจะบอกเลิก
สญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคู่สญัญา 

 

6. บริษทัย่อย ไดท้าํสัญญาเช่าและสัญญาบริการต่างๆ หลายฉบบั โดยบริษทัย่อย และบริษทัย่อย
ทางออ้ม มีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าและค่าบริการในอนาคต ดงัน้ี 
     หน่วย : บาท 
     งบการเงินรวม 
      ปี 2560 ปี 2559 
สญัญาบริการรักษาความปลอดภยั 172,500.00 - 
สญัญาเช่า 3,304,700.00 2,192,517.63 
สญัญาบริการอ่ืน - 3,478,236.00 
รวม 3,477,200.00 5,670,753.63 

 
 

7. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนตาม
หนงัสือคํ้าประกนัของธนาคารหลายแห่ง จาํนวนเงิน 169.17 ลา้นบาท และ 198.81 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในงบ
การเงินรวม และจาํนวนเงิน 81.42 ลา้นบาท และ 63.38 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

8. บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีการคํ้ าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีมีกบัสถาบนัการเงินระหว่างกัน
ดงัต่อไปน้ี.- 
 หน่วย : ลา้นบาท 
 ปี 2560 ปี 2559 
บริษทัฯ คํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือใหบ้ริษทัยอ่ย - 155.00 
บริษทัฯ คํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือใหบ้ริษทัยอ่ยทางออ้ม 853.40 1,084.90 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยทางออ้มคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือใหบ้ริษทัยอ่ย 1,125.30 670.90 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยทางออ้มคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือใหบ้ริษทัยอ่ยทางออ้ม 414.00 414.00 
บริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยทางออ้มคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือใหบ้ริษทัยอ่ยทางออ้ม 156.50 - 
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คดฟ้ีองร้อง 

บริษทัฯ : 

 เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2559 บริษทัฯ ไดรั้บคาํฟ้องต่อศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่าง
ประเทศกลาง ร่วมกบับุคคลอ่ืน 7 ราย บริษทัฯ ตกเป็นจาํเลยร่วมท่ี 1 ในฐานความผิดละเมิดขอ้มูลอนัเป็น
ความลบัทางการคา้ โดยโจทก์อา้งว่าพนกังานของโจทก์นาํขอ้มูลท่ีเป็นความลบัทางการคา้มาเปิดเผยให้กบั
บริษทัฯ และเรียกค่าเสียหาย รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 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 Kyotamba Solar 
Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GK3”)] ไดรั้บคาํฟ้องร้องต่อศาลแห่งเมืองโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น ร่วมกบับุคคลอ่ืน 2 
ราย โดยบริษทัฯ ตกเป็นจาํเลยร่วม ในความผิดฐานละเมิดขอ้มูลอนัเป็นความลบัทางการคา้ โดยโจทก์อา้งว่า
พนกังานของโจทก์นาํขอ้มูลท่ีเป็นความลบัทางการคา้มาเปิดเผยให้กบับริษทัฯ และเรียกค่าเสียหาย รวมเป็น
จาํนวนเงินทั้งส้ิน 974.72 ลา้นเยน  
 บริษทัฯ ไดมี้การเจรจาเพื่อระงบัขอ้พิพาททางคดี ทั้งคดีในประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่น ทั้งหมด 
โดยสามารถเจรจาตกลงกนัได ้ฝ่ายบริษทัโจทกแ์ละบริษทัในประเทศญ่ีปุ่น ไม่ประสงคจ์ะดาํเนินคดีกบับริษทัฯ 
และบริษทัย่อยในประเทศญ่ีปุ่นอีกต่อไป และไดมี้การยื่นคาํร้องขอถอนฟ้องคดีต่อศาลในวนัท่ี 15 กรกฎาคม 
2559 และ 21 กรกฎาคม 2559 ตามลาํดบัเสร็จส้ินแลว้ ทั้งน้ีโจทก์และจาํเลยได้ตกลงท่ีจะให้ความร่วมมือ
สนบัสนุนในการประกอบการซ่ึงกนัและกนั จึงไดมี้การตกลงทาํสัญญาพฒันาโครงการ PV Solar ระหว่าง 
บริษทัยอ่ยของโจทก ์กบั GK3 ลงวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2559 เป็นค่าพฒันาโครงการ Kyotamba Mizuho 12.0008 
MWp Solar Plant (ขนาดกาํลงัการผลิต 9.99 เมกกะวตัต)์จาํนวนเงิน 270 ลา้นเยน โดยมีการจ่ายชาํระครบทั้ง
จาํนวนแลว้ เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2559  
 นอกจากขอ้ตกลงเพ่ือระงบัขอ้พิพาททางคดีดงักล่าวขา้งตน้แลว้ บริษทัฯ ยงัมีภาระผูกพนัตอ้งจดัหา
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยอ่ื์นๆ ท่ีมีกาํลงัการผลิตไม่ตํ่ากว่า 12 เมกะวตัต ์มาขายใหก้บัโจทกห์รือบริษทัยอ่ย
ของโจทกภ์ายในวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2560 หากไม่สามารถดาํเนินการได ้บริษทัฯ ตอ้งจ่ายค่าเสียหายใหแ้ก่โจทก์
เป็นเงิน 690 ลา้นเยนหรือประมาณ 197.26 ลา้นบาท ในระหว่างการเจรจาประนีประนอมยอมความ บริษทัฯ 
ไดเ้จรจากบัผูข้ายโรงไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่นใหช้ดใชค่้าเสียหายแก่กลุ่มบริษทัจากขอ้พิพาทคดีดงักล่าว รวมทั้ง
จดัหาโรงไฟฟ้าอ่ืนมาขายให้แก่โจทกต์ามท่ีโจทกเ์สนอ โดยผูข้ายยนิยอมท่ีจะจดัหาโรงไฟฟ้าอ่ืนมาขายให้กบั
โจทกต์ามท่ีโจทกเ์สนอ และยนิยอมท่ีจะรับผดิในความเสียหายทั้งปวงท่ีอาจมีข้ึน 
 เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2559 บริษทัย่อยทางออ้มในประเทศญ่ีปุ่น 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 จาํนวน 270 ลา้นเยน ในระหว่างปี 2560 บริษทั
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ยอ่ยไดรั้บชาํระเป็นจาํนวนเงินรวม 200.74 ลา้นเยน และภายหลงัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ไดรั้บชาํระส่วนท่ี
เหลือครบทั้งจาํนวนแลว้เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2561 
 ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2560 บริษทัย่อยทางออ้มในประเทศญ่ีปุ่น 2 แห่งขา้งตน้ ในลงนามใน
บนัทึกขอ้ตกลง (MOU) เพิ่มเติมร่วมกบับริษทัผูข้ายโครงการ (GE) โดยให้ GE ดาํเนินการหาโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยอ่ื์นๆ ท่ีมีกาํลงัการผลิตไม่ตํ่ากว่า 12 เมกะวตัต ์มาขายคืนให้โจทก์ หรือ บริษทั
ยอ่ยของโจทกภ์ายในวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2560 หากไม่สามารถดาํเนินการไดต้อ้งจ่ายค่าความเสียหายใหแ้ก่โจทก ์
เป็นจาํนวนเงิน 690 ลา้นเยนหรือประมาณ 197.26 ลา้นบาท เม่ือครบกาํหนดเวลา GE ไม่สามารถดาํเนินการหา
โครงการโรงไฟฟ้าอ่ืนมาขายใหโ้จทกต์ามท่ีโจทกเ์สนอ จึงตอ้งจ่ายค่าความเสียหายใหโ้จทก ์อยา่งไรก็ตาม เม่ือ
วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ ไดจ่้ายชาํระค่าความเสียหายใหก้บัโจทก ์และไดมี้การเรียกค่าเสียหายจาก GE 
ภายหลงัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯ ไดรั้บชาํระค่าเสียหายจาก GE ครบทั้งจาํนวนแลว้ 

 

ข้อมูลสําคญัอ่ืน – การลงทุนในโครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ทีป่ระเทศญีปุ่่ น 
 โครงการ Kurihara กาํลงัการผลติ 23 เมกะวตัต์ 
เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2556 บริษทัย่อยทางออ้ม 2 แห่งในประเทศญ่ีปุ่น [Alternative Energies Kabushiki 
Kaisha (“AEKK”) และ Kurihara Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GK1”)] ไดล้งนามในสัญญาแต่งตั้งผูพ้ฒันา
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยก์บับริษทัแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่น จาํนวน 2 โครงการ ขนาดกาํลงัการ
ผลิต 13 เมกะวตัต ์และ 10 เมกะวตัต ์ตามลาํดบั โดยเง่ือนไขในสัญญาท่ีสําคญัคือ AEKK จะตอ้งลงนามใน
สัญญาซ้ือขายหุ้น AE Power Godo Kaisha (“GK2”) จากผูถื้อหุ้นเดิมซ่ึงการพฒันาโครงการขา้งตน้ได้
ดาํเนินการในนามของ GK1 และ GK2 
เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2557 บริษทัย่อยทางออ้ม [บริษทั เอ็ปโก ้เอ็นเนอร์ยี่ จาํกดั (“EPCO-E”)] ไดล้งนามใน
สัญญาร่วมลงทุน (Tokumei Kumiai Agreement “TK Agreement”) กบั GK1 เพื่อพฒันาโครงการ Kurihara 
Phase 2 (ขนาดกาํลงัการผลิต 10 เมกะวตัต)์ และวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2557 EPCO-E ไดล้งนามใน TK 
Agreement กบั GK2 เพ่ือพฒันาโครงการ Kurihara Phase 1 (ขนาดกาํลงัการผลิต 13 เมกะวตัต)์ ภายใตส้ัญญา
ร่วมทุนทั้ง 2 ฉบบัน้ี EPCO-E จะตอ้งจ่ายเงินลงทุนเพื่อก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์และ 
EPCO-E จะไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนในอตัราร้อยละ 97 ของผลตอบแทนจากการลงทุนตลอดอายุ
โครงการ 
GK1 และ GK2 ไดมี้การตกลงเขา้รับสิทธิในการผลิตไฟฟ้าสําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสดงอาทิตย ์
(Fit) มูลค่ารวม 287.43 ลา้นเยน (คิดเป็น 90.65 ลา้นบาท) รวมถึงการก่อสร้างสายส่งและเสาเพ่ือขอเช่ือมต่อกบั
ระบบของการไฟฟ้า (Grid Connection) จากการไฟฟ้าประเทศญ่ีปุ่น (Tohoko Electricity Power Company) 
มูลค่ารวม 182.41 ลา้นเยน (คิดเป็น 55.45 ลา้นบาท) ซ่ึงปัจจุบนั GK1 และ GK2 ไดจ่้ายชาํระค่าใชจ่้ายดงักล่าว
ทั้งจาํนวนแลว้ และจะใชร้ะยะเวลาในการเช่ือมต่อประมาณ 25 เดือน ปัจจุบนัผูพ้ฒันาโครงการอยูใ่นระหว่าง
การจดัการเร่ืองท่ีดิน ในเร่ืองการเปล่ียนประเภทท่ีดิน 
ในระหว่างปี 2560 GK1 และ GK2 ไดล้งนามในสัญญาก่อสร้างโรงไฟฟ้า โดยมีมูลค่าตามสัญญา 5,600 ลา้น
เยน และ 1,168.02 ลา้นเยน ตามลาํดบั ปัจจุบนั GK1 และ GK2 ไดจ่้ายชาํระค่าก่อสร้างแลว้ รวมทั้งส้ิน 973.68 
ลา้นเยน (คิดเป็น 279.11 ลา้นบาท) และจะใชร้ะยะเวลาในการก่อสร้างแลว้เสร็จประมาณ 1 ปี 
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 โครงการ Kyotemba กาํลงัการผลติ 9.99 เมกะวตัต์ 
 เม่ือวนัท่ี 11 กันยายน 2558 บริษทัย่อยทางออ้ม 2 แห่งในประเทศญ่ีปุ่น [Alternative Energies 
Kabushiki Kaisha (“AEKK”) และ AE Power Codo kaisha (Jpn Co.) (“GK2”)]  ไดล้งนามในสัญญาแต่งตั้ง
ผูพ้ฒันาโครงการไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยก์บับริษทัแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่น ขนาดกาํลงัการผลิต 9.99 เมกะ
วตัต ์มูลค่าตามสัญญา 750 ลา้นเยน โดยสัญญาดงักล่าวไดร้วมท่ีดินและสิทธิในการผลิตไฟฟ้า (Fit) รวมไปถึง
ใบอนุญาตต่างๆ ซ่ึง AEKK เป็นผูจ่้ายชาํระค่าท่ีดิน มูลค่า 100 ลา้นเยน (คิดเป็น 29.64 ลา้นบาท) และเป็นผูถื้อ
ครองกรรมสิทธิในท่ีดินดงักล่าว โดย AEKK จะลงนามในสัญญาการใชสิ้ทธิในพ้ืนท่ีดิน (Land Superficies) 
กบั Kyotamba Solar Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GK3”) ซ่ึงเป็นผูพ้ฒันาโครงการ Kyotamba ในส่วนของ
ค่าใชจ่้ายในการเขา้รับสิทธิในการผลิตไฟฟ้าและใบอนุญาตต่างๆ มูลค่า 650 ลา้นเยน (คิดเป็น 194.29 ลา้น
บาท) GK2 จะเป็นผูจ่้ายชาํระและโอนใหแ้ก่ GK3 เพื่อนาํไปดาํเนินการพฒันาต่อ ซ่ึง AEKK และ GK2 ไดจ่้าย
ชาํระค่าใชจ่้ายตามสญัญาขา้งตน้ครบถว้นแลว้ 
 เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2559 บริษทัยอ่ยทางออ้ม [บริษทั เอ็ปโก ้เอ็นเนอร์ยี่ จาํกดั (“EPCO-E”)] ไดล้ง
นามใน TK Agreement กบั GK3 เพ่ือพฒันาโครงการ Kyotamba (ขนาดกาํลงัการผลิต 9.99 เมกะวตัต)์ ภายใต้
สญัญาร่วมทุนน้ี EPCO-E จะตอ้งจ่ายเงินลงทุนเพื่อการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์และ EPCO-E 
จะไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนในอตัราร้อยละ 97 ของผลตอบแทนจากการลงทุนตลอดอายโุครงการ 
 โครงการดงักล่าวไดก่้อสร้างแลว้เสร็จ และเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยจ์าํหน่ายไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าเป็น
ท่ีเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2559 เป็นตน้ไป 

 เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2560 AEKK ไดโ้อนหุน้ทั้งหมดของ GK3 ใหแ้ก่ Kyotamba Solar Holding Ippan 
Shadan Houjin เพื่อใหเ้ป็นไปตามโครงสร้างทางกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น 
 เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2560 บริษทัย่อยทางออ้ม GK3 ไดล้งนามในสัญญาแต่งตั้งผูบ้ริหารจดัการ
สินทรัพยก์บับริษทัแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่น ให้เป็นผูด้าํเนินการงานบริหารจดัการสินทรัพยข์องโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 40.5 
 ในปี 2560 บริษทัยอ่ยทางออ้ม GK3 ไดว้่าจา้งท่ีปรึกษากฎหมายให้สอบทาน TK Agreement และ
สรุปวา่ สญัญาดงักล่าวไม่มีผลบงัคบัใช ้ 
 เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2560 ไดมี้การยกเลิก TK Agreement ระหว่าง EPCO-E กบั GK3 ฉบบัลงวนัท่ี 1 
เมษายน 2559 และไดท้าํสัญญาใหม่ เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2560 แทนฉบบัเดิม ซ่ึงเน้ือหาหลกัคือการเปล่ียนแปลง
สัดส่วนผลตอบแทน จากเดิมคือสัดส่วนร้อยละ 97 : 3 เป็นร้อยละ 98 : 2 และสัดส่วนการจ่ายเงินลงทุนจากเดิม 
648.95 ลา้นเยน (ซ่ึงจ่ายชาํระเงินลงทุนแลว้จาํนวน 50 ลา้นเยน เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2559) เป็น 931 ลา้นเยน ทั้งน้ี 
EPCO-E ไดรั้บคืนเงินลงทุนจาก GK3 ตามสัญญาฉบบัเดิมท่ียกเลิก จาํนวน 50 ลา้นเยน และจ่ายเงินลงทุนตาม
สดัส่วนของสญัญาฉบบัใหม่จาํนวน 931 ลา้นเยน แลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2560 

 

 โครงการ Shichikashuku กาํลงัการผลติ 3.465 เมกะวตัต์) 
 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการของ EP คร้ังท่ี 7/2559 เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 มีมติอนุมติัให้บริษทั 
เอ็ปโก ้เอ็นเนอร์ยี่ จาํกดั (“EPCO-E”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้มของบริษทัฯ เขา้ลงทุนในโครงการโรงงาน
ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น Shichikashuku 1 - 2 รวมจาํนวน 2 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิต 



 

ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน                                     บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

หนา้ท่ี 162 

1.98 เมกกะวตัต์ และ 1.485 เมกะวตัต์ ตามลาํดับ  ปัจจุบนัยงัไม่มีการลงนามในสัญญาร่วมลงทุน (TK 
Agreement) แต่อยา่งใด 
 เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2560 บริษทัยอ่ยทางออ้ม [Alternative Energies Kabushiki Kaisha (Jpn Co.) 
(“AEKK”)] ไดล้งนามในสญัญาซ้ือขายหุน้ Higashi Nihon Mega Solar 3 Godo Kaisha (Jpn Co.) ("GK4") จาก
ผูถื้อหุ้นเดิม มูลค่าตามสัญญา 410.42 ลา้นเยน ซ่ึง GK4 เป็นผูไ้ดรั้บสิทธิในการพฒันาโครงการโรงงานไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย ์จาํนวน 2 โครงการ ตามท่ีกล่าวไปแลว้ขา้งตน้ สัญญาดงักล่าวไดร้วมสิทธิในการผลิต
ไฟฟ้า และใบอนุญาตต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์(Fit) มูลค่า 314.37 
ลา้นเยน (คิดเป็น 95.44 ลา้นบาท) รวมถึงสิทธิในท่ีดินมูลค่า 96 ลา้นเยน (คิดเป็น 95.44 ลา้นบาท)  ซ่ึงท่ีดิน
ดงักล่าว GK4 ไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายท่ีดินกบับริษทัแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่น โดยสัญญาฉบบัดงักล่าวจะ
มีผลเม่ือโครงการดงักล่าวไดก่้อสร้างแลว้เสร็จ 

 

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

 

บริษทัย่อยทางตรง : บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) “EP” 
 เม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2559 และ วนัท่ี 29 มิถุนายน 2559 EP ไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายหุ้น ของ
บริษทั 3 แห่ง จาํนวน 3 ฉบบั รวมเป็นมูลค่าตามสัญญา 2,649.68 ลา้นบาท เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานไฟฟ้าขนาดเลก็ (Small Power Producer - SPP) โดยใชพ้ลงังานความร้อนร่วม (Co - Generation 
Combined Power Plant) จาํนวน 3 โรงไฟฟ้า กาํลงัการผลิตสูงสุดรวม 360 เมกะวตัต ์และ ไอนํ้ ากาํลงัการผลิต
สูงสุดรวม 90 ตนัต่อชัว่โมง ตามเง่ือนไขสญัญาทั้ง 3 ฉบบั ระบุวา่จะตอ้งไดรั้บอนุมติัการเขา้ทาํรายการดงักล่าว
จากท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ และ EP 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EP คร้ังท่ี 5/2559 เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2559 และท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้
ของ EP คร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2559 อนุมติัให ้EP เขา้ทาํรายการดงักล่าวได ้โดยมีขอ้มูลท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวกบัการทาํสญัญาดงักล่าวขา้งตน้ดงัน้ี.- 
 

 - ให ้EP เขา้ทาํสญัญาซ้ือขายหุน้ในบริษทั ทศันศิ์ริ จาํกดั เพิ่มเติมจากผูถื้อหุน้เดิมอีกจาํนวน 3,099,998 
หุน้ โดยมี มูลค่าตามสัญญา 509.42 ลา้นบาท ภายหลงัการซ้ือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษทัดงักล่าวคิดเป็น
ร้อยละ 99.99 และสดัส่วนการถือหุน้ทางออ้มในบริษทั เอสเอสยทีู จาํกดั EP จ่ายชาํระค่าหุน้ คิดเป็นร้อยละ 20 
ครบทั้งจาํนวนแลว้ เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2560 
 

 - ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ไดจ่้ายชาํระเงินมดัจาํเพื่อซ้ือหุน้แลว้รวมเป็นจาํนวนเงิน 300 ลา้นบาท 
 

 - โรงไฟฟ้า SSUT ไดเ้ร่ิมจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์ขนาดกาํลงัการผลิตสูงสุดรวม 240 เมกะ
วตัต ์และ ไอนํ้ า กาํลงัการผลิตสูงสุดรวม 60 ตนัต่อชัว่โมง ให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตั้งแต่
วนัท่ี 3 ธนัวาคม 2559 และวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2559 เป็นตน้ไป 
 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2560 และท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ัง
ท่ี 1/2560  เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2560 ของ EP มีมติอนุมติัให้ EP เขา้ซ้ือหุ้นของบริษทั เอสทีซี เอ็นเนอร์ยี ่
จาํกดั จาํนวน 78,447,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน และเขา้ซ้ือหุ้นของบริษทั เอเพก็ซ์ เอ็น
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เนอยี่ โซลูชัน่ จาํกดั จาํนวน 20,602,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.25 ของทุนจดทะเบียน โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ
เขา้ถือหุน้ทางออ้มในบริษทั แทค เอน็เนอยี ่จาํกดั (TAC) ในสัดส่วนร้อยละ 50 และเพื่อเขา้ถือหุ้นทางออ้มใน
บริษทั พีพีทีซี จาํกดั (PPTC) ในสัดส่วนร้อยละ 25 และบริษทั เอสเอสยทีู จาํกดั (SSUT) ในสัดส่วนร้อยละ 20 
ของทุนจดทะเบียน ทั้งน้ี EP ไดจ่้ายชาํระค่าหุน้ของทั้ง 2 บริษทัขา้งตน้ครบถว้นแลว้เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2560 
และวนัท่ี 26 เมษายน 2560  
 

 เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2560 EP ไดเ้ขา้ซ้ือหุน้ของบริษทั พีพีทีซี จาํกดั จากผูถื้อหุ้นเดิมเพ่ิมเติม ใน
สดัส่วนร้อยละ 24.50 ของทุนจดทะเบียน ซ่ึงไดจ่้ายชาํระค่าหุน้ดงักล่าวทั้งจาํนวนแลว้  

 

การออกงบการเงนิใหม่ 
 

 ในปี 2559 บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั(มหาชน) (EP) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาซ้ือ
ขายหุน้ของ บริษทั ทศันศิ์ริ จาํกดั (TSR) จากผูถื้อหุน้เดิม 2 ฉบบั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี:- 

 

สัญญาฉบบัท่ี 1 ลงวนัท่ี 29 มิถุนายน 2559 ทาํสัญญาซ้ือขายหุ้นจาก บริษทั เอสทีซีกรีน จาํกดั จาํนวน 
3,100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ164.33 บาท เป็นจาํนวนเงิน 509.42 ลา้นบาท โดยมีสัดส่วนการถือหุน้ร้อย
ละ 50 ซ่ึงไดมี้การจ่ายซ้ือเงินลงทุนดงักล่าวแลว้ในวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2559 
 

สัญญาฉบบัท่ี 2 ลงวนัท่ี 15 ธันวาคม 2559 ทาํสัญญาซ้ือขายหุ้นจาก บริษทั พีพีจีอาร์ จาํกดั จาํนวน 
3,099,997 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 164.33 บาท เป็นจาํนวนเงิน 509.42 ลา้นบาท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 49.99 ซ่ึงไดมี้การจ่ายเงินมดัจาํค่าหุน้ใหก้บัผูข้ายในวนัทาํสัญญา จาํนวนเงิน 50 ลา้นบาท และ
ไดมี้การจ่ายซ้ือเงินลงทุนดงักล่าวแลว้ในวนัท่ี 11 มกราคม 2560 
 

 จากการทาํสัญญาทั้ง 2 ฉบบัขา้งตน้ ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ EP พิจารณาแลว้เห็นว่า EP มีเจตนาท่ี
จะซ้ือหุน้ของ TSR เพ่ือควบคุมและสั่งการดาํเนินกิจกรรมของ TSR ตั้งแต่แรก โดยในวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2559 
EP ไดจ่้ายชาํระค่าซ้ือหุน้ตามสัญญาฉบบัท่ี 1 ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนของ TSR และชาํระเงินมดัจาํค่าหุน้
ตามสัญญาฉบบัท่ี 2 บางส่วนแลว้ อีกทั้งมีการแต่งตั้งตวัแทนจาก EP เขา้เป็นกรรมการของ TSR ดว้ย EP จึง
ตีความว่า TSR มีสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของ EP ตั้งแต่วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2559 ในการน้ี EP เขา้ซ้ือหุน้ของ TSR 
ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีตั้งข้ึนเพื่อถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (holding company) เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงการถือหุน้ทางออ้มของบริษทั 
เอสเอสยทีู จาํกดั (SSUT) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของ TSR (TSR ถือหุน้ร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนของ SSUT) 
ทั้งน้ี SSUT ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม และเร่ิมผลิตไฟฟ้าตั้งแต่วนัท่ี 3 ธนัวาคม 2559  EP 
จึงบนัทึกเงินลงทุนใน TSR เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และรับรู้ค่าความนิยมจากการซ้ือหุ้น TSR ในงบ
การเงินของ EP  มีผลใหบ้ริษทัฯ แสดงเงินลงทุนใน TSR เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยทางออ้ม และแสดงค่า
ความนิยมในงบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซ่ึงไดรั้บการตรวจสอบและออกเผยแพร่
เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560 
 ทั้งน้ีผูบ้ริหารของบริษทัฯ และของ EP ไดมี้การพิจารณาการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการลงทุนใน TSR ใหม่ 
โดยเห็นว่า  ณ วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2559 การซ้ือหุน้ตามสัญญาฉบบัท่ี 2 ยงัไม่สมบูรณ์แมว้่ามีการทาํสัญญาแลว้ แต่
การชาํระเงินเสร็จสมบูรณ์เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2560 กรรมการ TSR ซ่ึงเป็นตวัแทนของ EP ยงัไม่มีอาํนาจในการ
สั่งการกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งท่ีสาํคญัทั้งหมดของ TSR ในวนัดงักล่าว อีกทั้ง TSR เป็นบริษทัท่ีตั้งข้ึนเพื่อถือหุน้ใน
บริษทัอ่ืน (holding company) ไม่มีการทาํธุรกิจอ่ืนใด โดยมีสินทรัพยห์ลกั คือเงินลงทุนในบริษทัร่วม (SSUT) 
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ตามรายละเอียดขา้งตน้ และไม่มีอาํนวจควบคุมปัจจยันาํเขา้ กระบวนการ และผลผลิตของธุรกิจโรงไฟฟ้าของ
บริษทัร่วม จึงสรุปไดว้่าเงินลงทุนใน TSR ณ วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2559 เป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั
ไม่ใช่บริษทัยอ่ย และการลงทุนในการซ้ือ TSR  เป็นการซ้ือสินทรัพย ์ซ่ึงไม่ก่อใหเ้กิดธุรกิจ มิใช่การซ้ือธุรกิจตาม
คาํนิยามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) ซ่ึงไม่ก่อใหเ้กิดค่าความนิยม 
ดงันั้นบริษทัฯ ไดมี้การแกไ้ขและจดัใหมี้การออกงบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ข้ึนใหม่
เพื่อแทนงบการเงินรวมฉบบัเดิมท่ีออกไปแลว้ ซ่ึงไดรั้บการตรวจสอบและออกเผยแพร่เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 
2560 การปรับปรุงมีผลกระทบต่องบการเงินรวม ดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม 
  แกไ้ขขอ้ผดิพลาด ตามท่ีเคย 
 ตามท่ีแสดงใหม่ เพิม่ข้ึน (ลดลง) รายงานไว ้
งบแสดงฐานะการเงนิ   
สินทรัพย์    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  439,461,620.55 (785,425.20) 440,247,045.75 
เงินลงทุนชัว่คราว  1,984,913,979.84 (6,208,963.71) 1,991,122,943.55 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  366,597,586.49 (163,832.75) 366,761,419.24 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - (37,000,000.00) 37,000,000.00 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน  386,903,020.31 (6,798.13) 386,909,818.44 
เงินฝากท่ีติดภาระคํ้าประกนั  - (25,381,000.00) 25,381,000.00 
เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 507,391,683.23 56,116,729.03 451,274,954.20 
ค่าความนิยม  - (261,894,002.45) 261,894,002.45 
 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

 
 

หนีสิ้น    
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  148,496,847.01 (53,715.34) 148,550,562.35 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - (14,865,112.65) 14,865,112.65 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัอ่ืน - (14,906,784.41) 14,906,784.41 
ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 295,035,705.33 (245,497,680.81) 540,533,386.14 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    
ดอกเบ้ียรับ  1,233,841.97 17,802.84 1,251,644.81 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  137,345,465.94 (13,789.89) 137,359,255.83 
กาํไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน
บริษทัร่วม  

264,740,294.48 
4,012.95 

264,744,307.43 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  (2,031,316.77) (4,012.95) (2,035,329.72) 
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การบริหารจัดการทุน 
 

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารทางการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย คือ การดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถ
ในการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองและการดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ในงบการเงินรวมแสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 2.43 : 1 และ 
2.16 : 1 ตามลาํดบั และในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็น 1.10 : 1 และ  0.46 : 1 ตามลาํดบั 

 

เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

บริษทัฯ : 
 

1. ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2561 มีมติอนุมติั

แผนการเสนอขายหุน้สามญัของบริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (EP) ต่อประชาชนทัว่ไปเป็น

คร้ังแรก (IPO)  และแผนการนาํหุน้ของ EP จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (Spin Off) โดย

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกใหม่ท่ีจะเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรกของ EP จะมีสัดส่วนร้อยละ 20 ของ

หุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ EP ภายหลงัการเพิ่มทุน และบริษทัฯ  จะยงัคงเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีอาํนาจควบคุม

ใน EP ในสดัส่วนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนภายหลงัการเพิ่มทุน 

