
แบบ  56-1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 

บริษัท เอสพซีีจี จ ากัด (มหาชน)  
สิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 2561 

 



แบบ  56-1 

 

สารบัญ 
 

 หน้า 
ส่วนที่ 1  การประกอบธุรกิจ  

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  1 
2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 8 
3.  ปัจจัยความเสี่ยง 51 
4.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 64 
5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 71 
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 71 

ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  
7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 73 
8.  โครงสร้างการจัดการ 75 
9.  การก ากับดูแลกิจการ 93 
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 98 
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 106 
12. รายการระหว่างกัน 110 

ส่วนที่ 3  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน   
13. ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 115 
14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ   122 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 128 
เอกสารแนบ  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการ

บริษัทฯ 
129 

เอกสารแนบ 2  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ 144 
เอกสารแนบ 3  รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากับ

ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ  
148 

เอกสารแนบ 4  รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 151 
เอกสารแนบ 5  รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่ตั้งโครงการโซลาร์ฟาร์มของบริษัทในเครือ  152 

 



แบบ 56-1 
 

บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) 1 
 
 

ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกิจ 
 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัทฯ(1) 

1.1.1 วิสัยทัศน์ 

SPCG มุ่งมั่นสู่กำรเป็นผู้น ำด้ำนพลังงำนทดแทน สร้ำงฐำนกำรด ำเนินธุรกิจให้มีควำมแข็งแกร่ง             
อย่ำงยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีสะอำดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

1.1.2 พันธกิจ  
 

(1) ขยำยโอกำสทำงธุรกิจด้ำนพลังงำนทดแทนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
(2) แสวงหำพันธมิตรทำงธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมศักยภำพและควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
(3) ด ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
(4) สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้ผู้ถือหุ้นในระยะยำวด้วยกำรเติบโตของผลก ำไรอย่ำงมั่นคง 
(5) มุ่งม่ันสร้ำงสรรค์ควำมเชื่อมั่นในคุณค่ำของผลิตภัณฑ์ พัฒนำกำรออกแบบที่มีประสิทธิภำพสูงสุด 

และให้บริกำรที่ดีเลิศแก่ลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง ภำยใต้นโยบำยคุณภำพ “Continuing To Give 
Best Value, Best Design, Best Output and Best Service To All of Customers” 

 

1.1.3 เป้าหมายและกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัทฯ 
 

(1) บริษัทฯ มุ่ งมั่นที่ จะเพ่ิมก ำลั งกำรผลิตโดยกำรขยำยกำรลงทุนในกำรพัฒนำ โครงกำร                        
โซลำร์ฟำร์มใหม่ๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดยมีแผนขยำยกำรลงทุนในประเทศญี่ปุ่น 
และศึกษำโอกำสกำรลงทุนในภูมิภำคอำเซียน 

(2) บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเพ่ิมส่วนแบ่งทำงกำรตลำดในกำรเป็นผู้น ำด้ำนธุรกิจจ ำหน่ำยและติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ (Solar Roof) โดยเพ่ิมส่วนแบ่งทำงกำรตลำดส ำหรับ
ลูกค้ำทุกกลุ่ม ด้วยกำรออกแบบที่มีประสิทธิภำพสูง และให้บริกำรที่ดีเลิศแก่ลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง 
พร้อมทั้งสร้ำงผลตอบแทนอย่ำงคุ้มค่ำ 

(3) บริษัทฯ มุ่งมั่นในกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นในฐำนะเป็นผู้แทนจ ำหน่ำยและให้บริกำรเครื่องแปลง
กระแสไฟฟ้ำอย่ำงเป็นทำงกำรของ SMA Solar Technology AG (SMA) ประเทศเยอรมนี             
โดยมีแผนสร้ำงควำมสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้ำเดิมและขยำยฐำนลูกค้ำใหม่ ด้วยบุคลำกรที่มีควำม
เชี่ยวชำญในภูมิภำคอินโดจีน 

 
หมำยเหตุ: (1) ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2562 มีมติอนุมัติทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำยและกลยุทธ์             

ในกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 
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1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) ชื่อย่อ SPCG เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ภำยใต้หมวดธุรกิจพลังงำนและสำธำรณูปโภค ด ำเนินธุรกิจในรูปแบบ Holding Company กล่ำวคือ SPCG             
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในเครือรวมจ ำนวน 41 บริษัท SPCG มีทุนจดทะเบียนทั้งหมดจ ำนวน 1,016,389,000 หุ้น 
ซึ่งมทีุนจดทะเบียนช ำระแล้ว จ ำนวน 973,990,000 บำท มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท  

SPCG เป็นผู้ริเริ่มพัฒนำโครงกำรโซลำร์ฟำร์มแห่งแรกในประเทศไทยและภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้                
ซึ่ งในปี  2557 บริษั ทฯ ได้ จ ำหน่ ำยไฟฟ้ำเชิ งพำณิ ชย์  (Commercial Operation Date: COD) ให้ กับกำรไฟฟ้ำ             
ส่วนภูมิภำคครบทั้ง 36 โครงกำร โดยมีก ำลังกำรผลิตรวมกว่ำ 260 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ 10 จังหวัด แบ่งเป็น               
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดนครรำชสีมำ สกลนคร นครพนม ขอนแก่น บุรีรัมย์ สุรินทร์ หนองคำย 
อุดรธำนี เลย และภำคกลำง ได้แก่ จังหวัดลพบุรี บนเนื้อที่รวมกว่ำ 5,000 ไร่ 

SPCG ได้ต่อยอดควำมส ำเร็จขยำยกำรลงทุนมำสู่ธุรกิจจ ำหน่ำยและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์
บนหลังคำ ภำยใต้ชื่อบริษัท โซลำร์ เพำเวอร์ รูฟ จ ำกัด หรือ “SPR” (บริษัทในเครือของ SPCG) มำตั้งแต่ปี 2556                
ซึ่งปัจจุบัน SPR ได้ขยำยฐำนลูกค้ำทั้งในกลุ่มบ้ำนที่อยู่อำศัย อำคำรพำณิชย์ อำคำรส ำนักงำน อำคำรส่วนรำชกำร และ
โรงงำนอุตสำหกรรม 

ซึ่งในปี 2561 SPCG มีกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่ส ำคัญดังนี้ 

มกราคม 
 

 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 มกรำคม 2561 มีมติอนุมัติ
กำรออกและจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนแบบมอบอ ำนำจทั่วไป (General Mandate) ครั้งที่ 1 
ให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด ซึ่งได้แก่ Kyocera Corporation ("Kyocera") ที่รำคำเสนอขำย
หุ้นละ 21.70 บำท รวมเป็นมูลค่ำทั้งสิ้น 1 ,085,000,000 บำท และอนุมัติก ำหนด          
วันเสนอขำย จองซื้อ และช ำระเงินค่ำจองซื้อหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนระหว่ำงวันที่  1 ถึง 15 
กุมภำพันธ์ 2561 

 เมื่อวันที่ 24 มกรำคม 2561 SPCG ได้แจ้งกำรลงทุนในโครงกำร “Ukujima Mega 
Solar Project” ขนำดก ำลังกำรผลิตประมำณ 480 เมกะวัตต์  ณ เกำะ Ukujima            
เมืองนำงำซำกิ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีผู้ร่วมลงทุนทั้งสิ้น 8 บริษัทฯ ได้แก่ Kyocera 
Corporation, Kyudenko Corporation, Mizuho Bank, SPCG Pubic Company 
Limited, Tokyo Century Corporation, Furukawa Electric Company Limited, 
Tsuboi Corporation และThe Eighteenth Bank limited limited ซึ่งใช้งบประมำณ
ในกำรลงทุนประมำณ 200 Billion Yen โครงกำรดังกล่ำวมีก ำหนดเริ่มกำรก่อสร้ำง                
ในปี 2019  

เมษายน 
 

 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษำยน 2561 มีมติอนุมัติให้             
จ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2560 ส ำหรับงวดตั้งแต่เดือนกรกฎำคม         
ถึงเดือนธันวำคม 2560 หุ้นละ 0.65 บำท จ ำนวน 973,990,000 หุ้น รวมเป็นจ ำนวนเงิน 
633,093,500 บำท และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 พฤษภำคม 
2561 
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 เมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2561  ได้แจ้งกำรเปิดโครงกำร Tottori Yonago Mega Solar 
Power Plant ขนำดก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ 30 เมกะวัตต์ ณ เมืองทอตโตะริ ประเทศญี่ปุ่น 
ซึ่งเป็นโครงกำรที่อยู่ใกล้กับอุทยำนแห่งชำติภูเขำไฟไดเซน บนพ้ืนที่กว่ำ 1.2  ล้ำน               
ตำรำงเมตร SPCG ลงทุนร่วมกับบริษัท Kyocera Corporation และ Tokyo Century 
Leasing Corporation เริ่มด ำเนินกำรก่อสร้ำง โดยบริษัท TESS Engineering จ ำกัด    
มำตั้งแต่ต้นปี 2559 และดูแลบ ำรุงรักษำ โดยบริษัท KYOCERA Solar Corporation            
โดยได้จ ำหน่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบเชิงพำณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) 
ที่ผ่ำนมำ โดยมีสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำที่รำคำ 36 เยนต่อหน่วย เป็นระยะเวลำ 20 ปี  

พฤษภาคม 
 

 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 11 พฤษภำคม 2561 มีมติ     
อนุมัติปิดบริษัท SPCG Holding Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์ 

กรกฎาคม 

 

 SPCG ได้ประกำศควำมร่วมมือกับ  SMA Solar Technology AG (SMA) ประเทศ
เยอรมนี ในฐำนะที่บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด “SPE” (บริษัทในเครือ              
ของ SPCG) ได้รับกำรแต่งตั้ งให้ เป็นผู้แทนจ ำหน่ำยและผู้ ให้บริกำรเครื่องแปลง
กระแสไฟฟ้ำ (Inverter) อย่ำงเป็นทำงกำร (Authorised Sales & Service Partnership) 
เพียงรำยเดียวในประเทศไทย  

สิงหาคม 
 

 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหำคม 2561 มีมติอนุมัติ
จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำก ผลกำรด ำเนินงำนงวดวันที่ 1 มกรำคม 2561 - วันที่ 30 
มิถุนำยน 2561 ในอัตรำหุ้นละ 0.55 บำท จ ำนวน 973,990,000 หุ้น รวมเป็นจ ำนวน
เงิน 535,694,500 บำท และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลในวันที่ 7 กันยำยน 2561  

 อนุมัติแต่งตั้งนำยโชจิ นิชิซำว่ำ เป็นกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท โซลำร์ เพำเวอร์ รูฟ จ ำกัด 
(“SPR”) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน 2561 เป็นต้นไป 

พฤศจิกายน 
 

 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2561 มีมติอนุมัติ
ว่ำจ้ำงบริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จ ำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ ประจ ำปี 
2562 โดยมีค่ำบริกำรกำรตรวจสอบภำยในรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1 ,082,000 บำท (รำคำ
ดังกล่ำวยังไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 
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1.3 โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 รายละเอียดบริษัทฯ และบรษิัทในเครือ 

ล าดับ บริษัทฯ และบริษัทในเครือ ชื่อย่อ 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 
ลักษณะธุรกิจ COD1 

1 บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) SPCG 1,016,389,000 Holding Company - 
2 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์จ ำกัด SPC 1,500,000,000 ธุรกจิลงทนุและพัฒนำโซลำร์ฟำร์ม ธุรกิจบริกำร

รับเหมำกอ่สร้ำงโซลำร์ฟำร์ม แบบครบวงจร 
(“Engineering, Procurement and 
Construction: EPC”) และธุรกิจบริกำร 
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร กำรบ ำรุงรักษำ และกำร
ประมวลผลโซลำร์ฟำร์ม (“Operation, 
Maintenance and Monitoring: OM&M”)  

- 

3 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์เอน็จเินียริ่ง จ ำกัด SPE 10,000,000 ผู้แทนจ ำหน่ำยและผู้ให้บริกำรเครื่องแปลง
กระแสไฟฟ้ำ (Interver) อย่ำงเป็นทำงกำร 
(Authorized Sales & Service Partnership) 
ของ SMA Solar Technology AG (SMA) 
ประเทศเยอรมน ี

- 

4 บริษัท โซลำร์ เพำเวอร์ แอสเซท็ จ ำกัด SPA 240,000,000 ธุรกจิรว่มทนุเพือ่พัฒนำโรงไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ 

- 

5 บริษัท โซลำร์ เพำเวอร์ รูฟ จ ำกัด SPR 400,000,000 ธุรกจิจ ำหนำ่ยและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์บนหลังคำ (Solar Roof) 

- 

6 บริษัท สตีลรูฟ จ ำกัด(2) SRC 57,373,340 ธุรกจิหลังคำเหลก็และโครงสร้ำงพรอ้มบรกิำร
ครบวงจร ทั้งด้ำนกำรผลิต จัดจ ำหน่ำยและ
ให้บริกำรติดตั้งแผน่เหลก็เคลือบลอนภำยใต้
นโยบำยคุณภำพและมำตรฐำนเดียวกนั 

- 

7 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(โครำช 1) จ ำกัด KR1 320,000,000 ผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 21 เม.ย. 2553 
8 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(สกลนคร 1) จ ำกัด SN1 217,800,000 ผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 9 ก.พ. 2554 
9 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(นครพนม 1) จ ำกัด NP1 218,100,000 ผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 22 เม.ย. 2554 
10 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(โครำช 2) จ ำกัด KR2 219,900,000 ผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 13 ก.ย. 2554 

11 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(เลย 1) จ ำกัด LO1 220,500,000 ผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 15 ก.ย. 2554 
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ล าดับ บริษัทฯ และบริษัทในเครือ ชื่อย่อ 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 
ลักษณะธุรกิจ COD1 

12 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(ขอนแก่น 1) จ ำกัด KK1 226,500,000 ผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 15 ก.พ. 2555 

13 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(โครำช 3) จ ำกัด KR3 188,750,000 ผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 9 มี.ค. 2555 
14 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(โครำช 4) จ ำกัด KR4 199,250,000 ผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 14 พ.ค. 2555 
15 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(โครำช 7) จ ำกัด KR7 188,750,000 ผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 30 พ.ค. 2555 
16 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(โครำช 5) จ ำกัด KR5 157,500,000 ผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 15 ม.ค. 2556 
17 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(โครำช 8) จ ำกัด KR8 157,500,000 ผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 15 ม .ค.  2556 
18 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(โครำช 9) จ ำกัด KR9 160,000,000 ผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 16 ม .ค.  2556 
19 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(ขอนแก่น 3) จ ำกัด KK3 157,500,000 ผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 17 ม .ค.  2556 
20 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(ขอนแก่น 4) จ ำกัด KK4 157,500,000 ผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 17 ม .ค.  2556 
21 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(ขอนแก่น 5) จ ำกัด KK5 157,500,000 ผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 18 ม.ค. 2556 
22 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(ขอนแก่น 8) จ ำกัด KK8 157,500,000 ผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 18 ม.ค. 2556 
23 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(โครำช 6) จ ำกัด KR6 160,000,000 ผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 26 มิ.ย. 2556 
24 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(บุรีรัมย์ 1) จ ำกัด BR1 160,000,000 ผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 26 มิ.ย. 2556 
25 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(บุรีรัมย์ 2) จ ำกัด BR2 160,000,000 ผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 26 มิ.ย. 2556 
26 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(ขอนแก่น 2) จ ำกัด KK2 165,000,000 ผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 29 ก.ค. 2556 
27 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(ขอนแก่น 7) จ ำกัด KK7 162,500,000 ผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 1 ต.ค. 2556 
28 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(นครพนม 2) จ ำกัด NP2 157,500,000 ผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 27 ก.พ. 2557 
29 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(หนองคำย 1) จ ำกัด NK1 157,500,000 ผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 28 ก.พ. 2557 
30 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(บุรีรัมย์ 3) จ ำกัด BR3 157,500,000 ผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 6 มี.ค. 2557 
31 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(นครพนม 3) จ ำกัด NP3 157,500,000 ผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 10 มี.ค. 2557 
32 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(อุดรธำนี 1) จ ำกัด UD1 162,500,000 ผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 1 เม.ย. 2557 
33 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(เลย 2) จ ำกัด LO2 165,000,000 ผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 24 เม.ย. 2557 
34 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(สกลนคร 2) จ ำกัด SN2 157,500,000 ผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 25 เม.ย. 2557 
35 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(สุรินทร์ 3) จ ำกัด SR3 157,500,000 ผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 29 เม.ย. 2557 
36 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(ขอนแก่น 9) จ ำกัด KK9 157,500,000 ผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 20 พ.ค. 2557 
37 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(ขอนแก่น 10) จ ำกัด KK10 165,000,000 ผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 20 พ.ค. 2557 
38 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(ขอนแก่น 6) จ ำกัด KK6 157,500,000 ผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 30 พ.ค. 2557 
39 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(สุรินทร์ 1) จ ำกัด SR1 165,000,000 ผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 27 มิ.ย. 2557 
40 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(สุรินทร์ 2) จ ำกัด SR2 165,000,000 ผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 27 ม.ิย. 2557 
41 บริษัท เอเจ เทคโนโลยี จ ำกัด AJ 75,000,000 ผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 25 มิ.ย. 2556 
42 บริษัท ทิพยนำรำยณ์ จ ำกัด TP 80,000,000 ผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 25 มิ.ย. 2556 

หมำยเหต:ุ  (1) COD (Commercial Operation Date) วันจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์ 
(2) ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น บริษัท สตีล แอนด์ โซล่ำ รูฟ จ ำกัด ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 1 มิถุนำยน 2561 มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อบริษัท            

จำก “บริษัท สตีล แอนด์ โซล่ำ รูฟ จ ำกัด” เป็น “บริษัท สตีลรูฟ จ ำกัด”  
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1.5 โครงสร้างธุรกิจและภาพรวมของการถือหุ้นบริษัทในเครือของเอสพีซีจี 
  

ล า
ดับ

 

บริษทัฯ และบริษทัในเครอื ชื่อย่อ วันที่จดทะเบียน ทุนจดทะเบียน จ านวนหุ้น 

มูลค่าที่
ตราไว้
ต่อหุน้ 
(บาท) 

ผู้ถือหุน้ 
คิดเปน็ 
(%) 

1 บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) SPCG 16 มีนำคม 2548 1,016,389,000 973,990,000 1 1.  กลุ่มตระกูลกุญชรยำคง 36.77 
       2.  UBS AG SINGAPORE BRANCH 9.77 

       
3.  Gulf International Investment  
 (Hong Kong) Limited 

8.38 

       4.  Kyocera Corporation 6.52 
       5.  Others 38.56 
2 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด SPC 20 สิงหำคม 2539 1,500,000,000 150,000,000 10 บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) 100 
3 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด SPE 3 สิงหำคม 2554 10,000,000 1,000,000 10 บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) 100 
4 บริษัท โซลำร์ เพำเวอร์ แอสเซ็ท จ ำกัด SPA 4 พฤษภำคม 2555 240,000,000 24,000,000 10 บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) 100 
5 บริษัท โซลำร์ เพำเวอร์ รูฟ จ ำกัด SPR 1 พฤษภำคม 2556 400,000,000 4,000,000 100 บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) 100 
6 บริษัท สตีลรูฟ จ ำกัด(1) SRC 5 กันยำยน 2554 57,373,340 5,737,334 10 บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) 100 
7 บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ (โครำช 1) จ ำกัด KR1 19 สิงหำคม 2552 320,000,000 32,000,000 10 1. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 85 
       2. บริษัท ไทยฟ้ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 15 
8 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (สกลนคร 1) จ ำกัด SN1 25 ธันวำคม 2552 217,800,000 21,780,000 10 1. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 70 
       2. บริษัท ไทยฟ้ำ เพำเวอร์ จ ำกัดI 30 
9 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (นครพนม 1) จ ำกัด NP1 5 มกรำคม 2553 218,100,000 21,810,000 10 1. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 70 
       2. บริษัท ไทยฟ้ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 30 

10 บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ (โครำช 2) จ ำกัด KR2 25 กุมภำพันธ์ 2553 219,900,000 21,990,000 10 1. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 56 
       2. บริษัท ไทยฟ้ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 44 

11 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (เลย 1) จ ำกัด LO1 25 ธันวำคม 2552 220,500,000 22,050,000 10 1. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 56 
      10 2. บริษัท ไทยฟ้ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 44 

