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วสัิยทัศน์ (Vision) 
 

มุ่งสู่การเป็นผูใ้หบ้ริการดา้นงานพิมพคุ์ณภาพ  ท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้แบบวงจร และ
มุ่งมัน่น าพากลุ่มบริษทัใหเ้ป็นผูผ้ลิตพลงังานไฟฟ้าท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 
 

พนัธกจิ (Mission) 
 

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

เป้าหมายการด าเนินการธุรกิจ 
 

บริษทัฯมีความมุ่งมัน่ในการสร้างสรรค์ผลงานและปรับปรุงคุณภาพงานพิมพอ์ย่างต่อเน่ือง เพื่อ
ความพึงพอใจของลูกคา้ซ่ึงเป็นเป้าหมายสูงสุด และพฒันาประสิทธิภาพในการท างาน เพื่อให้บริษทัฯมี
รายไดสู้งข้ึน และเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหุน้  

 
โดยสรุปบริษัทมีเป้าหมายด าเนินธุรกจิ ดังนี้ 
1) พฒันาคุณภาพ และประสิทธิภาพในการท างาน 
2) รักษาความเป็นผูน้ าในวงการพิมพ ์โดยพยายามอยูใ่นอนัดบัตน้ ๆ ของประเทศไทย 
3) มุ่งเนน้สินคา้ท่ีมีคุณภาพและเพิ่มขั้นตอนเพื่อใหไ้ดผ้ลก าไรสูงข้ึน 

 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิส่ิงพมิพ์ 
 

บริษทัฯจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชน จ ากดั เม่ือวนัท่ี 13 
สิงหาคม 2536 ส านกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 51/29, 51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต 66 (สยามสามคัคี) แขวงตลาด
บางเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร บริษทัฯประกอบธุรกิจหลกัเป็นผูผ้ลิตส่ิงพิมพ ์และด าเนินธุรกิจโรง
พิมพ์ในลกัษณะครบวงจร  โดยให้การบริการตั้งแต่การวางแผนการผลิตจนกระทัง่เขา้เล่มเป็นส่ิงพิมพ์

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
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ส าเร็จรูป ตั้งแต่ปี 2533 จนถึงปัจจุบนั และตั้งแต่ปลายปี 2554 เป็นตน้มา บริษทัฯไดข้ยายธุรกิจเพิ่มไปใน
ดา้นพลงังานทดแทน 

ในปี 2560 บริษทัฯไดข้ยายธุรกิจส่ิงพิมพไ์ปยงับรรจุภณัฑ์กระดาษส าหรับอาหาร ซ่ึงเร่ิมสร้าง
รายไดแ้ลว้แต่ยงัไม่มากนกั  ทั้งน้ีบริษทัฯไดต้ระหนกัถึงความถดถอยของตลาดส่ิงพิมพ ์เน่ืองจากผูบ้ริโภค
ไดห้ันไปใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่ และส่ือออนไลน์เพิ่มมากข้ึน จึงส่งผลกระทบต่อธุรกิจส่ิงพิมพเ์ป็นอยา่ง
มาก  หนงัสือ นิตยสารหลายเล่มปิดตวั ยอดสั่งพิมพล์ดลง  ท าให้บริษทัฯมีรายไดจ้ากส่ิงพิมพท่ี์ลดลงตาม
ไปดว้ย   แต่จากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในยคุปัจจุบนัท่ีเปล่ียนไปนั้น ไดมี้การสั่งซ้ือสินคา้ออนไลน์เพิ่มข้ึน
มาก ท าใหส่ิ้งพิมพป์ระเภทกล่องลูกฟูก ยงัเป็นท่ีตอ้งการของตลาด และสามารถขยายตวัต่อไปได ้  

ปลายปี 2561 บริษทัฯไดเ้ขา้ลงทุนในธุรกิจส่ิงพิมพเ์พิ่ม โดยมีเป้าหมายขยายธุรกิจไปยงัผลิตภณัฑ์
ประเภทกล่องลูกฟูก  โดยเขา้ซ้ือหุ้นสามญัในบริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั (“WPS”) สัดส่วน 
84.50%  เน่ืองจาก WPS มีพื้นท่ีมากสามารถขยายธุรกิจดงักล่าวได ้ ประกอบกบับริษทัฯมีผูบ้ริหารและ
ทีมงาน ท่ีมีความรู้ มีประสบการณ์ และความช านาญงานอีกดว้ย    

ในปี 2562 WPS ไดข้ยายธุรกิจส่ิงพิมพไ์ปยงับรรจุภณัฑ์กระดาษประเภทกล่องลูกฟูก โดยลงทุน
เพิ่ม ปรับปรุงอาคาร และติดตั้งเคร่ืองจกัร Packaging ใหม่ ใชพ้ลงังานทดแทนท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ใน
การติดตั้ง Solar Roop Top  และ WPS ไดเ้ปล่ียนช่ือบริษทัเป็น บริษทั เวิลด์ พร้ินต้ิง แอนด์ แพค็เกจจ้ิง 
จ  ากดั (“WPP”) เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2562  สามารถผลิตกล่องลูกฟูกไดต้ั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 เป็นตน้
มา   จึงเช่ือมัน่วา่บริษทัฯจะมีรายไดจ้ากธุรกิจส่ิงพิมพท่ี์เพิ่มข้ึนมากตามล าดบัต่อไป  และจะมุ่งมัน่พฒันา
สร้างสรรคผ์ลงาน เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้  และสร้างผลตอบแทนท่ีดีแก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั
ในระยะยาวต่อไป 
 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิพลงังาน 
 

ตามท่ีภาครัฐไดมี้นโยบายในการสนบัสนุนการใช้ไฟฟ้าพลงังานทดแทนนั้น โดยกลุ่มบริษทัได้

เล็งเห็นถึงโอกาสในการพฒันา  และได้ลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังานทดแทน ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีมี

ศกัยภาพในการเจริญเติบโตท่ีสูง และมีความเส่ียงในการด าเนินงานต ่า ตลอดจนสามารถสร้างรายได้ท่ี

มัน่คงไดใ้นระยะยาว  

โดยมีธุรกิจหลัก คือ การผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ประเภทพลังงาน

แสงอาทิตยเ์ป็นหลกั โดยมีโครงการตั้งอยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ อีกทั้งยงัรับเหมาติดตั้งระบบ

ผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2560 เป็นตน้มา  นอกจากน้ีบริษทัยอ่ยไดมี้การลงทุนใน
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บริษทัร่วม ซ่ึงประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน ้ า โดยโรงไฟฟ้าแบบพลงังานความร้อนร่วม 

(“Cogeneration”) 

ปัจจุบนั โครงการผลิตไฟฟ้าท่ีอยูภ่ายใตก้ารด าเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม (“กลุ่มบริษทั

ฯ”) ทั้งท่ีด าเนินการเชิงพาณิชย ์(“COD”) แล้ว  และโครงการท่ีอยู่ระหว่างการพฒันา  รวมทั้งหมด 29 

โครงการ คิดเป็นก าลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม  222.59 เมกะวตัต ์และก าลงัการ

ผลิตไอน ้าเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุน้รวม 38.85 ตนัต่อชัว่โมง  โดยแบ่งเป็นโครงการท่ี COD แลว้ 21 

โครงการ คิดเป็นก าลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 215.60  เมกะวตัต ์และก าลงัการ

ผลิตไอน ้าเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุน้รวม 38.85 ตนัต่อชัว่โมง และโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการพฒันา 8 

โครงการ คิดเป็นก าลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุน้รวม 6.99 เมกะวตัต ์
 

โดยโครงการผลิต และจ าหน่ายไฟฟ้าของกลุ่มบริษทัฯ สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ไดด้งัน้ี 

1) โครงการในประเทศไทย 

(ก) โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยซ่ึ์งติดตั้งอยู่บนพื้นดิน (“Solar Farm”) โดยใน

ปัจจุบนัมีจ านวน 4 โครงการ คิดเป็นก าลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุ้น

รวม 20.00 เมกะวตัต์ โดยทั้งหมดด าเนินการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยใ์ห้แก่การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค (“กฟภ.”) แลว้ 

(ข) โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคาอาคารพาณิชย ์(“Solar Rooftop”) 

โดยในปัจจุบนัด าเนินการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยใ์ห้แก่การไฟฟ้านครหลวง (“กฟน.”) แลว้

จ านวน 3 โครงการ คิดเป็นก าลังการผลิตไฟฟ้าเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 

1,509.07 กิโลวตัต ์และโครงการให้เช่าระบบผลิตไฟฟ้าแบบ Solar Rooftop แก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้า

ภาคเอกชน อยูร่ะหวา่งพฒันา 3 โครงการ คิดเป็นก าลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขายตามสัดส่วน

การถือหุน้รวม 4.5 เมกะวตัต ์

(ค) โครงการโรงไฟฟ้า Cogeneration ซ่ึงด าเนินการโดยบริษทัร่วมของบริษทัฯ จ านวน 2 

โครงการ คิดเป็นก าลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 155.40 เมกะวตัต ์

และก าลงัการผลิตไอน ้ าเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 38.85 ตนัต่อชัว่โมง ทั้งหมด

ด าเนินการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยใ์หแ้ก่ กฟภ. แลว้ 
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2) โครงการในต่างประเทศ 

(ก) โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยซ่ึ์งติดตั้งอยูบ่นพื้นดิน (“Solar Farm”)  

ประเทศญ่ีปุ่น 

 โครงการ Kyoto ขนาดก าลงัการผลิต 9.99 เมกะวตัต ์(AC) (12.01 เมกะวตัตติ์ดตั้ง) โดย

มีหนงัสือแจง้ผลการพิจารณารับซ้ือไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 20 ปี ในอตัรารับซ้ือไฟฟ้า

แบบ feed-in tariff (FIT) หน่วยละ 32 เยน ปัจจุบนัด าเนินการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยแ์ลว้ 

เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2559  

 โครงการ Kurihara 1 จ านวน 9.52 เมกะวตัต์ (AC) (11.68 เมกะวตัตติ์ดตั้ง) ในอตัรารับ

ซ้ือไฟฟ้าท่ีราคา 40 เยนต่อหน่วย เป็นเวลา 20 ปี ปัจจุบนัด าเนินการจ่ายไฟฟ้าเชิง

พาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 

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

รับซ้ือไฟฟ้าท่ีราคา 36 เยนต่อหน่วยเป็นเวลา 20  ปี ปัจจุบนัด าเนินการจ่ายไฟฟ้าเชิง

พาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 

 โครงการ Shichikashuku 1 ขนาดก าลงัการผลิต 1.98 เมกะวตัต ์(2.48 เมกะวตัตติ์ดตั้ง) 

โครงการตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ีเมืองชิจิคะชุคุ จงัหวดัมิยางิ  โดยมีหนังสือแจ้งผลการ

พิจารณารับซ้ือไฟฟ้าท่ีผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับทาง Tohoku Electric 

(TEPCO) เป็นระยะเวลา 20 ปี ในอตัรารับซ้ือไฟฟ้าแบบ feed-in tariff (FIT) หน่วยละ 

21 เยน ซ่ึงคาดว่าจะสามารถก่อสร้างแลว้เสร็จ และจ าหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชยไ์ด ้

ภายในไตรมาส 3/2563 

  โครงการ Shichikashuku 2 ขนาดก าลงัการผลิต 1.49 เมกะวตัต ์(1.86 เมกะวตัตติ์ดตั้ง) 

โครงการตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ีเมืองชิจิคะชุคุ จงัหวดัมิยางิ  โดยมีหนังสือแจ้งผลการ

พิจารณารับซ้ือไฟฟ้าท่ีผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับทาง Tohoku Electric 

(TEPCO) เป็นระยะเวลา 20 ปี ในอตัรารับซ้ือไฟฟ้าแบบ feed-in tariff (FIT) หน่วยละ 

21 เยน ซ่ึงคาดว่าจะสามารถก่อสร้างแลว้เสร็จ และจ าหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชยไ์ด ้

ภายในไตรมาส 4/2564 
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ประเทศเวยีดนาม 

 โครงการ PKS 1 - 2 ขนาดก าลงัการผลิตรวม 99.216 เมกะวตัต ์(ขนาดก าลงัการผลิต

ตามสัดส่วนการถือหุ้น รวม 64.49 เมกะวตัต์) โครงการตั้ งอยู่ท่ีจ ังหวดัฟูเยี้ ยน 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีระยะเวลาขายไฟฟ้าให้กบั Electricity of Vietnam 

(“EVN”) เป็นเวลา 20 ปี ในอตัรารับซ้ือไฟฟ้า (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 ) โดยไดด้ าเนินการ

จ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยแ์ล้ว เม่ือวนัท่ี 10 และ 11 มิถุนายน 2562 ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัได้

จ  าหน่ายโครงการน้ีไปแลว้เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2562 

 

โดยสรุปโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท ณ ปัจจุบันมี ดังนี้ 
 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ประเภท Solar Farm ขนาดก าลงัการผลติรวม 20 เมกะวตัต์ :- 
 

ช่ือโครงการ คู่สัญญา 
ทีต่ั้งโครงการ 

วนัทีล่งนาม 
ในสัญญา 

ขนาดก าลงั
การผลติ 

(เมกะวตัต์) 

วนัเร่ิมจ่ายไฟฟ้า 
ในเชิงพาณิชย์ 

(COD)  
อ าเภอ จงัหวดั 

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

รวม 20 MW  
 
 

โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลงัคา ขนาดก าลงัการผลติรวมประมาณ 1.5 เมกะวตัต์ :- 
 

ช่ือโครงการ คู่สัญญา 
ทีต่ั้งโครงการ 

วนัทีล่งนาม 
ในสัญญา 

ขนาดก าลงั 
การผลติ 
(MW) 

วนัเร่ิมจ่ายไฟฟ้า 
ในเชิงพาณิชย์  

(COD) 
อ าเภอ จงัหวดั 

KMC994 EPCOG-กฟน. ก่ิงบางเสาธง สมุทรปราการ 7 พ.ย. 56 214.8 18 ก.ย. 57 
KMC995 EPCOG-กฟน. ก่ิงบางเสาธง สมุทรปราการ 1 พ.ย. 56 214.8 18 ก.ย. 57 
KMC996 EPCOG-กฟน. ก่ิงบางเสาธง สมุทรปราการ 30 ต.ค. 56 214.8 18 ก.ย. 57 
KMC9911 EPCOG-กฟน. ก่ิงบางเสาธง สมุทรปราการ 26 พ.ย. 56 214.8 18 ก.ย. 57 
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ช่ือโครงการ คู่สัญญา 
ทีต่ั้งโครงการ 

วนัทีล่งนาม 
ในสัญญา 

ขนาดก าลงั 
การผลติ 
(MW) 

วนัเร่ิมจ่ายไฟฟ้า 
ในเชิงพาณิชย์  

(COD) 
อ าเภอ จงัหวดั 

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

รวม 1.51 MW  

 

โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ทีต่ิดตั้งบนหลังคา ขนาดก าลงัการผลติรวมประมาณ  5.37 เมกะ
วตัต์ ตามสัญญาขายไฟฟ้าให้กบับุคคลภายนอก :- 
 

ช่ือโครงการ คู่สัญญา 
ทีต่ั้งโครงการ 

วนัทีล่งนาม 
ในสัญญา 

ขนาดก าลงั 
การผลติ 
(กโิลวตัต์) 

วนัเร่ิมจ่ายไฟฟ้า 
ในเชิงพาณิชย์  

(COD) 
อ าเภอ จงัหวดั 

King Pac 
EPCOG - 
 King Pac 

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

Kilintpack 
EPCOG -  
Kilintpack 

อ.พระสมทุร
เจดีย ์

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

Sangroong 
EPCOG - 
Sangroong 

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

Double Star 
EPGCOG - 
Double Star 

อ.พระสมทุร
เจดีย ์

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

QC 
PARAWOOD 

EPCOG - 
QC ARAWOOD 

อ.เมือง สมุทรสาคร 24/09/2561 339.96 
อยูร่ะหวา่งการ

ก่อสร้าง 
รวม 5.37 MW  

 
 

งานติดตั้งระบบและควบคุม “โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ทีต่ิดตั้งบนหลงัคา”  ดังนี ้:- 
 

ช่ือโครงการ ผู้ด าเนินโครงการ ทีต่ั้งโครงการ 
ก าลงัการผลติติดตั้ง 

(MWdc) 
เร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้า 

(COD) 

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

Thai-Lysaght  บจก.เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยธุยา 0.282 1 เมษายน 2561 
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ช่ือโครงการ ผู้ด าเนินโครงการ ทีต่ั้งโครงการ 
ก าลงัการผลติติดตั้ง 

(MWdc) Expected COD  

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

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

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

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

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

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

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

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

รวม  5.09 MWdc  

 

โครงการพลังงานไฟฟ้า โดยใช้พลังงานความร้อนร่วม (Co-Generation Combined Power Plant) 
ประกอบด้วย 
 

ล าดบั ช่ือโครงการ 
ขนาดก าลงัการผลติ 

(เมกะวตัต์) 
ไอน า้ 

(ตนั/ช่ัวโมง) 
ที่ตั้งโครงการ 

เร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้า 
(COD) 

1 PPTC 120 30 เขตนิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบงั 

29 มี.ค. 2559 

2 SSUT 240 60 เขตนิคมอุตสาหกรรม
บางปู 

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

รวม 360 MW 90   
 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ขนาดก าลังการผลิตรวมประมาณ 35.215 เมกะ
วตัต์ :- 
 

ช่ือโครงการ 
บริษัทผู้พฒันา 

และด าเนินโครงการ 
FIT Price 

(JPY/kWh) 

ขนาดก าลงั 
การผลติ 
(MW) 

ขนาดก าลงั 
การผลติติดตั้ง 
(MWdc) 

เร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้า 
(COD) 

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

KURIHARA II Premier Solution Co., Ltd 36 12.24 17.25 25 พ.ย.62 
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ช่ือโครงการ 
บริษัทผู้พฒันา 

และด าเนินโครงการ 
FIT Price 

(JPY/kWh) 

ขนาดก าลงั 
การผลติ 
(MW) 

ขนาดก าลงั 
การผลติติดตั้ง 
(MWdc) 

Expected COD 

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

SHICHIKASHUKU 1-2 Deneb 21 3.465 4.35 

คาดว่า 
ไตรมาส 3 ปี 2563 

และ 
ไตรมาสที ่4 ปี 2564  

รวม 35.215 MW 45.29 MWdc  

 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ในประเทศเวียดนาม ขนาดก าลังการผลิตรวมประมาณ 99.216 เมกะ
วตัต์ :- 
 

ช่ือโครงการ ผู้ด าเนินโครงการ 
FIT Price 

(USD/kWh) 

ขนาดก าลงั 
การผลติ 
(MW) 

ขนาดก าลงั 
การผลติติดตั้ง 
(MWdc) 

เร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้า 
(COD) 

โครงการเวยีดนาม 1 
(XUAN THO 1) 

Phu Khanh Solar Power 0.0935 49.608 55.015 10 มิถุนายน 2562 

โครงการเวยีดนาม 2 
(XUAN THO 2) 

Phu Khanh Solar Power 0.0935 49.608 55.015 11 มิถุนายน 2562 

รวม 99.216 MW 110.03 Mwdc  

 
รายละเอยีดการด าเนินธุรกจิของบริษัทย่อย มีดังนี้ :- 
 

บริษทั ประเภทธุรกิจ / ทุนจดทะเบียน 
1. บจก . เ วิ ล ด์  พ ร้ิ น ต้ิ ง  แ อนด ์

แพค็เกจจ้ิง (WPP) 
(เดิมช่ือ: บจก. ดบับลิวพีเอส 
(ประเทศไทย) (WPS)) 

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

สามญัจ านวน 50 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 
(ณ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯถือหุน้ WPP ในสดัส่วน 99.99%) 

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

(BP)) 
 

- ด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการเขา้ถือหุ้นในบริษทัอ่ืน และลงทุนในธุรกิจ
พลงังานทางเลือก 

- ทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 1,500 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ยหุน้สามญัจ านวน 3,000 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 
0.50  บาท 
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บริษทั ประเภทธุรกิจ / ทุนจดทะเบียน 
      (EP) – ต่อ 
 

- ทุนช าระแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 1,200 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ยหุน้สามญัจ านวน 2,400 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 
0.50  บาท 

3. บจก. อาร์พีวี พลงังาน 
 (RPV) 
 
 
 
 

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

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2562 จ านวนเงิน 587 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ยหุน้สามญั จ านวน 5.87 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 
100 บาท 

4. บจก. เจเคอาร์ พลงังาน 
 (JKR) 

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

-     ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธนัวาคม 2562 จ านวนเงิน 125 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ยหุน้สามญั จ านวน 1.25 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 
100 บาท 

5. บจก. อะควาติส เอน็เนอร์จี 
 (AQUATIS) 
 

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

-   ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2562 จ านวนเงิน 200 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ยหุน้สามญั จ านวน 20 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 
บาท  

6. บจก. ลพบุรี โซล่า 
 (LOPBURI) 

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

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2562 จ านวนเงิน 140 ล้านบาท 
ประกอบดว้ยหุ้นสามญั จ านวน 1.4 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 
บาท 
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บริษทั ประเภทธุรกิจ / ทุนจดทะเบียน 
7. บจก. เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั 
 (EPCOG) 

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

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

8. บจก. เอป็โก ้เอน็เนอร์ยี่ 
 (EPCOE) 

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

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

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

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

-    ทุนจดทะเบียน ณ 27 ธันวาคม 2562 จ านวนเงิน 20 ล้านบาท 
ประกอบดว้ยหุ้นสามญั จ านวน 2 ลา้นบาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 
บาท 

-    เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2562 บมจ. อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป ซ่ึงเป็นผู ้
ถือหุน้ใหญ่ไดจ้ าหน่ายหุน้ทั้งหมดให ้กบั บริษทั บีจี คอนเทนเนอร์ 
กลา๊ส จ ากดั (มหาชน)  

10. บจก. เอป็โก ้เอน็จิเนียร่ิง (EE) 
 

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

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2562 จ านวนเงิน 2 ล้านบาท 
ประกอบดว้ยหุ้นสามญั จ านวน 0.2 ลา้นบาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 
บาท 

11. บจก. ปราจีน โซล่า (PS) 
 
 

- ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ ขนาด
ก าลงัการผลิต 5 เมกะวตัต ์(โรงไฟฟ้าปราจีนบุรี) โดยท่ีตั้งโครงการ
อยู่ท่ีต าบลเนินหอม อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จงัหวดัปราจีนบุรี เร่ิม
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บริษทั ประเภทธุรกิจ / ทุนจดทะเบียน 
      (PS) – ต่อ 
 

ด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ตั้งแต่ 1 กมุภาพนัธ์ 2560 
-     ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 62 ลา้นบาท 

ประกอบดว้ยหุน้สามญั 3 ลา้นหุน้ และหุน้บุริมสิทธิ 3.20 ลา้นหุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

12. บจก. ทศัน์ศิริ (THAT SIRI) - ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานความร้อนร่วม  

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 620 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ยหุ้นสามญั 6.20 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 
บาท 

13. บจก. เอสทีซี เอน็เนอร์ยี่ (STCE) - ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานความร้อนร่วม 

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

14. บจก. เอเพก็ซ์ เอน็เนอยี่ โซลูชัน่  
     (APEX) 

- ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานความร้อนร่วม 

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 253,568,000 บาท 
ประกอบดว้ยหุ้นสามญั 25,356,800 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 
บาท 

15. บจก. แทค เอน็เนอยี่ (TAC) - ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานความร้อนร่วม 

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 1,990 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ยหุ้นสามญั 19.90 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 
บาท 

 

16. บจก. เอสเอสยทีู (SSUT) 
 
 
 
 
 
 

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

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 2,919 ลา้นบาท 
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บริษทั ประเภทธุรกิจ / ทุนจดทะเบียน 
      (SSUT) – ต่อ ประกอบดว้ยหุ้นสามญั 29.19 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 

บาท 
17. บจก. พีพีทีซี (PPTC) - ด าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าระบบ Co-generation ก าลงัการผลิตสูงสุด 

120 MW และไอน ้าก าลงัการผลิตสูงสุดรวมประมาณ 30 ตนั ต่อ
ชัว่โมงโรงไฟฟ้าตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั (COD เม่ือ 
29 มี.ค.59) 

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

18.  Alternative Energies Kabushi  
       Kaisha (AE-KK)  
   

- เขา้ถือหุ้นในบริษทัอ่ืน และลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าในธุรกิจพฒันา
โครงการพลงังานในต่างประเทศ 

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

19.  Kurihara Godo Kaisha (GK1) - ด าเนินโครงการ Solar Farm ในประเทศญ่ีปุ่น จ านวน 1 โครงการ 
ภายใตโ้ครงสร้างการลงทุนแบบ จีเค-ทีเค โครงการ Kurihara II 
ขนาดก าลงัการผลิต 12.24 MW อตัรารับซ้ือไฟฟ้าแบบ FIT หน่วย
ละ 36 เยน  คาดวา่จะ COD ภายในไตรมาส 3/2562 

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธนัวาคม 2562 จ านวนเงิน JPY 30,000,000     
(อตัราแลกเปล่ียน 0.294 บาท ต่อเยน เทียบเท่าเงินบาทประมาณ 8.82 
ลา้นบาท) 

20.  AE Power Godo Kaisha (GK2) - ด าเนินโครงการ Solar Farm ในประเทศญ่ีปุ่น จ านวน 1 โครงการ 
ภายใตโ้ครงสร้างการลงทุนแบบ จีเค-ทีเค โครงการ Kurihara I 
ขนาดก าลงัการผลิต 9.52 MW อตัรารับซ้ือไฟฟ้าแบบ FIT หน่วยละ 
40 เยน  คาดวา่จะ COD ภายในไตรมาส 3/2561 

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

21.  Kyotemba Solar Godo Kaisha 
(GK3) 

 

- ด าเนินโครงการ Solar Farm ในประเทศญ่ีปุ่น จ านวน 1 โครงการ 
ภายใตโ้ครงสร้างการลงทุนแบบ จีเค-ทีเค โครงการ Kyoto ขนาด
ก าลงัการผลิต 9.99 MW  ในเขตพ้ืนท่ีเมืองเกียวโต  อตัรารับซ้ือ
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บริษทั ประเภทธุรกิจ / ทุนจดทะเบียน 
      (GK3) – ต่อ 
 
 
        

ไฟฟ้าแบบ FIT หน่วยละ 32 เยน  COD เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 
2559 

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

 

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

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

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

14,700 บาท) 

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

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

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

507.87 ลา้นบาท) 

ทั้งนีไ้ด้จ าหน่ายโครงการนีไ้ปแล้ว เม่ือวนัที่ 27 ธันวาคม 2562 
24.  EP Group (HK) Company 

Limited 
 

- เขา้ถือหุ้นในบริษทัอ่ืน และพฒันาโครงการพลงังานในประเทศ
สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม 

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2562 จ านวนเงิน HKD 100       
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บริษทั ประเภทธุรกิจ / ทุนจดทะเบียน 
       EP Group (HK) – ต่อ (อตัราแลกเปล่ียน 3.9136 บาท ต่อ HKD เทียบเท่าเงินบาทประมาณ 

391.36 บาท) 
25.  EPVN W1 (HK) Company  

Limited 
- เขา้ถือหุ้นในบริษทัอ่ืน และพฒันาโครงการพลงังานในประเทศ

สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม 
-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2562 จ านวนเงิน HKD 100       

(อตัราแลกเปล่ียน 3.9136 บาท ต่อ HKD เทียบเท่าเงินบาทประมาณ 
391.36 บาท) 

26.  EPVN W2 (HK) Company 
Limited 

- เขา้ถือหุ้นในบริษทัอ่ืน และพฒันาโครงการพลงังานในประเทศ
สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม 

-    ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2562 จ านวนเงิน HKD 100       
(อตัราแลกเปล่ียน 3.9136 บาท ต่อ HKD เทียบเท่าเงินบาทประมาณ 
391.36 บาท) 

 

              
 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 

(ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562) 
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การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคัญของบริษัท และบริษัทย่อย  
 

ตามท่ีบริษทัฯ ไดป้ระกอบธุรกิจหลกัเป็นผูผ้ลิตส่ิงพิมพ ์และด าเนินธุรกิจโรงพิมพใ์นลกัษณะ
ครบวงจรโดยให้การบริการตั้งแต่ การวางแผนการผลิตจนกระทัง่เขา้เล่มเป็นส่ิงพิมพ์ส าเร็จรูป ตั้งแต่ปี 
2533  

จนกระทัง่ปี 2554 บริษทัฯไดข้ยายธุรกิจเพิ่มในการพฒันาและลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบั
พลงังานทดแทน โดยการเขา้ซ้ือหุ้นสามญั และสิทธิเรียกร้อง ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของบริษทั ไอเฟค 
กรีน เพาเวอร์ พลสั จ ากดั ซ่ึงเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จ  ากดั และเปล่ียนช่ืออีกคร้ังเป็น 
บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (EP)  ในปี 2558 - 2561 EP ไดมี้เพิ่มทุนจดทะเบียน ส่งผล
ให ้ณ ปัจจุบนั บริษทัฯถือหุน้ใน EP ร้อยละ 75 

ในปลายปี 2561 บริษทัฯไดข้ยายธุรกิจส่ิงพิมพเ์พิ่ม โดยการลงทุนเขา้ซ้ือหุ้นสามญั บริษทั 
ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั  (WPS) ในสัดส่วน 84.50%  เพื่อรองรับการขยายธุรกิจส่ิงพิมพไ์ปยงั
ผลิตภณัฑป์ระเภทกล่องลูกฟูก  และ WPS ไดเ้ปล่ียนช่ือบริษทัเป็น บริษทั เวิลด์ พร้ินต้ิง แอนด์ แพค็เกจจ้ิง 
จ  ากดั (WPP) เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2562  สามารถผลิตกล่องลูกฟูกไดต้ั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 เป็นตน้มา 

 

สรุปรายละเอยีดการลงทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยสังเขป ดังนี ้: - 
 

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

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

บริษทัฯไดล้งทุนในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาดก าลงั
การผลิตรวมประมาณ 10 เมกะวตัต์ โดยลงทุนผ่าน บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จ ากดั 
(BP) ซ่ึงถือหุน้ใน บริษทั เจเคอาร์ พลงังาน จ ากดั (JKR) และ บริษทั อาร์พีวี พลงังาน 
จ ากัด (RPV) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย ์และไดเ้ขา้ท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดย JKR มี
ขนาดก าลงัการผลิตประมาณ 5 เมกะวตัต ์และ RPV มีขนาดก าลงัการผลิตประมาณ 5 
เมกะวตัต ์ 

23 มกราคม 2555 
 

บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จ ากดั (BP) ฐานะผูว้่าจา้ง ไดล้งนามใน “สัญญาจา้งเหมา
ก่อสร้างระบบผลิตพลงังานไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทิตย”์ (Engineering Procurement 
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23 มกราคม 2555 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 

and Construction Agreement : EPC) ส าหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยข์อง JKR และ RPV ขนาดก าลงัการติดตั้งรวม 2 โครงการ ประมาณ 10 เม
กะวตัต์ โดยมีคู่สัญญา คือ ผูรั้บจา้งเหมาโครงการซ่ึงเป็นบริษทัในต่างประเทศ ใน
ฐานะผูรั้บจา้ง (ผูรั้บจา้งเหมาโครงการ เป็นผูรั้บจา้งเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหก้บั JKR 
และ RPV) โดยมีมูลค่าตามสัญญาจา้งเหมา ส าหรับสองโครงการดงักล่าวเท่ากบั 770 
ล้านบาท ติดตั้ งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ก่อสร้าง และ
รับประกนัความเส่ียงต่างๆ ในระหว่างการก่อสร้างจนถึง เม่ือโครงการสามารถเร่ิม
ด าเนินการจ่ายไฟฟ้าเขา้สู่ระบบของ กฟภ. ได ้

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

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

26 พฤศจกิายน 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

- LOPBURI ลงนามในสัญญาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด
ก าลงัการผลิต 5 เมกะวตัต ์โดยว่าจา้ง Sungen International Limited  และ 
Sungen (Thailand) Company Limited เป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าดว้ย
เซลลแ์สงอาทิตย ์มีมูลค่าการก่อสร้าง จ านวนเงิน 471.30 ลา้นบาท  

- บริษทัฯ อนุมติัการจดัหาแหล่งเงินทุน และลงนามในสัญญาสินเช่ือ เอกสาร
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26 พฤศจกิายน 2555 
(ต่อ) 

หลกัประกนั เอกสารทางการเงินอ่ืน ๆ และเอกสารสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งหมดในการจดัหาแหล่งเงินทุนท่ีใชใ้นการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์

11 พฤศจกิายน 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

10 มกราคม 2557 
 

บริษทั  เอป็โก ้ กรีน  พาวเวอร์  พลสั  จ ากดั (EPCOG) จดัตั้ง บริษทั  เอป็โก ้เอน็
เนอร์ยี่ จ  ากัด (EPCOE)  และ  EPCOE ได้มีการลงนามในสัญญาแต่งตั้ง บริษทั 
พรีเมียร์ โซลูชั่น จ ากัด เป็นผูพ้ฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ใน
ประเทศญ่ีปุ่น ขนาด 23 MW ในเขตพ้ืนท่ี คูริฮาร่า จงัหวดัมิยากิ ประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงมี
ใบอนุญาตขายไฟฟ้าผลิตจากโซล่าร์เซล ไม่เกิน 10 MW (AC) ท่ีราคา 40 เยนต่อ
หน่วย เป็นเวลา 20 ปี และ 13 MW (AC) ท่ีราคา 36 เยนต่อหน่วยเป็นเวลา 20 ปี บน
พ้ืนท่ีขนาด 410,172 ตารางเมตร หรือ 256.36 ไร่ โดยมีมูลค่าตามสัญญา 607,500,000 
เยน (อตัราแลกเปล่ียน 0.32 เทียบเท่าเงินบาทโดยประมาณ 194.40 ลา้นบาท) ซ่ึงรวม
ท่ีดินและใบอนุญาตต่างๆ ครบถว้น ทั้งน้ียงัไม่รวมค่าก่อสร้างซ่ึงจะเสนอพิจารณา
อนุมติัในอนาคตต่อไป 

 

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

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



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

หนา้ท่ี 18  

11 เมษายน 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ด าเนินธุรกิจเพ่ือเขา้ถือหุน้ในบริษทัอ่ืน และลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าในธุรกิจพฒันา
โครงการพลงังานในต่างประเทศ 

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

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

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

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

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

13 มนีาคม 2558 เพ่ือเป็นการจดัโครงสร้างกลุ่มบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจพลงังาน และเพ่ือเตรียมการให ้
บริษัท บ่อพลอย โซล่าร์ จ ากัด ยื่นจดทะเบียนเป็นบริษัทรับอนุญาตในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัใหบ้ริษทัฯขายหุน้สามญั
ทั้งหมดของ บริษทั อะควาติส เอน็เนอร์จี จ ากดั (AQUATIS) จ านวน 13,999,998 หุน้ 
ราคาพาร์ 10.00 บาท ในราคาขายหุน้ละ 11.23 บาท ขายหุน้สามญั ของบริษทั เอป็โก ้
กรีน พาวเวอร์ พลสั จ ากดั (EPCOG) จ านวน 9,999,997 หุน้ ราคาพาร์ 10.00 บาท ใน
ราคาขายหุ้นละ 10.00 บาท และขายหุ้นสามญั ของบริษทั โซล่า พาวเวอร์ แมเนจ
เมน้ท ์จ ากดั (SPM-TH) จ านวน 9,999,997 หุน้ ราคาพาร์ 10.00 บาท ในราคาขายหุน้
ละ 10.00 บาท ใหแ้ก่ บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จ ากดั (BP) รวมมูลค่าขายเป็นจ านวน
เงินทั้งส้ิน 227.22 ลา้นบาท และมีก าไรจากการขายรวมเป็นจ านวนเงิน 0.14 ลา้นบาท 
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30 เมษายน 2558 บริษทั เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั จ ากดั (EPCOG) ไดเ้ร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย์
จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดบนหลงัคา (“Solar PV Rooftop”) 
เพ่ิมอีกจ านวน 2 โครงการ ตั้งอยู่ท่ี เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ ขนาดก าลงัการผลิตรวม  
301.84  กิโลวตัต ์ใหก้บัการไฟฟ้านครหลวง 

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

9 ตุลาคม 2558 ,  
13 ตุลาคม 2558 
 
 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 5/2558 เม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2558 
และ คร้ังท่ี 6/2558 เม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม 2558 ไดมี้มติอนุมติัเขา้ท ารายการลงทุนใน
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์จ านวน 5 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการ Kyoto, 
โครงการ Genbi และ โครงการ Shirakata 1-3 ท่ีประเทศญ่ีปุ่น ขนาดก าลงัการผลิต
รวม 25.326 เมกะวตัต์ โดยมีมูลค่ารวมของโครงการประมาณ 2,472.75 ลา้นบาท 
(หรือ 8,215.12 ลา้นเยน อา้งอิงอตัราแลกเปล่ียนท่ี 0.301 บาทต่อเยน) ถา้มีค่าใชจ่้ายท่ี
อาจเกิดข้ึน ประมาณวา่เพ่ิมข้ึนแลว้ไม่เกินจ านวนเงินทั้งส้ิน 2,500 ลา้นบาท 

12 พฤศจกิายน 2558 
 
 
 

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

14 ธันวาคม 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

5. ให้บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ออกและเสนอขายตรา
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14 ธันวาคม 2558 
(ต่อ) 

สารหน้ีระยะสั้นประเภทตัว๋แลกเงินระยะสั้นประเภทตัว๋แลกเงินระยะสั้ น 
(Bill of exchange : B/E) โดยมีมูลค่าคงคา้งไม่เกิน 1,000 ลา้นบาท ขณะใด
ขณะหน่ึง 

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

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

10 กมุภาพนัธ์ 2559 
 
 
 
 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 1/2559 ไดมี้มติอนุมติัเร่ืองส าคญั
ดงัน้ี 

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

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

8 มถุินายน 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 4/2559 ไดมี้มติอนุมติัเร่ืองส าคญั
ดงัน้ี 

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

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

3. อนุมติัการเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัย่อย  บริษทั อีสเทอร์น 
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8 มถุินายน 2559 
(ต่อ) 

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

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

15 สิงหาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 6/2559 ไดมี้มติอนุมติัใหเ้ขา้ท า
รายการได้มาซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัย่อยทางออ้ม  บริษทั อะควาติส  เอ็นเนอร์จี  
จ ากดั (AQU)  ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นพ้ืนท่ีของสหกรณ์
การเกษตรเมืองปราจีนบุรี จ ากดั ขนาดก าลงัการผลิต 5 เมกะวตัต ์  

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

Mimata Project ขนาดก าลงัการผลิต 5 เมกะวตัต ์ของบริษทัยอ่ย 
2. อนุมติัการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ประเทศญ่ีปุ่น 

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

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

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

19 มกราคม 2560 AEKK ไดท้ าสัญญาซ้ือหุน้ของ Higashi Nihon Mega Solar 3 Godo Kaisha 
(GK4) ในประเทศญ่ีปุ่นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน เป็นเงิน 50,000 
เยน จากผูถื้อหุ้นเดิมมูลค่าตามสัญญา 410.42 ลา้นเยน ซ่ึง GK4 เป็นผูไ้ดรั้บสิทธิใน
การพฒันาโครงการโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์จ านวน 2 โครงการ สัญญา
ดงักล่าวได้รวมสิทธิในการผลิตไฟฟ้า และใบอนุญาตต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
ก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์(Fit) มูลค่า 314.37 ลา้นเยน (คิดเป็น 
95.44 ลา้นบาท) รวมถึงสิทธิในท่ีดินมูลค่า 96 ลา้นเยน (คิดเป็น 95.44 ลา้นบาท)  
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23 มกราคม 2560 AE-KK ไดโ้อนหุน้ทั้งหมดของ GK3 ให้แก่ Kyotamba Solar Holding Ippan 
Shadan Houjin เพ่ือใหเ้ป็นไปตามโครงสร้างทางกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น 

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

21 กมุภาพนัธ์ 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 1/2560 ไดมี้มติอนุมติัเร่ืองส าคญั
ดงัน้ี 

1. อนุมติัให้ EP เขา้ท าสัญญาซ้ือขายหุน้ใน บจก.ทศัน์ศิริ เพ่ิมเติมจากผูถื้อหุ้น
เดิมอีก จ านวน 3,099,998 หุ้น โดยท่ีมูลค่าตามสัญญา 509.42 ลา้นบาท 
ภายหลงัการซ้ือหุน้ สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 99.99 
และสดัส่วนการถือหุน้ทางออ้มในบจก.เอสเอสยูที คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุน
จดทะเบียนของบริษทัดงักล่าว 

2. อนุมติัให้ EP เขา้ท าสัญญาซ้ือขายหุ้นใน บจก. เอสทีซี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั 
(STCE)  จ านวน 78,447,600 หุ้น ในราคาหุ้นละ 16.433 บาท เ ป็นเ งิน 
1,289.13 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจด
ทะเบียนในบริษทัดงักล่าว เพ่ือเขา้เป็นผูถื้อหุน้ทางออ้มในบจก. แทค เอน็เนอ
ยี่ (TAC) คิดเป็นร้อยละ 39.60 ของทุนจดทะเบียน และเพ่ือเขา้เป็นผูถื้อหุ้น
ทางออ้มในบริษทั เอสเอสยูที จ ากดั (SSUT) เพ่ิมอีกร้อยละ 15.84 ของทุนจด
ทะเบียน และเขา้เป็นผูถื้อหุน้ทางออ้มในบริษทั พีพีทีซี จ ากดั (PPTC) ร้อยละ 
19.80 ของทุนจดทะเบียน 

3. อนุมติัให้ EP เขา้ท าสัญญาซ้ือขายหุ้นในบจก.เอเพ็กซ์ เอ็นเนอยี่ โซลูชั่น 
(APEX) จ านวน 20,602,400 หุน้ ในราคาหุน้ละ 16.433 บาท เป็นเงิน 338.56 
ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 81.25 ของทุนจดทะเบียนใน
บริษทัดงักล่าว เพ่ือเขา้เป็นผูถื้อหุ้นทางออ้มในบริษทั แทค เอ็นเนอยี่ จ  ากดั 
(TAC) คิดเป็นร้อยละ 10.40 ของทุนจดทะเบียน และเพ่ือเขา้เป็นผูถื้อหุ้น
ทางออ้มในบริษทั เอสเอสยูที จ ากดั (SSUT) เพ่ิมอีกร้อยละ 4.16 ของทุนจด
ทะเบียน และเขา้เป็นผูถื้อหุน้ทางออ้มในบริษทั พีพีทีซี จ ากดั (PPTC) ร้อยละ 
5.20 ของทุนจดทะเบียน 

4. อนุมติัให้ EP เข้าท าสัญญาซ้ือขายหุ้นในบจก.พีพีทีซี (PPTC) จ านวน 
3,635,800 หุน้ ในราคาหุน้ละ 142.33 บาท เป็นเงิน 517.49 ลา้นบาท ภายหลงั
การซ้ือหุน้ EP  มีสัดส่วนการถือหุน้ทางตรงในบริษทัดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 
24.50  และสัดส่วนการถือหุ้นทางออ้มผ่าน บริษทั แทค เอ็นเนอยี่ จ  ากดั 
(TAC) คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนในบริษทัดงักล่าว 
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15 พฤษภาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 5/2560 ไดมี้มติอนุมติัเร่ืองส าคญั
ดงัน้ี 

1. อนุมติัให้ EP ซ้ือหุ้นทั้งหมดในบริษทั เอ็ปโก ้เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั จากบริษทั 
เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั จ ากดั จ านวน 19,999,997 หุน้ ในราคาทุน รวม
เป็นเงิน 119.99 ลา้นบาท สัดส่วนการถือหุน้คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจด
ทะเบียนในบริษทัดังกล่าว เพ่ือจัดโครงสร้างการถือหุ้นใหม่ให้เกิดความ
ชดัเจนในการด าเนินธุรกิจ 

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

28 มถุินายน 2560 
 
 
 
 

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

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

18 ตุลาคม 2560 
 
 

ไดมี้การยกเลิก TK Agreement ระหว่าง EPCO-E กบั GK3 ฉบบัลงวนัท่ี 1 
เมษายน 2559 และไดท้ าสัญญาใหม่ เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2560 แทนฉบบัเดิม ซ่ึง
เน้ือหาหลกัคือการเปล่ียนแปลงสัดส่วนผลตอบแทน จากเดิมคือสัดส่วนร้อยละ 97 : 3 
เป็นร้อยละ 98 : 2 และสดัส่วนการจ่ายเงินลงทุนจากเดิม 648.95 ลา้นเยน (ซ่ึงจ่ายช าระ
เงินลงทุนแลว้จ านวน 50 ลา้นเยน เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2559) เป็น 931 ลา้นเยน ทั้งน้ี 
EPCO-E ไดรั้บคืนเงินลงทุนจาก GK3 ตามสัญญาฉบบัเดิมท่ียกเลิก จ านวน 50 ลา้น
เยน และจ่ายเงินลงทุนตามสดัส่วนของสญัญาฉบบัใหม่จ านวน 931 ลา้นเยน 
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5 กมุภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 1/2561 มีมติอนุมติัแผนการเสนอ
ขายหุน้สามญัของบริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (EP) ต่อประชาชน
ทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO)  และแผนการน าหุน้ของ EP จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (Spin Off) โดยจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ท่ีจะเสนอขายต่อ
ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรกของ EP จะมีสดัส่วนร้อยละ 20 ของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมดของ EP ภายหลงัการเพ่ิมทุน และบริษทัฯ  จะยงัคงเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีอ  านาจ
ควบคุมใน EP ในสดัส่วนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนภายหลงัการเพ่ิมทุน 

6 มนีาคม 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
ทุนหุ้นสามัญอีกจ านวน 600,000,000 หุ้น รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้ ง ส้ิน 
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 

19 กนัยายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 10/2561 ไดมี้มติอนุมติัให ้บริษทั 
โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) (SPM)  เขา้ลงนามในสัญญาซ้ือขายหุ้น 
Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company (PKS) ท่ีเรียกช าระแลว้ และสัญญา
พฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ท่ีจงัหวดัฟูเยี้ ยน สาธารณรัฐสังคม
เวียดนาม จ านวน 2 โครงการ ขนาดก าลงัการผลิตรวม 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  

1 ตุลาคม 2561 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น โครงการ Kurihara I  ไดเ้ร่ิม
เดินเคร่ืองเชิงพาณิชยจ์ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ขนาดก าลงัการผลิต 9.52 เมกะวตัต ์

31 ตุลาคม 2561 
 
 
 
 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 11/2561 ไดมี้มติอนุมติัให ้     
Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company (PKS) ด าเนินการลงทุนก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ท่ีจงัหวดัฟูเยี้ยน สาธารณรัฐสงัคมเวียดนาม (“โครงการ 
PKS”) จ านวน 2 โครงการ ขนาดก าลงัการผลิตรวม 99.216 เมกะวตัต ์และอนุมติัให ้
บริษทั โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเมน้ท์ (ประเทศไทย) (SPM) เข้าท าบนัทึกขอ้ตกลง
ลงทุนร่วมกนัในโครงการ PKS โดย SPM ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 65 กบับริษทั คอม
มิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส์ โซลูชัน่ จ ากดั (มหาชน) (CSS) ในสัดส่วนร้อยละ 25 และ
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หนา้ท่ี 25  

31 ตุลาคม 2561 
(ต่อ) 
 
 
 

หุน้ส่วนท่ีเหลือโดย Nam Viet Hung Investment Corporation) (NVH) และกรรมการ   
1 ท่านของ NVH ถือหุน้รวมกนัในสดัส่วนร้อยละ 10 

ทั้งน้ีโครงการโรงไฟฟ้าดงักล่าวไดจ้ าหน่ายไปเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 27 ธันวาคม 
2562 

12 ธันวาคม 2561 
              - 
13 สิงหาคม 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 13/2561 เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 
2561 ไดมี้มติอนุมติัให้เขา้ลงทุนซ้ือหุ้นสามญั บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) 
จ ากดั (WPS) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการพิมพ์หนงัสือ และวารสาร
ต่างๆ  จ านวน 42,250,000 หุน้ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 84.50 โดยซ้ือจาก บริษทั 
เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (NMG) ในราคาหุ้นละ 9.645 บาท เป็นเงิน 
407.50 ลา้นบาท และไดรั้บโอนหุน้ WPS เรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2561 จึง
ส่งผลให ้WPS เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 5/2562 เม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม 
2562 ไดมี้มติอนุมติัให้เขา้ลงทุนซ้ือหุน้สามญั WPS เพ่ิมอีกจ านวน 7,500,000 หุ้น 
หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 15.00 โดยซ้ือจากผูถื้อหุน้เดิม รวมจ านวน 5 ราย  ในราคา
หุน้ละ 9.645 บาท (เท่าเดิม)  เป็นเงิน 72.34 ลา้นบาท และท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 6/2562 เม่ือวนัท่ี 13  สิงหาคม 2562 ไดมี้มติอนุมติัใหเ้ขา้
ลงทุนซ้ือหุน้สามญั WPS เพ่ิมอีกจ านวน 250,000 หุน้ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.50 
โดยซ้ือจาก บมจ.อมัรินทร์ พร้ินต้ิง แอนด์ พบัลิชช่ิง ในราคาหุน้ละ 9.645 บาท (เท่า
เดิม)  เป็นเงิน 2.41 ลา้นบาท  โดยไดรั้บโอนหุน้ WPS เรียบร้อยแลว้  รวมถือหุน้ใน 
WPS สดัส่วนร้อยละ 100   

และเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 WPS ไดเ้ปล่ียนช่ือบริษทัเป็น บริษทั เวิลด์ พร้ินต้ิง 
แอนด ์แพค็เกจจ้ิง จ ากดั (WPP)  และสามารถผลิตกล่องลูกฟูกไดต้ั้งแต่เดือน ตุลาคม 
2562 เป็นตน้มา    

10–11 มถุินายน 2562 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีจังหวัดฟูเยี้ ยน สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม 
(“โครงการ PKS”) จ านวน 2 โครงการ ได้เร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย์จ าหน่าย
กระแสไฟฟ้า ขนาดก าลงัการผลิตรวม 99.216 เมกะวตัต ์ โดยกลุ่มบริษทัไดจ้ าหน่าย
โครงการน้ีไปแลว้ เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2562   

6 กนัยายน 2562 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 7/2562  เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 
2562  ไดมี้มติอนุมติัเร่ืองส าคญัดงัน้ี 
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6 กนัยายน 2562 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 

1. อนุมติัให ้EP ขายหุน้ จ านวนร้อยละ 100 ของหุน้ทั้งหมดของ บริษทั โซล่าร์ 
พาวเวอร์ แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (SPM) โดย SPM ถือหุน้ร้อยละ 
65 ของหุน้ทั้งหมดใน Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company (PKS)  
โดยด าเนินการขายหุน้และหน้ีของ SPM ใหก้บั บมจ.บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส 
(BGC)  มูลค่าประมาณ 1,259 ลา้นบาท  

2. อนุมติัให้ EP จดัตั้งบริษทัย่อยในฮ่องกง เพ่ิมอีกจ านวน 2 แห่ง   ไดแ้ก่        
EPVN W1 (HK) Company Limited และ EPVN W2 (HK) Company 
Limited  โดย EP ถือหุน้ร้อยละ 100  เพ่ือเป็นการปรับโครงสร้างการถือหุน้
ในบริษทัย่อยในต่างประเทศ และรองรับแผนธุรกิจในการลงทุน รวมถึงการ
ขยายการลงทุนในต่างประเทศในอนาคต  

25 พฤศจกิายน 2562 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น โครงการ Kurihara II  ไดเ้ร่ิม
เดินเคร่ืองเชิงพาณิชยจ์ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ขนาดก าลงัการผลิต 12.24 เมกะวตัต ์

27 ธันวาคม 2562 EP จ าหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ท่ีจงัหวดัฟูเยี้ยน สาธารณรัฐ
สังคมเวียดนาม จ านวน 2 โครงการ ขนาดก าลงัการผลิตรวม 99.216 เมกะวตัต์ โดย
ด าเนินการโอนหุน้และหน้ีของ SPM ใหแ้ก่ผูซ้ื้อ ( BGC)  เรียบร้อยแลว้ 
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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 พิมพอ์อฟเซตทั้งระบบป้อนแผ่นและ
ป้อนมว้น พบั เขา้เล่ม ไสกาว จนกระทัง่เขา้เล่มเป็นส่ิงพิมพส์ าเร็จรูป หรือตามแนวคิดแบบ One Stop Printing 
Facility  ต่อมาบริษทัฯไดข้ยายธุรกิจเพิ่มในดา้นพลงังานทดแทน ตั้งแต่ปลายปี 2554   ขยายธุรกิจส่ิงพิมพ์
ประเภทบรรจุภณัฑก์ระดาษส าหรับอาหารในปี 2560 และขยายธุรกิจส่ิงพิมพป์ระเภทกล่องลูกฟูกเพิ่ม โดยเร่ิม
ผลิตไดต้ั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2562 เป็นตน้มา 
 

โครงสร้างรายได้ของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ตามงบการเงนิรวม ตั้งแต่ปี 2560 – 2562 
                                                    หน่วย :  พนับาท 

โครงสร้างรายได้ ตามกลุ่มธุรกจิ  ปี 2562  %  ปี 2561  %  ปี 2560 % 

รายได้จากการขายและบริการ 

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

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

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

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

ก าไรจากการซ้ือในราคาต ่ากวา่มูลค่า
ยติุธรรม 

- - 130,982 11.06 - - 

ก าไรจากการขายเงินลงทุน 543,015 25.81 - - - - 
รายไดอ่ื้น/1 30,440 1.45 66,413 5.61 31,754 3.30 

รวมรายได้ทั้งหมด 2,103,727 100.00 1,184,663 100.00 962,631 100.00 
หมายเหตุ:-  /1 รายไดอ่ื้น ประกอบดว้ย รายไดค้่าจดัการ, รายไดจ้ากการจ าหน่ายคาร์บอนเครดิต, ดอกเบ้ียรับ  

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
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การประกอบธุรกจิส่ิงพมิพ์ และบรรจุภัณฑ์ 
 

ลกัษณะผลติภัณฑ์ และบริการ 
บริษทัฯท าการผลิตตามแบบ และค าสั่งซ้ือของลูกคา้ ซ่ึงสามารถแบ่งตามวตัถุประสงคข์องงาน ได้

ดงัน้ี :- 
1. งานพิมพ์เพื่อการศึกษา การส่ือสารและการบนัเทิง เช่น การพิมพ์หนังสือ สมุดต าราเรียน 

วารสาร ต่าง ๆ ทั้งรายวนั รายสัปดาห์ รายเดือน ตลอดจนนิตยสารเพื่อความรู้และความบนัเทิง 
2. งานพิมพเ์พื่อการโฆษณา เช่น โปสเตอร์ ใบปลิว ฯลฯ 
3. งานพิมพส์ าหรับการผลิตหนงัสือพิมพร์ายวนัหรือรายสัปดาห์ แบบป้อนกระดาษมว้น  

 

งานพิมพด์งักล่าวสามารถจดัแบ่งตามประเภทของผลิตภณัฑ์ โดยแบ่งเป็นประเภท หนงัสือพิมพ,์ 
นิตยสาร, หนงัสือ, ปฎิทิน, โบวช์วัร์, แคต็ตาล็อก และอ่ืนๆ โดยมีโครงสร้างรายละเอียดของรายได ้ดงัน้ี :- 

 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                       
หน่วย :  พนับาท 

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

รวม – ในประเทศ 558,608 96.64 416,765 97.40 439,939 98.88 
ต่างประเทศ:-             
หนงัสือพิมพ ์ 1,946 0.34 2,760 0.65 2,950 0.66 
หนงัสือ 17,497 3.03 3,716 0.87 1,197 0.27 
โบวช์วัร์, แคต๊ตาล็อก อ่ืนๆ - - 156 0.04 21 0.01 
ปฏิทิน - - 4,151 0.97 820 0.18 
บรรจุภณัฑ์ - - 340 0.08 - - 

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

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

ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ 
 บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) รับพิมพง์านทุกชนิดบนกระดาษ ทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ สามารถแบ่งตามประเภทของผลิตภณัฑ ์โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี :- 
 

1)  ประเภทหนังสือพมิพ์ 
 บริษทัฯเป็นผูผ้ลิตเพียงบริษทัเดียวในประเทศไทย ท่ีให้บริการพิมพห์นงัสือพิมพ ์โดยท่ีไม่มีหัว
หนงัสือเป็นของบริษทั  จึงเป็นจุดเด่นในการให้บริการพิมพห์นงัสือพิมพ ์หนงัสือพิมพร์ายวนัท่ีบริษทัให้
การบริการ  เช่น  หนงัสือพิมพผ์ูจ้ดัการรายวนั, หนงัสือพิมพท์นัหุ้นรายวนั, หนงัสือพิมพต่์างประเทศ  เช่น 
Nikkei Newspaper, หนงัสือพิมพฐ์านเศรษฐกิจ เป็นตน้  
 

2)  ประเภทนิตยสารรายเดือน, รายปักษ์ และรายสัปดาห์ 
 บริษทัฯไดใ้หบ้ริการพิมพนิ์ตยสารแก่บริษทัเจา้ของหนงัสือหลายบริษทั โดยเป็นนิตยสารรายเดือน
, รายปักษ ์และรายสัปดาห์  อาทิเช่น  นิตยสาร อ.ส.ท. รายเดือน,  LIPS รายเดือน, ธรรมลีลารายเดือน เป็น
ตน้  เน่ืองจากส่ืออิเล็คทรอนิคส์สมยัใหม่ หรือ Social Media ต่างๆท่ีเขา้มามีบทบาทในยุคปัจจุบนั ท าให้
นิตยสารหลายฉบบัตอ้งลดจ านวนพิมพ ์และบางฉบบัก็ปิดตวัลง  จึงส่งผลใหบ้ริษทัฯมียอดส่ิงพิมพป์ระเภท
น้ีลดลง 
 

3)  ประเภทหนังสือ, คู่มือ และพอ็กเกต็บุ๊ค 
 ในปีน้ีภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศยงัคงชะลอตัว  ธุรกิจต่างๆยงัคงด าเนินไปได้  บริษทัฯ
สามารถสร้างลูกคา้รายใหม่  และยงัคงรักษาฐานลูกคา้เดิมไวไ้ด ้ โดยมุ่งเนน้ไปยงัลูกคา้กลุ่มเป้าหมายท่ีมี
ศกัยภาพสูง  เพื่อเพิ่มมูลค่างานพิมพ ์ และจากการท่ีภาครัฐใหก้ารสนบัสนุนส่ือการเรียนการสอนนั้น ท าให้
บริษทัฯสามารถรักษายอดส่ิงพิมพป์ระเภทหนงัสือเรียนไวไ้ด ้ และบริษทัฯยงัคงไดรั้บการสนบัสนุนจาก
ลูกคา้ประเทศเพื่อนบา้น เป็นงานส่ิงพิมพแ์บบเรียนกระทรวงศึกษาธิการลาวเช่นเคย  ส าหรับงานพิมพ์
ประเภทหนงัสือคู่มือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และกลอ้งถ่ายรูป อาทิเช่น คู่มือ FUJITSU, คู่มือรถยนต ์ฯลฯ  บริษทัฯ
ยงัสามารถรักษายอดขายส่ิงพิมพป์ระเภทน้ีไวไ้ด ้   
 

4)  ประเภทโบชัวร์ แค็ตตาล็อก อ่ืนๆ  
 จากนวตักรรมและเทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีเขา้มามีบทบาทส าคญัในยุคปัจจุบนั ลูกคา้ของบริษทัฯ
บางราย เปล่ียนช่องทางการน าเสนอผลิตภณัฑเ์ป็นแบบดิจิทลัคอนเทนตผ์า่นช่องทางเวบ็ไซต,์ ผา่นช่องทาง
อิเลคทรอนิกส์ หรือทาง Social Media ต่างๆ  แต่บริษทัฯยงัสามารถรักษายอดขายส่ิงพิมพป์ระเภทน้ีได ้
เน่ืองจากไดรั้บการสนบัสนุนจากฐานลูกคา้เดิมไวไ้ด ้
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5)  ประเภทปฏิทนิ และไดอาร่ี 
 บริษทัฯ ยงัสามารถรักษาฐานลูกคา้เดิม และสร้างลูกคา้ใหม่ไดส้ าหรับงานพิมพป์ระเภทปฏิทิน 
และไดอาร่ี เพราะแต่ละบริษทัยงัตอ้งสั่งพิมพเ์พื่อส าหรับแจกในช่วงปลายปี   ท าให้บริษทัฯสามารถรักษา
ยอดส่ิงพิมพป์ระเภทน้ีได ้โดยมียอดขายเพิ่มข้ึนไม่มากนกั 
 