 2. ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2561 มีมติอนุมติั

สัดส่วนจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของ บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (EP) ท่ีจะจดัสรร

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุน้ตามสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัฯ (Pre-emptive Rights) ในอตัราไม่

เกินร้อยละ 35 ของจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกใหม่ของ EP ท่ีจะเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก 

3. ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2561 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2561 มีมติอนุมติัให้
นาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ จ่ายเงินปันผลจากการดาํเนินงานของบริษทัฯ ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึง ธนัวาคม 
2560 และจากกาํไรสะสม ในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท รวมเป็นเงินจาํนวน 66.68 ลา้นบาท 

 

บริษทัย่อยทางตรง : 
 

4.     ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EP คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2561 และท่ีประชุม

วิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2561 มีมติอนุมติัเร่ืองท่ีสาํคญัดงัน้ี 

4.1  เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวข้อง EP จากเดิมมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เป็นมูลค่า
หุน้ละ 0.50 บาท 

4.2  เพ่ิมทุนจดทะเบียนของ EP จาํนวน 300 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 1,200 ลา้น
บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,500 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัจาํนวน 600 ลา้น
หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

4.3  นาํหุน้ของ EP เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย 
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บริษทั โรงพมิพ์ตะวนัออก จํากดั ( มหาชน ) 
 
 

เอกสารแนบ 1 
 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุมบริษทั  
และเลขานุการบริษทั 
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1)  นายยุทธ  ชินสุภคักลุ 
 

ตาํแหน่ง 
 

ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 
 

 อายุ 74  ปี 
 การศึกษา 

และการอบรม 
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า  
  GEORGE WASHINGTON   UNIVERSITY 
- ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ UNIVERSITY OF OREGON 
- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547, รุ่นท่ี 143/2017 
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 ตาํแหน่งอ่ืน 
ในปัจจุบนั 

พ.ศ. 2555 – ปัจจุบนั กรรมการ 
 บมจ.อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป  
 บจก.เจเคอาร์ พลงังาน 
 บจก.อาร์พีวี พลงังาน 
 บจก.เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั 
 บจก.อะควาติส เอน็เนอร์จี 
 บจก.ลพบุรี 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 
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบนั      กรรมการ 

 บจก.โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) 
 บริษทั ทศันศิ์ริ จาํกดั 
 บริษทั เอสทีซี เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั 
 บริษทั เอเพก็ซ์ เอน็เนอยี ่โซลูชัน่ จาํกดั 
 บริษทั แทค เอน็เนอยี ่จาํกดั 
 บริษทั เอสเอสยทีู จาํกดั 
 บริษทั พีพีทีซี จาํกดั 
 Alternative Energies Kabushi Kaisha 
 Kurihara Godo Kaisha 
 AE Power Godo Kaisha 
 Higashi Nihon Mega Solar 3 Godo Kaisha 

 การถือหุ้นในบริษทั                   54,665,488 หุน้    

 การเข้าร่วม
ประชุม 

 ในรอบปีท่ีผา่นมา 
1.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2560 จาํนวน 10/10 คร้ัง 
2.  เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2560 จาํนวน 1/1 คร้ัง 
3.  เขา้ร่วมการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2560 จาํนวน  1/1 คร้ัง 

รายละเอยีดเกีย่วกบัคณะกรรมการบริษทัและผู้บริหาร 



 

เอกสารแนบ 1     รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหารผูมี้อาํนาจควบคุมและเลขานุการบริษทั 
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2) นายวรีะ  เหล่าวทิวสั 
 

ตาํแหน่ง 
 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 
 

 อายุ 63 ปี  

  

การศึกษา 
และการอบรม 

 

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

  

ตาํแหน่งอ่ืน 
ในปัจจุบนั 

 

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

  

ประสบการณ์ 
ทีผ่่านมา 

 

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

 การถือหุ้นใน
บริษทั 

1,167 หุน้ 

  

การเข้าร่วม 
ประชุม 
 

 

ในรอบปีท่ีผา่นมา 
1.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2560 จาํนวน 10/10 คร้ัง 
2.  เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2560  1/1 คร้ัง 
3.  เขา้ร่วมการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2560  1/1 คร้ัง 
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3) นายแดน  ชินสุภคักลุ 
 

ตาํแหน่ง 
 

กรรมการ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการพิจารณาการลงทุน 
บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 
 

 อายุ 70  ปี 

  

การศึกษา 
และการอบรม 

 

- ปริญญาตรี  (B.Sc.) University of Oregon  
  ประเทศสหรัฐฯ ปี ค.ศ.1969 
- Director Accreditation Program (DAP)  ปี 2549, รุ่น 143/2017 
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

  

ตําแหน่งอ่ืนใน
ปัจจุบัน 

 

พ.ศ. 2530-ปัจจุบนั    ท่ีปรึกษาประธานกรรมการบริหาร  
                                (Advisor to Chairman of The Board) 
     บริษทัโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2555–ปัจจุบนั กรรมการ 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

                                  บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั(มหาชน) 
                                  (เดิมช่ือ : บจก. บ่อพลอย โซล่าร์) 
 

พ.ศ. 2557–2560         กรรมการ 
                                   บริษทั เอป็โก ้เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั 
พ.ศ. 2554-2555    กรรมการ 
                                      บริษทั เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์จาํกดั (มหาชน) 
 

 การถือหุ้นใน
บริษทั 

ไม่มี 

  
การเข้าร่วมประชุม 

 

ในรอบปีท่ีผา่นมา 
1.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2560 จาํนวน 9/10 คร้ัง 
2.  เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2560  1/1 คร้ัง 
3.  เขา้ร่วมการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2560  1/1 คร้ัง 
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4) นายชัยวฒัน์  อศัวินทรางกูร 
 

ตาํแหน่ง 
 

 

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
กรรมการบริหารความเส่ียง 
บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

 อายุ 65 ปี 
 การศึกษา 

และการอบรม 
-  ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
-  Master of Education (Curriculum in Teaching Methodology) 
    Beijing Languages and Cultural University 
- เนติบณัฑิตไทย สาํนกัเนติบณัฑิตสภา 
-  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
-  ปริญญาตรี นิติศาสตร์  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

 DAP รุ่น 24/2004, DCP รุ่น 81/2006, ACP รุ่น 12/2006 
 ตาํแหน่งอ่ืน 

ในปัจจุบนั 
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. โบท๊เฮา้ส์ หวัหิน 
2547 - ปัจจุบนั บจก. อนัดามนั ลองบีช รีสอร์ท 
2546 - ปัจจุบนั บจก. เชียงใหม่ ฮอ็ทสปริง 

Executive Partner 
 2540 - ปัจจุบนั     บจก. พรอสเพค คอนซลัต้ิง 

 การถือหุ้นใน
บริษทั 

ไม่มี 

 การเข้าร่วมระชุม 
 

ในรอบปีท่ีผา่นมา 
1.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2560  จาํนวน 9/10 คร้ัง 
2.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2560 จาํนวน 6/6 คร้ัง 
3.  เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2560 จาํนวน 1/1 คร้ัง 
4.  เขา้ร่วมการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2560  1/1 คร้ัง 
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5) นายชาล ี ดษิฐลกัษณ 
 

 

ตาํแหน่ง 
 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

 อายุ 57 ปี  

  

การศึกษา 
และการอบรม 
 
 
 
 
 

 

- ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
-  ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์  
    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
-  เนติบณัฑิตไทย สาํนกัอบรมกฎหมายแห่งเนติบณัฑิตสภา 
- กฎหมายปกครอง สาํนกัอบรมกฎหมายแห่งเนติบณัฑิตสภา 

  

ตาํแหน่งอ่ืน 
ในปัจจุบนั 

  

ปัจจุบนั 
  

 
       

 
 

 

ทนายความและท่ีปรึกษากฎหมายอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
บริษทั ดิทโต ้(ประเทศไทย) จาํกดั 

 การถือหุ้นในบริษทั ไม่มี 

 การเข้าร่วมระชุม 
 

ในรอบปีท่ีผา่นมา  
1.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2560 จาํนวน 9/10 คร้ัง 
2.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2560 จาํนวน 6/6 คร้ัง 
3.  เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2560  จาํนวน -  คร้ัง 
4.  เขา้ร่วมการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2560  1/1 คร้ัง 
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6) นางสาวรุ่งระว ี เอีย่มพงษ์ไพฑูรย์ 
 

ตาํแหน่ง 
 

กรรมการ 
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

 อายุ 50 ปี  
 การศึกษา 

และการอบรม 

-  ปริญญาโท บญัชีมหาบญัฑิต ม.ธรรมศาสตร์ 
   ประกาศนียบตัรชั้นสูงทางการสอบบญัชี ม.ธรรมศาสตร์   
-  ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยม) ม.ธรรมศาสตร์ 
-  Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546 รุ่นท่ี 16/2004,  
   รุ่นท่ี 143/2017 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 ตาํแหน่งอ่ืน 
ในปัจจุบนั 

2558 - ปัจจุบนั       กรรมการ  
                               บจก. ไมดา้ แอด  (เดิมช่ือ: บจก.เทอเทิล พาทิ) 
                               บริษทั ไมดา้ ดิเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 
                               บริษทั บริหารสินทรัพย ์ไมดา้ จาํกดั 
                               บริษทั เอม็ดี มีเดีย โกลบอล จาํกดั 
                               บริษทั เมม็โมร่ี มาสเตอร์ แอลอีดี จาํกดั 
                               บริษทั บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพจรัญ จาํกดั 
2556 – ปัจจุบนั      กรรมการ 
                               บจก. ทรอปปิคอล เบฟ เวอร์เรจ คอร์ปอเรชัน่ 
2555 – ปัจจุบนั       กรรมการ 
                               บมจ.อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป  
 บริษทั เจเคอาร์ พลงังาน จาํกดั 
 บจก.ไมดา้ เอเจนซ่ี แอนด ์ดีเวลลอปเมน้ท ์
2552-ปัจจุบนั      กรรมการ 
 บริษทั ไมดา้ โฮเทล แอนด ์รีสอร์ จาํกดั 
2548-ปัจจุบนั   กรรมการ 
 บริษทั ไมดา้ แอสเซ็ท จาํกดั 
2547-ปัจจุบนั กรรมการ 
 บริษทั ไมดา้ ลิสซ่ิง จาํกดั 
 

 ประสบการณ์ 
ที่ผ่านมา 

2555 – 2560            กรรมการ 
                                บริษทั เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั จาํกดั 
 บริษทั อะควาติส เอน็เนอร์จี จาํกดั 
 บริษทั ลพบุรี โซล่า จาํกดั 
 

 การถือหุ้นในบริษทั ไม่มี 

 การเข้าร่วมประชุม 1. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2560 จาํนวน 7/10 คร้ัง 
2. เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2560 จาํนวน  -  คร้ัง 
3. เขา้ร่วมการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2560  จาํนวน  -  คร้ัง 
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7) นายประสงค์ หาญปิยวฒันสกลุ 
 

 

ตาํแหน่ง 
 

กรรมการบริหาร 
บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

 อายุ 63 ปี  
 การศึกษา 

และการอบรม 

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

 ตาํแหน่งอ่ืน 
ในปัจจุบนั 

2560 – ปัจจุบนั  กรรมการ 

บริษทั เจเคอาร์ พลงังาน จาํกดั 
บริษทั อาร์พีวี พลงังาน จาํกดั 

บริษทั เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั จาํกดั 
บริษทั อะควาติส เอน็เนอร์จี จาํกดั 

บริษทั ลพบุรี โซล่า จาํกดั 

บริษทั โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 

บริษทั ทศันศิ์ริ จาํกดั 

บริษทั เอสทีซี เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั 
บริษทั เอเพก็ซ์ เอน็เนอยี ่โซลูชัน่ จาํกดั 
บริษทั เอสเอสยทีู จาํกดั 

บริษทั พีพีทีซี จาํกดั 

2559 - ปัจจุบนั  กรรมการและกรรมการบริหาร   

 บมจ. อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป                       

 
ประสบการณ์ 
ทาํงานทีผ่่านมา 
 

2542 - 2558 ผู้อาํนวยการฝ่ายบรรษทัธนกจิ 

 ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
 

 การถือหุ้นในบริษทั      224,924   หุน้ 

 การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีท่ีผา่นมา  
1.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2560 
     จาํนวน 9/10  คร้ัง  
2. เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2560 จาํนวน 1/1 คร้ัง 
3. เขา้ร่วมการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2560  จาํนวน 1/1 คร้ัง 
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8) นายอารักษ์ ราษฏร์บริหาร 
   

 

ตาํแหน่ง 
 

กรรมการ 
กรรมการพิจารณาการลงทุน 
บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

 อายุ 53 ปี  
 การศึกษา 

และการอบรม 

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

 ตาํแหน่งอ่ืน 
ในปัจจุบนั 

ปัจจุบนั               กรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร   
                      บริษทั นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

                           กรรมการ และรักษาการประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
                            บริษทั อควา คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
                           กรรมการ 

บริษทั สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
บริษทั ซิงค ์เทคโนโลย ีจาํกดั  
บริษทั ร่วมมือร่วมใจ จาํกดั 
บริษทั สปริงนิวส์ เทเลวิชัน่ จาํกดั 
บริษทั เอน็ไวรอนเมนทอลโซลูชัน่ อินทิเกรเตอร์ จาํกดั  

บริษทั นิวส์ เน็ตเวิร์ค มลัติมีเดีย จาํกดั  
บริษทั ฐานเศรษฐกิจ มลัติมีเดีย 
บริษทั หอ้งปฏิบติัการกลาง (ประเทศไทย) จาํกดั      

2547 - 2552 หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีดา้นการเงิน (CFO) 
 การรถไฟแห่งประเทศไทย 
2546 - 2548   กรรมการและรักษาการแทนผูอ้าํนวยการ 
 องคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ ์

 การถือหุ้นในบริษทั        ไม่มี 

 การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีท่ีผา่นมา 
1.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2560 
     จาํนวน 9/10  คร้ัง  
2.  เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2560 จาํนวน  -  คร้ัง 
3.  เขา้ร่วมการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2560 จาํนวน 1/1 คร้ัง 

 



 

เอกสารแนบ 1     รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหารผูมี้อาํนาจควบคุมและเลขานุการบริษทั 

หนา้ท่ี 176 
 

 

9) Mr. Hester Chew 
      (ไดรั้บการแต่งตั้งวนัท่ี 27 เม.ย. 60) 

 

ตาํแหน่ง 
 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
กรรมการพิจารณาการลงทุน 
บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

 อายุ 56 ปี  
 การศึกษา 

และการอบรม 
-  University of  Michigan (USA)  
-  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  
  DAP รุ่น 146/2018 (English Program) 

 ตาํแหน่งอ่ืน 
ในปัจจุบนั 

ปัจจุบนั  ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

                     บริษทั แมคไทย จาํกดั 

 

 การถือหุ้นในบริษทั        ไม่มี 

 การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีท่ีผา่นมา  (ไดรั้บการแต่งตั้ง วนัท่ี 27 เม.ย. 60) 
1.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2560 
     จาํนวน 2/6  คร้ัง  
2. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2560 จาํนวน 3/5 คร้ัง 
3. เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2560  จาํนวน -  คร้ัง 
4. เขา้ร่วมการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2560  - คร้ัง 
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10) นางอาภรณ์  ปรัชญาทพิย์สกลุ 
 

