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วสัิยทศัน์ (Vision) 
 

มุ่งสู่การเป็นผูใ้หบ้ริการดา้นงานพิมพคุ์ณภาพ  ท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้แบบวงจร และมุ่งมัน่
นาํพากลุ่มบริษทัใหเ้ป็นผูผ้ลิตพลงังานไฟฟ้าท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 
 

พนัธกจิ (Mission) 
 

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

เป้าหมายการดาํเนินการธุรกจิ 
 

บริษทัฯมีความมุ่งมัน่ในการสร้างสรรคผ์ลงานและปรับปรุงคุณภาพงานพิมพอ์ยา่งต่อเน่ือง เพื่อความพึง
พอใจของลูกคา้ซ่ึงเป็นเป้าหมายสูงสุด และพฒันาประสิทธิภาพในการทาํงาน เพื่อให้บริษทัฯมีรายไดสู้งข้ึน และ
เพื่อประโยชนข์องผูถื้อหุน้  

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

 
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิส่ิงพมิพ์ 
 

บริษทัฯจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชน จาํกดั เม่ือวนัท่ี 13 
สิงหาคม 2536 สาํนกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 51/29, 51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต 66 (สยามสามคัคี) แขวงตลาดบางเขน 
เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร บริษทัฯประกอบธุรกิจหลกัเป็นผูผ้ลิตส่ิงพิมพ ์และดาํเนินธุรกิจโรงพิมพใ์นลกัษณะ
ครบวงจร  โดยให้การบริการตั้งแต่การวางแผนการผลิตจนกระทัง่เขา้เล่มเป็นส่ิงพิมพส์ําเร็จรูป ตั้งแต่ปี 2533 
จนถึงปัจจุบนั และตั้งแต่ปลายปี 2554 เป็นตน้มา บริษทัฯไดข้ยายธุรกิจเพิ่มไปในดา้นพลงังานทดแทน 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
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ในปี 2560 บริษทัฯไดข้ยายธุรกิจส่ิงพิมพไ์ปยงับรรจุภณัฑก์ระดาษสําหรับอาหาร ซ่ึงเร่ิมสร้างรายได้
แลว้แต่ยงัไม่มากนกั  ทั้งน้ีบริษทัฯไดต้ระหนกัถึงความถดถอยของตลาดส่ิงพิมพ ์เน่ืองจากผูบ้ริโภคไดห้นัไปใช้
เทคโนโลยีสมยัใหม่ และส่ือออนไลน์เพ่ิมมากข้ึน จึงส่งผลกระทบต่อธุรกิจส่ิงพิมพ์เป็นอย่างมาก  หนังสือ 
นิตยสารหลายเล่มปิดตวั ยอดสั่งพิมพ์ลดลง  ทาํให้บริษทัฯมีรายได้จากส่ิงพิมพ์ท่ีลดลงตามไปด้วย   แต่จาก
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบนัท่ีเปล่ียนไปนั้น ไดมี้การสั่งซ้ือสินคา้ออนไลน์เพิ่มข้ึนมาก ทาํให้ส่ิงพิมพ์
ประเภทกล่องลูกฟูก ยงัเป็นท่ีตอ้งการของตลาด และสามารถขยายตวัต่อไปได ้  

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

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิพลงังาน 
 

ตามท่ีภาครัฐไดมี้นโยบายในการสนบัสนุนการใชไ้ฟฟ้าพลงังานทดแทนนั้น โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ล็งเห็น

ถึงโอกาสในการพฒันา  และไดล้งทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังานทดแทน ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีมีศกัยภาพในการ

เจริญเติบโตท่ีสูง และมีความเส่ียงในการดาํเนินงานตํ่า ตลอดจนสามารถสร้างรายไดท่ี้มัน่คงไดใ้นระยะยาว  

โดยมีธุรกิจหลกั คือ การผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน ประเภทพลงังานแสงอาทิตย์

เป็นหลกั โดยมีโครงการตั้งอยูใ่นประเทศไทยและต่างประเทศ อีกทั้งยงัรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า Solar 

Rooftop ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2560 เป็นตน้มา  นอกจากน้ีบริษทัย่อยไดมี้การลงทุนในบริษทัร่วม ซ่ึง

ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํ้า โดยโรงไฟฟ้าแบบพลงังานความร้อนร่วม (“Cogeneration”) 

ปัจจุบนั โครงการผลิตไฟฟ้าท่ีอยูภ่ายใตก้ารดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม (“กลุ่มบริษทัฯ”) 

ทั้งท่ีดาํเนินการเชิงพาณิชย ์(“COD”) แลว้ และโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการพฒันารวมทั้งหมด 18 โครงการ คิด

เป็นกาํลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุน้รวม  279.97 เมกะวตัต ์และกาํลงัการผลิตไอนํ้ าเสนอ

ขายตามสัดส่วนการถือหุน้รวม 38.85 ตนัต่อชัว่โมง  โดยแบ่งเป็นโครงการท่ี COD แลว้ 12 โครงการ คิดเป็น

กาํลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุน้รวม 197.00  เมกะวตัต ์และกาํลงัการผลิตไอนํ้ าเสนอขาย

ตามสดัส่วนการถือหุน้รวม 38.85 ตนัต่อชัว่โมง และโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการพฒันา 6 โครงการ คิดเป็นกาํลงั

การผลิตไฟฟ้าเสนอขายตามสดัส่วนการถือหุน้รวม 82.97 เมกะวตัต ์ 
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โดยโครงการผลิต และจาํหน่ายไฟฟ้าของกลุ่มบริษทัฯ สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ไดด้งัน้ี 

1) โครงการในประเทศไทย 

(ก) โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยซ่ึ์งติดตั้งอยูบ่นพื้นดิน (“Solar Farm”) โดยในปัจจุบนัมี

จาํนวน 4 โครงการ คิดเป็นกาํลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 20.00 เมกะ

วตัต ์โดยทั้งหมดดาํเนินการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยใ์หแ้ก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) แลว้ 

(ข) โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคาอาคารพาณิชย ์(“Solar Rooftop”) โดย

ในปัจจุบนัดาํเนินการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยใ์หแ้ก่การไฟฟ้านครหลวง (“กฟน.”) แลว้ 4 โครงการ 

คิดเป็นกาํลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุน้รวม 2.48 เมกะวตัต ์และโครงการให้

เช่าระบบผลิตไฟฟ้าแบบ Solar Rooftop แก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้าภาคเอกชน อยูร่ะหว่างพฒันา 3 โครงการ 

คิดเป็นกาํลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขายตามสดัส่วนการถือหุน้รวม 4.5 เมกะวตัต ์

(ค) โครงการโรงไฟฟ้า Cogeneration ซ่ึงดาํเนินการโดยบริษทัร่วมของบริษทัฯ จาํนวน 2 โครงการ 

คิดเป็นกาํลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 155.40 เมกะวตัต ์และกาํลงัการ

ผลิตไอนํ้ าเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 38.85 ตนัต่อชัว่โมง ทั้งหมดดาํเนินการจ่ายไฟฟ้า

เชิงพาณิชยใ์หแ้ก่ กฟภ. แลว้ 
 

2) โครงการในต่างประเทศ 

(ก) โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยซ่ึ์งติดตั้งอยูบ่นพื้นดิน (“Solar Farm”)  

ประเทศญ่ีปุ่น 

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

หนงัสือแจง้ผลการพิจารณารับซ้ือไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 20 ปี ในอตัรารับซ้ือไฟฟ้าแบบ feed-

in tariff (FIT) หน่วยละ 32 เยน ปัจจุบนัดาํเนินการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 21 

พฤศจิกายน 2559  

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

ไฟฟ้าท่ีราคา 40 เยนต่อหน่วย เป็นเวลา 20 ปี ปัจจุบนัดาํเนินการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยแ์ลว้ 

เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 

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

 โครงการ Shichikashuku 1-2 ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 3.465 เมกะวตัต ์(4.35 เมกะวตัต์

ติดตั้ง) โครงการตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ีเมืองชิจิคะชุคุ จงัหวดัมิยางิ โดยมีหนังสือแจ้งผลการ
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พิจารณารับซ้ือไฟฟ้าท่ีผลิตจากพลงังานแสงอาทิตยใ์ห้กบัทาง Tohoku Electric (TEPCO) 

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

วา่จะสามารถก่อสร้างแลว้เสร็จ และจาํหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชยไ์ดภ้ายในปี 2562 

 

ประเทศเวียดนาม 

 โครงการ PKS 1 - 2 ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 99.216 เมกะวตัต ์(ขนาดกาํลงัการผลิตตาม

สัดส่วนการถือหุ้น รวม 64.49 เมกะวตัต)์ โครงการตั้งอยู่ท่ีจงัหวดัฟูเยี้ยน สาธารณรัฐสังคม

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

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

อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียท่ี 33.270 บาท/1 USD อา้งอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 30 

ตุลาคม 2561 ) ซ่ึงคาดว่าจะสามารถก่อสร้างแลว้เสร็จ และจาํหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชยไ์ด้

ภายในไตรมาส 2 ปี 2562 
 

โดยสรุปโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั ณ ปัจจุบนัมี ดงันี ้
 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ประเภท Solar Farm ขนาดกาํลงัการผลติรวม 20 เมกะวตัต์ :- 
 

ช่ือโครงการ คู่สัญญา 
ทีต่ั้งโครงการ 

วนัทีล่งนาม 
ในสัญญา 

ขนาดกาํลงั
การผลติ 

(เมกะวตัต์) 

วนัเร่ิมจ่ายไฟฟ้า 
ในเชิงพาณิชย์ 

(COD)  
อาํเภอ จังหวดั 

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

รวม 20 MW  
 
 

โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ทีต่ดิตั้งบนหลงัคา ขนาดกาํลงัการผลติรวมประมาณ 1.5 เมกะวตัต์ :- 
 

ช่ือโครงการ คู่สัญญา 
ทีต่ั้งโครงการ 

วนัทีล่งนาม 
ในสัญญา 

ขนาดกาํลงั 
การผลติ 
(MW) 

วนัเร่ิมจ่ายไฟฟ้า 
ในเชิงพาณิชย์  

(COD) 
อาํเภอ จังหวดั 

KMC994 EPCOG-กฟน. ก่ิงบางเสาธง สมุทรปราการ 7 พ.ย. 56 214.8 18 ก.ย. 57 
KMC995 EPCOG-กฟน. ก่ิงบางเสาธง สมุทรปราการ 1 พ.ย. 56 214.8 18 ก.ย. 57 
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ช่ือโครงการ คู่สัญญา 
ทีต่ั้งโครงการ 

วนัทีล่งนาม 
ในสัญญา 

ขนาดกาํลงั 
การผลติ 
(MW) 

วนัเร่ิมจ่ายไฟฟ้า 
ในเชิงพาณิชย์  

(COD) 
อาํเภอ จังหวดั 

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

รวม 1.51 MW  

 
โครงการพลงังานไฟฟ้า โดยใช้พลงังานความร้อนร่วม (Co-Generation Combined Power Plant) ประกอบด้วย 
 

ลาํดบั ช่ือโครงการ 
ขนาดกาํลงัการผลติ 

(เมกะวตัต์) 
ไอนํา้ 

(ตนั/ช่ัวโมง) 
ทีต่ั้งโครงการ 

เร่ิมจําหน่ายไฟฟ้า 
(COD) 

1 PPTC 120 30 เขตนิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบงั 

29 มี.ค. 2559 

2 SSUT 240 60 เขตนิคมอุตสาหกรรม
บางปู 

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

รวม 360 MW 90   
 
 
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ในประเทศญีปุ่่ น ขนาดกาํลงัการผลติรวมประมาณ 35.215 เมกะวตัต์ :- 
 

ช่ือโครงการ 
บริษัทผู้พฒันา 

และดาํเนินโครงการ 
FIT Price 

(JPY/kWh) 

ขนาดกาํลงั 
การผลติ 
(MW) 

ขนาดกาํลงั 
การผลติติดตั้ง 

(MWdc) 
Expected COD 

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

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

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

SHICHIKASHUKU 1-2 Deneb 21 3.465 4.35 ภายในปี 2562 

รวม 35.215 MW 45.29 MWdc  

 
 

Nok
Line
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โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ในประเทศเวยีดนาม ขนาดกาํลงัการผลติรวมประมาณ 99.216 เมกะวตัต์ :- 
 

ช่ือโครงการ ผู้ดาํเนินโครงการ 
FIT Price 

(USD/kWh) 

ขนาดกาํลงั 
การผลติ 
(MW) 

ขนาดกาํลงั 
การผลติติดตั้ง 

(MWdc) 
Expected COD 

โครงการเวยีดนาม 1 
(XUAN THO 1) 

Phu Khanh Solar Power 0.0935 49.608 55.015 
ภายในเดือน
มิถุนายน 2562 

โครงการเวยีดนาม 2 
(XUAN THO 2) 

Phu Khanh Solar Power 0.0935 49.608 55.015 
ภายในเดือน
มิถุนายน 2562 

รวม 99.216 MW 110.03 Mwdc  

 
งานตดิตั้งระบบและควบคุม “โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ทีต่ดิตั้งบนหลงัคา”  ดงันี ้:- 
 

ช่ือโครงการ ผู้ดาํเนินโครงการ ทีต่ั้งโครงการ 
กาํลงัการ
ผลติติดตั้ง 
(MWdc) 

Expected COD  

EPCO 
(Self consumption) 

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

Thai-Lysaght 
(Turnkey) 

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

Sanroong 
(Private PPA) 

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

KingPac 
(Private PPA) 

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

KlintPac 
(Private PPA) 

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

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

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

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

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

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

รวม 9.34 MW  

 

Nok
Line
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รายละเอยีดการดําเนินธุรกจิของบริษัทย่อย มีดังนี ้:- 
 

บริษทั ประเภทธุรกิจ / ทุนจดทะเบียน 
1. บจก. ดบับลิวพเีอส (ประเทศไทย) 

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

สามญัจาํนวน 50 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 
(บริษทัฯเขา้ซ้ือหุน้ WPS เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2561 ในสดัส่วน 84.5%) 

2.   บมจ.อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป 
     (EP)  
 (เดิมช่ือ บจก.บ่อพลอย โซล่าร์ (BP)) 

- ดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัการเขา้ถือหุ้นในบริษทัอ่ืน และลงทุนในธุรกิจ
พลงังานทางเลือก 

- ทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จาํนวน 1,500 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ยหุ้นสามญัจาํนวน 3,000 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 
0.50  บาท 

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

3. บจก. อาร์พวี ีพลงังาน 
 (RPV) 
 
 
 
 

- ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ ขนาดกาํลงัการผลิต 
5 เมกะวตัต ์(โรงไฟฟ้าบ่อพลอย) โดยท่ีตั้งโครงการอยู่ท่ีอาํเภอบ่อ
พลอย จงัหวดัจงัหวดักาญจนบุรี เร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ตั้งแต่ 
15 ตุลาคม 2555 

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2561 จาํนวนเงิน 587 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ยหุน้สามญั จาํนวน 5.87 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
100 บาท 

4. บจก. เจเคอาร์ พลงังาน 
 (JKR) 

- ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ ขนาดกาํลงัการผลิต 
5 เมกะวตัต ์(โรงไฟฟ้าบ่อพลอย) โดยท่ีตั้งโครงการอยู่ท่ีอาํเภอบ่อ
พลอย จังหวดักาญจนบุรี เร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ตั้ งแต่ 15 
ตุลาคม 2555 

-     ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2561 จาํนวนเงิน 125 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ยหุน้สามญั จาํนวน 1.25 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
100 บาท  

5. บจก. อะควาติส เอน็เนอร์จี 
 (AQUATIS) 
 
 

- ดาํเนินธุรกิจท่ีพฒันาเก่ียวกบัพลงังานทดแทน เขา้ถือหุน้ในบริษทัอ่ืน 
และลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์ปัจจุบนั สิทธิ
ในการดาํเนินโครงการของ AQUATIS ไดโ้อนไปยงับริษทัลูก คือ 
บริษทั ลพบุรี โซล่า จาํกดั (LOPBURI) เรียบร้อยแลว้ 
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บริษทั ประเภทธุรกิจ / ทุนจดทะเบียน 
      (AQUATIS) – ต่อ 
 

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

 

6. บจก. ลพบุรี โซล่า 
 (LOPBURI) 

- ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์โดยไดรั้บโอนสิทธิ
ในการดาํเนินโครงการจาก AQUATIS ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ ขนาดกาํลงั
การผลิต 5 เมกะวตัต ์โดยท่ีตั้งโครงการอยูท่ี่อาํเภอโคกสาํโรง จงัหวดั
จงัหวดัลพบุรี เร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ตั้งแต่ 4 ก.พ. 57 

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

 

7. บจก. เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั 
 (EPCOG) 

- ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์แบบ Solar Rooftop 
ขนาดกาํลงัการผลิตรวมประมาณ 1.50 เมกะวตัต ์จาํนวน  8 โครงการ 
โดย 5 โครงการ เร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชย ์(COD) แลว้ตั้งแต่ 18 
กมุภาพนัธ์ 2557 และอีก 3 โครงการ เร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชย ์
(COD) ในไตรมาส 2/2558 และในปี 2562 ยงัมีอีกหลายโครงการท่ีอยู่
ระหวา่งการดาํเนินการกวา่ 10 MW 

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

8. บจก. เอป็โก ้เอน็เนอร์ยี ่
 (EPCOE) 

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

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

 

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

- ดาํเนินธุรกิจท่ีพฒันาเก่ียวกบัพลงังานทดแทน เขา้ถือหุ้นในบริษทัอ่ืน 
(Investment Holding Company)  และลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า ดว้ย
พลงังานแสงอาทิตย ์ปัจจุบนัยงัไม่มีการดาํเนินโครงการเชิงพาณิชยแ์ต่
อยา่งใด 

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2561 จาํนวนเงิน 20 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ยหุน้สามญั จาํนวน 2 ลา้นบาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 
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10. บจก. เอป็โก ้เอน็จิเนียร่ิง (EE) 
 

- ดําเนินธุรกิจเ ก่ียวกับการรับเหมาก่อสร้าง และการบํารุงรักษา
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ทั้ง Solar Farm และ Solar Roof 

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2561 จาํนวนเงิน 2 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ยหุน้สามญั จาํนวน 0.2 ลา้นบาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 
บาท 

 

11. บจก. ปราจีน โซล่า (PS) 
 

- ดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ ขนาด
กาํลงัการผลิต 5 เมกะวตัต ์(โรงไฟฟ้าปราจีนบุรี) โดยท่ีตั้งโครงการ
อยู่ท่ีตาํบลเนินหอม อาํเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวดัปราจีนบุรี เร่ิม
ดาํเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ตั้งแต่ 1 กมุภาพนัธ์ 2560 

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

 

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

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2561 จาํนวน 620 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ยหุน้สามญั 6.20 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

 
13. บจก. เอสทีซี เอน็เนอร์ยี ่(STCE) - ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจผลิตและ

จาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานความร้อนร่วม 
-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2561 จาํนวน 784,476,000 บาท 

ประกอบดว้ยหุน้สามญั 78,447,600 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 
 

14. บจก. เอเพก็ซ์ เอน็เนอยี ่โซลูชัน่  
     (APEX) 

- ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจผลิตและ
จาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานความร้อนร่วม 

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2561 จาํนวน 253,568,000 บาท 
ประกอบดว้ยหุน้สามญั 25,356,800 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

 

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

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2561 จาํนวน 1,990 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ยหุน้สามญั 19.90 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 
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16. บจก. เอสเอสยทีู (SSUT) - ดาํเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าระบบ Co-generation กาํลงัการผลิตสูงสุด 120 

MW  และไอนํ้ากาํลงัการผลิตสูงสุดรวมประมาณ 30 ตนั ต่อชัว่โมง  มี
จาํนวน 2 โรงไฟฟ้า รวมเป็นกาํลงัการผลิตสูงสุด 240 MW และไอนํ้ า
กาํลงัการผลิตสูงสุดรวมประมาณ 60 ตนั ต่อชัว่โมง โรงไฟฟ้าตั้งอยูใ่น
นิคมอุตสาหกรรมบางปู  (COD ครบเม่ือ 29 ธ.ค. 59) 

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2561 จาํนวน 2,919 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ยหุน้สามญั 29.19 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

17. บจก. พพีทีีซี (PPTC) - ดาํเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าระบบ Co-generation กาํลงัการผลิตสูงสุด 120 
MW และไอนํ้ ากาํลงัการผลิตสูงสุดรวมประมาณ 30 ตนั ต่อชัว่โมง
โรงไฟฟ้าตั้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั (COD เม่ือ 29 มี.ค. 59) 

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2561 จาํนวน 1,484 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ยหุน้สามญั 14.84 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

18.  Alternative Energies Kabushi  
       Kaisha (AE-KK)  
   

- เข้าถือหุ้นในบริษัทอ่ืน  และลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าในธุรกิจพัฒนา
โครงการพลงังานในต่างประเทศ 

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

19.  Kurihara Godo Kaisha (GK1) - ดาํเนินโครงการ Solar Farm ในประเทศญ่ีปุ่น จาํนวน 1 โครงการ คือ
โครงการ Kurihara II ขนาดกาํลงัการผลิต 12.24 MW อตัรารับซ้ือไฟฟ้า
แบบ FIT หน่วยละ 36 เยน  คาดวา่จะ COD ภายในเดือน พ.ย. 2562 

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

20.  AE Power Godo Kaisha (GK2) - ดาํเนินโครงการ Solar Farm ในประเทศญ่ีปุ่น จาํนวน 1 โครงการ คือ  
โครงการ Kurihara I ขนาดกาํลงัการผลิต 9.52 MW อตัรารับซ้ือไฟฟ้า
แบบ FIT หน่วยละ 40 เยน  COD เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2561 จาํนวนเงิน JPY 10,000,000   
(อตัราแลกเปล่ียน 0.294 บาท ต่อเยน เทียบเท่าเงินบาทประมาณ 2.94 ลา้นบาท) 

 

21.  Kyotemba Solar Godo Kaisha 
(GK3) 

 
        

- ดาํเนินโครงการ Solar Farm ในประเทศญ่ีปุ่น จาํนวน 1 โครงการ 
ภายใตโ้ครงสร้างการลงทุนแบบ จีเค-ทีเค โครงการ Kyoto ขนาดกาํลงั
การผลิต 9.99 MW  ในเขตพ้ืนท่ีเมืองเกียวโต  อตัรารับซ้ือไฟฟ้าแบบ 
FIT หน่วยละ 32 เยน  COD เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2559 

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2561 จาํนวนเงิน JPY 19,010,000   
(อตัราแลกเปล่ียน 0.294 บาท ต่อเยน เทียบเท่าเงินบาทประมาณ 5.59 ลา้นบาท) 
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22.  Higashi Nihon Mega Solar 3 

Godo  Kaisha (GK4) 
- ดาํเนินโครงการ Solar Farm ในประเทศญ่ีปุ่น จาํนวน 1 โครงการ คือ 

โครงการ Shichikashuku 1-2 ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 3.465 MW
อตัรารับซ้ือไฟฟ้าแบบ FIT หน่วยละ 21 เยน  คาดวา่จะ COD ภายใน
ไตรมาส 3/2562 

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธนัวาคม 2561 จาํนวนเงิน JPY 50,000    
  (อตัราแลกเปล่ียน 0.294 บาท ต่อเยน เทียบเท่าเงินบาทประมาณ 14,700 บาท) 

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

-      ดาํเนินโครงการ Solar Farm ท่ีจงัหวดัฟูเยี้ยน สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม จาํนวน 2 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตติดตั้งรวม 110.03 
MW โดยสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า มีระยะเวลาขายไฟฟ้าใหก้บั Electricity of 
Vietnam (“EVN”) เป็นเวลา 20 ปี ในอตัรารับซ้ือไฟฟ้า (Feed in Tariff 
หรือ FIT) ท่ี 0.0935 USD ต่อหน่วย (หรือประมาณ 3.11 บาท อตัรา
แลกเปล่ียนถวัเฉล่ียท่ี 33.270 บาท/1 USD อา้งอิงจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ณ วนัท่ี 30 ตุลาคม 2561 ) คาดวา่จะ COD ภายในเดือน 
มิถุนายน 2562 

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

507.87 ลา้นบาท) 
 

              โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 15 มี.ค. 62) 
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การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีสํ่าคญัของบริษทั และบริษทัย่อย  
 

ตามท่ีบริษทัฯ ไดป้ระกอบธุรกิจหลกัเป็นผูผ้ลิตส่ิงพิมพ ์และดาํเนินธุรกิจโรงพิมพใ์นลกัษณะครบ
วงจรโดยใหก้ารบริการตั้งแต่ การวางแผนการผลิตจนกระทัง่เขา้เล่มเป็นส่ิงพิมพส์าํเร็จรูป ตั้งแต่ปี 2533  

จนกระทัง่ปี 2554 บริษทัฯไดข้ยายธุรกิจเพิ่มในการพฒันาและลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังาน
ทดแทน โดยการเขา้ซ้ือหุน้สามญั และสิทธิเรียกร้อง ในสดัส่วนร้อยละ 100 ของบริษทั ไอเฟค กรีน เพาเวอร์ พลสั 
จาํกดั ซ่ึงเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จาํกดั และเปล่ียนช่ืออีกคร้ังเป็น บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป 
จาํกดั (มหาชน) (EP)  ในปี 2558 - 2561 EP ไดมี้เพิ่มทุนจดทะเบียน ส่งผลให ้ณ ปัจจุบนั บริษทัฯถือหุ้นใน EP 
ร้อยละ 75 

และในปลายปี 2561 บริษทัฯไดข้ยายธุรกิจส่ิงพิมพเ์พิ่ม โดยการลงทุนเขา้ซ้ือหุ้นสามญั บริษทั 
ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั  ในสดัส่วน 84.50% เพื่อรองรับการขยายธุรกิจส่ิงพิมพไ์ปยงัผลิตภณัฑป์ระเภท
กล่องลูกฟูก 

 

สรุปรายละเอยีดการลงทุนของบริษทัฯและบริษทัย่อย โดยสังเขป ดงันี ้: - 
 

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

 

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

บริษทัฯไดล้งทุนในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาดกาํลงัการ
ผลิตรวมประมาณ 10 MW โดยลงทุนผา่น บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จาํกดั (BP) ซ่ึงถือหุน้
ใน บริษทั เจเคอาร์ พลงังาน จาํกดั (JKR) และ บริษทั อาร์พีวี พลงังาน จาํกดั (RPV) ซ่ึง
เป็นบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์และไดเ้ขา้ทาํ
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดย JKR มีขนาดกาํลงัการผลิตประมาณ 5 
MW และ RPV มีขนาดกาํลงัการผลิตประมาณ 5 MW 

 
23 มกราคม 2555 
 
 
 
 
 

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

24 มกราคม 2555 บริษทัฯไดรั้บการสนบัสนุนดา้นสินเช่ือจาก ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไอซีบีซี 
ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์หแ้ก่ BP โดยผ่านการลงทุนในโครงการ
ของ JKR และ RPV ในมูลค่าวงเงินสินเช่ือระยะยาว 735.23 ลา้นบาท วงเงินสินเช่ือระยะ
ยาว มีกาํหนดเวลาในการจ่ายชาํระคืน ภายใน 9.5 ปี (รวมระยะเวลาปลอดการจ่ายชาํระ
คืนเงินตน้ 6 เดือน) นบัจากวนัท่ีเร่ิมตน้ซ้ือขายไฟฟ้า (COD) กบั กฟภ. 

 

15 ตุลาคม 2555 โรงไฟฟ้าบ่อพลอย อาํเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 10 
เมกะวตัต ์ไดก่้อสร้างแลว้เสร็จ และเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยจ์าํหน่ายกระแสไฟฟ้าใหก้บั
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

 

26 พฤศจิกายน 2555 
 
 

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

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

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

- บริษทัฯ อนุมติัการจดัหาแหล่งเงินทุน และลงนามในสัญญาสินเช่ือ เอกสาร
หลกัประกนั เอกสารทางการเงินอ่ืน ๆ และเอกสารสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งหมดในการจดัหาแหล่งเงินทุนท่ีใชใ้นการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์
 

11 พฤศจิกายน 2556 
 
 
 

เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างธุรกิจและการถือหุ้นของกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย ์คณะกรรมการบริษทัฯอนุมติัให้ บริษทัฯเขา้ซ้ือหุน้ บริษทั อะควาติส  เอ็น
เนอร์จี จาํกดั (AQUATIS)  จาํนวน 13,999,998 หุน้ ราคาพาร์ 10.00 บาท ในราคาซ้ือหุน้
ละ 11.22 บาท จาก บริษทั เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั จาํกดั (EPCOG) รวมเป็นจาํนวน
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เงินทั้งส้ิน 157.08 ลา้นบาท และมีกาํไรจากการจาํหน่ายจาํนวนเงิน 2.16 ลา้นบาท 
และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทของ EPCO คร้ังท่ี 4/2556 เม่ือวนัท่ี 11 

พฤศจิกายน 2556 มีมติอนุมติัให ้EPCOG ประกอบธุรกิจพลงังานดา้น Solar Roof , Bio-
Mass, Bio Gas, Wind และพลงังานทางเลือกอ่ืนๆ   

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

 

10 มกราคม 2557 
 
 
 
 
 
 

บริษทั  เอ็ปโก ้ กรีน  พาวเวอร์  พลสั  จาํกดั (EPCOG) จดัตั้ง บริษทั  เอ็ปโก ้เอ็น
เนอร์ยี ่จาํกดั (EPCOE)  และ  EPCOE ไดมี้การลงนามในสัญญาแต่งตั้ง บริษทั พรีเมียร์ 
โซลูชั่น จาํกัด เป็นผูพ้ฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น 
ขนาด 23 MW ในเขตพื้นท่ี คูริฮาร่า จงัหวดัมิยากิ ประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงมีใบอนุญาตขาย
ไฟฟ้าผลิตจากโซล่าร์เซล ไม่เกิน 10 MW (AC) ท่ีราคา 40 เยนต่อหน่วย เป็นเวลา 20 ปี 
และ 13 MW (AC) ท่ีราคา 36 เยนต่อหน่วยเป็นเวลา 20 ปี บนพื้นท่ีขนาด 410,172 ตาราง
เมตร หรือ 256.36 ไร่ โดยมีมูลค่าตามสัญญา 607,500,000 เยน (อตัราแลกเปล่ียน 0.32 
เทียบเท่าเงินบาทโดยประมาณ 194.40 ล้านบาท) ซ่ึงรวมท่ีดินและใบอนุญาตต่างๆ 
ครบถว้น ทั้งน้ียงัไม่รวมค่าก่อสร้างซ่ึงจะเสนอพจิารณาอนุมติัในอนาคตต่อไป 

 

4 กมุภาพนัธ์ 2557 โรงไฟฟ้าลพบุรี ขนาดกาํลงัการผลิต 5 เมกะวตัต์ ไดก่้อสร้างแลว้เสร็จ และเร่ิม
เดินเคร่ืองเชิงพาณิชยจ์าํหน่ายกระแสไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 

3 มีนาคม 2557 คณะกรรมการบริษทัฯอนุมติัให้ บริษทัฯเขา้ซ้ือหุ้น บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จาํกดั 
(BP) ในสดัส่วนร้อยละ 24 คิดเป็นมูลค่ารวม 137.06 ลา้นบาท 

 

11 เมษายน 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ดาํเนินธุรกิจเพื่อเขา้ถือหุ้นในบริษทัอ่ืน และลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าในธุรกิจพฒันา
โครงการพลงังานในต่างประเทศ 

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

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

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

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

18  กนัยายน 2557 บริษทั  เอป็โก ้ กรีน  พาวเวอร์  พลสั  จาํกดั  (EPCOG) ไดเ้ร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย์
จาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดบนหลงัคา (“Solar PV Rooftop”) 
จาํนวน 5 โครงการ ตั้งอยูท่ี่ อ.ก่ิงบางเสาธง จ.สมุทรปราการ โดยมีขนาดกาํลงัการผลิต
รวม  1,071.88  กิโลวตัต ์ใหก้บัการไฟฟ้านครหลวง  

 

13 มีนาคม 2558 เพื่อเป็นการจดัโครงสร้างกลุ่มบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจพลงังาน และเพื่อเตรียมการให ้
บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จาํกดั ยื่นจดทะเบียนเป็นบริษทัรับอนุญาตในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย  คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัให้บริษทัฯขายหุ้นสามญัทั้งหมดของ 
บริษทั อะควาติส เอน็เนอร์จี จาํกดั (AQUATIS) จาํนวน 13,999,998 หุน้ ราคาพาร์ 10.00 
บาท ในราคาขายหุ้นละ 11.23 บาท ขายหุ้นสามญั ของบริษทั เอ็ปโก  ้กรีน พาวเวอร์ 
พลสั จาํกดั (EPCOG) จาํนวน 9,999,997 หุ้น ราคาพาร์ 10.00 บาท ในราคาขายหุน้ละ 
10.00 บาท และขายหุน้สามญั ของบริษทั โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั (SPM-TH) 
จาํนวน 9,999,997 หุน้ ราคาพาร์ 10.00 บาท ในราคาขายหุน้ละ 10.00 บาท ใหแ้ก่ บริษทั 
บ่อพลอย โซล่าร์ จาํกดั (BP) รวมมูลค่าขายเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 227.22 ลา้นบาท และมี
กาํไรจากการขายรวมเป็นจาํนวนเงิน 0.14 ลา้นบาท 

 

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

 

10 มิถุนายน 2558 บริษทั เอ็ปโก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั จาํกดั (EPCOG) ไดเ้ร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย์
จาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดบนหลงัคา (“Solar PV Rooftop”) เพิ่ม
อีกจาํนวน 1 โครงการ ตั้งอยู่ท่ี เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 129.36 
กิโลวตัต ์ ใหก้บัการไฟฟ้านครหลวง 

 

9 ตุลาคม 2558 ,  
13 ตุลาคม 2558 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 5/2558 เม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2558 
และ คร้ังท่ี 6/2558 เม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม 2558 ไดมี้มติอนุมติัเขา้ทาํรายการลงทุนใน
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9 ตุลาคม 2558 ,  
13 ตุลาคม 2558 
(ต่อ) 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์จาํนวน 5 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการ Kyoto, 
โครงการ Genbi และ โครงการ Shirakata 1-3 ท่ีประเทศญ่ีปุ่น ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 
25.326 เมกะวตัต ์โดยมีมูลค่ารวมของโครงการประมาณ 2,472.75 ลา้นบาท (หรือ 
8,215.12 ลา้นเยน อา้งอิงอตัราแลกเปล่ียนท่ี 0.301 บาทต่อเยน) ถา้มีค่าใชจ่้ายท่ีอาจ
เกิดข้ึน ประมาณวา่เพิม่ข้ึนแลว้ไม่เกินจาํนวนเงินทั้งส้ิน 2,500 ลา้นบาท 

 

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

 

14 ธันวาคม 2558 
 
 
 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 8/2558 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทั บ่อ
พลอย โซล่าร์ จาํกดั (BP) ดาํเนินการดงัน้ี 
1. แปรสภาพบริษทัจาํกดั เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั 
2. เปล่ียนช่ือ จากเดิม บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จาํกดั เป็นบริษทั อีสเทอร์น       พาว

เวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
3. เปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว ้จากเดิมมูลค่าหุน้ละ 10 บาท เป็นมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้

ละ 0.10 บาท 
4. เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากเดิม 720,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน

ใหม่ 900,000,000 บาท โดยเป็นทุนหุน้สามญัจาํนวน 9,000,000,000  หุน้ มูลค่า
หุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท 

5. ใหบ้ริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ออกและเสนอขายตราสาร
หน้ีระยะสั้นประเภทตัว๋แลกเงินระยะสั้นประเภทตัว๋แลกเงินระยะสั้น (Bill of 
exchange : B/E) โดยมีมูลค่าคงคา้งไม่เกิน 1,000 ลา้นบาท ขณะใดขณะหน่ึง 

6. ใหบ้ริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ออกและเสนอขายหุน้กู ้ใน
วงเงินไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท 
 

25 ธันวาคม 2558 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 9/2558 เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2558 
ไดมี้มติอนุมติัใหจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ย คือ บริษทั เอป็โก ้เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (EE) บริษทัตั้งอยู่
ในประเทศไทย เพื่อดาํเนินธุรกิจเก่ียวกับการรับเหมาก่อสร้างและการบาํรุงรักษา
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์โดย บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (เดิม
ช่ือ บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จาํกดั)  เขา้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75 และดาํเนินจด
ทะเบียนจดัตั้งบริษทัฯ ท่ีกรมพฒันาธุรกิจเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2559 

 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

หนา้ท่ี 17  

10 กมุภาพนัธ์ 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 1/2559 ไดมี้มติอนุมติัเร่ืองสาํคญั
ดงัน้ี 
1. ขยายวงเงินการออกและเสนอขายตราสารหน้ีประเภทตัว๋แลกเงินระยะสั้น (Bill of 

Exchange : B/E) ของ EPCO จากเดิมมูลค่าคงคา้งรวมไม่เกิน 500 ลา้นบาท เป็น
มูลค่าคงคา้งรวมไม่เกิน 1,000 ลา้นบาท 

2. ให้จาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อยจาํนวน 3,000 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
0.10 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ของจาํนวนหุน้หลงัเพิ่มทุน โดยจดัสรรแบบ
เฉพาะเจาะจง ในราคาหุน้ละ 0.25 บาท คิดเป็นมูลค่า 750 ลา้นบาท 

 

8 มิถุนายน 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 4/2559 ไดมี้มติอนุมติัเร่ืองสาํคญั
ดงัน้ี 
1. อนุมติัการเขา้ทาํรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัย่อย  บริษทั อีสเทอร์น พาว

เวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (EP)  ในการเขา้ทาํสัญญาซ้ือขายหุน้ ระหวา่ง EP กบั 
บริษทั ปรีดา ปราโมทย ์จาํกดั  กบั  บริษทั เอก็ซ์เซลล้ิงค ์จาํกดั  จาํนวน 3,635,800 
หุน้ 

2. อนุมติัการเขา้ทาํรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัย่อย  บริษทั อีสเทอร์น พาว
เวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (EP)  ในการเขา้ทาํสัญญาซ้ือขายหุน้ ระหวา่ง EP กบั 
บริษทั เอสทีซี เอ็นเนอร์ยี่ จาํกดั  กบั บริษทั เอเพ็กซ์ เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชัน่  จาํกดั  
จาํนวน 9,875,000 หุน้ 

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

4. อนุมัติยกเลิกการเข้าทาํสัญญาพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ประเทศญ่ีปุ่น Genbi Project 10 MW และ Shirakata Project 1-3 = 5.336 MW. 
รวม 4 โครงการ = 15.336 MW ของบริษทัยอ่ยและใหน้าํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
เพือ่รับทราบต่อไป 

 

15 สิงหาคม 2559 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 6/2559 ไดมี้มติอนุมติัให้เขา้ทาํ
รายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัย่อยทางออ้ม  บริษทั อะควาติส  เอ็นเนอร์จี  จาํกดั 
(AQU) ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นพื้นท่ีของสหกรณ์การเกษตร
เมืองปราจีนบุรี จาํกดั ขนาดกาํลงัการผลิต 5 เมกะวตัต ์  

 

18 พฤศจิกายน 2559 
 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 8/2559 ไดมี้มติท่ีสาํคญัดงัน้ี 
1. อนุมัติการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประเทศญ่ีปุ่น 

Mimata Project ขนาดกาํลงัการผลิต 5 เมกะวตัต ์ของบริษทัยอ่ย 
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18 พฤศจิกายน 2559 
(ต่อ) 

2. อนุมัติการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประเทศญ่ีปุ่น 
Shichikashuku Project 1 – 2  ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 3.465 เมกะวตัต ์ของ
บริษทัยอ่ย 
 

21 พฤศจิกายน 2559 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น โครงการ Kyoto  ไดเ้ร่ิมเดินเคร่ืองเชิง
พาณิชยจ์าํหน่ายกระแสไฟฟ้า ขนาดกาํลงัการผลิต 9.99 เมกะวตัต ์

 

14 ธันวาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 9/2559 ไดมี้มติท่ีใหเ้ขา้ทาํรายการ
ไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์อง EP การเขา้ทาํสัญญาซ้ือขายหุ้นบริษทั ทศัน์ศิริ จาํกดั   ระหว่าง  
บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) กบั บริษทั พีพีจีอาร์ จาํกดั   จาํนวน 
3,099,998 หุน้ ในมูลค่าหุน้ละ 164.33 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 509,422,671.34 บาท  คิด
เป็นร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน 

 

19 มกราคม 2560 AEKK ไดท้าํสัญญาซ้ือหุน้ของ Higashi Nihon Mega Solar 3 Godo Kaisha (GK4) 
ในประเทศญ่ีปุ่นในสดัส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน เป็นเงิน 50,000 เยน จากผูถื้อ
หุ้นเดิมมูลค่าตามสัญญา 410.42 ล้านเยน ซ่ึง GK4 เป็นผู ้ได้รับสิทธิในการพัฒนา
โครงการโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์จาํนวน 2 โครงการ สัญญาดงักล่าวไดร้วม
สิทธิในการผลิตไฟฟ้า และใบอนุญาตต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างโครงการไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย ์(Fit) มูลค่า 314.37 ลา้นเยน (คิดเป็น 95.44 ลา้นบาท) รวมถึงสิทธิใน
ท่ีดินมูลค่า 96 ลา้นเยน (คิดเป็น 95.44 ลา้นบาท)  

 

23 มกราคม 2560 AE-KK ไดโ้อนหุน้ทั้งหมดของ GK3 ใหแ้ก่ Kyotamba Solar Holding Ippan Shadan 
Houjin เพือ่ใหเ้ป็นไปตามโครงสร้างทางกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น 

 

1 กมุภาพนัธ์ 2560 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น โครงการ Kyoto  ไดเ้ร่ิมเดินเคร่ืองเชิง
พาณิชยจ์าํหน่ายกระแสไฟฟ้า ขนาดกาํลงัการผลิต 9.99 เมกะวตัต ์

 

21 กมุภาพนัธ์ 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 1/2560 ไดมี้มติอนุมติัเร่ืองสาํคญั
ดงัน้ี 
1. อนุมติัให ้EP เขา้ทาํสัญญาซ้ือขายหุน้ใน บจก.ทศัน์ศิริ เพิ่มเติมจากผูถื้อหุน้เดิม

อีก จาํนวน 3,099,998 หุน้ โดยท่ีมูลค่าตามสัญญา 509.42 ลา้นบาท ภายหลงัการ
ซ้ือหุน้ สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 99.99 และสัดส่วน
การถือหุ้นทางออ้มในบจก.เอสเอสยูที คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน
ของบริษทัดงักล่าว 

2. อนุมติัให ้EP เขา้ทาํสญัญาซ้ือขายหุน้ใน บจก. เอสทีซี เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั (STCE) 
จาํนวน 78,447,600 หุน้ ในราคาหุน้ละ 16.433 บาท เป็นเงิน 1,289.13 ลา้นบาท 
คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนในบริษทัดงักล่าว 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

หนา้ท่ี 19  

21 กมุภาพนัธ์ 2560 
(ต่อ) 

เพือ่เขา้เป็นผูถื้อหุน้ทางออ้มในบจก. แทค เอน็เนอยี ่(TAC) คิดเป็นร้อยละ 39.60 
ของทุนจดทะเบียน และเพื่อเขา้เป็นผูถื้อหุน้ทางออ้มในบริษทั เอสเอสยทีู จาํกดั 
(SSUT) เพิ่มอีกร้อยละ 15.84 ของทุนจดทะเบียน และเขา้เป็นผูถื้อหุน้ทางออ้ม
ในบริษทั พพีทีีซี จาํกดั (PPTC) ร้อยละ 19.80 ของทุนจดทะเบียน 

3. อนุมติัให้ EP เขา้ทาํสัญญาซ้ือขายหุ้นในบจก.เอเพ็กซ์ เอ็นเนอยี่ โซลูชั่น 
(APEX) จาํนวน 20,602,400 หุน้ ในราคาหุน้ละ 16.433 บาท เป็นเงิน 338.56 
ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 81.25 ของทุนจดทะเบียนในบริษทั
ดงักล่าว เพื่อเขา้เป็นผูถื้อหุน้ทางออ้มในบริษทั แทค เอน็เนอยี ่จาํกดั (TAC) คิด
เป็นร้อยละ 10.40 ของทุนจดทะเบียน และเพือ่เขา้เป็นผูถื้อหุน้ทางออ้มในบริษทั 
เอสเอสยทีู จาํกดั (SSUT) เพิ่มอีกร้อยละ 4.16 ของทุนจดทะเบียน และเขา้เป็นผู ้
ถือหุน้ทางออ้มในบริษทั พพีทีีซี จาํกดั (PPTC) ร้อยละ 5.20 ของทุนจดทะเบียน 

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

 

15 พฤษภาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 5/2560 ไดมี้มติอนุมติัเร่ืองสาํคญั
ดงัน้ี 
1. อนุมติัให ้EP ซ้ือหุน้ทั้งหมดในบริษทั เอป็โก ้เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั จากบริษทั เอป็

โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั จาํกดั จาํนวน 19,999,997 หุน้ ในราคาทุน รวมเป็นเงิน 
119.99 ลา้นบาท สัดส่วนการถือหุน้คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนใน
บริษทัดังกล่าว เพื่อจัดโครงสร้างการถือหุ้นใหม่ให้เกิดความชัดเจนในการ
ดาํเนินธุรกิจ 

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

 

28 มิถุนายน 2560 
 
 
 
 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 6/2560 มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัฯ ลง
นามในสัญญาสนบัสนุนทางการเงินโดยผูถื้อหุน้ (Equity Contribution and Shareholders 
Support Agreement) ในฐานะเป็นผูส้นบัสนุนหลกัใหม่ (The New Major Sponsor) และ
บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“EP” หรือ “บริษทัยอ่ย”) ในฐานะผูถื้อ
หุน้ใหม่ (The New Shareholder) เพื่อประกอบสัญญาเงินกู ้(Facility Agreement) ของ
บริษทั พีพีทีซี จาํกดั (“PPTC” หรือ “บริษทัร่วมทางตรงและบริษทัร่วมออ้ม”) ใน
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28 มิถุนายน 2560 
(ต่อ) 

สัดส่วนร้อยละ 49.50 โดยจะตอ้งมีการจดัทาํสัญญาเพิ่มเติม ภายใตส้ัญญาแกไ้ขเพิ่มเติม
สญัญาสินเช่ือ 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 
 
 
 
 

ไดมี้การยกเลิก TK Agreement ระหวา่ง EPCO-E กบั GK3 ฉบบัลงวนัท่ี 1 เมษายน 
2559 และไดท้าํสัญญาใหม่ เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2560 แทนฉบบัเดิม ซ่ึงเน้ือหาหลกัคือ
การเปล่ียนแปลงสดัส่วนผลตอบแทน จากเดิมคือสดัส่วนร้อยละ 97 : 3 เป็นร้อยละ 98 : 2 
และสดัส่วนการจ่ายเงินลงทุนจากเดิม 648.95 ลา้นเยน (ซ่ึงจ่ายชาํระเงินลงทุนแลว้จาํนวน 
50 ลา้นเยน เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2559) เป็น 931 ลา้นเยน ทั้งน้ี EPCO-E ไดรั้บคืนเงิน
ลงทุนจาก GK3 ตามสัญญาฉบบัเดิมท่ียกเลิก จาํนวน 50 ลา้นเยน และจ่ายเงินลงทุนตาม
สดัส่วนของสญัญาฉบบัใหม่จาํนวน 931 ลา้นเยน 

 

5 กมุภาพนัธ์ 2561 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 1/2561 มีมติอนุมติัแผนการเสนอ
ขายหุน้สามญัของบริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (EP) ต่อประชาชน
ทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO)  และแผนการนาํหุน้ของ EP จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (Spin Off) โดยจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกใหม่ท่ีจะเสนอขายต่อประชาชน
ทัว่ไปเป็นคร้ังแรกของ EP จะมีสัดส่วนร้อยละ 20 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ 
EP ภายหลงัการเพิ่มทุน และบริษทัฯ  จะยงัคงเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีอาํนาจควบคุมใน EP ใน
สดัส่วนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนภายหลงัการเพิม่ทุน 

 

13 กมุภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 2/2561 มีมติอนุมติัสัดส่วนจาํนวน
หุน้สามญัท่ีออกใหม่ของ บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (EP) ท่ีจะ
จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ 
(Pre-emptive Rights) ในอตัราไม่เกินร้อยละ 35 ของจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกใหม่ของ EP 
ท่ีจะเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก 

 

6 มีนาคม 2561 EP ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้จากเดิม 12,000,000,000 หุน้ มูล
ค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เป็น 2,400,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท และเพ่ิม
ทุนหุ้นสามัญอีกจํานวน 600,000,000 หุ้น รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้ งส้ิน 
3,000,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เป็นทุนชาํระแลว้ 2,400,000,000 
หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท รวมเป็นทุนชาํระแลว้ทั้งส้ิน 1,200,000,000 บาท 
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19 กนัยายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 10/2561 ไดมี้มติอนุมติัให ้บริษทั 
โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) (SPM) เขา้ลงนามในสัญญาซ้ือขายหุ้น 
Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company (PKS) ท่ีเรียกชาํระแลว้ และสัญญา
พฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย  ์ท่ีจังหวดัฟูเยี้ ยน สาธารณรัฐสังคม
เวียดนาม จาํนวน 2 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 99.216 เมกะวตัต ์โดย PKS มี
สิทธิในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าใหก้บั Electricity of Vietnam (EVN) ระยะเวลา 25 ปี ใน
อตัรารับซ้ือไฟฟ้า (FIT) ท่ี 0.0935 USD ต่อหน่วย (หรือประมาณ 3.07 บาท อตัรา
แลกเปล่ียนถวัเฉล่ียท่ี 32.7873 บาท/1 USD อา้งอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ 
วนัท่ี 18 กนัยายน 2561) เป็นระยะเวลา 20 ปี และอีก 5 ปีสุดทา้ย อตัรารับซ้ือไฟฟ้า
เป็นไปตามราคาตลาด  

 

31 ตุลาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 11/2561 ไดมี้มติอนุมติัให ้  
Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company (PKS) ดาํเนินการลงทุนก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ท่ีจงัหวดัฟูเยี้ยน สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม (“โครงการ 
PKS”) จาํนวน 2 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 99.216 เมกะวตัต ์และอนุมติัให ้
บริษทั โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเมน้ท์ (ประเทศไทย) (SPM) เขา้ทาํบนัทึกขอ้ตกลง
ลงทุนร่วมกนัในโครงการ PKS โดย SPM ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 65 กบับริษทั คอม
มิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเตม็ส์ โซลูชัน่ จาํกดั (มหาชน) (CSS) ในสัดส่วนร้อยละ 25 และ
หุน้ส่วนท่ีเหลือโดย Nam Viet Hung Investment Corporation) (NVH) และกรรมการ   
1 ท่านของ NVH ถือหุน้รวมกนัในสดัส่วนร้อยละ 10 

 

12 ธันวาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 13/2561 ไดมี้มติอนุมติัให้เขา้
ลงทุนซ้ือหุน้สามญั บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั (WPS) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ี
ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการพิมพห์นงัสือ และวารสารต่างๆ  จาํนวน 42,250,000 หุ้น 
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 84.50 โดยซ้ือจาก บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั 
(มหาชน) (NMG) ในราคาหุน้ละ 9.645 บาท เป็นเงิน 407.50 ลา้นบาท และไดรั้บโอน
หุน้ WPS เรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2561 จึงส่งผลให ้ WPS เป็นบริษทัยอ่ย
ของบริษทัฯ        
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บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) ก่อตั้งข้ึน เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2533 และจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2536 โดยบริษทัประกอบธุรกิจหลกัประเภทรับจา้ง
พิมพ ์ เป็นผูผ้ลิตส่ิงพิมพท่ี์ด าเนินธุรกิจโรงพิมพ ์โดยให้บริการแบบครบวงจร เร่ิมตั้งแต่วางแผนการผลิต รับ
จดัท าตน้ฉบบั จดัหนา้ ออกแบบ แยกสี ถ่ายภาพขาวด า ท าเพลท ท าปรู๊พ พิมพอ์อฟเซตทั้งระบบป้อนแผน่และ
ป้อนมว้น พบั เขา้เล่ม ไสกาว จนกระทัง่เขา้เล่มเป็นส่ิงพิมพส์ าเร็จรูป หรือตามแนวคิดแบบ One Stop Printing 
Facility  ต่อมาบริษทัฯไดข้ยายธุรกิจเพ่ิมในดา้นพลงังานทดแทน ตั้งแต่ปลายปี 2554   ขยายธุรกิจส่ิงพิมพ์
ประเภทบรรจุภณัฑ์กระดาษส าหรับอาหารในปี 2560 และจะขยายธุรกิจส่ิงพิมพป์ระเภทกล่องลูกฟูกเพ่ิม 
ภายในปี 2562 
 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามงบการเงนิรวม ตั้งแต่ปี 2559 – 2561 
                                                    หน่วย :  พนับาท 

โครงสร้างรายได้ ตามกลุ่มธุรกจิ  ปี 2561  %  ปี 2560  %  ปี 2559 % 

รายได้จากการขายและบริการ 

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

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

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

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

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

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

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
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การประกอบธุรกจิส่ิงพมิพ์ และบรรจุภณัฑ์ 
 

ลกัษณะผลติภัณฑ์ และบริการ 
บริษทัฯท าการผลิตตามแบบ และค าสั่งซ้ือของลูกคา้ ซ่ึงสามารถแบ่งตามวตัถุประสงค์ของงาน ได้

ดงัน้ี :- 
1. งานพิมพเ์พ่ือการศึกษา การส่ือสารและการบนัเทิง เช่น การพิมพห์นงัสือ สมุดต าราเรียน วารสาร 

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

 

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

 
โครงสร้างรายได้                                                                                                                       

หน่วย :  พนับาท 
 ประเภทส่ิงพมิพ์  ปี 2561  %  ปี 2560  %  ปี 2559  % 

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

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

ต่างประเทศ:-             

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

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

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

ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ 
 บริษทั โรงพิมพ์ตะวนัออก จ ากดั (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)  ประเภทนิตยสาร 
  บริษทัฯไดใ้ห้บริการพิมพนิ์ตยสารแก่บริษทัเจา้ของหนงัสือหลายบริษทั โดยเป็นนิตยสารรายเดือน, 
รายปักษ ์และรายสปัดาห์ รวมกวา่  10  เล่ม  อาทิเช่น  นิตยสาร อ.ส.ท. รายเดือน,  LIPS รายเดือน, มาแชนแนล
รายเดือน, ธรรมลีลารายเดือน เป็นตน้  เน่ืองจากส่ืออิเลค็ทรอนิคส์สมยัใหม่ หรือ Social Media ต่างๆท่ีเขา้มามี
บทบาทในยุคปัจจุบนั ท าให้นิตยสารหลายฉบบัตอ้งลดจ านวนพิมพ ์และบางฉบบัก็ปิดตวัลง  จึงส่งผลให้
บริษทัฯมียอดส่ิงพิมพป์ระเภทน้ีลดลง 
 

3)  ประเภทหนังสือ, คู่มือ และพอ็กเกต็บุ๊ค 
 ในปีน้ีภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศยงัคงชะลอตวั  ธุรกิจต่างๆยงัคงด าเนินไปได ้ บริษทัฯสามารถ
สร้างลูกคา้รายใหม่  และยงัคงรักษาฐานลูกคา้เดิมไวไ้ด ้ โดยมุ่งเนน้ไปยงัลูกคา้กลุ่มเป้าหมายท่ีมีศกัยภาพสูง  
เพ่ือเพ่ิมมูลค่างานพิมพ ์ และจากการท่ีภาครัฐใหก้ารสนบัสนุนส่ือการเรียนการสอนนั้น ท าใหบ้ริษทัฯสามารถ
รักษายอดส่ิงพิมพป์ระเภทหนงัสือเรียนไวไ้ด ้ และบริษทัฯยงัคงไดรั้บการสนบัสนุนจากลูกคา้ประเทศเพื่อน
บา้น เป็นงานส่ิงพิมพ์แบบเรียนกระทรวงศึกษาธิการลาวเช่นเคย  ส าหรับงานพิมพ์ประเภทหนังสือคู่มือ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และกลอ้งถ่ายรูป อาทิเช่น คู่มือ FUJITSU, คู่มือรถยนต ์ฯลฯ  บริษทัฯยงัสามารถรักษายอดขาย
ส่ิงพิมพป์ระเภทน้ีไวไ้ด ้   
 

4)  ประเภทโบชัวร์ แคต็ตาลอ็ก อ่ืนๆ  
 จากนวตักรรมและเทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีเขา้มามีบทบาทส าคญัในยคุปัจจุบนั ลูกคา้ของบริษทัฯบาง
ราย เปล่ียนช่องทางการน าเสนอผลิตภณัฑ์เป็นแบบดิจิทลัคอนเทนต์ผ่านช่องทางเว็บไซต์, ผ่านช่องทาง
อิเลคทรอนิกส์ หรือทาง Social Media ต่างๆ  แต่บริษทัฯยงัสามารถรักษายอดขายส่ิงพิมพป์ระเภทน้ีได ้
เน่ืองจากไดรั้บการสนบัสนุนจากฐานลูกคา้เดิมไวไ้ด ้
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5)  ประเภทปฏิทนิ และไดอาร่ี 
 บริษทัฯ ยงัสามารถรักษาฐานลูกคา้เดิม และสร้างลูกคา้ใหม่ไดส้ าหรับงานพิมพป์ระเภทปฏิทิน และ
ไดอาร่ี เพราะแต่ละบริษทัยงัตอ้งสั่งพิมพเ์พื่อส าหรับแจกในช่วงปลายปี   ท าให้บริษทัฯสามารถรักษายอด
ส่ิงพิมพป์ระเภทน้ีได ้โดยมียอดขายเพ่ิมข้ึนไม่มากนกั 
 