12 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 1) จ ำกัด KK1 29 ธันวำคม 2552 226,500,000 22,650,000 10 1. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 70 
      10 2. บริษัท ไทยฟ้ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 30 

13 บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ (โครำช 3) จ ำกัด KR3 26 มีนำคม 2553 188,750,000 18,875,000 10 1. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 60 

       2. บริษัท รำชบรุีพลังงำน จ ำกัด (บริษัทในเครือ 
ของบริษัท ผลิตไฟฟ้ำรำชบุรีโฮลดิ้ง จ ำกัด(มหำชน) 40 

14 บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ (โครำช 4) จ ำกัด KR4 26 มีนำคม 2553 199,250,000 19,925,000 10  1. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 60 

       2. บริษัท รำชบรุีพลังงำน จ ำกัด (บริษัทในเครือ    
ของบริษัท ผลิตไฟฟ้ำรำชบุรีโฮลดิ้ง จ ำกัด(มหำชน) 40 

15 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 7) จ ำกัด KR7 26 มีนำคม 2553 188,750,000 18,875,000 10 1. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 60 

      10 2.  บริษัท รำชบรุีพลังงำน จ ำกัด (บริษัทในเครือ   
ของบริษัท ผลิตไฟฟ้ำรำชบุรีโฮลดิ้ง จ ำกัด(มหำชน) 40 

16 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 5) จ ำกัด KR5 26 มีนำคม 2553 157,500,000 15,750,000 10 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 100 
17 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 8) จ ำกัด KR8 26 มีนำคม 2553 157,500,000 15,750,000 10 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 100 
18 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 9) จ ำกัด KR9 26 มีนำคม 2553 160,000,000 16,000,000 10 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 100 
19 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 3) จ ำกัด KK3 26 มีนำคม 2553 157,500,000 15,750,000 10 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 100 
20 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 4) จ ำกัด KK4 26 มีนำคม 2553 157,500,000 15,750,000 10 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 100 
21 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 5) จ ำกัด KK5 26 มีนำคม 2553 157,500,000 15,750,000 10 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 100 
22 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 8) จ ำกัด KK8 26 มีนำคม 2553 157,500,000 15,750,000 10 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 100 
23 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 6) จ ำกัด KR6 26 มีนำคม 2553 160,000,000 16,000,000 10 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 100 
24 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (บุรีรัมย์ 1) จ ำกัด BR1 29 ธันวำคม 2552 160,000,000 16,000,000 10 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 100 
25 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (บุรีรัมย์ 2) จ ำกัด BR2 25 มีนำคม 2553 160,000,000 16,000,000 10 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 100 
26 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 2) จ ำกัด KK2 26 มีนำคม 2553 165,000,000 16,500,000 10 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 100 
27 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 7) จ ำกัด KK7 26 มีนำคม 2553 162,500,000 16,250,000 10 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 100 
28 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (นครพนม 2) จ ำกัด NP2 25 มีนำคม 2553 157,500,000 15,750,000 10 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 100 
29 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (หนองคำย 1) จ ำกัด NK1 5 มกรำคม 2553 157,500,000 15,750,000 10 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 100 
30 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (บุรีรัมย์ 3) จ ำกัด BR3 26 มีนำคม 2553 157,500,000 15,750,000 10 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 100 
31 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (นครพนม 3) จ ำกัด NP3 25 มีนำคม 2553 157,500,000 15,750,000 10 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 100 
32 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (อุดรธำนี 1) จ ำกัด UD1 6 มกรำคม 2553 162,500,000 16,250,000 10 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 100 
33 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (เลย 2) จ ำกัด LO2 25 มีนำคม 2553 165,000,000 16,500,000 10 1. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 75 

       2. บริษัท พีอเีอ เอ็นคอม อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด 25 
34 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (สกลนคร 2) จ ำกัด SN2 25 มีนำคม 2553 157,500,000 15,750,000 10 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 100 
35 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (สรุินทร์ 3) จ ำกัด SR3 25 มีนำคม 2553 157,500,000 15,750,000 10 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 100 
36 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 9) จ ำกัด KK9 26 มีนำคม 2553 157,500,000 15,750,000 10 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 100 
37 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 10) จ ำกัด KK10 26 มีนำคม 2553 165,000,000 16,500,000 10 1. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 75 
      10 2. บริษัท พีอเีอ เอ็นคอม อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด 25 

38 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 6) จ ำกัด KK6 26 มีนำคม 2553 157,500,000 15,750,000 10 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 100 
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ล า
ดับ

 
บริษทัฯ และบริษทัในเครอื ชื่อย่อ วันที่จดทะเบียน ทุนจดทะเบียน จ านวนหุ้น 

มูลค่าที่
ตราไว้
ต่อหุน้ 
(บาท) 

ผู้ถือหุน้ 
คิดเปน็ 
(%) 

39 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (สุรินทร์ 1) จ ำกัด SR1 24 ธันวำคม 2552 165,000,000 16,500,000 10 1. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 75 
      10 2. บริษัท พีอเีอ เอ็นคอม อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด 25 

40 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (สุรินทร์ 2) จ ำกัด SR2 25 มีนำคม 2553 165,000,000 16,500,000 10 1. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 75 
       2.  บริษัท พีอเีอ เอ็นคอม อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด 25 
41 บริษัท เอเจ เทคโนโลยี จ ำกัด AJ 18 กุมภำพันธ์ 2530 75,000,000 750,000 100  1. บริษัท โซลำร์ เพำเวอร์ แอสเซ็ท จ ำกัด 75 
       2. ดร. อำจอง ชุมสำย ณ อยุธยำ 25 

42 บริษัท ทิพยนำรำยณ์ จ ำกัด TP 18 มีนำคม 2548 80,000,000 800,000 100 บริษัท โซลำร์ เพำเวอร์ แอสเซ็ท จ ำกัด 100 

 
หมำยเหตุ: (1) ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นบริษัท สตีล แอนด์  โซล่ำ รูฟ จ ำกัด ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 1 มิถุนำยน 2561 มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ             

จำก “บริษัท สตีล แอนด์  โซล่ำ รูฟ จ ำกัด” เป็น “บริษัท สตีลรูฟ จ ำกัด”  
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2. ลักษณะการประกอบธรุกิจ 

2.1 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 
 

2.1.1   ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  (Solar Farm) ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง             
โซลาร์ฟาร์มแบบครบวงจร (“Engineering, Procurement and Construction: EPC”) และ
ธุรกิจบริการด้านการปฏิบัติการ การบ ารุงรักษา และการประมวลผลโซลาร์ฟาร์ม (“Operation, 
Maintenance and Monitoring: OM&M”) 

 

1. ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm)  

1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และการให้บริการ 
 

ถือเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งด ำเนินงำนภำยใต้บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด (SPC) 
จ ำนวน 34 โครงกำร และบริษัท โซลำร์ เพำเวอร์ แอสเซ็ท จ ำกัด (SPA) จ ำนวน 2 โครงกำร รวมจ ำนวนทั้งสิ้น                  
36 โครงกำร โดยได้ด ำเนินกำรจัดตั้งบริษัทในเครือ จ ำนวน 36 บริษัท เพ่ือลงทุนและพัฒนำโครงกำรโซลำร์ฟำร์ม                
ที่แปลงพลังงำนแสงอำทิตย์เป็นพลังงำนไฟฟ้ำโดยตรง (PHOTOVOLTAICS) ซึ่งในแต่ละบริษัทจะเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ำ
เอกชนรำยเล็กมำก (Very Small Power Producer: VSPP) มีสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPAs) กับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
(กฟภ.) รวมก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำทั้งสิ้นประมำณ 260 เมกะวัตต์ ซึ่งได้จ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์ (Commercial 
Operation Date: COD) ให้กับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคเรียบร้อยแล้วตั้งแต่กลำงปี 2557 ที่ผ่ำนมำ โดยทุกโครงกำร
ได้รับกำรสนับสนุนจำกโครงกำรสนับสนุนพลังงำนทดแทนของส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน กระทรวงพลังงำน 
จึงส่งผลให้ได้รับสิทธิประโยชน์จำกส่วนเพ่ิมรำคำรับซื้อไฟฟ้ำ (adder) จำก กฟภ. ในอัตรำ 8 บำท ต่อ 1 กิโลวัตต์                
ต่อชั่วโมง เป็นระยะเวลำ 10 ปีนับจำกวันเริ่มจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์ (COD) 

โครงกำรโซลำร์ฟำร์มทั้ง 36 โครงกำรได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริม               
กำรลงทุน (BOI) ภำยใต้สิทธิประโยชน์สูงสุด กล่ำวคือเป็นโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำเทคโนโลยี พลังงำนสะอำด 
ส่งเสริมกำรป้องกันและรักษำสิ่งแวดล้อม บัตรส่งเสริมกำรลงทุนที่บริษัทเหล่ำนี้ได้รับจะท ำให้บริษัทเหล่ำนี้มีสิทธิพิเศษ
ต่ำงๆ ที่ส ำคัญดังต่อไปนี้ 

 ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
 ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิที่ ได้จำกกำรประกอบกิจกำร                     

มีก ำหนด 8 ปีนับจำกวันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น 
 ได้รับลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 ของอัตรำปกติ มีก ำหนดเวลำ 5 ปี หลังจำก               

ครบก ำหนด 8 ปีที่ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิ 
 อนุญำตให้หักค่ำติดตั้งหรือก่อสร้ำงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกจำกก ำไรสุทธิร้อยละ  25                  

ของเงินลงทุนในกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม โดยสำมำรถเลือกหักจำกก ำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่ง        
หรือหลำยปีก็ได้ภำยใน 10 ปีนับแต่วันที่มีรำยได้จำกกำรลงทุน 

 ได้รับยกเว้นไม่ต้องน ำเงินปันผลจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนไปรวมค ำนวณเพ่ือ              
เสียภำษีเงินได้ส ำหรับระยะเวลำที่ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล 
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โครงสร้างธุรกิจโซลาร์ฟาร์มทั้ง 36 โครงการของ SPC และ SPA มีดังต่อไปนี้ 

ล าดับ ชื่อโซลาร์ฟาร์ม 

ก าลังการ
ผลิตตาม
สัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้า 
(เมกะวัตต)์ 

จังหวัดทีต่ั้ง
โรงไฟฟ้า 

ทุน 
จดทะเบยีน 

การลงทุน
ของ SPC 
และ SPA 

สัญญา 
ลงวันที่ 

COD 

1 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 1) จ ำกัด 5.88 นครรำชสีมำ 320,000,000 85% 15 พ.ค. 2552 21 เม.ย. 2553 
2 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (สกลนคร 1) จ ำกัด 5.88 สกลนคร 217,800,000 70% 19 มิ.ย. 2552 9 ก.พ  2554 
3 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (นครพนม 1) จ ำกัด 5.88 นครพนม 218,100,000 70% 18 มิ.ย. 2552 22 เม.ย. 2554 
4 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 2) จ ำกัด 5.88 นครรำชสีมำ 219,900,000 56% 27 ก.ค. 2552 13 ก.ย. 2554 

5 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (เลย 1) จ ำกัด 5.88 เลย 220,500,000 56% 29 ก.ค. 2552 15 ก.ย. 2554 

6 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 1) จ ำกัด 5.88 ขอนแก่น 226,500,000 70% 28 ก.ค. 2552 15 ก.พ. 2555 

7 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 3) จ ำกัด 5.88 นครรำชสีมำ 188,750,000 60% 8 ม.ค. 2553 9 มี.ค.2555 
8 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 4) จ ำกัด 5.88 นครรำชสีมำ 199,250,000 60% 8 ม.ค. 2553 14 พ.ค. 2555 
9 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 7) จ ำกัด 5.88 นครรำชสีมำ 188,750,000 60% 8 ม.ค. 2553 30 พ.ค. 2555 
10 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 5) จ ำกัด 5.88 นครรำชสีมำ 157,500,000 100% 8 ม.ค. 2553 15 ม.ค. 2556 
11 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 8) จ ำกัด 5.88 นครรำชสีมำ 157,500,000 100% 8 ม.ค. 2553 15 ม.ค. 2556 
12 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 9) จ ำกัด 5.88 นครรำชสีมำ 160,000,000 100% 8 ม.ค. 2553 16 ม.ค. 2556 
13 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 3) จ ำกัด 5.88 ขอนแก่น 157,500,000 100% 8 ม.ค. 2553 17 ม.ค. 2556 
14 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 4) จ ำกัด 5.88 ขอนแก่น 157,500,000 100% 8 ม.ค. 2553 17 ม.ค. 2556 
15 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 5) จ ำกัด 5.88 ขอนแก่น 157,500,000 100% 8 ม.ค. 2553 18 ม.ค. 2556 
16 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 8) จ ำกัด 5.88 ขอนแก่น 157,500,000 100% 8 ม.ค. 2553 18 ม.ค. 2556 
17 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 6) จ ำกัด 5.88 นครรำชสีมำ 160,000,000 100% 8 ม.ค. 2553 26 มิ.ย. 2556 
18 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (บุรีรัมย์ 1) จ ำกดั 5.88 บุรีรัมย์ 160,000,000 100% 8 ม.ค. 2553 26 มิ.ย. 2556 
19 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (บุรีรัมย์ 2) จ ำกดั 5.88 บุรีรัมย์ 160,000,000 100% 8 ม.ค. 2553 26 มิ.ย. 2556 
20 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 2) จ ำกัด 5.88 ขอนแก่น 165,000,000 100% 8 ม.ค. 2553 29 ก.ค. 2556 
21 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 7) จ ำกัด 5.88 ขอนแก่น 162,500,000 100% 8 ม.ค. 2553 1 ต.ค. 2556 
22 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (นครพนม 2) จ ำกัด 5.88 นครพนม 157,500,000 100% 8 ม.ค. 2553 27 ก.พ. 2557 
23 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (หนองคำย 1) จ ำกัด 5.88 หนองคำย 157,500,000 100% 8 ม.ค. 2553 28 ก.พ. 2557 
24 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (บุรีรัมย์ 3) จ ำกดั 5.88 บุรีรัมย์ 157,500,000 100% 8 ม.ค. 2553 6 มี.ค. 2557 
25 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (นครพนม 3) จ ำกัด 5.88 นครพนม 157,500,000 100% 8 ม.ค. 2553 10 มี.ค. 2557 
26 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (อุดรธำน ี1) จ ำกดั 5.88 อุดรธำน ี 162,500,000 100% 8 ม.ค. 2553 1 เม.ย. 2557 
27 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (เลย 2) จ ำกัด 5.88 เลย 165,000,000 75% 8 ม.ค. 2553 24 เม.ย. 2557 
28 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (สกลนคร 2) จ ำกัด 5.88 สกลนคร 157,500,000 100% 8 ม.ค. 2553 25 เม.ย. 2557 
29 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (สุรินทร์ 3) จ ำกดั 5.88 สุรินทร์ 157,500,000 100% 11 มี.ค. 2553 29 เม.ย. 2557 
30 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 9) จ ำกัด 5.88 ขอนแก่น 157,500,000 100% 11 มี.ค. 2553 20 พ.ค. 2557 
31 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 10) จ ำกัด 5.88 ขอนแก่น 165,000,000 75% 8 ม.ค. 2553 20 พ.ค. 2557 
32 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 6) จ ำกัด 5.88 ขอนแก่น 157,500,000 100% 8 ม.ค. 2553 30 พ.ค. 2557 
33 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (สุรินทร์ 1) จ ำกดั 5.88 สุรินทร์ 165,000,000 75% 8 ม.ค. 2553 27 มิ.ย. 2557 
34 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (สุรินทร์ 2) จ ำกดั 5.88 สุรินทร์ 165,000,000 75% 8 ม.ค. 2553 27 มิ.ย. 2557 
35 บริษัท เอเจ เทคโนโลย ีจ ำกัด 3.00 ลพบุรี 75,000,000 75% 18 ส.ค. 2554 25 มิ.ย. 2556 
36 บริษัท ทิพยนำรำยณ ์จ ำกัด 3.00 ลพบุรี 80,000,000 100% 18 ส.ค. 2554 25 มิ.ย. 2556 
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SPC มีรำยได้เพ่ิมเติมจำกกำรขำยคำร์บอนเครดิต (Certified Emission Reduction: CER) 
เนื่องจำกกำรผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์เป็นกำรด ำเนินงำนตำมกลไกกำรพัฒนำที่สะอำด  (Clean Development 
Mechanism: CDM) สำมำรถพัฒนำโครงกำรให้ได้รับอนุมัติจำก United Nations Framework Convention on 
Climate Change (UNFCCC) น ำไปหักลบปริมำณกำรปล่อยก๊ำชเรือนกระจกในประเทศอุตสำหกรรมต่ำงๆ  ได้             
โดย EDF Trading Limited หรือหน่วยงำนของประเทศเหล่ำนั้นจะเป็นผู้รับซื้อ (http://www.edftrading.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 การตลาดและการแข่งขัน 

1.2.1 กลยุทธ์การแข่งขัน 

(1) เนื่องจำกผู้บริหำรระดับสูงเป็นผู้ที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรบริหำรกำรผลิตไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์เป็นระยะเวลำยำวนำนกว่ำ 30 ปี จึงสำมำรถที่จะก ำหนดรูปแบบกำรพัฒนำทำงธุรกิจอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ทั้งในด้ำนงำนวิศวกรรม งำนบริหำรและควบคุม ประสิทธิภำพกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์            
ให้ได้ในอัตรำสูงสุดตำมเป้ำหมำย 

(2) เนื่องจำกโครงกำรโซลำร์ฟำร์มต้องใช้อุปกรณ์หลักที่ส ำคัญ ได้แก่ แผงเซลล์แสงอำทิตย์               
เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ ง บริษัทฯ ได้ท ำกำรคัดเลือกแผงเซลล์แสงอำทิตย์ที่มีประสิทธิภำพของ
บริษัท เคียวเซร่ำ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลำดหลักทรัพย์ของประเทศญี่ปุ่น ประกอบธุรกิจ
มำยำวนำนกว่ำ 60 ปี มีก ำลังกำรผลิต 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปุ่น มีสถำนะทำงกำรเงินที่มั่นคง มีประสิทธิภำพกำร   
ผลิตไฟฟ้ำจำกแผงเซลล์แสงอำทิตย์ เป็นระยะเวลำ 25 ปี โดยใน 12 ปีแรกจะต้องมีก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำไม่น้อยกว่ำ    
ร้อยละ 90 และในปีที่ 25 จะต้องมีก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 กำรลงทุนด้ำนกำรจัดซื้อในช่วงอำยุของ                    
โซลำร์ฟำร์ม ถือเป็นหัวใจที่ส ำคัญยิ่งที่ผู้บริหำรต้องตระหนักถึงควำมยั่งยืนของผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอำทิตย์ เพ่ือให้ควำม
มั่นใจในกำรผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ และมีบริษัทผู้ผลิตที่มั่นคงยั่งยืนรับผิดชอบในระยะเวลำกำรรับประกันถึง 
25 ปี (http://www.kyocera.com.sg/) 

โครงการโซลาร์ฟาร์มแห่งแรกในประเทศไทยและอาเซียน (โคราช 1,2) 
 
 

http://www.kyocera.com.sg/
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อีกส่วนหนึ่งที่ เป็นอุปกรณ์หลักที่ส ำคัญคือเครื่องแปลงไฟ (Inverter) บริษัทฯ เลือกใช้              
เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำที่มีประสิทธิภำพสูงสุดด้ำนกำรผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ของบริษัท SMA ซึ่งเป็นบริษัท
จดทะเบียนอยู่ในตลำดหลักทรัพย์ของประเทศเยอรมนี ซึ่งให้กำรรับประกันสินค้ำถึง 20 ปี และบริษัทในเครือของ 
SPCG ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจ ำหน่ำยและให้บริกำรเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำอย่ำงเป็นทำงกำรของ SMA Solar 
Technology AG (SMA) ประเทศเยอรมนี ตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2561 เป็นต้นไป ดังนั้น จึงท ำให้มีควำมมั่นใจ                  
ต่ออุปกรณ์หลักที่ส ำคัญในเรื่องกำรดูแลรักษำ โดยบริษัทผู้ผลิตและจ ำหน่ำยที่มีประสบกำรณ์กว่ำ 30 ปี  
(http://www.sma.de/en) 

