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วนัท่ี  8  พฤศจิกายน  2561 
 
เร่ือง  แจง้สิทธิการจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของ บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ของ บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  1. หนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนพร้อมสารสนเทศ  

  2. ใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน  

3. ใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน  

4. หนงัสือมอบอ านาจ 

5. แผนท่ีสถานท่ีรับจองซ้ือและรับช าระเงินค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุน  
 

ตามท่ีท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 ของบริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 
(“บริษทั”) เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2561 ได้มีมติอนุมติัให้บริษทัเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจาํนวน 
836,030,770.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 1,045,038,462.00 บาท โดยการออกหุ้นสามญัจาํนวน 
209,007,692 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ดงัน้ี 

1. จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั จาํนวนไม่เกิน 104,503,846  หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
1 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering)  

2. จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั จาํนวนไม่เกิน 104,503,846  หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
1 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 3 
(EPCO-W3) จาํนวนไม่เกิน 104,503,846 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 
ท่ีใชสิ้ทธิจองซ้ือและชาํระค่าหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั หลงัจากบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่ม
ทุนชําระแล้ว สําหรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุน้ ตามขอ้ 1. ขา้งตน้  

โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน และสิทธิในการรับ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ของบริษทั คร้ังท่ี 3 (EPCO-W3) (Record Date) ในวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 

และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือกรรมการผูมี้อาํนาจ และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ 
และ/หรือ บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั หรือ กรรมการผูมี้อาํนาจ เป็นผูมี้อาํนาจในการ
กาํหนดหลกัเกณฑเ์ง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นดงักล่าว รวมทั้งมีอาํนาจในลง
นามในเอกสารใดๆ และมีอาํนาจดาํเนินการต่างๆ อนัจาํเป็น และสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกับการจดัสรร
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ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั รวมถึงแต่ไม่จาํกัดเพียงการให้ข้อมูล การยื่นเอกสาร 
หลักฐานต่อสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั กระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง ตลอดจนการนาํหุน้สามญัเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพ เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ทั้งน้ีบริษทัก าหนดวนัจองซ้ือและรับช าระเงินค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุน ในระหว่างวนัท่ี 26 – 30 
พฤศจิกายน 2561 (รวม 5 วนัท าการ) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 15.00 น. 

บริษทัจึงเรียนมาเพื่อแจง้สิทธิของท่านในการจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน ซ่ึงมีจ านวนตามท่ีระบุ
ในใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3) และขอแจง้ก าหนดการจองซ้ือ รวมถึง
วธีิการจองซ้ือและช าระเงินค่าหุน้เพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

1. ราคาและอตัราส่วนการจองซ้ือหุ้น  

 1.1 ราคาเสนอขายต่อหุน้  :  3.30 บาทต่อหุ้น  
 1.2 อตัราส่วนการจองซ้ือหุน้ : 8 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ 
    (ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง)  
 

2. ก าหนดวนัจองซ้ือ สถานที่ และการช าระเงินค่าหุ้นสามัญเพิม่ทุน  

 2.1  ระยะเวลาและสถานท่ีจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน  

ผูถื้อหุน้เดิมจะตอ้งจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน ในระหวา่งวนัท่ี 26 – 30 พฤศจิกายน 2561 (รวม 5 
วนัท าการ) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 15.00 น. 
 

สถานทีต่ิดต่อในการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุน :- 
บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) (ฝ่ายบญัชีการเงิน) 
เลขท่ี 51/29, 51/61 ซอยวภิาวดีรังสิต 66 (สยามสามคัคี)  
แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210  
โทรศพัท ์:  0-2522-6938, 0-2551-0541-4 ต่อ 470, 474 
โทรสาร   :  0-2552-0905 

 

 2.2  วธีิการจองซ้ือและการช าระเงินค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุน  

ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน จะตอ้งกรอกรายละเอียดการจองซ้ือในใบจองซ้ือ
หุน้สามญั เพิ่มทุนใหถู้กตอ้ง ครบถว้น และชดัเจน โดยจะตอ้งระบุจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละราย
ตอ้งการจองซ้ือตามสิทธิตามท่ีแสดงไวใ้นใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน และ
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จ านวนหุ้นท่ีตอ้งการจองซ้ือเกินสิทธิในใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพียงใบเดียวต่อผูจ้องซ้ือ 1
ราย พร้อมทั้งลงลายมือช่ือผูจ้องซ้ือในใบจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน และช าระเงินค่าหุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนเต็มตามจ านวนท่ีจองซ้ือทั้งในส่วนท่ีจองซ้ือตามสิทธิท่ีไดรั้บ และในส่วนท่ีประสงค์จะจอง
ซ้ือเกินสิทธิท่ีไดรั้บ (ถา้มี) โดยเช็คบุคคล หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ (ท่ีสามารถเรียกเก็บ
เงินไดจ้ากส านกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วนัท าการเท่านั้น) หรือโอนช าระเงิน
ค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุนเต็มจ านวน และน าหลกัฐานการโอนเงินฉบบัจริงมายื่น ณ ท่ีท าการ ของ 
บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) (ฝ่ายบญัชีการเงิน) 
 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นประสงคท่ี์จะส่งใบจองซ้ือหุน้เพิ่มทุนทางไปรษณียล์งทะเบียน ขอใหจ้ดัส่ง
เอกสารต่างๆดงัน้ี : - 
1. เอกสารประกอบการแสดงตน (รายละเอียดดูไดต้ามขอ้ 5) 
2. ใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีกรอกรายละเอียดถูกตอ้งครบถ้วนและชัดเจน พร้อมทั้งลง

ลายมือช่ือ ผูจ้องซ้ือ ทั้งน้ีก าหนดให้ผูจ้องซ้ือยื่นใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน 1 ใบ ต่อ
ใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน 1 ฉบบัเท่านั้น 

3. ใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน ซ่ึงออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั ในฐานะนายทะเบียนหุ้นของบริษทั และได้จดัส่งไปทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือฉบบัน้ี 

4. หลกัฐานการช าระเงิน ไดแ้ก่ ใบน าฝากฉบบัจริง โดยให้ช าระเงินเขา้บญัชี ช่ือบญัชี “บัญชี
จองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จ ากัด (มหาชน)”  เลขที่บัญชี 799-2-
57745-9 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาส านัก
พหลโยธิน พร้อมทั้งระบุช่ือ นามสกุล เบอร์โทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ ไวด้า้นหลงัของ
หลกัฐานการช าระเงิน 

โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายงัสถานทีจ่องซ้ือ  ทั้งน้ีเอกสารการจองซ้ือจะตอ้งถึงท่ีท าการ
ของบริษทั ภายในวนัที ่ 28 พฤศจิกายน 2561 เป็นอย่างช้า และเพื่อความสะดวกในการจองซ้ือ 
กรุณาวงเลบ็มุมซองว่า “การจองซ้ือหุ้นเพิม่ทุน”  

  บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) (ฝ่ายบญัชีการเงิน) 
เลขท่ี 51/29, 51/61 ซอยวภิาวดีรังสิต 66 (สยามสามคัคี)  
แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210  

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นจะจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนเกินสิทธิ ผูถื้อหุน้จะตอ้งแสดงความจ านงการจอง
ซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนตามสิทธิของตนใหค้รบจ านวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน
เกินสิทธิ 
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ผู้จองซ้ือจะต้องย่ืนเอกสารประกอบการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุน ดังนี ้ 
1.  เอกสารประกอบการแสดงตน (รายละเอียดดูไดต้ามขอ้ 5)  
2.  ใบจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีกรอกรายละเอียดถูกตอ้งครบถว้นและชดัเจน พร้อมทั้งลงลายมือช่ือ ผู ้

จองซ้ือ ทั้งน้ีก าหนดให้ผูจ้องซ้ือยื่นใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน 1 ใบ ต่อใบรับรองสิทธิการจองซ้ือ
หุน้สามญัเพิ่มทุน 1 ฉบบัเท่านั้น  

3.  ใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน ซ่ึงออกโดยบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศ
ไทย) จ ากดั ในฐานะนายทะเบียนหุน้ของบริษทั และไดจ้ดัส่งไปทางไปรษณียล์งทะเบียนใหแ้ก่ ผูถื้อ
หุน้พร้อมกบัหนงัสือฉบบัน้ี 

4.  หลกัฐานการช าระเงินไดแ้ก่ ใบน าฝากฉบบัจริง (กรณีช าระเงินค่าหุ้นด้วยการโอนเงิน) หรือ เช็ค
บุคคล หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ (ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านักหักบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานครเท่านั้น) พร้อมทั้งระบุช่ือ นามสกุล เบอร์โทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได ้ไวด้า้นหลงั
ของหลกัฐานการช าระเงิน  

-  กรณีช าระด้วยเช็คบุคคล หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ (ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านักหัก
บัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วนัท าการเท่าน้ัน)  

 ผูถื้อหุ้นท่ีประสงค์จะช าระเงินค่าหุ้นเป็นเช็คบุคคล หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ สามารถจองซ้ือ
หุ้นสามญัเพิ่มทุนไดต้ั้งแต่วนัท่ี 26 – 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. โดยเช็คบุคคล 
แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ จะตอ้งขีดคร่อมสั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท 
โรงพิมพ์ตะวันออก จ ากัด (มหาชน)” และลงวนัท่ีพร้อมยื่นเอกสารการจอง ไม่เกินวนัท่ี 28  
พฤศจิกายน 2561  เวลา 15.00 น. โดยเรียกเก็บเงินไดภ้ายในวนัท าการถดัไป  และกรุณาระบุเลข
ทะเบียนผูถื้อหุ้น (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน) ช่ือ-นามสกุล และหมายเลข
โทรศพัทท่ี์ติดต่อไดไ้วด้า้นหลงัของเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท ์

- กรณชี าระด้วยเงินโอนเข้าบัญชี  
 ผูถื้อหุ้นท่ีมีความประสงคจ์ะช าระเงินค่าหุ้นเป็นเงินโอนเขา้บญัชี สามารถจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน

ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 26 – 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. โดยให้ช าระเงินเขา้บญัชีช่ือบญัชี 
“บัญชีจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จ ากัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 799 - 2 -
57745 – 9  ประเภทบัญชี ออมทรัพย์  ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  สาขาส านักพหลโยธิน 
บริษทัจะไม่รับช าระเงินค่าหุน้สามญัเพิ่มทุนเป็นเงินสด  

 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนจะตอ้งช าระเงินค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุนเต็มจ านวนท่ีจองซ้ือ 
โดยผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนจะเป็นผูรั้บภาระค่าใชจ่้ายและค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถา้มี) ต่างหาก
จากจ านวนเงินค่าหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีจองซ้ือ  
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3.  การจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุน  
3.1 กรณีผูถื้อหุ้นเดิมจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนตามสิทธิหรือนอ้ยกวา่สิทธิท่ีไดรั้บการจดัสรรผูถื้อหุน้

รายดงักล่าวจะไดรั้บการจดัสรรทั้งจ  านวนท่ีจองซ้ือ 
3.2 กรณีผูถื้อหุ้นเดิมจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนเกินกวา่สิทธิท่ีไดรั้บการจดัสรร จะตอ้งแสดงความจ านง

การจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนเกินสิทธิตามใบจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนในคราวเดียวกบัการจองซ้ือ
หุน้สามญัเพิ่มทุนตามสิทธิ  
  

ในกรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพิ่มทุนคงเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามท่ีกล่าวขา้งตน้ โดย
มอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริหาร  กรรมการผูจ้ดัการ หรือกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนับริษทั  และ/
หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ หรือกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพันบริษทั เป็นผูมี้
อาํนาจจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีเหลือดงักล่าว ให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมท่ีประสงคจ์ะซ้ือเกินสิทธิตามสัดส่วนการ
ถือหุน้เดิม (Pro Rata Basis) ในราคาเดียวกนักบัหุน้ท่ีไดรั้บการจดัสรรตามสิทธิ ดงัน้ี  

(1)  ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือมากกวา่หุ้นท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิจะจดัสรรให้แก่ผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิและ
ชาํระค่าจองซ้ือหุน้ดงักล่าวทั้งหมดทุกรายตามจาํนวนท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิ  

(2)  ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือนอ้ยกวา่หุ้นท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิจะจดัสรรให้แก่ผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิตาม
ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  

(ก)  จดัสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนาํสัดส่วนการถือหุ้น
เดิมของผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิแต่ละรายคูณดว้ยจาํนวนหุ้นท่ีเหลือ จะไดเ้ป็นจาํนวนหุ้นท่ีผูท่ี้จอง
ซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะไดรั้บจดัสรร (ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นนั้น
ทิ้ง) ทั้งน้ีจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรจะไม่เกินจาํนวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายจองซ้ือ และ
ชาํระค่าจองซ้ือแลว้  

(ข) ในกรณีท่ียงัมีหุ้นคงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ (ก) อยู่อีกให้ทาํการจดัสรรให้แก่ผูท่ี้จองซ้ือ
เกินกวา่สิทธิแต่ละรายและยงัไดรั้บการจดัสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุน้เดิมของผูท่ี้จองซ้ือเกิน
กว่าสิทธิแต่ละรายนั้นโดยนาํสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณดว้ย
จาํนวนหุ้นท่ีเหลือจะไดเ้ป็นจาํนวนหุ้นท่ีผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะไดรั้บจดัสรร
(ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรจะไม่
เกินจาํนวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายจองซ้ือและชาํระค่าจองซ้ือแล้วทั้งน้ีให้ดาํเนินการจดัสรรหุ้น
ใหแ้ก่ผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิตามวธีิการในขอ้ (ข) น้ีจนกระทัง่ไม่มีหุน้เหลือจากการจดัสรร  

ทั้งน้ีในกรณีท่ีมีหุน้สามญัเพิ่มทุนคงเหลือจากการดาํเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อผูถื้อหุ้นเดิมของ
บริษทัฯตามสัดส่วนจาํนวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในคร้ังน้ี บริษทัฯจะนาํไปดาํเนินการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทุนต่อผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯในคร้ังถดัๆไป 
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4. การคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้น (ถ้ามี)  
บริษทัจะคืนเงินตามจ านวนหุ้นท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรโดยไม่มีดอกเบ้ีย เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายช่ือผูถื้อ
หุน้ โดยบริษทัจะด าเนินการจดัส่งเช็คดงักล่าวออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 วนั
นบัจากวนัส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือหุ้น (30 พฤศจิกายน 2561) ตามท่ีอยูใ่นทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนั
กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน (Record Date) ในวนัท่ี 8 
พฤศจิกายน 2561 ทั้งน้ีไม่วา่ในกรณีใดๆ หากไดมี้การส่งเช็คค่าจองซ้ือหุ้นคืนทางไปรษณียล์งทะเบียน
ตามท่ีอยูท่ี่ระบุไวใ้นทะเบียนผูถื้อหุ้นโดยถูกตอ้งแลว้ ให้ถือวา่ผูจ้องซ้ือไดรั้บเงินค่าจองซ้ือคืนแลว้โดย
ชอบ  และผูจ้องซ้ือจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบ้ีย หรือค่าเสียหายใดๆอีกต่อไป  

5.  เอกสารทีต้่องใช้ในการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนและการน าส่งเอกสาร  

ผูถื้อหุ้นท่ีประสงค์จะจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนในคร้ังน้ี โปรดน าเอกสารการจองซ้ือหุ้นและหลกัฐาน
การช าระเงินมาติดต่อ ณ ท่ีท าการของบริษทั ตามท่ีระบุในขอ้ 2.1 ดงัน้ี  

5.1  ใบจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน  : ผูถื้อหุ้นท่ีประสงค์จะจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน กรุณากรอก
รายละเอียดและลงลายมือช่ือใหถู้กตอ้งครบถว้น และชดัเจน  

5.2 ใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุน้  :  ใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีระบุจ านวนท่ีผูถื้อ 
หุ้นมีสิทธิได้รับการจดัสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีออกโดย 
บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  

5.3 หลกัฐานการช าระเงิน  :  ในกรณีช าระเงินดว้ยเงินโอน ขอให้แนบหลกัฐานการโอนเงิน 
(ใบน าฝากฉบับจริง) พร้อมทั้ งระบุช่ือ นามสกุลและเบอร์
โทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได ้ไวด้า้นหลงัดว้ย 

5.4 เอกสารประกอบการแสดงตน :  

5.4.1  บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย – ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนท่ียงัไม่หมดอายุ หรือส าเนา
ทะเบียนบา้นท่ีมีเลขประจ าตวัประชาชน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง  

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนช่ือ/ช่ือสกุล ซ่ึงท าให้ช่ือ/ช่ือสกุลไม่ตรงกบัช่ือผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏอยูใ่น
บญัชีรายช่ือผูถื้อหุ้น ณ วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรและเสนอขาย
หุ้นเพิ่มทุน (Record Date) ในวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2561  หรือ ในใบรับรองสิทธิการจองซ้ือ
หุ้นสามญัเพิ่มทุน ให้แนบส าเนาเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงานราชการซ่ึงแสดงการเปล่ียน
ช่ือ/ช่ือสกุลดงักล่าว เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจง้เปล่ียนช่ือ/ช่ือสกุล เป็นตน้ พร้อม
รับรองส าเนาถูกตอ้ง  
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ทั้งน้ี ลายมือช่ือท่ีรับรองส าเนาถูกตอ้งนั้นจะตอ้งตรงกบัลายมือช่ือท่ีลงนามในเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนทุกฉบบั  

5.4.2 บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดา้ว – ส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทางพร้อม ลงนาม
รับรองส าเนาถูกตอ้ง โดยลายมือช่ือท่ีรับรองส าเนาถูกตอ้งนั้นจะตอ้งตรงกบัลายมือช่ือท่ีลง
นามในเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนทุกฉบบั  

5.4.3 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย – ส าเนาหนงัสือรับรองท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย ์
อายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ านาจลงนามของนิติบุคคล
นั้น และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) พร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน
หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผูมี้อ  านาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว 
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง โดยลายมือช่ือท่ีรับรองส าเนาถูกตอ้งนั้นจะตอ้งตรงกบั
ลายมือช่ือท่ีลงนามในเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนทุกฉบบั  

 

5.4.4 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ – ส าเนาหนงัสือส าคญัแสดงการจดัตั้งนิติบุคคลท่ีออก
ไม่เกิน 6 เดือนพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ  านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น 
และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) พร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือ
ส าเนาหนงัสือเดินทาง (แลว้แต่กรณี) ของผูมี้อ  านาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อมลง
นามรับรองส าเนาถูกตอ้ง โดยลายมือช่ือท่ีรับรองส าเนาถูกตอ้งนั้นจะตอ้งตรงกบัลายมือช่ือ
ท่ีลงนามในเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนทุกฉบบั ส าเนาเอกสารนิติ
บุคคลท่ีลงนามรับรองแลว้ขา้งตน้ตอ้งไดรั้บการรับรองลายมือช่ือโดย  Notary Public และมี
อายไุม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัจองซ้ือ  

5.4.5 หนงัสือมอบอ านาจให้กระท าการแทนซ่ึงติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีท่ีมอบหมายให้
ผูรั้บมอบอ านาจมากระท าการแทน) พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูรั้บมอบ
อ านาจ ซ่ึงลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง  

 

6.  หลกัฐานการรับจองซ้ือหุ้น  
บริษทัจะออกหลักฐานการรับจองซ้ือหุ้น (ส่วนท่ี 2 ของใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน) เป็นหลกัฐาน
ให้แก่ผูถื้อหุ้น ทั้ งน้ี ผลการจองซ้ือหุ้นจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษทัสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็คบุคคล 
แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟทไ์ดเ้รียบร้อยแลว้เท่านั้น และบริษทัไดจ้ดัสรรหุ้นเพิ่มทุนกรณีการจองซ้ือหุ้น
เกินกวา่สิทธิ (ถา้มี) ตามขอ้ 3 เสร็จเรียบร้อยแลว้  

7.  วธีิการส่งมอบหลักทรัพย์  
ผูจ้องซ้ือสามารถเลือกใหบ้ริษทั ด าเนินการในกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัต่อไปน้ี  
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7.1 ในกรณีประสงคจ์ะฝากหุ้นไวใ้นบญัชีของบริษทัหลกัทรัพย ์ซ่ึงผูจ้องซ้ือมีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย์
อยู ่บริษทัจะด าเนินการน าหุ้นท่ีไดรั้บจดัสรรฝากไวก้บั “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศ
ไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” โดยศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยแ์ละบริษทัหลกัทรัพยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจ านวน
หุน้ท่ีผูจ้องซ้ือฝากไว ้และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผูจ้องซ้ือ ภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัปิด
การจองซ้ือหุน้ ซ่ึงในกรณีน้ีผูจ้องซ้ือจะสามารถขายหุน้ท่ีไดรั้บการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพยฯ์ได้
ทนัทีท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์อนุญาตใหหุ้น้ของบริษทัท าการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในกรณีน้ี
ช่ือของผูจ้องซ้ือจะตอ้งตรงกบัช่ือเจา้ของบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ผูจ้องซ้ือประสงคจ์ะฝากหุ้นไว้
ในบญัชีของบริษทัหลกัทรัพยด์งักล่าว มิฉะนั้นบริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะด าเนินการออกใบหุ้น
ใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือ ตามขอ้ 3 

7.2 ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไวใ้นบญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 บริษทัจะ
ด าเนินการน าหุ้นท่ีไดรั้บจดัสรรฝากไวก้บั “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” 
โดยศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุ้นเขา้บญัชีดงักล่าวในนามของผูจ้องซ้ือหุ้น 
และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผูจ้องซ้ือ ภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัปิดการจองซ้ือหุ้น ซ่ึงใน
กรณีน้ี หากผูจ้องซ้ือตอ้งการถอนหลกัทรัพยด์งักล่าว สามารถติดต่อศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ซ่ึงจะมี
ค่าธรรมเนียมการถอนหลกัทรัพยต์ามอตัราท่ีศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยก์ าหนด 

7.3 ในกรณีประสงค์จะขอรับใบหุ้นในช่ือของผูจ้องซ้ือ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั ในฐานะนายทะเบียนของบริษทัจะส่งมอบใบหุ้นตามจ านวนหุ้นท่ีไดรั้บการจดัสรรให้แก่ผู ้
ไดรั้บการจดัสรรทางไปรษณียล์งทะเบียนตามช่ือและท่ีอยู่ในทะเบียนผูถื้อหุ้น ภายใน 15 วนัท า
การ นบัจากวนัปิดการจองซ้ือหุ้น ซ่ึงในกรณีน้ี ผูจ้องซ้ือจะไม่สามารถขายหุ้นท่ีไดรั้บการจดัสรร
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) ไดจ้นกวา่จะไดรั้บใบหุ้น ซ่ึงผูจ้องซ้ือ
อาจไดรั้บใบหุน้ภายหลงัจากท่ีหุน้ของบริษทัไดรั้บอนุมติัใหเ้ขา้ท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
แลว้  

8.  การสละสิทธิจองซ้ือ  
ผูถื้อหุ้นท่ีไม่ไดใ้ชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน หรือด าเนินการจดัส่งเอกสารการจองซ้ือมาไม่ถูกตอ้ง
หรือไม่ครบถว้น หรือไม่ไดช้ าระเงินภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้หรือเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือ 
ดร๊าฟท์ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได ้บริษทัจะถือวา่ท่านไม่ประสงคจ์ะจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอ
ขายในคร้ังน้ี  
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9. ข้อมูลส าคัญอ่ืนๆ  

9.1 กรณีผูถื้อหุ้นจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนตามสิทธิหรือนอ้ยกวา่สิทธิท่ีไดรั้บการจดัสรร ผูถื้อหุน้ท่ีแจง้
ความประสงคจ์องซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนตามสิทธิหรือนอ้ยกวา่สิทธิท่ีไดรั้บการจดัสรร จะไดรั้บการ
จดัสรรหุน้ทั้งจ  านวนตามท่ีไดจ้องซ้ือ  

9.2 กรณีผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิ นอ้ยกวา่สิทธิ หรือเกินสิทธิ หากจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้น
ระบุในใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนมากกวา่จ านวนเงินท่ีบริษทัไดรั้บช าระ บริษทัขอสงวนสิทธิท่ี
จะถือตามจ านวนเงินท่ีไดรั้บช าระจากการจองซ้ือเป็นหลกั  

 บริษทัขอสงวนสิทธิในการรับใบจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนเฉพาะใบจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีไดมี้
การกรอกขอ้มูลถูกตอ้งครบถว้นและแนบเอกสารตามขอ้ 5 แลว้เท่านั้น  

9.3 ผูถื้อหุน้ท่ีจองซ้ือและช าระเงินค่าหุน้สามญัท่ีจองซ้ือแลว้ ไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซ้ือ 

9.4  ในการช าระค่าหุ้นสามญัท่ีจองซ้ือหุ้นด้วยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ การจองซ้ือหุ้น
สามญัเพิ่มทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือบริษทัสามารถเรียกเก็บเงินค่าหุ้นสามญัท่ีจองซ้ือตามเช็คบุคคล 
แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟทไ์ดเ้รียบร้อยแลว้เท่านั้น 

9.5 หากผูถื้อหุน้ท่ีจองซ้ือไม่สามารถช าระเงินค่าหุน้สามญัท่ีจองซ้ือหรือบริษทัไม่สามารถเรียกเก็บเงิน
ค่าหุน้สามญัท่ีจองซ้ือไดไ้ม่วา่กรณีใด ๆ ก็ตามท่ีมิใช่ความผดิของบริษทัไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน
ไดภ้ายในระยะเวลาการจองซ้ือและการช าระเงินค่าหุ้นตามท่ีก าหนด หรือผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือกรอก
ขอ้มูลในใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนไม่ครบถว้นหรือไม่ชดัเจน หรือจองซ้ือดว้ยวิธีการอ่ืนท่ีมิได้
ก าหนดไวใ้นหนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั บริษทัจะถือวา่ ผูถื้อหุ้นสละสิทธิ
ในการจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว และขอสงวนสิทธิในการไม่จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายดงักล่าว  

9.6 ในกรณีท่ีหากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนทั้งในรอบแรกหรือการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือ
เกินสิทธิท าใหส้ัดส่วนการถือหุน้สามญัของผูถื้อหุ้นต่างดา้วเกินกวา่จ านวนร้อยละ 49 ของจ านวน
หุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั บริษทัขอสงวนสิทธิในการไม่จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ต่างดา้วดงักล่าว โดยผูถื้อหุน้ดงักล่าวอาจไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน
เพียงบางส่วน  

9.7 ช่ือผูจ้องซ้ือและช่ือเจา้ของบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ะตอ้งเป็นช่ือเดียวกนั หากเป็นเลขท่ีบญัชีซ้ือ
ขายหลกัทรัพยข์องบุคคลอ่ืน หุ้นจะไม่สามารถเขา้บญัชีได ้ในกรณีดงักล่าว บริษทัขอสงวนสิทธิ
ในการส่งมอบหุ้นดงักล่าวโดยออกหุ้นไวใ้นช่ือ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และน าหุ้นสามญัเพิ่มทุนเขา้ฝากไวก้บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยฯ์ โดยน าเขา้บญัชี
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ของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 ซ่ึงอาจท าให้ผูถื้อหุ้นไม่สามารถขายหุ้นท่ีจองซ้ือได้
ทนัในวนัท าการแรกของการซ้ือขายหุน้ท่ีจองซ้ือในตลาดหลกัทรัพย ์

9.8  โปรดระบุรหัสโบรกเกอร์ท่ีจะส่งหุ้นให้ถูกตอ้ง หากไม่ถูกตอ้ง จะท าให้ไม่สามารถโอนหุ้นเขา้
บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยไ์ด ้ซ่ึงบริษทัจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการติดตามหุ้นคืนหรืออาจ
สูญหาย ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นกรอกรายละเอียดดงักล่าวไม่ครบถ้วนบริษทัขอสงวนสิทธิในการส่ง
มอบหุ้นดงักล่าวโดยออกหุ้นไวใ้นช่ือ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู ้
ฝาก” และน าหุ้นสามญัเพิ่มทุนเขา้ฝากไวก้บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยฯ์ โดยน าเขา้บญัชีของบริษทัผู ้
ออกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 ซ่ึงอาจท าใหผู้ถื้อหุน้ไม่สามารถขายหุ้นท่ีจองซ้ือไดท้นัในวนัท า
การแรกของการซ้ือขายหุน้ท่ีจองซ้ือในตลาดหลกัทรัพย ์ 