ตาํแหน่ง 
 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด 
บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

 อายุ 53  ปี 

 การศึกษา บริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 ประสบการณ์ทีผ่่านมา พ.ศ. 2547 – ปัจจุบนั      ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด 
พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2547  ผูจ้ดัการฝ่ายขาย   
                                       บมจ. โรงพิมพต์ะวนัออก 

 การถือหุ้นในบริษทั                ไม่มี 
 

11) นายวรวทิย์ จารุศรีบุญชัย 
 

ตาํแหน่ง 
 

ผูจ้ดัการโรงงาน 
บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

 อายุ 60  ปี 
 การศึกษา ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 ประสบการณ์ทีผ่่านมา 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 

 การถือหุ้นในบริษทั ไม่มี 
 

12) นายอุทศิ  สิรินันท์นภสั 
 

ตาํแหน่ง 
 

รองผูจ้ดัการโรงงาน 
บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

 อายุ 62  ปี 
 การศึกษา ประโยควิชาชีพชั้นสูง สาขาไฟฟ้ากาํลงั  

วิทยาลยักรุงเทพ 
 ประสบการณ์ทีผ่่านมา 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 

 การถือหุ้นในบริษทั ไม่มี 
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13) นางกนกอร  จันทน์คร 
       

 

ตาํแหน่ง 
 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
เลขานุการคณะกรรมการ 
บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

 อายุ 45   ปี 

 การศึกษาและการอบรม - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาเอกการบญัชี 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 
- Anti-Corruption: The Practical Guide รุ่นท่ี 20/2015 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- Advances for Corporate Secretaries รุ่นท่ี 1/2559 
   สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
- Orientation Course – CFO focus on financial reporting 
รุ่นท่ี 2/2017 สภาวิชาชีพบญัชี 

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

 การถือหุ้นในบริษทั ไม่มี 
 

14) นางสาวสุนันทา  อเนกสินทรัพย์ 
 

ตาํแหน่ง 
 

ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 

 อายุ 54   ปี 

 การศึกษา 
 

ปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

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

 การถือหุ้นในบริษทั                       ไม่มี 
 

15) นายนคร  ช่ืนสม 
 

ตาํแหน่ง 
 

ผูจ้ดัการแผนกบุคคลและธุรการ 

 อายุ 55   ปี 

 การศึกษา ปริญญาตรี  รัฐศาสตร์บณัฑิต   
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 ประสบการณ์ทีผ่่านมา           - 
 การถือหุ้นในบริษทั                         ไม่มี 
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รายละเอยีดเกีย่วกบัผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
 

รายช่ือ อาํนาจควบคุม 

1 นายยทุธ  ชินสุภคักลุ D, X, EX 
2 นายวีระ  เหล่าวิทวสั D, EX, M 
3 นายประสงค ์หาญปิยวฒันสกุล5 D, EX 
4 นายแดน  ชินสุภคักลุ3 D 
5 นายอารักษ ์ ราษฎร์บริหาร4 D 
6 นายชยัวฒัน ์ อศัวินทรางกรู D 
7 นายชาลี ดิษฐลกัษณ์ D 
8 Mr. Hester Chew2 D 
9 นายโชคดี วิศาลสิงห์1 D 
10 นางสาวรุ่งระวี  เอ่ียมพงษไ์พฑูรย ์ D 
11 นางอาภรณ์  ปรัชญาทิพยส์กลุ M 
12 นายวรวิทย ์ จารุศรีบุญชยั M 
13 นายอุทิศ  สิรินนัทน์ภสั M 
14 นางกนกอร จนัทนค์ร M 
15 นางสาวสุนนัทา  เอนกสินทรัพย ์ M 
16 นายนคร  ช่ืนสม M 

       

1 - นายโชคดี วิศาลสิงห์ ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เม่ือวนัท่ี 1 ก.พ. 60 
2 - Mr. Hester Chew เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เม่ือวนัท่ี 27 เม.ย. 60 
3, 4 – นายแดน ชินสุภคักลุ และนายอารักษ ์ราษฎร์บริหาร ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหาร วนัท่ี 15 พ.ค. 60 
5 – นายประสงค ์หาญปิยวฒันสกลุ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหาร เม่ือวนัท่ี 15 พ.ค. 60 
 

 

 หมายเหตุ :              D   =  กรรมการ  
 X   =  ประธานกรรมการ 
 EX =  กรรมการบริหาร 
 M   =  ผูบ้ริหาร 
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รายละเอยีดกรรมการและผู้บริหารทีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และบริษทัทีเ่กีย่วข้อง 
 

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) ไดล้งทุนในบริษทัยอ่ยทั้งทางตรง, ทางออ้ม และบริษทัร่วม รวม
ทั้งส้ิน 21 บริษทั  ดงัน้ี :- 

 

บริษัทย่อยทางตรง :- 

1. บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (EP)  (เดิมช่ือ: บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จาํกดั (BP)) 
 

บริษัทย่อยทางอ้อม :- 

2. บริษทั อาร์พีวี พลงังาน จาํกดั (RPV) 
3. บริษทั เจเคอาร์ พลงังาน จาํกดั (JKR) 
4. บริษทั อะควาติส เอน็เนอร์จี จาํกดั (AQUATIST) 
5. บริษทั ลพบุรี โซล่า จาํกดั (LOP) 
6. บริษทั เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั จาํกดั (EPCOG) 
7. บริษทั เอป็โก ้เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั (EPCOE) 
8. บริษทั โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั (SPM(TH)) (เดิมช่ือ อลัเทอร์เนทีฟ พาวเวอร์ เอน็จิเนียร่ิง (APE)) 
9. บริษทั เอป็โก ้เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (EE)  (จดทะเบียน 7 ม.ค. 2559) 
10. บริษทั ปราจีน โซล่า จาํกดั (PS) (จดทะเบียน 12 ก.พ. 2558) 
11. บริษทั ทศันศิ์ริ จาํกดั (THAT SIRI) 
12. บริษทั เอสทีซี เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั (STCE) 
13. บริษทั เอเพก็ซ์ เอน็เนอยี ่โซลูชัน่ จาํกดั (APEX) 
14. Alternative Energies Kabushi Kaisha (AE-KK) 
15. Kurihara Godo Kaisha (GK1) 
16. AE Power Godo Kaisha (GK2) 
17. Higashi Nihon Mega Solar 3 Godo Kaisha (GK4) 

 

บริษัทร่วมทางอ้อม :- 

18. บริษทั แทค เอน็เนอยี ่จาํกดั (TAC) 
19. บริษทั เอสเอสยทีู จาํกดั (SSUT) 
20. บริษทั พีพีทีซี จาํกดั (PPTC) 

 

บริษัทย่อยทางอ้อมภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทเีค :- 

21. Kyotemba Solar Godo Kaisha (GK3) 
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กรรมการของ บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) ท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และ
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

 
รายช่ือบริษัทย่อย/ รายช่ือ

กรรมการ 
นายยทุธ  ชินสุภคักลุ นายวรีะ  เหล่าวทิวสั   

นายประสงค ์
หาญปิยวฒันสกลุ 

นางสาวรุ่งระว ี 
เอ่ียมพงษไ์พฑูรย ์

นายแดน ชินสุภคักลุ 

1   EP X // / / 

2   RPV   X /  / 

3   JKR X / / / 

4   AQUATIST  X /  /   

5  LOP  X / /   

6  EPCOG X  /   

7  EPCOE X     

8  SPM (TH) / / /   

9  EE X     

10  PS X     

11  THAT SIRI X  /   

12  STCE X  /   

13  APEX X  /   

14  TAC X     

15  SSUT /  /   

16  PPTC /  /   

17  AE-KK /     

18  GK1 /     

19  GK2 /     

20  GK4 /     
 
 

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

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติแต่งตั้ง นางกนกอร จนัทน์คร ดาํรงตาํแหน่งเลขานุการคณะกรรมการ โดยมี
ขอบเขต อาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบดงัน้ี  

1. เพื่อทาํหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาให้คาํแนะนาํแก่กรรมการในด้านการปฏิบติัตามกฎหมายเก่ียวกบัหน้าท่ีความ
รับผดิชอบต่างๆ ของกรรมการ  

2. จดัทาํรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ รายงานประจาํปี  
3. จดัประชุมคณะอนุกรรมการต่าง ๆ   
4. จดัเกบ็เอกสารตามท่ีกฎหมายกาํหนด   
และเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ัง โดยเลขานุการคณะกรรมการท่ีคณะกรรมการแต่งตั้งข้ึน เป็นผูท่ี้

คณะกรรมการ เห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ท่ีจะช่วยให้คาํแนะนาํแก่กรรมการในการปฏิบติัตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ตลอดจนดา้นบรรษทัภิบาลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

ทั้งน้ีเพื่อเป็นการพฒันาความรู้ของเลขานุการบริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ บริษทัจึงจดัให้เลขานุการบริษทัเขา้ร่วมอบรม
หลกัสูตรต่างๆ ดงัน้ี 
 - Anti-Corruption: The Practical Guide รุ่นท่ี 20/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 - Advances for Corporate Secretaries รุ่นท่ี 1/2559 สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
 - Orientation Course – CFO focus on financial reporting รุ่นท่ี 2/2017 สภาวิชาชีพบญัชี 
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บริษทั โรงพมิพ์ตะวนัออก จํากดั ( มหาชน ) 
 
 

เอกสารแนบ 2 
 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัย่อย 
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัย่อย 
 

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) ไดล้งทุนในบริษทัย่อยทั้งทางตรง, ทางออ้ม และบริษทัร่วม 
รวมทั้งส้ิน 21 บริษทั  ดงัน้ี :- 

 

บริษัทย่อยทางตรง :- 

1. บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (EP)  (เดิมช่ือ: บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จาํกดั (BP)) 
 

บริษัทย่อยทางอ้อม :- 

2. บริษทั อาร์พีวี พลงังาน จาํกดั (RPV) 
3. บริษทั เจเคอาร์ พลงังาน จาํกดั (JKR) 
4. บริษทั อะควาติส เอน็เนอร์จี จาํกดั (AQUATIST) 
5. บริษทั ลพบุรี โซล่า จาํกดั (LOP) 
6. บริษทั เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั จาํกดั (EPCOG) 
7. บริษทั เอป็โก ้เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั (EPCOE) 
8. บริษทั โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั (SPM(TH)) (เดิมช่ือ อลัเทอร์เนทีฟ พาวเวอร์ เอน็จิเนียร่ิง (APE)) 
9. บริษทั เอป็โก ้เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (EE)  (จดทะเบียน 7 ม.ค. 2559) 
10. บริษทั ปราจีน โซล่า จาํกดั (PS) (จดทะเบียน 12 ก.พ. 2558) 
11. บริษทั ทศันศิ์ริ จาํกดั (THAT SIRI) 
12. บริษทั เอสทีซี เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั (STCE) 
13. บริษทั เอเพก็ซ์ เอน็เนอยี ่โซลูชัน่ จาํกดั (APEX) 
14. Alternative Energies Kabushi Kaisha (AE-KK) 
15. Kurihara Godo Kaisha (GK1) 
16. AE Power Godo Kaisha (GK2) 
17. Higashi Nihon Mega Solar 3 Godo Kaisha (GK4) 

 

บริษัทร่วมทางอ้อม :- 

18. บริษทั แทค เอน็เนอยี ่จาํกดั (TAC) 
19. บริษทั เอสเอสยทีู จาํกดั (SSUT) 
20. บริษทั พีพีทีซี จาํกดั (PPTC) 

 

บริษัทย่อยทางอ้อมภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทเีค :- 

21. Kyotemba Solar Godo Kaisha (GK3) 
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รายชื่อกรรมการของบริษัทย่อย EP RPV  JKR AQUATIST  LOP EPCOG EPCOE SPM (TH) EE PS 

1 นายยทุธ   ชินสุภคักลุ X, // X X X X X X / X X 

2 นายวีระ   เหล่าวิทวสั    / / / /   /   

4 นางสาวรุ่งระว ี เอี่ยมพงษไ์พฑูรย ์ /  /        

5 นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ ์ / / / /       

6 นางสาวอรอร อคัรเศรณี /          

7 นายสุกิจ   เลิศอศัวรัตน ์ // / / / / / / /  / 

8 นายอาํนวย ปรีมนวงศ ์ /          

9 นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ /          

10 นายกมล รัตนไชย /          

11 นายประสงค ์ หาญปิยวฒันสกลุ // / / / / /  /   

12 นายแดน ชินสุภคักลุ /          

13 นายกฤตธนทั มีฤทธิ์         /  

14 นางสาวลดัดาวลัย ์ สุวะประดบั         /  

15 นายบุญชยั โสวรรณวณิชกลุ /          

16 นายภูมิวฒัก ์ นนัทวณิชย ์ // / / / / / / /  / 

17 นายวิสนัต ์ อาชาเดโชพล          / 

18 นายยงวฒัน ์ ศรีธนาอนนัต ์          / 

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

หนา้ที่ 185 



เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย 

หนา้ที่ 112 
 

 

รายชื่อกรรมการของบริษัทย่อย THAT SIRI STCE APEX TAC SSUT PPTC AE-KK GK1 GK2 GK4 

1 นายยทุธ   ชินสุภคักลุ X X X X / / / / / / 

2 นายประสงค ์ หาญปิยวฒันสกลุ / / /  / /     

3 นายสุกิจ   เลิศอศัวรัตน ์       / / / / 

4 นายวชัระ   อชัฌากรลกัษณ์ / / / /  /     

5 นายศิริธชั โรจนพฤกษ ์     / /     

6 นายฐิติพร รัตนเพียร     /      

7 นายสุทศัน์ ชวนพฒันากลุ    / / /     

8 นายวรเจตน ์ อินทามระ     /      

9 นายมิตสึฮิโร่ ฮานาอิ    / / /     

10 นายธชัพงศ ์ ธรรมพฒุิพงศ ์     /      

11 นายสาคร สุขศรีวงศ ์      /     

12 นายธนา   พฒุรังษี /     /     

13 Mr. Hiroshi Yamada       / / / / 

หมายเหตุ :            X = ประธานกรรมการ    // = กรรมการบริหาร      / = กรรมการ 
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หนา้ท่ี 187 
 

 
 

  
 
 
 

บริษทั โรงพมิพ์ตะวนัออก จํากดั ( มหาชน ) 
 
 

เอกสารแนบ 3 
 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
และ 

รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  
และหัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษทัฯ 
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Audit Committee,s Report

To. The Shareholders

The Company's Audit Committee comprises three independent non-executives directors, namely Mr. Chaiwat

Atsawintarangkn as Chairman, Mr. Chalie Dithaluksana and Mr. Chew hai chiene Hester arthur committee members. Their

main duties and responsibilities, as assigned by the Board of Directors are to review the accuracy and sufficiency of the

Company's financial reports, to ensure adequacy and effectiveness of the Company's internal audit and intemal conkol

system to ensure the Company's compliance with related laws and regulations, to ensure sufficient transparency of the

Company's disclosure, and to select and recommend the appointment of the Company's extemal auditors and their fees.