ลกัษณะของลูกค้า 
ลกัษณะลูกคา้ส าคญัของบริษทัแบ่งไดด้งัน้ี 
1. ลูกคา้ท่ีมีการเซ็นสัญญาระยะเวลามากกวา่ 1 ปีข้ึนไป  มียอดขายประมาณร้อยละ 20 ของยอดขาย ปี 

2562 
2. ลูกคา้ท่ีมีการเซ็นสัญญาระยะเวลา1ปีโดยต่อสัญญาทุกปี มียอดขายประมาณร้อยละ 10 ของยอดขาย 

ปี 2562 
3. ลูกคา้ท่ีมีการส่งงานเป็นประจ า โดยไม่มีการเซ็นสัญญา แต่มีใบสั่งซ้ือ มียอดขายประมาณร้อยละ 55 

ของยอดขาย ปี 2562 
4. ลูกคา้ใหม่ และลูกคา้ทัว่ไป มียอดขายประมาณร้อยละ 10 ของยอดขาย ปี 2562 

 

บริษทัฯคาดวา่รายไดจ้ากส่ิงพิมพใ์นปี 2563 จะโตข้ึนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 30 จากปี 2562 เน่ืองจาก
ปลายปี 2562  บริษทัฯไดข้ยายการลงทุนในการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) 
จ ากดั (WPS) ในสัดส่วนร้อยละ 84.50% (เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั เวิลด์ พร้ินต้ิง แอนด์ แพ็คเกจจ้ิง จ  ากดั 
(WPP) เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2562) โดย WPP ประกอบธุรกิจส่ิงพิมพ ์ และมีรายไดป้ระจ าจากงานพิมพ์
หนงัสือพิมพข์องกลุ่มเนชั่น  และ WPP ไดข้ยายธุรกิจส่ิงพิมพไ์ปยงับรรจุภณัฑ์กระดาษประเภทกล่อง
ลูกฟูก โดยลงทุนเพิ่ม ปรับปรุงอาคาร และติดตั้งเคร่ืองจกัร Packaging ใหม่ ใชพ้ลงังานทดแทนท่ีเป็นมิตร
กบัส่ิงแวดลอ้ม ในการติดตั้ง Solar Rooftop  โดยสามารถผลิตกล่องลูกฟูกไดต้ั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 เป็น
ตน้มา  บริษทัฯจึงเช่ือมัน่วา่จะมีรายไดจ้ากธุรกิจส่ิงพิมพท่ี์เพิ่มข้ึนมากตามล าดบัต่อไป   

 

 ในปี 2562 แนวโนม้ภาพรวมธุรกิจส่ิงพิมพ ์และบรรจุภณัฑ์คาดการณ์วา่ในช่วงตน้ปีเศรษฐกิจมี
การขยายตวัท่ีดี มีทิศทางฟ้ืนตวัดีข้ึน แต่ช่วงคร่ึงหลงัของปีมีความย่อตวัลงบา้ง ทั้งน้ีในส่วนของธุรกิจ
ส่ิงพิมพน์ั้นยงัคงประสบปัญหา และไดรั้บแรงกดดนัจากพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปของผูบ้ริโภค ในการติดตาม
ขอ้มูลข่าวสารผา่นส่ือออนไลน์ท่ียงัคงเติบโตอยา่งต่อเน่ือง  ปัจจยัดงักล่าวจึงส่งผลกระทบต่อธุรกิจส่ิงพิมพ์
เพราะมีการแข่งขนักับเทคโนโลยีสมยัใหม่ และภาวะการขายโฆษณาของส่ือออนไลน์  มีเพียงตลาด
ทางดา้นบรรจุภณัฑ์ท่ีคาดวา่จะเติบโตประมาณร้อยละ 5 โดยไดรั้บปัจจยัหนุนจากภาวะเศรษฐกิจภายใน
และต่างประเทศท่ีมีทิศทางฟ้ืนตวัดีข้ึน  อีกทั้งความตอ้งการของผูบ้ริโภคในยุคดิจิทลัท่ียงัคงเติบโตอย่าง
ต่อเน่ือง การผลิตบรรจุภณัฑใ์นยคุปัจจุบนัมีนวตักรรมใหม่ๆ ใชเ้ทคโนโลยีระดบัสูง  เช่น  กล่องกระดาษท่ี
มีน ้าหนกัเบา  สะดวกและลดตน้ทุนในการขนส่ง สามารถใชบ้รรจุสินคา้ท่ีมีความหลากหลาย ตรงกบัความ
ตอ้งการใช้จากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบนั ท่ีตอ้งการความสะดวกรวดเร็ว ซ่ึงหนัมาเลือกซ้ือ
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สินคา้ออนไลนม์ากข้ึน และมีแนวโนม้ขยายตวัต่อเน่ือง ท าให้ตลาดส่ิงพิมพป์ระเภทบรรจุภณัฑ์มีแนวโนม้
เติบโตตามไปดว้ย ดงันั้นบริษทัจึงตอ้งปรับตวั เพื่อชิงส่วนแบ่งการตลาดบรรจุภณัฑ์ โดยจะขยายธุรกิจไป
ยงัผลิตภณัฑป์ระเภทกล่องลูกฟูกภายในปี 2563 เพื่อสร้างยอดขายใหเ้พิ่มข้ึนต่อไป  
 

1) ตลาดหนังสือพมิพ์ 
เน่ืองในปี 2562 มีการปรับราคากระดาษหนงัสือพิมพข้ึ์นสูงมาก ประจวบกบังบโฆษณาของธุรกิจ

หดตวัลง ท าให้บริษทัฯมีรายได้จากงานพิมพ์หนงัสือพิมพ์ท่ีลดลง  ดงันั้นในปี 2563 คาดว่ารายได้จาก
หนงัสือพิมพจ์ะปรับตวัลดลงประมาณร้อยละ 30 จากปี 2562 

 

2) ตลาดส่ิงพมิพ์ส าหรับธุรกจิขายตรง 
เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจไทยชะลอตวั ท าให้มีคนสนใจหันไปท าธุรกิจส่วนตวัเพิ่มข้ึน แต่ท าให้

ธุรกิจขายตรงมีการขยายตวัไม่มาก และบริษทัมียอดขายให้กบับริษทัขายตรง คิดเป็นร้อยละ 10 ของ
ยอดขายปี 2562 และคาดวา่ธุรกิจขายตรงจะเพิ่มยอดขายไดอี้กไม่มากนกั เน่ืองจากธุรกิจขายตรงเร่ิมหนัไป
ใชส่ื้อดา้นอิเล็คทรอนิคส์ โฆษณาผา่น Website , Social Media ต่างๆเพื่อส่ือสารโดยตรงถึงผูบ้ริโภคเพิ่ม
มากข้ึน ทั้งน้ีบริษทัจะพยายามรักษาส่วนแบ่งการตลาดอตัราร้อยละ  15  ในปี 2563 

 

3) ตลาดส่ิงพมิพ์ส าหรับธุรกจิขายปลกี และขายส่งขนาดใหญ่ 
ตลาดส่ิงพิมพส์ าหรับธุรกิจขายปลีกและขายส่งขนาดใหญ่มีการปรับวิธีโฆษณาสินคา้โดยการใช้

ส่ือผสมผสานส่ือออนไลน์ และออฟไลน์เขา้ดว้ยกนั เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในยุคปัจจนั 
ท าให้มีการปรับตวัในด้านส่ิงพิมพ์ โดยบริษทัขนาดใหญ่ ธุรกิจขายปลีกและขายส่ง เปล่ียนวิธีจากพิมพ์
ใบปลิวจ านวนมาก ไปลงโฆษณาทางดา้นหนงัสือพิมพร์ายวนั และลงโฆษณาทางดา้นส่ือออนไลน์เพิ่มมาก
ข้ึน โดยประมาณงานพิมพล์ดลง 

 

4) ตลาดส่ิงพมิพ์เพ่ือการศึกษา 
ตลาดส่ิงพิมพเ์พื่อการศึกษา เช่น ต าราเรียนในปี 2562  เป็นปีท่ีรัฐบาลยงัคงส่งเสริมเพื่อนกัเรียน

เรียนฟรีต่อเน่ือง โดยรัฐเป็นผูช้  าระค่าต าราเรียน ท าให้บริษทัท่ีเป็นผูจ้ดัพิมพมี์การขยายตวัมากและเป็น
ตลาดท่ีใหญ่มาก แต่ปัญหา คือ มีระยะเวลาการผลิตท่ีสั้ นมาก บริษทัฯจึงไดพ้ยายามหาตลาดส่ิงพิมพ ์เพื่อ
การศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เช่น หนงัสือเรียนกระทรวงศึกษาธิการลาว โดยในปี 2562 บริษทั
มีงานพิมพป์ระเภทการศึกษาเขา้มาประมาณ 180 ลา้นบาท 

 

5) ตลาดส่ิงพมิพ์นิตยสาร 
ในปี 2562 บริษทัฯมียอดขายนิตยสารลดลงไปมาก  เน่ืองจากส่ืออิเล็คทรอนิคส์สมยัใหม่ หรือ 

Social Media ต่างๆท่ีเขา้มามีบทบาทในยุคปัจจุบนั  ท าให้พฤติกรรมของผูอ่้านเร่ิมหนัไปใชบ้ริการทางส่ือ
ออนไลน์เพิ่มข้ึน ส่งผลใหนิ้ตยสารหลายฉบบัลดยอดจ านวนพิมพล์ง และหลายฉบบัก็ปิดตวัลง  แต่อยา่งไร
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ก็ตามบริษทัฯจะพยายามหาลูกคา้ใหม่ท่ีจดัท านิตยสารเพื่อความรู้ ความบนัเทิงให้เพิ่มมากข้ึน โดยบริษทัมี
ยอดขายส่ิงพิมพป์ระเภทนิตยสารประมาณ 50 ลา้นบาท ในปี 2562 

 

6) ตลาดส่ิงพมิพ์ประเภทคู่มือ 
ในปี 2562 ภาวะการส่งออกจะดีข้ึน แต่ตลาดส่ิงพิมพป์ระเภทคู่มือมีการฟ้ืนตวัอยา่งชา้ๆ และลูกคา้

ของบริษทัฯเร่ิมมีการฟ้ืนตวัมากข้ึน โดยบริษทัมียอดขายประเภทคู่มือเพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 15 จากปี 
2561  และคาดว่าในปี 2562 การส่งออกจะเติบโตประมาณร้อยละ 5  โดยบริษทัฯวางเป้าหมายยอดขาย
ประเภทคู่มือเพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 10  หรือ ประมาณ 20 ลา้นบาท  
 
 

สภาวะตลาดและแนวโน้มการเติบโต, การแข่งขัน และปัจจัยภายนอกทีก่ระทบต่ออุตสาหกรรมการพมิพ์ 
 

จากภาวะทัว่ไปในปี 2562 การพิมพย์งัคงซบเซาอยู่ แต่บริษทัคาดการณ์ว่าในปี 2563 เศรษฐกิจ
น่าจะทรงตวั และคาดหวงัวา่ภาคธุรกิจการส่งออกจะเติบโตเพียงเล็กนอ้ยจากปี 2562  

ทั้งน้ีไดบ้ริษทัฯไดข้ยายไปสู่ตลาดบรรจุภณัฑ์ โดยตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2562 เป็นตน้มา บริษทัยอ่ย 
(WPP)  เร่ิมผลิตกล่องลูกฟูก จึงเช่ือมัน่วา่จะเป็นการเพิ่มศกัยะภาพของกลุ่มบริษทัให้มีการเติบโตท่ีย ัง่ยืน
ต่อไป ซ่ึงจะท าใหร้ายไดส่ิ้งพิมพเ์ติบโตข้ึนในปี 2563 ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30  

 

การผลติหรือการจัดหาผลติภัณฑ์เพ่ือจ าหน่าย 
ทีต่ั้งโรงงาน    บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน)   

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

ก)  ก าลงัการผลติ และปริมาณการผลติ 
  

ก าลงัการผลติและปริมาณการผลติของโรงพมิพ์ตะวนัออก 
ก าลงัการผลติ/ปริมาณการผลิต   *   1000 

 

รายการ 2562 2561 2560 

1. หนงัสือพิมพ ์ฉบบั/ปี 30,500/15,000 30,500/15,000 30,500/15,000 
2. หนงัสือปกอ่อน เยบ็ลวด 25,000/20,000 25,000/20,000 25,000/20,000 
3.  หนงัสือปกอ่อน ไสกาว 27,000/10,000 27,000/10,000 27,000/7,200 
4.  หนงัสือปกแขง็ 3,000/150 3,000/150 3,000/200 
5.  ใบปลิวแผน่พบั 170,000/90,000 170,000/90,000 170,000/75,000 
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ข) อตัราการใช้ก าลงัการผลติ 
                  เน่ืองจากธุรกิจการพิมพย์งัเป็นธุรกิจบริการซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัฤดูกาล และโอกาสพิเศษต่าง ๆ ใน
รอบปี    จึงท าใหก้ารใชก้ าลงัการผลิตไม่สม ่าเสมอและคาดการณ์ล าบาก เพราะบางช่วงในฤดูกาลก าลงัการ
ผลิตไม่เพียงพอ แต่บางช่วงเวลาก็มีก าลังการผลิตเกินงานท่ีมีอยู่ ซ่ึงถ้าเฉล่ียการใช้ก าลังการผลิต จะ
ประมาณ 80% ต่อปี โดยการพิมพม์ว้นของหนงัสือพิมพย์งัสามารถรับงานไดอี้กมาก 
 

ค) อตัราเพิม่ของปริมาณการผลิตตามจ านวนหน่วย 
                  อตัราเพิ่มของปริมาณการผลิต บริษทัฯ ยงัสามารถจะพิมพ ์ เช่น หนงัสือพิมพไ์ดอี้ก 2 ลา้นฉบบั
ต่อเดือนแต่เน่ืองจากผลกระทบทางเศรษฐกิจจึงไม่มีงานเพียงพอ 
 

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

วตัถุดิบและผู้จ าหน่ายวตัถุดิบ (Supplier) 
 

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

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

 ตน้ทุนวตัถุดิบท่ีมากกวา่ 45% คือกระดาษ เป็นวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงราคา
ตามสภาวะเศรษฐกิจ 
 
 

สภาพปัญหาเกีย่วกบัวตัถุดิบ  
              ในปี 2562 ราคาเยื่อกระดาษปรับตวัเพิ่มข้ึนเล็กนอ้ย  ท าให้ราคากระดาษในประเทศมีการปรับตวั
สูงข้ึน และในปี 2563 คาดวา่ราคากระดาษจะปรับตวัเพิ่มข้ึนอีก   
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ผู้จ าหน่ายวตัถุดิบ (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 าหน่ายหมึกพมิพ์ 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 ,เคมีภัณฑ์ 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 

 

                ต่างประเทศ  
                            ผู้จ าหน่ายกระดาษ ประกอบด้วย :- 

1. UPM-Kymmene Asia Pacific Pte Ltd. 
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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 
 

ตามท่ีภาครัฐไดมี้นโยบายในการสนบัสนุนการใช้ไฟฟ้าพลงังานทดแทนนั้น โดยกลุ่มบริษทัได้

เล็งเห็นถึงโอกาสในการพฒันา และได้ลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังานทดแทน  ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีมี

ศกัยภาพในการเจริญเติบโตท่ีสูง และมีความเส่ียงในการด าเนินงานต ่า ตลอดจนสามารถสร้างรายได้ท่ี

มัน่คงไดใ้นระยะยาว  

โดยมีธุรกิจหลัก คือ การผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ประเภทพลังงาน

แสงอาทิตยเ์ป็นหลกั โดยมีโครงการตั้งอยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ อีกทั้งยงัรับเหมาติดตั้งระบบ

ผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2560 นอกจากน้ี บริษทัฯ มีการลงทุนในบริษทัร่วม ซ่ึง

ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน ้ า โดยโรงไฟฟ้าแบบพลังงานความร้อนร่วม (“Co-

generation”)  

ปัจจุบนั โครงการผลิตไฟฟ้าท่ีอยูภ่ายใตก้ารด าเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม (“กลุ่มบริษทั

ฯ”) ทั้งท่ีด าเนินการเชิงพาณิชย ์(“COD”) แล้ว  และโครงการท่ีอยู่ระหว่างการพฒันา  รวมทั้งหมด 29 

โครงการ คิดเป็นก าลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม  222.59 เมกะวตัต ์และก าลงัการ

ผลิตไอน ้าเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุน้รวม 38.85 ตนัต่อชัว่โมง  โดยแบ่งเป็นโครงการท่ี COD แลว้ 21 

โครงการ คิดเป็นก าลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 215.60  เมกะวตัต ์และก าลงัการ

ผลิตไอน ้าเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุน้รวม 38.85 ตนัต่อชัว่โมง และโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการพฒันา 8 

โครงการ คิดเป็นก าลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุน้รวม 6.99 เมกะวตัต ์
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โครงสร้างรายได้ของธุรกจิโรงไฟฟ้า 
 

1. รายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้า 
 กลุ่มบริษทัได้ลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (PPA) กับ กฟภ. ส าหรับการซ้ือขายไฟฟ้า ของ 

โรงไฟฟ้า   บ่อพลอย จ านวน 10 เมกะวตัต ์และโรงไฟฟ้าลพบุรี จ  านวน 5 เมกะวตัต ์รวม 2 โครงการ เป็น
จ านวน 15 เมกะวตัต ์โดยสัญญามีระยะเวลา 5 ปี ต่ออายุคร้ังละ 5 ปี โดยอตัโนมติั รวมเป็นระยะเวลา 25 ปี 
และมีผลบงัคบัใชจ้นกวา่ผูผ้ลิตไฟฟ้ายืน่หนงัสือขอยกเลิกสัญญา 
 

2. รายได้จากส่วนเพิม่ราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) 
 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ถือเป็นพลงังานหมุนเวียนรูปแบบหน่ึง ท่ีได้รับการส่งเสริมจาก

ภาครัฐ โดยไดรั้บส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าในอตัรา 8 บาทต่อกิโลวตัตช์ัว่โมง เป็นระยะเวลา 10 ปี นบัจาก
วนัเร่ิมซ้ือขายไฟฟ้า 
 

3. รายได้ค่าก่อสร้าง 
 จากธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ เร่ิมมีการรับรู้รายได้

ประเภทน้ีในช่วงไตรมาสท่ี 4 ของปี 2560 
 
 

สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
กลุ่มบริษทัไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดย

ไดรั้บสิทธ์ิประโยชน์ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการระยะเวลา 8 ปี นบั
แต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได ้และภายหลงัจากระยะเวลา 8 ปี ดงักล่าว กิจการจะไดรั้บการลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติ เป็นระยะเวลา 5 ปี และโรงไฟฟ้าบ่อพลอยเร่ิมจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียบร้อยแลว้ ตั้งแต่วนัท่ี 15 ตุลาคม 2555 และโรงไฟฟ้าลพบุรี เร่ิมจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้ากบัการไฟฟ้า ตั้งแต่วนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2557 อตัราภาษีท่ีช าระสามารถสรุปได ้ดงัน้ี :- 

 

ปี 
อตัราภาษทีี่ได้รับ 

การยกเว้น 
อตัราภาษเีงินได้ 

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

ตั้งแต่ปีท่ี 13 ข้ึนไป 0% 30% 
 

* ค านวณจากอตัราภาษีเงินไดป้กติ 30% 
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ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
 

บริษทัย่อยทางตรงและทางออ้ม ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
ประเภทพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นหลกั โดยมีโครงการตั้งอยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ และยงัมีการ
ประกอบกิจการรับติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2560 นอกจากน้ี ยงัมี
บริษทัร่วมของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าประเภทโรงไฟฟ้า Cogeneration 
 

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ประเภท Solar Farm ในประเทศไทย 
 ปัจจุบนั กลุ่มบริษทัฯ มีโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยป์ระเภท Solar Farm ในประเทศไทยท่ี

ด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ รวมทั้งส้ิน 4 โรง มีก าลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขายรวมทั้งส้ิน 20 เมกะวตัต ์(ก าลงั
การผลิตติดตั้งรวมประมาณ 23 เมกะวตัต)์ โดยมีรายละเอียดของแต่ละโรงไฟฟ้า ซ่ึงด าเนินการโดยบริษทั
ยอ่ย 4 บริษทั ดงัต่อไปน้ี 
 

โครงการ 
เจ้าของ
โครงการ 

คู่สญัญา 
ท่ีตัง้โครงการ ก าลงัการผลิต

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

โครงการบ่อพลอย 1 RPV กฟภ. บ่อพลอย กาญจนบุร ี 5 15 ตุลาคม 2555 
โครงการบ่อพลอย 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 ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย ซ่ึง 

EP ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โครงการบ่อพลอย 1 เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์นาด
ก าลงัการผลิตเสนอขาย 5 เมกะวตัต์ ซ่ึงอยู่ท่ีอ  าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี และมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า
ส าหรับผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (VSPP) กบั กฟภ. โดยไดรั้บส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) ในราคา 8 
บาทต่อกิโลวตัตช์ัว่โมง เป็นระยะเวลา 10 ปี โดย COD เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2555 ซ่ึงจะไดรั้บการยกเวน้
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ภายใตบ้ตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
เป็นระยะเวลา 8 ปีนบัจากวนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการดงักล่าว และไดรั้บการลดหยอ่นภาษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิส่วนท่ีไดจ้ากกิจการดงักล่าวในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติเป็นระยะเวลา
อีก 5 ปีหลงัจากพน้ช่วงเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

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

ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.98 โครงการบ่อพลอย 2 เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์นาด
ก าลงัการผลิตเสนอขาย 5 เมกะวตัต์ ซ่ึงอยู่ท่ีอ  าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี และมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า
ส าหรับผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (VSPP) กบั กฟภ. โดยไดรั้บส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) ในราคา 8 
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บาทต่อกิโลวตัตช์ัว่โมง เป็นระยะเวลา 10 ปี โดย COD เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2555 ซ่ึงจะไดรั้บการยกเวน้
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ภายใตบ้ตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
เป็นระยะเวลา 8 ปีนบัจากวนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการดงักล่าว และไดรั้บการลดหยอ่นภาษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิส่วนท่ีไดจ้ากกิจการดงักล่าวในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติเป็นระยะเวลา
อีก 5 ปีหลงัจากพน้ช่วงเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

 
รูปภาพโครงการบ่อพลอย 1 และโครงการบ่อพลอย 2 ซ่ึงอยูใ่นพื้นท่ีติดกนั 

 

 
 

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

ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์นาดก าลงัการผลิตเสนอขาย 5 เมกะ
วตัต ์ซ่ึงตั้งอยูท่ี่อ  าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี และมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าส าหรับผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก 
(VSPP) กบั กฟภ. โดยไดรั้บส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) ในราคา 8 บาทต่อกิโลวตัต์ชัว่โมง เป็น
ระยะเวลา 10 ปี โดย COD เม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2557 ซ่ึงจะไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับ
กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ภายใตบ้ตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นระยะเวลา 8 ปีนบัจาก
วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการดงักล่าว และไดรั้บการลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไร
สุทธิส่วนท่ีได้จากกิจการดงักล่าวในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติเป็นระยะเวลาอีก 5 ปีหลงัจากพน้
ช่วงเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
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รูปภาพโครงการลพบุรี 
 

 
 
(ง). โครงการปราจีนบุรี  
โครงการปราจีนบุรีด าเนินการโดย PS ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้มท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อย หาก

พิจารณาเฉพาะหุ้นสามญัของ PS โดย EP ถือหุ้นใน PS ผา่น AQT คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 
(อยา่งไรก็ตาม หากนบัรวมหุ้นบุริมสิทธิของ PS จะท าให้ EP ถือหุ้นทางออ้มใน PS คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
48.39 ทั้งน้ี AQT มีสิทธิในการรับเงินปันผลร้อยละ 100.00 จาก PS และมีอ านาจควบคุมโดยสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดร้อยละ 90.36 ใน PS เน่ืองจากมีหุน้บุริมสิทธิของ PS อีกส่วนหน่ึง โดยหุ้นบุริมสิทธิของ PS มีเพียง
สิทธิออกเสียง 1 เสียงต่อ 10 หุน้ และไม่มีสิทธิรับเงินปันผล ทั้งน้ี หุ้นบุริมสิทธิดงักล่าวถือครองโดยบริษทั 
เมทลิงค์ อินโฟ จ ากดั ซ่ึงไม่ไดมี้ความเก่ียวขอ้งกบักรรมการ ผูบ้ริหารและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ 
และการท่ีบริษทั เมทลิงค์ อินโฟ จ ากดั ถือหุ้นบุริมสิทธิดงักล่าวเป็นไปเพื่อให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของ 
กฟภ.)   

ทั้งน้ี โครงการปราจีนบุรีเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์นาดก าลงัการผลิตเสนอขาย 
5   เมกะวตัต์ ซ่ึงอยู่ท่ีอ  าเภอเมือง จงัหวดัปราจีนบุรี และมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าภายใตโ้ครงการผลิตไฟฟ้า
จากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพื้นดินส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร กบั 
กฟภ. แบบ FIT ในราคา 5.66 บาทต่อกิโลวตัตช์ัว่โมง คงท่ีตลอดอายุสัญญา เป็นระยะเวลา 25 ปี โดย COD 
เม่ือวนัท่ี 30 ธันวาคม 2559 ซ่ึงจะได้รับการยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับกิจการผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตย ์ภายใตบ้ตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นระยะเวลา 8 ปีนบัจากวนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้าก
การประกอบกิจการดังกล่าว ทั้งน้ี มูลค่าของภาษีเงินได้นิติบุคคลส่วนท่ีได้รับยกเวน้รวมกันตลอด
ระยะเวลาท่ีไดรั้บการยกเวน้จะไม่เกินกวา่ร้อยละ 100 ของเงินลงทุนของโครงการ (ไม่รวมค่าท่ีดินและทุน
หมุนเวยีน)  
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รูปภาพโครงการปราจีนบุรี 

 

 

โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ประเภท Solar Rooftop ในประเทศไทย 

ปัจจุบนั EPCOG ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย ซ่ึง EP ถือหุ้นในสัดส่วนร้อย
ละ 99.99 ด าเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยป์ระเภท Solar Rooftop ในประเทศไทย ซ่ึง
ด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ รวมทั้งส้ิน 3 โครงการ ก าลงัการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 1,505 กิโลวตัต ์ ซ่ึง
ประกอบดว้ยสัญญาท่ี EPCOG เขา้ท ากบั กฟน. จ านวน 8 ฉบบั (บางโครงการประกอบดว้ยสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้าหลายฉบบั โปรดพิจารณาหมายเหตุประกอบตารางด้านล่าง) โดยท่ีทุกสัญญาดงักล่าวมีอายุ 25 ปี 
ทั้งน้ี ทั้ง 3 โครงการ (ประกอบดว้ยสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 8 ฉบบั) ดงักล่าวไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลส าหรับกิจการผลิตไฟฟ้าจาก Solar Rooftop ภายใตบ้ตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นระยะเวลา 8 ปี
นบัจากวนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการดงักล่าว และส าหรับโครงการก่ิงบางเสาธง (ประกอบดว้ย
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 5 ฉบบั) ยงัไดรั้บการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีได้จากการ
ลงทุนในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติเป็นระยะเวลาอีก 5 ปีหลงัจากพน้ช่วงเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคล ส าหรับรายละเอียดของแต่ละโครงการท่ีจ 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) โครงการหลกัสีป่ระกอบดว้ยสญัญาซื้อขายไฟฟ้า 2 สญัญา ขนาด 237.16 กโิลวตัต์ และ 64.68 กโิลวตัต์ โดย COD ณ วนัที ่ 28 
เมษายน 2558 และ 30 เมษายน 2558 ตามล าดบั 

(2) โครงการกิง่บางเสาธงประกอบดว้ยสญัญาซื้อขายไฟฟ้า 5 สญัญา ขนาด 215.60 กโิลวตัต์ เท่ากนัทุกสญัญา โดย COD ณ วนัที ่ 18 
กนัยายน 2557 พรอ้มกนัทุกสญัญา  

 

นอกจากน้ี EPCOG ยงัด าเนินกิจการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากระบบ Solar Rooftop ให้แก่ผูใ้ช้
ไฟฟ้าภาคเอกชน จ านวน 5 โครงการ ขนาดก าลงัการผลิตรวมประมาณ  5.37 เมกะวตัต์ ซ่ึงเดินเคร่ืองเชิง
พาณิชยจ์  าหน่ายกระแสไฟฟ้า แล้ว 44 โครงการ อยู่ระหว่างการด าเนินการอีกจ านวน 1 โครงการ  โดย
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยด์งักล่าวมีระยะเวลา 15 ปี ถึง 25 ปี 

ภาพโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยป์ระเภท Solar Rooftop 
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โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ประเภท Solar Farm ในประเทศญีปุ่่น 
ปัจจุบนั บริษทัฯ มีการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ประเภท Solar Farm ใน

ประเทศญ่ีปุ่นจ านวน 5 โครงการ ส าหรับโครงการท่ีอยูร่ะหว่างการพฒันา ซ่ึงไดแ้ก่ โครงการชิจิคะชุคุ 1 
โครงการชิจิคะชุคุ 2 และโครงการคูริฮาร่า 2 โครงสร้างการลงทุนจะเป็นรูปแบบการถือหุ้นตามปกติ 
อยา่งไรก็ตาม ส าหรับโครงการเกียวโต ซ่ึง COD ไปแลว้ และมีการด าเนินการผา่น Kyotamba GK ไดมี้การ
ปรับโครงสร้างการลงทุนเป็นแบบ จีเค-ทีเค ตามกฏหมายของประเทศญ่ีปุ่น 

โดยโครงสร้างการลงทุนแบบ จีเค-ทีเค มีความหมายวา่ “การลงทุนซ่ึงหุ้นส่วนไม่มีสิทธิออกเสียง” 
โดยโครงสร้างการลงทุนแบบ จีเค-ทีเค เป็นโครงสร้างการร่วมทุนแบบหน่ึงในญ่ีปุ่น ซ่ึงมีจุดประสงค์
เพื่อใหผู้ล้งทุนไดสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษี ทั้งน้ี ภายใตส้ัญญาระหวา่งนกัลงทุนทีเค (TK Investor ซ่ึงในท่ีน้ี
คือ EPCOE ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ) กบัผูด้  าเนินกิจการ (TK Operator ซ่ึงในท่ีน้ีคือ Kyotamba GK) 
โดยท่ีนกัลงทุนทีเคจะน าส่งเงินลงทุนให้แก่ผูด้  าเนินกิจการ เพื่อเป็นเงินทุนในการประกอบธุรกิจ และจะมี
สิทธิในการรับส่วนแบ่งก าไรจากการประกอบกิจการตามสัดส่วนท่ีระบุในสัญญาทีเค (Tokumei Kumiai 
Agreement) แต่จะไม่มีอ านาจในการบริหารหรือควบคุมกิจการ ในขณะท่ีผูด้  าเนินกิจการจะเป็นเจา้ของ
ทรัพยสิ์นโรงไฟฟ้า และเป็นผูท่ี้มีสิทธิอิสระในการตดัสินใจและบริหารธุรกิจ 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงท่ีโครงการอยู่ระหว่างการพฒันา ก่อนท่ีจะมีการปรับโครงสร้างการลงทุน
เป็นแบบ จีเค-ทีเค กลุ่มบริษทัฯ จะมีส่วนร่วมส าคญัในการตดัสินใจต่างๆ เพื่อก าหนดรูปแบบการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าและวางรากฐานแนวทางการด าเนินโครงการภายหลงัการ COD อีกทั้งสัญญาทีเคได้ระบุว่าผู ้
ด  าเนินกิจการจะตอ้งด าเนินโครงการเพื่อผลตอบแทนของนกัลงทุนทีเคเป็นส าคญั 
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ปัจจุบนั กลุ่มบริษทัฯ มีโครงการ Solar Farm ในประเทศญ่ีปุ่นท่ีด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ล้ว 3 
โครงการ ก าลงัการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 31.75 เมกะวตัต ์และท่ีอยูร่ะหวา่งก่อสร้าง 2 โครงการ ก าลงัการ
ผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมประมาณ 3.465 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 

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

ครูฮิาร่า 
จงัหวดัมยิาก ิ

9.52 1 ตุลาคม 2561 

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

ครูฮิาร่า 
จงัหวดัมยิาก ิ

12.24 25 พฤศจกิายน 2562 

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

ชจิคิะชุคุ  
จงัหวดัมยิาง ิ

1.98 ไตรมาสที ่3 ปี 2563 (คาดการณ์) 

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

ชจิคิะชุคุ  
จงัหวดัมยิาง ิ

1.485 ไตรมาสที ่4 ปี 2564 (คาดการณ์) 

 

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

EPCOE ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ลงทุนใน Kyotamba GK ผา่นโครงสร้างการลงทุนแบบ TK โดย 
EPCOE ไดล้งทุนและมีสิทธิไดรั้บส่วนแบ่งก าไรร้อยละ 98 จาก Kyotamba GK 

โครงการเกียวโตเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์นาดก าลงัการผลิตเสนอขาย 9.99 เม
กะวตัต์ ซ่ึงอยู่ท่ีเขตพื้นท่ีเกียวตมับะ จงัหวดัเกียวโต ซ่ึงไดรั้บค่าขายไฟฟ้าในระบบ FiT โดยมีราคาขาย
ไฟฟ้าอยูท่ี่ 32 เยนต่อกิโลวตัตช์ัว่โมง คงท่ีตลอดอายสุัญญา เป็นระยะเวลา 20 ปี  

รูปภาพโครงการเกียวโต 
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(ข). โครงการคูริฮาร่า 1 

โครงการคูริฮาร่า 1 ด าเนินการโดย AE Power GK ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 98.00 
เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์นาดก าลงัการผลิตเสนอขาย 9.52 เมกะวตัต ์ซ่ึงอยูท่ี่เขตพื้นท่ีคู
ริฮาร่า จงัหวดัมิยากิ ซ่ึงไดรั้บหนงัสือแจง้ผลการพิจารณารับซ้ือไฟฟ้าจาก Tokoku โดยมีระยะเวลาซ้ือขาย
ไฟฟ้า 20 ปี ในระบบ FiT ซ่ึงราคาขายไฟฟ้าอยูท่ี่ 40 เยนต่อกิโลวตัตช์ัว่โมง คงท่ีตลอดอายสุัญญา 

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

เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์นาดก าลงัการผลิตเสนอขาย 12.24  เมกะวตัต ์ซ่ึงอยูท่ี่เขตพื้นท่ี
คูริฮาร่า จงัหวดัมิยากิ ไดรั้บหนงัสือแจง้ผลการพิจารณารับซ้ือไฟฟ้าจาก Tokoku โดยมีระยะเวลาซ้ือขาย
ไฟฟ้า 20 ปี ในระบบ FiT ซ่ึงราคาขายไฟฟ้าอยูท่ี่ 36 เยนต่อกิโลวตัตช์ัว่โมง คงท่ีตลอดอายสุัญญา 

 

รูปภาพโครงการคูริฮาร่า 1 
 

 
 

โครงการทีอ่ยู่ระหว่างพฒันาและก่อสร้าง 

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

เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์นาดก าลงัการผลิตเสนอขาย 1.98 เมกะวตัต ์ซ่ึงอยูท่ี่เขตพื้นท่ีชิ
จิคะชุคุ จงัหวดัมิยางิ ซ่ึงไดรั้บหนงัสือแจง้ผลการพิจารณารับซ้ือไฟฟ้าจาก Tohoku Electric Power Co., 
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Inc. (“Tohoku”) โดยมีระยะเวลาซ้ือขายไฟฟ้า 20 ปี ในระบบ FiT ซ่ึงราคาขายไฟฟ้าอยู่ท่ี 21 เยนต่อ
กิโลวตัตช์ัว่โมง คงท่ีตลอดอายสุัญญา 

 

(จ). โครงการชิจิคะชุคุ 2 

โครงการชิจิคะชุคุ 2 ด าเนินการโดย Higashi GK ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 98.00 
เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์นาดก าลงัการผลิตเสนอขาย 1.485 เมกะวตัต ์ซ่ึงอยูท่ี่เขตพื้นท่ี
ชิจิคะชุคุ จงัหวดัมิยางิ ซ่ึงไดรั้บหนงัสือแจง้ผลการพิจารณารับซ้ือไฟฟ้าจาก Tohoku โดยมีระยะเวลาซ้ือ
ขายไฟฟ้า 20 ปี ในระบบ FiT ซ่ึงราคาขายไฟฟ้าอยูท่ี่ 21 เยนต่อกิโลวตัตช์ัว่โมง คงท่ีตลอดอายสุัญญา 

 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ประเภท Solar Farm ในประเทศเวยีดนาม 

ปัจจุบนั บริษทัฯ มีการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ประเภท Solar Farm ท่ี
จงัหวดัฟูเยี้ยน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม จ านวน 2 โครงการ ขนาดก าลงัการผลิตติดตั้งรวม 99.216 เม
กะวตัต ์โดยสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า มีระยะเวลาขายไฟฟ้าให้กบั 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 อา้งอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 30 ตุลาคม 2561 ) 
ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวา่ “โครงการ PKS”   ดว้ยงบลงทุนทั้งส้ิน 2,834.27 ลา้นบาท  และมีมติอนุมติัให้บริษทั 
SPM  เขา้ท าบนัทึกขอ้ตกลงลงทุนร่วมกนัในโครงการ PKS  โดยมี SPM ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 65.00 
กบัผูร่้วมทุนบริษทัไทยรายหน่ึง ในสัดส่วนร้อยละ 25.00  และหุ้นส่วนท่ีเหลือถือหุ้นโดย Nam Viet Hung 
Investment Corporation (“NVH”) ในสัดส่วนร้อยละ 5.00 และกรรมการ 1 ท่านของ NVH ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 5.00 

กลุ่มบริษทัฯ มีโครงการ Solar Farm ในประเทศเวียดนาม ไดด้ าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 
10 , 11 มิถุนายน 2562 ก าลงัการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมประมาณ 99.216 เมกะวตัต ์โดยมีรายละเอียด
ของแต่ละโครงการ ดงัต่อไปน้ี 

 

โครงการ 
เจ้าของ
โครงการ 

คู่สญัญา ท่ีตัง้โครงการ 
ก าลงัการผลิต
เสนอขาย (MW) 

วนัเร่ิมจ่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย ์
(Commercial Operation Date) 

โครงการเวยีดนาม 1 SPM Electricity of 
Vietnam (“EVN”) 

ซงเกา 
จงัหวดัฟูเยีย้น 

49.608 10 มถุินายน 2562 

โครงการเวยีดนาม 2 SPM Electricity of 
Vietnam (“EVN”) 

ซงเกา 
จงัหวดัฟูเยีย้น 

49.608 11 มถุินายน 2562 

 

 *** ปัจจุบนั กลุ่มบริษทัฯ ไดมี้การจ าหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าท่ีประเทศเวยีดนามไปแลว้เม่ือวนัท่ี 
27 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ มีก าไรจากการจ าหน่ายโรงไฟฟ้าดงักล่าว จ านวนเงิน 543.01 ลา้นบาท 
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รูปภาพโครงการเวียดนาม 
 

 
 

ธุรกจิรับเหมาติดตั้งระบบผลติไฟฟ้า Solar Rooftop 

ในปี 2560 กลุ่มบริษทัฯ ไดเ้ร่ิมด าเนินธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop ผ่าน 
EPCOG และ EE ซ่ึงบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 99.99 และ 99.00 ตามล าดบั กลุ่มบริษทัฯ มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย
ไดแ้ก่ โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารพาณิชย ์โดยกลุ่มบริษทัฯ จะให้บริการออกแบบ จดัหาวสัดุอุปกรณ์ 
และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าให้แก่ลูกคา้ นอกจากน้ี อาจให้บริการดูแลและบ ารุงรักษาภายหลงัการ COD 
ตามระยะเวลาท่ีก าหนดในสัญญา 

ส าหรับ EPCOG ไดด้ าเนินการรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop ให้แก่ลูกคา้แลว้เสร็จ
แลว้ทั้งส้ิน 12 โครงการ รวมก าลงัการผลิตติดตั้ง 8.45 เมกะวตัต ์และมีโครงการท่ีลงนามในสัญญาวา่จา้ง
แลว้แต่ยงัด าเนินการติดตั้งไม่แลว้เสร็จ 1 โครงการ รวมก าลงัการผลิตติดตั้ง 0.34  เมกะวตัต ์

ส าหรับ EE มีโครงการรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop ท่ีลงนามในสัญญาวา่จา้ง
แลว้แต่ยงัด าเนินการติดตั้งไม่แลว้เสร็จ 5 โครงการ รวมก าลงัการผลิตติดตั้ง 3.18 เมกะวตัต ์
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โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม (Cogeneration) 

ปัจจุบนั กลุ่มบริษทัฯ มีการลงทุนในบริษทัร่วม 2 บริษทัซ่ึงด าเนินกิจการโรงไฟฟ้าพลงังานความ
ร้อนร่วม 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 

กรุงเทพมหานคร 

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 เมกะวตัต ์และก าลงัการ
ผลิตไอน ้ า 30 ตนัต่อชัว่โมง (หากคิดตามสัดส่วนการถือหุ้น ก าลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขายเท่ากบั 59.40 เม
กะวตัต ์ก าลงัการผลิตไอน ้าเท่ากบั 14.85 ตนัต่อชัว่โมง) โครงการลาดกระบงัใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง
หลกัในการผลิต มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. จ  านวน  90 เมกะวตัต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี นอกจากน้ี 
โครงการลาดกระบงัมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าและสัญญาซ้ือขายไอน ้ ากบัลูกคา้ซ่ึงเป็นโรงงานอุตสาหกรรมใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั 

ทั้งน้ี PPTC ได้รับการยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับกิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซและไอน ้ า 
ภายใตบ้ตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นระยะเวลา 8 ปีนบัจากวนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ
ดงักล่าว ทั้งน้ี มูลค่าของภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส่วนท่ีไดรั้บยกเวน้รวมกนัตลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บการยกเวน้
จะไม่เกินกวา่ร้อยละ 100 ของเงินลงทุนของโครงการ (ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวยีน) 
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รูปภาพโครงการลาดกระบงั 
 

 
 

 

(ข). โครงการบางปู 

โครงการบางปูด า เนินการโดย SSUT ซ่ึง เ ป็นบริษัทร่วมท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 40.00 
ประกอบดว้ยโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมจ านวน 2 โรง ขนาดก าลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขายต่อโรง 
120 เมกะวตัต ์และก าลงัการผลิตไอน ้ าต่อโรง 30 ตนัต่อชัว่โมง คิดเป็นก าลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขายรวม 
240 เมกะวตัต ์และก าลงัการผลิตไอน ้ารวม 60 ตนัต่อชัว่โมง (หากคิดตามสัดส่วนการถือหุ้น ก าลงัการผลิต
ไฟฟ้าเสนอขายรวมเท่ากบั 96 เมกะวตัต ์ก าลงัการผลิตไอน ้ ารวมเท่ากบั 24 ตนัต่อชัว่โมง) โครงการบางปู
ใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงหลกัในการผลิต มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. โรงละ 90 เมกะวตัต ์รวม 
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180 เมกะวตัต ์เป็นระยะเวลา 25 ปี นอกจากน้ี โครงการบางปูมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าและสัญญาซ้ือขายไอน ้ า
กบัลูกคา้ซ่ึงเป็นโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู 

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

รูปภาพโครงการบางปู 
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กระบวนการผลติไฟฟ้า 

โครงการ Solar Farm และโครงการ Solar Rooftop 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นกลุ่มบริษทัฯ แบ่งออกเป็นประเภท Solar Farm ซ่ึงผลิตไฟฟ้า
ส าหรับส่งเขา้ระบบโครงข่าย โดยมีการประกอบกิจการทั้งในและต่างประเทศ และประเภท Solar Rooftop 
ซ่ึงแบ่งออกเป็นการผลิตไฟฟ้าส าหรับส่งเขา้ระบบโครงข่าย และการผลิตไฟฟ้าเพื่อใชภ้ายในอาคารพาณิชย ์
โดยกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยทุ์กประเภทท่ีกล่าวมาน้ีมีอุปกรณ์หลกัและกระบวนการ
ผลิตไฟฟ้า ดงัน้ี 

อุปกรณ์หลกั 
1. แผงเซลลแ์สงอาทิตย ์(Solar Module) เป็นอุปกรณ์เปล่ียนพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นกระแสไฟฟ้า

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

เซลลแ์สงอาทิตยป์ระเภทผลึกซิลิคอน ผลิตจากแท่งผลึกซิลิคอนท่ีเกิดจากการหลอมละลาย
ซิลิคอนบริสุทธ์ิ โดยแผงเซลล์แสงอาทิตยป์ระเภทน้ีมีประสิทธิภาพต่อพื้นท่ีสูง อย่างไรก็
ตาม ตน้ทุนในการผลิตแผงเซลลแ์สงอาทิตยป์ระเภทน้ีค่อนขา้งสูง 

- โพลีคริสตลัไลน์ (Polycrystalline Silicon) ผลิตโดยการน าเอาซิลิคอนเหลวมาเทใส่แม่พิมพ์
ท่ีเป็นส่ีเหล่ียม ก่อนท่ีจะน ามาตดัเป็นแผน่บาง แผงเซลล์แสงอาทิตยป์ระเภทน้ีน้ีใชป้ริมาณ
ซิลิคอนในการผลิตน้อยกว่าประเภทซิลิคอนผลึกเด่ียว ราคาจึงถูกกว่า ดังนั้น หากไม่มี
ขอ้จ ากดัในดา้นพื้นท่ี การใช้แผงเซลล์แสงอาทิตยป์ระเภทน้ีคุม้ค่าการลงทุนกว่าประเภท
ผลึกเด่ียว 

- ฟิล์มบาง (Thin Film) หลักการคือการน าสารท่ีสามารถแปลงพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็น
กระแสไฟฟ้ามาฉาบเป็นฟิลม์หรือชั้นบางๆ ซอ้นกนัหลายๆ ชั้น ดา้นประสิทธิภาพในการใช้
งานนั้นต ่ากวา่แผงเซลลแ์สงอาทิตยป์ระเภทซิลิคอนผลึกเด่ียวและประเภทโพลีคริสตลัไลน์  

2. ตูร้วมสายไฟฟ้ากระแสตรง (DC Combiner Box) เป็นอุปกรณ์ส าหรับรวมกระแสไฟฟ้าท่ีผลิต
ไดจ้ากแผงเซลล์แสงอาทิตยเ์พื่อส่งกระแสไฟฟ้าท่ีรวมไดไ้ปยงัอินเวอร์เตอร์ นอกจากน้ีภายใน
ตูร้วมสายไฟฟ้ากระแสตรงยงัติดตั้งอุปกรณ์ตดัตอนและอุปกรณ์ป้องกนั เช่น Surge Protection 
และ Fuse เป็นตน้ 

3. อินเวอร์เตอร์ (Inverter) เป็นอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้าจากกระแสตรงเป็นกระแสสลบัแรงดนั
ต ่า เพราะระบบไฟฟ้าโดยส่วนใหญ่มกัใช้กระแสไฟสลบัในการใช้งาน โดยอินเวอร์เตอร์ใน
ระบบเซลล์แสงอาทิตยแ์บบเช่ือมต่อกบัระบบจ 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 าลงัการ
ผลิตสูง เน่ืองจากมีความสะดวกในการติดตั้งกบัระบบขนาดใหญ่ และสะดวกต่อการดูแล
รักษา  

- อินเวอร์เตอร์ชนิดสตริง (String Inverter) เป็นอินเวอร์เตอร์ขนาดเล็ก มีขนาดตั้งแต่ 2 ถึง 60 
กิโลวตัต์ อินเวอร์เตอร์ชนิดน้ีนิยมน ามาใช้ส าหรับ Solar rooftop เน่ืองจากมีขนาดเล็ก 
สามารถติดตั้งในพื้นท่ีจ  ากดั และสะดวกในการดูแลรักษา 

4. ตูร้วมสายไฟฟ้ากระแสสลบั (AC Combiner Box) เป็นอุปกรณ์ส าหรับรวมไฟฟ้ากระแสสลบัท่ี
แปลงมาจากอินเวอร์เตอร์เพื่อส่งกระแสไฟฟ้าไปการใชง้านท่ีตอ้งการต่อไป  

5. หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) เป็นอุปกรณ์แปลงแรงดันไฟฟ้าให้เป็นแรงดนัท่ีต้องการ 
โดยทัว่ไปจะติดตั้งหมอ้แปลงส าหรับกรณีท่ีตอ้งการขายไฟฟ้าให้กบัผูรั้บซ้ือไฟฟ้าในระบบ
จ าหน่าย ดงันั้นจึงตอ้งแปลงแรงดนัใหต้รงกบัระบบจ าหน่าย 

6. สวิตซ์เกียร์ (Switch Gear) เป็นอุปกรณ์ซ่ึงท าหน้าท่ีตดัต่อและเช่ือมต่อระหวา่งระบบภายใน
และระบบโครงข่าย  

กระบวนการผลิตไฟฟ้า 

1.  พลังงานแสงอาทิตย์ท่ีตกกระทบกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะถูกแปลงเป็นไฟฟ้า
กระแสตรง โดยการน าแผงเซลล์แสงอาทิตยม์าต่ออนุกรมกนัในแต่ละชุดสตริงจะท าให้ได้
แรงดนัไฟฟ้าเพิ่มข้ึนตามตอ้งการ โดยจ านวนแผงเซลล์แสงอาทิตยท่ี์น ามาต่ออนุกรมกนัในแต่
ละสตริงจะข้ึนอยูก่บัขนาดอินเวอร์เตอร์ท่ีใช ้  

2.  สายไฟฟ้าจากแต่ละสตริง จะไปต่อรวมกันท่ีตู้รวมสายไฟฟ้ากระแสตรง เพื่อรวม
กระแสไฟฟ้าเขา้ดว้ยกนั แลว้ส่งไปยงัอินเวอร์เตอร์ต่อไป  

3.  เม่ือไฟฟ้ากระแสตรงเขา้สู่อินเวอร์เตอร์ อินเวอร์เตอร์จะท าการเปล่ียนไฟฟ้ากระแสตรง
เป็นไฟฟ้ากระแสสลบั และปรับค่าทางไฟฟ้า (เช่น แรงดนั, เฟส, ฮาร์โมนิค, ความถ่ี, แรงดนั
กระเพื่อม, การป้องกนัสภาวะไอส์แลนด์ด้ิง เป็นตน้) ให้ตรงตามท่ีผูค้วบคุมระบบจ าหน่าย
ก าหนด ซ่ึงอินเวอร์เตอร์ท่ีน ามาใชง้านจะผา่นการทดสอบจากผูค้วบคุมระบบจ าหน่าย 

4. จากนั้นไฟฟ้ากระแสสลับท่ีผลิตได้จะถูกส่งให้แก่ผูรั้บซ้ือไฟฟ้า โดยสามารถแบ่งออก 2 
ประเภท ดงัน้ี 

4.1 ส าหรับกรณีท่ีจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับผูรั้บซ้ือในระบบจ าหน่าย กระแสไฟฟ้าท่ีผลิตได้
จะต้องผ่านหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อแปลงแรงดันให้ตรงกับระบบจ าหน่าย ก่อนท่ีจะถูก
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ส่งผ่านมิเตอร์วดัค่าพลงังานไฟฟ้า และส่งผ่านเขา้ระบบสายส่งของระบบจ าหน่ายนั้นๆ 
ต่อไป 

ส าหรับโครงการ Solar Rooftop ท่ีผลิตไฟฟ้าส าหรับใชเ้องภายในอาคารพาณิชย ์ไฟฟ้ากระแสสลบัท่ี
ไดจ้ากแต่ละอินเวอร์เตอร์จะมารวมกนัท่ีตูร้วมสายไฟฟ้ากระแสสลบั (AC Combiner Box) เพื่อรวมกระแส 
ก่อนถูกน าไปเช่ือมเขา้กบัตูจ่้ายกระแสไฟฟ้าหลกัของอาคาร ระบบควบคุมของอินเวอร์เตอร์จะท าหน้าท่ี
จดัการใหร้ะบบไฟฟ้าน าเอาพลงังานไฟฟ้าท่ีไดจ้ากอินเวอร์เตอร์ไปใชก่้อน และหากความตอ้งการพลงังาน
ไฟฟ้ามีมากกว่าท่ีระบบเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตได้ ระบบไฟฟ้าจึงจะรับเอาพลังงานไฟฟ้าจากตู้จ่าย
กระแสไฟฟ้าหลกั ซ่ึงรับไฟฟ้ามาจากภายนอกมาใชต่้อไป 

 
แผนภาพแสดงกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโครงการ Solar Farm และโครงการ Solar Rooftop 

           กรณขีายไฟฟ้าใหแ้ก่ผูร้บัซื้อไฟฟ้าในระบบจ าหน่าย            กรณขีายไฟฟ้าใหแ้ก่อาคารพาณชิย ์
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โครงการโรงไฟฟ้า Cogeneration 

โรงไฟฟ้า Cogeneration ของบริษทัร่วมของบริษทัฯ มีขั้นตอนการผลิตไฟฟ้าดงัน้ี 

1. ในขั้นแรกการผลิตไฟฟ้าจะเป็นการผลิตโดยหน่วยผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ (Gas Turbine 
Generation) ซ่ึงประกอบด้วย เคร่ืองกังหันก๊าซ (Gas Turbine) และเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
(Generator) โดยกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าเร่ิมตน้จากอดัอากาศให้มีความดนัสูงแลว้น าไป
ผสมกบัก๊าซธรรมชาติในห้องเผาไหม ้โดยมีระบบจุดไฟ (Ignition) สร้างประกายไฟท าให้เกิด
การเผาไหม ้ เม่ือส่วนผสมระหว่างก๊าซธรรมชาติและอากาศเกิดการเผาไหมแ้ลว้จะกลายเป็น
ก๊าซร้อนท่ีมีการขยายตวัและถูกน าไปขบัดนัใบพดั (blade) ของเคร่ืองกงัหันก๊าซ โดยใบพดั
ดงักล่าวจะเช่ือมติดอยูก่บัแกนเพลาจึงท าให้เพลาหมุนและเกิดแรงบิด ซ่ึงท่ีปลายเพลาอีกดา้น
หน่ึงจะเช่ือมติดอยู่กับเคร่ืองก าเนิดกระแสไฟฟ้าและฉุดให้โรเตอร์ของเคร่ืองก าเนิด
กระแสไฟฟ้าหมุนตามแกนเพลาและเหน่ียวน าท าใหเ้กิดกระแสไฟฟ้าข้ึน  

2. ก๊าซร้อนท่ีผ่านการขบัดันใบพดัของกังหันก๊าซแล้ว จะยงัมีอุณหภูมิและพลังงานเหลืออยู่
ค่อนขา้งสูง (ประมาณ 500-600 องศาเซลเซียส) ดงันั้นก๊าซร้อนดงักล่าวจะถูกส่งเขา้สู่หน่วย
ผลิตไอน ้ าโดยการน าความร้อนท่ีเหลือกลบัมาใชใ้หม่ (Heat Recovery Steam Generator หรือ 
“HRSG”) เพื่อถ่ายเทพลงังานความร้อนใหก้บัน ้าปราศจากแร่ธาตุ จนท าให้น ้ าปราศจากแร่ธาตุ
กลายเป็นไอน ้ าแรงดนัสูง และเม่ือก๊าซร้อนถ่ายเทพลงังานให้กบัน ้ าปราศจากแร่ธาตุแลว้จะมี
อุณหภูมิลดลงก่อนถูกระบายออกปล่องของ HRSG  

3. ไอน ้าแรงดนัสูงท่ีถูกระบายออกจากจาก HRSG จะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนหน่ึงจ าหน่ายให้กบั
โรงงานอ่ืนๆ ท่ีอยูภ่ายในนิคมอุตสาหกรรม และอีกส่วนหน่ึงจะถูกรวบรวมเขา้สู่หน่วยผลิต
ไฟฟ้ากังหันไอน ้ า (Steam Turbine Generator) ซ่ึงประกอบด้วยเคร่ืองกังหันไอน ้ า (steam 
turbine) และเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (Generator) โดยไอน ้าจะถูกส่งเขา้ไปหมุนเคร่ืองกงัหนัไอน ้ าท่ี
มีเพลาเช่ือมต่ออยู่กับเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท าให้โรเตอร์หมุน และเกิดการเหน่ียวน าเกิดเป็น
กระแสไฟฟ้าข้ึน ส าหรับไอน ้ าท่ีผ่านการผลิตกระแสไฟฟ้าจากหน่วยผลิตไฟฟ้ากงัหนัไอน ้ า
แลว้ จะถูกแลกเปล่ียนความร้อนกบัน ้าจากหอหล่อเยน็ เพื่อควบแน่นไอน ้ าให้กลายเป็นน ้ าก่อน
หมุนเวยีนกลบัไปใชใ้น 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 และได้มีการว่าจ้าง EE ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษทัฯ ให้ท าหน้าท่ีบริหารจัดการ 
ตรวจสอบ และซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์องกลุ่มบริษทัฯ ในประเทศไทย ทั้งน้ีแต่ละบริษทั
จะท าสัญญาว่าจา้ง EE คร้ังละ 3 ปี โดย EE มีแนวทางการบริหารจดัการ ตรวจสอบ และซ่อมบ ารุง
โรงไฟฟ้า ดงัน้ี 

1) การเดินระบบไฟฟ้า 
- จดัให้มีวิศวกรหรือเจา้หน้าท่ีท่ีมีความรู้ ความช านาญและฝีมือดี เพื่อดูแลรักษาโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตย ์ โดยจะมีวิศวกรหรือเจา้หน้าท่ีมาประจ าท่ีโรงไฟฟ้าทุกวนั  ตั้งแต่เวลา 
7.00 น. ถึง 19.00 น. 