(3) บริษัทฯ มีผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรออกแบบทำงวิศวกรรมขั้นสูงของโครงกำรโซลำร์ฟำร์ม 
โดยให้ควำมส ำคัญด้ำนกำรออกแบบ เพ่ือให้เกิดกำรผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด                    
โดยโครงสร้ำงทั้งหมดมุ่งเน้นควำมมั่นคงที่มีอำยุกว่ำ 30 ปี เพ่ือให้เกิดควำมมั่นใจในกำรลงทุนครั้งแรกเพียงครั้งเดียว 
อีกทั้งเพ่ือลดค่ำใช้จ่ำยในอนำคตระยะยำว โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งจำกประสบกำรณ์อันเชี่ยวชำญของทีมงำน กำรพัฒนำ
โครงกำรโซลำร์ฟำร์มทั้ง 36 โครงกำร รวมก ำลังกำรผลิต 260 เมกะวัตต์ สำมำรถแล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

(4) มุ่งเน้นให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชนทั่วไป เกี่ยวกับเรื่องพลังงำนแสงอำทิตย์และ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพ่ือส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับพลังงำนสะอำด เป็นมิตร                  
ต่อสิ่งแวดล้อม บนพ้ืนที่กว่ำ 1,000 ตำรำงเมตร ในบริเวณโครงกำรโซลำร์ฟำร์ม (โครำช1) จังหวัดนครรำชสีมำ                  
ซึ่งภำยในศูนย์เรียนรู้ประกอบด้วยนิทรรศกำรแสดงควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องพลังงำนแสงอำทิตย์ ห้องอบรมแก่นักเรียน 
นักศึกษำและประชำชนทั่วไป ตลอดจนพื้นที่ส ำหรับชมโครงกำรโซลำร์ฟำร์ม 

(5) แสวงหำโอกำสในกำรขยำยธุรกิจพลังงำนแสงอำทิตย์ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
เพ่ือเพ่ิมโอกำสในกำรเติบโตของบริษัทฯ  

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ขยำยกำรลงทุนในประเทศญี่ปุ่น ดังนี้ 

(1) โครงการ Tottori Yonago Mega Solar Farm 

เป็ น โครงกำรที่  SPCG ลงทุ น ร่ วมกับ  Kyocera Corporation และ  Tokyo Century 
Leasing Corporation (TCL) ขนำดก ำลังกำรผลิต 30 เมกะวัตต์  ตั้งอยู่  ณ เมืองทอตโตะริ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมี                
พิธีเปิดโครงกำรและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบเชิงพำณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) เรียบร้อยแล้ว                
ตั้งแต่ช่วงไตรมำส 2 ปี 2561 ที่ผ่ำนมำ ซึ่งปีนี้นับเป็นปีแรกที่บริษัทฯจะเริ่มรับรู้รำยได้แบบเต็มปี โดยมีสัญญำซื้อขำย
ไฟฟ้ำที่รำคำ 36 เยนต่อหน่วย เป็นระยะเวลำ 20 ปี  
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(2) โครงการ Ukujima Mega Solar Project 

เป็นโครงกำรที่ SPCG ลงทุนร่วมกับ 7 บริษัทฯ ได้แก่ Kyocera Corporation, Kyudenko 
Corporation, Mizuho Bank, Tokyo Century Corporation, Furukawa Electric Company Limited, Tsuboi 
Corporation และ The Eighteenth Bank limited ขนำดก ำลังกำรผลิตประมำณ 480 เมกะวัตต์ ณ เกำะ Ukujima            
เมืองนำงำซำกิ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งใช้งบประมำณในกำรลงทุนประมำณ 200 Billion Yen โครงกำรดังกล่ำวมีก ำหนด  
เริ่มกำรก่อสร้ำงในปี 2019 

(3) โครงการโซลาร์ฟาร์ม ณ เมืองฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น 

SPCG อยู่ระหว่ำงกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรลงทุนโครงกำรโซลำร์ฟำร์ม ณ เมืองฟูกุโอกะ 
ประเทศญี่ปุ่น ขนำดก ำลังกำรผลิต 65 เมกะวัตต์ 

1.2.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  

ด้วย SPCG ได้ด ำเนินกำรลงทุนและพัฒนำโครงกำรโซลำร์ฟำร์ม โดยได้ด ำเนินกำรจัดตั้ง
บริษัทในเครือ 1 โครงกำร ต่อ 1 บริษัท แต่ละบริษัทได้เข้ำท ำสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำกับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ซึ่งเป็น
หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจภำยใต้กำรก ำกับดูแลของกระทรวงมหำดไทย ดังนั้นระบบกำรผลิตและจ ำหน่ำย ไฟฟ้ำจำก
พลังงำนแสงอำทิตย์ของโซลำร์ฟำร์มทั้ง 36 แห่ง มีกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำครับซื้อไฟฟ้ำทุกหน่วย โดยมีโครงสร้ำงรำยรับ
แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 

(1) ส่วนเพิ่มรำคำรับซื้อ  
(2) อัตรำค่ำไฟฐำนที่ปรับรำคำได้ตำมประกำศของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
(3) ค่ำไฟฟ้ำผันแปร (Ft) ซึ่งมีกำรปรับรำคำทุก 4 เดือน ตำมรำคำเปลี่ยนแปลงของ

 เชื้อเพลิงน ำเข้ำและอัตรำเงินแลกเปลี่ยนระหว่ำงประเทศ 
 
 

พิธีเปิดโครงการ Tottori Yonago Mega Solar Farm และจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์  
(Commercial Operation Date: COD) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ เมืองทอตโตะริ 

ประเทศญี่ปุ่น 
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1.2.3 ช่องทางการจัดจ าหน่าย  

เนื่องจำกธุรกิจลงทุนและพัฒนำโครงกำรโซลำร์ฟำร์มเป็นกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟภ. 
ดังนั้นช่องทำงในกำรจัดจ ำหน่ำยของธุรกิจนี้ จึงเป็นกำรเชื่อมต่อไฟฟ้ำจำกโครงกำรโซลำร์ฟำร์มแต่ละโครงกำร                
เข้ำสู่ระบบของ กฟภ. โดยผ่ำนมิเตอร์วัดจ ำนวนหน่วยของไฟฟ้ำที่ส่งให้แก่ กฟภ. 

การจัดหาที่ดินส าหรับโครงการโซลาร์ฟาร์ม 

บริษัทในเครือของ SPC และ SPA ซึ่งด ำเนินโครงกำรโซลำร์ฟำร์มจะถือกรรมสิทธิ์เป็น
เจ้ำของที่ดินที่ใช้ส ำหรับก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำทุกแห่ง โดยมีนโยบำยกำรเลือกท ำเลที่ตั้งของโครงกำรโซลำร์ฟำร์มดังนี้ 

(1) ทีด่ินติดถนนใหญ่ และใกล้กับจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ำของ กฟภ. เพ่ือประหยัดค่ำสำยไฟ 
และลดอัตรำกำรสูญเสียไฟฟ้ำจำกระยะทำงที่ใช้ในกำรเชื่อมต่อไฟฟ้ำกับระบบของ 
กฟภ. 

(2) ที่ดินที่อยู่ในที่สูง ไม่มีประวัติน้ ำท่วม และมีรูปร่ำงที่ดินที่เหมำะสมต่อกำรก่อสร้ำง
โครงกำรโซลำร์ฟำร์ม 

(3) ที่ดินมีรำคำที่ไม่สูงมำกนัก เนื่องจำกจะมีผลต่อระยะเวลำในกำรคืนทุนของโครงกำร  
 

1.2.4 การขออนุญาตก่อสร้างโซลาร์ฟาร์ม 

 

 

 

 
กำรขออนุญำตก่อสร้ำงโซลำร์ฟำร์มของ SPC และ SPA แต่ละโครงกำร บริษัทในเครือนั้นๆ 

จะต้องปฏิบัติตำมข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
(1)  จัดท ำประชำคมและขออนุญำตก่อสร้ำงโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์                            

จำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเพ่ือขอใบอนุญำตก่อสร้ำง (ใบอนุญำต อ1.) 
(2)  น ำใบอนุญำต อ1. ไปยื่นขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำนจำกส ำนักงำน

อุตสำหกรรมจังหวัด เพ่ือขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน (ใบอนุญำต รง 3. 
และใบอนุญำต รง 4.) 

(3)  น ำใบอนุญำต รง4. ไปยื่นขออนุญำตประกอบกิจกำรผลิตไฟฟ้ำและผลิตพลังงำนควบคุม                    
จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน 

(4)  เมื่อได้รับใบอนุญำตดังกล่ำวทั้งหมดแล้ว บริษัทในเครือนั้นๆ จึงจะสำมำรถเริ่มก่อสร้ำง                    
โซลำร์ฟำร์มได้ 

SPC และ SPA ได้มีกำรควบคุมให้บริษัทในเครือปฏิบัติตำมขั้นตอนข้ำงต้นอย่ำงถูกต้อง              
และเคร่งครัด โดยในกำรก่อสร้ำงโซลำร์ฟำร์มทุกโครงกำรของบริษัทฯ ได้รับใบอนุญำตจำกหน่วยงำนต่ำงๆ  ข้ำงต้น               
อย่ำงถูกต้องและครบถ้วน 

 

จัดท ำประชำคมและขออนุญำต
ก่อสร้ำงโครงกำรผลิตไฟฟ้ำ 
จำกพลังงำนแสงอำทิตย์  

จำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

ขออนุญำตประกอบกิจกำร
โรงงำนจำกส ำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัด 

ขออนุญำตประกอบกิจกำรผลิตไฟฟ้ำ 
และผลิตพลังงำนควบคุมจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน 
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1.2.5 การจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ในการก่อสร้างโครงการโซลาร์ฟาร์ม 

โครงกำรโซลำร์ฟำร์มของบริษัทในเครือ SPC และ SPA เป็นกำรสร้ำงแบบ Photovoltaics 
มีกำรผลิตไฟฟ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ที่แปลงพลังงำนแสงอำทิตย์เป็นพลังงำนไฟฟ้ำโดยตรง  

ส่วนประกอบหลักของโครงกำรโซลำร์ฟำร์มชนิดนี้ คือแผงเซลล์แสงอำทิตย์ซึ่งท ำหน้ำที่ 
แปลงพลังงำนแสงอำทิตย์ทั้งรังสีตรงและรังสีกระจำยให้เป็นพลังงำนไฟฟ้ำกระแสตรง เพ่ือเชื่อมต่อกับเครื่องแปลง
กระแสไฟฟ้ำ (Inverter) เพ่ือแปลงไฟฟ้ำจำกกระแสตรงเป็นไฟฟ้ำกระแสสลับ โดยไฟฟ้ำกระแสสลับดังกล่ำวสำมำรถ
จ ำหน่ำยโดยกำรเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้ำของ กฟภ. กำรผลิตไฟฟ้ำด้วยเทคโนโลยีนี้จึงเป็นเทคโนโลยีที่ไม่สร้ำงมลพิษ 
ต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งมลพิษทำงอำกำศ มลพิษทำงเสียง มลพิษทำงดิน และมลพิษทำงน้ ำ  

ขั้นตอนการผลิตไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบของ กฟภ. ดังต่อไปนี้ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุปกรณ์หลักที่ใช้ในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำแบบ Photovoltaics คือแผงเซลล์แสงอำทิตย์                     
และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ (Inverter) เนื่องจำกอุปกรณ์ของโซลำร์ฟำร์มโดยทั่วไปจะมีอำยุกำรใช้งำนยำวนำนกว่ำ 
30 ปี บริษัทฯ จึงได้คัดเลือกพันธมิตรทำงกำรค้ำที่มีคุณภำพ ซึ่งได้แก่ Kyocera Corporation, Japan (Kyocera)            
ซึ่งเป็นบริษัทชั้นน ำระดับโลก ในกำรผลิตและพัฒนำเทคโนโลยีจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ เป็นผู้ส่งมอบแผงเซลล์
แสงอำทิตย์โดยได้เข้ำท ำสัญญำซื้อขำยแผงเซลล์แสงอำทิตย์ส ำหรับโซลำร์ฟำร์ม โดยมีกำรรับประกันอำยุกำรใช้งำน  
ของแผงเซลล์แสงอำทิตย์เป็นระยะเวลำ 25 ปี 

ในส่วนของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ บริษัทฯ ได้ท ำสัญญำซื้อขำยระยะยำวกับ Solar 
Technology AG (SMA) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและจ ำหน่ำยเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ (Inverter) ที่มีคุณภำพและ 
เชื่อถือได้ โดยได้รับกำรรับประกันเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ (Inverter) เป็นระยะเวลำ 5 ปี อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ           
ได้ตกลงซื้อระยะเวลำกำรประกัน Inverter เพ่ิมข้ึนอีก 15 ปี รวมเป็นระยะเวลำกำรประกัน 20 ปีส ำหรับทุกโครงกำร  

แผงพลังงำนแสงอำทิตย์:  
เปลี่ยนพลังงำนแสงอำทิตย์ 
เป็นพลังงำนไฟฟ้ำกระแสตรง 

เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ:  
แปลงพลังงำนไฟฟ้ำกระแสตรง 
ให้เป็นพลังงำนไฟฟ้ำกระแสสลับ 

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้ำ: 
เพิ่มแรงดันไฟฟ้ำให้เป็น 22,000 
โวลต์และเป็นสวิตช์ตัดตอน
อัตโนมัติด้ำนไฟฟ้ำแรงสูง 

ตู้จ่ำยกระแสไฟฟ้ำหลัก:  
เป็นสวิตช์ตดัตอนอตัโนมัติ
ด้ำนไฟฟ้ำแรงต่ ำ 

มิเตอร์จ ำหน่ำยไฟ: 
วัดจ ำนวนของไฟฟ้ำที่ส่ง 
เข้ำไปยังระบบของ กฟภ. 
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ส ำหรับวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้ำ (Transformer) บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำร
เลือกสรรเป็นอย่ำงดี โดยในโครงกำรที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ใช้หม้อแปลงไฟฟ้ำของบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ ำกัด (มหำชน) 
ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำยหม้อแปลงไฟฟ้ำมำยำวนำน และเป็นผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ำรำยแรกที่ได้รับรองมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก. 384-2524) นอกจำกนี้ บริษัทฯ เลือกใช้สำยไฟฟ้ำคุณภำพดีหลำยขนำดเพ่ือกำรใช้งำน
ที่เหมำะสมและสูญเสียปริมำณไฟฟ้ำน้อยที่สุด นอกจำกหม้อแปลงไฟฟ้ำและสำยไฟฟ้ำแล้ว ในกำรคัดเลือกอุปกรณ์
อ่ืนๆ ที่ใช้ในโครงกำรโซลำร์ฟำร์ม บริษัทฯ จะค ำนึงถึงประสิทธิภำพในกำรใช้งำนและควำมสมเหตุสมผลเป็นส ำคัญ 

1.3 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

SPCG ให้ควำมส ำคัญ ในเรื่องของผลกระทบของกำรบริหำรจัดกำรและผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โดยบริหำรจัดกำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนระบบบริหำรงำนคุณภำพ ISO 9000 มำตรฐำนกำรจัดกำร               
ด้ำนสิ่งแวดล้อม ISO 14000 มำตรฐำนระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ISO 18000 ทุกโครงกำร 
เพ่ือก ำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรโซลำร์ฟำร์มและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดในช่วงกำรปฏิบัติงำน 

นอกจำกนี้ SPCG ยังจัดท ำประชำคมเพ่ือให้ประชำชนในท้องที่มีควำมเข้ำใจถึงกำรท ำงำน
ของโครงกำรโซลำร์ฟำร์มและเข้ำใจถึงกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัย กำรท ำงำนของระบบกำร           
ผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในด้ำนเสียง ฝุ่น น้ ำเสีย และอ่ืนๆ แต่ในทำงกลับกัน
กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงำนสะอำด ไม่มีต้นทุนค่ำเชื้อเพลิง ไม่มีเสียงรบกวนขณะท ำงำน 

นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังได้ปฏิบัติตำมมำตรฐำนเกี่ยวกับกำรศึกษำมำตรกำรป้องกัน และแก้ไข
ผลกระทบต่อคุณภำพสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัย (Environmental Safety Assessment หรือ ESA) ซึ่งเป็น
มำตรฐำนหนึ่งที่มีบทบำทในกำรควบคุมผลกระทบต่อคุณภำพสิ่งแวดล้อมจำกกำรประกอบกิจกำร  และต้องจัดท ำให้
เสร็จสิ้นก่อนเริ่มก่อสร้ำงโครงกำรโซลำร์ฟำร์มอย่ำงเคร่งครัด  โดยมีกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว                  
แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงต่อเนื่อง  

ส ำหรับกำรด ำเนินงำนด้ำนมำตรกำรลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในรำยงำน 
ESA ได้แก่ ด้ำนทรัพยำกรกำยภำพ ทรัพยำกรชีวภำพ คุณค่ำกำรใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณภำพชีวิต โดยปฏิบัติ
ตำมเงื่อนไขที่ได้รับตั้งแต่ในช่วงระยะก่อสร้ำง จนกระทั่งถึงระยะด ำเนินกำรในปัจจุบัน และยังคงพัฒนำให้มีมำตรกำร        
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น โดยเน้นนโยบำยในด้ำนกำรป้องกันกำรเกิดมลพิษ (Pollution 
Prevention) นอกจำกนี้ กระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์จะไม่ก่อให้เกิดมลภำวะ ทั้งเรื่องเสียง              
ควำมร้อน และอำกำศ ซึ่งจะไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมทั้งของท้องถิ่นและประเทศ 
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(ขำย) 

(ขำยตรง) 

กำรไฟฟ้ำฝ่ำย
ผลิต (กฟผ.) 

ผู้ผลิตไฟฟ้ำ 
รำยเล็ก 

กำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำค (กฟภ.) 

(กฟภ.) 

กำรไฟฟ้ำนคร
หลวง (กฟน.) 

IPP 

ผู้ผลิตอื่นๆ 

VSPP 

น ำเข้ำจำก
ต่ำงประเทศ 

ส่งออกไป
ต่ำงประเทศ 

อื่นๆ 

ส่วนรำชกำร 

บ้ำนอยู่อำศัย 

ภำคธุรกิจ 

ภำคอุตสำหกรรม SPP 
 

กฟผ. 