9.9 บริษทัขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนรายละเอียดวิธีการช าระเงินค่าจองซ้ือหุ้น เง่ือนไขในการ
จองซ้ือ หรือขอ้มูลใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนตามความเหมาะสม ในกรณี
ท่ีเกิดปัญหา อุปสรรค หรือขอ้จ ากดัในการด าเนินงาน ทั้งน้ี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจอง
ซ้ือหุน้เพิ่มทุนของบริษทัดงักล่าว  

9.10 หากมีขอ้สงสัยประการใดเก่ียวกบัการจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน โปรดติดต่อท่ี 

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
เลขท่ี 51/29,51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต66(สยามสามคัคี) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210 

คุณรัตนา  พูลยศ,  คุณกนกอร จนัทน์คร (ฝ่ายบญัชีการเงิน)   
โทรศพัท ์0-2551-0541-4 ต่อ 470, 474 หรือ 0-2522-6938 โทรสาร 0-2552-0905  

 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
 ( นายวรีะ  เหล่าวทิวสั )  
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
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สรุปสารสนเทศการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุน ของบริษัท โรงพมิพ์ตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนที ่1 
ข้อมูลการจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน  

 
1.  ช่ือและสถานทีต่ั้งบริษัท  

ช่ือบริษทั  :  บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  

ท่ีตั้งส านกังาน  :  51/29, 51/61 ซอยวภิาวดีรังสิต 66 (สยามสามคัคี) 
  แขวงตลาดบางเขน  เขตหลกัส่ี  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศพัท ์ :  0-2551-0541-4 ต่อ 470, 474 หรือ 0-2522-6938 

โทรสาร  :  0-2552-0905 

2. วนั เดือน ปี และคร้ังที่ของการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ทีม่ีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุน 

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 ของบริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) 
เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2561 ไดมี้มติอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั จ านวนไม่เกิน 
209,007,692 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท โดยจดัสรรดงัน้ี 

1. จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน จาํนวนไม่เกิน 104,503,846  หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering)  
 

2. จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน จาํนวนไม่เกิน 104,503,846  หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อ
รองรับการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 3 (EPCO-
W3) จาํนวนไม่เกิน 104,503,846 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ท่ีใชสิ้ทธิ
จองซ้ือและชาํระค่าหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั หลงัจากบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนชาํระ
แลว้ สําหรับการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ
หุน้ ตามขอ้ 1. ขา้งตน้  
 

3. รายละเอยีดของหุ้นเพิม่ทุน  
ประเภทของหุน้เพิ่มทุน  : หุน้สามญัท่ีออกใหม่  
มูลค่าท่ีตราไวต่้อหุน้  :  1.00 บาท  
ทุนจดทะเบียนปัจจุบนั :  836,030,770  บาท  
ทุนช าระแลว้ปัจจุบนั :  836,030,770  บาท  
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ทุนท่ีจะช าระเพิ่มจากการเสนอขายคร้ังน้ี*  :  104,503,846  บาท 
รวมเป็นทุนช าระแลว้ใหม่จากการเสนอขายคร้ังน้ี*   :  940,534,616  บาท  
 

*   ท้ังนีขึ้น้อยู่กับผลการใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนโดยผู้ ถือหุ้นเดิมภายหลังปิดการเสนอขาย อน่ึงถ้ารวมหุ้น
สามัญจ านวน 104,503,846 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ท่ีจะเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม บริษัทฯจะมีทุนท่ี
ช าระแล้วภายหลงัการเสนอขายท้ังส้ิน 940,534,616 บาท  

 

3.1  รายละเอียดของการจดัสรร  

บริษทัจะจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยก าหนดวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น
ท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน (Record Date) ในวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 

จ านวนหุ้นสามญัท่ีเสนอขาย  :  104,503,846  หุน้ 
อตัราส่วนการจองซ้ือ  :  8 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ 
      (ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้ใหปั้ด เศษของหุน้นั้นทิ้ง) 
มูลค่าท่ีตราไวต่้อหุน้  :  หุน้ละ 1.00 บาท 
ราคาเสนอขายต่อหุน้  :  หุน้ละ 3.30 บาท  

 

3.2  วธีิการจดัสรร  

3.2.1 กรณีผูถื้อหุ้นเดิมจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนตามสิทธิหรือนอ้ยกวา่สิทธิท่ีไดรั้บการจดัสรรผู ้
ถือหุน้รายดงักล่าวจะไดรั้บการจดัสรรทั้งจ  านวนท่ีจองซ้ือ 

3.2.2 กรณีผูถื้อหุ้นเดิมจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนเกินกวา่สิทธิท่ีไดรั้บการจดัสรร จะตอ้งแสดง
ความจ านงการจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนเกินสิทธิตามใบจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนในคราว
เดียวกบัการจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนตามสิทธิ  

  

ในกรณีท่ีมีหุน้สามญัเพิ่มทุนคงเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามท่ีกล่าวขา้งตน้ 
โดยมอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริหาร  กรรมการผูจ้ดัการ หรือกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม
ผกูพนับริษทั  และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ หรือกรรมการผูมี้อาํนาจ
ลงนามผูกพนับริษทั เป็นผูมี้อาํนาจจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีเหลือดงักล่าว ให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมท่ี
ประสงคจ์ะซ้ือเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Pro Rata Basis) ในราคาเดียวกนักบัหุ้นท่ี
ไดรั้บการจดัสรรตามสิทธิ ดงัน้ี  

(1)  ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือมากกว่าหุ้นท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิจะจดัสรรให้แก่ผูท่ี้จองซ้ือเกิน
กวา่สิทธิและชาํระค่าจองซ้ือหุน้ดงักล่าวทั้งหมดทุกรายตามจาํนวนท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิ  
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(2)  ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิจะจดัสรรให้แก่ผูท่ี้จองซ้ือเกิน
กวา่สิทธิตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  

(ก)  จดัสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนํา
สัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิแต่ละรายคูณดว้ยจาํนวนหุ้นท่ีเหลือ จะไดเ้ป็น
จาํนวนหุน้ท่ีผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะไดรั้บจดัสรร (ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้น ให้
ปัดเศษของหุน้นั้นทิ้ง) ทั้งน้ีจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรจะไม่เกินจาํนวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่
ละรายจองซ้ือ และชาํระค่าจองซ้ือแลว้  

(ข) ในกรณีท่ียงัมีหุ้นคงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ (ก) อยู่อีกให้ทาํการจดัสรร
ใหแ้ก่ผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิแต่ละรายและยงัไดรั้บการจดัสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม
ของผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิแต่ละรายนั้นโดยนาํสัดส่วนการถือหุน้เดิมของผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิ
แต่ละรายคูณดว้ยจาํนวนหุน้ท่ีเหลือจะไดเ้ป็นจาํนวนหุ้นท่ีผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิแต่ละรายมีสิทธิ
ท่ีจะไดรั้บจดัสรร(ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บ
การจัดสรรจะไม่เกินจาํนวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายจองซ้ือและชําระค่าจองซ้ือแล้วทั้ งน้ีให้
ดาํเนินการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิตามวธีิการในขอ้ (ข) น้ีจนกระทัง่ไม่มีหุ้นเหลือ
จากการจดัสรร  

ทั้งน้ีในกรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพิ่มทุนคงเหลือจากการดาํเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อผู ้
ถือหุน้เดิมของบริษทัฯตามสัดส่วนจาํนวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยูใ่นคร้ังน้ี บริษทัฯจะนาํไป
ดาํเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนต่อผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯในคร้ังถดัๆไป 

 

4. ก าหนดวนัจองซ้ือและรับช าระเงินค่าหุ้นเพิม่ทุน  

ระหวา่งวนัท่ี 26 – 30 พฤศจิกายน 2561  เวลา 09.00 –15.00 น. (รวม 5 วนัท าการ)  

5. วตัถุประสงค์ของการเพิม่ทุนและการใช้เงินทุนในส่วนทีเ่พิม่ 

บริษทัจะน าเงินท่ีได้จากการเพิ่มทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)  
ประมาณ  344.86 ลา้นบาท  ไปใชเ้พื่อรองรับการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประมาณ 310 ลา้นบาท  และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจส่ิงพิมพ ์ ประมาณ 
34.86 ลา้นบาท 

6. ประโยชน์ทีบ่ริษัทจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน / จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

เพื่อเพิ่มเงินทุนใหเ้พียงพอต่อการขยายงานในอนาคต  รองรับการลงทุนของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
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7. ประโยชน์ทีผู้่ถือหุ้นพงึจะได้รับจากการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน  

การเพิ่มทุนในคร้ังน้ี บริษทัจะน าเงินท่ีไดม้าใช้เป็นเงินทุนของบริษทั เพื่อขยายธุรกิจในโครงการ
โรงไฟฟ้าของบริษทัยอ่ย และขยายธุรกิจส่ิงพิมพข์องบริษทัในอนาคต โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้บริษทัมีผล
การด าเนินงานท่ีดีข้ึน รวมถึงเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัของบริษทัในระยะยาว โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีไดใ้ช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทุนในคร้ังน้ีจะมีสิทธิเท่า
เทียมกบัผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัทุกประการ และมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลจากการด าเนินงานเท่ากบัผูถื้อหุ้นเดิม
ของบริษัท นับจากวนัท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษัทท่ีได้ยื่นขอจดทะเบียนต่อ
กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 

7.1 นโยบายเงินปันผล  

บริษทัมีนโยบายท่ีจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไร
สุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนส ารองต่าง ๆ ทั้ งหมดแล้ว และการจ่ายเงินปันผลนั้ นไม่มี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้
ข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษทั สภาพคล่องของบริษทั การขยายธุรกิจ ความจ าเป็น 
ความเหมาะสมอ่ืนใดในอนาคต และปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ี เ ก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามท่ี
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสมและการด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผูถื้อหุน้  

7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลของผูจ้องซ้ือหุน้เพิ่มทุน  

ผูจ้องซ้ือหุ้นเพิ่มทุนท่ีไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยูใ่นคร้ังน้ี จะมีสิทธิในการไดรั้บเงินปันผลจากการด าเนินงานนบั
จากวนัท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทัท่ีไดย้ืน่ขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 

8. รายละเอยีดอ่ืนใดทีจ่ าเป็นส าหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน  

- ไม่มี - 
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ส่วนที ่2 

ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท  
 
1.  ช่ือและสถานทีต่ั้งของบริษัท 

ช่ือบริษัท  : บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

ช่ือย่อ : EPCO 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000838 

ประเภทธุรกจิ : ประกอบธุรกิจเป็นผูผ้ลิตส่ิงพิมพท่ี์ดาํเนินธุรกิจโรงพิมพใ์นลกัษณะ

ครบวงจรโดยใหบ้ริการตั้งแต่วางแผนการผลิตจนกระทัง่เขา้เล่มเป็น

ส่ิงพิมพส์าํเร็จรูป 

สถานทีต่ั้ง : 51/29, 51/61 ซอยวภิาวดีรังสิต 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 8 พฤศจิกายน 2561 หุ้นสามญั 836,030,770 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท รวม 836,030,770 บาท 

ทุนช าระแล้ว : ณ 8 พฤศจิกายน 2561 หุ้นสามญั 836,030,770 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท รวม 836,030,770 บาท 

 

2. ประเภทกจิการและลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 

  2.1  การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการทีส่ าคัญของบริษัทและบริษัทย่อย  

ตามท่ีบริษทัฯ ไดป้ระกอบธุรกิจหลกัเป็นผูผ้ลิตส่ิงพิมพ ์และดาํเนินธุรกิจโรงพิมพใ์นลกัษณะครบ
วงจรโดยใหก้ารบริการตั้งแต่ การวางแผนการผลิตจนกระทัง่เขา้เล่มเป็นส่ิงพิมพส์าํเร็จรูป ตั้งแต่ปี 2533  

จนกระทัง่ปี 2554 บริษทัฯไดข้ยายธุรกิจเพ่ิมในการพฒันาและลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังาน
ทดแทน โดยการเขา้ซ้ือหุน้สามญั และสิทธิเรียกร้อง ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของบริษทั ไอเฟค กรีน เพาเวอร์ พลสั 
จ ากดั ซ่ึงเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จ ากดั และเปล่ียนช่ืออีกคร้ังเป็น บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) (EP)  ในปี 2558 - 2560 EP ไดมี้เพ่ิมทุนจดทะเบียน ส่งผลให ้ณ ปัจจุบนั บริษทัฯถือหุน้ใน EP ร้อย
ละ 75 
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สรุปรายละเอยีดการลงทุนของบริษทัฯและบริษทัย่อย โดยสังเขป ดงันี ้: - 
 

10 มกราคม 2555 บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นสามญัและ
สิทธิเรียกร้องของ บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จาํกดั (BP) ในสัดส่วนร้อยละ 100 รวม
เป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 230 ลา้นบาท    

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

บริษทัฯไดล้งทุนในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาดกาํลงั
การผลิตรวมประมาณ 10 เมกะวตัต์ โดยลงทุนผ่าน บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จาํกดั 
(BP) ซ่ึงถือหุน้ใน บริษทั เจเคอาร์ พลงังาน จาํกดั (JKR) และ บริษทั อาร์พีวี พลงังาน 
จาํกัด (RPV) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีดําเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย ์และไดเ้ขา้ทาํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดย JKR มี
ขนาดกาํลงัการผลิตประมาณ 5 เมกะวตัต ์และ RPV มีขนาดกาํลงัการผลิตประมาณ 5 
เมกะวตัต ์ 

23 มกราคม 2555 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จาํกดั (BP) ฐานะผูว้่าจา้ง ไดล้งนามใน “สัญญาจา้งเหมา
ก่อสร้างระบบผลิตพลงังานไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทิตย์” (Engineering Procurement 
and Construction Agreement : EPC) สําหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยข์อง JKR และ RPV ขนาดกาํลงัการติดตั้งรวม 2 โครงการ ประมาณ 10 เม
กะวตัต์ โดยมีคู่สัญญา คือ ผูรั้บจา้งเหมาโครงการซ่ึงเป็นบริษทัในต่างประเทศ ใน
ฐานะผูรั้บจา้ง (ผูรั้บจา้งเหมาโครงการ เป็นผูรั้บจา้งเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหก้บั JKR 
และ RPV) โดยมีมูลค่าตามสัญญาจา้งเหมา สาํหรับสองโครงการดงักล่าวเท่ากบั 770 
ล้านบาท ติดตั้ งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ก่อสร้าง และ
รับประกนัความเส่ียงต่างๆ ในระหว่างการก่อสร้างจนถึง เม่ือโครงการสามารถเร่ิม
ดาํเนินการจ่ายไฟฟ้าเขา้สู่ระบบของ กฟภ. ได ้

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

15 ตุลาคม 2555 โรงไฟฟ้าบ่อพลอย อาํเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 10 
เมกะวตัต์ ไดก่้อสร้างแลว้เสร็จ และเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยจ์าํหน่ายกระแสไฟฟ้า
ใหก้บัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
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26 พฤศจกิายน 2555 
 
 

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

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

2. LOPBURI ลงนามในสัญญาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด
กาํลงัการผลิต 5 เมกะวตัต ์โดยว่าจา้ง Sungen International Limited  และ 
Sungen (Thailand) Company Limited เป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าดว้ย
เซลลแ์สงอาทิตย ์มีมูลค่าการก่อสร้าง จาํนวนเงิน 471.30 ลา้นบาท  

3. บริษทัฯ อนุมติัการจดัหาแหล่งเงินทุน และลงนามในสัญญาสินเช่ือ เอกสาร
หลกัประกนั เอกสารทางการเงินอ่ืน ๆ และเอกสารสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งหมดในการจดัหาแหล่งเงินทุนท่ีใชใ้นการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์

11 พฤศจกิายน 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือเป็นการปรับโครงสร้างธุรกิจและการถือหุ้นของกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย ์คณะกรรมการบริษทัฯอนุมติัให ้บริษทัฯเขา้ซ้ือหุน้ บริษทั อะควาติส เอน็
เนอร์จี จาํกดั (AQUATIS)  จาํนวน 13,999,998 หุน้ ราคาพาร์ 10.00 บาท ในราคาซ้ือ
หุน้ละ 11.22 บาท จาก บริษทั เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั จาํกดั (EPCOG) รวมเป็น
จาํนวนเงินทั้งส้ิน 157.08 ลา้นบาท และมีกาํไรจากการจาํหน่ายจาํนวนเงิน 2.16 ลา้นบาท 

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

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

10 มกราคม 2557 
 
 
 

บริษทั  เอป็โก ้ กรีน  พาวเวอร์  พลสั  จาํกดั (EPCOG) จดัตั้ง บริษทั  เอป็โก ้เอน็
เนอร์ยี่ จาํกัด (EPCOE)  และ  EPCOE ได้มีการลงนามในสัญญาแต่งตั้ง บริษทั 
พรีเมียร์ โซลูชั่น จาํกัด เป็นผูพ้ฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ใน
ประเทศญ่ีปุ่น ขนาด 23 MW ในเขตพ้ืนท่ี คูริฮาร่า จงัหวดัมิยากิ ประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงมี
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10 มกราคม 2557 (ต่อ) 

 
 
 
 
 

ใบอนุญาตขายไฟฟ้าผลิตจากโซล่าร์เซล ไม่เกิน 10 MW (AC) ท่ีราคา 40 เยนต่อ
หน่วย เป็นเวลา 20 ปี และ 13 MW (AC) ท่ีราคา 36 เยนต่อหน่วยเป็นเวลา 20 ปี บน
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 ขนาดกาํลงัการผลิต 5 เมกะวตัต์ ไดก่้อสร้างแลว้เสร็จ และเร่ิม
เดินเคร่ืองเชิงพาณิชยจ์าํหน่ายกระแสไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

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

11 เมษายน 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ดาํเนินธุรกิจเพ่ือเขา้ถือหุน้ในบริษทัอ่ืน และลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าในธุรกิจพฒันา
โครงการพลงังานในต่างประเทศ 

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

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

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

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

18  กนัยายน 2557 บริษทั  เอ็ปโก ้ กรีน  พาวเวอร์  พลสั  จาํกัด  (EPCOG) ได้เร่ิมเดินเคร่ืองเชิง
พาณิชยจ์าํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดบนหลงัคา (“Solar PV 
Rooftop”) จาํนวน 5 โครงการ ตั้งอยู่ท่ี อ.ก่ิงบางเสาธง จ.สมุทรปราการ โดยมีขนาด
กาํลงัการผลิตรวม  1,071.88  กิโลวตัต ์ใหก้บัการไฟฟ้านครหลวง  
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13 มนีาคม 2558 เพ่ือเป็นการจดัโครงสร้างกลุ่มบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจพลงังาน และเพ่ือเตรียมการให ้
บริษัท บ่อพลอย โซล่าร์ จํากัด ยื่นจดทะเบียนเป็นบริษัทรับอนุญาตในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัให้บริษทัฯขายหุน้สามญั
ทั้งหมดของ บริษทั อะควาติส เอน็เนอร์จี จาํกดั (AQUATIS) จาํนวน 13,999,998 หุน้ 
ราคาพาร์ 10.00 บาท ในราคาขายหุน้ละ 11.23 บาท ขายหุน้สามญั ของบริษทั เอป็โก ้
กรีน พาวเวอร์ พลสั จาํกดั (EPCOG) จาํนวน 9,999,997 หุน้ ราคาพาร์ 10.00 บาท ใน
ราคาขายหุ้นละ 10.00 บาท และขายหุ้นสามัญ ของบริษทั โซล่า พาวเวอร์ แมเนจ
เมน้ท ์จาํกดั (SPM-TH) จาํนวน 9,999,997 หุน้ ราคาพาร์ 10.00 บาท ในราคาขายหุน้
ละ 10.00 บาท ใหแ้ก่ บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จาํกดั (BP) รวมมูลค่าขายเป็นจาํนวน
เงินทั้งส้ิน 227.22 ลา้นบาท และมีกาํไรจากการขายรวมเป็นจาํนวนเงิน 0.14 ลา้นบาท 

 
30 เมษายน 2558 บริษทั เอป็โก ้ กรีน พาวเวอร์ พลสั จาํกดั (EPCOG) ไดเ้ร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย์

จาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดบนหลงัคา (“Solar PV Rooftop”) 
เพ่ิมอีกจาํนวน 2 โครงการ ตั้งอยูท่ี่ เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ ขนาดกาํลงัการผลิตรวม  
301.84  กิโลวตัต ์ใหก้บัการไฟฟ้านครหลวง 

10 มถุินายน 2558 บริษทั เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั จาํกดั (EPCOG) ไดเ้ร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย์
จาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดบนหลงัคา (“Solar PV Rooftop”) 
เพ่ิมอีกจาํนวน 1 โครงการ ตั้งอยู่ท่ี เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 
129.36 กิโลวตัต ์ ใหก้บัการไฟฟ้านครหลวง 

9 ตุลาคม 2558 ,  
13 ตุลาคม 2558 
 
 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 5/2558 เม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2558 
และ คร้ังท่ี 6/2558 เม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม 2558 ไดมี้มติอนุมติัเขา้ทาํรายการลงทุนใน
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์จาํนวน 5 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการ Kyoto, 
โครงการ Genbi และ โครงการ Shirakata 1-3 ท่ีประเทศญ่ีปุ่น ขนาดกาํลงัการผลิต
รวม 25.326 เมกะวตัต์ โดยมีมูลค่ารวมของโครงการประมาณ 2,472.75 ลา้นบาท 
(หรือ 8,215.12 ลา้นเยน อา้งอิงอตัราแลกเปล่ียนท่ี 0.301 บาทต่อเยน) ถา้มีค่าใชจ่้ายท่ี
อาจเกิดข้ึน ประมาณวา่เพ่ิมข้ึนแลว้ไม่เกินจาํนวนเงินทั้งส้ิน 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 ดาํเนินธุรกิจพฒันาโครงการพลงังานใน
ประเทศญ่ีปุ่น โดย Alternative Energies Kabushi Kaisha (Jpn Co.)  เขา้ถือหุน้ใน
สดัส่วนร้อยละ 100 
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14 ธันวาคม 2558 
 
 
 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 8/2558 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทั 
บ่อพลอย โซล่าร์ จาํกดั (BP) ดาํเนินการดงัน้ี 

1. แปรสภาพบริษทัจาํกดั เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั 
2. เปล่ียนช่ือ จากเดิม บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จาํกัด เป็นบริษทั อีสเทอร์น       

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

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

ทะเบียนใหม่ 900,000,000 บาท โดยเป็นทุนหุน้สามญัจาํนวน 9,000,000,000  
หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท 

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

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

25 ธันวาคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 9/2558 เม่ือวนัท่ี 25 ธันวาคม 
2558 ไดมี้มติอนุมติัให้จดัตั้งบริษทัย่อย คือ บริษทั เอ็ปโก ้เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั (EE) 
บริษทัตั้งอยู่ในประเทศไทย เพ่ือดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัการรับเหมาก่อสร้างและการ
บาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ โดย บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั 
(มหาชน) (เดิมช่ือ บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จาํกดั)  เขา้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75 
และดาํเนินจดทะเบียนจดัตั้ งบริษทัฯ ท่ีกรมพฒันาธุรกิจเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 7 
มกราคม 2559 

10 กมุภาพนัธ์ 2559 
 
 
 
 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 1/2559 ไดมี้มติอนุมติัเร่ืองสาํคญั
ดงัน้ี 

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

2. ใหจ้าํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อยจาํนวน 3,000 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้น
ละ 0.10 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ของจาํนวนหุ้นหลงัเพ่ิมทุน โดย
จดัสรรแบบเฉพาะเจาะจง ในราคาหุน้ละ 0.25 บาท คิดเป็นมูลค่า 750 ลา้น
บาท 
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8 มถุินายน 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 4/2559 ไดมี้มติอนุมติัเร่ืองสาํคญัดงัน้ี 
1. อนุมติัการเขา้ทาํรายการได้มาซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัย่อย  บริษทั อีสเทอร์น 

พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (EP)  ในการเขา้ทาํสญัญาซ้ือขายหุ้น ระหว่าง EP 
กบั บริษทั ปรีดา ปราโมทย ์จาํกดั  กบั  บริษทั เอ็กซ์เซลล้ิงค์ จาํกดั  จาํนวน 
3,635,800 หุ้น 

2. อนุมติัการเขา้ทาํรายการได้มาซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัย่อย  บริษทั อีสเทอร์น 
พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (EP)  ในการเขา้ทาํสญัญาซ้ือขายหุ้น ระหว่าง EP 
กบั บริษทั เอสทีซี เอ็นเนอร์ยี่ จาํกดั  กบั บริษทั เอเพ็กซ์ เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น  
จาํกดั  จาํนวน 9,875,000 หุ้น 

3. อนุมติัการเขา้ทาํรายการได้มาซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัย่อย  บริษทั อีสเทอร์น 
พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (EP)  ในการเขา้ทาํสญัญาซ้ือขายหุ้น ระหว่าง EP 
กบั บริษทั เอสทีซี กรีน จาํกดั   จาํนวน 3,100,000 หุ้น 

4. อนุมติัยกเลิกการเขา้ทาํสัญญาพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
ประเทศญ่ีปุ่น Genbi Project 10 MW และ Shirakata Project 1-3 = 5.336 MW. 
รวม 4 โครงการ = 15.336 MW ของบริษทัย่อยและให้นาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้น เพ่ือรับทราบต่อไป 
 

15 สิงหาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 6/2559 ไดมี้มติอนุมติัใหเ้ขา้ทาํ
รายการได้มาซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัย่อยทางออ้ม  บริษทั อะควาติส  เอ็นเนอร์จี  
จาํกดั (AQU)  ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นพ้ืนท่ีของสหกรณ์
การเกษตรเมืองปราจีนบุรี จาํกดั ขนาดกาํลงัการผลิต 5 เมกะวตัต ์ COD เม่ือ1 ก.พ. 60) 

18 พฤศจกิายน 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 8/2559 ไดมี้มติท่ีสาํคญัดงัน้ี 
1. อนุมัติการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประเทศญ่ีปุ่น 

Mimata Project ขนาดกาํลงัการผลิต 5 เมกะวตัต ์ของบริษทัยอ่ย 
2. อนุมัติการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประเทศญ่ีปุ่น 

Shichikashuku Project 1-2 ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 3.465 MW ของบ.ยอ่ย 
 

21 พฤศจกิายน 2559 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น โครงการ Kyoto  ไดเ้ร่ิมเดินเคร่ือง
เชิงพาณิชยจ์าํหน่ายกระแสไฟฟ้า ขนาดกาํลงัการผลิต 9.99 เมกะวตัต ์

14 ธันวาคม 2559, 
21 กมุภาพนัธ์ 2560 
 
 
 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 9/2559 ได้มีมติท่ีให้เข้าทาํ
รายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์อง EP การเขา้ทาํสัญญาซ้ือขายหุ้นบริษทั ทศัน์ศิริ จาํกดั   
ระหวา่ง  บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) กบั บริษทั พีพีจีอาร์ จาํกดั   
จํานวน 3,099,998 หุ้น ในมูลค่าหุ้นละ 164.33 บาท รวมเป็นจํานวนเงิน 
509,422,671.34 บาท  คิดเป็นร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน 

และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 21 
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21 กมุภาพนัธ์ 2560 
(ต่อ) 

กมุภาพนัธ์ 2560 ไดมี้มติอนุมติัเร่ืองสาํคญัดงัน้ี 
1. อนุมติัให้ EP เขา้ทาํสัญญาซ้ือขายหุ้นใน บจก.ทศัน์ศิริ เพ่ิมเติมจากผูถื้อหุ้นเดิม

อีก จาํนวน 3,099,998 หุ้น โดยท่ีมูลค่าตามสญัญา 509.42 ลา้นบาท ภายหลงัการ
ซ้ือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 99.99 และสัดส่วน
การถือหุ้นทางอ้อมในบจก.เอสเอสยูที คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน
ของบริษทัดงักล่าว 