- ควบคุมการเดินเคร่ืองของโครงการให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเน่ือง โดยมีค่าความ
ต่อเน่ืองในการผลิตไฟฟ้า (Overall Plant Availability) ไม่นอ้ยกวา่ 98% 
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- ควบคุมดูแลระบบผลิตไฟฟ้าทั้งหมดทั้งในขณะท่ีระบบก าลงัผลิตไฟฟ้าและหยุดผลิตไฟฟ้า 
รวมทั้ งตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ทุกวนัให้สามารถท างานได้เป็นปกติ เป็นไปตามหลัก
วศิวกรรมท่ีดี 

- จดัท ารายงานบนัทึกขอ้มูลรายวนั (Daily Report) และรายเดือน (Monthly Report) เพื่อ
รายงานใหผู้บ้ริหารของบริษทัฯ ไดรั้บทราบการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า 

- ตรวจสอบและเฝ้าติดตามก าลงัการผลิตของโครงการในช่วงระหวา่งวนัท าการ ให้เป็นไปโดย
ราบร่ืน หากมีส่ิงผิดปกติในกระบวนการผลิตท าให้การผลิตหยุดชะงัก จะต้องแก้ปัญหา
เบ้ืองตน้ และรวมถึงประสานงานกบัการไฟฟ้า ผูรั้บเหมา และผูข้ายอุปกรณ์เพื่อร่วมแกไ้ข
ปัญหานั้น เม่ือมีอุปกรณ์หรือช้ินส่วนใดเสีย ท างานบกพร่อง หรือสูญหาย จะประสานงานใน
การด าเนินซ่อมโดยผูรั้บเหมาหรือผูข้ายอุปกรณ์ตามเง่ือนไขการรับประกนั และท ารายงาน
รายเดือนสรุปช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีไดท้  าการเปล่ียนพร้อมทั้งระบุสาเหตุใหแ้น่ชดั 

- หากเหตุการณ์ขา้งตน้เป็นเหตุให้โรงไฟฟ้าตอ้งหยุดการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดหรือบางส่วน จะมี
การแจง้ทนัทีและส่งรายงานเหตุการณ์ภายในระยะเวลา 24 ชัว่โมงนบัจากเวลาท่ีเกิดเหตุ 

2) การบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าและอุปกรณ์ 
- บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในระบบการผลิตไฟฟ้าให้อยูใ่นสภาพดีพร้อมใชง้าน ตาม

ค าแนะน า ทั้งวิธีการและระยะเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงระบุไวใ้นคู่มือการใชง้านและบ ารุงรักษา
โดยผูผ้ลิต ผูข้ายอุปกรณ์ หรือผูรั้บเหมางานติดตั้ง 

- ตรวจสอบและซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ต่างๆ ตามระยะเวลาท่ีก าหนด อาจมีการ
เพิ่มรายการหรือความถ่ีเพื่อให้โรงไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและความมัน่คงในการผลิตไฟฟ้า
เพิ่มข้ึน 

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

- จดัหาเคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นในการสนบัสนุนการท างานและการบ ารุงรักษาให้มี
ประสิทธิภาพ เคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองมือท่ีน ามาใช้ต้องอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน มีความ
ปลอดภยัเหมาะสมกบังาน 

- ท าการประสานงานกบัผูรั้บเหมาหรือผูข้ายอุปกรณ์ท่ีรับผิดชอบ ตามเง่ือนไขการรับประกนั
เปล่ียนอุปกรณ์หรือช้ินส่วนท่ีจะตอ้งเปล่ียนตามก าหนดเวลา หรือตรวจพบว่าอุปกรณ์หรือ
ช้ินส่วนนั้นเสียหรือมีโอกาสท่ีจะเสียในระยะเวลาอนัใกล ้และจะตอ้งท ารายงานรายเดือน
สรุปช้ินส่วนท่ีเปล่ียนพร้อมระบุสาเหตุใหแ้น่ชดั 
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- วิเคราะห์และตรวจสอบย้อนกลับถึงความเหมาะสมของระบบการบ ารุงรักษากับการ
ปฏิบติังานจริง เพื่อวิเคราะห์ว่าระบบการบ ารุงรักษาท่ีด าเนินการอยู่ จะตอ้งมีการปรับปรุง
แกไ้ขเพื่อใหเ้หมาะสมหรือไม่ 

- ดูแลการจดัเก็บและจดัท ารายการปริมาณรับเขา้ เบิกใช ้ และยอดคงเหลือของอะไหล่คงคลงั
เพื่อใชใ้นงานบ ารุงรักษาและงานซ่อม 

3) การประสานกบัการไฟฟ้าส่วนทอ้งถ่ิน 
- หากการไฟฟ้าส่วนทอ้งถ่ินมีการดบัไฟฟ้า ปลดการรับซ้ือไฟฟ้า หรือขอให้โรงไฟฟ้าหยุดการ

จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบสายส่ง ผูด้  าเนินงานโรงไฟฟ้าจะต้องท าการหยุดระบบ และจะต้อง
ประสานงานกบัการไฟฟ้าส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อถามถึงสาเหตุ 

- เม่ือไดรั้บแจง้ทางการไฟฟ้าส่วนทอ้งถ่ินวา่สามารถกลบัมาจ่ายไฟฟ้าไดต้ามปกติ ผูด้  าเนินงาน
โรงไฟฟ้าจะรีบด าเนินการเพื่อขอขนานเขา้กบัระบบการจ าหน่ายไฟฟ้าใหไ้ดเ้ร็วท่ีสุด 

- จดัพนกังานเพื่อท าหนา้ท่ีจดมิเตอร์ไฟฟ้า และลงนามร่วมกบัการไฟฟ้าส่วนทอ้งถ่ิน รวมทั้ง
รับส่งเอกสารต่างๆ กบัการไฟฟ้าส่วนทอ้งถ่ิน 

- ติดต่อประสานงานและส่ือสารกบัการไฟฟ้าส่วนทอ้งถ่ิน ในการรับส่งขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบักิจการโรงไฟฟ้าทั้งทางตรงและทางออ้ม 

4) การประสานงานกบัหน่วยงานทอ้งถ่ินอ่ืนๆ และบริษทัหรือบุคคลอ่ืน 
- ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานราชการทอ้งถ่ินต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงไฟฟ้า 
- ประสานงานและใหข้อ้มูลเพื่อเรียกร้องการรับประกนัคุณภาพของงาน แผน่โซลาร์เซลล์ วสัดุ

อุปกรณ์ หากเกิดการช ารุดบกพร่อง ในช่วงการรับประกนัผลงานของผูผ้ลิต ผูข้ายอุปกรณ์ 
หรือผูรั้บเหมาการติดตั้งตามท่ีสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งนั้นระบุไว ้

- ประสานงานและใหข้อ้มูลเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรมรั์บประกนัก าลงัการ
ผลิตตามสิทธิท่ีมีระบุไวใ้นกรมธรรม ์

5) กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อความปลอดภยั 

เพื่อเป็นการคุม้ครองบุคลากรของโครงการหรือทรัพยสิ์นของโครงการ  EE จะตอ้งพยายาม
ป้องกนัหรือบรรเทาความเสียหายจากการไดรั้บบาดเจ็บหรือการสูญเสียใดท่ีอาจเกิดข้ึน โดยผู ้
ด าเนินงานโรงไฟฟ้าจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อเยียวยาแก้ไขในกรณีของเหตุฉุกเฉิน
ดงักล่าว 
 

โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ประเภท Solar Rooftop ในประเทศไทย 

การบริหารจดัการ ตรวจสอบ ซ่อมบ ารุง และติดตามการด าเนินงาน โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย ์ประเภท Solar Rooftop ในประเทศไทย เป็นไปในลกัษณะใกลเ้คียงกบัโรงไฟฟ้าพลงังาน
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แสงอาทิตย ์ประเภท Solar Farm ในประเทศไทย โดยมีการวา่จา้ง EE ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ให้ท า
หนา้ท่ีดงักล่าว เช่นเดียวกบัโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ประเภท Solar Farm ในประเทศไทย  

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ประเภท Solar Farm ในประเทศญีปุ่่น 

ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น บริษทัฯ จะมิไดด้ าเนินการบริหาร
จดัการโรงไฟฟ้าเอง โดยโรงไฟฟ้าจะถูกบริหารจดัการโดยผูบ้ริหารจดัการทรัพยสิ์น (Asset Manager) ซ่ึง
จะท าการบริหารจดัการโดยสังเขปดงัน้ี 

- ด าเนินการโรงไฟฟ้า และดูแลติดตามการผลิตไฟฟ้าในแต่ละวนั 
- จดัใหมี้วศิวกรเพื่อดูแลจดัการบริหารโรงไฟฟ้า 
- วา่จา้งผูใ้ห้บริการปฎิบติัการเดินเคร่ือง บ ารุงรักษา (O&M) ทอ้งถ่ินเพื่อบ ารุงรักษาอุปกรณ์

ต่างๆ ของโรงไฟฟ้า 
- จดัให้มีรายงานเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของโครงการรายสัปดาห์และรายเดือน เพื่อให้

บริษทัฯ สามารถติดตามขอ้มูลไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ 
- จดัการใหบ้ริษทัฯ สามารถดูแลติดตามการผลิตผา่นระบบออนไลน์ 

 

โรงไฟฟ้า Cogeneration 

PPTC และ SSUT ไดมี้การบริหารจดัการโรงไฟฟ้าโดยจดัให้มีวิศวกรและเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้ความ
ช านาญและฝีมือดีประจ าท่ีโรงไฟฟ้า Cogeneration ทุกวนัตลอด 24 ชัว่โมง เพื่อควบคุมการเดินเคร่ืองและ
คอยติดตามให้โรงไฟฟ้าสามารถเดินเคร่ืองเพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กบัลูกคา้ไดอ้ย่างราบร่ืน อีกทั้งมีการติดต่อ
ประสานงานกบัการไฟฟ้าส่วนทอ้งถ่ินและลูกคา้ภายในนิคมอุตสาหกรรมเก่ียวกบัแผนการเดินเคร่ือง 
แผนการหยุดจ่ายไฟฟ้า แผนการซ่อมบ ารุง และการรับส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกิจการ
โรงไฟฟ้าทั้งทางตรงและทางออ้ม และมีการจดัท ารายงานบนัทึกขอ้มูลรายวนัและรายเดือน เพื่อรายงาน
ขอ้มูลการเดินเคร่ืองแก่บริษทัฯ นอกจากน้ีบริษทัฯ สามารถติดตามการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าผา่นระบบ
ออนไลน ์

PPTC และ SSUT ยงัมีวิศวกรฝ่ายซ่อมบ ารุงท่ีมีความรู้ความสามารถเพื่อบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ในระบบการผลิตไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยจะปฏิบติัตามค าแนะน า ทั้ง
วิธีการและระยะเวลาท่ีเหมาะสม ตามท่ีระบุไวใ้นคู่มือการใช้งานและบ ารุงรักษาโดยผูผ้ลิต ผูข้ายอุปกรณ์ 
หรือผูรั้บเหมางานติดตั้ง และมีระบบการส่ือสารท่ีสามารถรองรับเหตุการณ์ผิดปกติตลอด 24 ชั่วโมง 
เพื่อใหว้ศิวกรฝ่ายซ่อมบ ารุงเขา้มาตรวจสอบและแกไ้ขไดท้นัท่วงที รวมถึงการวางแผนงานการบ ารุงรักษา
โรงไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งรายเดือนและรายปี เพื่อใหก้ารด าเนินงานโรงไฟฟ้าเป็นไปอยา่งราบร่ืน 
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นอกจากน้ี PPTC และ SSUT ไดมี้การท าสัญญาบ ารุงรักษาเคร่ืองกงัหันก๊าซในระยะยาวกบัทาง
บริษทัผูผ้ลิตซ่ึงมีความเช่ียวชาญและความช านาญในระบบอุปกรณ์เค ร่ืองกงัหันก๊าซ อีกทั้งยงัมีบริการ
สนบัสนุนขอ้มูลทางโทรศพัท์ส าหรับเคร่ืองกงัหันก๊าซตลอด 24 ชั่วโมง ท าให้มัน่ใจถึงเสถียรภาพของ
อุปกรณ์หลกัของโรงไฟฟ้า ในส่วนของระบบสายส่งไฟฟ้าส าหรับลูกค้าภายในนิคมอุตสาหกรรมนั้น 
PPTC และ SSUT ไดว้า่จา้งผูใ้ห้บริการภายนอกเขา้มาดูแลตรวจสอบระบบดงักล่าวให้พร้อมใชง้านอยู่
เสมอ ซ่ึงช่วยเพิ่มเสถียรภาพของระบบสายส่งไฟฟ้าดงักล่าว และเขา้มาซ่อมแซมแก้ไขเม่ือมีเหตุการณ์
ฉุกเฉินไดท้นัท่วงที 

 

การตลาดและภาวะการแข่งขนั 
 

กลยุทธ์การแข่งขัน 

การด าเนินการธุรกจิทีม่ีอยู่ในปัจจุบัน 

ธุรกิจท่ีกลุ่มบริษทัฯ ด าเนินการอยูใ่นปัจจุบนั จะเป็นธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตย์เป็นหลัก นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัฯ ยงัมีการลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงด าเนินกิจการโรงไฟฟ้า 
Cogeneration โดยบริษทัฯ ติดตามการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า Cogeneration ดงักล่าวอยา่งใกลชิ้ด 

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยถื์อไดว้า่เป็นธุรกิจท่ีไม่มีการแข่งขนัทางตรงกบัผูป้ระกอบการ
รายใด เน่ืองจากการจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับภาครัฐนั้น ผูป้ระกอบการจะต้องได้รับอนุญาตให้ผลิตและ
จ าหน่ายไฟฟ้าตามราคาและเง่ือนไขท่ีไดรั้บจากภาครัฐเท่านั้น 

ส าหรับธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop และธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจาก
ระบบ Solar Rooftop บริษทัฯ อาจตอ้งแข่งขนักบัผูป้ระกอบการรายอ่ืนอยู่บา้งในการเขา้ไปเสนอบริการ
ใหแ้ก่ลูกคา้แต่ละราย 

ดว้ยลกัษณะของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยด์งักล่าว กลุ่มบริษทัฯ ไดก้ าหนดกลยุทธ์หลกั
ส าหรับธุรกิจ โดยมุ่งเนน้เพื่อใหป้ระสบความส าเร็จ และมีการเจริญเติบโตของผลการด าเนินงาน ดงัน้ี  

1. การเลือกใช้เทคโนโลยทีีม่ีประสิทธิภาพในการผลติไฟฟ้า 
กลุ่มบริษทัฯ มีการพิจารณาเลือกแผงโซล่าเซลล์ อุปกรณ์ต่างๆ และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั มี

ประสิทธิภาพ ส าหรับใชใ้นการก่อสร้างโรงไฟฟ้า เพื่อให้โรงไฟฟ้ามีปริมาณการผลิตไฟฟ้าท่ีเป็นไปตาม
ขนาดก าลงัการผลิตท่ีก าหนด โดยท่ีกลุ่มบริษทัฯ คดัเลือกผูผ้ลิตและจ าหน่ายแผงเซลล์แสงอาทิตยท่ี์มี
ความสามารถในกระบวนการผลิตครบถว้นทุกขั้นตอน ตั้งแต่เร่ิมตน้จนกระทัง่เสร็จกระบวนการผลิตแผง 
อีกทั้งยงัมีหน่วยงานวิจยัและการพฒันาเป็นของตนเอง โดยไม่จ  าเป็นตอ้งว่าจา้งผูอ่ื้นในบางขั้นตอนการ
ผลิต ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัฯ จะเปรียบเทียบระหว่างผูผ้ลิตแต่ละราย และคดัเลือกผูผ้ลิตท่ีมีแผงโซล่าร์เซลล ์
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อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีมีคุณภาพ และเทคโนโลยีทนัสมยัมีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า และเสนอราคาท่ี
เหมาะสมใหแ้ก่กลุ่มบริษทั 

2.   การเลือกต าแหน่งทีต่ั้งโครงการทีเ่หมาะสม 
ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์กลุ่มบริษทัฯ มีกลยุทธ์ในการเลือกท าเลท่ีตั้ง

โครงการ โดยพิจารณาจากปัจจยัดงัน้ี 

• ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีท่ีมีความเขม้แสงอาทิตยเ์ฉล่ียรายปีในระดบัสูง 
• ตั้งอยู่ในพื้นท่ีท่ีสามารถบริหารจดัการความเส่ียงจากภยัธรรมชาติได้ภายในต้นทุนท่ี

เหมาะสม 
• ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีท่ีสภาพเหมาะแวดลอ้มและสภาพทางภูมิศาสตร์เหมาะสม ตน้ทุนการปรับ

สภาพพื้นท่ีเพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้า อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

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

โดยปกติแล้วโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นโรงไฟฟ้าประเภทท่ีต้องการบุคลากรในการ
ด าเนินการโรงไฟฟ้าจ านวนไม่มาก เน่ืองจากการขั้นตอนการด าเนินการโรงไฟฟ้าไม่ซบัซ้อน อยา่งไรก็ตาม 
กลุ่มบริษทัฯ ไดใ้ห้ความส าคญักบัการด าเนินงานและการบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าอย่างมาก เพื่อให้โรงไฟฟ้า
ของกลุ่มบริษทัฯ สามารถผลิตไฟฟ้าไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมัน่คงสม ่าเสมอ ดงันั้น บริษทัฯ จึงได้
วา่จา้ง EE ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ เพื่อให้บริการการปฏิบติัการเดินเคร่ือง บ ารุงรักษาและบริหาร
จดัการ Solar Farm และ Solar Rooftop ในประเทศไทยของกลุ่มบริษทัฯ  

โดย EE จะส่งทีมงาน ซ่ึงประกอบไปดว้ยวิศวกรและเจา้หน้าท่ีซ่ึงมีความรู้และความช านาญ มา
ประจ าท่ีโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทัฯ ทุกวนั เพื่อควบคุมการด าเนินงานให้ราบร่ืนและเป็นไปตามหลัก
วศิวกรรมท่ีดี บ ารุงรักษาอุปกรณ์เคร่ืองจกัรใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอ อีกทั้ง ตอบสนองต่อขอ้บกพร่องต่างๆ 
ท่ีเกิดข้ึน อยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

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

ส าหรับโครงการ Solar Farm ในประเทศญ่ีปุ่น ไดมี้การวา่จา้งผูใ้ห้บริการการปฏิบติัการเดินเคร่ือง 
บ ารุงรักษา (O&M) ในทอ้งท่ี ซ่ึงเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ และมีความเช่ียวชาญเก่ียวระบบไฟฟ้าใน
ประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงทางบริษทัฯ จะไดรั้บรายงานการด าเนินงานรายสัปดาห์และรายเดือน อีกทั้ง บริษทัฯ 
สามารถติดตามการผลิตของโรงไฟฟ้าผา่นทางระบบออนไลน์ไดอี้กดว้ย 
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 กลยุทธ์การเติบโตทางธุรกจิ 

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

Rooftop มีความคุม้ค่าท่ีจะน ามาผลิตไฟฟ้าส าหรับใชใ้นภาคเอกชนมากข้ึน กลุ่มบริษทัฯ จึงมีแนวคิดท่ีจะ
ขยายธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบ Solar Rooftop ให้แก่ลูกคา้เอกชน และธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจาก
ระบบ Solar Rooftop เพื่อจ าหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้เอกชน 

ส าหรับธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบ Solar Rooftop กลุ่มบริษทัฯ มุ่งเนน้การให้บริการท่ีครบวงจร (one 
stop services) เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ลูกคา้ โดยขอบเขตการให้บริการของกลุ่มบริษทัฯ ไดแ้ก่ การ
ก าหนดขนาดก าลงัการผลิตไฟฟ้าท่ีควรติดตั้ง การด าเนินการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานก ากบัดูแล
เพื่อขอใบอนุญาตท่ีจ าเป็น ออกแบบระบบ Solar Rooftop แนะน าและจดัหาสินเช่ือ ติดตั้งระบบ Solar 
Rooftop รวมถึงบ ารุงรักษาระบบ Solar Rooftop ภายหลงัจากท่ีเร่ิมใชง้านไปแลว้ 

ส าหรับธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากระบบ Solar Rooftop กลุ่มบริษทัฯ จะมุ่งเนน้หาลูกคา้ท่ีมี
ศกัยภาพท่ีจะจ่ายค่าไฟฟ้าตลอดระยะเวลาของสัญญา โดยพิจารณาจากฐานะการเงินและความน่าเช่ือถือ
ของลูกคา้ เน่ืองจากสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัลูกคา้ภาคเอกชนเป็นสัญญาระยะยาว ซ่ึงหากสัญญาถูกยกเลิก
ก่อนก าหนด กลุ่มบริษทัฯ อาจไดรั้บค่าไฟฟ้าไม่คุม้ค่ากบัตน้ทุนค่าติดตั้งระบบ Solar Rooftop ท่ีไดล้งไป 
และระบบดงักล่าวอาจไม่สามารถจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ลูกคา้รายอ่ืนได ้เน่ืองจากติดตั้งอยูบ่นหลงัคาอาคาร
ของลูกคา้รายเดิมท่ีท าสัญญาดว้ย 

2. การขยายการลงทุนในต่างประเทศ 
กลุ่มบริษัทฯ มีเป้าหมายท่ีจะขยายธุรกิจพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้า ในต่างประเทศ 

โดยเฉพาะ กมัพูชา ลาว พม่า เวียดนาม (CLMV) ซ่ึงเป็นกลุ่มประเทศท่ียงัมีความตอ้งการไฟฟ้าอีกมาก อีก
ทั้งการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าในกลุ่มประเทศดงักล่าวมีตน้ทุนไม่สูงมากนกั 

3. การเติบโตโดยการเข้าซ้ือกจิการ 
เพื่อให้กลุ่มบริษทัฯ สามารถเพิ่มก าลงัการผลิตไฟฟ้าจ าหน่ายไดอ้ยา่งรวดเร็ว นอกเหนือจากการเขา้

ประมูลโครงการโดยตรงจากภาครัฐแลว้ กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะเขา้ซ้ือกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนใน
โครงการผลิตไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งท่ีเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง 
หรืออยูร่ะหวา่งการพฒันา โดยกลุ่มบริษทัฯ มีกระบวนการในการพิจารณาการลงทุนซ้ือกิจการในโครงการ
ใหม่ท่ีมุ่งเนน้ผลประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษทัฯ และผูถื้อหุน้เป็นส าคญั กระบวนการดงักล่าวมีขั้นตอนท่ี
ส าคญัดงัน้ี  

1) วิเคราะห์ประเภทและลกัษณะของกิจการ ว่าสอดคลอ้งกบัความเช่ียวชาญและเป้าหมาย
ของ กลุ่มบริษทัฯ หรือไม่  
2) ด าเนินการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุน  
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3) ประเมินผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บ เปรียบเทียบกบัความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุน 
4) ตรวจสอบสถานะกิจการท่ีจะเขา้ซ้ือ เพื่อประกอบการตดัสินใจลงทุน 
5) ส าหรับการลงทุนในโครงการในต่างประเทศ บริษทัฯ จะพิจารณาเพิ่มเติมเก่ียวกบัปัจจยั

ความเส่ียงของแต่ละประเทศ ความไม่แน่นอนของนโยบายภาครัฐ ขอ้จ ากดัดา้นกฎหมาย 
อต้ราภาษี รวมถึงความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียน 
 

การจัดจ าหน่ายและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

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

ส าหรับการประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น กลุ่ม
บริษทัฯ จะจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผูรั้บสัมปทานการจ าหน่ายไฟฟ้าในภูมิภาคท่ีโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทัฯ 
ตั้งอยู ่

ส าหรับธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop กลุ่มบริษทัฯ จะมุ่งเนน้หาลูกคา้ซ่ึงเป็น
เจา้ของโรงงานอุตสาหกรรมหรืออาคารพาณิชยซ่ึ์งมีลกัษณะโครงสร้างหลงัคาเหมาะแก่การติดตั้งระบบ 
Solar Rooftop และมีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในโรงงานหรืออาคารพอสมควร 

ส าหรับธุรกิจโรงไฟฟ้า Cogeneration ซ่ึงเป็นธุรกิจของบริษทัร่วมของบริษทัฯ จะจ าหน่ายไฟฟ้า
ใหแ้ก่ กฟภ. นอกจากน้ียงัมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีตั้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมเดียวกบัท่ีโรงไฟฟ้าตั้งอยูเ่ป็น
กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ส าหรับการจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน ้าอีกดว้ย 

 
การก าหนดราคา 

• ธุรกิจโรงไฟฟ้า ราคาจะเป็นไปตามท่ีระบุในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า และสัญญาซ้ือขายไอน ้า 

• ธุรกิจรับเหมาติดตั้ง Solar Rooftop กลุ่มบริษทัฯ จะก าหนดราคาโดยพิจารณาจากตน้ทุนวสัดุ
อุปกรณ์  และตน้ทุนการติดตั้ง แลว้บวกเพิ่มดว้ยอตัราก าไร 

• ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากระบบ Solar Rooftop อตัราค่าไฟฟ้าจะมีส่วนลดจากราคาค่าไฟฟ้า
ท่ี ลูกคา้ซ้ือจาก กฟน. หรือ กฟภ. ตามอตัราส่วนลดท่ีก าหนดในสัญญา 
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในประเทศไทย 
1. โครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทย1 

                             แผนภาพแสดงโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทย 

 

 

ระบบผลติไฟฟ้า 

ผูผ้ลิตไฟฟ้าของประเทศไทยไดแ้ก่ กฟผ. และ ผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชน โดย กฟผ. จ  าหน่ายไฟฟ้าเกือบ
ทั้งหมดท่ีผลิตและซ้ือจากผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนและประเทศเพื่อนบา้นให้แก่รัฐวิสาหกิจ 2 แห่ง ไดแ้ก่ กฟน. 
และ กฟภ. เพื่อจ าหน่ายให้แก่ผูใ้ช้ไฟฟ้ารายย่อย ลูกคา้ธุรกิจ ลูกคา้อุตสาหกรรมทัว่ประเทศ และประเทศ
เพื่อนบา้น ไดแ้ก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศมาเลเซีย โดยผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระ 
(IPP) จะจ าหน่ายไฟฟ้าให้กบั กฟผ. เท่านั้น ในขณะท่ีไฟฟ้าบางส่วนท่ีผลิตจากผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) 
และ ผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) สามารถจ าหน่ายไฟฟ้าให้กบัลูกคา้อุตสาหกรรมโดยตรง โดย ณ 
วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 มีก าลงัผลิตไฟฟ้าในระบบของ กฟผ. รวมทั้งส้ิน 42,449.25 เมกะวตัต ์(ไม่รวมผูผ้ลิต
ไฟฟ้าขนาดเล็กมาก) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

                                                           
1
 ทีม่า (1) กฟผ. (2) คณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน (3) ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 
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1) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
  โรงไฟฟ้าของ กฟผ. จะเป็นโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อน พลงังานความร้อนร่วม และพลงั
น ้ า เป็นหลกั โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โรงไฟฟ้าของกฟผ. มีก าลงัการผลิต 15,130  เมกะวตัต ์
คิดเป็นร้อยละ 31 ของก าลงัการผลิตรวมในระบบของ กฟผ. 

2) ผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer : IPP) 
  ผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระเป็นผูผ้ลิตท่ีพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เพื่อการผลิตไฟฟ้าเชิง
พาณิชย ์โดยมีก าลงัผลิตไฟฟ้าท่ีขายเขา้ระบบไม่ต ่ากวา่ 90 เมกะวตัต ์โดยมีกฟผ. เป็นผูรั้บซ้ือไฟฟ้าท่ี
ผลิตได้ทั้งหมดภายใตส้ัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะยาว 25 ปี โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ผูผ้ลิต
ไฟฟ้าอิสระมีก าลงัการผลิตติดตั้งรวม 14,949 เมกะวตัต ์คิดเป็นร้อยละ 30 ของก าลงัการผลิตรวมใน
ระบบของ กฟผ. 

3) ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer : SPP)  
  ผูผ้ลิตไฟฟ้าท่ีด าเนินโครงการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ระบบการผลิตพลงังานความร้อน และ
ไฟฟ้าร่วมกนั (Cogeneration) หรือการผลิตไฟฟ้า โดยใช้พลงังานนอกรูปแบบ กากหรือเศษวสัดุ
เหลือใช้เป็นเช้ือเพลิง โครงการ SPP แต่ละโครงการ จะจ าหน่ายไฟฟ้าให้ กฟผ. มากกว่า 10 เมกะ
วตัต ์แต่ไม่เกิน 90 เมกะวตัต ์(MW) แต่เน่ืองจาก SPP แต่ละแห่งสามารถขายไฟฟ้าให้ผูบ้ริโภค ท่ีอยู่
ในบริเวณใกลเ้คียงไดโ้ดยตรง ก าลงัการผลิตของ SPP มกัจะอยู่ในระดบั 120-150 MW โครงการ 
SPP บางโครงการมีขนาดใกลเ้คียงกบัโครงการ IPP แต่ใชรู้ปแบบการผลิตเป็นระบบ Cogeneration 
โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กมีก าลงัการผลิตตามสัญญารวม 9,498 เมกะวตัต ์
คิดเป็นร้อยละ 19 ของก าลงัการผลิตรวมในระบบของ กฟผ.   

4) ไฟฟ้าท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ 
  นอกจากการรับซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าในประเทศ 4 กลุ่มขา้งตน้แลว้ กฟผ. ยงัรับซ้ือ
ไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าในประเทศเพื่อบา้น อาทิ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  เป็นตน้ 
โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ผูผ้ลิตไฟฟ้าจากต่างประเทศมีก าลงัการผลิตติดตั้งรวม 5,721 เมกะ
วตัต ์คิดเป็นร้อยละ 12 ของก าลงัการผลิตรวมในระบบของ กฟผ. 

5) ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (Very Small Power Producer : VSPP) 
  ส าหรับ ผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก จะจ าหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบของ กฟน. หรือ กฟภ. ไม่
เกิน 10 เมกะวตัตต่์อสัญญา โดยมีเง่ือนไขวา่ตอ้งใชร้ะบบ Cogeneration หรือใชพ้ลงังานหมุนเวียน 
ทั้งน้ี ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กมากไม่ไดร้วมอยู่ในระบบของ กฟผ. โดยมีก าลงัการผลิตตามสัญญารวม 
4,007      เมกะวตัต ์(ขอ้มูล ณ เดือนธนัวาคม 2562) 
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ระบบส่งไฟฟ้า 

กฟผ. ด าเนินการจดัส่งไฟฟ้าท่ีผลิตจากโรงไฟฟ้าของ กฟผ. และท่ีรับซ้ือจากผูผ้ลิตไฟฟ้ารายอ่ืนผา่น
ระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. ซ่ึงมีโครงข่ายครอบคลุมทัว่ประเทศ โดยระดบัแรงดนัหลกัไดแ้ก่ 500 กิโลโวลต ์
230 กิโลโวลต ์และ 115 กิโลโวลต ์เพื่อจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟน. กฟภ. และผูใ้ช้ไฟฟ้าท่ีรับซ้ือโดยตรง 
นอกจากน้ี กฟผ. ยงัจ  าหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าของประเทศเพื่อนบา้นดว้ย ไดแ้ก่ สปป.ลาว ดว้ยระบบส่ง
ไฟฟ้าแรงดนั 115 กิโลโวลต ์และ 22 กิโลโวลต ์และมาเลเซียดว้ยระบบไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง (HVDC) 
300 กิโลโวลต ์ 

ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

กฟน. และ กฟภ. ท าหน้าท่ีจ  าหน่ายไฟฟ้าให้กับผูบ้ริโภคในประเทศ โดย กฟน. รับผิดชอบการ
จ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผูใ้ช้ไฟฟ้าในเขตนครหลวง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ 
ขณะท่ี กฟภ. จะท าการจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผูใ้ช้ไฟฟ้ารายย่อยและลูกคา้อุตสาหกรรมในจงัหวดัอ่ืน ๆ ท่ี
ไม่ใช่เขตบริการของ กฟน. และไฟฟ้าบางส่วน กฟผ. ท าการจ าหน่ายตรงให้กบัผูใ้ชไ้ฟฟ้ารายใหญ่บางราย
และผูใ้ชไ้ฟฟ้าท่ีอยูใ่นประเทศใกลเ้คียง นอกจากน้ีผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนบางรายมีเครือข่ายไฟฟ้าของตนเองท่ี
ส่งไฟฟ้าใหก้บัลูกคา้อุตสาหกรรมโดยตรง 

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

2. ความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย 

ทีม่า: กฟผ. 
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โดยภาพรวมแลว้ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในระบบในช่วงปี 2550 ถึง 2559 เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดย
คิดเป็นอตัราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ 3.06 ต่อปี 

ทั้งน้ี ความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุดของระบบในเดือนมีนาคม 2561 เกิดข้ึน เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 
2561 เวลา 19.24 น. มีค่าเท่ากบั 27,313.90 เมกะวตัต์ เพิ่มข้ึน 962.10 เมกะวตัต ์หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 3.65 
จากเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 ในขณะท่ีความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบเกิดข้ึน เม่ือวนัท่ี 11 
พฤษภาคม 2559 เวลา 22.28 น. มีค่าเท่ากบั 29,618.80 เมกะวตัต ์

ส าหรับแนวโน้มในอนาคต แผนพฒันาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 
(PDP2015) ไดป้ระมาณการวา่ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าจะเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ตั้งแต่ปี 2561 ถึงปี 2579 โดย
คิดเป็นอตัราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ 2.40 ต่อปี ดงัน้ี 

แผนภาพแสดงประมาณการความต้องการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2579 
 

ทีม่า: แผน PDP2015 

 

3. แนวโน้มอุตสาหกรรมผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนในประเทศไทย 

แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก (AEDP) ท่ีได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (“กพช.”) เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2557 ไดมี้การตั้งเป้าหมายท่ีจะ
เพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนจากร้อยละ 8 ของปริมาณความตอ้งการไฟฟ้ารวมของ
ประเทศในปี 2558 เป็นร้อยละ 20 ของปริมาณความต้องการไฟฟ้ารวมของประเทศในปี 2579 โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
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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 าลงัการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือกจะเพิ่มข้ึน
อีกมาก โดยเฉพาะพลงังานแสงอาทิตยท่ี์จะเพิ่มข้ึนถึง 4,701.5 เมกะวตัต ์

นอกจากน้ี รายงานท่ีจดัท าโดยองค์กรพลังงานหมุนเวียนนานาชาติ (International Renewable 
Energy Agency - IRENA) ระบุวา่ ไฟฟ้าท่ีผลิตจากพลงังานหมุนเวียนมีแนวโนม้ราคาถูกกวา่ไฟฟ้าท่ีผลิต
จากเช้ือเพลิงฟอสซิล เน่ืองจากมีการพฒันาเทคโนโลยี ประกอบกบัการส่งเสริมของรัฐบาลประเทศต่างๆ 
และโครงการท่ีไดรั้บการพฒันาเป็นรูปธรรม จนส่งผลให้ตน้ทุนพลงังานหมุนเวียนของโลกลดต ่าลงเป็น
ประวติัการณ์ โดยในปี 2563 อาจมีแนวโนม้ถูกกวา่เช้ือเพลิงฟอสซิล (ท่ีมา: กฟผ.) 

จึงเป็นไปไดว้่าในอนาคตการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนอาจเขา้มาแทนท่ีการผลิตไฟฟ้าจาก
เช้ือเพลิงฟอสซิลไดม้ากข้ึน เน่ืองจากภาครัฐอาจสามารถซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนได้
ในราคาท่ีไม่แตกต่างจากการซ้ือจากผูผ้ลิตไฟฟ้าจากพลงังานฟอสซิล 

4. แนวโน้มอุตสาหกรรมของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer หรือ “SPP”) ซ่ึงใช้
ระบบ cogeneration 

ระบบ cogeneration คือระบบท่ีให้ก าเนิดพลงังานไฟฟ้า และมีการใชป้ระโยชน์จากพลงังานความ
ร้อนในขณะเดียวกนั โดยอาศยัเช้ือเพลิงแหล่งเดียวกนั จึงเป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพสูงกว่าระบบท่ีผลิต
ไฟฟ้าอยา่งเดียว  

ผูผ้ลิตไฟฟ้าแบบ SPP หมายถึงโรงไฟฟ้าท่ีมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. 10 ถึง 90 เมกะวตัต ์
อย่างไรก็ตาม SPP ส่วนมากมกัจะมีก าลงัการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 120 ถึง 150 เมกะวตัต ์เพื่อจ าหน่ายไฟฟ้า
ส่วนหน่ึงให้แก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้าภาคเอกชนในบริเวณใกลเ้คียง โดยตั้งแต่ปี 2535 เป็นตน้มาภาครัฐไดมี้นโยบาย
รับซ้ือไฟฟ้าจาก SPP ท่ีผลิตไฟฟ้าด้วยระบบ cogeneration เพื่อส่งเสริมการใช้พลงังานพลอยได้และ
พลงังานนอกรูปแบบให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กเขา้มามีส่วนร่วมในการ
ผลิตไฟฟ้ามากข้ึนเพื่อลดภาระการลงทุนของรัฐบาล 
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นอกจากน้ี SPP ยงัเป็นประโยชน์แก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้าภาคเอกชนในบริเวณใกลเ้คียง เน่ืองจาก SPP มกัจะ
จ าหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ลูกคา้กลุ่มดงักล่าวในราคาท่ีมีส่วนลดจากราคาท่ีลูกคา้ซ้ือจากภาครัฐตามปรกติ 

ตามแผน PDP2015 ไดมี้การก าหนดแนวทางท่ีจะด าเนินกบั SPP ระบบ cogeneration ท่ีจะส้ินอายุ
สัญญาในช่วงปี 2560 ถึง 2568 ดงัน้ี  

1. กลุ่มท่ีจะส้ินสุดอายสุัญญาในช่วงปี 2560 ถึง 2561 

เห็นควรใหไ้ดรั้บการต่ออายสุัญญาเดิมออกไปอีก 3 ถึง 5 ปี โดยรับซ้ือไฟฟ้าส่วนท่ี
เหลือขายใหก้บัลูกคา้ในนิคมอุตสาหกรรมเขา้สู่ระบบของ กฟผ. ให้นอ้ยท่ีสุด ดว้ยสัญญาท่ีเป็น
ธรรม เน่ืองจาก SPP กลุ่มน้ีไม่สามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ในพื้นท่ีเดิมหรือพื้นท่ีใกลเ้คียงได้
ทนัภายในระยะ 2 ถึง 3 ปี ทั้งน้ีจะตอ้งมีการปรับปรุงอตัรารับซ้ือไฟฟ้าใหม่ให้ความเหมาะสม
และเป็นธรรมต่อผูใ้ช้ไฟฟ้า โดยให้สะทอ้นตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงจากการเดินโรงไฟฟ้าเท่านั้น 
โดยก าหนดราคารับซ้ือไฟฟ้าไม่ให้สูงกวา่ราคาท่ีรับซ้ือจากผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) 
และมีอายุสัญญาไม่เกิน 20 ปี และเม่ือส้ินสุดการขยายสัญญาแล้ว ให้ด าเนินการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าใหม่  

2. กลุ่มท่ีจะส้ินสุดอายสุัญญาในช่วงปี 2562 ถึง 2568 

เห็นควรให้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ในพื้นท่ีเดิมหรือพื้นท่ีใกลเ้คียง เฉพาะโรงไฟฟ้า
ท่ีมีสถานท่ีตั้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม หรือกลุ่มโรงงานขนาดใหญ่ท่ีมีการ
ใช้ไฟฟ้าและไอน ้ าหรือน ้ าเยน็ปริมาณมากเท่านั้น โดยโรงไฟฟ้าใหม่จะตอ้งมีขนาดก าลงัการ
ผลิตเหมาะสมกับปริมาณความตอ้งการใช้ไอน ้ าของลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม โดยมีอายุ
สัญญาไม่เกิน 20 ปี และก าหนดราคารับซ้ือไฟฟ้าไม่ให้สูงกวา่ท่ีรับซ้ือจากผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชน
รายใหญ่ (IPP) และรับซ้ือไฟฟ้าส่วนท่ีเหลือจากการขายให้กบัลูกคา้ในนิคมอุตสาหกรรมเขา้สู่
ระบบของ กฟผ. ในปริมาณท่ีนอ้ยท่ีสุดไม่เกินร้อยละ 20 ของก าลงัการผลิตตามสัญญาเดิมท่ีเคย
ขายเขา้ระบบ ดว้ยสัญญาท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม ทั้งน้ี จะตอ้งมีการปรับปรุงระบบให้มีความ
รัดกุมสามารถก ากบัดูแลโรงไฟฟ้า SPP ระบบ cogeneration ใหด้ าเนินการผลิตไฟฟ้าและไอน ้ า
เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการผลิตไฟฟ้าดว้ยระบบ cogeneration โดยมีประสิทธิภาพการใช้
เช้ือเพลิงปฐมภูมิสูงกวา่โรงไฟฟ้าซ่ึงมีการก่อสร้างใหม่ และมีการผลิตไฟฟ้าอยา่งเดียว 

5. แนวโน้มการแข่งขันในอุตสาหกรรม solar rooftop ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าภาคเอกชนในประเทศไทย 
ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบ solar rooftop และธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากระบบ solar rooftop 

ให้แก่ผูใ้ช้ไฟฟ้าภาคเอกชน เป็นธุรกิจท่ียงัมีโอกาสในการเติบโตอีกมาก เน่ืองจากจ านวนผูใ้ช้ไฟฟ้า
ภาคเอกชนท่ีมีการใช้ไฟฟ้าจาก solar rooftop นับยงัเป็นสัดส่วนท่ีไม่มาก ซ่ึงผูใ้ช้ไฟฟ้าภาคเอกชนมี
แนวโนม้จะหนัมาใหไ้ฟฟ้าจากระบบ solar rooftop มากข้ึน เน่ืองจากตน้ทุนการติดตั้งระบบ solar rooftop ท่ี
ลดลงอย่างต่อเน่ือง โดยในธุรกิจดงักล่าวกลุ่มบริษทัฯ ถือว่ามีความน่าเช่ือถือด้วยทุนจดทะเบียนจ านวน 
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1,200 ล้านบาท (ก่อนการเพิ่มทุนเพื่อ IPO) และจากการท่ีมี EPCO ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์เป็นบริษทัแม่ อีกทั้ง บริษทัฯ เองก็อยูใ่นระหวา่งยืน่ขออนุญาตจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในประเทศญีปุ่่น 

1. โครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศญีปุ่่น 

แผนภาพแสดงโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่น 
 

 
 

ระบบผลติไฟฟ้า 

ในปัจจุบนั อุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่นได้ถูกเปิดเสรีมากข้ึน เพื่อให้มีการแข่งขนัท่ีเป็น
ธรรมต่อผูป้ระกอบการ อนัจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจไฟฟ้ายิ่งข้ึน และก่อให้เกิด
ความมัน่คงในการส่งกระไฟฟ้า รวมถึงเพิ่มทางเลือกให้แก่ผูบ้ริโภคมากข้ึน โดยในประเทศญ่ีปุ่นมีผู ้
ประกอบกิจการหลกัในสาธารณูปโภคดา้นไฟฟ้า (General Electricilty Utilities หรือ GEU) ทั้งหมด 10 ราย 
ทัว่ประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการภาคเอกชนทั้งหมด โดย GEU จะท าหน้าท่ีครบวงจรตั้งแต่ ผลิต
ไฟฟ้า ควบคุมโครงข่ายไฟฟ้า จัดส่ง และจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าผู ้ใช้ไฟฟ้าในพื้นท่ีท่ีแต่ละราย
รับผดิชอบอยู ่โดย GEU ทั้ง 10 รายไดแ้ก่ 

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

กะวะ และพื้นท่ีทางเหนือของจงัหวดัฟุกุอิ  
6. Hokkaido Electric Power Company ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบกิจการไฟฟ้าในเขตพื้นท่ีฮอกไกโด 
7. Kyushu Electric Power Company ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบกิจการไฟฟ้าบนเกาะคิวชู และพื้นท่ีบางส่วน

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

จงัหวดัยามานาชิ และพื้นท่ีทางตะวนัออกของจงัหวดัชิซูโอกะ 
10. Shikoku Electric Power Company ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบกิจการไฟฟ้าบนเกาะชิโกกุ 

นอกจาก GEU แล้ว ยงัมีผูป้ระกอบกิจการรายย่อยอ่ืนๆ สามารถท าหน้าท่ีผลิตไฟฟ้า และ/หรือ 
จ าหน่ายไฟฟ้า ไปยงัผูบ้ริโภค โดยไม่ไดถู้กจ ากดัปริมาณจ าหน่ายไฟฟ้าขั้นต ่าเหมือนในอดีต  

ตลาดซ้ือขายไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่น (Japan Electric Power Exchange) ถูกจดัตั้งข้ึนในปี 2546 เพื่อ
เป็นตลาดซ้ือขายไฟฟ้าทั้งแบบส่งมอบทนัที (spot) และซ้ือขายล่วงหน้า (forward) ระหว่างผูป้ระกอบ
กิจการดา้นพลงังานในประเทศญ่ีปุ่น 

ระบบส่งไฟฟ้า 

GEU ท  าหน้าท่ีส่งและกระจายกระแสไฟฟ้าให้กับผูจ้  าหน่ายไฟฟ้าต่อไป รวมถึงควบคุมดูแล
โครงข่ายการส่งกระแสไฟฟ้าในแต่ละพื้นท่ีท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ ในส่วนของผูป้ระกอบกิจการผลิต
ไฟฟ้ารายยอ่ยนั้น จะตอ้งเช่ือมต่อกบัโครงข่ายของ GEU ในการส่งกระแสไฟฟ้าให้กบัผูจ้  าหน่ายไฟฟ้าใน
แต่ละพื้นท่ี โดยในพื้นท่ีฝ่ังตะวนัออกของประเทศญ่ีปุ่นจะใช้สายส่งท่ีมีความถ่ี 50 Hz ในขณะท่ีพื้นท่ีฝ่ัง
ตะวนัตกจะอยูท่ี่ 60 Hz อยา่งไรก็ดี เคร่ืองแปลงค่าความถ่ี (Frequency Converter Facility) ไดถู้กติดตั้ง ณ 
จุดเช่ือมต่อสายส่งฝ่ังตะวนัออกและตะวนัตกเพื่อใหส้ามารแปลงความถ่ีและส่งกระแสไฟฟ้าได ้ทั้งน้ี ระดบั
แรงดนัของสายส่งไฟฟ้าโดยส่วนมากจะอยูท่ี่ 500 กิโลโวลต ์

ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

GEU ให้บริการจ าหน่ายไฟฟ้าในแต่ละพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ รวมถึงมีผูป้ระกอบกิจการจ าหน่ายไฟฟ้า
รายยอ่ยอ่ืนๆ ใหบ้ริการจ าหน่ายไฟฟ้าเช่นกนั 
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2. ความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศญีปุ่่น 

แผนภาพแสดงปรมิาณขายไฟฟ้าของผูป้ระกอบกจิการหลกัในสาธารณูปโภคดา้นไฟฟ้า10 ราย
รวมกนั ตัง้แต่ปี 2549 ถงึ 2558 

 
ทีม่า: The Federation of Electric Power Companies of Japan 

ส าหรับแนวโน้มความต้องการไฟฟ้าในอนาคต กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม 
(Ministry of Economy, Trade and Industry: METI) ไดค้าดการณ์วา่ในปี 2573 ปริมาณความตอ้งการไฟฟ้า
ของประเทศญ่ีปุ่นจะอยูท่ี่ 980.8 เทราวตัต-์ชัว่โมง (ในขณะท่ีปี 2556 อยูท่ี่ 966.6 เทราวตัต-์ชัว่โมง) การเพิ่ม
เป็นข้ึนในอตัราท่ีไม่มากนกัเป็นผลมาจากกการพฒันาประสิทธิภาพและการใช้มาตรการอนุรักษ์พลงังาน 
ซ่ึงคาดวา่จะมีส่วนช่วยลดปริมาณความตอ้งการไฟฟ้าไดถึ้ง 196.1 เทราวตัต-์ชัว่โมง 

3. แนวโน้มอุตสาหกรรมผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนในประเทศญีปุ่่น 
จากเหตุการณ์แผน่ดินไหวและสึนามิคร้ังใหญ่ในปี 2554 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศญ่ีปุ่นเกือบ

ทั้งหมดตอ้งหยดุด าเนินการ ส่งผลให้อตัราการพึ่งพาตนเองดา้นพลงังานลดลงจากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 6 
ตน้ทุนค่าเช้ือเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้าเพิ่มข้ึนเกือบเท่าตวั และอตัราการปล่อยก๊าซคาร์ไดออกไซด์ (CO2) จาก
การผลิตไฟฟ้าเพิ่มข้ึน ดว้ยเหตุน้ีทางรัฐบาลญ่ีปุ่นจึงไดมี้การก าหนดแผนสัดส่วนประเภทเช้ือเพลิงการผลิต
ไฟฟ้าส าหรับปี 2573 โดยตั้งเป้าหมายท่ีจะเพิ่มอตัราการพึ่งพาตนเองดา้นพลงังาน ลดตน้ทุนการผลิตไฟฟ้า 
และลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์ไดออกไซด ์อยา่งไรก็ตาม ไดใ้หค้วามส าคญักบัความปลอดภยัเป็นอนัดบั
แรก 
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ตารางแสดงสดัส่วนปรมิาณการผลติไฟฟ้าของประเทศญี่ปุ่ นตามประเภทเชื้อเพลงิในปี 2559 
เปรยีบเทยีบกบัเป้าหมายในปี 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 อยู่ท่ีร้อยละ 7 จากปริมาณ
การผลิตไฟฟ้าทั้งหมด เพิ่มข้ึนจากปี 2559 ซ่ึงอยูท่ี่ร้อยละ 5 

นอกจากน้ี จากการเร่ิมระบบการซ้ือขายไฟฟ้าแบบ FiT ในปี 2555 ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองในช่วงท่ีผ่านมา ส่งผลให้สัดส่วนปริมาณการผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานหมุนเวยีนต่อการปริมาณการผลิตไฟฟ้ารวมเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 8.8 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 15.0 ใน
ปี 2559 โดยพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นประเภทท่ีอตัราการเพิ่มข้ึนมากท่ีสุด 

 

แผนภาพแสดงปรมิาณการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนในปี 2550 ถงึ 2559 แยกตามประเภทพลงังาน 

 
ทีม่า: Renewable Energy Insititute (www.renewable-ei.org) 
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อย่างไรก็ตาม ราคารับซ้ือไฟฟ้าจาก solar farm ท่ีก าลงัการผลิต 10 กิโลวตัต์ข้ึนไป ไดป้รับลดลง
อยา่งต่อเน่ืองจากระดบัเร่ิมตน้ท่ี 40 เยนต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมง ส าหรับโครงการท่ียื่นค าขอในปี 2555 เหลือ 24 
เยนต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมง ส าหรับโครงการท่ียืน่ค  าขอในปีในปี 2559 และในปี 2560 ไดเ้ร่ิมมีการประมูลราคา
ซ้ือขายไฟฟ้า ซ่ึงราคาเฉล่ียในการประมูลคร้ังแรกอยูท่ี่ 19.6 เยนต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมง 

ทั้งน้ี ตน้ทุนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยล์ดต ่าลงอยา่งต่อเน่ืองในช่วงท่ีผา่นมา
เช่นเดียวกนั เน่ืองจากราคาแผงโซล่าร์เซลล์ซ่ึงเป็นตน้ทุนส าคญัของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานอาทิตย์
ลดลงอยา่งต่อเน่ือง 

     แผนภาพแสดงราคาแผงโซล่าร์เซลล ์(Solar PV Modules) ในประเทศญ่ีปุ่น 

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

 

การจัดหาผลติภัณฑ์และบริการ 

การจัดหาทีต่ั้งโครงการ 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ประเภท Solar Farm ในประเทศไทย 

ส าหรับการจดัหาท่ีตั้งโครงการส าหรับโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ประเภท Solar Farm ใน
ประเทศไทย บริษทัฯ จะพิจารณาถึงปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

1. สภาพท่ีดิน 

สถานท่ีตั้งโครงการ ควรตั้งอยูบ่นท่ีดินพื้นท่ีโล่ง เป็นพื้นท่ีราบไม่เป็นเนินหรือแอ่ง ตอ้งไม่มีทางน ้ า
สาธารณะหรือทางน ้ าธรรมชาติไหลผ่านพื้นท่ีในโครงการ ไม่เป็นพื้นท่ีรับน ้ าธรรมชาติหรือไม่เคยมี
เหตุการณ์น ้ าท่วมในพื้นท่ีภายในระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา สภาพดินในโครงการควรเป็นดินร่วน ดินดาน 
ไม่ควรมีตั้งอยูบ่นสภาพดินทรายท่ีอุม้น ้ าหรือระบายน ้ าออกจากพื้นท่ีไดช้า้ และไม่ควรมีชั้นหินอยูใ่ตพ้ื้นท่ี
โครงการ พื้นท่ีโครงการควรอยูห่่างจากตึกสูง, ภูเขา และตน้ไมย้ืนตน้ขนาดใหญ่ เพื่อป้องกนัการเกิดเงาบงั
บนพื้นท่ีแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์
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2. ระยะห่างจากจุดเช่ือมต่อสายส่ง 

สถานท่ีตั้งโครงการควรอยูใ่กลก้บัจุดเช่ือมต่อสายไฟฟ้าแรงสูงของ กฟภ. โดยจุดเช่ือมต่อและสถาน
ท่ีตั้งโครงการไม่ควรมีระยะห่างเกินกว่า 1-2 กิโลเมตร และมีทางสาธารณะท่ีสามารถสัญจรไดส้ะดวกถึง
สถานท่ีตั้งโครงการ 

3. ราคาท่ีดิน 

ราคาท่ีดินของสถานท่ีตั้งโครงการ ท่ีเหมาะสมกบัการลงทุนไม่ควรเกิน 400,000 บาท/ไร่ ทั้งน้ีราคา
ท่ีดินอาจข้ึนกบัท่ีตั้งระยะห่างจากสายส่งและถนน 

4. ค่าความเขม้แสงอาทิตย ์

โดยเฉล่ียแลว้ ประเทศไทยมีความเขม้แสงอาทิตยเ์ฉล่ียอยู่ท่ี 1,825 กิโลวตัต์-ชัว่โมง/ตารางเมตร/ปี 
ซ่ึงพื้นท่ี ท่ีมีศกัยภาพความเขา้แสงอาทิตยสู์งจะอยูใ่นเขตภาคกลางและภาคตะวนัออกของประเทศ ทั้งน้ีใน
การพิจารณาการลงทุน จึงจะตอ้งใชข้อ้มูลทางสถิติ ความเขม้แสงของพื้นท่ีนั้นๆ จากแหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือ
ได ้ในการค านวณหาปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีจะผลิตไดใ้นแต่ละโครงการ โดยค่าความเขม้แสงในแต่ละ
โครงการไม่ควรต ่ากว่า 1,600 กิโลวตัต์-ชั่วโมง/ตารางเมตร/ปี ความเข้มแสงของพื้นท่ีตั้ งโครงการใน
ประเทศไทยของบริษทัฯ เป็นดงัน้ี 

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

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

(1) ขอ้มลูจากองคก์ารบรหิารการบนิและอวกาศแห่งชาต ิ(NASA) 
 

โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ประเภท Solar Rooftop ในประเทศไทย 

ส าหรับการจดัหาท่ีตั้งโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ประเภท Solar Rooftop ในประเทศ
ไทย บริษทัฯ จะพิจารณาถึงปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

1. ขอ้มูลบริษทัเจา้ของอาคารพาณิชย ์
การติดตั้งโซลาเซลล์เป็นการลงทุนติดตั้งบนหลงัคาของบริษทันั้นๆ ดงันั้นตอ้งดูถึงความมัน่คงและ

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

ติดตั้งของโซลาเซลล์ไดอ้ย่างน้อยประมาณ 20 กิโลกรัม/ตารางเมตร ประเภทของหลงัคาควรเป็น Metal 
Sheet ซ่ึงง่ายต่อการติดตั้ง รวมถึงความชนัของหลงัคาไม่ควรชนัมากกว่า 30 องศา เพื่อให้สะดวกต่อการ
ติดตั้งและการบ ารุงรักษา 

3. สถานท่ีตั้ง 

อาคารท่ีจะติดตั้ งไม่ควรอยู่ใกล้ส่ิงปลูกสร้างท่ีสูงกว่า เพราะอาจท าให้เกิดเงาบงับนแผงเซลล์
แสงอาทิตย ์

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ประเภท Solar Farm ในประเทศญีปุ่่น 

ส าหรับการจดัหาท่ีตั้งโครงการส าหรับโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ประเภท Solar Farm ใน
ประเทศญ่ีปุ่น บริษทัฯ จะพิจารณาถึงปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

1. สภาพท่ีดิน 
สถานท่ีตั้งโครงการ ควรตั้งอยูบ่นท่ีดินพื้นท่ีโล่ง เป็นพื้นท่ีราบไม่เป็นเนินหรือแอ่ง ตอ้งไม่มีทางน ้ า

สาธารณะหรือทางน ้าธรรมชาติไหลผา่นพื้นท่ีในโครงการ ไม่เป็นพื้นท่ีใกลช้ายฝ่ังทะเล ไม่เคยมีเหตุการณ์
น ้ าท่วมในพื้นท่ีภายในระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา และไม่เป็นพื้นท่ีใกลภู้เขาไฟ สภาพดินในโครงการควร
เป็นดินร่วน ดินดาน ไม่ควรมีตั้งอยูบ่นสภาพดินทรายท่ีอุม้น ้าหรือระบายน ้าออกจากพื้นท่ีไดช้า้ และไม่ควร
มีชั้นหินอยูใ่ตพ้ื้นท่ีโครงการ พื้นท่ีโครงการควรอยูห่่างจากตึกสูง, ภูเขา และตน้ไมย้ืนตน้ขนาดใหญ่ เพื่อ
ป้องกนัการเกิดเงาบงับนพื้นท่ีแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์

2. ระยะห่างจากจุดเช่ือมต่อสายส่ง 
สถานท่ีตั้งโครงการควรอยู่ใกลก้บัจุดเช่ือมต่อสายไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้า โดยจุดเช่ือมต่อและ

สถานท่ีตั้งโครงการไม่ควรมีระยะห่างเกินกวา่ 5 กิโลเมตร และมีทางสาธารณะท่ีสามารถสัญจรไดส้ะดวก
ถึงสถานท่ีตั้งโครงการ 

3. ราคาท่ีดิน 
ตน้ทุนท่ีดินของสถานท่ีตั้งโครงการควรอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม ไม่สูงเกินไป โดยสอดคล้องกบั

สถานท่ีตั้ง ระยะห่างจากสายส่ง และถนน 

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

ซ่ึงพื้นท่ี ท่ีมีศกัยภาพความเขม้แสงอาทิตยสู์งจะอยู่ในเขตภาคกลางและภาคใตข้องประเทศ ทั้งน้ีในการ
พิจารณาการลงทุน จึงจะตอ้งใช้ขอ้มูลทางสถิติ ความเขม้แสงของพื้นท่ีนั้นๆ จากแหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้
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ในการค านวณหาปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีจะผลิตได้ในแต่ละโครงการ โดยค่าความเข้มแสงในแต่ละ
โครงการไม่ควรต ่ากวา่ 1,200 กิโลวตัต-์ชัว่โมง/ตารางเมตร/ปี ทั้งน้ี ความเขม้แสงของพื้นท่ีตั้งโครงการใน
ประเทศญ่ีปุ่นของบริษทัฯ เป็นดงัน้ี  

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

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

หมายเหตุ 
(1) ขอ้มลูจากองคก์ารบรหิารการบนิและอวกาศแห่งชาต ิ(NASA) 

 

การจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ประเภท Solar Farm ในประเทศไทย 

ในการพิจารณาผูรั้บเหมาก่อสร้างส าหรับโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ประเภท Solar Farm ใน
ประเทศไทย บริษทัฯ จะพิจารณาถึงปัจจยัดงัน้ี 

1. ประสบการณ์และความเช่ียวชาญ 
พิจารณาวา่ผูรั้บเหมาตอ้งมีประสบการณ์และความช านาญในดา้นการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ พร้อม

ทั้งมีทีมวศิวกรทั้งดา้นไฟฟ้าก าลงัและดา้นโยธา ระดบัสามญัข้ึนไป และดา้นเคร่ืองกลระดบัภาคีข้ึนไป และ
พิจารณาถึงความสามารถในการส่งมอบงานไดต้รงเวลา อีกทั้ง พิจารณาถึงคุณภาพงานท่ีสร้างเสร็จแลว้ 
คุณภาพของอุปกรณ์ท่ีใช้ การรับประกนั และผูรั้บเหมาดงักล่าวจะต้องไม่เคยมีประวติัเป็นผูล้ะทิ้งงาน 
รวมถึงพิจารณาความผดิพลาดในอดีตท่ีเกิดข้ึนดว้ย 

2. ความมัน่คงและปริมาณงานท่ีรับผดิชอบอยู ่
ผูรั้บเหมาตอ้งเป็นนิติบุคคลท่ีมีการจดทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยก่อนการจดัจา้งผูรั้บเหมา 

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

3. การประกวดราคา 
บริษทัฯ จะพิจารณาถึงราคารวม ราคาต่อรายการ และราคาต่อหน่วย พร้อมทั้งพิจารณาคุณภาพของ

อุปกรณ์และช้ินงานท่ีผูรั้บเหมาเสนอ จะตอ้งอยูใ่นระดบัมาตรฐานท่ียอมรับได ้



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

 

หนา้ท่ี 76  

โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ประเภท Solar Rooftop ในประเทศไทย 

ในการพิจารณาผูรั้บเหมาก่อสร้างส าหรับโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ประเภท Solar 
Rooftop ในประเทศไทย บริษทัฯ จะพิจารณาถึงปัจจยัดงัน้ี 

1. ประสบการณ์และความเช่ียวชาญ 
พิจารณาวา่ผูรั้บเหมาตอ้งมีประสบการณ์และความช านาญในดา้นการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ พร้อม

ทั้งมีทีมวศิวกรทั้งดา้นไฟฟ้าก าลงัและดา้นโยธา ระดบัสามญัข้ึนไป และดา้นเคร่ืองกลระดบัภาคีข้ึนไป และ
พิจารณาถึงความสามารถในการส่งมอบงานไดต้รงเวลา อีกทั้ง พิจารณาถึงคุณภาพงานท่ีสร้างเสร็จแลว้ ไม่
เคยมีประวติัเป็นผูล้ะทิ้งงาน รวมถึงพิจารณาความผดิพลาดในอดีตท่ีเกิดข้ึนดว้ย 

2. ความมัน่คง 
ผูรั้บเหมาตอ้งเป็นนิติบุคคลท่ีมีการจดทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมาย มีสถานะการเงินท่ีมัน่คง โดย

ก่อนการจดัจา้งผูรั้บเหมา บริษทัฯ จะพิจารณาจากทุนจดทะเบียนของผูรั้บเหมานั้นๆ ดว้ย 

3. ปริมาณงานท่ีผูรั้บเหมารับผิดชอบอยู ่
ผูรั้บเหมาท่ีมีปริมาณงานในมือมาก อาจไม่มีทรัพยากรมากพอในการรับงานเพิ่ม หรือในกรณีท่ีมีการ

วา่จา้งผูรั้บเหมารายเดียวหลายโครงการ งานก่อสร้างอาจเกิดปัญหาได ้หากผูรั้บเหมารายนั้นเกิดปัญหาใดๆ 
ข้ึนมา 

4. การประกวดราคา 
บริษทัฯ จะพิจารณาถึงราคารวม ราคาต่อรายการ และราคาต่อหน่วย พร้อมทั้งพิจารณาคุณภาพของ

อุปกรณ์และช้ินงานท่ีผูรั้บเหมาเสนอ จะตอ้งอยูใ่นระดบัมาตรฐานท่ียอมรับได ้

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ประเภท Solar Farm ในประเทศญีปุ่่น 

ในการพิจารณาผูรั้บเหมาก่อสร้างส าหรับโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ประเภท Solar 
Farm ในประเทศญ่ีปุ่น บริษทัฯ จะพิจารณาถึงปัจจยัดงัน้ี 

1. ประสบการณ์ 
พิจารณาวา่ผูรั้บเหมาตอ้งเป็นผูรั้บเหมาทอ้งถ่ิน โดยตอ้งมีประสบการณ์และความช านาญในดา้นการ

ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล ์ พร้อมทั้งมีทีมวิศวกรทั้งดา้นไฟฟ้าก าลงั โยธา และเคร่ืองกล และพิจารณาถึง
ความสามารถในการส่งมอบงานได้ตรงเวลา อีกทั้ง พิจารณาถึงคุณภาพงานท่ีสร้างเสร็จแล้ว ไม่เคยมี
ประวติัเป็นผูล้ะทิ้งงาน รวมถึงพิจารณาความผดิพลาดในอดีตท่ีเกิดข้ึนดว้ย 

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

อุปกรณ์และช้ินงานท่ีผูรั้บเหมาเสนอ จะตอ้งอยูใ่นระดบัมาตรฐานท่ียอมรับได ้

การจัดหาเคร่ืองจักรอุปกรณ์ 

การจดัหาแผงโซล่าร์เซลล ์

บริษทัฯ จะคดัเลือกผูผ้ลิตจากกลุ่มผูผ้ลิตแผงโซล่าร์เซลล์ท่ีมีคุณภาพดีและน่าเช่ือถือ โดยในการ
จดัซ้ือแต่ละคร้ัง จะเชิญให้ผูผ้ลิตหลายรายเสนอราคาแผงโซล่าร์เซลล์มา เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ 
ราคา บริการหลงัการขาย และการรับประกนัคุณภาพ นอกจากน้ีบริษทัฯ จะพิจารณาถึงก าลงัการผลิตของ
ผูผ้ลิตท่ีเหลืออยูใ่นขณะนั้นดว้ย เพื่อลดความเส่ียงจากการไดรั้บสินคา้ชา้กวา่ก าหนด 

การจดัหาเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) 

ในการจดัซ้ือเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า ซ่ึงถือว่าเป็นอุปกรณ์ท่ีส 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) 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ประเภท Solar Farm ในประเทศไทย 

บริษทัย่อยของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยป์ระเภท Solar Farm ใน
ประเทศไทย ไดท้  าสัญญาจา้งปฏิบติัการเดินเคร่ือง บ ารุงรักษา และบริหารจดัการ (O&M Contract) กบั EE 
ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ เป็นระยะเวลา 3 ปี และเม่ือครบก าหนดอายุสัญญา หากไม่มีการบอกเลิก
สัญญาจากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง จะมีการต่อสัญญาอตัโนมติัออกไปอีกคราวละ 3 ปี โดยท่ีผ่านมา EE ปฏิบติั
หนา้ท่ีไดต้ามเกณฑม์าตราฐานท่ียอมรับได ้

โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ประเภท Solar Rooftop ในประเทศไทย 

บริษทัย่อยของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบกิจการโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยป์ระเภท Solar 
Rooftop ในประเทศไทย ได้ท าสัญญาจา้งปฏิบติัการเดินเคร่ือง บ ารุงรักษา และบริหารจดัการ (O&M 
Contract) กบั EE ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ เป็นระยะเวลา 3 ปี และเม่ือครบก าหนดอายุสัญญา หากไม่
มีการบอกเลิกสัญญาจากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง จะมีการต่อสัญญาอตัโนมติัออกไปอีกคราวละ 3 ปี โดยท่ีผ่านมา 
EE ปฏิบติัหนา้ท่ีไดต้ามเกณฑม์าตราฐานท่ียอมรับได ้

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ประเภท Solar Farm ในประเทศญีปุ่่น 

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 

การจัดหาวตัถุดิบก๊าซ ส าหรับการผลติไฟฟ้าและไอน า้ของโรงไฟฟ้า Cogeneration 
โรงไฟฟ้า Cogeneration ของ PPTC และ SSUT ใชก้๊าซธรรมชาติเพื่อเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า

และไอน ้า ซ่ึงในการจดัหาก๊าซของ PPTC และ SSUT ไดเ้ขา้ท าสัญญาซ้ือขายก๊าซ กบั ปตท. เป็นระยะเวลา 
25 ปี นบัจากวนัท่ี PPTC และ/หรือ SSUT เร่ิมใชก้๊าซเพื่อคา้ ทั้งน้ีหากเกิดกรณีท่ี ปตท. ไม่สามารถส่งก๊าซ
ในแต่ละปีไดค้รบตามปริมาณท่ีก าหนดในสัญญา ซ่ึงเท่ากบัปริมาณก๊าซท่ี PPTC หรือ SSUT มีความผูกพนั
ตอ้งใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าเพื่อจ าหน่ายให้แก่ กฟผ. โดยมิไดเ้กิดจากสาเหตุท่ีไดรั้บยกเวน้ตามท่ีระบในสัญญา
แลว้นั้น ปตท. จะชดเชยค่าเสียหายของปริมาณก๊าซท่ี ปตท. ไม่สามารถส่งไดค้รบในราคาเท่ากบัผลต่างของ
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ราคาก๊าซและราคาน ้ ามนัดีเซล อย่างไรก็ตาม ความรับผิดชอบ ปตท. จะไม่เกินกว่าค่าตอบแทนในการ
จดัหา/การตลาดกา๊ซ (Margin) ตามท่ีระบุในสัญญา 

ราคาของก๊าซ 
ราคาก๊าซประกอบดว้ยราคาเน้ือก๊าซและราคาค่าผ่านท่อ โดยราคาเน้ือก๊าซจะปรับเปล่ียนตามราคา

เฉล่ียของเน้ือก๊าซท่ี ปตท. รับซ้ือจากผูผ้ลิต/ผูข้าย ในแต่ละเดือน ส าหรับอตัราค่าผ่านท่อ จะเป็นอตัรา
เดียวกบัท่ี ปตท. เรียกเก็บจาก กฟผ. 