(ใช้เอง) 

ส่วนการจัดจ าหน่าย 

1.4 สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม 

1.4.1 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมธุรกิจโรงไฟฟ้า 

อุตสำหกรรมธุรกิจโรงไฟฟ้ำรวมถึงกำรจัดหำไฟฟ้ำมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต
แห่งประเทศไทย (EGAT หรือ กฟผ.) แบ่งเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ  

1. ส่วนการผลิต จะมีกำรแบ่งประเภทของผู้จัดหำไฟฟ้ำเป็นจ ำนวน 6 กลุ่ม ได้แก่ 
1.1 กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย  
1.2 ผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยใหญ่หรือ Independent Power Producer (IPP)  
1.3 ผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยเล็ก หรือ Small Power Producer (SPP)  
1.4 ผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยเล็กมำกหรือ Very Small Power Producer (VSPP)  
1.5 ผู้ผลิตอ่ืนๆ ซึ่งรวมถึงกำรผลิตโดยส่วนรำชกำรบำงแห่ง เช่น กรมพัฒนำพลังงำน

ทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน  
1.6 ไฟฟ้ำน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ 

2. ส่วนการจัดจ าหน่าย สำมำรถแบ่งได้ 3 กลุ่ม ได้แก่  
2.1 กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  
2.2 กำรไฟฟ้ำนครหลวง (กฟน.) และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.)  
2.3 ผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก ประกอบด้วยผู้ผลิตไฟฟ้ำ VSPP และผู้ผลิตอ่ืนๆ 

3. ส่วนผู้บริโภค ประกอบด้วย ผู้ใช้ไฟฟ้ำประเภทต่ำงๆ ภำคธุรกิจ ภำคอุตสำหกรรม         
เป็นต้น 

โครงสร้างการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งที่มำ: ส ำนักนโยบำยและแผนพลังงำน กระทรวงพลังงำน http://www.eppo.go.th 

 

 

ส่วนผู้บริโภค ส่วนการผลิต 

http://www.eppo.go.th/
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1.4.2 ความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย 

ประเทศไทยมีกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำสูงขึ้นในทุกๆ ปี โดยในเดือนเมษำยน ปี 2561 มีกำรใช้
พลังงำนสูงสุดถึง 8,981.36 เมกะวัตต์ต่อเดือน โดยควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำที่เพ่ิมสูงขึ้น มีแนวโน้มในลักษณะเดียวกับ
กำรเพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจำกควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำในประเทศไทยส่วนใหญ่มำจำก
ภำคอุตสำหกรรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งที่มำ: กำรไฟฟ้ำนครหลวง http://www.mea.or.th/profile/122/305 

1.4.3 แนวโน้มอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าในประเทศไทย 

จำกกำรเปลี่ยนแปลงของภำวะเศรษฐกิจไทย แผนกำรลงทุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรขนส่ง 
และกำรเข้ำสู่ ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) เมื่อวันที่ 31 ธันวำคม 2558 จะส่งผลต่อกำรใช้ไฟฟ้ำของ
ประเทศโดยรวม ส ำนักนโยบำยและแผนพลังงำน กระทรวงพลังงำน จึงได้มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำก ำลังผลิตไฟฟ้ำของ                  
ประเทศไทย พ.ศ. 2558–2579 (PDP 2015) โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้              

(1)  ควำมมั่นคงของระบบไฟฟ้ำของประเทศ เพ่ือให้มีควำมมั่นคงครอบคลุมทั้งระบบ           
ผลิตไฟฟ้ำ ระบบส่งไฟฟ้ำ และระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำรำยพื้นที่  

(2)  ต้นทุนค่ำไฟฟ้ำอยู่ในระดับที่เหมำะสม สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ประชำชนไม่แบก
รบัภำระมำกเกินไป และไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำประเทศในระยะยำว  

(3)  ผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม ลดปริมำณกำรปลดปล่อย CO2  ไม่สูงกว่ำแผน PDP 2010 
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 โดยส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทน และกำรประหยัด
พลังงำน ช่วยลดโลกร้อนเพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
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1.4.4 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานต่างๆ 

พลังงำนที่เรำใช้อยู่ในปัจจุบัน อำจแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ พลังงำนสิ้นเปลือง 
พลังงำนทดแทน และพลังงำนหมุนเวียน  

1. พลังงำนสิ้นเปลือง คือ พลังงำนที่ใช้แล้วหมดไป ซึ่งรวมถึงถ่ำนหิน หินน้ ำมัน ทรำยน้ ำมัน 
น้ ำมันดิบ น้ ำมันเชื้อเพลิง และก๊ำซธรรมชำติ  

2. พลังงำนทดแทน คือ พลังงำนที่ใช้วัสดุเหลือใช้มำแปรสภำพ เพ่ือเป็นเชื้อเพลิงในกำร 
ผลิตไฟฟ้ำ และยังต้องมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรให้ได้มำซึ่งเชื้อเพลิง เช่น ไบโอแมส ไบโอแก๊ส เป็นต้น 

3. พลังงำนหมุนเวียน คือ พลังงำนที่ใช้แล้วสำมำรถหมุนเวียนมำใช้ได้อีก ซึ่งหมำยควำม
รวมถึงพลังงำนที่ได้จำกแสงอำทิตย์ ลม น้ ำ และคลื่น กำรใช้พลังงำนหมุนเวียน ไม่มีต้นทุนค่ำเชื้อเพลิง โดยเฉพำะ
ประเทศไทยมีที่ตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร ท ำให้ได้รับแสงอำทิตย์อย่ำงต่อเนื่องตลอดทั้งปี 

 

กำรผลิตไฟฟ้ำในปัจจุบัน มีกำรพ่ึงพิงพลังงำนสิ้นเปลือง โดยเฉพำะพลังงำนจำกเชื้อเพลิง
ประเภทน้ ำมันดิบและก๊ำซธรรมชำติเป็นจ ำนวนมำก ดังนั้นเพ่ือเป็นกำรลดกำรพ่ึงพิงเชื้อเพลิงดังกล่ำว ภำครัฐและ               
ฝ่ำยงำนที่เกี่ยวข้องได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำพลังงำนหมุนเวียน เนื่องจำกเป็นพลังงำนที่สะอำดและสำมำรถ
น ำมำใช้ได้อย่ำงต่อเนื่อง อีกทั้งวัตถุดิบในกำรผลิตไฟฟ้ำมีต้นทุนต่ ำหรือไม่มีเลย  ซึ่งส ำนักนโยบำยและแผนพลังงำน 
กระทรวงพลังงำน จึงได้มีกำรจัดท ำแผนพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก (AEDP) โดยมีเป้ำหมำยดังนี้ 

 

 

แหล่งที่มำ: ส ำนักนโยบำยและแผนพลังงำน กระทรวงพลังงำน http://www.eppo.go.th 
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1.4.5 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และเทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบัน 

กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ได้รับควำมสนใจอย่ำงมำกในประเทศไทย              
ด้วยแรงผลักดันจำกนโยบำยภำครัฐในกำรสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนที่มุ่งเน้นกำรลดกำรพ่ึงพิงเชื้อเพลิงฟอสซิล      
และกำรให้กำรสนับสนุนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนมำกขึ้น  ซึ่งในปัจจุบันได้มีภำคเอกชนที่สนองตอบ              
ต่อนโยบำยและเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งพลังงำนแสงอำทิตย์            
มำกขึ้น  

1.4.6 เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในปัจจุบัน สามารถจ าแนกได้
เป็น 2 ประเภท คือ 

1. กำรผลิตไฟฟ้ำด้วยแผงเซลล์แสงอำทิตย์ (Photovoltaic) ซึ่งผลิตจำกสำรกึ่งตัวน ำที่ใช้
เป็นอุปกรณ์หลักส ำหรับเปลี่ยนพลังงำนแสงอำทิตย์ให้เป็นพลังงำนไฟฟ้ำ กำรผลิตไฟฟ้ำวิธีนี้สำมำรถท ำได้ 2 ระบบ    
คือระบบ Stand-alone คือจะมีกำรเก็บไฟฟ้ำกระแสตรงที่ผลิตได้จำกแสงอำทิตย์ในเวลำกลำงวัน  เพ่ือไปใช้ในเวลำ
กลำงคืนด้วยกำรน ำไปเพ่ิมประจุของชุดแบตเตอรี่ หลังจำกนั้นจึงจะน ำไฟฟ้ำไปใช้งำนตำมต้องกำรโดยจะใช้เป็น
กระแสตรง (DC) หรืออำจจะแปลงให้เป็นไฟฟ้ำกระแสสลับ (AC) ก็ได้และระบบที่สองคือระบบ Utility Grid โดยจะน ำ
ไฟฟ้ำกระแสตรงที่ผลิตได้จำกแผงเซลล์แสงอำทิตย์มำแปลงให้เป็นกระแสสลับและจ ำหน่ำยเข้ำสู่ระบบส่งไฟฟ้ำ              
ของกำรไฟฟ้ำทันที โดยจะไม่มีกำรเก็บไฟฟ้ำในแบตเตอรี่แต่อย่ำงใด 

2. กำรผลิตไฟฟ้ำด้วยระบบรวมแสงอำทิตย์ (Solar Thermal) ซึ่งมีแนวคิดหลักในกำร             
รวมแสงไว้ที่วัตถุรับแสงโดยใช้กระจกสะท้อนแสงและส่งไปยังตัวรับแสง ซึ่งจะท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงำน
ควำมร้อนและถ่ำยเทควำมร้อนต่อให้กับของเหลวเพ่ือให้เกิดเป็นไอน้ ำไปขับเคลื่อนกังหันไอน้ ำเพ่ือผลิตไฟฟ้ำ                   
โดยเทคโนโลยีดังกล่ำวสำมำรถแบ่งเป็น 3 ระบบ คือ ระบบ Parabolic Troughs ระบบ Central Receivers และ
ระบบ Parabolic Dishes   

กลุ่มลูกค้ำและแหล่งรำยได้หลักของธุรกิจคือกำรไฟฟ้ำทั้งสำมฝ่ำย ซึ่งก็คือกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) กำรไฟฟ้ำนครหลวง (กฟน.) และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) โดยรำยได้ที่ผู้ประกอบธุรกิจ
หรือผู้ขำยได้รับจะเป็นไปตำมระเบียบกำรรับซื้อ ซึ่งก ำหนดโดย กฟผ.ในกรณีที่ผู้ขำยไฟฟ้ำมีปริมำณกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ
ไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ จะได้รับอัตรำค่ำไฟฟ้ำส ำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก (SPP, Non-Firm) และในกรณีที่ผู้ขำยไฟฟ้ำ            
มีปริมำณกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ ก็จะได้รับอัตรำค่ำไฟฟ้ำส ำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก (VSPP)      
ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วผู้ขำยไฟฟ้ำทั้ง 2 ประเภท จะได้รับอัตรำค่ำไฟฟ้ำเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกจะเป็นอัตรำค่ำพลังงำน
ไฟฟ้ำซึ่งจะอยู่ที่ประมำณ 5 บำทต่อหน่วย ซึ่งจะมีวิธีค ำนวณที่แตกต่ำงไปตำมประเภทของผู้ขำยไฟฟ้ำ และส่วนที่สอง
จะเป็นส่วนเพ่ิมรำคำรับซื้อไฟฟ้ำ (Adder) ซึ่งเป็นอัตรำที่เท่ำกันส ำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ำทั้งสองประเภท โดยผู้ประกอบกำร
ที่ด ำเนินธุรกิจอยู่แล้ว หรืออยู่ระหว่ำงกำรลงทุนก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำอยู่ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ได้รับ  Adder ในอัตรำ                
6.5-8.0 บำทต่อหน่วยเป็นเวลำ 10 ปี ซึ่ง SPCG ได้รับ Adder ในอัตรำ 8 บำท ต่อหน่วยทั้ง 36 โครงกำร ทั้งนี้ ผู้ขำย
ไฟฟ้ำจะต้องท ำเรื่องเสนอและได้รับกำรตอบรับกำรขำยไฟฟ้ำจำกกำรไฟฟ้ำที่เกี่ยวข้องก่อนจึงจะสำมำรถท ำกำร              
ขำยไฟฟ้ำได ้
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ต้นทุนกำรก่อสร้ำงโซลำร์ฟำร์มได้ปรับลดลงมำอย่ำงต่อเนื่องประมำณ 110-125 ล้ำนบำท 
ต่อ 1 เมกะวัตต์ เมื่อ 5 ปีที่ผ่ำนมำ ลดลงมำเหลือประมำณ 60-70 ล้ำนบำทต่อ 1 เมกะวัตต์ ถือว่ำเป็นกำรลงทุน                 
ที่ใกล้เคียงกับโรงงำนไฟฟ้ำพลังงำนฟอสซิล แต่จำกธรรมชำติของพลังงำนแสงอำทิตย์มีควำมไม่สม่ ำเสมอในกำร              
ผลิตไฟฟ้ำ และสำมำรถผลิตพลังงำนไฟฟ้ำได้ในช่วงเวลำกลำงวัน แต่หำกพิจำรณำถึงวัตถุดิบในกำรผลิตไฟฟ้ำ คือ 
แสงอำทิตย์ที่มีอยู่อย่ำงไม่จ ำกัด โดยไม่ต้องจัดหำวัตถุดิบเชื้อเพลิง และผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบธุรกิจได้รับจำกภำครัฐ 
เช่น กำรรับซื้อไฟฟ้ำในอัตรำที่จูงใจ เงินกู้ดอกเบี้ยต่ ำ และสิทธิประโยชน์ทำงภำษีจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
ดังนั้น กำรลงทุนในธุรกิจโซลำร์ฟำร์มอยู่ในระดับที่คุ้มค่ำต่อกำรด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ได้  นอกจำกนี้ ด้วยนโยบำย      
ที่ภำครัฐอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำปรับเพ่ิมเป้ำหมำยกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน สืบเนื่องจำกแนวโน้ม         
กำรขำดแคลนเชื้อเพลิงฟอสซิล และภัยพิบัตินิวเคลียร์ในประเทศญี่ปุ่นที่ส่งผลต่อกำรพิจำรณำถึงควำมเหมำะสม                
ในกำรสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลังงำนนิวเคลียร์ในประเทศไทย ปัจจัยดังกล่ำวจะเป็นส่วนช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบกำร            
เข้ำมำในตลำดผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์นี้ได้ในอนำคต 

ในอนำคตต้นทุนกำรก่อสร้ำงโครงกำรโซลำร์ฟำร์มอำจจะต่ ำลงได้อีก กอร์ปกับต้นทุนกำร
ผลิตไฟฟ้ำจำกฟอสซิลสูงขึ้นส่งผลให้ธุรกิจพัฒนำโครงกำรโซลำร์ฟำร์มมีควำมน่ำสนใจยิ่งขึ้น ด้วยควำมเจริญก้ำวหน้ำ
ทำงเทคโนโลยีในระยะข้ำงหน้ำจะมีส่วนช่วยให้รำคำของระบบผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ถูกลง                
เช่น สัดส่วนต้นทุนของแผงเซลล์แสงอำทิตย์ปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ  35-56 ของกำรลงทุนในโซลำร์ฟำร์มทั้งหมด                  
ซึ่งในอนำคตต้นทุน แผงเซลล์แสงอำทิตย์มีแนวโน้มที่จะลดลงอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนกำรก่อสร้ำงโครงกำร
โซลำร์ฟำร์มลดลงไปอย่ำงมีนัยส ำคัญ 

อย่ำงไรก็ดี ควำมท้ำทำยทำงธุรกิจก็ยังคงมีอยู่จำกลักษณะของโครงสร้ำงตลำดและแนวโน้ม
สภำพกำรแข่งขันในอนำคต แม้ว่ำกำรผลิตไฟฟ้ำพลังงำนจำกพลังงำนแสงอำทิตย์จะมีหลำยปัจจัยดึงดูดต่อกำร                 
ประกอบธุรกิจเป็นอย่ำงมำก เนื่องจำกไฟฟ้ำเป็นสิ่งจ ำเป็นส ำหรับกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศ และในอนำคต
ควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำจะยิ่งเพ่ิมสูงขึ้น แต่เมื่อพิจำรณำถึงสภำพแวดล้อมของตลำดซึ่งมีผู้ซื้อน้อยรำย (กฟผ. กฟภ. และ 
กฟน.) และมีภำครัฐเป็นผู้ก ำหนดกติกำของตลำด (เกณฑ์ในกำรรับซื้อ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ปริมำณและ               
อัตรำกำรรับซื้อ) ซึ่งสำมำรถตัดสินใจปรับลดส่วนเพ่ิมรำคำรับซื้อไฟฟ้ำ (Adder) ส ำหรับสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำที่ออกใหม่ 
ซึ่งเป็นรำยได้หลักของผู้ประกอบธุรกิจ (ปัจจุบันได้มีกำรปรับลดส่วนเพิ่มรำคำรับซื้อไฟฟ้ำไปแล้วจำก 8.0 บำทต่อหน่วย               
เป็น 6.50 บำท ต่อหน่วยตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2553 และมีกำรประกำศให้เป็นแบบ Feed-in Tarriff (FiT) ที่ 5.66 
บำทต่อหน่วย ส ำหรับผู้ที่ได้ยื่นขอขำยไฟฟ้ำและยังไม่ได้เข้ำท ำสัญญำเมื่อช่วงต้นปี 2558 ส่งผลให้อ ำนำจในกำรต่อรอง
ของผู้ขำยลดน้อยลง นอกจำกนี้ ภำครัฐยังได้ก ำหนดเพดำนปริมำณกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ โดยก ำหนด
ไว้ในสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ ซึ่งจะเป็นข้อจ ำกัดต่อขนำดของตลำดธุรกิจลงทุนและพัฒนำโซลำร์ฟำร์มในอนำคต               
แต่หำกพิจำรณำในด้ำนกำรแข่งขันแล้วกลับมีแนวโน้มที่กำรแข่งขันในกำรเข้ำสู่ธุรกิจนี้จะรุนแรงขึ้น โดยเฉพำะกำร
แข่งขันเพ่ือให้ได้มำซึ่ง PPA เนื่องจำกมีผู้สนใจในธุรกิจนี้อยู่เป็นจ ำนวนมำก ซึ่งรวมไปถึงต่ำงชำติที่มีเทคโนโลยีและ
ควำมสำมำรถสูงในกำรจัดกำรต้นทุนในกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ 
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2. ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างโซลาร์ฟาร์มแบบครบวงจร (EPC)  
 

กำรบริกำรเป็นที่ปรึกษำด้ำนวิศวกรรม ออกแบบ ก่อสร้ำง จัดหำ ติดตั้ง และควบคุมระบบผลิต
ไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ ซึ่งจะมุ่งเน้นกำรให้บริกำรส ำหรับโครงกำรโซลำร์ฟำร์มแบบเชื่อมต่อกับระบบจ ำหน่ำย                 
(Grid Connected System) ในพ้ืนที่ที่มีระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเข้ำถึง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีควำมมุ่งมั่นที่จะให้บริกำรอย่ำง
ครบวงจร ด้วยคุณภำพที่ดีที่สุดเท่ำนั้น ซึ่งเน้นกำรบริหำรงำนอย่ำงมืออำชีพ โดยทีมงำนที่มีประสบกำรณ์ยำวนำนกว่ำ 
30 ปี ในอุตสำหกรรมพลังงำนแสงอำทิตย์ ปัจจุบันบริษัทฯ ให้บริกำร EPC แก่บริษัทในเครือเท่ำนั้น โดยลักษณะกำร
ประกอบธุรกิจ EPC ที่ด ำเนินกำรอยู่ในปัจจุบันมีดังต่อไปนี้ 

 

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และการให้บริการ 

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงโซลำร์ฟำร์มแบบครบวงจร (Engineering 
Procurement and Construction หรือ EPC) ผ่ำน SPC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทฯ โดยให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำ
ด้ำนวิศวกรรม กำรออกแบบ กำรก่อสร้ำง และกำรจัดหำ กำรติดตั้ง  และควบคุมระบบผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำน
แสงอำทิตย์ให้กับโครงกำรของบริษัทในเครือของ SPC และ SPA 

SPC จะมุ่งเน้นกำรให้บริกำรส ำหรับโครงกำรโซลำร์ฟำร์มแบบเชื่อมต่อกับระบบจ ำหน่ำย                
(Grid Connected System) ในพ้ืนที่ที่มีระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเข้ำถึง โดยจะให้บริกำร EPC แก่บริษัทในเครือของ SPC 
และ SPA ทั้งหมด ทั้งนี้ SPC มีควำมมุ่งมั่นที่จะให้บริกำรอย่ำงครบวงจร ด้วยคุณภำพที่ดีที่สุดเท่ำนั้น  ซึ่งเน้นกำร
บริหำรงำนอย่ำงมืออำชีพ โดยทีมงำนที่มีประสบกำรณ์ยำวนำนกว่ำ 30 ปี ในอุตสำหกรรมพลังงำนแสงอำทิตย์               
โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

2.1.1 บริการด้านวิศวกรรม  (Engineering) 

งำนวิศวกรรมของ SPC ประกอบด้วยกำรให้บริกำรออกแบบ บริกำรช่วยเหลือในกำร          
ส ำรวจพ้ืนที่ โครงกำร กำรค ำนวณประเมินผลเพ่ือให้ได้ต้นทุนที่คุ้มค่ำที่สุด เพ่ือให้ได้ประสิทธิผลด้ำนพลังงำน                        
(Energy Output) สูงสุด โดย SPC จะคัดเลือกอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่มีคุณภำพที่ดีที่สุดเพ่ือท ำให้มั่นใจได้ว่ำโครงกำร               
โซลำร์ฟำร์มจะสำมำรถผลิตไฟฟ้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด   

2.1.2 บริการด้านการจัดหา (Procurement) 

SPCG และ SPC จะจัดหำอุปกรณ์และวัสดุต่ำงๆ ที่จ ำเป็นในกำรก่อสร้ำง โครงกำร               
โซลำร์ฟำร์ม โดยจะด ำเนินกำรตรวจสอบนวัตกรรมต่ำงๆ ในอุตสำหกรรมพลังงำนแสงอำทิตย์อย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้
แน่ใจว่ำได้เลือกเฉพำะสิ่งที่ดีที่สุดและมีควำมเชื่อถือได้ส ำหรับลูกค้ำ เพ่ือประสิทธิภำพสูงสุดส ำหรับอุปกรณ์ต่ำงๆ   
ของระบบที ่SPC ได้ออกแบบซึ่งจะช่วยรับประกันควำมส ำเร็จของทุกๆ โครงกำรที่ SPC ให้บริกำรด้ำน EPC ได ้

 

 

 

 



แบบ 56-1 
 

บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) 22 
 
 