During the year 2017 , the Audit Committee held 6 meetings. The following major issues were discussed:

l' Review of the quarterly financial statements as well as the annual financial statements and consolidated financial

statements of the Company and its subsidiaries, prior to submission to the Board of Directors, the Securities Exchange

Commission and the Stock Exchange of Thailand. After due consideration and discussions with the external auditors

and management, it is the opinion of the Committee that the above-mentioned financial statements are presented fairly

in accordance with generally accepted accounting principles and sufficiently disclosed.

2' Review of the disclosure of the transactions with related parties or other transactions which may involve conflict of
interest.

Review of the compliance of relevant rules, regulations and laws; and follow up the compliance of the intemal process

and systems which havp also been modified and improved.

Evaluation of the sufficiency and adequacy of the Company's intemal control system and the audit of the external

auditors. Discussions with the external auditors on findings and recommendations that would help enhance the internal

control system and the efficiency of the Company's operations. The committee believes that the Company's internal

control system is adequate and appropriate.

Review of the appropriation of the organization, scope of duties and responsibilities as well as the charter of the intemal

audit office and the internal auditor's audit plan.

Conclusion on the Audit committee reports and recommended to be presented to the Board of Directors at every

meeting of the Board.

3.

4.

5.

6.

For the year 2018' the Audit Committee has recommended to the Board of Directors to nominate Mrs.

Viwatpanachati certified public accountant registration No. 4712 or Mrs. Wunphen iro*", certified public

registration No. 7750 or Mrs. Porntip Amornchailertpattana certified public accountant registration No. 95g9 of
& COMPANY to be reappointed by the shareholders as the company's auditors.

oqA('4
Mr. Chaiwat Atsawintarangkun

Chairman of the Audit Committee

On behalf of the Audit Committee

Chaovana

accountant

PITISEVI
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เอกสารแนบ 3 

หนา้ท่ี 190 
 

รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 

บริษทัใชบ้ริการหน่วยงานภายนอก (Outsource) บริษทั ทวิน พี คอนซลัต้ิง จาํกดั เป็นผูต้รวจสอบระบบ
ควบคุมภายใน โดยหวัหนา้ทีมตรวจสอบภายในมีคุณสมบติั วฒิุการศึกษา และประสบการณ์ในการทาํงาน ดงัน้ี 

 

 
นายธนกฤต  เพิม่พูนขนัติสุข 

 
ตําแหน่ง 

 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บริษทั ทวิน พ ีคอนซลัต้ิง จาํกดั 
 

 อายุ 55 ปี  

 คุณวุฒิการศึกษา -  ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ 
    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ประสบการณ์ทาํงาน ปัจจุบนั  กรรมการผูจ้ดัการ 

                      บริษทั ทวิน พ ีคอนซลัต้ิง จาํกดั 

-  ใหค้าํแนะนาํดา้นธรรมาธิบาล 

-  ใหค้าํแนะนาํดา้นการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ 

-  ใหค้าํแนะนาํดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล 

-  ใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบังานเลขานุการบริษทั  นกัลงทุน

สมัพนัธ์ 

-  งานดา้นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย ์และบริษทัจาํกดั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เอกสารแนบ 3 

หนา้ท่ี 191 
 

รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฎบัิตงิานของบริษัทฯ 
 
 

 
นางกนกอร  จันทน์คร 

 
ตําแหน่ง 

 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
เลขานุการคณะกรรมการ 
บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 
 

 อายุ 45 ปี  

 คุณวุฒิการศึกษา 
และการฝึกอบรม 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาเอกการบญัชี 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 
- Anti-Corruption: The Practical Guide รุ่นท่ี 20/2015 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- Advances for Corporate Secretaries รุ่นท่ี 1/2559 
   สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
- Orientation Course – CFO focus on financial 

reporting รุ่นท่ี 2/2017 สภาวชิาชีพบญัชี 
 

 ประสบการณ์ทาํงาน พ.ศ. 2557 – ปัจจุบนั       ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

                                        และเลขานุการบริษทั 

พ.ศ. 2546 – 2556            หวัหนา้แผนกบญัชี 

พ.ศ. 2533 – 2545            เจา้หนา้ท่ีแผนกบญัชี 

                                        บมจ.โรงพิมพต์ะวนัออก 

 
 



เอกสารแนบ 3 

หนา้ท่ี 192 
 

 
 

  
 
 
 

บริษทั โรงพมิพ์ตะวนัออก จํากดั ( มหาชน ) 
 
 

เอกสารแนบ 4 
 

รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมินทรัพย์สิน 
 

(-ไม่ม-ี) 
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บริษทั โรงพมิพ์ตะวนัออก จํากดั ( มหาชน ) 
 
 

เอกสารแนบ 5 
 

อ่ืน ๆ 
 

(แบบประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



หนา้ 1 ใน 22 
 

 

 

             EPCO 

 
แบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 

บริษัท โรงพมิพ์ตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
ประจ าปี 2560 

 
 
 
 
 
 
 



หนา้ 2 ใน 22 
 

 

 
แนวคดิและวตัถุประสงค์ 

การมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีมีความส าคญัอย่างยิ่งส าหรับบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัท่ีมี
ประชาชนเป็นผูถื้อหุน้ โดยระบบท่ีดีจะสามารถช่วยป้องกนั บริหาร จดัการความเส่ียงหรือความเสียหายต่าง 
ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนกบับริษทัและผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียไดเ้ป็นอยา่งดี  ดงันั้น จึงเป็นหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัท่ี
จะต้องด าเนินการให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วตัถุประสงค ์กฎหมาย ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
สามารถป้องกนัทรัพยสิ์น จากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจดัท าบญัชี รายงานท่ีถูกตอ้งน่าเช่ือถือ 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับความร่วมมือ 
เป็นอย่างดีจากไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศไทย (PwC Thailand)  ในการพฒันาแบบประเมิน 
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (“แบบประเมิน”) ฉบบัน้ีข้ึน เพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยให้บริษทัใชเ้ป็น
แนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัดว้ยตนเอง  

แบบประเมินน้ี ไดจ้ดัท าตามแนวคิดของ COSO1 (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission) ท่ีไดป้รับปรุง framework ใหม่ เม่ือเดือนพฤษภาคม 2556 และน ามาปรับให้
เขา้ใจง่ายข้ึน รวมทั้งเหมาะสมกบับริษทัจดทะเบียนไทย ซ่ึงค าถามหลกัยงัแบ่งออกเป็น 5 ส่วนเช่นเดียวกบั
แนวทางของ COSO เดิม แต่ไดข้ยายความแต่ละส่วนออกเป็นหลกัการยอ่ยรวม 17 หลกัการ เพื่อใหเ้ขา้ใจและ
เห็นภาพของแต่ละส่วนไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

การน าไปใช้ 

บริษทัควรใช้แบบประเมินน้ีเป็นแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในอย่างน้อยทุกปี และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของบริษทัอย่างมีนัยส าคญั   การประเมินดังกล่าวควรผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัด้วย เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนความเห็นมีความเขา้ใจตรงกนั และ
สามารถก าหนดแนวทางปฏิบติัท่ีเหมาะสมกบับริษทัได ้  

การตอบแบบประเมินในแต่ละขอ้ ควรอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบติัจริง  หากประเมินแลว้พบว่า 
บริษทัยงัขาดการควบคุมภายในท่ีเพียงพอในขอ้ใด (ไม่ว่าจะเป็นการไม่มีระบบในเร่ืองนั้น หรือมีแลว้แต่ยงั
ไม่เหมาะสม)  บริษทัควรอธิบายเหตุผลและแนวทางแกไ้ขประกอบไวด้ว้ย    

 

                                           
1 เป็นคณะกรรมการร่วมของสถาบนัวิชาชีพ 5 แห่ง ไดแ้ก่ สถาบนัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา (AICPA)   
สถาบนัผูต้รวจสอบภายในสากล (Institute of Internal Auditors หรือ IIA)  สถาบนัผูบ้ริหารการเงิน  (Financial Executives 
Institute หรือ  FEI)  สมาคมนกับญัชีแห่งสหรัฐอเมริกา  (American Accounting Association หรือ AAA)  และสถาบนันกั
บญัชีเพื่อการบริหาร (Institute of  Management Accountants หรือ IMA) 

แบบประเมนิความพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 
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การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

1. องค์กรแสดงถึงความยดึม่ันในคุณค่าของความซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1.1 คณะกรรมการและผูบ้ริหารก าหนดแนวทาง และมีการปฏิบติัท่ีอยู่บนหลกัความซ่ือตรง
และการรักษาจรรยาบรรณในการด าเนินงาน ท่ีครอบคลุมถึง 

       1.1.1  การปฏิบติัหนา้ท่ีประจ าวนั และการตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ  

       1.1.2 การปฏิบติัต่อคู่คา้ ลูกคา้ และบุคคลภายนอก  

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

คณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั และบริษทัยอ่ยใหค้วามส าคญักบัเร่ืองดงักล่าว โดยมีการ
ระบุไวใ้นนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance Policy) มาตรฐาน
ทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ (Cord of Ethics) เพ่ือก าหนดแนวทางปฏิบติั
ในเร่ืองดงักล่าวและไดมี้การประกาศใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานของบริษทั 

 

 

  

  

 

1.2  มีขอ้ก าหนดท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้บ้ริหารและพนกังานปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือตรง
และรักษาจรรยาบรรณ ท่ีครอบคลุมถึง 

       1.2.1  มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (code of conduct) ส าหรับผูบ้ริหารและพนกังาน ท่ี
เหมาะสม 

       1.2.2  มีขอ้ก าหนดห้ามผูบ้ริหารและพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักิจการ ซ่ึงรวมถึงการหา้มคอร์รัปชนัอนัท าใหเ้กิดความเสียหายต่อ
องคก์ร2 

       1.2.3  มีบทลงโทษท่ีเหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนขอ้ก าหนดขา้งตน้ 

       1.2.4  มีการส่ือสารข้อก าหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผูบ้ริหารและพนักงาน ทุกคน
รับทราบ เช่น รวมอยูใ่นการปฐมนิเทศพนกังานใหม่  ให้พนักงานลงนามรับทราบขอ้ก าหนด
และบทลงโทษเป็นประจ าทุกปี  รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนกังานและ
บุคคลภายนอกไดรั้บทราบ 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

คณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั และบริษทัย่อย ให้ความส าคญักบัเร่ืองดงักล่าว โดย
ก าหนดแนวปฏิบัติไวใ้นนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี มาตราฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ และนโยบายต่างๆ เช่น นโยบายการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 
นโยบายรายการระหว่างกัน นโยบายเก่ียวกับการเก็บรักษาความลับ รวมถึงมีการส่ือสาร
ขอ้ก าหนดและบทลงโทษเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามขอ้บงัคบัพนกังานไวอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงไดรั้บ
การพิจารณาและอนุมติัจากการประชุมคณะกรรมการบริษทั และมีการติดประกาศและเผยแพร่
ให้คณะกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยในทุกระดบัตอ้งยึดถือ
ปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวอยา่งเคร่งคดั 

 
 
 

 ü 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตาม Code of Conduct 
      1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานก ากบัดูแล
การปฏิบติั (compliance unit) 
       1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้ริหารและพนกังาน 
       1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นอิสระจากภายนอกองคก์ร 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานผูบ้ริหารและ
พนักงาน (ระดับหัวหน้างาน) ท าหน้าท่ีก ากับติดตามผูใ้ตบ้งัคบับัญชาและแจ้งหัวหน้างาน
รับทราบตามสายงานบงัคบับญัชาทนัที หากพบวา่การปฏิบติังานไม่เป็นไปตามแนวนโยบายท่ี
ก าหนด และจะน าแนวทางการปฏิบติัเร่ืองนโยบายและจริยธรรมของบริษทั (Code of Conduct) 
มาเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินผลการท างานของผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ย 

 

 ü 
 

 ü 
 ü 
 
 
 

 

1.4 มีการจดัการอยา่งทนัเวลา หากพบการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัความซ่ือตรงและ
การรักษาจรรยาบรรณ 
 1.4.1 มีกระบวนการท่ีท าใหส้ามารถตรวจพบการฝ่าฝืนไดภ้ายในเวลาท่ีเหมาะสม  

1.4.2 มีกระบวนการท่ีท าใหส้ามารถลงโทษหรือจดัการกบัการฝ่าฝืนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
และภายในเวลาอนัควร  
 1.4.3 มีการแกไ้ขการกระท าท่ีขดัต่อหลกัความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณอยา่ง
เหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ก าหนดให้ผูบ้ ังคับบัญชาตามล าดับขั้นทุกหน่วยงานมีหน้าท่ี
รับผิดชอบในการก ากบัดูแลและส่งเสริมให้พนกังานในบงัคบับญัชาปฏิบติัตามหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี มาตราฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษทัอยา่ง
ทัว่ถึง และสนับสนุนให้ผูบ้ริหารและพนักงานสอบถามขอ้สงสัยเก่ียวกับจรรยาบรรณของ
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย รวมถึงการเปิดโอกาสใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกคนร้องเรียน เม่ือพบ
พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมหรือขดัต่อจรรยาบรรณทางธุจกิจของบริษทัฯ และบริษทัย่อยต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ เพ่ือรับเร่ืองร้องเรียนรายงานตรงต่อประธาน
กรรมการบริษทัและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 
 

 ü 
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 ü 

 

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าที่ก ากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการด าเนินการ

ด้านการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1  มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธ์ิ
อ านาจเฉพาะของคณะกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีการก าหนดขอบเขต อ านาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษทั แยกจากคณะกรรมการบริหารอยา่งชดัเจน นอกจากน้ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยยงัก าหนด
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
อ านาจอนุมติัทางการเงินและอ านาจด าเนินการ (Limit of Authority : LOA) โดยไดส้งวนสิทธ์ิ
อ านาจในการอนุมติั เช่น การจดัซ้ือจดัจา้ง การจดัสรรงบประมาณประจ าปี เป็นตน้ 

2.2  คณะกรรมการก ากบัดูแลให้มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและวดัผลได ้
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและพนกังาน 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

คณะกรรมการบริษทัมีหน้าท่ีก าหนดวิสัยทศัน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการด าเนินธุรกิจ นโยบาย 
เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณในการด าเนินธุรกิจของบริษทั โดยมีประธานเจา้หน้าท่ี
บริหารเป็นผูดู้แลบริหาร ด าเนินงานและปฏิบัตงานประจ าตามปกติธุรกิจ เพ่ือประโยชน์ของ
บริษทัให้เป็นไปตามนโนบาย วิสัยทศัน์ เป้าหมาย แผนการด าเนินธุรกิจ และงบประมาณท่ี
ก าหนดโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัจะก ากบัดูแลการบริหารงาน 
และผลการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร หรือบุคคลใดๆ ซ่ึงไดรั้บมอบหมายให้ท าหนา้ท่ีดงักล่าว 
เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
สูงสุดให้แก่บริษทั และผูถื้อหุ้น รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของฝ่ายจดัการ
อยา่งต่อเน่ือง สม ่าเสมอ  

 ü  

2.3  คณะกรรมการก ากบัดูแลให้บริษทัก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการและผูบ้ริหาร
ให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย กฎบตัร ซ่ึงครอบคลุมบทบาทท่ีส าคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน และผูรั้บผดิชอบต่อรายงานทางการเงิน 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