ลกัษณะของลูกค้า 
ลกัษณะลูกคา้ส าคญัของบริษทัแบ่งไดด้งัน้ี 

1. ลูกคา้ท่ีมีการเซ็นสญัญาระยะเวลามากกวา่ 1 ปีข้ึนไป  มียอดขายประมาณร้อยละ 20 ของยอดขาย ปี 2561 
2. ลูกคา้ท่ีมีการเซ็นสญัญาระยะเวลา1ปีโดยต่อสญัญาทุกปี มียอดขายประมาณร้อยละ 10 ของ

ยอดขาย ปี 2561 
3. ลูกคา้ท่ีมีการส่งงานเป็นประจ า โดยไม่มีการเซ็นสญัญา แต่มีใบสัง่ซ้ือ มียอดขายประมาณร้อยละ 

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

 

บริษทัฯคาดว่ารายไดจ้ากส่ิงพิมพใ์นปี 2562 จะเพ่ิมข้ึนเป็นเท่าตวั จากปี 2561  เน่ืองจากปลายปี 2561
บริษทัฯไดข้ยายการลงทุน ในการเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั (WPS) ใน
สัดส่วนร้อยละ 84.50%  โดย WPS ประกอบธุรกิจส่ิงพิมพ ์ และมีรายไดป้ระจ าจากงานพิมพห์นงัสือพิมพข์อง
กลุ่มเนชัน่ และมีลูกคา้ประจ ารายอ่ืนๆอีก   ทั้งน้ีบริษทัฯมีเป้าหมายขยายธุรกิจส่ิงพิมพข์อง WPS ไปยงับรรจุ-
ภณัฑป์ระเภทกล่องลูกฟูก ซ่ึงจะเร่ิมด าเนินการตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2562 เป็นตน้ไป 

 

การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

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

ตวัลง ท าใหบ้ริษทัฯมีรายไดจ้ากงานพิมพห์นงัสือพิมพท่ี์ลดลง  แต่ในช่วงปลายปีบริษทัไดเ้ขา้ซ้ือหุน้ WPS ซ่ึง
เป็นผู ้รับจ้างพิมพ์หนังสือพิมพ์ชั้ นน าหลายฉบับของประเทศไทย  ซ่ึงจะท าให้ได้งานพิมพ์ประเภท
หนงัสือพิมพเ์พ่ิมข้ึนอีก 3 ฉบบั  ดงันั้นในปี 2562 จะส่งผลใหต้ลาดหนงัสือพิมพข์องบริษทัมีการเติบโตเพ่ิมข้ึน
หลายเท่าตวั หรือประมาณ 300 ลา้นบาทต่อปี 

 

2) ตลาดส่ิงพมิพ์ส าหรับธุรกจิขายตรง 
เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจไทยชะลอตวั ท าใหมี้คนสนใจหนัไปท าธุรกิจส่วนตวัเพ่ิมข้ึน แต่ท าใหธุ้รกิจ

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

 

3) ตลาดส่ิงพมิพ์ส าหรับธุรกจิขายปลกี และขายส่งขนาดใหญ่ 
ตลาดส่ิงพิมพส์ าหรับธุรกิจขายปลีกและขายส่งขนาดใหญ่มีการปรับวิธีโฆษณาสินคา้โดยการใชส่ื้อ

ผสมผสานส่ือออนไลน์ และออฟไลน์เขา้ดว้ยกนั เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในยคุปัจจนั ท าให้
มีการปรับตวัในดา้นส่ิงพิมพ์ โดยบริษทัขนาดใหญ่ ธุรกิจขายปลีกและขายส่ง เปล่ียนวิธีจากพิมพ์ใบปลิว
จ านวนมาก ไปลงโฆษณาทางด้านหนังสือพิมพ์รายวนั และลงโฆษณาทางด้านส่ือออนไลน์เพ่ิมมากข้ึน 
โดยประมาณงานพิมพล์ดลงเหลือประมาณ 10 ลา้นบาท ในปี 2561 

 

4) ตลาดส่ิงพมิพ์เพ่ือการศึกษา 
ตลาดส่ิงพิมพเ์พ่ือการศึกษา เช่น ต าราเรียนในปี 2561  เป็นปีท่ีรัฐบาลยงัคงส่งเสริมเพ่ือนกัเรียนเรียน

ฟรีต่อเน่ือง โดยรัฐเป็นผูช้  าระค่าต าราเรียน ท าใหบ้ริษทัท่ีเป็นผูจ้ดัพิมพมี์การขยายตวัมากและเป็นตลาดท่ีใหญ่
มาก แต่ปัญหา คือ มีระยะเวลาการผลิตท่ีสั้นมาก บริษทัฯจึงไดพ้ยายามหาตลาดส่ิงพิมพ ์เพ่ือการศึกษาทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ เช่น หนงัสือเรียนกระทรวงศึกษาธิการลาว โดยในปี 2561 บริษทัมีงานพิมพป์ระเภท
การศึกษาเขา้มาประมาณ 200 ลา้นบาท 

 

5) ตลาดส่ิงพมิพ์นิตยสาร 
ในปี 2561 บริษทัฯมียอดขายนิตยสารลดลงไปมาก  เน่ืองจากส่ืออิเล็คทรอนิคส์สมยัใหม่ หรือ Social 

Media ต่างๆท่ีเขา้มามีบทบาทในยคุปัจจุบนั  ท าใหพ้ฤติกรรมของผูอ่้านเร่ิมหนัไปใชบ้ริการทางส่ือออนไลน์
เพ่ิมข้ึน ส่งผลใหนิ้ตยสารหลายฉบบัลดยอดจ านวนพิมพล์ง และหลายฉบบัก็ปิดตวัลง  แต่อยา่งไรก็ตามบริษทั
ฯจะพยายามหาลูกคา้ใหม่ท่ีจดัท านิตยสารเพ่ือความรู้ ความบนัเทิงใหเ้พ่ิมมากข้ึน โดยบริษทัมียอดขายส่ิงพิมพ์
ประเภทนิตยสารประมาณ 50 ลา้นบาท ในปี 2561 
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6) ตลาดส่ิงพมิพ์ประเภทคู่มือ 
ในปี 2561 ภาวะการส่งออกจะดีข้ึน แต่ตลาดส่ิงพิมพป์ระเภทคู่มือมีการฟ้ืนตวัอยา่งชา้ๆ และลูกคา้

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

สภาวะตลาดและแนวโน้มการเติบโต, การแข่งขนั และปัจจัยภายนอกทีก่ระทบต่ออุตสาหกรรมการพมิพ์ 
 

จากภาวะทัว่ไปในปี 2561 การพิมพย์งัคงซบเซาอยู่ แต่บริษทัคาดการณ์ว่าในปี 2562 เศรษฐกิจ
โดยทัว่ไปจะดีข้ึน เร่ืองจากการเลือกตั้งในช่วงตน้ปี 2562 และจะมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาลท่ี 10 
จะท าใหเ้ศรษฐกิจ โดยทัว่ไปดีข้ึน และหวงัวา่ภาคธุรกิจการส่งออกจะดีข้ึนกวา่ ปี 2561  

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

 

การผลติหรือการจัดหาผลติภัณฑ์เพ่ือจ าหน่าย 
ที่ตั้งโรงงาน    บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน)   

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

ก)  ก าลงัการผลติ และปริมาณการผลติ 
  

ก าลงัการผลติและปริมาณการผลติของโรงพมิพ์ตะวนัออก 
ก าลงัการผลติ/ปริมาณการผลติ   *   1000 

 

รายการ 2561 2560 2559 

1. หนงัสือพิมพ ์ฉบบั/ปี 30,500/15,000 30,500/15,000 30,500/15,000 
2. หนงัสือปกอ่อน เยบ็ลวด 25,000/20,000 25,000/20,000 25,000/20,000 
3.  หนงัสือปกอ่อน ไสกาว 27,000/10,000 27,000/7,200 27,000/7,200 
4.  หนงัสือปกแขง็ 3,000/150 3,000/200 3,000/200 
5.  ใบปลิวแผน่พบั 170,000/90,000 170,000/75,000 170,000/75,000 
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ข) อตัราการใช้ก าลงัการผลติ 
                  เน่ืองจากธุรกิจการพิมพย์งัเป็นธุรกิจบริการซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัฤดูกาล และโอกาสพิเศษต่าง ๆ ในรอบปี    
จึงท าให้การใชก้ าลงัการผลิตไม่สม ่าเสมอและคาดการณ์ล าบาก เพราะบางช่วงในฤดูกาลก าลงัการผลิตไม่
เพียงพอ แต่บางช่วงเวลาก็มีก าลงัการผลิตเกินงานท่ีมีอยู ่ซ่ึงถา้เฉล่ียการใชก้ าลงัการผลิต จะประมาณ 80% ต่อ
ปี โดยการพิมพม์ว้นของหนงัสือพิมพย์งัสามารถรับงานไดอี้กมาก 
 

ค) อตัราเพิม่ของปริมาณการผลติตามจ านวนหน่วย 
                  อตัราเพ่ิมของปริมาณการผลิต บริษทัฯ ยงัสามารถจะพิมพ ์ เช่น หนงัสือพิมพไ์ดอี้ก 2 ลา้นฉบบัต่อ
เดือนแต่เน่ืองจากผลกระทบทางเศรษฐกิจจึงไม่มีงานเพียงพอ 
 

ง) จ านวนกะทีผ่ลติได้ จ านวนกะทีผ่ลติจริง 
                 จ านวนกะท่ีท างานอยู ่2 กะ โดยจ านวนกะท่ีผลิตไดจ้ริง 2 กะ   
 
 
 

วตัถุดบิและผู้จ าหน่ายวตัถุดิบ (Supplier) 
 

วตัถุดบิ 
         วตัถุดิบหลกัของบริษทัฯ  ประกอบดว้ย กระดาษ, เพลท, หมึก, น ้ายาเคมี ต่าง ๆ  
 

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

 ตน้ทุนวตัถุดิบท่ีมากกวา่ 45% คือกระดาษ เป็นวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงราคาตาม
สภาวะเศรษฐกิจ 
 
 

สภาพปัญหาเกีย่วกบัวตัถุดบิ  
              ในปี 2561 ราคาเยื่อกระดาษปรับตวัเพ่ิมข้ึนเล็กนอ้ย  ท าให้ราคากระดาษในประเทศมีการปรับตวั
สูงข้ึน และในปี 2562 คาดวา่ราคากระดาษจะปรับตวัเพ่ิมข้ึนอีก   
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ผู้จ าหน่ายวตัถุดบิ (Supplier) 
                ในประเทศ   
                            ผู้จ าหน่ายกระดาษ ประกอบด้วย : - 

1. บริษทั  ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ มิลล ์จ ากดั 
2. บริษทั  ผลิตภณัฑก์ระดาษไทย  จ ากดั 
3. บริษทั ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ จ ากดั  
4. บริษทั อี.พี.ซี.คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
5. บริษทั แอล พี นครธน จ ากดั 
6. บริษทั ร็อคเซล จ ากดั 
7. บริษทั สยามกมลเอก จ ากดั 
8. บริษทั พี.ซี.ไอ. อุตสาหกรรมกระดาษ จ ากดั 
9. บริษทั โรงงานกระดาษเทนมา (ประเทศไทย) จ ากดั 
10. บริษทั เปเปอร์กรีน จ ากดั 

 
 
 

  ผู้จ าหน่ายหมกึพมิพ์ ประกอบด้วย :- 
1. บริษทั เอม็.ดี.แมชชีนเนอร่ี แอนด ์ซพัพลาย จ ากดั 
2. บริษทั โตโยอ้ิงค ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
3. บริษทั พาโนราม่า อ้ิงค ์จ ากดั 
4. บริษทั ทอ็ปเทค มิเลนเนียม จ ากดั 

 

                            ผู้จ าหน่ายเพลท ,เคมภีัณฑ์ และอ่ืนๆ ประกอบด้วย :- 
1. บริษทั เนชัน่ไวด ์จ ากดั 
2. บริษทั มณีอุดมสุขจ ากดั 
3. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สกรีนซพัพลาย 
4. บริษทั เฮงเคล็ (ประเทศไทย) จ ากดั 
5. บริษทั เอม็ซี อินดสัเทรียลเคมิคลั จ ากดั 
6. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั โพลี พอส 
7. บริษทั สตาร์ ไวร์ คอมบ ์จ ากดั 
8. บริษทั เอส.ทรี.จี อินเตอร์เทรด จ ากดั 
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                ต่างประเทศ  
                            ผู้จ าหน่ายกระดาษ และวัสดุอ่ืนๆ ประกอบด้วย :- 

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

 

ในการจดัหาวตัถุดิบของบริษทัฯ 3 ปีท่ีผา่นมา ไม่มีการจดัหาจากรายใด > 30% ติดต่อกนั 
 
 

การประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้า 
 

ตามท่ีภาครัฐได้มีนโยบายในการสนับสนุนการใช้ไฟฟ้าพลงังานทดแทนนั้น โดยกลุ่มบริษทัได้

เลง็เห็นถึงโอกาสในการพฒันา และไดล้งทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังานทดแทน  ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีมีศกัยภาพ

ในการเจริญเติบโตท่ีสูง และมีความเส่ียงในการด าเนินงานต ่า ตลอดจนสามารถสร้างรายไดท่ี้มัน่คงไดใ้นระยะ

ยาว  

โดยมีธุรกิจหลกั คือ การผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน ประเภทพลงังานแสงอาทิตย์

เป็นหลกั โดยมีโครงการตั้งอยูใ่นประเทศไทยและต่างประเทศ อีกทั้งยงัรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า Solar 

Rooftop ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2560 นอกจากน้ี บริษทัฯ มีการลงทุนในบริษทัร่วม ซ่ึงประกอบธุรกิจผลิต

และจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน ้า โดยโรงไฟฟ้าแบบพลงังานความร้อนร่วม (“Co-generation”)  

ปัจจุบนั โครงการผลิตไฟฟ้าท่ีอยูภ่ายใตก้ารด าเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม (“กลุ่มบริษทัฯ”) 

ทั้งท่ีด าเนินการเชิงพาณิชย ์(“COD”) แลว้ และโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการพฒันารวมทั้งหมด 18 โครงการ คิด

เป็นก าลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุน้รวม  520.72 เมกะวตัต ์และก าลงัการผลิตไอน ้ าเสนอ

ขายตามสัดส่วนการถือหุน้รวม 38.85 ตนัต่อชัว่โมง  โดยแบ่งเป็นโครงการท่ี COD แลว้ 12 โครงการ คิดเป็น

ก าลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุน้รวม 197.00 เมกะวตัต ์และก าลงัการผลิตไอน ้ าเสนอขาย
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ตามสดัส่วนการถือหุน้รวม 38.85 ตนัต่อชัว่โมง และโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการพฒันา 6 โครงการ คิดเป็นก าลงั

การผลิตไฟฟ้าเสนอขายตามสดัส่วนการถือหุน้รวม 28.76 เมกะวตัต ์
 

โครงสร้างรายได้ของธุรกจิโรงไฟฟ้า 
 

1. รายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้า 
 กลุ่มบริษทัไดล้งนามในสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า (PPA) กบั กฟภ. ส าหรับการซ้ือขายไฟฟ้า ของ โรงไฟฟ้า   

บ่อพลอย จ านวน 10 เมกะวตัต ์และโรงไฟฟ้าลพบุรี จ านวน 5 เมกะวตัต ์รวม 2 โครงการ เป็นจ านวน 15 เมกะ
วตัต ์โดยสัญญามีระยะเวลา 5 ปี ต่ออายคุร้ังละ 5 ปี โดยอตัโนมติั รวมเป็นระยะเวลา 25 ปี และมีผลบงัคบัใช้
จนกวา่ผูผ้ลิตไฟฟ้ายืน่หนงัสือขอยกเลิกสญัญา 
 

2. รายได้จากส่วนเพิม่ราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) 
 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ถือเป็นพลงังานหมุนเวียนรูปแบบหน่ึง ท่ีไดรั้บการส่งเสริมจากภาครัฐ 

โดยไดรั้บส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้าในอตัรา 8 บาทต่อกิโลวตัตช์ัว่โมง เป็นระยะเวลา 10 ปี นบัจากวนัเร่ิมซ้ือ
ขายไฟฟ้า 
 

3. รายได้ค่าก่อสร้าง 
 จากธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ เร่ิมมีการรับรู้รายไดป้ระเภทน้ี

ในช่วงไตรมาสท่ี 4 ของปี 2560 
 
 

สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
กลุ่มบริษทัไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดย

ไดรั้บสิทธ์ิประโยชน์ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการระยะเวลา 8 ปี นบัแต่
วนัท่ีเร่ิมมีรายได ้และภายหลงัจากระยะเวลา 8 ปี ดงักล่าว กิจการจะไดรั้บการลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลใน
อตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติ เป็นระยะเวลา 5 ปี และโรงไฟฟ้าบ่อพลอยเร่ิมจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเรียบร้อยแลว้ ตั้งแต่วนัท่ี 15 ตุลาคม 2555 และโรงไฟฟ้าลพบุรี เร่ิมจ าหน่ายกระแสไฟฟ้ากบัการไฟฟ้า 
ตั้งแต่วนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2557 อตัราภาษีท่ีช าระสามารถสรุปได ้ดงัน้ี :- 

 

ปี 
อตัราภาษีทีไ่ด้รับ 

การยกเว้น 
อตัราภาษีเงนิได้ 

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

ตั้งแต่ปีท่ี 13 ข้ึนไป 0% 30% 
 

* ค านวณจากอตัราภาษีเงินไดป้กติ 30% 
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ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
 

บริษทัยอ่ยทางตรงและทางออ้ม ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน ประเภท
พลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นหลกั โดยมีโครงการตั้งอยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ และยงัมีการประกอบ
กิจการรับติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2560 นอกจากน้ี ยงัมีบริษทัร่วมของ
บริษทัฯ ซ่ึงประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าประเภทโรงไฟฟ้า Cogeneration 
 

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ประเภท Solar Farm ในประเทศไทย 
 ปัจจุบนั กลุ่มบริษทัฯ มีโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยป์ระเภท Solar Farm ในประเทศไทยท่ี

ด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ รวมทั้งส้ิน 4 โรง มีก าลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขายรวมทั้งส้ิน 20 เมกะวตัต ์(ก าลงัการ
ผลิตติดตั้งรวมประมาณ 23 เมกะวตัต)์ โดยมีรายละเอียดของแต่ละโรงไฟฟ้า ซ่ึงด าเนินการโดยบริษทัยอ่ย 4 
บริษทั ดงัต่อไปน้ี 
 

โครงการ 
เจ้าของ
โครงการ 

คู่สญัญา 
ท่ีตัง้โครงการ ก าลงัการผลิต

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

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

 

(ก). โครงการบ่อพลอย 1 
โครงการบ่อพลอย 1 ด าเนินการโดย RPV ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย ซ่ึง EP 

ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โครงการบ่อพลอย 1 เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์นาดก าลงั
การผลิตเสนอขาย 5 เมกะวตัต์ ซ่ึงอยูท่ี่อ  าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี และมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าส าหรับ
ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (VSPP) กบั กฟภ. โดยไดรั้บส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) ในราคา 8 บาทต่อ
กิโลวตัตช์ัว่โมง เป็นระยะเวลา 10 ปี โดย COD เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2555 ซ่ึงจะไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลส าหรับกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ภายใตบ้ตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นระยะเวลา 8 
ปีนบัจากวนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการดงักล่าว และไดรั้บการลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับ
ก าไรสุทธิส่วนท่ีไดจ้ากกิจการดงักล่าวในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติเป็นระยะเวลาอีก 5 ปีหลงัจากพน้
ช่วงเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

(ข). โครงการบ่อพลอย 2 
โครงการบ่อพลอย 2 ด าเนินการโดย JKR ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย ซ่ึง EP 

ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 99.98 โครงการบ่อพลอย 2 เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์นาดก าลงั
การผลิตเสนอขาย 5 เมกะวตัต์ ซ่ึงอยูท่ี่อ  าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี และมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าส าหรับ
ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (VSPP) กบั กฟภ. โดยไดรั้บส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) ในราคา 8 บาทต่อ
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กิโลวตัตช์ัว่โมง เป็นระยะเวลา 10 ปี โดย COD เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2555 ซ่ึงจะไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลส าหรับกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ภายใตบ้ตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นระยะเวลา 8 
ปีนบัจากวนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการดงักล่าว และไดรั้บการลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับ
ก าไรสุทธิส่วนท่ีไดจ้ากกิจการดงักล่าวในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติเป็นระยะเวลาอีก 5 ปีหลงัจากพน้
ช่วงเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

 
 

รูปภาพโครงการบ่อพลอย 1 และโครงการบ่อพลอย 2 ซ่ึงอยูใ่นพ้ืนท่ีติดกนั 
 

 
 

(ค). โครงการลพบุรี  
โครงการลพบุรีด าเนินการโดย LS ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย ซ่ึง EP ถือหุน้ใน

สดัส่วนร้อยละ 99.99 เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์นาดก าลงัการผลิตเสนอขาย 5 เมกะวตัต ์ซ่ึง
ตั้งอยูท่ี่อ  าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี และมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าส าหรับผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็มาก (VSPP) กบั 
กฟภ. โดยไดรั้บส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) ในราคา 8 บาทต่อกิโลวตัตช์ัว่โมง เป็นระยะเวลา 10 ปี 
โดย COD เม่ือวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2557 ซ่ึงจะไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับกิจการผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตย ์ภายใตบ้ตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นระยะเวลา 8 ปีนบัจากวนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการ
ประกอบกิจการดงักล่าว และไดรั้บการลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิส่วนท่ีไดจ้ากกิจการ
ดงักล่าวในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติเป็นระยะเวลาอีก 5 ปีหลงัจากพน้ช่วงเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได้
นิติบุคคล 
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รูปภาพโครงการลพบุรี 

 
 
(ง). โครงการปราจีนบุรี  
โครงการปราจีนบุรีด าเนินการโดย PS ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย หากพิจารณา

เฉพาะหุน้สามญัของ PS โดย EP ถือหุน้ใน PS ผา่น AQT คิดเป็นสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 99.99 (อยา่งไรก็
ตาม หากนบัรวมหุน้บุริมสิทธิของ PS จะท าให ้EP ถือหุน้ทางออ้มใน PS คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.39 ทั้งน้ี 
AQT มีสิทธิในการรับเงินปันผลร้อยละ 100.00 จาก PS และมีอ านาจควบคุมโดยสิทธิออกเสียงทั้งหมดร้อยละ 
90.36 ใน PS เน่ืองจากมีหุน้บุริมสิทธิของ PS อีกส่วนหน่ึง โดยหุน้บุริมสิทธิของ PS มีเพียงสิทธิออกเสียง 1 
เสียงต่อ 10 หุ้น และไม่มีสิทธิรับเงินปันผล ทั้งน้ี หุ้นบุริมสิทธิดงักล่าวถือครองโดยบริษทั เมทลิงค ์อินโฟ 
จ ากดั ซ่ึงไม่ไดมี้ความเก่ียวขอ้งกบักรรมการ ผูบ้ริหารและผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ และการท่ีบริษทั เมท
ลิงค ์อินโฟ จ ากดั ถือหุน้บุริมสิทธิดงักล่าวเป็นไปเพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของ กฟภ.)   

ทั้งน้ี โครงการปราจีนบุรีเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์นาดก าลงัการผลิตเสนอขาย 5   
เมกะวตัต์ ซ่ึงอยู่ท่ีอ  าเภอเมือง จงัหวดัปราจีนบุรี และมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าภายใตโ้ครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพ้ืนดินส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร กบั กฟภ. แบบ 
FIT ในราคา 5.66 บาทต่อกิโลวตัตช์ัว่โมง คงท่ีตลอดอายสุัญญา เป็นระยะเวลา 25 ปี โดย COD เม่ือวนัท่ี 30 
ธนัวาคม 2559 ซ่ึงจะไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์
ภายใตบ้ตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นระยะเวลา 8 ปีนบัจากวนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ
ดงักล่าว ทั้งน้ี มูลค่าของภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส่วนท่ีไดรั้บยกเวน้รวมกนัตลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บการยกเวน้จะ
ไม่เกินกวา่ร้อยละ 100 ของเงินลงทุนของโครงการ (ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวยีน)  
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รูปภาพโครงการปราจีนบุรี 

 

 

โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ประเภท Solar Rooftop ในประเทศไทย 

ปัจจุบนั EPCOG ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย ซ่ึง EP ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 
99.99 ด าเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยป์ระเภท Solar Rooftop ในประเทศไทย ซ่ึงด าเนินการเชิง
พาณิชยแ์ลว้ รวมทั้งส้ิน 3 โครงการ ก าลงัการผลิตไฟฟ้าตามสญัญารวม 1,505 กิโลวตัต ์ซ่ึงประกอบดว้ยสัญญา
ท่ี EPCOG เขา้ท ากบั กฟน. จ านวน 8 ฉบบั (บางโครงการประกอบดว้ยสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าหลายฉบบั โปรด
พิจารณาหมายเหตุประกอบตารางด้านล่าง ) โดยท่ีทุกสัญญาดังกล่าวมีอายุ 25 ปี ทั้ งน้ี ทั้ ง 3 โครงการ 
(ประกอบดว้ยสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 8 ฉบบั) ดงักล่าวไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับกิจการผลิต
ไฟฟ้าจาก Solar Rooftop ภายใตบ้ตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นระยะเวลา 8 ปีนบัจากวนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้าก
การประกอบกิจการดงักล่าว และส าหรับโครงการก่ิงบางเสาธง (ประกอบดว้ยสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 5 ฉบบั) ยงั
ไดรั้บการลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติ
เป็นระยะเวลาอีก 5 ปีหลงัจากพน้ช่วงเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ส าหรับรายละเอียดของแต่ละ
โครงการท่ีจ าหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ภาครัฐเป็นไปตามตารางดา้นล่าง 
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โครงการ 
เจ้าของ
โครงการ 

คู่สญัญา 
ท่ีตัง้โครงการ ก าลงัการผลิต

เสนอขาย 
(kW) 

วนัเร่ิมจ่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย ์
(Commercial Operation Date) อ าเภอ / เขต จงัหวดั 

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

หมายเหตุ:  

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

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

นอกจากน้ี EPCOG ยงัด าเนินกิจการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากระบบ Solar Rooftop ใหแ้ก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้า
ภาคเอกชน โดยมีโครงการท่ียงัไม่ด าเนินการเชิงพาณิชยจ์  านวน 3 โครงการ ก าลงัการผลิตติดตั้งรวม 4,044.60 
กิโลวตัต ์โดยสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยด์งักล่าวมีระยะเวลา 15 ปี ถึง 25 ปี 

 

ภาพโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยป์ระเภท Solar Rooftop 
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โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ประเภท Solar Farm ในประเทศญี่ปุ่น 
ปัจจุบนั บริษทัฯ มีการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ประเภท Solar Farm ในประเทศ

ญ่ีปุ่นจ านวน 5 โครงการ ส าหรับโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการพฒันา ซ่ึงไดแ้ก่ โครงการชิจิคะชุคุ 1 โครงการชิจิ
คะชุคุ 2 และโครงการคูริฮาร่า 2 โครงสร้างการลงทุนจะเป็นรูปแบบการถือหุน้ตามปกติ อยา่งไรก็ตาม ส าหรับ
โครงการเกียวโต ซ่ึง COD ไปแลว้ และมีการด าเนินการผา่น Kyotamba GK ไดมี้การปรับโครงสร้างการลงทุน
เป็นแบบ จีเค-ทีเค ตามกฏหมายของประเทศญ่ีปุ่น 

โดยโครงสร้างการลงทุนแบบ จีเค-ทีเค มีความหมายวา่ “การลงทุนซ่ึงหุน้ส่วนไม่มีสิทธิออกเสียง” 
โดยโครงสร้างการลงทุนแบบ จีเค-ทีเค เป็นโครงสร้างการร่วมทุนแบบหน่ึงในญ่ีปุ่น ซ่ึงมีจุดประสงคเ์พ่ือใหผู้ ้
ลงทุนไดสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษี ทั้งน้ี ภายใตส้ัญญาระหวา่งนกัลงทุนทีเค (TK Investor ซ่ึงในท่ีน้ีคือ EPCOE 
ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ) กบัผูด้  าเนินกิจการ (TK Operator ซ่ึงในท่ีน้ีคือ Kyotamba GK) โดยท่ีนกัลงทุน
ทีเคจะน าส่งเงินลงทุนใหแ้ก่ผูด้  าเนินกิจการ เพ่ือเป็นเงินทุนในการประกอบธุรกิจ และจะมีสิทธิในการรับส่วน
แบ่งก าไรจากการประกอบกิจการตามสัดส่วนท่ีระบุในสัญญาทีเค (Tokumei Kumiai Agreement) แต่จะไม่มี
อ านาจในการบริหารหรือควบคุมกิจการ ในขณะท่ีผูด้  าเนินกิจการจะเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นโรงไฟฟ้า และเป็นผู ้
ท่ีมีสิทธิอิสระในการตดัสินใจและบริหารธุรกิจ 

อยา่งไรก็ตาม ในช่วงท่ีโครงการอยูร่ะหว่างการพฒันา ก่อนท่ีจะมีการปรับโครงสร้างการลงทุนเป็น
แบบ จีเค-ทีเค กลุ่มบริษทัฯ จะมีส่วนร่วมส าคัญในการตัดสินใจต่างๆ เพ่ือก าหนดรูปแบบการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าและวางรากฐานแนวทางการด าเนินโครงการภายหลงัการ COD อีกทั้งสัญญาทีเคไดร้ะบุวา่ผูด้  าเนิน
กิจการจะตอ้งด าเนินโครงการเพ่ือผลตอบแทนของนกัลงทุนทีเคเป็นส าคญั 
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ปัจจุบนั กลุ่มบริษทัฯ มีโครงการ Solar Farm ในประเทศญ่ีปุ่นท่ีด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ 2 
โครงการ ก าลงัการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 19.51 เมกะวตัต ์และท่ีอยูร่ะหวา่งก่อสร้าง 3 โครงการ ก าลงัการผลิต
ไฟฟ้าตามสญัญารวมประมาณ 15.71 เมกะวตัต ์โดยมีรายละเอียดของแต่ละโครงการ ดงัต่อไปน้ี 

โครงการ 
เจ้าของ
โครงการ 

คู่สญัญา ท่ีตัง้โครงการ 
ก าลงัการผลิต
เสนอขาย (MW) 

วนัเร่ิมจ่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย ์
(Commercial Operation Date) 

โครงการเกยีวโต Kyotamba GK Kansai Electric 
Power Co., Inc. 

เกยีวตมับะ 
จงัหวดัเกยีวโต 

9.99 21 พฤศจกิายน 2559 

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

ครูฮิารา่ 
จงัหวดัมยิาก ิ

9.52 1 ตุลาคม 2561 

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

ครูฮิารา่ 
จงัหวดัมยิาก ิ

12.24 ไตรมาสที ่4 ปี 2562 (คาดการณ์) 

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

ชจิคิะชุคุ  
จงัหวดัมยิาง ิ

1.98 ไตรมาสที ่4 ปี 2562 (คาดการณ์) 

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

ชจิคิะชุคุ  
จงัหวดัมยิาง ิ

1.485 ไตรมาสที ่4 ปี 2562 (คาดการณ์) 

 

โครงการทีเ่ร่ิมจ่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์แล้ว 
(ก). โครงการเกียวโต 
โครงการเกียวโตด าเนินการโดย Kyotamba GK ซ่ึงเป็นผูด้  าเนินกิจการ (TK Operator) โดย EPCOE 

ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ลงทุนใน Kyotamba GK ผา่นโครงสร้างการลงทุนแบบ TK โดย EPCOE ได้
ลงทุนและมีสิทธิไดรั้บส่วนแบ่งก าไรร้อยละ 98 จาก Kyotamba GK 

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

รูปภาพโครงการเกียวโต 
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(ข). โครงการคูริฮาร่า 1 

โครงการคูริฮาร่า 1 ด าเนินการโดย AE Power GK ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 98.00 
เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์นาดก าลงัการผลิตเสนอขาย 9.52 เมกะวตัต ์ซ่ึงอยูท่ี่เขตพ้ืนท่ีคูริฮา
ร่า จงัหวดัมิยากิ ซ่ึงไดรั้บหนงัสือแจง้ผลการพิจารณารับซ้ือไฟฟ้าจาก Tokoku โดยมีระยะเวลาซ้ือขายไฟฟ้า 20 
ปี ในระบบ FiT ซ่ึงราคาขายไฟฟ้าอยูท่ี่ 40 เยนต่อกิโลวตัตช์ัว่โมง คงท่ีตลอดอายสุญัญา 

 

รูปภาพโครงการคูริฮาร่า 1 
 

 

โครงการทีอ่ยู่ระหว่างพฒันาและก่อสร้าง 

(ค). โครงการคูริฮาร่า 2 
โครงการคูริฮาร่า 2 ด าเนินการโดย Kurihara GK ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 98.00 เป็น

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

 

(ง). โครงการชิจิคะชุคุ 1 
โครงการชิจิคะชุคุ 1 ด าเนินการโดย Higashi GK ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 98.00 เป็น

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

 

(จ). โครงการชิจิคะชุคุ 2 

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

 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ประเภท Solar Farm ในประเทศเวยีดนาม 

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

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

 

โครงการ 
เจ้าของ
โครงการ 

คู่สญัญา ท่ีตัง้โครงการ 
ก าลงัการผลิต
เสนอขาย (MW) 

วนัเร่ิมจ่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย ์
(Commercial Operation Date) 

โครงการเวยีดนาม 1 SPM Electricity of 
Vietnam (“EVN”) 

ซงเกา 
จงัหวดัฟูเยีย้น 

49.608 30 มถุินายน 2562 

โครงการเวยีดนาม 2 SPM Electricity of 
Vietnam (“EVN”) 

ซงเกา 
จงัหวดัฟูเยีย้น 

49.608 30 มถุินายน 2562 
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รูปภาพโครงการเวยีดนาม 

 

 
 

ธุรกจิรับเหมาติดตั้งระบบผลติไฟฟ้า Solar Rooftop 

ในปี 2560 กลุ่มบริษทัฯ ไดเ้ร่ิมด าเนินธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop ผ่าน 
EPCOG และ EE ซ่ึงบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 99.99 และ 75.00 ตามล าดบั กลุ่มบริษทัฯ มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย
ไดแ้ก่ โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารพาณิชย ์ โดยกลุ่มบริษทัฯ จะใหบ้ริการออกแบบ จดัหาวสัดุอุปกรณ์ 
และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าใหแ้ก่ลูกคา้ นอกจากน้ี อาจใหบ้ริการดูแลและบ ารุงรักษาภายหลงัการ COD ตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนดในสญัญา 
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ส าหรับ EPCOG ไดด้ าเนินการรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop ใหแ้ก่ลูกคา้แลว้เสร็จ
แลว้ทั้งส้ิน 1 โครงการ รวมก าลงัการผลิตติดตั้ง 0.282 เมกะวตัต ์และมีโครงการท่ีลงนามในสัญญาว่าจา้ง
แลว้แต่ยงัด าเนินการติดตั้งไม่แลว้เสร็จ 2 โครงการ รวมก าลงัการผลิตติดตั้ง 0.541 เมกะวตัต ์

ส าหรับ EE มีโครงการรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop ท่ีลงนามในสัญญาวา่จา้งแลว้แต่
ยงัด าเนินการติดตั้งไม่แลว้เสร็จ 4 โครงการ รวมก าลงัการผลิตติดตั้ง 0.074 เมกะวตัต ์

 
โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม (Cogeneration) 

ปัจจุบนั กลุ่มบริษทัฯ มีการลงทุนในบริษทัร่วม 2 บริษทัซ่ึงด าเนินกิจการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อน
ร่วม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

โครงการ 
เจ้าของ
โครงการ 

คู่สญัญา ท่ีตัง้โครงการ 

ก าลงัการ
ผลิตไฟฟ้า
เสนอขาย

(MW) 

ก าลงัการผลิต
ไอน ้าเสนอ
ขาย (ตนัต่อ
ชัว่โมง) 

วนัเร่ิมจ่ายไฟฟ้าในเชิง
พาณิชย ์(Commercial 

Operation Date) 

โครงการ
ลาดกระบงั 

PPTC • กฟผ. 
• ผูใ้ชไ้ฟฟ้าและผูใ้ชไ้อน ้า
ในนิคมอุตสาหกรรม 

นิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบงั 

กรงุเทพมหานคร 

120 30 29 มนีาคม 2559 

โครงการ
บางป ู

SSUT • กฟผ. 
• ผูใ้ชไ้ฟฟ้าและผูใ้ชไ้อน ้า
ในนิคมอุตสาหกรรม 

นิคมอุตสาหกรรมบางป ู
จงัหวดัสมทุรปราการ 

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

 
(ก). โครงการลาดกระบงั 

โครงการลาดกระบงัด าเนินการโดย PPTC ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 49.50 เป็น
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมขนาดก าลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขาย 120 เมกะวตัต์ และก าลงัการ
ผลิตไอน ้ า 30 ตนัต่อชัว่โมง (หากคิดตามสัดส่วนการถือหุน้ ก าลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขายเท่ากบั 59.40 เมกะ
วตัต ์ก าลงัการผลิตไอน ้ าเท่ากบั 14.85 ตนัต่อชัว่โมง) โครงการลาดกระบงัใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงหลกั
ในการผลิต มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. จ านวน  90 เมกะวตัต ์เป็นระยะเวลา 25 ปี นอกจากน้ี โครงการ
ลาดกระบงัมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าและสัญญาซ้ือขายไอน ้ ากบัลูกคา้ซ่ึงเป็นโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคม
อุตสาหกรรมลาดกระบงั 

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

 
 

 

(ข). โครงการบางปู 

โครงการบางปูด าเนินการโดย SSUT ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 40.00 ประกอบดว้ย
โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมจ านวน 2 โรง ขนาดก าลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขายต่อโรง 120 เมกะวตัต ์และ
ก าลงัการผลิตไอน ้าต่อโรง 30 ตนัต่อชัว่โมง คิดเป็นก าลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขายรวม 240 เมกะวตัต ์และก าลงั
การผลิตไอน ้ ารวม 60 ตนัต่อชัว่โมง (หากคิดตามสัดส่วนการถือหุน้ ก าลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขายรวมเท่ากบั 
96 เมกะวตัต ์ก าลงัการผลิตไอน ้ ารวมเท่ากบั 24 ตนัต่อชัว่โมง) โครงการบางปูใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง
หลกัในการผลิต มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. โรงละ 90 เมกะวตัต ์รวม 180 เมกะวตัต ์เป็นระยะเวลา 25 ปี 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

 

หนา้ท่ี 44  

นอกจากน้ี โครงการบางปูมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าและสัญญาซ้ือขายไอน ้ ากบัลูกคา้ซ่ึงเป็นโรงงานอุตสาหกรรม
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู 

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

รูปภาพโครงการบางปู 
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กระบวนการผลติไฟฟ้า 

โครงการ Solar Farm และโครงการ Solar Rooftop 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นกลุ่มบริษทัฯ แบ่งออกเป็นประเภท Solar Farm ซ่ึงผลิตไฟฟ้าส าหรับ
ส่งเขา้ระบบโครงข่าย โดยมีการประกอบกิจการทั้งในและต่างประเทศ และประเภท Solar Rooftop ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็นการผลิตไฟฟ้าส าหรับส่งเขา้ระบบโครงข่าย และการผลิตไฟฟ้าเพ่ือใช้ภายในอาคารพาณิชย ์โดย
กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยทุ์กประเภทท่ีกล่าวมาน้ีมีอุปกรณ์หลกัและกระบวนการผลิต
ไฟฟ้า ดงัน้ี 

อุปกรณ์หลกั 
1. แผงเซลลแ์สงอาทิตย ์ (Solar Module) เป็นอุปกรณ์เปล่ียนพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นกระแสไฟฟ้า

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

แสงอาทิตยป์ระเภทผลึกซิลิคอน ผลิตจากแท่งผลึกซิลิคอนท่ีเกิดจากการหลอมละลายซิลิคอน
บริสุทธ์ิ โดยแผงเซลลแ์สงอาทิตยป์ระเภทน้ีมีประสิทธิภาพต่อพ้ืนท่ีสูง อยา่งไรก็ตาม ตน้ทุน
ในการผลิตแผงเซลลแ์สงอาทิตยป์ระเภทน้ีค่อนขา้งสูง 

- โพลีคริสตลัไลน์ (Polycrystalline Silicon) ผลิตโดยการน าเอาซิลิคอนเหลวมาเทใส่แม่พิมพท่ี์
เป็นส่ีเหล่ียม ก่อนท่ีจะน ามาตดัเป็นแผ่นบาง แผงเซลล์แสงอาทิตยป์ระเภทน้ีน้ีใช้ปริมาณ
ซิลิคอนในการผลิตนอ้ยกวา่ประเภทซิลิคอนผลึกเด่ียว ราคาจึงถูกกวา่ ดงันั้น หากไม่มีขอ้จ ากดั
ในดา้นพ้ืนท่ี การใชแ้ผงเซลลแ์สงอาทิตยป์ระเภทน้ีคุม้ค่าการลงทุนกวา่ประเภทผลึกเด่ียว 

- ฟิล์มบาง (Thin Film) หลกัการคือการน าสารท่ีสามารถแปลงพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็น
กระแสไฟฟ้ามาฉาบเป็นฟิล์มหรือชั้นบางๆ ซ้อนกนัหลายๆ ชั้น ดา้นประสิทธิภาพในการใช้
งานนั้นต ่ากวา่แผงเซลลแ์สงอาทิตยป์ระเภทซิลิคอนผลึกเด่ียวและประเภทโพลีคริสตลัไลน์  

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

3. อินเวอร์เตอร์ (Inverter) เป็นอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้าจากกระแสตรงเป็นกระแสสลบัแรงดนัต ่า 
เพราะระบบไฟฟ้าโดยส่วนใหญ่มกัใชก้ระแสไฟสลบัในการใชง้าน โดยอินเวอร์เตอร์ในระบบ
เซลลแ์สงอาทิตยแ์บบเช่ือมต่อกบัระบบจ าหน่าย (Grid-connected) สามารถแบ่งได ้2 ประเภท 
ข้ึนอยูก่บัลกัษณะการใชง้าน คือ 
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- อินเวอร์เตอร์ชนิดเซนทรัล (Central Inverter) เป็นอินเวอร์เตอร์ขนาดใหญ่ มีขนาดตั้งแต่ 100 
ถึง 2,500 กิโลวตัต ์อินเวอร์เตอร์ชนิดน้ีนิยมน ามาใชส้ าหรับ Solar Farm ซ่ึงมีก าลงัการผลิตสูง 
เน่ืองจากมีความสะดวกในการติดตั้งกบัระบบขนาดใหญ่ และสะดวกต่อการดูแลรักษา  

- อินเวอร์เตอร์ชนิดสตริง (String Inverter) เป็นอินเวอร์เตอร์ขนาดเล็ก มีขนาดตั้งแต่ 2 ถึง 60 
กิโลวตัต ์อินเวอร์เตอร์ชนิดน้ีนิยมน ามาใชส้ าหรับ Solar rooftop เน่ืองจากมีขนาดเลก็ สามารถ
ติดตั้งในพ้ืนท่ีจ ากดั และสะดวกในการดูแลรักษา 

4. ตูร้วมสายไฟฟ้ากระแสสลบั (AC Combiner Box) เป็นอุปกรณ์ส าหรับรวมไฟฟ้ากระแสสลบัท่ี
แปลงมาจากอินเวอร์เตอร์เพ่ือส่งกระแสไฟฟ้าไปการใชง้านท่ีตอ้งการต่อไป  

5. หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) เป็นอุปกรณ์แปลงแรงดนัไฟฟ้าให้เป็นแรงดันท่ีตอ้งการ 
โดยทัว่ไปจะติดตั้ งหม้อแปลงส าหรับกรณีท่ีต้องการขายไฟฟ้าให้กับผูรั้บซ้ือไฟฟ้าในระบบ
จ าหน่าย ดงันั้นจึงตอ้งแปลงแรงดนัใหต้รงกบัระบบจ าหน่าย 

6. สวิตซ์เกียร์ (Switch Gear) เป็นอุปกรณ์ซ่ึงท าหนา้ท่ีตดัต่อและเช่ือมต่อระหวา่งระบบภายในและ
ระบบโครงข่าย  

กระบวนการผลิตไฟฟ้า 

1.  พลงังานแสงอาทิตยท่ี์ตกกระทบกบัแผงเซลล์แสงอาทิตยจ์ะถูกแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสตรง 
โดยการน าแผงเซลล์แสงอาทิตยม์าต่ออนุกรมกันในแต่ละชุดสตริงจะท าให้ได้แรงดันไฟฟ้า
เพ่ิมข้ึนตามตอ้งการ โดยจ านวนแผงเซลลแ์สงอาทิตยท่ี์น ามาต่ออนุกรมกนัในแต่ละสตริงจะข้ึนอยู่
กบัขนาดอินเวอร์เตอร์ท่ีใช ้ 

2.  สายไฟฟ้าจากแต่ละสตริง จะไปต่อรวมกันท่ีตู้รวมสายไฟฟ้ากระแสตรง เพื่อรวม
กระแสไฟฟ้าเขา้ดว้ยกนั แลว้ส่งไปยงัอินเวอร์เตอร์ต่อไป  

3.  เม่ือไฟฟ้ากระแสตรงเขา้สู่อินเวอร์เตอร์ อินเวอร์เตอร์จะท าการเปล่ียนไฟฟ้ากระแสตรงเป็น
ไฟฟ้ากระแสสลบั และปรับค่าทางไฟฟ้า (เช่น แรงดนั, เฟส, ฮาร์โมนิค, ความถ่ี, แรงดนักระเพื่อม, 
การป้องกันสภาวะไอส์แลนด์ด้ิง เป็นต้น) ให้ตรงตามท่ีผูค้วบคุมระบบจ าหน่ายก าหนด ซ่ึง
อินเวอร์เตอร์ท่ีน ามาใชง้านจะผา่นการทดสอบจากผูค้วบคุมระบบจ าหน่าย 

4. จากนั้นไฟฟ้ากระแสสลบัท่ีผลิตไดจ้ะถูกส่งใหแ้ก่ผูรั้บซ้ือไฟฟ้า โดยสามารถแบ่งออก 2 ประเภท 
ดงัน้ี 

4.1 ส าหรับกรณีท่ีจ าหน่ายไฟฟ้าให้กบัผูรั้บซ้ือในระบบจ าหน่าย กระแสไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้ะตอ้ง
ผา่นหมอ้แปลงไฟฟ้าเพ่ือแปลงแรงดนัใหต้รงกบัระบบจ าหน่าย ก่อนท่ีจะถูกส่งผา่นมิเตอร์วดั
ค่าพลงังานไฟฟ้า และส่งผา่นเขา้ระบบสายส่งของระบบจ าหน่ายนั้นๆ ต่อไป 
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ส าหรับโครงการ Solar Rooftop ท่ีผลิตไฟฟ้าส าหรับใชเ้องภายในอาคารพาณิชย ์ไฟฟ้ากระแสสลบัท่ีได้
จากแต่ละอินเวอร์เตอร์จะมารวมกนัท่ีตูร้วมสายไฟฟ้ากระแสสลบั (AC Combiner Box) เพ่ือรวมกระแส ก่อน
ถูกน าไปเช่ือมเขา้กบัตูจ่้ายกระแสไฟฟ้าหลกัของอาคาร ระบบควบคุมของอินเวอร์เตอร์จะท าหนา้ท่ีจดัการให้
ระบบไฟฟ้าน าเอาพลงังานไฟฟ้าท่ีได้จากอินเวอร์เตอร์ไปใช้ก่อน และหากความตอ้งการพลงังานไฟฟ้ามี
มากกวา่ท่ีระบบเซลลแ์สงอาทิตยผ์ลิตได ้ระบบไฟฟ้าจึงจะรับเอาพลงังานไฟฟ้าจากตูจ่้ายกระแสไฟฟ้าหลกั ซ่ึง
รับไฟฟ้ามาจากภายนอกมาใชต่้อไป 

 
 

แผนภาพแสดงกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโครงการ Solar Farm และโครงการ Solar Rooftop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณขีายไฟฟ้าใหแ้ก่ผูร้บัซือ้ไฟฟ้าในระบบจ าหน่าย กรณขีายไฟฟ้าใหแ้ก่อาคารพาณชิย ์
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โครงการโรงไฟฟ้า Cogeneration 

โรงไฟฟ้า Cogeneration ของบริษทัร่วมของบริษทัฯ มีขั้นตอนการผลิตไฟฟ้าดงัน้ี 

1. ในขั้นแรกการผลิตไฟฟ้าจะเป็นการผลิตโดยหน่วยผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ (Gas Turbine 
Generation) ซ่ึงประกอบดว้ย เคร่ืองกงัหนัก๊าซ (Gas Turbine) และเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (Generator) 
โดยกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าเร่ิมตน้จากอดัอากาศให้มีความดนัสูงแลว้น าไปผสมกบัก๊าซ
ธรรมชาติในหอ้งเผาไหม ้โดยมีระบบจุดไฟ (Ignition) สร้างประกายไฟท าใหเ้กิดการเผาไหม ้เม่ือ
ส่วนผสมระหว่างก๊าซธรรมชาติและอากาศเกิดการเผาไหม้แลว้จะกลายเป็นก๊าซร้อนท่ีมีการ
ขยายตวัและถูกน าไปขบัดนัใบพดั (blade) ของเคร่ืองกงัหนัก๊าซ โดยใบพดัดงักล่าวจะเช่ือมติดอยู่
กบัแกนเพลาจึงท าให้เพลาหมุนและเกิดแรงบิด ซ่ึงท่ีปลายเพลาอีกดา้นหน่ึงจะเช่ือมติดอยู่กบั
เคร่ืองก าเนิดกระแสไฟฟ้าและฉุดใหโ้รเตอร์ของเคร่ืองก าเนิดกระแสไฟฟ้าหมุนตามแกนเพลาและ
เหน่ียวน าท าใหเ้กิดกระแสไฟฟ้าข้ึน  

2. ก๊าซร้อนท่ีผา่นการขบัดนัใบพดัของกงัหนัก๊าซแลว้ จะยงัมีอุณหภูมิและพลงังานเหลืออยูค่่อนขา้ง
สูง (ประมาณ 500-600 องศาเซลเซียส) ดงันั้นก๊าซร้อนดงักล่าวจะถูกส่งเขา้สู่หน่วยผลิตไอน ้ าโดย
การน าความร้อนท่ีเหลือกลบัมาใชใ้หม่ (Heat Recovery Steam Generator หรือ “HRSG”) เพื่อ
ถ่ายเทพลงังานความร้อนให้กบัน ้ าปราศจากแร่ธาตุ จนท าให้น ้ าปราศจากแร่ธาตุกลายเป็นไอน ้ า
แรงดนัสูง และเม่ือก๊าซร้อนถ่ายเทพลงังานให้กบัน ้ าปราศจากแร่ธาตุแลว้จะมีอุณหภูมิลดลงก่อน
ถูกระบายออกปล่องของ HRSG  

3. ไอน ้ าแรงดนัสูงท่ีถูกระบายออกจากจาก HRSG จะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนหน่ึงจ าหน่ายให้กบั
โรงงานอ่ืนๆ ท่ีอยูภ่ายในนิคมอุตสาหกรรม และอีกส่วนหน่ึงจะถูกรวบรวมเขา้สู่หน่วยผลิตไฟฟ้า
กงัหนัไอน ้ า (Steam Turbine Generator) ซ่ึงประกอบดว้ยเคร่ืองกงัหนัไอน ้ า (steam turbine) และ
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (Generator) โดยไอน ้ าจะถูกส่งเขา้ไปหมุนเคร่ืองกงัหนัไอน ้ าท่ีมีเพลาเช่ือมต่อ
อยู่กับเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท าให้โรเตอร์หมุน และเกิดการเหน่ียวน าเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าข้ึน 
ส าหรับไอน ้ าท่ีผา่นการผลิตกระแสไฟฟ้าจากหน่วยผลิตไฟฟ้ากงัหนัไอน ้ าแลว้ จะถูกแลกเปล่ียน
ความร้อนกบัน ้ าจากหอหล่อเยน็ เพ่ือควบแน่นไอน ้ าให้กลายเป็นน ้ าก่อนหมุนเวียนกลบัไปใชใ้น 
HRSG ต่อไป  
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แผนภาพแสดงกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า Cogeneration 

 
การบริหารจัดการ ตรวจสอบ ซ่อมบ ารุง และติดตามการด าเนินงาน 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ประเภท Solar Farm ในประเทศไทย 

ส าหรับโครงการ Solar Farm ในประเทศไทย บริษทัฯ สามารถติดตามการด าเนินงานโรงไฟฟ้าผา่น
ระบบออนไลน์ และไดมี้การวา่จา้ง EE ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ใหท้ าหนา้ท่ีบริหารจดัการ ตรวจสอบ 
และซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์องกลุ่มบริษทัฯ ในประเทศไทย ทั้งน้ีแต่ละบริษทัจะท าสัญญา
วา่จา้ง EE คร้ังละ 3 ปี โดย EE มีแนวทางการบริหารจดัการ ตรวจสอบ และซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้า ดงัน้ี 

1) การเดินระบบไฟฟ้า 
- จดัใหมี้วิศวกรหรือเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้ ความช านาญและฝีมือดี เพื่อดูแลรักษาโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย ์ โดยจะมีวิศวกรหรือเจา้หนา้ท่ีมาประจ าท่ีโรงไฟฟ้าทุกวนั ตั้งแต่เวลา 7.00 น. ถึง 
19.00 น. 