อุปกรณ์หลักที่ส ำคัญในกำรก่อสร้ำงโครงกำรโซลำร์ฟำร์ม ได้แก่ แผงเซลล์แสงอำทิตย์                 
(Solar Modules) ซึ่ง SPC ได้เข้ำท ำข้อตกลงบันทึกควำมเข้ำใจร่วมกัน (MOU) และข้อตกลงกำรสั่งซื้อแผงเซลล์
แสงอำทิตย์  (Supply Agreement) กับ Kyocera เพ่ือให้ Kyocera จัดหำแผงเซลล์แสงอำทิตย์ให้แก่โครงกำร            
โซลำร์ฟำร์มของบริษัทฯ โดยในสัญญำระบุกำรรับประกันคุณภำพแผงเซลล์แสงอำทิตย์ว่ำภำยในระยะเวลำ 12 ป ี   
ตั้งแต่นับจำกวันซื้อแผงเซลล์แสงอำทิตย์  ผลกำรผลิตไฟฟ้ำจำกแผงเซลล์แสงอำทิตย์นั้นต้องไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 90            
ของประสิทธิภำพในกำรผลิตไฟฟ้ำที่ก ำหนดไว้เมื่อขำยและรับประกันว่ำคุณภำพภำยใน 25 ปีตั้งแต่นับจำกวันซื้อ          
แผงเซลล์แสงอำทิตย์ ผลกำรผลิตไฟฟ้ำจำกแผงเซลล์แสงอำทิตย์นั้นต้องไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 ของประสิทธิภำพในกำร
ผลิตไฟฟ้ำที่ก ำหนดไว้ โดยหำกประสิทธิภำพในกำรผลิตไฟฟ้ำต่ ำกว่ำระดับที่รับประกัน Kyocera จะส่งมอบแผงเซลล์
แสงอำทิตย์ให้ใหม ่หรือช ำระคืนรำคำท่ีซื้อขำยภำยใต้เงื่อนไขของ Kyocera 

Kyocera เป็นบริษัทชั้นน ำระดับโลกด้ำนกำรผลิตและพัฒนำเทคโนโลยีจำกพลังงำน
แสงอำทิตย์ ตั้งแต่ปี 2518 ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและท ำกำรวิจัยและพัฒนำในกำรผลิตแผงเซลล์แสงอำทิตย์
ประเภท Multicrystalline Solar Cells ที่มีประสิทธิภำพและมีคุณภำพสูง ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวของ Kyocera           
ได้ถูกจ ำหน่ำยไปยังประเทศต่ำงๆ ทั่วโลก ซึ่งท ำให้ Kyocera มีควำมสำมำรถในเชิงกำรแข่งขันที่สูงในตลำดกำรผลิต
แผงเซลล์แสงอำทิตย์ ทั้งนี้ กลุ่ม Kyocera เป็นบริษัทข้ำมชำติ ซึ่งด ำเนินธุรกิจในหลำยประเทศทั่วโลกท้ังทวีป อเมริกำ 
ยุโรป เอเชีย แอฟริกำ และตะวันออกกลำง เป็นต้น โดยมีส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยประสบกำรณ์                  
ที่ยำวนำนกว่ำ 55 ปี ท ำให้ Kyocera มีควำมม่ันคงท้ังทำงด้ำนกำรเงินและเทคโนโลยี 

อุปกรณ์หลักที่ส ำคัญในกำรก่อสร้ำงโครงกำรโซลำร์ฟำร์มอีกอย่ำงคือเครื่องแปลง
กระแสไฟฟ้ำ (Inverter) ซึ่ง SPC ได้ท ำสัญญำซื้อขำยระยะยำวกับ SMA ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและจ ำหน่ำยเครื่องแปลง
กระแสไฟฟ้ำ (Inverter) ที่มีคุณภำพและเชื่อถือได้ โดย SPC ได้รับกำรรับประกันเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ (Inverter)                       
เป็นระยะเวลำ 5 ปี อย่ำงไรก็ตำม SPC ได้ตกลงซื้อระยะเวลำกำรประกัน Inverter เพ่ิมขึ้นอีก 15 ปี รวมเป็น
ระยะเวลำกำรประกัน 20 ปีส ำหรับทุกโครงกำรแล้ว 

2.1.3 บริการด้านการก่อสร้าง (Construction) 

SPC ได้คัดเลือกและจัดจ้ำงผู้รับเหมำช่วงที่มีประสบกำรณ์ และเคยมีผลงำนกำรก่อสร้ำง                   
ที่ประสบควำมส ำเร็จมำก่อน เพ่ือด ำเนินกำรก่อสร้ำงโซลำร์ฟำร์มของ SPC นอกจำกนี้ SPC ยังให้บริกำรถึงหน้ำงำน              
(On-site) โดยให้ทีมวิศวกรดูแลควบคุมตลอดกำรก่อสร้ำงโครงกำรโซลำร์ฟำร์มตั้งแต่เริ่มจนเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้               
SPC จะช่วยลูกค้ำในกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด ำเนินกำรขอใบอนุญำตต่ำงๆ ที่จ ำเป็น              
ในกำรก่อสร้ำงและด ำเนินโครงกำรโซลำร์ฟำร์มของแต่ละโครงกำร เพ่ือให้ได้รับกำรอนุญำตในกำรด ำเนินธุรกิจ            
อย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย 

2.2 การตลาดและการแข่งขัน 

2.2.1 กลยุทธ์การแข่งขัน 

(1) มุ่งเน้นกำรบริหำรโดยผู้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในอุตสำหกรรมเป็นอย่ำงดี โดยมีคณะ
ผู้บริหำรที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และมีประสบกำรณ์ด้ำนพลังงำนแสงอำทิตย์และวิศวกรรมมำกว่ำ 30 ปี อีกทั้ง             
ยังมีทีมงำนที่มีประสบกำรณ์ในด้ำนกำรท ำ EPC ให้แก่โครงกำรโซลำร์ฟำร์ม โดยมีผลงำนจำกโครงกำรโซลำร์ฟำร์ม     
ของบริษัทในเครือทีไ่ด้ด ำเนินกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์ครบทั้งสิ้น 36 โครงกำร 
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(2) มุ่งเน้นคุณภำพของอุปกรณ์ที่น ำมำใช้ในกำรสร้ำงโครงกำรโซลำร์ฟำร์ม คัดสรรเฉพำะ
อุปกรณ์ที่มีคุณภำพดี มีประสิทธิภำพในกำรท ำงำนสูง และมีควำมคงทน โดยเฉพำะอุปกรณ์ที่ส ำคัญของโครงกำร
โซลำร์ฟำร์ม ได้แก่ แผงเซลล์แสงอำทิตย์จำก Kyocera ซึ่งมีประสบกำรณ์ในกำรผลิตและจ ำหน่ำยแผงเซลล์แสงอำทิตย์                        
ซึ่งประกอบธุรกิจมำยำวนำนกว่ำ 60 ปี  และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำจำก SMA ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำย                      
เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำจำกประเทศเยอรมนีที่มีผลิตภัณฑ์จ ำหน่ำยทั่วโลก  

(3) มุ่งเน้นประโยชน์ต่อลูกค้ำ EPC สูงสุด โดยมีขั้นตอนในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เหมำะสม 
ชัดเจน จึงมั่นใจได้ว่ำ SPC สำมำรถให้บริกำร EPC อย่ำงครบถ้วน คุ้มค่ำ และรำคำที่เหมำะสม 

  

2.2.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  

SPC ให้บริกำรรับเหมำด้ำนวิศวกรรม กำรจัดหำ และกำรก่อสร้ำงโครงกำรโซลำร์ฟำร์ม              
แบบครบวงจร (EPC) ทั้งโครงกำรโซลำร์ฟำร์มของ SPC จ ำนวน 34 โครงกำร และ SPA จ ำนวน 2 โครงกำร รวมถึง
โครงกำรอื่นๆ ที่จะพัฒนำเพิ่มเติม  

2.2.3 ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ณ ปัจจุบัน SPC ยังมีช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยเพียงช่องทำงเดียวคือให้บริกำรแก่บริษัท             
ในเครือของ SPC และ SPA ในกำรรับเหมำก่อสร้ำงโครงกำรโซลำร์ฟำร์มซึ่งเป็นโครงกำรในกลุ่มบริษัทฯ ให้แล้วเสร็จ
ทั้ง 36 โครงกำร 

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ 
 

2.3.1 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Modules) 

เทคโนโลยีของแผงเซลล์แสงอำทิตย์ที่ ถูกน ำมำใช้ ใน โครงกำรโซลำร์ฟำร์มระบบ 
Photovoltaics สำมำรถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลักดังต่อไปนี้ 

 

 
 

Crystalline 

Photovoltaic 

Thin Film 

Mono - crystalline Silicon (s - Si) 

Amorphous Silicon (a - Si)** 

Gallium Arsenide 

Copper Indium Diselenide 

Cadmium  Teluride ( CdTe ) 

Copper Indium Selenium (CIS) 

Polycrystalline 

Tandem 
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1. Crystalline ซึ่งแบ่งเป็นประเภทย่อยๆ ได้ 2 ประเภท ได้แก่ แผงเซลล์แสงอำทิตย์              
ที่ท ำจำกซิลิคอน ชนิดผลึกเดี่ยว หรือที่รู้จักกันในชื่อ Monocrystalline Silicon Solar Cell และชนิดผลึกรวม 
Polycrystalline Silicon Solar Cell ซึ่งเทคโนโลยีแผงเซลล์แสงอำทิตย์ประเภทดังกล่ำว เป็นเทคโนโลยีที่ใช้มำเป็น
ระยะเวลำยำวนำน และเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับกำรยอมรับจำกท่ัวโลก 

2. ฟิล์มบำง (Thin Film) ซึ่งแบ่งเป็นประเภทย่อยๆ ได้  2 ประเภท ได้แก่แผงเซลล์
แสงอำทิตย์ที่ท ำจำกซิลิคอน และแผงเซลล์แสงอำทิตย์ที่ท ำจำกสำรกึ่งตัวน ำชนิดอ่ืนๆ เช่น แกลเลี่ยม อำร์เซไนด์ 
แคดเมียม เทลเลอไรด์ และคอปเปอร์ อินเดียม ไดเซเลไนด์ เป็นต้น ซึ่งเทคโนโลยีแผงเซลล์แสงอำทิตย์ประเภท
ดังกล่ำวจะมีรำคำถูกกว่ำ Crystalline แต่เป็นเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งยังไม่สำมำรถพิสูจน์ถึงประสิทธิภำพของแผงเซลล์
แสงอำทิตย์ชนิดนี้ ได้ในระยะยำว รวมทั้งอำจต้องใช้เนื้อที่ ในกำรวำงแผงมำกกว่ำเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีอ่ืน           
และฟิล์มบำง (Thin Film) บำงประเภท เช่น แคดเมียม เทลเลอไรด์ ยังมีส่วนประกอบที่มีสำรพิษผสมอยู่ด้วย 

ดังนั้น SPC จึงเลือกใช้แผงเซลล์แสงอำทิตย์ที่ใช้เทคโนโลยี Polycrystalline เนื่องจำกเป็น
เทคโนโลยีที่มีกำรพิสูจน์แล้วว่ำมีประสิทธิภำพมำยำวนำน และใช้พ้ืนที่ในกำรวำงแผงน้อยเม่ือเทียบกับเทคโนโลยีอ่ืน 

เนื่องจำกอุปกรณ์ของโครงกำรโซลำร์ฟำร์มโดยทั่วไปจะมีอำยุกำรใช้งำนยำวนำนกว่ำ 30 ปี 
แผงเซลล์แสงอำทิตย์จึงถือเป็นอุปกรณ์ที่ส ำคัญอย่ำงหนึ่งของโครงกำรโซลำร์ฟำร์ม บริษัทฯ จึงได้คัดเลือกพันธมิตร  
ทำงกำรค้ำที่เข้มแข็ง ได้แก่ Kyocera เป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำยแผงเซลล์แสงอำทิตย์เพ่ือใช้ส ำหรับโครงกำรโซลำร์ฟำร์ม
ของ SPC ทั้ง 34 โครงกำรและของ SPA อีก 1 โครงกำร  

2.3.2 เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) 

นอกจำกแผงเซลล์แสงอำทิตย์แล้ว เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ  (Inverter) ก็เป็นอุปกรณ์               
ที่ส ำคัญส ำหรับโครงกำรโซลำร์ฟำร์มอีกอย่ำงหนึ่ง โดยเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ สำมำรถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ 

1. Central Inverter ซึ่งเป็นเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำขนำดใหญ่ สำมำรถต่อเข้ำกับแผง
เซลล์แสงอำทิตย์หลำยๆ แผงได้พร้อมกัน จึงใช้เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำประเภทนี้เพียงไม่กี่เครื่องใน โครงกำร              
โซลำร์ฟำร์ม จึงท ำให้ต้นทุนในกำรก่อสร้ำงโครงกำรค่อนข้ำงต่ ำ 

2. String Inverter ซึ่งเป็นเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำขนำดเล็ก ต้องติดตั้งไว้กับแผงเซลล์
แสงอำทิตย์กลุ่มเล็กๆ เท่ำนั้น ท ำให้ต้องใช้เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำประเภทนี้เป็นจ ำนวนมำกในโครงกำรโซลำร์ฟำร์ม          
ส่งผลให้ต้นทุนในกำรก่อสร้ำงอำจสูงกว่ำกำรใช้ Central Inverter ในระยะแรกได ้ 

อย่ำงไรก็ตำม SPC เลือกใช้ String Inverter เนื่องจำก SPC เล็งเห็นว่ำ หำกมีเหตุขัดข้องกับ
เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำประเภทนี้  จะสำมำรถซ่อมบ ำรุงได้เร็วและสูญเสียพลังงำนไฟฟ้ำที่จะผลิตได้เพียงเล็กน้อย                
ส่งผลให้มีต้นทุนกำรบ ำรุงรักษำ และควำมเสี่ยงในกำรสูญเสียรำยได้ต่ ำกว่ำกำรใช้ Central Inverter 

SPC จึงได้ท ำสัญญำซื้อขำยเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำส ำหรับโครงกำรโซลำร์ฟำร์มทั้ง 34 
โครงกำร กับ SMA ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำยเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำที่มีชื่อเสียง มียอดขำยเติบโตสูงตลอด 5 ปี          
ที่ผ่ำนมำ และสำมำรถคงส่วนแบ่งกำรตลำดไว้ได้ที่ประมำณร้อยละ 30 -40 ในธุรกิจเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำมำตลอด
ในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ โดยมำตรฐำนแล้ว SMA ได้รับประกันเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำเป็นเวลำ 5 ปี  โดยหำกเกิดกำร
ขัดข้อง ทำง SMA จะด ำเนินกำรแก้ไขหรือเปลี่ยนเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำให้ภำยในระยะเวลำที่รับประกัน  
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2.3.3 อุปกรณ์อ่ืนๆ 

ส ำหรับวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้ำ (Transformer) SPC ได้ด ำเนินกำรเลือกสรร
เป็นอย่ำงดี โดยในโครงกำรที่ผ่ำนมำ SPC ได้ใช้หม้อแปลงไฟฟ้ำของบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็น
ผู้ผลิตและจ ำหน่ำยหม้อแปลงไฟฟ้ำมำเป็นระยะเวลำนำน และเป็นผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ำรำยแรกท่ีได้รับรองมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก. 384-2524) นอกจำกนี้ SPC ได้มีสำยไฟฟ้ำคุณภำพดีหลำยขนำดเพ่ือกำรใช้งำน                      
ที่เหมำะสมและสูญเสียปริมำณไฟฟ้ำน้อยที่สุด นอกจำกหม้อแปลงไฟฟ้ำและสำยไฟฟ้ำแล้ว ในกำรเลือกอุปกรณ์อ่ืนๆ         
ที่ใช้ในโครงกำรโซลำร์ฟำร์ม SPC จะค ำนึงถึงประสิทธิภำพในกำรใช้งำนและควำมสมเหตุสมผลเป็นส ำคัญ 

2.3.4 การจัดซื้อจัดจ้าง 

เนื่องจำก SPC ต้องมีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงผู้รับเหมำช่วงอยู่ตลอดเวลำ SPC จึงได้มีกำรวำงระบบ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงผู้รับเหมำช่วงเป็นอย่ำงดี โดยมีขั้นตอนในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 
 

3. ธุรกิจบริการด้านการปฏิบัติการ การบ ารุงรักษา และการประมวลผลโซลาร์ฟาร์ม (OM&M) 

ปัจจุบัน บริษัทฯ ให้บริกำร OM&M แก่บริษัทในเครือเท่ำนั้น และมีแผนที่จะให้บริกำร OM&M               
แก่บริษัทภำยนอกในอนำคต โดยลักษณะกำรประกอบธุรกิจ OM&M มีดังต่อไปนี้ 

3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และการให้บริการ 

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ให้บริกำรด้ำนกำรปฏิบัติกำร กำรบ ำรุงรักษำ และกำรประมวลผล                    
โซลำร์ฟำร์มผ่ำน SPC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทฯ โดยทีมงำนผู้เชี่ยวชำญของ SPC จะเป็นผู้ดูแลกำรติดตั้ง        
ระบบ ซึ่งจะช่วยให้สำมำรถควบคุมคุณภำพของงำนบริกำรและบ ำรุงรักษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยปัจจุบัน SPC 
ให้บริกำร OM&M แก่โครงกำรโซลำร์ฟำร์มที่กลุ่มบริษัทฯ เข้ำถือหุ้นเอง รำยละเอียดธุรกิจบริกำรด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
กำรบ ำรุงรักษำ และกำรประมวลผลโซลำร์ฟำร์มมีดังต่อไปนี้ 

3.1.1 บริการด้านปฏิบัติการ (Operation) 

SPC ให้บริกำรด้ำนกำรด ำเนินงำนและบริกำรสนับสนุนโครงกำรโซลำร์ฟำร์ม โดยให้บริกำร
ประสำนงำนกับ กฟภ. เกี่ยวกับกำรเชื่อมต่อเข้ำสู่ระบบไฟฟ้ำในแต่ละวัน ดูแลควำมเรียบร้อยของโครงกำรโซลำร์ฟำร์ม
รำยวัน และจัดท ำรำยงำนเพ่ือสรุปผลกำรปฏิบัติกำรในแต่ละวัน เพ่ือให้กำรดูแลภำพรวมของกำรด ำเนินงำน                 
ในแต่ละวันของโครงกำรโซลำร์ฟำร์มเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเพ่ือให้ลูกค้ำมั่นใจว่ำจะสำมำรถผลิตไฟฟ้ำที่สูง
ที่สุดตำมก ำลังกำรผลิตของแต่ละโครงกำร โดยกลุ่มบริษัทฯ จะให้บริกำรดูแลตรวจสอบตลอด  24 ชั่วโมง                   
ในทุกๆ โครงกำรที่ให้บริกำร 

 

ประกำศ TOR  
บนเว็บไซต์ของ SPCG 
อย่ำงน้อย 2 สัปดำห ์

พิจำรณำคุณสมบัต ิ
ผู้ประกวดรำคำพจิำรณำ 
ทั้งทำงเทคนิคและรำคำ 

คณะกรรมกำรประเมิน 
และต่อรองรำคำรับเหมำช่วง 

พิจำรณำคัดเลือก 

ด ำเนินกำรท ำสัญญำ
จ้ำงเหมำ 
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3.1.2 บริการด้านการบ ารุงรักษา (Maintenance) 

SPC ให้บริกำรบ ำรุงรักษำโครงกำรโซลำร์ฟำร์ม ทั้งที่เป็นกำรป้องกันควำมเสียหำยที่อำจเกิด
กับโครงกำรโซลำร์ฟำร์ม เช่น กำรท ำควำมสะอำดแผงเซลล์แสงอำทิตย์ กำรตัดหญ้ำ กำรดูแลรักษำพ้ืนที่โดยรอบ             
ของโครงกำรโซลำร์ฟำร์ม เป็นต้น และกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นในโครงกำรโซลำร์ฟำร์ม เช่น กำรซ่อมแซมอุปกรณ์             
ที่สึกหรอหรือเสียหำย เพ่ือให้โครงกำรโซลำร์ฟำร์มสำมำรถด ำเนินกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์ได้อย่ำงรำบรื่นและ
สำมำรถผลิตกระแสไฟฟ้ำได้ในปริมำณสูงสุด  

3.1.3 บริการประมวลผล (Monitoring) 