2. อนุมติัให้ EP เขา้ทาํสญัญาซ้ือขายหุ้นใน บจก. เอสทีซี เอน็เนอร์ยี่ จาํกดั (STCE) 
จาํนวน 78,447,600 หุ้น ในราคาหุ้นละ 16.433 บาท เป็นเงิน 1,289.13 ลา้นบาท 
คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนในบริษทัดงักล่าว 
เพ่ือเขา้เป็นผูถื้อหุ้นทางออ้มในบจก. แทค เอน็เนอยี่ (TAC) คิดเป็นร้อยละ 39.60 
ของทุนจดทะเบียน และเพ่ือเขา้เป็นผูถื้อหุ้นทางออ้มในบริษทั เอสเอสยูที จาํกดั 
(SSUT) เพ่ิมอีกร้อยละ 15.84 ของทุนจดทะเบียน และเขา้เป็นผูถื้อหุ้นทางออ้ม
ในบริษทั พีพีทีซี จาํกดั (PPTC) ร้อยละ 19.80 ของทุนจดทะเบียน 

3. อนุมัติให้ EP เข้าทาํสัญญาซ้ือขายหุ้นในบจก.เอเพ็กซ์ เอ็นเนอยี่ โซลูชั่น 
(APEX) จาํนวน 20,602,400 หุ้น ในราคาหุ้นละ 16.433 บาท เป็นเงิน 338.56 
ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 81.25 ของทุนจดทะเบียนในบริษทั
ดงักล่าว เพ่ือเขา้เป็นผูถื้อหุ้นทางออ้มในบริษทั แทค เอ็นเนอยี่ จาํกดั (TAC) คิด
เป็นร้อยละ 10.40 ของทุนจดทะเบียน และเพื่อเขา้เป็นผูถื้อหุ้นทางออ้มในบริษทั 
เอสเอสยทีู จาํกดั (SSUT) เพ่ิมอีกร้อยละ 4.16 ของทุนจดทะเบียน และเขา้เป็นผู ้
ถือหุ้นทางออ้มในบริษทั พีพีทีซี จาํกดั (PPTC) ร้อยละ 5.20 ของทุนจดทะเบียน 

4. อนุมติัให้ EP เขา้ทาํสญัญาซ้ือขายหุ้นในบจก.พีพีทีซี (PPTC) จาํนวน 3,635,800 
หุ้น ในราคาหุ้นละ 142.33 บาท เป็นเงิน 517.49 ลา้นบาท ภายหลงัการซ้ือหุ้น 
EP  มีสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงในบริษทัดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 24.50  และ
สดัส่วนการถือหุ้นทางออ้มผา่น บริษทั แทค เอ็นเนอยี่ จาํกดั (TAC) คิดเป็นร้อย
ละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนในบริษทัดงักล่าว 

 
 

19 มกราคม 2560 AEKK ไดท้าํสัญญาซ้ือหุน้ของ Higashi Nihon Mega Solar 3 Godo Kaisha 
(GK4) ในประเทศญ่ีปุ่นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน เป็นเงิน 50,000 
เยน จากผูถื้อหุ้นเดิมมูลค่าตามสัญญา 410.42 ลา้นเยน ซ่ึง GK4 เป็นผูไ้ดรั้บสิทธิใน
การพฒันาโครงการโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์จาํนวน 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
เชิงพาณิชยจ์าํหน่ายกระแสไฟฟ้า ขนาดกาํลงัการผลิต 9.99 เมกะวตัต ์

 

  

15 พฤษภาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 5/2560 ไดมี้มติอนุมติัเร่ืองสาํคญั
ดงัน้ี 

1. อนุมติัให้ EP ซ้ือหุ้นทั้งหมดในบริษทั เอ็ปโก ้เอ็นเนอร์ยี่ จาํกดั จากบริษทั เอ็ป
โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั จาํกดั จาํนวน 19,999,997 หุ้น ในราคาทุน รวมเป็นเงิน 
119.99 ลา้นบาท สดัส่วนการถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนใน
บริษทัดงักล่าว เพ่ือจดัโครงสร้างการถือหุ้นใหม่ให้เกิดความชัดเจนในการ
ดาํเนินธุรกิจ 

2. อนุมติัให้ SPM-TH จาํหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัทั้งหมดของ Solar Power 
Management Co., Ltd. (HK Co.) “SPM-HK” จาํนวน 4,007,500 หุ้น ในราคา
หุ้นละ 1.05 ดอลลาร์ฮ่องกง รวมเป็นเงิน 4.21 ลา้นดอลลาร์ฮ่องกง เพ่ือปรับ
โครงสร้างการจดัการใหม่ ให้สอดคลอ้งกบัการบริหารงานของกลุ่ม 
 
 

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 จาํกดั (มหาชน) (“EP” หรือ 
“บริษทัยอ่ย”) ในฐานะผูถื้อหุน้ใหม่ (The New Shareholder) เพ่ือประกอบสัญญาเงินกู ้
(Facility Agreement) ของบริษทั พีพีทีซี จาํกดั (“PPTC” หรือ “บริษทัร่วมทางตรง
และบริษทัร่วมออ้ม”) ในสัดส่วนร้อยละ 49.50 โดยจะตอ้งมีการจดัทาํสัญญาเพ่ิมเติม 
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”) 
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18 ตุลาคม 2560 
 
 
 
 

ไดมี้การยกเลิก TK Agreement ระหว่าง EPCO-E กบั GK3 ฉบบัลงวนัท่ี 1 
เมษายน 2559 และไดท้าํสัญญาใหม่ เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2560 แทนฉบบัเดิม ซ่ึง
เน้ือหาหลกัคือการเปล่ียนแปลงสัดส่วนผลตอบแทน จากเดิมคือสัดส่วนร้อยละ 97 : 3 
เป็นร้อยละ 98 : 2 และสดัส่วนการจ่ายเงินลงทุนจากเดิม 648.95 ลา้นเยน (ซ่ึงจ่ายชาํระ
เงินลงทุนแลว้จาํนวน 50 ลา้นเยน เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2559) เป็น 931 ลา้นเยน ทั้งน้ี 
EPCO-E ไดรั้บคืนเงินลงทุนจาก GK3 ตามสัญญาฉบบัเดิมท่ียกเลิก จาํนวน 50 ลา้น
เยน และจ่ายเงินลงทุนตามสดัส่วนของสญัญาฉบบัใหม่จาํนวน 931 ลา้นเยน 

 
 

5 กมุภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 1/2561 มีมติอนุมติัแผนการเสนอ
ขายหุน้สามญัของบริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (EP) ต่อประชาชน
ทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO)  และแผนการนาํหุน้ของ EP จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (Spin Off) โดยจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ท่ีจะเสนอขายต่อ
ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรกของ EP จะมีสดัส่วนร้อยละ 20 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมดของ EP ภายหลงัการเพ่ิมทุน และบริษทัฯ  จะยงัคงเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีอาํนาจ
ควบคุมใน EP ในสดัส่วนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนภายหลงัการเพ่ิมทุน 

 
 

13 กมุภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ EPCO คร้ังท่ี 2/2561 มีมติอนุมติัสัดส่วน
จาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของ บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
(EP) ท่ีจะจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุน้ตามสัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษทัฯ (Pre-emptive Rights) ในอตัราไม่เกินร้อยละ 35 ของจาํนวนหุน้สามญัท่ี
ออกใหม่ของ EP ท่ีจะเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก 

 
 

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
ทุนหุ้นสามัญอีกจํานวน 600,000,000 หุ้น รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้ ง ส้ิน 
3,000,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เป็นทุนชาํระแลว้ 2,400,000,000 
หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท รวมเป็นทุนชาํระแลว้ทั้งส้ิน 1,200,000,000 บาท 
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2.2  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) ก่อตั้งข้ึน เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2533 และจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2536 โดยบริษทัประกอบธุรกิจหลกัประเภทรับจา้งพิมพ ์ 
เป็นผูผ้ลิตส่ิงพิมพท่ี์ดาํเนินธุรกิจโรงพิมพ ์โดยใหบ้ริการแบบครบวงจร เร่ิมตั้งแต่วางแผนการผลิต รับจดัทาํตน้ฉบบั 
จดัหนา้ ออกแบบ แยกสี ถ่ายภาพขาวดาํ ทาํเพลท ทาํปรู๊พ พิมพอ์อฟเซตทั้งระบบป้อนแผน่และป้อนมว้น พบั เขา้เล่ม 
ไสกาว จนกระทัง่เขา้เล่มเป็นส่ิงพิมพส์าํเร็จรูป หรือตามแนวคิดแบบ One Stop Printing Facility  
 

ลกัษณะผลติภัณฑ์ และบริการ 
บริษทัฯทาํการผลิตตามแบบ และคาํสัง่ซ้ือของลูกคา้ ซ่ึงสามารถแบ่งตามวตัถุประสงคข์องงาน ไดด้งัน้ี :- 
1. งานพิมพเ์พ่ือการศึกษา การส่ือสารและการบนัเทิง เช่น การพิมพห์นงัสือ สมุดตาํราเรียน วารสาร ต่าง 

ๆ ทั้งรายวนั รายสปัดาห์ รายเดือน ตลอดจนนิตยสารเพ่ือความรู้และความบนัเทิง 
2. งานพิมพเ์พ่ือการโฆษณา เช่น โปสเตอร์ ใบปลิว ฯลฯ 
3. งานพิมพส์าํหรับการผลิตหนงัสือพิมพร์ายวนัหรือรายสปัดาห์ แบบป้อนกระดาษมว้น  
งานพิมพด์งักล่าวสามารถจดัแบ่งตามประเภทของผลิตภณัฑ ์โดยแบ่งเป็นประเภท หนงัสือพิมพ,์ นิตยสาร, 

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

โครงสร้างรายได้                                                                                                                       
หน่วย :  พนับาท 

 ประเภทส่ิงพมิพ์และ 
บรรจุภัณฑ์ ปี 2560 % ปี 2559 % ปี 2558 % 

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

รวม 439,939 98.88 492,516 96.16  487,098 96.22 
ต่างประเทศ:-             

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

รวม 4,988 1.12 19,657 3.84        19,119  3.78  
รวมทั้งส้ิน 444,927 100.00 512,173 100.00 506,217 100.00  
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การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภัณฑ์ 
ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ 
 บริษัท โรงพิมพ์ตะวนัออก จํากัด (มหาชน) รับพิมพ์งานทุกชนิดบนกระดาษ ทั้ งในประเทศ และ
ต่างประเทศ สามารถแบ่งตามประเภทของผลิตภณัฑ ์โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี :- 
 

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

2)  ประเภทนิตยสารรายเดือน, รายปักษ์ และรายสัปดาห์ 
  บริษทัฯไดใ้ห้บริการพิมพ์นิตยสารแก่บริษทัเจา้ของหนงัสือหลายบริษทั โดยเป็นนิตยสารรายเดือน, ราย
ปักษ ์และรายสปัดาห์ รวมกวา่  10  เล่ม  อาทิเช่น  นิตยสาร LIPS รายปักษ,์ a day bulletin รายเดือน, มายาแชนแนล 
รายเดือน เป็นตน้  เน่ืองจากส่ืออิเลค็ทรอนิคส์สมยัใหม่ หรือ Social Media ต่างๆท่ีเขา้มามีบทบาทในยุคปัจจุบนั  ทาํ
ให้นิตยสารหลายฉบบัตอ้งลดจาํนวนพิมพ ์และบางฉบบัก็ปิดตวัลง  จึงส่งผลให้บริษทัฯมียอดส่ิงพิมพป์ระเภทน้ี
ลดลง 
 

3)  ประเภทหนังสือ, คู่มือ และพอ็กเกต็บุ๊ค 
 ในปีน้ีภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศยงัคงชะลอตวั  ธุรกิจต่างๆยงัคงดาํเนินไปได ้ บริษทัฯสามารถสร้าง
ลูกคา้รายใหม่  และยงัคงรักษาฐานลูกคา้เดิมไวไ้ด ้ โดยมุ่งเนน้ไปยงัลูกคา้กลุ่มเป้าหมายท่ีมีศกัยภาพสูง  เพ่ือเพ่ิม
มูลค่างานพิมพ ์ และจากการท่ีภาครัฐให้การสนบัสนุนส่ือการเรียนการสอนนั้น ทาํให้บริษทัฯสามารถรักษายอด
ส่ิงพิมพป์ระเภทหนงัสือเรียนไวไ้ด ้ และบริษทัฯยงัคงไดรั้บการสนบัสนุนจากลูกคา้ประเทศเพ่ือนบา้น เป็นงาน
ส่ิงพิมพแ์บบเรียนกระทรวงศึกษาธิการลาวเช่นเคย  สาํหรับงานพิมพป์ระเภทหนงัสือคู่มือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และกลอ้ง
ถ่ายรูป อาทิเช่น คู่มือ FUJITSU, คู่มือรถยนต ์ฯลฯ  บริษทัฯยงัสามารถรักษายอดขายส่ิงพิมพป์ระเภทน้ีไวไ้ด ้   
 

4)  ประเภทโบชัวร์ แค็ตตาลอ็ก อ่ืนๆ  
 จากนวตักรรมและเทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีเขา้มามีบทบาทสําคญัในยุคปัจจุบนั ลูกคา้ของบริษทัฯบางราย 
เปล่ียนช่องทางการนาํเสนอผลิตภณัฑเ์ป็นแบบดิจิทลัคอนเทนตผ์่านช่องทางเวบ็ไซต,์ ผ่านช่องทางอิเลคทรอนิกส์ 
หรือทาง Social Media ต่างๆ จึงส่งผลใหบ้ริษทัฯมียอดส่ิงพิมพป์ระเภทน้ีลดลง 
 

5)  ประเภทปฏิทิน และไดอาร่ี 
 บริษทัฯ ยงัสามารถรักษาฐานลูกคา้เดิม และสร้างลูกคา้ใหม่ไดส้าํหรับงานพิมพป์ระเภทปฏิทิน และไดอาร่ี 
เพราะแต่ละบริษทัยงัตอ้งสั่งพิมพเ์พ่ือสาํหรับแจกในช่วงปลายปี   ในปี 2561 สภาวะเศรษฐกิจมีการเติบโตประมาณ
ร้อยละ 4 - 4.5 โดยรวมอาจทาํใหลู้กคา้เพ่ิมยอดการสัง่พิมพ ์จึงอาจทาํใหมี้ยอดพิมพง์านปฏิทินและไดอาร่ีเพ่ิมข้ึน  
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ลกัษณะของลูกค้า 
 

ลกัษณะลูกคา้สาํคญัของบริษทัแบ่งไดด้งัน้ี 
1. ลูกคา้ท่ีมีการเซ็นสัญญาระยะเวลามากกวา่ 1 ปีข้ึนไป  มียอดขายประมาณร้อยละ 20 ของยอดขาย ปี 2560 
2. ลูกคา้ท่ีมีการเซ็นสัญญาระยะเวลา1ปีโดยต่อสญัญาทุกปี มียอดขายประมาณร้อยละ 10 ของยอดขาย ปี 2560 
3. ลูกคา้ท่ีมีการส่งงานเป็นประจาํ โดยไม่มีการเซ็นสญัญา แต่มีใบสัง่ซ้ือ มียอดขายประมาณร้อยละ 55 ของ

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

 

บริษทัฯคาดว่ารายไดจ้ากส่ิงพิมพใ์นปี 2561 จะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 จากปี 2560  เน่ืองจากบริษทัฯไดข้ยายการลงทุน
ในดา้นบรรจุภณัฑก์ระดาษ ซ่ึงเร่ิมดาํเนินการตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2560 
 

การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

 ในปี 2560 ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศมีการขยายตวัดี ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากความตอ้งการบรรจุภณัฑ์
กระดาษ สําหรับอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม ท่ีเพ่ิมข้ึนตามการบริโภค  ประกอบกบัเกิดเหตุการณ์สําคญั ท่ี
ส่งผลใหส่ิ้งพิมพมี์การขยายตวัเพ่ิมข้ึน  และจากการขยายตวัของตลาดส่งออกท่ีเพ่ิมข้ึน โดยตลาดส่งออกสาํคญัท่ีมี
การขยายตวัของบรรจุภณัฑ์กระดาษ, หนงัสือ และส่ิงพิมพ์ ไดแ้ก่ ประเทศเวียดนาม, ประเทศอินโดนีเซีย และ
ประเทศฮ่องกงท่ีมีภาวะเศรษฐกิจขยายตวั  เป็นตน้  และแนวโนม้ในปี 2561 ผลิตภณัฑก์ระดาษ บรรจุภณัฑก์ระดาษ 
คาดว่าในภาพรวมจะสามารถขยายตวัไดจ้ากเศรษฐกิจของประเทศท่ีมีทิศทางขยายตวั  ตลอดจนการส่งออกไปยงั
ตลาดในภูมิภาคเอเชีย ซ่ึงภาวะเศรษฐกิจมีแนวโนม้ขยายตวัดีข้ึน  ในส่วนของหนงัสือ และส่ิงพิมพ ์คาดว่าจะปรับตวั
ลดลงจากความนิยมส่ือส่ิงพิมพป์ระเภทต่างๆ ท่ีถูกแทนท่ีดว้ยส่ือดิจิทลั   

1) ตลาดหนังสือพมิพ์ 
จากราคากระดาษหนงัสือพิมพมี์การปรับราคาข้ึน และภาวะเศรษฐกิจในประเทศท่ีชะลอตวั ตลอดจนพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบนั ท่ีหันไปใช้บริการทางส่ือออนไลน์เพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้หนงัสือพิมพห์ลายฉบบัลดยอด
จาํนวนพิมพล์ง และบางฉบบัปิดตวัลง  อย่างไรก็ตามบริษทัฯจะพยายามหาลูกคา้ใหม่ท่ีจดัทาํหนงัสือพิมพเ์พ่ือเพ่ิม
ยอดขายใหม้ากข้ึน   โดยคาดการณ์วา่บริษทัฯจะมียอดขายประเภทหนงัสือพิมพ ์ประมาณ 70 ลา้นบาท ในปี 2561   
 

2) ตลาดส่ิงพมิพ์ส าหรับธุรกจิขายตรง 
เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจไทยชะลอตวั ทาํใหมี้คนสนใจหันไปทาํธุรกิจส่วนตวัเพ่ิมข้ึน แต่ทาํใหธุ้รกิจขายตรงมีการ
ขยายตวัไม่มาก  และบริษทัมียอดขายใหก้บับริษทัขายตรง คิดเป็นร้อยละ 15 ของยอดขายปี 2559 และคาดว่าธุรกิจ
ขายตรงจะเพ่ิมยอดขายไดอี้กไม่มากนกั เน่ืองจากธุรกิจขายตรงเร่ิมหันไปใชส่ื้อดา้นอิเล็คทรอนิคส์ โฆษณาผ่าน 
Website , Social Media ต่างๆเพ่ือส่ือสารโดยตรงถึงผูบ้ริโภคเพ่ิมมากข้ึน  ทั้งน้ีบริษทัจะพยายามรักษาส่วนแบ่ง
การตลาดอตัราร้อยละ  15  ในปี 2561 
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3) ตลาดส่ิงพมิพ์ส าหรับธุรกจิขายปลกี และขายส่งขนาดใหญ่ 
ตลาดส่ิงพิมพ์สําหรับธุรกิจขายปลีกและขายส่งขนาดใหญ่มีการปรับวิธีโฆษณาสินคา้โดยใช้ส่ือหนังสือ- พิมพ์
รายวนัมากข้ึน ทาํให้มีการปรับตวัในดา้นส่ิงพิมพ ์โดยบริษทัขนาดใหญ่ ธุรกิจขายปลีกและขายส่ง เปล่ียนวิธีจาก
พิมพ์ใบปลิวจาํนวนมาก ไปลงโฆษณาทางดา้นหนังสือพิมพ์รายวนัมากข้ึน โดยประมาณงานพิมพ์ลดลงเหลือ
ประมาณ 10 ลา้นบาท ในปี 2561 
 

4) ตลาดส่ิงพมิพ์เพ่ือการศึกษา 
ตลาดส่ิงพิมพเ์พ่ือการศึกษา เช่น ตาํราเรียนในปี 2561  เป็นปีท่ีรัฐบาลยงัคงส่งเสริมเพ่ือนกัเรียนเรียนฟรีต่อเน่ือง โดย
รัฐเป็นผูช้าํระค่าตาํราเรียน ทาํใหบ้ริษทัท่ีเป็นผูจ้ดัพิมพมี์การขยายตวัมากและเป็นตลาดท่ีใหญ่มาก แต่ปัญหา คือ มี
ระยะเวลาการผลิตท่ีสั้นมาก บริษทัฯจึงไดพ้ยายามหาตลาดส่ิงพิมพ ์เพ่ือการศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
เช่น หนงัสือเรียนกระทรวงศึกษาธิการลาว โดยคาดการณ์ว่าจะมีงานพิมพป์ระเภทการศึกษาเขา้มาประมาณ 250 
ลา้นบาท ใน ปี 2561 
 

5) ตลาดส่ิงพมิพ์นิตยสาร 
ในปี 2560 บริษทัฯมียอดขายนิตยสารลดลงไปมาก  เน่ืองจากส่ืออิเลค็ทรอนิคส์สมยัใหม่ หรือ Social Media ต่างๆท่ี
เขา้มามีบทบาทในยุคปัจจุบนั  ทาํให้พฤติกรรมของผูอ่้านเร่ิมหันไปใช้บริการทางส่ือออนไลน์เพ่ิมข้ึน ส่งผลให้
นิตยสารหลายฉบบัลดยอดจาํนวนพิมพล์ง และหลายฉบบัก็ปิดตวัลง  แต่อย่างไรก็ตามบริษทัฯจะพยายามหาลูกคา้
ใหม่ท่ีจดัทาํนิตยสารเพ่ือความรู้ ความบนัเทิงให้เพ่ิมมากข้ึน โดยคาดการณ์ว่าจะมียอดขายประเภทนิตยสารเขา้มา
ประมาณ 30 ลา้นบาท ในปี 2561 
 

6) ตลาดส่ิงพมิพ์ประเภทคู่มือ 
ในปี 2561 ภาวะการส่งออกจะดีข้ึน แต่ตลาดส่ิงพิมพป์ระเภทคู่มือมีการฟ้ืนตวัอย่างชา้ๆ และลูกคา้ของบริษทัฯเร่ิมมี
การฟ้ืนตวัมากข้ึน โดยบริษทัมียอดขายประเภทคู่มือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 จากปี 2560  และคาดว่าในปี 2561 การ
ส่งออกจะประมาณร้อยละ 5 โดยบริษทัฯวางเป้าหมายยอดขายประเภทคู่มือเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 20  หรือ 
ประมาณ 40 ลา้นบาท  
 

สภาวะตลาดและแนวโน้มการเตบิโต, การแข่งขัน และปัจจยัภายนอกที่กระทบต่ออุตสาหกรรมการพมิพ์ 
จากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศตลอดปี 2560 มีการทรงตวัตลอดทั้งปี เศรษฐกิจโดยทัว่ไปยงัไม่ดีข้ึนมาก  ทั้งน้ี
แนวโนม้ปี 2561 คาดวา่เศรษฐกิจไทยน่าจะมีการปรับตวัดีข้ึนจากปี 2560 เน่ืองจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลก และ
ภาคการส่งออกท่ีคาดว่าน่าจะกลบัมาขบัเคล่ือนเศรษฐกิจอีกคร้ัง ตลอดจนภาคเอกชนจะไดรั้บการสนบัสนุนจาก
มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของรัฐบาล ราคานํ้ ามนัท่ียงัมีแนวโนม้คงท่ี  การเขา้สู่ยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) และประเทศไทยยงัคงมีศกัยภาพท่ีจะเป็นศูนยก์ลางของอาเซียนในฐานะผูผ้ลิตส่ิงพิมพใ์นอุตสาหกรรมทุก
ประเภท (Print Supply) เน่ืองจากอุตสาหกรรมการพิมพใ์นปัจจุบนัได้เขา้ไปอยู่ในชีวิตประจาํวนัของผูบ้ริโภคมาก
ข้ึน   อีกทั้งยงัมีรูปแบบการพิมพท่ี์แตกต่างไปจากลกัษณะเดิมอีกดว้ย  ซ่ึงคาดว่าจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการพิมพ์
ในประเทศ  โดยประเทศไทยจะมีโอกาสในการส่งสินคา้ออกไปประเทศเพ่ือนบา้นไดม้ากข้ึน   และบริษทัฯจะขยาย
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การลงทุนในดา้นบรรจุภณัฑเ์พ่ิม  เพ่ือรองรับการขยายตวัของภาคการส่งออกสินคา้ของประเทศ โดยคาดว่าจะ
ขยายตวัได ้ส่วนหน่ึงเป็นผลจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจของประเทศคู่คา้ในเอเชีย เช่น จีน และ ญ่ีปุ่น ซ่ึงจะทาํให้
อุตสาหกรรมต่อเน่ืองขยายตัวตามไปด้วย  ซ่ึงคาดว่าจะส่งผลดีต่อบริษทัฯ จากความต้องการบรรจุภัณฑ์ของ
อุตสาหกรรมต่อเน่ือง   เม่ือมีการส่งออกมากข้ึนก็จะทาํให้มีการพิมพบ์รรจุภณัฑเ์พ่ิมข้ึน  สาํหรับส่ิงพิมพป์ระเภท
หนงัสือ นิตยสาร อ่ืนๆ คาดว่าจะชะลอตวัจากการปรับตวัของลูกคา้บางส่วนท่ีเปล่ียนการผลิตส่ิงพิมพท่ี์ผสมส่ือ
ดิจิตอลและเทคโนโลยีสมยัใหม่ ตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคในยคุปัจจุบนัท่ีเปล่ียนไป   ทั้งน้ีโดยภาพรวมบริษทั
ฯเช่ือมัน่ว่าอุตสาหกรรมการพิมพจ์ะเติบโตประมาณร้อยละ 5 และบริษทัฯคาดการณ์ว่าจะสามารถเพ่ิมยอดขาย
โดยรวมไดป้ระมาณร้อยละ 5 - 10 จากปี 2560  
 

การผลติหรือการจดัหาผลติภัณฑ์เพ่ือจ าหน่าย 
ที่ตั้งโรงงาน     บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน)   

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

ก)  ก าลงัการผลติ และปริมาณการผลติ 
  

ก าลงัการผลติและปริมาณการผลติของโรงพมิพ์ตะวนัออก 
ก าลงัการผลติ/ปริมาณการผลติ   *   1000 

รายการ 2560 2559 2558 
1. หนงัสือพิมพ ์ฉบบั/ปี 30,500/15,000 30,500/15,000 30,500/15,000 
2. หนงัสือปกอ่อน เยบ็ลวด 25,000/20,000 25,000/20,000 25,000/20,000 
3.  หนงัสือปกอ่อน ไสกาว 27,000/7,200 27,000/7,200 27,000/7,200 
4.  หนงัสือปกแขง็ 3,000/200 3,000/200 3,000/200 
5.  ใบปลิวแผน่พบั 170,000/75,000 170,000/75,000 170,000/75,000 

ข) อตัราการใช้ก าลงัการผลติ 
                  เน่ืองจากธุรกิจการพิมพย์งัเป็นธุรกิจบริการซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัฤดูกาล และโอกาสพิเศษต่าง ๆ ในรอบปี    จึง
ทาํใหก้ารใชก้าํลงัการผลิตไม่สมํ่าเสมอและคาดการณ์ลาํบาก เพราะบางช่วงในฤดูกาลกาํลงัการผลิตไม่เพียงพอ แต่
บางช่วงเวลาก็มีกาํลงัการผลิตเกินงานท่ีมีอยู่ ซ่ึงถา้เฉล่ียการใชก้าํลงัการผลิต จะประมาณ 80% ต่อปี โดยการพิมพ์
มว้นของหนงัสือพิมพย์งัสามารถรับงานไดอี้กมาก 
 

ค) อตัราเพิม่ของปริมาณการผลติตามจ านวนหน่วย 
                  อตัราเพ่ิมของปริมาณการผลิต บริษทัฯ ยงัสามารถจะพิมพ ์ เช่น หนงัสือพิมพไ์ดอี้ก 2 ลา้นฉบบัต่อเดือน
แต่เน่ืองจากผลกระทบทางเศรษฐกิจจึงไม่มีงานเพียงพอ 
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ง) จ านวนกะที่ผลติได้ จ านวนกะที่ผลติจริง 
                 จาํนวนกะท่ีทาํงานอยู ่2 กะ โดยจาํนวนกะท่ีผลิตไดจ้ริง 2 กะ   
 
 

วตัถุดบิและผู้จ าหน่ายวตัถุดบิ (Supplier) 

วตัถุดบิ 
         วตัถุดิบหลกัของบริษทัฯ  ประกอบดว้ย กระดาษ, เพลท, หมึก, นํ้ายาเคมี ต่าง ๆ  
 