- ควบคุมการเดินเคร่ืองของโครงการใหส้ามารถผลิตไฟฟ้าไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยมีค่าความต่อเน่ือง
ในการผลิตไฟฟ้า (Overall Plant Availability) ไม่นอ้ยกวา่ 98% 

- ควบคุมดูแลระบบผลิตไฟฟ้าทั้งหมดทั้งในขณะท่ีระบบก าลงัผลิตไฟฟ้าและหยุดผลิตไฟฟ้า 
รวมทั้งตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ทุกวนัใหส้ามารถท างานไดเ้ป็นปกติ เป็นไปตามหลกัวิศวกรรม
ท่ีดี 
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- จดัท ารายงานบนัทึกขอ้มูลรายวนั (Daily Report) และรายเดือน (Monthly Report) เพื่อรายงาน
ใหผู้บ้ริหารของบริษทัฯ ไดรั้บทราบการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า 

- ตรวจสอบและเฝ้าติดตามก าลงัการผลิตของโครงการในช่วงระหว่างวนัท าการ ให้เป็นไปโดย
ราบร่ืน หากมีส่ิงผิดปกติในกระบวนการผลิตท าใหก้ารผลิตหยดุชะงกั จะตอ้งแกปั้ญหาเบ้ืองตน้ 
และรวมถึงประสานงานกบัการไฟฟ้า ผูรั้บเหมา และผูข้ายอุปกรณ์เพ่ือร่วมแกไ้ขปัญหานั้น เม่ือ
มีอุปกรณ์หรือช้ินส่วนใดเสีย ท างานบกพร่อง หรือสูญหาย จะประสานงานในการด าเนินซ่อม
โดยผูรั้บเหมาหรือผูข้ายอุปกรณ์ตามเง่ือนไขการรับประกัน และท ารายงานรายเดือนสรุป
ช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีไดท้ าการเปล่ียนพร้อมทั้งระบุสาเหตุใหแ้น่ชดั 

- หากเหตุการณ์ขา้งตน้เป็นเหตุใหโ้รงไฟฟ้าตอ้งหยดุการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดหรือบางส่วน จะมีการ
แจง้ทนัทีและส่งรายงานเหตุการณ์ภายในระยะเวลา 24 ชัว่โมงนบัจากเวลาท่ีเกิดเหตุ 

2) การบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าและอุปกรณ์ 
- บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในระบบการผลิตไฟฟ้าให้อยูใ่นสภาพดีพร้อมใชง้าน ตาม

ค าแนะน า ทั้งวิธีการและระยะเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงระบุไวใ้นคู่มือการใชง้านและบ ารุงรักษาโดย
ผูผ้ลิต ผูข้ายอุปกรณ์ หรือผูรั้บเหมางานติดตั้ง 

- ตรวจสอบและซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ต่างๆ ตามระยะเวลาท่ีก าหนด อาจมีการ
เพ่ิมรายการหรือความถ่ีเพ่ือใหโ้รงไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและความมัน่คงในการผลิตไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน 

- น าเสนอแผนงานการบ ารุงรักษารายเดือนและรายปี โดยมีการน าเสนอแผนงานทุกตน้เดือน
ส าหรับแผนงานรายเดือน และทุกตน้ปีส าหรับแผนงานรายปี ในแผนงานจะตอ้งระบุจ านวน
ทรัพยากรท่ีตอ้งใชใ้นแต่ละงานทั้งแรงงานเคร่ืองจกัร 

- จดัหาเคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นในการสนับสนุนการท างานและการบ ารุงรักษาให้มี
ประสิทธิภาพ เคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองมือท่ีน ามาใชต้อ้งอยูใ่นสภาพดีพร้อมใชง้าน มีความปลอดภยั
เหมาะสมกบังาน 

- ท าการประสานงานกบัผูรั้บเหมาหรือผูข้ายอุปกรณ์ท่ีรับผิดชอบ ตามเง่ือนไขการรับประกนั
เปล่ียนอุปกรณ์หรือช้ินส่วนท่ีจะต้องเปล่ียนตามก าหนดเวลา หรือตรวจพบว่าอุปกรณ์หรือ
ช้ินส่วนนั้นเสียหรือมีโอกาสท่ีจะเสียในระยะเวลาอนัใกล ้และจะตอ้งท ารายงานรายเดือนสรุป
ช้ินส่วนท่ีเปล่ียนพร้อมระบุสาเหตุใหแ้น่ชดั 

- วิเคราะห์และตรวจสอบยอ้นกลบัถึงความเหมาะสมของระบบการบ ารุงรักษากบัการปฏิบติังาน
จริง เพ่ือวิเคราะห์ว่าระบบการบ ารุงรักษาท่ีด าเนินการอยู่ จะตอ้งมีการปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือให้
เหมาะสมหรือไม่ 

- ดูแลการจดัเก็บและจดัท ารายการปริมาณรับเขา้ เบิกใช ้ และยอดคงเหลือของอะไหล่คงคลงัเพ่ือ
ใชใ้นงานบ ารุงรักษาและงานซ่อม 
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3) การประสานกบัการไฟฟ้าส่วนทอ้งถ่ิน 
- หากการไฟฟ้าส่วนทอ้งถ่ินมีการดบัไฟฟ้า ปลดการรับซ้ือไฟฟ้า หรือขอให้โรงไฟฟ้าหยุดการ

จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบสายส่ง ผู ้ด  าเนินงานโรงไฟฟ้าจะต้องท าการหยุดระบบ และจะต้อง
ประสานงานกบัการไฟฟ้าส่วนทอ้งถ่ิน เพ่ือถามถึงสาเหตุ 

- เม่ือไดรั้บแจง้ทางการไฟฟ้าส่วนทอ้งถ่ินว่าสามารถกลบัมาจ่ายไฟฟ้าไดต้ามปกติ ผูด้  าเนินงาน
โรงไฟฟ้าจะรีบด าเนินการเพ่ือขอขนานเขา้กบัระบบการจ าหน่ายไฟฟ้าใหไ้ดเ้ร็วท่ีสุด 

- จดัพนกังานเพื่อท าหนา้ท่ีจดมิเตอร์ไฟฟ้า และลงนามร่วมกบัการไฟฟ้าส่วนทอ้งถ่ิน รวมทั้ง
รับส่งเอกสารต่างๆ กบัการไฟฟ้าส่วนทอ้งถ่ิน 

- ติดต่อประสานงานและส่ือสารกบัการไฟฟ้าส่วนทอ้งถ่ิน ในการรับส่งขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบักิจการโรงไฟฟ้าทั้งทางตรงและทางออ้ม 

4) การประสานงานกบัหน่วยงานทอ้งถ่ินอ่ืนๆ และบริษทัหรือบุคคลอ่ืน 
- ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานราชการทอ้งถ่ินต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงไฟฟ้า 
- ประสานงานและใหข้อ้มูลเพ่ือเรียกร้องการรับประกนัคุณภาพของงาน แผน่โซลาร์เซลล ์ วสัดุ

อุปกรณ์ หากเกิดการช ารุดบกพร่อง ในช่วงการรับประกนัผลงานของผูผ้ลิต ผูข้ายอุปกรณ์ หรือ
ผูรั้บเหมาการติดตั้งตามท่ีสญัญาท่ีเก่ียวขอ้งนั้นระบุไว ้

- ประสานงานและให้ขอ้มูลเพ่ือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์รับประกนัก าลงัการ
ผลิตตามสิทธิท่ีมีระบุไวใ้นกรมธรรม ์

5) กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อความปลอดภยั 

เพื่อเป็นการคุม้ครองบุคลากรของโครงการหรือทรัพยสิ์นของโครงการ EE จะตอ้งพยายามป้องกนั
หรือบรรเทาความเสียหายจากการไดรั้บบาดเจ็บหรือการสูญเสียใดท่ีอาจเกิดข้ึน โดยผูด้  าเนินงาน
โรงไฟฟ้าจะใชค้วามพยายามตามสมควรเพ่ือเยยีวยาแกไ้ขในกรณีของเหตุฉุกเฉินดงักล่าว 
 

โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ประเภท Solar Rooftop ในประเทศไทย 

การบริหารจดัการ ตรวจสอบ ซ่อมบ ารุง และติดตามการด าเนินงาน โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย ์ประเภท Solar Rooftop ในประเทศไทย เป็นไปในลกัษณะใกลเ้คียงกบัโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย ์ประเภท Solar Farm ในประเทศไทย โดยมีการวา่จา้ง EE ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ใหท้ า
หนา้ท่ีดงักล่าว เช่นเดียวกบัโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ประเภท Solar Farm ในประเทศไทย โปรดศึกษา
เพ่ิมเติมท่ีข้อ “2.2.5 การบริหารจัดการ ตรวจสอบ และซ่อมบ ารุง หัวข้อย่อย โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ประเภท Solar Farm ในประเทศไทย” 
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โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ประเภท Solar Farm ในประเทศญี่ปุ่น 

ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น บริษทัฯ จะมิไดด้ าเนินการบริหาร
จดัการโรงไฟฟ้าเอง โดยโรงไฟฟ้าจะถูกบริหารจดัการโดยผูบ้ริหารจดัการทรัพยสิ์น (Asset Manager) ซ่ึงจะท า
การบริหารจดัการโดยสงัเขปดงัน้ี 

- ด าเนินการโรงไฟฟ้า และดูแลติดตามการผลิตไฟฟ้าในแต่ละวนั 
- จดัใหมี้วิศวกรเพื่อดูแลจดัการบริหารโรงไฟฟ้า 
- วา่จา้งผูใ้หบ้ริการปฎิบติัการเดินเคร่ือง บ ารุงรักษา (O&M) ทอ้งถ่ินเพ่ือบ ารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ 

ของโรงไฟฟ้า 
- จดัใหมี้รายงานเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของโครงการรายสัปดาห์และรายเดือน เพ่ือใหบ้ริษทัฯ 

สามารถติดตามขอ้มูลไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ 
- จดัการใหบ้ริษทัฯ สามารถดูแลติดตามการผลิตผา่นระบบออนไลน์ 

 

โรงไฟฟ้า Cogeneration 

PPTC และ SSUT ไดมี้การบริหารจดัการโรงไฟฟ้าโดยจดัใหมี้วิศวกรและเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้ความ
ช านาญและฝีมือดีประจ าท่ีโรงไฟฟ้า Cogeneration ทุกวนัตลอด 24 ชัว่โมง เพ่ือควบคุมการเดินเคร่ืองและคอย
ติดตามให้โรงไฟฟ้าสามารถเดินเคร่ืองเพ่ือจ่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้าได้อย่างราบร่ืน อีกทั้ งมีการติดต่อ
ประสานงานกบัการไฟฟ้าส่วนทอ้งถ่ินและลูกคา้ภายในนิคมอุตสาหกรรมเก่ียวกบัแผนการเดินเคร่ือง แผนการ
หยุดจ่ายไฟฟ้า แผนการซ่อมบ ารุง และการรับส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับกิจการโรงไฟฟ้าทั้ ง
ทางตรงและทางออ้ม และมีการจัดท ารายงานบนัทึกขอ้มูลรายวนัและรายเดือน  เพื่อรายงานขอ้มูลการ
เดินเคร่ืองแก่บริษทัฯ นอกจากน้ีบริษทัฯ สามารถติดตามการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าผา่นระบบออนไลน์ 

PPTC และ SSUT ยงัมีวิศวกรฝ่ายซ่อมบ ารุงท่ีมีความรู้ความสามารถเพ่ือบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ในระบบการผลิตไฟฟ้าใหอ้ยูใ่นสภาพดีพร้อมใชง้านอยูเ่สมอ โดยจะปฏิบติัตามค าแนะน า ทั้งวิธีการ
และระยะเวลาท่ีเหมาะสม ตามท่ีระบุไวใ้นคู่มือการใช้งานและบ ารุงรักษาโดยผูผ้ลิต ผูข้ายอุปกรณ์ หรือ
ผูรั้บเหมางานติดตั้ง และมีระบบการส่ือสารท่ีสามารถรองรับเหตุการณ์ผิดปกติตลอด 24 ชัว่โมง เพื่อใหว้ิศวกร
ฝ่ายซ่อมบ ารุงเขา้มาตรวจสอบและแกไ้ขไดท้นัท่วงที รวมถึงการวางแผนงานการบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ต่างๆ ทั้งรายเดือนและรายปี เพ่ือใหก้ารด าเนินงานโรงไฟฟ้าเป็นไปอยา่งราบร่ืน 

นอกจากน้ี PPTC และ SSUT ไดมี้การท าสัญญาบ ารุงรักษาเคร่ืองกงัหันก๊าซในระยะยาวกบัทาง
บริษทัผูผ้ลิตซ่ึงมีความเช่ียวชาญและความช านาญในระบบอุปกรณ์เคร่ืองกังหันก๊าซ อีกทั้ งยงัมีบริการ
สนบัสนุนขอ้มูลทางโทรศพัทส์ าหรับเคร่ืองกงัหนัก๊าซตลอด 24 ชัว่โมง ท าใหม้ัน่ใจถึงเสถียรภาพของอุปกรณ์
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หลกัของโรงไฟฟ้า ในส่วนของระบบสายส่งไฟฟ้าส าหรับลูกคา้ภายในนิคมอุตสาหกรรมนั้น PPTC และ 
SSUT ไดว้า่จา้งผูใ้หบ้ริการภายนอกเขา้มาดูแลตรวจสอบระบบดงักล่าวใหพ้ร้อมใชง้านอยูเ่สมอ ซ่ึงช่วยเพ่ิม
เสถียรภาพของระบบสายส่งไฟฟ้าดงักล่าว และเขา้มาซ่อมแซมแกไ้ขเม่ือมีเหตุการณ์ฉุกเฉินไดท้นัท่วงที 

 

การตลาดและภาวะการแข่งขนั 
 

กลยุทธ์การแข่งขนั 

การด าเนินการธุรกจิทีม่อียู่ในปัจจุบัน 

ธุรกิจท่ีกลุ่มบริษทัฯ ด าเนินการอยู่ในปัจจุบนั จะเป็นธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตย์เป็นหลัก นอกจากน้ีกลุ่มบริษัทฯ ยงัมีการลงทุนในบริษัทร่วมซ่ึงด าเนินกิจการโรงไฟฟ้า 
Cogeneration โดยบริษทัฯ ติดตามการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า Cogeneration ดงักล่าวอยา่งใกลชิ้ด 

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยถื์อไดว้า่เป็นธุรกิจท่ีไม่มีการแข่งขนัทางตรงกบัผูป้ระกอบการราย
ใด เน่ืองจากการจ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บัภาครัฐนั้น ผูป้ระกอบการจะตอ้งไดรั้บอนุญาตใหผ้ลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า
ตามราคาและเง่ือนไขท่ีไดรั้บจากภาครัฐเท่านั้น 

ส าหรับธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop และธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากระบบ 
Solar Rooftop บริษทัฯ อาจตอ้งแข่งขนักบัผูป้ระกอบการรายอ่ืนอยูบ่า้งในการเขา้ไปเสนอบริการใหแ้ก่ลูกคา้
แต่ละราย 

ดว้ยลกัษณะของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยด์งักล่าว กลุ่มบริษทัฯ ได้ก าหนดกลยุทธ์หลกั
ส าหรับธุรกิจ โดยมุ่งเนน้เพ่ือใหป้ระสบความส าเร็จ และมีการเจริญเติบโตของผลการด าเนินงาน ดงัน้ี  

1. การเลือกใช้เทคโนโลยทีี่มีประสิทธิภาพในการผลติไฟฟ้า 
กลุ่มบริษทัฯ มีการพิจารณาเลือกแผงโซล่าเซลล์ อุปกรณ์ต่างๆ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มี

ประสิทธิภาพ ส าหรับใชใ้นการก่อสร้างโรงไฟฟ้า เพ่ือใหโ้รงไฟฟ้ามีปริมาณการผลิตไฟฟ้าท่ีเป็นไปตามขนาด
ก าลงัการผลิตท่ีก าหนด โดยท่ีกลุ่มบริษทัฯ คดัเลือกผูผ้ลิตและจ าหน่ายแผงเซลลแ์สงอาทิตยท่ี์มีความสามารถ
ในกระบวนการผลิตครบถ้วนทุกขั้นตอน ตั้ งแต่เร่ิมต้นจนกระทั่งเสร็จกระบวนการผลิตแผง อีกทั้ งยงัมี
หน่วยงานวิจยัและการพฒันาเป็นของตนเอง โดยไม่จ าเป็นตอ้งว่าจา้งผูอ่ื้นในบางขั้นตอนการผลิต ทั้งน้ี กลุ่ม
บริษทัฯ จะเปรียบเทียบระหว่างผูผ้ลิตแต่ละราย และคดัเลือกผูผ้ลิตท่ีมีแผงโซล่าร์เซลล์ อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีมี
คุณภาพ และเทคโนโลยทีนัสมยัมีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า และเสนอราคาท่ีเหมาะสมใหแ้ก่กลุ่มบริษทั 

2.   การเลือกต าแหน่งทีต่ั้งโครงการที่เหมาะสม 
ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์กลุ่มบริษทัฯ มีกลยุทธ์ในการเลือกท าเลท่ีตั้ ง

โครงการ โดยพิจารณาจากปัจจยัดงัน้ี 
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• ตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีมีความเขม้แสงอาทิตยเ์ฉล่ียรายปีในระดบัสูง 
• ตั้ งอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีสามารถบริหารจัดการความเส่ียงจากภัยธรรมชาติได้ภายในต้นทุนท่ี

เหมาะสม 
• ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีสภาพเหมาะแวดลอ้มและสภาพทางภูมิศาสตร์เหมาะสม ตน้ทุนการปรับ

สภาพพ้ืนท่ีเพ่ือก่อสร้างโรงไฟฟ้า อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

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

โดยปกติแลว้โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์เป็นโรงไฟฟ้าประเภทท่ีตอ้งการบุคลากรในการด าเนินการ
โรงไฟฟ้าจ านวนไม่มาก เน่ืองจากการขั้นตอนการด าเนินการโรงไฟฟ้าไม่ซบัซอ้น อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัฯ 
ไดใ้หค้วามส าคญักบัการด าเนินงานและการบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าอยา่งมาก เพ่ือใหโ้รงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทัฯ 
สามารถผลิตไฟฟ้าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมัน่คงสม ่าเสมอ ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดว้า่จา้ง EE ซ่ึงเป็นบริษทั
ยอ่ยของบริษทัฯ เพ่ือใหบ้ริการการปฏิบติัการเดินเคร่ือง บ ารุงรักษาและบริหารจดัการ Solar Farm และ Solar 
Rooftop ในประเทศไทยของกลุ่มบริษทัฯ  

โดย EE จะส่งทีมงาน ซ่ึงประกอบไปดว้ยวศิวกรและเจา้หนา้ท่ีซ่ึงมีความรู้และความช านาญ มาประจ าท่ี
โรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทัฯ ทุกวนั เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้ราบร่ืนและเป็นไปตามหลกัวิศวกรรมท่ีดี 
บ ารุงรักษาอุปกรณ์เคร่ืองจกัรใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอ อีกทั้ง ตอบสนองต่อขอ้บกพร่องต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน อยา่ง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ทั้งน้ี ท่ีผา่นมาโครงการ Solar Farm และ Solar Rooftop ของกลุ่มบริษทัฯ สามารถผลิตและจ าหน่าย
ไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. และ กฟน. อย่างค่อนขา้งมัน่คงและต่อเน่ือง โดยไม่ไดมี้เหตุการณ์ท่ีท าให้หยุดการผลิต
ไฟฟ้าเป็นระยะเวลานานอยา่งมีนยัส าคญั โดยไม่ไดว้างแผนไวก่้อน 

ส าหรับโครงการ Solar Farm ในประเทศญ่ีปุ่น ไดมี้การว่าจา้งผูใ้ห้บริการการปฏิบติัการเดินเคร่ือง 
บ ารุงรักษา (O&M) ในทอ้งท่ี ซ่ึงเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ และมีความเช่ียวชาญเก่ียวระบบไฟฟ้าในประเทศ
ญ่ีปุ่น ซ่ึงทางบริษทัฯ จะไดรั้บรายงานการด าเนินงานรายสัปดาห์และรายเดือน อีกทั้ง บริษทัฯ สามารถติดตาม
การผลิตของโรงไฟฟ้าผา่นทางระบบออนไลน์ไดอี้กดว้ย 
 

 กลยุทธ์การเติบโตทางธุรกจิ 

1. มุ่งเน้นการเป็นผู้ผลติไฟฟ้าและจ าหน่ายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าภาคเอกชน 
จากการท่ีตน้ทุนของระบบผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop ลดต ่าลงอย่างต่อเน่ือง จึงท าให้ระบบ Solar 

Rooftop มีความคุม้ค่าท่ีจะน ามาผลิตไฟฟ้าส าหรับใชใ้นภาคเอกชนมากข้ึน กลุ่มบริษทัฯ จึงมีแนวคิดท่ีจะขยาย
ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบ Solar Rooftop ใหแ้ก่ลูกคา้เอกชน และธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากระบบ Solar 
Rooftop เพ่ือจ าหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้เอกชน 
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ส าหรับธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบ Solar Rooftop กลุ่มบริษทัฯ มุ่งเนน้การใหบ้ริการท่ีครบวงจร (one 
stop services) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ลูกคา้ โดยขอบเขตการให้บริการของกลุ่มบริษทัฯ ไดแ้ก่ การ
ก าหนดขนาดก าลงัการผลิตไฟฟ้าท่ีควรติดตั้ง การด าเนินการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานก ากบัดูแลเพ่ือขอ
ใบอนุญาตท่ีจ าเป็น ออกแบบระบบ Solar Rooftop แนะน าและจดัหาสินเช่ือ ติดตั้งระบบ Solar Rooftop 
รวมถึงบ ารุงรักษาระบบ Solar Rooftop ภายหลงัจากท่ีเร่ิมใชง้านไปแลว้ 

ส าหรับธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากระบบ Solar Rooftop กลุ่มบริษทัฯ จะมุ่งเนน้หาลูกคา้ท่ีมี
ศกัยภาพท่ีจะจ่ายค่าไฟฟ้าตลอดระยะเวลาของสัญญา โดยพิจารณาจากฐานะการเงินและความน่าเช่ือถือของ
ลูกคา้ เน่ืองจากสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัลูกคา้ภาคเอกชนเป็นสัญญาระยะยาว ซ่ึงหากสัญญาถูกยกเลิกก่อน
ก าหนด กลุ่มบริษทัฯ อาจไดรั้บค่าไฟฟ้าไม่คุม้ค่ากบัตน้ทุนค่าติดตั้งระบบ Solar Rooftop ท่ีไดล้งไป และระบบ
ดงักล่าวอาจไม่สามารถจ าหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ลูกคา้รายอ่ืนได ้เน่ืองจากติดตั้งอยูบ่นหลงัคาอาคารของลูกคา้ราย
เดิมท่ีท าสญัญาดว้ย 

2. การขยายการลงทุนในต่างประเทศ 
กลุ่มบริษทัฯ มีเป้าหมายท่ีจะขยายธุรกิจพลงังาน โดยเฉพาะพลงังานไฟฟ้า ในต่างประเทศ โดยเฉพาะ 

กมัพูชา ลาว พม่า เวียดนาม (CLMV) ซ่ึงเป็นกลุ่มประเทศท่ียงัมีความตอ้งการไฟฟ้าอีกมาก อีกทั้งการลงทุน
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าในกลุ่มประเทศดงักล่าวมีตน้ทุนไม่สูงมากนกั 

3. การเติบโตโดยการเข้าซ้ือกจิการ 
เพ่ือให้กลุ่มบริษทัฯ สามารถเพ่ิมก าลงัการผลิตไฟฟ้าจ าหน่ายไดอ้ย่างรวดเร็ว นอกเหนือจากการเขา้

ประมูลโครงการโดยตรงจากภาครัฐแลว้ กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะเขา้ซ้ือกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนใน
โครงการผลิตไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งท่ีเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
หรืออยูร่ะหว่างการพฒันา โดยกลุ่มบริษทัฯ มีกระบวนการในการพิจารณาการลงทุนซ้ือกิจการในโครงการ
ใหม่ท่ีมุ่งเน้นผลประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นเป็นส าคญั กระบวนการดงักล่าวมีขั้นตอนท่ี
ส าคญัดงัน้ี  

1) วิเคราะห์ประเภทและลกัษณะของกิจการ วา่สอดคลอ้งกบัความเช่ียวชาญและเป้าหมายของ
 กลุ่มบริษทัฯ หรือไม่  
2) ด าเนินการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุน  
3) ประเมินผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บ เปรียบเทียบกบัความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุน 
4) ตรวจสอบสถานะกิจการท่ีจะเขา้ซ้ือ เพ่ือประกอบการตดัสินใจลงทุน 
5) ส าหรับการลงทุนในโครงการในต่างประเทศ บริษทัฯ จะพิจารณาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัปัจจยั

ความเส่ียงของแต่ละประเทศ ความไม่แน่นอนของนโยบายภาครัฐ ขอ้จ ากดัดา้นกฎหมาย อ้
ตราภาษี รวมถึงความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียน 
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การจัดจ าหน่ายและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทย ไดแ้ก่
หน่วยงานทางดา้นไฟฟ้าของภาครัฐ โดยจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ., กฟน. และลูกคา้ภาคเอกชน (ส าหรับ
โครงการประเภท Solar Rooftop) 

ส าหรับการประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น กลุ่มบริษทั
ฯ จะจ าหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ผูรั้บสมัปทานการจ าหน่ายไฟฟ้าในภูมิภาคท่ีโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทัฯ ตั้งอยู ่

ส าหรับธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop กลุ่มบริษทัฯ จะมุ่งเนน้หาลูกคา้ซ่ึงเป็น
เจา้ของโรงงานอุตสาหกรรมหรืออาคารพาณิชยซ่ึ์งมีลกัษณะโครงสร้างหลงัคาเหมาะแก่การติดตั้งระบบ Solar 
Rooftop และมีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในโรงงานหรืออาคารพอสมควร 

ส าหรับธุรกิจโรงไฟฟ้า Cogeneration ซ่ึงเป็นธุรกิจของบริษทัร่วมของบริษทัฯ จะจ าหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ 
กฟภ. นอกจากน้ียงัมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีตั้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมเดียวกบัท่ีโรงไฟฟ้าตั้งอยูเ่ป็นกลุ่มลูกคา้
เป้าหมาย ส าหรับการจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน ้าอีกดว้ย 

 
การก าหนดราคา 

• ธุรกิจโรงไฟฟ้า ราคาจะเป็นไปตามท่ีระบุในสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า และสญัญาซ้ือขายไอน ้า 

• ธุรกิจรับเหมาติดตั้ง Solar Rooftop กลุ่มบริษทัฯ จะก าหนดราคาโดยพิจารณาจากตน้ทุนวสัดุอุปกรณ์ 
 และตน้ทุนการติดตั้ง แลว้บวกเพ่ิมดว้ยอตัราก าไร 
• ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากระบบ Solar Rooftop อตัราค่าไฟฟ้าจะมีส่วนลดจากราคาค่าไฟฟ้าท่ี
 ลูกคา้ซ้ือจาก กฟน. หรือ กฟภ. ตามอตัราส่วนลดท่ีก าหนดในสญัญา 
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนัในประเทศไทย 
1. โครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทย1 

                             แผนภาพแสดงโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทย 

 

 

ระบบผลติไฟฟ้า 

ผูผ้ลิตไฟฟ้าของประเทศไทยไดแ้ก่ กฟผ. และ ผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชน โดย กฟผ. จ าหน่ายไฟฟ้าเกือบ
ทั้งหมดท่ีผลิตและซ้ือจากผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนและประเทศเพ่ือนบา้นใหแ้ก่รัฐวิสาหกิจ 2 แห่ง ไดแ้ก่ กฟน. และ 
กฟภ. เพ่ือจ าหน่ายใหแ้ก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้ารายยอ่ย ลูกคา้ธุรกิจ ลูกคา้อุตสาหกรรมทัว่ประเทศ และประเทศเพ่ือนบา้น 
ไดแ้ก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศมาเลเซีย โดยผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) จะจ าหน่าย
ไฟฟ้าให้กบั กฟผ. เท่านั้น ในขณะท่ีไฟฟ้าบางส่วนท่ีผลิตจากผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) และ ผูผ้ลิตไฟฟ้า
ขนาดเลก็มาก (VSPP) สามารถจ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บัลูกคา้อุตสาหกรรมโดยตรง โดย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
มีก าลงัผลิตไฟฟ้าในระบบของ กฟผ. รวมทั้งส้ิน 42,449.25 เมกะวตัต ์(ไม่รวมผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเลก็มาก) โดย
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

                                                           
1
 ทีม่า (1) กฟผ. (2) คณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน (3) ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 
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1) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
  โรงไฟฟ้าของ กฟผ. จะเป็นโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อน พลงังานความร้อนร่วม และพลงัน ้ า 
เป็นหลกั โดย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 โรงไฟฟ้าของกฟผ. มีก าลงัการผลิต 15,757.13 เมกะวตัต ์คิด
เป็นร้อยละ 37.12 ของก าลงัการผลิตรวมในระบบของ กฟผ. 

2) ผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer : IPP) 
  ผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระเป็นผูผ้ลิตท่ีพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เพ่ือการผลิตไฟฟ้าเชิง
พาณิชย ์โดยมีก าลงัผลิตไฟฟ้าท่ีขายเขา้ระบบไม่ต ่ากว่า 90 เมกะวตัต ์โดยมีกฟผ. เป็นผูรั้บซ้ือไฟฟ้าท่ี
ผลิตไดท้ั้งหมดภายใตส้ัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะยาว 25 ปี โดย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ผูผ้ลิตไฟฟ้า
อิสระมีก าลงัการผลิตติดตั้งรวม 14,948.50 เมกะวตัต ์คิดเป็นร้อยละ 35.21 ของก าลงัการผลิตรวมใน
ระบบของ กฟผ. 

3) ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ (Small Power Producer : SPP)  
  ผูผ้ลิตไฟฟ้าท่ีด าเนินโครงการผลิตไฟฟ้าโดยใชร้ะบบการผลิตพลงังานความร้อน และไฟฟ้า
ร่วมกนั (Cogeneration) หรือการผลิตไฟฟ้า โดยใชพ้ลงังานนอกรูปแบบ กากหรือเศษวสัดุเหลือใชเ้ป็น
เช้ือเพลิง โครงการ SPP แต่ละโครงการ จะจ าหน่ายไฟฟ้าให ้กฟผ. มากกวา่ 10 เมกะวตัต ์แต่ไม่เกิน 90 
เมกะวตัต ์(MW) แต่เน่ืองจาก SPP แต่ละแห่งสามารถขายไฟฟ้าใหผู้บ้ริโภค ท่ีอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงได้
โดยตรง ก าลงัการผลิตของ SPP มกัจะอยูใ่นระดบั 120-150 MW โครงการ SPP บางโครงการมีขนาด
ใกลเ้คียงกบัโครงการ IPP แต่ใชรู้ปแบบการผลิตเป็นระบบ Cogeneration โดย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กมีก าลงัการผลิตตามสัญญารวม 7,866.02 เมกะวตัต ์คิดเป็นร้อยละ 35.21 ของก าลงั
การผลิตรวมในระบบของ กฟผ.   

4) ไฟฟ้าท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ 
  นอกจากการรับซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าในประเทศ 4 กลุ่มขา้งตน้แลว้ กฟผ. ยงัรับซ้ือไฟฟ้า
จากผูผ้ลิตไฟฟ้าในประเทศเพื่อบา้น อาทิ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นตน้ โดย ณ วนัท่ี 
31 มีนาคม 2561 ผูผ้ลิตไฟฟ้าจากต่างประเทศมีก าลงัการผลิตติดตั้งรวม 3,877.60 เมกะวตัต ์คิดเป็นร้อย
ละ 9.14 ของก าลงัการผลิตรวมในระบบของ กฟผ. 

5) ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็มาก (Very Small Power Producer : VSPP) 
  ส าหรับ ผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก จะจ าหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบของ กฟน. หรือ กฟภ. ไม่เกิน 
10 เมกะวตัตต่์อสัญญา โดยมีเง่ือนไขว่าตอ้งใชร้ะบบ Cogeneration หรือใชพ้ลงังานหมุนเวียน ทั้งน้ี 
ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กมากไม่ไดร้วมอยูใ่นระบบของ กฟผ. โดยมีก าลงัการผลิตตามสัญญารวม 3,649.75 
เมกะวตัต ์(ขอ้มูล ณ เดือนพฤษภาคม 2561) 
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ระบบส่งไฟฟ้า 

กฟผ. ด าเนินการจดัส่งไฟฟ้าท่ีผลิตจากโรงไฟฟ้าของ กฟผ. และท่ีรับซ้ือจากผูผ้ลิตไฟฟ้ารายอ่ืนผ่าน
ระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. ซ่ึงมีโครงข่ายครอบคลุมทัว่ประเทศ โดยระดบัแรงดนัหลกัไดแ้ก่ 500 กิโลโวลต ์230 
กิโลโวลต ์และ 115 กิโลโวลต ์เพ่ือจ าหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟน. กฟภ. และผูใ้ชไ้ฟฟ้าท่ีรับซ้ือโดยตรง นอกจากน้ี 
กฟผ. ยงัจ าหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าของประเทศเพ่ือนบา้นดว้ย ไดแ้ก่ สปป.ลาว ดว้ยระบบส่งไฟฟ้าแรงดนั 
115 กิโลโวลต ์และ 22 กิโลโวลต ์และมาเลเซียดว้ยระบบไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง (HVDC) 300 กิโลโวลต ์ 

ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

กฟน. และ กฟภ. ท าหนา้ท่ีจ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บัผูบ้ริโภคในประเทศ โดย กฟน. รับผิดชอบการจ าหน่าย
ไฟฟ้าใหแ้ก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้าในเขตนครหลวง ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ขณะท่ี กฟภ. จะ
ท าการจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้ารายยอ่ยและลูกคา้อุตสาหกรรมในจงัหวดัอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่เขตบริการของ 
กฟน. และไฟฟ้าบางส่วน กฟผ. ท าการจ าหน่ายตรงให้กบัผูใ้ชไ้ฟฟ้ารายใหญ่บางรายและผูใ้ชไ้ฟฟ้าท่ีอยู่ใน
ประเทศใกลเ้คียง นอกจากน้ีผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนบางรายมีเครือข่ายไฟฟ้าของตนเองท่ีส่งไฟฟ้าให้กบัลูกคา้
อุตสาหกรรมโดยตรง 

โดยในเดือนมีนาคม 2561 กฟผ. ไดจ้  าหน่ายไฟฟ้ารวมทั้งส้ิน 16,678.97 ลา้นกิโลวตัต์-ชัว่โมง โดย
จ าหน่ายให้ กฟน. 4,763.45 ลา้นกิโลวตัต์-ชั่วโมง (คิดเป็นร้อยละ 28.56 ของการจ าหน่ายไฟฟ้าทั้งหมด) 
จ าหน่ายให้ กฟภ. 11,712.70 ลา้นกิโลวตัต์-ชัว่โมง (คิดเป็นร้อยละ 70.23 ของการจ าหน่ายไฟฟ้าทั้งหมด) 
จ าหน่ายตรงใหผู้ใ้ชไ้ฟฟ้า 116.78 ลา้นกิโลวตัต-์ชัว่โมง (คิดเป็นร้อยละ 0.70 ของการจ าหน่ายไฟฟ้าทั้งหมด) 
และจ าหน่ายใหผู้ใ้ชไ้ฟฟ้าท่ีอยูใ่นประเทศใกลเ้คียง 86.04 ลา้นกิโลวตัต-์ชัว่โมง (คิดเป็นร้อยละ 0.51 ของการ
จ าหน่ายไฟฟ้าทั้งหมด) 

2. ความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย 

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

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

ส าหรับแนวโนม้ในอนาคต แผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 (PDP2015) 
ไดป้ระมาณการวา่ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าจะเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ตั้งแต่ปี 2561 ถึงปี 2579 โดยคิดเป็นอตัราการ
เติบโตเฉล่ียร้อยละ 2.40 ต่อปี ดงัน้ี 

แผนภาพแสดงประมาณการความต้องการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2579 

 

ทีม่า: แผน PDP2015 

 

3. แนวโน้มอุตสาหกรรมผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนในประเทศไทย 

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

 

เช้ือเพลิง แสงอาทิตย ์ พลงัลม พลงัน ้า ขยะ ชีวมวล กา๊ซชีวภาพ พืชพลงังาน รวม 

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

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

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

ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวก้ าลงัการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือกจะเพ่ิมข้ึนอีก
มาก โดยเฉพาะพลงังานแสงอาทิตยท่ี์จะเพ่ิมข้ึนถึง 4,701.5 เมกะวตัต ์

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

จึงเป็นไปได้ว่าในอนาคตการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนอาจเข้ามาแทนท่ีการผลิตไฟฟ้าจาก
เช้ือเพลิงฟอสซิลไดม้ากข้ึน เน่ืองจากภาครัฐอาจสามารถซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนไดใ้น
ราคาท่ีไม่แตกต่างจากการซ้ือจากผูผ้ลิตไฟฟ้าจากพลงังานฟอสซิล 

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

ระบบ cogeneration คือระบบท่ีใหก้ าเนิดพลงังานไฟฟ้า และมีการใชป้ระโยชน์จากพลงังานความร้อน
ในขณะเดียวกนั โดยอาศยัเช้ือเพลิงแหล่งเดียวกนั จึงเป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพสูงกวา่ระบบท่ีผลิตไฟฟ้าอยา่ง
เดียว  

ผูผ้ลิตไฟฟ้าแบบ SPP หมายถึงโรงไฟฟ้าท่ีมีสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. 10 ถึง 90 เมกะวตัต ์อยา่งไรก็
ตาม SPP ส่วนมากมกัจะมีก าลงัการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 120 ถึง 150 เมกะวตัต ์เพ่ือจ าหน่ายไฟฟ้าส่วนหน่ึงใหแ้ก่
ผูใ้ชไ้ฟฟ้าภาคเอกชนในบริเวณใกลเ้คียง โดยตั้งแต่ปี 2535 เป็นตน้มาภาครัฐไดมี้นโยบายรับซ้ือไฟฟ้าจาก SPP 
ท่ีผลิตไฟฟ้าดว้ยระบบ cogeneration เพ่ือส่งเสริมการใชพ้ลงังานพลอยไดแ้ละพลงังานนอกรูปแบบให้เกิด
ประโยชน์ อีกทั้งเพ่ือส่งเสริมใหผู้ผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กเขา้มามีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้ามากข้ึนเพ่ือลดภาระการ
ลงทุนของรัฐบาล 

นอกจากน้ี SPP ยงัเป็นประโยชน์แก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้าภาคเอกชนในบริเวณใกลเ้คียง เน่ืองจาก SPP มกัจะ
จ าหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ลูกคา้กลุ่มดงักล่าวในราคาท่ีมีส่วนลดจากราคาท่ีลูกคา้ซ้ือจากภาครัฐตามปรกติ 
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ตามแผน PDP2015 ไดมี้การก าหนดแนวทางท่ีจะด าเนินกบั SPP ระบบ cogeneration ท่ีจะส้ินอายุ
สญัญาในช่วงปี 2560 ถึง 2568 ดงัน้ี  

1. กลุ่มท่ีจะส้ินสุดอายสุญัญาในช่วงปี 2560 ถึง 2561 

เห็นควรใหไ้ดรั้บการต่ออายสุัญญาเดิมออกไปอีก 3 ถึง 5 ปี โดยรับซ้ือไฟฟ้าส่วนท่ีเหลือ
ขายให้กับลูกคา้ในนิคมอุตสาหกรรมเขา้สู่ระบบของ กฟผ. ให้น้อยท่ีสุด ด้วยสัญญาท่ีเป็นธรรม 
เน่ืองจาก SPP กลุ่มน้ีไม่สามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ในพื้นท่ีเดิมหรือพื้นท่ีใกลเ้คียงไดท้นัภายใน
ระยะ 2 ถึง 3 ปี ทั้งน้ีจะตอ้งมีการปรับปรุงอตัรารับซ้ือไฟฟ้าใหม่ให้ความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อ
ผูใ้ชไ้ฟฟ้า โดยให้สะทอ้นตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงจากการเดินโรงไฟฟ้าเท่านั้น โดยก าหนดราคารับซ้ือ
ไฟฟ้าไม่ให้สูงกว่าราคาท่ีรับซ้ือจากผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) และมีอายสุัญญาไม่เกิน 20 ปี 
และเม่ือส้ินสุดการขยายสญัญาแลว้ ใหด้ าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่  

2. กลุ่มท่ีจะส้ินสุดอายสุญัญาในช่วงปี 2562 ถึง 2568 

เห็นควรให้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ในพื้นท่ีเดิมหรือพื้นท่ีใกลเ้คียง เฉพาะโรงไฟฟ้าท่ีมี
สถานท่ีตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม หรือกลุ่มโรงงานขนาดใหญ่ท่ีมีการใชไ้ฟฟ้า
และไอน ้าหรือน ้าเยน็ปริมาณมากเท่านั้น โดยโรงไฟฟ้าใหม่จะตอ้งมีขนาดก าลงัการผลิตเหมาะสมกบั
ปริมาณความตอ้งการใช้ไอน ้ าของลูกคา้ในนิคมอุตสาหกรรม โดยมีอายุสัญญาไม่เกิน 20 ปี และ
ก าหนดราคารับซ้ือไฟฟ้าไม่ใหสู้งกว่าท่ีรับซ้ือจากผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) และรับซ้ือไฟฟ้า
ส่วนท่ีเหลือจากการขายใหก้บัลูกคา้ในนิคมอุตสาหกรรมเขา้สู่ระบบของ กฟผ. ในปริมาณท่ีนอ้ยท่ีสุด
ไม่เกินร้อยละ 20 ของก าลงัการผลิตตามสัญญาเดิมท่ีเคยขายเขา้ระบบ ดว้ยสัญญาท่ีเหมาะสมและเป็น
ธรรม ทั้งน้ี จะตอ้งมีการปรับปรุงระบบให้มีความรัดกุมสามารถก ากบัดูแลโรงไฟฟ้า SPP ระบบ 
cogeneration ให้ด าเนินการผลิตไฟฟ้าและไอน ้ าเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการผลิตไฟฟ้าดว้ย
ระบบ cogeneration โดยมีประสิทธิภาพการใชเ้ช้ือเพลิงปฐมภูมิสูงกวา่โรงไฟฟ้าซ่ึงมีการก่อสร้างใหม่ 
และมีการผลิตไฟฟ้าอยา่งเดียว 

5. แนวโน้มการแข่งขนัในอุตสาหกรรม solar rooftop ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าภาคเอกชนในประเทศไทย 
ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบ solar rooftop และธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากระบบ solar rooftop ใหแ้ก่

ผูใ้ชไ้ฟฟ้าภาคเอกชน เป็นธุรกิจท่ียงัมีโอกาสในการเติบโตอีกมาก เน่ืองจากจ านวนผูใ้ชไ้ฟฟ้าภาคเอกชนท่ีมี
การใชไ้ฟฟ้าจาก solar rooftop นบัยงัเป็นสัดส่วนท่ีไม่มาก ซ่ึงผูใ้ชไ้ฟฟ้าภาคเอกชนมีแนวโนม้จะหนัมาให้
ไฟฟ้าจากระบบ solar rooftop มากข้ึน เน่ืองจากตน้ทุนการติดตั้งระบบ solar rooftop ท่ีลดลงอยา่งต่อเน่ือง โดย
ในธุรกิจดงักล่าวกลุ่มบริษทัฯ ถือวา่มีความน่าเช่ือถือดว้ยทุนจดทะเบียนจ านวน 1,200 ลา้นบาท (ก่อนการเพ่ิม
ทุนเพื่อ IPO) และจากการท่ีมี EPCO ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เป็นบริษทัแม่ อีกทั้ง บริษทัฯ 
เองกอ็ยูใ่นระหวา่งยืน่ขออนุญาตจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนัในประเทศญี่ปุ่น 

1. โครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น 

แผนภาพแสดงโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่น 

 

 
 

ระบบผลติไฟฟ้า 

ในปัจจุบนั อุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่นไดถู้กเปิดเสรีมากข้ึน เพ่ือให้มีการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม
ต่อผูป้ระกอบการ อนัจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจไฟฟ้ายิ่งข้ึน และก่อใหเ้กิดความมัน่คง
ในการส่งกระไฟฟ้า รวมถึงเพ่ิมทางเลือกใหแ้ก่ผูบ้ริโภคมากข้ึน โดยในประเทศญ่ีปุ่นมีผูป้ระกอบกิจการหลกั
ในสาธารณูปโภคดา้นไฟฟ้า (General Electricilty Utilities หรือ GEU) ทั้งหมด 10 ราย ทัว่ประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึง
เป็นผูป้ระกอบการภาคเอกชนทั้งหมด โดย GEU จะท าหน้าท่ีครบวงจรตั้งแต่ ผลิตไฟฟ้า ควบคุมโครงข่าย
ไฟฟ้า จดัส่ง และจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ลูกคา้ผูใ้ชไ้ฟฟ้าในพ้ืนท่ีท่ีแต่ละรายรับผิดชอบอยู ่ โดย GEU ทั้ง 10 
รายไดแ้ก่ 

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

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

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

จงัหวดัยามานาชิ และพ้ืนท่ีทางตะวนัออกของจงัหวดัชิซูโอกะ 
10. Shikoku Electric Power Company ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบกิจการไฟฟ้าบนเกาะชิโกก ุ

นอกจาก GEU แลว้ ยงัมีผูป้ระกอบกิจการรายยอ่ยอ่ืนๆ สามารถท าหนา้ท่ีผลิตไฟฟ้า และ/หรือ จ าหน่าย
ไฟฟ้า ไปยงัผูบ้ริโภค โดยไม่ไดถู้กจ ากดัปริมาณจ าหน่ายไฟฟ้าขั้นต ่าเหมือนในอดีต  

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

ระบบส่งไฟฟ้า 

GEU ท าหนา้ท่ีส่งและกระจายกระแสไฟฟ้าให้กบัผูจ้  าหน่ายไฟฟ้าต่อไป รวมถึงควบคุมดูแลโครงข่าย
การส่งกระแสไฟฟ้าในแต่ละพ้ืนท่ีท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบ ในส่วนของผูป้ระกอบกิจการผลิตไฟฟ้ารายยอ่ยนั้น 
จะตอ้งเช่ือมต่อกบัโครงข่ายของ GEU ในการส่งกระแสไฟฟ้าใหก้บัผูจ้  าหน่ายไฟฟ้าในแต่ละพ้ืนท่ี โดยใน
พ้ืนท่ีฝ่ังตะวนัออกของประเทศญ่ีปุ่นจะใชส้ายส่งท่ีมีความถ่ี 50 Hz ในขณะท่ีพ้ืนท่ีฝ่ังตะวนัตกจะอยูท่ี่ 60 Hz 
อยา่งไรก็ดี เคร่ืองแปลงค่าความถ่ี (Frequency Converter Facility) ไดถู้กติดตั้ง ณ จุดเช่ือมต่อสายส่งฝ่ัง
ตะวนัออกและตะวนัตกเพ่ือใหส้ามารแปลงความถ่ีและส่งกระแสไฟฟ้าได ้ทั้งน้ี ระดบัแรงดนัของสายส่งไฟฟ้า
โดยส่วนมากจะอยูท่ี่ 500 กิโลโวลต ์

ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

GEU ใหบ้ริการจ าหน่ายไฟฟ้าในแต่ละพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ รวมถึงมีผูป้ระกอบกิจการจ าหน่ายไฟฟ้าราย
ยอ่ยอ่ืนๆ ใหบ้ริการจ าหน่ายไฟฟ้าเช่นกนั 
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2. ความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น 

แผนภาพแสดงปรมิาณขายไฟฟ้าของผูป้ระกอบกจิการหลกัในสาธารณูปโภคดา้นไฟฟ้า10 รายรวมกนั ตัง้แต่ปี 
2549 ถงึ 2558 

 
ทีม่า: The Federation of Electric Power Companies of Japan 

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

3. แนวโน้มอุตสาหกรรมผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนในประเทศญี่ปุ่น 
จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิคร้ังใหญ่ในปี 2554 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศญ่ีปุ่นเกือบ

ทั้งหมดตอ้งหยุดด าเนินการ ส่งผลให้อตัราการพ่ึงพาตนเองดา้นพลงังานลดลงจากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 6 
ตน้ทุนค่าเช้ือเพลิงเพ่ือผลิตไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนเกือบเท่าตวั และอตัราการปล่อยก๊าซคาร์ไดออกไซด์ (CO2) จากการ
ผลิตไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน ดว้ยเหตุน้ีทางรัฐบาลญ่ีปุ่นจึงไดมี้การก าหนดแผนสัดส่วนประเภทเช้ือเพลิงการผลิตไฟฟ้า
ส าหรับปี 2573 โดยตั้งเป้าหมายท่ีจะเพ่ิมอตัราการพ่ึงพาตนเองดา้นพลงังาน ลดตน้ทุนการผลิตไฟฟ้า และลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์ไดออกไซด ์อยา่งไรกต็าม ไดใ้หค้วามส าคญักบัความปลอดภยัเป็นอนัดบัแรก 
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ตารางแสดงสดัสว่นปรมิาณการผลติไฟฟ้าของประเทศญี่ปุ่ นตามประเภทเชือ้เพลงิในปี 2559 เปรยีบเทยีบกบั
เป้าหมายในปี 2573 

ประเภทเช้ือเพลิง ปี 2559 ปี 2573 

พลงังานหมนุเวยีน รอ้ยละ 15 รอ้ยละ 22-24 

พลงันิวเคลยีร ์ รอ้ยละ 2 รอ้ยละ 20-22 

ก๊าซธรรมชาต ิ รอ้ยละ 41 รอ้ยละ 27 

ถ่านหนิ รอ้ยละ 30 รอ้ยละ 26 

น ้ามนัและอื่นๆ รอ้ยละ 12 รอ้ยละ 3 

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

โดยเป้าหมายปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยใ์นปี 2573 อยูท่ี่ร้อยละ 7 จากปริมาณการ
ผลิตไฟฟ้าทั้งหมด เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ซ่ึงอยูท่ี่ร้อยละ 5 

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

 

แผนภาพแสดงปรมิาณการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีนในปี 2550 ถงึ 2559 แยกตามประเภทพลงังาน 

 
ทีม่า: Renewable Energy Insititute (www.renewable-ei.org) 
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อยา่งไรก็ตาม ราคารับซ้ือไฟฟ้าจาก solar farm ท่ีก าลงัการผลิต 10 กิโลวตัตข้ึ์นไป ไดป้รับลดลงอยา่ง
ต่อเน่ืองจากระดบัเร่ิมตน้ท่ี 40 เยนต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมง ส าหรับโครงการท่ียืน่ค าขอในปี 2555 เหลือ 24 เยนต่อ
กิโลวตัต-์ชัว่โมง ส าหรับโครงการท่ียื่นค าขอในปีในปี 2559 และในปี 2560 ไดเ้ร่ิมมีการประมูลราคาซ้ือขาย
ไฟฟ้า ซ่ึงราคาเฉล่ียในการประมูลคร้ังแรกอยูท่ี่ 19.6 เยนต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมง 

ทั้งน้ี ตน้ทุนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยล์ดต ่าลงอย่างต่อเน่ืองในช่วงท่ีผ่านมา
เช่นเดียวกนั เน่ืองจากราคาแผงโซล่าร์เซลลซ่ึ์งเป็นตน้ทุนส าคญัของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานอาทิตยล์ดลง
อยา่งต่อเน่ือง 

     แผนภาพแสดงราคาแผงโซล่าร์เซลล ์(Solar PV Modules) ในประเทศญ่ีปุ่น 

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

 

การจดัหาผลติภัณฑ์และบริการ 

การจัดหาทีต่ั้งโครงการ 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ประเภท Solar Farm ในประเทศไทย 

ส าหรับการจดัหาท่ีตั้งโครงการส าหรับโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ประเภท Solar Farm ในประเทศ
ไทย บริษทัฯ จะพิจารณาถึงปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

1. สภาพท่ีดิน 

สถานท่ีตั้งโครงการ ควรตั้งอยู่บนท่ีดินพ้ืนท่ีโล่ง เป็นพ้ืนท่ีราบไม่เป็นเนินหรือแอ่ง ตอ้งไม่มีทางน ้ า
สาธารณะหรือทางน ้ าธรรมชาติไหลผา่นพ้ืนท่ีในโครงการ ไม่เป็นพ้ืนท่ีรับน ้ าธรรมชาติหรือไม่เคยมีเหตุการณ์
น ้ าท่วมในพ้ืนท่ีภายในระยะเวลา 10 ปีท่ีผา่นมา สภาพดินในโครงการควรเป็นดินร่วน ดินดาน ไม่ควรมีตั้งอยู่
บนสภาพดินทรายท่ีอุม้น ้ าหรือระบายน ้ าออกจากพ้ืนท่ีไดช้า้ และไม่ควรมีชั้นหินอยู่ใตพ้ื้นท่ีโครงการ พ้ืนท่ี
โครงการควรอยูห่่างจากตึกสูง, ภูเขา และตน้ไมย้นืตน้ขนาดใหญ่ เพ่ือป้องกนัการเกิดเงาบงับนพ้ืนท่ีแผงเซลล์
แสงอาทิตย ์
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2. ระยะห่างจากจุดเช่ือมต่อสายส่ง 

สถานท่ีตั้งโครงการควรอยู่ใกลก้บัจุดเช่ือมต่อสายไฟฟ้าแรงสูงของ กฟภ. โดยจุดเช่ือมต่อและสถาน
ท่ีตั้งโครงการไม่ควรมีระยะห่างเกินกวา่ 1-2 กิโลเมตร และมีทางสาธารณะท่ีสามารถสัญจรไดส้ะดวกถึงสถาน
ท่ีตั้งโครงการ 

3. ราคาท่ีดิน 

ราคาท่ีดินของสถานท่ีตั้งโครงการ ท่ีเหมาะสมกบัการลงทุนไม่ควรเกิน 400,000 บาท/ไร่ ทั้งน้ีราคาท่ีดิน
อาจข้ึนกบัท่ีตั้งระยะห่างจากสายส่งและถนน 

4. ค่าความเขม้แสงอาทิตย ์

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

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

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

(1) ขอ้มลูจากองคก์ารบรหิารการบนิและอวกาศแหง่ชาต ิ(NASA) 
 

โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ประเภท Solar Rooftop ในประเทศไทย 

ส าหรับการจดัหาท่ีตั้งโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ประเภท Solar Rooftop ในประเทศไทย 
บริษทัฯ จะพิจารณาถึงปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

1. ขอ้มูลบริษทัเจา้ของอาคารพาณิชย ์
การติดตั้งโซลาเซลล์เป็นการลงทุนติดตั้งบนหลงัคาของบริษทันั้นๆ ดงันั้นตอ้งดูถึงความมัน่คงและ

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

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

3. สถานท่ีตั้ง 

อาคารท่ีจะติดตั้งไม่ควรอยูใ่กลส่ิ้งปลูกสร้างท่ีสูงกวา่ เพราะอาจท าใหเ้กิดเงาบงับนแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ประเภท Solar Farm ในประเทศญี่ปุ่น 

ส าหรับการจดัหาท่ีตั้งโครงการส าหรับโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ประเภท Solar Farm ในประเทศ
ญ่ีปุ่น บริษทัฯ จะพิจารณาถึงปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

1. สภาพท่ีดิน 
สถานท่ีตั้งโครงการ ควรตั้งอยู่บนท่ีดินพ้ืนท่ีโล่ง เป็นพ้ืนท่ีราบไม่เป็นเนินหรือแอ่ง ตอ้งไม่มีทางน ้ า

สาธารณะหรือทางน ้ าธรรมชาติไหลผา่นพ้ืนท่ีในโครงการ ไม่เป็นพ้ืนท่ีใกลช้ายฝ่ังทะเล ไม่เคยมีเหตุการณ์น ้ า
ท่วมในพ้ืนท่ีภายในระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา และไม่เป็นพ้ืนท่ีใกลภู้เขาไฟ สภาพดินในโครงการควรเป็นดิน
ร่วน ดินดาน ไม่ควรมีตั้งอยูบ่นสภาพดินทรายท่ีอุม้น ้ าหรือระบายน ้ าออกจากพ้ืนท่ีไดช้า้ และไม่ควรมีชั้นหิน
อยูใ่ตพ้ื้นท่ีโครงการ พ้ืนท่ีโครงการควรอยูห่่างจากตึกสูง, ภูเขา และตน้ไมย้ืนตน้ขนาดใหญ่ เพ่ือป้องกนัการ
เกิดเงาบงับนพ้ืนท่ีแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์

2. ระยะห่างจากจุดเช่ือมต่อสายส่ง 
สถานท่ีตั้งโครงการควรอยูใ่กลก้บัจุดเช่ือมต่อสายไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้า โดยจุดเช่ือมต่อและสถาน

ท่ีตั้งโครงการไม่ควรมีระยะห่างเกินกว่า 5 กิโลเมตร และมีทางสาธารณะท่ีสามารถสัญจรไดส้ะดวกถึงสถาน
ท่ีตั้งโครงการ 

3. ราคาท่ีดิน 
ตน้ทุนท่ีดินของสถานท่ีตั้งโครงการควรอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม ไม่สูงเกินไป โดยสอดคลอ้งกบัสถาน

ท่ีตั้ง ระยะห่างจากสายส่ง และถนน 

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

พ้ืนท่ี ท่ีมีศกัยภาพความเขม้แสงอาทิตยสู์งจะอยูใ่นเขตภาคกลางและภาคใตข้องประเทศ ทั้งน้ีในการพิจารณา
การลงทุน จึงจะตอ้งใช้ข้อมูลทางสถิติ ความเข้มแสงของพ้ืนท่ีนั้นๆ จากแหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือได้ ในการ
ค านวณหาปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีจะผลิตไดใ้นแต่ละโครงการ โดยค่าความเขม้แสงในแต่ละโครงการไม่ควร
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ต ่ากว่า 1,200 กิโลวตัต-์ชัว่โมง/ตารางเมตร/ปี ทั้งน้ี ความเขม้แสงของพ้ืนท่ีตั้งโครงการในประเทศญ่ีปุ่นของ
บริษทัฯ เป็นดงัน้ี  

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

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

หมายเหตุ 
(1) ขอ้มลูจากองคก์ารบรหิารการบนิและอวกาศแหง่ชาต ิ(NASA) 

การจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ประเภท Solar Farm ในประเทศไทย 

ในการพิจารณาผูรั้บเหมาก่อสร้างส าหรับโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ประเภท Solar Farm ใน
ประเทศไทย บริษทัฯ จะพิจารณาถึงปัจจยัดงัน้ี 

1. ประสบการณ์และความเช่ียวชาญ 
พิจารณาวา่ผูรั้บเหมาตอ้งมีประสบการณ์และความช านาญในดา้นการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล ์พร้อมทั้ง

มีทีมวิศวกรทั้งดา้นไฟฟ้าก าลงัและดา้นโยธา ระดบัสามญัข้ึนไป และดา้นเคร่ืองกลระดบัภาคีข้ึนไป และ
พิจารณาถึงความสามารถในการส่งมอบงานไดต้รงเวลา อีกทั้ง พิจารณาถึงคุณภาพงานท่ีสร้างเสร็จแลว้ 
คุณภาพของอุปกรณ์ท่ีใช ้การรับประกนั และผูรั้บเหมาดงักล่าวจะตอ้งไม่เคยมีประวติัเป็นผูล้ะท้ิงงาน รวมถึง
พิจารณาความผดิพลาดในอดีตท่ีเกิดข้ึนดว้ย 

2. ความมัน่คงและปริมาณงานท่ีรับผดิชอบอยู ่
ผูรั้บเหมาตอ้งเป็นนิติบุคคลท่ีมีการจดทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยก่อนการจดัจ้างผูรั้บเหมา 

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

3. การประกวดราคา 
บริษทัฯ จะพิจารณาถึงราคารวม ราคาต่อรายการ และราคาต่อหน่วย พร้อมทั้งพิจารณาคุณภาพของ

อุปกรณ์และช้ินงานท่ีผูรั้บเหมาเสนอ จะตอ้งอยูใ่นระดบัมาตรฐานท่ียอมรับได ้
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โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ประเภท Solar Rooftop ในประเทศไทย 