SPC มีกำรตรวจสอบดูแลโครงกำรผ่ำนระบบ SCADA (Supervisory Control and Data 
Acquisition) ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในกำรควบคุมดูแลจำกระยะไกล ท ำให้ SPC สำมำรถควบคุมดูแลโครงกำรโซลำร์ฟำร์ม 
และรับทรำบถึงปัญหำที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ได้อย่ำงทันท่วงที ท ำให้สำมำรถแก้ไขปัญหำได้อย่ำงครบถ้วนและถูกต้อง
ภำยในระยะอันสั้น นอกจำกนี้ SPC ยังได้มีกำรเก็บบันทึกสภำพภูมิอำกำศในแต่ละวัน และจัดท ำเป็นรำยงำนรำยวัน
เพ่ือรำยงำนลักษณะสภำพอำกำศและปริมำณกระแสไฟฟ้ำที่สำมำรถผลิตได้ในแต่ละวัน 

3.1.4 โครงสร้างรายได้ของธุรกิจ OM&M 

รำยได้จำกธุรกิจ OM&M ของ SPC ซึ่งเป็นรำยได้ที่ได้รับจำกบริษัทในเครือในปี 2559,           
2560 และ 2561 มีดังต่อไปนี้ 

 หน่วย: ล้ำนบำท 

รายได้ 
รอบปีบัญชีส้ินสุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 2559 
รอบปีบัญชีส้ินสุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 2560 
รอบปีบัญชีส้ินสุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 2561 
รำยได้จำกธุรกิจ OM&M 351.2 351.2 351.2 

 

3.2 การตลาดและการแข่งขัน 
 

3.2.1 กลยุทธ์การแข่งขัน 

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ให้บริกำร OM&M แก่บริษัทในเครือเท่ำนั้น อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ มีแผน      
ที่จะให้บริกำร OM&M แก่บริษัทภำยนอกด้วย โดยมีกลยุทธ์กำรแข่งขันดังต่อไปนี้ 

1. SPC เน้นควำมเป็นผู้น ำในด้ำนกำรให้บริกำร OM&M โดยเป็นผู้ ให้บริกำร OM&M             
รำยแรกๆ ในอุตสำหกรรม ท ำให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในอุตสำหกรรมเป็นอย่ำงดี และสำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและตรงควำมต้องกำรของลูกค้ำ 

2. SPC เน้นควำมถูกต้องรวดเร็วของข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยีเข้ำช่วยในกำรจัดเก็บข้อมูล
และส่งข้อมูลเหล่ำนั้นตรงถึงมือผู้ดูแลระบบและลูกค้ำได้ทุกที่และทุกเวลำ 
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3.2.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

เนื่องจำกปัจจุบัน SPC เป็นผู้ให้บริกำร OM&M แก่โครงกำรโซลำร์ฟำร์มของ SPC ที่เปิด
ด ำเนินกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์แล้วทั้งหมด รวมถึงโครงกำรที่จะเปิดด ำเนินกำรในอนำคตอีกด้วย ดังนั้น               
ลูกค้ำปัจจุบันจึงเป็นบริษัทในเครือของ SPC เท่ำนั้น 

3.2.3 ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ปัจจุบัน SPC เป็นผู้ให้บริกำร OM&M แก่บริษัทในเครือของ SPC ที่เปิดด ำเนินกำรจ ำหน่ำย
ไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์แล้วทั้งหมด  

3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ 
 

3.3.1 การจัดหาแรงงาน 

เนื่องจำกกำรให้บริกำรปฏิบัติงำนมีกำรใช้แรงงำนไม่สม่ ำเสมอ และโซลำร์ฟำร์มที่ SPC 
ด ำเนินกำรอยู่นั้น มีกำรกระจำยตัวไปตำมจังหวัดต่ำงๆ ดังนั้น SPC จึงไม่จ้ำงแรงงำนประจ ำเนื่องจำกจะท ำให้บริษัทฯ 
มีค่ำใช้จ่ำยเกินควำมจ ำเป็นทั้งในช่วงที่ไม่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้แรงงำน SPC จึงได้มีกำรจัดจ้ำงแรงงำนจำกในพ้ืนที่             
ที่โซลำร์ฟำร์มแต่ละโครงกำรตั้งอยู่เป็นครั้งครำวตำมควำมจ ำเป็น  

อย่ำงไรก็ดี SPC มีกำรจัดจ้ำงวิศวกรในส่วนของกำรปฏิบัติกำรให้อยู่ประจ ำที่ โครงกำร            
โซลำร์ฟำร์มเพ่ือประสำนงำนกับ กฟภ. ในกำรด ำเนินกำรตำมปกติและดูแลควำมเรียบร้อยของโครงกำร โดยจะมี
จ ำนวนประมำณ 4 คนต่อโครงกำรโซลำร์ฟำร์ม 

3.3.2 การจัดหาอุปกรณ์และอะไหล่ส าหรับการบ ารุงรักษา 

ในกำรบ ำรุงรักษำโครงกำรโซลำร์ฟำร์มจะต้องมีกำรซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่สึกหรอ  
ซึ่งไม่สำมำรถใช้งำนได้ โดย SPC จะมีช่ำงผู้เชี่ยวชำญเข้ำไปเปลี่ยนอุปกรณ์ และมีกำรส ำรองอุปกรณ์แบบเดียวกับที่ใช้
ในโครงกำรโซลำร์ฟำร์ม เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำประสิทธิภำพในกำรผลิตไฟฟ้ำของโครงกำรโซลำร์ฟำร์มจะไม่เปลี่ยนไป            
จำกเดิมอย่ำงมีนัยส ำคัญ 

ทั้งนี้ กำรให้บริกำร OM&M แก่โครงกำรโซลำร์ฟำร์มของ SPC และ SPA ทั้ง 36 โครงกำร
นั้น SPC จะเป็นผู้รับผิดชอบกำรส ำรองแผงเซลล์แสงอำทิตย์ส ำหรับเป็นอะไหล่ และให้โครงกำรเป็นผู้รับผิดชอบกำร
ส ำรอง Inverter และอุปกรณ์อ่ืนๆ ไว้เป็นอะไหล่ 

3.3.3 ซอฟท์แวร์ส าหรับการควบคุมดูแลโครงการโซลาร์ฟาร์ม 

SPC ได้ ใช้  Software ระบบ  SCADA ซึ่ งเป็ นระบบตรวจสอบและวิ เครำะห์ ข้ อมู ล                  
แบบ real-time ใช้ในกำรตรวจสอบสถำนะ ตลอดจนถึงควบคุมกำรท ำงำนของโครงกำรโซลำร์ฟำร์ม โดยระบบ 
SCADA เป็นช่องทำงในกำรส่งทั้งภำพและข้อมูลโครงกำรโซลำร์ฟำร์มทั้ง 36 แห่ง มำยังส ำนักงำนใหญ่ที่กรุงเทพฯ 
อย่ำงต่อเนื่อง 
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3.3.4 สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม 

แนวโน้มกำรเจริญเติบโตของธุรกิจโครงกำรโซลำร์ฟำร์ม แสดงถึงโอกำสในกำรเจริญเติบโต
ของธุรกิจ EPC และ OM&M เนื่องจำกธุรกิจ EPC นั้น ไม่ใช่ผู้ประกอบธุรกิจ EPC ทั่วไปจะสำมำรถท ำได้ เนื่องจำกกำร
ออกแบบโครงกำรโซลำร์ฟำร์มให้สำมำรถผลิตไฟฟ้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพนั้น จ ำเป็นจะต้องมีกำรออกแบบอย่ำง
รอบคอบ มีรำยละเอียดปลีกย่อยในกำรออกแบบสูง นอกจำกนี้ ผู้ให้บริกำร OM&M มักเป็นรำยเดียวกับ EPC ด้วย 
เนื่องจำกมีควำมเกี่ยวเนื่องกันสูง กำรให้บริกำร OM&M จะมีปัญหำมำกหรือน้อยขึ้นอยู่กับพ้ืนฐำนกำรออกแบบ              
ของโครงกำรโซลำร์ฟำร์ม ซึ่งมำจำกควำมสมบูรณ์ของ EPC ดังนั้นแนวโน้มของธุรกิจโครงกำรโซลำร์ฟำร์มที่ก ำลัง
เติบโตขึ้น จึงเป็นโอกำสให้ธุรกิจ EPC และ OM&M เติบโตขึ้นตำมไปด้วย 

2.1.2 ธุรกิจหลังคาเหล็กและโครงสร้างพร้อมบริการครบวงจร (Steel Roof) 

1. ลักษณะผลิตภัณฑ์และการให้บริการ 

ธุรกิจหลังคำเหล็กและโครงสร้ำงพร้อมบริกำรครบวงจร (Steel Roof) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่ำ
หลังคำเมทัลชีท (Metal Sheet Roofing) ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ “ROLLFORM” และได้รับกำรรับรองมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม “มอก.1128-2535 แผ่นเหล็กมุงหลังคำ” ซึ่งด ำเนินงำนภำยใต้บริษัท สตีลรูฟ จ ำกัด (SRC) 
โดยมีรำยละเอียดผลิตภัณฑ์ทีผ่ลิตและจ ำหน่ำยมีดังนี้ 

1.1 แผ่นเหล็กเคลือบขึ้นลอน (Roll Forming Metal Sheet) 

รุ่น รูปแบบลอน ขนาด (มิลลิเมตร) 

LOCK RIB  
V-680 BLH 

 

 

SAFE RIB 
S-720 B, 
S-720 BH 

 

 

ECON RIB 
E-760 B 
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รุ่น รูปแบบลอน ขนาด (มิลลิเมตร) 

LOCK RIB 
V-700 BLH 

 

 

ECON RIB 
S-760 B 

 

 

 

นอกจำกแผ่นเหล็กเคลือบขึ้นลอนทั้ง 5 รูปแบบ ซึ่งบริษัทฯ ผลิตได้เองแล้ว บริษัทฯ                 
ยังสำมำรถจัดหำแผ่นเหล็กเคลือบขึ้นลอนรูปแบบอ่ืนๆ โดยใช้ทั้งวิธีกำรจ้ำงผลิตหรือกำรน ำแผ่นเหล็กเคลือบไปขึ้นรูป       
ที่โรงงำนของผู้ผลิตรำยอ่ืนที่มีกำรประกอบธุรกิจแบบเดียวกันหลำยรำย ซึ่งเป็นพันธมิตรทำงธุรกิจของบริษัทฯ             
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ มิได้มีกำรผลิตแผ่นเหล็กเคลือบขึ้นลอนรูปแบบอ่ืนอย่ำงสม่ ำเสมอ แต่จะพิจำรณำผลิตเมื่อ
ปริมำณกำรสั่งซื้อของลูกค้ำและรำคำขำยคุ้มค่ำกับค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำเครื่องจักรและค่ำด ำเนินกำรของบริษัทแผ่น
เหล็กเคลือบขึ้นลอน นอกจำกใช้เป็นวัสดุมุงหลังคำแล้วยังสำมำรถใช้ประกอบเป็นฝำผนัง หรือใช้เป็นส่วนประกอบอื่นๆ 
ของตัวอำคำรได้ เช่น ฝ้ำ กันสำด รั้ว บำนเกล็ดระบำยอำกำศ เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ สำมำรถผลิตได้หลำกหลำยขนำด
และรูปแบบ เพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ 

แผ่นเหล็กเคลือบขึ้นลอนที่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีคุณสมบัติกันน้ ำรั่วซึม ทนควำมร้อน
เหมำะกับสภำวะอำกำศในประเทศไทย สะท้อนแสงและควำมร้อนได้ดี ท ำให้ภำยในตัวอำคำรมี อุณหภูมิต่ ำกว่ำอำคำร
ที่ใช้กระเบื้องหรือวัสดุอ่ืนมุงหลังคำ อีกทั้งยังใช้ได้ในสภำพแวดล้อมที่มีกำรกัดกร่อนรุนแรงเนื่องจำกมีควำมต้ำนทำน
ต่อกำรกัดกร่อนของสนิม และยังมีน้ ำหนักเบำ ใช้โครงสร้ำงที่รองรับน้อยลง จึงท ำให้ประหยัดค่ำโครงสร้ำงและ
ประหยัดเวลำในกำรติดตั้ง รูปทรงของแผ่นเหล็กเคลือบขึ้นลอนนี้สำมำรถดัดให้โค้งคว่ ำหรือหงำยได้อย่ำงอิสระ ท ำให้
เกิดกำรออกแบบที่หลำกหลำย เพ่ิมควำมสวยงำมให้แก่อำคำร โดยมีอำยุกำรใช้งำนยำวนำน รับประกันสูงสุดถึง 30 ปี 
ซึ่งยำวนำนกว่ำแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีธรรมดำถึง 4 เท่ำ 

ชนิดและคุณสมบัติของแผ่นเหล็กเคลือบขึ้นลอน ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ และการให้บริการติดตั้ง 

ลูกค้ำของบริษัทฯ สำมำรถเลือกแผ่นเหล็กเคลือบขึ้นลอนที่ท ำจำกวัสดุที่ต่ำงกันได้โดยวัสดุ             
แต่ละชนิดจะมีควำมทนทำนและกำรรับประกันที่แตกต่ำงกัน ซึ่งวัสดุดังกล่ำวแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 

(1) แผ่นเหล็กชนิดไม่เคลือบสี 

ท ำจำกแผ่นเหล็กกล้ำเคลือบทับด้วยสำรผสมระหว่ำงอลูมิเนียมร้อยละ 55 สังกะสีร้อยละ 
43.5 และซิลิคอนร้อยละ 1.5 (Zincalume) โดยอลูมิเนียมช่วยเป็นเกรำะป้องกันกำรกัดกร่อนที่เกิดจำกกำรท ำ
ปฏิกิริยำระหว่ำงอำกำศกับตัวเนื้อเหล็ก ส่วนสังกะสีช่วยป้องกันกำรกัดกร่อนบริเวณขอบตัดและรอยขีดข่วนท ำให้แผ่น
เหล็กดังกล่ำว มีควำมทนทำนเหนือกว่ำเหล็กเคลือบสังกะสีโดยทั่วไป 
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ภาพแสดงช้ันเคลือบของแผ่นเหล็กชนิดไม่เคลือบสี 

หมายเหตุ: ควำมหนำของเหล็กกล้ำก่อนเคลือบ 0.25-0.55 มิลลิเมตร 

ตารางแสดงแผ่นเหล็กชนิดไม่เคลือบสีรุ่นต่างๆ 

กลุ่มของวัสด ุ ปริมาณการเคลือบขั้นต่ า (กรัมต่อตารางเมตร) การรับประกัน 
Zacs RW 90 90 รับประกันกำรกัดกร่อน 7 ปี 
Zacs RW 100 100 รับประกันกำรกัดกร่อน 10 ปี 
ZINCALUME 150 รับประกันกำรกัดกร่อน 20 ปี 

(2) แผ่นเหล็กชนิดเคลือบสี 

ท ำจำกแผ่นเหล็กชนิดไม่เคลือบสี น ำมำเคลือบด้วยสำรปรับสภำพพ้ืนผิวซึ่งท ำหน้ำที่เพ่ิมกำร
ยึดเกำะระหว่ำงเหล็กและสีที่น ำมำเคลือบทับเพ่ือกันกำรหลุดร่อนและกำรแตกเป็นแผ่นๆ จำกนั้นรองพ้ืนด้วยสีผสมสำร
ยับยั้งกำรกัดกร่อน แล้วเคลือบทับด้วยสีคุณภำพสูง จึงท ำให้แผ่นเหล็กชนิดเคลือบสีนี้มีควำมทนทำนต่อกำรกั ดกร่อน
สูงกว่ำแผ่นเหล็กชนิดไม่เคลือบสี ลูกค้ำสำมำรถเลือกสีได้ตำมควำมต้องกำรถึง 12 สี 

ภาพแสดงช้ันเคลือบของแผ่นเหล็กชนิดเคลือบสี 

  
หมายเหตุ:  ส ำหรับ Clean COLORBOND จะมีช้ันของสีเคลือบ Polyester เคลือบด้ำนหลังเพิ่มอีก 1 ช้ัน เพื่อเสริมควำมคงทน   

และควำมสวยงำม 

ตารางแสดงแผ่นเหล็กชนิดเคลือบสีรุ่นต่างๆ 

กลุ่มของวัสดุ เหล็กเคลือบชั้นใน การรับประกัน 
P-Zacs SC 90 Zacs RW 90 รับประกันกำรกัดกร่อน 12 ป ี
P-Zacs RW 100 Zacs RW 100 รับประกันกำรกัดกร่อน 20 ป ี
Clean COLORBOND 
 

AZ150 รับประกันกำรกัดกร่อน 30 ป ี
รับประกันกำรหลุดลอก ซีดจำงและกำรแตกเป็นแผน่ของสี 10 ปี 

รับประกันฝุน่ไม่เกำะ 5 ปี 
 

สีรองพื้น Epoxy เพื่อป้องกันกำรกัดกรอ่น 
สี Polyester เคลือบผิวด้ำนหน้ำ 

เหล็กเคลือบชั้นใน 

ผิวประสำนชั้นเคลือบโลหะและสี  
สีรองพื้น Epoxy  

ผิวประสำนชั้นเคลือบโลหะและสี เพือ่เพิ่มคุณสมบัติกำรยึดเกำะ  
และป้องกันกำรกัดกร่อน 
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1.2 แปเหล็กกล้าก าลังสูง (High Strength Purlins) 

นอกจำกแผ่นเหล็กเคลือบขึ้นลอน (Roll Forming Metal Sheet) ซึ่งบริษัทฯ ผลิตและ                 
จัดจ ำหน่ำยแล้ว ในปี 2549 บริษัทฯ ได้พัฒนำสำยกำรผลิตผลิตภัณฑ์แปเหล็กกล้ำก ำลังสูงตัว  “C” และ “Z”                  
ผลิตโดยกำรขึ้นรูปจำกแผ่นเหล็กกล้ำก ำลังสูง (G450) ที่เคลือบกันสนิมด้วยสังกะสี แปทั้งสองชนิดเหมำะส ำหรับใช้          
ในงำนโครงสร้ำงเหล็กรับหลังคำ หรือโครงเคร่ำรับผนังอำคำร เน้นวัสดุน้ ำหนักเบำกว่ำแปเหล็กด ำที่มีจ ำหน่ำยทั่วไป 
ลดงำนเชื่อมและไม่ต้องท ำสี ติดตั้งรวดเร็ว โดยใช้ระบบน็อตสกรู 

ตัว C 

 

  

ตัว Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 

บริษัทฯ จัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับหลังคำและฝำผนัง โดยมีวัตถุประสงค์หลัก      
เพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์เสริมกับผลิตภัณฑ์หลักที่บริษัทฯ เป็นผู้ผลิต เพ่ือให้กำรตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำมีควำม
ครบวงจรมำกยิ่งข้ึน 

(1) หลังคาโปร่งแสง 

บริษัทฯ เป็นผู้ จั ดจ ำหน่ ำยหลั งคำโปร่งแสง  SKYLIGHT ส ำหรับอำคำรที่ ต้องกำร               
แสงธรรมชำติเข้ำสู่อำคำร ซึ่งบริษัทฯ จัดจ ำหน่ำยหลังคำโปร่งแสงทั้งส ำหรับอำคำรทั่วไปและอำคำรปรับอำกำศ 

(2) อุปกรณ์ประกอบ 

เพ่ือกำรจัดจ ำหน่ำยที่ครบวงจร บริษัทฯ ยังเป็นผู้จัดจ ำหน่ำยอุปกรณ์ประกอบกำรติดตั้ง
หลังคำและฝำผนังต่ำงๆ เช่น ฉนวนกันควำมร้อน สกรู เป็นต้น ซึ่งมีควำมเหมำะกับลักษณะกำรใช้งำนกับผลิตภัณฑ์
ของบริษัทฯ  
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(3) ระบบโครงสร้างส าเร็จรูป (PEB) 

บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยระบบโครงสร้ำงเหล็กส ำเร็จรูป (PEB) ซึ่งเป็นนวัตกรรมล่ำสุด             
ที่ออกแบบ โดยวิศวกรมืออำชีพที่มีประสบกำรณ์สูงตำมรูปแบบที่ลูกค้ำต้องกำรภำยใต้มำตรฐำนกำรออกแบบสำกล 
จัดส่งเป็นชุดถึงสถำนที่ก่อสร้ำง ซึ่งแต่ละชิ้นส่วนของโครงสร้ำงถูกออกแบบให้ท ำกำรยึดต่อด้วยระบบสลักเกลี ยว
และน็อต 