แหล่งที่มาของวตัถุดบิ 
-  กระดาษ  มาจากทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
-  เพลท มาจากผูแ้ทนจาํหน่ายในประเทศ 
-  หมึก มาจากผูแ้ทนจาํหน่ายในประเทศ 
-  นํ้ายาเคมีต่าง ๆ    มาจากผูแ้ทนจาํหน่ายในประเทศ 
 ตน้ทุนวตัถุดิบท่ีมากกว่า 45% คือกระดาษ เป็นวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงราคาตาม
สภาวะเศรษฐกิจ 
 

สภาพปัญหาเกีย่วกบัวตัถุดบิ  
              ในปี 2560 ราคาเยื่อกระดาษปรับตวัเพ่ิมข้ึนเล็กนอ้ย  ทาํให้ราคากระดาษในประเทศมีการปรับตวัสูงข้ึน 
และในปี 2561 คาดวา่ราคากระดาษจะปรับตวัเพ่ิมข้ึนอีก   

 

ผู้จ าหน่ายวตัถุดบิ (Supplier) 
                ในประเทศ   
                            ผู้จ าหน่ายกระดาษ ประกอบด้วย : - 

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

 
 
 



Eastern Printing Public Company Limited                                                                                          “EPCO” 
 

31 
 

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

 

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

                ต่างประเทศ  
                            ผู้จ าหน่ายกระดาษ ประกอบด้วย :- 

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

ในการจดัหาวตัถุดิบของบริษทัฯ 3 ปีท่ีผา่นมา ไม่มีการจดัหาจากรายใด > 30% ติดต่อกนั 
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การประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้า 
 

ตามท่ีภาครัฐได้มีนโยบายในการสนับสนุนการใช้ไฟฟ้าพลงังานทดแทนนั้ น โดยกลุ่มบริษัทได้เล็งเห็นถึง

โอกาสในการพฒันา และได้ลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังานทดแทน  ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีมีศกัยภาพในการ

เจริญเติบโตท่ีสูง และมีความเส่ียงในการดาํเนินงานตํ่า ตลอดจนสามารถสร้างรายไดท่ี้มัน่คงไดใ้นระยะยาว โดย

มีธุรกิจหลกั คือ การผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน ประเภทพลงังานแสงอาทิตย ์โดยบริษทัฯ มี

นโยบายจะเขา้ลงทุน พฒันา และบริหารโรงไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการรับเหมาติดตั้ ง

ระบบผลิตไฟฟ้า นอกจากน้ี บริษทัฯ มีการลงทุนในบริษทัร่วม ซ่ึงประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและไอ

นํ้ า โดยโรงไฟฟ้าแบบพลงังานความร้อนร่วม (“Cogeneration”)  ปัจจุบนั โครงการผลิตไฟฟ้าท่ีอยู่ภายใตก้าร

ดาํเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม (“กลุ่มบริษทัฯ”) ทั้ งท่ีดาํเนินการเชิงพาณิชย ์(“COD”) แลว้ และ

โครงการท่ีอยูร่ะหว่างการพฒันารวมทั้งหมด 16 โครงการ คิดเป็นกาํลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขายตามสัดส่วนการ

ถือหุน้รวม  215.45 เมกะวตัต ์และกาํลงัการผลิตไอนํ้ าเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 38.85 ตนัต่อชัว่โมง  

โดยแบ่งเป็นโครงการท่ี COD แลว้ 10 โครงการ คิดเป็นกาํลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 

186.69 เมกะวตัต์ และกาํลงัการผลิตไอนํ้ าเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 38.85 ตนัต่อชั่วโมง และ

โครงการท่ีอยูร่ะหว่างการพฒันา 6 โครงการ คิดเป็นกาํลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 

28.76 เมกะวตัต ์
 

โดยโครงการผลติ และจ าหน่ายไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ดงันี ้
 

1) โครงการในประเทศไทย 

(ก) โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยซ่ึ์งติดตั้งอยูบ่นพื้นดิน (“Solar Farm”) โดยในปัจจุบนัมีจาํนวน 

4 โครงการ คิดเป็นกาํลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 20.00 เมกะวตัต์ โดย

ทั้งหมดดาํเนินการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยใ์หแ้ก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) แลว้ 

(ข) โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคาอาคารพาณิชย ์(“Solar Rooftop”) โดยใน

ปัจจุบนัดาํเนินการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยใ์ห้แก่การไฟฟ้านครหลวง (“กฟน.”) แลว้ 3 โครงการ คิดเป็น

กาํลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 1,509.07 กิโลวตัต ์และโครงการให้เช่าระบบ

ผลิตไฟฟ้าแบบ Solar Rooftop แก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้าภาคเอกชน อยูร่ะหว่างพฒันา 3 โครงการ คิดเป็นกาํลงัการ

ผลิตไฟฟ้าเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุน้รวม 4,044.24 กิโลวตัต ์
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(ค) โครงการโรงไฟฟ้า Cogeneration ซ่ึงดาํเนินการโดยบริษทัร่วมของบริษทัฯ จาํนวน 2 โครงการ คิดเป็น

กาํลงัการผลิตไฟฟ้าเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 155.40 เมกะวตัต์ และกาํลงัการผลิตไอนํ้ า

เสนอขายตามสัดส่วนการถือหุน้รวม 38.85 ตนัต่อชัว่โมง ทั้งหมดดาํเนินการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยใ์ห้แก่ 

กฟภ. แลว้ 
 

2) โครงการในประเทศญีปุ่่น 

(ก) โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยซ่ึ์งติดตั้งอยูบ่นพื้นดิน (“Solar Farm”) โดยในปัจจุบนัดาํเนินการ

จ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยแ์ลว้ 1 โครงการ เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2559 คือ โครงการ Kyoto ขนาดกาํลงั

การผลิต 9.99 เมกะวตัต ์(กาํลงัการผลิตเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุ้น 9.79 เมกะวตัต์) โดยมีหนงัสือ

แจง้ผลการพิจารณารับซ้ือไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 20 ปี ในอตัรารับซ้ือไฟฟ้าแบบ feed-in tariff (FIT) 

หน่วยละ 32 เยน และมีโครงการอยูร่ะหว่างพฒันา 3 โครงการ คือ 

 โครงการ Kurihara I จาํนวน 9.52 เมกะวตัต์ (AC) (11.6802 เมกะวตัตติ์ดตั้ง) ในอตัรารับซ้ือ
ไฟฟ้าท่ีราคา 40 เยนต่อหน่วย เป็นเวลา 20 ปี ปัจจุบนัโครงการอยูร่ะหว่างการก่อสร้าง ซ่ึงคาด
ว่าสามารถก่อสร้างแลว้เสร็จ และจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยภ์ายในไตรมาส 3 ปี 2561 

 โครงการ Kurihara II จาํนวน 12.24 MW (AC) (17.864 เมกะวตัตติ์ดตั้ง) ในอตัรารับซ้ือไฟฟ้า
ท่ีราคา 36 เยนต่อหน่วยเป็นเวลา 20  ปี ปัจจุบนัอยู่ระหว่างรอใบอนุญาตต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การก่อสร้างโรงไฟฟ้า เน่ืองจากเป็นการพฒันาโครงการท่ีมีพื้นท่ีใหญ่กว่า 20 เฮคเตอร์  และได้
ดาํเนินการซ้ือท่ีดินเพิ่มเติม เพื่อรองรับแบบการก่อสร้างให้ครบตามกาํลังการผลิตติดตั้ ง
เรียบร้อยแลว้  ซ่ึงคาดว่าสามารถก่อสร้างแลว้เสร็จ และจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยภ์ายในไตร
มาส 3 ปี 2562 

 โครงการ Shichikashuku 1-2 ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 3.465 เมกะวตัต ์(4.4075 เมกะวตัต์
ติดตั้ ง) โครงการตั้ งอยู่ในเขตพื้นท่ีเมืองชิจิคะชุคุ จังหวดัมิยางิ โดยมีหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณารับซ้ือไฟฟ้าท่ีผลิตจากพลงังานแสงอาทิตยใ์ห้กบัทาง Tohoku Electric (TEPCO) เป็น
ระยะเวลา 20 ปี ในอตัรารับซ้ือไฟฟ้าแบบ feed-in tariff (FIT) หน่วยละ 36 เยน ซ่ึงคาดว่าจะ
สามารถก่อสร้างแลว้เสร็จ และจ าหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชยไ์ดภ้ายในปี 2561 

 

ทั้งน้ีการจาํหน่ายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยน์ั้น ในแต่ละโครงการสามารถยืน่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน จาก
สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI) ได ้โดยจะไดรั้บสิทธ์ิประโยชน์หลกั ในการ
ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามระเบียบของ BOI ซ่ึงโรงไฟฟ้าทั้งสองแห่งไดด้าํเนินการขอรับบตัรส่งเสริม
จาก BOI เรียบร้อยแลว้ 
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โครงสร้างรายได้ 
 

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

รายได้จากส่วนเพิม่ราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) 
 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ ถือเป็นพลงังานหมุนเวียนรูปแบบหน่ึง ท่ีไดรั้บการส่งเสริมจากภาครัฐ 
โดยไดรั้บส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าในอตัรา 8 บาทต่อกิโลวตัตช์ัว่โมง เป็นระยะเวลา 10 ปี นบัจากวนัเร่ิมซ้ือขาย
ไฟฟ้า 
 

รายได้จากการขายคาร์บอนเครดติ 
 คาร์บอนเครดิต หมายถึง กรรมสิทธ์ิในปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดได ้ภายใตพ้ิธีสารเกียวโต ท่ีเกิดจาก
กลไกการพฒันาท่ีสะอาด (Clean Development Mechanism “CDM”) ซ่ึงผูป้ระกอบการสามารถยืน่ขอข้ึน
ทะเบียนกบั United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) และออกเป็น Certificated 
Emission Reductions (“CERs”) หรือใบรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อนาํไปเสนอขายต่อไป 
 

สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
กลุ่มบริษทัไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยไดรั้บสิทธ์ิ
ประโยชน์ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล สาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมี
รายได ้และภายหลงัจากระยะเวลา 8 ปี ดงักล่าว กิจการจะไดรั้บการลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 
50 ของอตัราปกติ เป็นระยะเวลา 5 ปี และโรงไฟฟ้าบ่อพลอยเร่ิมจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียบร้อยแลว้ 
ตั้งแต่วนัท่ี 15 ตุลาคม 2555 และโรงไฟฟ้าลพบุรี เร่ิมจาํหน่ายกระแสไฟฟ้ากบัการไฟฟ้า ตั้งแต่วนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 
2557 อตัราภาษีท่ีชาํระสามารถสรุปได ้ดงัน้ี :- 
 

ปี 
อตัราภาษทีี่ได้รับ 

การยกเว้น 
อตัราภาษเีงินได้ 

นิตบุิคคลที่ต้องช าระ* 
ปีท่ี 1 – ปีท่ี 8 100% 0% 

ปีท่ี 9 – ปีท่ี 13 50% 15% 
ตั้งแต่ปีท่ี 13 ข้ึนไป 0% 30% 

 

* คาํนวณจากอตัราภาษีเงินไดป้กติ 30% 
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การตลาดและภาวะการแข่งขนั 
 

กลยุทธ์การแข่งขัน 
 

การประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ถือไดว้่าเป็นธุรกิจท่ีไม่มีการแข่งขนัทางตรงกบัผูป้ระกอบการ
รายใด เน่ืองจากการจาํหน่ายไฟฟ้าให้กบั กฟภ. นั้น ผูป้ระกอบการจะตอ้งไดรั้บอนุญาตให้ผลิตและจาํหน่าย
ไฟฟ้าตามราคาและเง่ือนไขท่ีไดรั้บจาก กฟภ. เท่านั้น 
 

ดว้ยลกัษณะของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยด์ังกล่าว กลุ่มบริษทัไดก้าํหนดกลยุทธ์หลกัสําหรับธุรกิจ 
โดยมุ่งเนน้เพื่อใหป้ระสบความสาํเร็จ และมีการเจริญเติบโตของผลการดาํเนินงาน ดงัน้ี  
 

1. มุ่งเน้นการเป็นผู้ผลติไฟฟ้าขนาดเล็ก (VSPP) จากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 
จากการท่ีภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนธุรกิจพลงังานทดแทนนั้น กลุ่มบริษทัจึงมีกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ
โรงไฟฟ้า โดยมุ่งเนน้ท่ีจะเป็นผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (VSPP) ในการจาํหน่ายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์ห้แก่ 
กฟภ. เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีสร้างรายได้ท่ีมัน่คงในระยะยาว ไม่มีความเส่ียงในด้านการแข่งขนั สามารถสร้าง
ผลตอบแทนท่ีดีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้อีกทั้งยงัมีความคล่องตวัในการประกอบธุรกิจ และสามารถคืนทุนให้แก่บริษทั
ไดใ้นระยะเวลาท่ีสั้น 
 

2. การเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการผลติไฟฟ้า 
กลุ่มบริษทัพิจารณาเลือกแผงโซล่าเซลล์ อุปกรณ์ต่าง ๆ และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั มีประสิทธิภาพท่ีใชใ้นการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้า เพื่อใหไ้ดป้ริมาณการผลิตไฟฟ้าท่ีสูงตามขนาดกาํลงัการผลิตท่ีกาํหนด ซ่ึงคดัเลือก จากผูผ้ลิต
และจาํหน่ายแผงเซลลแ์สงอาทิตยจ์ากต่างประเทศ โดยเป็นผูท่ี้มีความสามารถในกระบวนการผลิตครบถว้นทุก
ขั้นตอน เร่ิมตั้งตน้จนกระทัง่เสร็จกระบวนการผลิตไฟฟ้า อีกทั้งยงัมีหน่วยงานวิจยัและการพฒันาเป็นของตนเอง 
โดยไม่จาํเป็นต้องว่าจ้างหรืออาศัยในบางขั้นตอนการผลิต เช่นเดียวกับผูผ้ลิตรายอ่ืน ทั้ งน้ี กลุ่มบริษัทได้
เปรียบเทียบกบัผูผ้ลิตในประเทศอ่ืน ๆ แลว้ เห็นว่าผูผ้ลิตรายน้ีมีแผงโซล่าร์เซลล ์อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีมีคุณภาพ และ
เทคโนโลยทีนัสมยั มีประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟ้า และราคาท่ีเหมาะสมในการลงทุน อีกทั้งมีความพร้อมใน
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์หแ้ก่กลุ่มบริษทัได ้
 
 

ลกัษณะของลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย 
ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายของบริษทัไดแ้ก่หน่วยงานทางดา้นไฟฟ้าของภาครัฐเพียงรายเดียว โดยจาํหน่ายไฟฟ้าให้แก่
การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การไฟฟ้านครหลวง)  ทั้ งน้ีโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตยใ์นเชิงพาณิชยข์องภาคเอกชนในปัจจุบนันั้น กาํหนดให้ตอ้งผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าทั้งหมดให้กบั
หน่วยงานการไฟฟ้าท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น ตามรายละเอียด และเง่ือนไขสัญญารับซ้ือไฟฟ้า 
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ภาพรวมของตลาดในอนาคต 
 ตามแผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2558 - 2579 (PDP2015) ของกระทรวงพลงังาน 
รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือกรวม 19,634 เมกะวตัต ์โดยมาจาก
พลงังานแสงอาทิตย ์6,000 เมกะวตัต ์ซ่ึงแสดงให้เห็นโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นอุตสาหกรรมท่ีภาครัฐ
ยงัคงใหค้วามสาํคญัและสนบัสนุนต่อไปอีกในระยะยาว 
 นอกจากนั้นกระทรวงพลงังานยงัมีแนวคิดท่ีจะเปิดเสรีการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์น
หลงัคาสาํหรับใชง้านเอง (Self-Consumption) โดยใชว้ิธี net metering และไดอ้อกประกาศโครงการนาํร่องขนาด 
100 เมกะวตัต ์สาํหรับอาคารท่ีพกัอาศยั ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 ซ่ึงหากโครงการประสบผลสาํเร็จ คาดว่าการ
เปิดเสรีการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาคงจะเป็นจริงไดใ้นอนาคตอนัใกล ้
 ปัจจุบนัราคาค่าแผงโซล่าร์เซลล์และอุปกรณ์ลดลงมามาก และมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน จนสามารถ
แข่งขนัดา้นราคากบัระบบไฟฟ้าสายส่ง ซ่ึงบริษทัเองไดเ้ล็งเห็นโอกาสน้ี จึงไดเ้ร่ิมแนะนาํระบบไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยบ์นหลงัคา ให้กบัโรงงานต่างๆ พร้อมกบันาํเสนอรูปแบบการลงทุนต่างๆ ให้กบัทางผูป้ระกอบการ
พิจารณา ทั้งรูปแบบท่ีบริษทัเป็นผูรั้บเหมาติดตั้งและรูปแบบท่ีบริษทัเป็นผูล้งทุน 
 เม่ือมองในภาพรวมของทั้งประเทศไทยและทั้งโลกในด้านการปฏิรูปพลงังานการผลิตไฟฟ้าและ
พลังงานจากพลังงานทดแทนกาํลงัเป็นกระแสหลัก อนัเน่ืองมาจากการต่ืนตวัเร่ืองการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
รวมทั้งความไม่แน่นอนทั้งดา้นราคาและอุปทานของพลงังานจากฟอสซิล จึงทาํให้การพฒันาพลงังานทดแทนมี
แนวโนม้ท่ีจะมากข้ึนและเร็วข้ึนกว่าท่ีคาดการณ์ไว ้
 

การจัดหาผลติภัณฑ์ 
ระบบการผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ 

 

การดาํเนินงานของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยน์ั้น ประกอบดว้ยแผงโซล่าเซลล ์ทาํหนา้ท่ีรับแสงอาทิตย ์และ
แปลงพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นไฟฟ้าชนิดกระแสตรง ส่งผ่านไปยงัตูร้วมกระแสยอ่ย เพื่อรวบรวมไฟฟ้าในแต่ละ
ชุดเขา้ดว้ยกนั จากนั้นส่งไปยงัเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้าจากกระแสตรงเป็นกระแสสลบั และแปลงแรงดนัให้
สูงข้ึนโดยหมอ้แปลงแรงดนั เพื่อส่งต่อไปยงัตูค้วบคุมไฟฟ้าแรงดนัสูงและทาํการจาํหน่ายให้แก่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคต่อไป 

ระบบการท างานของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 
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ภาพโรงไฟฟ้าบ่อพลอย 

 

รวมภาพโครงการโรงไฟฟ้าของบริษัทย่อย 
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ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

กลุ่มบริษทัไดใ้ห้ความสําคญัในการดูแลและรักษาส่ิงแวดลอ้มเป็นอยา่งดี และไดใ้ห้ความร่วมในการ
ปฏิบติัตามกฎระเบียบของหน่วยงานราชการต่างๆมาโดยตลอด  ทั้งน้ีเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
อนัเกิดจากการผลิตไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั และกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมได้เข้า
ตรวจสอบโรงไฟฟ้าบ่อพลอยแลว้ ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัจะยึดถือปฏิบติัตามพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 
และพระราชบญัญติัส่งเสริม และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 อยา่งเคร่งครัด 

ปัจจัยความเส่ียง 
ปัจจยัความเส่ียงธุรกจิส่ิงพมิพ์ 
 

ความเส่ียงจากการเป็นบริษทัทีป่ระกอบธุรกจิโดยการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน (Holding Company) 
 เน่ืองจาก EP มีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน (Holding Company) คือ เป็นบริษทัท่ีมีรายได้

จากการถือหุ้นในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม และไม่มีการดาํเนินธุรกิจท่ีก่อให้เกิดรายไดใ้นจาํนวนท่ีมีนยัสาํคญัเป็นของ
ตนเอง ดงันั้น ผลประกอบการและการจ่ายเงินปันผลของ EP จึงข้ึนอยู่กบัผลการดาํเนินงานและความสามารถในการ
จ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม ซ่ึงข้ึนอยู่กบัการดาํเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม
ดงักล่าวให้ประสบความสาํเร็จ รวมถึงปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ปัจจยัดา้นการเงิน ปัจจยัดา้นการแข่งขนั กฏระเบียบ 
สภาพเศรษฐกิจโดยทัว่ไป ความตอ้งการและราคาขายสินคา้ของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม รวมถึงปัจจยัอ่ืน ๆท่ีเก่ียวขอ้ง
ซ่ึงเป็นปัจจยัเฉพาะในอุตสาหกรรมหรือในโครงการของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม ซ่ึงโดยส่วนใหญ่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของ EP รวมถึงบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม  

นอกจากน้ี พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจาํกดั ไดก้าํหนดวา่ EP ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลไดถ้า้ EP มีผลขาดทุนสะสม 
แมว้่า EP จะมีกาํไรสุทธิในปีนั้น ๆ ก็ตาม อีกทั้งในกรณีท่ี EP มีกาํไรสุทธิในปีใด ๆ พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจาํกดัและ
ขอ้บงัคบัของ EP กาํหนดว่าในกรณีท่ี EP มีกาํไรสุทธิในปีใด ๆ  EP จะตอ้งจดัสรรกาํไรเป็นเงินทุนสาํรองไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมท่ียกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองทั้งหมดจะมีจาํนวนถึงร้อยละ 
10 ของทุนจดทะเบียนของ EP ซ่ึงหาก EP ไม่สามารถทาํกาํไรไดเ้พียงพอ หรือหาก EP เห็นสมควรเป็นประการอ่ืน EP 
อาจจะไม่จ่ายเงินปันผลในอนาคตกไ็ด ้
 อยา่งไรกดี็ เพ่ือให้มีนโยบายและแนวทางท่ีชดัเจนในการเขา้ไปลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม ทาง EP ได้
กาํหนดให้มีนโยบายการลงทุนของ EP นโยบายการบริหารงานในบริษทัท่ี EP เขา้ไปลงทุนดงักล่าว ตลอดจนมีกลไกใน
การกาํกบัดูแลบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม โดยการแต่งตั้งบุคคลเขา้ไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และ/หรือ ผูบ้ริหารท่ีสาํคญั
ในบริษทัเหล่านั้น และมีการกาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหารท่ีไดรั้บการ
แต่งตั้ง และเพ่ือลดความเส่ียงจากการท่ีสถาบนัการเงินเจา้หน้ีอาจไม่อนุญาตให้บริษทัย่อยจ่ายเงินปันผล EP ในฐานะ
บริษทัใหญ่ของกลุ่มบริษทั EP จะติดตามดูแลให้บริษทัย่อยทุกบริษทัท่ีมีสัญญาเงินกูก้บัสถาบนัการเงิน ปฏิบติัตาม
เง่ือนไขของสญัญาเงินกู ้รวมถึงติดตามผลประกอบการและฐานะทางการเงินของทุกบริษทัท่ี EP ไดเ้ขา้ไปลงทุน อย่าง
ต่อเน่ือง นวมถึงหาแนวทางในการแกไ้ขท่ีเหมาะสมกรณีท่ีผลการดาํเนินงานของบริษทัดงักล่าวไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ท่ีกาํหนด 
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ความเส่ียงโดยทัว่ไปอนัเกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ (ทั้งในประเทศไทยและ
ประเทศญี่ปุ่ น) 
 

ความเส่ียงจากการพึง่พงิลกูค้ารายใหญ่ 
จากการท่ีกลุ่มบริษทัมีลูกคา้เป็นภาครัฐเพียงรายเดียว คือ การไฟฟ้าฝ่ายจาํหน่าย (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การ

ไฟฟ้านครหลวง) ซ่ึงเป็นผูรั้บซ้ือไฟฟ้าตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement: PPA) ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น 
หากถูกบอกเลิกสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าดงักล่าว จะส่งผลต่อผลการดาํเนินงาน อยา่งมีนยัสาํคญั อยา่งไรกดี็ กลุ่มบริษทัมีการ
ควบคุมและติดตามการปฏิบติังานของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์องทางกลุ่มมาอย่างต่อเน่ือง ให้เป็นไปตาม
ขอ้กาํหนดของสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า รวมถึงปฏิบติัตามมาตรฐานสากลในการดาํเนินกิจการโรงไฟฟ้าและขอ้กาํหนดทาง
เทคนิคอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

จากการท่ีรัฐบาลไทยมีนโยบายสนบัสนุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนมาอย่างต่อเน่ือง ดงันั้น 
กลุ่มบริษทัเช่ือวา่หน่วยงานรัฐของประเทศไทยจะไม่บอกเลิกสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าก่อนกาํหนด โดยกลุ่มบริษทัมีนโยบาย
ในการหาโอกาสการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ ๆ ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศเพ่ิมเติม อย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือลดการพ่ึงพิงรายไดจ้ากโครงการโรงไฟฟ้าท่ีมีอยูเ่ดิม 
 

ความเส่ียงจากภยัพบิตัิทางธรรมชาติหรือเหตุสุดวสัิยทีม่ีผลต่อการด าเนินธุรกจิโรงไฟฟ้า 
 กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ซ่ึงหากเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ
หรือเหตุสุดวิสยัร้ายแรงท่ีคาดไม่ถึง เช่น การขดัขอ้งของระบบการผลิตไฟฟ้า อุทกภยั พาย ุอคัคีภยั แผน่ดินไหวหรือการ
ก่อวินาศกรรมในพ้ืนท่ีท่ีโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยต์ั้งอยู่ การดาํเนินการของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยอ์าจตอ้ง
หยดุชะงกัหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์นอยา่งมีนยัสาํคญั อนัจะส่งผลกระทบทางลบต่อผลการดาํเนินงานและฐานะ
ทางการเงินของกลุ่มบริษทั 
 เพ่ือลดความเส่ียงในประเดน็น้ี กลุ่มบริษทัมีการจดัทาํประกนัภยัตามมาตรฐานในอุตสาหกรรมและเป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ีธนาคารผูป้ล่อยเงินกูเ้พ่ือก่อสร้างโครงการ (Project Finance) กาํหนด อนัไดแ้ก่ การประกนัภยัทรัพยสิ์น
ประเภทความเส่ียงภยัทุกชนิด รวมถึงการประกนัความรับผดิต่อสาธารณะและผลิตภณัฑ ์(Public and Products Liability 
Insurance) ซ่ึงคุม้ครองความเสียหายท่ีเกิดกบับุคคลท่ีสาม 
 

ความเส่ียงด้านการปฏบิตัิการ การบ ารุงรักษาและการประมวลผล 
 การขาดการดูแลและบาํรุงรักษาอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชง้านภายในโรงไฟฟ้าท่ีเหมาะสม หรือไม่เป็นไปตาม
หมายกาํหนดการ หรือการตรวจตราท่ีไม่ครบถว้นตามขอ้กาํหนด อาจทาํให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์นและรายไดจ้าก
การดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั นอกจากน้ี การหยดุชะงกัของระบบประมวลและติดตามผล SCADA อาจทาํให้ขอ้มูลเกิด
การสูญหายและจะมีผลต่อการติดตามและตรวจสอบการทาํงานของระบบการผลิตไฟฟ้า อย่างไรก็ตามไดจ้ดัให้มีการ
อบรม เพ่ือให้ความรู้แก่พนักงานผูป้ฏิบติัการทางเทคนิค เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการและขั้นตอนการ
ทาํงานท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการจดัทาํแผนการบาํรุงรักษาอุปกรณ์และเคร่ืองมือ และติดตามให้มีการปฏิบติั
ตามแผนงานท่ีไดว้างไวอ้ย่างต่อเน่ือง รวมถึงกาํหนดให้มีการรายงานผลของการตรวจสอบและติดตามผลของระบบ
ควบคุมการผลิตไฟฟ้า อยา่งต่อเน่ือง อนัจะช่วยลดผลกระทบจากการเกิดความเส่ียงน้ี 
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ความเส่ียงจากการทีแ่สงอาทติย์มีความเข้มของแสงน้อยกว่าทีค่าดการณ์ไว้ 

 ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยต์อ้งพึ่งพิงแสงอาทิตยใ์นการผลิตไฟฟ้า หากแสงอาทิตยมี์
ความเขม้แสงน้อยกว่าปกติ มีเมฆปกคลุมเป็นจาํนวนมาก มีสภาพอากาศแปรปรวน หรือมีฝนตกติดต่อกนัมากกว่า
ค่าเฉล่ียในอดีต กลุ่มบริษทั จะไม่สามารถผลิตไฟฟ้าไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ซ่ึงกรณีดงักล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการ
ดาํเนินงานและฐานะทางการเงิน  