ในการพิจารณาผูรั้บเหมาก่อสร้างส าหรับโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ประเภท Solar 
Rooftop ในประเทศไทย บริษทัฯ จะพิจารณาถึงปัจจยัดงัน้ี 

1. ประสบการณ์และความเช่ียวชาญ 
พิจารณาวา่ผูรั้บเหมาตอ้งมีประสบการณ์และความช านาญในดา้นการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล ์พร้อมทั้ง

มีทีมวิศวกรทั้งดา้นไฟฟ้าก าลงัและดา้นโยธา ระดบัสามญัข้ึนไป และดา้นเคร่ืองกลระดบัภาคีข้ึนไป และ
พิจารณาถึงความสามารถในการส่งมอบงานไดต้รงเวลา อีกทั้ง พิจารณาถึงคุณภาพงานท่ีสร้างเสร็จแลว้ ไม่เคย
มีประวติัเป็นผูล้ะท้ิงงาน รวมถึงพิจารณาความผดิพลาดในอดีตท่ีเกิดข้ึนดว้ย 

2. ความมัน่คง 
ผูรั้บเหมาตอ้งเป็นนิติบุคคลท่ีมีการจดทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมาย มีสถานะการเงินท่ีมัน่คง โดยก่อน

การจดัจา้งผูรั้บเหมา บริษทัฯ จะพิจารณาจากทุนจดทะเบียนของผูรั้บเหมานั้นๆ ดว้ย 

3. ปริมาณงานท่ีผูรั้บเหมารับผิดชอบอยู ่
ผูรั้บเหมาท่ีมีปริมาณงานในมือมาก อาจไม่มีทรัพยากรมากพอในการรับงานเพ่ิม หรือในกรณีท่ีมีการ

วา่จา้งผูรั้บเหมารายเดียวหลายโครงการ งานก่อสร้างอาจเกิดปัญหาได ้ หากผูรั้บเหมารายนั้นเกิดปัญหาใดๆ 
ข้ึนมา 

4. การประกวดราคา 
บริษทัฯ จะพิจารณาถึงราคารวม ราคาต่อรายการ และราคาต่อหน่วย พร้อมทั้งพิจารณาคุณภาพของ

อุปกรณ์และช้ินงานท่ีผูรั้บเหมาเสนอ จะตอ้งอยูใ่นระดบัมาตรฐานท่ียอมรับได ้

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ประเภท Solar Farm ในประเทศญี่ปุ่น 

ในการพิจารณาผูรั้บเหมาก่อสร้างส าหรับโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ประเภท Solar Farm 
ในประเทศญ่ีปุ่น บริษทัฯ จะพิจารณาถึงปัจจยัดงัน้ี 

1. ประสบการณ์ 
พิจารณาว่าผูรั้บเหมาตอ้งเป็นผูรั้บเหมาทอ้งถ่ิน โดยตอ้งมีประสบการณ์และความช านาญในดา้นการ

ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล ์ พร้อมทั้งมีทีมวิศวกรทั้งดา้นไฟฟ้าก าลงั โยธา และเคร่ืองกล และพิจารณาถึง
ความสามารถในการส่งมอบงานไดต้รงเวลา อีกทั้ง พิจารณาถึงคุณภาพงานท่ีสร้างเสร็จแลว้ ไม่เคยมีประวติั
เป็นผูล้ะท้ิงงาน รวมถึงพิจารณาความผดิพลาดในอดีตท่ีเกิดข้ึนดว้ย 

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

อุปกรณ์และช้ินงานท่ีผูรั้บเหมาเสนอ จะตอ้งอยูใ่นระดบัมาตรฐานท่ียอมรับได ้

การจัดหาเคร่ืองจักรอุปกรณ์ 

การจดัหาแผงโซล่าร์เซลล ์

บริษทัฯ จะคดัเลือกผูผ้ลิตจากกลุ่มผูผ้ลิตแผงโซล่าร์เซลลท่ี์มีคุณภาพดีและน่าเช่ือถือ โดยในการจดัซ้ือ
แต่ละคร้ัง จะเชิญใหผู้ผ้ลิตหลายรายเสนอราคาแผงโซล่าร์เซลลม์า เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ราคา บริการ
หลงัการขาย และการรับประกนัคุณภาพ นอกจากน้ีบริษทัฯ จะพิจารณาถึงก าลงัการผลิตของผูผ้ลิตท่ีเหลืออยู่
ในขณะนั้นดว้ย เพ่ือลดความเส่ียงจากการไดรั้บสินคา้ชา้กวา่ก าหนด 

การจดัหาเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) 

ในการจดัซ้ือเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า ซ่ึงถือวา่เป็นอุปกรณ์ท่ีส าคญัในกระบวนการผลิตไฟฟ้า บริษทัฯ 
จะพิจารณาถึงปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

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

การจดัหาอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืน 

บริษทัฯ จะพิจารณาซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืน โดยพิจารณาถึงปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

- ผูผ้ลิตไดรั้บมาตรฐานระหวา่งประเทศหรือมาตรฐานในประเทศ 
- เป็นผูผ้ลิตท่ีมีช่ือเสียงและไดรั้บการยอมรับในอุตสาหกรรรม 
- ส าหรับอุปกรณ์บางประเภท บริษทัฯ จะใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีไดม้าตราฐานจากยุโรปหรืออเมริกา

เท่านั้น เช่น อุปกรณ์กระแสตรง, สายไฟฟ้ากระแสตรง และอุปกรณ์ต่อสายไฟฟ้า 

การจดัหาอุปกรณ์ยดึแผงโซล่าร์เซลล ์

บริษทัฯ จะพิจารณาซ้ืออุปกรณ์ยดึแผงโซล่าร์เซลล ์โดยพิจารณาถึงปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

- วสัดุท่ีใชต้อ้งไดม้าตรฐาน 
- มีขอ้มูลทางวศิวกรรมรองรับ 
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การจัดจ้างผู้บริหารจัดการและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า (Operation and Maintenance) 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ประเภท Solar Farm ในประเทศไทย 

บริษทัย่อยของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยป์ระเภท Solar Farm ใน
ประเทศไทย ไดท้ าสัญญาจา้งปฏิบติัการเดินเคร่ือง บ ารุงรักษา และบริหารจดัการ (O&M Contract) กบั EE ซ่ึง
เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ เป็นระยะเวลา 3 ปี และเม่ือครบก าหนดอายสุญัญา หากไม่มีการบอกเลิกสัญญาจาก
ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง จะมีการต่อสัญญาอตัโนมติัออกไปอีกคราวละ 3 ปี โดยท่ีผ่านมา EE ปฏิบติัหนา้ท่ีไดต้าม
เกณฑม์าตราฐานท่ียอมรับได ้

โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ประเภท Solar Rooftop ในประเทศไทย 

บริษทัย่อยของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบกิจการโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยป์ระเภท Solar 
Rooftop ในประเทศไทย ไดท้ าสญัญาจา้งปฏิบติัการเดินเคร่ือง บ ารุงรักษา และบริหารจดัการ (O&M Contract) 
กบั EE ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ เป็นระยะเวลา 3 ปี และเม่ือครบก าหนดอายสุัญญา หากไม่มีการบอกเลิก
สัญญาจากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง จะมีการต่อสัญญาอตัโนมติัออกไปอีกคราวละ 3 ปี โดยท่ีผา่นมา EE ปฏิบติัหนา้ท่ี
ไดต้ามเกณฑม์าตราฐานท่ียอมรับได ้

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ประเภท Solar Farm ในประเทศญี่ปุ่น 

ในการพิจารณาผูบ้ริหารจดัการและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า (O&M Contractor) ส าหรับโครงการผลิต
ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ประเภท Solar Rooftop ในประเทศญ่ีปุ่น จะมีการพิจารณาถึงปัจจยัดงัน้ี 

1. ประสบการณ์ 
ทีมดูแลบ ารุงรักษาระบบจะตอ้งเป็นบริษทัในทอ้งถ่ินนั้นๆ และมีประสบการณ์และความช านาญใน 

การดูแลรักษา และซ่อมแซมระบบโซลาร์เซลล ์

2. ใบอนุญาต 
ทีมดูแลบ ารุงรักษาระบบน้ีจะตอ้งมีวศิวกรท่ีมีใบอนุญาตในการดูแลระบบ 

การจัดหาวตัถุดบิก๊าซ ส าหรับการผลติไฟฟ้าและไอน ้าของโรงไฟฟ้า Cogeneration 
โรงไฟฟ้า Cogeneration ของ PPTC และ SSUT ใชก๊้าซธรรมชาติเพ่ือเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า

และไอน ้ า ซ่ึงในการจดัหาก๊าซของ PPTC และ SSUT ไดเ้ขา้ท าสัญญาซ้ือขายก๊าซ กบั ปตท. เป็นระยะเวลา 25 
ปี นบัจากวนัท่ี PPTC และ/หรือ SSUT เร่ิมใชก๊้าซเพ่ือคา้ ทั้งน้ีหากเกิดกรณีท่ี ปตท. ไม่สามารถส่งก๊าซในแต่ละ
ปีไดค้รบตามปริมาณท่ีก าหนดในสัญญา ซ่ึงเท่ากบัปริมาณก๊าซท่ี PPTC หรือ SSUT มีความผกูพนัตอ้งใชเ้พื่อ
ผลิตไฟฟ้าเพ่ือจ าหน่ายใหแ้ก่ กฟผ. โดยมิไดเ้กิดจากสาเหตุท่ีไดรั้บยกเวน้ตามท่ีระบในสัญญาแลว้นั้น ปตท. จะ
ชดเชยค่าเสียหายของปริมาณก๊าซท่ี ปตท. ไม่สามารถส่งไดค้รบในราคาเท่ากบัผลต่างของราคาก๊าซและราคา
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น ้ ามนัดีเซล อย่างไรก็ตาม ความรับผิดชอบ ปตท. จะไม่เกินกว่าค่าตอบแทนในการจดัหา/การตลาดก๊าซ 
(Margin) ตามท่ีระบุในสญัญา 

ราคาของก๊าซ 
ราคาก๊าซประกอบดว้ยราคาเน้ือก๊าซและราคาค่าผา่นท่อ โดยราคาเน้ือก๊าซจะปรับเปล่ียนตามราคาเฉล่ีย

ของเน้ือก๊าซท่ี ปตท. รับซ้ือจากผูผ้ลิต/ผูข้าย ในแต่ละเดือน ส าหรับอตัราค่าผ่านท่อ จะเป็นอตัราเดียวกบัท่ี 
ปตท. เรียกเกบ็จาก กฟผ. 

คุณภาพของก๊าซ 
มีการก าหนดคุณภาพของก๊าซไวใ้นสัญญาซ้ือขายก๊าซ ทั้งน้ีหากก๊าซมีคุณภาพไม่เป็นไปตามท่ีระบุใน

สญัญา PPTC และ/หรือ SSUT มีสิทธิในการปฏิเสธไม่รับซ้ือก๊าซดงักล่าว 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย กลุ่มบริษทัฯ ได้ด าเนินการด้าน

ส่ิงแวดลอ้มตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัดเพ่ือประกอบการขออนุญาตก่อสร้างและด าเนินโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์องกลุ่มบริษทัฯ ทั้งน้ี โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นโครงการหรือกิจการท่ี
ไม่เขา้ข่ายตอ้งจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment หรือ 
EIA) ทั้งน้ี ขอ้ก าหนดท่ีเป็นเง่ือนไขประกอบการอนุญาตโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนโดยทัว่ไปมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

 

ประมวลหลกัการปฏิบติั  
(Code of Practice (CoP))  

มาตรการป้องกนั แก้ไข และ 
ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายงานเก่ียวกบัการศึกษามาตรการป้องกนั 
และแก้ไขผลกระทบต่อคณุภาพส่ิงแวดล้อม 

และความปลอดภยั  
(Environmental & Safety Assessment (ESA)) 

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

ประเภทเทคโนโลย ี ทุกประเภทเทคโนโลย ี ทุกประเภทเทคโนโลย ี

ประเภทเชือ้เพลงิ ทุกประเภทเชือ้เพลงิและแหล่งพลงังานตน้ก าลงั ทุกประเภทเชือ้เพลงิและแหล่งพลงังานตน้ก าลงั 

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

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

ตัง้แต่ 5 เมกะวตัตข์ึน้ไป แต่ไมถ่งึ 10 เมกะวตัต ์

หลกัการ/วตัถุประสงค ์ ผูป้ระกอบกจิการจะตอ้ง 

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

ผูป้ระกอบกจิการจะตอ้ง 

- ศกึษาผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและวเิคราะห์
อนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้จากการประกอบกจิการ 

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

มาตรการป้องกนั แก้ไข และ 
ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายงานเก่ียวกบัการศึกษามาตรการป้องกนั 
และแก้ไขผลกระทบต่อคณุภาพส่ิงแวดล้อม 

และความปลอดภยั  
(Environmental & Safety Assessment (ESA)) 

- ด าเนินการดา้นการมสีว่นรว่มของประชาชน 
เพือ่เปิดโอกาสใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีกบัโครงการ
เขา้มาแสดงความคดิเหน็ตัง้แต่เริม่ตน้โครงการ 
รวมทัง้จะตอ้งรวบรวมประเดน็ขอ้คดิเหน็และ
ขอ้หว่งใยทีไ่ดม้าพจิารณาก าหนดเป็น
มาตรการทีเ่หมาะสมเพิม่เตมิไวใ้นแนบทา้ย
ของรายการตรวจสอบดา้นสิง่แวดลอ้มดว้ย 

และจดัใหม้รีะบบบรหิารจดัการดา้นความปลอดภยั 
ใหค้ณะท างาน ESA ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ใหค้วามเหน็ชอบ ทัง้นี้ ผลการศกึษาและการ
ก าหนดมาตรการของแต่ละโครงการอาจแตกต่าง
กนัไดเ้ป็นกรณไีป 

 ผูป้ระกอบกจิการสามารถน ามาตรการขัน้ต ่าใน CoP ไประบุเป็นขอ้เสนอเบือ้งตน้ในรายงาน ESA ได ้โดย
ก าหนดมาตรการเพิม่เตมิเฉพาะโครงการหรอืแต่ละกจิกรรมจากผลการศกึษาและการรบัฟังความคดิเหน็ 

กรณยีกเวน้ ไมม่ ี โรงงานทีต่ ัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม หรอืในเขตสง่เสรมิ
การลงทุนทีไ่ดจ้ดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบ
สิง่แวดลอ้มแลว้ 

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

ก่อนยืน่ค าขอรบัใบอนุญาต 

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

 
ทั้งน้ี ประเภทรายงานดา้นส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัท่ีตอ้งจดัท า โดยจ าแนกตามประเภทของ

โรงไฟฟ้าและขนาดก าลงัการผลิตติดตั้งสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ก าลงัการผลิตติดตัง้ 
ประเภทโรงไฟฟ้า 

พลงัความร้อน ไม่มีการเผาไหม้เช้ือเพลิง 

10 เมกะวตัต ์ขึน้ไป EIA / EHIA CoP 

5 -10 เมกะวตัต ์ CoP + ESA CoP + ESA 

1,000 กโิลโวลตแ์อมแปร ์ขึน้ไป CoP CoP 

ทีม่า: คู่มอืการขอรบัใบอนุญาตประกอบกจิการไฟฟ้า – ใบอนุญาตประกอบกจิการผลติไฟฟ้า ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า และจ าหน่ายไฟฟ้า โดยส านักงาน
คณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน ฝ่ายใบอนุญาต 

ณ ปัจจุบนั โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยป์ระเภท Solar Farm ในประเทศไทย ซ่ึงเปิด
ด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ มีก าลงัการผลิตของแต่ละโครงการอยูใ่นระดบัตั้งแต่ 5 เมกะวตัตข้ึ์นไป แต่ไม่ถึง 10 
เมกะวตัต ์จึงตอ้งด าเนินการตามประมวลหลกัการปฏิบติั (Code of Practice (CoP)) มาตรการป้องกนั แกไ้ข 
และติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และตอ้งจดัท ารายงานเก่ียวกบัการศึกษามาตรการป้องกนัและ
แกไ้ขผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั (Environmental & Safety Assessment (ESA)) 
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ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยป์ระเภท Solar Rooftop ในประเทศไทย ซ่ึงเปิด
ด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ มีก าลงัการผลิตของแต่ละโครงการอยูใ่นระดบัตั้งแต่ 1,000 กิโลโวลตแ์อมแปร์ข้ึน
ไป แต่ไม่ถึง 5 เมกะวตัต ์จึงตอ้งด าเนินการตามประมวลหลกัการปฏิบติั (Code of Practice (CoP)) มาตรการ
ป้องกนั แกไ้ข และติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มเท่านั้น  

ส าหรับโครงการ Solar Farm ในประเทศญ่ีปุ่น กลุ่มบริษทัฯ ไดด้ าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัดเพ่ือประกอบการขออนุญาตก่อสร้างและประกอบธุรกิจ Solar Farm ของกลุ่ม
บริษทัฯ ทั้งน้ี ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งจะแตกต่างกนัไปในแต่
ละภูมิภาคของประเทศญ่ีปุ่น โดย กลุ่มบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีทีมงานเพ่ือศึกษาและด าเนินงานในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการปฏิบติัตามมาตรการเก่ียวกบัผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือให้มัน่ใจว่ากลุ่มบริษทัฯ มีการด าเนินการท่ี
จ าเป็นในการด าเนินธุรกิจอยา่ง 
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ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทย่อย 
 

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) ไดล้งทุนในบริษทัยอ่ยทั้งทางตรง และทางออ้ม ปัจจุบนั
มีบริษทัยอ่ย  ดงัน้ี  

 

1. บริษัท ดับบลวิพเีอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

ข้อมูลทัว่ไป          
    บริษทั ดบับลวิพเีอส (ประเทศไทย)  จ ากดั (WPS) ในฐานะบริษทัยอ่ยโดยตรง ซ่ึง EPCO ถือหุน้ใน
สดัส่วนร้อยละ 84.50%  (EPCO ซ้ือหุน้สามญั WPS จาก บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เม่ือ
วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2561)  ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2548 ดว้ยทุนจดทะเบียน 500 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้
สามญั จ านวน 50,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท ช าระเตม็มูลค่า  ประกอบกิจการโรงพิมพ ์ รับพิมพ์
ส่ิงพิมพทุ์กชนิด ตั้งอยูท่ี่ อ  าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ โดยมีผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่18 ธันวาคม 2561 
 

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

รวม 50,000,000 100.00 
 

คณะกรรมการบริษทัมีดงันี:้- 
1. นายยทุธ ชินสุภคักลุ 
2. นายวรีะ เหล่าวทิวสั 
3. นายประสงค ์ หาญปิยวฒันสกลุ 
4. นายธิติพนัธ์ พิสุทธ์ิธนกาญจนา 
5. นายตะวนั เทวอกัษร 
6. นายวรสิทธิ เทวอกัษร 
7. นางสาวสุภา หงษท์อง 
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ผู้มอี านาจลงนามของบริษัท :- 
จ านวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้คือ นายยทุธ ชินสุภคักลุ , นายวีระ เหล่าวิทวสั, 

นายประสงค์ หาญปิยวฒันสกุล และ นายธิติพนัธ์ พิสุทธ์ิธนกาญจนา  กรรมการสองในส่ีคนน้ีลงลายมือช่ือ
ร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั 

 
 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                        
     หน่วย :  พนับาท 

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

รวม 392,239 100 201,419 100 
 

2. บริษัท อสีเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 

ข้อมูลทัว่ไป                                                                                                                        
 บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (EP)  (เดิมช่ือ บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จ ากดั โดย
เปล่ียนช่ือ และแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2559) ในฐานะบริษทัยอ่ยโดยตรง ซ่ึง EPCO 
ถือหุน้อตัราร้อยละ 100 (EPCO ซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมในสัดส่วนร้อยละ 24 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 จากบริษทั 
เจน-เนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน))   ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2553 ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 
50,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั จ านวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุน
และเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้เร่ือยมา โดยมีทุนจดทะเบียน ณ 31 ธนัวาคม 2559  ทั้งส้ินจ านวน 12,000,000,000 
หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน จ านวน 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
จ านวน 600,000,000 หุน้ รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 3,000,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
เป็นทุนช าระแลว้ 2,400,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท รวมเป็นทุนช าระแลว้ทั้งส้ิน 1,200,000,000 บาท 
โดยมีรายช่ือผูถื้อหุน้ดงัน้ี 
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่5 มีนาคม  2562 
ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 1,799,999,920 75.00 

2 นายนิวตัน ์                แจง้อริยวงศ ์ 94,000,000 3.92 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
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ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
3 นางสาวฐานุตรา ส่ือวรีะชยั 50,000,000 2.08 

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

5 นางอรพิน พิพฒันว์ิไลกลุ 49,000,000 2.04 

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

7 นายสุภชยั สถิตยว์ิมล 40,000,000 1.67 

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

9 นายโกมล วงศพ์รเพญ็ภาพ 32,000,000 1.33 

10 นายโชคดี วิศาลสิงห ์ 30,000,000 1.25 

11 นางสาวศุภลกัษณ์ เศษธะพานิช 20,000,000 0.83 

12 นายภกัดี ศุทธาวฒิุวงศ ์ 20,000,000 0.83 

13   นายวินยั เลาหประสิทธ์ิ 20,000,000 0.83 

14 นายพยงุศกัด์ิ พวัพนัธ์กลุ 20,000,000 0.83 

15 Miss SHI YAT TING YVONNE 20,000,000 0.83 

16 นายอยทุธ ์ พจนอ์นนัต ์ 12,000,000 0.50 

17 นายวิกรานต ์ ก่อเกียรติสิริ 10,000,000 0.42 

18 นางสิริการย ์ เจริญสหายานนท ์ 7,000,000 0.29 

19 นายสมคัร มาลีวรรณ 7,000,000 0.29 

20 นายวรททิพ ทวีวฒัน ์ 7,000,000 0.29 

21 นายศกัด์ิชยั ยอดวานิช 6,000,000 0.25 

22 นายกีรติ หาญอนนัทสุข 5,400,000 0.23 

23 นางสาวสุรัสวดี ตรีโลจนว์งศ ์ 4,000,000 0.17 

24 นายวิศิษฎส์ณัห์ จนัทรวิเชียร 4,000,000 0.17 

25 นายปาณกาจ สุธาธรรม 3,000,000 0.13 

26 นางสาวก่ิงการะเกด ช่ืนฤทยัในธรรม 2,500,000 0.10 

27 นายธวชัชยั แกว้คงคา 2,000,000 0.08 

28 นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ 2,000,000 0.08 

29 นายศุทธิชยั บุนนาค 1,820,000 0.08 

30 นางสาวอุบลวรรณ   โชติวงศ ์ 200,000 0.01 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
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ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
31 นายสุวิทย ์ วงัพฒันมงคล 200,000 0.01 

32 นายเกรียงศกัด์ิ เทพผดุงพร 200,000 0.01 

33 นายพงษช์ยั ชยัมาตรกิจ 200,000 0.01 

34 นายรังสฤษด์ิ ลกัษิตานนท ์ 200,000 0.01 

35 นายกฤษดา  โสภา 100,000 - 

36 นายวรวินทร์  ชมพนุูชธานินทร์ 100,000 - 

37 นายภวตั   เรืองเดชวรชยั 80,000 - 

38 นายยทุธ   ชินสุภคักุล 20 - 

39 นางสาวรุ่งระวี  เอ่ียมพงษไ์พฑูรย ์ 20 - 

40 นางสุมาลี อ่องจริต 20 - 

41 นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ ์ 20 - 

รวม 2,400,000,000 100.00 
 
 

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

 
 

ผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท :- 
จ านวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั

และประทบัตราส าคญัของบริษทั 



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

 ปี 2561 % ปี 2560 
(ปรับปรุงใหม่) 

% ปี 2559 
(ปรับปรุงใหม่) 

% 

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

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

3. บริษัท เจเคอาร์ พลงังาน จ ากดั 
 

ข้อมูลทัว่ไป          
 บริษทั เจเคอาร์ พลงังาน จ ากดั (JKR) ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยทางออ้ม  
ซ่ึง RPV ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 99.99  ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2553 ดว้ยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท 
แบ่งเป็นหุน้สามญั จ านวน 10,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท ต่อมาไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุน ปัจจุบนัมีทุนจด
ทะเบียน 125,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั จ านวน 1,250,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท ช าระเตม็มูลค่า  
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ ขนาด 5 เมกะวตัต ์ ท่ีอ  าเภอบ่อพลอย 
จงัหวดักาญจนบุรี โดย JKR ไดสิ้ทธิในการขายไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และไดรั้บส่วนเพ่ิมราคารับ
ซ้ือไฟฟ้า (Adder) ในอตัรา 8 บาทต่อกิโลวตัตช์ัว่โมง เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยเร่ิมการขายไฟฟ้ามาตั้งแต่เดือน 
15 ตุลาคม 2555 ถึงปัจจุบนั และไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
แห่งประเทศไทย (BOI) ในการยกเวน้ ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามระเบียบของ BOI เป็นระยะเวลา 8 ปีนบัจาก
วนัท่ีเร่ิมมีรายได ้ และไดรั้บการลดหยอ่น ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดใ้นอตัราร้อยละ 50 ของ
อตัราปกติเป็นระยะเวลาอีก 5 ปีหลงัจากการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล โดยมีผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่4 กมุภาพนัธ์ 2562 
ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 บริษทั อาร์พีวี พลงังาน จ ากดั 1,249,880 99.99 
2 นายยทุธ ชินสุภคักุล 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 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
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คณะกรรมการบริษทัมีดงันี:้- 
1. นายยทุธ  ชินสุภคักลุ 
2. นางชวนพิศ  ฉายเหมือนวงศ ์
3. นางสาวรุ่งระวี เอ่ียมพงษไ์พฑูรย ์
4. นายสุกิจ  เลิศอศัวรัตน์ 
5. นายวรีะ  เหล่าวทิวสั 
6. นายประสงค ์ หาญปิยวฒันสกลุ 
7. นายภูมิวฒัก ์ นนัทวณิชย ์

 

ผู้มอี านาจลงนามของบริษัท :- 
จ านวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและ

ประทบัตราส าคญัของบริษทั 
 
 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                        
       หน่วย :  พนับาท 

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

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

 
4.  บริษัท อาร์พวี ีพลงังาน จ ากดั 

 

ข้อมูลทัว่ไป  
 

บริษัท อาร์พวีี พลังงาน จ ากัด (RPV)  ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย ซ่ึง EP 
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2551 ดว้ยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท 
แบ่งเป็นหุน้สามญั จ านวน 50,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท ต่อมาไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมในปี 2559 และ ปี 2560  
ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 587,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั จ านวน 5,870,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 
ช าระเต็มมูลค่า ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด 5 เมกะวตัต ์ท่ีอ  าเภอบ่อ
พลอย จงัหวดักาญจนบุรีโดย RPV ไดสิ้ทธิในการขายไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และไดรั้บส่วนเพ่ิม
ราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) ในอตัรา 8 บาทต่อกิโลวตัตช์ัว่โมง เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยเร่ิมขายไฟฟ้ามาตั้งแต่
เดือน 15 ตุลาคม 2555 ถึงปัจจุบนั และไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI) ในการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามระเบียบของ BOI เป็นระยะเวลา 8 ปีนบั
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จากวนัท่ีเร่ิมมีรายได ้ และไดรั้บการลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดใ้นอตัราร้อยละ 50 
ของอตัราปกติเป็นระยะเวลาอีก 5 ปีหลงัจากการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล โดยมีผูถื้อหุน้ ดงัน้ี  

 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที่  4  กมุภาพนัธ์  2561 
 

ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั (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 มดีงันี้:- 
1. นายยทุธ ชินสุภคักลุ 
2. นางชวนพิศ  ฉายเหมือนวงศ ์
3. นายสุกิจ เลิศอศัวรัตน์ 
4. นายวรีะ เหล่าวทิวสั 
5. นายประสงค ์ หาญปิยวฒันสกลุ 
6. นายภูมิวฒัก ์ นนัทวณิชย ์
 

ผู้มอี านาจลงนามของบริษัท :- 
จ านวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและ

ประทบัตราส าคญัของบริษทั 
 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                        
หน่วย :  พนับาท 

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

รวม 102,326 100.00 102,326 100.00 110,504 100.00 
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5.  บริษัท เอป็โก้ กรีน พาวเวอร์ พลสั จ ากดั 
 

ข้อมูลทัว่ไป     
  บริษทั เอป็โก้ กรีน พาวเวอร์ พลสั จ ากดั (EPCOG) ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้โดยบริษทั
ยอ่ยทางออ้ม ซ่ึง RPV ถือหุน้อตัราร้อยละ 99.99 ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2554  ดว้ยทุนจดทะเบียน 
100,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั จ านวน 10,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท ช าระเตม็มูลค่า  ประกอบ
ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์  ปลายปี 2556 ไดเ้ร่ิมลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา (Solar PV Roof) จ านวน 8 โครงการ ขนาดก าลงัการผลิตรวม 1.5 เมกะ
วตัต ์  ซ่ึงเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยจ์  าหน่ายกระแสไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้านครหลวงแลว้ จ านวน 5 โครงการ 
ขนาดก าลงัการผลิตรวม 1.07 เมกกะวตัต ์ ตั้งแต่วนัท่ี 18 กนัยายน 2557 และอยูร่ะหวา่งการด าเนินการอีก
จ านวน 3 โครงการ  โดยมีผูถื้อหุน้ ดงัน้ี  

 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่ 4 กมุภาพนัธ์ 2562 

ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั อาร์พีว ีพลงังาน จ ากดั 9,999,997 100.00 
2 นายยทุธ   ชินสุภคักลุ 1 - 
3 นางสุมาลี        อ่องจริต 1 - 
4 นางชวนพิศ        ฉายเหมือนวงศ ์ 1 - 

รวม 10,000,000 100.00 

คณะกรรมการบริษทั มดีงันี้:- 
1. นายยทุธ ชินสุภคักลุ 
2. นางประสงค ์ หาญปิยวฒันสกลุ 
3. นายสุกิจ เลิศอศัวรัตน์ 
4. นายภูมิวฒัก ์ นนัทวณิชย ์

 

ผู้มอี านาจลงนามของบริษัท :- 
จ านวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั และ

ประทบัตราส าคญัของบริษทั 
 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                        
หน่วย :  พนับาท 

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

รวม 76,113 100.00 26,616 100.00 16,606 100.00 

 
6.  บริษัท อะควาติส เอน็เนอร์จี จ ากดั 
 

ข้อมูลทัว่ไป    
บริษัท อะควาติส เอน็เนอร์จี จ ากดั (Aquatist) ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย

ทางออ้ม โดย RPV ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2553 ดว้ยทุนจดทะเบียน
เร่ิมแรก 5,000,000 บาท แบ่งเป็น  หุน้สามญั จ านวน 500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท ต่อมาจดทะเบียนเพ่ิม
ทุนในปี 2559 และ ปี 2560 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั จ านวน 20,000,000 
หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท ช าระเตม็มูลค่า ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์โดยมี
ผูถื้อหุน้ ดงัน้ี  

 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่4 กมุภาพนัธ์ 2562 
 

ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั อาร์พีว ีพลงังาน จ ากดั 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 ์

 
ผู้มอี านาจลงนามของบริษัท :- 

จ านวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้ คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั
และประทบัตราส าคญัของบริษทั 
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โครงสร้างรายได้                                                                                                                        
หน่วย :  พนับาท 

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

รวม 47,377 100.00 50,904 100.00 28,013 100.00 
 

7.  บริษัท ลพบุรี โซล่า จ ากดั 
 

ข้อมูลทัว่ไป    
บริษัท ลพบุรี โซล่า จ ากดั (Lopburi)  ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยทางออ้ม 

โดย Aquatist ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 99.99  ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2555 ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 
1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั จ านวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท   ต่อมาไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุน  
ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 140,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั จ านวน 1,400,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 
ช าระเต็มมูลค่า   ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด 5 เมกะวตัต ์ท่ี
ต าบลวงัขอนขวา้ง อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี โดยไดสิ้ทธิในการขายไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
และไดรั้บส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) ในอตัรา 8 บาทต่อกิโลวตัตช์ัว่โมง เป็นระยะเวลา 10 ปี และ
ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI) ในการ
ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามระเบียบของ BOI เป็นระยะเวลา 8 ปีนบัจากวนัท่ีเร่ิมมีรายได ้ และไดรั้บการ
ลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดใ้นอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติเป็นระยะเวลาอีก 5 ปี
หลงัจากการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  โดยมีผูถื้อหุน้ดงัน้ี   

 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่ 4 กมุภาพนัธ์ 2562 

ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั อะควาติส เอน็เนอร์จี จ ากดั 1,399,997 100.00 
2 นายยทุธ   ชินสุภคักลุ 2 - 
3 นางสุมาลี        อ่องจริต 1 - 

รวม 1,400,000 100.00 

คณะกรรมการบริษทั มดีงันี้:- 
1. นายยทุธ ชินสุภคักุล 
2. นายประสงค ์ หาญปิยวฒันสกลุ 
3. นายวีระ เหล่าวิทวสั 
4. นายสุกิจ เลิศอศัวรัตน ์
5. นายภูมิวฒัก ์ นนัทวณิชย ์
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ผู้มอี านาจลงนามของบริษัท :- 
จ านวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้ คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั

และประทบัตราส าคญัของบริษทั 
 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                  
หน่วย :  พนับาท 

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

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

8.  บริษัท เอป็โก้ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั 
 

ข้อมูลทัว่ไป        
บริษทั เอ็ปโก ้เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั (EPCOE)  ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย โดย 

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

บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั จ านวน 1 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท ต่อมาไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุน ปัจจุบนัมีทุนจด

ทะเบียน 500,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั จ านวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ช าระเต็มมูลค่า 

ประกอบธุรกิจพฒันาโครงการพลงังานและถือหุน้ในบริษทัอ่ืน โดยมีผูถื้อหุน้ดงัน้ี     
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่ 4 กมุภาพนัธ์ 2562 
ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 49,999,997 100.00 
2 นายยทุธ   ชินสุภคักุล 2 - 
3 นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ ์ 1 - 

รวม 50,000,000 100.00 
 

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

 

ผู้มอี านาจลงนามของบริษัท :- 
จ านวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้ คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั

และประทบัตราส าคญัของบริษทั 
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โครงสร้างรายได้                                                                                                                  
      หน่วย :  พนับาท 

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

รวม 1.51 100.00 1,006 100.00 0.0063 100.00 
 

9.  บริษัท โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 

ข้อมูลทัว่ไป        
บริษทั โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั SPM(TH) ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือ

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

จดทะเบียน 20,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั จ านวน 2 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ช าระเต็มมูลค่า 

ประกอบธุรกิจพฒันาโครงการพลงังานและถือหุน้ในบริษทัอ่ืน โดยมีผูถื้อหุน้ดงัน้ี   
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่ 4 กมุภาพนัธ์ 2562 
 

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

รวม 20,000,000 100.00 

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

 

ผู้มอี านาจลงนามของบริษัท :- 
จ านวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผูกพนับริษทัได ้คือ กรรมการหน่ึงคนลงลายมือช่ือและ

ประทบัตราส าคญัของบริษทั 
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โครงสร้างรายได้                                                                                                                  
หน่วย :  พนับาท 

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

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

10.  บริษัท เอป็โก้ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 
 

ข้อมูลทัว่ไป  
บริษทั เอป็โก ้เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (EE) ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย โดย EP ถือ

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

แบ่งเป็นหุ้นสามญั จ านวน 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ช าระเต็มมูลค่า ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการ

รับเหมาก่อสร้างและการบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์โดยมีผูถื้อหุน้ดงัน้ี   
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่ 4 กมุภาพนัธ์ 2562 
 

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

รวม 200,000 100.00 
 

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

 

ผู้มอี านาจลงนามของบริษัท :- 
จ านวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้ คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั

และประทบัตราส าคญัของบริษทั 
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โครงสร้างรายได้                                                                                                                  
หน่วย :  พนับาท 

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

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

11.  บริษัท ปราจีน โซล่า จ ากดั 
 

ข้อมูลทัว่ไป 
 บริษทั ปราจีน โซล่า จ ากดั (PS) ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้ม โดย EP ถือหุน้ใน PS สัดส่วนร้อยละ 

75.00 ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2559 โดยไดเ้ปล่ียนช่ือจากเดิม บริษทั มหานคร โซล่า พาวเวอร์ จ ากดั เม่ือ
วนัท่ี 14 มิถุนายน 2559 ดว้ยทุนจดทะเบียน 62,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั จ านวน 3,000,000 หุน้ และ
หุ้นบุริมสิทธิ 3,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ช าระเต็มมูลค่า ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพ้ืนดินโดยมีก าลงัการผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้า
รวม 5 เมกะวตัต ์โดยมีผูถื้อหุน้ดงัน้ี   
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่ 4 กมุภาพนัธ์ 2562 
 

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

รวม 6,200,000 100.00 

 
คณะกรรมการบริษทั มดีงันี้:- 

1. นายยทุธ ชินสุภคักลุ 
2. นายสุกิจ  เลิศอศัวรัตน์ 
3. นายประสงค ์ หาญปิยวฒันสกลุ 
4. นางสาวลดัดาวลัย ์ สุวะประดบั 
5. นายภูมิวฒัก ์ นนัทวณิชย ์
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ผู้มอี านาจลงนามของบริษัท :- 
จ านวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั

และประทบัตราส าคญัของบริษทั 
 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                 
                   หน่วย :  พนับาท 

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

รวม 40,191 100.00 38,135 100.00 935 100.00 
 

12.  บริษัท ทัศน์ศิริ จ ากดั 
 

ข้อมูลทัว่ไป 
 บริษทั ทศัน์ศิริ จ  ากดั (THAT SIRI) ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย โดย EP ถือ

หุ้นใน THAT SIRI สัดส่วนร้อยละ 99.99 ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2554 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 
620,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั จ านวน 6,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ช าระเต็มมูลค่า ประกอบ
ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและพลงังานความร้อนร่วม และเขา้ถือหุน้ในบริษทัอ่ืน โดยมีผูถื้อหุน้ดงัน้ี   
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่ 4 กมุภาพนัธ์ 2562 
 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 6,199,998 99.99 
2 นายยทุธ            ชินสุภคักุล 1 0.005 
3 นายประสงค ์ หาญปิยวฒันสกลุ 1 0.005 

รวม 6,200,000 100.00 

 
คณะกรรมการบริษทั มดีงันี้:- 
 

1. นายยทุธ ชินสุภคักลุ 
2. นายประสงค ์ หาญปิยวฒันสกลุ 
3. นายธนา พฒุรังษี 
4. นายวชัระ อชัฌากรลกัษณ์ 
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ผู้มอี านาจลงนามของบริษัท :- 
จ านวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้ คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั

และประทบัตราส าคญัของบริษทั 
 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                 
                                                                                                                                             หน่วย :  พนับาท 

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

รวม 372 100.00 405 100.00 - - 
 
 

13.  บริษัท เอสทีซี เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั 
 

ข้อมูลทัว่ไป   
                                                                                                                      

 บริษทั เอสทีซี เอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั (STCE) ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย โดย EP 
ถือหุ้นใน STCE สัดส่วนร้อยละ 99.99 ก่อตั้ งเม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2550 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 
784,476,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั จ านวน 78,447,600 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท ช าระเต็มมูลค่า ประกอบ
ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและพลงังานความร้อนร่วม และเขา้ถือหุน้ในบริษทัอ่ืน โดยมีผูถื้อหุน้ดงัน้ี   
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่ 4 กมุภาพนัธ์ 2562 
ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 78,447,598 99.99 
2 นายยทุธ            ชินสุภคักุล 1 0.005 
3 นายประสงค ์ หาญปิยวฒันสกลุ 1 0.005 

รวม 78,447,600 100.00 
 

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

 

ผู้มอี านาจลงนามของบริษัท :- 
จ านวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้คือ กรรมการสองในสามคนลงลายมือช่ือ

ร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั 
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โครงสร้างรายได้                                                                                                                 
                                   หน่วย :  พนับาท 

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

รวม 463 100.00 522 100.00 - - 

 
14.  บริษัท เอเพก็ซ์ เอน็เนอยี ่โซลูช่ัน จ ากดั 
 

ข้อมูลทัว่ไป  
 บริษทั เอเพก็ซ์ เอน็เนอยี่ โซลูชัน่ จ  ากดั (APEX) ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 
โดย EP ถือหุน้ใน APEX สดัส่วนร้อยละ 81.25 ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2549 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 
253,568,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั จ านวน 25,356,800 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท ช าระเต็มมูลค่า ประกอบ
ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและพลงังานความร้อนร่วม และเขา้ถือหุน้ในบริษทัอ่ืน โดยมีผูถื้อหุน้ดงัน้ี   
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่ 4 กมุภาพนัธ์ 2562 
 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั เอสทีซี โฮลด้ิง จ ากดั 4,754,398 18.75 
2 นายณรงค ์ แยม้ประเสริฐ 1 - 
3 นายปานหทยั เผา่จินดา 1 - 
4 บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 20,602,400 81.25 

รวม 25,356,800 100.00 
 

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

 

ผู้มอี านาจลงนามของบริษัท :- 
จ านวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้คือ กรรมการสองในสามคนลงลายมือช่ือ

ร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั 
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โครงสร้างรายได้  
                                   หน่วย :  พนับาท 

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

รวม 147 100.00 748 100.00 - - 
 

15.  บริษัท แทค เอน็เนอยี ่จ ากดั 
 

ข้อมูลทัว่ไป  
 บริษทั แทค เอน็เนอยี ่จ  ากดั (TAC) ในฐานะบริษทัร่วมทางออ้มท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยทางออ้ม โดย 

STCE และ APEX ถือหุน้ใน TAC สดัส่วนร้อยละ 39.60 และ 12.80 ตามล าดบั ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 23 ตุลาคม 2553 
ในปี 2560 มีทุนจดทะเบียน 1,981,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั จ านวน 19,810,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 
บาท ช าระเตม็มูลค่า ต่อมาในปี 2561 บริษทัฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 19,900,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 
ช าระเต็มมูลค่า ประกอบธุรกิจการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและพลงังานความร้อนร่วม และเขา้ถือหุ้นใน
บริษทัอ่ืน โดยมีผูถื้อหุน้ดงัน้ี   

 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่ 4 กมุภาพนัธ์ 2562 
 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั เอสทีซี เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั 7,880,400 39.60 
2 บริษทั เอเพก็ซ์ เอน็เนอยี ่โซลูชัน่ จ ากดั 2,547,200 12.80 
3 บริษทั ชูบุ อิเลก็ทริค เพาเวอร์ ไทยแลนด ์เอสพพีี บี.ว.ี จ  ากดั 9,472,400 47.60 

รวม 19,900,000 100.00 
 

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

 

ผู้มอี านาจลงนามของบริษัท :- 
จ านวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผูกพนับริษทัได ้คือ นายสุทศัน์ ชวพฒันากุล หรือ นายโท

โมโนริ อิชิกโุระ ลงลายมือช่ือร่วมกบั นายยทุธ ชินสุภคักลุ หรือนายวชัระ อชัฌากรลกัษณ์ รวมเป็นสอง
คนและประทบัตราส าคญัของบริษทั 
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โครงสร้างรายได้  
              หน่วย :  พนับาท 

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

รวม 9.50 100 35 100 30 100.00 

 
16.  บริษัท เอสเอสยูท ีจ ากดั 
 

ข้อมูลทัว่ไป  
 บริษทั เอสเอสยทีู จ ากดั (SSUT) ในฐานะบริษทัร่วมทางออ้มท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยทางออ้ม โดย 

TAC และ THAT SIRI ถือหุน้ใน SSUT สัดส่วนร้อยละ 40 และ ร้อยละ 20 ตามล าดบั ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 19 
มีนาคม 2553 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 2,919,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั จ านวน 29,190,000 หุน้ มูลค่า
หุน้ละ 100 บาท ช าระเตม็มูลค่า ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า ระบบ Co-generation ก าลงัการผลิตสูงสุด 120 MW 
และไอน ้ าก าลงัการผลิตสูงสุดรวมประมาณ 30 ตนัต่อชัว่โมง โรงไฟฟ้าตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู 
จ านวน 2 โรงไฟฟ้า รวมเป็นก าลงัการผลิตสูงสุด 240 MW และไอน ้ าก าลงัการผลิตสูงสุดรวมประมาณ 60 ตนั
ต่อชัว่โมง โดยมีผูถื้อหุน้ดงัน้ี   

 
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่ 8 กมุภาพนัธ์ 2562 
 

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

รวม 29,190,000 100.00 
 

คณะกรรมการบริษทั มดีงันี้:- 
 

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

 
 

ผู้มอี านาจลงนามของบริษัท :- 
จ านวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผูกพนับริษทัได ้คือ กรรมการหน่ึงคน จากกรรมการกลุ่ม ก. 

และกลุ่ม ข. และกลุ่ม ค. รวมกนัจ านวนสามคน ลงลายมือช่ือร่วมกนัพร้อมประทบัตราส าคญัของบริษทั 
กรรมการกลุ่ม ก. ไดแ้ก่ นายศิริธชั โรจนพฤกษ ์และ นางฐิติพร รัตนเพียร 
 กรรมการกลุ่ม ข.ไดแ้ก่ นายสุทศัน์ ชวพฒันากลุ และ นายโทโมโนริ อิชิกโุระ  
กรรมการกลุ่ม ค. ไดแ้ก่ นายยทุธ ชินสุภคักลุ และ นายวชัระ อชัฌากรลกัษณ์ 

 
 

โครงสร้างรายได้ 
                     หน่วย :  พนับาท 

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

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

 
17.  บริษัท พพีทีีซี จ ากดั 
 

ข้อมูลทัว่ไป 
 

 บริษทั พีพีทีซี จ ากดั (PPTC) ในฐานะบริษทัร่วมทางออ้มท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อยและบริษทัย่อย
ทางออ้ม โดย EP และ TAC ถือหุน้ใน PPTC สัดส่วนร้อยละ 24.50 และร้อยละ 50 ตามล าดบั ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 4 
กนัยายน 2552 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 1,484,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั จ านวน 14,840,000 หุน้ มูลค่า
หุน้ละ 100 บาท ช าระเตม็มูลค่า ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า ระบบ Co-generation ก าลงัการผลิตสูงสุด 120 MW 
และไอน ้ าก าลงัการผลิตสูงสุดรวมประมาณ 30 ตนัต่อชัว่โมง โรงไฟฟ้าตั้งอยูภ่ายในเขตนิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบงั โดยมีผูถื้อหุน้ดงัน้ี   
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รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่ 8 กมุภาพนัธ์ 2562 
 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั ปรีดาปราโมทย ์จ ากดั 3,784,200 25.50 
2 บริษทั แทค เอน็เนอยี ่จ  ากดั 7,420,000 50.00 
3 บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 3,635,800 24.50 

รวม 14,840,000 100.00 
 

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

 

ผู้มอี านาจลงนามของบริษัท :- 
จ านวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผูกพนับริษทัได ้คือ กรรมการหน่ึงคน จากกรรมการกลุ่ม ก. 

และกลุ่ม ข. และกลุ่ม ค. รวมกนัจ านวนสามคน ลงลายมือช่ือร่วมกนัพร้อมประทบัตราส าคญัของบริษทั 
กรรมการกลุ่ม ก. ไดแ้ก่ นายสุทศัน์ ชวพฒันากลุ และ นายโทโมโนริ อิชิกโุระ  
กรรมการกลุ่ม ข.ไดแ้ก่ นายศิริธชั โรจนพฤกษ ์และ นายสาคร สุขศรีวงศ ์
กรรมการกลุ่ม ค. ไดแ้ก่ นายยทุธ ชินสุภคักลุ และ นายวชัระ อชัฌากรลกัษณ์ 
 

โครงสร้างรายได้ 
                   หน่วย :  พนับาท 

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

รวม 2,488,006 100.00 2,624,588 100.00 1,578,380 100.00 
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18.  Alternative Energies Kabushi Kaisha 
 

ข้อมูลทัว่ไป 
 

Alternative Energies Kabushi Kaisha (AE-KK) ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย

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

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

จ านวน JPY 24,000,000 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน JPY 25,000,000 (อตัราแลกเปล่ียน 0.294 เทียบเท่าเงินบาท

โดยประมาณ 7.35 ลา้นบาท) ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในธุรกิจพฒันาโครงการ

พลงังานในต่างประเทศ และการเขา้ถือหุน้ในบริษทัอ่ืน 
 

คณะกรรมการบริษทั มดีงันี้:- 
1. นายยทุธ ชินสุภคักลุ 
2. นายสุกิจ เลิศอศัวรัตน์ 
3. Mr.Hiroshi Yamada 

 

ผู้มอี านาจลงนามของบริษัท :- 
จ านวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้ คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั

และประทบัตราส าคญัของบริษทั 
 

โครงสร้างรายได้  
หน่วย :  พนับาท 

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

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

 
19.  Kurihara Godo Kaisha 
 

ข้อมูลทัว่ไป 
Kurihara Godo Kaisha (GK1) ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยทางออ้ม 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
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จดทะเบียน JPY 30,000,000 (อตัราแลกเปล่ียน 0.294 เทียบเท่าเงินบาทโดยประมาณ 8.82 ลา้นบาท) ประกอบ
ธุรกิจพฒันาโครงการพลงังานในประเทศญ่ีปุ่น และการเขา้ถือหุน้ในบริษทัอ่ืน 

 

คณะกรรมการบริษทั มดีงันี้:- 
 

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

ผู้มอี านาจลงนามของบริษัท :- 
จ านวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้ คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั

และประทบัตราส าคญัของบริษทั 
 

โครงสร้างรายได้  
หน่วย :  พนับาท 

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

รวม 630 100.00 657 100.00 528 100.00 
 
 

20.  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 มดีงันี้:- 
1. นายยทุธ ชินสุภคักลุ 
2. นายสุกิจ เลิศอศัวรัตน์ 
3. Mr.Hiroshi Yamada 

 

ผู้มอี านาจลงนามของบริษัท :- 
จ านวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้ คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั

และประทบัตราส าคญัของบริษทั 
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โครงสร้างรายได้  
 

หน่วย :  พนับาท 
 ปี 2561 % ปี 2560 % ปี 2559 % 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า  26,263 100.00 - - - - 
รายไดอ่ื้น - - 0.05 100.00 0.06 100.00 

รวม 26,263 100.00 0.05 100.00 0.06 100.00 

 
21.  Kyotemba Solar Godo Kaisha 
 

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

พฤศจิกายน 2558 ดว้ยทุนจดทะเบียน JPY 10,000 ต่อมาไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุน จ านวน 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 2561 % ปี 2560 % ปี 2559 % 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า  119,927 97.15 115,422 75.24 - - 
รายไดอ่ื้น 3,514 2.85 37,984 24.76 0.10 100.00 

รวม 123,441 100.00 153,406 100.00 0.10 100.00 
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22.  Higashi Nihon Mega Solar 3 Godo Kaisha 
 

ข้อมูลทัว่ไป  
     

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

 

คณะกรรมการบริษทั มดีงันี้:- 
 

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

 
ผู้มอี านาจลงนามของบริษัท :- 

จ านวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั
และประทบัตราส าคญัของบริษทั 

 
 

โครงสร้างรายได้        
หน่วย :  พนับาท 

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

รวม 3.47 100.00 5.60 100.00 
 
 

23.  Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company 
 

ข้อมูลทัว่ไป  
     Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company (PKS)ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้ม โดยบริษทั โซล่า 
พาวเวอร์ แมเนจเมน้ท ์ (ประเทศไทย) จ ากดั  (SPM) ซ่ึงถือหุน้ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษทั อีส
เทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (EP)  ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ โดยบริษทัฯถือหุน้ในสดัส่วนร้อย
ละ 75.00   SPM ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 65.00  ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2560 โดยมีทุนจดทะเบียน 
จ านวนเงิน 500,000 ลา้น VND แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 5 ลา้นหุน้ ราคามูลค่าหุน้ละ 100,000 VND  มีทุน
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ช าระแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เป็นจ านวนเงิน 361,734 ลา้น VND  แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 3.62 ลา้น
หุน้ ราคามูลค่าหุน้ละ 100,000 VND  (อตัราแลกเปล่ียนธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 
จ านวน 0.1404 บาท/100 VND  เทียบเท่าเงินบาทประมาณ 507.87 ลา้นบาท) โดยประกอบธุรกิจพฒันา
โครงการพลงังานในประเทศสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม 

 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 
ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น VND ร้อยละ 

1 บริษทั โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั 324,998,000,000 65 

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

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

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

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

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

รวม 500,000,000,000 100 
 

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

 

ผู้มอี านาจลงนามของบริษัท :- 
จ านวนหรือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้คือ นายยทุธ ชินสุภคักลุ หรือ Mr.Tran Minh Tien 

ลงลายมือช่ือ และประทบัตราส าคญัของบริษทั 
 

โครงสร้างรายได้       
 ในปี 2560  และ ปี 2561 ยงัไม่มีรายได ้
 
 

 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

 

   หนา้ท่ี 103  

 
 

 

ปัจจัยความเส่ียงธุรกจิส่ิงพมิพ์ 
 
ความเส่ียงจากการพึง่พงิลูกค้ารายใหญ่ 
 

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

 

ความเส่ียงในเร่ืองราคาวตัถุดิบ และความผันผวนของราคาวตัถุดบิ 
 

ในการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษทัฯ จ าเป็นตอ้งมีการส ารองวตัถุดิบให้เพียงพอต่อความ
ตอ้งการของลูกคา้ วตัถุดิบหลกัของบริษทัฯ คือกระดาษ ซ่ึงคิดเป็นตน้ทุนประมาณร้อยละ 40 - 45 ของ
ยอดขาย ซ่ึงราคากระดาษจะเปล่ียนแปลงตามสภาวะเศรษฐกิจ  โดยในปี 2558 ราคาเยื่อกระดาษปรับตวั
เพิ่มข้ึน ท าให้ราคากระดาษในประเทศมีการปรับตัวสูงข้ึน  จากประสบการณ์ในธุรกิจส่ิงพิมพ์ของฝ่าย
บริหาร ประกอบกบัไดติ้ดตามราคากระดาษอยา่งใกลชิ้ด มีการควบคุมการใชก้ระดาษอยา่งเคร่งครัด ท าให้
บริษทัฯสามารถควบคุมตน้ทุนของกระดาษไวไ้ด ้ และบริษทัไดน้ าเขา้กระดาษจากต่างประเทศโดยตรง  ซ่ึง
ตน้ทุนกระดาษจะต ่ากว่าการซ้ือกระดาษภายในประเทศ  โดยสัดส่วนการซ้ือกระดาษระหว่างกระดาษน าเขา้
จากต่างประเทศ และการซ้ือกระดาษภายในประเทศ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 63 ต่อ 37   

อย่างไรก็ดี ทีมผูบ้ริหารซ่ึงมีประสบการณ์ในธุรกิจส่ิงพิมพม์านานกว่า 20 ปี ไดมี้การวิเคราะห์
สถานการณ์และติดตามภาวะตลาดของวตัถุดิบในตลาดโลกและตลาดในประเทศอย่างสม ่าเสมอ เพื่อ
วางแผนในการสั่งซ้ือ และวิธีป้องกนัความเส่ียงโดยบริษทัอาจจ าเป็นตอ้งสต็อก วตัถุดิบส าหรับลูกคา้ท่ีมี
สัญญาไวแ้ละลูกคา้ประจ าส่วนหน่ึงเพื่อสามารถรักษาราคาวตัถุดิบท่ีไดต้กลงกบัลูกคา้ไว ้พร้อมกบัช้ีแจงให้

ปัจจยัความเส่ียง 
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ลูกคา้ทราบและเขา้ใจถึงสถานการณ์ของวตัถุดิบ รวมถึงความจ าเป็นในการปรับราคา ตอ้งพยายามปรับราคา
ขายข้ึนตามราคาวตัถุดิบท่ีเพิ่มข้ึน 

 

ความเส่ียงด้านความสามารถในการช าระหนีข้องลูกหนี ้
 

บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจส่ิงพิมพ ์และลูกคา้ของบริษทัฯ ส่วนมากจะด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัหนังสือ 
นิตยสาร แผ่นพบั ใบปลิว ปฏิทิน ฯลฯ ดงันั้นรายไดส่้วนใหญ่มาจากการขายหนังสือ และโฆษณา ถา้ให้
จดัเป็นประเภทสินคา้ก็เป็นสินคา้ท่ีไม่จ าเป็นต่อการด ารงชีพ ซ่ึงถา้ในช่วงเศรษฐกิจตกต ่าก็จะส่งผลกระทบ
ต่อลูกคา้ของบริษทัฯ และการจ่ายช าระหน้ีของลูกคา้ แต่บริษทัฯ  มีนโยบายในการให้เครดิตแก่ลูกคา้บริษทั
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 าทรัสตรี์ซีท (Trust Receipt) ระยะเวลา 180 วนั  อยา่งไรก็ตาม บริษทัจะเลือกช าระ
เงินในช่วงเวลาท่ีเห็นว่าอตัราแลกเปล่ียนเป็นอตัราท่ีเหมาะสม หรือท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ เพื่อลดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

 