1.4 การบริการติดตั้ง 

บริษัทฯ มีกำรให้บริกำรติดตั้งส ำหรับผลิตภัณฑ์ทุกประเภทที่บริษัทฯ ผลิตและจัดจ ำหน่ำย              
ทั่วประเทศ โดยใช้วิธีกำรจ้ำงผู้รับเหมำช่วงหรือใช้ทีมงำนติดตั้งของบริษัท โดยมีเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยวิศวกรรมของบริษัทฯ 
เป็นผู้ควบคุมคุณภำพกำรติดตั้งโดยรวม ปัจจุบันบริษัทฯ มีผู้รับเหมำช่วงที่ผ่ำนกำรประเมินและคัดเลือกแล้วมำกกว่ำ 
20 รำย ทั้งนี้ หำกเกิดควำมล่ำช้ำหรือควำมเสียหำยในกำรติดตั้งผู้รับเหมำช่วงจะเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด             
ที่เกิดขึ้น และมีกำรรับประกันงำนที่ติดตั้งให้กับบริษัทฯ เป็นเวลำ 1 ปี 

2. การตลาดและการแข่งขัน 

2.1 กลยุทธ์การแข่งขัน 

1. บริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ผลิต จัดจ ำหน่ำย และให้บริกำรติดตั้งวัสดุมุงหลังคำและผนังประเภท
แผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีผสมอลูมิเนียมขึ้นรูปลอน ทั้งชนิดเคลือบสีและไม่เคลือบสี ซึ่งจัดอยู่ในตลำดอุตสำหกรรมที่มี
กำรแข่งขันค่อนข้ำงสูงในรูปแบบกำรแข่งขันต่ำงๆ กัน บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบกำรซึ่งเป็นทั้งผู้ผลิตและจัดจ ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์ภำยใต้ตรำสินค้ำ “ROLLFORM” ของบริษัทฯ เองได้ใช้กลยุทธ์กำรสร้ำงควำมแตกต่ำง และสร้ำงภำพลักษณ์
ของสินค้ำและองค์กรโดยชูตรำสินค้ำ “ROLLFORM” ในกำรน ำเสนอสินค้ำและบริกำร ซึ่งเป็นส่วนส ำคัญในกำร             
สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมและควำมน่ำเชื่อถือในกำรแข่งขันประกอบกับกำรได้รับอนุมัติจำกบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป               
(ประเทศไทย) จ ำกัด ให้ใช้ตรำสินค้ำของบริษัทผู้จัดจ ำหน่ำยวัตถุดิบ “Steel Supplied by BlueScope Steel”   
เพ่ิมควำมมั่นใจให้กับลูกค้ำว่ำผลิตภัณฑ์ “ROLLFORM” ของบริษัทฯ ผลิตจำกวัสดุที่ได้มำตรฐำนสำกล อันเป็น               
หนึ่งในกลยุทธ์กำรตลำดของบริษัทฯ   

2. บริษัทฯ เน้นท ำกำรตลำดโดยกำรกระจำยสินค้ำผ่ำนเครือข่ำยตัวแทนจ ำหน่ำย (Dealer) 
ปัจจุบันบริษัทฯ มีตัวแทนจ ำหน่ำยกว่ำ 60 รำย ครอบคลุมตลำดทั้งในกรุงเทพมหำนคร ปริมณฑล ตลอดจนตลำดตำม
ภูมิภำคอ่ืนๆ ท ำให้สินค้ำของบริษัทฯ เข้ำถึงผู้บริโภคในภูมิภำคได้อย่ำงทั่วถึง อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้รับข้อมูลควำม
เคลื่อนไหวทำงกำรตลำดผ่ำนเครือข่ำยตัวแทนจ ำหน่ำยอย่ำงต่อเนื่อง นับว่ำเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ทำงกำรตลำดที่บริษัทฯ             
ยังคงรักษำไว้  

3. บริษัทฯ เน้นกำรท ำตลำดในภำพกว้ำงมำกขึ้น พร้อมกับกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ            
ที่เกี่ยวเนื่องกันควบคู่กันไปด้วย บริษัทฯ ได้พัฒนำและแนะน ำสู่ตลำดผลิตภัณฑ์ใหม่ คือแปเหล็กกล้ำ ก ำลังสูงตัว “C” 
และ “Z” ผลิตจำกเหล็กกล้ำก ำลังสูง G450 ที่เคลือบกันสนิมด้วยสังกะสี มีจุดเด่นคือเป็นแปเหล็กกล้ำ น้ ำหนักเบำ               
ไม่ต้องเชื่อม ไม่ต้องท ำสี ติดตั้งรวดเร็วโดยใช้ระบบน็อตสกรู เพ่ิมขีดควำมสำมำรถ และสอดคล้องกับนโยบำยบริษัทฯ 
ในอันที่จะน ำเสนอสินค้ำและบริกำรของบริษัทฯ ในรูปแบบ Solution Provider 
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4. บริษัทฯ มุ่งเน้นควำมรวดเร็วในกำรติดตั้งและส่งมอบผลิตภัณฑ์ ซึ่งโดยปกติส ำหรับ
ผลิตภัณฑ์แผ่นหลังคำเหล็กไม่เคลือบสีที่บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและติดตั้งสำมำรถส่งมอบได้ภำยในเวลำไม่เกิน  7 วัน
หลังจำกได้รับ ค ำสั่งซื้อ และหำกมีควำมจ ำเป็นบริษัทฯ สำมำรถจัดกำรกำรผลิตเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรที่เร่งด่วน
ของลูกค้ำ บริษัทฯ มุ่งเน้นกำรบริกำรที่สร้ำงควำมสัมพันธ์ต่อเนื่องในระยะยำว โดยหลังจำกขำยสินค้ำแล้ว บริษัทฯ                 
มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของลูกค้ำในด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรให้บริกำรของพนักงำนขำย กำรบริกำรหลังกำรขำยและ
คุณภำพของสินค้ำ เป็นต้น เพ่ือน ำไปปรับปรุงกำรท ำงำนของบริษัทฯ ให้ลูกค้ำเกิดควำมพอใจสูงสุด 

5. บริษัทฯ มุ่งเน้นกำรท ำกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยแบบผสมผสำนหลำยมิติ กำรโฆษณำ
ประชำสัมพันธ์องค์กร สินค้ำ และบริกำรของบริษัทฯ ก็ถือว่ำเป็นมิติหนึ่ง กำรสื่อสำรทำงกำรตลำด บริษัทฯ                   
ท ำกิจกรรมผ่ำนหลำยช่องทำง รวมถึงสื่อทำงอินเตอร์เน็ตและโซเชียลเน็ตเวิร์ค ซึ่งมีบทบำทมำกในปัจจุบัน เพ่ือให้
เข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยในวงกว้ำง โดยบริษัทฯ ได้เข้ำร่วมงำนแสดงสินค้ำต่ำงๆ เพ่ือเข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำหลักให้มำกข้ึน  

2.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ (End User) คือ ลูกค้ำรำยย่อยประเภท
โรงงำนอุตสำหกรรมขนำดกลำงถึงขนำดเล็ก ซึ่งมีทั้งโรงงำนที่สร้ำงใหม่ และโรงงำนที่ต้องกำรปรับปรุงโครงสร้ำงอำคำร
และหลังคำให้มีควำมสวยงำมทนทำนมำกยิ่งขึ้น โดยมีสัดส่วนฐำนลูกค้ำที่เป็นโรงงำนอุตสำหกรรมประมำณร้อยละ 95 
ของลูกค้ำทั้งหมด บริษัทฯ เข้ำถึงลูกค้ำผู้ใช้ผลิตภัณฑ์โดยผ่ำนตัวกลำงซึ่งถือเป็นกลุ่มลูกค้ำทำงตรงของบริษัทฯ                
ซึ่งแบ่งออกได้ เป็น 4 กลุ่มหลัก ดังนี้ 

2.2.1 ผู้รับเหมา (Contractor) เป็นกลุ่มเป้ำหมำยหลัก โดยลักษณะปกติของกำรท ำธุรกิจ
รับเหมำก่อสร้ำง ผู ้รับเหมำจะเป็นผู้รับงำนจำกลูกค้ำและว่ำจ้ำงผู้รับเหมำช่วง (Subcontractor) ส ำหรับงำนก่อสร้ำง
ในส่วนต่ำงๆ ซึ่งบริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้รับเหมำช่วงส ำหรับงำนหลังคำ โดยบริษัทฯ เรียกเก็บเงินโดยตรงจำกผู้รับเหมำ
โครงกำรที่บริษัทฯ ได้รับจำกผู้รับเหมำ มีทั้งโครงกำรก่อสร้ำงโรงงำนใหม่ และโครงกำรที่เป็นลั กษณะกำรปรับปรุง
โรงงำนที่มีอยู่เดิม 

เนื่องจำกรำยได้จำกกลุ่มผู้รับเหมำอยู่ในภำวะซบเซำ บริษัทฯ ยังคงบริหำรควำมเสี่ยง                
ในกำรเรียกเก็บเงินที่เข้มงวดขึ้น โดยก่อนกำรพิจำรณำขำยสินค้ำจะพิจำรณำจำกผลงำนที่ผ่ำนมำและฐำนะกำรเงิน  
ของผู้รับเหมำ รวมถึงเจ้ำของโครงกำรที่เป็นผู้ว่ำจ้ำงผู้รับเหมำนั้นๆ จะได้รับกำรประเมินอย่ำงละเอียดว่ำมีศักยภำพ          
ที่เพียงพอในกำรช ำระหนี้ (จำกฐำนข้อมูลงบกำรเงิน โดยบริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกัด (มหำชน) และจำกกำร
สอบถำมข้อมูลจำกพันธมิตรทำงธุรกิจต่ำงๆ) นอกจำกนี้บริษัทฯ มีกำรเรียกเก็บเงินมัดจ ำล่วงหน้ำจำกลูกค้ำร้อยละ 30 
ของมูลค่ำโครงกำรหรือแล้วแต่จะตกลงกัน หำกลูกค้ำยกเลิกโครงกำรบริษัทฯ จะยึดเงินมัดจ ำในส่วนนี้ไว้ใช้เป็นส่วนลด
ส ำหรับกำรขำยสินค้ำที่ได้ผลิตขึ้นแล้วให้กับลูกค้ำรำยอ่ืน จำกนั้นบริษัทฯ จะเรียกเก็บเงินเป็นระยะตำมควำมคืบหน้ำ
ของงำน โดยเรียกเก็บร้อยละ 40 เมื่อส่งสินค้ำ และส ำหรับโครงกำรขนำดใหญ่จะมีกำรเรียกเก็บเงินร้อยละ 20 
ระหว่ำงกำรติดตั้ง ดังนั้นจ ำนวนเงินที่จะเรียกเก็บเมื่อเสร็จสิ้นโครงกำรจึงมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 10-30 เมื่อเทียบกับ
มูลค่ำโครงกำรทั้งหมด ทั้งนี้บริษัทฯ จะให้ลูกค้ำออกเช็คล่วงหน้ำหรือตั๋วสัญญำใช้เงินส ำหรับผู้รับเหมำที่เป็น             
ลูกค้ำใหม่ หรือผู้รับเหมำที่บริษัทฯ พิจำรณำว่ำมีควำมเสี่ยงจำกกำรจ่ำยหนี้ ซึ่งเป็นกำรลดควำมเสี่ยงจำกกำรเรียก          
เก็บเงินได้อีกทำงหนึ่ง ซึ่งในอดีตบริษัทฯ มีหนี้เสียจำกผู้รับเหมำไม่ถึงร้อยละ 1 ของลูกหนี้ทั้งหมด  
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2.2.2 ตัวแทนจ าหน่าย (Dealer) บริษัทฯ ขำยสินค้ำ คือแผ่นหลังคำเหล็กเคลือบ รวมถึง
อุปกรณ์ประกอบต่ำงๆ ทั้งหมด และให้ตัวแทนจ ำหน่ำยเป็นผู้รับผิดชอบในกำรติดต่อลูกค้ำรวมถึงกำรติดตั้ง บริษัทฯ 
ขำยสินค้ำให้กับตัวแทนจ ำหน่ำยเช่นเดียวกับกำรขำยให้กับลูกค้ำทั่วไป โดยก ำหนดรำคำขำยและวงเงินเครดิต               
ตำมปริมำณกำรสั่งซื้อและควำมต่อเนื่องในกำรสั่งซื้อ โดยพิจำรณำคัดเลือกตัวแทนจ ำหน่ำยจำกควำมสำมำรถ                   
ในกำรให้บริกำรกับลูกค้ำ คุณภำพในกำรติดตั้ง พ้ืนที่ที่ตัวแทนจ ำหน่ำยสำมำรถเข้ำท ำกำรตลำด ซึ่งตัวแทนจ ำหน่ำย
ดังกล่ำวท ำให้กำรกระจำยสินค้ำของบริษัทฯ กว้ำงขวำงมำกขึ้น โดยเฉพำะในต่ำงจังหวัด  ซึ่งโครงกำรที่บริษัทฯ               
ขำยผ่ำนตัวแทนจ ำหน่ำยส่วนใหญ่เป็นโครงกำรขนำดกลำงถึงขนำดเล็ก และมีแนวโน้มที่จะเป็นกลุ่มที่สร้ำงรำยได้หลัก                 
ในอนำคต อีกท้ังยังมีควำมเสี่ยงน้อยกว่ำกลุ่มผู้รับเหมำ 

2.2.3 เจ้าของโครงการ (Project Owner) ลูกค้ำกลุ่มนี้คือเจ้ำของโครงกำรผู้ที่มำติดต่อ   
ซื้อสินค้ำกับบริษัทฯ โดยตรง ส่วนใหญ่เป็นลูกค้ำที่มีโครงสร้ำงอำคำรเดิมอยู่แล้ว และต้องกำรปรับปรุงคุณภำพหรือ
เปลี่ยนวัสดุมุงหลังคำ หรือเจำะจงใช้สินค้ำบริษัทฯ เมื่อต้องกำรขยำยโรงงำนใหม่ โดยบริษัทฯ มีกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ในกำรเรียกเก็บเงินจำกเจ้ำของโครงกำรเช่นเดียวกับกลุ่มลูกค้ำผู้รับเหมำ ทั้งนี้  บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะเพ่ิมสัดส่วน  
กำรขำยสินค้ำให้กับเจ้ำของโครงกำรมำกขึ้น โดยกำรเสนอขำยแบบครบวงจร ทั้งผลิตภัณฑ์หลัก คือวัสดุมุงหลังคำ แป
เหล็กกล้ำก ำลังสูง และผลิตภัณฑ์เสริม เช่น โครงหลังคำส ำเร็จรูป ฉนวน แผ่นหลังคำโปร่งแสง เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ 
มุ่งเน้นกำรเสนอแบบโครงสร้ำงที่สำมำรถใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงกำรรับเหมำ            
รื้อหลังคำเก่ำเพ่ือกำรติดตั้งหลังคำใหม่ เพ่ือให้ลูกค้ำที่เป็นเจ้ำของโครงกำรได้รับควำมสะดวก รวดเร็ว  มีโอกำส
พิจำรณำทำงเลือกใหม่ในกำรปรับปรุงอำคำรหรือกำรสร้ำงอำคำรใหม่ได้มำกข้ึน 

2.2.4 หน่วยงานราชการ บริษัทฯ ได้รับงำนจำกรำชกำร โดยเข้ำไปประมูลแข่งกับผู้ผลิต
และจ ำหน่ำยรำยอ่ืนๆ ในโครงกำรของทำงรำชกำร ที่เกี่ยวข้องกับหลังคำเหล็กเคลือบขึ้นลอนหรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ           
ของบริษัทฯ 

2.3 ช่องทางการจัดจ าหน่าย  

กำรจัดจ ำหน่ำยผ่ำนผู้รับเหมำ (Contractor) และเจ้ำของโครงกำร (Project Owner) 
บริษัทฯ ใช้กลยุทธ์กำรขำยตรงในกำรขำยโครงกำร โดยให้เจ้ำหน้ำที่ขำยโครงกำรที่มีควำมรู้ด้ำนสินค้ำเป็นอย่ำงดี                  
ท ำกำรน ำเสนอโครงกำรให้กับสถำปนิกผู้ออกแบบ และผู้รับเหมำหลัก ตลอดจนกำรเสนอรำคำ จนกระทั่งปิดกำรขำย 
นอกจำกนี้ยังมีผู้รับเหมำบำงส่วนที่ด ำเนินกำรติดต่อกับบริษัทฯ โดยตรงเนื่องจำกได้รับข้อมูลจำกกำรโฆษณำ             
และผู้รับเหมำท่ีได้รับกำรเจำะจงจำกเจ้ำของโครงกำรให้ซื้อสินค้ำจำกบริษัทฯ  

ส่วนกำรจ ำหน่ำยผ่ำนตัวแทนจ ำหน่ำย (Dealer) นั้น ปัจจุบันบริษัทฯ จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์  
โดยผ่ำนตัวแทนจ ำหน่ำยเฉพำะในกรุงเทพมหำนคร และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งสิ้นกว่ำ 60 ตัวแทนจ ำหน่ำย 
ซึ่งตัวแทนจ ำหน่ำยจะรับผิดชอบในกำรหำลูกค้ำและกำรติดตั้งสินค้ำด้วยตนเองโดยสั่งซื้อสินค้ำจำกบริษัทฯ                   
ทั้งนี้ บริษัทฯ วำงแผนในกำรขยำยตัวแทนจ ำหน่ำยให้ครอบคลุมพ้ืนที่ในภำคเหนือ และภำคใต้  เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ในกำร
กระจำยสินค้ำ 
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2.4 สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม 

2.4.1 คู่แข่งขันทางตรง 

สภำวะกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมแผ่นหลังคำเหล็กเคลือบขึ้นลอนในปัจจุบันมีควำมรุนแรง
มำกขึ้น โดยทั่วไปเน้นกำรแข่งขันในด้ำนรำคำ คุณภำพสินค้ำ รูปแบบ และบริกำรหลังกำรขำย ธุรกิจนี้มีทั้งบริษัทที่เป็น                   
ผู้จัดจ ำหน่ำยเพียงอย่ำงเดียว และบริษัทที่เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้จัดจ ำหน่ำย ส ำหรับบริษัทที่มีลักษณะเป็นผู้จัดจ ำหน่ำย
เพียงอย่ำงเดียวนั้น สำมำรถเข้ำมำในธุรกิจได้ง่ำย อย่ำงไรก็ตำมจะเสียเปรียบในเรื่องของต้นทุนสินค้ำ และควำม
ช ำนำญในกำรให้บริกำรก่อนและหลังกำรขำย ส่งผลให้แข่งขันในตลำดได้ยำก ส่วนบริษัทที่เป็นทั้งผู้ผลิตและ                      
ผู้จัดจ ำหน่ำยนั้น ปัจจุบันอุตสำหกรรมแผ่นหลังคำเหล็กเคลือบรีดลอนในประเทศไทยมีผู้ผลิตขนำดใหญ่  จ ำนวน                 
3 รำย ซึ่งครองส่วนแบ่งตลำดรวมกันประมำณร้อยละ 52 คือบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป ไลสำจท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท ศูนย์บริกำรเหล็กสยำม จ ำกัด                      
และบริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จ ำกัด  (มหำชน) และมีผู้ผลิตขนำดกลำงและขนำดเล็ก 

ทั้งนี้ ควำมได้เปรียบเชิงแข่งขันในอุตสำหกรรมนี้ได้แก่คุณภำพของวัตถุดิบและกำรติดตั้ง 
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนรำคำ รูปแบบของลอนที่ตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ ควำมเพียงพอของเงินทุน
หมุนเวียน และบริกำรหลังกำรขำย บริษัทผู้ผลิตขนำดใหญ่มีควำมได้เปรียบในด้ำนควำมหลำกหลำยของผลิตภัณฑ์ 
และเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งสำมำรถรองรับกำรบริกำรกำรติดตั้งโครงกำรขนำดใหญ่ได้ ดังนั้นกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของ
บริษัทเหล่ำนี้จึงเน้นฐำนลูกค้ำโครงกำรขนำดใหญ่ ผู้ผลิตขนำดกลำง รวมทั้งตัวบริษัทฯ เองมีสัดส่วนกำรตลำดโดยรวม
ประมำณร้อยละ 18 ซึ่งให้บริกำรโดยเน้นฐำนลูกค้ำรำยย่อยขนำดกลำงและเล็ก โดยเฉพำะโรงงำนอุตสำหกรรม                     
ส่วนผู้ผลิตขนำดเล็กซึ่งมีส่วนแบ่งกำรตลำดโดยรวมประมำณร้อยละ 30 ค่อนข้ำงเสียเปรียบในด้ำนเงินทุนหมุนเวียน                       
ควำมหลำกหลำยของสินค้ำ ต้นทุนสินค้ำขำยและควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรโครงกำรขนำดใหญ่ ทั้งนี้  บริษัทฯ                 
ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มผู้ผลิตขนำดกลำง มีควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันเมื่อเทียบกับกลุ่มผู้ผลิตขนำดกลำงด้วยกัน เนื่องจำก 