 อย่างไรก็ตาม ก่อนท่ีกลุ่มบริษทัจะเขา้ทาํโครงการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ไดศึ้กษา
และประเมินปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํโครงการ เช่น ความเขม้ของแสง ลกัษณะท่ีดิน ตาํแหน่งท่ีตั้งของโครงการ 
ขอ้มูลสถิติความเข้มของแสงในแต่ละพ้ืนท่ี โดยใช้ข้อมูลสถิติยอ้นหลังของความเข้มของแสงจากแหล่งข้อมูลท่ี
น่าเช่ือถือ  เช่น ขอ้มูลจากกรมพฒันาพลงังานทดแทน กระทรวงพลงังาน ขอ้มูลขององคก์ารบริหารการบินและอวกาศ
แห่งชาติ (NASA) และองคก์ารพลงังานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (NEDO) เพ่ือประกอบการตดัสินใจเลือกท่ีตั้ง
โครงการและในการคาํนวณผลตอบแทนของโครงการ เพ่ือให้มัน่ใจวา่บริเวณท่ีตั้งโครงการมีความเขม้ของแสงในระดบั
ท่ีสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่โครงการไดต้ามท่ีคาํนวณไว ้
 

ความเส่ียงจากการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที่อาจล่าช้ากว่าก าหนดซ่ึงท าให้ต้นทุนการพัฒนาและ
ก่อสร้างโครงการเพิม่ขึน้ 

 กลุ่มบริษทั มีความเส่ียงจากการท่ีโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์อยู่ระหว่างการก่อสร้าง อาจ
ดาํเนินการล่าช้ากว่าท่ีกาํหนด เช่น เกิดจากเหตุขดัขอ้งหรือความล่าช้าในการดาํเนินงานของผูรั้บเหมาก่อสร้างแบบ
เบด็เสร็จ (EPC Contractor) หรือเหตุขดัขอ้งอ่ืนๆ เป็นตน้ ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายไดแ้ละผลประกอบการของ
กลุ่มบริษทั รวมถึงอาจมีตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการเพ่ิมเติม 

 กลุ่มบริษทัไดค้าํนึงถึงความเส่ียงดงักล่าว จึงมีกระบวนการคดัเลือกผูรั้บเหมาก่อสร้างแบบเบด็เสร็จท่ีเขม้งวด 
โดยจะพิจารณาข้อมูลท่ีสําคญั เช่น ประสบการณ์ ความชํานาญ ความรู้ด้านเทคโนโลยี ฐานะทางการเงิน ผลการ
ดาํเนินงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของอุปกรณ์ท่ีใช ้ขอบเขตการรับประกนัผลงานและการบริการ และไดรั้บการ
ยอมรับจากธนาคารพาณิชยท่ี์ให้เงินกูใ้นการพฒันาและก่อสร้างโครงการ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในการจดัจา้ง 
 

ความเส่ียงจากการทีแ่ผงเซลล์แสงอาทติย์มีการเส่ือมสภาพเร็วกว่าทีค่าดการณ์ไว้ 

 แผงเซลลแ์สงอาทิตยอ์าจมีการเส่ือมสภาพ (Degradation) เร็วกว่าปกติ ซ่ึงส่งผลให้กลุ่มบริษทั สามารถผลิต
ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ไดน้้อยลง ทาํให้รายได้จากค่าไฟฟ้าลดลงกว่าท่ีประเมินไว ้และจะกระทบต่อผลการ
ดาํเนินงานและฐานะทางการเงิน  

 เพ่ือลดความเส่ียงน้ี กลุ่มบริษทั มีนโยบายในการเลือกใชแ้ผงเซลลแ์สงอาทิตยจ์ากผูผ้ลิตท่ีมีความน่าเช่ือถือ 
และยงัมีการติดตามประเมินและเกบ็ขอ้มูลของพลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตไดใ้นแต่ละเดือน เพ่ือวิเคราะห์การเส่ือมสภาพของ
แผงเซลล์แสงอาทิตย ์และมีการตรวจสอบและบาํรุงรักษาแผงเซลล์แสงอาทิตยต์ามกาํหนดการ เพ่ือไม่ให้อุปกรณ์
ดงักล่าวเส่ือมสภาพเร็วกวา่ปกติ 
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ความเส่ียงของการเปลีย่นแปลงนโยบายของภาครัฐ และหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 

 หากรัฐบาลและหน่วยงานราชการมีการเปล่ียนแปลงนโยบายท่ีเก่ียวกบักิจการพลงังานของประเทศไทย และ/
หรือ ญ่ีปุ่น รวมถึงขอ้กาํหนดและขั้นตอนต่างๆ เก่ียวกบัการขออนุญาตซ้ือขายไฟฟ้า หรือปรับปรุง ยกเลิกเง่ือนไขในการ
รับซ้ือไฟฟ้า การเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั อนัจะส่งผลกระทบต่อผล
การดาํเนินงานและฐานะทางการเงิน  

 อย่างไรก็ตาม ทีมผูบ้ริหารและทีมงานของกลุ่มบริษทั ประกอบไปดว้ยบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์  มีการติดตามข่าวสารท่ีเก่ียวกบันโยบายของภาครัฐและหน่วยงานราชการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
พลงังานหมุนเวียน เพ่ือเตรียมแผนการรองรับการเปล่ียนแปลงไวล่้วงหนา้ และนาํขอ้มูลมาประกอบการจดัทาํแผนธุรกิจ
ในอนาคต นอกจากน้ี EP มีการประชุมกนัภายในระหวา่งฝ่ายบริหาร เพ่ือวิเคราะห์นโยบายการดาํเนินงาน อยู่เสมอ และ
สามารถปรับเปล่ียนกลยทุธ์และนโยบายทางธุรกิจ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ของธุรกิจและอุตสาหกรรม 
 

ความเส่ียงเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความต่อเน่ืองของกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทติย์ 

 ปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้ากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยอ์าจไดรั้บผลกระทบจากทั้งปัจจยั
ภายในและปัจจยัภายนอกโครงการ ปัจจยัภายในท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ประสิทธิภาพและอายุการใชง้านของอุปกรณ์หลกัใน
การผลิตไฟฟ้า ปริมาณการสูญเสียท่ีเกิดข้ึนในระบบการผลิตไฟฟ้า รวมถึงปัญหาดา้นเทคนิคในกระบวนการผลิตไฟฟ้า 
สาํหรับปัจจยัภายนอกท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ความเขม้ของแสงอาทิตย ์การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภยัธรรมชาติ 
เช่น อุทกภยั อคัคีภยั และวาตภยั เป็นตน้ โดยปัจจยัดงักล่าวอาจส่งผลให้มีความเส่ียงท่ีจะผลิตไฟฟ้าไดน้อ้ยกวา่ปริมาณท่ี
คาดการณ์ไว ้ 

 เพ่ือลดความเส่ียงน้ี กลุ่มบริษทัไดจ้ดัให้มีการติดตามความสามารถในการผลิตไฟฟ้าของแผงเซลลแ์สงอาทิตย์
ผา่นระบบคอมพิวเตอร์ Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) เพ่ือให้สามารถระบุและแกไ้ขปัญหาท่ี
เกิดข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็ว รวมทั้งมีการตรวจสอบและบาํรุงรักษาแผงเซลลอ์ยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือให้มัน่ใจไดว้า่การดาํเนินงาน
ของโรงไฟฟ้าจะเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และจดัให้มีการรับประกนัอุปกรณ์หลกัในการผลิตไฟฟ้า เพ่ือให้มัน่ใจได้
วา่โครงการจะสามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 

ความเส่ียงจากการมีค่าใช้จ่ายจากการต่ออายุการรับประกนัผลงานและอุปกรณ์หลกัในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที่
เพิม่ขึน้ 
 เน่ืองจากอุปกรณ์หลักในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย ์อนัได้แก่ แผงแสงอาทิตย์ ระบบแปลง
กระแสไฟฟ้า หมอ้แปลงไฟฟ้า มีระยะเวลาการรับประกนัท่ีสั้นกว่าอายุโครงการ หากประกนัดงักล่าวหมดอายุลง อาจมี
ค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึนจากการต่ออายกุารรับประกนัอุปกรณ์ อนัส่งผลให้ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานสูงข้ึน 
 อยา่งไรกต็าม กลุ่มบริษทัไดมี้การประเมินค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งในการต่ออายกุารรับประกนัผลงานและอุปกรณ์
หลกัแลว้ในการพิจารณาผลตอบแทนจากการลงทุน ก่อนท่ีจะตดัสินใจลงทุนในโครงการใด ๆ รวมถึงไดมี้การเจรจากบั
ผูข้ายให้ขยายระยะเวลารับประกนัให้นานข้ึน ซ่ึงทั้งสองมาตรการจะช่วยลดความเส่ียงในประเดน็น้ีลงไปไดร้ะดบัหน่ึง 
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ความเส่ียงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขของใบอนุญาต ข้อก าหนด กฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงาน
ราชการทีเ่กีย่วข้องได้อย่างครบถ้วน 
 การดาํเนินธุรกิจ มีความเก่ียวข้องกับเง่ือนไขของใบอนุญาต ขอ้กาํหนด กฎหมายและกฎระเบียบของ
หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงหากกลุ่มบริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขหรือขอ้กาํหนด ไม่ว่าจะเน่ืองจากเหตุ
สุดวิสยัหรือปัจจยัอ่ืนๆ หน่วยงานราชการอาจพิจารณาระงบัหรือยกเลิกใบอนุญาต และ/หรือก่อให้เกิดความรับผิดทาง
กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา และกฎหมายปกครอง ต่อกลุ่มบริษทัอนัจะส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการ
ดาํเนินงาน ฐานะทางการเงินและความน่าเช่ือถือของกลุ่มบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั 
 อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัมีการใชบ้ริษทัท่ีปรึกษาทางกฎหมาย เพ่ือขอรับคาํปรึกษาเก่ียวกบัขอ้กฏหมาย กฏ
ระเบียบ และวิธีปฏิบติัต่างๆ อนัเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ โดยมีนโยบายท่ีจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์ระเบียบและ
ขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจของทางกลุ่มบริษทั อยา่งต่อเน่ือง 
 

ความเส่ียงที่กลุ่มบริษัทจะไม่มีรายได้จากส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทติย์ เม่ือพ้นก าหนดระยะเวลาทีร่ะบุในสัญญา PPA 
 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยถื์อเป็นพลงังานหมุนเวียนรูปแบบหน่ึงท่ีไดรั้บการส่งเสริมจากภาครัฐของไทย 
โดยภาครัฐจะให้ส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) ตามกาํหนดระยะเวลาและเง่ือนไขท่ีไดร้ะบุไวใ้นสัญญา PPA 
สําหรับแต่ละโครงการ โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์องทางกลุ่มบริษทั EP ก็ได้รับ Adder ซ่ึงมี
รายละเอียด เง่ือนไขและกาํหนดระยะเวลาตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา PPA ท่ีเก่ียวข้อง ดังนั้น ในกรณีท่ีพน้กาํหนด
ระยะเวลาท่ีภาครัฐไดใ้ห้ Adder สาํหรับแต่ละโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ดาํเนินการโดยกลุ่มบริษทั EP 
และทางภาครัฐไม่ไดใ้ห้สิทธิประโยชน์ใดๆ แก่โครงการของทางกลุ่มบริษทั EP เพ่ิมเติม เพ่ือทดแทนรายไดใ้นรูป 
Adder ดงักล่าว รายไดจ้ากการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั EP อาจลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั 
 ทางฝ่ายบริหารตระหนกัถึงความเส่ียงดงักล่าวและจะมีการดาํเนินการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือหาโครงการใหม่ๆ ท่ีมี
ศกัยภาพเชิงพาณิชยแ์ละมีระดบัความเส่ียงในระดบัท่ีกลุ่มบริษทั EP ยอมรับได ้เพ่ือทาํให้รายไดใ้นเชิงพาณิชยข์องกลุ่ม
บริษทัโดยรวม ในระยาว มีความมัน่คงและต่อเน่ือง 
 

ความเส่ียงโดยทัว่ไปอนัเกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ในประเทศญี่ปุ่ น 
 

ความเส่ียงจากการพัฒนาและด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่ นอาจไม่เป็นไปตามแผนที่
วางไว้ 
 ความสาํเร็จในการพฒันาและดาํเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์องกลุ่มบริษทัในประเทศญ่ีปุ่น
ข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยัซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัแค่เพียงการดาํเนินการเพ่ือขอใบอนุญาตท่ีจาํเป็นในการดาํเนินธุรกิจ การขอ
อนุญาตเช่ือมโยงกบัโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Connection) การจดัหาท่ีดินสําหรับใช้ในการพฒันาและดาํเนินโครงการ 
รวมถึงความสามารถในการจดัหาแหล่งเงินทุนเพ่ือนาํมาพฒันาและดาํเนินโครงการ หากไม่สามารถดาํเนินการดงักล่าว
ไดต้ามแผนการลงทุนท่ีวางไว ้จะมีความเส่ียงจาก (1) วนัเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยข์องโครงการตอ้งล่าชา้ออกไป หรือ
ก่อให้เกิดค่าใชจ่้ายส่วนเพ่ิม (Cost Overrun) และ (2) ไม่ไดล้งทุนในบางโครงการ ทาํให้กลุ่มบริษทัไดรั้บผลตอบแทน
จากการลงทุนแตกต่างจากท่ีคาดการณ์ไว ้
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 นอกจากน้ี เม่ือโครงการเร่ิมเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ กลุ่มบริษทั ยงัมีความเส่ียงจากปัจจยัท่ีทาํให้ผล
ประกอบการของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่นไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ เช่น สภาวะอากาศ ค่าความ
เขม้แสง เป็นตน้ ซ่ึงอาจทาํให้ปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตไดต้ ํ่ากว ํ่าท่ีประมาณการ รวมถึงตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการ
บริหารจดัการโครงการแตกต่างจากท่ีไดป้ระมาณการณ์ไว ้อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาตดัสินใจในการพฒันาและ
ดาํเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น กลุ่มบริษทั ไดต้ระหนักถึงปัจจยัขา้งตน้ โดยมีการ
ดาํเนินการดงัน้ี 

1) คาํนวณผลตอบแทนจากการลงทุน โดยการวเิคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis) เพื่อศึกษา
ถึงผลกระทบทางการเงินและผลตอบแทนจากการลงทุน ในกรณีท่ีการพฒันาและดาํเนินโครงการไม่เป็นไปตาม
แผน โดยมีการคาํนวณเงินลงทุนสาํรอง (Contingency) ซ่ึงกลุ่มบริษทั EP คาดวา่จะครอบคลุมค่าใชจ่้ายส่วนเพ่ิมได้
เพียงพอหากค่าใชจ่้ายในการพฒันาและดาํเนินโครงการเพ่ิมข้ึนระดบัหน่ึง  

 

2) ศึกษาขอ้มูล (Due Diligence) และความเป็นไปไดใ้นการลงทุนโดยละเอียด โดยจดัให้มีท่ีปรึกษาดา้นต่าง ๆ เช่น ท่ี
ปรึกษาดา้นเทคนิคและวศิวกร ท่ีปรึกษากฏหมาย รวมถึงท่ีปรึกษาเฉพาะดา้นอ่ืน ๆ เช่น ท่ีปรึกษาทางการเงินและท่ี
ปรึกษาทางภาษี 

 

ความเส่ียงจากการสูญเสียรายได้จากการจ ากดัปริมาณการรับซ้ือไฟฟ้า (Curtailment) 
 ในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น กลุ่มบริษทัตอ้งเขา้ทาํสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า
กบัผูป้ระกอบกิจการไฟฟ้าเอกชนท่ีให้บริการในพ้ืนท่ีท่ีโรงไฟฟ้าตั้งอยู ่โดยสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าโดยปกติจะมีอายุสัญญา
ประมาณ 20 ปี อย่างไรก็ตาม ในช่วงตน้ปี 2558 หน่วยงานทรัพยากรธรรมชาติและพลงังาน (The Agency for Natural 
Resources and Energy (“ANRE”)) ประเทศญ่ีปุ่น ไดป้ระกาศใช้พระราชกฤษฎีกาและแนวทางในการดาํเนินงานท่ี
เก่ียวขอ้งเพ่ือแกไ้ขแนวทางการรับซ้ือไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนโดยบริษทัผูป้ระกอบกิจการไฟฟ้า ซ่ึงรวมถึงการ
จาํกดัปริมาณการรับซ้ือไฟฟ้า (Curtailment) กล่าวคือบริษทัผูป้ระกอบกิจการไฟฟ้ามีสิทธิท่ีจะจาํกดัปริมาณการรับซ้ือ
ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนไดไ้ม่เกิน 360 ชัว่โมงต่อปี หรือไม่เกิน 30 วนัต่อรอบปีบญัชี (แลว้แต่กรณี) โดย
ไม่ต้องชดใช้ค่าความเสียหายท่ีเกิดข้ึน นอกจากน้ี กฎหมายยงักาํหนดให้ผูป้ระกอบกิจการไฟฟ้าเอกชนเฉพาะราย
สามารถจาํกดัปริมาณการรับซ้ือไฟฟ้าโดยไม่จาํกดัจาํนวน (Unlimited Curtailment) ซ่ึงทาํให้กลุ่มบริษทัอาจมีความเส่ียง
จากการสูญเสียรายไดห้ากถูกจาํกดัปริมาณการรับซ้ือไฟฟ้าโดยบริษทัผูป้ระกอบกิจการไฟฟ้าของประเทศญ่ีปุ่น  
 กลุ่มบริษทัไดค้าํนึงถึงการจาํกดัปริมาณการรับซ้ือไฟฟ้าดงักล่าว โดยในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปไดข้อง
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น กลุ่มบริษทัมีนโยบายในการว่าจา้งท่ีปรึกษาทางเทคนิคเพ่ือ
ทาํการศึกษาเก่ียวกบัการจาํกดัปริมาณการรับซ้ือไฟฟ้าของผูป้ระกอบกิจการไฟฟ้าเอกชนท่ีจะรับซ้ือไฟฟ้าในแต่ละ
โครงการ และประสานงานเพ่ือขอรับรายงานจากผูป้ระกอบกิจการไฟฟ้าเอกชนท่ีจะรับซ้ือไฟฟ้าในแต่ละโครงการ (ถา้
มี) เพ่ือประกอบการตดัสินใจก่อนการลงทุนในโครงการดงักล่าว 
 

ความเส่ียงจากการไม่สามารถหาวิศวกรไฟฟ้า (Chief Electrical Engineer) เพ่ือดูแลการด าเนินงานโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย์ในประเทศญี่ปุ่ น 
 พระราชบญัญติัการประกอบกิจการไฟฟ้า (The Electricity Business Act) ของประเทศญ่ีปุ่น กาํหนดให้
ผูป้ระกอบการตอ้งจดัให้มีวิศวกรไฟฟ้า (Chief Electrical Engineer) เพ่ือทาํหน้าท่ีกาํกบัดูแลมาตรการความปลอดภยัใน
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งานก่อสร้าง การดาํเนินงานและการบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า (Operation and Maintenance) โดยระดบัใบอนุญาตของ
วิศวกรไฟฟ้า (Chief Electrical Engineer) จะแตกต่างกนัไป ข้ึนอยู่กบัขนาดของโรงไฟฟ้า ดงันั้น โครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่นของกลุ่มบริษทั EP  จึงอาจมีความเส่ียงจากความล่าชา้ของวนัเปิดดาํเนินการเชิง
พาณิชยข์องโครงการ หรืออาจมีค่าใชจ่้ายส่วนเพ่ิม หากไม่สามารถจดัหาวิศวกรไฟฟ้า (Chief Electrical Engineer) ได ้
กลุ่มบริษทัไดต้ระหนกัถึงเร่ืองน้ีและไดมี้การเตรียมความพร้อมในการจดัหาวิศวกรไฟฟ้า  (Chief Electrical Engineer) 
ตั้งแต่ช่วงแรกๆ ของการพฒันาและดาํเนินโครงการในประเทศญ่ีปุ่น 
 

ความเส่ียงจากการไม่มีส่วนในการบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่ นผ่านโครงสร้าง
การลงทุนแบบจีเค-ทเีค 
 ในปัจจุบนั กลุ่มบริษทัลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น ผา่นโครงสร้าง
การลงทุนแบบจีเค-ทีเค โดยโครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทีเคเป็นโครงสร้างการร่วมทุนแบบหน่ึงของประเทศญ่ีปุ่นซ่ึง
อยู่ภายใตส้ัญญาระหว่างผูล้งทุนทีเคและผูด้าํเนินกิจการ (Operator) โดยผูล้งทุนทีเคจะลงทุน (ในรูปของเงินสดหรือ
ทรัพยสิ์นอ่ืน) ให้แก่ผูด้าํเนินกิจการ โดยผูล้งทุนทีเคมีสิทธิไดรั้บส่วนแบ่งกาํไรท่ีไดจ้ากการประกอบธุรกิจโดยผูด้าํเนิน
กิจการเป็นผลตอบแทนการลงทุน ซ่ึงภายใตก้ฎหมายและกฎเกณฑข์องประเทศญ่ีปุ่น ผูล้งทุนทีเคภายใตโ้ครงสร้างการ
ลงทุนแบบจีเค-ทีเค ไม่สามารถมีส่วนร่วมใด ๆ ในการบริหารกิจการ และไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน (Passive 
Investor) อยา่งไรกดี็ ผูล้งทุนทีเคภายใตโ้ครงสร้างการลงทุนแบบทีเคมีสิทธิในการตรวจสอบผูด้าํเนินกิจการและกิจการ
ภายใตโ้ครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทีเค ซ่ึงเป็นสิทธิตามกฎหมาย โดยผูด้าํเนินกิจการภายใตโ้ครงสร้างการลงทุนแบบ
จีเค-ทีเค จะมีดุลพินิจแต่เพียงผูเ้ดียวในการบริหารกิจการภายใตโ้ครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทีเค  
 ทั้งน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการโดยทัว่ไปของโครงสร้างการลงทุนแบบทีเค ผูด้าํเนินกิจการภายใตโ้ครงสร้าง
การลงทุนแบบทีเคจะตอ้งเป็นอิสระและไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุมโดยผูล้งทุนภายใตโ้ครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทีเค 
ในการน้ี กลุ่มบริษทัจึงไม่สามารถรับรองไดว้า่ผลประโยชน์ของผูด้าํเนินกิจการภายใตโ้ครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทีเค 
จะสอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ และผูด้าํเนินกิจการภายใตโ้ครงสร้างการลงทุนแบบทีเคอาจตดัสินใจหรือกระทาํการใด ๆ 
ท่ีอาจส่งผลให้ผูล้งทุนภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทีเค สูญเสียผลประโยชน์และขอ้ไดเ้ปรียบ (รวมถึงสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี) ท่ีควรจะได้รับภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบจีเค -ทีเค อนัจะส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี
นยัสาํคญัต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจและการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั EP 
 ดังนั้ น กลุ่มบริษัทจึงได้จัดให้มีแนวทางในการกํากับดูแล เพ่ือให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการ การ
ดาํเนินงานและการบริหารงานของโครงการลงทุนในประเทศญ่ีปุ่นดงักล่าว โดย 
 1. คดัเลือกพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีมีประวติัการดาํเนินธุรกิจท่ีเช่ือถือไดแ้ละมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญใน
การดาํเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น (ถา้มี) 
 2. ทาํสัญญาการลงทุนทีเคระหว่างกลุ่มบริษทักบัพนัธมิตรทางธุรกิจของแต่ละโครงการ (ถา้มี) และผูด้าํเนิน
กิจการ (Operator) เพ่ือกาํหนดขอบเขตการดาํเนินงานและอาํนาจการตดัสินใจของผูด้าํเนินกิจการ (Operator) อย่าง
ชดัเจน และครอบคลุมการดาํเนินธุรกิจปกติของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์เพ่ือป้องกนัการถ่ายเทผลประโยชน์ และ
เพ่ือให้มัน่ใจวา่การบริหารจดัการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยจ์ะเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษทั และผู ้
ถือหุ้น 
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ความเส่ียงอนัเกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมซ่ึงด าเนินการโดยบริษัทร่วมอนั
ได้แก่ PPTC และ SSUT 
 

ความเส่ียงจากการพึง่พงิการรับซ้ือไฟฟ้าจาก กฟผ. และลกูค้าอตุสาหกรรม 
 ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมของกลุ่มบริษทั (ท่ีดาํเนินการโดยบริษทัร่วม
ทางออ้ม 2 บริษทั อนัไดแ้ก่ PPTC และ SSUT) อาจเผชิญความเส่ียงจากการพ่ึงพิงการรับซ้ือไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) และลูกคา้อุตสาหกรรม  
 กฟผ. เป็นผูรั้บซ้ือไฟฟ้าแบบขายส่งรายหลกัและเป็นผูค้วบคุมระบบการขายส่งไฟฟ้าเกือบทั้งหมดในประเทศ
ไทย ปัจจุบนั กฟผ. เป็นผูรั้บซ้ือไฟฟ้ารายใหญ่จากโครงการผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) พลงังานความร้อนร่วมของทั้ง 
PPTC และ SSUT นอกจากน้ี ทั้ง PPTC และ SSUT ยงัมีการขายไฟฟ้าและไอนํ้าไปยงักลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรมท่ีตั้งอยู่ใน
นิคมอุตสาหกรรมดว้ย ดงันั้น ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมของทั้ง PPTC และ SSUT จึง
ตอ้งพ่ึงพิงแหล่งรายไดจ้ากการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. เป็นหลกั แมว้่าท่ีผา่นมา กฟผ. ไดป้ฏิบติัตามภาระ
ผกูพนัภายใตส้ัญญาซ้ือขายไฟฟ้าท่ีมีต่อ PPTC และ SSUT มาโดยตลอด แต่ PPTC และ SSUT ไม่อาจรับรองไดว้่าใน
อนาคต กฟผ. จะสามารถชาํระเงินค่าไฟฟ้าไดค้รบถว้น ตรงเวลา หรือในราคาท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า หรือ 
กฟผ. จะสามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัอ่ืนๆ ท่ีมีอยู่ภายใต้สัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั PPTC และ SSUT ดงักล่าวได ้
นอกจากน้ี PPTC และ SSUT ไม่อาจรับรองไดว้่า PPTC และ SSUT จะสามารถดาํเนินการใดๆ เพื่อบงัคบัให้ กฟผ. 
ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดภายใตส้ัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัแต่ละบริษทัได ้ซ่ึงกรณีดงักล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี
นยัสาํคญัต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดาํเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของ PPTC และ SSUT อนัจะมีผลกระทบ
ต่อความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของทั้งสองบริษทัดงักล่าว 
 ในการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํ้ า โดยโครงการ SPP พลงังานความร้อนร่วมของทั้ง PPTC และ SSUT 
ให้แก่ลูกคา้อุตสาหกรรมนั้น ทั้งสองบริษทัจะประเมินความน่าเช่ือถือของคู่สัญญา โดยพิจารณาถึงสถานะทางการเงิน
ของลูกคา้อุตสาหกรรมดงักล่าว รวมถึงประวติัการเรียกเกบ็เงินจากลูกคา้อุตสาหกรรมรายนั้น อย่างไรก็ตาม PPTC และ 
SSUT ไม่อาจรับรองไดว้่าลูกคา้อุตสาหกรรมจะไม่ประสบปัญหาทางการเงิน มีหน้ีสินลน้พน้ตวั หยุดการประกอบ
กิจการ หรือเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการในระหวา่งอายสุญัญาซ้ือขายไฟฟ้าและสญัญาซ้ือขายไอนํ้าท่ีมีกบัแต่ละบริษทั 
นอกจากน้ี ลูกคา้อุตสาหกรรมอาจไม่สามารถหรือไม่ปฏิบติัตามภาระผกูพนัท่ีเก่ียวขอ้ง ปฏิเสธท่ีจะรับซ้ือไฟฟ้าและไอ
นํ้ าท่ีส่งมอบภายใตส้ัญญา หรือบอกเลิกสัญญาดงักล่าวก่อนครบกาํหนดอายุสัญญา ทั้งน้ีการท่ีลูกคา้อุตสาหกรรมไม่
ปฏิบติัตามภาระผกูพนัภายใตส้ญัญาซ้ือขายไฟฟ้าดงักล่าวท่ีมีอยูก่บั PPTC และ SSUT หรือการปฏิเสธไม่รับซ้ือ ไม่ชาํระ
เงิน ผิดสัญญา มีหน้ีสินลน้พน้ตวั หยุดการประกอบกิจการ หรือเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการของลูกคา้อุตสาหกรรม 
อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคญัต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดาํเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของ 
PPTC และ SSUT 
 