บริษัทฯ ได้ก าหนดบทบาท อ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และผู ้บริหารอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดให้มีกฏบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงระบุหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
ครอบคลุมถึงการสอบทานใหบ้ริษทัมีรายงานทางการเงินท่ีถูกตอ้ง 

 ü  

2.4  คณะกรรมการเป็นผูมี้ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั และมีความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์
ต่อบริษทั หรือสามารถขอค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองนั้นๆได ้

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู ้ทรงคุณวุฒิท่ี มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และ
ประสบการณ์หลากหลายด้านท่ีจ าเป็นต่อธุรกิจทั้ งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  อาทิเช่น 
ประสบการณ์ดา้นธุรกิจส่ิงพิมพ,์  ดา้นธุรกิจพลงังาน, ดา้นการเงิน, ดา้นกฎหมาย, ดา้นวิศวกรรม 
กฎเกณฑ์ท่ี เ ก่ียวข้อง ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ดี 
คณะกรรมการสามารถวา่จา้งท่ีปรึกษา และผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นไดต้ามความเหมาะสม 

 ü  

2.5  คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีมีความรู้ ความสามารถน่าเช่ือถือ และมีความ
เป็นอิสระในการปฏิบติัหน้าท่ีอย่างแทจ้ริง เช่น ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั ไม่มี
ความสัมพนัธ์อ่ืนใด อนัอาจมีอิทธิพลต่อการใชดุ้ลยพินิจและปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระ ใน
จ านวนท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

คณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน จากจ านวนกรรมการ

 ü  
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
ทั้งหมด 9 ท่าน โดยกรรมการอิสระทุกท่านเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ และน่าเช่ือถือ 
รวมถึงคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2.6 คณะกรรมการก ากบัดูแลการพฒันาและปฏิบติัเร่ืองการควบคุมภายใน ในองค์กรซ่ึง
ครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม 
ขอ้มูลและการส่ือสาร และการติดตาม 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีอ านาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล และครอบคลุมสภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการ
ควบคุม ขอ้มูลและการส่ือสาร และการติดตาม โดยบริษทัไดจ้ดัให้มีหน่วยงานอิสระภายนอก
ท าหนา้ท่ีตรวจสอบและใหค้  าแนะน าเร่ืองระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ รวมทั้งรายงาน
ผลการตรวจสอบและการติดตามต่อคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งต่อเน่ือง 
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3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการส่ังการและ ความรับผิดชอบที่เหมาะสม

เพ่ือให้องค์กรบรรลุวตัถุประสงค์ ภายใต้การก ากบัดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1 ผูบ้ริหารระดบัสูงก าหนดโครงสร้างองคก์รท่ีสนบัสนุนการบรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทั 
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจดัให้มีการควบคุมภายใน
อยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหนา้ท่ีในส่วนงานท่ีส าคญั ซ่ึงท าใหเ้กิดการตรวจสอบถ่วงดุล
ระหว่างกนั  มีงานตรวจสอบภายในท่ีข้ึนตรงกบักรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานท่ี
ชดัเจน เป็นตน้ 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

คณะกรรมการบริษทัได้ก าหนดโครงสร้างองคก์รของบริษทัฯ ให้เหมาะสมกบัธุรกิจและการ
ปฏิบติังานของบริษทั โดยแบ่งแยกหนา้ท่ีในส่วนงานท่ีส าคญัออกจากกนัอยา่งชดัเจนและมีการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจระหว่างกัน มีสายการรายงานท่ีชัดเจน เอ้ืออ านวยต่อการ
บริหารงานและการตรวจสอบการท างานซ่ึงกนัและกนั   
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3.2  ผูบ้ริหารระดบัสูงก าหนดสายการรายงานในบริษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเก่ียวกบั
อ านาจหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ และการส่ือสารขอ้มูล 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

โครงสร้างองคก์รไดถู้กก าหนดข้ึนเพ่ือให้เกิดสายการบงัคบับญัชาท่ีชดัเจน ง่ายต่อการส่ือสาร
ขอ้มูลท่ีส าคญัในการปฏิบติังาน บอกจากน้ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีการก าหนดอ านาจอนุมติั
ในการด าเนินงาน เพ่ือก าหนดอ านาจหน้าท่ีและล าดบัขั้นการอนุมติัรายการทางธุรกิจท่ีส าคญั
ของบริษทัท่ีชดัเจน 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

3.3  มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากดัอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม
ระหวา่งคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนกังาน  

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ย ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการไว้
อย่างเหมาะสมกบัการด าเนินการของบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรและชดัเจน ส าหรับอ านาจ
หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนกังาน บริษทัไดมี้การระบุไว้
ใน Job Description นอกจากน้ีคู่มืออ านาจด าเนินการยงัไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการ
บริษทัเพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัในการด าเนินงานและการเขา้ท าธุรกรรมท่ีชดัเจน 
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4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมัน่ในการจูงใจ พฒันาและรักษาบุคลากรทีม่คีวามรู้ความสามารถ 

 ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1  บริษทัมีนโยบายและวิธีการปฏิบติัเพื่อจดัหา พฒันา และรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้และ
ความสามารถท่ีเหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบติันั้นอย่าง
สม ่าเสมอ 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยก าหนดคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซ่ึงมีการระบุถึงหลกัปฏิบัติต่อ
พนักงานโดยค านึงถึงการให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อพนักงานและให้ความส าคญัต่อการ
พฒันาความรู้ ความสามารถของพนกังานโดยใหโ้อกาสอยา่งทัว่ถึง และสม ่าเสมอ และบริษทัฯ 
และบริษทัย่อยไดก้ าหนดนโยบายดา้นการบริหารงานบุคคลอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดย
ครอบคลุมการสรรหาและการคัดเลือกบุคคลากร ค่าตอบแทน แรงงานสัมพนัธ์ และการ
ฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร 
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4.2  บริษทัมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบติังาน การให้แรงจูงใจหรือรางวลัต่อบุคลากรท่ีมี
ผลการปฏิบติังานดี และการจดัการต่อบุคลากรท่ีมีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการส่ือสาร
กระบวนการเหล่าน้ีใหผู้บ้ริหารและพนกังานทราบ 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและพนกังานทุกปี 
ซ่ึงผลการประเมินจะใชเ้ป็นขอ้มูลในการประกอบการพิจารณาการปรับอตัราเงินเดือน และการ
จ่ายโบนสัประจ าปี รวมถึงการเล่ือนต าแหน่งโดยผูบ้งัคบับญัชาตามสายงานจะเป็นผูส่ื้อสารผล
การปฏิบติังานของพนกังานต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีมีผลงานดี และบุคลากรท่ีมีผลงานไม่เป็นไป
ตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัก าหนด 
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4.3 บริษทัมีกระบวนการแกไ้ขปัญหาหรือเตรียมพร้อมส าหรับการขาดบุคลากรท่ีมีความรู้และ
ความสามารถท่ีเหมาะสมอยา่งทนัเวลา 

 

 ü  



หนา้ 8 ใน 22 
 

 ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีนโยบายท่ีจะสรรหาและคดัเลือกบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถใน
ต าแหน่งท่ีส าคัญเข้ามาท างานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยฯอย่างต่อเน่ือง โดยมีการให้
ผลตอบแทนและสวสัดิการแก่บุคลากรเหล่านั้นในระดบัท่ีเหมาะสม นอกจากน้ีบริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ยมีแนวทางปฏิบติัในกรณีขาดบุคลากร เช่น การว่าจา้งผูเ้ช่ียวชาญ/ท่ีปรึกษาภายนอก 
เป็นตน้ 

4.4  บริษทัมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรักษาผูบ้ริหารและพนักงานทุกคน  เช่น การ
จดัระบบท่ีปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีการส ารวจความตอ้งการในการพฒันาและฝึกอบรมพนกังานในแต่ละ
ต าแหน่งงาน โดยจดัใหมี้การฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมประจ าปี รวมถึงการส่งบุคลากรเขา้
สัมมนาและฝึกอบรมวชิาการดา้นต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากร 
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4.5 บริษทัมีแผนและกระบวนการสรรหาผูสื้บทอดต าแหน่ง (succession plan) ท่ีส าคญั 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

ในกรณีท่ีต าแหน่งประธานกรรมการบริหาร ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารระดบัสูงว่างลง คณะกรรมการ
บริษทัจะเป็นผูพิ้จารณาคดัเลือกจากกรรมการบริหารให้เขา้มาด ารงต าแหน่งแทน หากไม่มีผูท่ี้
เหมาะสมอาจพิจารณาคดัสรรจากคณะกรรมการท่ีเหมาะสม หรือคดัสรรจากบุคคลภายนอกท่ีมี
ความรู้ความสามารถ   ส าหรับต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง ตั้งแต่ระดบั ผูจ้ดัการฝ่ายเป็นตน้ไป 
บริษทัไดเ้ตรียมความพร้อมใหก้บัผูบ้ริหารระดบักลาง มีโอกาสกา้วหนา้ตามสายอาชีพอีกดว้ย 
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5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมหีน้าทีแ่ละความรับผดิชอบในการควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ของ

องค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณะกรรมการและผูบ้ริหารมีกระบวนการและการส่ือสารเชิงบงัคบัให้บุคลากรทุกคนมีความ

รับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการปฏิบัติ ในกรณีท่ี

จ าเป็น 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

บริษทัก าหนดให้พนักงานปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ขอ้บงัคบัการท างาน 

และขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด  เพ่ือให้เป็นไปตามกระบวนการควบคุมภายในท่ีดี 

นอกจากน้ีบริษทัไดจ้ดัให้มีหน่วยงานอิสระจากภายนอก ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นระบบการควบคุม

ภายใน ท าหน้าท่ีตรวจสอบและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อจะได้ทบทวน

กระบวนการปฏิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.2  คณะกรรมการและผูบ้ริหารก าหนดตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้

รางวลั ท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเร่ืองการปฏิบติัตาม Code of Conduct และวตัถุประสงคใ์นระยะ

สั้นและระยะยาวของบริษทั 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดก้ าหนดหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาประเมินผลการปฏิบติังานทุกปี ซ่ึงผล

การประเมินจะใชเ้ป็นขอ้มูลในการประกอบการพิจารณาการปรับอตัราเงินเดือน และการจ่ายโบนสั

ประจ าปี โดยบริษทัไดก้ าหนด Code of Conduct ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของหลกัเกณฑใ์นการประเมิน

ผูบ้ริหารและพนกังานดว้ย 

  
 

5.3 คณะกรรมการและผูบ้ริหารประเมินแรงจูงใจและการใหร้างวลัอยา่งต่อเน่ืองโดยเนน้ใหส้ามารถ

เช่ือมโยงกบัความส าเร็จของหนา้ท่ีในการปฏิบติัตามการควบคุมภายในดว้ย 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีการพิจารณาผลการประเมินพนกังาน เพ่ือให้แรงจูงใจและการให้รางวลั

ต่อบุคลากรท่ีมีผลงานทุกปี โดยอา้งอิงกบัการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังาน 

  
 

5.4 คณะกรรมการและผูบ้ริหารไดพิ้จารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดนัท่ีมากเกินไปในการปฏิบติั

หนา้ท่ีของบุคลากรแต่ละคน 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีการก าหนด Job Description แต่ละต าแหน่งงานและหลกัเกณฑ์การ

ประเมินผลการปฏิบติังานโดยอา้งอิงจากดชันีผลงานหลกัท่ีชดัเจนและเหมาะสม เพื่อให้ผูบ้ริหาร

และพนักงานของบริษัททราบถึงเป้าหมายในการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยบริษัทจัดให้มีการ

ประเมินผลการปฏิบติังานทุกส้ินปี ซ่ึงผูบ้งัคบับญัชาจะแจง้ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงให้พนักงานไดรั้บ

ทราบอยา่งเหมาะสมและไม่สร้างแรงกดดนัท่ีมากเกินไป 
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การประเมนิความเส่ียง (Risk Assessment) 

6. องค์กรก าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพยีงพอ เพ่ือให้สามารถระบุและประเมินความเส่ียงต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

กบัการบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1  บริษทัสามารถปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และเหมาะสมกบัธุรกิจใน
ขณะนั้น โดยแสดงไดว้า่รายการในรายงานทางการเงินมีตวัตนจริงครบถว้นแสดงถึงสิทธิหรือภาระ
ผกูพนัของบริษทัไดถู้กตอ้ง  มีมูลค่าเหมาะสม  และเปิดเผยขอ้มูลครบถว้น ถูกตอ้ง 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

งบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไดรั้บการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ี
ไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. และผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึง
เห็นวา่ไดส้ะทอ้นการด าเนินงานแลว้ 

  
 

6.2 บริษทัก าหนดสาระส าคญัของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจยัท่ีส าคญั เช่น ผูใ้ช้
รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโนม้ของธุรกิจ 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

อา้งอิงค าอธิบาย ขอ้ 6.1 

  
 

6.3 รายงานทางการเงินของบริษทัสะทอ้นถึงกิจกรรมการด าเนินงานของบริษทัอยา่งแทจ้ริง 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

อา้งอิงค าอธิบาย ขอ้ 6.1 

  
 

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อนุมติัและส่ือสารนโยบายการบริหารความ
เส่ียงให้ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนรับทราบและถือปฏิบติั จนเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมของ
องคก์ร 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ได้ก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียงและได้รับอนุมัติโดย
คณะกรรมการบริษทัแลว้ เพื่อใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการระบุ ประเมิน และบริหารจดัการความ
เส่ียง พร้อมทั้งไดส่ื้อสารใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกคนรับทราบและถือปฏิบติัแลว้ 

  
 

7. องค์กรระบุและวเิคราะห์ความเส่ียงทุกประเภททีอ่าจกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ไว้ 

อย่างครอบคลุมทัว่ทั้งองค์กร  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1 บริษทัระบุความเส่ียงทุกประเภทซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทั้งระดบัองคก์ร หน่วย

ธุรกิจ ฝ่ายงาน และหนา้ท่ีงานต่าง ๆ   
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

ฝ่ายจดัการไดมี้การวิเคราะห์และประเมินความเส่ียงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือท่ีจะสามารถทราบว่า
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

ปัจจยัท่ีเป็นความเส่ียงนั้นเกิดจากปัจจยัท่ีควบคุมไดห้รือไม่ได ้เพ่ือก าหนดมาตราการในการลด

ความเส่ืยงให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมท่ีบริษทัรับได ้ทั้งน้ีเพ่ือให้การด าเนินงานของบริษทัเป็นไป

ตามกรอบและเป้าหมายท่ีก าหนด 

7.2  บริษทัวิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจเกิดจากทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกองคก์ร 
ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงดา้นกลยุทธ์การด าเนินงาน การรายงานการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ และดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ  

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
คณะกรรมการบริษทัให้ความส าคญัต่อการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในโดยในการ
ก าหนดกลยุทธ์และการวางแผนการด าเนินงาน ฝ่ายจดัการไดน้ าปัจจยัความเส่ียงทั้งภายในและ
ภายนอก สภาพแวดลอ้มการควบคุมภายในท่ีมีอยู ่เป็นองคป์ระกอบในการพิจารณา 

   

7.3  ผูบ้ริหารทุกระดบัมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียง 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

นโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ ก าหนดให้พนักงานทุกคนมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการ
บริหารจดัการความเส่ียง และบริษทัจดัให้มีคณะท างานบริหารความเส่ียงในระดบัจดัการ น าโดย
ประธานเจา้ท่ีบริหาร ซ่ึงมีหน้าท่ีน าเสนอแผนงานและผลการปฏิบติัตามแผนต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

   

7.4  บริษทัไดป้ระเมินความส าคญัของความเส่ียง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และ
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน  

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

เพื่อให้การด าเนินงานของบริษทัฯ เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไวภ้ายใตค้วามเส่ียงท่ียอมรับได ้ 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดมี้การประเมินความเส่ียงต่างๆท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยค านึงถึงโอกาสในการ
เกิดเหตุการณ์ และความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากปัจจัยเส่ียงนั้นๆ ภายใตก้รอบนโยบายการ
บริหารความเส่ียง 

   

7.5  บริษทัมีมาตรการและแผนปฏิบติังานเพื่อจดัการความเส่ียง โดยอาจเป็นการยอมรับความเส่ียง
นั้น (acceptance)  การลดความเส่ียง (reduction)  การหลีกเล่ียงความเส่ียง (avoidance)  หรือการร่วม
รับความเส่ียง (sharing) 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีการก าหนดระบบการบริหารความเส่ียง ซ่ึงรวมถึงการก าหนดมาตรการ
ในการป้องกนัแกไ้ขความเส่ียงและผูรั้บผิดชอบท่ีชดัเจน รวมทั้งก าหนดมาตราการในการรายงาน
และการติดตามประเมินผล 
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8. องค์กรได้พจิารณาถึงโอกาสทีจ่ะเกดิการทุจริต ในการประเมินความเส่ียงทีจ่ะบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1  บริษทัประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตข้ึน โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจดัท า

รายงานทางการเงินเท็จ  การท าให้สูญเสียทรัพยสิ์น  การคอร์รัปชนั การท่ีผูบ้ริหารสามารถฝ่าฝืน

ระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls)  การเปล่ียนแปลงขอ้มูลใน

รายงานท่ีส าคญั  การไดม้าหรือใชไ้ปซ่ึงทรัพยสิ์นโดยไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
บริษทัฯ และบริษทัย่อย ให้ความส าคญัต่อความเส่ียงดา้นการทุจริต โดยมีการจดัท านโยบายการ
ต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงการก าหนดระบบควบคุมภายในท่ีดี 
เพียงพอ อนัจะช่วยป้องกนัและตรวจพบการทุจริตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

   

8.2 บริษทัได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบติังานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปไดข้อง
เป้าหมายท่ีก าหนดแลว้  รวมทั้งไดพิ้จารณาความสมเหตุสมผลของการใหส่ิ้งจูงใจหรือผลตอบแทน
แก่พนกังานแลว้ดว้ยวา่ ไม่มีลกัษณะส่งเสริมให้พนกังานกระท าไม่เหมาะสม  เช่น ไม่ตั้งเป้าหมาย
ยอดขายของบริษทัไวสู้งเกินความเป็นจริง จนท าให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตวัเลขยอดขาย    
เป็นตน้ 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยก าหนดดชันีวดัผลงานหลกั โดยค านึงถึงแผนงานและเป้าหมายโดยรวม 
ผลงานความสามารถ และคุณลกัษณะท่ีจ าเป็นในงานอย่างชัดเจน โดยจดัให้มีผลตอบแทนการ
ท างานท่ีเหมาะสม และสร้างแรงกระตุน้ในการท างาน ทั้งในรูปของเงินเดือน โบนสั และสวสัดิการ 
ตามความเหมาะสม 

   

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและสอบถามผูบ้ริหารเก่ียวกบัโอกาสในการเกิดทุจริต และ
มาตรการท่ีบริษทัด าเนินการเพ่ือป้องกนัหรือแกไ้ขการทุจริต 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการพิจารณาโอกาสในการเกิดการทุจริต และมาตรการท่ีบริษัท
ด าเนินการเพ่ือป้องกนัหรือแกไ้ขการทุจริต เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารความเส่ียงของ
บริษัทฯ และมีการรายงานเร่ืองการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้กับ
คณะกรรมการตรวจสอบใหรั้บทราบ 

   

8.4 บริษทัไดส่ื้อสารใหพ้นกังานทุกคนเขา้ใจและปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติั ท่ีก  าหนดไว ้ 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
บริษทัฯ ไดมี้การก าหนดให้ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯ ศึกษาขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรม 
ซ่ึงประกอบดว้ยนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทั รวมทั้ง
นโยบายและแนวปฏิบติัต่างๆ และปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด โดยบริษทัไดส่ื้อสารผ่านการประชุม
คณะกรรมการบริการและคณะผูบ้ริหาร รวมทั้งเผนแพร่คู่มือดงักล่าวผา่นทางบอร์ดของบริษทั 
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9. องค์กรสามารถระบุและประเมนิความเปลีย่นแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงปัจจยัภายนอกองค์กร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 

การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการ

เปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้  
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารซ่ึงบริษทัไดจ้ดัให้มีข้ึนเป็นประจ า ในกรณีท่ีมีปัจจยัเส่ียง/หรือ
เหตุการณ์ใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ก็จะได้มีการ
วิเคราะห์ถึงสาเหตุและท่ีมาของปัจจยัเส่ียงรวมถึงก าหนดแนวทางท่ีเหมาะสมในการแกไ้ขหรือลด
ผลกระทบจากปัจจยัเส่ียงดงักล่าว และมีการมอบหมายให้ฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้งติดตามความคืบหนา้
ในการแกไ้ขหรือลดผลกระทบจากปัจจยัเส่ียง 

   

9.2 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้ 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

อา้งอิงค าอธิบายขอ้ 9.1 รวมทั้งมีการก าหนดใหค้ณะท างานบริหารความเส่ียงมีหนา้ท่ีวิเคราะห์ และ
ติดตามการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม การเปล่ียนแปลงความเส่ียงท่ีอาจส่งผลใหต้อ้งทบทวน
การจดัการความเส่ียงท่ีมีอยูใ่นบจัจุบนั 

   

9.3 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงผูน้ าองคก์ร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การควบคุม
ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้น
อยา่งเพียงพอแลว้ 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
บริษทัได้ก าหนดเป้าหมาย นโยบาย และแผนงานในการด าเนินธุรกิจท่ีชัดเจน โดยมีประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นผูด้  าเนินการตามนโยบาย และแผนงานไปสู่การปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย
ดงักล่าว โดยเป็นการท างานร่วมกับผูบ้ริหารและหัวหน้าหน่วยงานอ่ืนๆ ดงันั้นหากในอนาคต
บริษทัและบริษทัยอ่ยตองเปล่ียนแปลงผูน้ าองคก์ร ผูน้  าคนใหม่ซ่ึงมีประสบการณ์ในการด าเนินงาน
ร่วมกบัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร จะสามารถความคุมการด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
นโยบายท่ีวางไว ้อนัจะก่อใหเ้กิดความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจของบริษทั 
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การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมทีช่่วยลดความเส่ียงทีจ่ะไม่บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดบัทีย่อมรับได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1  มาตรการควบคุมของบริษทัมีความเหมาะสมกบัความเส่ียง และลกัษณะเฉพาะขององคก์ร 
เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการด าเนินงาน รวมถึง
ลกัษณะเฉพาะอ่ืน ๆ 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
บริษัทก าหนดกระบวนการควบคุมภายในระดับองค์กร และกระบวนการปฏิบัติงานให้
สอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจและสภาพแวดลอ้มการควบคุมของบริษทั 

   

10.2  บริษทัมีมาตรการควบคุมภายในท่ีก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และครอบคลุม
กระบวนการต่างๆ อยา่งเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติังานเก่ียวกบัธุรกรรม
ดา้นการเงิน การจดัซ้ือ และการบริหารทัว่ไป ตลอดจนก าหนดขอบเขต  อ  านาจหน้าท่ี  และ
ล าดบัชั้นการอนุมติัของผูบ้ริหารในแต่ละระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน รัดกุม  เพื่อให้สามารถป้องกนั
การทุจริตได้  เช่น  มีการก าหนดขนาดวงเงินและอ านาจอนุมัติของผูบ้ริหารแต่ละระดับ  
ขั้นตอนในการอนุมติัโครงการลงทุน  ขั้นตอนการจดัซ้ือและวิธีการคดัเลือกผูข้าย  การบนัทึก
ข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซ้ือ  ขั้นตอนการเบิกจ่ายวสัดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้
เคร่ืองมือต่างๆ เป็นตน้ โดยไดจ้ดัใหมี้กระบวนการส าหรับกรณีต่างๆ ดงัน้ี 
 10.2.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกับผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว รวมทั้งบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั เพ่ือประโยชน์ในการติดตามและสอบ
ทานการท ารายการระหวา่งกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการ
ปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัเสมอ 
 10.2.2 กรณีท่ีบริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือท าสัญญากับผูท่ี้เก่ียวข้องในลักษณะท่ีมีผล
ผูกพนับริษทัในระยะยาวไปแลว้ เช่น การท าสัญญาซ้ือขายสินคา้ การให้กูย้ืมการค ้าประกนั  
บริษทัไดติ้ดตามให้มัน่ใจแลว้วา่ มีการปฏิบติัเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไวต้ลอดระยะเวลา
ท่ีมีผลผูกพนับริษทั เช่น ติดตามการช าระคืนหน้ีตามก าหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสม
ของสัญญา เป็นตน้ 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
บริษทัมีการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี และล าดบัขั้นการอนุมติัในแต่ละระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน 
โดยจัดท าไวเ้ป็นลายลักษณ์อกัษร มีการประกาศให้พนักงานทุกฝ่ายทราบโดยทั่วกัน และ
ก าหนดให้มีการสอบทานความเหมาะสมอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงมีมาตรการควบคุมภายในท่ี
ก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

10.3 บริษทัก าหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุม
แบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกนัและติดตาม 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

- บริษทัและบริษทัย่อยมีการออกแบบระบบการควบคุมภายใน โดยไดก้ าหนดไวเ้ป็น
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

ส่วนหน่ึงในขั้นตอนการปฏิบติังานในระดบัองคก์รและกระบวนการทางธุรกิจของหน่วยงาน
ต่างๆ ผา่นระเบียบและคู่มือการปฏิบติังานซ่ึงเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจและสภาพแวดลอ้ม
ของการควบคุมของบริษทั 

- บริษทัฯ มีการก าหนดสิทธิการเขา้ถึงระบบสารสนเทศท่ีส าคญัท่ีมีอยูภ่ายในบริษทั 
- บริษทัก าหนดให้มีการประชุมเพ่ือรายงานผลการด าเนินงาน การวางแผนงาน และ

ร่วมกนัหารแนวทางแกไ้ข กรณีท่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด โดยมีการจดัท ารายงานการ
ประชุมท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรไวอ้า้งอิง 

10.4 บริษทัก าหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดบัขององคก์ร เช่น ทั้งระดบักลุ่มบริษทั 
หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

อา้งอิงค าอธิบายขอ้ 10.1, 10.2 และ 10.3 

   

10.5 บริษทัมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ดา้นต่อไปน้ี ออกจากกนัโดยเดด็ขาด 
เพ่ือเป็นการตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั กล่าวคือ  

(1) หนา้ท่ีอนุมติั  
(2) หนา้ท่ีบนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ และ  
(3) หนา้ท่ีในการดูแลจดัเกบ็ทรัพยสิ์น       

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
กระบวนการควบคุมภายในบริษทัมีการจดัโครงสร้างองคก์ร และมีการแบ่งแยกหนา้ท่ี ก าหนด
ขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบติังาน เพื่อให้มีการตรวจสอบ ซ่ึงกนัและกนัอย่าง
ชดัเจนไดแ้ก่ ผูดู้แล ผูจ้ดัท า ผูบ้นัทึกรายการบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ และผุอ้นุมติั ตลอดจน
อ านาจอนุมติัรายการต่างๆอยา่งชดัเจนในอ านาจอนุมติัด าเนินการ 
 

 
 
  
  
  

 

11. องค์กรเลือกและพฒันากจิกรรมการควบคุมทัว่ไปด้วยระบบเทคโนโลย ีเพ่ือช่วยสนับสนุนการบรรลุวตัถุประสงค์ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1 บริษทัควรก าหนดความเก่ียวขอ้งกนัระหว่างการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  ในกระบวนการ
ปฏิบติังานและการควบคุมทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
บริษทัไดก้ าหนดระบวนการใช้สารสนเทศต่างๆ โดยก าหนดแผนงานและการจดัโครงสร้างงาน
สารสนเทศ การจดัหาและน ามาใชง้าน การให้บริการแลการสนับสนุนอย่างชดัเจน ตลอดจนการ
ติดตามผลการด าเนินการอยา่งสม ่าเสมอ 

   

11.2 บริษทัควรก าหนดการควบคุมของโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบเทคโนโลยใีหมี้ความเหมาะสม 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
บริษทัมีนโยบายในการก าหนดและพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบเทศโนโลยีสารสนเทศท่ี
เหมาะสมกบัประเภทและขนาดของธุรกิจ 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.3 บริษทัควรก าหนดการควบคุมดา้นความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยใีหมี้ความเหมาะสม 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

บริษทัไดก้ าหนดมาตรการการรักษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ เช่น การอนุญาตการเขา้ถึง
ขอ้มูล การใชร้หสัผา่นเพ่ือป้องกนัใหบุ้คคลอ่ืนน าไปใชง้าน เป็นตน้ 

   

11.4  บริษทัควรก าหนดการควบคุมกระบวนการไดม้า การพฒันา และการบ ารุงรักษาระบบ
เทคโนโลยใีหมี้ความเหมาะสม 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
บริษทัไดมี้การจดัท าสัญญาบ ารุงรักษาของระบบต่างๆ เพ่ือระบุขอบเขต หนา้ท่ีและความรับผิดชอบ
ระหวา่งบริษทัและผูพ้ฒันาระบบงานบริษทัและบริษทัยอ่ยมีการมอบหมายเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบใน
การให้ค  าปรึกษาหรือแกไ้ขปัญหาท่ีไดรั้บแจง้จากผูใ้ชง้าน มีการท าสรุปความตอ้งการจากผูใ้ชง้าน
ทั้งหมดและรายงานความคืบหนา้อยา่งสม ่าเสมอ รวมถึงมีการจดัท าตารางการปฏิบติังานบ ารุงรักษา
ระบบต่างๆประจ าปี 
 

   

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ่ึงได้ก าหนดส่ิงที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ  เพ่ือให้

นโยบายทีก่ าหนดไว้น้ันสามารถน าไปสู่การปฏิบัตไิด้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.1 บริษทัมีนโยบายท่ีรัดกุมเพื่อติดตามใหก้ารท าธุรกรรมของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร 
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ตอ้งผ่านขั้นตอนการอนุมติัท่ีก าหนด เช่น ขอ้บงัคบัของบริษทั 
เกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เกณฑ์ของส านกังาน ฯลฯ  เพ่ือป้องกนัการหาโอกาส
หรือน าผลประโยชน์ของบริษทัไปใชส่้วนตวั 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