คุณภาพของก๊าซ 
มีการก าหนดคุณภาพของก๊าซไวใ้นสัญญาซ้ือขายก๊าซ ทั้งน้ีหากก๊าซมีคุณภาพไม่เป็นไปตามท่ีระบุ

ในสัญญา PPTC และ/หรือ SSUT มีสิทธิในการปฏิเสธไม่รับซ้ือก๊าซดงักล่าว 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย กลุ่มบริษทัฯ ได้ด าเนินการด้าน

ส่ิงแวดลอ้มตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัดเพื่อประกอบการขออนุญาตก่อสร้างและด าเนินโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์องกลุ่มบริษทัฯ ทั้งน้ี โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นโครงการหรือ
กิจการท่ีไม่เข้าข่ายต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Environmental Impact 
Assessment หรือ EIA) ทั้งน้ี ขอ้ก าหนดท่ีเป็นเง่ือนไขประกอบการอนุญาตโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียน
โดยทัว่ไปมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

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 กโิลโวลต์แอมแปรข์ึน้ไป แต่ไม่
ถงึ 10 เมกะวตัต์ (กรณโีรงไฟฟ้าพลงังาน
ความรอ้นซึง่ไมเ่ขา้ขา่ยตอ้งจดัท ารายงาน 
EIA) 

-   ตัง้แต่ 1,000 กโิลโวลต์แอมแปรข์ึน้ไป (กรณี
โรงไฟฟ้าทีไ่มม่กีารเผาไหมเ้ชือ้เพลงิ เช่น 
โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย ์ลม น ้า) 

ตัง้แต่ 5 เมกะวตัตข์ ึน้ไป แต่ไมถ่งึ 10 เมกะวตัต ์

หลกัการ/วตัถุประสงค ์ ผูป้ระกอบกจิการจะตอ้ง 

- ปฏบิตัติามมาตรการป้องกนั แกไ้ข และ
ตดิตามตรวจสอบที ่กกพ. ไดก้ าหนดไวแ้ลว้
เป็นมาตรฐานขัน้ต ่าเดยีวกนัส าหรบัทกุ
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 าเนินการดา้นการมสี่วนรว่มของประชาชน 
เพือ่เปิดโอกาสใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีกบัโครงการ
เขา้มาแสดงความคดิเหน็ตัง้แต่เริม่ตน้โครงการ 
รวมทัง้จะตอ้งรวบรวมประเดน็ขอ้คดิเหน็และ
ขอ้ห่วงใยทีไ่ดม้าพจิารณาก 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 หรอืในเขตส่งเสรมิ
การลงทุนทีไ่ดจ้ดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบ
สิง่แวดลอ้มแลว้ 

ช่วงเวลาทีต่อ้งจดัท า การด าเนินการแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คอื ก่อนยืน่
ค าขอรบัใบอนุญาต การตดิตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มระหว่างด าเนินการ และการ
ฟ้ืนฟูสภาพพืน้ทีเ่มือ่เลกิด าเนินการ 

ก่อนยืน่ค าขอรบัใบอนุญาต 

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

 
ทั้งน้ี ประเภทรายงานดา้นส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัท่ีตอ้งจดัท า โดยจ าแนกตามประเภทของ

โรงไฟฟ้าและขนาดก าลงัการผลิตติดตั้งสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ก าลงัการผลิตติดตัง้ 
ประเภทโรงไฟฟ้า 

พลงัความร้อน ไม่มีการเผาไหม้เช้ือเพลิง 

10 เมกะวตัต์ ขึน้ไป EIA / EHIA CoP 

5 -10 เมกะวตัต์ CoP + ESA CoP + ESA 

1,000 กโิลโวลต์แอมแปร ์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 ารายงานเก่ียวกบัการศึกษามาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมและความปลอดภยั (Environmental & Safety 
Assessment (ESA)) 
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ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยป์ระเภท Solar Rooftop ในประเทศไทย ซ่ึงเปิด
ด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ มีก าลงัการผลิตของแต่ละโครงการอยูใ่นระดบัตั้งแต่ 1,000 กิโลโวลตแ์อมแปร์
ข้ึนไป แต่ไม่ถึง 5 เมกะวตัต์ จึงตอ้งด าเนินการตามประมวลหลกัการปฏิบติั (Code of Practice (CoP)) 
มาตรการป้องกนั แกไ้ข และติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มเท่านั้น  

ส าหรับโครงการ Solar Farm ในประเทศญ่ีปุ่น กลุ่มบริษทัฯ ไดด้ าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัดเพื่อประกอบการขออนุญาตก่อสร้างและประกอบธุรกิจ Solar Farm ของ
กลุ่มบริษทัฯ ทั้งน้ี ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งจะแตกต่างกนั
ไปในแต่ละภูมิภาคของประเทศญ่ีปุ่น โดย กลุ่มบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีทีมงานเพื่อศึกษาและด าเนินงานในส่วน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามมาตรการเก่ียวกบัผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้มัน่ใจว่ากลุ่มบริษทัฯ มีการ
ด าเนินการท่ีจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจอยา่ง 
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ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทย่อย 
 

บริษทั โรงพิมพ์ตะวนัออก จ ากัด (มหาชน) ได้ลงทุนในบริษทัย่อยทั้งทางตรง และทางออ้ม 
ปัจจุบนัมีบริษทัยอ่ย  ดงัน้ี  

 

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

ข้อมูลทั่วไป          
    บริษัท เวิลด์ พร้ินติง้ แอนด์ แพค็เกจจิง้ จ ากดั (WPP)  (เดิม : บริษัท ดับบลวิพเีอส (ประเทศไทย) 
จ ากดั (WPS)) ในฐานะบริษทัยอ่ยโดยตรง ซ่ึง EPCO ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 99.99%  (EPCO ซ้ือหุน้
สามญั WPP จาก บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2561 และส่วนท่ีเหลือ
ทั้งหมดจากผูถื้อหุ้นรายยอ่ย เม่ือวนัท่ี 12 ก.ค. 2562 และ 30 ส.ค. 2562) ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2548 
ดว้ยทุนจดทะเบียน 500 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั จ านวน 50,000,000 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ช าระ
เตม็มูลค่า ประกอบกิจการโรงพิมพ ์ รับพิมพส่ิ์งพิมพทุ์กชนิด ตั้งอยูท่ี่ อ  าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ 
โดยมีผูถื้อหุ้น ดงัน้ี 

 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 49,999,998 99.99 
2 นายยทุธ ชินสุภคักลุ 1 0.00 
3 นายวีระ เหล่าวิทวสั 1 0.00 

รวม 50,000,000 100.00 
 

คณะกรรมการบริษัทมีดงันี:้- 
1. นายยทุธ  ชินสุภคักุล 
2. นายวีระ  เหล่าวิทวสั 
3. นายประสงค ์  หาญปิยวฒันสกุล 
4. นายธิติพนัธ์  พิสุทธ์ิธนกาญจนา 
5. นางสาวลดัดาวลัย ์ สุวะประดบั 
6. นางกนกอร  จนัทน์คร 

 
ผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท :- 
จ านวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผูกพนับริษทัได้ คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั

และประทบัตราส าคญัของบริษทั 
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โครงสร้างรายได้                                                                                                                        
                   หน่วย :  พนับาท 

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

รวม 177,004 100.00 392,239 100.00 201,419 100.00 
 

2. บริษัท อสีเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 

ข้อมูลทัว่ไป                                                                                                                        
 บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (EP)  (เดิมช่ือ บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จ  ากดั 
โดยเปล่ียนช่ือ และแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2559) ในฐานะบริษทัยอ่ยโดยตรง ซ่ึง 
EPCO ถือหุ้นอตัราร้อยละ 100 (EPCO ซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มในสัดส่วนร้อยละ 24 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 
จากบริษทั เจน-เนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน))   ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2553 ดว้ยทุนจดทะเบียน
เร่ิมแรก 50,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จ านวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และได้จด
ทะเบียนเพิ่มทุนและเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นเร่ือยมา โดยมีทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2559  ทั้งส้ิน
จ านวน 12,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน จ านวน 1,200,000,000 
บาท  

เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2561 EP ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้จากเดิม 12,000,000,000 
หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท เป็น 2,400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท และเพิ่มทุนหุ้นสามญั
อีกจ านวน 600,000,000 หุ้น รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 3,000,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 
บาท เป็นทุนช าระแล้ว 2,400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นทุนช าระแล้วทั้งส้ิน 
1,200,000,000 บาท โดยมีรายช่ือผูถื้อหุน้ดงัน้ี 
 

 รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดับ ณ วนัที ่19 กุมภาพนัธ์  2563 

 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 1,799,999,920 75.00 
2 บมจ.แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ 153,550,000 6.40 

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

4 นายนิวตัน์ แจง้อริยวงศ ์ 94,000,000 3.92 

5 นางสาวฐานุตรา ส่ือวีระชยั 50,000,000 2.08 
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ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
6 นางอรพิน พิพฒันว์ิไลกลุ 49,000,000 2.04 

7 นายโกมล วงศพ์รเพญ็ภาพ 30,000,000 0.83 

8 นายอยทุธ์ พจนอ์นนัต ์ 12,000,000 0.50 

9 นายภกัดี ศุทธาวฒิุวงศ ์ 10,000,000 0.42 

10   นางสิริการย ์ เจริญสหายานนท ์ 7,000,000 0.29 

รวมผู้ถือหุ้น 10 อนัดบั 2,319,449,920 96.64 

ผู้ถือหุ้นรายอ่ืน 80,550,080 3.36 

จ านวนหุ้นทั้งส้ิน 2,400,000,000 100.00 
 
 

คณะกรรมการบริษัท มีดังนี้:- 
1. นายยทุธ               ชินสุภคักุล 2. นางสาวอรอร อคัรเศรณี 
3. นางชวนพิศ  ฉายเหมือนวงศ ์ 4. นายสมชาย   คูวจิิตรสุวรรณ 
5. นายกมล               รัตนไชย 6. นายประสงค ์ หาญปิยวฒันสกุล 
7. นายแดน ชินสุภคักุล 8. นายสุกิจ  เลิศอศัวรัตน์ 
9. นายบุญชยั โสวรรณวณิชกุล 10. นายอ านวย ปรีมนวงศ ์
11. นายภูมิวฒัก์ นนัทวณิชย ์  

 
 

ผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท :- 
จ านวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผูกพนับริษทัได้ คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือ

ร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั 
 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                        
หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2562 % ปี 2561 % ปี 2560 
(ปรับปรุงใหม่) 

% 

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

รวม 709,084 100.00 145,859 100.00 216,398 100.00 
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3. บริษัท เจเคอาร์ พลังงาน จ ากัด 
 

ข้อมูลทั่วไป          
 บริษัท เจเคอาร์ พลังงาน จ ากัด (JKR) ในฐานะบริษทัย่อยทางอ้อมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อย
ทางออ้ม  ซ่ึงRPV ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99  ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2553 ดว้ยทุนจดทะเบียน 
1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั จ านวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ต่อมาไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุน 
ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 125,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั จ านวน 1,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 
บาท ช าระเต็มมูลค่า  ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด 5 เมกะ
วตัต ์ท่ีอ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี โดย JKR ไดสิ้ทธิในการขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
และไดรั้บส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) ในอตัรา 8 บาทต่อกิโลวตัตช์ัว่โมง เป็นระยะเวลา 10 ปี โดย
เร่ิมการขายไฟฟ้ามาตั้งแต่เดือน 15 ตุลาคม 2555 ถึงปัจจุบนั และไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากส านกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI) ในการยกเวน้ ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามระเบียบ
ของ BOI เป็นระยะเวลา 8 ปีนบัจากวนัท่ีเร่ิมมีรายได ้และไดรั้บการลดหยอ่น ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับ
ก าไรสุทธิท่ีไดใ้นอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติเป็นระยะเวลาอีก 5 ปีหลงัจากการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคล โดยมีผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่24 มิถุนายน 2562 
 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั อาร์พีวี พลงังาน จ ากดั 1,249,880 99.99 
2 นายยทุธ ชินสุภคักลุ 10 0.001 
3 นางสุมาลี อ่องจริต 10 0.001 
4 นายจรัล รัตนโชตินนัท ์ 25 0.002 
5 นายกิติพงษ ์ รัตนโชตินนัท ์ 25 0.002 
6 นายกิตติชยั รัตนโชตินนัท ์ 25 0.002 
7 นายไชยนนัท ์ รัตนโชตินนัท ์ 25 0.002 

รวม 1,250,000 100.00 

 
คณะกรรมการบริษัทมีดงันี:้- 

1. นายยทุธ  ชินสุภคักุล 
2. นายสุกิจ  เลิศอศัวรัตน์ 
3. นายประสงค ์ หาญปิยวฒันสกุล 
4. นายภูมิวฒัก ์ นนัทวณิชย ์
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ผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท :- 
จ านวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผูกพนับริษทัได้ คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั

และประทบัตราส าคญัของบริษทั 
 
 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                        
       หน่วย :  พนับาท 

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

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

 
4. บริษัท อาร์พวี ีพลังงาน จ ากัด 

 

ข้อมูลทั่วไป  

บริษัท อาร์พวี ีพลงังาน จ ากดั (RPV)  ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย ซ่ึง EP 
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2551 ดว้ยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท 
แบ่งเป็นหุ้นสามญั จ านวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ต่อมาไดจ้ดทะเบียนเพิ่มในปี 2559 และ ปี 
2560  ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 587,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั จ านวน 5,870,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
100 บาท ช าระเตม็มูลค่า ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด 5 เมกะวตัต ์
ท่ีอ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรีโดย RPV ไดสิ้ทธิในการขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ
ไดรั้บส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) ในอตัรา 8 บาทต่อกิโลวตัตช์ัว่โมง เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยเร่ิม
ขายไฟฟ้ามาตั้งแต่เดือน 15 ตุลาคม 2555 ถึงปัจจุบนั และไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากส านกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI) ในการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามระเบียบ
ของ BOI เป็นระยะเวลา 8 ปีนบัจากวนัท่ีเร่ิมมีรายได ้และไดรั้บการลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับ
ก าไรสุทธิท่ีไดใ้นอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติเป็นระยะเวลาอีก 5 ปีหลงัจากการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคล โดยมีผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่ 4  กุมภาพนัธ์  2562 
 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 5,869,480 99.99 
2 นายยทุธ ชินสุภคักุล 10 - 
3 นางสุมาลี อ่องจริต 10 - 
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ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
4 นายจรัล รัตนโชตินนัท ์ 500 0.01 

รวม 5,870,000 100.00 
 
 

คณะกรรมการบริษัท มีดังนี้:- 
1. นายยทุธ              ชินสุภคักุล 2. นายสุกิจ      เลิศอศัวรัตน์ 
3. นายประสงค ์     หาญปิยวฒันสกุล 4. นายภูมิวฒัก ์     นนัทวณิชย ์
 

ผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท :- 
จ านวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผูกพนับริษทัได้ คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั

และประทบัตราส าคญัของบริษทั 
 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                        
    หน่วย :  พนับาท 

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

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

 
5. บริษัท เอป็โก้ กรีน พาวเวอร์ พลสั จ ากดั 
 

ข้อมูลทัว่ไป     
  บริษัท เอ็ปโก้ กรีน พาวเวอร์ พลัส จ ากัด (EPCOG) ในฐานะบริษทัย่อยทางออ้มท่ีถือหุ้นโดย
บริษทัยอ่ยทางออ้ม ซ่ึง RPV ถือหุน้อตัราร้อยละ 99.99 ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2554  ดว้ยทุนจดทะเบียน 
100,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จ านวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ช าระเต็มมูลค่า  
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ปลายปี 2556 ไดเ้ร่ิมลงทุนในโครงการผลิต
ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา (Solar PV Roof) จ  านวน 8 โครงการ ขนาดก าลงัการผลิตรวม 
1.5 เมกะวตัต์  ซ่ึงเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยจ์  าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้านครหลวงแล้ว และ
จ านวน 5 โครงการ ขนาดก าลงัการผลิตรวมประมาณ  5.37 เมกะวตัต ์เป็นโครงการท่ีจ าหน่ายไฟฟ้าระบบ 
Solar Rooftop ใหแ้ก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้าภาคเอกชน เดินเคร่ืองเชิงพาณิชยจ์  าหน่ายกระแสไฟฟ้า แลว้ 4 โครงการ อยู่
ระหวา่งการด าเนินการอีกจ านวน 1 โครงการ  โดยมีผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
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รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่ 24 มิถุนายน 2562 
 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั อาร์พีวี พลงังาน จ ากดั 9,999,997 100.00 
2 นายยทุธ   ชินสุภคักุล 1 - 
3 นางสุมาลี        อ่องจริต 1 - 
4 นางชวนพิศ        ฉายเหมือนวงศ ์ 1 - 

รวม 10,000,000 100.00 

 

คณะกรรมการบริษัท มีดังนี้:- 
1. นายยทุธ               ชินสุภคักุล 2. นางประสงค ์                หาญปิยวฒันกุล 
3. นายสุกิจ    เลิศอศัวรัตน์ 4. นายภูมิวฒัก ์                นนัทวณิชย ์

 

ผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท :- 
จ านวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผูกพนับริษทัได ้คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั 

และประทบัตราส าคญัของบริษทั 
 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                        
หน่วย :  พนับาท 

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

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

 
6. บริษัท อะควาติส เอน็เนอร์จี จ ากดั 
 

ข้อมูลทัว่ไป    
บริษัท อะควาติส เอ็นเนอร์จี จ ากัด (Aquatist) ในฐานะบริษทัย่อยทางออ้มท่ีถือหุ้นโดยบริษทั

ยอ่ยทางออ้ม โดย RPV ถือหุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 99.99  ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2553 ดว้ยทุนจด
ทะเบียนเร่ิมแรก 5,000,000 บาท แบ่งเป็น  หุ้นสามญั จ านวน 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ต่อมาจด
ทะเบียนเพิ่มทุนในปี 2559 และ ปี 2560 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 
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จ านวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ช าระเต็มมูลค่า ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าดว้ย
พลงังานแสงอาทิตย ์โดยมีผูถื้อหุน้ ดงัน้ี  

 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่24 มิถุนายน 2562 
 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั อาร์พีวี พลงังาน จ ากดั 19,999,998 100.00 
2 นายยทุธ   ชินสุภคักุล 1 - 
3 นางสุมาลี        อ่องจริต 1 - 

รวม 20,000,000 100.00 
 

คณะกรรมการบริษัท มีดังนี้:- 
1. นายยทุธ ชินสุภคักุล 
2. นายประสงค ์ หาญปิยวฒันสกุล 
3. นายสุกิจ เลิศอศัวรัตน์ 
4. นายภูมิวฒัก์ นนัทวณิชย ์

 

ผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท :- 
จ านวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผูกพนับริษทัได้ คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือ

ร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั 
 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                        
หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2561 % ปี 2560 % ปี 2559 % 
รายไดเ้งินปันผล 19,838 81.00 41,986 88.62 46,200 90.76 
ดอกเบ้ียรับ 4,654 19.00 5,391 11.38 4,704 9.24 

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

7. บริษัท ลพบุรี โซล่า จ ากดั 
 

ข้อมูลทัว่ไป    
บริษัท ลพบุรี โซล่า จ ากัด (Lopburi)  ในฐานะบริษทัย่อยทางออ้มท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อย

ทางออ้ม โดย Aquatist ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 99.99  ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2555 ดว้ยทุนจดทะเบียน
เร่ิมแรก 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั จ านวน 10,000 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 100 บาท  ต่อมาไดจ้ดทะเบียน
เพิ่มทุน  ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 140,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั จ านวน 1,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
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100 บาท ช าระเต็มมูลค่า   ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด 5 
เมกะวตัต์ ท่ีต  าบลวงัขอนขวา้ง อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี โดยได้สิทธิในการขายไฟฟ้าให้แก่การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และไดรั้บส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) ในอตัรา 8 บาทต่อกิโลวตัตช์ัว่โมง เป็น
ระยะเวลา 10 ปี และไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่ง
ประเทศไทย (BOI) ในการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามระเบียบของ BOI เป็นระยะเวลา 8 ปีนบัจากวนัท่ี
เร่ิมมีรายได ้ และไดรั้บการลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดใ้นอตัราร้อยละ 50 ของ
อตัราปกติเป็นระยะเวลาอีก 5 ปีหลงัจากการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล โดยมีผูถื้อหุน้ดงัน้ี   

 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที่  24 มิถุนายน 2562 
 

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

รวม 1,400,000 100.00 

 

คณะกรรมการบริษัท มีดังนี้:- 
1. นายยทุธ ชินสุภคักุล 
2. นายประสงค ์ หาญปิยวฒันสกุล 
3. นายสุกิจ เลิศอศัวรัตน์ 
4. นายภูมิวฒัก์ นนัทวณิชย ์

 
ผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท :- 

จ านวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผูกพนับริษทัได้ คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือ
ร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั 

 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                  
หน่วย :  พนับาท 

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

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

 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
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8. บริษัท เอป็โก้ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด 
 

ข้อมูลทัว่ไป        
บริษัท เอป็โก้ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (EPCOE) ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย โดย 

EP ถือหุ้นใน EE สัดส่วนร้อยละ 99.99 ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2557 ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 

10,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั จ านวน 1 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ต่อมาไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุน 

ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั จ านวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 

บาท ช าระเตม็มูลค่า ประกอบธุรกิจพฒันาโครงการพลงังานและถือหุน้ในบริษทัอ่ืน โดยมีผูถื้อหุน้ดงัน้ี 
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่ 24 มิถุนายน 2562 
 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 49,999,997 100.00 
2 นายยทุธ   ชินสุภคักลุ 2 - 
3 นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ ์ 1 - 

รวม 50,000,000 100.00 
 

คณะกรรมการบริษัท มีดังนี้:- 
1. นายยทุธ ชินสุภคักุล 
2. นายสุกิจ  เลิศอศัวรัตน์ 
3. นายภูมิวฒัก์ นนัทวณิชย ์

 

ผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท :- 
จ านวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผูกพนับริษทัได้ คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือ

ร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั 
 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                  
      หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2562 % ปี 2561 % ปี 2560 % 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า  - - - - - - 

รายไดเ้งินปันผล 13,953.83 99.99 - - - - 

รายไดอ่ื้น 0.11 0.00 1.51 100.00 1,006 100.00 
รวม 13,953.94 100.00 1.51 100.00 1,006 100.00 

 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
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9. บริษัท โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 

ข้อมูลทัว่ไป        
บริษัท โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากดั SPM(TH) ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ี

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

ดว้ยทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั จ านวน 2 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ช าระเต็ม

มูลค่า ประกอบธุรกิจพฒันาโครงการพลงังานและถือหุน้ในบริษทัอ่ืน 

เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัฯไดมี้การจ าหน่ายโครงการไปแลว้ ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ มีก าไร

จากการจ าหน่ายโรงไฟฟ้า PKS จ านวนเงิน 543.01 ลา้นบาท   
 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                  
หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2561 % ปี 2560 % ปี 2559 % 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า  - - - - - - 
ก าไรจากการขายเงินลงทุน 174,345 92.25 - - - - 
รายไดอ่ื้น 14,650 7.75 9,218 100.00 24,174 100.00 

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

10. บริษัท เอป็โก้ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั 
 

ข้อมูลทัว่ไป  
บริษัท เอป็โก้ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (EE) ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย โดย EP 

ถือหุ้นใน 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 ประกอบธุรกิจเก่ียวกบั

การรับเหมาก่อสร้างและการบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ โดยมีผูถื้อหุน้ดงัน้ี   
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่ 1 กรกฎาคม 2562 
 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 199,980 99.99 
2 นายยทุธ ชินสุภคักลุ 19 0.01 
3 นางสุมาลี อ่องจริต 1 - 

รวม 200,000 100.00 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
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คณะกรรมการบริษัท มีดงันี:้- 
1. นายยทุธ ชินสุภคักุล 
2. นางสาวลดัดาวลัย ์ สุวะประดบั 
3. นายสุกิจ เลิศอศัวรัตน์ 
4. นายภูมิวฒัก ์ นนัทวณิชย ์

 

ผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท :- 
จ านวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผูกพนับริษทัได ้คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั

และประทบัตราส าคญัของบริษทั 
 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                  
หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2562 % ปี 2561 % ปี 2560 % 
รายไดค้่าปฏิบติัการเดินเคร่ือง 
บ ารุงรักษาและบริหารจดัการ 13,721 85.86 12,693 62.01 12,088 93.39 
รายไดค้่าบริการ/ขาย และค่าก่อสร้าง 1,949 12.20 7,540 36.83 716 5.53 
รายไดอ่ื้น 309 1.94 238 1.16 140 1.08 

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

11. บริษัท ปราจีน โซล่า จ ากดั 
   
ข้อมูลทัว่ไป 

 บริษัท ปราจีน โซล่า จ ากัด (PS) ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยทางออ้ม โดย 
Aquatist ถือหุ้นใน PS สัดส่วนร้อยละ 48.39 ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2559 โดยไดเ้ปล่ียนช่ือจากเดิม 
บริษทั มหานคร โซล่า พาวเวอร์ จ  ากดั เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน 2559 ดว้ยทุนจดทะเบียน 62,000,000 บาท 
แบ่งเป็นหุ้นสามญั จ านวน 3,000,000 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ 3,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ช าระเต็ม
มูลค่า ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพื้นดิน
โดยมีก าลงัการผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้ารวม 5 เมกะวตัต ์โดยมีผูถื้อหุน้ดงัน้ี   
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่ 20 มีนาคม 2563 
 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั อะควาติส เอน็เนอร์จี จ ากดั 6,199,998 99.99 
2 นายยทุธ ชินสุภคักลุ 1 0.00 
3 น.ส. ลดัดาวลัย ์สุวะประดบั 1 0.00 

รวม รวม 6,200,000 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
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คณะกรรมการบริษัท มีดังนี้:- 
1. นายยทุธ ชินสุภคักุล 
2. นายสุกิจ  เลิศอศัวรัตน์ 
3. นายประสงค ์ หาญปิยวฒันสกุล 
4. นางสาวลดัดาวลัย ์ สุวะประดบั 
5. นายภูมิวฒัก์ นนัทวณิชย ์

 

ผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท :- 
จ านวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผูกพนับริษทัได้ คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือ

ร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั 
 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                 
                   หน่วย :  พนับาท 

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

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

12. บริษัท ทศัน์ศิริ จ ากดั 
 

ข้อมูลทัว่ไป 
 บริษัท ทัศน์ศิริ จ ากัด (THAT SIRI) ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย โดย EP 

ถือหุ้นใน THAT SIRI สัดส่วนร้อยละ 99.99 ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2554 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 
620,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จ านวน 6,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ช าระเต็มมูลค่า 
ประกอบธุรกิจการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและพลงังานความร้อนร่วม และเขา้ถือหุน้ในบริษทัอ่ืน โดยมีผู ้
ถือหุน้ดงัน้ี   

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่ 21 พฤศจิกายน 2562 
 

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

รวม 6,200,000 100.00 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
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คณะกรรมการบริษัท มีดังนี้:- 
1. นายยทุธ ชินสุภคักุล 
2. นายประสงค ์ หาญปิยวฒันสกุล 
3. นายธนา พุฒรังษี 
4. นายวชัระ อชัฌากรลกัษณ์ 

 

ผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท :- 
จ านวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผูกพนับริษทัได้ คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือ

ร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั 
 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                 
                                                                                                                                             หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2562 % ปี 2561 % ปี 2560 % 
รายไดจ้ากการขายและบริการ - - - - - - 
รายไดอ่ื้น 868 100.00 372 100.00 405 100.00 

รวม 868 100.00 372 100.00 405 100.00 
 
 

13. บริษัท เอสทซีี เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั 
 

ข้อมูลทัว่ไป                                                                              
 บริษัท เอสทซีี เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (STCE) ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย โดย 

EP ถือหุ้นใน STCE สัดส่วนร้อยละ 99.99 ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2550 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 
784,476,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จ านวน 78,447,600 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ช าระเต็มมูลค่า 
ประกอบธุรกิจการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและพลงังานความร้อนร่วม และเขา้ถือหุน้ในบริษทัอ่ืน โดยมีผู ้
ถือหุน้ดงัน้ี   
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่ 21 พฤศจิกายน 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 
 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
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คณะกรรมการบริษัท มีดังนี้:- 
1. นายยทุธ ชินสุภคักุล 
2. นายวชัระ อชัฌากรลกัษณ์ 
3. นายประสงค ์ หาญปิยวฒันสกุล 

 
 

ผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท :- 
จ านวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผูกพนับริษทัได ้คือ กรรมการสองในสามคนลงลายมือ

ช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั 
 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                 
                                   หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2562 % ปี 2561 % ปี 2560 % 
รายไดจ้ากการขายและบริการ - - - - - - 
รายไดอ่ื้น 467 100.00 463 100.00 522 100.00 

รวม 467 100.00 463 100.00 522 100.00 

 
14. บริษัท เอเพก็ซ์ เอ็นเนอยี ่โซลูช่ัน จ ากดั 
 

ข้อมูลทัว่ไป  
 บริษัท เอเพ็กซ์ เอ็นเนอยี่ โซลูช่ัน จ ากัด (APEX) ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุ้นโดยบริษทั
ย่อย โดย EP ถือหุ้นใน APEX สัดส่วนร้อยละ 81.25 ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2549 ปัจจุบนัมีทุนจด
ทะเบียน 253,568,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั จ านวน 25,356,800 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท ช าระเต็มมูลค่า 
ประกอบธุรกิจการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและพลงังานความร้อนร่วม และเขา้ถือหุน้ในบริษทัอ่ืน โดยมีผู ้
ถือหุน้ดงัน้ี   
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่ 21 พฤศจิกายน 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 
 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
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คณะกรรมการบริษัท มีดังนี้:- 
1. นายยทุธ ชินสุภคักุล 
2. นายวชัระ อชัฌากรลกัษณ์ 
3. นายประสงค ์ หาญปิยวฒันสกุล 

 

ผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท :- 
จ านวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผูกพนับริษทัได ้คือ กรรมการสองในสามคนลงลายมือ

ช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั 
 
 

โครงสร้างรายได้  
                                   หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2562 % ปี 2561 % ปี 2560 % 
รายไดจ้ากการขายและบริการ - - - - - - 
รายไดอ่ื้น 148 100.00 147 100.00 748 100.00 

รวม 148 100.00 147 100.00 748 100.00 
 
 

15. บริษัท แทค เอ็นเนอยี ่จ ากดั 
 

ข้อมูลทัว่ไป  
 บริษัท แทค เอ็นเนอยี่ จ ากัด (TAC) ในฐานะบริษทัร่วมทางออ้มท่ีถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยทางออ้ม 

โดย STCE และ APEX ถือหุ้นใน TAC สัดส่วนร้อยละ 39.60 และ 12.80 ตามล าดบั ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 23 
ตุลาคม 2553 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 1,981,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั จ านวน 19,810,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ช าระเต็มมูลค่า ต่อมาในปี 2561 บริษทัฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 19,900,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ช าระเต็มมูลค่า ประกอบธุรกิจการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและพลงังานความร้อน
ร่วม และเขา้ถือหุน้ในบริษทัอ่ืน โดยมีผูถื้อหุน้ดงัน้ี   

 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่ 24 มิถุนายน 2562 
 

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

รวม 19,900,000 100.00 
 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
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คณะกรรมการบริษัท มีดังนี้:- 
1. นายยทุธ ชินสุภคักุล 2. นายฮิโรมิ       ซากากิบาร่า 
3. นายวชัระ อชัฌากรลกัษณ์ 4. นายโทโมโนริ       อิชิกุโระ 

 

ผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท :- 
จ านวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้คือ นายฮิโรมิ ซากากิบาร่า หรือ นายโทโม

โนริ อิชิกุโระ ลงลายมือช่ือร่วมกบั นายยุทธ ชินสุภคักุล หรือนายวชัระ อชัฌากรลกัษณ์ รวมเป็นสอง
คนและประทบัตราส าคญัของบริษทั 

 

โครงสร้างรายได้  
              หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2562 % ปี 2561 % ปี 2560 % 
รายไดจ้ากการขายและบริการ - - - - - - 
รายไดอ่ื้น 1,150 100 9 100 35 100 

รวม 1,150 100 9 100 35 100 

 
16. บริษัท เอสเอสยูท ีจ ากดั 
 

ข้อมูลทัว่ไป  
 บริษัท เอสเอสยูท ีจ ากดั (SSUT) ในฐานะบริษทัร่วมทางออ้มท่ีถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยทางออ้ม โดย 

TAC และ THAT SIRI ถือหุ้นใน SSUT สัดส่วนร้อยละ 40 และ ร้อยละ 20 ตามล าดบั ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 19 
มีนาคม 2553 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 2,919,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั จ านวน 29,190,000 หุ้น 
มูลค่าหุน้ละ 100 บาท ช าระเต็มมูลค่า ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า ระบบ Co-generation ก าลงัการผลิตสูงสุด 
120 MW และไอน ้ าก าลังการผลิตสูงสุดรวมประมาณ 30 ตนัต่อชั่วโมง โรงไฟฟ้าตั้งอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรมบางปู จ านวน 2 โรงไฟฟ้า รวมเป็นก าลงัการผลิตสูงสุด 240 MW และไอน ้ าก าลงัการผลิต
สูงสุดรวมประมาณ 60 ตนัต่อชัว่โมง โดยมีผูถื้อหุน้ดงัน้ี   

 
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่ 8 กุมภาพนัธ์ 2562 
 

ล าดบั 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 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
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คณะกรรมการบริษัท มีดังนี้:- 
1. นายศิริธชั โรจนพฤกษ ์ 2. นางฐิติพร              รัตนเพียร 
3. นายสุทศัน์ ชวพฒันากุล 4. นายวรเจตน์ อินทามระ 
5. นายโทโมโนริ อิชิกุโระ 6. นายยทุธ               ชินสุภคักุล 
7. นายประสงค ์ หาญปิยวฒันสกุล 8. นายวชัระ               อชัฌากรลกัษณ์ 
9. นายธีระ รัตนะวศิ 10. นายสุรชยั               สุขศรีวงศ ์

 

ผู้มีอ 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 ชวพฒันากุล และ นายโทโมโนริ อิชิกุโระ  
กรรมการกลุ่ม ค. ไดแ้ก่ นายยทุธ ชินสุภคักุล และ นายวชัระ อชัฌากรลกัษณ์ 

 
 

โครงสร้างรายได้ 
                     หน่วย :  พนับาท 

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

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

 
 
17. บริษัท พพีทีซีี จ ากดั 
 

ข้อมูลทัว่ไป 
 บริษัท พีพีทีซี จ ากัด (PPTC) ในฐานะบริษทัร่วมทางออ้มท่ีถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยและบริษทัยอ่ย

ทางออ้ม โดย EP และ TAC ถือหุ้นใน PPTC สัดส่วนร้อยละ 24.50 และร้อยละ 50 ตามล าดบั ก่อตั้งเม่ือ
วนัท่ี 4 กนัยายน 2552 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 1,484,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั จ านวน 14,840,000 
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ช าระเต็มมูลค่า ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า ระบบ Co-generation ก าลงัการผลิต
สูงสุด 120 MW และไอน ้ าก าลงัการผลิตสูงสุดรวมประมาณ 30 ตนัต่อชัว่โมง โรงไฟฟ้าตั้งอยูภ่ายในเขต
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั โดยมีผูถื้อหุน้ดงัน้ี   
 
 
 
 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ           บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
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รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่ 8 กุมภาพนัธ์ 2562 
 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั ปรีดาปราโมทย ์จ ากดั 3,784,200 25.50 
2 บริษทั แทค เอน็เนอยี่ 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 
 

คณะกรรมการบริษัท มีดังนี้:- 
1. นายฮิโรมิ ซากากิบาร่า 2. นายสาคร  สุขศรีวงศ ์
3. นายศิริธชั โรจนพฤกษ ์ 4. นายโทโมโนริ  อิชิกุโระ 
5. นายยทุธ  ชินสุภคักุล 6. นายธนา                พุฒรังสี 
7. นายประสงค ์ หาญปิยวฒันสกุล 8. นายวชัระ               อชัฌากรลกัษณ์ 

 

ผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท :- 
จ านวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผูกพนับริษทัได ้คือ กรรมการหน่ึงคน จากกรรมการกลุ่ม ก. 

และกลุ่ม ข. และกลุ่ม ค. รวมกนัจ านวนสามคน ลงลายมือช่ือร่วมกนัพร้อมประทบัตราส าคญัของบริษทั 
กรรมการกลุ่ม ก. ไดแ้ก่ นายฮิโรมิ ซากากิบาร่า หรือ นายโทโมโนริ อิชิกุโระ 
กรรมการกลุ่ม ข.ไดแ้ก่ นายศิริธชั โรจนพฤกษ ์หรือ นายสาคร สุขศรีวงศ ์
กรรมการกลุ่ม ค. ไดแ้ก่ นายยทุธ ชินสุภคักุล หรือ นายวชัระ อชัฌากรลกัษณ์ 
 

โครงสร้างรายได้ 
                   หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2562 % ปี 2561 % ปี 2560 % 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 2,519,744 91.62 2,465,411 99.09 2,472,118 94.19 
รายไดอ่ื้น 230,582 8.38 22,595 0.91 152,470 5.81 

รวม 2,750,326 100.00 2,488,006 100.00 2,624,588 100.00 

 
18. Alternative Energies Kabushi Kaisha 
 

ข้อมูลทัว่ไป 
Alternative Energies Kabushi Kaisha (AE-KK) ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุ้นโดยบริษทั

ยอ่ยทางออ้ม โดย บริษทั โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั ถือหุ้นใน AE-KK สัดส่วนร้อย

ละ 98 ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2556 ดว้ยทุนจดทะเบียน JPY 1,000,000 และจดทะเบียนเพิ่มทุนในปี 
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2560 จ านวน JPY 24,000,000 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน JPY 25,000,000 (อตัราแลกเปล่ียน 0.294 เทียบเท่า

เงินบาทโดยประมาณ 7.35 ลา้นบาท) ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในธุรกิจพฒันา

โครงการพลงังานในต่างประเทศ และการเขา้ถือหุน้ในบริษทัอ่ืน 
 

คณะกรรมการบริษัท มีดังนี้:- 
1. นายยทุธ ชินสุภคักุล 
2. นายสุกิจ เลิศอศัวรัตน์ 
3. Mr.Hiroshi Yamada 

 

ผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท :- 
จ านวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผูกพนับริษทัได้ คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือ

ร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั 
 

โครงสร้างรายได้  
หน่วย :  พนับาท 

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

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

 
19. Kurihara Godo Kaisha 
 

ข้อมูลทัว่ไป 
Kurihara Godo Kaisha (GK1) ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยทางออ้ม โดย 

Alternative Energies Kabushi Kaisha (AE-KK) ถือหุ้นใน GK1 สัดส่วนร้อยละ 100 ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 20
พฤศจิกายน 2556 ดว้ยทุนจดทะเบียน JPY 10,000 และจดทะเบียนเพิ่มทุนอีก JPY 29,990,000  ปัจจุบนัมี
ทุนจดทะเบียน JPY 30,000,000 (อตัราแลกเปล่ียน 0.294 เทียบเท่าเงินบาทโดยประมาณ 8.82 ลา้นบาท) 
ประกอบธุรกิจพฒันาโครงการพลงังานในประเทศญ่ีปุ่น และการเขา้ถือหุน้ในบริษทัอ่ืน 

 

คณะกรรมการบริษัท มีดังนี้:- 
1. นายยทุธ ชินสุภคักุล 
2. นายสุกิจ เลิศอศัวรัตน์ 
3. Mr.Hiroshi Yamada 
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ผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท :- 
จ านวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผูกพนับริษทัได ้คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั

และประทบัตราส าคญัของบริษทั 
 

โครงสร้างรายได้  
หน่วย :  พนับาท 

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

รวม 16,851 100.00 630 100.00 657 100.00 
 

20. AE Power Godo Kaisha 
 

ข้อมูลทัว่ไป  
AE Power Godo Kaisha (GK2) ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยทางออ้ม โดย 

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

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

โดยประมาณ 2.94 ลา้นบาท ประกอบธุรกิจพฒันาโครงการพลงังานในประเทศญ่ีปุ่น และการเขา้ถือหุ้นใน

บริษทัอ่ืน  

คณะกรรมการบริษัท มีดงันี:้- 

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

 

ผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท :- 
จ านวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้ คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั

และประทบัตราส าคญัของบริษทั 
 

โครงสร้างรายได้  
หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2562 % ปี 2561 % ปี 2560 % 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า  146,299 99.95 26,263 100.00 - - 
รายไดอ่ื้น 68 0.05 - - 0.05 100.00 

รวม 146,367 100.00 26,263 100.00 0.05 100.00 
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21. Kyotemba Solar Godo Kaisha 
 

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

พฤศจิกายน 2558 ดว้ยทุนจดทะเบียน JPY 10,000 ต่อมาไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุน 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 โอนหุ้นทั้งหมดของ GK3 ให้แก่ Kyotamba Solar Holding Ippan Shadan 

Houjin เพื่อใหเ้ป็นไปตามโครงสร้างทางกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น 

ปัจจุบนับริษทัฯและบริษทัยอ่ย ไม่ไดถื้อหุ้นใน GK3 แต่ลงทุนผา่นโครงสร้างการลงทุนแบบ TK 

ในอตัราส่วนร้อยละ 98 ของเงินลงทุนใน GK3 ทั้งหมด  
 

โครงสร้างรายได้        
หน่วย :  พนับาท 

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

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

 
22. Higashi Nihon Mega Solar 3 Godo Kaisha 
 

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

 

 

คณะกรรมการบริษัท มีดังนี้:- 
1. นายยทุธ ชินสุภคักุล 
2. นายสุกิจ เลิศอศัวรัตน์ 
3. Mr.Hiroshi Yamada 
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ผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท :- 
จ านวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผูกพนับริษทัได้ คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือ

ร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั 
 
 

โครงสร้างรายได้        
                          หน่วย :  พนับาท 

 ปี 2562 % ปี 2561 % ปี 2560 % 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า  - - - - - - 
รายไดอ่ื้น 0.057 100.00 3.47 100.00 5.60 100.00 

รวม 0.057 100.00 3.47 100.00 5.60 100.00 
 
 

23.  Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company 
 

ข้อมูลทั่วไป  
     Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company (PKS) ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้ม โดยบริษทั 
โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั  (SPM) ซ่ึงถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดย
บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (EP)  ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ โดยบริษทัฯถือหุ้น
ในสัดส่วนร้อยละ 75.00   SPM ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 65.00  ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2560 โดยมี
ทุนจดทะเบียน จ านวนเงิน 500,000 ลา้น VND แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 5 ลา้นหุ้น ราคามูลค่าหุ้นละ 
100,000 VND  มีทุนช าระแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เป็นจ านวนเงิน 361,734 ลา้น VND  แบ่งเป็นหุ้น
สามญัจ านวน 3.62 ลา้นหุ้น ราคามูลค่าหุ้นละ 100,000 VND  (อตัราแลกเปล่ียนธนาคารแห่งประเทศไทย 
ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 จ านวน 0.1404 บาท/100 VND  เทียบเท่าเงินบาทประมาณ 507.87 ลา้นบาท) 
โดยประกอบธุรกิจพฒันาโครงการพลงังานในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม 
 เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัฯไดมี้การจ าหน่ายโครงการไปแลว้ ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ มีก าไร
จากการจ าหน่ายโรงไฟฟ้า PKS จ านวนเงิน 543.01 ลา้นบาท  

 

โครงสร้างรายได้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562        
             หน่วย :  พนับาท 

1 มกราคม – 27 ธันวาคม ปี 2562 % 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า  237,443 99.03 
รายไดอ่ื้น 2,325 0.97 

รวม 239,768 100.00 
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24.  EP Group (HK) Company Limited 
 

ข้อมูลทัว่ไป 
     EP Group (HK) Company Limited (EP-HK)ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้ม ของบริษทั อีสเทอร์น 
พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (EP) โดย EPCO ถือหุ้นร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 31 
พฤษภาคม 2562 โดยมีทุนจดทะเบียน จ านวนเงิน 100 ดอลล่าร์ ฮ่องกง แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 100 หุ้น 
ราคามูลค่าหุ้นละ 1 ดอลล่าร์ ฮ่องกง  มีทุนช าระแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นจ านวนเงิน 100 ดอล
ล่าร์ ฮ่องกง แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 100 หุ้น ราคามูลค่าหุ้นละ 1 ดอลล่าร์ ฮ่องกง  (อตัราแลกเปล่ียน
ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 จ านวน 3.9136 บาท/1 ดอลล่าร์ ฮ่องกง  เทียบเท่าเงิน
บาทประมาณ 391.36 บาท) โดยประกอบธุรกิจการเขา้ถือหุ้นในบริษทัอ่ืนและพฒันาโครงการพลงังานใน
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม 

 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 
 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 100 100 

รวม 100 100 
 

คณะกรรมการบริษัท มีดังนี้:- 
1. นายยทุธ   ชินสุภคักุล 
2. นายอารักษ ์       ราษฎร์บริหาร 
3. Mr.Tran Minh Tien 

 

ผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท :- 
จ านวนหรือกรรมการซ่ึงลงช่ือผูกพนับริษทัได้ คือ นายยุทธ ชินสุภคักุล หรือ นายอารักษ ์

ราษฎร์บริหาร คนใดคนหน่ึงลงนามผกูพนับริษทั 
 

โครงสร้างรายได้       
 ปี 2562 ยงัไม่มีรายได ้
 

25.  EPVN W1 (HK) Company Limited 
 

ข้อมูลทัว่ไป  
     EPVN W1 (HK) Company Limited (EPVN-W1) ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้ม ของบริษทั อีส
เทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (EP) โดย EPCO ถือหุ้นร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน ก่อตั้งเม่ือ
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วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 โดยมีทุนจดทะเบียน จ านวนเงิน 100 ดอลล่าร์ ฮ่องกง แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 
100 หุน้ ราคามูลค่าหุน้ละ 1 ดอลล่าร์ ฮ่องกง  มีทุนช าระแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นจ านวนเงิน 100 
ดอลล่าร์ ฮ่องกง แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 100 หุน้ ราคามูลค่าหุ้นละ 1 ดอลล่าร์ ฮ่องกง  (อตัราแลกเปล่ียน
ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 จ านวน 3.9136 บาท/1 ดอลล่าร์ ฮ่องกง  เทียบเท่าเงิน
บาทประมาณ 391.36 บาท) โดยประกอบธุรกิจพฒันาโครงการพลงังานในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวยีดนาม 

 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 EP Group (HK) Company Limited 100 100 

รวม 100 100 
 

คณะกรรมการบริษัท มีดังนี้:- 
1. นายยทุธ   ชินสุภคักุล 
2. นายอารักษ ์       ราษฎร์บริหาร 
3. Mr.Tran Minh Tien 

 

ผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท :- 
จ านวนหรือกรรมการซ่ึงลงช่ือผูกพนับริษทัได้ คือ นายยุทธ ชินสุภคักุล หรือ นายอารักษ ์

ราษฎร์บริหาร คนใดคนหน่ึงลงนามผกูพนับริษทั 
 

โครงสร้างรายได้       
 ปี 2562 ยงัไม่มีรายได ้
 
26.  EPVN W2 (HK) Company Limited 
 

ข้อมูลทัว่ไป  
     EPVN W2 (HK) Company Limited (EPVN-W2) ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้ม ของบริษทั อีส
เทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (EP) โดย EPCO ถือหุ้นร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน ก่อตั้งเม่ือ
วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 โดยมีทุนจดทะเบียน จ านวนเงิน 100 ดอลล่าร์ ฮ่องกง แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 
100 หุน้ ราคามูลค่าหุน้ละ 1 ดอลล่าร์ ฮ่องกง  มีทุนช าระแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นจ านวนเงิน 100 
ดอลล่าร์ ฮ่องกง แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 100 หุน้ ราคามูลค่าหุ้นละ 1 ดอลล่าร์ ฮ่องกง  (อตัราแลกเปล่ียน
ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 จ านวน 3.9136 บาท/1 ดอลล่าร์ ฮ่องกง  เทียบเท่าเงิน
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บาทประมาณ 391.36 บาท) โดยประกอบธุรกิจพฒันาโครงการพลงังานในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวยีดนาม 

 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 EP Group (HK) Company Limited 100 100 

รวม 100 100 

 

คณะกรรมการบริษัท มีดังนี้:- 
1. นายยทุธ   ชินสุภคักุล 
2. นายอารักษ ์       ราษฎร์บริหาร 
3. Mr.Tran Minh Tien 

 
 

ผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท :- 
จ านวนหรือกรรมการซ่ึงลงช่ือผูกพนับริษทัได้ คือ นายยุทธ ชินสุภคักุล หรือ นายอารักษ ์

ราษฎร์บริหาร คนใดคนหน่ึงลงนามผกูพนับริษทั 
 
 

โครงสร้างรายได้       
 ปี 2562 ยงัไม่มีรายได ้
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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
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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 
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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 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีทรัพยสิ์นถาวรหลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ ดงัน้ี 
 

บริษัท โรงพมิพ์ตะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) 
 

ประเภทลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่ำสุทธิ  
(ล้ำนบำท) 

ภำระผูกพนั 

1. ท่ีดิน  2 แปลง 11 โฉนด  
 รวมเน้ือท่ี 6.3.45 ไร่ 

เป็นเจา้ของ 97.00 
 
 

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

เป็นเจา้ของ 2.40 
จ านองกบั 

ธนาคารกสิกรไทย 

3. เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 29 เคร่ือง เป็นเจา้ของ 48.85  

4. เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 2 เคร่ือง เป็นเจา้ของ 19.69 
จ านองกบั 

ธนาคารทหารไทย 

5. เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 42 เคร่ือง เป็นเจา้ของ 62.39 ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกจิ 
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บริษัทย่อย และบริษัทย่อยทำงอ้อม 
 

ประเภทลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 
มูลค่ำ สุทธิ 
(ล้ำนบำท) 

ภำระผูกพนั 

1. ที่ดนิ    

- ในประเทศไทย    

JKR จ านวน 1 แปลง 

เป็นเจา้ของ 

15.62 จ านองกบั KBANK 

RPV จ านวน 1 แปลง 15.88 จ านองกบั KBANK 

LOPBURI จ านวน 1 แปลง 16.43 จ านองกบั KBANK, TMB 

- ในประเทศญ่ีปุ่น จ านวน 4 แปลง  160.59  

2. โรงไฟฟ้ำ    

- Solar Farm    

JKR จ านวน 1 แปลง 

เป็นเจา้ของ 

273.69 จ านองกบั KBANK 

RPV จ านวน 1 แปลง 274.45 จ านองกบั KBANK 

LOPBURI จ านวน 1 แปลง 335.18 จ านองกบั KBANK, TMB 

ปราจีนบุรี จ านวน 1 แปลง  147.58 จ านองกบั TMB 

GK3 จ านวน 1 แปลง  2,694.22  

- Solar Roof    

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

3. ที่ดนิพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
     WPP  

 
เป็นเจา้ของ 

 
535.39 

 
จ านองกบั KBANK 

 

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

กบัธนาคาร กสิกรไทย 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 
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บริษทัย่อยทางตรง : บริษทั เวลิด์ พร้ินติ้ง แอนด์ แพค็เกจจิ้ง จ ากดั “WPP” 

เม่ือวนัท่ี 11 ธันวาคม 2562 WPP (จ าเลย) ได้ถูกพนักงานท่านหน่ึง (โจทก์) ฟ้องร้องต่อศาล
แรงงานภาค 1 (พระนครศรีอยธุยา) ในคดีแรงงานฐานความผดิเลิกจา้งงานโดยไม่เป็นธรรม โจทกเ์รียกร้อง
ให ้WPP ชดใชค่้าเสียหายจากการเลิกจา้งไม่เป็นธรรมแก่โจทกเ์ป็นเงิน 2 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัท่ีฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่าจะช าระเสร็จส้ิน 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2563 WPP ไดย้ืน่ค  าใหก้ารต่อสู้คดีดงักล่าว ขอให้ศาลพิพากษายกฟ้อง
ค าร้องของโจทก ์ซ่ึงศาลไดน้ดัพิจารณาคดีและไกล่เกล่ียในวนัท่ี 3 มีนาคม 2563 

บริษทัร่วมทางอ้อม : บริษทั เอสเอสยทู ีจ ากดั “SSUT” 

 ขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 94/2561 ระหว่าง บริษทั ทีทีซีแอล จ ากดั (มหาชน) ท่ี 1 บริษทั โกลบอล 
นิว เอ็นเนอร์ยี จ  ากดั ท่ี 2 ผูเ้รียกร้อง บริษทัร่วม (บริษทั เอสเอสยูที จ ากดั) ผูค้ดัคา้น ทุนทรัพย ์1,601.60 
ลา้นบาท ขอ้หาผิดสัญญา  เรียกค่าเสียหายยืน่ค  าเสนอขอ้พิพาท เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2561 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 
7 พฤษภาคม 2562 ท่ีปรึกษา        ทางกฎหมายของบริษทัร่วมได้ยื่นค  าคดัคา้นค าเสนอขอ้พิพาทและขอ้
เรียกร้องแยง้ ให้ผูเ้รียกร้องรับผิดเป็นเงินจ านวน 2,011.56 ลา้นบาท ผูเ้สนอขอ้พิพาทจดัท าค  าคดัคา้นขอ้
เรียกร้องแยง้และยื่นต่อศาลแล้ว และผูเ้รียกร้องได้จัดท าค  าให้การคดัคา้นขอ้เรียกร้องแยง้แล้ว คณะ
อนุญาโตตุลาการนดัพร้อมคร้ังท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2563 คณะอนุญาโตตุลาการไดก้  าหนดประเด็น
ขอ้พิพาทหนา้ท่ีน าสืบ โดยให้จดัท าและส่งค าเบิกความของพยาน ค  าแปลเอกสารและบญัชีระบุพยานให้
อนุญาโตตุลาการในวนัท่ี 4 สิงหาคม 2564 และนัดสืบพยานฝ่ายผูเ้รียกร้องและฝ่ายผูค้ดัคา้น และนัด
สืบพยานฝ่ายผูค้ดัคา้นนดัแรกวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2564 

บริษทัร่วมทางอ้อม : บริษทั พพีทีีซี จ ากดั “PPTC” 

ขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 93/2561 ระหว่าง บริษทั ทีทีซีแอล จ ากดั (มหาชน) ท่ี 1 บริษทั โกลบอล นิว 
เอ็นเนอร์ยี จ  ากดั ท่ี 2 ผูเ้รียกร้อง บริษทัร่วม (บริษทั พีพีทีซี จ ากดั) ผูค้ดัคา้น ทุนทรัพย ์867.66 ลา้นบาท 
ข้อหาผิดสัญญา เรียกค่าเสียหายยื่นค  าเสนอข้อพิพาท เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2561 ต่อมาเม่ือวันท่ี 7 
พฤษภาคม 2562 ท่ีปรึกษาทางกฎหมายของบริษทัร่วมไดย้ืน่ค  าคดัคา้นค าเสนอขอ้พิพาทและขอ้เรียกร้อง
แยง้ ให้ผูเ้รียกร้องรับผิดเป็นเงินจ านวน 850.58 ลา้นบาท ผูเ้สนอขอ้พิพาทจดัท าค  าคดัคา้นขอ้เรียกร้องแยง้
และยืน่ต่อศาลแลว้ และผูเ้รียกร้องไดจ้ดัท าค  าใหก้ารคดัคา้นขอ้เรียกร้องแยง้แลว้ คณะอนุญาโตตุลาการนดั
พร้อมคร้ังท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ ์2563 คณะอนุญาโตตุลาการไดก้  าหนดประเด็นขอ้พิพาทหนา้ท่ีน าสืบ 

ข้อพพิาททางกฎหมาย 
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โดยให้จดัท าและส่งค าเบิกความของพยาน ค  าแปลเอกสาร และบญัชีระบุพยาน ให้อนุญาโตตุลาการใน
วนัท่ี 4 สิงหาคม 2564 และนดัสืบพยานฝ่ายผูเ้รียกร้องและฝ่ายผูค้ดัคา้น และนดัสืบพยานฝ่ายผูค้ดัคา้นนัด
แรกวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2564 

การประเมินความรับผิดในคดีน้ีท่ีปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทร่วมยงัไม่สามารถประเมินได ้
เน่ืองจากยงัอยูใ่นระหว่างการรวบรวมขอ้เท็จจริงและเอกสารในรายละเอียดเพื่อจดัท าค  าเบิกความพยาน
และประเมินผลทางคดี 
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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 2562 หุน้สามญั 1,026,076,686 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท รวม 1,026,076,686 บาท 
 

ทุนช าระแล้ว ณ 31 ธนัวาคม 2562 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 
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งบการเงิน 
 

สรุปรายงานการสอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา (2560 - 2562) 
 

สรุปรายงานการสอบงบการเงินในรอบปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
รายงานของผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขวา่ งบการเงินแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560  ผลการด าเนินงานรวมและเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ ส าหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนั  โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีความ
เป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี 
ในพระบรมราชูปถมัภ ์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้
ปฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี และเช่ือว่าหลกัฐานการ
สอบบญัชีท่ีไดรั้บเพียงพอและเหมาสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น โดยไดก้ าหนดเร่ืองส าคญัใน
การตรวจสอบดงัน้ี 
 

1.  การรับรู้รายการจากธุรกจิไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ 
กลุ่มบริษทั ด าเนินธุรกิจในโครงการไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท์ั้งในประเทศและต่างประเทศหลากหลาย
รูปแบบ ซ่ึงมีการท าสัญญาและขอ้ตกลงท่ีแตกต่างกนัตามลกัษณะและเง่ือนไขการด าเนินการ ผูบ้ริหารของกลุ่ม
บริษทัจึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งมากในการพิจารณาการรับรู้รายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาจากการด าเนินธุรกิจให้
ถูกตอ้งตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

วธีิการตรวจสอบท่ีส าคญั คือ 
 สอบถามผูบ้ริหารถึงรูปแบบการด าเนินธุรกิจโครงการไฟฟ้าพลงังานต่างๆ ของกลุ่มบริษทัเพื่อท าความ

เขา้ใจลกัษณะของรายการท่ีเก่ียวขอ้ง 
 อ่านสัญญาต่างๆ เพื่อท าความเขา้ใจเน้ือหาของสัญญาท่ีกลุ่มบริษทัท ากบัแต่ละหน่วยงาน  
 ประเมินความเหมาะสมและถูกตอ้งของการรับรู้รายการท่ีเก่ียวขอ้งในสัญญา 
 สุ่มทดสอบรายการท่ีเก่ียวขอ้งในสัญญาของโครงการท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปีเพื่อตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน

ประกอบการบนัทึกรายการ 
 สอบทานการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.  การซ้ือธุรกจิ 
กลุ่มบริษทั ไดเ้ขา้ซ้ือธุรกิจในกลุ่มพลงังานทดแทนอยา่งต่อเน่ืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงการบนัทึก
บญัชีตามวิธีซ้ือส าหรับการรวมธุรกิจมีความซับซ้อนในเร่ืองของสัญญาต่างๆ ขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและ

ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ 
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นโยบายบญัชีท่ีแตกต่างกนัซ่ึง ผูบ้ริหารตอ้งท าความเขา้ใจในเร่ืองดงักล่าวและตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง 
ซ่ึงก าหนดให้กลุ่มบริษทัตอ้งท าการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมารวมถึงส่ิง
ตอบแทนในการซ้ือ อนัเน่ืองมาจากความมีสาระส าคญัของรายการและเก่ียวขอ้งกบัการใชดุ้ลยพินิจท่ีส าคญัและ
มีความซับซ้อนในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา จึงพิจารณาว่าการบญัชี
ส าหรับการรวมธุรกิจเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
 

วธีิการตรวจสอบท่ีส าคญั คือ  
 สอบถามฝ่ายบริหารถึงลกัษณะและวตัถุประสงคใ์นการเขา้ท ารายการซ้ือขายหุ้น  
 อ่านสัญญาซ้ือขายธุรกิจและรายงานการวิเคราะห์การรวมธุรกิจซ่ึงจดัท าโดยกลุ่มบริษทัเพื่อท าความเขา้ใจ

ถึงขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีส าคญั 
 ประเมินความเหมาะสมในการระบุสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาทั้งหมดรวมถึงส่ิงตอบแทนในการ

ซ้ือซ่ึงจดัท าโดยกลุ่มบริษทั 
 ประเมินความเหมาะสมของขอ้สมมติฐานและวิธีการวดัมูลค่าท่ีใช้ในการประเมินมูลค่า โดยมีขอ้มูลจาก

รายงานของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระซ่ึงแสดงความเหมาะสมของมูลค่าหุ้น 
 สอบทานการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 
ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 43 ซ่ึงระบุวา่ งบการเงินรวมส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559 ท่ีไดเ้คยแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2560 ไดมี้การแกไ้ขและออก
ใหม่ ตามรายงานของผูส้อบบญัชี ลงวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 (ยกเวน้เหตุการณ์ท่ีกล่าวไวใ้นวรรคขอ้มูลและ
เหตุการณ์ท่ีเนน้) 
 
สรุปรายงานการสอบงบการเงินในรอบปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 
รายงานของผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขวา่ งบการเงินแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561  ผลการด าเนินงานรวมและเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ ส าหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนั  โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีความ
เป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี 
ในพระบรมราชูปถมัภ ์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้
ปฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี และเช่ือว่าหลกัฐานการ
สอบบญัชีท่ีไดรั้บเพียงพอและเหมาสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น โดยไดก้ าหนดเร่ืองส าคญัใน
การตรวจสอบดงัน้ี 
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1.  การซ้ือธุรกจิ 
กลุ่มบริษทัมีการลงทุนในกิจการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศอยา่งต่อเน่ือง โดยรายการลงทุนดงักล่าว
เป็นรายการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีมีสาระส าคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี ซ่ึงการบนัทึกบญัชีตามวิธีซ้ือส าหรับการ
รวมธุรกิจมีความซบัซ้อนในเร่ืองของสัญญาต่างๆ ขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและนโยบายบญัชีท่ีแตกต่างกนั ซ่ึง
ผูบ้ริหารตอ้งท าความเขา้ใจในเร่ืองดงักล่าวและตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง ซ่ึงก าหนดให้กลุ่มบริษทั ตอ้ง
ท าการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีได้มาและหน้ีสินท่ีรับมารวมถึงส่ิงตอบแทนในการซ้ือ อนั
เน่ืองมาจากความมีสาระส าคญัของรายการและเก่ียวขอ้งกบัการใชดุ้ลยพินิจท่ีส าคญัและมีความซบัซ้อนในการ
ประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา ผูส้อบบญัชีจึงพิจารณาวา่การบญัชีส าหรับการ
รวมธุรกิจเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
 

วธีิการตรวจสอบท่ีส าคญั คือ  
 สอบถามฝ่ายบริหารถึงลกัษณะและวตัถุประสงคใ์นการเขา้ท ารายการซ้ือขายหุ้น  
 อ่านสัญญาซ้ือขายธุรกิจและรายงานการวิเคราะห์การรวมธุรกิจซ่ึงจดัท าโดยกลุ่มบริษทัเพื่อท าความเขา้ใจ

ถึงขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีส าคญั 
 ประเมินความเหมาะสมของการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารในการก าหนดขอ้สมมติท่ีใชใ้นการก าหนดราคา

ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 ประเมินความเหมาะสมในการระบุสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาทั้งหมดรวมถึงส่ิงตอบแทนในการ

ซ้ือซ่ึงจดัท าโดยกลุ่มบริษทั 
 ประเมินความรู้ ความสามารถ และความเท่ียงธรรมของผูป้ระเมินอิสระภายนอก รวมถึงความเหมาะสม

ของขอ้สมมติฐานและวธีิการวดัมูลค่าท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า 
 สอบทานการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2. การด้อยค่าเงินลงทุน 
กลุ่มบริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเป็นจ านวนมาก ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินก าหนดให้บริษทัฯ 
ตอ้งพิจารณาการตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ในการพิจารณาการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อย
ดงักล่าว บริษทัฯ ตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีส าคญัของฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์ ผลการด าเนินงานใน
อนาคตและการประเมินแผนงานในอนาคตของบริษทัย่อย รวมถึงการก าหนดอตัราคิดลดและสมมติฐานท่ี
ส าคญั ซ่ึงท าให้เกิดความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อย ผูส้อบบญัชีจึง
พิจารณาวา่เร่ืองดอ้ยค่าเงินลงทุนเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
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วธีิการตรวจสอบท่ีส าคญั คือ  
 ท าความเขา้ใจและประเมินขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท าแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคต  โดย

การท าความเขา้ใจในกระบวนการท่ีท าใหไ้ดม้าซ่ึงตวัเลขดงักล่าวเปรียบเทียบขอ้สมมติดงักล่าวกบั
แหล่งขอ้มูลภายนอกและภายในของบริษทัฯ 

 เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกบัผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อประเมินการใชดุ้ลย
พินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตดงักล่าว  

 ความเขา้ใจและประเมินอตัราคิดลด พิจารณาขอบเขตและความเป็นไปไดข้องการเปล่ียนแปลงในขอ้
สมมติท่ีส าคญัท่ีอาจเกิดข้ึน  และท าการวิเคราะห์ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติดงักล่าวต่อ
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนส าหรับเงินลงทุนดงักล่าว 
 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 
ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 การแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในงบการเงินรวมส าหรับการบนัทึกบญัชี
เงินกูย้ืมจากบริษทัแห่งหน่ึง ของบริษทัยอ่ยในประเทศญ่ีปุ่นแห่งหน่ึง  ทั้งน้ีมิไดแ้สดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข
ต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 
 
สรุปรายงานการสอบงบการเงินในรอบปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 
รายงานของผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขวา่ งบการเงินแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562  ผลการด าเนินงานรวมและเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ ส าหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนั  โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีความ
เป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี 
ในพระบรมราชูปถมัภ ์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้
ปฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี และเช่ือว่าหลกัฐานการ
สอบบญัชีท่ีไดรั้บเพียงพอและเหมาสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น โดยได้ก าหนดเร่ืองส าคญัใน
การตรวจสอบดงัน้ี 
 

1. การด้อยค่าเงินลงทุน 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.2.1 กลุ่มบริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเป็นจ านวนมาก 
ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินก าหนดให้บริษทัฯ ตอ้งพิจารณาการตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 
ในการพิจารณาการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่าว บริษทัฯ ตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีส าคญัของฝ่าย
บริหารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์ ผลการด าเนินงานในอนาคตและการประเมินแผนงานในอนาคตของ
บริษทัยอ่ย รวมถึงการก าหนดอตัราคิดลดและสมมติฐานท่ีส าคญั ซ่ึงท าให้เกิดความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าค่าเผื่อ
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การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อย ผูส้อบบญัชีจึงพิจารณาวา่เร่ืองดอ้ยค่าเงินลงทุนเป็นเร่ืองส าคญัในการ
ตรวจสอบ 

 

วธีิการตรวจสอบท่ีส าคญัของผูส้อบบญัชี คือ  

 ท าความเขา้ใจและประเมินขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัท าแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคต 
โดยการท าความเขา้ใจในกระบวนการท่ีท าใหไ้ดม้าซ่ึงตวัเลขดงักล่าวเปรียบเทียบขอ้สมมติฐานดงักล่าวกบั
แหล่งขอ้มูลภายนอกและภายในของบริษทัฯ 

 เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกบัผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลย
พินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตดงักล่าว  

 ท าความเขา้ใจและประเมินอตัราคิดลด พิจารณาขอบเขตและความเป็นไปไดข้องการเปล่ียนแปลงในขอ้
สมมติฐานท่ีส าคญัท่ีอาจเกิดข้ึน และท าการวเิคราะห์ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติฐาน
ดงักล่าวต่อมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนส าหรับเงินลงทุนดงักล่าว 
 

2. การขายเงินลงทุน 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.2.2.5.1 ในระหวา่งปี บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของบริษทัฯ ไดมี้
การขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยของบริษทัยอ่ยแห่งนั้นทั้งจ  านวน และบนัทึกก าไรจากการขายเงินลงทุนดงักล่าว
ในงบการเงินรวมจ านวน 543.01 ลา้นบาท เน่ืองจากมูลค่าของรายการขายเงินลงทุนดงักล่าวมีสาระส าคญั จึง
พิจารณาวา่รายการขายเงินลงทุนดงักล่าวเป็นเร่ืองส าคญัต่อการตรวจสอบของผูส้อบบญัชี  

วธีิการตรวจสอบท่ีส าคญัของผูส้อบบญัชี คือ  

 สอบถามผูบ้ริหารเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความเขา้ใจและวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทั
ยอ่ย ตลอดจนการอนุมติัการจ าหน่ายเงินลงทุนดงักล่าว 

 สอบทานขอ้ตกลงและเง่ือนไขในสัญญาขายเงินลงทุน 
 ส าหรับการสูญเสียอ านาจการควบคุมในบริษทัยอ่ย ผูส้อบบญัชีพิจารณาเอกสารทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการขายเงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่าวและขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ตรวจสอบเกณฑใ์นการพิจารณามูลค่าผลตอบแทนจากเงินลงทุนกบัราคาท่ีระบุในสัญญาขายเงินลงทุน 
 พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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สินทรัพย์

บาท % บาท % บาท % บาท % บาท % บาท %

สินทรัพย์หมุนเวียน

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

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

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

     เงินลงทุนชัว่คราวท่ีติดภาระค ้าประกนั 30.65         0.27     27.81         0.26     -            -      -            -      -            -      -            -      

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

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

     ส่วนของสินทรัพย์ท่ีครบก าหนดรับช าระภายในหน่ึงปี

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

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

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

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

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

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

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

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

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

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

     เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ 0.35           0.00     0.34           0.00     0.42           0.00     0.35           0.01     0.34           0.01     0.42           0.01     

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

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

     เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

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

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

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

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

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

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

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

(จดัประเภทใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

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

บริษทั  โรงพิมพ์ตะวันออก  จ ากดั  (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

บาท % บาท % บาท % บาท % บาท % บาท %

หนีสิ้นหมุนเวียน

     เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น

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

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

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

     เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบคุคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -            -      -            -      30.00         0.35     -            -      -            -      30.00         0.97     

     เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบคุคลและบริษทัอ่ืน 79.94         0.75     79.94         0.75     128.90        1.52     -            -      -            -      -            -      

     ส่วนของหน้ีสินท่ีครบก าหนดจ่ายช าระภายในหน่ึงปี

            - เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 364.45        3.44     332.82        3.14     226.16        2.66     80.49         1.95     71.20         2.00     8.25           0.27     

            - เงินกูย้ืมระยะยาวจากบริษทัอ่ืน 26.65         0.25     28.51         0.27     28.20         0.33     -            -      -            -      -            -      

            - หุน้กู้ 1,583.50     14.94   884.70        8.35     -            -      775.00        18.81   328.00        9.20     -            -      

            - ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนส าหรับ

                    ผลประโยชนพ์นกังาน 3.08           0.03     2.57           0.02     0.20           0.00     2.21           0.05     2.01           0.06     0.08           0.00     

     ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 51.54         0.49     0.97           0.01     10.22         0.12     -            -      -            -      -            -      

     เงินปันผลคา้งจ่าย 60.55         0.57     1.18           0.01     0.96           0.01     0.55           0.01     1.18           0.03     0.95           0.03     

     หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 22.89         0.22     35.42         0.33     26.00         0.31     10.13         0.25     10.51         0.29     12.20         0.39     

               รวมหน้ีสินหมุนเวียน 2,868.91     27.08   2,395.04     22.59   1,311.49     15.42   1,199.77     29.12   958.34        26.89   728.87        23.55   

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

    เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 2,953.07     27.86   2,502.51     23.61   1,412.61     16.60   345.75        8.39     361.95        10.16   3.00           0.10     

    หุน้กู้ 1,700.90     16.05   2,292.70     21.63   3,234.10     38.01   704.10        17.09   487.40        13.68   815.40        26.34   

    ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน

          ส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน - สุทธิ 46.83         0.44     37.50         0.35     29.17         0.34     35.67         0.87     27.12         0.76     26.47         0.86     

    คา่เผ่ือหน้ีสินจากภาระค ้าประกนั 46.21         0.44     46.21         0.44     46.21         0.54     46.21         1.12     46.21         1.30     46.21         1.49     

    หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 34.83         0.33     43.86         0.41     -            -      -            -      -            -      -            -      

    หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 7.28           0.07     1.24           0.01     1.24           0.01     0.06           0.00     0.06           0.00     -            -      

               รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 4,789.12     45.19   4,924.02     46.45   4,723.33     55.52   1,131.79     27.47   922.74        25.89   891.08        28.79   

               รวมหนีสิ้น 7,658.04     72.27   7,319.07     69.04   6,034.82     70.93   2,331.56     56.59   1,881.08     52.78   1,619.95     52.34   

ส่วนของผู้ถือหุ้น

          ทนุจดทะเบียน

               หุน้สามญั 1,026,076,686 หุน้ ในปี 2562 และ 1,045,038,462 หุน้ ในปี 2561

               มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 1,026.08     9.69     1,045.04     9.86     937.72        11.02   1,026.08     24.90   1,045.04     29.32   937.72        30.30   

          ทนุท่ีออกและเรียกช าระเตม็มูลคา่แลว้

               หุน้สามญั 921,572,840 หุน้ ในปี 2562 และ 2561 และ 836,030,770 หุน้ ในปี 2560

               มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 921.57        8.69     921.57        8.69     836.03        9.83     921.57        22.37   921.57        25.86   836.03        27.01   

     ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 567.87        5.36     567.87        5.36     371.12        4.36     567.87        13.78   567.87        15.93   371.12        11.99   

     ก  าไรสะสม

          จดัสรรแลว้

                ส ารองตามกฏหมาย 92.16         0.87     92.16         0.87     83.60         0.98     92.16         2.24     92.16         2.59     83.60         2.70     

          ท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,096.51     10.35   536.95        5.07     316.83        3.72     201.16        4.88     96.72         2.71     184.52        5.96     

     องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 621.41        5.87     454.79        4.30     501.45        5.89     5.65           0.14     4.70           0.13     -            -      

               รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 3,299.52     31.14   2,573.33     24.29   2,109.03     24.79   1,788.40     43.27   1,683.01     47.09   1,475.27     47.66   

     ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 597.87        5.65     706.93        6.67     363.90        4.28     -            -      -            -      -            -      

               รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,897.39     36.79   3,280.27     30.96   2,472.93     29.07   1,788.40     43.27   1,683.01     47.09   1,475.27     47.66   

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 11,555.42   109.06  10,599.33   100.00  8,507.75     100.00  4,119.96     99.86   3,564.10     99.87   3,095.22     100.00  

บริษทั  โรงพิมพ์ตะวันออก  จ ากดั  (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

หน่วย : ลา้นบาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

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

(จดัประเภทใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่
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บาท % บาท % บาท % บาท % บาท % บาท %

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,313.84            100.00 779.64               100.00 710.29                100.00 433.02             100.00 419.66             100.00 444.93              100.00 

รายไดเ้งินอุดหนุนจากรัฐบาล 216.43               16.47   207.63               26.63   220.59                31.06   -                  -      -                  -      -                   -      

ก าไรจากการซ้ือในราคาต ่ากว่ามูลคา่ยุติธรรม -                   -      130.98               16.80   -                    -      -                  -      -                  -      -                   -      

ก าไรจากการขายเงินลงทนุ 543.01               41.33   -                   -      -                    -      -                  -      -                  -      -                   -      

รายไดเ้งินปันผล * 0.01                  0.00     0.04                  0.00     -                    -      180.01             41.57   0.04                 0.01     0.01                  0.00     

รายไดอ่ื้น 30.43                2.32     66.37                8.51     31.75                 4.47     121.88             28.15   81.14               19.33   53.44                12.01   

             รวมรายได้ 2,103.73            160.12 1,184.66            151.95 962.63                135.53 734.92             169.72 500.84             119.34 498.38              112.01 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุขายและบริการ 908.41               69.14   571.10               73.25   510.14                71.82   362.09             83.62   326.19             77.73   332.07              74.63   

คา่ใชจ่้ายในการขาย 27.29                2.08     21.51                2.76     12.26                 1.73     20.76               4.79     19.40               4.62     12.26                2.76     

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 226.75               17.26   156.00               20.01   171.58                24.16   37.00               8.55     47.08               11.22   42.74                9.61     

             รวมค่าใช้จ่าย 1,162.44            88.48   748.61               96.02   693.98                97.70   419.85             96.96   392.67             93.57   387.07              87.00   

ก าไรก่อนส่วนแบ่งจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม

        ต้นทุนทางการเงนิ และภาษเีงนิได้ 941.29               71.64   436.05               55.93   268.66                37.82   315.06             72.76   108.16             25.77   111.32              25.02   

ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 390.39               29.71   240.45               30.84   196.23                27.63   -                  -      -                  -      -                   -      

ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -                   -      -                   -      -                    -      -                  -      -                  -      -                   -      

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 1,331.68            101.36 676.50               86.77   464.89                65.45   315.06             72.76   108.16             25.77   111.32              25.02   

ตน้ทนุทางการเงิน (360.71)             (27.45)  (246.48)             (31.61)  (210.78)              (29.68)  (113.91)            (26.31)  (64.26)              (15.31)  (46.65)               (10.49)  

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 970.96               73.90   430.02               55.16   254.11                35.78   201.15             46.45   43.90               10.46   64.66                14.53   

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (69.23)               (5.27)   (21.33)               (2.74)   (22.75)                (3.20)   (4.56)               (1.05)   (9.76)               (2.33)   (13.07)               (2.94)   

ก าไรสุทธิส าหรับงวด 901.73               68.63   408.69               52.42   231.36                32.57   196.59             45.40   34.14               8.14     51.59                11.59   

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน

    รายการท่ีจะถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั:

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินในหน่วยงานต่างประเทศ 137.68               10.48   (51.32)               (6.58)   61.19                 8.61     -                  -      -                  -      -                   -      

    รายการท่ีจะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั:

ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

        ท่ีก  าหนดไว ้- สุทธิจากภาษีเงินได้ 4.34                  0.33     -                   -      -                    -      0.95                 0.22     -                  -      -                   -      

    รวมก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษี 142.02               10.81   (51.32)               (6.58)   61.19                 8.61     0.95                 0.22     -                  -      -                   -      

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 1,043.75            79.44   357.37               45.84   292.55                41.19   197.54             45.62   34.14               8.14     51.59                11.59   

การแบ่งก าไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 651.72               49.60   342.77               43.97   206.42                29.06   196.59             45.40   34.14               8.14     51.59                11.59   

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 250.01               19.03   65.92                8.45     24.94                 3.51     -                  -      -                  -      -                   -      

ก าไรสุทธิส าหรับงวด 901.73               68.63   408.69               52.42   231.36                32.57   196.59             45.40   34.14               8.14     51.59                11.59   

การแบ่งก าไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 793.74               60.41   291.46               37.38   267.61                37.68   197.54             45.62   34.14               8.14     51.59                11.59   

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 250.01               19.03   65.92                8.45     24.94                 3.51     -                  -      -                  -      -                   -      

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 1,043.75            79.44   357.37               45.84   292.55                41.19   197.54             45.62   34.14               8.14     51.59                11.59   

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท : หุ้น)

ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 0.71                  0.41                  0.26                   0.21                 0.04                 0.07                  

(จดัประเภทใหม)่ (ปรับปรุงใหม่)

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

บริษทั  โรงพิมพ์ตะวันออก  จ ากดั  (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หน่วย : ลา้นบาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

(จดัประเภทใหม)่ (ปรบัปรงุใหม)่

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก ำไรก่อนภำษีเงนิได้ 970.96            430.02            254.11            201.15            43.90              64.66              

รำยกำรปรบัปรงุกระทบก ำไรสทุธเิป็น

   เงนิสดรบั(จ่ำย)จำกกจิกรรมด ำเนนิงำน

หนี้สญู 2.34               -                 -                 -                 -                 -                 

หนี้สงสยัจะสญู 6.25               7.16               2.52               3.43               7.16               2.52               

กลบัรำยกำรค่ำเผื่อกำรลดมลูค่ำสนิค้ำคงเหลอื (1.89)              -                 -                 -                 -                 -                 

ค่ำเสือ่มรำคำ 239.51            143.24            145.85            24.60              26.70              24.75              

กลบัรำยกำรค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของอำคำรและอุปกรณ์ (0.27)              (0.30)              (0.66)              (0.27)              (0.30)              (0.66)              

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 23.49              20.12              19.13              -                 -                 -                 

ค่ำเผื่อสนิค้ำลำ้สมยัเสือ่มสภำพ (โอนกลบั) -                 -                 (0.10)              -                 -                 (0.10)              

ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย์เป็นค่ำใช้จ่ำย 0.05               8.57               1.49               0.00               -                 -                 

ขำดทนุ(ก ำไร)จำกกำรขำยเงนิลงทนุชัว่ครำว (0.35)              0.03               (10.17)             (0.26)              (0.03)              (3.48)              

ขำดทนุ(ก ำไร)จำกกำรปรบัมลูค่ำเงนิลงทนุชัว่ครำวทีย่งัไม่เกดิขึ้น 0.05               (0.12)              0.00               0.05               (0.12)              -                 

ขำดทนุ(ก ำไร)จำกกำรปรบัมลูค่ำเงนิลงทนุระยะยำวทีย่งัไม่เกดิขึ้น (0.01)              0.08               (0.05)              (0.01)              0.08               (0.05)              

ขำดทนุ(ก ำไร)จำกกำรขำยสนิทรพัย์ถำวร 1.96               (2.43)              (3.75)              (3.97)              (2.43)              (3.75)              

ขำดทนุ(ก ำไร)จำกอตัรำแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึ้น (110.55)           13.27              1.74               (0.20)              (0.34)              0.18               

ก ำไรจำกกำรขำยหุน้ (543.01)           -                 -                 -                 -                 -                 

ก ำไรจำกกำรซื้อในรำคำต ่ำกว่ำมลูค่ำยุตธิรรม -                 (130.98)           -                 -                 -                 -                 

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทนุในบรษิทัย่อยทำงออ้ม -                 -                 (1.31)              -                 -                 -                 

สว่นแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม (390.39)           (240.45)           (196.23)           -                 -                 -                 

ประมำณกำรหนี้สนิผลประโยชน์พนกังำน 19.78              12.69              4.18               14.29              3.77               3.43               

ภำษีถูกหกั ณ ทีจ่่ำยไม่ขอคนื 0.12               -                 -                 -                 -                 -                 

ประมำณกำรรือ้ถอน -                 -                 1.24               -                 -                 

กลบัรำยกำรเงนิปันผลค้ำงจ่ำย (0.81)              -                 -                 (0.81)              -                 (1.36)              

รำยได้ดอกเบีย้ (1.82)              (2.03)              (6.28)              (111.60)           (75.58)             (39.14)             

รำยได้เงนิปันผล -                 -                 -                 (180.00)           -                 -                 

ค่ำใช้จ่ำยดอกเบีย้ 296.75            241.77            187.94            106.45            64.26              42.78              

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

   ในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 512.16            500.65            399.64            52.87              67.07              89.79              

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

หน่วย : ลำ้นบำท

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
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ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

(จดัประเภทใหม)่ (ปรบัปรงุใหม)่

สนิทรพัย์ด ำเนนิงำนลดลง (เพิม่ขึ้น) :-

ลกูหนี้กำรค้ำและลกูหนี้หมุนเวยีนอืน่ 174.94            (149.29)           (112.34)           3.03               234.06            (205.84)           

สนิค้ำคงเหลอื 14.91              (0.02)              (27.91)             10.69              1.17               (28.52)             

งำนระหว่ำงก่อสรำ้ง - สญัญำเช่ำทำงกำรเงนิ -                 -                 (101.04)           -                 -                 -                 

งำนระหว่ำงก่อสรำ้ง - สญัญำรบัจำ้งตดิตัง้ -                 0.71               (0.71)              -                 -                 -                 

สนิทรพัย์หมุนเวยีนอืน่ 42.93              (103.36)           51.79              (0.18)              (0.01)              0.33               

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 52.35              2.67               (86.86)             0.14               0.23               2.87               

หนี้สนิด ำเนนิงำนเพิม่ขึ้น (ลดลง) :-

เจำ้หนี้กำรค้ำและเจำ้หนี้หมุนเวยีนอืน่ (105.49)           28.54              22.64              5.99               5.76               (2.52)              

หนี้สนิหมุนเวยีนอืน่ (12.53)             (7.69)              6.81               (0.38)              (1.69)              2.28               

หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอืน่ -                 -                 -                 -                 0.06               -                 

ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนกังำนทีจ่่ำยจรงิ (4.36)              (1.99)              (0.30)              (4.36)              (1.19)              (0.30)              

เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 674.91            270.23            151.72            67.79              305.45            (141.90)           

จ่ำยภำษีเงนิได้นติบุิคคล (28.81)             (39.47)             (20.32)             (14.34)             (12.78)             (17.06)             

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 646.10            230.75            131.40            53.44              292.67            (158.96)           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจ่ำยซื้อเงนิลงทนุชัว่ครำว (818.86)           (455.41)           (3,147.40)         (605.80)           (437.10)           (2,178.94)         

เงนิสดรบัจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทนุชัว่ครำว 476.02            207.79            5,072.74          323.48            185.72            2,767.20          

เงนิลงทนุชัว่ครำวทีต่ดิภำระค ้ำประกนั (2.84)              4.25               -                 -                 -                 -                 

เงนิใหกู้้ยืมระยะสัน้แก่บุคคลและบรษิทัทีเ่กี่ยวข้องกนั -                 (0.20)              -                 (1,324.13)         (363.85)           (1,681.69)         

เงนิสดรบัจำกเงนิใหกู้้ยืมระยะสัน้แก่บุคคลทีเ่กี่ยวข้องกนั -                 0.20               -                 1,291.36          283.50            411.61            

เงนิสดรบัช ำระจำกกำรใหกู้้ยืมระยะยำวแก่บรษิทัทีเ่กี่ยวข้องกนั -                 66.40              -                 -                 -                 -                 

เงนิใหกู้้ยืมแก่พนกังำน (4.65)              (3.14)              (2.34)              (2.81)              (3.14)              (2.31)              

เงนิสดรบัช ำระจำกเงนิใหกู้้ยืมแก่พนกังำน 3.62               2.96               3.20               2.94               2.95               3.17               

เงนิฝำกธนำคำรตดิภำระค ้ำประกนั (63.32)             4.32               -                 -                 -                 -                 

เงนิสดจ่ำยซื้อเงนิลงทนุในบรษิทัย่อย -                 (415.37)           -                 (74.75)             (407.50)           -                 

เงนิสดรบัจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทนุในบรษิทัย่อยทำงออ้ม 1,070.15          -                 17.97              -                 -                 

เงนิสดจ่ำยซื้อเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม -                 (4.72)              -                 -                 -                 -                 

เงนิสดจ่ำยซื้อเงนิลงทนุในบรษิทัย่อยทำงออ้ม -                 -                 (2,364.21)         -                 -                 -                 

เงนิสดจ่ำยเพื่อซื้อสนิทรพัย์ถำวร (821.35)           (813.04)           (749.54)           (9.58)              (3.10)              (27.69)             

เงนิสดรบัจำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ถำวร 32.22              9.72               9.35               3.99               9.22               7.82               

เงนิสดจ่ำยซื้อสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน -                 (11.08)             (185.30)           -                 -                 -                 

เงนิสดรบัจำกกำรรบัคนืค่ำสทิธกิำรใช้สำยสง่กระแสไฟฟ้ำ 23.04              -                 -                 -                 -                 -                 

เงนิจ่ำยช ำระเจำ้หนี้เช่ำซื้อ -                 -                 (0.03)              -                 -                 -                 

ดอกเบีย้รบั 1.82               2.14               6.43               111.79            74.35              38.95              

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (104.16)           (1,405.16)         (1,339.12)         (283.52)           (658.95)           (661.89)           

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

หน่วย : ลำ้นบำท

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
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ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

(จดัประเภทใหม)่ (ปรบัปรงุใหม)่

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้ ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ (137.22)           27.99              154.47            (40.21)             (217.41)           202.90            

เงนิสดรบัจำกกำรออกตัว๋แลกเงนิขำยลด 1,130.00          1,275.00          1,080.00          1,130.00          1,275.00          1,080.00          

เงนิสดจ่ำยช ำระตัว๋แลกเงนิขำยลด (1,320.00)         (1,195.00)         (1,190.00)         (1,320.00)         (1,195.00)         (1,190.00)         

เงนิกูย้ ืมระยะสัน้จำกบุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วข้องกนั 85.00              -                 30.00              470.99            -                 30.00              

เงนิสดจ่ำยช ำระเงนิกูย้ ืมระยะสัน้จำกบุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วข้องกนั (85.00)             (30.00)             -                 (470.99)           (30.00)             -                 

เงนิสดจ่ำยช ำระเงนิกูย้ ืมระยะสัน้จำกบรษิทัอืน่ -                 (48.96)             -                 -                 -                 -                 

เงนิกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 937.32            1,418.44          1,022.29          74.75              436.75            15.00              

เงนิสดจ่ำยช ำระเงนิกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ (348.79)           (234.59)           (852.72)           (81.66)             (14.85)             (40.20)             

เงนิสดรบัจำกเงนิกูย้ ืมระยะยำวจำกบรษิทัอืน่ -                 -                 28.20              -                 -                 -                 

เงนิสดจ่ำยเงนิกูย้ ืมระยะยำวจำกบรษิทัอืน่ (0.52)              -                 -                 -                 -                 -                 

เงนิสดรบัจำกกำรออกหุน้กู้ 991.70            -                 815.40            991.70            -                 815.40            

เงนิสดจ่ำยจำกกำรไถ่ถอนหุน้กู้ (884.70)           (56.70)             -                 (328.00)           -                 -                 

เงนิรบัจำกกำรเพิม่ทนุ -                 282.29            70.56              -                 282.29            70.56              

เงนิสดรบัช ำระคำ่หุน้จำกส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคมุของบรษิทัยอ่ย -                 177.59            4.42               -                 -                 -                 

สว่นได้เสยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมของบรษิทัย่อย (299.08)           -                 -                 -                 -                 -                 

เงนิปันผลจ่ำย (92.74) (108.46) (126.20) (91.98)             (108.46)           (124.81)           

จ่ำยดอกเบีย้ (289.58)           (267.41)           (170.43)           (104.39)           (64.21)             (40.74)             

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (313.61)           1,240.19          865.98            230.21            364.10            818.11            

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 137.68            (51.32)             61.19              -                 -                 -                 

เงินสดรบัจากการลงทุนในบริษทัย่อย -                 134.04            0.15               

สินทรพัยส์ทุธิท่ีลดลงจากการขายเงินลงทุน (522.52)           -                 -                 -                 -                 -                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) (156.50)           148.51            (280.40)           0.13               (2.18)              (2.74)              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี 307.57            159.06            439.46            4.38               6.56               9.30               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายปี 151.07            307.57            159.06            4.51               4.38               6.56               

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

หน่วย : ลำ้นบำท

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
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อตัราส่วนทางการเงิน 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560
(จัดประเภทใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.55 0.64 0.74 1.93              1.91              2.40 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว (เท่า) 0.51 0.59 0.67 1.86              1.82              2.27 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.25 0.12 0.09 0.05              0.35 -0.24

อตัราส่วนหมนุเวียนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 2.67 1.38 2.10 2.58              4.95              1.49 

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย (วนั) 135 221 172 140               245               242 

อตัราส่วนหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 8.05 5.50 6.85 4.42              3.71              4.47 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 45 66 53 82                  97                  80 

อตัราส่วนหมนุเวียนเจา้หน้ี (เท่า) 2.08 1.74 1.73 4.41              3.93              3.04 

ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั) 173 207 209 82                  92               118 

วงจรเงินสด (วนั) 7 80 16 140               251               204 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร

อตัราก าไรขั้นตน้ (ร้อยละ) 40.64 42.15 45.20          16.38            22.27            25.37 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (ร้อยละ) 61.51 44.17 28.86 72.76            25.77            25.02 

อตัราก าไรสุทธิ - ส่วนของผูถื้อหุ้นบ.ใหญ่ (ร้อยละ) 30.98 28.93 21.44 26.75              6.82            10.35 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (ร้อยละ) 22.19 14.64 10.31 11.33              2.16              3.49 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 5.88 3.59 2.67 5.12              1.03              1.96 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (ร้อยละ) 16.76 11.08 10.50 89.73            22.98            28.09 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เท่า) 0.19 0.12 0.12 0.19              0.15              0.19 

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 1.96 2.23 2.44 1.30              1.12              1.10 

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย** (เท่า) 1.61 1.89 2.18 2.77              1.68 2.39

อตัราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) -             36.59 61.54 -              36.59 61.54

อตัราส่วนทางการเงิน
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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สรุปผลการด าเนินงาน 
 

 ภาพรวมผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 

ตั้งแต่อดีตจนถึง ปี 2554 บริษทัเป็นผูผ้ลิตส่ิงพิมพ์ในลกัษณะการให้บริการครบวงจร ตลอด
ระยะเวลาท่ีผา่นมาบริษทัมีผลการด าเนินงานท่ีดีและมีวงเงินสดคงเหลืออยูใ่นมือเป็นจ านวนมาก ดงันั้น
เพื่อใหเ้กิดการบริหารเงินสดท่ีเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ บริษทัจึงจ าเป็นตอ้งแสวงหาช่องทางในการ
ลงทุนเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้เพิ่มข้ึนจากกระแสเงินสดท่ีมีอยู่ ท่ีผ่านมาบริษทัใช้วิธีการลงทุนใน
กองทุนเปิดและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยใ์นรูปแบบเงินลงทุนชั่วคราว รวมถึงการพิจารณาแนว
ทางการลงทุนในธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งหรือเอ้ือประโยชน์ให้แก่ธุรกิจหลกัของบริษทั แต่ใน
ปลายปี 2554 บริษทัได้รับการน าเสนอเพื่อการเขา้ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ซ่ึง
ขณะนั้นบริษัทมีความสนใจและด าเนินการศึกษาข้อมูลอย่างจริงจังเก่ียวกับความเป็นไปได้ของ
โครงการ (Feasibility Study) จึงไดต้ดัสินใจลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท์ั้งในประเทศ
และต่างประเทศ รวมไปถึงการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานไฟฟ้าขนาดเล็ก โดยใชพ้ลงังานความร้อน
ร่วม (Co-Generation Combined Power Plant) 

ปลายปี 2561 บริษทัฯตระหนักถึงความถดถอยของตลาดส่ิงพิมพ์ และการเจริญเติบโตของ
ธุรกิจ e-commerce บริษทัฯจึงไดท้  าการลงทุนในบริษทัส่ิงพิมพอ่ื์น โดยจะปรับปรุงพื้นท่ีส าหรับการ
ผลิตบรรจุภณัฑ์ กล่องลูกฟูก ท่ีก าลงัเป็นท่ีตอ้งการของตลาดในเวลาน้ี โดยจะปรับปรุงพื้นท่ีและพร้อม
เร่ิมการผลิตภายในปี 2562 

ในปี 2561 บริษทัมีรายไดร้วมเท่ากบั 1,184.66 ลา้นบาท ตามงบการเงินรวม เพิ่มข้ึนร้อยละ 
23.07 เม่ือเทียบกบัปี 2560 โดยมีรายไดจ้ากการพิมพจ์ านวนเงิน 419.66 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560 
จ านวน 25.27 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 5.68 และมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้า จ านวนเงิน 567.61 ลา้น
บาท เพิ่มข้ึนจากปี 2560 จ านวน 81.66 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 16.80 โดยเพิ่มข้ึนจาก โรงไฟฟ้าประเทศ
ญ่ีปุ่น โครงการ Kurihara 1ขนาดก าลงัการผลิต 9.52 เมกะวตัต์  ท่ี COD เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 และ
เพิ่มข้ึนจากธุรกิจการก่อสร้าง Solar Rooftop แบบ Turnkey จ านวน 4 โครงการ รวมขนาดก าลงัการผลิต 
1.80 เมกะวตัต ์

ในปี 2562 บริษทัมีรายไดร้วมเท่ากบั 2,103.73 ลา้นบาท ตามงบการเงินรวม เพิ่มข้ึนร้อยละ 
77.58 เม่ือเทียบกบัปี 2561 โดยมีรายไดจ้ากการพิมพจ์ านวนเงิน 578.05 ลา้นบาท (รวม EPCO และ 
WPP) เพิ่มข้ึนจากปี 2561 จ านวน 150.16 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 35.09 และมีรายไดจ้ากการจ าหน่าย
ไฟฟ้า จ านวนเงิน 952.22 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2561 จ านวน 392.84 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 70.23 
โรงไฟฟ้าเวยีดนาม 237.44 ลา้นบาท จากโรงไฟฟ้าญ่ีปุ่น 127.59 ลา้นบาท และจากโรงไฟฟ้าในประเทศ
ไทย 27.80 ลา้นบาท 

การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
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ทั้งน้ี ก าไรสุทธิของบริษทัและบริษทัยอ่ย ปี 2562 มีจ านวนเงิน 651.72 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 308.95 
ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2561 โดยมีสาเหตุหลกัของการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นสาระส าคญั ดงัน้ี 

 

1. รายได้จากการขายและบริการ จ านวน 1,530.27 ลา้นบาท โดยเพิ่มข้ึน 543.00 ลา้นบาท คิดเป็น
ร้อยละ 55.00 ซ่ึงเป็นรายไดธุ้รกิจส่ิงพิมพ ์เพิ่มข้ึน 150.16 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 35.09 เม่ือ
เทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยการเพิ่มข้ึนของรายไดม้าจาก บจก.เวิลด์ พร้ินต้ิง แอนด ์
แพค็เกจจ้ิง (“WPP”) (ช่ือเดิม: บจก.ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) (“WPS”))  ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ท่ี
บริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 เม่ือวนัท่ี 18 ธ.ค 2561 และปี 2562  WPP มีรายไดจ้าก
ส่ิงพิมพ ์จ านวน 165.17 ลา้นบาท ในส่วนของรายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าเพิ่มข้ึน 392.84 ลา้น
บาท คิดเป็นร้อยละ 70.23 โดยเพิ่มข้ึนจากโรงไฟฟ้าเวียดนาม ขนาดก าลงัการผลิต 99.216 เมกะ
วตัต์  จ  านวน 237.44 ลา้นบาท ท่ี COD เม่ือวนัท่ี 10, 11 มิถุนายน 2562 จากโรงไฟฟ้าญ่ีปุ่น 
127.59 ลา้นบาท โดยโครงการ Kurihara 1 ขนาดก าลงัการผลิต 9.52 เมกะวตัต ์COD เม่ือวนัท่ี 1 
ตุลาคม 2561  โครงการ Kurihara 2 ขนาดก าลงัการผลิต 17.25    เมกะวตัต ์COD เม่ือวนัท่ี 25 
พ.ย. 2562 และจากโรงไฟฟ้าในประเทศไทย 27.80 ลา้นบาท ท่ีเพิ่มข้ึนจากธุรกิจการก่อสร้าง 
Solar Rooftop แบบ Turnkey จ านวน 12.85 ลา้นบาท และ แบบ Leasing จ านวน 6.51 ลา้นบาท  
 

2. ก าไรจากการขายเงินลงทุน เน่ืองจากบริษัทย่อยมีการจ าหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตยท่ี์จงัหวดัฟูเยี้ยน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  XT1 – XT2 จ านวน 2 โครงการ 
ขนาดก าลงัการผลิตรวม 99.216 เมกกะวตัต์ในไตรมาส 4/2562 จึงมีการรับรู้ก าไรจากการขาย
โรงไฟฟ้า จ านวนเงิน 543.01 ลา้นบาท 
 

3. ต้นทุนขายและบริการ จ านวน 908.41 ลา้นบาท โดยเพิ่มข้ึน 337.31 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 
59.06 ซ่ึงเป็นตน้ทุนส่ิงพิมพเ์พิ่มข้ึน 170.42 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 51.54 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลา
เดียวกนัของปีก่อน โดยมีตน้ทุนส่ิงพิมพท่ี์เพิ่มข้ึนจาก WPP จ านวน 155.07 ลา้นบาท ท่ีบริษทัฯ 
เร่ิมรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายตามท่ีเขา้มาเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2561 
เและตน้ทุนโรงไฟฟ้าเพิ่มข้ึน 166.89 ลา้นบาท เพิ่มข้ีนจากจากโรงไฟฟ้าเวียดนามจ านวน 105.61 
ลา้นบาท ท่ี COD เม่ือวนัท่ี 10 , 11 มิถุนายน 2562 และจากโรงไฟฟ้าญ่ีปุ่นจ านวน 71.27 ลา้นบาท 
เน่ืองจากโครงการ Kurihara 1 ขนาดก าลงัการผลิต 9.52 เมกะวตัต ์COD เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2561  
โครงการ Kurihara 2 ขนาดก าลงัการผลิต 17.25 เมกะวตัต ์COD เม่ือวนัท่ี 25 พ.ย. 2562 

 

4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จ านวน 254.03 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 76.52 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 
43.11 ซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายจากส่ิงพิมพเ์พิ่มข้ึน 49.09 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 94.33 เม่ือเทียบกบั
ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยมีค่าใชจ่้ายขายและบริหารเพิ่มข้ึนจาก WPP จ านวน 43.37 ลา้น
บาท อีกทั้งการปรับเพิ่มของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน ในส่วนอตัราค่าชดเชยให้กับ
ลูกจา้งท่ีท างานตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป จากเดิม 300 วนั เป็น 400 วนั ของบริษทัและบริษทัยอ่ย จ านวน 
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11.59 ลา้นบาท และมีค่าใชจ่้ายขายและบริหารจากโรงไฟฟ้าเพิ่มข้ึน 27.43 ลา้นบาท เน่ืองจากการ
ปรับผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจ านวน 25.88 ลา้นบาท  
   

5. ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จ  านวน 390.39 ลา้นบาท  จากโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานความร้อนร่วม 2 โรงไฟฟ้า  โดยโรงไฟฟ้าท่ี 1 ขนาดก าลงัการผลิต  120 เมกกะวตัต ์ ถือ
หุน้ทั้งทางตรงและทางออ้มใน สัดส่วนร้อยละ 49.50 และโรงไฟฟ้าท่ี 2 ขนาดก าลงัการผลิต 240 
เมกกะวตัต์ , ถือหุ้นทางตรงและทางออ้มในสัดส่วนร้อยละ 40.00 เน่ืองมาจากการผลก าไรจาก
อตัราแลกเปล่ียนและผลการด าเนินงานท่ีเพิ่มข้ึน ดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)
บริษัทร่วม 

ปี 2562 ปี 2561 

PPTC SSUT รวม PPTC SSUT รวม 

 ผลการด าเนินงาน 162.13 228.26 390.39 89.40 151.05 240.45 
(หกั) ก าไร(ขาดทุน)จากอตัรา

แลกเปล่ียน (ไม่เกิดข้ึนจริง) 
(48.62) (73.45) (122.07) (10.04) (14.28) (24.32) 

สุทธิ 113.51 154.81 268.32 79.36 136.77 216.13 
 

6. ต้นทุนทางการเงิน จ านวน  360.71 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 114.23 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 46.34 เม่ือ
เทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยมีส่วนท่ีเพิ่มข้ึนจากส่ิงพิมพ ์จ านวน 27.58 ลา้นบาท 
เน่ืองมาจากการกูเ้งินมาเพื่อลงทุนในธุรกิจส่ิงพิมพแ์พ็กเกจจ้ิง และเพิ่มข้ึนจากโรงไฟฟ้า 86.65 
ลา้นบาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากการกูย้มืเงินธนาคารเพื่อก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าประเทศญ่ีปุ่น จ านวน
เงิน 26.25 ลา้นบาท และกูย้ืมเงินมาเพื่อก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าประเทศเวียดนาม จ านวน 
60.40 ลา้นบาท 

 
 

 ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลแสดงรายได้ ต้นทุน และก าไรข้ันต้น แยกตามประเภทธุรกจิ 

หน่วย : พนับาท 

รายการ 
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

ธุรกจิส่ิงพมิพ์ ธุรกจิไฟฟ้า ธุรกจิส่ิงพมิพ์ ธุรกจิไฟฟ้า ธุรกจิส่ิงพมิพ์ ธุรกจิไฟฟ้า 

รายไดจ้ากการขาย 578,051 735,792 427,888 351,750 444,927 265,361 
รายไดเ้งินอุดหนุนจากรัฐบาล - 216,430 - 207,631 - 220,589 
รวมรายได ้ 578,051 952,222 427,888 559,381 444,927 485,950 
ตน้ทุนขาย 501,081 407,328 330,663 240,437 332,067 178,070 
ก าไรขั้นตน้ 76,970 544,894 97,225 318,944 112,860 307,880 
อตัราตน้ทุนต่อยอดขาย 86.68% 42.78% 77.28% 42.98% 74.63% 36.64% 
อตัราก าไรขั้นตน้ 13.32% 57.22% 22.72% 57.02% 25.37% 63.36% 
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รายได้ 
- บริษทัฯ มีรายได้จากส่ิงพิมพส์ าหรับรอบปี 2560 2561 และ 2562 จ  านวน 444.93 ลา้นบาท 

427.89 ลา้นบาท และ 578.05 ลา้นบาท ตามล าดบั  ยอดรายไดส่ิ้งพิมพเ์พิ่มข้ึนจากปี 2561 จ านวน 
150.16 ลา้นบาท บริษทัเร่ิมมีรายไดจ้ากการผลิตบรรจุภณัฑ์แลว้ในปี 2560 และวนัท่ี 18 ธ.ค. 
2561 บริษทัฯ ไดมี้การลงทุนซ้ือหุน้ของ บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั (“WPS”) (ช่ือ
ใหม่ : บจก. เวิลด์ พร้ินต้ิง แอนด์ แพ็คเกจจ้ิง จ  ากดั (“WPP”)) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจ
เก่ียวกบัการพิมพ์หนงัสือและวารสารต่างๆ จ านวน 42,250,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 84.50 
ของหุ้นสามญัท่ีจดทะเบียนช าระแลว้ของ WPS โดยในปี 2562 นั้น รายไดส่ิ้งพิมพแ์บ่งออกเป็น
ของ EPCO จ านวน 416.59 ลา้นบาท และส่วนของ WPP จ านวน 161.46 ลา้นบาท 

- บริษทัยอ่ย มีรายไดจ้ากการผลิตไฟฟ้า ส าหรับปี 2560 2561 และ 2562 จ านวน 485.95 ลา้นบาท 
559.38 ลา้นบาท และ 952.22 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มข้ึนจากปี 2561 จ านวน 392.84 ลา้นบาท 
คิดเป็นร้อยละ 70.15 โดยเพิ่มข้ึนจากโรงไฟฟ้าเวียดนาม ขนาดก าลงัการผลิต 99.216 เมกะวตัต ์ 
จ  านวน 237.44 ลา้นบาท ท่ี COD เม่ือวนัท่ี 10 , 11 มิถุนายน 2562 จากโรงไฟฟ้าญ่ีปุ่น 127.59 
ลา้นบาท โดยโครงการ Kurihara 1 ขนาดก าลงัการผลิต 9.52 เมกะวตัต ์COD เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 
2561  โครงการ Kurihara 2 ขนาดก าลงัการผลิต 17.25 เมกะวตัต ์COD เม่ือวนัท่ี 25 พ.ย. 2562 
และจากโรงไฟฟ้าในประเทศไทย 27.80 ลา้นบาท ท่ีเพิ่มข้ึนจากธุรกิจการก่อสร้าง Solar Rooftop 
แบบ Turnkey จ านวน 12.85 ลา้นบาท และ แบบ Leasing จ านวน 6.51 ลา้นบาท  
 

ต้นทุนขายและบริการ 
- ในปี 2560 บริษทัและบริษทัย่อย มีตน้ทุนขายและบริการ จ านวน 510.14 ลา้นบาท แบ่งเป็น

ตน้ทุนส่ิงพิมพ ์จ านวน 332.07 ลา้นบาท ตน้ทุนโรงไฟฟ้า จ านวน 178.07 ลา้นบาท คิดเป็นร้อย
ละ 54.80 ของรายไดจ้ากการขายและบริการ  โดยเพิ่มข้ึนจากปี 2559 จ านวน 41.33 ลา้นบาท  ซ่ึง
เกิดจากตน้ทุนส่ิงพิมพท่ี์ลดลง  จ  านวน 52.70 ลา้นบาท และตน้ทุนโรงไฟฟ้าท่ีเพิ่มข้ึน จ านวน 
94.03 ลา้นบาท เน่ืองจากตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึนของโรงไฟฟ้าปราจีนบุรีท่ี COD เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 
2560 จ านวน 16.03 ลา้นบาท และจากโรงไฟฟ้า Kyoto ประเทศญ่ีปุ่น จ านวน 70.62 ลา้นบาท 
 

- ในปี 2561 บริษทัและบริษทัย่อย มีต้นทุนขายและบริการ จ านวน 571.10 ล้านบาท แบ่งเป็น
ตน้ทุนส่ิงพิมพ ์จ านวน 330.66 ลา้นบาท ตน้ทุนโรงไฟฟ้า จ านวน 240.44 ลา้นบาท คิดเป็นร้อย
ละ 57.85 ของรายไดจ้ากการขายและบริการ เพิ่มข้ึนจากปี 2560 จ  านวน 60.96 ลา้นบาท ซ่ึงเกิด
จากตน้ทุนส่ิงพิมพท่ี์ลดลง จ านวน 1.41 ลา้นบาท สาเหตุมาจากยอดขายท่ีลดลง จ านวน 25.27 
ลา้นบาท และตน้ทุนโรงไฟฟ้าท่ีเพิ่มข้ึน จ านวน  66.84  ลา้นบาท เน่ืองมาจากมีตน้ทุนเพิ่มข้ึนจาก
โรงไฟฟ้า Kurihara Phase 1 จ านวน 13.26 ลา้นบาท และจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา จ านวน49.15 ลา้นบาท 
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- ส าหรับปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีตน้ทุนขายและบริการ จ านวน 908.41 ลา้นบาท แบ่งเป็น
ตน้ทุนจากส่ิงพิมพ ์จ านวน 501.08 ลา้นบาท ตน้ทุนโรงไฟฟ้า 407.33 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 
59.36 ของรายไดจ้ากการขายและบริการ เพิ่มข้ึนจากปี 2561 จ านวน 337.31 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจาก
ตน้ทุนส่ิงพิมพ ์เพิ่มข้ึน 170.42 ลา้นบาท โดย EPCO มีตน้ทุนขาย 362.09 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 
83.62 ของยอดขาย และWPP มีตน้ทุนขาย 155.07 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 93.89 ของยอดขาย 
และตน้ทุนโรงไฟฟ้าเพิ่มข้ึน จ านวน 166.89 ลา้นบาท เน่ืองมาจากมีตน้ทุนเพิ่มข้ึนจากโรงไฟฟ้า 
Kurihara 1 จ านวน 59.23 ลา้นบาท โรงไฟฟ้า Kurihara 2 จ านวนเงิน 11.29 ลา้นบาท และ
โรงไฟฟ้าเวยีดนาม 105.61 ลา้นบาท 

 

รายได้อ่ืนๆ  
 

- ปี 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีรายไดอ่ื้นๆ จ านวน 31.75 ลา้นบาท ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียรับ 
จ านวน7.21 ลา้นบาท ก าไรจากเงินลงทุนระยะสั้น จ  านวน 10.22 ลา้นบาท  รายไดจ้ากการขาย
คาร์บอนเครดิต จ านวน 4.00 ลา้นบาท และรายไดจ้ากงานติดตั้ง Solar Roof  จ  านวน 8.14 ลา้น
บาท  

 

- ปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีรายไดอ่ื้นๆ จ านวน 197.36  ลา้นบาท ประกอบดว้ย ก าไรจากการ
ซ้ือในราคาต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม จ านวน 130.98 ล้านบาท และมีก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 
เพิ่มข้ึน จ านวน 39.81 ลา้นบาท  
 

- ในปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดอ่ื้นๆ จ านวน 573.45 ลา้นบาท ประกอบดว้ย ก าไรจาก
การขายเงินลงทุน จ านวน 543.01 ลา้นบาท รายไดค้่าการจดัการ จ านวน 11.75 ลา้นบาท รายได้
จากการขายคาร์บอนเครดิต จ านวนเงิน 3.04 ลา้นบาท ดอกเบ้ียรับ จ านวนเงิน 5.00 ลา้นบาท 
ก าไรจากการขายสินทรัพย ์จ  านวนเงิน 3.97 ลา้นบาท รายไดอ่ื้นๆ 6.68 ลา้นบาท 

 

ก าไรขั้นต้นและอตัราก าไรขั้นต้น 
- ธุรกิจส่ิงพิมพ ์ส าหรับรอบปี 2560  2561  และ 2562 บริษทัฯ มีก าไรขั้นตน้ จ  านวน 112.86 ลา้น

บาท 97.23 ลา้นบาท และ 76.97 ลา้นบาท  เป็นอตัราก าไรขั้นตน้ ร้อยละ 25.37 ร้อยละ 22.72 และ
ร้อยละ 13.32 ของรายไดส่ิ้งพิมพต์ามล าดบั 

 

- ธุรกิจโรงไฟฟ้า ส าหรับรอบปี 2560  2561 และ 2562 มีก าไรขั้นตน้จ านวน 307.88 ลา้นบาท 
322.70 ลา้นบาท และ 544.89 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 63.36 ร้อยละ 57.02 และ
ร้อยละ 57.22 ของรายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้า ตามล าดบั  
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 

- ในปี 2560 บริษทัและบริษทัย่อย มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากบั 183.84 ลา้นบาท 
แบ่งเป็นค่าใชจ่้ายส่ิงพิมพ ์จ านวน 55.00 ลา้นบาท และค่าใชจ่้ายโรงไฟฟ้า จ านวน 128.84 ลา้น
บาท คิดเป็นร้อยละ 19.75 ของรายไดจ้ากการขายและบริการ  ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปี 2559 จ านวน 
36.25 ลา้นบาท  เกิดจากค่าใชจ่้ายส่ิงพิมพท่ี์เพิ่มข้ึน จ านวน 12.96 ลา้นบาท  โดยมาจากค่าใชจ่้าย
ในการออกหุ้นกู ้จ  านวน 3.89 ลา้นบาท, จากค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ จ านวน 2.52 ลา้นบาท (ปี 
2559 โอนกลบัหน้ีสงสัยจะสูญ จ านวน 9.79 ลา้นบาท) และขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจ านวน 
2.74 ลา้นบาท  และเกิดจากค่าใช้จ่ายโรงไฟฟ้าท่ีเพิ่มข้ึน จ านวน 23.28 ลา้นบาท  โดยมาจาก
ค่าธรรมเนียมในการออก SBLC จ านวน 7.97 ลา้นบาท  ค่าใชจ่้ายในการจดัท า DD , ค่าท่ีปรึกษา
กฎหมาย โครงการโรงไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ จ านวน 9.08 ลา้นบาท และค่าใชจ่้าย
ท่ีเพิ่มข้ึนของโรงไฟฟ้าปราจีนบุรี จ  านวน 3.77 ลา้นบาท  