ความเส่ียงด้านการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยี 
 

ตามท่ีทราบในโลกปัจจุบนั มีการพฒันาเทคโนโลยใีหม่ ๆ ซ่ึงมีส่วนเก่ียวขอ้งในการพิมพ ์โดย
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ท าให้การท าตน้ฉบบัของการพิมพดี์ข้ึน และเร็วข้ึน แต่บางเทคโนโลยี เช่น ส่ือ 
INTERNET, E-BOOK และ MAGAZINE ONLINE มีผลกระทบกบัธุรกิจการพิมพบ์า้ง และมีผลกระทบ
มากในประเทศท่ีมีการพัฒนาสูง เช่น อเมริกา และประเทศในยุโรป ในอเมริกาท าให้บริษัทด้าน
หนังสือพิมพ์ตอ้งปิดตวัไป และหนังสือพิมพร์ะดับใหญ่ตอ้งปรับลดบุคลากรเพื่อลดค่าใช้จ่ายลง เพื่อให้
ธุรกิจย ังคงด าเนินการได้ ส่วนในประเทศไทย เ ร่ิมน าเทคโนโลยีใหม่เข้ามาแล้วโดยส านักพิมพ ์
MAGAZINE ชั้นน าในประเทศได้ลดจ านวนพิมพ์หนังสือ MAGAZINE ลงและใช้งบบางส่วนไปท า 
Electronic Magazine (E-Magazine) โดยปัจจุบนับริษทั ยงัไม่ไดรั้บผลกระทบมากนกั อยา่งไรก็ตามบริษทั 
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ไดพ้ยายามดูแลอยา่งใกลชิ้ดและศึกษาเพื่อพฒันาไปสู่เทคโนโลยใีหม่ ๆ และเตรียมเทคโนโลยใีหม่ ๆ เพื่อ
รองรับความตอ้งการของลูกคา้ 
 

ความเส่ียงที่เกดิจากหนีสิ้นจากการค า้ประกนั 
 

ในระหว่างปี 2546 ขณะนั้นบริษทัอยูใ่นระหว่างแผนฟ้ืนฟูกิจการและผูบ้ริหารแผนของบริษทัฯ 
มีมติให้บนัทึกประมาณการหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการค ้าประกนัตัว๋สัญญาใช้เงินท่ีออกโดย บริษทั  
แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) จ านวน 200 ลา้น ต่อธนาคารแห่งหน่ึง โดยบริษัทฯ บนัทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายทั้งจ านวน  เน่ืองจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติัตามแผนฟ้ืนฟูกิจการในขณะนั้น
ไดต่้อมาบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว  ไดป้ฏิบติัตามแผนฟ้ืนฟูกิจการคร้ังท่ี  2  ท่ีไดผ้่านความเห็นชอบจาก
ศาลแลว้เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2547  และเม่ือวนัท่ี  28 มิถุนายน  2550 ศาลมีมติเห็นชอบดว้ยกบัขอ้เสนอ
แกไ้ขแผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าว  

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

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

เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2553 ศาลแพ่งแผนกคดีลม้ละลายไดมี้ค  าพิพากษาให้ บริษทั แมเนเจอร์ 
มีเดีย กรุ๊ป เป็นบุคคลลม้ละลายตามรายงานของเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยจ์ากมติการประชุมเจา้หน้ีคร้ังแรก 

 

ความเส่ียงจากการควบคุมและมีอทิธิพลในการบริหารงานโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
 

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

 
ปัจจัยความเส่ียง ธุรกจิโรงไฟฟ้า 

 

ความเส่ียงจากการเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกจิโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) 
 

เน่ืองจาก EP มีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน (Holding Company) คือ เป็น
บริษทัท่ีมีรายไดจ้ากการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม และไม่มีการด าเนินธุรกิจท่ีก่อให้เกิดรายไดใ้น
จ านวนท่ีมีนัยส าคญัเป็นของตนเอง ดงันั้น ผลประกอบการและการจ่ายเงินปันผลของ EP จึงข้ึนอยู่กบัผล
การด าเนินงานและความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการด าเนิน
กลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวให้ประสบความส าเร็จ รวมถึงปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น ปัจจยัดา้นการเงิน ปัจจยัดา้นการแข่งขนั กฏระเบียบ สภาพเศรษฐกิจโดยทัว่ไป ความตอ้งการ
และราคาขายสินคา้ของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม รวมถึงปัจจัยอ่ืน ๆท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเป็นปัจจัยเฉพาะใน
อุตสาหกรรมหรือในโครงการของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ซ่ึงโดยส่วนใหญ่อยูน่อกเหนือการควบคุมของ 
EP รวมถึงบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม  

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

อย่างไรก็ดี เพื่อให้มีนโยบายและแนวทางท่ีชดัเจนในการเขา้ไปลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทั
ร่วม ทาง EP ไดก้  าหนดใหมี้นโยบายการลงทุนของ EP นโยบายการบริหารงานในบริษทัท่ี EP เขา้ไปลงทุน
ดงักล่าว ตลอดจนมีกลไกในการก ากบัดูแลบริษทัย่อยและบริษทัร่วม โดยการแต่งตั้ งบุคคลเขา้ไปด ารง
ต าแหน่งกรรมการ และ/หรือ ผูบ้ริหารท่ีส าคญัในบริษทัเหล่านั้น และมีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ี



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

 

   หนา้ท่ี 107  

และความรับผดิชอบของกรรมการและผูบ้ริหารท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง และเพื่อลดความเส่ียงจากการท่ีสถาบนั
การเงินเจา้หน้ีอาจไม่อนุญาตให้บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผล EP ในฐานะบริษทัใหญ่ของกลุ่มบริษทั EP จะ
ติดตามดูแลให้บริษทัย่อยทุกบริษทัท่ีมีสัญญาเงินกูก้บัสถาบนัการเงิน ปฏิบติัตามเง่ือนไขของสัญญาเงินกู ้
รวมถึงติดตามผลประกอบการและฐานะทางการเงินของทุกบริษทัท่ี EP ไดเ้ขา้ไปลงทุน อยา่งต่อเน่ือง นวม
ถึงหาแนวทางในการแกไ้ขท่ีเหมาะสมกรณีท่ีผลการด าเนินงานของบริษทัดงักล่าวไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด 

 

ความเส่ียงโดยทั่วไปอันเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (ทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ) 

 

ความเส่ียงจากการพึง่พงิลูกค้ารายใหญ่ 
 

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

ความเส่ียงจากภัยพบัิติทางธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัยที่มีผลต่อการด าเนินธุรกจิโรงไฟฟ้า 
 

 กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ซ่ึงหากเกิดภยัพิบติัทาง
ธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัยร้ายแรงท่ีคาดไม่ถึง เช่น การขดัขอ้งของระบบการผลิตไฟฟ้า อุทกภยั พาย ุ
อคัคีภยั แผ่นดินไหวหรือการก่อวินาศกรรมในพื้นท่ีท่ีโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยต์ั้งอยู ่การด าเนินการ
ของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยอ์าจตอ้งหยดุชะงกัหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์นอยา่งมีนยัส าคญั อนั
จะส่งผลกระทบทางลบต่อผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษทั 
 เพื่อลดความเส่ียงในประเด็นน้ี กลุ่มบริษทัมีการจดัท าประกนัภยัตามมาตรฐานในอุตสาหกรรม
และเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีธนาคารผูป้ล่อยเงินกูเ้พื่อก่อสร้างโครงการ (Project Finance) ก าหนด อนัไดแ้ก่ 
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การประกนัภยัทรัพยสิ์นประเภทความเส่ียงภยัทุกชนิด รวมถึงการประกนัความรับผิดต่อสาธารณะและ
ผลิตภณัฑ ์(Public and Products Liability Insurance) ซ่ึงคุม้ครองความเสียหายท่ีเกิดกบับุคคลท่ีสาม 
 

ความเส่ียงด้านการปฏิบัติการ การบ ารุงรักษาและการประมวลผล 
  

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

ความเส่ียงจากการที่แสงอาทิตย์มีความเข้มของแสงน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ 
 

 ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยต์อ้งพึ่งพิงแสงอาทิตยใ์นการผลิตไฟฟ้า หาก
แสงอาทิตยมี์ความเขม้แสงนอ้ยกว่าปกติ มีเมฆปกคลุมเป็นจ านวนมาก มีสภาพอากาศแปรปรวน หรือมีฝน
ตกติดต่อกนัมากกว่าค่าเฉล่ียในอดีต กลุ่มบริษทั จะไม่สามารถผลิตไฟฟ้าไดอ้ยา่งเต็มท่ี ซ่ึงกรณีดงักล่าวอาจ
ส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน  
 อยา่งไรกต็าม ก่อนท่ีกลุ่มบริษทัจะเขา้ท าโครงการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์
ได้ศึกษาและประเมินปัจจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการท าโครงการ เช่น ความเขม้ของแสง ลกัษณะท่ีดิน 
ต าแหน่งท่ีตั้งของโครงการ ขอ้มูลสถิติความเขม้ของแสงในแต่ละพื้นท่ี โดยใชข้อ้มูลสถิติยอ้นหลงัของ
ความเขม้ของแสงจากแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ  เช่น ขอ้มูลจากกรมพฒันาพลังงานทดแทน กระทรวง
พลงังาน ขอ้มูลขององคก์ารบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (NASA) และองคก์ารพลงังานใหม่และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (NEDO) เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกท่ีตั้ งโครงการและในการค านวณ
ผลตอบแทนของโครงการ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบริเวณท่ีตั้งโครงการมีความเขม้ของแสงในระดบัท่ีสามารถสร้าง
ผลตอบแทนใหแ้ก่โครงการไดต้ามท่ีค  านวณไว ้
 

ความเส่ียงจากการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที่อาจล่าช้ากว่าก าหนดซ่ึงท าให้ต้นทุนการ
พฒันาและก่อสร้างโครงการเพิม่ขึน้ 
 

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

ความเส่ียงจากการที่แผงเซลล์แสงอาทิตย์มีการเส่ือมสภาพเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ 
 

 แผงเซลล์แสงอาทิตยอ์าจมีการเส่ือมสภาพ (Degradation) เร็วกว่าปกติ ซ่ึงส่งผลให้กลุ่มบริษทั 
สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยไ์ดน้อ้ยลง ท าให้รายไดจ้ากค่าไฟฟ้าลดลงกว่าท่ีประเมินไว ้และ
จะกระทบต่อผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน  
 เพื่อลดความเส่ียงน้ี กลุ่มบริษทั มีนโยบายในการเลือกใชแ้ผงเซลลแ์สงอาทิตยจ์ากผูผ้ลิตท่ีมีความ
น่าเช่ือถือ และยงัมีการติดตามประเมินและเก็บขอ้มูลของพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้ในแต่ละเดือน เพื่อ
วิเคราะห์การเส่ือมสภาพของแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์และมีการตรวจสอบและบ ารุงรักษาแผงเซลลแ์สงอาทิตย์
ตามก าหนดการ เพื่อไม่ใหอุ้ปกรณ์ดงักล่าวเส่ือมสภาพเร็วกว่าปกติ 
 

ความเส่ียงของการเปลีย่นแปลงนโยบายของภาครัฐ และหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 
 

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

ความเส่ียงเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความต่อเน่ืองของกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ 
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 ปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยอ์าจไดรั้บผลกระทบ
จากทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกโครงการ ปัจจยัภายในท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ประสิทธิภาพและอายกุารใช้
งานของอุปกรณ์หลกัในการผลิตไฟฟ้า ปริมาณการสูญเสียท่ีเกิดข้ึนในระบบการผลิตไฟฟ้า รวมถึงปัญหา
ดา้นเทคนิคในกระบวนการผลิตไฟฟ้า ส าหรับปัจจยัภายนอกท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ความเขม้ของแสงอาทิตย ์การ
เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภยัธรรมชาติ เช่น อุทกภยั อคัคีภยั และวาตภยั เป็นตน้ โดยปัจจัย
ดงักล่าวอาจส่งผลใหมี้ความเส่ียงท่ีจะผลิตไฟฟ้าไดน้อ้ยกว่าปริมาณท่ีคาดการณ์ไว ้ 
 เพื่อลดความเส่ียงน้ี กลุ่มบริษทัไดจ้ดัใหมี้การติดตามความสามารถในการผลิตไฟฟ้าของแผงเซลล์
แสงอาทิตยผ์่านระบบคอมพิวเตอร์ Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) เพื่อให้สามารถ
ระบุและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้ งมีการตรวจสอบและบ ารุงรักษาแผงเซลล์อย่าง
สม ่าเสมอ เพื่อให้มัน่ใจไดว้่าการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าจะเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และจดัให้มีการ
รับประกนัอุปกรณ์หลกัในการผลิตไฟฟ้า เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าโครงการจะสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 

ความเส่ียงจากการมีค่าใช้จ่ายจากการต่ออายุการรับประกันผลงานและอุปกรณ์หลักในโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่เพิม่ขึน้ 
 

 เน่ืองจากอุปกรณ์หลกัในการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์อนัไดแ้ก่ แผงแสงอาทิตย ์ระบบ
แปลงกระแสไฟฟ้า หมอ้แปลงไฟฟ้า มีระยะเวลาการรับประกนัท่ีสั้นกว่าอายโุครงการ หากประกนัดงักล่าว
หมดอายุลง อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนจากการต่ออายุการรับประกนัอุปกรณ์ อนัส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานสูงข้ึน 
 อยา่งไรกต็าม กลุ่มบริษทัไดมี้การประเมินค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งในการต่ออายกุารรับประกนัผลงาน
และอุปกรณ์หลกัแลว้ในการพิจารณาผลตอบแทนจากการลงทุน ก่อนท่ีจะตดัสินใจลงทุนในโครงการใด ๆ 
รวมถึงไดมี้การเจรจากบัผูข้ายให้ขยายระยะเวลารับประกนัให้นานข้ึน ซ่ึงทั้งสองมาตรการจะช่วยลดความ
เส่ียงในประเด็นน้ีลงไปไดร้ะดบัหน่ึง 
 

ความเส่ียงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขของใบอนุญาต ข้อก าหนด กฎหมายและกฎระเบียบของ
หน่วยงานราชการที่เกีย่วข้องได้อย่างครบถ้วน 
 

 การด าเนินธุรกิจ มีความเก่ียวขอ้งกบัเง่ือนไขของใบอนุญาต ขอ้ก าหนด กฎหมายและกฎระเบียบ
ของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงหากกลุ่มบริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขหรือขอ้ก าหนด ไม่ว่าจะ
เน่ืองจากเหตุสุดวิสัยหรือปัจจยัอ่ืนๆ หน่วยงานราชการอาจพิจารณาระงบัหรือยกเลิกใบอนุญาต และ/หรือ
ก่อให้เกิดความรับผิดทางกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา และกฎหมายปกครอง ต่อกลุ่มบริษทัอนัจะส่งผล
กระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงินและความน่าเช่ือถือของกลุ่มบริษทัอย่างมี
นยัส าคญั 
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 อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัมีการใชบ้ริษทัท่ีปรึกษาทางกฎหมาย เพื่อขอรับค าปรึกษาเก่ียวกบัขอ้
กฏหมาย กฏระเบียบ และวิธีปฏิบติัต่างๆ อนัเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ โดยมีนโยบายท่ีจะปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑ ์ระเบียบและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของทางกลุ่มบริษทั อยา่งต่อเน่ือง 
 
ความเส่ียงจากการท าประกนัภัยของกลุ่มบริษัทฯ อาจมีความคุ้มครองไม่เพยีงพอ 
  

 แมว้่ากลุ่มบริษทัฯ ได้จดัท าประกนัภยัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ เพื่อลด
ความเส่ียงอนัเน่ืองมาจากความสูญเสีย และ/หรือ ความเสียหายของทรัพยสิ์นหลกัในการด าเนินงานใน
จ านวนท่ีบริษทัฯ เช่ือว่าจะเพียงพอและเป็นไปตามแนวปฏิบติัของผูป้ระกอบการในธุรกิจประเภทเดียวกนั 
กลุ่มบริษทัฯ ยงัคงมีความเส่ียงจากการท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัอาจไม่ครอบคลุมความสูญเสีย และ/หรือ 
ความเสียหาย ตลอดจนผลกระทบจากความเสียหายดงักล่าวไดท้ั้งหมด หรือในกรณีท่ีมูลค่าความเสียหาย
มากกว่าจ านวนเงินประกนัภยั ซ่ึงความเส่ียงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและฐานะ
ทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากน้ี กลุ่มบริษัทฯ ยงัมีความเส่ียงจากการท่ีจะไม่ได้รับเงินชดเชย
ค่าเสียหายตามกรมธรรม์ประกนัภยัไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีท่ีความเสียหายกบัทรัพยสิ์นเกิดมา
จากเหตุการณ์หรือเง่ือนไขท่ีอยูน่อกเหนือจากท่ีไดร้ะบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยั อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทั
ฯ มีนโยบายจะจดัท ากรมธรรมป์ระกนัภยัในจ านวนท่ีเห็นว่าเพียงพอและเหมาะสม ส าหรับครอบคลุมความ
เสียหายท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนจากการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีการพิจารณาถึงแนวปฏิบัติของ
อุตสาหกรรมโดยทัว่ไปในการจดัท ากรมธรรมป์ระกนัภยั 
 และเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากการท่ีทรัพยสิ์นในการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ จะไดรั้บความ
เสียหายอนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุหรือเหตุการณ์ท่ีกลุ่มบริษทัฯ สามารถควบคุมหรือป้องกนัได ้ท่ีผ่านมา กลุ่ม
บริษทัฯ มีการด าเนินการตามมาตรฐานการด าเนินงานท่ีดีและมาตรฐานความปลอดภยัในการด าเนินงานมา
อยา่งต่อเน่ือง อนัเป็นการควบคุมความเส่ียงจากการเกิดเหตุการณ์หรืออุบติัเหตุท่ีอาจท าให้ทรัพยสิ์นในการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ เกิดความเสียหายอยา่งมีนยัส าคญัจนไม่อาจใชง้านได ้
 
ความเส่ียงจากการที่สัญญาเช่าหลังคาอาคารเพ่ือด าเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบ 
Solar PV Rooftop ของ EPCOG และ/หรือ สัญญาเช่าช่วงที่ดินเพ่ือด าเนินโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตรของ PS อาจถูกยกเลิกก่อนครบ
ก าหนด 
 

 ในการด าเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบ Solar PV Rooftop นั้น ทาง 
EPCOG ได้เขา้ท าสัญญาเช่าหลังคาอาคารเพื่อติดตั้ งอุปกรณ์และเคร่ืองมือในการผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากบริษทัฯ และผูใ้ห้เช่ารายอ่ืนๆ รวมถึงในการด าเนินโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตยส์ าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร ท่ี จ.ปราจีนบุรี ทาง PS ตอ้งท าสัญญา
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เช่าช่วงท่ีดินกบัผูท้รงสิทธิการเช่า ซ่ึงท าให้ทั้ง EPCOG และ PS มีความเส่ียงจากการท่ีสัญญาเช่าท่ีทั้งสอง
บริษทัเขา้ท า อาจถูกยกเลิกก่อนครบก าหนด อนัจะท าให้การด าเนินงานของทั้งสองบริษทัไดรั้บผลกระทบ
อยา่งมีนยัส าคญั เพื่อลดความเส่ียงในประเด็นน้ี EPCOG และ PS จะติดตามดูแลให้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด
และเง่ือนไขท่ีส าคญัของสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด ตลอดอายสุัญญา 
 นอกจากน้ี ในการพฒันาและด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นเขตพื้นท่ีชิจิคะชุคุ 
จงัหวดัมิยางิ ประเทศญ่ีปุ่น โดย Higashi GK บริษทัยอ่ยดงักล่าวของบริษทัฯ ไดเ้ขา้ท าสัญญาจะซ้ือจะขาย
ท่ีดินอนัเป็นท่ีตั้งของโครงการ ให้กบับริษทัในประเทศญ่ีปุ่นของผูถื้อหุ้นเดิมของ Higashi GK โดยการขาย
ท่ีดินจะเกิดข้ึนภายหลงัจากเง่ือนไขท่ีระบุตามสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน ไดรั้บการด าเนินการจนครบถว้น 
ทั้งน้ี เพื่อให้การพฒันาและด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นไปอยา่งราบร่ืน Higashi GK 
จะเขา้ท าสัญญาเช่าท่ีดินในอนาคต เฉพาะในส่วนท่ีใชใ้นการด าเนินการของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย ์ซ่ึงสัญญาเช่าท่ีดินจะมีผลบงัคบัเม่ือได้โอนขายท่ีดินดังกล่าวเสร็จส้ินแลว้ ทั้ งน้ี หลงัจากท่ี 
Higashi GK และ/หรือ AE-KK ซ่ึงเป็นบริษทัผูถื้อหุน้โดยตรงของ Higashi GK เขา้ท าสัญญาเช่าท่ีดิน บริษทั
ฯ ในฐานะบริษทัใหญ่ของ AE-KK และ Higashi GK จะดูแลและติดตามใหบ้ริษทัยอ่ยในประเทศญ่ีปุ่นท่ีเขา้
ท าสัญญาเช่าท่ีดิน ด าเนินการตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของสัญญาเช่าท่ีดิน เพื่อลดความเส่ียงจากการท่ี
สัญญาเช่าท่ีดินส าหรับการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่นจะถูกยกเลิกก่อน
ครบก าหนดสัญญาเช่ 
 

ความเส่ียงที่กลุ่มบริษัทจะไม่มีรายได้จากส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ เม่ือพ้นก าหนดระยะเวลาที่ระบุในสัญญา PPA 
 

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยถื์อเป็นพลงังานหมุนเวียนรูปแบบหน่ึงท่ีได้รับการส่งเสริมจาก
ภาครัฐของไทย โดยภาครัฐจะใหส่้วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) ตามก าหนดระยะเวลาและเง่ือนไขท่ีได้
ระบุไวใ้นสัญญา PPA ส าหรับแต่ละโครงการ โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์องทางกลุ่ม
บริษทั EP ก็ไดรั้บ Adder ซ่ึงมีรายละเอียด เง่ือนไขและก าหนดระยะเวลาตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา PPA ท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงันั้น ในกรณีท่ีพน้ก าหนดระยะเวลาท่ีภาครัฐไดใ้ห้ Adder ส าหรับแต่ละโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตยท่ี์ด าเนินการโดยกลุ่มบริษัท EP และทางภาครัฐไม่ได้ให้สิทธิประโยชน์ใดๆ แก่
โครงการของทางกลุ่มบริษัท EP เพิ่มเติม เพื่อทดแทนรายได้ในรูป Adder ดังกล่าว รายได้จากการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริษทั EP อาจลดลงอยา่งมีนยัส าคญั 
 ทางฝ่ายบริหารตระหนกัถึงความเส่ียงดงักล่าวและจะมีการด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองเพื่อหาโครงการ
ใหม่ๆ ท่ีมีศกัยภาพเชิงพาณิชยแ์ละมีระดบัความเส่ียงในระดบัท่ีกลุ่มบริษทั EP ยอมรับได ้เพื่อท าให้รายได้
ในเชิงพาณิชยข์องกลุ่มบริษทัโดยรวม ในระยาว มีความมัน่คงและต่อเน่ือง 
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ความเส่ียงโดยทั่วไปอันเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศ
ญีปุ่่น 
 

ความเส่ียงจากการพัฒนาและด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นอาจไม่เป็นไป
ตามแผนที่วางไว้ 
 

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

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

 

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

 

ความเส่ียงจากการสูญเสียรายได้จากการจ ากดัปริมาณการรับซ้ือไฟฟ้า (Curtailment) 
 

 ในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น กลุ่มบริษทัตอ้งเขา้ท าสัญญา
ซ้ือขายไฟฟ้ากบัผูป้ระกอบกิจการไฟฟ้าเอกชนท่ีให้บริการในพื้นท่ีท่ีโรงไฟฟ้าตั้ งอยู่ โดยสัญญาซ้ือขาย
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ไฟฟ้าโดยปกติจะ มีอายุสัญญาประมาณ  20 ปี  อย่ า ง ไรก็ต าม  ในช่วงต้น ปี  2558 ห น่วยง าน
ทรัพยากรธรรมชาติและพลงังาน (The Agency for Natural Resources and Energy (“ANRE”)) ประเทศ
ญ่ีปุ่น ไดป้ระกาศใชพ้ระราชกฤษฎีกาและแนวทางในการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อแกไ้ขแนวทางการรับ
ซ้ือไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนโดยบริษทัผูป้ระกอบกิจการไฟฟ้า ซ่ึงรวมถึงการจ ากดัปริมาณการรับซ้ือ
ไฟฟ้า (Curtailment) กล่าวคือบริษทัผูป้ระกอบกิจการไฟฟ้ามีสิทธิท่ีจะจ ากดัปริมาณการรับซ้ือไฟฟ้าจาก
โรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนไดไ้ม่เกิน 360 ชัว่โมงต่อปี หรือไม่เกิน 30 วนัต่อรอบปีบญัชี (แลว้แต่กรณี) 
โดยไม่ตอ้งชดใชค่้าความเสียหายท่ีเกิดข้ึน นอกจากน้ี กฎหมายยงัก าหนดให้ผูป้ระกอบกิจการไฟฟ้าเอกชน
เฉพาะรายสามารถจ ากดัปริมาณการรับซ้ือไฟฟ้าโดยไม่จ ากดัจ านวน (Unlimited Curtailment) ซ่ึงท าให้กลุ่ม
บริษทัอาจมีความเส่ียงจากการสูญเสียรายไดห้ากถูกจ ากดัปริมาณการรับซ้ือไฟฟ้าโดยบริษทัผูป้ระกอบ
กิจการไฟฟ้าของประเทศญ่ีปุ่น  
 กลุ่มบริษทัไดค้  านึงถึงการจ ากดัปริมาณการรับซ้ือไฟฟ้าดงักล่าว โดยในขั้นตอนการศึกษาความ
เป็นไปไดข้องโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น กลุ่มบริษทัมีนโยบายในการว่าจา้งท่ี
ปรึกษาทางเทคนิคเพื่อท าการศึกษาเก่ียวกบัการจ ากดัปริมาณการรับซ้ือไฟฟ้าของผูป้ระกอบกิจการไฟฟ้า
เอกชนท่ีจะรับซ้ือไฟฟ้าในแต่ละโครงการ และประสานงานเพื่อขอรับรายงานจากผูป้ระกอบกิจการไฟฟ้า
เอกชนท่ีจะรับซ้ือไฟฟ้าในแต่ละโครงการ (ถา้มี) เพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการลงทุนในโครงการ
ดงักล่าว 
 

ความเส่ียงจากการไม่สามารถหาวิศวกรไฟฟ้า (Chief Electrical Engineer) เพ่ือดูแลการด าเนินงาน
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญีปุ่่น 
 

 พระราชบญัญติัการประกอบกิจการไฟฟ้า (The Electricity Business Act) ของประเทศญ่ีปุ่น 
ก าหนดให้ผูป้ระกอบการตอ้งจดัให้มีวิศวกรไฟฟ้า (Chief Electrical Engineer) เพื่อท าหน้าท่ีก  ากบัดูแล
มาตรการความปลอดภยัในงานก่อสร้าง การด าเนินงานและการบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า (Operation and 
Maintenance) โดยระดบัใบอนุญาตของวิศวกรไฟฟ้า (Chief Electrical Engineer) จะแตกต่างกนัไป ข้ึนอยู่
กบัขนาดของโรงไฟฟ้า ดงันั้น โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่นของกลุ่มบริษทั EP  
จึงอาจมีความเส่ียงจากความล่าชา้ของวนัเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยข์องโครงการ หรืออาจมีค่าใชจ่้ายส่วน
เพิ่ม หากไม่สามารถจดัหาวิศวกรไฟฟ้า (Chief Electrical Engineer) ได ้กลุ่มบริษทัไดต้ระหนกัถึงเร่ืองน้ี
และไดมี้การเตรียมความพร้อมในการจดัหาวิศวกรไฟฟ้า  (Chief Electrical Engineer) ตั้งแต่ช่วงแรกๆ ของ
การพฒันาและด าเนินโครงการในประเทศญ่ีปุ่น 
 

ความเส่ียงจากการไม่มีส่วนในการบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น
ผ่านโครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทีเค 
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 ในปัจจุบนั กลุ่มบริษทัลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น ผ่าน
โครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทีเค โดยโครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทีเคเป็นโครงสร้างการร่วมทุนแบบ
หน่ึงของประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงอยูภ่ายใตส้ัญญาระหว่างผูล้งทุนทีเคและผูด้  าเนินกิจการ (Operator) โดยผูล้งทุน
ทีเคจะลงทุน (ในรูปของเงินสดหรือทรัพยสิ์นอ่ืน) ให้แก่ผูด้  าเนินกิจการ โดยผูล้งทุนทีเคมีสิทธิไดรั้บส่วน
แบ่งก าไรท่ีไดจ้ากการประกอบธุรกิจโดยผูด้  าเนินกิจการเป็นผลตอบแทนการลงทุน ซ่ึงภายใตก้ฎหมายและ
กฎเกณฑ์ของประเทศญ่ีปุ่น ผูล้งทุนทีเคภายใตโ้ครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทีเค ไม่สามารถมีส่วนร่วมใด 
ๆ ในการบริหารกิจการ และไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน (Passive Investor) อยา่งไรก็ดี ผูล้งทุนทีเค
ภายใตโ้ครงสร้างการลงทุนแบบทีเคมีสิทธิในการตรวจสอบผูด้  าเนินกิจการและกิจการภายใตโ้ครงสร้าง
การลงทุนแบบจีเค-ทีเค ซ่ึงเป็นสิทธิตามกฎหมาย โดยผูด้  าเนินกิจการภายใตโ้ครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-
ทีเค จะมีดุลพินิจแต่เพียงผูเ้ดียวในการบริหารกิจการภายใตโ้ครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทีเค  
 ทั้งน้ี เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการโดยทัว่ไปของโครงสร้างการลงทุนแบบทีเค ผูด้  าเนินกิจการ
ภายใตโ้ครงสร้างการลงทุนแบบทีเคจะต้องเป็นอิสระและไม่อยู่ภายใต้การควบคุมโดยผูล้งทุนภายใต้
โครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทีเค ในการน้ี กลุ่มบริษทัจึงไม่สามารถรับรองไดว้่าผลประโยชน์ของผูด้  าเนิน
กิจการภายใตโ้ครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทีเค จะสอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ และผูด้  าเนินกิจการภายใต้
โครงสร้างการลงทุนแบบทีเคอาจตดัสินใจหรือกระท าการใด ๆ ท่ีอาจส่งผลใหผู้ล้งทุนภายใตโ้ครงสร้างการ
ลงทุนแบบจีเค-ทีเค สูญเสียผลประโยชน์และขอ้ไดเ้ปรียบ (รวมถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษี) ท่ีควรจะไดรั้บ
ภายใตโ้ครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทีเค อนัจะส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคญัต่อธุรกิจ โอกาส
ทางธุรกิจและการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั EP 
 ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไดจ้ดัให้มีแนวทางในการก ากบัดูแล เพื่อให้สามารถควบคุมดูแลการจดัการ 
การด าเนินงานและการบริหารงานของโครงการลงทุนในประเทศญ่ีปุ่นดงักล่าว โดย 
 1. คดัเลือกพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีมีประวติัการด าเนินธุรกิจท่ีเช่ือถือไดแ้ละมีประสบการณ์และความ
เช่ียวชาญในการด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น (ถา้มี) 
 2. ท าสัญญาการลงทุนทีเคระหว่างกลุ่มบริษทักบัพนัธมิตรทางธุรกิจของแต่ละโครงการ (ถา้มี) 
และผูด้  าเนินกิจการ (Operator) เพื่อก าหนดขอบเขตการด าเนินงานและอ านาจการตดัสินใจของผูด้  าเนิน
กิจการ (Operator) อยา่งชดัเจน และครอบคลุมการด าเนินธุรกิจปกติของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์เพื่อ
ป้องกนัการถ่ายเทผลประโยชน์ และเพื่อให้มัน่ใจว่าการบริหารจดัการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยจ์ะ
เป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษทั และผูถื้อหุน้ 
 

ความเส่ียงอันเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมซ่ึงด าเนินการ
โดยบริษัทร่วมอนัได้แก่ PPTC และ SSUT 
 

ความเส่ียงจากการพึง่พงิการรับซ้ือไฟฟ้าจาก กฟผ. และลูกค้าอุตสาหกรรม 
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 ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมของกลุ่มบริษทั (ท่ีด าเนินการโดย
บริษทัร่วมทางออ้ม 2 บริษทั อนัไดแ้ก่ PPTC และ SSUT) อาจเผชิญความเส่ียงจากการพึ่งพิงการรับซ้ือ
ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และลูกคา้อุตสาหกรรม  
 กฟผ. เป็นผูรั้บซ้ือไฟฟ้าแบบขายส่งรายหลกัและเป็นผูค้วบคุมระบบการขายส่งไฟฟ้าเกือบทั้งหมด
ในประเทศไทย ปัจจุบนั กฟผ. เป็นผูรั้บซ้ือไฟฟ้ารายใหญ่จากโครงการผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) พลงังาน
ความร้อนร่วมของทั้ง PPTC และ SSUT นอกจากน้ี ทั้ง PPTC และ SSUT ยงัมีการขายไฟฟ้าและไอน ้ าไปยงั
กลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรมท่ีตั้ งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมด้วย ดังนั้ น ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า
พลงังานความร้อนร่วมของทั้ง PPTC และ SSUT จึงตอ้งพึ่งพิงแหล่งรายไดจ้ากการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า
ให้แก่ กฟผ. เป็นหลกั แมว้่าท่ีผ่านมา กฟผ. ได้ปฏิบติัตามภาระผูกพนัภายใตส้ัญญาซ้ือขายไฟฟ้าท่ีมีต่อ 
PPTC และ SSUT มาโดยตลอด แต่ PPTC และ SSUT ไม่อาจรับรองไดว้่าในอนาคต กฟผ. จะสามารถช าระ
เงินค่าไฟฟ้าไดค้รบถว้น ตรงเวลา หรือในราคาท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า หรือ กฟผ. จะสามารถ
ปฏิบติัตามภาระผูกพนัอ่ืนๆ ท่ีมีอยูภ่ายใตส้ัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั PPTC และ SSUT ดงักล่าวได ้นอกจากน้ี 
PPTC และ SSUT ไม่อาจรับรองไดว้่า PPTC และ SSUT จะสามารถด าเนินการใดๆ เพื่อบงัคบัให้ กฟผ. 
ปฏิบัติตามขอ้ก าหนดภายใตส้ัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัแต่ละบริษัทได้ ซ่ึงกรณีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของ PPTC 
และ SSUT อนัจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของทั้งสองบริษทัดงักล่าว 
 ในการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน ้ า โดยโครงการ SPP พลงังานความร้อนร่วมของทั้ง PPTC 
และ SSUT ใหแ้ก่ลูกคา้อุตสาหกรรมนั้น ทั้งสองบริษทัจะประเมินความน่าเช่ือถือของคู่สัญญา โดยพิจารณา
ถึงสถานะทางการเงินของลูกคา้อุตสาหกรรมดงักล่าว รวมถึงประวติัการเรียกเกบ็เงินจากลูกคา้อุตสาหกรรม
รายนั้น อย่างไรก็ตาม PPTC และ SSUT ไม่อาจรับรองไดว้่าลูกคา้อุตสาหกรรมจะไม่ประสบปัญหาทาง
การเงิน มีหน้ีสินลน้พน้ตวั หยุดการประกอบกิจการ หรือเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการในระหว่างอายุ
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าและสัญญาซ้ือขายไอน ้ าท่ีมีกับแต่ละบริษัท นอกจากน้ี ลูกคา้อุตสาหกรรมอาจไม่
สามารถหรือไม่ปฏิบติัตามภาระผกูพนัท่ีเก่ียวขอ้ง ปฏิเสธท่ีจะรับซ้ือไฟฟ้าและไอน ้ าท่ีส่งมอบภายใตส้ัญญา 
หรือบอกเลิกสัญญาดงักล่าวก่อนครบก าหนดอายสุัญญา ทั้งน้ีการท่ีลูกคา้อุตสาหกรรมไม่ปฏิบติัตามภาระ
ผกูพนัภายใตส้ัญญาซ้ือขายไฟฟ้าดงักล่าวท่ีมีอยูก่บั PPTC และ SSUT หรือการปฏิเสธไม่รับซ้ือ ไม่ช าระเงิน 
ผิดสัญญา มีหน้ีสินล้นพน้ตัว หยุดการประกอบกิจการ หรือเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการของลูกค้า
อุตสาหกรรม อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคญัต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน 
และโอกาสทางธุรกิจของ PPTC และ SSUT 
 

ความเส่ียงจากการพึง่พงิการจัดหาและการจัดส่งก๊าซธรรมชาติจากผู้ประกอบการเพยีงรายเดยีว 
 

 โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมของ PPTC และ SSUT ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั ตอ้งพึ่งพิงการ
จดัหาและการจดัส่งก๊าซธรรมชาติจากผูป้ระกอบการเพียงรายเดียว คือ บริษทั ปตท จ ากดั (มหาชน) (ปตท.) 
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ดงันั้น การหยดุชะงกัของการจดัส่งหรือการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติ จะท าให้การด าเนินการของโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมของทั้งสองบริษทัตอ้งหยดุชะงกัลง  
 ปตท. เป็นผูป้ระกอบการเพียงรายเดียวท่ีสามารถจัดส่งก๊าซธรรมชาติให้แก่โครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานความร้อนร่วมในประเทศไทย ภายใตโ้ครงสร้างอุตสาหกรรมการจดัหาเช้ือเพลิงของประเทศไทย
ในปัจจุบนั ซ่ึงโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมของทั้ง PPTC และ SSUT ใชก๊้าซธรรมชาติเป็น
เช้ือเพลิงหลกั โดยไดท้  าสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติกบั ปตท.เพื่อใชก๊้าซในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
ความร้อนร่วม และมีอายสุัญญาครอบคลุมตลอดอายสุัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. ซ่ึงแมว้่าท่ีผ่านมา ปตท. 
ไดจ้ดัส่งก๊าซธรรมชาติให้กบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมของ PPTC และ SSUT ไดอ้ย่าง
สม ่าเสมอและเป็นไปตามสัญญา แต่ในอนาคต ปตท. อาจไม่สามารถจัดส่งก๊าซธรรมชาติในปริมาณท่ี
เพียงพอให้แก่โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมของทั้งสองบริษทั เน่ืองจากปัจจยัต่าง ๆ เช่น อุป
สงคข์องก๊าซธรรมชาติในภูมิภาคหรือทัว่โลกท่ีเพิ่มข้ึนเป็นอย่างมาก 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 ท่ีใชบ้งัคบัโดยความเห็นชอบฝ่าย
เดียวของประเทศผูใ้ห้สัมปทาน รวมทั้ง ปตท. อาจไม่สามารถจดัส่งก๊าซธรรมชาติท่ีมีคุณภาพตรงต่อความ
ตอ้งการของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมของ PPTC และ SSUT  
 โดยสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติระหว่างโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมของ PPTC และ 
SSUT กบั ปตท. ไดก้  าหนดขอบเขตของคุณสมบติัก๊าซธรรมชาติไวต้ามคุณภาพของก๊าซท่ีออกจากโรงแยก
ก๊าซของ ปตท. และ/หรือ ท่ี ปตท. ได้รับจากผูผ้ลิตหรือผูรั้บสัมปทาน โดย ปตท. สามารถเปล่ียนแปลง
คุณสมบติัของก๊าซธรรมชาติท่ีจะส่งมอบภายใตข้อบเขตท่ีก าหนดได้ อย่างไรก็ตาม สัญญาซ้ือขายก๊าซ
ธรรมชาติก าหนดขอบเขตคุณสมบติัของก๊าซธรรมชาติท่ีจะจัดส่งกวา้งกว่าขอบเขตคุณสมบัติของก๊าซ
ธรรมชาติท่ีจะใชใ้นโครงการโรงไฟฟ้าของ PPTC และ SSUT ท่ีสามารถใชใ้นการผลิตไฟฟ้าไดใ้นปัจจุบนั 
ดงันั้น ในกรณีท่ี ปตท. เปล่ียนแปลงคุณสมบติัของก๊าซธรรมชาติท่ีจะส่งมอบ โครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
ความร้อนรวมของ PPTC และ SSUT อาจตอ้งปรับเปล่ียนอุปกรณ์และเคร่ืองมือภายในโรงไฟฟ้า เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัคุณสมบติัของก๊าซธรรมชาติท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 

ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาเช้ือเพลงิ 
 

 ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงหลกัส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมของ PPTC และ 
SSUT และเป็นตน้ทุนในการด าเนินงานท่ีมีสัดส่วนท่ีมีนยัส าคญั ทั้งน้ี ราคาก๊าซธรรมชาติอาจมีความผนั
ผวนข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่ง เช่น ภาวะเศรษฐกิจโลก การเปล่ียนแปลงของอุปสงคแ์ละอุปทาน ปริมาณ
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ส ารองของเช้ือเพลิงในตลาด เสถียรภาพทางการเมือง นโยบายการผลิตของประเทศผูผ้ลิตและส่งออก
เช้ือเพลิง ตลอดจนสภาพภูมิอากาศ และภยัพิบติัทางธรรมชาติ ดงันั้น หากตน้ทุนเช้ือเพลิงเพิ่มข้ึนอย่างมี
นยัส าคญั และ PPTC และ SSUT ไม่สามารถผลกัภาระราคาเช้ือเพลิงท่ีเพิ่มข้ึนดงักล่าวไปยงัลูกคา้ได ้จะท า
ให้ทั้งสองบริษทัดงักล่าวมีอตัราก าไรลดลง และส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน 
สถานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของทั้งสองบริษทั ทั้งน้ี ความสามารถของ PPTC และ SSUT ใน
การผลกัภาระความผนัผวนของราคาเช้ือเพลิงไปยงัลูกคา้ท่ีซ้ือไฟฟ้าและไอน ้ าของแต่ละบริษทัดังกล่าว 
ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดท่ีระบุไวภ้ายใตส้ัญญาซ้ือขายไฟฟ้าดงัต่อไปน้ี 
 ราคาขายไฟฟ้าให้กบั กฟผ. ไดถู้กค านวณความผนัผวนของราคาค่าก๊าซธรรมชาติเขา้ไปกบัราคา

ขายไฟฟ้าแลว้ โดยมีการใชร้าคาก๊าซธรรมชาติของเดือนท่ีผลิตเขา้ไปค านวณราคาค่าพลงังานไฟฟ้า 
(Energy Payment) ท่ีจะเรียกเกบ็จาก กฟผ. 

 ตามขอ้ก าหนดในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัลูกคา้อุตสาหกรรม โดยปกติ PPTC และ SSUT ตกลงขาย
ไฟฟ้าในอัตราส่วนลดจากอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ซ่ึงเป็น
รัฐวิสาหกิจผู ้ให้บริการสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้าส าหรับพื้นท่ีในเขตกรุงเทพมหานครและ
สมุทรปราการ ทั้งน้ีสูตรอตัราค่าไฟฟ้าของ กฟน. ไดมี้การรวมค านวณค่า Ft ซ่ึงสะทอ้นความผนั
ผวนของราคาเช้ือเพลิง ซ่ึงค่า Ft ดงักล่าวจะมีการปรับเปล่ียนทุก ๆ 4 เดือนเพื่อให้สอดคลอ้งกบั
ราคาของเช้ือเพลิงท่ีใช้ในการผลิตไฟฟ้าหลายชนิด เช่น ถ่านหิน น ้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ และ
เช้ือเพลิงประเภทอ่ืน ตลอดจนอตัราเงินเฟ้อ อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และปัจจยัอ่ืนๆ 
ดงันั้นค่า Ft จึงเป็นการอา้งอิงกบัดชันีราคาเช้ือเพลิง (Fuel Price Index) โดยรวม ท่ีไม่ไดส้ะทอ้น
หรือไม่ไดถู้กออกแบบใหส้ะทอ้นถึงตน้ทุนท่ีแทจ้ริงของ PPTC และ SSUT ซ่ึงประกอบดว้ยตน้ทุน
จากค่าก๊าซธรรมชาติเป็นส่วนส าคญั นอกจากน้ี ค่า Ft อาจไม่ได้มีการปรับตวัตามกลไกท่ีได้
ออกแบบไวเ้สมอไป  

 ตามขอ้ก าหนดภายใตส้ัญญาซ้ือขายไอน ้ากบัลูกคา้อุตสาหกรรม PPTC และ SSUT ไดก้  าหนดราคา
ขายไอน ้าใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงในดชันีอ่ืนๆ เช่น ฐานราคาก๊าซธรรมชาติ ฐานราคาน ้ า 
ดชันีราคาผูบ้ริโภค และฐานราคาไอน ้ า อยา่งไรก็ตาม การปรับราคาตามการเปล่ียนแปลงดงักล่าว
อาจไม่สะทอ้นราคาก๊าซธรรมชาติท่ีแทจ้ริง เน่ืองจากดัชนีอ่ืนนั้นอาจไม่ได้มีการปรับตวัไปใน
ทิศทางและสัดส่วนเดียวกบัการปรับตวัของราคาก๊าซธรรมชาติ 
 

ความเส่ียงเกีย่วกบัประสิทธิภาพและความมั่นคงของโรงไฟฟ้า 

 ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม มี
ผลกระทบต่อผลประกอบการของ PPTC และ SSUT อย่างมีนัยส าคญั กล่าวคือหากโรงไฟฟ้าไม่สามารถ
รักษาประสิทธิภาพในการผลิตได ้เช่น มีค่าอตัราการใชค้วามร้อน (Heat Rate) สูงกว่าท่ีก  าหนดไวใ้นสัญญา
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ซ้ือขายไฟฟ้า จะส่งผลใหต้น้ทุนในการผลิตเพิ่มสูงข้ึน หรือการท่ีโรงไฟฟ้าตอ้งหยดุการผลิตอยา่งกะทนัหัน
เน่ืองจากขาดความมัน่คง (Reliability) ของระบบ ไม่ว่าจะมีสาเหตุจากปัจจยัภายในหรือจากปัญหาของ
ระบบสายส่งภายนอกท่ีเช่ือมต่ออยู่ก็ตาม PPTC และ SSUT มีความจ าเป็นตอ้งหยดุซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้า 
นอกเหนือจากแผนการบ ารุงรักษา (Unscheduled Shutdown) ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อรายไดข้อง PPTC และ 
SSUT อตัราการท าก าไรและมีผลกระทบในทางลบต่อความน่าเช่ือถือและผลประกอบการของทั้งสอง
บริษทั อยา่งไรก็ตาม PPTC และ SSUT มีนโยบายและจดัการให้โรงไฟฟ้าแต่ละโรงมีการบ ารุงรักษาอยา่ง
สม ่าเสมอตามแผนการบ ารุงรักษา เพื่อให้มัน่ใจว่าจะสามารถผลิตไฟฟ้าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตามสัญญา 
PPA 
 

ความเส่ียงจากการที่เคร่ืองจักรและช้ินส่วนอุปกรณ์ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมอาจเผชิญ
ความเส่ียงและภยันตรายตามปกติวสัิยของอุตสาหกรรมไฟฟ้า 

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



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

 

   หนา้ท่ี 120  

ความเส่ียงด้านการบริหารจัดการ 

การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยีอาจส่งผลกระทบต่อธุรกจิของกลุ่มบริษัทฯ โดยเคร่ืองมือหรือโครงการผลิต
ไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ อาจมีความสามารถในการแข่งขันลดลงหรือล้าสมัย 

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

 

ความเส่ียงด้านการเงิน 

ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 

 กลุ่มบริษทัฯ มีการท าสัญญาเงินกู้กบัธนาคารพาณิชยอ์ยู่หลายสัญญา ซ่ึงสัญญาเงินกูเ้หล่าน้ีมี
เง่ือนไขท่ีแตกต่างกนั โดยสัญญาเงินกูเ้หล่าน้ีเกือบทั้งหมดมีอตัราดอกเบ้ียแบบลอยตวั ท าให้บริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียท่ีอาจส่งผลกระทบต่อตน้ทุนทางการเงินของทาง
กลุ่ม หากอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง (Reference Rate) มีการปรับตวัเพิ่มข้ึน   
 บริษทัฯ ไดมี้มาตรการลดความเส่ียงน้ี  โดยมีการใชส้ัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate 
Swap) ส าหรับสัญญาเงินกูใ้นบางสัญญา และมีการติดตามแนวโนม้การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียอยา่ง
ใกลชิ้ด เพื่อให้วางแผนทางการเงินไดอ้ยา่งเหมาะสม อย่างไรก็ดี บริษทัฯ ไดป้ระเมินว่าอตัราดอกเบ้ียใน
อนาคตอนัใกลน้ี้จะยงัมีการเปล่ียนแปลงไม่มากนกัจากในระดบัปัจจุบนั เน่ืองจากรัฐบาลไทยและรัฐบาลใน
หลายๆ ประเทศทั่วโลก (รวมถึงรัฐบาลญ่ีปุ่น) จะยงัใช้นโยบายการเงินแบบขยายตัว (Expansionary 
Monetary Policy)  โดยการควบคุมอตัราดอกเบ้ียนโยบายให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้
เศรษฐกิจระดบัมหภาคของแต่ละประเทศมีการเจริญเติบโตอยา่งมีเสถียรภาพในระยะยาว  
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ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 
 

 กลุ่มบริษัท มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้ งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีการลงทุนและด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
ในประเทศไทยและต่างประเทศ ซ่ึงท าให้มีรายไดเ้ป็นเงินตราต่างประเทศบางส่วน ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงมี
ความเส่ียงหากอตัราแลกเปล่ียนมีความผนัผวนอยา่งมีนยัส าคญั โดยถา้เงินบาทไทยมีแนวโน้มแข็งค่า จะ
ส่งผลกระทบท าใหร้ายไดจ้ากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงอยูใ่น
รูปเงินปันผล ลดลงเม่ือมีการแปลงค่าเป็นเงินบาท  
 นอกจากน้ียงัมีการกูย้ืมเงินตราต่างประเทศ เพื่อใช้ในการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น อันท าให้มีความเส่ียงจากการมีภาระหน้ีสินท่ีเพิ่มข้ึนหากเงินบาทไทยมี
แนวโนม้อ่อนตวั อีกทั้งหากในอนาคตมีการลงทุนในประเทศอ่ืน ๆ ซ่ึงมีรายไดเ้ป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 
และมีการกูย้มืเงินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ อาจมีความเส่ียงจากความผนัผวนอยา่งมีนยัส าคญัของอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศสกุลเงินดงักล่าว 
 ในปัจจุบนั กลุ่มบริษทัยงัไม่ไดมี้การใชส้ัญญาแลกเปล่ียนอตัราแลกเปล่ียน (Currency Swap) เพื่อ
ป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน แต่อยา่งใด แต่ก าลงัอยูร่ะหว่างการพิจารณาท่ีจะเอา Currency Swap 
มาใช้ในอนาคตอันใกลน้ี้ โดยจะมีการพิจารณาถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมในการน าเคร่ืองมือ
ทางการเงินประเภทน้ีมาใชส้นบัสนุนการด าเนินกิจการของทางกลุ่ม 
 
ความเส่ียงจากการลงทุนในโครงการใหม่ 

ความเส่ียงจากผลตอบแทนจากการลงทุนอาจไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ 

 กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะลงทุนในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าทั้งในประเทศไทยและ
ในต่างประเทศเพิ่มเติมในอนาคต ท าใหก้ลุ่มบริษทัฯ มีความเส่ียงจากการลงทุนในโครงการดงักล่าวอาจไม่
เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ และ/หรือ สูญเสียโอกาสในการลงทุนในโครงการอ่ืน และ/หรือสูญเสียเงินลงทุน
ในโครงการดงักล่าว ทั้งน้ี ก่อนการเขา้ลงทุนโครงการใดๆ กลุ่มบริษทัฯ ไดมี้การศึกษาความเป็นไปไดข้อง
โครงการ รวมถึงประมาณการรายได ้ก าไรและผลตอบแทนของโครงการดงักล่าวบนสมมติฐานต่างๆ หาก
ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการพัฒนาและด าเนินโครงการเปล่ียนแปลงไป อาจท าให้
ผลตอบแทนท่ีบริษทัฯ ไดรั้บจริงจากการลงทุนในโครงการ ไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว ้และ/หรือ สูญเสีย
โอกาสในการลงทุนในโครงการอ่ืน และ/หรือสูญเสียเงินลงทุนในโครงการดงักล่าว ทั้งน้ี ปัจจยัส าคญัท่ีอาจ
ส่งผลใหผ้ลตอบแทนจากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนจริงไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ และ/หรือ สูญเสียโอกาสในการ
ลงทุนในโครงการอ่ืน และ/หรือสูญเสียเงินลงทุนในโครงการ ไดแ้ก่ 
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(1) เงินลงทุนในโครงการสูงกว่าท่ีคาดการณ์ไว ้เน่ืองจากตน้ทุนท่ีดินสูงกว่าท่ีคาดการณ์ และ/หรือ
ราคาการจดัจา้งผูรั้บเหมาแบบเบด็เสร็จ และ/หรือ ผูรั้บเหมา สูงกว่าท่ีคาดการณ์ไว ้เป็นตน้ 

(2) กลุ่มบริษทัฯ มีขอ้จ ากดัในการจดัหาท่ีดิน และ/หรือ ขออนุญาตเช่ือมโยงกบัโครงข่ายไฟฟ้า 
(Grid Connection) ส่งผลให้สูญเสียโอกาสในการลงทุนในโครงการอ่ืน และ/หรือสูญเสียเงิน
ลงทุน 

(3) การพฒันาและก่อสร้างโครงการล่าชา้กว่าท่ีก  าหนดหรือท่ีคาดการณ์ไว ้
(4) ผลประกอบการของโครงการไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว ้เน่ืองจาก 

 ปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตได ้และ/หรือ จ าหน่ายได ้ต  ่ากว่าท่ีประมาณการไว ้
 ตน้ทุน ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน และค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการโครงการแตกต่าง

จากท่ีประมาณการไว ้ 
อยา่งไรกดี็ บริษทัฯ มีขั้นตอนการด าเนินการเพื่อลดความเส่ียงในการลงทุน โดยมีขั้นตอนท่ีส าคญัดงัน้ี 

(1) ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการพฒันาและด าเนินโครงการ (Due Diligence) ทั้งในด้านเทคนิค 
การเงินและกฏหมาย เพื่อประเมินความเป็นไปไดแ้ละเหมาะสมในการเขา้ด าเนินโครงการ  

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

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

 ในการลงทุนเพื่อพฒันาและก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า เงินลงทุนจะประกอบไปดว้ยเงินกูย้มืจาก
ธนาคารพาณิชยแ์ละเงินเพิ่มทุนของผูถื้อหุน้ หากกลุ่มบริษทัฯ ไม่สามารถจดัหาเงินทุนทั้งส่วนเงินกูย้มืและ
ส่วนของทุนเพื่อมาใชใ้นการพฒันาและด าเนินโครงการ โดยมีตน้ทุนทางการเงินในระดบัท่ีเหมาะสม จะ
ส่งผลใหก้ารลงทุนในอนาคตไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้อยา่งไรกดี็ บริษทัฯ มีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัธนาคาร
พาณิชยห์ลายแห่ง โดยบริษทัฯ จะด าเนินการและพิจารณาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้ไดข้อ้เสนอทางการเงิน
จากธนาคารพาณิชยท่ี์มีความเหมาะสมท่ีสุดในการพฒันาและด าเนินโครงการ  

ความเส่ียงจากการจัดหาที่ดนิส าหรับใช้ในการประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 

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

ความเส่ียงจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในต่างประเทศ 

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

 อย่างไรก็ดี บริษทัฯ มีการศึกษาขอ้มูลและพิจารณาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นหลาย ๆ ประเทศ เพื่อกระจายความเส่ียงทางธุรกิจ และมีการเตรียมความ
พร้อมในการบริหารจดัการโครงการ โดยจดัจา้งท่ีปรึกษาในระหว่างการพฒันาโครงการ และมีนโยบายใน
การสรรหาและพฒันาบุคลากรเพื่อรองรับการพฒันาและด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท์ั้ง
ในประเทศไทยและในต่างประเทศ 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีทรัพยสิ์นถาวรหลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ ดงัน้ี 
 

บริษัท โรงพมิพ์ตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
 

ประเภทลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่าสุทธิ  
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพนั 

1. ท่ีดิน  2 แปลง 11 โฉนด  
 รวมเน้ือท่ี 6.3.45 ไร่ 

เป็นเจา้ของ 97 
 
 

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

เป็นเจา้ของ 6.47 
จ านองกบั 

ธนาคารกสิกรไทย 

3. เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 29 เคร่ือง เป็นเจา้ของ 60.61  

4. เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 2 เคร่ือง เป็นเจา้ของ 23.64 
จ านองกบั 

ธนาคารทหารไทย 

5. เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 42 เคร่ือง เป็นเจา้ของ 83.82 ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
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บริษัทย่อย และบริษัทย่อยทางอ้อม 
 

ประเภทลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 
มูลค่า สุทธิ 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพนั 

1. ที่ดนิ    

- ในประเทศไทย 
WPS จ านวน 2 แปลง 

 
 

83.71 
 

จ านองกบั KBANK 

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. โรงไฟฟ้า    

- 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 

3. ที่ดนิพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
     WPS  

 
เป็นเจา้ของ 

 
354.24 

 
จ านองกบั KBANK 

 