ความเส่ียงจากการพึง่พงิการจัดหาและการจัดส่งก๊าซธรรมชาติจากผู้ประกอบการเพยีงรายเดียว 
 โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมของ PPTC และ SSUT ท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั ตอ้งพ่ึงพิงการจดัหาและ
การจดัส่งก๊าซธรรมชาติจากผูป้ระกอบการเพียงรายเดียว คือ บริษทั ปตท จาํกดั (มหาชน) (ปตท.) ดงันั้น การหยุดชะงกั
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ของการจดัส่งหรือการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติ จะทาํให้การดาํเนินการของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม
ของทั้งสองบริษทัตอ้งหยดุชะงกัลง  
 ปตท. เป็นผูป้ระกอบการเพียงรายเดียวท่ีสามารถจดัส่งก๊าซธรรมชาติให้แก่โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความ
ร้อนร่วมในประเทศไทย ภายใตโ้ครงสร้างอุตสาหกรรมการจดัหาเช้ือเพลิงของประเทศไทยในปัจจุบนั ซ่ึงโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมของทั้ง PPTC และ SSUT ใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงหลกั โดยไดท้าํสัญญาซ้ือขาย
ก๊าซธรรมชาติกบั ปตท.เพ่ือใชก้๊าซในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม และมีอายุสัญญาครอบคลุมตลอดอายุ
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. ซ่ึงแมว้่าท่ีผา่นมา ปตท. ไดจ้ดัส่งก๊าซธรรมชาติให้กบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความ
ร้อนร่วมของ PPTC และ SSUT ไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอและเป็นไปตามสญัญา แต่ในอนาคต ปตท. อาจไม่สามารถจดัส่งก๊าซ
ธรรมชาติในปริมาณท่ีเพียงพอให้แก่โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมของทั้งสองบริษทั เน่ืองจากปัจจยัต่าง ๆ 
เช่น อุปสงคข์องก๊าซธรรมชาติในภูมิภาคหรือทัว่โลกท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นอย่างมาก อุปทานของก๊าซธรรมชาติในภูมิภาคหรือ
ทัว่โลกท่ีลดลงเป็นอย่างมาก ภยัธรรมชาติ สภาพอากาศท่ีเลวร้าย ความขดัแยง้ทางการเมือง ขอ้พิพาทดา้นแรงงาน การ
กระทาํของศตัรูต่างชาติ สงคราม เหตุการณ์ความไม่สงบ ความล่าชา้ในการก่อสร้างหรือซ่อมบาํรุง ความชาํรุดเสียหาย
ของท่อก๊าซธรรมชาติ ปัญหาทางวิศวกรรมและส่ิงแวดลอ้ม และปัญหาทางธรณีวิทยาท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได ้การ
เปล่ียนแปลงในสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัหน้าท่ีของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงในสัญญา Gas Pool Agreement หรือสัญญาใน
สมัปทานใดๆ ท่ีใชบ้งัคบัโดยความเห็นชอบฝ่ายเดียวของประเทศผูใ้ห้สมัปทาน รวมทั้ง ปตท. อาจไม่สามารถจดัส่งก๊าซ
ธรรมชาติท่ีมีคุณภาพตรงต่อความตอ้งการของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมของ PPTC และ SSUT  
 โดยสญัญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติระหว่างโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมของ PPTC และ SSUT กบั 
ปตท. ไดก้าํหนดขอบเขตของคุณสมบติัก๊าซธรรมชาติไวต้ามคุณภาพของก๊าซท่ีออกจากโรงแยกก๊าซของ ปตท. และ/
หรือ ท่ี ปตท. ไดรั้บจากผูผ้ลิตหรือผูรั้บสัมปทาน โดย ปตท. สามารถเปล่ียนแปลงคุณสมบติัของก๊าซธรรมชาติท่ีจะส่ง
มอบภายใตข้อบเขตท่ีกาํหนดได ้อยา่งไรกต็าม สญัญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติกาํหนดขอบเขตคุณสมบติัของก๊าซธรรมชาติ
ท่ีจะจดัส่งกวา้งกวา่ขอบเขตคุณสมบติัของก๊าซธรรมชาติท่ีจะใชใ้นโครงการโรงไฟฟ้าของ PPTC และ SSUT ท่ีสามารถ
ใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้ในปัจจุบนั ดงันั้น ในกรณีท่ี ปตท. เปล่ียนแปลงคุณสมบติัของก๊าซธรรมชาติท่ีจะส่งมอบ 
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนรวมของ PPTC และ SSUT อาจตอ้งปรับเปล่ียนอุปกรณ์และเคร่ืองมือภายใน
โรงไฟฟ้า เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัคุณสมบติัของก๊าซธรรมชาติท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 

ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาเช้ือเพลงิ 
 ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงหลกัสาํหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมของ PPTC และ SSUT และเป็น
ตน้ทุนในการดาํเนินงานท่ีมีสดัส่วนท่ีมีนยัสาํคญั ทั้งน้ี ราคาก๊าซธรรมชาติอาจมีความผนัผวนข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายอย่าง 
เช่น ภาวะเศรษฐกิจโลก การเปล่ียนแปลงของอุปสงคแ์ละอุปทาน ปริมาณสาํรองของเช้ือเพลิงในตลาด เสถียรภาพทาง
การเมือง นโยบายการผลิตของประเทศผูผ้ลิตและส่งออกเช้ือเพลิง ตลอดจนสภาพภูมิอากาศ และภยัพิบติัทางธรรมชาติ 
ดงันั้น หากตน้ทุนเช้ือเพลิงเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญั และ PPTC และ SSUT ไม่สามารถผลกัภาระราคาเช้ือเพลิงท่ีเพ่ิมข้ึน
ดงักล่าวไปยงัลูกคา้ได ้จะทาํให้ทั้งสองบริษทัดงักล่าวมีอตัรากาํไรลดลง และส่งผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อธุรกิจ ผล
การดาํเนินงาน สถานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของทั้งสองบริษทั ทั้งน้ี ความสามารถของ PPTC และ SSUT 
ในการผลกัภาระความผนัผวนของราคาเช้ือเพลิงไปยงัลูกคา้ท่ีซ้ือไฟฟ้าและไอนํ้ าของแต่ละบริษทัดงักล่าว ข้ึนอยู่กบั
ขอ้กาํหนดท่ีระบุไวภ้ายใตส้ญัญาซ้ือขายไฟฟ้าดงัต่อไปน้ี 
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 ราคาขายไฟฟ้าให้กบั กฟผ. ไดถู้กคาํนวณความผนัผวนของราคาค่าก๊าซธรรมชาติเขา้ไปกบัราคาขายไฟฟ้าแลว้ 
โดยมีการใชร้าคาก๊าซธรรมชาติของเดือนท่ีผลิตเขา้ไปคาํนวณราคาค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy Payment) ท่ีจะ
เรียกเก็บจาก กฟผ. 

 ตามขอ้กาํหนดในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัลูกคา้อุตสาหกรรม โดยปกติ PPTC และ SSUT ตกลงขายไฟฟ้าใน
อตัราส่วนลดจากอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ซ่ึงเป็นรัฐวิสาหกิจผูใ้ห้บริการ
สาธารณูปโภคดา้นไฟฟ้าสาํหรับพ้ืนท่ีในเขตกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ ทั้งน้ีสูตรอตัราค่าไฟฟ้าของ 
กฟน. ได้มีการรวมคาํนวณค่า Ft ซ่ึงสะท้อนความผนัผวนของราคาเช้ือเพลิง ซ่ึงค่า Ft ดังกล่าวจะมีการ
ปรับเปล่ียนทุก ๆ 4 เดือนเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัราคาของเช้ือเพลิงท่ีใชใ้นการผลิตไฟฟ้าหลายชนิด เช่น ถ่านหิน 
นํ้ ามนั ก๊าซธรรมชาติ และเช้ือเพลิงประเภทอ่ืน ตลอดจนอตัราเงินเฟ้อ อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และ
ปัจจยัอ่ืนๆ ดงันั้นค่า Ft จึงเป็นการอา้งอิงกบัดชันีราคาเช้ือเพลิง (Fuel Price Index) โดยรวม ท่ีไม่ไดส้ะทอ้นหรือ
ไม่ไดถู้กออกแบบให้สะทอ้นถึงตน้ทุนท่ีแทจ้ริงของ PPTC และ SSUT ซ่ึงประกอบด้วยตน้ทุนจากค่าก๊าซ
ธรรมชาติเป็นส่วนสาํคญั นอกจากน้ี ค่า Ft อาจไม่ไดมี้การปรับตวัตามกลไกท่ีไดอ้อกแบบไวเ้สมอไป  

 ตามขอ้กาํหนดภายใตส้ญัญาซ้ือขายไอนํ้ ากบัลูกคา้อุตสาหกรรม PPTC และ SSUT ไดก้าํหนดราคาขายไอนํ้ าให้
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงในดชันีอ่ืนๆ เช่น ฐานราคาก๊าซธรรมชาติ ฐานราคานํ้ า ดชันีราคาผูบ้ริโภค และ
ฐานราคาไอนํ้ า อย่างไรก็ตาม การปรับราคาตามการเปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจไม่สะทอ้นราคาก๊าซธรรมชาติท่ี
แทจ้ริง เน่ืองจากดชันีอ่ืนนั้นอาจไม่ไดมี้การปรับตวัไปในทิศทางและสัดส่วนเดียวกบัการปรับตวัของราคาก๊าซ
ธรรมชาติ 

 

ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 

 กลุ่มบริษทั มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท์ั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดย ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีการลงทุนและดาํเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่น 
ซ่ึงทาํให้มีรายไดเ้ป็นเงินตราต่างประเทศบางส่วน ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงมีความเส่ียงหากอตัราแลกเปล่ียนมีความผนัผวน
อยา่งมีนยัสาํคญั โดยถา้เงินบาทไทยมีแนวโนม้แขง็ค่า จะส่งผลกระทบทาํให้รายไดจ้ากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงอยูใ่นรูปเงินปันผล ลดลงเม่ือมีการแปลงค่าเป็นเงินบาท  

 นอกจากน้ียงัมีการกูย้ืมเงินตราต่างประเทศ เพ่ือใช้ในการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์น
ประเทศญ่ีปุ่น อนัทาํให้มีความเส่ียงจากการมีภาระหน้ีสินท่ีเพ่ิมข้ึนหากเงินบาทไทยมีแนวโน้มอ่อนตวั อีกทั้งหากใน
อนาคตมีการลงทุนในประเทศอ่ืน ๆ ซ่ึงมีรายได้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ และมีการกู้ยืมเงินเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ อาจมีความเส่ียงจากความผนัผวนอยา่งมีนยัสาํคญัของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศสกลุเงินดงักล่าว 

 ในปัจจุบนั กลุ่มบริษทัยงัไม่ไดมี้การใชส้ญัญาแลกเปล่ียนอตัราแลกเปล่ียน (Currency Swap) เพ่ือป้องกนัความ
เส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน แต่อยา่งใด แต่กาํลงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาท่ีจะเอา Currency Swap มาใชใ้นอนาคตอนัใกลน้ี้ 
โดยจะมีการพิจารณาถึงความจาํเป็นและความเหมาะสมในการนาํเคร่ืองมือทางการเงินประเภทน้ีมาใช ้
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ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทย่อย 

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) ไดล้งทุนในบริษทัยอ่ยทั้งทางตรง และทางออ้ม โดย

มีโครงสร้างการถือหุน้ ดงัน้ี :- 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561) 
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1. บริษัท อสีเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 

ข้อมูลทัว่ไป                                                                                                                        
 บริษทั อสีเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (EP)  (เดิมช่ือ บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จาํกดั โดยเปล่ียน
ช่ือ และแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2559) ในฐานะบริษทัย่อยโดยตรง ซ่ึง EPCO ถือหุน้อตัรา
ร้อยละ 100 (EPCO ซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมในสัดส่วนร้อยละ 24 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 จากบริษทั เจน-เนอรัล เอนจิ
เนียร่ิง จาํกดั (มหาชน))   ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2553 ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 50,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้
สามญั จาํนวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนและเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นเร่ือยมา 
โดยมีทุนจดทะเบียน ณ 31 ธนัวาคม 2559  ทั้งส้ินจาํนวน 12,000,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท รวมเป็นทุนจด
ทะเบียนทั้งส้ิน จาํนวน 1,200,000,000 บาท  

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

 รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที่ 6 มนีาคม  2561 
 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 1,799,999,920 75.00 
2 นางสาวรุ่งระวี  เอ่ียมพงษไ์พฑูรย ์ 20 - 
3 นางสุมาลี อ่องจริต 20 - 
4 นายยทุธ   ชินสุภคักลุ 20 - 
5 นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ ์ 20 - 
6 นายสุภชยั สถิตยว์ิมล 95,000,000 3.96 
7 นายนิวตัน ์                แจง้อริยวงศ ์ 94,000,000 3.92 
8 นางสาวศุภลกัษณ์ เศษธะพานิช 60,000,000 2.50 
9 นางสาวฐานุตรา ส่ือวีระชยั 50,000,000 2.08 

10 นายมิตติ   ติยะไพรัช 40,000,000 1.67 
11 ร.ท. วโรดม              สุจริตกลุ 34,000,000 1.42 
12 นายโกมล    วงศพ์รเพญ็ภาพ 32,000,000 1.33 
13 นายโชคดี                  วิศาลสิงห์ 30,000,000 1.25 
14 นายภกัดี       ศุทธาวฒิุวงศ ์ 20,000,000 0.83 
15 นายวินยั                    เลาหประสิทธิ 20,000,000 0.83 
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ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
16 นายพยงุศกัด์ิ             พวัพนัธ์กลุ 20,000,000 0.83 
17   Miss Shi Yat Ting Yvonne 20,000,000 0.83 
18 นายอยทุธ์ พจนอ์นนัต ์ 12,000,000 0.50 
19 นายวิกรานต ์ ก่อเกียรติสิริ 10,000,000 0.42 
20 นายฉตัรชยั  นิติภกัด์ิ 10,000,000 0.42 
21 นายสมคัร มาลีวรรณ 7,000,000 0.29 
22 นางสิริการย ์ เจริญสหายานนท ์ 7,000,000 0.29 
23 นายศกัด์ิชยั ยอดวานิช 6,000,000 0.25 
24 นายกีรติ หาญอนนัทสุข 5,400,000 0.23 
25 นางสาวสุรสวัดี ตรีโลจนว์งศ ์ 4,000,000 0.17 
26 นายวิศิษฎส์ณัห์ จนัทรวิเชียร 4,000,000 0.17 
27 นายอนุสรณ์ อาศิรเลิศสิริ 4,000,000 0.17 
28 นายธนภูมิ เกียรติสงคราม 3,000,000 0.13 
29 นายปาณกาจ สุธาธรรม 3,000,000 0.13 
30 นางสาวก่ิงการะเกด ช่ืนฤทยัในธรรม 2,500,000 0.10 
31 นายธวชัชยั แกว้คงคา 2,000,000 0.08 
32 นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ 2,000,000 0.08 
33 นายศุทธิชยั บุนนาค 1,820,000 0.08 
34 นางสาวอุบลวรรณ   โชติวงศ ์ 200,000 0.01 
35 นายสุวิทย ์ วงัพฒันมงคล 200,000 0.01 
36 นายเกรียงศกัด์ิ เทพผดุงพร 200,000 0.01 
37 นายพงษช์ยั ชยัมาตรกิจ 200,000 0.01 
38 นายรังสฤษด์ิ ลกัษิตานนท ์ 200,000 0.01 
39 นายภวตั   เรืองเดชวรชยั 80,000 - 
40 นายกฤษดา  โสภา 100,000 - 
41 นายวรวินทร์  ชมพูนุชธานินทร์ 100,000 - 

รวม 2,400,000,000 100.00 
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คณะกรรมการบริษทั มดีงันี้:- 

1. นายยทุธ ชินสุภคักุล 
2. นางสาวอรอร อคัรเศรณี 
3. นางชวนพิศ  ฉายเหมือนวงศ ์
4. นางสาวรุ่งระวี เอ่ียมพงษไ์พฑูรย ์
5. นายสมชาย   คูวจิิตรสุวรรณ 
6. นายกมล รัตนไชย 
7. นายประสงค ์ หาญปิยวฒันสกุล 
8. นายแดน ชินสุภคักุล 
9. นายสุกิจ เลิศอศัวรัตน์ 
10. นายบุญชยั โสวรรณวณิชกุล 
11. นายอาํนวย ปรีมนวงศ ์
12. นายภูมิวฒัก์ นนัทวณิชย ์

 

ผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท :- 
จาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผูกพนับริษทัได ้คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญั
ของบริษทั 
 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                       

หน่วย :  พนับาท 
รายการ ปี 2560 % ปี 2559 

(ปรับปรุงใหม่) 
% ปี 2558 % 

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

รวม 223,092 100.00 206,905 100.00 223,116 100.00 

 
2. บริษัท เจเคอาร์ พลังงาน จ ากดั   
 

ข้อมูลทั่วไป             
 บริษัท เจเคอาร์ พลงังาน จ ากดั (JKR) ในฐานะบริษทัย่อยทางออ้มท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อยทางออ้ม  ซ่ึงRPV 
ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.99  ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2553 ดว้ยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 
จาํนวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ต่อมาได้จดทะเบียนเพ่ิมทุน ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 125,000,000 บาท 
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แบ่งเป็นหุ้นสามญั จาํนวน 1,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ชาํระเต็มมูลค่า  ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด 5 เมกะวตัต ์ท่ีอาํเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี โดย JKR ไดสิ้ทธิในการ
ขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และไดรั้บส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) ในอตัรา 8 บาทต่อกิโลวตัตช์ัว่โมง 
เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยเร่ิมการขายไฟฟ้ามาตั้งแต่เดือน 15 ตุลาคม 2555 ถึงปัจจุบนั และไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน
จากสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI) ในการยกเวน้ ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามระเบียบ
ของ BOI เป็นระยะเวลา 8 ปีนบัจากวนัท่ีเร่ิมมีรายได ้และไดรั้บการลดหยอ่น ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีได้
ในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติเป็นระยะเวลาอีก 5 ปีหลงัจากการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล โดยมีผูถื้อหุ้น ดงัน้ี 
 

 
รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่8 มกราคม 2561 
 

ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั อาร์พีวี พลงังาน จาํกดั 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 
 

คณะกรรมการบริษทั มีดังนี:้- 
1. นายยทุธ ชินสุภคักลุ 
2. นางชวนพิศ  ฉายเหมือนวงศ ์
3. นางสาวรุ่งระวี เอ่ียมพงษไ์พฑูรย ์
4. นายสุกิจ เลิศอศัวรัตน ์
5. นายวีระ เหล่าวิทวสั 
6. นายประสงค ์ หาญปิยวฒันสกลุ 
7. นายภูมิวฒัก ์ นนัทวณิชย ์

 

 
ผู้มอี านาจลงนามของบริษทั :- 
จาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผูกพนับริษทัได ้คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญั
ของบริษทั 
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โครงสร้างรายได้                                                                                                                        
       หน่วย :  พนับาท 

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

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

 
3.  บริษัท อาร์พวี ีพลงังาน จ ากดั 
 

ข้อมูลทั่วไป  
บริษทั อาร์พวี ีพลงังาน จ ากดั (RPV)  ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อย ซ่ึง EP ถือหุ้นในสัดส่วนร้อย
ละ 99.99 ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2551 ดว้ยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั จาํนวน 50,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ต่อมาไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมในปี 2559 และ ปี 2560  ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 587,000,000 บาท 
แบ่งเป็นหุ้นสามญั จาํนวน 5,870,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ชาํระเต็มมูลค่า ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า
จากพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด 5 เมกะวตัต์ ท่ีอาํเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรีโดย RPV ไดสิ้ทธิในการขายไฟฟ้า
ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และไดรั้บส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) ในอตัรา 8 บาทต่อกิโลวตัต์ชัว่โมง เป็น
ระยะเวลา 10 ปี โดยเร่ิมขายไฟฟ้ามาตั้งแต่เดือน 15 ตุลาคม 2555 ถึงปัจจุบนั และไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจาก
สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI) ในการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามระเบียบของ 
BOI เป็นระยะเวลา 8 ปีนบัจากวนัท่ีเร่ิมมีรายได ้และไดรั้บการลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดใ้น
อตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติเป็นระยะเวลาอีก 5 ปีหลงัจากการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล โดยมีผูถื้อหุ้น ดงัน้ี  
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่ 26  ธันวาคม  2560 
 

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

รวม 5,870,000 100.00 
 

คณะกรรมการบริษทั มดีงันี้:- 
1. นายยทุธ ชินสุภคักลุ  4. นายวีระ เหล่าวิทวสั 
2. นางชวนพิศ  ฉายเหมือนวงศ ์  5. นายประสงค ์ หาญปิยวฒันสกลุ 
3. นายสุกิจ เลิศอศัวรัตน์  6.  นายภูมิวฒัก ์ นนัทวณิชย ์
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ผู้มอี านาจลงนามของบริษทั :- 
จาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผูกพนับริษทัได ้คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญั
ของบริษทั 
 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                        
หน่วย :  พนับาท 

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

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

4.  บริษัท เอ็ปโก้ กรีน พาวเวอร์ พลสั จ ากดั 
 

ข้อมูลทั่วไป      
 บริษทั เอป็โก้ กรีน พาวเวอร์ พลสั จ ากดั (EPCOG) ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย
ทางออ้ม ซ่ึง RPV ถือหุ้นอตัราร้อยละ 99.99 ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2554  ดว้ยทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท 
แบ่งเป็นหุ้นสามญั จาํนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 10 บาท ชาํระเตม็มูลค่า  ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า
จากพลงังานแสงอาทิตย ์ ปลายปี 2556 ไดเ้ร่ิมลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา (Solar 
PV Roof) จาํนวน 8 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 1.5 เมกะวตัต ์ ซ่ึงเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยจ์าํหน่ายกระแสไฟฟ้า
ให้กบัการไฟฟ้านครหลวงแลว้ จาํนวน 5 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 1.07 เมกกะวตัต ์ ตั้งแต่วนัท่ี 18 กนัยายน 
2557 และอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการอีกจาํนวน 3 โครงการ  โดยมีผูถื้อหุน้ ดงัน้ี  
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที่  8 มกราคม 2561 
ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 บริษทั อาร์พีวี พลงังาน จาํกดั 9,999,997 99.99 
2 นายยทุธ   ชินสุภคักลุ 1 - 
3 นางสุมาลี        อ่องจริต 1 - 
4 นางชวนพิศ        ฉายเหมือนวงศ ์ 1 - 

รวม 10,000,000 100.00 
 

คณะกรรมการบริษทั มดีงันี้:- 
1. นายยทุธ ชินสุภคักลุ 
2. นางประสงค ์ หาญปิยวฒันสกลุ 
3. นายสุกิจ เลิศอศัวรัตน์ 
4. นายภูมิวฒัก ์ นนัทวณิชย ์
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ผู้มอี านาจลงนามของบริษทั :- 
จาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผูกพนับริษทัได ้คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราสาํคญั
ของบริษทั 
โครงสร้างรายได้                                                                                                                        

หน่วย :  พนับาท 

รายการ ปี 2560 % ปี 2559 % ปี 2558 % 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า (Solar Roof)   
(COD 5 โครงการ ณ 18 ก.ย. 57) 

24,205 88.42 
 

14,679 88.39 
 

13,506 90.21 
 

รายไดอ่ื้น 3,170 11.58 1,927 11.61 1,466 9.79 
รวม 27,375 100.00 16,606 100.00 14,972 100.00 

 

5.  บริษัท อะควาติส เอน็เนอร์จี จ ากดั 
 

ข้อมูลทัว่ไป                                                                                                         
บริษัท อะควาติส เอ็นเนอร์จี จ ากัด (Aquatist) ในฐานะบริษทัย่อยทางออ้มท่ีถือหุน้โดยบริษทัย่อยทางออ้ม โดย 
RPV ถือหุน้ ในสดัส่วนร้อยละ 99.99  ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2553 ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 5,000,000 บาท 
แบ่งเป็น  หุ้นสามญั จาํนวน 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ต่อมาจดทะเบียนเพ่ิมทุนในปี 2559 และ ปี 2560 
ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั จาํนวน 20,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท ชาํระ
เตม็มูลค่า ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์โดยมีผูถื้อหุน้ ดงัน้ี  
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที่  22 มกราคม 2561 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั อาร์พีวี พลงังาน จาํกดั 19,999,998 99.99 
2 นายยทุธ   ชินสุภคักลุ 1 0.005 
3 นางสุมาลี        อ่องจริต 1 0.005 

รวม 20,000,000 100.00 
 

คณะกรรมการบริษทั มดีงันี้:- 

1. นายยทุธ ชินสุภคักุล 
2. นางชวนพิศ  ฉายเหมือนวงศ ์
3. นายประสงค ์ หาญปิยวฒันสกุล 
4. นายวรีะ เหล่าวทิวสั 
5. นายสุกิจ เลิศอศัวรัตน์ 
6. นายภูมิวฒัก์ นนัทวณิชย ์
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ผู้มอี านาจลงนามของบริษทั :- 
จาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผูกพนับริษทัได้ คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญั
ของบริษทั 
โครงสร้างรายได้                                                                                                                        

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

รายไดเ้งินปันผล 46,200 90.76 28,000 99.95 65,800 99.61 
ดอกเบ้ียรับ 4,704 9.24 13 0.05 260 0.39 

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

6.  บริษัท ลพบุรี โซล่า จ ากดั 
 

ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                        
บริษทั ลพบุรี โซล่า จ ากดั (Lopburi)  ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้โดยบริษทัย่อยทางออ้ม โดย Aquatist ถือ
หุน้สัดส่วนร้อยละ 99.99  ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2555 ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้
สามัญ จํานวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท   ต่อมาได้จดทะเบียนเพ่ิมทุน  ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 
140,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั จาํนวน 1,400,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท ชาํระเต็มมูลค่า   ประกอบธุรกิจ
ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด 5 เมกะวตัต์ ท่ีตาํบลวงัขอนขวา้ง อาํเภอโคกสําโรง 
จงัหวดัลพบุรี โดยได้สิทธิในการขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และได้รับส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า 
(Adder) ในอตัรา 8 บาทต่อกิโลวตัตช์ัว่โมง เป็นระยะเวลา 10 ปี และไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากสาํนกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI) ในการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามระเบียบของ BOI 
เป็นระยะเวลา 8 ปีนบัจากวนัท่ีเร่ิมมีรายได ้ และไดรั้บการลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดใ้น
อตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติเป็นระยะเวลาอีก 5 ปีหลงัจากการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  โดยมีผูถื้อหุน้ดงัน้ี   
 
รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที่  30 มกราคม 2561 
 

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

รวม 1,400,000 100.00 
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คณะกรรมการบริษทั มดีงันี้:- 
1. นายยทุธ ชินสุภคักลุ 
2. นายประสงค ์ หาญปิยวฒันสกลุ 
3. นายวีระ เหล่าวิทวสั 
4. นายสุกิจ เลิศอศัวรัตน์ 
5. นายภูมิวฒัก ์ นนัทวณิชย ์

 
ผู้มอี านาจลงนามของบริษทั :- 
จาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้ คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญั
ของบริษทั 
 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                  
หน่วย :  พนับาท 

รายการ ปี 2560 % ปี 2559 % ปี 2558 % 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า  
(COD 4 ก.พ. 57) 

107,108 99.30 
 

108,595 99.64 
 

117,351 99.33 
 

รายไดอ่ื้น 756 0.70 389 0.36 791 0.67 
รวม 107,864 100.00 108,983 100.00 118,142 100.00 

 

7.  บริษัท เอ็ปโก้ เอ็นเนอร์ยี ่จ ากดั 
 

ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                        
บริษทั เอ็ปโก ้เอ็นเนอร์ยี่ จาํกดั (EPCOE)  ในฐานะบริษทัย่อยทางออ้มท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อย โดย EP ถือหุ้นใน EE 

สัดส่วนร้อยละ 99.99 ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2557 ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 10,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 

จาํนวน 1 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ต่อมาไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุน ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท แบ่งเป็น

หุ้นสามญั จาํนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ชาํระเต็มมูลค่า ประกอบธุรกิจพฒันาโครงการพลงังานและถือ

หุ้นในบริษทัอ่ืน โดยมีผูถื้อหุ้นดงัน้ี   

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที่  30 มกราคม 2561 
 

ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 49,999,997 99.99 
2 นายยทุธ   ชินสุภคักลุ 2 - 
3 นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ ์ 1 - 