- ในปี 2561 บริษทัและบริษทัย่อย มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากบั 177.51 ล้านบาท 
แบ่งเป็นค่าใชจ่้ายส่ิงพิมพ ์จ านวน 66.48 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายโรงไฟฟ้า จ านวน 111.03 ลา้นบาท 
โดยลดลงจากปีท่ีผา่นมา จ านวนเงิน 6.33 ลา้นบาท 

-  และในปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเท่ากบั 254.03 ลา้นบาท 
เพิ่มข้ึน 76.52 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 43.11 ซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายจากส่ิงพิมพเ์พิ่มข้ึน 49.09 ลา้นบาท 
คิดเป็นร้อยละ 94.33 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยมีค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
เพิ่มข้ึนจาก WPP จ านวน 43.37 ลา้นบาท อีกทั้งการปรับเพิ่มของภาระผูกพนัผลประโยชน์
พนกังาน ในส่วนอตัราค่าชดเชยใหก้บัลูกจา้งท่ีท างานตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป จากเดิม 300 วนั เป็น 400 
วนั ของบริษทัและบริษทัย่อย จ านวน 11.59 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายขายและบริหารจาก
โรงไฟฟ้าเพิ่มข้ึน 27.43 ลา้นบาท เน่ืองจากการปรับผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจ านวน 12.22 
ลา้นบาท และเพิ่มข้ึนจากโรงไฟฟ้าโครงการเวยีดนาม จ านวนเงิน 12.70 ลา้นบาท โรงไฟฟ้าญ่ีปุ่น 
จ านวนเงิน 2.28 ลา้นบาท   

ต้นทุนทางการเงิน 
- ในปี 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีตน้ทุนทางการเงิน จ านวน 208.75 ลา้นบาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปี 

2559 จ านวน 98.35 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากดอกเบ้ียท่ีออกตัว๋แลกเงิน  จ  านวน 380 ลา้นบาท  และ
จากการออกหุ้นกู ้จ  านวน 815.40 ลา้นบาท ของธุรกิจส่ืงพิมพ ์ และดอกเบ้ียจากการออกหุ้นกู ้
จ  านวน 2,418.70 ลา้นบาท ของธุรกิจโรงไฟฟ้า 

- ในปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีตน้ทุนทางการเงิน จ านวน 246.48 ลา้นบาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปี 
2560 จ านวน 35.70 ลา้นบาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากออกหุ้นกู ้จ  านวน 14.31 ลา้นบาท ของธุรกิจส่ืงพิมพ ์ 
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และดอกเบ้ียจากการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า Kurihara 1 และ Kurihara 2 จ านวน 15.93 ลา้น
บาท ของธุรกิจโรงไฟฟ้า 
 

- และปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีตน้ทุนทางการเงิน จ านวน 360.71 ลา้นบาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปี 
2561 จ านวน 114.23 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 46.34 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดย
มีส่วนท่ีเพิ่มข้ึนจากส่ิงพิมพ ์จ านวน 27.58 ลา้นบาท เน่ืองมาจากการกูเ้งินมาเพื่อลงทุนในธุรกิจ
แพก็เกจจ้ิง และเพิ่มข้ึนจากโรงไฟฟ้า 86.65 ลา้นบาท  เกิดการกูย้ืมเงินมาเพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ประเทศญ่ีปุ่น จ านวนเงิน 26.25 ลา้นบาท และกูย้มืเงินมาเพื่อก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าประเทศ
เวยีดนาม จ านวน 60.40 ลา้นบาท 
 

ก าไรสุทธิ – ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 
 

- ในปี 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีก าไรสุทธิ 207.19 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2559 จ านวน 88.44 
ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นก าไรจากธุรกิจส่ิงพิมพล์ดลง 17.19 ลา้นบาท  เน่ืองจากรายไดท่ี้ลดลง และ
มีตน้ทุนทางการเงินท่ีเพิ่มข้ึน  และก าไรจากธุรกิจโรงไฟฟ้าเพิ่มข้ึน จ านวน 105.64 ลา้นบาท  
โดยมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าเพิ่มข้ึน และรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 

- ในปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีก าไรสุทธิ 342.77 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2560 จ านวน 136.35 
ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นก าไรจากธุรกิจส่ิงพิมพเ์พิ่มข้ึน 120.20 ลา้นบาท  เน่ืองจากมีก าไรจากการ
ซ้ือในราคาต ่ากวา่มูลค่ายุติธรรม จ านวน 130.98 ลา้นบาท  และก าไรจากธุรกิจโรงไฟฟ้าเพิ่มข้ึน 
จ านวน 16.15 ลา้นบาท  โดยมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าเพิ่มข้ึน และรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจาก
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 

- และในปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีก าไรสุทธิ 651.72 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2561 จ านวน 
308.95 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นก าไรจากธุรกิจส่ิงพิมพเ์พิ่มข้ึน 2.17 ลา้นบาท และก าไรจากธุรกิจ
โรงไฟฟ้าเพิ่มข้ึน 306.78 ลา้นบาท เน่ืองจากมีก าไรจากการขายเงินลงทุน จ านวน 543.01 ลา้น
บาท และรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน เพิ่มข้ึน 149.94 ลา้นบาท 
 

การวเิคราะห์ฐานะทางการเงิน 
 

สินทรัพย์รวม 
 

 ณ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562  บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม จ านวน 8,507.75 ลา้นบาท 
10,599.33 ลา้นบาท และ 11,555.42 ลา้นบาทตามล าดบั โดยสินทรัพยห์ลกัของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2562 ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 151.07 ลา้นบาท  เงินฝาก
ธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั จ านวน 178.21 ลา้นบาท เงินลงทุนชัว่คราว จ านวน 595.33 ลา้นบาท เงิน
ลงทุนชั่วคราวท่ีติดภาระค ้ าประกนั จ านวน 30.65 ล้านบาท ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
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จ านวน 377.86 ลา้นบาท ส่วนของสินทรัพยท่ี์ครบก าหนดรับช าระภายในหน่ึงปี ของเงินให้กูย้ืมระยะ
ยาวแก่บริษทัร่วมทางออ้ม จ านวน 9.37 ลา้นบาท  สินคา้คงเหลือ จ านวน 106.29 ลา้นบาท สินทรัพย์
หมุนเวยีนอ่ืน จ านวน 284.78 ลา้นบาท  เงินลงทุนในบริษทัร่วม จ านวน 3,992.40 ลา้นบาท  ท่ีดิน อาคาร
อุปกรณ์-สุทธิ จ  านวน 5,118.98 ลา้นบาท และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน จ านวน 588.13 ลา้นบาท คิดเป็น ร้อย
ละ 1.31,  1.54,  5.15,  0.27,  3.27,  0.08,  0.92,  2.46, 34.55,  44.30 และร้อยละ 5.09 ของสินทรัพยร์วม
ตามล าดบั 
  

 สินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มข้ึนจากสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 จ  านวน 1,577.37 ลา้นบาท เน่ืองมาจากการเพิ่มข้ึนและลดลงของสินทรัพยห์มุนเวียนและ
ไม่หมุนเวียน ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง จ านวน 280.40 ล้านบาท  เงินลงทุน
ชัว่คราวลดลง จ านวน 1,957.90 ลา้นบาท  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีการคา้หมุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึน จ านวน 
109.98 ลา้นบาท  เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัร่วมทางออ้มท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปีเพิ่มข้ึน 
จ านวน 75.78 ลา้นบาท  สินคา้คงเหลือเพิ่มข้ึน จ านวน 28.01 ลา้นบาท งานระหวา่งก่อสร้าง – สัญญาเช่า
ทางการเงินเพิ่มข้ึน จ านวน  101.04 ลา้นบาท  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนลดลง 351.75 ลา้นบาท   เงินฝาก
ธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนัเพิ่มข้ึน จ านวน 128.68  เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการท่ีควบคุม
ร่วมกนัเพิ่มข้ึน จ านวน 2,849.45 ลา้นบาท   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มข้ึน จ านวน 617.78 ลา้นบาท 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพิ่มข้ึน จ านวน 166.16 ลา้นบาท และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึนจ านวน 
93.26 ลา้นบาท  

สินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มข้ึนจากสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 จ  านวน 2,091.59 ลา้นบาท เน่ืองมาจากการเพิ่มข้ึนและลดลงของสินทรัพยห์มุนเวียนและ
ไม่หมุนเวียน ไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน จ านวน 166.44 ลา้นบาท  เงินลงทุน
ชัว่คราวเพิ่มข้ึน จ านวน 231.87 ลา้นบาท  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีการคา้หมุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึน จ านวน 
182.66 ลา้นบาท  เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัร่วมทางออ้มท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปีลดลง 
จ านวน 66.41 ลา้นบาท  สินคา้คงเหลือเพิ่มข้ึน จ านวน 30.79 ลา้นบาท งานระหวา่งก่อสร้าง – สัญญาเช่า
ทางการเงินเพิ่มข้ึน จ านวน  6.28 ลา้นบาท  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึน 105.56 ลา้นบาท   เงินฝาก
ธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนัลดลง จ านวน 10.60  เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั
เพิ่มข้ึน จ านวน 245.16 ลา้นบาท   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มข้ึน จ านวน 1,183.09 ลา้นบาท สินทรัพย์
ไม่มีตวัตนลดลง จ านวน 6.20 ลา้นบาท และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืนเพิ่มข้ึนจ านวน 32.61 ลา้นบาท 

สินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มข้ึนจากสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 จ  านวน 956.09 ลา้นบาท เน่ืองมาจากการเพิ่มข้ึนและลดลงของสินทรัพยห์มุนเวียนและ
ไม่หมุนเวียน ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง จ านวน 156.50 ล้านบาท  เงินลงทุน
ชัว่คราวเพิ่มข้ึน จ านวน 343.15 ลา้นบาท  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีการคา้หมุนเวียนอ่ืนลดลง จ านวน 
281.37 ลา้นบาท   สินคา้คงเหลือเพิ่มข้ึน จ านวน 13.02 ลา้นบาท สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึน 144.07 
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ลา้นบาท เน่ืองจากมีเงินประกนัของการขายโรงไฟฟ้าประเทศเวียดนาม จ านวนเงิน 188.85 ลา้นบาท  
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนัเพิ่มข้ึน จ านวน 63.32  เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพิ่มข้ึน จ านวน 
390.39 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากผการด าเนินงานปี 2562   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มข้ึน จ านวน 545.96 
ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าประเทศญ่ีปุ่น จ านวนเงิน 821.35 ลา้นบาท ลดลง
จากการขายสินทรัพย ์จ านวน 32.22 ลา้นบาท ค่าเส่ือมราคา จ านวน 239.51 ลา้นบาท สินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนลดลง จ านวน 46.52 ลา้นบาท ลดลงจากการตดัจ่าย จ านวน 23.49 ลา้นบาท ลดลงจากการรับคืน
ค่าสิทธิการใชส้ายส่งกระแสไฟฟ้า จ านวน 23.04 ลา้นบาท และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนลดลงจ านวน 
37.26 ลา้นบาท 
  
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562  บริษทัฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
จ านวน  159.06 ลา้นบาท 307.57 ลา้นบาท และ 151.07 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.88 ร้อยละ 2.90 และ
ร้อยละ 1.31 ของสินทรัพยร์วมตามล าดบั ทั้งน้ีในส่วนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีเพิ่มข้ึนหรือ
ลดลง เน่ืองจากใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนเพื่อการด าเนินงานของบริษทั  
 

เงินลงทุนช่ัวคราว 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 2561  และ  2562  บริษทัฯ มีเงินลงทุนชัว่คราว 27.01  ลา้นบาท 
252.18 ลา้นบาท และ 595.18 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.32 ร้อยละ 2.38 และร้อยละ 5.15 ของสินทรัพย์
รวมตามล าดบั ในกรณีท่ีเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มข้ึนหรือลดลง เป็นการบริหารเงินสดและเงินลงทุน
ชัว่คราว เพื่อน าเงินไปลงทุนหรือสร้างผลตอบแทนท่ีดีกวา่  

 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  2561  และ 2562 บริษทัฯ มี
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน – สุทธิ  476.58 ลา้นบาท 659.23 ลา้นบาท และ 377.86 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็น ร้อยละ 5.62 ร้อยละ 6.22 และร้อยละ 3.27 ของสินทรัพยร์วมตามล าดบั 
โดยยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562 แยกตามอายหุน้ีท่ีคงคา้ง
นบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระมีรายละเอียดดงัน้ี 
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(หน่วย : พนับาท) 
งบการเงินรวม 

31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 
อายหุน้ีคา้งช าระ    
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 207,384.81 193,838.76 162,693.60 
คา้งช าระ    
 ไม่เกิน 3 เดือน 23,072.63 32,028.19 25,349.12 
 มากกวา่ 3 – 6 เดือน 12,495.62 9,356.98 25,688.82 
 มากกวา่ 6 – 12 เดือน 12,795.51 21,528.30 20,753.04 
 มากกวา่ 12 เดือน 65,660.93 62,591.00 27,468.76 
รวม 321,409.50 319,343.23 261,953.33 
หกั : ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (57,547.20) (53,633.39) (23,875.40) 
รวมลูกหน้ีการคา้ – สุทธิ 263,862.30 265,709.84 238,077.94 

 

 ลูกหน้ีการคา้คา้งช าระส่วนใหญ่ของบริษทัฯ ในปี 2562 เป็นลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ แต่มี
ยอดหน้ีท่ีเกินก าหนดช าระ ไม่เกิน 3 เดือน  ไม่เกิน 6  เดือน  ไม่เกิน 12 เดือน และเกินกวา่ 12 เดือน  
จ านวนเงิน 23.07 ลา้นบาท  12.50 ลา้นบาท 12.80 ลา้นบาท และ 65.66  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 7.18 
ร้อยละ 3.89  ร้อยละ 3.98 และร้อยละ 20.43 ของลูกหน้ีการคา้รวมตามล าดบั โดยยอดหน้ีท่ีเกินก าหนด
ช าระ 3 เดือนข้ึนไป บริษทัฯ จะพิจารณาในการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ตามอายุยอดหน้ีท่ีเกินก าหนด
ช าระ และในกรณีท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บช าระหน้ีดงักล่าว และในปี 2562 บริษทัมีการบนัทึกค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญ รวมทั้งส้ิน จ านวน 3.43 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.07 ของลูกหน้ีการคา้รวม 
 ในการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญมีลูกหน้ีการคา้รายหน่ึงไดถู้กศาลแพ่งแผนกคดีลม้ละลายไดมี้          
ค  าพิพากษาให้ลูกหน้ีเป็นบุคคลลม้ละลายตั้งแต่ปี 2553 และจนถึงปัจจุบนัยงัอยูใ่นกระบวนการของคดี
ลม้ละลาย โดยบริษทัฯ ไดต้ั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญไวแ้ลว้ เต็มตามจ านวนหน้ี คือ 12.46 ลา้นบาท  และ
มีลูกหน้ีการคา้ 2 ราย ท่ีคา้งช าระเกิน 1 ปี  ซ่ึงไดต้ั้งค่าเผื่อฯไวแ้ลว้เต็มตามจ านวนหน้ี คือ 5.82 ลา้นบาท  
โดย 1 รายเป็นยอดหน้ีตั้งแต่ปี 2552 ค่าเผือ่ฯจ านวน 0.68 ลา้นบาท ปัจจุบนัผอ่นช าระหน้ีสม ่าเสมอ และ
อีก 1 รายเป็นยอดหน้ีตั้งแต่ปี 2558 ค่าเผื่อฯ จ านวน 5.14 ลา้นบาท  ปัจจุบนัไม่ไดรั้บพิมพง์าน และได้
ด าเนินคดีกบัลูกคา้ โดยศาลมีค าพิพากษาให้ช าระหน้ี ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการติดตามและสืบทรัพย ์ส่วน
ท่ีเหลือเป็นลูกหน้ีท่ีเกินก าหนดช าระตั้งแต่ 3 เดือนข้ึนไป และบริษทัฯไดมี้การประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัย
จะสูญไว ้จ านวน 10.24 ลา้นบาท และไดบ้นัทึกตั้งค่าเผือ่ฯเพิ่มข้ึนในปี 2562 จ านวน 3.43 ลา้นบาท 

 

ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ 
 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ ได้แก่ อาคารและส่ิงปลูกสร้าง ยานพาหนะ เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ เคร่ืองใช้ส านกังาน สินทรัพยอ่ื์น และงานระหว่างก่อสร้าง  โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560  
2561 และ 2562 มีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ จ านวน  3,282.61 ลา้นบาท 4,573.02 ลา้นบาท และ 
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5,118.98 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 38.72 ร้อยละ 43.14 และร้อยละ 44.30 ของสินทรัพยร์วม 
ตามล าดบั 

   

 ในปี 2560 บริษทัฯ มีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ เพิ่มข้ึนจากปี 2559 จ านวน 613.78 ลา้นบาท 
โดยส่วนท่ีเพิ่มข้ึนมาจากโครงการโรงไฟฟ้าระหวา่งก่อสร้างในประเทศญ่ีปุ่น  Kurihara I  ขนาดก าลงั
การผลิต 11.6802 เมกะวตัตติ์ดตั้ง จ  านวน 455.53 ลา้นบาท ,  Kurihara II  ขนาดก าลงัการผลิต 17.864 เม
กะวตัตติ์ดตั้ง จ  านวน 191.72 ลา้นบาท , Shichikashuku 1-2 ขนาดก าลงัการผลิตรวม 4.4075 เมกะวตัต์
ติดตั้ง จ านวน 60.11 ลา้นบาท ส่วนท่ีลดลงมาจากค่าเส่ือมราคาประจ าปี 

 ปี 2561 บริษทัฯ มีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ เพิ่มข้ึนจากปี 2560 จ านวน 1,183.09 ลา้นบาท 
โดยส่วนท่ีเพิ่มข้ึนมาสินทรัพยข์องโรงพิมพ ์WPS จ านวนเงิน 446.43 ลา้นบาท จากโครงการโรงไฟฟ้า
ระหว่างก่อสร้างในประเทศญ่ีปุ่น  Kurihara I  ขนาดก าลงัการผลิต 11.6802 เมกะวตัต์ติดตั้ง จ  านวน 
287.88 ลา้นบาท,  Kurihara II  ขนาดก าลงัการผลิต 17.864 เมกะวตัตติ์ดตั้ง จ  านวน 427.08 ลา้นบาท, 
โครงการเวียดนาม PKS ขนาดก าลงัการผลิตรวม 99.85 เมกะวตัตติ์ดตั้ง จ านวน 86.47 ลา้นบาท ส่วนท่ี
ลดลงมาจากค่าเส่ือมราคาประจ าปี 
 

 และในปี 2562 บริษทัฯ มีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ เพิ่มข้ึนจากปี 2561 จ านวน 545.96 ลา้น
บาท โดยส่วนท่ีเพิ่มข้ึนมาสินทรัพยข์องโรงพิมพ ์WPS จ านวนเงิน 88.96 ล้านบาท จากโครงการ
โรงไฟฟ้าระหว่างก่อสร้างในประเทศญ่ีปุ่น จ านวน 706.93 ล้านบาท ส่วนท่ีลดลงจากการจ าหน่าย
โครงการเวยีดนาม PKS ขนาดก าลงัการผลิตรวม 99.85 เมกะวตัตติ์ดตั้ง จ านวน 86.47 ลา้นบาท และจาก
ค่าเส่ือมราคาประจ าปี จ  านวนเงิน 239.51 ลา้นบาท และลดลงจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์จ  านวน 32.22 
ลา้นบาท 

 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

 ปี 2559 บริษทัฯ มีสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนจ านวน 477.52 ลา้นบาทเพิ่มข้ึนจากปี 2558 จ านวน 
8.06 ลา้นบาท โดยบริษทัมีค่าสิทธิจากการผลิตไฟฟ้าในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์น
ประเทศญ่ีปุ่น จ านวน 9.99 MW เพิ่มข้ึน 17.17 ลา้นบาท และมีจ านวนเงินท่ีตดัจ่ายค่าสิทธิในสัญญาซ้ือ
ขายไฟฟ้าจ านวน 9.11 ลา้นบาท 
  

 ในปี 2560 บริษทัฯ มีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจ านวน 643.69 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2559 จ านวน 
166.16 ล้านบาท โดยบริษทัมีค่าสิทธิจากการใช้ระบบสายส่งไฟฟ้าในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น Kurihara  จ  านวน  52.43 ลา้นบาท และมีค่าสิทธิในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 
Shichikashuku 1-2 จ านวน 95 ลา้นบาท และมีจ านวนเงินท่ีตดัจ่ายค่าสิทธิในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 
จ านวน 8.86 ลา้นบาท  
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 ในปี 2561 บริษทัฯ มีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจ านวน 634.65 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560 จ านวน 
9.04 ลา้นบาท เน่ืองจากการตดัจ่ายค่าสิทธิในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 

 และในปี 2562 บริษทัฯ มีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน จ านวน 588.13 ลา้นบาท โดยลดลงจากปี 2561 
จ านวน 46.52 ลา้นบาท ลดลงมาจากการตดัจ่ายค่าสิทธิในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า จ านวนเงิน 23.48 ลา้น
บาท และจากการรับคืนค่าสิทธิการใชส้ายส่งกระแสไฟฟ้า จ านวนเงิน 23.04 ลา้นบาท 

 
 

การวเิคราะห์แหล่งทีม่าของเงินทุน 
 

หนีสิ้นรวม 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  2561 และ 2562  บริษทัฯ มีหน้ีสินรวมเท่ากบั 6,034.82 ลา้นบาท  
7,319.07 ลา้นบาท และ 7,658.04 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 70.93 ร้อยละ 69.05 และร้อยละ 66.27 
ของหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ตามล าดบั 
 

 หน้ีสินรวมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เพิ่มข้ึนจากหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559 จ านวน 1,295.69 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 27.34 ทั้งน้ีเป็นผลมาจากการเพิ่มข้ึนและลดลงของ
หน้ีสินหมุนเวียน ไดแ้ก่ เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เพิ่มข้ึน 171.51 ลา้น
บาท ตัว๋แลกเงิน ลดลง 110.00 ลา้นบาท  เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษทัอ่ืน เพิ่มข้ึน 156.90 ลา้น
บาท ส่วนของหน้ีสินท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ลดลง 610.56 ลา้นบาท ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้ง
จ่าย เพิ่มข้ึน 10.13 ล้านบาท และหน้ีสินไม่หมุนเวียน ได้แก่ เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
เพิ่มข้ึน 780.12 ลา้นบาท หุน้กู ้เพิ่มข้ึน 815.40 ลา้นบาท 

 หน้ีสินรวมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เพิ่มข้ึนจากหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 จ านวน 1,284.25 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 21.28 ทั้งน้ีเป็นผลมาจากการเพิ่มข้ึนและลดลงของ
หน้ีสินหมุนเวียน ไดแ้ก่ เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เพิ่มข้ึน 30.05 ลา้น
บาท ตัว๋แลกเงิน เพิ่มข้ึน 80.00 ลา้นบาท  เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษทัอ่ืน ลดลง 78.96 ลา้น
บาท ส่วนของหน้ีสินท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ลดลง 49.97 ลา้นบาท ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้ง
จ่าย ลดลง 9.25 ลา้นบาท และหน้ีสินไม่หมุนเวียน ไดแ้ก่ เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน เพิ่มข้ึน 
1,089.90 ลา้นบาท  

 หน้ีสินรวมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เพิ่มข้ึนจากหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 จ านวน 338.67 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.63 ทั้งน้ีเป็นผลมาจากการเพิ่มข้ึนและลดลงของ
หน้ีสินหมุนเวียน ไดแ้ก่  เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ลดลง 140.08 ลา้น
บาท ตัว๋แลกเงินขายลด ลดลง  190 ลา้นบาท เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ลดลง 22.53 ลา้น
บาท ส่วนของหน้ีสินท่ีครบก าหนดจ่ายช าระภายในหน่ึงปี เพิ่มข้ึน 729.09 ลา้นบาท เน่ืองมาจากการกูย้ืม
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เงินเพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าท่ีประเทศญ่ีปุ่น ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย เพิ่มข้ึน 50.57 ลา้นบาท เน่ืองจาก
บริษทัยอ่ยมีก าไรจากการขายเงินลงทุนในโครงการเวียดนาม จ านวนเงิน 543.01 ลา้นบาท ตอ้งเสียภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลเพิ่ม  เงินปันผลคา้งจ่าย เพิ่มข้ึน 59.36 ลา้นบาท และส่วนของหน้ีสินไม่หมุนเวียน ไดแ้ก่ 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน เพิ่มข้ึน 450.56 ลา้นบาท เน่ืองมาจากการกูย้ืมเงินเพื่อลงทุนใน
ธุรกิจแพค็เกจจ้ิง หุน้กู ้ลดลง 591.80 ลา้นบาท  

 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
 

 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ไดแ้ก่ เงินเบิกเกินบญัชี เจา้หน้ีทรัสรี
ซีสต ์และตัว๋สัญญาใชเ้งินธนาคาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  2561 และ 2562  เท่ากบั 291.00 ลา้นบาท 
321.05 ลา้นบาท และ 180.97 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.85 ร้อยละ 4.39 และร้อยละ 1.57 ของ
หน้ีสินรวมตามล าดบั  
 

ตั๋วแลกเงิน 
 

 ในปี 2560 บริษทัฯไดอ้อกตัว๋แลกเงินระยะสั้น (Bill of Exchange : B/E) ขายลด มูลค่าตามหนา้
ตัว๋ จ  านวน 380 ลา้นบาท ให้แก่สถาบนัการเงินแห่งหน่ึง อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.45 ต่อปี ครบก าหนด
ช าระในเดือน กุมภาพนัธ์ ถึง เมษายน 2561 

 ในปี 2561 บริษทัฯไดอ้อกตัว๋แลกเงินระยะสั้น (Bill of Exchange : B/E) ขายลด มูลค่าตามหนา้
ตัว๋ จ  านวน 460 ลา้นบาท ให้แก่สถาบนัการเงินแห่งหน่ึง อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.45 ต่อปี ครบก าหนด
ช าระในเดือน กุมภาพนัธ์ ถึง พฤษภาคม 2562 

 และในปี 2562 บริษทัฯ ไดอ้อกตัว๋แลกเงินระยะสั้น (Bill of Exchange : B/E) ขายลด มูลค่าตาม
หน้าตัว๋ จ  านวน 270 ลา้นบาท ให้แก่สถาบนัการเงินแห่งหน่ึง อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.60 ต่อปี ครบ
ก าหนดช าระในเดือน มกราคม ถึง กุมภาพนัธ์ 2563 
 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  และส่วนของหนีสิ้นทีถ่ึงก าหนดช าระใน 1 ปี 
 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน และส่วนของหน้ีสินท่ีถึงก าหนดช าระใน 1 ปี ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560  2561 และ 2562 เท่ากบั  1,666.97 ลา้นบาท 2,835.03 ลา้นบาท และ 3,317.52 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็น ร้อยละ 27.62 ร้อยละ 38.73 และร้อยละ 43.32 ของหน้ีสินรวมตามล าดบั ทั้งน้ีเงินกูย้ืมระยะ
ยาวท่ีเพิ่มข้ึน ในปี 2562 จ านวน 480.33  ลา้นบาท  เพิ่มข้ึนจากการกูย้ืมเงินเพื่อซ้ือหุ้น WPP ของบริษทั 
เพิ่มข้ึนในส่วนของ WPP จากการกูย้ืมเงินเพื่อซ้ือเคร่ืองจกัรในการผลิตกระดาษลูกฟูกและงานกล่อง 
จ านวน 169.79 ลา้นบาท และเพิ่มข้ึนจากการกูย้มืจากสถาบนัการเงินของโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศ
ญ่ีปุ่น จ านวนเงิน 756.36 ลา้นบาท  ส่วนท่ีเหลือลดลงจากการช าระคืนเงินตน้ 
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หุ้นกู้ 
 ปี 2560 บริษทัฯไดอ้อกและเสนอขายหุน้กู ้ จ านวน 3 ชุด รวมเป็นจ านวน 815,400 หน่วย มูลค่า
หน่วยท่ีตราไว ้ หน่วยละ 1,000 บาท รวมมูลค่าจากการออกและเสนอขายทั้งส้ิน จ านวน 815.40 ลา้น
บาท  โดยชุดท่ี 1 จ านวน 328 ลา้นบาท ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2562  ชุดท่ี 2  จ  านวน 283.30 ลา้นบาท 
ก าหนดไถ่ถอนปี 2563 และชุดท่ี 3 จ านวน 204.10 ลา้นบาท ก าหนดไถ่ถอนปี 2564  

 ในปี 2561 หุน้กู ้ไดค้รบก าหนดไถ่ถอน จ านวนเงิน 56.70 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ่้ายช าระเงิน
ไปเรียบร้อยแลว้ 
 และในปี 2562 มีหุน้กูค้รบก าหนดไถ่ถอน จ านวน 328 ลา้นบาท และบริษทัฯ ไดอ้อกและเสนอ
ขายหุน้กู ้ 2 คร้ัง โดยคร้ังท่ี 1 ออกและเสนอขาย 1 ชุด จ านวน 500,000 หน่วย มูลค่าหน่วยท่ีตราไว ้
หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมูลค่า 500 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย  ร้อยละ 5.75 ครบก าหนดวนัท่ี 6 
มีนาคม 2564 และคร้ังท่ี 2 ออกและเสนอขาย 1 ชุด จ านวน 491,700 หน่วย มูลค่าหน่วยท่ีตราไวห้น่วย
ละ 1,000 บาท รวมเป็นมูลค่า 491.70 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.25 ครบก าหนดวนัท่ี 19 กนัยายน 
2563 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

 ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ประกอบไปด้วย ทุนช าระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซ้ือคืน, 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั , ส ารองตามกฎหมาย และก าไรสะสม โดย วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 
2562 บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากบั 2,472.93 ลา้นบาท 3,280.27 ลา้นบาท และ 3,897.39 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็น ร้อยละ 29.07 ร้อยละ 30.95 และร้อยละ  33.73  ของหน้ีสินรวมและส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 
ตามล าดบั 
 

 ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เพิ่มข้ึนจากส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2559 จ านวน 281.67 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 12.90 เน่ืองจากการออกหุ้นสามญัเพิ่ม
ทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ในปี 2560 จ านวน 70.44 ลา้นบาท ส ารองตามกฎหมายเพิ่มข้ึน 7.05 
ลา้นบาท องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นเพิ่มข้ึน 60.18 ลา้นบาท ก าไรสะสมเพิ่มข้ึน 74.01 ลา้น
บาท และส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมเพิ่มข้ึน 68.87 ลา้นบาท 

 ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เพิ่มข้ึนจากส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 807.34 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 3265 เน่ืองจากการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน 
เพื่อลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าประเทศเวียดนาม จ านวน 282.29 ลา้นบาท ส ารองตามกฎหมายเพิ่มข้ึน 
8.55 ลา้นบาท องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นลดลง 51.32 ลา้นบาท ก าไรสะสมเพิ่มข้ึน 225.54 
ลา้นบาท และส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมเพิ่มข้ึน 342.28 ลา้นบาท 
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 ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เพิ่มข้ึนจากส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 617.12 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 18.81 องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อ
หุ้นเพิ่มข้ึน 166.62 ลา้นบาท ก าไรสะสมเพิ่มข้ึน 559.56 ลา้นบาท และส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม
ลดลง 109.06 ลา้นบาท 

 

ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม 
 

- ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562  เท่ากบั 363.90 ลา้น
บาท 706.18 ลา้นบาท และ 597.87 ลา้นบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 14.72 ร้อยละ 21.53 และร้อยละ 
15.34 ของส่วนของผูถื้อหุน้ตามล าดบั  
 

- ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2560  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม มีจ านวนเงิน 363.92 ลา้นบาท 
เพิ่มข้ึนจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  จ  านวนเงิน 68.87 ลา้น
บาท ซ่ึงเกิดจากส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในบริษทัร่วมในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
ความร้อนร่วมของบริษทัยอ่ยทางออ้ม 

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม มีจ านวนเงิน 706.18 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน
จากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  จ  านวนเงิน 342.28 ลา้นบาท ซ่ึง
เกิดจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม ของบริษทั WPS สัดส่วนร้อยละ 15.50 จ านวน 98.77 
ลา้นบาท ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของ PKS (โครงการโรงไฟฟ้าประเทศเวียดนาม) 
จ านวน 177.70 ลา้นบาท และรับรู้ส่วนแบ่งก าไรท่ีเพิ่มข้ึนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม
ของบริษทั EP ในสัดส่วนร้อยละ 25.00 และในบริษทัร่วมในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความ
ร้อนร่วมของบริษทัยอ่ยทางออ้มในสัดส่วนร้อยละ 18.75 รวมเป็นจ านวนเงิน 65.81 ลา้นบาท 

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2562  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม มีจ านวนเงิน 597.87 ลา้นบาท ลดลง
จากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  จ  านวนเงิน 109.06 ลา้นบาท ซ่ึง
เกิดจากการลดลงของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม ของบริษทั WPP สัดส่วนร้อยละ 15.50 
จ านวน 98.77 ลา้นบาท ลดลงจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของ PKS (โครงการโรงไฟฟ้า
ประเทศเวยีดนาม) จ านวน 260.30 ลา้นบาท และเพิ่มข้ึนจากการรับรู้ส่วนแบ่งก าไรท่ีเพิ่มข้ึนของ
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทั EP ในสัดส่วนร้อยละ 25.00 จ านวน 250.01 ลา้นบาท  
 

วเิคราะห์สภาพคล่อง 
 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 
 

 บริษทัฯ มีเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน ส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560  2561 และ 2562 เท่ากบั 131.40 ลา้นบาท 230.75 ลา้นบาท และ 646.10 ลา้นบาท 
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ตามล าดบั โดยมีก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงานเท่ากบั 
399.64 ลา้นบาท 500.65 ลา้นบาท และ 512.16 ลา้นบาท ตามล าดบั ทั้งน้ีจะเห็นวา่บริษทัฯ มีสภาพคล่อง
จากการด าเนินงานและมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 

 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน 
 

 บริษทัฯ มีเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2560  2561 และ 2562 เท่ากบั (1,339.12) ล้านบาท (1,405.16) ล้านบาท และ (104.16) ล้านบาท 
ตามล าดบั  
 

 ในปี 2560 บริษทัยอ่ยไดช้ าระค่าหุน้ส่วนท่ีเหลือของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม 
PPTC ท่ีตั้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั จ  านวน 120 MW โดยมีสัดส่วนการลงทุน 49.50%  และ 
SSUT ตั้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมบางปู จ  านวน 240 MW โดยมีสัดส่วนการลงทุน 40.00% และเงิน
ลงทุนในสินทรัพยถ์าวรของโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่น รวมเป็นจ านวน 1,309.98 ลา้นบาท 
 

 ในปี 2561 บริษทัฯ ไดมี้การลงซ้ือหุ้น WPS จ านวน 407.50 ลา้นบาท และบริษทัยอ่ย ไดมี้การ 
และเงินลงทุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าท่ีประเทศญ่ีปุ่น โครงการ Kurihara 1 และ Kurihara 2 จ านวน
เงิน 799.97 ลา้นบาท 
 และในปี 2562 บริษทัฯ ไดมี้การลงทุนในธุรกิจแพ็คเกจจ้ิง จ  านวนเงิน 88.96 ลา้นบาท และ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าท่ีประเทศญ่ีปุ่น โครงการ Kurihara 2 จ านวนเงิน  706.93 ลา้นบาท เงินสดรับจาการ
จ าหน่ายสินทรัพย ์จ านวน 32.22 ลา้นบาท เงินสดรับจากการรับคืนค่าสิทธิการใชส้ายส่งกระแสไฟฟ้า 
จ านวน 23.04 ลา้นบาท และเงินสดจากการจ าหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าประเทศเวียดนาม จ านวนเงิน 
1,070.15 ลา้นบาท น าเงินสดส่วนเกินไปลงทุนในเงินลงทุนชัว่คราว จ านวนเงิน 342.84 ลา้นบาท น าเงิน
สดฝากเขา้ธนาคารติดภาระตามสัญญาสินเช่ือ จ านวนเงิน 63.32 ลา้นบาท 
 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน 
 

 บริษทัฯ มีเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560  2561 และ 2562 เท่ากบั 865.98 ลา้นบาท 1,240.19 ลา้นบาท และ (313.61) ลา้นบาท ตามล าดบั 
ตามท่ีบริษทัฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ หลงัหักภาษี 
ดงันั้นในปี 2559-2561 บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผล จ านวนเงิน 90.46 ลา้นบาท 126.20 ลา้นบาท และ 
108.46 ลา้นบาท ตามล าดบั  
 

 ในปี 2560 บริษทัฯไดอ้อกตัว๋แลกเงินระยะสั้น (Bill of Exchange : B/E) มูลค่าตามหนา้ตัว๋ 380 
ลา้นบาท และบริษทัฯไดอ้อกและเสนอขายหุ้นกู ้ รวมมูลค่าจ านวน 815.40 ลา้นบาท อีกทั้งโรงไฟฟ้า
ปราจีนบุรีและโรงไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่นไดกู้เ้งินจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน 
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 ในปี 2561 บริษทัฯ ไดอ้อกตัว๋แลกเงินระยะสั้น (Bill of Exchange : B/E ) เพิ่ม จ  านวน 80 ลา้น
บาท และบริษทัย่อย ได้กู ้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินเพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่น จ านวน 
664.14 ลา้นบาท  และกูย้ืมเงินสินเช่ือเพิ่มเติมของ JKR , RPV และ ลพบุรีโซล่าร์ จ  านวนเงิน 300.00 
ลา้นบาท เพื่อน าไปลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าท่ีประเทศเวยีดนาม 
  

 และในปี 2562 บริษทัฯ ไดช้ าระตัว๋แลกเงินระยะสั้น (Bill of Exchange : B/E ) จ านวน 190.00 
ลา้นบาท ช าระคืนหุ้นกู ้884.70 ลา้นบาท และออกหุ้นกูเ้พิ่มจ านวนเงิน 991.70 ลา้นบาท กูเ้งินระยะยาว
เพิ่มเพื่อลงทุนในธุรกิจแพ็คเกจจ้ิง จ  านวน 169.79 ลา้นบาท กูย้ืมเงินเพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าท่ีประเทศ
ญ่ีปุ่น จ านวน 756.36 ลา้นบาท กูย้ืมเงินเพื่อลงทุนในธุรกิจ Solar Rooftop จ านวนเงิน 11.17 ลา้นบาท 
จ่ายช าระคืนเงินตน้ของเงินกูย้ืมระยะยาว จ านวน 348.79 ลา้นบาท จ่ายดอกเบ้ียจ านวนเงิน 289.58 ลา้น
บาท 
 

อตัราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญ 
 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 
 

 อตัราส่วนสภาพคล่องของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  2561 และ 2562 เท่ากบั 0.74 เท่า 
0.64 เท่า และ 0.55 เท่า ตามล าดบั ตั้งแต่ปี 2560 เป็นตน้มา บริษทัยอ่ยมีการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานความร้อนร่วมเพิ่มข้ึน ลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าท่ีประเทศญ่ีปุ่น รวมถึงลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ้าท่ีประเทศเวยีดนาม เพื่อผลตอบแทนการลงทุนในระยะยาว  
 

 ปี 2560 บริษทัมีสินทรัพยห์มุนเวียนและหน้ีสินหมุนเวียนลดลง จ านวน 2,274.67 ลา้นบาท 
และ 304.92 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยสาเหตุหลกัมาจากเงินลงทุนชัว่คราวและสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนท่ี
ลดลง ประกอบกบัตัว๋แลกเงิน และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน – ส่วนท่ีครบก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี ท่ีลดลง ส่งผลใหอ้ตัราส่วนสภาพคล่องของบริษทัลดลงอยา่งมาก เม่ือเทียบกบัปี 2559 
 

 ปี 2561 บริษทัมีสินทรัพยห์มุนเวียนเพิ่มข้ึนจ านวน 656.43 ลา้นบาท โดยเพิ่มข้ึนจากการลงทุน
ในโรงพิมพ ์WPS จ านวน 204.87 ลา้นบาท และจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าประเทศเวียดนาม 
จ านวน 416.08 ลา้นบาท และหน้ีสินหมุนเวียนเพิ่มข้ึน จ านวน 1,083.55 ลา้นบาท โดยเพิ่มข้ึนจากการ
ลงทุนในโรงพิมพ ์WPS จ านวน 72.16 ลา้นบาท สาเหตุหลกัของหน้ีสินหมุนเวียนท่ีเพิ่มข้ึน มาจากตัว๋
แลกเงิน และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน – ส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี เพิ่มข้ีน  
ส่งผลใหอ้ตัราส่วนสภาพคล่องของบริษทัลดลงอยา่งมาก เม่ือเทียบกบัปี 2560 
 

 และในปี 2562 บริษทัมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มข้ึน จ านวน 39.35 ล้านบาท และหน้ีสิน
หมุนเวยีนเพิ่มข้ึน 473.87 ลา้นบาท เน่ืองมาจากหุ้นกู ้และเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน – ส่วนท่ี
ครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี จ  านวน 730.43 ลา้นบาท และลดลงจาก เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม
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ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน และตัว๋แลกเงินขายลด จ านวน 330.08 ลา้นบาท ยงัคงส่งผลให้อตัราส่วน
สภาพคล่องของบริษทัลดลงอยา่งต่อเน่ือง 

 

อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร 
 

 จากผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาจะเห็นไดว้า่บริษทัฯ มีผลการประกอบการและความสามารถใน
การท าก าไรท่ีอยูใ่นเกณฑท่ี์ดี โดยส าหรับรอบบญัชีปี 2560 2561 และ 2562 บริษทัฯ มีอตัราก าไรขั้นตน้ 
เท่ากบัร้อยละ  45.20 ร้อยละ 42.15 และร้อยละ 40.64 ตามล าดบั และอตัราก าไรสุทธิ-ส่วนของผูถื้อหุ้น
บริษทัใหญ่ เท่ากบั ร้อยละ 21.44 ร้อยละ 28.93 และร้อยละ 30.98 ตามล าดบั โดยในปี 2559 -2560 มี
รายไดจ้ากโรงไฟฟ้าปราจีนบุรี ขนาดก าลงัการผลิต 5 เมกะวตัต ์ท่ีเร่ิม COD เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2560 
มีรายไดจ้ากโรงไฟฟ้า Kyotemba ในประเทศญ่ีปุ่นท่ี COD เม่ือปลายปี 2559 และในปี 2561 มีรายไดจ้าก
โรงไฟฟ้า Kurihara 1 ในประเทศญ่ีปุ่นท่ี COD เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 โครงการโรงไฟฟ้า Kuriara 2 
COD เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 โดยในปี 2559-2560 บริษทัฯ มีการรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนจาก
โรงไฟฟ้าโคเจน ดงันั้นใน ปี 2559 2560 และ 2510  มีก าไรจ านวน 118.74 ลา้นบาท 206.42 ลา้นบาท 
และ 342.77 ลา้นบาท ตามล าดบั และในปี 2562 โครงการโรงไฟฟ้าท่ีประเทศเวียดนาม ก าลงัการผลิต 
99.216 เมกะวตัต์  COD เม่ือวนัท่ี 10,11 มิถุนายน 2562 ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดมี้การจ าหน่ายโครงการ
โรงไฟฟ้าท่ีประเทศเวียดนาม เม่ือไตรมาส 4/2562 ส่งผลให้มีผลก าไรจากการจ าหน่าย จ านวนเงิน 
543.01 ลา้นบาท 
 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
 

จากผลประกอบการในช่วงท่ีผ่านมาเน่ืองจากบริษทัฯ มีการลงทุนเพ่ิมในส่วนของธุรกิจโรงไฟฟ้า 
ในส่วนของสินทรัพยถ์าวรท่ีเพิ่มข้ึน ส่งผลให้อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ไดแ้ก่ 
อตัราตอบแทนจากสินทรัพย ์อตัราตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร และอตัราหมุนเวียนของสินทรัพยล์ดลง 
โดยส าหรับรอบบญัชีปี 2559 2560  และ 2561 บริษทัฯ มีอตัราตอบแทนจากสินทรัพยเ์ท่ากบั ร้อยละ 
2.85 ร้อยละ 2.67 และร้อยละ 3.59 ตามล าดบั อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวรเท่ากบั ร้อยละ 10.61 
ร้อยละ 10.36 และร้อยละ 11.16 ตามล าดบั และอตัราหมุนเวียนของสินทรัพยเ์ท่ากบั 0.19 เท่า 0.12 เท่า 
และ 0.12 เท่าตามล าดบั ทั้งน้ีเน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของสินทรัพยถ์าวรในส่วนของโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย ์และผลการด าเนินงานของส่วนธุรกิจโรงไฟฟ้า 
 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน 
 

 ธุรกิจส่ิงพิมพข์องบริษทัฯ สามารถสร้างกระแสเงินสดจากการด าเนินงานในแต่ละปี ท่ีผา่นมา
จึงใชแ้หล่งท่ีมาของเงินทุนจากก าไรจากการด าเนินงานไม่ไดใ้ชแ้หล่งเงินทุนจากภายนอก ยกเวน้การ
กูย้ืมเงินระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในบางช่วงเวลา แต่เน่ืองจากปลายปี 2554 เป็นตน้มา บริษทัฯมี
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การลงทุนในธุรกิจพลงังานเพิ่มเติม โดยลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาดก าลงั
การผลิต 15 เมกะวตัต,์  ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา   
 

 โดยส าหรับรอบปีบญัชี 2560  2561 และ 2562  บริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 2.44 
เท่า  2.23 เท่า และ 1.96 เท่า ตามล าดบั 
 

 ในปี 2560 บริษทัฯยงัคงมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเพิ่มข้ึน เน่ืองจากการออกหุ้นกู้ จ  านวน 
815.40 ลา้นบาท รวมถึงเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีเพิ่มข้ึนดว้ย 

 

ในปี 2561 บริษทัฯ ยงัคงมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนสูง ลดลงจากปี 2560 เน่ืองจากบริษทัฯ มีการ
กูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน เพื่อด าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์โครงการ 
Kurihara 1 และ Kurihara 2 ท่ีประเทศญ่ีปุ่น  และโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ประเทศ
เวยีดนาม 

 

และในปี 2562 บริษทัฯ ยงัคงมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน ลดลงจากปี 2561 เน่ืองจากบริษทัฯ ไดมี้การ
จ าหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าท่ีประเทศเวยีดนาม ก าลงัการผลิต 99.216 เมกะวตัต ์ส่งผลให้มีก าไรและเงิน
สด มาจ่ายช าระหน้ีสิน ส่งผลใหห้น้ีสินมีจ านวนลดลง 
 
 

ภาระผูกพนัด้านหนีสิ้นและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล  
 

ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

1. ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัยอ่ยทางออ้มแห่งหน่ึงในประเทศญี่ปุ่น มีภาระ
ผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายตามสัญญาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยจ์  านวน 126 ลา้นเยน 

2. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัยอ่ยทางออ้ม 2 แห่งมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้ง
จ่ายลงทุนระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยต์ามสัญญาในอนาคตเป็นจ านวน 8.31 ลา้นบาท และ 
10.89 ลา้นบาท ตามล าดบั 

3. ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัย่อยทางออ้มแห่งหน่ึงมีภาระผูกพนัท่ี
จะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนให้กบับริษทัแห่งหน่ึงตามสัญญาสนับสนุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตยบ์นพื้นดินเป็นจ านวน 72.60 ลา้นบาท และ 75.90 ลา้นบาท ตามล าดบั 

4. บริษทัยอ่ยทางออ้ม 4 แห่งในประเทศไทยไดท้  าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (กฟภ.) ในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ โดยมีก าลงัการผลิตรวม 20 เมกะวตัต ์
สัญญา 3 ฉบบัมีระยะเวลา 5 ปี และต่อสัญญาโดยอตัโนมติัคร้ังละ 5 ปี จนกวา่จะบอกเลิกสัญญาเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรจากคู่สัญญาและอีกหน่ึงฉบบัมีระยะเวลา 25 ปี 
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5. บริษทัยอ่ยทางออ้มแห่งหน่ึงในประเทศไทยไดท้  าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้า
นครหลวง (กฟน.) ในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดบนหลงัคา (Solar PV Rooftop) 
จ านวน 8 แห่ง โดยมีก าลงัการผลิตรวม 1,509.20 กิโลวตัต ์สัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา 25 ปี 

6. บริษทัย่อยทางออ้มแห่งหน่ึงในประเทศไทยไดท้  าสัญญาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาของบริษทัเอกชน จ านวน 3 แห่ง เป็นระยะเวลา 10 ปี ถึง 25 ปี นบัตั้งแต่
เร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยจ์  าหน่ายไฟฟ้า  โดยไดรั้บค่าพลงังานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตยใ์นอตัราท่ีตกลงร่วมกนัในสัญญา 

7. บริษทัย่อยทางออ้มแห่งหน่ึงในประเทศไทย มีภาระผูกพนัท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญางาน
ก่อสร้าง โดยมีรายจ่ายในอนาคตจ านวนเงินรวม 5.52 ลา้นบาท (ปี 2561 : 6.11 ลา้นบาท) 

8. บริษทัย่อยทางออ้มแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่นได้ท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั Kansai 
Electric Power Co., Inc. ในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ โดยมีขนาดก าลงัการผลิต 9.99 
เมกะวตัต ์สัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา 20 ปี 

9. บริษทัย่อยทางออ้ม 2 แห่งในประเทศญ่ีปุ่นได้ท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั Tohoku 
Electric Power Co., Inc. ในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ โดยมีขนาดก าลงัการผลิตรวม 
21.76 เมกะวตัต ์สัญญา 2 ฉบบัมีระยะเวลา 20 ปี 

10. บริษทัยอ่ยทางออ้มแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่นไดท้  าสัญญาวา่จา้งงานการบริหารจดัการ
ส าหรับธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์โดยมีขนาดก าลงัการผลิต 9.99 เมกะวตัต์ สัญญา
ก าหนดใหบ้ริษทัยอ่ยทางออ้มจะตอ้งจ่ายช าระค่าตอบแทนปีละ 10 ลา้นเยน เป็นระยะเวลา 20 ปี นบัจาก
วนัเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยจ์  าหน่ายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ และต่อสัญญาโดยอตัโนมติั
คร้ังละ 1 ปี จนกวา่จะบอกเลิกสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคู่สัญญา 

11. บริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่นได้ท าสัญญาว่าจ้างดูแลบ ารุงรักษา
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยก์บับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั สัญญาก าหนดให้บริษทัยอ่ยทางออ้มจะตอ้งจ่าย
ช าระค่าตอบแทนเดือนละ 1.10 ลา้นเยน สัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา 1 ปี และจะต่ออายุสัญญาทุก 1 ปี 
หากไม่มีการยกเลิกสัญญา 1 เดือนก่อนวนัหมดอายสุัญญา 

12. บริษทัยอ่ยทางออ้ม ไดท้  าสัญญาเช่าและสัญญาบริการต่างๆ หลายฉบบั โดยมีภาระ
ผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าและค่าบริการในอนาคต ดงัน้ี.- 
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     งบการเงินรวม 
      ปี 2562 ปี 2561 

สญัญาเช่า (หน่วย : บาท) 1,012,700.00 1,339,700.00 
สญัญาประกนัเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า (หน่วย : บาท) 2,595,144.00 - 
สญัญาประกนัเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า (หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐ) 108,000.00 108,000.00 

13. บริษทัฯ บริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยทางออ้มมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนอยูก่บัธนาคาร
หลายแห่ง ดงัน้ี.- 

     หน่วย : ลา้นบาท 
     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
      ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 
เลตเตอร์ออฟเครดิต     
บริษทั 17.67 36.16 17.67 36.16 
บริษทัยอ่ย 2.83 - - - 
บริษทัยอ่ยทางออ้ม - 9.07 - - 
รวม 20.50 45.23 17.67 36.16 

หนงัสือค ้าประกนัต่างๆ     
บริษทั 38.43 81.54 38.43 81.54 
บริษทัยอ่ย 5.79 - - - 
บริษทัยอ่ยทางออ้ม 116.73 98.80 - - 
รวม 160.95 180.34 38.43 81.54 

14. บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีภาระผกูพนัจากการเขา้ประกนัวงเงินสินเช่ือระหวา่งกนั ตาม
รายละเอียดดงัน้ี 

 หน่วย : ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หน่วย : ลา้นเยน หน่วย : ลา้นบาท 

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

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

บริษัทย่อยทางตรง : บริษัท เวลิด์ พร้ินติง้ แอนด์ แพค็เกจจิง้ จ ากดั “WPP” 

เม่ือวนัท่ี 11 ธันวาคม 2562 WPP (จ าเลย) ไดถู้กพนกังานท่านหน่ึง (โจทก์) ฟ้องร้องต่อศาล
แรงงานภาค 1 (พระนครศรีอยุธยา) ในคดีแรงงานฐานความผิดเลิกจา้งงานโดยไม่เป็นธรรม โจทก์
เรียกร้องให้ WPP ชดใช้ค่าเสียหายจากการเลิกจา้งไม่เป็นธรรมแก่โจทก์เป็นเงิน 2 ลา้นบาท พร้อม
ดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัท่ีฟ้องเป็นตน้ไปจนกวา่จะช าระเสร็จส้ิน 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2563 WPP ไดย้ื่นค าให้การต่อสู้คดีดงักล่าว ขอให้ศาลพิพากษายก
ฟ้องค าร้องของโจทก ์ซ่ึงศาลไดน้ดัพิจารณาคดีและไกล่เกล่ียในวนัท่ี 3 มีนาคม 2563 

บริษัทร่วมทางอ้อม : บริษัท เอสเอสยูท ีจ ากดั “SSUT” 
 ขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 94/2561 ระหว่าง บริษทั ทีทีซีแอล จ ากดั (มหาชน) ท่ี 1 บริษทั โก

ลบอล นิว เอ็นเนอร์ยี จ  ากดั ท่ี 2 ผูเ้รียกร้อง บริษทัร่วม (บริษทั เอสเอสยูที จ  ากดั) ผูค้ดัคา้น ทุนทรัพย ์
1,601.60 ลา้นบาท ขอ้หาผิดสัญญา  เรียกค่าเสียหายยื่นค าเสนอขอ้พิพาท เม่ือวนัท่ี 25 ธันวาคม 2561 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 ท่ีปรึกษา        ทางกฎหมายของบริษทัร่วมไดย้ื่นค าคดัคา้นค าเสนอขอ้
พิพาทและขอ้เรียกร้องแยง้ ใหผู้เ้รียกร้องรับผดิเป็นเงินจ านวน 2,011.56 ลา้นบาท ผูเ้สนอขอ้พิพาทจดัท า
ค าคดัคา้นขอ้เรียกร้องแยง้และยื่นต่อศาลแลว้ และผูเ้รียกร้องไดจ้ดัท าค าให้การคดัคา้นขอ้เรียกร้องแยง้
แล้ว คณะอนุญาโตตุลาการนัดพร้อมคร้ังท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2563 คณะอนุญาโตตุลาการได้
ก าหนดประเด็นขอ้พิพาทหน้าท่ีน าสืบ โดยให้จดัท าและส่งค าเบิกความของพยาน ค าแปลเอกสารและ
บญัชีระบุพยานให้อนุญาโตตุลาการในวนัท่ี 4 สิงหาคม 2564 และนดัสืบพยานฝ่ายผูเ้รียกร้องและฝ่ายผู ้
คดัคา้น และนดัสืบพยานฝ่ายผูค้ดัคา้นนดัแรกวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2564 

บริษัทร่วมทางอ้อม : บริษัท พพีทีซีี จ ากดั “PPTC” 
ขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 93/2561 ระหวา่ง บริษทั ทีทีซีแอล จ ากดั (มหาชน) ท่ี 1 บริษทั โกลบอล 

นิว เอ็นเนอร์ยี จ  ากดั ท่ี 2 ผูเ้รียกร้อง บริษทัร่วม (บริษทั พีพีทีซี จ  ากดั) ผูค้ดัคา้น ทุนทรัพย ์867.66 ลา้น
บาท ขอ้หาผิดสัญญา เรียกค่าเสียหายยื่นค าเสนอขอ้พิพาท เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2561 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 
พฤษภาคม 2562 ท่ีปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทร่วมได้ยื่นค าคัดค้านค าเสนอข้อพิพาทและข้อ
เรียกร้องแยง้ ให้ผูเ้รียกร้องรับผิดเป็นเงินจ านวน 850.58 ลา้นบาท ผูเ้สนอขอ้พิพาทจดัท าค าคดัคา้นขอ้
เรียกร้องแยง้และยื่นต่อศาลแล้ว และผูเ้รียกร้องได้จดัท าค าให้การคดัคา้นขอ้เรียกร้องแยง้แล้ว  คณะ
อนุญาโตตุลาการนัดพร้อมคร้ังท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2563 คณะอนุญาโตตุลาการได้ก าหนด
ประเด็นขอ้พิพาทหนา้ท่ีน าสืบ โดยใหจ้ดัท าและส่งค าเบิกความของพยาน ค าแปลเอกสาร และบญัชีระบุ
พยาน ให้อนุญาโตตุลาการในวนัท่ี 4 สิงหาคม 2564 และนดัสืบพยานฝ่ายผูเ้รียกร้องและฝ่ายผูค้ดัคา้น 
และนดัสืบพยานฝ่ายผูค้ดัคา้นนดัแรกวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2564 
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การประเมินความรับผิดในคดีน้ีท่ีปรึกษาทางกฎหมายของบริษทัร่วมยงัไม่สามารถประเมินได ้
เน่ืองจากยงัอยูใ่นระหวา่งการรวบรวมขอ้เทจ็จริงและเอกสารในรายละเอียดเพื่อจดัท าค าเบิกความพยาน
และประเมินผลทางคดี 

 
 

ข้อมูลส าคัญอ่ืน 

 บริษัทย่อยทางตรง : บริษัท เวลิด์ พร้ินติง้ แอนด์ แพค็เกจจิง้ จ ากัด “WPP” 

 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของ WPP คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 2562 มีมติอนุมติัให ้
WPP เปล่ียนช่ือบริษทัจากเดิม “บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั” เป็น “บริษทั เวิลด์ พร้ินต้ิง 
แอนด ์แพค็เกจจ้ิง จ  ากดั” และจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2562 

บริษัทย่อยทางตรง : บริษัท อสีเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) “EP” 
 โครงการลงทุนในโครงการผลติไฟฟ้า 

 โครงการ Kurihara ก าลงัการผลติ 21.76 เมกะวตัต์  
 โครงการ Kurihara Phase 1 และ Kurihara Phase 2 ขนาดก าลงัการผลิต 9.52 เมกะวตัต ์และ 
12.24 เมกะวตัต์ ตามล าดบั ได้ก่อสร้างแลว้เสร็จ และเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยจ์  าหน่ายไฟฟ้าให้กบั 
Tohoku Electric Power Co., Inc. เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 และวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 
2562 ตามล าดบั 

 โครงการ Shichikashuku ก าลงัการผลติ 3.465 เมกะวตัต์ 
 เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2562 Alternative Energies Kabushiki Kaisha (Jpn Co.) (“AEKK”) ไดล้ง
นามในสัญญาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์(EPC Contract) ส าหรับโครงการ Shichikashuku 
Project 1 ขนาดก าลงัการผลิต 1.98 เมกะวตัต ์มูลค่าตามสัญญา 210 ลา้นเยน โดยคาดวา่จะก่อสร้างแลว้
เสร็จภายในเดือน 31 สิงหาคม 2563 