หมายเหตุ ฯ  
1. บริษทั เจเคอาร์ พลงังาน จ ากดั (JKR) และ บริษทั อาร์พีวี จ ากดั(RPV) ท่ีดิน และโรงไฟฟ้าจดจ านองไว้

กบัธนาคาร กสิกรไทย เพ่ือค ้าประกนัสินเช่ือ วงเงินจ านอง 675,000,000 บาท 
2. บริษทั ลพบุรี โซล่า จ ากดั (LOPBURI) ท่ีดิน และโรงไฟฟ้าจดจ านองไวก้บัธนาคาร กสิกรไทย และ

ธนาคารทหารไทย เพ่ือค ้าประกนัสินเช่ือ วงเงินจ านอง 534,000,000 บาท 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

 

หนา้ท่ี  126 

 
 

 

บริษทัฯ : 

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

บริษทัย่อยทางอ้อม : 

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

 บริษทัฯ ได้มีการเจรจาเพื่อระงับขอ้พิพาททางคดี ทั้ งคดีในประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่น 
ทั้งหมด โดยสามารถเจรจาตกลงกนัได้ ฝ่ายบริษทัโจทก์และบริษทัในประเทศญ่ีปุ่น ไม่ประสงค์จะ
ด าเนินคดีกบับริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในประเทศญ่ีปุ่นอีกต่อไป และไดมี้การยื่นค าร้องขอถอนฟ้องคดี
ต่อศาลในวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2559 และ 21 กรกฎาคม 2559 ตามล าดบัเสร็จส้ินแล้ว ทั้งน้ีโจทก์และ
จ าเลยไดต้กลงท่ีจะให้ความร่วมมือสนบัสนุนในการประกอบการซ่ึงกนัและกนั จึงไดมี้การตกลงท า
สัญญาพฒันาโครงการ PV Solar ระหวา่ง บริษทัยอ่ยของโจทก ์กบั GK3 ลงวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2559 เป็น
ค่าพฒันาโครงการ Kyotamba Mizuho 12.0008 MWp Solar Plant (ขนาดก าลงัการผลิต 9.99 เมกะวตัต)์
จ านวนเงิน 270 ลา้นเยน โดยมีการจ่ายช าระครบทั้งจ  านวนแลว้ เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2559  

นอกจากขอ้ตกลงเพื่อระงบัขอ้พิพาททางคดีดงักล่าวขา้งตน้แลว้ บริษทัฯ ยงัมีภาระผูกพนัตอ้ง
จดัหาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยอ่ื์น ๆ ท่ีมีก าลงัการผลิตไม่ต ่ากวา่ 12 เมกะวตัต์ มาขายให้กบัโจทก์
หรือบริษทัยอ่ยของโจทก์ภายในวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2560 หากไม่สามารถด าเนินการได ้บริษทัฯ ตอ้งจ่าย
ค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นเงิน 690 ล้านเยนหรือประมาณ 197.26 ล้านบาท ในระหว่างการเจรจา
ประนีประนอมยอมความ บริษทัฯ ไดเ้จรจากบัผูข้ายโรงไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่นให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่
กลุ่มบริษทัจากขอ้พิพาทคดีดงักล่าว รวมทั้งจดัหาโรงไฟฟ้าอ่ืนมาขายให้แก่โจทกต์ามท่ีโจทกเ์สนอ โดย 

ข้อพพิาททางกฎหมาย 
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บริษทัย่อยทางอ้อม : (ต่อ) 

ผูข้ายยนิยอมท่ีจะจดัหาโรงไฟฟ้าอ่ืนมาขายให้กบัโจทก์ตามท่ีโจทก์เสนอ และยินยอมท่ีจะรับผิดในความ
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 จากข้อพิพาททางคดีดังกล่าว จ านวน 270 ล้านเยน ใน
ระหว่างปี 2560 บริษัทย่อยได้รับช าระเป็นจ านวนเงินรวม 200.74 ล้านเยน และภายหลังส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน ไดรั้บช าระส่วนท่ีเหลือครบทั้งจ  านวนแลว้เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2561 

 ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2560 บริษทัย่อยทางออ้มในประเทศญ่ีปุ่น 2 แห่งขา้งตน้ ในลงนาม
ในบนัทึกข้อตกลง (MOU) เพิ่มเติมร่วมกับบริษทัผูข้ายโครงการ (GE) โดยให้ GE ด าเนินการหา
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยอ่ื์น ๆ ท่ีมีก าลงัการผลิตไม่ต ่ากว่า 12 เมกะวตัต์ มาขายคืนให้
โจทก ์หรือ บริษทัยอ่ยของโจทกภ์ายในวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2560 หากไม่สามารถด าเนินการไดต้อ้งจ่ายค่า
ความเสียหายให้แก่โจทก์ เป็นจ านวนเงิน 690 ล้านเยนหรือประมาณ 197.26 ล้านบาท เม่ือครบ
ก าหนดเวลา GE ไม่สามารถด าเนินการหาโครงการโรงไฟฟ้าอ่ืนมาขายให้โจทก์ตามท่ีโจทก์เสนอ จึง
ตอ้งจ่ายค่าความเสียหายให้โจทก์ อย่างไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 29 ธันวาคม 2560 บริษทัฯ ได้จ่ายช าระค่า
ความเสียหายให้กบัโจทก์ และได้มีการเรียกค่าเสียหายจาก GE ภายหลงัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
บริษทัฯ ไดรั้บช าระค่าเสียหายจาก GE ครบทั้งจ  านวนแลว้ 
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 ช่ือบริษทั  บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
 

ช่ือย่อ                     EPCO 
 

เลขทะเบียนบริษทั   0107536000838 
 

ประเภทธุรกจิ   ประกอบธุรกิจเป็นผูผ้ลิตส่ิงพิมพท่ี์ด าเนินธุรกิจโรงพิมพใ์นลกัษณะครบวงจรโดยใหบ้ริการ
ตั้งแต่วางแผนการผลิตจนกระทัง่เขา้เล่มเป็นส่ิงพิมพส์ าเร็จรูป 

 

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

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

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

ทุนช าระแล้ว ณ 31 ธนัวาคม 2561 หุ้นสามญั 921,572,840 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท รวม 921,572,840 บาท 
 

 

 บุคคลอ้างองิ 
 

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

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

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคญัอ่ืน 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ           บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

 

หนา้ท่ี 129 

 
 
 
 

หลกัทรัพย์ของบริษัท   
บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนจ านวน 1,045,038,462 หุ้น ทุนช าระแลว้จ านวน 921,572,840 หุ้น โดย

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 921,572,840 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ดงันั้น จ  านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออก
เสียงจ านวนเท่ากบั 921,572,840  หุน้ 

 

โครงสร้างการถือหุ้น 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียน วนัที ่15 มีนาคม 2562 ดังนี ้ 
 

ล าดบั จ านวนหุ้น %

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

2 กลุ่มชินสุภัคกุล  ประกอบด้วย : - 186,095,582                     20.19                

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

3 กลุ่มศรเลิศล า้ วาณิช ประกอบด้วย : - 15,765,024                       1.71                  

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

รายช่ือ

 

ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
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   โครงสร้างการถือหุน้ (ต่อ) 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียน วนัที ่15 มีนาคม 2562 ดังนี ้ 
 

ล าดบั จ านวนหุ้น %

4 กลุ่มอัจฉราวรรณ ประกอบด้วย : - 12,580,168                       1.37                  

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

5 กลุ่มแสงทองอร่าม ประกอบด้วย : - 11,911,441                       1.29                  

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

6 นาย ก าพล วริะเทพสุภรณ์ 7,395,400                         0.80                  

7 นาย สนอง สวยพริ้ง 6,391,148                         0.69                  

8 นาย ลิขิต วงัศานุตร 5,204,800                         0.56                  

9 กลุ่มเอื้อสุดกิจ ประกอบด้วย : - 5,099,500                         0.55                  

นาย บญุเกียรติ เอือ้สุดกิจ 2,887,500                        0.31                 
นาย บญุรัตน์ เอือ้สุดกิจ 2,082,000                        0.23                 
นาย พลวัฒน์ เอือ้สุดกิจ 130,000                            0.01                 

10 กลุ่มพฤกษ์สุนทร ประกอบด้วย : - 5,054,205                         0.55                  

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

624,880,759                     67.81                

296,692,081                     32.19                

921,572,840                     100.00              

ผู้ถือหุ้นรายอ่ืน

จ านวนหุ้นทั้งส้ิน

รายช่ือ

รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดบั

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

บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษี โดย
ข้ึนอยูก่บัภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์ด าเนินธุรกิจในอนาคตของบริษทัฯ   

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ มีก าไร
สุทธิประจ าปี 2561 และมีก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร ดงัน้ี : - 

ท าให้บริษทัฯ มีก าไรสะสมส าหรับการจดัสรรในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังน้ี โดยเสนอให้
จ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสด 

 

เพื่อพิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึง วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2561 และจากก าไรสะสม โดยจ่ายปันผลในรูปของเงินสด อตัราหุ้นละ 0.15 บาท  เป็นจ านวนเงิน 
133,958,822.50 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้  ส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 
1 มกราคม 2561  ถึง วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และจากก าไรสะสม  ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท เม่ือวนัท่ี 12 
กนัยายน 2561 เป็นจ านวนเงิน 41,801,538.50 บาท (จ านวนหุ้น 836,030,770 หุ้น) และจะจ่ายเงินปันผลงวด
สุดทา้ยอีก ส าหรับผลการด าเนินงานวนัท่ี 1 กรกฎาคม – 31 ธนัวาคม 2561 และจากก าไรสะสม ให้แก่ผูถื้อหุ้น 
ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท (จ านวนหุน้ 921,572,840 หุน้) เป็นจ านวนเงิน 92,157,284.00 บาท 

 

ทั้งน้ีอตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ และ     
เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอตัราท่ีกฏหมายก าหนด โดยบริษทัจะหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายส าหรับปัน
ผลทั้งหมดท่ีจ่าย จากปันผลในส่วนท่ีจ่ายเป็นเงินสด 

 

โดยผูถื้อหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได ้ดงัน้ี :- 
 -  อตัราหุ้นละ 0.0037 บาท  เครดิตภาษีไดอ้ตัราร้อยละ 20 

 -  อตัราหุ้นละ 0.0963 บาท ไม่สามารถเครดิตภาษีได ้เน่ืองจากเป็นส่วนของ 
     ผลก าไรท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 
 
 

รายละเอยีด จ านวนหุ้นสามัญ จ านวนเงิน (บาท) มูลค่าต่อหุ้น 

ก าไรสุทธิ ปี 2561 921,572,840 34,141,620.83 0.037 
ก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

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

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

ทั้งน้ีก าหนดใหว้นัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 เป็นวนัให้สิทธิผูถื้อหุ้น (“Record Date”) ในการรับเงินปัน
ผล  โดยใหจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแก่ผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2562 เน่ืองจากตอ้งขออนุมติัจากท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ก่อน 
 

  ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวส่งผลต่อการปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิของใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3 (EPCO-W3) เน่ืองจากขอ้ก าหนดสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ ขอ้ 4.2  เง่ือนไขการปรับสิทธิ ตามท่ีระบุในขอ้ 4.2 (จ) ว่า “เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผล
เป็นเงินเกินกว่าอตัราร้อยละ 80 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
ส าหรับการด าเนินงานในรอบระยะเวลาใดๆ และจากก าไรสะสม ตลอดอายใุบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ี” 
  บริษทัฯจะด าเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิ และอตัราการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อให้
เป็นไปตามเง่ือนไข และขอ้ก าหนดสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯดงักล่าว ตามสูตร
การค านวณท่ีระบุไวใ้นขอ้ 4.2 (จ) ของขอ้ก าหนดสิทธิส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั 
คร้ังท่ี 3 (EPCO-W3) 
  โดย ณ วนัท่ี 25 เมษายน 2562 บริษทัยงัไม่สามารถค านวณราคาปรับสิทธิและอตัราการปรับสิทธิท่ี
แน่นอนได ้เน่ืองจากการค านวณดงักล่าวตอ้งรอขอ้มูลราคาซ้ือขายในตลาด 14 วนัท าการก่อนวนั XD คือ วนัท่ี 3 
พฤษภาคม 2562 (วนัท่ีไม่ไดรั้บสิทธิปันผล) ดงันั้นเม่ือทราบราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิแลว้ จะแจง้ต่อ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยต่อไป เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวไม่ใหด้อ้ยไป
กว่าเดิม 

รายละเอยีด 
การจ่ายเงนิปันผล 

ปี 2561 
(ทีเ่สนอพจิารณา) 

ปี 2560 
 

ปี 2559 
 

 ก าไรสุทธิ   34.14 ลา้นบาท 51.59 ลา้นบาท 131.78 ลา้นบาท 
 จ านวนหุน้สามญัท่ีช าระแลว้ 921,572,840 หุน้ 836,030,770 หุน้ 765,585,412 หุน้ 
 เงินปันผลประจ าปี 
 โดยจ่ายเป็น  –  เงินสด 
                       – หุน้ปันผล 

0.15  บาท/หุน้ * 
0.15 บาท/หุน้ 

- 
 

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

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

 เงินปันผลจ่ายทั้งส้ินประมาณ 133.96  ลา้นบาท 130.58  ลา้นบาท 122.49  ลา้นบาท 
 สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล 
 เทียบกบัก าไรสุทธิ 

392.36% 253.12% 92.95% 
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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 นางยพุาพรรณ    เอกสิทธิกลุ 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. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ี ไดน้บัรวมการถือหุน้
ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการตรวจสอบรายนั้น ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือน
ประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผู ้
ถือหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน ก.ล.ต.  ทั้งน้ี 
ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ี
ปรึกษาของส่วนราชการท่ีเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ 

3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือ
ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่ง
อิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อน
วนัท่ียืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของ
สาํนกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ สงักดัอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ย
กวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. 
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6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย
หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัยอ่ย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ รวมทั้งไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั 
ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ  ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่  

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ 
หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วม
บริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินร้อยละหน่ึงของ
จาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืนซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั
และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของ
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

10. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของ
บริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้ใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม
ของบริษทัฯ 

11. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั เฉพาะท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
 

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

  คณะกรรมการตรวจสอบ  มีจาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 
 

ช่ือ – นามสกลุ ตําแหน่ง 

1 นายชยัวฒัน์         อศัวนิทรางกรู ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

2 นายชาลี               ดิษฐลกัษณ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

3 นางยพุาพรรณ    เอกสิทธิกลุ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 
หมายเหตุฯ   กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์เพียงพอท่ีจะทาํ   

       หนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน และไม่มีส่วนไดเ้สียในบริษทั 
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อาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

(1) สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพยีงพอ 
(2) สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ

ภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิก
จา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการ
ตรวจสอบภายใน 

(3) สอบทานใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนด
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

(4) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทัฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดย
ไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

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

(6) พิจารณาทบทวนความเหมาะสม ของการเปล่ียนแปลงนโยบายการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ท่ี
ไดรั้บจากประธานเจา้หนา้บริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ  ผูบ้ริหาร และนาํเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั เพื่ออนุมติั 

(7) สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเส่ียงเก่ียวกบั
การทุจริตคอร์รัปชัน่ ตามท่ีฝ่ายตรวจสอบภายในไดเ้สนอ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ระบบดงักล่าว มี
ความเส่ียงท่ีจะทาํใหเ้กิดโอกาสการคอร์รัปชัน่ท่ีมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการ
ดาํเนินงานของบริษทันอ้ยท่ีสุด และมีความเหมาะสม กบัรูปแบบธุรกิจของบริษทั 

(8) รับเร่ืองแจง้เบาะแสการกระทาํคอร์รัปชัน่ ท่ีคนในองคก์รมีส่วนเก่ียวขอ้ง และตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จริงตามท่ีไดรั้บแจง้ และเสนอเร่ืองใหค้ณะกรรมการบริษทัร่วมกนัพิจารณาลงโทษ 
หรือแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

(9) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั รายการไดม้า / จาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์สาํคญั และรายการอ่ืน
ใดท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี เพื่อใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 
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(10) จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ซ่ึง
รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูล
ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของ
บริษทัฯ 

(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ 
(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

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

ตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ี

ตามกฎบตัร (charter) 
(ซ) รายการอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและ

ความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษทัฯ 
(11) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 
(12) ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสยัวา่มีรายการหรือการ

กระทาํดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน
ของบริษทัฯ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษทัฯ เพื่อดาํเนินการ
ปรับปรุงและแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

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

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
หากคณะกรรมการของบริษทัฯ หรือผูบ้ริหารไม่ดาํเนินการให้มีการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลา

ตามวรรคหน่ึง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทาํตามวรรคหน่ึง
ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระ ไม่ไดเ้ป็นเจา้หน้าท่ี
หรือลูกจ้างของบริษัทฯ  และในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบดังท่ีกล่าวมาน้ี 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผดิชอบต่อบุคคลภายนอก  
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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

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 

ช่ือ – นามสกลุ ตําแหน่ง 

1 นายยทุธ   ชินสุภคักลุ ประธานกรรมการบริหาร 

2 นายวรีะ   เหล่าวทิวสั กรรมการบริหาร 

3 นายประสงค ์  หาญปิยวฒันสกลุ กรรมการบริหาร 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ           บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

 

  หนา้ท่ี  139 

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 
 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหารอาจมอบอาํนาจช่วงใหพ้นกังานระดบับริหารของบริษทัมีอาํนาจในการ

กระทาํการเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ืองตามท่ีคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร หรือมอบ

อาํนาจใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงเป็นผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบริษทัเป็นการทัว่ไป ในการลงนามเอกสาร  นิติ

กรรมสัญญาใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการดาํเนินงานอนัเป็นธุรกรรมทางการคา้โดยปกติ รวมถึงการติดต่อกบั

หน่วยงานราชการไทย 

อน่ึง  การอนุมัติรายการใดๆ  ข้างต้น  จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการท่ีทําให้

คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ และตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด) ทาํกบับริษทัฯ หรือบริษทัย่อย ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ี

เป็นไปตามปกติธุรกิจท่ีมีการกาํหนดขอบเขตชดัเจน 
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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 
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ของบริษทัฯ ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ คณะกรรมการของบริษทั
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
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จดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ของกลุ่มบริษทั
รวมถึงการทบทวนตามความเหมาะสมและจาํเป็น 

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 นางยพุาพรรณ    เอกสิทธิกลุ 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 
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4. พิจารณาสอบทานการดาํเนินการดา้นการลงทุนในธุรกิจหลกัและการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
ของบริษทัฯ  

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 2561 ประกอบดว้ย 
 

ช่ือ – นามสกลุ ตําแหน่ง 

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

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

7/9 3/3    2/2 

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

(ลาออกเม่ือวนัท่ี 2 พ.ค. 61) 
1/4 1/2    0/1 
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การประชุมของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 
 คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายเปิดโอกาสให้กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ได้ประชุมระหว่าง
กนัเองเพ่ือเปิดโอกาสใหอ้ภิปรายปัญหาต่าง ๆ ทั้งท่ีเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทัฯ และเร่ืองท่ีอยูใ่นความสนใจ 
โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมดว้ย และรายงานผลใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบ  
 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการกาํหนดให้มีการจดัทาํแบบประเมินผลการปฏิบติังานอย่างนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ทั้งใน
รูปแบบของการประเมินตนเองรายบุคคล หรือรายบุคคล และการประเมินผลตนเองรายคณะ เพื่อใชเ้ป็น
กรอบในการตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของคณะกรรมการ  โดยผลการ
ประเมินการปฏิบติังานของกรรมการนั้น ฝ่ายบริหารจะสรุปผลให้คณะกรรมการรับทราบ  และเผยแพร่
ผลสรุปการประเมินคณะกรรมการในแต่ละราย 
 คณะกรรมการไดจ้ดัใหมี้บรรทดัฐานการปฏิบติังานของคณะกรรมการอยา่งมีหลกัเกณฑ ์และทาํ
การประเมินผลการปฏิบติังานเปรียบเทียบกบับรรทดัฐานเป็นระยะๆ ตามท่ีกาํหนด 
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คณะกรรมการบรษิทั 

ประธาน 

 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 

ผูจ้ดัการโรงงาน 

ผช. ผจก. โรงงาน 

 

แผนกเตรยีมพมิพ ์

 

แผนกพมิพ ์

 

แผนกสาํเรจ็รปู 

 

แผนกวศิวกรรม 

แผนกวางแผน&
ควบคุมการผลติ 

 

 

จดัซือ้กระดาษ 

ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 

 

แผนกการตลาด ต.ป.ท. 

 

แผนกการตลาดใน ป.ท. 

 

แผนกบรกิารการตลาด 

ผูอ้าํนวยการ 
ฝ่ายการตลาด 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี
และการเงนิ 

ผูจ้ดัการแผนก
บุคคลและธุรการ 

ผูจ้ดัการแผนก 
สโตรแ์ละจดัสง่ 

 

แผนกประเมนิ
ราคา 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

เลขานุการบรษิทั 

โครงสร้างการจดัการ  
Management structure 
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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 

 

- Financial Model 1 – Fundamentals of Finance รุ่นท่ี 2/61 
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ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 
 

1. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูพ้ิจารณากาํหนดค่าตอบแทนท่ีจาํเป็นและเหมาะสม
ท่ีเป็นตวัเงิน ให้แก่ กรรมการบริษทั กรรมการชุดยอ่ย โดยนาํเสนอขออนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการ 
และท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจาํปี ค่าตอบแทนรวม ท่ีเป็นตวัเงินของคณะกรรมการ
บริษทัในรูปของเบ้ียประชุมและบาํเหน็จกรรมการ เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 3,787,250  บาท รายละเอียด 
ดงัน้ี 

                หน่วย :  บาท 
 

ช่ือ-นามสกุล 
คณะกรรมการ 

บริษัท 
คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

บําเหน็จ 
กรรมการ 

รวม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

เลขานุการบริษทั     

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

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

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

 
 

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

ผูบ้ริหารของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 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 ทั้งน้ียงัไม่รวมผลประโยชน์พนกังานหลงัจากออกจากงาน โดยสรุปได้
ดงัน้ี :- 

หน่วย :  บาท 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี 2561 ปี 2560 
เงินเดือน 9,729,500 9,592,300 

โบนสั 900,000 1,220,000 

เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ, อ่ืน ๆ 640,345 543,540 

รวม 11,269,845 11,355,840 

 

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

ธันวาคม2560  มีจาํนวนทั้งส้ิน 288 ราย  บริษทัฯ จ่ายค่าตอบแทนบุคลากรเป็น เงินเดือน ค่าล่วงเวลา 
โบนัส  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ และสวสัดิการอ่ืน  ทั้ งน้ียงัไม่รวม
ผลประโยชน์พนกังานหลงัจากออกจากงานโดยสรุปไดด้งัน้ี :- 
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หน่วย :  บาท 
ค่าตอบแทน ปี 2561 ปี 2560 

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

รวม 79,793,078 92,245,595 
 

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 2561 บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2561 เม่ือวนัท่ี  25 เมษายน 
2561 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮา้ส์ ห้องชนกนนัท ์เลขท่ี 73/39 ซอยวิภาวดี 64 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตบางเขน 
กรุงเทพฯ  มีกรรมการเขา้ร่วมจาํนวน 6 ท่าน ดงัน้ี :- 

นายยทุธ ชินสุภคักลุ               ตาํแหน่ง  ประธานกรรมการบริษทั 
นายวีระ เหล่าวิทวสั ” กรรมการบริหาร/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
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นายแดน ชินสุภคักลุ ตาํแหน่ง ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการ 
นายประสงค ์หาญปิยวฒันสกลุ ” กรรมการบริหาร 
นายชยัวฒัน ์ อศัวินทรางกรู ” ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
นายชาลี ดิษฐลกัษณ ” กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 

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 2561 เม่ือวนัท่ี  25 เมษายน 2561 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. ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ บริษทัฯนโยบายไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือ
ลิขสิทธ์ิ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบงาน การใชง้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเร่ืองอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการปฎิบติังาน 

3.6. ด้านส่ิงแวดล้อม  จากการท่ีบริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตส่ิงพิมพต่์างๆ จึงมีการดูแลส่ิงแวดลอ้มจากการ
ประกอบธุรกิจเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยการทาํบ่อบาํบดันํ้ าเสียข้ึนภายใน
บริษทัฯ  

3.7. ด้านสังคมและชุมชน   มากกวา่ 10 ปีแลว้ ท่ีบริษทัฯไดร่้วมสนบัสนุนโครงการช่วยเหลือนอ้งๆ
ในถ่ินทุรกนัดารในจงัหวดัต่างๆ โดยบริษทัฯไดร่้วมกบัคณะผูบ้ริหาร,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 
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4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 

บริษทัฯไดใ้หค้วามสาํคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ทัว่ถึงและ
ทนัเวลา และเท่าเทียมทั้งขอ้มูลทางการเงิน ผลการดาํเนินงาน และขอ้มูลอ่ืนใด เพื่อให้นกัลงทุนและผูท่ี้
เก่ียวขอ้งทั้งท่ีเป็นผูถื้อหุ้นและผูท่ี้สนใจจะถือหุ้นในอนาคตไดใ้ชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุน โดยผ่าน
ช่องทางและส่ือการเผยแพร่ขอ้มูลต่างๆ ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนผา่นเวบ็ไซตข์อง
บริษทัท่ี www.epco.co.th พร้อมทั้งมีหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ ทาํหนา้ท่ีส่ือสาร ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล
ท่ีเป็นประโยชน์ให้แก่ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน และผูท่ี้สนใจ สามารถติดต่อขอขอ้มูลต่างๆ จากหน่วยงานนกั
ลงทุนสัมพนัธ์ไดท่ี้ หมายเลขโทรศพัท์  02-551-0541-4 ต่อ 474, 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 
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5. จดัให้มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้รวมทั้งดูแลให้มี
ระบบการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในใหมี้
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจดัการความเส่ียงการรายงานทางการเงิน และการ
ติดตามผล 

6. ดูแลไม่ใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ 
7. กาํกบัดูแลกิจการใหมี้การปฏิบติังานอยา่งมีจริยธรรม 

 

วาระดํารงตําแหน่งของกรรมการ 
บริษทัฯ กาํหนดเป็นนโยบายใหก้รรมการอิสระมีวาระการดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัไดไ้ม่เกิน 

3 ปี กรรมการอิสระท่ีดาํรงตาํแหน่งอยูใ่นคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการสรรหา 
แลว้แต่กรณี จะมีวาระการดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการแต่ละคณะเท่าวาระท่ีกรรมการอิสระแต่ละท่าน
มีอยู ่
 

การดํารงตําแหน่งกรรมการทีบ่ริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
โดยท่ีหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีได้เสนอแนะให้กรรมการรายใดรายหน่ึงควรดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการบริษทัจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษทั ปรากฏว่าในปี 2561 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 
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บริษทัฯมีเจตนารมณ์ท่ีจะดาํเนินธุรกิจและบริหารงานอย่างมีคุณธรรม  จริยธรรม  และ
ปฎิบติัตามกฏหมาย ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม  โดยยึดหลกัความ
ซ่ือสัตย ์ ความยุติธรรม โปร่งใสเป็นสาํคญัมาโดยตลอด  และมุ่งเนน้การสร้างประโยชน์ท่ีดีแก่ผูถื้อหุ้น  
และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโดยรวม  เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีดี  บริษทัฯจึงไดก้าํหนดจรรณยาบรรณเพื่อให้
ผูบ้ริหาร และพนักงานพึงปฏิบติั  อนัส่งผลให้เกิดภาพพจน์ท่ีดีต่อบริษทัฯ และไดรั้บความเช่ือมัน่จาก
สงัคม 

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 
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 บริษทัฯ คาํนึงถึงความเสมอภาคและความซ่ือสัตยใ์นการดาํเนินธุรกิจ และผลประโยชน์
ร่วมกบัคู่คา้ 

 บริษทัฯ ส่งเสริมการแข่งขนัท่ีเสมอภาค มีความเป็นธรรม และยึดถือกติกาการแข่งขนัอย่าง
เคร่งครัด 
 

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 
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5.3.7 รับผดิชอบต่อสังคม ช่วยเหลือสังคม 

 บริษทัฯ พึงดาํเนินธุรกิจท่ีไม่ขดัต่อขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม หรือไม่มีผลกระทบต่อ
สงัคม 

 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 
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 รักษาความลบัของคู่สญัญาในการดาํเนินธุรกิจ  ไม่ดาํเนินธุรกิจโดยมิชอบระหวา่งคู่สญัญา 
ไม่ติดสินบนหรือจดัส่ิงของใหผู้อ่ื้น โดยหวงัผลประโยชน์ทางธุรกิจ 

 

5.4  การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษทัเป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจน
เป็นไปตามขอ้ตกลงของผูถื้อหุน้ท่ีกาํหนดใหก้รรมการบริษทัฯ เป็นตวัแทนจากผูถื้อหุน้ ซ่ึงตามขอ้บงัคบั
บริษัทฯ กําหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน โดย ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการของบริษทัฯ 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  
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นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัคาํนึงถึงสิทธิของผูถื้อหุ้นและการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเป็น
ธรรมและเท่าเทียมกนั ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูถื้อหุ้นรายยอ่ย นกัลงทุนสถาบนั หรือผูถื้อหุ้น
ต่างประเทศ และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ผา่นระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.epco.co.th)  

ในปี 2561 กระบวนการคดัเลือกผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทั ผา่นการพิจารณาเห็นชอบ
จาก คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษทัร่วมกนั โดยพิจารณา
คุณสมบติัตามท่ี พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจากดั พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนดไว ้ 

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 
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บริษทัฯ ไดก้ารรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ
ทุจริต เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ตั้งแต่วนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2561 

 

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
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บริษทัฯจะใชบ้ทลงโทษสูงสุดหากพบว่าพนกังานไดใ้ชข้อ้มูลภายใน หรือมีความประพฤติท่ีส่อ
ไปในทางท่ีจะทาํใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บความเส่ือมเสียหรือเสียหาย 

 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (audit fee) 
 

ผู ้สอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัทงวดบัญชีส้ินสุด ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม 2561 
ตรวจสอบโดย นางชวนา วิวฒัน์พนชาติ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4712 แห่งสาํนกังาน ปีติเสวี 
เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงิน ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีในปี 2559 เป็นจาํนวนเงิน 
1,550,000 บาท ปี 2560 เป็นจาํนวนเงิน 1,650,000 บาท และในปี 2561 เป็นจาํนวนเงิน 1,700,000 บาท 
ทั้งน้ีสํานักงานปีติเสวีและผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอขา้งตน้ไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบั
บริษทัฯ/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระใน
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ ทั้งน้ีสํานกังานปีติเสวียงัเป็นบริษทัผูส้อบ
บญัชีของบริษทัยอ่ยทางตรงและทางออ้มเป็นส่วนใหญ่ 
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 บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) มีนโยบายด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม  
(Corporate Social Responsibilities : CSR)  ดว้ยความตระหนกัและให้ความส าคญัในการสนบัสนุนการ
ด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ รวมทั้งใส่ใจดูแลส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง โดยยึดหลกัการ
ด าเนินธุรกิจท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได ้มีจริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนได้
เสีย  เช่น ผูถื้อหุน้ พนกังาน ชุมชนท่ีบริษทัฯ ประกอบกิจการอยู ่ลูกคา้ คู่คา้ และหน่วยงานภาครัฐตลอดจนถึง
สังคมและประเทศชาติ 
 บริษทัฯ มุ่งมัน่พฒันาธุรกิจส่ิงพิมพ ์และธุรกิจโรงไฟฟ้า รวมถึงธุรกิจพลงังานทดแทนต่างๆ โดย
ควบคู่ไปกบัความรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบติัตามขอ้ก าหนดกฎหมาย หรือขอ้ก าหนดอ่ืนๆ รวมทั้งแนว
ปฏิบติัสากลท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อพฒันาสร้างรากฐานของความรับผิดชอบอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยืน โดยมีนโยบาย
ความรับผดิชอบต่อสังคม ดงัต่อไปน้ี 
 

การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม  
 บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม และมีจริยธรรม ดว้ยความสุจริต โปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได ้ ส่งเสริมการแข่งขนัทางการคา้อยา่งเสรี หลีกเล่ียงการด าเนินการท่ีอาจก่อให้เกิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และใส่ใจในการปฏิบติัตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม  
 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน   
 บริษทัฯ ยึดถือและปฏิบติัตามกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครัด และไดก้ าหนดรูปแบบและแนว
ปฏิบติัในด้านต่างๆ เพื่อป้องการการทุจริตคอร์รัปชั่น  และจดัให้มีการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม โดย
เฉพาะงานขาย การตลาด และการจดัซ้ือ  บริษทัฯ ไม่สนบัสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมท่ีอยู่
ภายใตก้ารดูแลรวมถึงการควบคุม เร่ืองการบริจาคเพื่อการกุศล  การใหข้องขวญัทางธุรกิจ และการสนบัสนุน
กิจกรรมต่างๆ จะตอ้งมีความโปร่งใส  

บริษทัฯ มีเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส มีคุณธรรม โดยยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อ
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 
กุมภาพนัธ์ 2561 

ความรับผดิชอบต่อสังคม 
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 บริษทัฯไดจ้ดัท านโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ รวมถึงแนวปฏิบติัและขอ้ก าหนดในการด าเนินการ
ท่ีเหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบติัให้ชัดเจนในการด าเนินธุรกิจ ป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ
ทุจริตและคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดข้ึนกบัธุรกิจของบริษทัฯในทุกรูปแบบ 

กรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร และพนกังาน ลูกจา้งของบริษทั ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ ตลอดจนจรรยาบรรณทางธุรกิจ อย่างเคร่งครัด ไม่วา่จะเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตทั้งทางตรง 
หรือทางออ้ม โดยก าหนดนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ รวมถึงแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

1. ไม่ท าพฤติกรรมใด ท่ีแสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบน หรือติดสินบน แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียในเร่ืองท่ี
ตนท าหนา้ท่ีรับผดิชอบทั้งโดยตรง หรือโดยออ้ม เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงผลประโยชน์ในทางมิชอบ ตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 

1.1 ไม่รับ หรือ ให้ของขวญั ของท่ีระลึก ท่ีเป็น เงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองค า อัญมณ ี
อสังหาริมทรัพย์ หรือ ส่ิงของในท านองเดียวกัน  กับผู ้มีส่วนเก่ียวข้องท่ีตนได้เข้าไปติดต่อ
ประสานงาน ทั้งในหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน 
1.2 ไม่รับทรัพยสิ์น ส่ิงของ ของขวญั ของก านลัใดๆ หรือประโยชน์อ่ืน อนัเป็นการชกัน าให้เกิด
การละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีของตน ทั้งน้ีก่อนการรับของท่ีระลึกควรตรวจสอบให้แน่ใจวา่ไดป้ฏิบติั
ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั โดยส่ิงของ หรือของขวญัท่ีให้แก่กนัในหนา้ท่ีการงาน
ควรมีราคาไม่มากและเหมาะสมในแต่ละโอกาส 
1.3 ไม่ให้ทรัพยสิ์น ส่ิงของ ของขวญั หรือของก านลัใดๆ หรือประโยชน์อ่ืน เพื่อจูงใจในการ
ตดัสินใจ หรือมีผลท าให้ผูรั้บไม่ปฏิบติัตามวิธีปฏิบติัทางการคา้เช่นเดียวกนักบัคู่คา้รายอ่ืน ทั้งน้ีการ
ใหส่ิ้งของตามโอกาสหรือวาระต่างๆ ตอ้งมีมูลค่าไม่มากจนเกินปกติวสิัย 
1.4 ไม่เป็นตวักลางในการเสนอ เงิน ทรัพยสิ์น ส่ิงของ หรือประโยชน์อ่ืนใดกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจ หน่วยงานราชการ หรือองคก์รใดๆ เพื่อแลกกบัสิทธิพิเศษท่ีไม่ควรได ้หรือท าให้เจา้หนา้ท่ีของ
รัฐ ละเวน้การปฏิบติัตามกฎ ระเบียบขอ้บงัคบั และขอ้ปฏิบติัทางกฎหมายตามท่ีก าหนดไว ้

2. ในการจดัซ้ือจดัจา้งตอ้งด าเนินการตามระเบียบของบริษทัท่ีมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้
3. การใชจ่้ายส าหรับการเล้ียงรับรองทางธุรกิจ และการใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามสัญญา

ทางธุรกิจสามารถกระท าได ้แต่ตอ้งใชจ่้ายอยา่งสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได ้
4. ในการบริจาคเพื่อการกุศล ตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 

4.1 การใชเ้งิน หรือ ทรัพยสิ์นของบริษทั เพื่อบริจาคการกุศล ตอ้งกระท าในนามบริษทัเท่านั้น 
โดยการบริจาคเพื่อการกุศล ตอ้งเป็น มูลนิธิ องคก์รสาธารณะกุศล วดั โรงพยาบาล สถานพยาบาล
หรือองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ท่ีมีใบรับรอง หรือเช่ือถือได้ สามารถตรวจสอบได้ และ
ด าเนินการผา่นขั้นตอนตามระเบียบของบริษทั 
4.2 การบริจาคเพื่อการกุศล ในนามส่วนตวัพึงกระท าได ้แต่ตอ้งไม่เก่ียวขอ้ง หรือท าให้เกิดขอ้
สงสัยไดว้า่เป็นการกระท าท่ีทุจริต เพื่อหวงัผลประโยชน์ใด 

5. ในการใหเ้งินสนบัสนุน ตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 
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5.1 การใช้เงิน หรือ ทรัพยสิ์นของบริษทั เพื่อสนบัสนุนโครงการ ตอ้งระบุช่ือในนามบริษทั
เท่านั้นโดยเงินสนบัสนุนท่ีจ่ายไป ตอ้งมีวตัถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลกัษณ์ท่ีดี และช่ือเสียงของ
บริษทั ทั้งน้ีการเบิกจ่ายตอ้งระบุวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน และมีหลกัฐานท่ีตรวจสอบได ้และด าเนินการ
ผา่นขั้นตอนตามระเบียบของบริษทั 

6. ไม่กระท าการอนัใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมืองภายในบริษทั และไม่ใช้ทรัพยากรใดของบริษทั เพื่อ
ด าเนินการดงักล่าว ทั้งน้ีบริษทัเป็นองคก์รท่ียึดมัน่ในความเป็นกลางทางการเมือง สนบัสนุนการปฏิบติัตาม
กฎหมาย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางในการใหก้ารช่วยเหลือทางการเมืองแก่
พรรคการเมืองใด ไม่วา่จะโดยทางตรง หรือทางออ้ม 

7. หากพบเห็นการกระท าท่ีเขา้ข่ายการคอร์รัปชัน่ หรือส่อไปในทางทุจริต ท่ีมีผลเก่ียวขอ้งกบับริษทั ทั้ง
ทางตรง หรือทางออ้ม ตอ้งไม่ละเลย หรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดงักล่าว ควรแจง้ให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการทราบทนัที หรือแจง้ผา่นช่องทางการแจง้เบาะแส ตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นนโยบาย
น้ี 

8. กรรมการ และผูบ้ริหารตอ้งตระหนกัถึงความส าคญัในการเผยแพร่ ใหค้วามรู้ ใหค้  าปรึกษา เพื่อสร้าง
ความเขา้ใจให้แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริต เพื่อให้พนกังานไดป้ฏิบติัให้เป็นไปตาม
นโยบายการต่อตา้นทุจริตฉบบัน้ี รวมถึงเป็นแบบอย่างท่ีดี ในเร่ืองการมีความซ่ือสัตย์ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ 

 

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการคอร์รัปช่ัน 
คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นผูพ้ิจารณารับเร่ืองแจง้เบาะแส 

ขอ้ร้องเรียนการกระท าท่ีอาจท าให้เกิดความสงสัยไดว้่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ท่ีเกิดข้ึนกบับริษทั โดย
ทางตรง หรือทางออ้ม โดยผา่นช่องทางการรับเร่ืองท่ีไดก้ าหนดไวใ้นนโยบายฉบบัน้ี  โดยผูร้้องเรียนจะตอ้ง
ระบุรายละเอียดของเร่ืองท่ีจะแจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน พร้อมช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถ
ติดต่อได ้และส่งมายงัช่องทางรับเร่ือง ดงัน้ี 

1.  แจง้ผา่นช่องทาง จดหมาย ถึง  
 ประธานกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการตรวจสอบ  
 บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
 ท่ีอยู ่51/29, 51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต 66 (สยามสามคัคี) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี  
 กรุงเทพฯ 10210 
2. แจง้ผา่นช่องทาง อีเมลข์องคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ี chaiwat@prospectconsult.co.th หรือ 
3.  แจง้ผา่นช่องทาง อีเมลข์องประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ท่ี weeraepco@gmail.com หรือ 
4.  แจง้ผ่านช่องทาง อีเมล์ของเลขานุการบริษทั ท่ี epcoacc@truemail.co.th หรือ ทางโทรศพัท ์

หมายเลข 0-2522-6938 หรือ 0-2551-0541-4 ต่อ 474 

mailto:epcoacc@truemail.co.th%20หรือ
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5.  แจง้ผา่นช่องทาง กล่องรับแจง้เบาะแส ท่ีฝ่ายบุคคลก าหนดติดตั้งไว ้
 

 ทั้งน้ีหากผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียน มีขอ้ร้องเรียน กรรมการ หรือกรรมการผูจ้ดัการขอให้ท่านส่ง
เร่ืองร้องเรียนมายงัคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงบุคคลท่ีสามารถแจง้เบาะแส  หรือขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบั
การทุจริต คือ ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มของบริษทัไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่แข่งทางการคา้ เจา้หน้ี ภาครัฐบาล 
ชุมชน สังคม ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั “ทั้งนี้ไม่ว่าท่านจะแจ้งด้วยวิธีใดดังกล่าวข้างต้น ทางบริษัท
จะรักษาความลบัของท่าน” 
 

 ทั้งน้ีเลขานุการบริษทั ในฐานะผูป้ฏิบติังานสนบัสนุนคณะกรรมการตรวจสอบในการด าเนินการ
ดา้นการป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ไดผ้า่นการอบรมหลกัสูตร Anti-Corruption: The Practical 
Guide (ACPG)  ซ่ึงจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย หรือ IOD โดยหลกัสูตรดงักล่าวเป็น
หลกัสูตรท่ีครอบคลุมการวางระบบ กระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ในการป้องกนัการทุจริต เพื่อน ามาเป็น
แนวทางสนบัสนุนการปฏิบติังานดา้นการป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทัฯ 
 

 ทั้งน้ีในปี 2561 บริษทัไม่พบการรายงาน หรือการกระท าผิดเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบับริษทัแต่อยา่งใด 
 

การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 บริษทัฯ ให้ความส าคญักับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิ
มนุษยชน เพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของทุกชนชั้น โดยการไม่เลือกปฏิบติั 
ไม่แบ่งแยกเพศ และไม่ใชแ้รงงานเด็ก  
 บริษทัได้สนับสนุนและปฏิบติัตาม พระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ ท่ี
ก าหนดให้ สถานประกอบการท่ีมีลูกจา้ง 100 คนข้ึนไป ให้รับคนพิการท่ีสามารถท างานได้ไม่ว่าจะอยู่
ต  าแหน่งใด ในอตัราส่วนลูกจา้ง 100 คน ต่อ คนพิการ 1 คน เศษของลูกจา้ง 100 คน ถา้เกิน 50 คนให้รับเพิ่ม
อีก 1 คน ซ่ึง ณ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีพนกังานทั้งส้ิน 279 คน และมีพนกังานท่ีทุพพลภาพเขา้ร่วมงาน
กบับริษทัฯ จ านวนทั้งส้ิน 4 คน 
 

การปฏิบัติแรงงานอย่างเป็นธรรม 
 บริษทัฯ มีการก ากบัดูแลให้ค่าจา้งแรงงานอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมกบัอุตสาหกรรมของไทย การ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงโครงสร้าง และการจดัระเบียบองค์กรจะด าเนินการอยา่งรับผิดชอบ รวมทั้งปฏิบติัตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด และบริษทัฯ ได้จดัตั้งคณะกรรมการสวสัดิการ เพื่อให้พนกังานมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานดา้นสวสัดิการ เป็นส่ือกลางให้ความช่วยเหลือในเร่ืองสวสัดิการต่างๆ มีการจดัตั้งกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ เพื่อสร้างหลกัประกนัให้กบัพนกังาน จดัให้มีการตรวจสุขภาพแก่พนกังานเป็นประจ าทุกปี และมี
การตรวจสอบด้านความปลอดภยัของสถานท่ีท างานอย่างสม ่าเสมอ ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภยัภายใน
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อาคาร ถงัดบัเพลิง ตลอดจนจดัใหมี้การฝึกซอ้มดบัเพลิงเบ้ืองตน้เป็นประจ าทุกๆ ปี   และส าหรับพนกังานเขา้
ใหม่จะจดัอบรมเก่ียวกบัคู่มือการปฏิบติังานของเคร่ืองจกัร เพื่อให้พนกังานสามารถใช้งานไดอ้ย่างถูกตอ้ง
และปลอดภยั 
 ส่วนของโครงการโรงไฟฟ้า บริษทัไดจ้ดัท ามาตรการป้องกนัแกไ้ขผลกระทบดา้นความปลอดภยั 
เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับผูป้ฏิบัติงานทั้ งในระยะก่อสร้าง และระยะ
ด าเนินงาน ซ่ึงรวมไปถึงการปฏิบติังานในท่ีท่ีมีความร้อนบริเวณแผงเซลล์แสงอาทิตยซ่ึ์งตอ้งสัมผสักบัความ
ร้อน โดยทางบริษทัไดจ้ดัเตรียมชุดป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลท่ีจ าเป็นไดแ้ก่ ชุดแว่นตาลดแสงและถุงมือ
หนงั เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของพนกังาน 
 ในกรณีท่ีโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยเ์กิดอคัคีภยั ในส่วนของอาคารควบคุมและส านกังาน บริษทั
จดัให้มี Portable Fire Extinguisher ชนิด ABC Dry Chemical ติดตั้งภายในอาคารตามมาตรฐาน NFPA 
(National Fire Protection Association) และติดตั้งระบบสัญญาณแจง้เหตุเพลิงไหมเ้ป็นระบบการใชส้ัญญาณ
เตือนอคัคีภยัแบบธรรมดาเพอ่นเตือนไดท้นัทีเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม ้และติดตั้งระบบดบัเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 
(Dry Chemical) ไวส้ าหรับดบัเพลิงในกรณีเกิดเหตุ พร้อมทั้งใหมี้การตรวจสอบระบบเก่ียวกบัความปลอดภยั
ใหอ้ยูใ่นสภาพปกติอยูเ่สมอ รวมถึงจดัพนกังานความปลอดภยัในจุดต่างๆ ออกตรวจสอบบริเวณท างานเป็น
ประจ า และจดัการอบรมพนกังานเก่ียวกบัความปลอดภยัในการปฏิบติังานและการป้องกนัอคัคีภยัอยูเ่สมอ 
 

ความรับผดิชอบต่อลูกค้าหรือผู้บริโภค 
 บริษทัฯ มุ่งเนน้การผลิตส่ิงพิมพท่ี์มีคุณภาพ เน้นการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบั
ลูกคา้ เนน้การรักษาคุณภาพและพฒันาปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง ยึดมัน่การตรงต่อเวลาใน
การส่งมอบสินคา้  รักษาความลบัของลูกคา้ โดยไม่น าไปใชเ้ป็นประโยชน์ของตนเองหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิ
ชอบ  เปิดรับขอ้ร้องเรียนต่างๆ จากลูกคา้ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการผลิต หรือการให้บริการ   ทั้งน้ีเพื่อน าไปแกไ้ข
ขอ้ผดิพลาด หรือขอ้บกพร่องต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน โดยมุ่งเนน้การรักษาความสัมพนัธ์ท่ีย ัง่ยืน  และบริษทัไดรั้บ
การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 
 

การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 
 บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญด้านส่ิงแวดล้อม โดยปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานทางด้าน
ส่ิงแวดลอ้มอย่างเคร่งครัด จดัระบบภายในเพื่อขจดัปัญหาส่ิงแวดลอ้มอย่างมีระบบและประสิทธิภาพ เช่น 
จากการท่ีบริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตส่ิงพิมพต่์างๆ บริษทัฯจะใชว้ตัถุดิบท่ีไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม พร้อม
ทั้ งได้จัดท าระบบบ่อบ าบัดน ้ าเสียข้ึนภายในบริษัท โดยไม่ปล่อยน ้ าเสียลงในท่อระบายน ้ า ส่วนขยะ
อุตสาหกรรมอ่ืนๆท่ีเกิดจากการพิมพ ์บริษทัไดท้  าการจดัจา้งบริษทัภายนอกท่ีรับก าจดัขยะอุตสาหกรรมท่ี
ไดรั้บอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งน้ีเพื่อไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  
 และตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้นโยบายในการลงทุนในธุรกิจเก่ียวกบัพลงังานทดแทนนั้น ซ่ึง
ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัและปัญหาทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม  จึงไดมี้การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
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แสงอาทิตย ์ และไดศึ้กษาผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อชุมชน โดยจดัท า Environmental Impact Assessment 
: EIA คือ การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  และผลท่ีไดคื้อ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์เป็นพลงังาน
สะอาด สามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  อีกทั้งบริษทัฯ ไดเ้ขา้เป็นสมาชิกของ โครงการกลไก
พฒันาท่ีสะอาด (Clean Development Mechanism : CDM ) รวมถึงมีการจดัท ามาตราการป้องกนัและแกไ้ข 
เพื่อลดผลกระทบต่างๆท่ีอาจจะเกิดข้ึนในระยะด าเนินงานไวเ้รียบร้อยแลว้  
 ของเสียและมลพิษท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าโดยใช้เซลล์อาทิตยน์ั้น จะไม่เกิดข้ึน โดยขยะ 
หรือน ้าทิ้ง ท่ีเกิดข้ึนนั้นจะมาจากการอุปโภคบริโภคของพนกังานท่ีปฏิบติังานเท่านั้น อยา่งไรก็ตามหากแผง
สกปรกมากจนอาจกระทบต่อประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า ก็อาจจะตอ้งมีการลา้งแผง ซ่ึงในการลา้งแผง
นั้ นใช้เพียงน ้ าสะอาด และส่ิงสกปรกท่ีเกาะอยู่ตามแผงนั้ นก็เป็นเพียงฝุ่ นหรือส่ิงสกปรกท่ีมีอยู่ตาม
สภาพแวดลอ้มในบริเวณโครงการ  
 ในกรณีท่ีเป็นขยะนั้นเป็นช้ินส่วนของแผงหรืออุปกรณ์ท่ีเสีย จะมีสองแนวทางในการด าเนินการ คือ 
ถา้เป็นอุปกรณ์ท่ียงัอยูร่ะยะรับประกนั จะท าการส่งคืนผูผ้ลิต แต่ถา้เป็นอุปกรณ์ท่ีตอ้งก าจดัเอง ทางบริษทัจะ
จดัจา้งบริษทัภายนอกท่ีรับก าจดัขยะอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งน้ีบริษทั
ไดก้ าหนดการคดัแยกขยะลงภาชนะรองรับท่ีก าหนดไวส้ าหรับขยะประเภทนั้นๆดงัน้ี 
 - ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย   ใหใ้ชถ้งัหรือภาชนะรองรับท่ีเป็น สีเหลือง และมีช่ือบ่งช้ีชดัเจน 
 - ภาชนะรองรับขยะทัว่ไป     ใหใ้ชถ้งัหรือภาชนะรองรับท่ีเป็น สีเขียว    และมีช่ือบ่งช้ีชดัเจน 
 - ภาชนะรองรับขยะอนัตราย ใหใ้ชถ้งัหรือภาชนะรองรับท่ีเป็น สีแดง     และมีช่ือบ่งช้ีชดัเจน 
 

การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม 
 มากกวา่ 10 ปีแลว้ ท่ีบริษทัฯไดจ้ดัท าโครงการช่วยเหลือนอ้งๆ ในถ่ินทุรกนัดารในจงัหวดัต่างๆ โดย
บริษัทฯ ได้ร่วมกับคณะผูบ้ริหาร, พนักงาน รวมถึงลูกค้าและคู่ค้า ในการร่วมกันบริจาคอุปกรณ์ด้าน
การศึกษา อุปกรณ์กีฬา เคร่ืองมือทางการเกษตร ยารักษาโรค ข้าวสารอาหารแห้ง ทุนอาหารกลางวนั 
ตลอดจนส่ิงของเคร่ืองใช้ต่างๆเป็นประจ าทุกๆ ปี และเดินทางไปมอบให้กบันอ้งๆ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาส 
และพฒันาสังคมในดา้นการศึกษา 
 บริษทัฯ รับผดิชอบต่อชุมชนโดยไม่ปล่อยน ้าเสียลงในท่อระบายน ้า โดยบริษทัไดท้  าบ่อบ าบดัน ้ าเสีย
ข้ึนภายในบริษทั ส่วนขยะอุตสาหกรรมอ่ืนๆท่ีเกิดจากการพิมพ ์บริษทัไดท้  าการจดัจา้งบริษทัภายนอกท่ีรับ
ก าจดัขยะอุตสาหกรรมท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งน้ีเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและชุมชนใกลเ้คียง  ตลอดจนใหค้วามร่วมมือในดา้นต่างๆกบัชุมชนเป็นอยา่งดีเสมอมา 
 นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัได้ร่วมท าบุญทางด้านศาสนา เป็นประจ าทุกๆ ปี โดยทางคณะผูบ้ริหาร, 
พนกังาน และผูมี้จิตศรัทธา  ไดร่้วมกนัเป็นเจา้ภาพถวายผา้ป่าสามคัคี เพื่อเจริญพระพุทธศาสนา  โดยคณะ
ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัฯ จะร่วมเดินทางไปถวายผา้ป่าร่วมกนั ท่ีวดัต่างๆ ในต่างจงัหวดั ทั้งน้ี
เพื่อใหเ้กิดความสามคัคีร่วมกนัในหมู่คณะ  และไดมี้โอกาสท าบุญร่วมกนัตามประเพณี 
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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 2561  คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกนั 5 คร้ัง เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดร้ะบุไวใ้น
กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ  กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน คือ นายชยัวฒัน์  อศัวินทรางกูร ตาํแหน่ง 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายชาลี ดิษฐลกัษณ์ และนางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล ตาํแหน่ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ไดร่้วมประชุมพร้อมกนัทุกคร้ัง นอกจากน้ียงัมีวาระการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี รวมถึงไดป้ระชุม
กบัผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ ในวาระท่ีเก่ียวขอ้ง จากการปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าวคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นวา่ งบการเงินประจาํปี 2561 ของบริษทัฯ มีความเหมาะสมและไม่พบรายการใดท่ีอาจมีผลกระทบอนัเป็น
สาระสําคญัต่องบการเงิน ระบบควบคุมภายในของบริษทัมีความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ผูส้อบ
บญัชี ประจาํปี 2561  ของบริษทัฯ เป็นบุคคลท่ีเหมาะสมเพราะมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการสอบ
บญัชีมาเป็นเวลายาวนาน 
 

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 

 

3. ตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของการปฎิบติังานตามมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชัน่             
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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 6. หน้า 33    

รายการระหว่างบุคคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

บริษทัฯ มีรายการบญัชีกบับริษทัยอ่ย บริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และ
ค่าใชจ่้ายส่วนหน่ึงของบริษทัฯ เกิดข้ึนจากรายการบญัชีกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว บริษทัเหล่าน้ี
เก่ียวขอ้งกนัโดยการถือหุน้ และ/หรือ การเป็นกรรมการร่วมกนั โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี.- 

 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนันอกเหนือจากบริษทัยอ่ย ท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.2.1 
ประกอบดว้ย 

    

 

บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
ลกัษณะ

ความสมัพนัธ ์
การดาํเนินกจิการ สดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 

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

 
รบัจา้งพมิพส์ือ่สิง่พมิพแ์ละบรหิารงาน
ขายโฆษณา 

ไทย 
 

- 
 

- 

บรษิทั แมเนเจอร ์มเีดยี กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 5 ผลติและจาํหน่ายหนงัสอืพมิพ ์
   และสิง่ตพีมิพ ์

ไทย - - 

บรษิทั ฐานเศรษฐกจิ มลัตมิเีดยี จาํกดั 5 โฆษณาสนิคา้และบรกิารทุกรปูแบบบน 
   สือ่สิง่พมิพแ์ละขายหนงัสอืพมิพร์ายวนั 

ไทย - - 

บรษิทั สปรงินิวส ์คอรป์อเรชัน่ จาํกดั 5 บรกิารดา้นงานโฆษณาสนิคา้ทุกรปูแบบ
ของการสือ่สาร 

ไทย - - 

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

ไทย - - 

กรรมการ      

 

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

  

นโยบาย
การกาํหนด

ราคา 

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

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

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

 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
 

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

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

 

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

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

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

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

เจ้าหน้ีการค้า     

บรษิทัยอ่ย                                   - - 193,388.96 - 

เจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน     

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

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน     

บรษิทัยอ่ยทางออ้ม - - 63,000.00 63,000.00 
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เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บุคคลและบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั 