รวม 50,000,000 100.00 
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คณะกรรมการบริษทั มดีงันี้:- 
1. นายยทุธ  ชินสุภคักลุ 
2. นางสุมาลี  อ่องจริต 
3. นายภูมิวฒัน์ นนัทวณิชย ์

 

ผู้มอี านาจลงนามของบริษทั :- 
จาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้ คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของ
บริษทั 
 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                  
หน่วย :  พนับาท 

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

รวม 1,006 100.00 0.0063 100.00 4.35 100.00 

 
8.  บริษัท โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 

ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                        
บริษทั โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั SPM(TH) ในฐานะบริษทัย่อยทางออ้มท่ีถือหุน้โดยบริษทั

ย่อย ซ่ึง EP ถือหุ้นใน SPM(TH) สัดส่วนร้อยละ 99.99 ก่อตั้ งเม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2557 ด้วยทุนจดทะเบียน 

20,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั จาํนวน 2 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ชาํระเต็มมูลค่า ประกอบธุรกิจพฒันา

โครงการพลงังานและถือหุน้ในบริษทัอ่ืน โดยมีผูถื้อหุน้ดงัน้ี   
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที่  30 มกราคม 2561 
 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 19,999,997 99.99 
2 นายวีระ เหล่าวิทวสั 1 - 
3 นายแดน ชินสุภคักลุ 1 - 
4 นายพลสิทธ์ิ ภูมิวสนะ 1 - 

รวม 20,000,000 100.00 
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คณะกรรมการบริษทั มดีงันี้:- 
1. นายยทุธ ชินสุภคักลุ 
2. นายประสงค ์ หาญปิยวฒันสกลุ 
3. นายสุกิจ เลิศอศัวรัตน์ 
4. นายภูมิวฒัก ์ นนัทวณิชย ์
5. นายวีระ เหล่าวิทวสั 

 

ผู้มอี านาจลงนามของบริษทั :- 
จาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผูกพนับริษทัได ้คือ กรรมการหน่ึงคนลงลายมือช่ือและประทบัตราสําคญัของ
บริษทั 
 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                  
หน่วย :  พนับาท 

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

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

9.  บริษัท เอ็ปโก้ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั 
 

ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                        
บริษทั เอ็ปโก ้เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั (EE) ในฐานะบริษทัย่อยทางออ้มท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อย โดย EP ถือหุ้นใน 

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

สามญั จาํนวน 200,000 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ชาํระเต็มมูลค่า ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการรับเหมาก่อสร้างและ

การบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ โดยมีผูถื้อหุน้ดงัน้ี   
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที่  30 มกราคม 2561 
 

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

รวม 200,000 100.00 
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คณะกรรมการบริษทั มดีงันี้:- 
1. นายยทุธ ชินสุภคักลุ 
2. นายกฤตธนทั  มีฤทธ์ิ 
3. นางสาวลดัดาวลัย ์ สุวะประดบั 

 

ผู้มอี านาจลงนามของบริษทั :- 
จาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้ คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญั
ของบริษทั 
 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                  
หน่วย :  พนับาท 

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

รวม 12,944 100.00 10,225 100.00 - - 
 

10.  บริษัท ปราจีน โซล่า จ ากดั 
 

ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                        
 บริษทั ปราจีน โซล่า จาํกดั (PS) ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้โดยบริษทัย่อยทางออ้ม โดย Aquatist 
ถือหุน้ใน PS สัดส่วนร้อยละ 48.39 ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2559 โดยไดเ้ปล่ียนช่ือจากเดิม บริษทั มหานคร 
โซล่า พาวเวอร์ จาํกดั เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน 2559 ดว้ยทุนจดทะเบียน 62,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั จาํนวน 
3,000,000 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ 3,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ชาํระเต็มมูลค่า ประกอบธุรกิจผลิตและ
จาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้ งบนพ้ืนดินโดยมีกาํลงัการผลิตติดตั้ งของ
โรงไฟฟ้ารวม 5 เมกะวตัต ์โดยมีผูถื้อหุน้ดงัน้ี   
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที่  30 มกราคม 2561 
 

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

รวม 6,200,000 100.00 
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คณะกรรมการบริษทั มดีงันี้:- 
1. นายยทุธ ชินสุภคักลุ 
2. นายสุกิจ  เลิศอศัวรัตน์ 
3. นายยงวฒัน์ ศรีธนาอนนัต ์
4. นายวิสนัต ์ อาชาเดโชพล 
5. นายภูมิวฒัก ์ นนัทวณิชย ์

 

ผู้มอี านาจลงนามของบริษทั :- 
จาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้ คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญั
ของบริษทั 
 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                 
                                        หน่วย :  พนับาท 

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

รวม 39,929 100.00 935 100.00 
 

11.  บริษัท ทศัน์ศิริ จ ากดั 
 

ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                        
 บริษทั ทศันศิ์ริ จาํกดั (THAT SIRI) ในฐานะบริษทัย่อยทางออ้มท่ีถือหุน้โดยบริษทัย่อย โดย EP ถือหุน้ใน 
THAT SIRI สัดส่วนร้อยละ 99.99 ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2554 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 620,000,000 บาท 
แบ่งเป็นหุน้สามญั จาํนวน 6,200,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท ชาํระเต็มมูลค่า ประกอบธุรกิจการลงทุนในธุรกิจ
ผลิตไฟฟ้าและพลงังานความร้อนร่วม และเขา้ถือหุน้ในบริษทัอ่ืน โดยมีผูถื้อหุน้ดงัน้ี   
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที่  30 มกราคม 2561 
 

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

รวม 6,200,000 100.00 
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คณะกรรมการบริษทั มดีงันี้:- 
1. นายยทุธ ชินสุภคักลุ 
2. นายประสงค ์ หาญปิยวฒันสกลุ 
3. นายธนา พุฒรังษี 
4. นายวชัระ อชัฌากรลกัษณ์ 

 

ผู้มอี านาจลงนามของบริษทั :- 
จาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้ คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญั
ของบริษทั 
 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                 
                                                                                                                                             หน่วย :  พนับาท 

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

รวม 405 100.00 - - 
 

12.  บริษัท เอสทซีี เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั 
 

ข้อมูลทัว่ไป                                                                                                                        
  บริษทั เอสทีซี เอน็เนอร์ยี่ จาํกดั (STCE) ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย โดย EP ถือหุ้นใน 
STCE สดัส่วนร้อยละ 99.99 ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2550 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 784,476,000 บาท แบ่งเป็นหุ้น
สามญั จาํนวน 78,447,600 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ชาํระเต็มมูลค่า ประกอบธุรกิจการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและ
พลงังานความร้อนร่วม และเขา้ถือหุ้นในบริษทัอ่ืน โดยมีผูถื้อหุ้นดงัน้ี   
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่ 19 ธันวาคม 2560 

ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 78,447,598 99.99 
2 นายยทุธ            ชินสุภคักลุ 1 0.005 
3 นายประสงค ์ หาญปิยวฒันสกลุ 1 0.005 

รวม 78,447,600 100.00 
 

คณะกรรมการบริษทั มีดังนี:้- 
1. นายยทุธ ชินสุภคักลุ 
2. นายวชัระ อชัฌากรลกัษณ์ 
3. นายประสงค ์ หาญปิยวฒันสกลุ 
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ผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท :- 
จาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผูกพนับริษทัได ้คือ กรรมการสองในสามคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตรา
สาํคญัของบริษทั 
 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                 
                                     หน่วย :  พนับาท 

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

รวม 522 100.00 - - 
 

13.  บริษัท เอเพก็ซ์ เอน็เนอยี่ โซลูช่ัน จ ากดั 
 

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

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที่  19 ธันวาคม 2560 
 

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

รวม 25,356,800 100.00 
 

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

 

ผู้มอี านาจลงนามของบริษทั :- 
จาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้คือ กรรมการสองในสามคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตรา
สาํคญัของบริษทั 
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โครงสร้างรายได้                                                                                                                 
                                     หน่วย :  พนับาท 

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

รวม 146 100.00 - - 

 
14.  บริษัท แทค เอ็นเนอยี ่จ ากดั 
 

ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                        
 บริษทั แทค เอ็นเนอยี่ จาํกดั (TAC) ในฐานะบริษทัร่วมทางออ้มท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อยทางออ้ม โดย 
STCE และ APEX ถือหุน้ใน TAC สัดส่วนร้อยละ 39.60 และ 12.80 ตามลาํดบั ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 23 ตุลาคม 2553 
ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 1,981,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั จาํนวน 19,810,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 
ชาํระเตม็มูลค่า ประกอบธุรกิจการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและพลงังานความร้อนร่วม และเขา้ถือหุน้ในบริษทัอ่ืน 
โดยมีผูถื้อหุน้ดงัน้ี   
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที่  30 มกราคม 2561 
 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั เอสทีซี เอน็เนอร์ยี่ จาํกดั 7,844,760 39.60 
2 บริษทั เอเพก็ซ์ เอน็เนอยี่ โซลูชัน่ จาํกดั 2,535,680 12.80 
3 บริษทั ชูบุ อิเลก็ทริค เพาเวอร์ ไทยแลนด ์เอสพีพี บี.ว.ี จาํกดั 9,429,560 47.60 

รวม 19,810,000 100.00 
 

คณะกรรมการบริษทั มดีงันี:้- 
1. นายยทุธ ชินสุภคักลุ 
2. นายสุทศัน ์ ชวพฒันากลุ 
3. นายมตัสึฮิโร่ ฮานาอิ 
4. นายวชัระ อชัฌากรลกัษณ์ 

 
ผู้มอี านาจลงนามของบริษทั :- 
จาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้คือ นายสุทศัน์ ชวพฒันากุล หรือ นายมตัสึฮิโร่ ฮานาอิ ลงลายมือช่ือ
ร่วมกบั นายยทุธ ชินสุภคักลุ หรือนายวชัระ อชัฌากรลกัษณ์ รวมเป็นสองคนและประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
 



Eastern Printing Public Company Limited                                                                                          “EPCO” 
 

67 
 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                 
                 หน่วย :  พนับาท 

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

รวม 35 100 30 100.00 30 100.00 

 
15.  บริษัท เอสเอสยูท ีจ ากดั 
 

ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                        
  บริษทั เอสเอสยูที จาํกดั (SSUT) ในฐานะบริษทัร่วมทางออ้มท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อยทางออ้ม โดย TAC 
และ THAT SIRI ถือหุน้ใน SSUT สัดส่วนร้อยละ 40 และ ร้อยละ 20 ตามลาํดบั ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2553 
ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 2,919,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั จาํนวน 29,190,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 
ชาํระเต็มมูลค่า ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า ระบบ Co-generation กาํลงัการผลิตสูงสุด 120 MW และไอนํ้ากาํลงัการ
ผลิตสูงสุดรวมประมาณ 30 ตนัต่อชัว่โมง โรงไฟฟ้าตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จาํนวน 2 โรงไฟฟ้า รวมเป็น
กาํลงัการผลิตสูงสุด 240 MW และไอนํ้ากาํลงัการผลิตสูงสุดรวมประมาณ 60 ตนัต่อชัว่โมง โดยมีผูถื้อหุน้ดงัน้ี   
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที่  5 กมุภาพนัธ์ 2561 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษทั คอม-ลิงค ์จาํกดั 4,378,500 15.00 
2 บริษทั แทค เอน็เนอยี่ จาํกดั 11,676,000 40.00 
3 บริษทั ทศันศิ์ริ จาํกดั 5,838,000 20.00 
4 บริษทั อีเทอเนิล เอนเนอยี่ จาํกดั (มหาชน) 7,297,500 25.00 

รวม 29,190,000 100.00 
 

คณะกรรมการบริษทั มดีงันี้:- 
1. นายศิริธชั โรจนพฤกษ ์
2. นางฐิติพร รัตนเพียร 
3. นายสุทศัน ์ ชวพฒันากลุ 
4. นายวรเจตน์ อินทามระ 
5. นายมตัสึฮิโร่ ฮานาอิ 
6. นายยทุธ ชินสุภคักลุ 
7. นายประสงค ์ หาญปิยวฒันสกลุ 
8. นายธชัพงศ ์ ธรรมพุฒิพงศ ์
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ผู้มอี านาจลงนามของบริษทั :- 
จาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้คือ นายสุทศัน์ ชวพฒันากุล หรือ นายมตัสึฮิโร่ ฮานาอิ ลงลายมือ
ช่ือร่วมกับ นายศิริธัช โรจนพฤกษ์ หรือนางฐิติพร รัตนเพียร หรือนายยุทธ ชินสุภัคกุล รวมเป็นสองคนและ
ประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                 
                     หน่วย :  พนับาท 

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

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

 
16.  บริษัท พพีทีซีี จ ากดั 
 

ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                        
  บริษทั พีพีทีซี จาํกดั (PPTC) ในฐานะบริษทัร่วมทางออ้มท่ีถือหุน้โดยบริษทัย่อยและบริษทัย่อยทางออ้ม 
โดย EP และ TAC ถือหุน้ใน PPTC สดัส่วนร้อยละ 24.50 และร้อยละ 50 ตามลาํดบั ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2552 
ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 1,484,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั จาํนวน 14,840,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 
ชาํระเต็มมูลค่า ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า ระบบ Co-generation กาํลงัการผลิตสูงสุด 120 MW และไอนํ้ากาํลงัการ
ผลิตสูงสุดรวมประมาณ 30 ตนัต่อชัว่โมง โรงไฟฟ้าตั้งอยู่ภายในเขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั โดยมีผูถื้อหุ้น
ดงัน้ี   
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที่  5 กมุภาพนัธ์ 2561 
 

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

รวม 14,840,000 100.00 
 
คณะกรรมการบริษทั มดีงันี้:- 

1. นายสุทศัน ์ ชวพฒันากลุ 
2. นายสาคร สุขศรีวงศ ์
3. นายศิริธชั โรจนพฤกษ ์
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4. นายมตัสึฮิโร่ ฮานาอิ 
5. นายยทุธ ชินสุภคักลุ 
6. นายธนา พุฒรังสี 
7. นายประสงค ์ หาญปิยวฒันสกลุ 
8. นายวชัระ อชัฌากรลกัษณ์ 

 

ผู้มอี านาจลงนามของบริษทั :- 
จาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้คือ กรรมการหน่ึงคน จากกรรมการกลุ่ม ก. และกลุ่ม ข. และกลุ่ม 
ค. รวมกนัจาํนวนสามคน ลงลายมือช่ือร่วมกนัพร้อมประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
กรรมการกลุ่ม ก. ไดแ้ก่ นายสุทศัน ์ชวพฒันากลุ และ นายมตัสึฮิโร่ ฮานาอิ  
กรรมการกลุ่ม ข.ไดแ้ก่ นายศิริธชั โรจนพฤกษ ์และ นายสาคร สุขศรีวงศ ์
กรรมการกลุ่ม ค. ไดแ้ก่ นายยทุธ ชินสุภคักลุ และ นายวชัระ อชัฌากรลกัษณ์ 
 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                 
                   หน่วย :  พนับาท 

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

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

 
17.  Alternative Energies Kabushi Kaisha 
 

ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                        
Alternative Energies Kabushi Kaisha (AE-KK) ในฐานะบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้โดยบริษทัย่อยทางออ้ม โดย 

บริษทั โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั ถือหุ้นใน AE-KK สัดส่วนร้อยละ 98 ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 20 

พฤศจิกายน 2556 ดว้ยทุนจดทะเบียน JPY 1,000,000 และจดทะเบียนเพ่ิมทุนในปี 2560 จาํนวน JPY 24,000,000 

ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน JPY 25,000,000 (อตัราแลกเปล่ียน 0.294 เทียบเท่าเงินบาทโดยประมาณ 7.35 ลา้นบาท) 

ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในธุรกิจพฒันาโครงการพลงังานในต่างประเทศ และการเขา้ถือ

หุน้ในบริษทัอ่ืน 
 

คณะกรรมการบริษทั มดีงันี้:- 
1. นายยทุธ ชินสุภคักลุ 
2. นายสุกิจ เลิศอศัวรัตน์ 
3. Mr.Hiroshi Yamada 
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ผู้มอี านาจลงนามของบริษทั :- 
จาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้ คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญั
ของบริษทั 
 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                  
หน่วย :  พนับาท 

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

รวม 9,472 100.00 15,393 100.00 1,163 100.00 
 

18.  Kurihara Godo Kaisha 
 

ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                        
Kurihara Godo Kaisha (GK1) ในฐานะบริษทัย่อยทางออ้มท่ีถือหุน้โดยบริษทัย่อยทางออ้ม โดย Alternative 

Energies Kabushi Kaisha (AE-KK) ถือหุน้ใน GK1 สัดส่วนร้อยละ 100 ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 20พฤศจิกายน 2556 ดว้ย

ทุนจดทะเบียน JPY 10,000 และจดทะเบียนเพ่ิมทุนอีก JPY 29,990,000  ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน JPY 30,000,000 

(อตัราแลกเปล่ียน 0.294 เทียบเท่าเงินบาทโดยประมาณ 8.82 ลา้นบาท) ประกอบธุรกิจพฒันาโครงการพลงังานใน

ประเทศญ่ีปุ่น และการเขา้ถือหุน้ในบริษทัอ่ืน 
 

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

 

ผู้มอี านาจลงนามของบริษทั :- 
จาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้ คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญั
ของบริษทั 
 

โครงสร้างรายได้                                                                                                                  
หน่วย :  พนับาท 

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

รวม 657 100.00 528 100.00 613 100.00 



Eastern Printing Public Company Limited                                                                                          “EPCO” 
 

71 
 

19.  AE Power Godo Kaisha 
 

ข้อมูลทัว่ไป                                                                                                                        
AE Power Godo Kaisha (GK2) ในฐานะบริษทัย่อยทางออ้มท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อยทางออ้ม โดย Alternative Energies 

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

ทะเบียน JPY 10,000,000 บาท (อตัราแลกเปล่ียน 0.294 เทียบเท่าเงินบาทโดยประมาณ 2.94 ลา้นบาท ประกอบธุรกิจ

พฒันาโครงการพลงังานในประเทศญ่ีปุ่น และการเขา้ถือหุ้นในบริษทัอ่ืน  
 

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

 

ผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท :- 
จาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้ คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของ
บริษทั 
 

โครงสร้างรายได้                                                        
หน่วย :  พนับาท 

รายการ ปี 2560 % ปี 2559 % ปี 2558 % 

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

รวม 0.05 100.00 0.06 100.00 - - 
 

20.  Kyotemba Solar Godo Kaisha 
 

ข้อมูลทัว่ไป                                                                                                                        
Kyotemba Solar Godo Kaisha (GK3) (เดิมช่ือ Green Partner Godo Kaisha) ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2558 ดว้ยทุน

จดทะเบียน JPY 10,000 ต่อมาไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุน จาํนวน JPY 19,000,000 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน JPY 19,010,000 

(อตัราแลกเปล่ียน 0.294 บาท ต่อเยน เทียบเท่าเงินบาทประมาณ 5.59 ลา้นบาท) ประกอบธุรกิจพฒันาโครงการพลงังาน

ในประเทศญ่ีปุ่น และการเขา้ถือหุ้นในบริษทัอ่ืน 

ในปี 2560 AE-KK โอนหุ้นทั้งหมดของ GK3 ให้แก่ Kyotamba Solar Holding Ippan Shadan Houjin เพื่อให้เป็นไปตาม

โครงสร้างทางกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น 

ปัจจุบนับริษทัฯและบริษทัย่อย ไม่ไดถื้อหุ้นใน GK3 แต่ลงทุนผา่นโครงสร้างการลงทุนแบบ TK ในอตัราส่วนร้อยละ 

98 ของเงินลงทุนใน GK3 ทั้งหมด  
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โครงสร้างรายได้        
หน่วย :  พนับาท 

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

รวม 153,406 100.00 0.10 100.00 - - 
 

21.  Higashi Nihon Mega Solar 3 Godo Kaisha 
 

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

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

 

ผู้มอี านาจลงนามของบริษทั :- 
จาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้ คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญั
ของบริษทั 
 

โครงสร้างรายได้        
หน่วย :  พนับาท 

รายการ ปี 2560 % 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า  - - 
รายไดอ่ื้น 5.60 100.00 

รวม 5.60 100.00 
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ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีทรัพยสิ์นถาวรหลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ ดงัน้ี 

 

บริษัท โรงพมิพ์ตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
 

ประเภทลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 
มูลค่า สุทธิ 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพนั 

1. ท่ีดิน  2 แปลง 11 โฉนด  
 รวมเน้ือท่ี 6.3.45 ไร่ 

เป็นเจา้ของ 97 
 
 

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

เป็นเจา้ของ 15.30 

 
จาํนองกบั 

ธนาคารกสิกรไทย 
วงเงินจาํนอง 
200 ลา้นบาท 

3. เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 26 เคร่ือง เป็นเจา้ของ 52.73  

4. เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 3 เคร่ือง เป็นเจา้ของ 34.86 

จาํนองกบั 
ธนาคารทหารไทย 

วงเงินจาํนอง 
57.50 ลา้นบาท 

5. เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 27 เคร่ือง เป็นเจา้ของ 55.11 ไม่มี 
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บริษัทย่อย และบริษัทย่อยทางอ้อม 
 

ประเภทลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 
มูลค่า สุทธิ 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพนั 

1. ที่ดนิ    

- ในประเทศไทย    

JKR จาํนวน 1 แปลง 

เป็นเจา้ของ 

15.62 จาํนองกบั KBANK 

RPV จาํนวน 1 แปลง 15.88 จาํนองกบั KBANK 

LOPBURI จาํนวน 1 แปลง 16.43 จาํนองกบั KBANK, TMB 

- ในประเทศญ่ีปุ่น จาํนวน 4 แปลง  207.34  

2. โรงไฟฟ้า    

- Solar Farm    

JKR จาํนวน 1 แปลง 

เป็นเจา้ของ 

320.88 จาํนองกบั KBANK 

RPV จาํนวน 1 แปลง 321.71 จาํนองกบั KBANK 

LOPBURI จาํนวน 1 แปลง 397.74 จาํนองกบั KBANK, TMB 

ปราจีนบุรี จาํนวน 1 แปลง  194.94 จาํนองกบั TMB 

GK3 จาํนวน 1 แปลง  759.42  

- Solar Roof    

EPCOG จาํนวน 8 โครงการ เป็นเจา้ของ 58.58 จาํนองกบั TMB 
 

 

หมายเหตุ ฯ  
1. บริษทั เจเคอาร์ พลงังาน จาํกดั (JKR) และ บริษทั อาร์พีวี จาํกดั(RPV) ท่ีดิน และโรงไฟฟ้าจดจาํนองไวก้บั

ธนาคาร กสิกรไทย เพ่ือคํ้าประกนัสินเช่ือ วงเงินจาํนอง 675,000,000 บาท 
2. บริษทั ลพบุรี โซล่า จาํกดั (LOPBURI) ท่ีดิน และโรงไฟฟ้าจดจาํนองไวก้บัธนาคาร กสิกรไทย และ

ธนาคารทหารไทย เพ่ือคํ้าประกนัสินเช่ือ วงเงินจาํนอง 534,000,000 บาท 
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โครงสร้างเงินทุน 

หลกัทรัพย์ของบริษัท   

บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน จาํนวน 836,030,770 หุน้ ทุนชาํระแลว้จาํนวน 836,030,770 หุน้ โดยแบ่ง
ออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 836,030,770  หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ดงันั้น จาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงจาํนวน
เท่ากบั  836,030,770  หุน้ 

 
โครงสร้างการถือหุ้น 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียน วนัที่ 26 กนัยายน 2561 ดงันี ้ 
 

 
 

 

ล าดบั จ านวนหุ้น %

1 บริษทั อควา คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 324,834,215                38.85             

2 กลุ่มชินสุภัคกุล ประกอบด้วย : - 164,888,410                19.72             

นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล 68,004,788                 8.13              
น.ส. มาลินี ชินสุภัคกุล 44,086,340                 5.27              
นาย ยอด ชินสุภัคกุล 27,107,680                 3.24              
นาง มาริสา ณ นคร 22,886,534                 2.74              
นาย ยุทธชัย ชินสุภัคกุล 1,817,088                   0.22              
นาง มาลีรัตน์ ชินสุภัคกุล 635,980                      0.08              
นาย เดด็ ชินสุภัคกุล 200,000                      0.02              
นาง พิไลลักษณ์ ชินสุภัคกุล 150,000                      0.02              

3 กลุ่มศรเลิศล า้วาณิช ประกอบด้วย : - 16,817,949                  2.01               

นาย มงคล ศรเลิศล  า้วาณิช 16,030,000                 1.92              
น.ส. จันทนา ศรเลิศล  า้วาณิช 365,149                      0.04              
น.ส. ทัศนีย์ ศรเลิศล  า้วาณิช 300,850                      0.04              
นาง นฤมล ศรเลิศล  า้วาณิช 52,819                        0.01              
นาย เจริญ ศรเลิศล  า้วาณิช 40,300                                       -  
น.ส. ธัญลักษณ์ ศรเลิศล  า้วาณิช 27,831                                       -  
นาย กร ศรเลิศล  า้วาณิช 1,000                                         -  

รายช่ือ
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โครงสร้างการถือหุ้น (ต่อ) 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียน วนัที่ 26 กนัยายน 2561 ดงันี ้ 
 

 
 

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

ล าดบั จ านวนหุ้น %

4 กลุ่มแสงทองอร่าม ประกอบด้วย : - 11,347,991                  1.36               

นาย เจริญชัย แสงทองอร่าม 5,285,909                   0.63              
นาย เฮ้าคิน แสงทองอร่าม 4,850,000                   0.58              
นาย ปธิกร แสงทองอร่าม 1,100,000                   0.13              
นาย เผ่าคิน แสงทองอร่าม 100,000                      0.01              
นาย ต่อเผ่า แสงทองอร่าม 12,000                                       -  
นาย ชัยณรงค์ แสงทองอร่าม 82                                              -  

5 กลุ่มอัจฉราวรรณ ประกอบด้วย : - 9,115,868                    1.09               

นาง ภาวนา อัจฉราวรรณ 7,943,256                   0.95              
นาย วัลลภ อัจฉราวรรณ 1,172,612                   0.14              

6 นาย ก าพล วริะเทพสุภรณ์ 7,395,400                    0.88               

7 นาย สนอง สวยพริ้ง 6,391,148                    0.76               

8 นาย ทพิย์ ดาลาล 5,532,000                    0.66               

9 นาย ลิขติ วงัศานุตร 5,204,800                    0.62               

10 กลุ่มพฤกษ์สุนทร ประกอบด้วย : - 4,932,605                    0.59               

นาย วสวัตต์ิ พฤกษ์สุนทร 4,493,105                   0.54              
นาย สุรชัย พฤกษ์สุนทร 439,500                      0.05              

556,460,386                66.56             

279,570,384                33.44             

836,030,770                100.00           

รายช่ือ

รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดบั

ผู้ถือหุ้นรายอ่ืน

จ านวนหุ้นทั้งส้ิน
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การจัดการ 

คณะกรรมการบริษัท 
 

คณะกรรมการบริษทั ณ ปัจจุบนั มีจาํนวน 9 ท่าน ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 

 
ผู้บริหาร 

ผูบ้ริหารบริษทั ณ ปัจจุบนั มีจาํนวน 6 ท่าน ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 
 

ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง 
1 นายวีระ   เหล่าวิทวสั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2 นางอาภรณ์   ปรัชญาทิพยส์กลุ ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด 
3 นายวรวิทย ์              จารุศรีบุญชยั ผูจ้ดัการฝ่ายโรงงาน 
4 นายอุทิศ   สิรินนัทน์ภสั รองผูจ้ดัการฝ่ายโรงงาน 
5 นางกนกอร จนัทนค์ร ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน  , เลขานุการบริษทั 
6 นางสาวสุนนัทา   เอนกสินทรัพย ์ ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 

 
 
 
 

ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง 
1 นายยทุธ   ชินสุภคักลุ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

2 นายวีระ   เหล่าวิทวสั กรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
3 นายแดน   ชินสุภคักลุ ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการพจิารณาการลงทุน 

4 นายอารักษ ์  ราษฎร์บริหาร กรรมการพจิารณาการลงทุน 

5 นายประสงค ์  หาญปิยวฒันสกลุ กรรมการบริหาร 

6 นางสาวรุ่งระวี   เอ่ียมพงษไ์พฑูรย ์ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

7 นายชยัวฒัน ์  อศัวินทรางกรู ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

8 นายชาลี   ดิษฐลกัษณ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

9 นางสาวยพุาพรรณ   เอกสิทธิกุล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล และประวตัิการจ่ายเงินปันผล 
 

บริษทัฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษี โดย
ข้ึนอยูก่บัภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์ดาํเนินธุรกิจในอนาคตของบริษทัฯ  โดยสามารถเปรียบเทียบการ
จ่ายเงินปันผลในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี : - 

 

ข้อมูลเปรียบเทยีบการจ่ายเงินปันผลในปีทีผ่่านมา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอยีด 
การจ่ายเงนิปันผล 

ปี 2560 
 

ปี 2559 
 

ปี 2558 
 

 กาํไรสุทธิ   51.59 ลา้นบาท 131.78 ลา้นบาท 244.57  ลา้นบาท 
 จาํนวนหุน้สามญัท่ีชาํระแลว้ 836,030,770 หุ้น 765,585,412 หุ้น 736,140,807 หุ้น 
 เงินปันผลประจาํปี 
 รวมจ่ายทั้งส้ิน 
โดยจ่ายเป็น  –  เงินสด 
                       – หุ้นปันผล 
  

 
0.16  บาท/หุ้น 

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

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

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

เงนิปันผลจ่ายทั้งส้ินประมาณ 130.58  ล้านบาท 122.49  ล้านบาท 161.95  ล้านบาท 
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รายละเอียดของบริษทัยอ่ย และบริษทัรว่ม มีดงัต่อไปน้ี 

 

 การด าเนินกจิการ สดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 
 ประเภทธุรกจิ ประเทศ 30 ม.ิย. 61 31 ธ.ค. 60 

บริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดยบริษทั :     
บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 
เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธุรกจิ
ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์

ไทย 75.00 75.00 

บริษทัย่อยทางอ้อมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อย :     
บรษิทั อารพ์วี ีพลงังาน จ ากดั เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และผลติไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทติย ์
ไทย 99.99 99.99 

บรษิทั โซล่า พาวเวอร ์แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธุรกจิ
พฒันาโครงการพลงังานในประเทศญีปุ่่ น 

ไทย 99.99 99.99 

บรษิทั เอป็โก ้เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั ลงทุนในธุรกจิพฒันาโครงการพลงังานใน
ประเทศญีปุ่่ น 

ไทย 99.99 99.99 

บรษิทั ทศัน์ศริ ิจ ากดั เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธุรกจิ
ผลติไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นร่วม 

ไทย 99.99 99.99 

บรษิทั เอสทซี ีเอน็เนอรย์ี ่จ ากดั เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธุรกจิ
ผลติไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นร่วม 

ไทย 99.99 99.99 

บรษิทั เอเพก็ซ์ เอน็เนอยี ่โซลชู ัน่ จ ากดั เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธุรกจิ
ผลติไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นร่วม 

ไทย 81.25 81.25 

บรษิทั เอป็โก ้เอน็จเินียริง่ จ ากดั บ ารุงรกัษา และใหบ้รกิารรบัจา้งตดิตัง้
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

ไทย 75.00 75.00 

 

บริษทัย่อยทางอ้อมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อยทางอ้อม : 

    

บรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จ ากดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์และ
ใหบ้รกิารรบัจา้งตดิตัง้และใหเ้ช่าระบบ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

ไทย 99.99 99.99 

บรษิทั เจเคอาร ์พลงังาน จ ากดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ ไทย 99.99 99.99 
บรษิทั อะควาตสิ เอน็เนอรจ์ ีจ ากดั เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธุรกจิ

ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์
ไทย 99.99 99.99 

บรษิทั ลพบุร ีโซล่า จ ากดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ ไทย 99.99 99.99 
บรษิทั ปราจนี โซล่า จ ากดั* ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ ไทย 48.39 48.39 
Alternative Energies Kabushiki Kaisha (Jpn Co.) 
 

เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธุรกจิ
พฒันาโครงการพลงังานในประเทศญีปุ่่ น 

ญีปุ่่ น 98.00 98.00 

Kurihara Godo Kaisha (Jpn Co.) พฒันาโครงการพลงังานในประเทศญีปุ่่ น ญีปุ่่ น 98.00 98.00 
AE Power Godo Kaisha (Jpn Co.) พฒันาโครงการพลงังานในประเทศญีปุ่่ น ญีปุ่่ น 98.00 98.00 
Higashi Nihon Mega Solar 3 Godo Kaisha (Jpn Co.) พฒันาโครงการพลงังานในประเทศญีปุ่่ น ญีปุ่่ น 98.00 98.00 
Kyotamba Solar Godo Kaisha (Jpn Co.)* พฒันาโครงการพลงังานในประเทศญีปุ่่ น ญีปุ่่ น - - 
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รายละเอียดของบริษทัยอ่ย และบริษทัรว่ม (ต่อ) 
 

บริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อยทางตรงและบริษทัร่วมทางอ้อม : 
บรษิทั พพีทีซี ีจ ากดั** ผลติไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นร่วม ไทย 49.50 49.50 

บริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อยทางอ้อมและบริษทัร่วมทางอ้อม :  
บรษิทั เอสเอสยทู ีจ ากดั*** ผลติไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นร่วม ไทย 40.00 40.00 

บริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อยทางอ้อม :  
บรษิทั แทค เอน็เนอยี ่จ ากดั**** เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธุรกจิ

ผลติไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นร่วม 
ไทย 50.00 50.00 

 
 
 
 

* บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มสีว่นรว่มในอ านาจการควบคุม ดงันัน้จงึถอืว่าบรษิทัดงักล่าวเป็นบรษิทัย่อย ตามนยิามทีร่ะบุไวใ้นมาตรฐานบญัชี 

** เป็นบรษิทัรว่มของบรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั แทค เอน็เนอยี ่จ ากดั 

*** เป็นบรษิทัรว่มของบรษิทั ทศัน์ศริ ิจ ากดั และ บรษิทั แทค เอน็เนอยี ่จ ากดั 
**** บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไมม่อี านาจในการควบคุม เนื่องจากเป็นการถอืหุน้ทางออ้มผา่นบรษิทั เอสทซี ีเอน็เนอรย์ี ่จ ากดั 

และ บรษิทั เอเพก็ซ ์เอน็เนอยี ่โซลูชัน่ จ ากดั และมตีวัแทนเป็นกรรมการผูม้อี านาจเพยีง 2 ทา่น จากจ านวน 4 ทา่น  
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ข้อมูลทางการเงินของบริษัทเปรียบเทยีบย้อนหลงั 3 ปี 
 

 

 

 

 

สินทรัพย์

บาท บาท บาท บาท บาท บาท
สินทรัพย์หมุนเวยีน

     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 195,381                         159,060                         439,462                         7,767                             6,560                             9,300                             

     เงินลงทุนชัว่คราว 23,199                           27,010                           1,984,914                     -                                  -                                  584,786                         
     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 337,953                         476,579                         366,598                         227,594                         378,532                         175,192                         
     เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 134                                 -                                  -                                  1,399,066                     1,270,078                     -                                  

     ส่วนของสินทรัพยท่ี์ครบก าหนดรับช าระภายในหน่ึงปี
         - เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัร่วมทางออ้ม 75,776                           75,776                           -                                  -                                  -                                  -                                  
         - เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 2,081                             2,181                             2,317                             2,081                             2,168                             2,300                             

     สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 64,247                           88,517                           60,506                           62,600                           88,517                           59,898                           
     เงินปันผลคา้งรับ -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  
     งานระหวา่งก่อสร้าง - สญัญาเช่าทางการเงิน 105,121                         101,040                         -                                  -                                  -                                  -                                  

     งานระหวา่งก่อสร้าง - สญัญาบริการติดตั้ง -                                  712                                 -                                  -                                  -                                  -                                  
     สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 20,414                           35,162                           386,903                         140                                 161                                 495                                 
               รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 824,306                         966,038                         3,240,699                     1,699,247                     1,746,017                     831,971                         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

     เงินฝากท่ีติดภาระค ้าประกนั 133,185                         128,680                         -                                  -                                  -                                  -                                  

     เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ 365                                 422                                 372                                 365                                 422                                 372                                 
     เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                                  -                                  -                                  1,049,961                     1,049,961                     1,049,961                     
     เงินลงทุนในบริษทัร่วม 3,494,056                     3,356,844                     -                                  -                                  -                                  -                                  

     เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -                                  -                                  507,392                         -                                  -                                  -                                  
     เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่พนกังาน - สุทธิ 1,630                             1,915                             2,636                             1,630                             1,915                             2,636                             
     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 3,615,190                     3,282,614                     2,668,833                     269,371                         279,837                         263,769                         
     สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน - สุทธิ 634,209                         643,687                         477,523                         -                                  -                                  -                                  
     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 6,618                             6,199                             4,837                             6,031                             5,697                             4,607                             
     สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 162,608                         121,352                         28,087                           11,382                           11,371                           11,351                           
               รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 8,047,859                     7,541,713                     3,689,680                     1,338,740                     1,349,203                     1,332,696                     
รวมสินทรัพย์ 8,872,166                     8,507,751                     6,930,379                     3,037,987                     3,095,220                     2,164,666                     

บริษัท  โรงพิมพ์ตะวนัออก  จ ากัด  (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 30  มิถุนายน 2561

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นหมุนเวยีน

     เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น

                  จากสถาบนัการเงิน 257,203                         291,001                         119,496                         110,140                         273,908                         54,501                           

     ตัว๋แลกเงิน 515,000                         380,000                         490,000                         515,000                         380,000                         490,000                         

     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน 149,823                         189,859                         148,497                         27,135                           23,474                           23,928                           

     เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษทัอ่ืน 128,827                         128,896                         -                                  -                                  -                                  -                                  

     เงินกูย้ืมระยะสั้น -                                  30,000                           -                                  -                                  30,000                           -                                  

     ส่วนของหน้ีสินท่ีครบก าหนดจ่ายช าระภายในหน่ึงปี

            - เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 241,389                         226,159                         836,706                         19,200                           8,250                             34,200                           

            - เงินกูย้ืมระยะยาวจากบริษทัอ่ืน 29,151                           28,195                           -                                  -                                  -                                  -                                  

            - หุน้กู้ 328,000                         -                                  -                                  328,000                         -                                  -                                  

            - หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -                                  -                                  33                                   -                                  -                                  177                                 
            - ประมาณการหน้ีสินหมนุเวียนส าหรับ
                    ผลประโยชนพ์นกังาน 252                                 197                                 177                                 127                                 82                                   -                                  

     ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 3,565                             10,220                           92                                   2,667                             -                                  -                                  

     เงินปันผลคา้งจ่าย 1,154                             962                                 2,220                             1,154                             952                                 2,171                             

     หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 28,476                           26,002                           19,191                           17,491                           12,202                           9,923                             

               รวมหน้ีสินหมนุเวียน 1,682,840                     1,311,491                     1,616,412                     1,020,913                     728,869                         614,900                         

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

    เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 1,724,922                     1,412,611                     632,496                         16,048                           3,000                             2,250                             

    หุน้กู้ 2,849,400                     3,234,100                     2,418,700                     487,400                         815,400                         -                                  

    ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียน

          ส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน - สุทธิ 31,292                           29,166                           25,303                           28,187                           26,470                           23,242                           

    ค่าเผ่ือหน้ีสินจากภาระค ้าประกนั 46,214                           46,214                           46,214                           46,214                           46,214                           46,214                           

    หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 1,235                             1,235                             -                                  63                                   -                                  -                                  

               รวมหน้ีสินไมห่มนุเวียน 4,653,063                     4,723,326                     3,122,712                     577,912                         891,083                         71,706                           

               รวมหนีสิ้น 6,335,903                     6,034,817                     4,739,124                     1,598,825                     1,619,952                     686,605                         

ส่วนของผู้ถือหุ้น

     ทุนเรือนหุน้

          ทุนจดทะเบียน

               หุน้สามญั 836,030,770 หุน้ ในปี 2561

               หุน้สามญั 937,716,283 หุน้ ในปี 2560 และ หุน้สามญั 861,283,583 หุน้ ในปี 2559

               มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 836,031                         937,716                         861,284                         836,031                         937,716                         861,284                         

          ทุนท่ีออกและเรียกช าระเตม็มลูค่าแลว้

               หุน้สามญั 836,030,770 หุน้ ในปี 2561

               หุน้สามญั 836,030,770 หุน้ ในปี 2560 และ หุน้สามญั 765,585,412 หุน้ ในปี 2559

               มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 836,031                         836,031                         765,585                         836,031                         836,031                         765,585                         

     ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 371,119                         371,119                         371,000                         371,119                         371,119                         371,000                         

     ก  าไรสะสม

          จดัสรรแลว้

                ส ารองตามกฏหมาย 83,603                           83,603                           76,559                           83,603                           83,603                           76,559                           

          ท่ียงัไมไ่ดจ้ดัสรร 407,294                         316,072                         242,818                         148,410                         184,515                         264,917                         

     องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 427,046                         501,447                         440,257                         -                                  -                                  -                                  

               รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,125,093                     2,108,271                     1,896,219                     1,439,162                     1,475,268                     1,478,061                     

     ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 411,170                         364,663                         295,036                         -                                  -                                  -                                  

               รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,536,262                     2,472,934                     2,191,255                     1,439,162                     1,475,268                     1,478,061                     

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,872,166                     8,507,751                     6,930,379                     3,037,987                     3,095,220                     2,164,666                     

30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

(ปรับปรุงใหม่)(ปรับปรุงใหม่)

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
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บาท บาท บาท บาท บาท บาท
รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 385,422.14                   710,288.04                   626,175.31                   231,115.83                   444,926.54                   512,172.61                   
รายไดอ่ื้น 
     รายไดเ้งินอุดหนุนจากรัฐบาล 105,788.56                   220,588.94                   229,035.05                   -                                  -                                  -                                  
     ดอกเบ้ียรับ 1,043.18                        7,212.63                        1,233.84                        36,398.69                     39,138.56                     2,294.31                        

     รายไดเ้งินปันผล 23.00                             -                                  -                                  23.00                             9.00                                63,000.00                     
     อ่ืนๆ 52,477.68                     24,541.68                     24,691.96                     1,624.94                        14,306.04                     16,005.79                     
             รวมรายได้ 544,754.56                   962,631.29                   881,136.16                   269,162.46                   498,380.14                   593,472.70                   

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 272,303.73                   510,136.55                   468,807.55                   173,506.42                   332,066.50                   384,768.61                   
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 6,160.14                        12,260.25                     10,242.85                     6,042.01                        12,260.25                     10,212.70                     
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 71,824.30                     171,578.69                   137,345.47                   19,817.13                     42,738.34                     31,829.51                     
ตน้ทุนทางการเงิน 114,495.74                   208,749.62                   110,397.08                   31,325.57                     46,654.00                     18,462.31                     

             รวมค่าใช้จ่าย 464,783.92                   902,725.12                   726,792.95                   230,691.13                   433,719.09                   445,273.13                   
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 132,495.78                   196,234.10                   -                                  -                                  -                                  -                                  
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -                                  -                                  (2,031.32)                      -                                  -                                  -                                  
ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 212,466.42                   256,140.27                   152,311.89                   38,471.33                     64,661.05                     148,199.57                   

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (7,750.19)                      (22,749.09)                    (16,577.20)                    (7,694.82)                      (13,073.71)                    (16,418.79)                    
ก าไรสุทธิส าหรับงวด 204,716.23                   233,391.18                   135,734.69                   30,776.51                     51,587.34                     131,780.78                   

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน

    รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง:
ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงินในหน่วยงานต่างประเทศ (74,400.87)                    60,178.84                     32,532.63                     -                                  -                                  -                                  

    รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง:
ผลก าไรจากการวดัมูลคา่ใหม่ของผลประโยชนพ์นกังาน

        ท่ีก  าหนดไว ้- สุทธิจากภาษีเงินได้ -                                  -                                  3,232.02                        3,267.90                        

รวม -                                  -                                  3,232.02                        -                                  -                                  3,267.90                        
    รวมก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษี (74,400.87)                    60,178.84                     35,764.65                     -                                  -                                  3,267.90                        

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 130,315.36                   293,570.02                   171,499.35                   30,776.51                     51,587.34                     135,048.68                   

การแบ่งก าไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 158,104.67                   207,185.48                   118,742.27                   30,776.51                     51,587.34                     131,780.78                   

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 46,611.56                     26,205.70                     16,992.42                     -                                  -                                  -                                  

ก าไรสุทธิส าหรับงวด 204,716.23                   233,391.18                   135,734.69                   30,776.51                     51,587.34                     131,780.78                   

การแบ่งก าไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 83,703.80                     267,364.32                   154,506.93                   30,776.51                     51,587.34                     135,048.68                   

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 46,611.56                     26,205.70                     16,992.42                     -                                  -                                  -                                  

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 130,315.36                   293,570.02                   171,499.35                   30,776.51                     51,587.34                     135,048.68                   

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท : หุ้น)

ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 0.19                                0.26                                0.16                                0.04                                0.07                                0.17                                

ปี 2559

บริษัท  โรงพิมพ์ตะวนัออก  จ ากัด  (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561

หน่วย : พนับาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 2561 (ปรับปรุงใหม)่ 30 มิถุนายน 2561

งวด 6 เดือน ปี 2560 ปี 2559 งวด 6 เดือน ปี 2560
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งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560

(ปรบัปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 212,466,417.16       143,834,050.69       38,471,334.43        43,051,989.21        

รายการปรบัปรุงกระทบก าไรสทุธเิป็น

   เงนิสดรบั(จ่าย)จากกจิกรรมด าเนนิงาน :

ค่าเสือ่มราคา 70,655,872.65        69,957,088.75        13,295,658.60        12,956,585.30        

ค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 9,541,474.33          9,513,348.39          -                      -                      

ค่าเผือ่การด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ (โอนกลบั) (165,113.48)           (164,406.07)           (165,113.48)           (164,406.07)           

ตดัจ าหน่ายสนิทรพัยเ์ป็นค่าใช้จ่าย 258,129.31            904,109.54            -                      -                      

ขาดทุน(ก าไร)จากการขายเงนิลงทุนชัว่คราว (2,081.06)              (11,872,465.51)       (480.68)                 (4,809,225.75)         

ขาดทุน(ก าไร)จากการปรบัมลูค่าเงนิลงทุนระยะยาวทีย่งัไม่เกดิขึน้ 57,025.00              3,632,570.87          57,025.00              2,720,639.12          

ขาดทุน(ก าไร)จากการขายสนิทรพัยถ์าวร -                      (2,437,829.26)         -                      (2,437,829.26)         

ขาดทุน(ก าไร)จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้ 38,557,987.04        2,353,698.14          1,206,457.83          1,344,395.74          

สว่นแบ่งขาดทุน(ก าไร)จากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม (132,495,776.38)      (64,032,603.57)       -                      -                      

ประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์พนกังาน 2,292,846.00          2,098,435.00          1,873,564.00          1,723,263.00          

รายได้ดอกเบีย้ (1,043,178.42)         (1,081,659.16)         (36,398,692.78)       (6,728,157.44)         

รายได้เงนิปันผล (23,000.00)             -                      (23,000.00)             -                      

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 110,633,657.82       94,530,127.17        31,222,932.92        12,083,493.00        
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

   ในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 310,734,259.97       247,234,464.98       49,539,685.84        59,740,746.85        

สนิทรพัยด์ าเนนิงานลดลง(เพิม่ขึน้) :-

   ลกูหนี้การค้าและลกูหนี้หมุนเวยีนอืน่ 138,598,865.27       (30,688,659.04)       150,746,593.32       (82,301,571.15)       

   สนิค้าคงเหลอื 26,986,192.66        1,181,979.28          25,917,701.07        1,653,349.45          

   งานระหวา่งก่อสรา้ง - สญัญาเช่าทางการเงนิ (4,080,312.83)         (68,559,064.68)       -                      -                      

   งานระหวา่งก่อสรา้ง - สญัญารบัจ้างตดิตัง้ 712,320.00            -                      -                      -                      

   สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ 14,747,620.08        60,669,747.19        21,491.21              88,408.06              

   สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ (40,539,283.57)       (31,374,229.92)       (4,685.70)              (46,195.25)             

หนี้สนิด าเนนิงานเพิม่ขึน้(ลดลง) :-

   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวยีนอืน่ (7,399,497.64)         (47,374,553.70)       3,841,858.95          (1,031,091.31)         

   หนี้สนิหมุนเวยีนอืน่ 2,474,560.00          6,291,102.27          5,288,469.32          7,232,333.08          

   ผลประโยชน์พนกังานทีจ่่ายจรงิ (110,910.00)           -                      (110,910.00)           -                      

   หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอืน่ -                      -                      63,000.00              -                      
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 442,123,813.94       137,380,786.38       235,303,204.01       (14,664,020.27)       

จ่ายภาษเีงนิได้นติบุิคคล (15,594,059.09)       (5,086,160.10)         (5,368,242.52)         (4,901,496.58)         
เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 426,529,754.85       132,294,626.28       229,934,961.49       (19,565,516.85)       

บริษัท โรงพิมพ์ตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส าหรบังวดหกเดือน ส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม
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งบการเงนิเฉพาะกจิการ
งบกระแสเงินสด (ต่อ) ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560

(ปรบัปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิสดจ่ายซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยทางออ้ม -                      (1,987,111,321.34)   -                      -                      

เงนิสดจ่ายซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม (4,716,000.00)         -                      -                      -                      

เงนิให้กูย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย -                      -                      (169,187,970.65)      (716,540,000.00)      

เงนิสดรบัจากเงนิให้กูย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย -                      -                      40,200,000.00        172,313,281.39       

เงนิให้กูย้มืระยะสัน้แก่บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั (200,000.00)           -                      -                      -                      

เงนิสดรบัจากเงนิให้กูย้มืระยะสัน้แก่บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 65,928.27              -                      -                      -                      

เงนิให้กูย้มืระยะยาวแก่พนกังาน (1,142,000.00)         (1,677,000.00)         (1,142,000.00)         (1,647,000.00)         

เงนิสดรบัจากเงนิให้กูย้มืระยะยาวแก่พนกังาน 1,526,758.05          1,804,080.32          1,514,409.41          1,780,924.23          

เงนิสดจ่ายซือ้เงนิลงทุนชัว่คราว (44,044,480.34)       (1,641,511,126.92)   (21,300,000.00)       (1,423,490,000.00)   

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนชัว่คราว 47,857,735.83        2,860,717,788.60    21,300,480.68        1,296,025,621.44    

เงนิสดจ่ายซือ้สนิทรพัยถ์าวร (406,205,531.25)      (184,379,450.37)      (2,664,737.08)         (14,992,658.48)       

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 155,499.52            2,465,000.00          -                      2,465,000.00          

เงนิสดจ่ายซือ้สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน -                      (185,312,026.87)      -                      -                      

รายได้เงนิปันผล 23,000.00              -                      23,000.00              -                      

ดอกเบีย้รบั 1,070,943.16          945,880.70            36,590,456.52        4,627,483.30          
เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทนุ (405,608,146.76)      (1,134,058,175.88)   (94,666,361.12)       (679,457,348.12)      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ -                      (15,584,984.98)       (164,975,123.96)      45,252,963.61        

เงนิสดจ่ายช าระเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั -                      (14,865,112.65)       -                      -                      

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลอืน่เพิม่ขึน้ -                      14,865,112.65        -                      -                      

เงนิสดรบัจากการออกหุน้กู้ -                      815,400,000.00       -                      815,400,000.00       

เงนิสดจ่ายจากการออกหุน้กู้ (56,700,000.00)       -                      -                      -                      

เงนิฝากตดิภาระค ้าประกนั (4,505,106.93)         -                      -                      -                      

เงนิสดจ่ายช าระเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้ (35,303,191.35)       -                      -                      -                      

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 405,283,135.00       171,500,000.00       29,248,000.00        15,000,000.00        

เงนิสดจ่ายช าระเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (113,838,841.92)      (93,781,204.76)       (5,250,000.00)         (20,100,000.00)       

เงนิสดจ่ายช าระเงนิกูย้มืจากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั (30,000,000.00)       -                      (30,000,000.00)       -                      

เงนิสดจ่ายช าระเงนิกูย้มืจากบรษิทัอืน่ (69,764.87)             -                      -                      -                      

เงนิสดรบัจากการออกตัว๋แลกเงนิขายลด 615,000,000.00       10,000,000.00        615,000,000.00       10,000,000.00        

เงนิสดจ่ายช าระตัว๋แลกเงนิขายลด (480,000,000.00)      -                      (480,000,000.00)      -                      

เงนิสดจ่ายช าระเจ้าหนี้เช่าซือ้ -                      (33,424.92)             -                      -                      

เงนิสดรบัจากการเพิม่ทุน -                      30,735,421.33        -                      30,735,421.33        

สว่นได้เสยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม (104,465.92)           -                      -                      -                      

เงนิปันผลจ่าย (66,691,117.28)       (61,119,978.40)       (66,680,463.04)       (61,135,728.40)       

จ่ายดอกเบีย้ (143,270,274.71)      (78,532,613.83)       (31,403,798.22)       (9,446,300.73)         
เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 89,800,372.02        778,583,214.44       (134,061,385.22)      825,706,355.81       

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (74,400,873.40)       13,211,292.60        -                      -                      

เงินสดรบัจากการลงทนุในบริษัทย่อย -                      1,665,953.45          -                      -                      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง) 36,321,106.71        (208,303,089.11)      1,207,215.15          126,683,490.84       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นงวด 159,060,091.75       439,461,620.55       6,559,536.91          9,299,972.65          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 195,381,198.46       231,158,531.44       7,766,752.06          135,983,463.49       

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม



 

 

หนังสือมอบอ านาจ 

กรณีทีม่อบหมายให้ผู้รับมอบอ านาจมากระท าการแทน 

ส าหรับการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัท โรงพมิพ์ตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
 

เขียนท่ี......................................................................  

วนัท่ี..........................................................................  

 

ขา้พเจา้................................................................................................................................................(“ผู้มอบอ านาจ”)  

สญัชาติ..........................เลขประจ าตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบุคคล......................................................... 

อยูบ่า้นเลขท่ี...............................ถนน.......................................................ต าบล/แขวง.............................................................. 

อ าเภอ/เขต.......................................................จงัหวดั.............................................รหสัไปรษณีย.์...........................................  
 

ตามทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ณ วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 

ข้าพเจ้าถือหุ้นจ านวน .....................................หุ้น  เ ป็นผู ้มี สิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเ พ่ิมทุนของบริษัทฯจ านวน

...................................หุน้ รายละเอียดปรากฎตามใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุน้สามญัซ่ึงออกโดยนายทะเบียนของบริษทัฯ  
 

ขา้พเจา้ขอมอบอ านาจให ้นาย/นาง/นางสาว..................................................................................(“ผู้รับมอบอ านาจ”) 

สญัชาติ...........................อาย.ุ..................ปี เลขประจ าตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง...............................................................  

อยูบ่า้นเลขท่ี...............................ถนน.......................................................ต าบล/แขวง.............................................................. 

อ าเภอ/เขต.......................................................จงัหวดั.............................................รหสัไปรษณีย.์........................................... 
  

เป็นผูรั้บมอบอ านาจโดยชอบดว้ยกฎหมาย ด าเนินการแทนขา้พเจา้ในการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 

จ านวน...................................................หุ้น รวมถึงมีอ านาจในการลงนาม แกไ้ข เพ่ิมเติมขอ้ความในใบจองซ้ือ หุ้นสามญั

เพ่ิมทุนของบริษทัฯ ช าระค่าหุน้สามญัเพ่ิมทุน และด าเนินการใดๆ ทั้งปวงซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจองซ้ือ หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ

บริษทัฯ แทนขา้พเจา้ผูม้อบอ านาจไดจ้นเสร็จการ  
 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบอ านาจไดก้ระท าไปภายใตก้ารมอบอ านาจตามหนงัสือมอบอ านาจฉบบัน้ี ใหถื้อเสมือนวา่

ขา้พเจา้ไดก้ระท าดว้ยตนเองทุกประการ  

 

ลงช่ือ...................................................................ผูม้อบอ านาจ ลงช่ือ...............................................................ผูรั้บมอบอ านาจ  

        (...................................................................)                             (...............................................................)  

 

ลงช่ือ....................................................................พยาน           ลงช่ือ....................................................................พยาน 

         (....................................................................)                          (.....................................................................) 

 
ติดอากรแสตมป์ 

30 บาท 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  4 



                                                                     สถานที่รับจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน                                                         สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

 
 

 

โทร. 0-2551-0533-44 ต่อ 470, 474 หรือ 0-2522-6938 โทรสาร 0-2552-0905 

กรุณาตดิต่อ : ฝ่ายบัญชีการเงนิ (อาคาร 3 ช้ัน 5)  
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