 โครงการ Xuan Tho ก าลงัการผลติติด ตั้งรวม 99.216 เมกะวตัต์ 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการของ EP คร้ังท่ี 7/2561 เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2561 มีมติอนุมติัให้บริษทั 
โซล่าร์ พาวเวอร์  แมเนจเมน้ท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“SPM-TH”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ EP เขา้ท า
สัญญาซ้ือขายหุ้นของ Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company (“PKS”) เพื่อเป็นผูพ้ฒันา
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศเวียดนาม จ านวน 2 โครงการ ขนาดก าลงัการผลิต
ติดตั้งรวม 99.216 เมกะวตัต ์โดยสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ามีระยะเวลาซ้ือขายไฟฟ้า 20 ปี ให้กบั Electricity of 
Vietnam (“EVN”) ในอตัรารับซ้ือไฟฟ้า Feed in Tariff หรือ FIT และอนุมติัให ้PKS เขา้ท าสัญญาพฒันา
โครงการ (Construction Service Agreement) มูลค่าของสัญญา 306,407.20 ลา้นดงเวียดนาม (หรือ
ประมาณ 430.20 ลา้นบาท) เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสิทธิในการซ้ือขายไฟฟ้าและใบอนุญาตต่างๆ  
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 ท่ีประชุมคณะกรรมการของ EP คร้ังท่ี 8/2561 เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2561 มีมติอนุมติัให้ SPM-
TH เขา้ท าบนัทึกขอ้ตกลงลงทุนร่วมกนัในโครงการ PKS กบับริษทั คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ 
โซลูชัน่ จ  ากดั (มหาชน) (“CSS”) นอกจากน้ียงัอนุมติให้ PKS เขา้ท าสัญญาก่อสร้างโรงไฟฟ้า (EPC 
Contract) โดยมีมูลค่าการก่อสร้างรวม 77 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ (หรือประมาณ 2,511.34 ลา้นบาท) 
 โครงการดงักล่าวทั้ง 2 โครงการไดก่้อสร้างแล้วเสร็จ และเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยจ์  าหน่าย
ไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว เม่ือวนัท่ี  10 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 11 มิถุนายน 2562 
ตามล าดบั ต่อมาเม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2562 EP ไดข้ายเงินลงทุนใน SPM-TH ซ่ึงเป็นบริษทัผูพ้ฒันา
โครงการทั้งจ  านวน ตามท่ีกล่าวใวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.2.2.5.1 

 

การบริหารจัดการทุน 
 

 วตัถุประสงค์ในการบริหารทางการเงินของบริษัทฯ  และบริษัทย่อย คือ การด ารงไว้ซ่ึง
ความสามารถในการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองและการด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ในงบการเงินรวมแสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 1.96 : 1 
และ 2.23 : 1 ตามล าดบั และในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็น 1.30 : 1 และ  1.12 : 1  ตามล าดบั 

 

เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
บริษัทฯ : 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563 มีมติอนุมติัให้

น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น จ่ายเงินปันผลจากการด าเนินงานของบริษทัฯ ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง 
ธนัวาคม 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 184.31 ลา้นบาท 
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แบบแสดงรำยกำรข้อมูล 56-1 

 

ประจ ำปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 
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รำยละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้ำงำนผู้ตรวจสอบภำยใน 

 

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานผูต้รวจสอบภายใน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
  

 ส าหรับปี 2562 บริษทัฯไดว้า่จา้ง บริษทั เจอาร์ บิสสิเนส แอดไวซอร่ี จ ากดั เป็นผูต้รวจสอบภายใน โดย
ผูรั้บผิดชอบหลกัในการปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทัฯ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

นำงสำววนิดำ  กำญจนสันติศักดิ์ 

อำยุ    53  ปี 
ต ำแหน่ง    ผูต้รวจสอบภายในรับอนุญาตเลขท่ี 527 
วนัที่ได้รับกำรแต่งตั้ง  27 กมุภาพนัธ์ 2561 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบณัฑิต (สาขาการจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต (สาขาการบญัชี) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ประสบกำรณ์ท ำงำน และกำรฝึกอบรม 

ปัจจุบนั             : ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษทั เจอาร์ บิสสิเนส แอดไวซอร่ี จ ากดั 

ดา้นการตรวจสอบภายใน  12 ปี   - ตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในเพ่ือหาความเส่ียงของธุรกิจ
    อสงัหาริมทรัพย ์อุตสาหกรรมก่อสร้าง บริการขนส่ง ธุรกิจการพิมพ ์ 
    อุตสาหกรรมการผลิต 
ดา้นการบญัชี 19 ปี           - งานวางแผนภาษีต่างๆ ของธุรกิจอุตสาหกรรมผลิต อุตสาหกรรมก่อสร้าง และ
    ธุรกิจบริการต่างๆ  
             - งานปรับปรุงและออกแบบระบบงานดา้นบญัชีตน้ทุนอุตสาหกรรม  
    ตน้ทุนงานสัง่ท า ระบบงานจดัซ้ือ และระบบบญัชีสินคา้ 
             - วิเคราะห์แผนงานของระบบงานตน้ทุนมาตรฐานและตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง 
             - วิเคราะห์แผนงานการจดัท างบประมาณและประมาณการกระแสเงินสดรับ-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 

กำรถือหลกัทรัพย์ “EPCO”  -ไม่มี- 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวกบัผู้บริหำร -ไม่มี- 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกจิกำรอ่ืนที่อำจท ำให้เกดิควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ -ไม่มี- 
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บริษทั โรงพมิพ์ตะวนัออก จ ำกดั ( มหำชน ) 
 
 

เอกสำรแนบ 1 
 

รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มอี ำนำจควบคุมบริษทั  
และเลขำนุกำรบริษทั 
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1)  นำยยทุธ  ชินสุภคักลุ 
 

ต ำแหน่ง 
 

ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม 
บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
 

 อำยุ 76  ปี 
 กำรศึกษำ 

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

 ต ำแหน่งอ่ืน 
ในปัจจุบัน 

พ.ศ. 2555 – ปัจจุบนั กรรมการ 
 บมจ.อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป 
                                       (เดิมช่ือ บจก.บอ่พลอยโซล่าร์) 
 บจก.เจเคอาร์ พลงังาน 
 บจก.อาร์พีว ีพลงังาน 
 บจก.เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั 
 บจก.อะควาติส เอน็เนอร์จี 
 บจก.ลพบรีุ โซล่า 
พ.ศ. 2557 – ปัจจุบนั กรรมการ - บจก.เอป็โก ้เอน็เนอร์ยี ่
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบนั      กรรมการ - บจก.ปราจีน โซล่า 
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั      กรรมการ - บจก.เอป็โก ้เอน็จิเนียร่ิง 
                                       บจก.พีพีทีซี 
                                       บจก.เอสเอสยทีู 
                                       บจก.เอเพก็ซ์ เอน็เนอยี ่โซลูชัน่   
                                       บจก.ทศัน์ศิริ 
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบนั      กรรมการ 

 บริษทั เอสทีซี เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั 
 บริษทั แทค เอน็เนอยี ่จ  ากดั 

พ.ศ. 2561 – ปัจจุบนั      กรรมการ 
 บมจ.อควา คอร์เปอเรชัน่ 
 บจก.เวลิด์ พร้ินต้ิง แอนด ์แพค็เกจจ้ิง 
  (เดิมช่ือ: บริษทั ดบับลิว พีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั) 

 กำรถือหุ้นในบริษทั         96,482,388 หุน้    

 กำรเข้ำร่วม
ประชุม 

 ในรอบปีท่ีผา่นมา 
1.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2562 จ  านวน 7/8 คร้ัง 
2.  เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ในปี 2562 จ  านวน 1/1 คร้ัง 

 

รำยละเอยีดเกีย่วกบัคณะกรรมกำรบริษทัและผู้บริหำร 
 
 



 

เอกสารแนบ 1     รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหารผูมี้อ  านาจควบคุมและเลขานุการบริษทั 

หนา้ท่ี 224 
 

 
 

2) นำยวรีะ  เหล่ำวทิวสั 
 

ต ำแหน่ง 
 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม 
บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
 

 อำยุ 65 ปี  

  

กำรศึกษำ 
และกำรอบรม 

 

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

  

ต ำแหน่งอ่ืน 
ในปัจจุบัน 

 

พ.ศ. 2561 – ปัจจุบนั  กรรมการ 
                                     บจก.เวลิด์ พร้ินติ้ง แอนด ์แพค็เกจจ้ิง 
                                     (เดิมช่ือ: บริษทั ดบับลิว พีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั) 

  

ประสบกำรณ์ 
ทีผ่่ำนมำ 

 

พ.ศ. 2555 – 2557 กรรมการ 
 บจก.เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั 
                                 บจก.เจเคอาร์ พลงังาน 
                                 บจก.อาร์พีวี พลงังาน 
                               บจก.อะควาติส เอน็เนอร์จี  
                                 บจก.ลพบุรี โซล่า 
                                 บจก.โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) 
                               (เดิมช่ือ: บริษทั อลัเทอร์เนทีฟ พาวเวอร์ เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั) 
                                 บจก.โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเมน้ท ์(ฮ่องกง) 
พ.ศ. 2537 - 2554   กรรมการ 
                                 บมจ. เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
 

 กำรถือหุ้นใน
บริษทั 

1,167 หุน้ 

  

กำรเข้ำร่วม 
ประชุม 
 

 

ในรอบปีท่ีผา่นมา 
1.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2562 จ านวน 8/8 คร้ัง 
2.  เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2562  1/1 คร้ัง 
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3) นำยแดน  ชินสุภัคกลุ 
 

ต ำแหน่ง 
 

กรรมการ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการพิจารณาการลงทุน 
บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

 อำยุ 72  ปี 

  

กำรศึกษำ 
และกำรอบรม 

 

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

  

ต ำแหน่งอ่ืนใน
ปัจจุบนั 

 

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

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

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

พ.ศ. 2557–2560         กรรมการ 
                                   บริษทั เอป็โก ้เอน็เนอร์ยี่ จ ากดั 
พ.ศ. 2554-2555    กรรมการ 
                                      บริษทั เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์จ ากดั (มหาชน) 

 กำรถือหุ้นใน
บริษทั 

ไม่มี 

  
กำรเข้ำร่วมประชุม 

 

ในรอบปีท่ีผา่นมา 
1.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2562 จ านวน 7/8 คร้ัง 
2.  เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2562  1/1 คร้ัง 
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4) นำยชัยวฒัน์  อศัวนิทรำงกรู 
 

ต ำแหน่ง 
 

 

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
กรรมการบริหารความเส่ียง 
บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

 อำยุ 68 ปี 
 กำรศึกษำ 

และกำรอบรม 

-  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 ส านกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 
-  ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
-  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
-  ปริญญาตรี นิติศาสตร์  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

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

 ต ำแหน่งอ่ืน 
ในปัจจุบัน 

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

กรรมการ 
2548 - ปัจจุบนั บจก. โบ๊ทเฮา้ส์ หวัหิน 

Executive Partner 
 2540 - ปัจจุบนั     บจก. พรอสเพค คอนซลัติง้ 

 กำรถือหุ้นในบริษทั ไม่มี 

 กำรเข้ำร่วมระชุม 
 

ในรอบปีท่ีผา่นมา 
1.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2562  จ านวน 7/8 คร้ัง 
2.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2562 จ านวน 4/4 คร้ัง 
3.  เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2562 จ านวน   -  คร้ัง 
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5) นำยชำล ี ดษิฐลกัษณ 
 

 

ต ำแหน่ง 
 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

 อำยุ 59 ปี  

  

กำรศึกษำ 
และกำรอบรม 
 
 
 
 
 

 

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

  

ต ำแหน่งอ่ืน 
ในปัจจุบัน 

  
ปัจจุบนั 
  

  
         

 
 

 

ทนายความและท่ีปรึกษากฎหมายอิสระ 
บริษทั ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั 

 กำรถือหุ้นในบริษทั ไม่มี 

 กำรเข้ำร่วมระชุม 
 

ในรอบปีท่ีผา่นมา  
1.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2562 จ  านวน 8/8 คร้ัง 
2.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2562 จ  านวน 3/4 คร้ัง 
3.  เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2562  จ  านวน  1/1  คร้ัง 
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6) นำงสำวรุ่งระว ี เอีย่มพงษ์ไพฑูรย์ 
(ลาออกจากต าแหน่งเม่ือ วนัท่ี 1 ต.ค. 62) 

 

ต ำแหน่ง 
 

กรรมการ 
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

 อำยุ 53 ปี  
 กำรศึกษำ 

และกำรอบรม 

-  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 

 ต ำแหน่งอ่ืน 
ในปัจจุบัน 

2561 - ปัจจุบนั       กรรมการ  
                               บจก. ไมดา้ ฮอสพิทาลิต้ี กรุ๊ป 
2558 - ปัจจุบนั       กรรมการ  
                               บจก. ไมดา้ แอด  (เดิมช่ือ: บจก.เทอเทิล พาทิ) 
                               บริษทั ไมดา้ ดิเวลลอปเมนท ์จ ากดั 
                               บริษทั บริหารสินทรัพย ์ไมดา้ จ ากดั 
                               บริษทั เอม็ดี รีสอร์ท จ ากดั 
                               บริษทั บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพจรัญ จ ากดั 
2556 – ปัจจุบนั      กรรมการ 
                               บจก. ทรอปปิคอล เบฟ เวอร์เรจ คอร์ปอเรชัน่ 
2555 – ปัจจุบนั       กรรมการ 
 บจก.ไมดา้ เอเจนซ่ี แอนด ์ดีเวลลอปเมน้ท ์
2552-ปัจจุบนั      กรรมการ 
 บริษทั ไมดา้ โฮเทล แอนด ์รีสอร์ท จ ากดั 
2548-ปัจจุบนั   กรรมการ 
 บริษทั ไมดา้ แอสเซ็ท จ ากดั (มหาชน) 
2547-ปัจจุบนั กรรมการ 
 บริษทั ไมดา้ ลิสซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) 
 

 กำรถือหุ้นในบริษัท ไม่มี 

 กำรเข้ำร่วมประชุม 1. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2562 จ  านวน 4/7 คร้ัง 
2. เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2562 จ  านวน  -  คร้ัง 
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7) นำยประสงค์ หำญปิยวฒันสกลุ 
 

 

ต ำแหน่ง 
 

กรรมการบริหาร 
บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

 อำยุ 66 ปี  
 กำรศึกษำ 

และกำรอบรม 

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

 ต ำแหน่งอ่ืน 
ในปัจจุบัน 

2561 – ปัจจุบนั  กรรมกำร 

บจก.เวิลด์ พร้ินต้ิง แอนด ์แพค็เกจจ้ิง 
(เดิมช่ือ: บจก.ดบับลิว พีเอส (ประเทศไทย)) 

2559 - ปัจจุบนั  กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร   

 บมจ.อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป 

                           (เดิมช่ือ: บจก.บ่อพลอย โซล่าร์) 

                           บจก.พีพีทีซี 

                           บจก.ทศันศิ์ริ 

                           บจก.เอเพก็ซ์ เอน็เนอยี่ โซลูชัน่ 

                           บจก.เอสทีซี เอน็เนอร์ยี่ 

                           บจก.เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั 

                           บจก.เจเคอาร์ พลงังาน 

                           บจก.อาร์พีวี พลงังาน 

                           บจก.อะควาติส เอน็เนอร์จี  

                           บจก.ลพบุรี โซล่า 

                           บจก.ปราจีน โซล่า 

 
ประสบกำรณ์ 
ท ำงำนที่ผ่ำนมำ 
 

2542 - 2558 ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบรรษทัธนกจิ 

 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
 

 กำรถือหุ้นในบริษทั      336,789   หุน้ 

 กำรเข้ำร่วมประชุม ในรอบปีท่ีผา่นมา  
1.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2562 
     จ  านวน 7/8  คร้ัง  
2. เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2562 จ  านวน 1/1 คร้ัง 
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8) นำยอำรักษ์ รำษฏร์บริหำร 
   

 

ต ำแหน่ง 
 

กรรมการ 
กรรมการพิจารณาการลงทุน 
บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

 อำยุ 55 ปี  
 กำรศึกษำ 

และกำรอบรม 

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

 ต ำแหน่งอ่ืน 
ในปัจจุบัน 

ปัจจุบนั               กรรมกำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร   
                      บริษทั นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

                           กรรมกำร และรักษำกำรประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
                            บริษทั อควา คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
                           กรรมกำร 

บริษทั สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
บริษทั ซิงค ์เทคโนโลยี จ ากดั  
บริษทั ร่วมมือร่วมใจ จ ากดั 
บริษทั สปริงนิวส์ เทเลวิชัน่ จ ากดั 
บริษทั เอน็ไวรอนเมนทอลโซลูชัน่ อินทิเกรเตอร์ จ  ากดั  
บริษทั นิวส์ เน็ตเวิร์ค มลัติมีเดีย จ ากดั  
บริษทั ฐานเศรษฐกิจ มลัติมีเดีย 
บริษทั หอ้งปฏิบติัการกลาง (ประเทศไทย) จ ากดั                 

2547 - 2552 หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีดา้นการเงิน (CFO) 
 การรถไฟแห่งประเทศไทย 
2546 - 2548   กรรมการและรักษาการแทนผูอ้  านวยการ 
 องคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ ์

 กำรถือหุ้นในบริษทั        ไม่มี 

 กำรเข้ำร่วมประชุม ในรอบปีท่ีผา่นมา 
1.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2562 
     จ านวน 6/8  คร้ัง  
2.  เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2562 จ านวน  1/1  คร้ัง 

 



 

เอกสารแนบ 1     รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหารผูมี้อ  านาจควบคุมและเลขานุการบริษทั 

หนา้ท่ี 231 
 

 
 

9) นำงยุพำพรรณ เอกสิทธิกลุ 
 

ต ำแหน่ง 
 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
กรรมการพิจารณาการลงทุน 
บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

 อำยุ 53 ปี  
 กำรศึกษำ 

และกำรอบรม 
-  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 

 ต ำแหน่งอ่ืน 
ในปัจจุบัน 

ปัจจุบนั  ผูส้อบบญัชี 

                     บริษทั สิทธิกลุ แอสโซซิเอทส์ จ ากดั 

 

 กำรถือหุ้นในบริษทั        ไม่มี 

 กำรเข้ำร่วมประชุม ในรอบปีท่ีผา่นมา 
1.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2562 
     จ านวน 6/8  คร้ัง  
2. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2562 จ  านวน 4/4 คร้ัง 
3. เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2562  จ านวน  1  คร้ัง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารแนบ 1     รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหารผูมี้อ  านาจควบคุมและเลขานุการบริษทั 

หนา้ท่ี 232 
 

 
 

10) นำงอำภรณ์  ปรัชญำทิพย์สกลุ 
 

ต ำแหน่ง 
 

ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาด 
บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

 อำยุ 55  ปี 

 กำรศึกษำ บริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

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

 กำรถือหุ้นในบริษทั                ไม่มี 
 

11) นำยวรวทิย์ จำรุศรีบุญชัย 
 

ต ำแหน่ง 
 

ผูจ้ดัการโรงงาน 
บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

 อำยุ 62  ปี 
 กำรศึกษำ ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

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

 กำรถือหุ้นในบริษทั ไม่มี 
 

12) นำยนคร  ช่ืนสม 
 

ต ำแหน่ง 
 

ผูจ้ดัการแผนกบุคคลและธุรการ 

 อำยุ 57   ปี 

 กำรศึกษำ ปริญญาตรี  รัฐศาสตร์บณัฑิต   
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 ประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำ           - 
 กำรถือหุ้นในบริษทั                         ไม่มี 
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13) นำงกนกอร  จนัทน์คร 
       

 

ต ำแหน่ง 
 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
เลขานุการคณะกรรมการ 
บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

 อำยุ 47   ปี 

 กำรศึกษำและกำรอบรม - 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 

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

 กำรถือหุ้นในบริษทั ไม่มี 
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รำยละเอยีดเกี่ยวกบัผู้บริหำรและผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท 

 

รำยช่ือ อ ำนำจควบคุม 

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 เอกสิทธิกลุ D 
9 นางสาวรุ่งระวี  เอ่ียมพงษไ์พฑูรย์1 D 

10 นางอาภรณ์  ปรัชญาทิพยส์กุล M 
11 นายวรวิทย ์ จารุศรีบุญชยั M 
12 นายนคร  ช่ืนสม M 
13 นางกนกอร จนัทนค์ร M 

       

1 - นางสาวรุ่งระวี  เอ่ียมพงษไ์พฑูรย ์ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ เม่ือวนัท่ี 1 ต.ค. 62 
 

 

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

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) ไดล้งทุนในบริษทัย่อยทั้งทางตรง, ทางออ้ม และบริษทัร่วม รวม
ทั้งส้ิน 24 บริษทั  ดงัน้ี :- 

 

บริษัทย่อยทำงตรง :- 

1. บริษทั เวิลด ์พร้ินต้ิง แอนด ์แพค็เกจจ้ิง จ ากดั (WPP) (เดิมช่ือ: บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั (WPS)) 
2. บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (EP)  (เดิมช่ือ: บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จ ากดั (BP)) 

 

บริษัทย่อยทำงอ้อม :- 

3. บริษทั อาร์พีวี พลงังาน จ ากดั (RPV) 
4. บริษทั เจเคอาร์ พลงังาน จ ากดั (JKR) 
5. บริษทั อะควาติส เอน็เนอร์จี จ ากดั (AQUATIST) 
6. บริษทั ลพบุรี โซล่า จ ากดั (LOP) 
7. บริษทั เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั จ ากดั (EPCOG) 
8. บริษทั เอป็โก ้เอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั (EPCOE) 
9. บริษทั เอป็โก ้เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (EE)  (จดทะเบียน 7 ม.ค. 2559) 
10. บริษทั ปราจีน โซล่า จ ากดั (PS) (จดทะเบียน 12 ก.พ. 2558) 
11. บริษทั ทศันศิ์ริ จ ากดั (THAT SIRI) 
12. บริษทั เอสทีซี เอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั (STCE) 
13. บริษทั เอเพก็ซ์ เอน็เนอยี่ โซลูชัน่ จ ากดั (APEX) 
14. Alternative Energies Kabushi Kaisha (AE-KK) 
15. Kurihara Godo Kaisha (GK1) 
16. AE Power Godo Kaisha (GK2) 
17. Higashi Nihon Mega Solar 3 Godo Kaisha (GK4) 
18. EP Group (HK) Company Limited 
19. EPVN W1 (HK) Company Limited 
20. EPVN W2 (HK) Company Limited 

 

บริษัทร่วมทำงอ้อม :- 

21. บริษทั แทค เอน็เนอยี่ จ  ากดั (TAC) 
22. บริษทั เอสเอสยทีู จ ากดั (SSUT) 
23. บริษทั พีพีทีซี จ ากดั (PPTC) 

 

บริษัทย่อยทำงอ้อมภำยใต้โครงสร้ำงกำรลงทุนแบบจเีค-ทเีค :- 

24. Kyotemba Solar Godo Kaisha (GK3) 
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กรรมการของ บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) ท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และ
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ดงัน้ี 

 

รายช่ือบริษัทย่อย/ รายช่ือกรรมการ นายยทุธ  ชินสุภคักุล นายวีระ  เหล่าวิทวสั 
นายประสงค ์

หาญปิยวฒันสกุล 
นายแดน ชินสุภคักุล 

1   WPP X, // //, / //, /  

2   EP //, / 
 

//, / / 

3   RPV   X 
 

 / 
 4   JKR X  / 
 5   AQUATIST  X   /   

6  LOP  X  /  

7  EPCOG X  /  

8  EPCOE X    

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 /    

21  EP Group (HK) /    

22  EPVN W1 (HK) /    

23  EPVN W2 (HK) /    
 
 

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

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติแต่งตั้ง นางกนกอร จนัทน์คร ด ารงต าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการ 
โดยมีขอบเขต อ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบดงัน้ี  

1. เพื่อท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาให้ค  าแนะน าแก่กรรมการในด้านการปฏิบติัตามกฎหมายเก่ียวกบัหน้าท่ี
ความรับผดิชอบต่างๆ ของกรรมการ  

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

เป็นผูท่ี้คณะกรรมการ เห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ท่ีจะช่วยให้ค  าแนะน าแก่กรรมการในการ
ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ตลอดจนดา้นบรรษทัภิบาลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

ทั้งน้ีเพื่อเป็นการพฒันาความรู้ของเลขานุการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ บริษทัจึงจดัให้เลขานุการบริษทัเขา้ร่วม
อบรมหลกัสูตรต่างๆ ดงัน้ี 

  
- การค านวณผลประโยชน์พนกังานตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
- การบญัชีส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
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บริษทั โรงพมิพ์ตะวนัออก จ ำกดั ( มหำชน ) 
 
 

เอกสำรแนบ 2 
 

รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำรของบริษทัย่อย 
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รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำรของบริษทัย่อย 
 

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) ไดล้งทุนในบริษทัย่อยทั้งทางตรง, ทางออ้ม และบริษทัร่วม 
รวมทั้งส้ิน 24 บริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ดงัน้ี :- 

 

บริษัทย่อยทำงตรง :- 

1. บริษทั เวิลด ์พร้ินต้ิง แอนด ์แพค็เกจจ้ิง จ ากดั (WPP) (เดิมช่ือ: บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั (WPS)) 
2. บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (EP)  (เดิมช่ือ: บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จ ากดั (BP)) 

 

บริษัทย่อยทำงอ้อม :- 

3. บริษทั อาร์พีวี พลงังาน จ ากดั (RPV) 
4. บริษทั เจเคอาร์ พลงังาน จ ากดั (JKR) 
5. บริษทั อะควาติส เอน็เนอร์จี จ ากดั (AQUATIST) 
6. บริษทั ลพบุรี โซล่า จ ากดั (LOP) 
7. บริษทั เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั จ ากดั (EPCOG) 
8. บริษทั เอป็โก ้เอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั (EPCOE) 
9. บริษทั เอป็โก ้เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (EE)  (จดทะเบียน 7 ม.ค. 2559) 
10. บริษทั ปราจีน โซล่า จ ากดั (PS) (จดทะเบียน 12 ก.พ. 2558) 
11. บริษทั ทศันศิ์ริ จ ากดั (THAT SIRI) 
12. บริษทั เอสทีซี เอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั (STCE) 
13. บริษทั เอเพก็ซ์ เอน็เนอยี่ โซลูชัน่ จ ากดั (APEX) 
14. Alternative Energies Kabushi Kaisha (AE-KK) 
15. Kurihara Godo Kaisha (GK1) 
16. AE Power Godo Kaisha (GK2) 
17. Higashi Nihon Mega Solar 3 Godo Kaisha (GK4) 
18. EP Group (HK) Company Limited 
19. EPVN W1 (HK) Company Limited 
20. EPVN W2 (HK) Company Limited 

 

บริษัทร่วมทำงอ้อม :- 

21. บริษทั แทค เอน็เนอยี่ จ  ากดั (TAC) 
22. บริษทั เอสเอสยทีู จ ากดั (SSUT) 
23. บริษทั พีพีทีซี จ ากดั (PPTC) 

 

บริษัทย่อยทำงอ้อมภำยใต้โครงสร้ำงกำรลงทุนแบบจเีค-ทเีค :- 

24. Kyotemba Solar Godo Kaisha (GK3) 
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รำยช่ือกรรมกำรของบริษัทย่อย WPP EP RPV JKR AQUATIST LOP EPCOG EPCOE EE PS 

1 นายยทุธ ชินสุภคักลุ X, // //, / X X X X X X X X 

2 นายวีระ เหล่าวิทวสั //, /          

3 นายแดน ชินสุภคักลุ  /         

4 นายประสงค ์ หาญปิยวฒันสกลุ //, / //, / / / / / /   / 

5 นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ ์  /         

6 นางสาวอรอร อคัรเศรณี  /         

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

8 นายอ านวย ปรีมนวงศ ์  /         

9 นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ  X         

10 นายกมล รัตนไชย  /         

11 นางกนกอร จนัทนค์ร /          

12 นางสาวลดัดาวลัย ์ สุวะประดบั //, /        / / 

13 นายบุญชยั โสวรรณวณิชกลุ  /         

14 นายธิติพนัธ์ พิสุทธ์ิธนกาญจนา //, /          

15 นายภูมิวฒัก ์ นนัทวณิชย ์  //, / / / / / / / / / 

หมายเหตุ :            X = ประธานกรรมการ    // = กรรมการบริหาร      / = กรรมการ  
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รำยช่ือกรรมกำรของบริษัทย่อย 
THAT  
SIRI 

STCE APEX TAC SSUT PPTC AE-KK GK1 GK2 GK4 
EP Group 

(HK) 
EPVN W1 

(HK) 
EPVN W2 

(HK) 

1 นายยทุธ ชินสุภคักลุ X X X X / / / / / / / / / 
2 นายประสงค ์ หาญปิยวฒันสกลุ / / /  / /        
3 นายสุกิจ เลิศอศัวรัตน์       / / / /    
4 นายวชัระ อชัฌากรลกัษณ์ / / / / / /        
5 นายศิริธชั โรจนพฤกษ ์     / /        
6 นายฐิติพร รัตนเพียร     /         
7 นายสุทศัน์ ชวนพฒันากุล     /         
8 นายวรเจตน์ อินทามระ     /         
9 นายธีระ รัตนะวิศ     /         

10 นายสุรชยั สุขศรีวงศ ์     /         
11 นายฮิโรมิ ซากากิบาร่า    /  /        
12 นายโทโนโมริ อิชิกโุระ    / / /        
13 นายสาคร สุขศรีวงศ ์      /        
14 นายธนา พุฒรังษี /     /        

15 Mr. Hiroshi Yamada       / / / /    

16 นายอารักษ ์      ราษฎร์บริหาร           / / / 

17 Mr. Tran Minh Tien           / / / 

หมายเหตุ :            X = ประธานกรรมการ    // = กรรมการบริหาร      / = กรรมการ 
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หลกัทรัพย์ของบริษัท   
บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนจ านวน 1,026,038,462 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 ่16 มีนาคม 2563 ดังนี ้ 
 

ล ำดบั จ ำนวนหุ้น %

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

2 กลุ่มชินสุภัคกุล  ประกอบด้วย : - 200,900,082                     21.80                

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

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

นาย มงคล ศรเลิศล  า้วาณิช 12,893,000                      1.40                 
น.ส. จันทนา ศรเลิศล  า้วาณิช 404,049                            0.04                 
น.ส. ทัศนีย์ ศรเลิศล  า้วาณิช 310,850                            0.03                 
นาง นฤมล ศรเลิศล  า้วาณิช 50,019                              0.01                 
นาย เจริญ ศรเลิศล  า้วาณิช 40,300                              0.00                 
น.ส. ธัญลักษณ์ ศรเลิศล  า้วาณิช 30,831                              0.00                 

รำยช่ือ

 
    
 

ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ           บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

 

หนา้ท่ี 135 

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

ล ำดบั จ ำนวนหุ้น %

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

5 กลุ่มอัจฉรำวรรณ ประกอบด้วย : - 12,540,168                       1.36                  

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

6 กลุ่มแสงทองอร่ำม ประกอบด้วย : - 9,606,741                         1.04                  

นาย เจริญชัย แสงทองอร่าม 4,985,909                        0.54                 
นาย เฮ้าคิน แสงทองอร่าม 3,368,750                        0.37                 
นาย ปธิกร แสงทองอร่าม 1,100,000                        0.12                 
นาย เผ่าคิน แสงทองอร่าม 130,000                            0.01                 
นาย ต่อเผ่า แสงทองอร่าม 22,000                              0.00                 
นาย ชัยณรงค์ แสงทองอร่าม 82                                      0.00                 

7 นำย ก ำพล วริะเทพสุภรณ์ 7,395,400                         0.80                  

8 นำง นลิน คุณจักร 7,175,000                         0.78                  

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

10 นำย สนอง สวยพริ้ง 6,391,148                         0.69                  

646,705,205                     70.17                

274,867,635                     29.83                

921,572,840                     100.00              จ ำนวนหุ้นทั้งส้ิน

รำยช่ือ

รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดบั

ผู้ถือหุ้นรำยอ่ืน

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

บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษี โดย
ข้ึนอยูก่บัภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์ด าเนินธุรกิจในอนาคตของบริษทัฯ   

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ มีก าไร
สุทธิประจ าปี 2562 และมีก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร ดงัน้ี : - 

 

รายการ จ านวนหุ้นสามญั จ านวนเงิน (บาท) มูลค่าต่อหุ้น  

ก าไรสุทธิ ปี 2562 921,572,840 
 

196,591,120.98 
 

0.213 
 

ก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

921,572,840 
 

201,156,212.89 
 

0.218 
 

ท าให้บริษทัฯ มีก าไรสะสมส าหรับการจดัสรรในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังน้ี โดยเสนอให้
จ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสด 

 

เพื่อพิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึง วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 โดยจ่ายปันผลในรูปของเงินสด อตัราหุ้นละ 0.20 บาท  จ านวน 921,572,840 หุ้น เป็นจ านวน
เงิน 184,314,568 ลา้นบาท 

 

ทั้งน้ีอตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ และ     
เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอตัราท่ีกฏหมายก าหนด  

 
โดยผูถื้อหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได ้ดงัน้ี :- 

 -  อตัราหุ้นละ 0.018 บาท  เครดิตภาษีไดอ้ตัราร้อยละ 20 
 -  อตัราหุ้นละ 0.182 บาท ไม่สามารถเครดิตภาษีได ้เน่ืองจากเป็นส่วนของ 
     ผลก าไรท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
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ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีทีผ่่านมา 

หมายเหตุ * ในปี 2562 บริษทัฯ ไม่ไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

 

ก าหนดใหว้นัท่ี 29 เมษายน 2563 เป็นวนัใหสิ้ทธิผูถื้อหุ้น (“Record Date”) ในการรับเงินปันผล  
โดยใหจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 ทั้งน้ีตอ้งขออนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้ก่อน 

ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวส่งผลต่อการปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3 (EPCO-W3) เน่ืองจากขอ้ก าหนดสิทธิของใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ ขอ้ 4.2  เง่ือนไขการปรับสิทธิ ตามท่ีระบุในขอ้ 4.2 (จ) วา่ “เม่ือบริษทั
จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกวา่อตัราร้อยละ 80 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัหลงัหกั
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ส าหรับการด าเนินงานในรอบระยะเวลาใดๆ และจากก าไรสะสม ตลอดอายใุบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ี” 

บริษทัฯจะด าเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิ และอตัราการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อให้
เป็นไปตามเง่ือนไข และขอ้ก าหนดสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯดงักล่าว ตาม
สูตรการค านวณท่ีระบุไวใ้นขอ้ 4.2 (จ) ของขอ้ก าหนดสิทธิส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของ
บริษทั คร้ังท่ี 3 (EPCO-W3) 

โดย ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษทัยงัไม่สามารถค านวณราคาปรับสิทธิและอตัราการปรับ
สิทธิท่ีแน่นอนได ้เน่ืองจากการค านวณดงักล่าวตอ้งรอขอ้มูลราคาซ้ือขายในตลาด 14 วนัท าการก่อนวนั XD 
คือ วนัท่ี 27 เมษายน 2563 (วนัท่ีไม่ไดรั้บสิทธิปันผล) ดงันั้นเม่ือทราบราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ
แลว้ จะแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยต่อไป เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ
ดงักล่าวไม่ใหด้อ้ยไปกวา่เดิม 

รายละเอยีด 
การจ่ายเงนิปันผล 

ปี 2562 
(ทีเ่สนอพจิารณา) 

ปี 2561 
 

ปี 2560 
 

 ก าไรสุทธิ   196.59 ลา้นบาท 34.14 ลา้นบาท 51.59 ลา้นบาท 
 จ  านวนหุน้สามญัท่ีช าระแลว้ 921,572,840 หุน้ 921,572,840 หุน้ 836,030,770 หุน้ 
 เงินปันผลประจ าปี 
 โดยจ่ายเป็น  –  เงินสด 
                       – หุ้นปันผล 
  

0.20  บาท/หุน้ * 
0.20 บาท/หุน้ 

- 
 

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 

 เงินปันผลจ่ายทั้งส้ินประมาณ 184.31  ลา้นบาท 133.96  ลา้นบาท 130.58  ลา้นบาท 
 สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล 
 เทียบกบัก าไรสุทธิ 

93.76% 392.36% 253.12% 
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คณะกรรมการของบริษทัประกอบด้วย คณะกรรมการ 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษทั, 
คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน โดยมีรายช่ือและขอบเขตอ านาจ
หนา้ท่ีดงัน้ี 

 

1.  คณะกรรมการบริษัท 
 

     คณะกรรมการบริษทั มีจ านวน 8 ท่าน ประกอบดว้ย 
 

 

กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามแทนบริษทัฯ คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทัฯ  
 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 
 

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

ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 
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 นายชยัวฒัน ์  อศัวินทรางกรู ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
7 นายชาลี              ดิษฐลกัษณ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
8 นางยพุาพรรณ    เอกสิทธิกลุ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

การจดัการ 
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กรรมการอสิระ  
 

คณะกรรมการบริษทัชุดปัจจุบนัประกอบดว้ยกรรมการอิสระ  3 ท่าน ซ่ึงนบัเป็น 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด  

 

ค านิยามของ กรรมการอสิระ 
 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ี ไดน้บัรวมการถือหุน้
ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการตรวจสอบรายนั้น ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือน
ประจ า หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู ้
ถือหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต.  ทั้งน้ี 
ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ี
ปรึกษาของส่วนราชการท่ีเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ 

3. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือ
ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่ง
อิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มี
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจ
ควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อน
วนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
ส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ย
กวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย
หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัยอ่ย 
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บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ รวมทั้งไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั 
ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั้นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ  ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่  

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ 
หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วม
บริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินร้อยละหน่ึงของ
จ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืนซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั
และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของ
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

10. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของ
บริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้ใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุม
ของบริษทัฯ 

11. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั เฉพาะท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
 

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

  คณะกรรมการตรวจสอบ  มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 
 

ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 

1 นายชยัวฒัน์         อศัวินทรางกูร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

2 นายชาลี               ดิษฐลกัษณ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

3 นางยพุาพรรณ    เอกสิทธิกุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 
หมายเหตุฯ   กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท า   

       หนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน และไม่มีส่วนไดเ้สียในบริษทั 
 
 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
(1) สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 
(2) สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ

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

(3) สอบทานใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

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

(5) พิจารณานโยบาย และสอบทานแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ 
ตามโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ ใหมี้ความ
เหมาะสมกบัรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดลอ้มของบริษทั วฒันธรรมองคก์ร และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพื่ออนุมติั 

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

(7) สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเส่ียงเก่ียวกบั
การทุจริตคอร์รัปชัน่ ตามท่ีฝ่ายตรวจสอบภายในไดเ้สนอ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ระบบดงักล่าว มี
ความเส่ียงท่ีจะท าใหเ้กิดโอกาสการคอร์รัปชัน่ท่ีมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการ
ด าเนินงานของบริษทันอ้ยท่ีสุด และมีความเหมาะสม กบัรูปแบบธุรกิจของบริษทั 

(8) รับเร่ืองแจง้เบาะแสการกระท าคอร์รัปชัน่ ท่ีคนในองคก์รมีส่วนเก่ียวขอ้ง และตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จริงตามท่ีไดรั้บแจง้ และเสนอเร่ืองใหค้ณะกรรมการบริษทัร่วมกนัพิจารณาลงโทษ 
หรือแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

(9) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั รายการไดม้า / จ  าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส าคญั และรายการอ่ืน
ใดท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี เพื่อใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 

(10) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั  ซ่ึง
รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูล
ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของ
บริษทัฯ 

(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ 
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(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องบริษทัฯ 
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ี

ตามกฎบตัร (charter) 
(ซ) รายการอ่ืนใดท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและ

ความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษทัฯ 
(11) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 
(12) ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสัยวา่มีรายการหรือการ

กระท าดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
ของบริษทัฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษทัฯ เพื่อด าเนินการ
ปรับปรุงและแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

(1) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(2) การทุจริตหรือมีส่ิงผดิปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคุมภายใน 
(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
หากคณะกรรมการของบริษทัฯ หรือผูบ้ริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลา

ตามวรรคหน่ึง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าตามวรรคหน่ึง
ต่อส านกังาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระ ไม่ไดเ้ป็นเจา้หน้าท่ี
หรือลูกจ้างของบริษัทฯ และในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบดังท่ีกล่าวมาน้ี 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผดิชอบต่อบุคคลภายนอก  
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3.  คณะกรรมการบริหาร  
 

คณะกรรมการบริหาร  มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 
 
 
 
 

 
 
 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
 

1. ก าหนดนโยบาย วางแผน ทิศทาง กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจ แผนการเงิน งบประมาณการ

ด าเนินงานและการลงทุน รวมถึงการบริหารงานดา้นอ่ืน ๆ ของกลุ่มบริษทัเพื่อให้สอดคลอ้งกบั

สภาพทางเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขนัในตลาด เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการของ

บริษทัฯ เพื่อพิจารณาและอนุมติั   

2. พิจารณาและศึกษาความเป็นไปไดส้ าหรับโครงการขยายธุรกิจและโครงการลงทุนใหม่ ๆ รวมถึง

ศึกษา พิจารณาและอนุมติัการเขา้ร่วมประมูลงาน ตลอดจนการเขา้ด าเนินโครงการต่าง ๆ ของ

กลุ่มบริษทั ตามท่ีเห็นสมควรและเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ตามกรอบ

นโยบายท่ีคณะกรรมการของบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาและอนุมติั 

3. ก ากบัดูแลและติดตามการด าเนินการตามนโยบายและแนวทางการบริหารต่าง ๆ ของบริษทัฯ ท่ี

ไดก้ าหนดไวใ้ห้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีความเหมาะสมต่อสภาพการ

ด าเนินธุรกิจและสภาวะการแข่งขนัในตลาด รวมถึงรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ต่อท่ี

ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ อยา่งสม ่าเสมอ 

4. ให้ค  าแนะน า ค  าปรึกษา รวมถึงก าหนดแนวนโยบายและขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความ

รับผดิชอบของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร / กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ และ

คณะท างานชุดต่าง ๆ ของกลุ่มบริษทั เพื่อสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

5. พิจารณาอนุมติัให้อ านาจต่าง ๆ ตามท่ีจ าเป็นและมีความเหมาะสม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารและ

ด าเนินกิจการของบริษทัฯ แก่ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ และคณะท างานของบริษทัฯ ตาม

กฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนด 

ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 

1 นายยทุธ   ชินสุภคักุล ประธานกรรมการบริหาร 

2 นายวีระ   เหล่าวิทวสั กรรมการบริหาร 

3 นายประสงค ์  หาญปิยวฒันสกุล กรรมการบริหาร 
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6. พิจารณาและอนุมติัการใชจ่้ายเงินเพื่อการบริหารและด าเนินกิจการต่าง ๆ ท่ีมีความจ าเป็นและเป็น

ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ในส่วนท่ีเกินกวา่อ านาจหรือเกินกวา่วงเงินอนุมติัของ

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร / กรรมการผูจ้ดัการ ทั้ งน้ี ให้เป็นไปตามขอบเขตอ านาจอนุมัติท่ี

ประกาศใช ้ณ ขณะนั้น และก าหนดให้รายงานเก่ียวกบัการด าเนินการดงักล่าวให้คณะกรรมการ

ของบริษทัฯ ไดรั้บทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังแรกนบัจากวนัท่ีพิจารณาอนุมติั

ใหมี้การด าเนินการดงักล่าว 

7. ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามนโยบายท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษทัฯ 

8. ใหมี้อ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบติังานเฉพาะอยา่งแทนได ้

โดยการมอบอ านาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าว ให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบ

อ านาจตามหนังสือมอบอ านาจท่ีให้ไว ้และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสั่งท่ี

คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดก้ าหนดไว ้ทั้งน้ี การมอบหมายอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการบริหาร จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจหรือมอบอ านาจช่วงท่ีท าให้

คณะกรรมการบริหาร หรือผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมติัรายการท่ี

ตนเองหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามท่ีนิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง) อาจมีส่วนได้เสีย 

หรืออาจไดรั้บประโยชน์ในลกัษณะใด ๆ หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทัฯ 
 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหารอาจมอบอ านาจช่วงให้พนกังานระดบับริหารของบริษทัมีอ านาจในการ

กระท าการเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ืองตามท่ีคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร หรือมอบ

อ านาจใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงเป็นผูมี้อ  านาจกระท าการแทนบริษทัเป็นการทัว่ไป ในการลงนามเอกสาร  นิติ

กรรมสัญญาใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินงานอนัเป็นธุรกรรมทางการคา้โดยปกติ รวมถึงการติดต่อกบั

หน่วยงานราชการไทย 

อน่ึง การอนุมัติรายการใดๆ ข้างต้น จะต้องไม่ มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการท่ีท าให้

คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามข้อบงัคบับริษทัฯ และตามท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด) ท ากบับริษทัฯ หรือบริษทัย่อย ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ี

เป็นไปตามปกติธุรกิจท่ีมีการก าหนดขอบเขตชดัเจน 
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4.  คณะกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน มีจ านวน 2 ท่าน ประกอบดว้ย   

ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 

1 นายแดน   ชินสุภคักุล ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

2 นายชาลี   ดิษฐลกัษณ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
 
 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

ดงัต่อไปน้ี 
 

1. ดา้นการสรรหา 
1.1 พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างและองคป์ระกอบของคณะกรรมการของบริษทัฯ 
1.2 ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการสรรหาและคุณสมบติับุคลากรเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั

ฯ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร / กรรมการผูจ้ดัการ รวมถึงผูบ้ริหารระดบัสูง*ของบริษทัฯ 
1.3 สอบทานขอ้มูลของบุคลากรท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งใหท้  าหนา้ท่ีกรรมการของกลุ่มบริษทั เพื่อให้

แน่ใจว่ามีคุณสมบติัเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฏหมายและหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวกบัการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ ก าหนดก่อนน าเสนอช่ือให้ท่ีประชุมคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ของบริษทัฯ (แลว้แต่กรณี) พิจารณาอนุมติัและแต่งตั้ง แลว้แต่กรณี 

1.4 สอบทานขอ้มูลของบุคลากรท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งให้ท าหน้าท่ีผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ 
เพื่อใหแ้น่ใจว่ามีคุณสมบติัเป็นตามขอ้ก าหนดของกฎหมายและหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวกบัการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ ก าหนดก่อนน าเสนอช่ือให้ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ไดพ้ิจารณา
อนุมติัและแต่งตั้ง  

 * ผูบ้ริหารระดบัสูง หมายถึง ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารหรือผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหาร 4 รายแรก
นบัต่อจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารลงมา ผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้  ารงต าแหน่งระดบั
บริหารรายท่ี4 ทุกรายและใหห้มายความรวมถึง ผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือ
การเงินดว้ย 

2. ดา้นการพิจารณาค่าตอบแทน 
2.1 ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล ส าหรับคณะกรรมการของบริษทัฯ 

คณะกรรมการชุดยอ่ยชุดต่างๆ ของบริษทัฯ ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ
คณะกรรมการของบริษทัยอ่ย รวมถึงผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ 
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2.2 ก าหนดค่าตอบแทน เงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั และผลประโยชน์อ่ืนๆ ทั้งท่ีเป็นตวั
เงินและไม่เป็นตวัเงิน ส าหรับคณะกรรมการของบริษทัฯ คณะกรรมการชุดยอ่ยชุดต่างๆ ของ
บริษัทฯ ท่ีได้รับการแต่งตั้ งโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการของบริษัทย่อย 
รวมถึงผูบ้ริหารระดบัสูงของกลุ่มบริษทั และน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ หรือ
คณะกรรมการของบริษทัฯ เพื่อพิจารณาและอนุมติั (แลว้แต่กรณี) 

2.3 ประเมินผลการปฏิบติังาน รวมถึงพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ 
(ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน) ส าหรับประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร/ กรรมการผูจ้ดัการของ
บริษทัฯ 

2.4 คณะกรรมการของบริษทัฯ อาจมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
พิจารณาและด าเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ (ทั้ง
ท่ี เ ป็นตัวเ งินและไม่เป็นตัวเ งิน) ของผู ้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท เพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ในเร่ืองดงัน้ี 

1)  เพื่อก าหนดนโยบายแผนบริหารจดัการดา้นทรัพยากรบุคคลส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง
ของกลุ่มบริษทั ใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกบัเป้าหมายทางธุรกิจของบริษทัฯ 

2)  เพื่อสร้างความมัน่ใจว่าค่าตอบแทนรวมถึงผลประโยชน์ต่างๆ ส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง
ของกลุ่มบริษทั อยูใ่นระดบัท่ีสามารถแข่งขนักบัผูป้ระกอบธุรกิจรายอ่ืนในอุตสาหกรรม
เดียวกนัได ้

3)  เพื่อรักษาบุคลากรท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมในต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงไวก้บับริษทัฯ 

5.  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย   
 

ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 

1 นายยทุธ   ชินสุภคักุล ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

2 นายวีระ   เหล่าวิทวสั กรรมการบริหารความเส่ียง 

3 นายชยัวฒัน์       อศัวินทรางกูร กรรมการบริหารความเส่ียง 
 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
  

1. ก าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงโดยรวมของกลุ่มบริษัท เพื่อน าเสนอ
คณะกรรมการของบริษทัฯ เพื่อพิจารณาอนุมติัและท าการทบทวนตามความเหมาะสม 

2. ก าหนดกรอบแนวทางในการบริหารจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทั ให้สอดคลอ้งกบันโยบายการ
บริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทั เพื่อให้สามารถประเมิน ติดตาม และดูแลให้การบริหารจดัการ
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ความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ของกลุ่มบริษทัรวมถึง
การทบทวนตามความเหมาะสมและจ าเป็น 

3. ก ากบัดูแลและติดตามการปฏิบติัตามนโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทั ภายใตก้รอบ
แนวทางในการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัฯ 

4. สนบัสนุนและพฒันาแนวทางการบริหารความเส่ียงเพื่อใหก้ารบริหารความเส่ียงมีการด าเนินงานทัว่
ทั้งกลุ่มบริษทั 

5. รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการของบริษทัฯ อยา่งสม ่าเสมอเก่ียวกบัสถานะความเส่ียง
ของกลุ่มบริษทั การด าเนินการเพื่อบริหารจดัการความเส่ียง เพื่อให้คณะกรรมการบริษทัรับทราบ
และพิจารณาปรับปรุงแกไ้ข เพื่อให้การด าเนินงานของกลุ่มบริษทับรรลุตามนโยบายและกลยุทธ์ท่ี
ก  าหนด 
 

6.  คณะกรรมการพจิารณาการลงทุน 

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน  มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย   
 

ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 

1 นายแดน   ชินสุภคักุล ประธานกรรมการพิจารณาการลงทุน 

2 นายอารักษ ์  ราษฎร์บริหาร กรรมการพิจารณาการลงทุน 

3 นางยพุาพรรณ    เอกสิทธิกลุ กรรมการพิจารณาการลงทุน 
 
 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพจิารณาการลงทุน  
 

1. ก าหนดกลยทุธ์การลงทุน แผนการลงทุน รวมถึงงบประมาณการลงทุนประจ าปีอนัเก่ียวเน่ืองกบัการ
ลงทุนในธุรกิจหลกัของบริษทัฯ (CAPEX Investments) เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการของบริษทัฯ 
และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (แลว้แต่กรณี) เพื่อพิจารณาและอนุมติัตามขอ้ก าหนดและ
หลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

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

3. พิจารณาสอบทานขอ้เสนอการเขา้ซ้ือกิจการ การเขา้ลงทุน และการขายสินทรัพย ์รวมทั้งการจดัหา
แหล่งเงินทุนท่ีมีความเพียงพอและเหมาะสม ส าหรับการลงทุนในธุรกิจหลกัของบริษทัฯ 
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4. พิจารณาสอบทานการด าเนินการดา้นการลงทุนในธุรกิจหลกัและการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้นของ
บริษทัฯ  

5. ก ากบั ดูแลและติดตามการลงทุนในธุรกิจหลกัและการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้นของบริษทัฯ ให้อยู่
ภายใตก้รอบการบริหารจดัการการลงทุนและความเส่ียงท่ีก าหนด 

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

7. พิจารณาเร่ืองอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษทัฯ   
8. ให้มีอ  านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบติังานเฉพาะอย่างแทนได ้

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

ผู้บริหาร 

ผูบ้ริหาร ณ 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 
 

ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง 

1 นายวรีะ   เหล่าวทิวสั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

2 นางอาภรณ์   ปรัชญาทิพยส์กุล ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาด 

3 นายวรวทิย ์           จารุศรีบุญชยั ผูจ้ดัการโรงงาน 

4 นางกนกอร จนัทน์คร ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน และเลขานุการบริษทั 

5 นายนคร   ช่ืนสม ผูจ้ดัการแผนกบุคคลและธุรการ 
 

อ านาจหน้าทีข่องประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
 

1. มีอ านาจควบคุมการบริหารงานของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริหาร
ก าหนดไว ้และรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร 
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2. พิจารณาการจดัสรรงบประมาณประจ าปีท่ีฝ่ายบริหารจดัท าเพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการ
บริหารพิจารณาอนุมติั รวมทั้งควบคุมการใชจ่้ายงบประมาณประจ าปีของแต่ละหน่วยงาน 

3. พิจารณาประเมินการด าเนินงานของบริษทัฯ อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อป้องกนัความเส่ียงจากปัจจยั
ต่างๆ  ไม่วา่จากภายในหรือภายนอกบริษทัฯ 

4. มีอ านาจสั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพื่อให้การปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบายหรือ
ผลประโยชน์ของบริษทัฯ 

5. พิจารณาการเขา้ท าสัญญาเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทัฯ และสัญญาต่างๆ ซ่ึงเป็นผลประโยชน์ใน
กิจการของบริษทัฯ รวมทั้งก าหนดขั้นตอนและวิธีการจดัท าสัญญาดงักล่าวโดยให้น าเสนอ
กรรมการบริหารและกรรมการบริษทัเพื่อทราบดว้ย 

6. พิจารณาการน าสิทธิและทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ไปก่อภาระผูกพนัใดกบับุคคล บริษทั ห้างร้าน 
หรือสถาบนัการเงิน เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริหารอนุมติั 

7.  พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษทัฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลหรือเงินปันผล
ประจ าปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารอนุมติั 

8. ด าเนินการใดๆ เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานของบริษทัฯ ตามการให้อ านาจจากคณะกรรมการ
บริษทั ซ่ึงอยูภ่ายใตน้โยบายของคณะกรรมการ 
 

ทั้งน้ี อ านาจหน้าท่ีของประธานเจา้หน้าท่ีบริหารดงักล่าวขา้งตน้ จะไม่รวมถึงอ านาจท่ีท าให้
ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารสามารถอนุมติัรายการท่ีตน หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรือ
อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามขอ้บงัคบับริษทัและตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละ ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด) ท ากบับริษทัฯ ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามปกติ
ธุรกิจท่ีมีการก าหนดขอบเขตชดัเจน 

 

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการสรรหา เป็นผูท้  าหนา้ท่ีสรรหากรรมการเพื่อทดแทนกรรมการท่ีครบวาระหรือ

ทดแทนต าแหน่งท่ีวา่งลงดว้ยเหตุอ่ืน ขั้นตอนการด าเนินการประกอบดว้ย 
 

1. ทบทวนพิจารณาทบทวนโครงสร้างและองคป์ระกอบท่ีเหมาะสมของคณะกรรมการบริษทัทั้ง
คณะ เพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัคณะกรรมการบริษทั 

2. ทบทวนคุณสมบติัทัว่ไป คุณสมบติัเฉพาะ คุณสมบติัของกรรมการอิสระ และก าหนดเพิ่มเติม
หลกัเกณฑใ์นการสรรหาและคดัเลือกเพื่อใหต้รงกบัสถานการณ์และความตอ้งการของบริษทัฯ  
และให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือผา่นการพิจารณาสรร
หาแลว้ คณะอนุกรรมการสรรหาจะน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อให้ความเห็นชอบ และ
เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนต่อไป 
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ส าหรับการสรรหาคดัเลือกบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งผูบ้ริหาร คณะกรรมการสรรหา จดัให้มี
แผนการสืบทอดต าแหน่งท่ีครอบคลุมต าแหน่งประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูง เพื่อให้
มัน่ใจวา่บริษทัฯ มีผูบ้ริหารท่ีมีความรู้ ความสามารถ สามารถสืบทอดต าแหน่งท่ีส าคญัต่อไปในอนาคต 

 
 

จ านวนคร้ังการประชุมกรรมการ 
 

ช่ือ-นามสกลุ 
คณะกรรมการ 

บริษทั 
คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

คณะกรรมการ 
สรรหา และ
พจิารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

ความเส่ียง 

คณะกรรมการ 
พจิารณาการ

ลงทุน 

1. นายยทุธ  ชินสุภคักลุ 7/8  4/4  4/4  
2. นายวรีะ  เหล่าวทิวสั 8/8  4/4  4/4  
3. นายแดน  ชินสุภคักลุ 7/8   2/2  2/2 
4. นายประสงค ์หาญปิยวฒันสกุล 7/8  4/4    
5. นายชยัวฒัน์  อศัวนิทรางกรู 7/8 4/4   4/4  
6. นายชาลี ดิษฐลกัษณ 8/8 3/4  2/2   
7. นางยพุาพรรณ   เอกสิทธิกลุ 6/8 4/4    2/2 
8. นายอารักษ ์ราษฎร์บริหาร 7/8     2/2 
9. นางสาวรุ่งระว ี เอ่ียมพงษไ์พฑูรย์

(ออกจากต าแหน่ง เม่ือวนัที่ 1 ต.ค. 
62) 

4/8   1/2   

 
การประชุมของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 
 คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายเปิดโอกาสให้กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ได้ประชุมระหว่าง
กนัเองเพื่อเปิดโอกาสใหอ้ภิปรายปัญหาต่าง ๆ ทั้งท่ีเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทัฯ และเร่ืองท่ีอยูใ่นความสนใจ 
โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมดว้ย และรายงานผลใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบ  
 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการก าหนดให้มีการจดัท าแบบประเมินผลการปฏิบติังานอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ทั้งใน
รูปแบบของการประเมินตนเองรายบุคคล หรือรายบุคคล และการประเมินผลตนเองรายคณะ เพื่อใชเ้ป็น
กรอบในการตรวจสอบและแกไ้ขปรับปรุงการปฏิบติังานในหนา้ท่ีของคณะกรรมการ โดยผลการประเมิน
การปฏิบติังานของกรรมการนั้น ฝ่ายบริหารจะสรุปผลให้คณะกรรมการรับทราบ  และเผยแพร่ผลสรุป
การประเมินคณะกรรมการในแต่ละราย 
 คณะกรรมการไดจ้ดัให้มีบรรทดัฐานการปฏิบติังานของคณะกรรมการอยา่งมีหลกัเกณฑ์ และท า
การประเมินผลการปฏิบติังานเปรียบเทียบกบับรรทดัฐานเป็นระยะๆ ตามท่ีก าหนด 
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คณะกรรมการบรษิทั 

ประธาน 

 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 

ผูจ้ดัการโรงงาน 

ผช. ผจก. โรงงาน 

 

แผนกเตรยีมพมิพ ์

 

แผนกพมิพ ์

 

แผนกส าเรจ็รปู 

 

แผนกวศิวกรรม 

แผนกวางแผน&
ควบคุมการผลติ 

 

 

จดัซื้อกระดาษ 

ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 

 

แผนกการตลาด ต.ป.ท. 

 

แผนกการตลาดใน ป.ท. 