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

กรรมการ - 200,000.00 (200,000.00) - 

 
เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการใหกู้ย้มืแก่กรรมการของบริษทัยอ่ยทางออ้มแห่งหน่ึง โดยการทาํสัญญากูย้มื 
ครบกาํหนดภายใน 6 เดือน นบัแต่วนัทาํสญัญา คิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.75 ต่อปี 

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

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

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

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

 
เงินให้กูย้ ืมดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการให้กูย้ ืมแก่บริษทัย่อย ในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งิน ครบกาํหนดเมื่อทวง
ถาม คิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.5 - 6 ต่อปี 
 
เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมทางอ้อม - ส่วนที่ครบกาํหนดรับชําระภายในหน่ึงปี 

รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัร่วมทางออ้ม – ส่วนท่ีครบกาํหนดรับชาํระภายใน
หน่ึงปี มีรายละเอียดดงัน้ี.- 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวม 

  รายการเคลื่อนไหวระหวา่งปี 

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

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

  งบการเงนิรวม 

  รายการเคลื่อนไหวระหวา่งปี 

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

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

 
 เงินใหกู้ย้ืมดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการใหกู้ย้มืแก่บริษทัร่วมทางออ้มสองแห่งตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อ
ซ้ือท่ีดิน โดยการทาํสญัญากูย้มื ครบกาํหนดภายใน 3 ปี นบัแต่วนัทาํสญัญา (ครบกาํหนดปี 2560) ใหกู้โ้ดยไม่มี
หลกัประกนั และไม่มีการคิดดอกเบ้ียระหวา่งกนั 
 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี.- 

 
  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  รายการเคลือ่นไหวระหวา่งปี 

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

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

 
  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  รายการเคลือ่นไหวระหวา่งปี 

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

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

 
 เงินกูย้ืมดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการกูย้ืมจากกรรมการของบริษทัฯ ในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งิน ครบกาํหนด
เม่ือทวงถาม ไม่มีการคิดดอกเบ้ียระหวา่งกนั 
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บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีการคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีมีกบัสถาบนัการเงินระหวา่งกนัดงัต่อไปน้ี.- 

 

 หน่วย : ลา้นเยน หน่วย : ลา้นบาท 

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

บรษิทัฯ คํ้าประกนัวงเงนิสนิเชือ่ใหบ้รษิทัยอ่ยทางตรง 4,115.00 810.00 1,278.00 858.00 

บรษิทัฯ คํ้าประกนัวงเงนิสนิเชือ่ใหบ้รษิทัยอ่ยทางออ้ม - - 592.50 853.40 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยทางออ้มคํ้าประกนัวงเงนิสนิเชือ่ใหบ้รษิทัยอ่ยทางออ้ม - - - 414.00 

บรษิทัยอ่ยทางตรงคํ้าประกนัวงเงนิสนิเชือ่ใหบ้รษิทัยอ่ยทางออ้ม - - 927.40 - 

บรษิทัยอ่ยทางตรง และบรษิทัยอ่ยทางออ้มคํ้าประกนัวงเงนิสนิเชือ่ให ้
   บรษิทัยอ่ยทางออ้ม - - 554.00 156.50 
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งบการเงิน 
 

สรุปรายงานการสอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา (2559 - 2561) 
 

สรุปรายงานการสอบงบการเงนิในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 
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 
 สุ่มทดสอบรายการท่ีเก่ียวขอ้งในสัญญาของโครงการท่ีเกิดข้ึนระหว่างปีเพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

ประกอบการบนัทึกรายการ 
 สอบทานการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

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

ข้อมูลทางการเงินทีสํ่าคญั 
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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 
 
 

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

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

วิธีการตรวจสอบท่ีสาํคญั คือ  
 สอบถามฝ่ายบริหารถึงลกัษณะและวตัถุประสงคใ์นการเขา้ทาํรายการซ้ือขายหุน้  
 อ่านสัญญาซ้ือขายธุรกิจและรายงานการวิเคราะห์การรวมธุรกิจซ่ึงจดัทาํโดยกลุ่มบริษทัเพื่อทาํความเขา้ใจถึง

ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขท่ีสาํคญั 
 ประเมินความเหมาะสมของการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารในการกาํหนดขอ้สมมติท่ีใชใ้นการกาํหนดราคาซ้ือเงิน

ลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 ประเมินความเหมาะสมในการระบุสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาทั้งหมดรวมถึงส่ิงตอบแทนในการซ้ือซ่ึง

จดัทาํโดยกลุ่มบริษทั 
 ประเมินความรู้ ความสามารถ และความเท่ียงธรรมของผูป้ระเมินอิสระภายนอก รวมถึงความเหมาะสมของขอ้

สมมติฐานและวิธีการวดัมูลค่าท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า 
 สอบทานการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

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

วิธีการตรวจสอบท่ีสาํคญั คือ  
 ทาํความเขา้ใจและประเมินขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัทาํแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคต  โดยการทาํ

ความเขา้ใจในกระบวนการท่ีทาํใหไ้ดม้าซ่ึงตวัเลขดงักล่าวเปรียบเทียบขอ้สมมติดงักล่าวกบัแหล่งขอ้มูลภายนอก
และภายในของบริษทัฯ 

 เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกบัผลการดาํเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงเพ่ือประเมินการใชดุ้ลยพินิจของฝ่าย
บริหารในการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตดงักล่าว  

 ความเขา้ใจและประเมินอตัราคิดลด พิจารณาขอบเขตและความเป็นไปไดข้องการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติท่ี
สาํคญัท่ีอาจเกิดข้ึน  และทาํการวิเคราะห์ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติดงักล่าวต่อมูลค่าท่ีคาดวา่
จะไดรั้บคืนสาํหรับเงินลงทุนดงักล่าว 
 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 
ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 การแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในงบการเงินรวมสาํหรับการบนัทึกบญัชีเงินกูย้มื
จากบริษทัแห่งหน่ึง ของบริษทัยอ่ยในประเทศญ่ีปุ่นแห่งหน่ึง  ทั้งน้ีมิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่ง
ใด 
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สนิทรัพย์

บาท % บาท % บาท % บาท % บาท % บาท %

สนิทรัพย์หมุนเวียน

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

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

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

     เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บุคคลและบริษัทท่ีเก่ีย -            -      -            -      -            -      1,350,431   37.89   1,270,078   41.03   -            -      

     ส่วนของสินทรัพย์ท่ีครบกาํหนดรับชาํระภายในหน่ึงปี

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

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

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

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

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

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

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

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

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

บริษัท  โรงพิมพ์ตะวันออก  จํากดั  (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันท ี ่31  ธันวาคม 2561

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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หน้ีสนิและส่วนของผู้ถือหุ้น

บาท % บาท % บาท % บาท % บาท % บาท %

หน้ีสนิหมุนเวียน

     เงนิเบิกเกินบัญชแีละเงนิกู้ยืมระยะส้ัน

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

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

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

     เงนิกู้ย ืมระยะส้ันจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกัน -            -      30,000        0.35     -            -      -            -      30,000        0.97     -            -      

     เงนิกู้ย ืมระยะส้ันจากบุคคลและบริษัทอ่ืน 79,940        0.75     128,896      1.52     -            -      -            -      -            -      -            -      

     ส่วนของหน้ีสินท่ีครบกาํหนดจ่ายชาํระภายในหน่ึงปี

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

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

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

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

            - ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนสาํหรับ

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

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

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

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

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

หน้ีสนิไม่หมุนเวียน

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

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

    ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน

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

    ค่าเผ ือ่หน้ีสินจากภาระค ํา้ประกัน 46,214        0.44     46,214        0.54     46,214        0.67     46,214        1.30     46,214        1.49     46,214        2.13     

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

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

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

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

ส่วนของผู้ถือหุ้น

          ทุนจดทะเบียน

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

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

          ทุนท่ีออกและเรียกชาํระเตม็มูลค่าแล้ว

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

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

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

     กาํไรสะสม

          จัดสรรแล้ว

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

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

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

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

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

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

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

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ณ วันที ่31  ธันวาคม 2560

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

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

บริษัท  โรงพิมพ์ตะวันออก  จํากดั  (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน           บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

 

 หนา้ท่ี 187

 

บาท % บาท % บาท % บาท % บาท % บาท %

รายได้

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

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

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

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

             รวมรายได้ 1,184,663.78      151.95 962,631.29          135.53 881,136.16        140.72 500,836.66       119.34 498,380.14        112.01 593,472.70         115.87 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 571,099.62         73.25   510,136.55          71.82   468,807.55        74.87   326,191.26       77.73   332,066.50        74.63   384,768.61         75.12   

ค่าใชจ่้ายในการขาย 20,509.82          2.63     12,260.25           1.73     10,242.85          1.64     19,399.97         4.62     12,260.25          2.76     10,212.70          1.99     

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 156,999.96         20.14   171,578.69          24.16   137,345.47        21.93   47,083.30         11.22   42,738.34          9.61     31,829.51          6.21     

             รวมค่าใช้จ่าย 748,609.40         96.02   693,975.50          97.70   616,395.87        98.44   392,674.53       93.57   387,065.09        87.00   426,810.82         83.33   

กาํไรก่อนส่วนแบ่งจากเงนิลงทนุในบริษัทร่วม

        ต้นทนุทางการเงนิ และภาษีเงนิได้ 436,054.38         55.93   268,655.79          37.82   264,740.29        42.28   108,162.14       25.77   111,315.04        25.02   166,661.88         32.54   

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 240,447.48         30.84   196,234.10          27.63   -                   -      -                  -      -                   -      -                   -      

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

กาํไรก่อนต้นทนุทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 676,501.86         86.77   464,889.89          65.45   262,708.98        41.95   108,162.14       25.77   111,315.04        25.02   166,661.88         32.54   

ตน้ทุนทางการเงนิ (246,480.76)       (31.61)  (210,778.95)        (29.68)  (110,397.08)       (17.63)  (64,261.74)        (15.31)  (46,654.00)         (10.49)  (18,462.31)         (3.60)   

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 430,021.10         55.16   254,110.94          35.78   152,311.89        24.32   43,900.40         10.46   64,661.05          14.53   148,199.57         28.94   

ค่าใชจ่้ายภาษีเงนิได้ (21,330.79)         (2.74)   (22,749.09)          (3.20)   (16,577.20)         (2.65)   (9,758.78)         (2.33)   (13,073.71)         (2.94)   (16,418.79)         (3.21)   

กาํไรสทุธิสําหรับงวด 408,690.30         52.42   231,361.85          32.57   135,734.69        21.68   34,141.62         8.14     51,587.34          11.59   131,780.78         25.73   

กาํไรเบ็ดเสร็จอ่ืน

    รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั:

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินในหน่วยงานต่างประเทศ (51,316.99)         (6.58)   61,189.36           8.61     32,532.63          5.20     -                  -      -                   -      -                   -      

    รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั:

ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

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

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

    รวมกาํไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี (51,316.99)         (6.58)   61,189.36           8.61     35,764.65          5.71     -                  -      -                   -      3,267.90            0.64     

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 357,373.31         45.84   292,551.21          41.19   171,499.35        27.39   34,141.62         8.14     51,587.34          11.59   135,048.68         26.37   

การแบ่งกาํไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 342,774.79         43.97   206,424.48          29.06   118,742.27        18.96   34,141.62         8.14     51,587.34          11.59   131,780.78         25.73   

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 65,915.51          8.45     24,937.37           3.51     16,992.42          2.71     -                  -      -                   -      -                   -      

กาํไรสทุธิสําหรับงวด 408,690.30         52.42   231,361.85          32.57   135,734.69        21.68   34,141.62         8.14     51,587.34          11.59   131,780.78         25.73   

การแบ่งกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 291,457.80         37.38   267,613.84          37.68   154,506.93        24.67   34,141.62         8.14     51,587.34          11.59   135,048.68         26.37   

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 65,915.51          8.45     24,937.37           3.51     16,992.42          2.71     -                  -      -                   -      -                   -      

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 357,373.31         45.84   292,551.21          41.19   171,499.35        27.39   34,141.62         8.14     51,587.34          11.59   135,048.68         26.37   

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท : หุ้น)

กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 0.41                  0.26                   0.16                  0.04                 0.07                  0.17                  

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

บริษัท  โรงพิมพ์ตะวันออก  จํากดั  (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

สําหรับปี สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2561

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560

(ปรบัปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 430,021,096.92       254,110,941.23       43,900,398.33        64,661,045.27        

รายการปรบัปรุงกระทบกําไรสุทธิเป็น

   เงินสดรบั(จ่าย)จากกิจกรรมดําเนินงาน

ค่าเส่ือมราคา 143,237,668.54       145,850,055.28       26,702,533.10        24,753,509.42        

ค่าตดัจําหน่ายสินทรพัย์ไม่มีตวัตน 20,122,908.61         19,132,464.34         -                     -                      

หน้ีสงสยัจะสูญ 7,158,357.23          2,519,457.05          7,158,357.23         2,519,457.05          

ค่าเผื่อสินค้าล้าสมยัเส่ือมสภาพ (โอนกลบั) -                      (102,019.43)            -                     (102,019.43)           

ค่าเผื่อการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ (โอนกลบั) (302,411.24)            (656,529.12)            (302,411.24)           (656,529.12)           

ตดัจําหน่ายสินทรพัย์เป็นค่าใช้จ่าย 8,574,572.90          1,492,079.05          -                     -                      

ขาดทุน(กําไร)จากการขายเงินลงทุนช ัว่คราว 31,743.57              (10,168,560.11)        (28,035.60)            (3,475,058.20)         

ขาดทุน(กําไร)จากการปรบัมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวท่ียงัไม่เกิดขึ้น 77,645.00              (50,250.00)             77,645.00             (50,250.00)             

ขาดทุน(กําไร)จากการปรบัมูลค่าเงินลงทุนช ัว่คราวท่ียงัไม่เกิดขึ้น (122,755.10)            39.55                   (122,759.65)           -                      

ขาดทุน(กําไร)จากการขายสินทรพัย์ถาวร (2,427,567.64)         (3,751,509.99)         (2,427,547.16)        (3,751,509.99)         

ขาดทุน(กําไร)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึ้น 13,270,117.29         1,739,647.68          (337,099.58)           177,913.04            

กําไรจากการซ้ือในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม (130,981,853.71)      -                      -                     -                      

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อยทางอ้อม -                      (1,307,384.10)         -                     -                      

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (240,447,479.26)      (196,234,099.98)      -                     -                      

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 12,691,049.00         4,180,583.00          3,769,015.00         3,430,236.00          

ประมาณการร้ือถอน -                      1,235,000.00          -                     -                      

กลบัรายการเงินปันผลค้างจ่ายเป็นรายได้อ่ืนๆ -                      -                      -                     (1,355,150.40)         

รายได้ดอกเบ้ีย (2,025,540.01)         (6,284,842.87)         (75,579,709.01)       (39,138,562.22)       

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย 241,770,628.31       187,936,143.88       64,261,737.01        42,778,686.86        

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

   ในสินทรพัย์และหนี้สินดําเนินงาน 500,648,180.41       399,641,215.46       67,072,123.43        89,791,768.28        

บริษทั โรงพิมพ์ตะวนัออก จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรบัปี สิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ปี 2560 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560

(ปรบัปรุงใหม่)

สินทรพัย์ดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) :-

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (149,286,801.79)      (112,341,365.73)      234,060,365.37      (205,841,266.17)      

สินค้าคงเหลือ (18,077.30)             (27,909,721.92)        1,165,629.60         (28,516,935.90)       

งานระหว่างก่อสร้าง - สญัญาเช่าทางการเงิน (6,275,420.59)         (101,040,489.05)      -                     -                      

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

สินทรพัย์หมุนเวียนอ่ืน (103,358,218.26)      51,787,354.93         (11,283.17)            333,079.70            

สินทรพัย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,665,047.65          (86,856,522.27)        228,141.30           2,873,738.70          

หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) :-

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 28,537,303.32         22,639,381.37         5,756,288.84         (2,524,593.75)         

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (7,686,511.77)         6,808,961.65          (1,691,903.60)        2,279,642.31          

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน -                      -                      63,000.00             -                      

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน (1,988,070.00)         (298,000.00)            (1,191,070.00)        (298,000.00)           

เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 263,949,751.67       151,718,494.44       305,451,291.77      (141,902,566.83)      

จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล (39,471,770.46)        (20,316,980.84)        (12,778,800.34)       (17,057,365.04)       

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 224,477,981.21       131,401,513.60       292,672,491.43      (158,959,931.87)      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วมทางอ้อม (4,716,000.00)         -                      -                     -                      

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัย่อย (415,368,793.24)      -                      (407,500,000.00)     -                      

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

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษทัย่อย -                      -                      (363,853,388.23)     (1,681,690,872.79)    

เงินสดรบัจากเงินให้กู้ยืมระยะสัน้จากบริษทัย่อย -                      -                      283,500,000.00      411,613,281.39       

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกนั (200,000.00)            -                      -                     -                      

เงินสดรบัจากเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกนั 200,000.00            -                      -                     -                      

เงินสดรบัจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษทัท่ีเกี่ยวข้องกนั 66,404,981.35         -                      -                     -                      

เงินให้กู้ยืมแก่พนกังาน (3,138,000.00)         (2,344,865.82)         (3,138,000.00)        (2,314,865.82)         

รบัชําระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนกังาน 2,964,042.39          3,202,553.09          2,951,693.75         3,167,516.17          

เงินสดรบัจากการจําหน่ายเงินลงทุนช ัว่คราว 241,999,251.05       5,072,744,400.48     185,715,484.85      2,767,200,858.74    

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนช ัว่คราว (473,715,245.23)      (3,147,399,699.44)    (437,100,000.00)     (2,178,939,999.97)    

เงินสดรบัจากการจําหน่ายสินทรพัย์ถาวร 9,721,253.00          9,354,022.63          9,220,505.00         7,815,000.00          

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรพัย์ถาวร (806,762,085.04)      (749,542,377.62)      (3,104,603.20)        (27,686,452.60)       

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรพัย์ไม่มีตวัตน (11,084,301.53)        (185,296,847.37)      -                     -                      

เงินสดรบัจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อยทางอ้อม -                      17,968,519.66         -                     -                      

เงินจ่ายชําระเจ้าหน้ีเช่าซ้ือ -                      (33,424.92)             -                     -                      

เงินฝากติดภาระคํ้าลดลง 10,599,824.33         -                      -                     -                      

ดอกเบ้ียรบั 2,141,274.11          6,429,526.42          74,353,353.77        38,947,180.67        

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (1,380,953,798.81)    (1,339,123,204.23)    (658,954,954.06)     (661,888,354.21)      

บริษทั โรงพิมพ์ตะวนัออก จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรบัปี ส้ินสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(ปรบัปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 27,994,176.63         154,465,893.49       (217,412,143.21)     202,895,176.33       

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

เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสัน้จากบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกนั (30,000,000.00)        -                      (30,000,000.00)       -                      

เงินสดจ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะสัน้จากบริษทัอ่ืน (48,956,549.28)        -                      -                     -                      

เงินสดรบัจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษทัอ่ืน -                      28,195,200.00         -                     -                      

เงินสดรบัจากการออกต ัว๋แลกเงินขายลด 1,275,000,000.00     1,080,000,000.00     1,275,000,000.00    1,080,000,000.00    

เงินสดจ่ายชําระต ัว๋แลกเงินขายลด (1,195,000,000.00)    (1,190,000,000.00)    (1,195,000,000.00)   (1,190,000,000.00)    

เงินสดรบัจากการออกหุ้นกู้ -                      815,400,000.00       -                     815,400,000.00       

เงินสดจ่ายชําระหุ้นกู้ (56,700,000.00)        -                      -                     -                      

เงินสดรบัจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,418,440,494.28     1,022,287,900.00     436,748,000.00      15,000,000.00        

เงินสดจ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (234,589,406.72)      (852,718,786.02)      (14,850,000.00)       (40,200,000.00)       

เงินปันผลจ่าย (108,462,602.43) (126,201,825.10) (108,458,994.43)     (124,808,423.64)      

เงินรบัจากการเพิ่มทุน 282,288,831.00       70,564,424.31         282,288,831.00      70,564,424.31        

เงินสดรบัชําระค่าหุ้นจากส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุมของบริษทัย 177,585,690.25       4,417,788.05          -                     -                      

จ่ายดอกเบ้ีย (267,410,096.66)      (170,431,034.51)      (64,211,369.21)       (40,743,326.66)       

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 1,240,190,537.07     865,979,560.22       364,104,324.15      818,107,850.34       

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (51,316,990.90)        61,189,356.11         -                     -                      

เงินสดรบัจากการลงทุนในบริษทัย่อย 134,042,258.48       151,245.50            -                     -                      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 166,439,987.05       (280,401,528.80)      (2,178,138.48)        (2,740,435.74)         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 1 มกราคม 159,060,091.75       439,461,620.55       6,559,536.91         9,299,972.65          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 325,500,078.80       159,060,091.75       4,381,398.43         6,559,536.91          

บริษทั โรงพิมพ์ตะวนัออก จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรบัปี ส้ินสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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อัตราส่วนทางการเงินทีสํ่าคัญ

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

อัตราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 0.68 0.74 2.00              1.91              2.40              1.35

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 0.63 0.67 1.97              1.82              2.27              1.26

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) 0.12 0.09 0.24              0.07 -0.24              0.19

อตัราสว่นหมนุเวยีนลูกหน้ีการคา้ (เทา่) 3.40 3.55 2.88              1.47              1.56              3.00

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย (วนั) 106 102 125               245               231               120

อตัราสว่นหมนุเวยีนสินคา้คงเหลือ (เทา่) 5.50 6.85 7.56              3.71              4.47              6.20

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 66 53 48                  97                  80                  58

อตัราสว่นหมนุเวยีนเจา้หน้ี (เทา่) 1.92 1.83 4.98              3.13              3.24            15.27

ระยะเวลาชาํระหน้ี (วนั) 187 197 72               115               111                  24

วงจรเงินสด (วนั) -16 -43 100               227               201               154

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร

อตัรากาํไรขั้นตน้ (ร้อยละ) 42.15 45.2 45.18            22.27            25.37            24.87

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (ร้อยละ) 24.17 25.45 30.72            25.77            13.00            32.54

อตัรากาํไรสุทธิ (ร้อยละ) 28.93 21.44 15.87              8.14            10.35            25.73

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (ร้อยละ) 14.64 19.59 6.19              2.16              3.49              8.92

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 3.59 2.67 2.85              1.03              1.55              6.83

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ) 11.16 10.36 10.61            22.98            28.09            61.46

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เทา่) 0.12 0.12 0.19              0.15              0.15              0.31

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อตัราสว่นหน้ีสินตอ่สว่นของผูถื้อหุ้น (เทา่) 2.84 2.86 2.16              1.19              1.10              0.46

อตัราสว่นความสามารถชาํระดอกเบ้ีย (เทา่) 0.98 0.95 2.38              2.88              2.97              9.05

อตัราการจา่ยเงินปันผล (ร้อยละ) 36.59 61.54 75.00          375.00          228.57            70.59

อัตราส่วนทางการเงิน
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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สรุปผลการดําเนินงาน 
 

 ภาพรวมผลการดาํเนินงานทีผ่่านมา 
 

ตั้งแต่อดีตจนถึง ปี 2554 บริษทัเป็นผูผ้ลิตส่ิงพิมพใ์นลกัษณะการใหบ้ริการครบวงจร ตลอดระยะเวลา
ท่ีผ่านมาบริษทัมีผลการดาํเนินงานท่ีดีและมีวงเงินสดคงเหลืออยู่ในมือเป็นจาํนวนมาก ดงันั้นเพื่อให้เกิดการ
บริหารเงินสดท่ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษทัจึงจาํเป็นตอ้งแสวงหาช่องทางในการลงทุนเพื่อสร้าง
ผลประโยชนใ์หเ้พ่ิมข้ึนจากกระแสเงินสดท่ีมีอยู ่ท่ีผา่นมาบริษทัใชว้ิธีการลงทุนในกองทุนเปิดและกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยใ์นรูปแบบเงินลงทุนชัว่คราว รวมถึงการพิจารณาแนวทางการลงทุนในธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งหรือเอ้ือประโยชน์ให้แก่ธุรกิจหลกัของบริษทั แต่ในปลายปี 2554 บริษทัไดรั้บการนาํเสนอเพ่ือการ
เขา้ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ซ่ึงขณะนั้นบริษทัมีความสนใจและดาํเนินการศึกษาขอ้มูล
อยา่งจริงจงัเก่ียวกบัความเป็นไปไดข้องโครงการ (Feasibility Study) จึงไดต้ดัสินใจลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตยท์ั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมไปถึงการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานไฟฟ้าขนาดเล็ก 
โดยใชพ้ลงังานความร้อนร่วม (Co-Generation Combined Power Plant) 

ปลายปี 2561 บริษทัฯตระหนกัถึงความถดถอยของตลาดส่ิงพิมพ ์และการเจริญเติบโตของธุรกิจ        
e-commerce บริษทัฯจึงไดท้าํการลงทุนในบริษทัส่ิงพิมพอ่ื์น โดยจะปรับปรุงพ้ืนท่ีสาํหรับการผลิตบรรจุภณัฑ ์
กล่องลูกฟูก ท่ีกาํลงัเป็นท่ีตอ้งการของตลาดในเวลาน้ี โดยจะปรับปรุงพ้ืนท่ีและพร้อมเร่ิมการผลิตภายในปี 
2562 

ในปี 2561 บริษทัมีรายไดร้วมเท่ากบั 1,184.66 ลา้นบาท ตามงบการเงินรวม เพิ่มข้ึนร้อยละ 23.07 เม่ือ
เทียบกบัปี 2560 โดยมีรายไดจ้ากการพิมพจ์าํนวนเงิน 419.66 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560 จาํนวน 25.27 ลา้น
บาท คิดเป็นร้อยละ 5.68 และมีรายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้า จาํนวนเงิน 567.61 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2560 
จาํนวน 81.66 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 16.80 โดยเพ่ิมข้ึนจาก โรงไฟฟ้าประเทศญ่ีปุ่น โครงการ Kurihara 1
ขนาดกาํลงัการผลิต 9.52 เมกะวตัต ์  ท่ี COD เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 และเพิ่มข้ึนจากธุรกิจการก่อสร้าง Solar 
Rooftop แบบ Turnkey จาํนวน 4 โครงการ รวมขนาดกาํลงัการผลิต 1.80 เมกะวตัต ์

 

ทั้งน้ี กาํไรสุทธิของบริษทัและบริษทัยอ่ย ปี 2561 มีจาํนวนเงิน 342.77 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 136.35 ลา้น
บาท เม่ือเทียบกบัปี 2560 โดยมีสาเหตุหลกัของการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นสาระสาํคญั ดงัน้ี 
1.  รายไดจ้ากการขายและบริการ จาํนวนเงิน 987.27 ลา้นบาท โดยเพ่ิมข้ึน 56.39 ลา้นบาท คิดเป็นร้อย

ละ 6.06 ซ่ึงเป็นรายไดจ้ากส่ิงพิมพล์ดลง 25.27 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 5.68  และรายไดจ้ากการ
จาํหน่ายไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน 81.66 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 16.80 โดยเพ่ิมข้ึนจากโรงไฟฟ้า Kurihara 
Phase 1 ขนาดกาํลงัการผลิต จาํนวน 10 เมกะวตัต ์ไดเ้ร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์(COD) เม่ือวนัท่ี 1 
ตุลาคม 2561 จาํนวน 26.26 ลา้นบาท และจากการรับรู้รายไดจ้ากก่อสร้างโรงไฟฟ้า Solar Rooftop 
จาํนวน 56.47 ลา้นบาท   
 

การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 
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2. รายไดอ่ื้น จาํนวนเงิน 66.41 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 34.66 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 109.16 
 

3. กาํไรจากการซ้ือในราคาตํ่ากวา่มูลค่ายติุธรรม เพ่ิมข้ึน จาํนวน 130.98 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากการท่ี
บริษทัฯ ไดล้งทุนในหุ้นสามญัของบริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั  จาํนวน 42,250,000 
หุน้ ในราคาหุน้ละ 9.645 บาท มูลค่า 407.50 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 84.50 โดย
สินทรัพยสุ์ทธิท่ีบริษทัฯ ไดรั้บมามีมูลค่ามากกวา่จาํนวนเงินท่ีบริษทัฯ จ่ายซ้ือบริษทัฯ ยอ่ยดงักล่าว 
 

4. ตน้ทุนขาย จาํนวนเงิน 571.10 ลา้นบาท โดยเพ่ิมข้ึน 60.96 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 11.95 ซ่ึงเป็น
ตน้ทุนส่ิงพิมพล์ดลง 5.88 ลา้นบาท และตน้ทุนโรงไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน 66.84 ลา้นบาท  จากโรงไฟฟ้า 
Kurihara Phase 1 จาํนวน 13.26 ลา้นบาท และจากโครงการโรงไฟฟ้า Solar Rooftop จาํนวน 49.15 
ลา้นบาท 

 

5. ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร จาํนวนเงิน 177.51 ลา้นบาท ลดลงจากปีท่ีผา่นมา จาํนวนเงิน 6.33 
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 3.44 
   

6. ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม จาํนวน 240.45 ลา้นบาท  จากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
ความร้อนร่วม 2 โรงไฟฟ้า  โดยโรงไฟฟ้าท่ี 1 ขนาดกาํลงัการผลิต  120 เมกกะวตัต ์ ถือหุ้นทั้ง
ทางตรงและทางออ้มใน สัดส่วนร้อยละ 49.50 รับรู้ส่วนแบ่งจาํนวนเงิน 89.40 ลา้นบาท และ
โรงไฟฟ้าท่ี 2 ขนาดกาํลงัการผลิต 240 เมกกะวตัต ์, ถือหุน้ทางตรงและทางออ้มในสัดส่วนร้อยละ 
40.00 รับรู้ส่วนแบ่งจาํนวน 151.05 ลา้นบาท 

 

7. ตน้ทุนทางการเงิน จาํนวนเงิน 246.48 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 35.70 ลา้นบาท จากส่ิงพิมพอ์อกตัว๋แลกเงิน 
จาํนวน 460 ลา้นบาท  ออกหุน้กู ้จาํนวน 814.50 ลา้นบาท  เป็นดอกเบ้ียจ่าย 57.32 ลา้นบาท และจาก
โรงไฟฟ้าออกหุน้กู ้จาํนวน 2,362 ลา้นบาท  เป็นดอกเบ้ียจ่าย 110.14 ลา้นบาท 

 
 

 ผลการดาํเนินงาน 
ข้อมูลแสดงรายได้ ต้นทุน และกาํไรขั้นต้น แยกตามประเภทธุรกจิ 

หน่วย : พนับาท 

รายการ 
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

ธุรกจิส่ิงพมิพ์ ธุรกจิไฟฟ้า ธุรกจิส่ิงพมิพ์ ธุรกจิไฟฟ้า ธุรกจิส่ิงพมิพ์ ธุรกจิไฟฟ้า 

รายไดจ้ากการขาย 419,658 359,980 444,927 265,361 512,173 114,003 
รายไดเ้งินอุดหนุนจากรัฐบาล - 207,631 - 220,589 - 229,035 
รวมรายได ้ 419,658 567,611 444,927 485,950 512,173 343,038 
ตน้ทุนขาย 326,191 244,908 332,067 178,070 387,769 84,039 
กาํไรขั้นตน้ 93,467 322,703 112,860 307,880 124,404 258,999 
อตัราตน้ทุนต่อยอดขาย 77.73% 43.15% 74.63% 36.64% 75.71% 24.50% 
อตัรากาํไรขั้นตน้ 22.27% 56.85% 25.37% 63.36% 24.29% 75.50% 
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รายได้ 
- บริษทัฯ มีรายไดจ้ากส่ิงพิมพส์าํหรับรอบปี 2559 2560 และ 2561  จาํนวน 512.17 ลา้นบาท 444.93 ลา้น

บาท และ 419.66 ลา้นบาท ตามลาํดบั  ยอดรายไดส่ิ้งพิมพล์ดลงจากปี 2560 จาํนวน 25.27 ลา้นบาท 
ทั้งน้ีจากแผนธุรกิจ บริษทัฯ จะมีการขยายธุรกิจในดา้นบรรจุภณัฑก์ระดาษ เพื่อเป็นการเพิ่มรายไดข้อง
ธุรกิจส่ิงพิมพ ์ ซ่ึงบริษทัเร่ิมมีรายไดจ้ากการผลิตบรรจุภณัฑแ์ลว้ในปี 2560 และในปี 2561 บริษทัฯ ได้
มีการลงทุนซ้ือหุ้นของ บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั (“WPS”) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีประกอบ
ธุรกิจเก่ียวกบัการพิมพห์นงัสือและวารสารต่างๆ จาํนวน 42,250,000 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 84.50 ของ
หุ้นสามญัท่ีจดทะเบียนชาํระแลว้ของ WPS และเน่ืองจาก WPS มีพื้นท่ีและอาคารคลงัสินคา้ท่ีจะ
สามารถดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัดา้นแพค็เก็จจ้ิง ไดอ้ยา่งเพียงพอ ประกอบกบัเคร่ืองจกัร และบุคคลากรท่ี
ทาํงานด้านส่ิงพิมพ์มาเป็นเวลานาน ทาํให้บริษทัฯ สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตงานด้าน
ส่ิงพิมพต่์างๆ ไดม้ากข้ึน สามารถสร้างรายไดท่ี้มัน่คงให้แก่บริษทัได ้ท่ีเพิ่มมากข้ึน และมีกาํไรสุทธิท่ี
เพิ่มข้ึนต่อไป 

- บริษทัยอ่ย มีรายไดจ้ากการผลิตไฟฟ้า สาํหรับปี 2559 2560 และ 2561 จาํนวน 343.04 ลา้นบาท 485.95 
ลา้นบาท และ 567.61 ลา้นบาท ตามลาํดบั เพิ่มข้ึนจากปี 2560 จาํนวน 81.66 ลา้นบาท โดยเพ่ิมข้ึนจาก
โรงไฟฟ้า Kurihara Phase 1 ขนาดกาํลงัการผลิต จาํนวน 10 เมกะวตัต ์ไดเ้ร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์
(COD) เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 จาํนวน 26.26 ลา้นบาท และจากการรับรู้รายไดจ้ากธุรกิจรับเหมาติดตั้ง
ระบบผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop จาํนวน 56.47 ลา้นบาท  

 

ต้นทุนขายและบริการ 
- ในปี 2559 บริษทัและบริษทัย่อย มีตน้ทุนขายและบริการ จาํนวน 468.81 ลา้นบาท แบ่งเป็นตน้ทุน

ส่ิงพิมพ ์จาํนวน 384.77 ลา้นบาท ตน้ทุนโรงไฟฟ้า จาํนวน 84.04 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 54.82 ของ
รายไดจ้ากการขายและบริการ ลดลงจากปี 2558 จาํนวน 8.25 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากตน้ทุนส่ิงพิมพท่ี์
ลดลง จาํนวน 12.24 ลา้นบาท และตน้ทุนโรงไฟฟ้าท่ีเพิ่มข้ึน จาํนวน 3.99  ลา้นบาท เน่ืองมาจากมี
ตน้ทุนเพ่ิมข้ึนจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น เขตพ้ืนท่ี Kyoto ท่ี COD เม่ือวนัท่ี 21 
พฤศจิกายน  2559 
 

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

- ในปี 2561 บริษทัและบริษทัย่อย มีตน้ทุนขายและบริการ จาํนวน 571.10 ลา้นบาท แบ่งเป็นตน้ทุน
ส่ิงพิมพ ์จาํนวน 326.19 ลา้นบาท ตน้ทุนโรงไฟฟ้า จาํนวน 244.91 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 57.85 ของ
รายไดจ้ากการขายและบริการ เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 จาํนวน 60.96 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากตน้ทุนส่ิงพิมพท่ี์
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ลดลง จาํนวน 5.87 ลา้นบาท สาเหตุมาจากยอดขายท่ีลดลง จาํนวน 25.27 ลา้นบาท และตน้ทุน
โรงไฟฟ้าท่ีเพ่ิมข้ึน จาํนวน  66.84  ลา้นบาท เน่ืองมาจากมีตน้ทุนเพิ่มข้ึนจากโรงไฟฟ้า Kurihara Phase 
1 จาํนวน 13.26 ลา้นบาท และจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา จาํนวน
49.15 ลา้นบาท 

 

รายได้อ่ืนๆ  
 

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

 

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

 

- ปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีรายไดอ่ื้นๆ จาํนวน 197.36  ลา้นบาท ประกอบดว้ย กาํไรจากการซ้ือใน
ราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม จาํนวน 130.98 ลา้นบาท และมีกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน เพิ่มข้ึน จาํนวน 
39.81 ลา้นบาท  

 

กาํไรขั้นต้นและอตัรากาํไรขั้นต้น 
- ธุรกิจส่ิงพิมพ ์สาํหรับรอบปี 2559  2560  และ 2561 บริษทัฯ มีกาํไรขั้นตน้ จาํนวน 127.40 ลา้นบาท  

112.86 ลา้นบาท และ 93.47 ลา้นบาท  เป็นอตัรากาํไรขั้นตน้ร้อยละ 24.88 ร้อยละ 25.37 และร้อยละ 
22.27 ของรายไดส่ิ้งพิมพต์ามลาํดบั 

 

- ธุรกิจโรงไฟฟ้า สาํหรับรอบปี 2559  2560 และ 2561 มีกาํไรขั้นตน้จาํนวน 259.00 ลา้นบาท 307.88 
ลา้นบาท และ 322.70 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรขั้นตน้ร้อยละ 75.50 ร้อยละ 63.36 และร้อยละ 56.85 
ของรายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้า ตามลาํดบั  

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 

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

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

- ในปี 2561 บริษทัและบริษทัย่อย มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเท่ากบั 177.51 ลา้นบาท แบ่งเป็น
ค่าใชจ่้ายส่ิงพิมพ ์จาํนวน 66.48 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายโรงไฟฟ้า จาํนวน 111.03 ลา้นบาท โดยลดลงจากปี
ท่ีผา่นมา จาํนวนเงิน 6.33 ลา้นบาท  

ต้นทุนทางการเงนิ 
- ในปี 2559  บริษทัและบริษทัยอ่ย มีตน้ทุนทางการเงิน จาํนวน 110.40 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2558 

จาํนวน 59.85 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากดอกเบ้ียท่ีออกตัว๋แลกเงิน จาํนวน 490 ลา้นบาท ของธุรกิจส่ิงพิมพ ์
และจากการออกหุน้กูจ้าํนวน 2,418.70 ลา้นบาท ของธุรกิจโรงไฟฟ้า 

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

- ในปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีตน้ทุนทางการเงิน จาํนวน 246.48 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2560 
จาํนวน 35.70 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากออกหุ้นกู ้จาํนวน 14.31 ลา้นบาท ของธุรกิจส่ืงพิมพ ์ และ
ดอกเบ้ียจากการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า Kurihara 1 และ Kurihara 2 จาํนวน 15.93 ลา้นบาท ของ
ธุรกิจโรงไฟฟ้า 
 

กาํไรสุทธิ – ส่วนทีเ่ป็นของบริษทัใหญ่ 
 

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

- ในปี 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีกาํไรสุทธิ 207.19 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2559 จาํนวน 88.44 ลา้น
บาท โดยแบ่งเป็นกาํไรจากธุรกิจส่ิงพิมพล์ดลง 17.19 ลา้นบาท  เน่ืองจากรายไดท่ี้ลดลง และมีตน้ทุน
ทางการเงินท่ีเพิ่มข้ึน  และกาํไรจากธุรกิจโรงไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน จาํนวน 105.64 ลา้นบาท  โดยมีรายไดจ้าก
การจาํหน่ายไฟฟ้าเพิ่มข้ึน และรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
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- ในปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีกาํไรสุทธิ 342.77 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2560 จาํนวน 136.35 ลา้น
บาท โดยแบ่งเป็นกาํไรจากธุรกิจส่ิงพิมพเ์พิ่มข้ึน 120.20 ลา้นบาท  เน่ืองจากมีกาํไรจากการซ้ือในราคา
ตํ่ากวา่มูลค่ายติุธรรม จาํนวน 130.98 ลา้นบาท  และกาํไรจากธุรกิจโรงไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน จาํนวน 16.15 ลา้น
บาท  โดยมีรายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้าเพิ่มข้ึน และรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 

การวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิ 
 

สินทรัพย์รวม 
 

 ณ 31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561  บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม จาํนวน 6,930.38 ลา้นบาท 8,507.75 
ลา้นบาท และ 10,599.33 ลา้นบาทตามลาํดบั โดยสินทรัพยห์ลกัของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จาํนวน 325.50 ลา้นบาท  เงินลงทุนชัว่คราว จาํนวน 258.88 
ลา้นบาท  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน จาํนวน 659.23 ลา้นบาท   ส่วนของสินทรัพยท่ี์ครบกาํหนดรับ
ชาํระภายในหน่ึงปี ของเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั จาํนวน 9.37 ลา้นบาท  สินคา้
คงเหลือ จาํนวน 119.31 ลา้นบาท  งานระหว่างก่อสร้าง – สัญญาเช่าทางการเงิน จาํนวน 107.32 ลา้นบาท  เงิน
ฝากติดภาระคํ้าประกนั จาํนวน 118.08 ลา้นบาท    เงินลงทุนในบริษทัร่วม จาํนวน 3,602.01 ลา้นบาท  ท่ีดิน 
อาคารอุปกรณ์-สุทธิ จาํนวน 4,465.70 ลา้นบาท และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน จาํนวน 634.65 ลา้นบาท คิดเป็น   
ร้อยละ 3.07,  2.44 ,  6.22,  0.09,  1.13,  1.01,  1.11,  33.98,  42.13 และร้อยละ 5.99 ของสินทรัพยร์วม
ตามลาํดบั 
  

 สินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เพิ่มข้ึนจากสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2558 จาํนวน 4,351.84 ลา้นบาท ทั้งน้ีการเพ่ิมข้ึนในช่วงดงักล่าวเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยห์มุนเวียน
และไม่หมุนเวียนไดแ้ก่  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน จาํนวน 400.53 ลา้นบาท เงินลงทุนชัว่คราว
เพิ่มข้ึน จาํนวน 1,923.99 ลา้นบาท  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนเพิ่มข้ึน จาํนวน 138.45 ลา้นบาท สินทรัพย์
หมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน จาํนวน 381.70 ลา้นบาท  เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัเพิ่มข้ึน จาํนวน 507.39 
ลา้นบาท ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน จาํนวน 994.36 ลา้นบาท สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมข้ึน จาํนวน 8.06 
ลา้นบาท และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึน จาํนวน 3.81 ลา้นบาท 
 

 สินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เพิ่มข้ึนจากสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559 จาํนวน 1,577.37 ลา้นบาท เน่ืองมาจากการเพ่ิมข้ึนและลดลงของสินทรัพยห์มุนเวียนและไม่หมุนเวียน 
ไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง จาํนวน 280.40 ลา้นบาท  เงินลงทุนชัว่คราวลดลง จาํนวน 
1,957.90 ลา้นบาท  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีการคา้หมุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึน จาํนวน 109.98 ลา้นบาท  เงินใหกู้ย้ืม
ระยะยาวแก่บริษทัร่วมทางออ้มท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีเพิ่มข้ึน จาํนวน 75.78 ลา้นบาท  สินคา้
คงเหลือเพิ่มข้ึน จาํนวน 28.01 ลา้นบาท งานระหว่างก่อสร้าง – สัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มข้ึน จาํนวน  101.04 
ลา้นบาท  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนลดลง 351.75 ลา้นบาท   เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนัเพิ่มข้ึน จาํนวน 
128.68  เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัเพิ่มข้ึน จาํนวน 2,849.45 ลา้นบาท   ท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์เพิ่มข้ึน จาํนวน 617.78 ลา้นบาท สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมข้ึน จาํนวน 166.16 ลา้นบาท และ
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึนจาํนวน 93.26 ลา้นบาท  
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สินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เพิ่มข้ึนจากสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 จาํนวน 2,091.59 ลา้นบาท เน่ืองมาจากการเพ่ิมข้ึนและลดลงของสินทรัพยห์มุนเวียนและไม่หมุนเวียน 
ไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน จาํนวน 166.44 ลา้นบาท  เงินลงทุนชัว่คราวเพิ่มข้ึน จาํนวน 
231.87 ลา้นบาท  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีการคา้หมุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึน จาํนวน 182.66 ลา้นบาท  เงินให้กูย้ืม
ระยะยาวแก่บริษทัร่วมทางออ้มท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีลดลง จาํนวน 66.41 ลา้นบาท  สินคา้คงเหลือ
เพิ่มข้ึน จาํนวน 30.79 ลา้นบาท งานระหว่างก่อสร้าง – สัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มข้ึน จาํนวน  6.28 ลา้นบาท  
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน 105.56 ลา้นบาท   เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนัลดลง จาํนวน 10.60  
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัเพิ่มข้ึน จาํนวน 245.16 ลา้นบาท   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
เพิ่มข้ึน จาํนวน 1,183.09 ลา้นบาท สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนลดลง จาํนวน 6.20 ลา้นบาท และสินทรัพยไ์ม่
หมุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึนจาํนวน 32.61 ลา้นบาท 
  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561  บริษทัฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จาํนวน 
439.46 ลา้นบาท 159.06 ลา้นบาท และ 325.50 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 6.34 ร้อยละ 1.88 และร้อยละ 3.07 ของ
สินทรัพยร์วมตามลาํดบั ทั้งน้ีในส่วนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลง เน่ืองจากใชเ้ป็น
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการดาํเนินงานของบริษทั  
 

เงนิลงทุนช่ัวคราว 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 2560  และ  2561  บริษทัฯ มีเงินลงทุนชัว่คราว 1,984.91 ลา้นบาท 27.01  
ลา้นบาท และ 258.88 ลา้นบาท คิดเป็น ร้อยละ 28.64 ร้อยละ 0.32 และร้อยละ 2.44 ของสินทรัพยร์วม
ตามลาํดบั ในกรณีท่ีเงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึนหรือลดลง เป็นการบริหารเงินสดและเงินลงทุนชัว่คราว เพื่อนาํ
เงินไปลงทุนหรือสร้างผลตอบแทนท่ีดีกวา่  

 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  2560  และ 2561 บริษทัฯ มีลูกหน้ี
การคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน – สุทธิ  366.60 ลา้นบาท 476.58 ลา้นบาท และ 659.23 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 5.28 ร้อยละ 5.62 และร้อยละ 6.22 ของสินทรัพยร์วมตามลาํดบั 
โดยยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561 แยกตามอายหุน้ีท่ีคงคา้งนบัจาก
วนัท่ีถึงกาํหนดชาํระมีรายละเอียดดงัน้ี 
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(หน่วย : พนับาท) 
งบการเงนิรวม 

31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59 
อายหุน้ีคา้งชาํระ    
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 193,838.76 162,693.60 176,432.40 
คา้งชาํระ    
 ไม่เกิน 3 เดือน 32,028.19 25,349.12 33,815.31 
 มากกวา่ 3 – 6 เดือน 9,356.98 25,688.82 23,116.96 
 มากกวา่ 6 – 12 เดือน 21,528.30 20,753.04 4,618.03 
 มากกวา่ 12 เดือน 62,591.00 27,468.76 25,199.99 
รวม 319,343.23 261,953.33 263,182.69 
หกั : ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (53,633.39) (23,875.40) (21,355.94) 
รวมลูกหน้ีการคา้ – สุทธิ 265,709.84 238,077.94 241,826.75 

 

 ลูกหน้ีการคา้คา้งชาํระส่วนใหญ่ของบริษทัฯ ในปี 2561 เป็นลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ แต่มียอด
หน้ีท่ีเกินกาํหนดชาํระ ไม่เกิน 3 เดือน  ไม่เกิน 6  เดือน  ไม่เกิน 12 เดือน และเกินกว่า 12 เดือน  จาํนวนเงิน 
32.03 ลา้นบาท  9.36 ลา้นบาท 21.53 ลา้นบาท และ 62.59  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 12.05 ร้อยละ 3.52  ร้อยละ 
8.10 และร้อยละ 23.55 ของลูกหน้ีการคา้รวมตามลาํดบั โดยยอดหน้ีท่ีเกินกาํหนดชาํระ 3 เดือนข้ึนไป บริษทัฯ 
จะพิจารณาในการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ตามอายยุอดหน้ีท่ีเกินกาํหนดชาํระ และในกรณีท่ีคาดว่าจะไม่ได้
รับชาํระหน้ีดงักล่าว และในปี 2561 บริษทัมีการบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ รวมทั้งส้ิน จาํนวน 2.52 ลา้น
บาท คิดเป็นร้อยละ 0.98 ของลูกหน้ีการคา้รวม 
 ในการตั้ งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญมีลูกหน้ีการค้ารายหน่ึงได้ถูกศาลแพ่งแผนกคดีล้มละลายได้มี          
คาํพิพากษาให้ลูกหน้ีเป็นบุคคลลม้ละลายตั้งแต่ปี 2553 และจนถึงปัจจุบนัยงัอยู่ในกระบวนการของคดี
ลม้ละลาย โดยบริษทัฯ ไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวแ้ลว้ เตม็ตามจาํนวนหน้ี คือ 12.46 ลา้นบาท  และมี
ลูกหน้ีการคา้ 2 ราย ท่ีคา้งชาํระเกิน 1 ปี  ซ่ึงไดต้ั้งค่าเผื่อฯไวแ้ลว้เตม็ตามจาํนวนหน้ี คือ 5.82 ลา้นบาท  โดย 1 
รายเป็นยอดหน้ีตั้งแต่ปี 2552 ค่าเผื่อฯจาํนวน 0.68 ลา้นบาท ปัจจุบนัผอ่นชาํระหน้ีสมํ่าเสมอ และอีก 1 รายเป็น
ยอดหน้ีตั้งแต่ปี 2558 ค่าเผือ่ฯ จาํนวน 5.14 ลา้นบาท  ปัจจุบนัไม่ไดรั้บพิมพง์าน และไดด้าํเนินคดีกบัลูกคา้ โดย
ศาลมีคาํพิพากษาใหช้าํระหน้ี ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการติดตามและสืบทรัพย ์ส่วนท่ีเหลือเป็นลูกหน้ีท่ีเกินกาํหนด
ชาํระตั้งแต่ 3 เดือนข้ึนไป และบริษทัฯไดมี้การประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไว ้จาํนวน 10.24 ลา้นบาท ซ่ึง
ไดบ้นัทึกตั้งค่าเผือ่ฯเพิ่มข้ึนในปี 2561 จาํนวน 7.16 ลา้นบาท 

 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ 
 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ ไดแ้ก่ อาคารและส่ิงปลูกสร้าง ยานพาหนะ เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
เคร่ืองใชส้าํนกังาน สินทรัพยอ่ื์น และงานระหว่างก่อสร้าง  โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  2560 และ 2561 มี
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ จาํนวน  2,668.83 ลา้นบาท 3,282.61 ลา้นบาท และ 4,465.70 ลา้นบาท หรือคิด
เป็น ร้อยละ 38.51 ร้อยละ 38.72 และร้อยละ 42.13 ของสินทรัพยร์วม ตามลาํดบั 
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 และในปี 2559 บริษทัฯ มีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ เพิ่มข้ึนจากปี 2558 จาํนวน 994.36 ลา้นบาท 
โดยส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนมาจากโครงการโรงไฟฟ้า Kyoto ในประเทศญ่ีปุ่น ท่ี COD เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2559 
จาํนวน 867.34 ลา้นบาท และการก่อสร้างโรงไฟฟ้าสหกรณ์การเกษตรเมืองปราจีนบุรี จาํนวน 181.18 ลา้น
บาท ส่วนท่ีลดลงมาจากค่าเส่ือมราคาประจาํปี 

 

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

 และในปี 2561 บริษทัฯ มีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ เพิ่มข้ึนจากปี 2560 จาํนวน 1,183.09 ลา้นบาท 
โดยส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนมาสินทรัพยข์องโรงพิมพ ์WPS จาํนวนเงิน 446.43 ลา้นบาท จากโครงการโรงไฟฟ้าระหว่าง
ก่อสร้างในประเทศญ่ีปุ่น  Kurihara I  ขนาดกาํลงัการผลิต 11.6802 เมกะวตัตติ์ดตั้ง จาํนวน 287.88 ลา้นบาท,  
Kurihara II  ขนาดกาํลงัการผลิต 17.864 เมกะวตัตติ์ดตั้ง จาํนวน 427.08 ลา้นบาท, โครงการเวียดนาม PKS 
ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 99.85 เมกะวตัตติ์ดตั้ง จาํนวน 86.47 ลา้นบาท ส่วนท่ีลดลงมาจากค่าเส่ือมราคา
ประจาํปี 

 

สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
 

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

 และในปี 2560 บริษทัฯ มีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจาํนวน 643.69 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2559 จาํนวน 
166.16 ลา้นบาท โดยบริษทัมีค่าสิทธิจากการใชร้ะบบสายส่งไฟฟ้าในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
ในประเทศญ่ีปุ่น Kurihara  จาํนวน  52.43 ลา้นบาท และมีค่าสิทธิในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า Shichikashuku 1-2 
จาํนวน 95 ลา้นบาท และมีจาํนวนเงินท่ีตดัจ่ายค่าสิทธิในสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า จาํนวน 8.86 ลา้นบาท  

 และในปี 2561 บริษทัฯ มีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจาํนวน 634.65 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560 จาํนวน 9.04 
มีจาํนวนเงินท่ีตดัจ่ายค่าสิทธิในสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า 
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การวเิคราะห์แหล่งทีม่าของเงนิทุน 
 

หนีสิ้นรวม 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  2560 และ 2561  บริษทัฯ มีหน้ีสินรวมเท่ากบั 4,739.12 ลา้นบาท 6,034.82 
ลา้นบาท และ 7,319.07 ลา้นบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 68.38 ร้อยละ 70.93 และร้อยละ 69.05 ของหน้ีสินและ
ส่วนของผูถื้อหุน้ตามลาํดบั 
 

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

 หน้ีสินรวมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เพิ่มข้ึนจากหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
จาํนวน 1,295.69 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 27.34 ทั้งน้ีเป็นผลมาจากการเพ่ิมข้ึนและลดลงของหน้ีสิน
หมุนเวียน ไดแ้ก่ เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เพิ่มข้ึน 171.51 ลา้นบาท ตัว๋แลก
เงิน ลดลง 110.00 ลา้นบาท  เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและบริษทัอ่ืน เพิ่มข้ึน 156.90 ลา้นบาท ส่วนของ
หน้ีสินท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี ลดลง 610.56 ลา้นบาท ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย เพิ่มข้ึน 10.13 
ลา้นบาท  และหน้ีสินไม่หมุนเวียน ไดแ้ก่ เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน เพิ่มข้ึน 780.12 ลา้นบาท หุน้กู ้
เพิ่มข้ึน 815.40 ลา้นบาท 

 หน้ีสินรวมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เพิ่มข้ึนจากหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
จาํนวน 1,284.25 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 21.28 ทั้งน้ีเป็นผลมาจากการเพ่ิมข้ึนและลดลงของหน้ีสิน
หมุนเวียน ไดแ้ก่ เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เพิ่มข้ึน 30.05 ลา้นบาท ตัว๋แลกเงิน 
เพิ่มข้ึน 80.00 ลา้นบาท  เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและบริษทัอ่ืน ลดลง 78.96 ลา้นบาท ส่วนของหน้ีสินท่ี
ครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี ลดลง 49.97 ลา้นบาท ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย ลดลง 9.25 ลา้นบาท และ
หน้ีสินไม่หมุนเวียน ไดแ้ก่ เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน เพิ่มข้ึน 1,089.90 ลา้นบาท  

 

เงนิเบกิเกนิบญัชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงนิ 
 

 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ไดแ้ก่ เงินเบิกเกินบญัชี เจา้หน้ีทรัสรีซีสต์
ต่างประเทศ และตัว๋สญัญาใชเ้งินธนาคาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  2560 และ 2561  เท่ากบั  119.50 ลา้นบาท 
291.00 ลา้นบาท และ 321.05 ลา้นบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 2.51 ร้อยละ 4.85 และร้อยละ 4.39 ของหน้ีสินรวม
ตามลาํดบั  
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ตัว๋แลกเงนิ 
 

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

 ในปี 2560 บริษทัฯไดอ้อกตัว๋แลกเงินระยะสั้น (Bill of Exchange : B/E) ขายลด มูลค่าตามหนา้ตัว๋ 
จาํนวน 380 ลา้นบาท ให้แก่สถาบนัการเงินแห่งหน่ึง อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.45 ต่อปี ครบกาํหนดชาํระใน
เดือน กมุภาพนัธ์ ถึง เมษายน 2561 

 ในปี 2561 บริษทัฯไดอ้อกตัว๋แลกเงินระยะสั้น (Bill of Exchange : B/E) ขายลด มูลค่าตามหนา้ตัว๋ 
จาํนวน 460 ลา้นบาท ให้แก่สถาบนัการเงินแห่งหน่ึง อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.45 ต่อปี ครบกาํหนดชาํระใน
เดือน กมุภาพนัธ์ ถึง พฤษภาคม 2562 
 

เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  และส่วนของหนีสิ้นทีถ่งึกาํหนดชําระใน 1 ปี 
 