บริษทัมีหลกัปฏิบติัในการท าธุรกรรมจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั การอนุมติัรายการ
จะค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั ดว้ยความเป็นธรรมและสมเหตุสมผลของรายการและ
เป็นไปตามนโยบายเร่ืองความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และการท าธรุกรรมท่ีเกิดข้ึนดงักล่าว จะไม่มี
ส่วนร่วมในการอนุมติัรายการดงักล่าวได ้เพ่ือความเป็นธรรมและเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั 

 

   

12.2 บริษทัมีนโยบายเพื่อใหก้ารพิจารณาอนุมติัธุรกรรมกระท าโดยผูท่ี้ไม่มีส่วนไดเ้สียในธุรกรรมนั้น 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
อา้งอิงค าอธิบายขอ้ 12.1 

   

12.3 บริษทัมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมติัธุรกรรมค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็น

ส าคญั และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระท ากบับุคคลภายนอก  (at arms’ length basis) 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
อา้งอิงค าอธิบายขอ้ 12.1 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.4 บริษทัมีกระบวนการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม รวมทั้งก าหนด

แนวทางใหบุ้คคลท่ีบริษทัแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร ในบริษทัยอ่ยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบติั 

(หากบริษัทไม่มเีงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี)้ 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

บริษทัไดมี้การแต่งตั้งผูแ้ทนเพ่ือท าหนา้ท่ีผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ยอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยผูแ้ทน

ดงักล่าวมีหนา้ท่ีรายงานใหฝ่้ายจดัการและคณะกรรมการบริษทัรับทราบอยา่งสม ่าเสมอ 

   

12.5  บริษทัก าหนดหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการน านโยบายและกระบวนการไปปฏิบติัโดย

ผูบ้ริหารและพนกังาน 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
บริษทัไดจ้ดัให้มีโครงสร้างองคก์รและหน่วยงาน มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีงาน ก าหนดขอบเขตหนา้ท่ี
ความรับผดิชอบในแต่ละหน่วยงานอยา่งชดัเจน ในการด าเนินการตามสายการบงัคบับญัชา 

   

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบติัของบริษทัไดรั้บการน าไปใชใ้นเวลาท่ีเหมาะสม โดยบุคลากร

ท่ีมีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด ในการปฏิบติังาน 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
นโยบาย คู่มือการปฏิบติั ระเบียบ และประกาศต่างๆ ของบริษทั เม่ือไดรั้บการอนุมติัและจะมีการ
ประกาศใชโ้ดยระบุวนัท่ีมีผลบงัคบัใชแ้ละมีการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ให้รับทราบทัว่กนั โดย ผา่น
บอร์ดประชาสัมพนัธ์ภายในของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

   

12.7 บริษทัทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบติัใหมี้ความเหมาะสมอยูเ่สมอ 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม  

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบติัให้มีความเหมาะสมอยา่งนอ้ยปี

ละคร้ังหรือทนัทีเม่ือมีปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบ 
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ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 

13. องค์กรข้อมูลทีเ่กีย่วข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามทีก่ าหนดไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1 บริษทัก าหนดขอ้มูลท่ีตอ้งการใชใ้นการด าเนินงาน ทั้งขอ้มูลจากภายในและภายนอกองคก์ร ท่ีมี
คุณภาพและเก่ียวขอ้งต่องาน 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

บริษทัไดก้ าหนดขั้นตอนการน าขอ้มูลทั้งภายในและภายนอกไปใชใ้นการด าเนินงาน โดยก าหนดให้
มีระบบการตรวจทานความถูกตอ้งสมบูรณ์ ของขอ้มูลก่อนน าไปใช ้

   

13.2 บริษทัพิจารณาทั้งตน้ทุนและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ รวมถึงปริมาณและความถูกตอ้งของขอ้มูล 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
การพิจารณาปรับปรุงระบบสารสนเทศ ขอ้มูลและรายงานต่าง ๆ คณะกรรมการบริหารไดมี้การ
พิจารณาทั้งตน้ทุนและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ รวมถึงก าหนดเวลาด าเนินการท่ีเหมาะสม 

   

13.3 บริษทัด าเนินการเพ่ือให้คณะกรรมการมีขอ้มูลท่ีส าคญัอยา่งเพียงพอส าหรับใชป้ระกอบการ
ตดัสินใจ ตวัอยา่งขอ้มูลท่ีส าคญั เช่น รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อ
บริษทั ทางเลือกต่าง ๆ 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
บริษทัไดจ้ดัใหมี้การแจง้วาระการประชุม และจดัส่งเอกสารประกอบขอ้มุลการประชุมในแต่ละวาระ
ให้คณะกรรมการบริษทัรับทราบก่อนการประชุมทุกคร้ัง โดยมีรายละเอียดของเร่ืองเสนอวิเคราะห์
สาเหตุ ผลกระทบและแนวทางแกไ้ข 

   

13.4 บริษทัด าเนินการเพื่อให้กรรมการบริษทัไดรั้บหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการ
ประชุมท่ีระบุขอ้มูลท่ีจ าเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหนา้อยา่งนอ้ยภายใน
ระยะเวลาขั้นต ่าตามท่ีกฎหมายก าหนด  

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

บริษทัมีการส่งเอกสารเชิญประชุม รวมถึงเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการล่วงหน้า
ก่อนการประชุมอยา่งนอ้ย 7 วนั 

   

13.5 บริษทัด าเนินการเพื่อใหร้ายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อใหส้ามารถ
ตรวจสอบยอ้นหลงัเก่ียวกบัความเหมาะสมในการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการแต่ละราย เช่น การ
บนัทึกขอ้ซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอ้สังเกตของกรรมการในเร่ืองท่ีพิจารณา ความเห็น
ของกรรมการรายท่ีไม่เห็นดว้ยกบัเร่ืองท่ีเสนอพร้อมเหตุผล เป็นตน้ 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

การประชุมต่าง ๆ ทั้งระดบัคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการบริษทัมีการจดัท ารายงานการประชุม
โดยเลขานุการหรือบุคคท่ีไดรั้บมอบหมาย ซ่ึงมีรายละเอียดตามวาระการประชุม การบนัทึกรายงาน
ครอบคลุมทั้งขอ้ซักถาม ความเห็น ขอ้สังเกต ขอ้เสนอแนะ มติท่ีประชุม และการติดตามผลการ
ประชุมคร้ังถดัไป 

   



หนา้ 19 ใน 22 
 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.6 บริษทัมีการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

 13.6.1  มีการจดัเกบ็เอกสารส าคญั ไวอ้ยา่งครบถว้นเป็นหมวดหมู่ 

 13.6.2   กรณีท่ีได้รับแจ้งจากผูส้อบบญัชีหรือผูต้รวจสอบภายในว่ามีขอ้บกพร่องในการ
ควบคุมภายใน บริษทัไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องนั้นอยา่งครบถว้นแลว้ 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
- บริษทัมีการจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีและเอกสารต่างๆ แยกตามประเภทของ
เอกสารเพ่ือสะดวกต่อการคน้หา มีการจดัท าทะเบียนเพ่ือควบคุมการเบิกใช ้สถานท่ีจดัเกบ็มี
ความปลอดภยัเพียงพอ 

- กรณีหากผูส้อบบยัชีหรือท่ีปรึกษาในการประเมินระบบการควบคุมภายในมีขอ้เสนอแนะขอ้
ควรแกไ้ข หรือ ค าแนะน าเพ่ือปรับปรุงระบบการจดัเก็บและตรวจสอบเอกสารของบริษทัฯ 
บริษทัฯ จะมอบหมายใหฝ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการแกไ้ขและปรับปรุงประเดน็ท่ีตรวจพบ 

 

 

  

  

 

14. องค์กรส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ซ่ึงรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จ าเป็นต่อ

การสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามทีว่างไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1 บริษทัมีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการส่ือสารท่ี
เหมาะสม เพื่อสนบัสนุนการควบคุมภายใน  

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
ช่องทางการส่ือสารขอ้มูลภายในผา่นระบบ Email การติดประกาศ การแจง้ผา่นการประชุมของแต่ละ
แผนก การรับทราบโดยตรง รวมทั้งผา่นบอร์ดประชาสัมพนัธ์ภายในแต่ละแผนกของบริษทั 
 

   

14.2 บริษทัมีการรายงานขอ้มูลท่ีส าคญัถึงคณะกรรมการบริษทัอย่างสม ่าเสมอ และคณะกรรมการ
บริษทัสามารถเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังาน หรือสอบทานรายการต่าง ๆ ตามท่ี
ตอ้งการ เช่น การก าหนดบุคคลท่ีเป็นศูนยติ์ดต่อเพ่ือให้สามารถติดต่อขอขอ้มูลอ่ืนนอกจากท่ีไดรั้บ
จากผูบ้ริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามขอ้มูลจากผูส้อบบญัชี   ผูต้รวจสอบภายใน  การจดัประชุม
ระหวา่งคณะกรรมการและผูบ้ริหารตามท่ีคณะกรรมการร้องขอ การจดักิจกรรมพบปะหารือระหวา่ง
คณะกรรมการและผูบ้ริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ  เป็นตน้    

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
บริษทัฯ ก าหนดให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูติ้ดต่อ ส่ง/รับขอ้มูลต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็น
ขอ้มูลท่ีตอ้งรายงานโดยปกติ และขอ้มูลอ่ืนท่ีคณะกรรมการบริษทัร้องขอ การติดต่อกบัผูส้อบบญัชี
และผูต้รวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการสามารพติดต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมการประชุมโดยตรง
หรือโดยผา่นเลขานุการ นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัไดจ้ดักิจกรรมพบปะหารือระหวา่งคณะกรรมการและ
ผูบ้ริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการอยา่งสม ่าเสมอ 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
14.3 บริษทัจดัให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพ่ือให้บุคคลต่างๆ ภายในบริษทั
สามารถแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉอ้ฉลหรือทุจริตภายในบริษทั (whistle-blower hotline) 
ไดอ้ยา่งปลอดภยั 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
บริษทัไดสื้อสารให้พนักงานทุกคนทราบว่า กรณีพบเบาะแสเก่ียวกบักลฉ้อฉลหรือทุจริตภายใน
บริษทัมีช่องทางในการรับแจง้ข่าวสารขอ้มุลและเบาะแสเก่ียวกบัการทุจริตภายในบริษทั ขอให้แจง้
เบาะแสไปบงัผูบ้งัคบับญัชา ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร โดยผา่นช่องทาง Email หรือทางโทรศพัท์
หรือผา่นกล่องแสดงความคิดเห็นท่ีตั้ดตั้งไวใ้นบริเวณท่ีไม่ใหบุ้คคลอ่ืนไม่สามารถทราบไดว้า่บุคคล
ใดเป็นผุใ้หข้อ้มูลเพ่ือคุม้ครองไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อผูร้ายงาน 

   

15. องค์กรได้ส่ือสารกบัหน่วยงานภายนอก เกีย่วกบัประเดน็ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1 บริษทัมีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ และมี
ช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีหรือ
หน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์  ศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียน เป็นตน้ 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
บริษัทอยู่ระหว่างการจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์ เพ่ือส่ือสารข้อมูลกับผูมี้ส่วนได้เสีย
ภายนอกองคก์ร และมีช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนผา่นทาง Website ของบริษทั 

   

15.2 บริษทัจดัให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพ่ือให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์ร

สามารถแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษทัได้

อยา่งปลอดภยั 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

ผูบ้ริหารของบริษทัก าหนดนโยบายการรับแจ้งเร่ืองทุจริต และให้ความคุม้ครองผูร้้องเรียนจาก

ภายนอกบริษทัฯ เพ่ือให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์รสามารถแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสเก่ียวกบัการ

ทุจริตแก่บริษทัไดโ้ดยผา่นช่องทางการแจง้เร่ืองร้องเรียนทางไปรษณีย ์ถึงคณะกรรมการตรวจสอบ 

เลขานุการบริษทั 
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ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังด าเนินไปอย่างครบถ้วน 

เหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1 บริษทัจดัใหมี้กระบวนการติดตามการปฏิบติัตามจริยธรรมธุรกิจและขอ้ก าหนดหา้มฝ่ายบริหาร
และพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เช่น ก าหนดให้แต่
ละส่วนงานติดตามการปฏิบติั  และรายงานผูบ้งัคบับญัชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในติดตามการปฏิบติั และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นตน้ 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
อา้งอิงค าอธิบาย ขอ้1.3 

 ü  

16.2 บริษทัจดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว้โดยการประเมิน
ตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผูต้รวจสอบภายใน 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
การประเมินระบบควบคุมภายในและการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในโดยท่ีผ่านมาได้
มอบหมายให้ผูต้รวจสอบภายในอิสระภายนอกเป็นผูด้  าเนินการตรวจสอบการปฏิบติังานตามระบบ
การควบคุมภายในท่ีวางไว ้

 ü  

16.3 ความถ่ีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของบริษทั 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
บริษทัมีนโยบายใหมี้การตรวจสอบกระบวนการท างานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ทั้งน้ีการตรวจสอบ
ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ü  

16.4 ด าเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูท่ี้มีความรู้และความสามารถ 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
อา้งอิงค าอธิบายขอ้ 16.2 

 ü  

16.5 บริษัทก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ข้ึนตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
โครงสร้างองคก์ารก าหนดใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ü  

16.6 บริษทัส่งเสริมใหผู้ต้รวจสอบภายในปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรฐานสากลการปฏิบติังานวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA) 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
อา้งอิงค าอธิบายขอ้ 16.2  
 

 ü  
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17. องค์กรประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซ่ึงรวมถึง

ผู้บริหารระดบัสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1 บริษทัประเมินผลและส่ือสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายใน และด าเนินการเพ่ือติดตาม
แก้ไขอย่างทันท่วงที หากผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนแตกต่างจากเป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ย่างมี
นยัส าคญั 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
บริษทัและบริษทัยอ่ย มีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบการ
ปฏิบติัตามระบบโดยทั้งผูต้รวจบญัชี และผูต้รวจสอบภายในอิสระ 

   

17.2 บริษทัมีนโยบายการรายงาน ดงัน้ี 
 17.2.1 ฝ่ายบริหารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัโดยพลนั ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์หรือ
สงสัยวา่มีเหตุการณ์ทุจริตอยา่งร้ายแรง มีการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย  หรือมีการกระท าท่ีผิดปกติอ่ืน 
ซ่ึงอาจกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั 
 17.2.2 รายงานขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั พร้อมแนวทางการแกไ้ขปัญหา (แมว้า่จะไดเ้ร่ิม
ด าเนินการจดัการแลว้) ต่อคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายใน
ระยะเวลาอนัควร 
 17.2.3 รายงานความคืบหนา้ในการปรับปรุงขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญัต่อคณะกรรมการ
บริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
บริษทัไดก้ าหนดฝ่ายจดัการมีหนา้ท่ีรายงานต่อคณะกรรมการรับทราบทนัที ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์
ทุจริตหรือการกระท าผิดปกติ หรือฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการบกพร่องท่ีส าคญัในระบบการควบคุม
ภายใน หรือมีการกระท าท่ีผิดปกติอ่ืน ซ่ึงอาจกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษทัอยา่งมี
นยัส าคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ยโดยเร็ว เพ่ือร่วมกนัหาแนวทางในการแกไ้ขท่ีเหมาะสม 
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