 

แผนกบรกิารการตลาด 

ผูอ้ านวยการ 
ฝ่ายการตลาด 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี
และการเงนิ 

ผูจ้ดัการแผนก
บุคคลและธุรการ 

ผูจ้ดัการแผนก 
สโตรแ์ละจดัส่ง 

 

แผนกประเมนิ
ราคา 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 

เลขานุการบรษิทั 
 

โครงสร้างการจัดการ  
Management structure 
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เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ ง นางกนกอร จนัทน์คร ด ารงต าแหน่งเลขานุการ
คณะกรรมการ โดยมีขอบเขต อ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบดงัน้ี  

1. เพื่อท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาให้ค  าแนะน าแก่กรรมการในดา้นการปฏิบติัตามกฎหมายเก่ียวกบั
หนา้ท่ีความรับผดิชอบต่างๆ ของกรรมการ  

2. จดัท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ รายงานประจ าปี  
3. จดัประชุมคณะอนุกรรมการต่าง ๆ   
4. จดัเก็บเอกสารตามท่ีกฎหมายก าหนด   

 

และเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ัง โดยเลขานุการคณะกรรมการท่ีคณะกรรมการ
แต่งตั้งข้ึน  เป็นผูท่ี้คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ท่ีจะช่วยให้ค  าแนะน า
แก่กรรมการในการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ตลอดจนด้านบรรษทัภิบาลได้อย่าง
ถูกตอ้ง  

ทั้งน้ีเพื่อเป็นการพฒันาความรู้ของเลขานุการบริษทัอย่างสม ่าเสมอ บริษทัจึงจดัให้เลขานุการ
บริษทัเขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรต่างๆ ดงัน้ี 

 

-  การค านวณผลประโยชน์พนกังานตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
-   การบญัชีส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
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ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษทั 
 

1. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูพ้ิจารณาก าหนดค่าตอบแทนท่ีจ าเป็นและเหมาะสม
ท่ีเป็นตวัเงิน ให้แก่ กรรมการบริษทั กรรมการชุดยอ่ย โดยน าเสนอขออนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการ 
และท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปี ค่าตอบแทนรวม ท่ีเป็นตวัเงินของคณะกรรมการ
บริษทัในรูปของเบ้ียประชุมและบ าเหน็จกรรมการ เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 3,805,500  บาท รายละเอียด 
ดงัน้ี 

                หน่วย :  บาท 
 

ช่ือ-นามสกลุ 
คณะกรรมการ 

บริษัท 
คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

บ าเหน็จ 
กรรมการ 

รวม 

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

2.  นายวีระ  เหล่าวิทวสั 210,000  180,000 127,500 517,500 

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

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

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

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

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

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

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

เลขานุการบริษทั      

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

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

หมายเหตุ : เม่ือวนัที่ 25 เมษายน 2562 เป็นต้นมาท่ีประชุมสามญัผู้ถือหุ้นอนุมติัค่าเบีย้ประชุม ดังนี้:- 
1. เบีย้ประชุมกรรมการ  17,500  บาท/เดือน 
2. เบีย้ประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000  บาท/คร้ัง 
3. เบีย้ประชุมกรรมการตรวจสอบ 26,000  บาท/คร้ัง 
4. เบีย้ประชุมกรรมการบริหาร 15,000  บาท/เดือน 
5. บ าเหนจ็กรรมการ จ่ายวงเงินไม่เกิน 850,000 บาท  ของก าไรสุทธิในปี 2561 

 

1 – นางสาวรุ่งระวี เอ่ียมพงษไ์พฑูรย ์ลาออกจากต าแหน่ง เม่ือวนัท่ี 1 ต.ค. 62 
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2.  ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท 
 

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

ล าดบั ช่ือ นามสกลุ ต าแหน่ง 
1 นายวีระ เหล่าวิทวสั กรรมการบริหารและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2 นางอาภรณ์  ปรัชญาทิพยส์กุล ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาด 
3 นายวรวิทย ์จารุศรีบุญชยั ผูจ้ดัการโรงงาน 
4 นางกนกอร  จนัทน์คร ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
6 นายนคร  ช่ืนสม   ผูจ้ดัการแผนกบุคคลและธุรการ 

 
บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารในรูปของเงินเดือน และผลตอบแทนอ่ืน เช่น โบนัส       

เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ทั้งน้ียงัไม่รวมผลประโยชน์พนกังานหลงัจากออกจากงาน โดยสรุปได้
ดงัน้ี :- 

หน่วย :  บาท 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี 2562 ปี 2561 
เงินเดือน 8,055,900 9,729,500 

โบนสั 795,000 900,000 

เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ, อ่ืน ๆ 494,025 640,345 

รวม 9,344,925 11,269,845 

บุคลากร  
บุคลากรของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  มีจ  านวนทั้งส้ิน 265 ราย   และ ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2561  มีจ  านวนทั้งส้ิน 279 ราย  บริษทัฯ จ่ายค่าตอบแทนบุคลากรเป็น เงินเดือน ค่าล่วงเวลา 
โบนัส  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนส ารองเล้ียงชีพ และสวสัดิการอ่ืน  ทั้ งน้ียงัไม่รวม
ผลประโยชน์พนกังานหลงัจากออกจากงานโดยสรุปไดด้งัน้ี :- 

หน่วย :  บาท 
ค่าตอบแทน ปี 2562 ปี 2561 

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

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

 บริษทัตระหนักในคุณค่าของบุคลากร และเช่ือมัน่ว่า บุคลากรเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดในการ
ประกอบธุรกิจ จึงใหค้วามส าคญัในการดูแลพนกังานใหไ้ดรั้บการส่งเสริมและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ไดรั้บ
ผลตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสม และไดรั้บโอกาสในการกา้วหนา้ในอาชีพ ดงัน้ี 

1. บริษทัฯ ก าหนดแผนการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร รวมทั้งจดัสรรงบประมาณท่ีพอเพียง
เพื่อให้พนักงานจะได้รับโอกาสในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และพฒันาศกัยภาพของ
พนักงาน ทั้ งในส่วนของความสามารถหลักขององค์กร ความสามารถในการปฏิบัติงานท่ี
รับผดิชอบตลอดจนความสามารถในเชิงบริหาร เพื่อสร้างคุณค่าต่อพนกังานและบริษทั และความ
เป็นเลิศในธุรกิจ  

2. บริษทัฯ ให้ความส าคญัในการจดัส่ิงแวดล้อมในการท างานให้เหมาะสม โดยค านึงถึงอนามยั          
ความปลอดภัย โดยจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม เพื่อ
ด าเนินงานเก่ียวกบัความปลอดภยัและอนามยัท่ีดี บริษทัจดัให้มีการตรวจสอบความปลอดภยัของ
สถานท่ีท างานอย่างสม ่าเสมอ และจดัเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ ดา้นความปลอดภยัต่างๆ 
ใหแ้ก่พนกังาน และดูแลใหพ้นกังานใชเ้คร่ืองมือป้องกนัอุบติัภยัอยา่งเคร่งครัด  

3. บริษทัฯ ส่งเสริมให้พนกังานมีสุขภาพอนามยัท่ีแข็งแรง  เช่น รณรงคใ์ห้งดสูบบุหร่ี และสูบได้
เฉพาะสถานท่ีท่ีจดัเตรียมไวใ้ห้เท่านั้น,  รณรงค์ให้มีการออกก าลงักาย, จดัหาอุปกรณ์/เคร่ืองใช ้
เพื่ออ านวยความสะดวกในการท างาน และจดัใหมี้การตรวจสุขภาพแก่พนกังานเป็นประจ าทุกๆปี
เสมอมา 

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

5. บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพใหแ้ก่พนกังาน เร่ิมตั้งแต่งวดเดือนกนัยายน 2546 เป็นตน้
มา โดยพนกังานจะจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3-5 ของค่าจา้งทุกๆ เดือน ในขณะท่ีบริษทัฯ จะ
จ่ายเงินสมทบในอัตราเท่ากันกับท่ีพนักงานจ่ายเงินสะสม เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีได้
มอบหมายใหส้ถาบนัการเงินแห่งหน่ึงเป็นผูจ้ดัการกองทุน เพื่อประโยชน์แก่พนกังานโดยเฉพาะ 
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คณะกรรมการบริษทัไดร่้วมกนัก าหนดแนวทางการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นไป
ตามขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย ์และกรรมการของบริษทัฯ ซ่ึงจะสามารถสรุปได้
ดงัน้ี 

 

นโยบายเกีย่วกบัการก ากบัดูแลกจิการ 
 

บริษทัฯ ก าหนดแนวนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการดงัน้ี 
 

1. ใหค้วามเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้และปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั 
2. จดัโครงสร้างคณะกรรมการแบ่งตามหน้าท่ี ความรับผิดชอบ โดยนอกจากคณะกรรมการ

บริษทัแลว้ อาจมีการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะอ่ืนได ้นอกจากน้ี ให้มีการก าหนดบทบาท 
หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะอยา่งชดัเจน 

3. ด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลอย่างชัดเจนและ
เพียงพอในเวลาท่ีเหมาะสม 

4. ด าเนินธุรกิจดว้ยความระมดัระวงั  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดา้นความเส่ียง  ให้มีการประเมิน 
วาง    กลยทุธ์แกไ้ข และติดตามบริหารความเส่ียงอยา่งเหมาะสมและสม ่าเสมอ 

5. สร้างส านึกในการปฏิบติังานอย่างมีจริยธรรมและถูกต้องชอบธรรมให้แก่ผูบ้ริหารและ
พนกังาน 

 

บริษทัฯ ได้ด าเนินนโยบายการก ากับดูแลกิจการ ตามแนวทางท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ไดแ้ก่ 

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

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 

บริษทัฯ ให้ความส าคญัเก่ียวกบัสิทธิของผูถื้อหุ้นทุกๆคน อย่างเท่าเทียมกนั โดยผูถื้อหุ้นมี
สิทธิในการรับทราบขอ้มูลผลการด าเนินงานและนโยบายการบริหารงาน มีสิทธิในการรับส่วนแบ่งก าไร

การก ากบัดูแลกจิการ 
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และสิทธิการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น นอกจากน้ี ผูถื้อหุ้นทุกรายยงัไดรั้บสิทธิอยา่งเท่าเทียมตามท่ีก าหนด
ไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และเพื่อเป็นการให้ความมัน่ใจวา่ผูถื้อหุ้นทุกรายมี
สิทธิเท่าเทียมกัน  บริษทัฯ ได้จดัให้มีกระบวนการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ มี
มาตรการดูแลการใชข้อ้มูลภายใน มีการควบคุมและดูแลการท ารายการระหวา่งกนัรวมทั้งมีการเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีเพียงพอ 

ในการประชุมผู ้ถือหุ้นทุกคราว บริษัทฯจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้ งข้อมูล
ประกอบการประชุมในวาระต่าง ๆ อยา่งเพียงพอให้ผูถื้อหุ้นทราบในทนัทีท่ีแลว้เสร็จ หรือจดัส่งหนงัสือ
เชิญล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้  

หนังสือเชิญประชุมจะแจ้งรายละเอียดให้ผูถื้อหุ้น น าเอกสารหลักฐานท่ีจ าเป็นมาให้
ครบถว้นในวนัประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อรักษาสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมของผูถื้อหุ้น ส่วนในวนัประชุม ผูถื้อ
หุน้สามารถลงทะเบียนเขา้ประชุมล่วงหนา้ไดก่้อนการประชุม 1 ชัว่โมง 

การประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถ
แต่งตั้งกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ท่านเป็นผูรั้บมอบอ านาจเขา้ร่วมประชุมแทนซ่ึงไดแ้จง้ขอ้ความไวใ้น
หนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งมีการเสนอให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ เขา้ร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได ้

นอกจากน้ี บริษทัฯยงัได้อ านวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นในการมาร่วมประชุมผูถื้อหุ้น 
โดยจดัเตรียมหอ้งประชุมท่ีเขา้ถึงไดส้ะดวกและมีขนาดเหมาะสมรองรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดอ้ยา่งเพียงพอ 
และในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถมาร่วมประชุมดว้ยตนเอง ก็สามารถมอบฉนัทะให้ผูอ่ื้นเขา้ประชุมและ
ลงมติแทนได ้โดยการแนบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ท่ีส่งไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ 

ในการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัฯได้ก าหนดให้กรรมการบริษทัทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการชุดย่อยเขา้ร่วมประชุมเพื่อตอบค าถามต่อท่ีประชุมทุก
คราว นอกจากน้ี ในการประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ังจะมีคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมการอิสระร่วม
อยูด่ว้ย โดยประธานท่ีประชุมหรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากประธานท่ีประชุมมีหนา้ท่ีจดัสรรเวลาให้
อยา่งเหมาะสม ส่งเสริมใหมี้การแสดงความเห็นและซกัถามในท่ีประชุม เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเท่า
เทียมกนัในการตรวจสอบการด าเนินงานของบริษทัฯ ให้แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ 
รวมทั้งมีการบนัทึกประเด็นซกัถามและขอ้คิดเห็นท่ีส าคญัไวใ้นรายงานการประชุม 

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

นายยทุธ ชินสุภคักุล               ต  าแหน่ง  ประธานกรรมการบริษทั 
นายวรีะ เหล่าวทิวสั ” กรรมการบริหาร/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
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นายแดน     ชินสุภคักุล ต าแหน่ง ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการ 
นายประสงค ์     หาญปิยวฒันสกุล ” กรรมการบริหาร 
นายชาลี     ดิษฐลกัษณ ” กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
นางยพุาพรรณ    เอกสิทธิกุล ” กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 

 

ซ่ึงมีการพิจารณาลงคะแนนเสียงเรียงล าดบัตามวาระท่ีก าหนดไว ้และไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหุ้นทุก
วาระ 
 

2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 
 

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางท่ีดีต่อสิทธิของผูถื้อหุ้นอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะการ
ด าเนินการให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยสามารถเสนอช่ือบุคคลท่ีผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยเห็นวา่มีคุณสมบติัเหมาะสมท่ี
จะเป็นกรรมการ และเสนอในวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้  

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

บริษทัฯ มีบตัรลงคะแนนเสียงส าหรับผูถื้อหุ้น เพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียงกรณีท่ีผูถื้อหุ้น
ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระของการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี  25 เมษายน 2562 ไม่มีการเปล่ียนล าดบั
ระเบียบวาระและไม่มีการขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนท่ีไม่ไดก้  าหนดไวใ้นท่ีประชุมอยา่งใด 
 

3.  สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 
 

บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
3.1. พนักงาน  บริษทัฯปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนท่ี

เหมาะสม ตลอดจนมีการพฒันาศกัยภาพในการท างานโดยการจดัฝึกอบรมให้บุคคลากรอยา่ง
สม ่าเสมอ และดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของพนักงาน  บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพทุกๆ ปี และ จัดให้มี
คณะกรรมการสวสัดิการ เพื่อร่วมกนัปรึกษาหารือ และให้ขอ้เสนอแนะในการจดัสวสัดิการท่ี
เป็นประโยชน์ต่อพนักงาน บริษัทฯได้จัดตั้ งกองทุนส ารองเล้ียงชีพให้แก่พนักงาน เพื่อ
ประโยชน์แก่พนกังานโดยเฉพาะ 
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3.2. คู่ค้าและเจ้าหนี ้บริษทัฯปฏิบติัต่อคู่คา้และเจา้หน้ีอยา่งเป็นธรรม เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้   
และ/หรือ ขอ้ตกลงในสัญญาท่ีท าร่วมกนั 

3.3. ลูกค้า  บริษัทฯผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยให้
ความส าคญักบัการบริการ และความตรงต่อเวลาควบคู่กนัไป 

3.4. คู่แข่ง  บริษทัฯประพฤติตามกติกาการแข่งขนัท่ีดี และหลีกเล่ียงวิธีการไม่สุจริตเพื่อท าลาย
คู่แข่ง 

3.5. ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ บริษทัฯนโยบายไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือ
ลิขสิทธ์ิ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบงาน การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเร่ืองอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการปฎิบติังาน 

3.6. ด้านส่ิงแวดล้อม  จากการท่ีบริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตส่ิงพิมพต่์างๆ จึงมีการดูแลส่ิงแวดลอ้มจากการ
ประกอบธุรกิจเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยการท าบ่อบ าบดัน ้ าเสียข้ึนภายใน
บริษทัฯ  

3.7. ด้านสังคมและชุมชน   มากกว่า 10 ปีแลว้ ท่ีบริษทัฯไดร่้วมสนับสนุนโครงการช่วยเหลือน้องๆ
ในถ่ินทุรกันดารในจังหวดัต่างๆ โดยบริษทัฯได้ร่วมกบัคณะผูบ้ริหาร,พนักงาน และผูใ้จบุญ
มากมาย       ในการร่วมกนับริจาคอุปกรณ์ดา้นการศึกษา อุปกรณ์กีฬา เคร่ืองมือทางการเกษตร ยา
รักษาโรค ขา้วสารอาหารแหง้ ทุนอาหารกลางวนั ตลอดจนส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ เป็นประจ าทุกๆ 
ปี โดยได้รับการอาสาจากพนักงานของบริษทัฯ และผูใ้จบุญ  ในการเดินทางน าไปมอบให้กบั
เด็กๆ ท่ียากไร้ในถ่ินทุรกนัดารดว้ยตนเอง ทั้งน้ีเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาส และพฒันาสังคมในดา้น
การศึกษาใหก้บัเด็กเหล่านั้น 

บริษทัฯรับผิดชอบต่อชุมชนโดยไม่ปล่อยน ้ าเสียลงในท่อระบายน ้ า โดยบริษทัได้ท าบ่อ
บ าบัดน ้ าเสียข้ึนภายในบริษัท เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชนใกล้เคียง 
ตลอดจนใหค้วามร่วมมือในดา้นต่างๆกบัชุมชนเป็นอยา่งดี 
  นอกจากน้ีบริษัทฯยงัได้ร่วมท าบุญทางด้านศาสนา เป็นประจ า โดยทางคณะผูบ้ริหาร, 
พนกังาน และผูมี้จิตศรัทธา  ไดร่้วมกนัเป็นเจา้ภาพถวายผา้ป่าสามคัคี เพื่อเจริญพระพุทธศาสนา 
โดยคณะผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ จะร่วมเดินทางไปถวายผา้ป่าร่วมกนั ท่ีวดัต่างๆ ใน
ต่างจงัหวดั ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดความสามคัคีร่วมกนัในหมู่คณะ และไดมี้โอกาสท าบุญร่วมกนัตาม
ประเพณี 

ทั้งน้ีบริษทัฯไดจ้ดัใหมี้ตูแ้สดงความคิดเห็น และขอ้ร้องเรียน ซ่ึงอยูภ่ายในบริษทัฯ หลายจุด
เพื่อให้ผูท่ี้พบเห็นส่ิงท่ีผิดกฎหมาย หรือพบว่ามีการทุจริตในองค์กร  สามารถส่งเอกสารแจ้ง
คณะกรรมการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ บุคคลเพื่อท าการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงไดต้ลอดเวลา 
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4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษทัฯไดใ้หค้วามส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ทัว่ถึงและ
ทนัเวลา และเท่าเทียมทั้งขอ้มูลทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และขอ้มูลอ่ืนใด เพื่อให้นกัลงทุนและผูท่ี้
เก่ียวขอ้งทั้งท่ีเป็นผูถื้อหุ้นและผูท่ี้สนใจจะถือหุ้นในอนาคตไดใ้ชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุน โดยผ่าน
ช่องทางและส่ือการเผยแพร่ขอ้มูลต่างๆ ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนผา่นเวบ็ไซตข์อง
บริษทัท่ี www.epco.co.th พร้อมทั้งมีหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ ท าหนา้ท่ีส่ือสาร ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล
ท่ีเป็นประโยชน์ให้แก่ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน และผูท่ี้สนใจ สามารถติดต่อขอขอ้มูลต่างๆ จากหน่วยงานนกั
ลงทุนสัมพนัธ์ได้ท่ี หมายเลขโทรศัพท์  02-551-0541-4 ต่อ 474, 02-522-6938 หรือ Email : 
epcoacc@truemail.co.th  
 

5.  ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

5.1 ภาวะผู้น าและวสัิยทศัน์  
คณะกรรมการของบริษทัฯ มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทศัน์ นโยบาย ทิศทางการด าเนินงาน

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

 

หน้าทีค่วามรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 
1. ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติ

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ 
2. ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัทฯ และก ากับดูแลให้ฝ่ายบริหาร

ด าเนินการเป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เพื่อเพิ่ม
มูลค่าใหสู้งสุดใหแ้ก่บริษทัฯ และผูถื้อหุน้ 

3. ทบทวนและใหค้วามเห็นชอบในการด าเนินการใดๆ ท่ีกฎหมายก าหนด 
4. ก าหนดวิสัยทศัน์ของกิจการ และรับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบติังานของฝ่าย

บริหาร โดยใหมี้ความตั้งใจและความระมดัระวงั 
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5. จดัให้มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได้ รวมทั้งดูแลให้มี
ระบบการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจดัการความเส่ียงการรายงานทางการเงิน และการ
ติดตามผล 

6. ดูแลไม่ใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ 
7. ก ากบัดูแลกิจการใหมี้การปฏิบติังานอยา่งมีจริยธรรม 

 

วาระด ารงต าแหน่งของกรรมการ 
บริษทัฯ ก าหนดเป็นนโยบายให้กรรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหน่งติดต่อกนัไดไ้ม่เกิน 

3 ปี กรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหน่งอยูใ่นคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการสรรหา 
แลว้แต่กรณี จะมีวาระการด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการแต่ละคณะเท่าวาระท่ีกรรมการอิสระแต่ละท่าน
มีอยู ่
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
โดยท่ีหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีได้เสนอแนะให้กรรมการรายใดรายหน่ึงควรด ารง

ต าแหน่งกรรมการบริษทัจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษทั ปรากฏว่าในปี 2562 ไม่มีกรรมการท่านใดด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษทัจดทะเบียนเกิน 5 บริษทั 

 

5.2  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์       
เพื่อป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบเม่ือเกิด

รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยก าหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมติัรายการท่ีเก่ียว
โยงกนัก่อนท ารายการไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั้งก าหนดนโยบายและวธีิการดูแลไม่ให้ผูบ้ริหาร และ
ผูเ้ก่ียวขอ้งน าขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตน ในเร่ืองรายการท่ีมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั คณะกรรมการไดพ้ิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกคร้ัง 
โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯเป็นส าคญั รวมทั้งมีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ โดยราคา และเง่ือนไขเสมือนท ารายการกบับุคคลภายนอก และไดเ้ปิดเผยรายละเอียดมูลค่า
รายการ คู่สัญญา เหตุผล ความจ าเป็น ไวใ้นรายงานงบการเงิน รายงานประจ าปี และแบบ 56-1 

 

5.3  จริยธรรมธุรกจิ 

บริษทัฯ ก าหนดปรัชญาและจรรยาบรรณธุรกิจไวเ้ป็นลายลักษณ์อกัษรอย่างชัดเจน ให้
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ทุกระดบั ยึดถือและน าไปปฏิบติัในแนวทางเดียวกนั เพื่อให้การปฏิบติั
หน้าท่ีตามภารกิจของบริษทัฯ เป็นไปดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต และเท่ียงธรรม ทั้งการปฏิบติัต่อบริษทัฯ 
และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม รวมทั้งสาธารณชน และสังคม รวมถึงก าหนดบทลงโทษทางวนิยัไวด้ว้ย 
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บริษทัฯมีเจตนารมณ์ท่ีจะด าเนินธุรกิจและบริหารงานอย่างมีคุณธรรม  จริยธรรม  และ
ปฎิบติัตามกฏหมาย ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม  โดยยึดหลักความ
ซ่ือสัตย ์ ความยุติธรรม โปร่งใสเป็นส าคญัมาโดยตลอด  และมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ท่ีดีแก่ผูถื้อหุ้น  
และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโดยรวม  เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีดี  บริษทัฯจึงไดก้ าหนดจรรณยาบรรณเพื่อให้
ผูบ้ริหาร และพนักงานพึงปฏิบติั  อนัส่งผลให้เกิดภาพพจน์ท่ีดีต่อบริษทัฯ และได้รับความเช่ือมัน่จาก
สังคม 

5.3.1 แนวทางในการประกอบธุรกิจ 

 บริษทัฯ พึงด าเนินธุรกิจให้ถูกตอ้งตามกฎหมายและไม่ด าเนินธุรกิจกบัผูด้  าเนินธุรกิจท่ีผิด
กฎหมาย ตลอดจนส่งเสริมใหพ้นกังานยดึถือปฏิบติัตามกฎหมาย 

 บริษทัฯ บริหารงานด้วยความซ่ือตรง รวมทั้งการบนัทึกบญัชีท่ีถูกตอ้ง การเสนอและใช้
งบประมาณอยา่งชดัเจนและประหยดั รวมถึงการประเมินโครงการลงทุนต่างๆ อยา่งซ่ือตรง 
ถูกตอ้ง โปร่งใส และมีหลกัการ 

 บริษทัฯ เช่ือมัน่วา่การด าเนินธุรกิจท่ีย ัง่ยืน ตอ้งมีความซ่ือตรง  มีจริยธรรมและคุณธรรมเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน 

 เคารพและสนบัสนุนกิจกรรม/ธุรกรรม ท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายและจริยธรรมขององคก์ร 
 

5.3.2 การรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น 

 บริษทัฯ เคารพสิทธิของผูถื้อหุ้นในการรับทราบขอ้มูลท่ีจ าเป็นเพื่อใช้ในการประเมินการ
บริหารงานของบริษทั พร้อมเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้งตามความจริง และรายงานฐานะทางการ
เงินของบริษทัต่อผูถื้อหุ้นอย่างสม ่าเสมอตามหลกัสากลอนัเป็นท่ียอมรับของตลาดเงินทุน
ต่างประเทศท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

 บริษทัฯ จะเคารพและรักษาสิทธิต่างของผูถื้อหุน้ดว้ยความสุจริต โปร่งใส่ และเป็นธรรม 

 บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะบนัทึกรายการทางบญัชีอยา่งถูกตอ้งครบถว้นเป็นไปตามมาตราฐาน
การบญัชีและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยผ่านการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบภายใน  ผูส้อบ
บญัชีภายนอกและคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

5.3.3 การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 

 บริษทัฯ ไม่แสวงหาขอ้มูล  ความลบัทางการคา้ของคู่แข่งดว้ยวธีิการท่ีไม่สุจริต 

 บริษทัฯ พึงด าเนินธุรกิจ และแข่งขนัทางการตลาดอย่างเป็นธรรม ไม่ให้ร้ายและซ ้ าเติมคู่
แข่งขนั 
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 บริษทัฯ ค านึงถึงความเสมอภาคและความซ่ือสัตยใ์นการด าเนินธุรกิจ และผลประโยชน์
ร่วมกบัคู่คา้ 

 บริษทัฯ ส่งเสริมการแข่งขนัท่ีเสมอภาค มีความเป็นธรรม และยึดถือกติกาการแข่งขนัอยา่ง
เคร่งครัด 
 

5.3.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 บริษัทฯ ห้ามบุคคลใดๆใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือแก่บุคคลภายนอก
โดยเฉพาะขอ้มูลท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ  ตามกฏระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยและกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 หลีกเล่ียงการกระท าใดๆ ท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร หรือมี
ผลกระทบใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจในการปฏิบติังาน 

 การท่ีพนกังานน าขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของบริษทัไปเปิดเผยแก่บุคคลใดๆในระหวา่งท่ีอยูใ่น
การจา้งงานของบริษทั หรือออกจากการเป็นพนกังานของบริษทัแลว้ โดยไม่ไดรั้บอนุญาต
อยา่งถูกตอ้ง ถือวา่เป็นการขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งหน่ึง 

 ระมดัระวงัเร่ืองความสัมพนัธ์ส่วนตวักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั้ง
ความสัมพนัธ์หรือธุรกิจส่วนตวักบัเพื่อนพนกังานดว้ยกนัท่ีมีผลประโยชน์เขา้มาเก่ียวขอ้ง 
หรืออาจมีผลกระทบต่อบรรยากาศในการปฏิบติังาน 
 

5.3.5 การปฏิบัติต่อลูกค้า 

 ไม่รับส่ิงของ หรือเรียกร้องผลประโยชน์ใดๆ ท่ีส่อถึงการกระท าไม่สุจริตต่อลูกคา้ 

 ส่งมอบสินคา้และบริการ ใหต้รงตามขอ้ก าหนดของลูกคา้ 

 รักษามาตราฐานและภาพลกัษณ์ของสินคา้  เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้ 

 ยินดีรับขอ้ติชมหรือร้องเรียนจากลูกคา้  เพื่อเป็นการปรังปรุงแกไ้ขให้ดี หรือเพื่อให้ตรงกบั
ความตอ้งการของลูกคา้ 
 

5.3.6 การปฏิบัติต่อพนักงาน 

 บริษทัฯ ยดึถือเสมอวา่พนกังานทุกคนเป็นทรัพยากรอนัมีค่า และส าคญัยิง่ 

 บริษทัฯ ให้ความส าคญัต่อการพฒันาทกัษะ ความรู้ และความสามารถของพนกังานอย่าง
ทัว่ถึง พร้อมทั้งมีแผนในการจะใหสื้อทอดในต าแหน่งท่ีส าคญั 

 บริษทัฯ เคารพในสิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรมต่อพนกังานทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบติั 

 บริษทัฯ มีการใหผ้ลตอบแทนพนกังานและสวสัดิการต่างๆซ่ึงอยูบ่นพื้นฐานความยติุธรรม 
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5.3.7 รับผดิชอบต่อสังคม ช่วยเหลือสังคม 

 บริษทัฯ พึงด าเนินธุรกิจท่ีไม่ขดัต่อขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม หรือไม่มีผลกระทบต่อ
สังคม 

 บริษทัฯ จดักิจกรรมสนบัสนุนช่วยเหลือสังคมหรือชุมชน  ตลอดใส่ใจผลกระทบรอบขา้ง
มากกวา่ท่ีกฏหมายก าหนด 

 ปลูกฝังจิตส านึกเร่ืองความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ต่อพนกังานในทุกระดบัของ
องคก์รอยา่งต่อเน่ือง 
 

5.3.8 สร้างค่านิยมทีค่ านึงผลประโยชน์ขององค์กรมากกว่าบุคคล 

 บริษทัฯ ส่งเสริมใหพ้นกังานทุกคนค านึงถึงผลประโยชน์ขององคก์ร หรือส่วนรวมมากกวา่
ส่วนตน  เช่น ใชท้รัพยสิ์นขององคก์รอยา่งทะนุถนอม  และประหยดัการใชข้อ้มูลภายในของ
บริษทัของแต่ละหน่วยงานเพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่องคก์ร  

 ไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งในกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความบัน่ทอนต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็น
กลาง รวมไปถึงการกระท าหรือความสัมพนัธ์ท่ีขดัต่อผลประโยชน์ขององคก์ร 
 

5.3.9 การดูแลรักษาทรัพย์สินและข้อมูลสารสนเทศ 

 ปกป้องดูแลทรัพยข์องบริษทัมิใหเ้สียหาย  สูญหาย  และใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด  รวมทั้ง
การดูแลรักษาเป็นไปอยา่งเหมาะสม 

 รักษาความปลอดภยัของขอ้มูลสารสนเทศ  และไม่เปิดเผยรหสัผา่นท่ีเขา้ถึงขอ้มูลบริษทั
ใหแ้ก่ผูอ่ื้น 

 ใชท้รัพยสิ์นของบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั  รวมถึงไม่
น าทรัพยสิ์นของบริษทัไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตน 

 

5.3.10  การปฏิบัติต่อคู่สัญญา 

 เจรจาและท าสัญญาดว้ยความเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบคู่สัญญา ค านึงถึงช่ือเสียงและภาพพจน์
ของบริษทัเสมอ 

 มุ่งหมายท่ีจะพฒันาและรักษาสัมพนัธภาพท่ีย ัง่ยนืกบัคู่สญัญา ในเร่ืองของคุณค่าสินคา้และ
บริการ ท่ีคู่ควรกบัมูลค่าเงิน คุณภาพทางดา้นเทคนิคและมีความเช่ือถือซ่ึงกนัและกนั 

 ไม่ใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากการจดัซ้ือจดัหา มาใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตนและหรือบุคคลอ่ืน 
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 รักษาความลบัของคู่สัญญาในการด าเนินธุรกิจ  ไม่ด าเนินธุรกิจโดยมิชอบระหวา่งคู่สัญญา 
ไม่ติดสินบนหรือจดัส่ิงของใหผู้อ่ื้น โดยหวงัผลประโยชน์ทางธุรกิจ 

 

5.4  การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 

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

 

5.5  การรวมหรือแยกต าแหน่ง 
ในปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกบัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ไม่เป็นลูกจา้งของบริษทัฯ ดงันั้นจึงมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเต็มท่ี และการท่ีนายยุทธ  
ชินสุภคักุล ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการบริษทัและประธานกรรมการบริหารควบคู่กนัไปนั้น 
เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจเป็นส าคญั อยา่งไรก็ตามคณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดบทบาท
และหนา้ท่ีของทั้งสองต าแหน่งดงักล่าวแยกไวอ้ยา่งชดัเจน นอกจากน้ี บริษทัฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบซ่ึงประกอบด้วยกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระจ านวน 3 ท่าน ท าหน้าท่ีในการถ่วงดุลและ
ตรวจทานการบริหารงานของบริษทัอีกดว้ย 

 

5.6  การพฒันากรรมการและผู้บริหาร  
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูก้  าหนดและมีส่วนร่วมในวิสัยทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ 

และ งบประมาณของบริษทัฯ รวมถึงการก ากบัดูแลใหฝ่้ายบริหารด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผน
ธุรกิจ และงบประมาณท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัให้มีการประชุม
ถ่ายทอดแผนธุรกิจไปยงัผูบ้ริหารและพนกังานให้เกิดความเขา้ใจร่วมกนัอยา่งต่อเน่ืองรวมทั้งจดัให้มีระบบ
การควบคุมภายใน การก ากบัดูแลกิจการและการบริหารความเส่ียงท่ีดี นอกจากนั้นกรรมการบริษทัทั้งหมด
ผา่นการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) แลว้  
 

5.7  การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง  
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีหนา้ท่ีในการสรรหากรรมการท่ีมีคุณสมบติัท่ี

เหมาะสมมาด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์การท างานในอดีตท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของต าแหน่งท่ีสรรหา  

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัค านึงถึงสิทธิของผูถื้อหุ้นและการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเป็น
ธรรมและเท่าเทียมกนั ไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูถื้อหุ้นรายย่อย นกัลงทุนสถาบนั หรือผูถื้อหุ้น



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ           บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

 

  หนา้ท่ี  166  166 

ต่างประเทศ และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.epco.co.th)  

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

นอกจากน้ี คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ยงัมีหน้าท่ีในการทบทวนและ
กลัน่กรองการแต่งตั้งผูบ้ริหารระดบัสูง อนัไดแ้ก่ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการเพื่อน าเสนอ
ให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั ทั้งน้ี ในการสรรหา คดัเลือก และแต่งตั้งกรรมการและผูบ้ริหาร
ดงักล่าว คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และผูบ้ริหารของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งไดด้ าเนินการ
โดยปราศจากการเลือกปฏิบติั 
 

5.8  การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม  
ในฐานะบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจ บริษทัฯตระหนกัถึงความสาคญัของการบริหารจดัการบริษทั

ในกลุ่มให้ด าเนินธุรกิจไปในทิศทางท่ีสอดประสานกบันโยบายและการด าเนินงานของบริษทัฯ เพื่อให้
การประกอบธุรกิจเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษทัจึงไดม้อบหมายให้คณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษทัเป็นผูมี้อ  านาจ ในการพิจารณาเสนอแต่งตั้งผูบ้ริหารท่ีมี
ความสามารถและความเช่ียวชาญในธุรกิจต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อเขา้ด ารงตาแหน่งกรรมการใน
บริษทัยอ่ยและร่วมก าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารจดัการบริษทัในกลุ่มให้สอดคลอ้งกนั ซ่ึงในปี 
2560 บริษทัฯไดส่้งตวัแทนของบริษทัไปเป็นกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ย 

 

5.9  การป้องกนัการมีส่วนเกีย่วข้องกบัการคอร์รัปช่ัน  
บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความ

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

 บริษทัฯ ไดจ้ดัท านโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชั่น รวมถึงแนวปฏิบติัและขอ้ก าหนดในการ
ด าเนินการท่ีเหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบติัให้ชัดเจนในการด าเนินธุรกิจ ป้องกันการมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการทุจริตและคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดข้ึนกบัธุรกิจของบริษทัฯในทุกรูปแบบ 

บริษทัฯ ไดก้ารรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ
ทุจริต เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ตั้งแต่วนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2561 
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การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
 

บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลและโปร่งใสในการเปิดเผยสารสนเทศทางการ
เงิน   และอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจและผลประกอบการของบริษทัฯ เพื่อความถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ 
เช่ือถือได ้และทนัเวลา ให้กบัผูถื้อหุ้น และนกัลงทุน ตลอดจนบุคคลทัว่ไป บริษทัจึงดูแลเร่ืองการใช้
ขอ้มูลภายในของบริษทัฯ โดยมีมาตรการป้องกนัขอ้มูลภายใน บริษทัไดก้ าหนดเป็นขอ้ปฏิบติัไวใ้นคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจ ซ่ึงบริษทัฯ ถือวา่เป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีจะตอ้งเก็บ
รักษาขอ้มูลความลบัของบริษทัฯ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอ้มูลภายในท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อ
สาธารณะ หรือข้อมูลท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น ซ่ึงมีนโยบายและวิธีการดูแล
ผูบ้ริหารในการน าขอ้มูลของบริษทัฯ ไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ดงัน้ี 

1. ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผูบ้ริหารฝ่ายต่างๆ เก่ียวกับหน้าท่ีท่ีต้องรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรท่ีย ังไม่บรรลุนิติภาวะ และบทก าหนดโทษตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. บริษทัฯ ก าหนดให้กรรมการ และผูบ้ริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยต่์อ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และจดัส่งส าเนารายงานน้ีให้แก่
บริษทัฯ ในวนัเดียวกบัวนัท่ีส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์

3. บริษทัฯ จะด าเนินการส่งหนงัสือเวียนแจง้ให้ผูบ้ริหารทราบว่า ผูบ้ริหารท่ีไดรั้บขอ้มูลภายในท่ี
เป็นสาระส าคญั ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยจ์ะตอ้งระงบัการซ้ือขายหลกัทรัพย์
ของบริษทัฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินหรือขอ้มูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน 
และห้ามเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญันั้นต่อบุคคลอ่ืน โดยบริษทัฯ ได้วางมาตรการลงโทษ
ส าหรับกรณีท่ีผูบ้ริหารฝ่าฝืนนโยบายการน าขอ้มูลภายในไปใช ้โดยบทลงโทษจะข้ึนอยูก่บัความ
รุนแรงของการน าขอ้มูลภายในไปใช ้เร่ิมจาก การตกัเตือนดว้ยวาจา ดว้ยลายลกัษณ์อกัษร และ
ออกจากงาน ตามล าดบั 

4. บริษทัฯ ไดก้ าหนดในขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานของพนกังาน ส าหรับการไม่เปิดเผยหรือใช้
ประโยชน์จากข่าวสารใด ๆ ท่ีเป็นความลบัของบริษทัฯ การระมดัระวงัรักษาขอ้มูลให้เป็น
ความลบั และการไม่ใชต้  าแหน่งหนา้ท่ีในบริษทัฯ หรือขอ้มูลท่ีไดรั้บระหวา่งการปฏิบติังานใน
บริษทัฯ ไปแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ หรือท าให้ประโยชน์ของบริษทัฯลดลง โดย
บริษทัฯจะใชบ้ทลงโทษสูงสุดหากพบวา่พนกังานไดใ้ชข้อ้มูลภายใน หรือมีความประพฤติท่ีส่อ
ไปในทางท่ีจะท าใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บความเส่ือมเสียหรือเสียหาย 
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (audit fee) 
 

ผูส้อบบญัชีส าหรับงบการเงินของบริษทังวดบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ตรวจสอบ
โดย นางสาววนัเพ็ญ อุ่นเรือน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7750 แห่งส านักงาน ปีติเสวี เป็นผูล้ง
ลายมือช่ือในงบการเงิน ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีใน ปี 2560 เป็นจ านวนเงิน 1,650,000 
บาท ปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 1,700,000 บาท และในปี 2562 เป็นจ านวนเงิน 1,900,000 บาท ทั้งน้ีส านกังาน
ปีติเสวีและผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอขา้งตน้ไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ ทั้งน้ีส านักงานปีติเสวียงัเป็นบริษทัผูส้อบบญัชีของบริษทัย่อยทางตรง
และทางออ้มเป็นส่วนใหญ่ 
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 บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) มีนโยบำยด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมรับผิดชอบต่อสังคม  
(Corporate Social Responsibilities : CSR)  ดว้ยควำมตระหนกัและให้ควำมส ำคญัในกำรสนบัสนุนกำร
ด ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ รวมทั้งใส่ใจดูแลส่ิงแวดล้อมอย่ำงต่อเน่ือง โดยยึดหลกักำร
ด ำเนินธุรกิจท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได ้มีจริยธรรม เคำรพต่อสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนได้
เสีย  เช่น ผูถื้อหุน้ พนกังำน ชุมชนท่ีบริษทัฯ ประกอบกิจกำรอยู ่ลูกคำ้ คู่คำ้ และหน่วยงำนภำครัฐตลอดจนถึง
สังคมและประเทศชำติ 
 บริษทัฯ มุ่งมัน่พฒันำธุรกิจส่ิงพิมพ ์และธุรกิจโรงไฟฟ้ำ รวมถึงธุรกิจพลงังำนทดแทนต่ำงๆ โดย
ควบคู่ไปกบัควำมรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดกฎหมำย หรือขอ้ก ำหนดอ่ืนๆ รวมทั้งแนว
ปฏิบติัสำกลท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อพฒันำสร้ำงรำกฐำนของควำมรับผิดชอบอยำ่งต่อเน่ืองและย ัง่ยืน โดยมีนโยบำย
ควำมรับผดิชอบต่อสังคม ดงัต่อไปน้ี 
 

การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม  
 บริษทัฯ มีควำมมุ่งมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นธรรม และมีจริยธรรม ดว้ยควำมสุจริต โปร่งใส 
และสำมำรถตรวจสอบได ้ ส่งเสริมกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้อยำ่งเสรี หลีกเล่ียงกำรด ำเนินกำรท่ีอำจก่อให้เกิด
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ และใส่ใจในกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย เคำรพกฎระเบียบของสังคม  
 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน   
 บริษทัฯ ยึดถือและปฏิบติัตำมกฏหมำยท่ีเก่ียวขอ้งอย่ำงเคร่งครัด และไดก้ ำหนดรูปแบบและแนว
ปฏิบติัในด้ำนต่ำงๆ เพื่อป้องกำรกำรทุจริตคอร์รัปชั่น  และจดัให้มีกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสม โดย
เฉพำะงำนขำย กำรตลำด และกำรจดัซ้ือ  บริษทัฯ ไม่สนบัสนุนกำรให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมท่ีอยู่
ภำยใตก้ำรดูแลรวมถึงกำรควบคุม เร่ืองกำรบริจำคเพื่อกำรกุศล  กำรใหข้องขวญัทำงธุรกิจ และกำรสนบัสนุน
กิจกรรมต่ำงๆ จะตอ้งมีควำมโปร่งใส  

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” 
 

 ทั้งน้ีเลขำนุกำรบริษทั ในฐำนะผูป้ฏิบติังำนสนบัสนุนคณะกรรมกำรตรวจสอบในกำรด ำเนินกำร
ดำ้นกำรป้องกนัและต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ ไดผ้ำ่นกำรอบรมหลกัสูตร Anti-Corruption: The Practical 
Guide (ACPG)  ซ่ึงจดัโดยสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย หรือ IOD โดยหลกัสูตรดงักล่ำวเป็น
หลกัสูตรท่ีครอบคลุมกำรวำงระบบ กระบวนกำรและขั้นตอนต่ำงๆ ในกำรป้องกนักำรทุจริต เพื่อน ำมำเป็น
แนวทำงสนบัสนุนกำรปฏิบติังำนดำ้นกำรป้องกนักำรทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทัฯ 
 

 ทั้งน้ีในปี 2562 บริษทัไม่พบกำรรำยงำน หรือกำรกระท ำผิดเก่ียวกบักำรทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบับริษทัแต่อยำ่งใด 
 

การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 บริษทัฯ ให้ควำมส ำคญักับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐำน สนับสนุนและเคำรพในกำรปกป้องสิทธิ
มนุษยชน เพื่อส่งเสริมกำรเคำรพต่อสิทธิ เสรีภำพ และควำมเสมอภำคของทุกชนชั้น โดยกำรไม่เลือกปฏิบติั 
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 2562 บริษทัมีพนกังานทั้งส้ิน 267 คน และมีพนกังานท่ีทุพพลภาพเขา้ร่วมงาน
กบับริษทัฯ จ านวนทั้งส้ิน 4 คน 
 

การปฏิบัติแรงงานอย่างเป็นธรรม 
 บริษทัฯ มีกำรก ำกบัดูแลให้ค่ำจำ้งแรงงำนอยู่ในระดบัท่ีเหมำะสมกบัอุตสำหกรรมของไทย กำร
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงโครงสร้ำง และกำรจดัระเบียบองค์กรจะด ำเนินกำรอยำ่งรับผิดชอบ รวมทั้งปฏิบติัตำม
กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด และบริษทัฯ ได้จดัตั้งคณะกรรมกำรสวสัดิกำร เพื่อให้พนกังำนมีส่วนร่วมในกำร
บริหำรงำนดำ้นสวสัดิกำร เป็นส่ือกลำงให้ควำมช่วยเหลือในเร่ืองสวสัดิกำรต่ำงๆ มีกำรจดัตั้งกองทุนส ำรอง
เล้ียงชีพ เพื่อสร้ำงหลกัประกนัให้กบัพนกังำน จดัให้มีกำรตรวจสุขภำพแก่พนกังำนเป็นประจ ำทุกปี และมี
กำรตรวจสอบด้ำนควำมปลอดภยัของสถำนท่ีท ำงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ ติดตั้งระบบสัญญำณเตือนภยัภำยใน
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อำคำร ถงัดบัเพลิง ตลอดจนจดัใหมี้กำรฝึกซอ้มดบัเพลิงเบ้ืองตน้เป็นประจ ำทุกๆ ปี   และส ำหรับพนกังำนเขำ้
ใหม่จะจดัอบรมเก่ียวกบัคู่มือกำรปฏิบติังำนของเคร่ืองจกัร เพื่อให้พนกังำนสำมำรถใช้งำนไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง
และปลอดภยั 
 ส่วนของโครงกำรโรงไฟฟ้ำ บริษทัไดจ้ดัท ำมำตรกำรป้องกนัแกไ้ขผลกระทบดำ้นควำมปลอดภยั 
เพื่อเป็นกำรป้องกันและลดผลกระทบท่ีอำจจะเกิดข้ึนกับผูป้ฏิบัติงำนทั้ งในระยะก่อสร้ำง และระยะ
ด ำเนินงำน ซ่ึงรวมไปถึงกำรปฏิบติังำนในท่ีท่ีมีควำมร้อนบริเวณแผงเซลล์แสงอำทิตยซ่ึ์งตอ้งสัมผสักบัควำม
ร้อน โดยทำงบริษทัไดจ้ดัเตรียมชุดป้องกนัอนัตรำยส่วนบุคคลท่ีจ ำเป็นไดแ้ก่ ชุดแว่นตำลดแสงและถุงมือ
หนงั เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภำพของพนกังำน 
 ในกรณีท่ีโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยเ์กิดอคัคีภยั ในส่วนของอำคำรควบคุมและส ำนกังำน บริษทั
จดัให้มี Portable Fire Extinguisher ชนิด ABC Dry Chemical ติดตั้งภำยในอำคำรตำมมำตรฐำน NFPA 
(National Fire Protection Association) และติดตั้งระบบสัญญำณแจง้เหตุเพลิงไหมเ้ป็นระบบกำรใชส้ัญญำณ
เตือนอคัคีภยัแบบธรรมดำเพอ่นเตือนไดท้นัทีเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม ้และติดตั้งระบบดบัเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 
(Dry Chemical) ไวส้ ำหรับดบัเพลิงในกรณีเกิดเหตุ พร้อมทั้งใหมี้กำรตรวจสอบระบบเก่ียวกบัควำมปลอดภยั
ใหอ้ยูใ่นสภำพปกติอยูเ่สมอ รวมถึงจดัพนกังำนควำมปลอดภยัในจุดต่ำงๆ ออกตรวจสอบบริเวณท ำงำนเป็น
ประจ ำ และจดักำรอบรมพนกังำนเก่ียวกบัควำมปลอดภยัในกำรปฏิบติังำนและกำรป้องกนัอคัคีภยัอยูเ่สมอ 
 

ความรับผดิชอบต่อลูกค้าหรือผู้บริโภค 
 บริษทัฯ มุ่งเนน้กำรผลิตส่ิงพิมพท่ี์มีคุณภำพ เน้นกำรให้บริกำรเพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้กบั
ลูกคำ้ เนน้กำรรักษำคุณภำพและพฒันำปรับปรุงระบบบริหำรคุณภำพอยำ่งต่อเน่ือง ยึดมัน่กำรตรงต่อเวลำใน
กำรส่งมอบสินคำ้  รักษำควำมลบัของลูกคำ้ โดยไม่น ำไปใชเ้ป็นประโยชน์ของตนเองหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิ
ชอบ  เปิดรับขอ้ร้องเรียนต่ำงๆ จำกลูกคำ้ท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรผลิต หรือกำรให้บริกำร   ทั้งน้ีเพื่อน ำไปแกไ้ข
ขอ้ผดิพลำด หรือขอ้บกพร่องต่ำงๆ ท่ีอำจเกิดข้ึน โดยมุ่งเนน้กำรรักษำควำมสัมพนัธ์ท่ีย ัง่ยืน  และบริษทัไดรั้บ
กำรรับรองมำตรฐำน 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
ทะเบียนในการก ากบัดูแลให้รายงานทางการเงินของบริษทัฯ ท่ีจดัท าข้ึนมีขอ้มูลทางบญัชีท่ีถูกตอ้งครบถว้นใน
สาระส าคญั โปร่งใส เปิดเผยอย่างเพียงพอท่ีจะด ารงรักษาไวซ่ึ้งทรัพย์สินของบริษทัฯ ป้องกันการทุจริตและ      
การด าเนินการท่ีผิดปกติ รายการท่ีเก่ียวโยงกนัซ่ึงอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ซ่ึงเป็นรายการทาง
การคา้อนัเป็นธุรกิจปกติทัว่ไป รวมทั้งไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป  ใชน้โยบายบญัชี    
ท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม ่าเสมอ  ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล  ประโยชน์สูงสุด           
การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง  ความรอบคอบระมดัระวงัในการจดัท างบการเงินและงบการเงิน
รวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  รวมถึงขอ้มูลสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปีของบริษทัฯ 

 

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

 ในปี 2562  คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกนั 4 คร้ัง เพ่ือปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดร้ะบุไวใ้น
กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ  กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน คือ นายชยัวฒัน์  อศัวินทรางกูร ต าแหน่ง 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายชาลี ดิษฐลกัษณ์ และนางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล ต าแหน่ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ไดร่้วมประชุมพร้อมกนั นอกจากน้ียงัมีวาระการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี รวมถึงไดป้ระชุมกับ
ผูบ้ริหารระดับสูงของบริษทัฯ ในวาระท่ีเก่ียวข้อง จากการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นวา่ งบการเงินประจ าปี 2562 ของบริษทัฯ มีความเหมาะสมและไม่พบรายการใดท่ีอาจมีผลกระทบอนัเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงิน ระบบควบคุมภายในของบริษทัมีความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ผูส้อบ
บญัชี ประจ าปี 2562  ของบริษทัฯ เป็นบุคคลท่ีเหมาะสมเพราะมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการสอบ
บญัชีมาเป็นเวลายาวนาน 
 

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

 

สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยการสัมภาษณ์ยืนยนัขอ้มูล กรอก
แบบสอบถามโดยผูบ้ริหาร และบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทัในการใหข้อ้มูล  สอบทานทางเดินเอกสารและ

การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 
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เอกสารประกอบท่ีเก่ียวขอ้งของระบบงานต่างๆ ตลอดจนคู่มือการปฏิบติังานท่ีบริษทัมี  ทั้งน้ีจะครอบคลุมใน
หวัขอ้เร่ืองท่ีก าหนดไวด้งัน้ี 

1. ตรวจประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน   ตามกรอบของ COSO จากแบบประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.)  ก าหนด 
 

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

 

3. ตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของการปฎิบติังานตามมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชัน่             
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รายการระหว่างบุคคลและกจิการทีเ่กี่ยวข้องกัน 

มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

เพื่อเป็นการคุม้ครองผูล้งทุน ในกรณีท่ีมีการท ารายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ใน
อนาคต บริษทัฯ จะเสนอให้แก่ท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัรายการระหว่างกนั โดยตอ้งมี
คณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลให้รายการระหวา่งกนั เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล
ยุติธรรม และมีนโยบายการก าหนดราคาท่ีเหมาะสม ตามเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์
ระหวา่งบริษทัฯ และบริษทัฯ ไดค้  านึงถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัและ
ผูถื้อหุน้ โดยกรรมการ ผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดงักล่าว 

นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2549 วนัท่ี 14 มีนาคม 2549 มีมติก าหนดมาตรการอนุมติั
รายการระหวา่งกนั โดยพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ รายการท่ี
เกิดข้ึนเป็นปกติและต่อเน่ืองและรายการพิเศษท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราว โดยมีขั้นตอนการอนุมติัรายการ
ระหวา่งกนัเป็นดงัน้ี 

1. รายการท่ีเกิดข้ึนเป็นปกติ 
    รายการคา้ท่ีเป็นปกติธุรกิจ เช่น การจา้งพิมพห์นงัสือ การขายวตัถุดิบ เป็นรายการท่ีจะยงัคง

เกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต เน่ืองจากเป็นรายการคา้ปกติธุรกิจ ดงันั้น บริษทัฯ ไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์และ
แนวทางในการปฏิบติัส าหรับรายการดงักล่าว โดยระบุเง่ือนไขการท ารายการให้เป็นไปตามเง่ือนไขการคา้
โดยทัว่ไป ในราคาตลาดท่ีเหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได ้โดยน าเสนอให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็น ผูพ้ิจารณาอนุมติัในหลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการปฏิบติัดงักล่าว นอกจากนั้น 
คณะกรรมการตรวจสอบจะท าการตรวจสอบว่ารายการดงักล่าวได้ปฏิบติัตามนโยบายท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดอ้นุมติัไว ้

 

2. รายการพิเศษท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราว 
    รายการพิเศษท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราว เช่น การขายเคร่ืองจักร เป็นต้น บริษัทฯ จะจัดให้

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัความสมเหตุสมผลของรายการ และเป็นไปตามเง่ือนไข
ราคาท่ีเหมาะสม หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนันั้น 
บริษทัฯ จะจดัให้มีผูเ้ช่ียวชาญอิสระเพื่อพิจารณาราคาท่ีเหมาะสม และให้ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ พิจารณา

รายการระหว่างกนั 
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ตรวจสอบรายการดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูเ้ช่ียวชาญอิสระจะน าไปใช้
ประกอบการพิจารณาอนุมติัการท ารายการของคณะกรรมการหรือผูถื้อหุ้นแลว้แต่กรณี ตามแต่กฎระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

รายการระหว่างกันบริษัทได้เปิดเผยไว้ในงบการเงิน ส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6. หน้า 33    

รายการระหว่างบุคคลและกจิการทีเ่กี่ยวข้องกัน 
 

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

 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนันอกเหนือจากบริษทัยอ่ย ท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.2.1 
ประกอบดว้ย 

     

 

บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
ลกัษณะ

ความสมัพนัธ ์
การด าเนินกจิการ สดัส่วนการถอืหุน้ (รอ้ยละ) 

ประเภทธุรกจิ ประเทศ ปี 2562 ปี 2561 

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

   และสิง่ตพีมิพ ์
ไทย - - 

Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company 3 พฒันาโครงการพลงังานในประเทศ
เวยีดนาม 

เวยีดนาม - 61.25 

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

ญีปุ่่ น - - 

นายยุทธ ชนิสุภคักุล 5 - ไทย และ
ฮ่องกง 

- - 

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

 

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯ กบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี.- 

1. เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่และมีกรรมการร่วมกนั 
2. เป็นบริษทัท่ีมีกรรมการร่วมกนั 
3. เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัฯ จนถึงวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2562 และหลงัจากนั้นเป็นบริษทัท่ีมี

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

  

นโยบายการ
ก าหนดราคา 

หน่วย : บาท 

  ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 

บริษทัย่อย        
รายไดจ้ากการขายและบริการ  1 - - 16,456,413.83 1,554,019.16 
ดอกเบ้ียรับ 2 - - 111,217,727.96 75,238,273.57 
รายไดเ้งินปันผล 4 - - 179,999,992.00 - 
รายไดค้่าเช่า 1 - - 360,000.00 360,000.00 
ตน้ทุนขายและบริการ 1 - - 4,218,651.38 180,737.35 
ตน้ทุนทางการเงิน 3 - - 4,445,345.15 - 
บริษทัย่อยทางอ้อม      
รายไดค้่าเช่า 1 - - 302,000.00 252,000.00 
บริษทัร่วมทางอ้อม      
รายไดค้่าบริหารจดัการ 1 843,000.00 1,688,000.00 - - 
บริษทัที่เกีย่วข้องกนั     
รายไดจ้ากการขายและบริการ 1 - 16,332,177.90 - 16,332,177.90 
รายไดค้่าเช่า 1 - 97,500.00 - 97,500.00 
ตน้ทุนขายและบริการ 1 3,760,191.60 4,003,240.91 - 243,049.31 
บุคคลที่เกีย่วข้องกนั      
ดอกเบ้ียรับ 2 - 4,442.31 - - 

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

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีค่าใชจ่้ายส าหรับเงินเดือน โบนสั เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม กองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ สวสัดิการอ่ืน ค่าเบ้ียประชุมใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร และผลประโยชน์พนกังานหลงัออก
จากงาน โดยสรุปไดด้งัน้ี.- 
   หน่วย : บาท 
   ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 34,163,919.29 29,158,844.25 13,202,925.00 15,092,845.00 

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

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

 

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี ระหวา่งบริษทัฯ และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี.- 

    หน่วย : บาท 
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 

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

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (12,464,005.35) (12,464,005.35) (12,464,005.35) (12,464,005.35) 

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

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

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 2,171,057.73 - - 

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

เจ้าหนีก้ารค้า     

บริษทัยอ่ย                                   - - 3,032,372.69 193,388.96 
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    หน่วย : บาท 
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 

เจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน     
บริษทัยอ่ย - - 8,604,940.00 - 

บุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,190.17 20,000.00 - 20,000.00 

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

หนีสิ้นไม่หมนุเวยีนอ่ืน     

บริษทัยอ่ยทางออ้ม - - 63,000.00 63,000.00 

 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี.- 
   หน่วย : บาท 
   งบการเงินรวม 
   รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปี 
   1 ม.ค. 61 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 31 ธ.ค. 61 

กรรมการ - 200,000.00 (200,000.00) - 

   
 หน่วย : บาท 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปี 
   1 ม.ค. 62 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 31 ธ.ค. 62 

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

   
 หน่วย : บาท 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปี 
   1 ม.ค. 61 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 31 ธ.ค. 61 

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

เงินให้กูย้ืมดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการให้กูย้ืมแก่กรรมการของบริษทัยอ่ยทางออ้มแห่งหน่ึง โดยการท า
สัญญากูย้มื ครบก าหนดภายใน 6 เดือน นบัแต่วนัท าสัญญา คิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.75 ต่อปี 

บริษทัยอ่ย 

เงินให้กูย้ืมดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการให้กูย้ืมแก่บริษทัย่อย โดยท าสัญญากูย้ืม ไม่มีหลกัประกนั ครบ
ก าหนดภายใน 1 ปี คิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.5 - 6.5 ต่อปี 
 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมทางอ้อม - ส่วนทีค่รบก าหนดรับช าระภายในหน่ึงปี 

รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัร่วมทางออ้ม - ส่วนท่ีครบก าหนดรับช าระภายใน
หน่ึงปี มีรายละเอียดดงัน้ี.- 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงินรวม 

   รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปี 
   1 ม.ค. 62 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 31 ธ.ค. 62 

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

 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงินรวม 

   รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปี 

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

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

 

เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการให้กูย้ืมแก่บริษทัร่วมทางออ้มสองแห่งตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อ
ซ้ือท่ีดิน โดยการท าสัญญากูย้มื ครบก าหนดภายใน 3 ปี นบัแต่วนัท าสัญญา ให้กูโ้ดยไม่มีหลกัประกนั 
และไม่มีการคิดดอกเบ้ียระหวา่งกนั โดยสัญญาไดค้รบก าหนดในปี 2560 จึงจดัประเภทเงินให้กูย้ืม
ดงักล่าวเป็นส่วนท่ีครบก าหนดรับช าระภายในหน่ึงปี  
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เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลและบริษัทที่เกีย่วข้องกนั 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี.- 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงินรวม 
   รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปี 
   1 ม.ค. 62 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 31 ธ.ค. 62 

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

 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปี 
   1 ม.ค. 62 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 31 ธ.ค. 62 

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

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

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

 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปี 

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

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

 

กรรมการ 

เงินกูย้มืดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการกูย้มืจากกรรมการ ในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งิน ครบก าหนดเม่ือทวงถาม 
ไม่มีหลกัประกนั และไม่มีการคิดดอกเบ้ียระหวา่งกนั 

 

บริษทัยอ่ย 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ           บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

 

  หนา้ท่ี 184  

เงินกูย้มืดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการกูย้มืจากบริษทัยอ่ย ในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งิน ครบก าหนดเม่ือทวงถาม คิด
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4 - 4.4 ต่อปี 

 อ่ืนๆ 

บริษทัฯ และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีการค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีมีกบัสถาบนัการเงินระหวา่งกนั 
ดงัต่อไปน้ี.- 
 

 

หน่วย : ลา้นดอลลาร์
สหรัฐ หน่วย : ลา้นเยน หน่วย : ลา้นบาท 

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

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

 



เอกสารแนบ 5 อ่ืน ๆ 
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-ไม่มี- 