 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน และส่วนของหน้ีสินท่ีถึงกาํหนดชาํระใน 1 ปี ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559  2560 และ 2561 เท่ากบั  1,469.20 ลา้นบาท 1,666.97 ลา้นบาท และ 2,863.85 ลา้นบาท หรือคิด
เป็น ร้อยละ 31.00 ร้อยละ 27.62 และร้อยละ 39.13 ของหน้ีสินรวมตามลาํดบั ทั้งน้ีเงินกูย้มืระยะยาวท่ีเพิ่มข้ึน 
ในปี 2561 จาํนวน 1,196.88  ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนจากการกูย้มืเงินเพื่อซ้ือหุน้ WPS จาํนวน 407.50 ลา้นบาท และ
เพิ่มข้ึนจากการกูย้มืจากสถาบนัการเงินของโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่น จาํนวน 664.14 ลา้นบาท และ
กูย้มืสินเช่ือเพ่ิมเติมของ JKR, RPV และ ลพบุรี โซล่า จาํนวนเงิน 300.00 ลา้นบาท เพื่อนาํไปลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ้าท่ีประเทศเวียดนาม  ส่วนท่ีเหลือลดลงจากการชาํระคืนเงินตน้ 

 

หุ้นกู้ 
 

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

  

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

 ในปี 2561 หุน้กู ้ ไดค้รบกาํหนดไถ่ถอน จาํนวนเงิน 56.70 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ่้ายชาํระเงินไป
เรียบร้อยแลว้ 
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

 ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ประกอบไปดว้ย ทุนชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซ้ือคืน, ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้สามญั , สาํรองตามกฎหมาย และกาํไรสะสม โดย วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษทัฯ มี
ส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 2,191.25 ลา้นบาท 2,472.93 ลา้นบาท และ 3,280.27 ลา้นบาท  หรือคิดเป็น ร้อยละ  
31.62 ร้อยละ 29.07 และร้อยละ 30.96  ของหน้ีสินรวมและส่วนของผูถื้อหุน้รวม ตามลาํดบั 
 

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

 ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เพิ่มข้ึนจากส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 จาํนวน 281.67 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 12.90 เน่ืองจากการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน เพื่อ
รองรับการจ่ายหุ้นปันผล ในปี 2560 จาํนวน 70.44 ลา้นบาท สํารองตามกฎหมายเพ่ิมข้ึน 7.05 ลา้นบาท 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึน 60.18 ลา้นบาท กาํไรสะสมเพ่ิมข้ึน 74.01 ลา้นบาท และส่วนได้
เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเพ่ิมข้ึน 68.87 ลา้นบาท 

 ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เพิ่มข้ึนจากส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 จาํนวน 807.34 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 3265 เน่ืองจากการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน เพ่ือ
ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าประเทศเวียดนาม จาํนวน 282.29 ลา้นบาท สาํรองตามกฎหมายเพ่ิมข้ึน 8.55 ลา้น
บาท องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นลดลง 51.32 ลา้นบาท กาํไรสะสมเพ่ิมข้ึน 225.54 ลา้นบาท และ
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเพ่ิมข้ึน 342.28 ลา้นบาท 

 

ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอาํนาจควบคุม 
 

- ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561  เท่ากบั 295.04 ลา้นบาท 
363.90 ลา้นบาท และ 706.18 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.46 ร้อยละ 14.72 และร้อยละ 21.53 ของ
ส่วนของผูถื้อหุน้ตามลาํดบั  
 

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2559  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม มีจาํนวนเงิน 295.04 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจาก
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  จาํนวนเงิน 296.46 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากการ
เพิ่มทุนของ EP จาํนวน 3,000 พนัลา้นหุน้ คิดเป็นจาํนวนเงิน 300.00 ลา้นบาท  และองคป์ระกอบอ่ืน
ของส่วนผูถื้อหุน้มีจาํนวน 440.26 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2558 จาํนวน 482.53 ลา้นบาท  โดยเกิดจาก
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ของ EP จาํนวน 3,000 พนัลา้นหุน้  เป็นจาํนวนเงิน 450.00 ลา้นบาท และส่วนแปลง
ค่าจากเงินตราต่างประเทศ จาํนวน 32.49 ลา้นบาท 
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- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2560  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม มีจาํนวนเงิน 363.92 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจาก
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  จาํนวนเงิน 68.87 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากส่วน
ไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัร่วมในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมของบริษทัยอ่ย
ทางออ้ม 

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม มีจาํนวนเงิน 706.18 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจาก
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  จาํนวนเงิน 342.28 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจาก
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม ของบริษทั WPS สดัส่วนร้อยละ 15.50 จาํนวน 98.77 ลา้นบาท ส่วนได้
เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของ PKS (โครงการโรงไฟฟ้าประเทศเวียดนาม) จาํนวน 177.70 ลา้นบาท และ
รับรู้ส่วนแบ่งกาํไรท่ีเพ่ิมข้ึนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทั EP ในสดัส่วนร้อยละ 25.00 
และในบริษทัร่วมในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมของบริษทัยอ่ยทางออ้มในสัดส่วนร้อย
ละ 18.75 รวมเป็นจาํนวนเงิน 65.81 ลา้นบาท 
 

วเิคราะห์สภาพคล่อง 
 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 
 

 บริษทัฯ มีเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน สาํหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559  2560 และ 2561 เท่ากบั 233.51 ลา้นบาท 131.40 ลา้นบาท และ 217.69 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยมีกาํไร
จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงานเท่ากบั 347.56 ลา้นบาท 399.64 
ลา้นบาท และ 493.06 ลา้นบาท ตามลาํดบั ทั้งน้ีจะเห็นว่าบริษทัฯ มีสภาพคล่องจากการดาํเนินงานและมีเงินสด
สุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 
 

 บริษทัฯ มีเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  
2560 และ 2561 เท่ากบั (3,813.29) ลา้นบาท (1,339.12) ลา้นบาท และ (1,440.57) ลา้นบาท ตามลาํดบั  

 
 

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

 ในปี 2560 บริษทัยอ่ยไดช้าํระค่าหุน้ส่วนท่ีเหลือของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม PPTC 
ท่ีตั้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั จาํนวน 120 MW โดยมีสัดส่วนการลงทุน 49.50%  และ SSUT ตั้งอยู่
ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จาํนวน 240 MW โดยมีสดัส่วนการลงทุน 40.00% และเงินลงทุนในสินทรัพยถ์าวร
ของโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่น รวมเป็นจาํนวน 1,309.98 ลา้นบาท 
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 และในปี 2561 บริษทัฯ ไดมี้การลงซ้ือหุ้น WPS จาํนวน 407.50 ลา้นบาท และบริษทัยอ่ย ไดมี้การ 
และเงินลงทุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าท่ีประเทศญ่ีปุ่น โครงการ Kurihara 1 และ Kurihara 2 จาํนวนเงิน 
799.97 ลา้นบาท 
 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 
 

 บริษทัฯ มีเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  
2560 และ 2561 เท่ากบั 3,947.78 ลา้นบาท 865.98 ลา้นบาท และ 1,240.19 ลา้นบาท ตามลาํดบั ตามท่ีบริษทัฯ 
มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิ หลงัหกัภาษี ดงันั้นในปี 2559-2561 
บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผล จาํนวนเงิน 90.46 ลา้นบาท 126.20 ลา้นบาท และ 108.46 ลา้นบาท ตามลาํดบั  
 

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

 ในปี 2560 บริษทัฯไดอ้อกตัว๋แลกเงินระยะสั้น (Bill of Exchange : B/E) มูลค่าตามหนา้ตัว๋ 380 ลา้น
บาท และบริษทัฯไดอ้อกและเสนอขายหุน้กู ้รวมมูลค่าจาํนวน 815.40 ลา้นบาท อีกทั้งโรงไฟฟ้าปราจีนบุรีและ
โรงไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่นไดกู้เ้งินจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน 
  

 และในปี 2561 บริษทัฯ ไดอ้อกตัว๋แลกเงินระยะสั้น (Bill of Exchange : B/E ) เพิ่ม จาํนวน 80 ลา้น
บาท และบริษทัยอ่ย ไดกู้ย้มืเงินจากสถาบนัการเงินเพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่น จาํนวน 664.14 ลา้น
บาท  และกูย้มืเงินสินเช่ือเพ่ิมเติมของ JKR , RPV และ ลพบุรีโซล่าร์ จาํนวนเงิน 300.00 ลา้นบาท เพื่อนาํไป
ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าท่ีประเทศเวียดนาม 
 

อตัราส่วนทางการเงนิทีสํ่าคญั 
 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 
 

 อตัราส่วนสภาพคล่องของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  2560 และ 2561 เท่ากบั 2.00 เท่า 0.74 
เท่า และ 0.68 เท่า ตามลาํดบั ทั้งน้ีท่ีผา่นมาบริษทัฯ มีสภาพคล่องอยูใ่นเกณฑดี์มาโดยตลอด  แต่ในปี 2560 และ
ปี 2561 ลดลงเน่ืองจากบริษทัย่อยมีการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมเพ่ิมข้ึน ลงทุน
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าท่ีประเทศญ่ีปุ่น รวมถึงลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าท่ีประเทศเวียดนาม เพื่อผลตอบแทนการ
ลงทุนในระยะยาว  
 

 ในปี 2559 เน่ืองจากบริษทัมีการลงทุนในโรงไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนทั้งในและต่างประเทศ จึงทาํใหต้อ้งหาเงิน
ลงทุนจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน ส่งผลใหจ้าํนวนหน้ีสินเพิ่มข้ึนจากปี 2558 เป็นจาํนวนมาก ในขณะเดียวกนั 
สินทรัพยข์องบริษทั ก็มีจาํนวนสูงข้ึนจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่คราว และสินทรัพย์
หมุนเวียนอ่ืน ส่งผลใหอ้ตัราส่วนสภาพคล่องของบริษทัในปีน้ีสูงข้ึนตามไปดว้ย 
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 ปี 2560 บริษทัมีสินทรัพยห์มุนเวียนและหน้ีสินหมุนเวียนลดลง จาํนวน 2,274.67 ลา้นบาท และ 
304.92 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยสาเหตุหลกัมาจากเงินลงทุนชัว่คราวและสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนท่ีลดลง 
ประกอบกบัตัว๋แลกเงิน และเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน – ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี ท่ี
ลดลง ส่งผลใหอ้ตัราส่วนสภาพคล่องของบริษทัลดลงอยา่งมาก เม่ือเทียบกบัปี 2559 
 

 และในปี 2561 บริษทัมีสินทรัพยห์มุนเวียนเพิ่มข้ึนจาํนวน 656.43 ลา้นบาท โดยเพ่ิมข้ึนจากการลงทุน
ในโรงพิมพ ์WPS จาํนวน 204.87 ลา้นบาท และจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าประเทศเวียดนาม จาํนวน 
416.08 ลา้นบาท และหน้ีสินหมุนเวียนเพิ่มข้ึน จาํนวน 1,083.55 ลา้นบาท โดยเพ่ิมข้ึนจากการลงทุนในโรง
พิมพ ์WPS จาํนวน 72.16 ลา้นบาท สาเหตุหลกัของหน้ีสินหมุนเวียนท่ีเพิ่มข้ึน มาจากตัว๋แลกเงิน และเงินกูย้มื
ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน – ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี เพิ่มข้ีน  ส่งผลให้อตัราส่วนสภาพคล่อง
ของบริษทัลดลงอยา่งมาก เม่ือเทียบกบัปี 2560 

 

อตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร 
 

 จากผลการดาํเนินงานท่ีผา่นมาจะเห็นไดว้่าบริษทัฯ มีผลการประกอบการและความสามารถในการทาํ
กาํไรท่ีอยูใ่นเกณฑท่ี์ดี  โดยสาํหรับรอบบญัชีปี 2559 2560 และ 2561 บริษทัฯ มีอตัรากาํไรขั้นตน้ เท่ากบัร้อย
ละ  45.18 ร้อยละ 45.20 และร้อยละ 42.15 ตามลาํดบั และอตัรากาํไรสุทธิเท่ากบั ร้อยละ 15.87 ร้อยละ 25.45 
และร้อยละ 24.17 ตามลาํดบั โดยในปี 2559 -2560 มีรายไดจ้ากโรงไฟฟ้าปราจีนบุรี ขนาดกาํลงัการผลิต 5 เม
กะวตัต ์ท่ีเร่ิม COD เม่ือวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2560 มีรายไดจ้ากโรงไฟฟ้า Kyotemba ในประเทศญ่ีปุ่นท่ี COD เม่ือ
ปลายปี 2559 และในปี 2561 มีรายไดจ้ากโรงไฟฟ้า Kurihara 1 ในประเทศญ่ีปุ่นท่ี COD เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 
2561 และในปี 2559-2560 บริษทัฯ มีการรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนจากโรงไฟฟ้าโคเจน ดงันั้นใน ปี 2559 
2560 และ 2510  มีกาํไรจาํนวน 118.74 ลา้นบาท 206.42 ลา้นบาท และ 342.77 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 
 

 จากผลประกอบการในช่วงท่ีผา่นมาเน่ืองจากบริษทัฯ มีการลงทุนเพิ่มในส่วนของธุรกิจโรงไฟฟ้า ใน
ส่วนของสินทรัพยถ์าวรท่ีเพิ่มข้ึน ส่งผลให้อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน ไดแ้ก่ อตัราตอบ
แทนจากสินทรัพย ์อตัราตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร และอตัราหมุนเวียนของสินทรัพยล์ดลง โดยสาํหรับรอบ
บญัชีปี 2559 2560  และ 2561 บริษทัฯ มีอตัราตอบแทนจากสินทรัพยเ์ท่ากบั ร้อยละ 2.85 ร้อยละ 2.67 และร้อย
ละ 3.59 ตามลาํดบั อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวรเท่ากบั ร้อยละ 10.61 ร้อยละ 10.36 และร้อยละ 11.16 
ตามลาํดบั และอตัราหมุนเวียนของสินทรัพยเ์ท่ากบั 0.19 เท่า 0.12 เท่า และ 0.12 เท่าตามลาํดบั ทั้งน้ีเน่ืองจาก
การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยถ์าวรในส่วนของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์และผลการดาํเนินงานของส่วนธุรกิจ
โรงไฟฟ้า 
 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 
 

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

 โดยสาํหรับรอบปีบญัชี 2559  2560 และ 2561  บริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 2.16 เท่า 2.86 
เท่า และ 2.84 เท่า ตามลาํดบั 
 

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

 ในปี 2560 บริษทัฯยงัคงมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเพิ่มข้ึน เน่ืองจากการออกหุน้กู ้จาํนวน 815.40 ลา้น
บาท รวมถึงเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีเพิ่มข้ึนดว้ย 
 

 และในปี 2561 บริษทัฯ ยงัคงมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนสูง ไม่ลดลงจากปี 2560 เน่ืองจากบริษทัฯ มี
การกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน เพื่อดาํเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย  ์โครงการ 
Kurihara 1 และ Kurihara 2 ท่ีประเทศญ่ีปุ่น  และโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ประเทศเวียดนาม 
 
 

ภาระผูกพนัด้านหนีสิ้นและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล  
 

ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ 
 

1. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัยอ่ยทางออ้มแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่นและบริษทั
ยอ่ยทางออ้มแห่งหน่ึงในประเทศเวียดนามมีภาระผูกพนัที่จะตอ้งจ่ายลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยต์ามสัญญาในอนาคต ดงัน้ี.- 

งบการเงินรวม 

  ปี 2561 ปี 2560 

ลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น (หน่วย : ลา้นเยน) 1,506.43 5,913.88 

ลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศเวยีดนาม (หน่วย : ลา้นดงเวยีดนาม) 92,426.40 - 

ลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศเวยีดนาม (หน่วย : ลา้นดอลลาร์สหรัฐ) 72.51 - 
 

2. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัยอ่ยทางออ้ม 2 แห่งมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายลงทุน
ระบบการติดตั้งไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยต์ามสัญญาในอนาคตเป็นจาํนวน 10.89 ลา้นบาท และ 4.60 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั 

3. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัยอ่ยทางออ้มแห่งหน่ึงมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่าย
ค่าตอบแทนใหก้บับริษทัแห่งหน่ึงตามสัญญาสนบัสนุนโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์นพื้นดินเป็น
จาํนวน 75.90 ลา้นบาท และ 79.20 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

4. บริษทัยอ่ยทางออ้ม 4 แห่งในประเทศไทยไดท้าํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(กฟภ.) ในโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ โดยมีกาํลงัการผลิตรวม 20 เมกะวตัต ์ สัญญา 3 ฉบบัมี
ระยะเวลา 5 ปี และต่อสัญญาโดยอตัโนมติัคร้ังละ 5 ปี จนกว่าจะบอกเลิกสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก
คู่สญัญาและอีกหน่ึงฉบบัมีระยะเวลา 25 ปี 
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5. บริษทัย่อยทางออ้มแห่งหน่ึงในประเทศไทยไดท้าํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้านครหลวง 
(กฟน.) ในโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดบนหลงัคา (Solar PV Rooftop) จาํนวน 8 แห่ง โดยมี
กาํลงัการผลิตรวม 1,509.20 กิโลวตัต ์สญัญาดงักล่าวมีระยะเวลา 25 ปี 

6. บริษทัย่อยทางออ้มแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่นไดท้าํสัญญาว่าจา้งงานการบริหารจดัการสําหรับ
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์โดยมีกาํลงัการผลิตรวม 12,009.80 กิโลวตัต ์สัญญากาํหนดใหบ้ริษทัยอ่ย
ทางออ้มจะตอ้งจ่ายชาํระค่าตอบแทนปีละ 10 ลา้นเยน เป็นระยะเวลา 20 ปี นบัจากวนัเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย์
จาํหน่ายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ และต่อสัญญาโดยอตัโนมติัคร้ังละ 1 ปี จนกว่าจะบอกเลิก
สญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคู่สญัญา 

7. บริษทัย่อยทางออ้ม ได้ทาํสัญญาเช่าและสัญญาบริการต่างๆ หลายฉบบั โดยมีภาระผูกพนัท่ี
จะตอ้งจ่ายค่าเช่าและค่าบริการในอนาคต ดงัน้ี.- 

 

     งบการเงินรวม 

      ปี 2561 ปี 2560 

สัญญาบริการรักษาความปลอดภยั (หน่วย : บาท) - 172,500.00 
สัญญาเช่า (หน่วย : บาท) 2,320,700.00 3,304,700.00 
สัญญาประกนัเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า (หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐ) 144,000.00 - 

 
 

 

8. บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยทางออ้มมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนอยูก่บัธนาคารหลายแห่ง ดงัน้ี.- 

 

 
 

   
 

หน่วย : ลา้นบาท 

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

      ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 

เลตเตอร์ออฟเครดิต     
บริษทั 36.16 10.21 36.16 10.21 
บริษทัยอ่ยทางออ้ม 9.07 3.97 - - 

รวม 45.23 14.18 36.16 10.21 

หนงัสือคํ้าประกนัต่างๆ     
บริษทั 81.54 81.42 81.54 81.42 
บริษทัยอ่ยทางออ้ม 98.80 87.75 - - 

รวม 180.34 169.17 81.54 81.42 
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9. บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัจากการเขา้ประกนัวงเงินสินเช่ือระหวา่งกนั ดงัต่อไปน้ี.- 
 หน่วย : ลา้นเยน หน่วย : ลา้นบาท 

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

บริษทัฯ คํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือใหบ้ริษทัยอ่ยทางตรง 4,115.00 810.00 1,278.00 858.00 
บริษทัฯ คํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือใหบ้ริษทัยอ่ยทางออ้ม - - 592.50 853.40 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยทางออ้มคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือใหบ้ริษทัยอ่ยทางออ้ม - - - 414.00 
บริษทัยอ่ยทางตรงคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือใหบ้ริษทัยอ่ยทางออ้ม - - 927.40 - 
บริษทัยอ่ยทางตรง และบริษทัยอ่ยทางออ้มคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือให ้
   บริษทัยอ่ยทางออ้ม - - 554.00 156.50 

 
คดฟ้ีองร้อง 

บริษทัฯ : 

 เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2559 บริษทัฯ 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 บริษทัย่อยทางอ้อมในประเทศญ่ีปุ่น 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 ทั้งคดีในประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่นทั้งหมด 
โดยสามารถเจรจาตกลงกนัได ้ฝ่ายบริษทัโจทกแ์ละบริษทัในประเทศญ่ีปุ่นไม่ประสงคจ์ะดาํเนินคดีกบับริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ยในประเทศญ่ีปุ่นอีกต่อไป และไดมี้การยื่นคาํร้องขอถอนฟ้องคดีต่อศาลในวนัท่ี 15 กรกฎาคม 
2559 และ 21 กรกฎาคม 2559 ตามลาํดับเสร็จส้ินแล้ว ทั้งน้ีโจทก์และจาํเลยได้ตกลงท่ีจะให้ความร่วมมือ
สนบัสนุนในการประกอบการซ่ึงกนัและกนั จึงไดมี้การตกลงทาํสัญญาพฒันาโครงการ PV Solar ระหว่าง 
บริษทัยอ่ยของโจทก ์กบั GK3 ลงวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2559 เป็นค่าพฒันาโครงการ Kyotamba Mizuho 12.0008 
MWp Solar Plant (ขนาดกาํลงัการผลิต 9.99 เมกะวตัต)์จาํนวนเงิน 270 ลา้นเยน โดยมีการจ่ายชาํระครบทั้ง
จาํนวนแลว้ เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2559 
 นอกจากขอ้ตกลงเพ่ือระงบัขอ้พิพาททางคดีดงักล่าวขา้งตน้แลว้ บริษทัฯ ยงัมีภาระผูกพนัตอ้งจดัหา
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยอ่ื์นๆ ท่ีมีกาํลงัการผลิตไม่ตํ่ากว่า 12 เมกะวตัต ์มาขายใหก้บัโจทกห์รือบริษทัยอ่ย
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ของโจทกภ์ายในวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2561 หากไม่สามารถดาํเนินการได ้บริษทัฯ ตอ้งจ่ายค่าเสียหายใหแ้ก่โจทก์
เป็นเงิน 690 ลา้นเยนหรือประมาณ 197.26 ลา้นบาท ในระหว่างการเจรจาประนีประนอมยอมความ บริษทัฯ 
ไดเ้จรจากบัผูข้ายโรงไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่นใหช้ดใชค่้าเสียหายแก่กลุ่มบริษทัจากขอ้พิพาทคดีดงักล่าว รวมทั้ง
จดัหาโรงไฟฟ้าอ่ืนมาขายให้แก่โจทกต์ามท่ีโจทกเ์สนอ โดยผูข้ายยนิยอมท่ีจะจดัหาโรงไฟฟ้าอ่ืนมาขายให้กบั
โจทกต์ามท่ีโจทกเ์สนอ และยนิยอมท่ีจะรับผดิในความเสียหาย  ทั้งปวงท่ีอาจมีข้ึน 
 เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2559 บริษทัยอ่ยทางออ้มในประเทศญ่ีปุ่น 2 แห่ง AEKK และ GK2 ไดล้งนาม
ในบนัทึกขอ้ตกลง (“MOU”) ร่วมกบับริษทัผูข้ายโครงการ Green Energy Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GE”) โดย
ให ้GE ชดใชค่้าเสียหายแก่กลุ่มบริษทัฯ จากขอ้พิพาททางคดีดงักล่าว จาํนวน 270 ลา้นเยน ในระหว่างปี 2560 
บริษทัย่อยทางออ้มไดรั้บชาํระเป็นจาํนวนเงินรวม 200.74 ลา้นเยน และภายหลงัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
ไดรั้บชาํระส่วนท่ีเหลือครบทั้งจาํนวนแลว้เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2561 
 ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2560 บริษทัย่อยทางอ้อมในประเทศญ่ีปุ่น 2 แห่งขา้งตน้ ในลงนามใน 
MOU เพิ่มเติมร่วมกบั GE โดยให ้GE ดาํเนินการหาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยอ่ื์นๆ ท่ีมีกาํลงัการ
ผลิตไม่ตํ่ากวา่ 12 เมกะวตัต ์    มาขายคืนใหโ้จทกห์รือบริษทัยอ่ยของโจทกภ์ายในวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2560 หาก
ไม่สามารถดาํเนินการได้ตอ้งจ่ายค่า ความเสียหายให้แก่โจทก์ เป็นจาํนวนเงิน 690 ลา้นเยนหรือประมาณ 
197.26 ลา้นบาท เม่ือครบกาํหนดเวลา GE ไม่สามารถดาํเนินการหาโครงการโรงไฟฟ้าอ่ืนมาขายให้โจทก์
ตามท่ีโจทก์เสนอ จึงตอ้งจ่ายค่าความเสียหายให้โจทก ์อยา่งไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ ได้
จ่ายชาํระค่าความเสียหายให้กบัโจทก์ และไดมี้การเรียกค่าเสียหายจาก GE ซ่ึงบริษทัฯ ไดท้ยอยรับชาํระ
ค่าเสียหายจาก GE ในเดือนมกราคม และ กมุภาพนัธ์ 2561 ครบทั้งจาํนวนแลว้     
 
ข้อมูลสําคญัอ่ืน – การลงทุนในโครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ทีป่ระเทศญีปุ่่ น 

บริษทัฯ : 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 6/2560 เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2560 มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัฯ ลง
นามในสญัญาสนบัสนุนทางการเงินโดยผูถื้อหุน้ (Equity Contribution and Shareholders Support Agreement) 
ในฐานะเป็นผูส้นบัสนุนหลกัใหม่ (The New Major Sponsor) และบริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั 
(มหาชน) (“EP”) ในฐานะผูถื้อหุน้ใหม่ (The New Shareholder) เพื่อประกอบสญัญาเงินกู ้ (Facility 
Agreement) ของบริษทั พีพีทีซี จาํกดั (“PPTC”) ในสดัส่วนร้อยละ 49.50 โดยจะตอ้งมีการจดัทาํสญัญาเพ่ิมเติม 
ภายใตส้ญัญาแกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญาสินเช่ือ คร้ังท่ี 3  
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 8/2560 เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2560 มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัฯ ลง
นามในสญัญาSponsor Undertaking ในฐานะเป็นผูส้นบัสนุนโครงการ  เพื่อประกอบสญัญาเงินกูข้องบริษทั
ยอ่ยทางออ้มในประเทศญ่ีปุ่น Alternative Energies Kabushiki Kaisha (Jpn Co.) (“AEKK”) 
 

 โครงการ Kurihara กาํลงัการผลติ 23 เมกะวตัต์ 
 เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2556 AEKK และ Kurihara Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GK1”) ไดล้งนามใน
สัญญาแต่งตั้งผูพ้ฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยก์บับริษทัแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่น จาํนวน 2 
โครงการ ขนาดกาํลงั การผลิต 13 เมกะวตัต ์และ 10 เมกะวตัต ์ตามลาํดบั โดยเง่ือนไขในสัญญาท่ีสําคญัคือ 
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AEKK จะตอ้งลงนามในสัญญาซ้ือขายหุน้ AE Power Godo Kaisha (“GK2”) จากผูถื้อหุน้เดิมซ่ึงการพฒันา
โครงการขา้งตน้ไดด้าํเนินการในนามของ GK1 และ GK2 
 เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2557 บริษทั เอป็โก ้เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั (“EPCO-E”) ไดล้งนามในสญัญาร่วมลงทุน 
(Tokumei Kumiai Agreement “TK Agreement”) กบั GK1 เพื่อพฒันาโครงการ Kurihara Phase 2 (ขนาดกาํลงั
การผลิต 10  เมกะวตัต)์ และวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2557 EPCO-E ไดล้งนามใน TK Agreement กบั GK2 เพื่อ
พฒันาโครงการ Kurihara Phase 1 (ขนาดกาํลงัการผลิต 13 เมกะวตัต)์ ภายใตส้ัญญาร่วมทุนทั้ง 2 ฉบบัน้ี 
EPCO-E จะตอ้งจ่ายเงินลงทุนเพื่อก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์และ EPCO-E จะไดรั้บ
ผลตอบแทนจากการลงทุนในอตัราร้อยละ 97 ของผลตอบแทนจากการลงทุนตลอดอายโุครงการ 
 GK1 และ GK2 ไดมี้การตกลงเขา้รับสิทธิในการผลิตไฟฟ้าสาํหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสดง
อาทิตย ์(Fit) มูลค่ารวม 287.43 ลา้นเยน (คิดเป็น 90.65 ลา้นบาท) รวมถึงการก่อสร้างสายส่งและเสาเพ่ือขอ
เช่ือมต่อกบัระบบของ    การไฟฟ้า (Grid Connection) จากการไฟฟ้าประเทศญ่ีปุ่น (Tohoko Electricity Power 
Company) มูลค่ารวม 220.46 ลา้นเยน (คิดเป็น 66.53 ลา้นบาท) 
 ปัจจุบนัโครงการ Kurihara Phase 2 อยูใ่นระหว่างการดาํเนินการก่อสร้าง สาํหรับโครงการ Kurihara 
Phase 1 ไดก่้อสร้างแลว้เสร็จ และเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยจ์าํหน่ายไฟฟ้าใหก้บั Kansai Electric Power Co., 
Inc. เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 เป็นตน้ไป 
 
 โครงการ Kyotemba กาํลงัการผลติ 9.99 เมกะวตัต์ 
 เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2558 AEKK และ GK2 ไดล้งนามในสัญญาแต่งตั้งผูพ้ฒันาโครงการไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตยก์บับริษทัแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่น ขนาดกาํลงัการผลิต 9.99 เมกะวตัต ์มูลค่าตามสัญญา 
750 ลา้นเยน โดยสัญญาดงักล่าวไดร้วมท่ีดินและสิทธิในการผลิตไฟฟ้า (Fit) รวมไปถึงใบอนุญาตต่างๆ ซ่ึง 
AEKK เป็นผูจ่้ายชาํระค่าท่ีดิน มูลค่า 100 ลา้นเยน (คิดเป็น 29.64 ลา้นบาท) และเป็นผูถื้อครองกรรมสิทธิใน
ท่ีดินดงักล่าว โดย AEKK จะลงนามในสัญญาการใชสิ้ทธิในพ้ืนท่ีดิน (Land Superficies) กบั Kyotamba Solar 
Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GK3”) ซ่ึงเป็นผูพ้ฒันาโครงการ Kyotamba ในส่วนของค่าใชจ่้ายในการเขา้รับสิทธิ
ในการผลิตไฟฟ้าและใบอนุญาตต่างๆ มูลค่า 650 ลา้นเยน (คิดเป็น 194.29 ลา้นบาท) GK2 จะเป็นผูจ่้ายชาํระ
และโอนให้แก่ GK3 เพื่อนาํไปดาํเนินการพฒันาต่อ ซ่ึง AEKK และ GK2 ไดจ่้ายชาํระค่าใชจ่้ายตามสัญญา
ขา้งตน้ครบถว้นแลว้ 
 เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2559 EPCO-E ไดล้งนามใน TK Agreement กบั GK3 เพื่อพฒันาโครงการ 
Kyotamba (ขนาดกาํลงัการผลิต 9.99 เมกะวตัต)์ ภายใตส้ัญญาร่วมทุนน้ี EPCO-E จะตอ้งจ่ายเงินลงทุนเพื่อการ
ก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์และ EPCO-E จะไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนในอตัราร้อยละ 
97 ของผลตอบแทนจากการลงทุนตลอดอายโุครงการ 
 โครงการดงักล่าวไดก่้อสร้างแลว้เสร็จ และเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยจ์าํหน่ายไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าเป็น
ท่ีเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2559 เป็นตน้ไป 
 เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2560 AEKK ไดโ้อนหุน้ทั้งหมดของ GK3 ใหแ้ก่ Kyotamba Solar Holding Ippan 
Shadan Houjin เพื่อใหเ้ป็นไปตามโครงสร้างทางกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น 
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 เม่ือวนัท่ี 14 กันยายน 2560 บริษทัย่อยทางอ้อม GK3 ได้ลงนามในสัญญาแต่งตั้ งผูบ้ริหารจัดการ
สินทรัพยก์บับริษทัแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่น ให้เป็นผูด้าํเนินการงานบริหารจดัการสินทรัพยข์องโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 41.7 
 ในปี 2560 GK3 ไดว้่าจา้งท่ีปรึกษากฎหมายใหส้อบทาน TK Agreement และสรุปว่าสัญญาดงักล่าวไม่
มีผลบงัคบัใช ้ 
 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 
EPCO-E ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้มของบริษทัฯ เขา้ลงทุนในโครงการโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์น
ประเทศญ่ีปุ่น Shichikashuku 1 - 2 รวมจาํนวน 2 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิต 1.98 เมกะวตัต ์และ 1.485 เม
กะวตัต ์ตามลาํดบั  ปัจจุบนัยงัไม่มีการลงนามใน TK Agreement แต่อยา่งใด 
 เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2560 AEKK ไดล้งนามในสญัญาซ้ือขายหุน้ Higashi Nihon Mega Solar 3 Godo 
Kaisha (Jpn Co.) ("GK4") จากผูถื้อหุน้เดิม มูลค่าตามสัญญา 410.42 ลา้นเยน ซ่ึง GK4 เป็นผูไ้ดรั้บสิทธิในการ
พฒันาโครงการโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย  ์จาํนวน 2 โครงการ ตามท่ีกล่าวไปแลว้ขา้งตน้ สัญญา
ดงักล่าวไดร้วมสิทธิในการผลิตไฟฟ้า และใบอนุญาตต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย ์(Fit) มูลค่า 314.37 ลา้นเยน (คิดเป็น 95.44 ลา้นบาท) รวมถึงสิทธิในท่ีดินมูลค่า 96 ลา้นเยน (คิด
เป็น 95.44 ลา้นบาท)  ซ่ึงท่ีดินดงักล่าว GK4 ไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายท่ีดินกบับริษทัแห่งหน่ึงในประเทศ
ญ่ีปุ่น โดยสญัญาฉบบัดงักล่าวจะมีผลเม่ือโครงการดงักล่าวไดก่้อสร้างแลว้เสร็จ 

 
โครงการลงทุนในโครงการผลติพลงังานไฟฟ้าขนาดเลก็ (Small Power Producer - SPP) โดยใช้

พลงังานความร้อนร่วม (Co-Generation Combined Power Plant) 
 

 เม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2559 และ วนัท่ี 29 มิถุนายน 2559 EP ไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายหุ้น ของ
บริษทั 3 แห่ง จาํนวน 3 ฉบบั รวมเป็นมูลค่าตามสัญญา 2,649.68 ลา้นบาท เพื่อให้ไดม้าซ่ึงโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานไฟฟ้า ขนาดเล็ก (Small Power Producer - SPP) โดยใชพ้ลงังานความร้อนร่วม (Co-Generation 
Combined Power Plant) จาํนวน 3 โรงไฟฟ้า กาํลงัการผลิตสูงสุดรวม 360 เมกะวตัต ์และไอนํ้ ากาํลงัการผลิต
สูงสุดรวม 90 ตนัต่อชัว่โมง ตามเง่ือนไขสญัญาทั้ง 3 ฉบบั ระบุวา่จะตอ้งไดรั้บอนุมติัการเขา้ทาํรายการดงักล่าว 
จากท่ีประชุมคณะกรรมการ และ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ และ EP 
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 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EP คร้ังท่ี 5/2559 เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2559 และท่ีประชุมวิสามญั
ผูถื้อหุน้ของ EP คร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2559 มีมติอนุมติัให ้EP เขา้ทาํรายการดงักล่าวได ้โดยมี
ขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัการทาํสญัญาดงักล่าวขา้งตน้ดงัน้ี.- 
 

 - ให ้EP เขา้ทาํสัญญาซ้ือขายหุน้ในบริษทั ทศัน์ศิริ จาํกดั (“TSR”) เพิ่มเติมจากผูถื้อหุน้เดิมอีกจาํนวน 
3,099,998 หุ้น โดยมีมูลค่าตามสัญญา 509.42 ลา้นบาท ภายหลงัการซ้ือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษทั
ดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 99.99 และสดัส่วนการถือหุน้ทางออ้มในบริษทั เอสเอสยทีู จาํกดั (“SSUT”) คิดเป็นร้อย
ละ 20 ซ่ึง EP จ่ายชาํระค่าหุน้ ครบทั้งจาํนวนแลว้ เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2560 
 

 - ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ไดจ่้ายชาํระเงินมดัจาํเพื่อซ้ือหุน้แลว้รวมเป็นจาํนวนเงิน 300 ลา้นบาท 
 

 - โรงไฟฟ้า SSUT ไดเ้ร่ิมจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์ขนาดกาํลงัการผลิตสูงสุดรวม 240 เมกะ
วตัต ์และไอนํ้ากาํลงัการผลิตสูงสุดรวม 60 ตนัต่อชัว่โมง ใหก้บัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี 
3 ธนัวาคม 2559 และวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2559 เป็นตน้ไป 
 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EP คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2560 และท่ีประชุม
วิสามญัผูถื้อหุ้นของ EP คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2560 มีมติอนุมติัให ้EP เขา้ซ้ือหุน้ของบริษทั 
เอสทีซี เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั (“STCE”) จาํนวน 78,447,600 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน และเขา้ซ้ือ
หุน้ของบริษทั เอเพก็ซ์ เอน็เนอยี ่โซลูชัน่ จาํกดั (“APEX”) จาํนวน 20,602,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.25 ของ
ทุนจดทะเบียน โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเขา้ถือหุน้ทางออ้มในบริษทั แทค เอน็เนอยี ่จาํกดั (“TAC”) ในสัดส่วน
ร้อยละ 50 และเพื่อเขา้ถือหุน้ทางออ้มในบริษทั พีพีทีซี จาํกดั (“PPTC”) ในสัดส่วนร้อยละ 25 และ SSUT ใน
สัดส่วนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน ทั้งน้ี EP ไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นของทั้ง 2 บริษทัขา้งตน้ครบถว้นแลว้เม่ือ
วนัท่ี 3 เมษายน 2560 และวนัท่ี 26 เมษายน 2560 
 

 เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2560 EP ไดเ้ขา้ซ้ือหุน้ของ PPTC จากผูถื้อหุ้นเดิมเพ่ิมเติม ในสัดส่วนร้อยละ 
24.50 ของทุนจดทะเบียน ซ่ึงไดจ่้ายชาํระค่าหุน้ดงักล่าวทั้งจาํนวนแลว้ 
 

โครงการ Xuan Tho กาํลงัการผลติตดิ ตั้งรวม 99.216 เมกะวตัต์ 
  

 ท่ีประชุมคณะกรรมการของ EP คร้ังท่ี 7/2561 เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2561 มีมติอนุมติัใหบ้ริษทั โซ
ล่าร์ พาวเวอร์  แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (“SPM-TH”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ EP เขา้ทาํสัญญาซ้ือขาย
หุน้ของ Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company (“PKS”) ตามรายละเอียดท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 2.2.1.1.2 เพ่ือเป็นผูพ้ฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศเวียดนาม 
จาํนวน 2 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตติดตั้งรวม 99.216 เมกะวตัต ์โดยสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ามีระยะเวลาซ้ือขาย
ไฟฟ้า 20 ปี ใหก้บั Electricity of Vietnam (“EVN”) ในอตัรารับซ้ือไฟฟ้า Feed in Tariff หรือ FIT และอนุมติั
ให ้PKS เขา้ทาํสญัญาพฒันาโครงการ (Construction Service Agreement) มูลค่าของสัญญา 306,407.20 ลา้นดง
เวียดนาม (หรือประมาณ 430.20 ลา้นบาท) เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสิทธิในการซ้ือขายไฟฟ้าและใบอนุญาตต่างๆ 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการของ EP คร้ังท่ี 8/2561 เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2561 มีมติอนุมติัให ้SPM-TH เขา้
ทาํบนัทึกขอ้ตกลงลงทุนร่วมกนัในโครงการ PKS กบับริษทั คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเตม็ส์ โซลูชัน่ จาํกดั 
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(มหาชน) (“CSS”) ตามรายละเอียดท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.2.1.1.2 นอกจากน้ียงัอนุ
มติให้ PKS เขา้ทาํสัญญาก่อสร้างโรงไฟฟ้า (EPC Contract) โดยมีมูลค่าการก่อสร้างรวม 77 ลา้นดอลล่าร์
สหรัฐ (หรือประมาณ 2,511.34 ลา้นบาท) 
 ปัจจุบนัโครงการอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและคาดวา่โครงการจะแลว้เสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2562 

 

การบริหารจัดการทุน 
 

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารทางการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย คือ การดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถ
ในการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองและการดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ในงบการเงินรวมแสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 2.23 : 1 และ 
2.44 : 1ตามลาํดบั และในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็น 1.12 : 1 และ  1.10 : 1  ตามลาํดบั 

 

เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

บริษทัฯ : 
ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562 มีมติท่ีสาํคญัดงัน้ี 
 

1. อนุมติัให้นาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาํนวน 18,961,776 บาท 

ท่ีเหลือจากการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ โดยจดัสรรให้กบัผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการ

ถือหุน้ (Right offering : RO)  

2. อนุมติัใหน้าํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ จ่ายเงินปันผลจากการดาํเนินงานของบริษทัฯ ตั้งแต่เดือน 
กรกฎาคม ถึง ธนัวาคม 2561 และจากกาํไรสะสม ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินจาํนวน 92.16 ลา้นบาท 
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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 75  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                   83,278,288 หุน้    

 การเข้าร่วม
ประชุม 

 ในรอบปีท่ีผา่นมา 
1.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2561 จาํนวน 13/13 คร้ัง 
2.  เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2561 จาํนวน 1/1 คร้ัง 
3.  เขา้ร่วมการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2561 จาํนวน  1/1 คร้ัง 

รายละเอยีดเกีย่วกบัคณะกรรมการบริษทัและผู้บริหาร 
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2) นายวรีะ  เหล่าวทิวสั 
 

ตาํแหน่ง 
 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 
 

 อายุ 64 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 2561 จาํนวน 13/13 คร้ัง 
2.  เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2561  1/1 คร้ัง 
3.  เขา้ร่วมการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2561  1/1 คร้ัง 
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3) นายแดน  ชินสุภคักลุ 
 

ตาํแหน่ง 
 

กรรมการ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการพิจารณาการลงทุน 
บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 
 

 อายุ 71  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 2561 จาํนวน 13/13 คร้ัง 
2.  เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2561  1/1 คร้ัง 
3.  เขา้ร่วมการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2561  1/1 คร้ัง 
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4) นายชัยวฒัน์  อศัวินทรางกูร 
 

ตาํแหน่ง 
 

 

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
กรรมการบริหารความเส่ียง 
บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

 อายุ 66 ปี 
 การศึกษา 

และการอบรม 

-  Master of Education Curriculum in Teaching Methodology 
    Beijing Languages and Cultural University 
-  Bachelor of Arts in Chinese Languages (Trade & Economics) 

       Beijing Languages and Cultural University 
- เนติบณัฑิตไทย สาํนกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 
-  ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
-  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
-  ปริญญาตรี นิติศาสตร์  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
- 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 
2555 - ปัจจุบนั บจก. อมาทารา อะ เดสทิเนชัน่ สปา 
2549 - ปัจจุบนั บจก. รีสอร์ท โฮลด้ิง 
2548 - ปัจจุบนั บจก. โบ๊ทเฮา้ส์ หวัหิน 
2547 - ปัจจุบนั บจก. อนัดามนั ลองบีช รีสอร์ท 
2546 - ปัจจุบนั บจก. เชียงใหม่ ฮอ็ทสปริง 
2532 - ปัจจุบนั บจก. เอม็เจแอล อินเตอร์ เทรด   

Executive Partner 
 2540 - ปัจจุบนั     บจก. พรอสเพค คอนซลัต้ิง 

 การถือหุ้นในบริษทั ไม่มี 

 การเข้าร่วมระชุม 
 

ในรอบปีท่ีผา่นมา 
1.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2561  จาํนวน 11/13 คร้ัง 
2.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2560 จาํนวน 5/5 คร้ัง 
3.  เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2561 จาํนวน 1/1 คร้ัง 
4.  เขา้ร่วมการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2561  1/1 คร้ัง 
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5) นายชาล ี ดษิฐลกัษณ 
 

 

ตาํแหน่ง 
 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

 อายุ 58 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 2561 จาํนวน 13/13 คร้ัง 
2.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2561 จาํนวน 5/5 คร้ัง 
3.  เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2561  จาํนวน  1/1  คร้ัง 
4.  เขา้ร่วมการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2561 จาํนวน  1/1 คร้ัง 
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6) นางสาวรุ่งระว ี เอีย่มพงษ์ไพฑูรย์ 
 

ตาํแหน่ง 
 

กรรมการ 
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

 อายุ 51 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 

2561 - ปัจจุบนั       กรรมการ  
                               บจก. ไมดา้ ฮอสพิทาลิต้ี กรุ๊ป 
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 
 

 การถือหุ้นในบริษทั ไม่มี 

 การเข้าร่วมประชุม 1. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2561 จาํนวน 12/12 คร้ัง 
2. เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2561 จาํนวน  -  คร้ัง 
3. เขา้ร่วมการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2561  จาํนวน  1/1  คร้ัง 
 

 



 

เอกสารแนบ 1     รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหารผูมี้อาํนาจควบคุมและเลขานุการบริษทั 

หนา้ท่ี 223 
 

 

7) นายประสงค์ หาญปิยวฒันสกลุ 
 

 

ตาํแหน่ง 
 

กรรมการบริหาร 
บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

 อายุ 64 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      286,789   หุน้ 

 การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีท่ีผา่นมา  
1.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2561 
     จาํนวน 13/13  คร้ัง  
2. เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2561 จาํนวน 1/1 คร้ัง 
3. เขา้ร่วมการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2561  จาํนวน  - คร้ัง 
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8) นายอารักษ์ ราษฏร์บริหาร 
   

 

ตาํแหน่ง 
 

กรรมการ 
กรรมการพิจารณาการลงทุน 
บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

 อายุ 54 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 2561 
     จาํนวน 13/13  คร้ัง  
2.  เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2561 จาํนวน  -  คร้ัง 
3.  เขา้ร่วมการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2561 จาํนวน 1/1 คร้ัง 

 



 

เอกสารแนบ 1     รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหารผูมี้อาํนาจควบคุมและเลขานุการบริษทั 

หนา้ท่ี 225 
 

 

9) นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกลุ 
      (ไดรั้บการแต่งตั้งวนัท่ี 4 พ.ค. 61) 

 

ตาํแหน่ง 
 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
กรรมการพิจารณาการลงทุน 
บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

 อายุ 52 ปี  
 การศึกษา 

และการอบรม 
-  Certified Public Accountant (CPA) 
-  Master in Accounting, Thammasat University 
-  English Courses, University of Tennessee 
-  Higher Certification in Auditing, Thammasat    

University  
-  BA (Accounting) 2nd Honor, Thammasat University 
-  Risk Management Program for Corporate leaders 

9/2017 
-  Director Accreditation Program (DAP) by IOD 
-  Company Secretary Program (CSP) by IOD 
-  Permanent member of Federation of Accounting 

Profession 
 ตาํแหน่งอ่ืน 

ในปัจจุบนั 
ปัจจุบนั  ผูส้อบบญัชี 

                     บริษทั สิทธิกลุ แอสโซซิเอทส์ จาํกดั 

 

 การถือหุ้นในบริษทั        ไม่มี 

 การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีท่ีผา่นมา  (ไดรั้บการแต่งตั้ง วนัท่ี 4 พ.ค. 61) 
1.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2561 
     จาํนวน 7/9  คร้ัง  
2. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2561 จาํนวน 3/3 คร้ัง 
3. เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2561  จาํนวน -  คร้ัง 
4. เขา้ร่วมการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2561  จาํนวน 1 คร้ัง 
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10) นางอาภรณ์  ปรัชญาทพิย์สกลุ 
 

ตาํแหน่ง 
 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด 
บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

 อายุ 54  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 61  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 63  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 46   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 55   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 56   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 ์หาญปิยวฒันสกุล D, EX 
4 นายแดน  ชินสุภคักลุ D 
5 นายอารักษ ์ ราษฎร์บริหาร D 
6 นายชยัวฒัน ์ อศัวินทรางกรู D 
7 นายชาลี ดิษฐลกัษณ์ D 
8 นางยพุาพรรณ เอกสิทธิกลุ2 D 
9 Mr. Hester Chew 1 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 - Mr. Hester Chew ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เม่ือวนัท่ี 2 พ.ค. 61 
2 - นางยพุาพรณ เอกสิทธิกลุ เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เม่ือวนัท่ี 4 พ.ค. 61 
 

 

 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 23 บริษทั  ดงัน้ี :- 

 

บริษัทย่อยทางตรง :- 

1. บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (EP)  (เดิมช่ือ: บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จาํกดั (BP)) 
2. บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั 

 

บริษัทย่อยทางอ้อม :- 

3. บริษทั อาร์พีวี พลงังาน จาํกดั (RPV) 
4. บริษทั เจเคอาร์ พลงังาน จาํกดั (JKR) 
5. บริษทั อะควาติส เอน็เนอร์จี จาํกดั (AQUATIST) 
6. บริษทั ลพบุรี โซล่า จาํกดั (LOP) 
7. บริษทั เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั จาํกดั (EPCOG) 
8. บริษทั เอป็โก ้เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั (EPCOE) 
9. บริษทั โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั (SPM(TH)) (เดิมช่ือ อลัเทอร์เนทีฟ พาวเวอร์ เอน็จิเนียร่ิง (APE)) 
10. บริษทั เอป็โก ้เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (EE)  (จดทะเบียน 7 ม.ค. 2559) 
11. บริษทั ปราจีน โซล่า จาํกดั (PS) (จดทะเบียน 12 ก.พ. 2558) 
12. บริษทั ทศันศิ์ริ จาํกดั (THAT SIRI) 
13. บริษทั เอสทีซี เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั (STCE) 
14. บริษทั เอเพก็ซ์ เอน็เนอยี ่โซลูชัน่ จาํกดั (APEX) 
15. Alternative Energies Kabushi Kaisha (AE-KK) 
16. Kurihara Godo Kaisha (GK1) 
17. AE Power Godo Kaisha (GK2) 
18. Higashi Nihon Mega Solar 3 Godo Kaisha (GK4) 
19. Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company 

 

บริษัทร่วมทางอ้อม :- 

20. บริษทั แทค เอน็เนอยี ่จาํกดั (TAC) 
21. บริษทั เอสเอสยทีู จาํกดั (SSUT) 
22. บริษทั พีพีทีซี จาํกดั (PPTC) 

 

บริษัทย่อยทางอ้อมภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทเีค :- 

23. 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   WPS X, // // /   

1   EP //, / //, / / / 

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 /     

  PKS /     
 
 

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 

  
- Financial Model 1 – Fundamentals of Finance รุ่นท่ี 2/61 
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บริษทั โรงพมิพ์ตะวนัออก จํากดั ( มหาชน ) 
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัย่อย 
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัย่อย 
 

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) ไดล้งทุนในบริษทัย่อยทั้งทางตรง, ทางออ้ม และบริษทัร่วม 
รวมทั้งส้ิน 21 บริษทั  ดงัน้ี :- 

 

บริษัทย่อยทางตรง :- 

1. บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั 
2. บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (EP)  (เดิมช่ือ: บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จาํกดั (BP)) 

 

บริษัทย่อยทางอ้อม :- 

3. บริษทั อาร์พีวี พลงังาน จาํกดั (RPV) 
4. บริษทั เจเคอาร์ พลงังาน จาํกดั (JKR) 
5. บริษทั อะควาติส เอน็เนอร์จี จาํกดั (AQUATIST) 
6. บริษทั ลพบุรี โซล่า จาํกดั (LOP) 
7. บริษทั เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั จาํกดั (EPCOG) 
8. บริษทั เอป็โก ้เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั (EPCOE) 
9. บริษทั โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั (SPM(TH)) (เดิมช่ือ อลัเทอร์เนทีฟ พาวเวอร์ เอน็จิเนียร่ิง (APE)) 
10. บริษทั เอป็โก ้เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (EE)  (จดทะเบียน 7 ม.ค. 2559) 
11. บริษทั ปราจีน โซล่า จาํกดั (PS) (จดทะเบียน 12 ก.พ. 2558) 
12. บริษทั ทศันศิ์ริ จาํกดั (THAT SIRI) 
13. บริษทั เอสทีซี เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั (STCE) 
14. บริษทั เอเพก็ซ์ เอน็เนอยี ่โซลูชัน่ จาํกดั (APEX) 
15. Alternative Energies Kabushi Kaisha (AE-KK) 
16. Kurihara Godo Kaisha (GK1) 
17. AE Power Godo Kaisha (GK2) 
18. Higashi Nihon Mega Solar 3 Godo Kaisha (GK4) 
19. Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company (PKS) 

 

บริษัทร่วมทางอ้อม :- 

20. บริษทั แทค เอน็เนอยี ่จาํกดั (TAC) 
21. บริษทั เอสเอสยทีู จาํกดั (SSUT) 
22. บริษทั พีพีทีซี จาํกดั (PPTC) 

 

บริษัทย่อยทางอ้อมภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทเีค :- 

23. Kyotemba Solar Godo Kaisha (GK3) 
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รายชื่อกรรมการของบริษัทย่อย WPS 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 //  / / / /   /   

3 นายแดน ชินสุภคักลุ  /          

4 นายประสงค ์ หาญปิยวฒันสกลุ / //, / / / / / /  /  / 

4 นางสาวรุ่งระว ี เอี่ยมพงษไ์พฑูรย ์  /  /        

5 นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ ์  / / / /       

6 นางสาวอรอร อคัรเศรณี  /          

7 นายสุกิจ เลิศอศัวรัตน ์  //, / / / / / / / /  / 

8 นายอาํนวย ปรีมนวงศ ์  /          

9 นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ  X          

10 นายกมล รัตนไชย  /          

13 นายกฤตธนทั มีฤทธิ์          /  

14 นางสาวลดัดาวลัย ์ สุวะประดบั          / / 

15 นายบุญชยั โสวรรณวณิชกลุ  /          

16 นายภูมิวฒัก ์ นนัทวณิชย ์  //, / / / / / / / /  / 

หมายเหตุ :            X = ประธานกรรมการ    // = กรรมการบริหาร      / = กรรมการ  
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รายชื่อกรรมการของบริษัทย่อย WPS (ต่อ) THAT SIRI STCE APEX TAC SSUT PPTC AE-KK GK1 GK2 GK4 PKS 
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 นายธีระ รัตนะวิศ      /       
10 นายสุรชยั สุขศรีวงศ ์      /       
11 นายโทโนโมริ อิชิกโุระ     / / /      
12 นายสาคร สุขศรีวงศ ์       /      
13 นายธนา พฒุรังษี  /     /      

14 Mr. Hiroshi Yamada        / / / /  

15 นายตะวนั เทวอกัษร / /            

16 นางสาวสุภา หงษท์อง / /            

17 นายวรสิทธิ์ เทวอกัษร / /            

18 นายธิติพนัธ์ พิสุทธิ์ธนกาญจนา / /            

19 Mr. Tran Minh Tien            / 

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

 

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานผูต้รวจสอบภายใน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
  

 สาํหรับปี 2561 บริษทัฯไดว้า่จา้ง บริษทั เจอาร์ บิสสิเนส แอดไวซอร่ี จาํกดั เป็นผูต้รวจสอบภายใน โดย
ผูรั้บผดิชอบหลกัในการปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทัฯ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

นางสาววนิดา  กาญจนสันตศัิกดิ์ 

อายุ    52  ปี 
ตาํแหน่ง    ผูต้รวจสอบภายในรับอนุญาตเลขท่ี 527 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง  27 กมุภาพนัธ์ 2561 

คุณวุฒทิางการศึกษา 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบณัฑิต (สาขาการจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต (สาขาการบญัชี) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ประสบการณ์ทาํงาน และการฝึกอบรม 

ปัจจุบนั             : ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษทั เจอาร์ บิสสิเนส แอดไวซอร่ี จาํกดั 

ดา้นการตรวจสอบภายใน  12 ปี   - ตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในเพื่อหาความเส่ียงของธุรกิจ
    อสงัหาริมทรัพย ์อุตสาหกรรมก่อสร้าง บริการขนส่ง ธุรกิจการพิมพ ์ 
    อุตสาหกรรมการผลิต 
ดา้นการบญัชี 19 ปี           - งานวางแผนภาษีต่างๆ ของธุรกิจอุตสาหกรรมผลิต อุตสาหกรรมก่อสร้าง และ
    ธุรกิจบริการต่างๆ  
             - งานปรับปรุงและออกแบบระบบงานดา้นบญัชีตน้ทุนอุตสาหกรรม  
    ตน้ทุนงานสัง่ทาํ ระบบงานจดัซ้ือ และระบบบญัชีสินคา้ 
             - วิเคราะห์แผนงานของระบบงานตน้ทุนมาตรฐานและตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง 
             - วิเคราะห์แผนงานการจดัทาํงบประมาณและประมาณการกระแสเงินสดรับ-จ่าย 

การฝึกอบรม                        - หลกัสูตร CFO รุ่น 8 สภาวิชาชีพการบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์
             - หลกัสูตร ผูจ้ดัการยคุใหม่ รุ่น 11 คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์ 
             - หลกัสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่น 17/2015 
             - หลกัสูตร CPIAT รุ่น 43 

การถือหลกัทรัพย์ “EPCO”  -ไม่มี- 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร -ไม่มี- 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอ่ืนทีอ่าจทาํให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ -ไม่มี- 
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