 

1. ประสบกำรณ์ในธุรกิจที่ยำวนำนถึง 22 ปี ท ำให้บริษัทฯ มีควำมเชี่ยวชำญในธุรกิจ              
มีกำรกระจำยฐำนลูกค้ำรำยย่อยอย่ำงกว้ำงขวำงและมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง โดยรวมแล้วบริษัทฯ มีฐำนลูกค้ำ
ประเภทโรงงำนอุตสำหกรรมกว่ำ 500 รำย ซึ่งบริษัทฯ ยังคงรักษำลูกค้ำกลุ่มเดิมที่ยังมีศักยภำพเอำไว้ 

2. บริษัทฯ มีกำรสร้ำงตรำสินค้ำ “ROLLFORM” เป็นของตนเอง เพ่ือให้ผู้บริโภคจดจ ำ              
ตรำสินค้ำ รูปลักษณ์ คุณภำพสินค้ำ และคุณภำพกำรบริกำรภำยใต้ตรำสินค้ำดังกล่ำว 

3. ผลิตภัณฑ์แผ่นหลังคำเหล็กเคลือบขึ้นลอนของบริษัทฯ ได้รับใบอนุญำตแสดงเครื่องหมำย
มำตรฐำนกับผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม มอก.1128-2535 “แผ่นเหล็กมุงหลังคำ” 

4. เป็นหนึ่งในหลำยบริษัทฯ ที่ได้รับกำรยอมรับให้ใช้ตรำสินค้ำ  “Steel Supplied by 
BlueScope Steel” จำกบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ ำกัด ผู้ผลิตวัตถุดิบรำยใหญ่ของประเทศไทย 
เนื่องจำกมีกำรใช้วัตถุดิบหลักเกือบทั้งหมดจำกบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ ำกัด ซึ่งมีชื่อเสียงในตลำด               
ถึงคุณภำพของวัตถุดิบที่สม่ ำเสมอและได้มำตรฐำนในระดับสำกล โดยลูกค้ำที่ซื้อสินค้ำกับบริษัทที่ใช้ตรำสินค้ำนี้                    
จะได้รับใบรับประกันสินค้ำโดยตรงจำกบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ ำกัด 
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5. มุ่งเน้นกำรตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ โดยน ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ร่วมกับกำร
ขำยสินค้ำในปัจจุบัน เพ่ือสร้ำงควำมหลำกหลำย เพ่ิมทำงเลือกให้กับผู้บริโภคมำกยิ่งขึ้น นอกจำกนี้ยังมีควำมรวดเร็ว     
ในกำรให้บริกำร สำมำรถปรับแผนกำรผลิตเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรที่เร่งด่วนของลูกค้ำ รักษำโอกำสในกำรสร้ำง
รำยได้ให้กับบริษัทฯ  

6. มีเครือข่ำยตัวแทนจ ำหน่ำยในภูมิภำคต่ำงๆ จ ำนวนกว่ำ 60 รำย สำมำรถเข้ำถึงผู้บริโภค
ในพ้ืนที่ได้กว้ำงขวำงยิ่งขึ้น โดยเฉพำะโรงงำนอุตสำหกรรมขนำดเล็กในต่ำงจังหวัด ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ก ำลังอยู่ใน
ระหว่ำงกำรขยำยเครือข่ำยกำรจัดจ ำหน่ำยเพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนที่ในภำคเหนือและภำคใต้ 

แม้ว่ำอุตสำหกรรมแผ่นหลังคำเหล็กเคลือบขึ้นลอนมีกำรแข่งขันที่รุนแรงและมีคู่แข่งขันเป็น
จ ำนวนมำก อย่ำงไรก็ตำมเมื่อพิจำรณำจำกอัตรำกำรขยำยตัวของโรงงำนอุตสำหกรรมที่ได้รับอนุญำตให้สร้ำงใหม่ 
ประกอบกับโรงงำนอุตสำหกรรมเดิมที่มีควำมต้องกำรเปลี่ยนหลังคำเพ่ือให้มีควำมทนทำนมำกยิ่งขึ้น  ท ำให้บริษัทฯ 
มั่นใจว่ำตลำดของแผ่นหลังคำเหล็กเคลือบรีดลอน ยังสำมำรถขยำยตัวได้อีกมำกในอนำคต และบริษัทฯ ยังมีโอกำส                
ใช้ควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันในกำรท ำให้ยอดขำยของบริษัทฯ เติบโตขึ้น 

2.4.2 คู่แข่งขันทางอ้อมจากสินค้าทดแทน 

ผลิตภัณฑ์วัสดุมุงหลังคำและฝำผนัง จัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสินค้ำซึ่งสำมำรถตอบสนอง
วัตถุประสงค์ในกำรใช้งำนได้หลำยประเภท โดยวัสดุมุงหลังคำที่มีใช้กันอย่ำงแพร่หลำยในประเทศไทยนั้นสำมำรถ
จัดแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ 

1. กระเบื้องมุงหลังคาใยหินผสมซีเมนต์ (Asbestos Tiles) เป็นวัสดุมุงหลังคำที่เป็น           
ที่นิยมมำกที่สุดส ำหรับบ้ำนพักอำศัย และโรงงำนอุตสำหกรรมในประเทศไทยในปัจจุบัน เนื่องจำกมีรำคำไม่แพง 
ประมำณ 130-170 บำทต่อตำรำงเมตร มีคุณสมบัติกันไฟและเป็นฉนวนป้องกันควำมร้อนและเสียงได้ดี    

2. กระเบื้องมุงหลังคาคอนกรีต (Concrete Tiles) เป็นวัสดุที่แข็งแรงสวยงำม แต่มี
น้ ำหนักมำก และมีรำคำประมำณ 280-350 บำทต่อตำรำงเมตร ซึ่งสูงกว่ำกระเบื้องมุงหลังคำใยหินผสมซีเมนต์มำก  
ท ำให้ผู้บริโภคต้องมีค่ำใช้จ่ำยมำกขึ้นจำกกำรติดตั้งโครงหลังคำที่แข็งแรงเพ่ือรองรับน้ ำหนัก กระเบื้องชนิดนี้ส่วนใหญ่
ใช้ในกำรมุงหลังคำส ำหรับบ้ำนพักอำศัย 

3. แผ่นเหล็กเคลือบ (Coated Steel Sheet) ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 

3.1 แผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีลูกฟูก (Galvanized Steel Sheet) มีน้ ำหนักเบำบำง 
อำยุกำรใช้งำนประมำณ 5 ปี เกิดสนิมง่ำย และกันควำมร้อนได้น้อย เป็นที่นิยมใช้ในต่ำงจังหวัดเนื่องจำกมีรำคำ            
ถูกกว่ำวัสดุมุงหลังคำชนิดอื่นๆ โดยปกติแล้วจะมีรำคำต่ ำกว่ำ 100 บำทต่อตำรำงเมตร 

3.2 แผ่นเหล็กเคลือบรีดลอน (Roll Forming Metal Sheet) หมำยถึง แผ่นเหล็ก
เคลือบสังกะสี ผสมอลูมิเนียม มีรำคำประมำณ 200-300 บำทต่อตำรำงเมตร ขึ้นอยู่กับควำมหนำและชั้นเคลือบ          
ของวัสดุ อำยุกำรใช้งำนนำนกว่ำแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีลูกฟูกประมำณ 4 เท่ำ 
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บริษัทฯ เชื่อว่ำแผ่นเหล็กเคลือบขึ้นลอนมีศักยภำพที่จะเข้ำทดแทนตลำดของวัสดุมุงหลังคำ
ทั้งกระเบื้องมุงหลังคำใยหินผสมซีเมนต์ และกระเบื้องมุงหลังคำคอนกรีตในอนำคต เนื่องจำกปัจจัยดังต่อไปนี้ 

1. ความปลอดภัยต่อสุขภาพ  แผ่นเหล็กเคลือบขึ้นลอนมีแนวโน้มสูงในกำรเข้ำทดแทน
ตลำดของกระเบื้องใยหินผสมซีเมนต์ เนื่องจำกในทำงกำรแพทย์พบว่ำใยหินซึ่งเป็นฉนวนกันควำมร้อนของกระเบื้อง           
ใยหินผสมซีเมนต์ มีผลกระทบในด้ำนลบต่อสุขภำพ กล่ำวคือหำกกระเบื้องช ำรุดหรือถูกท ำลำยแร่ใยหินอำจเข้ำสู่
ร่ำงกำยผ่ำนกำรหำยใจ เกิดกำรสะสมและเป็นสำเหตุของโรคมะเร็งปอด ดังนั้นในปัจจุบันกระเบื้องมุงหลังคำชนิดนี้           
จึงได้ถูกห้ำมใช้ในประเทศพัฒนำแล้ว เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกำและออสเตรเลีย นอกจำกนั้นโรงงำนที่จัดท ำมำตรฐำน 
ISO 14000 จะต้องยกเลิกกำรใช้กระเบื้องที่มีส่วนผสมของใยหิน (Asbestos) เพ่ือควำมปลอดภัยของสิ่งแวดล้อม
ภำยในโรงงำน ดังนั้นสัดส่วนกำรใช้งำนกระเบื้องมุงหลังคำใยหินผสมซีเมนต์ในโรงงำนอุตสำหกรรมจึงมีแนวโน้ม              
ที่จะลดลงด้วยสำเหตุดังกล่ำวข้ำงต้น โดยเฉพำะอุตสำหกรรมที่เก่ียวกับกำรผลิตอำหำรเพื่อกำรส่งออก 

2. ความเหมาะสมในการใช้งานและความคุ้มค่าในระยะยาว แผ่นเหล็กเคลือบขึ้นลอน        
มีควำมแข็งแรงทนทำน ทนต่อกำรรั่วซึมและกำรกัดกร่อนได้ยำวนำน ไม่เกิดสนิม เหมำะสมกับกำรใช้งำนในโรงงำน
อุตสำหกรรมหรืออำคำร ซึ่งโรงงำนอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ยอมจ่ำยเงินค่ำวัสดุที่สูงขึ้นเพ่ือแลกกับคุณสมบัติที่จ ำเป็น 
เช่น คุณสมบัติไม่รั่วซึมน้ ำ ท ำให้โรงงำนเกิดควำมมั่นใจว่ำผลิตภัณฑ์ของตนจะไม่เกิดควำมเสียหำย นอกจำกนี้แผ่น
เหล็กเคลือบขึ้นลอนยังติดตั้งสะดวก รวดเร็ว ซึ่งช่วยลดค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตั้ง สำมำรถดัดแปลงรูปทรงโค้งได้สวยงำม
หลำกหลำยเสริมภำพลักษณ์ให้กับองค์กร และอำยุกำรใช้งำนที่ยำวนำน รับประกันสูงสุดถึง 30 ปี จะท ำให้เกิดควำม
คุ้มค่ำในระยะยำว 

3. ความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนการติดตั้ง ถึงแม้ว่ำแผ่นเหล็กเคลือบขึ้นลอน         
จะมีรำคำต่อตำรำงเมตรสูงกว่ำกระเบื้องใยหินผสมซีเมนต์ อย่ำงไรก็ตำมแผ่นเหล็กเคลือบขึ้นลอนมีน้ ำหนักที่เบำกว่ำ 
ซึ่งท ำให้ใช้โครงสร้ำงหลังคำเพ่ือรองรับน้อยกว่ำ ส่งผลให้เกิดกำรประหยัดต้นทุนของโครงสร้ำงอำคำรได้ 

2.5 การจัดหาผลิตภัณฑ์ 

2.5.1  การจัดหาวัตถุดิบ 

วัตถุดิบส ำหรับกำรผลิตแผ่นเหล็กเคลือบรีดลอนคือ เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีผสม
อลูมิเนียมชนิดเคลือบสีและไม่เคลือบ บริษัทฯ สั่งซื้อวัตถุดิบเกือบทั้งหมดจำกบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) 
จ ำกัด คิดเป็นร้อยละ 84.3 ร้อยละ 80.2 และร้อยละ 76.20 ของต้นทุนสินค้ำขำยจำกธุรกิจเหล็กทั้งหมด ตำมล ำดับ 
ทั้งนี้ เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) เป็นบริษัทผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบโลหะผสมกันสนิมชนิดเคลือบสี              
และไม่เคลือบสีรำยใหญ่ซึ่งใช้ส ำหรับกำรผลิตแผ่นหลังคำเหล็กเคลือบขึ้นลอน โดยมีส่วนแบ่งตลำดในประ เทศ                
ในปี 2558 ประมำณร้อยละ 60 และจัดจ ำหน่ำยในประเทศให้กับบริษัทที่เป็นลูกค้ำประจ ำประมำณ 400 รำย 

2.5.2 สรุปข้อตกลงในการจัดหาผลิตภัณฑ์ 

บริษัทฯ ซื้อสินค้ำกับ เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย)  มำเป็นระยะเวลำนำน โดยได้สั่งซื้อ
วัตถุดิบหลักทั้งหมดอย่ำงต่อเนื่องมำตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบัน โดยมิได้ท ำสัญญำทำงกำรค้ำเป็นลำยลักษณ์อักษร 
อย่ำงไรก็ตำม เพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจในควำมต่อเนื่องของกำรจัดหำและเงื่อนไขต่ำงๆ ในกำรสั่งซื้อวัตถุดิบ บริษัทฯ จึงได้
จัดท ำข้อตกลงในกำรจัดหำวัตถุดิบ (Supply Agreement) กับเอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย)  ซึ่งข้อตกลงดังกล่ำว
เป็นข้อปฏิบัติทำงกำรค้ำปกติ  ที่บริษัทฯ ได้รับจำก เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย)  ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
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นอกจำกนี้บริษัทฯ ยังได้จัดท ำข้อตกลงในกำรใช้ตรำสินค้ำร่วมกัน (“Steel By” Logo 
Agreement) กับเอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) เพ่ือให้ตรำสินค้ำอันเป็นที่รู้จักของเอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย)  
สร้ำงควำมน่ำเชื่อถือและเพ่ิมศักยภำพในกำรแข่งขันให้กับบริษัทฯ โดยข้อตกลงทั้งสองฉบับ สำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

ข้อตกลง วันที่ลงนาม สรุปสาระส าคัญ 

การจัดหาวัตถุดิบ 10 มีนำคม 2548 ราคาของผลิตภัณฑ์ (ที่เสนอโดย เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย)) : 
- รำคำเสนอขำยคือ รำคำของผลิตภัณฑ์รวมกับค่ำขนส่งและต้นทุนแปรผัน            

ซึ่งต้นทุนแปรผันนี้จะขึ้นอยู่กับปริมำณกำรสั่งซื้อ ระยะเวลำในกำรจัดส่ง           
สี และเกรดของตัวผลิตภัณฑ์ 

- เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จะจัดส่ง Price List ล่วงหน้ำให้กับบริษัทฯ 
ทุกเดือน ไม่ว่ำรำคำจะมีกำรเปลี่ยนแปลงหรือไม่   

- ใน Price list จะประกอบด้วยรำยละเอียดกำรจ่ำยเงิน ระยะเวลำกำรจัดส่ง 
ระยะเวลำที่ Price list ดังกล่ำวมีผลบังคับใช้ และเงื่อนไขอ่ืนๆ 

ระยะเวลาในการจัดส่ง: 4 สัปดำห์ 
น้ าหนักของเหล็กม้วน (Coil Weight): 
- เหล็กม้วนที่เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย)  ส่งให้บริษัทฯ จะมีน้ ำหนักอยู่

ระหว่ำง 2.5-5.0 ตัน หำกเอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จะเสนอเหล็กม้วน
ที่น้ ำหนักน้อยกว่ำนี้ จะต้องแจ้งให้ผู้ซื้อทรำบล่วงหน้ำ 

- เหล็กม้วนจะมีน้ ำหนักแปรผันได้อยู่ในช่วง  10% จำกประมำณกำร 
การร้องเรียน : 
- ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับน้ ำหนักเหล็ก รำคำ กำรจ่ำยเงิน คุณภำพ และ

รำยละเอียดของผลิตภัณฑ์ จะได้รับกำรแก้ไขภำยใน 1 สัปดำห์หลังจำกเอ็น
เอส บลูสโคป (ประเทศไทย) ได้รับรำยละเอียดและตัวอย่ำงสินค้ำ 

  การลดราคาเป็นพิเศษ : 
- ส ำหรับโครงกำรขนำดใหญ่หรือโครงกำรที่มีคู่แข่งที่ส ำคัญ เอ็นเอส บลูสโคป 

(ประเทศไทย) อำจพิจำรณำให้ส่วนลดพิเศษ ขึ้นอยู่กับตำรำงกำรส่งมอบ
โครงกำร เงื่อนไข กำรให้เครดิต และชนิดของผลิตภัณฑ์ (ในทำงปฏิบัติแล้ว 
เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จะพิจำรณำให้ส่วนลดพิเศษในกรณีที่               
คู่แข่งขันของบริษัทฯ สั่ งซื้อวัตถุดิบจำกผู้ผลิตรำยอ่ืนๆ  ที่มิ ใช่ เอ็นเอส 
บลูสโคป (ประเทศไทย)   

ปริมาณวัตถุดิบขั้นต่ าที่ต้องสั่งซ้ือ: ไม่มี 
เงื่อนไขการยกเลิกข้อตกลง: ไม่มี 
ค่าปรับกรณีละเมิดเงื่อนไขต่างๆ: ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมในการท าข้อตกลง: ไม่มี 
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ข้อตกลง วันที่ลงนาม สรุปสาระส าคัญ 

อายุของข้อตกลง: ข้อตกลงฉบับนี้มิได้ก ำหนดระยะเวลำที่มีผลผูกพัน ดังนั้น
บริษัทฯ และ เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จะยังคงท ำกำรค้ำภำยใต้ข้อตกลง
ฉบับนี้ตรำบเท่ำที่เงื่อนไขทำงกำรค้ำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ      
และไม่มีฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งท ำกำรละเมิดเงื่อนไขของข้อตกลง 

การใช้ตราสินค้า
ร่วมกัน 

1 เมษำยน 2548  

 

เงื่อนไขการยกเลิกข้อตกลง: ไม่มี 

ค่าปรับกรณีละเมิดเงื่อนไขต่างๆ: ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมในการท าข้อตกลง: ไม่มี 

อายุของข้อตกลง: ข้อตกลงฉบับนี้มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลำ 12 เดือน 
นับตั้งแต่ลงนำม ดังนั้นบริษัทฯ สำมำรถใช้ตรำสินค้ำที่ เอ็นเอส บลูสโคป 
(ประเทศไทย) ก ำหนด ซึ่งระบุว่ำ “Steel supplied by BlueScope Steel” 
ภำยใต้ข้อตกลงฉบับนี้ตรำบเท่ำที่เงื่อนไขทำงกำรค้ำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำง          
มีนัยส ำคัญ และไม่มีฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งท ำกำรละเมิดเงื่อนไขของข้อตกลง 

2.5.3 ขั้นตอนการผลิตและการติดตั้ง 

บริษัทฯ มีโรงงำนขึ้นรูปแผ่นเหล็กตั้งอยู่เลขที่ 8 หมู่ 15 ซอยกิ่งแก้ว 11 ต ำบลบำงพลีใหญ่ 
อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร เนื้อที่ประมำณ 6 ไร่ ซึ่งในปัจจุบันมีก ำลังกำรผลิตหลังคำ 13,400 ตันต่อปี               
หรือประมำณ 3,000,000 ตำรำงเมตรต่อปี และก ำลังกำรผลิตแปตัว “C”และ “Z” รวมประมำณ 2,000 ตันต่อปี  
หรือประมำณ 500,000 เมตรต่อปี  

(1) ขั้นตอนการผลิต 

 

 

กระบวนกำรผลิตเริ่มจำกน ำวัตถุดิบ (แผ่นเหล็กม้วนรีดเย็น) ชนิดเคลือบสีหรือไม่เคลือบสี
ตำมที่ลูกค้ำต้องกำร มำท ำกำรคลี่ให้เป็นแผ่น (Uncoil) น ำมำป้อน (Feed Coil) เข้ำเครื่องรีดลอน (Rollform)             
เพ่ือรีดให้ได้รูปลอน และขนำดควำมยำวและจ ำนวนแผ่นตำมที่ได้รับค ำสั่ง แผ่นงำนที่ได้จำกกำรรีดแต่ละแผ่นจะถูกตัด 
(Cutting) โดยใบตัดรูปลอน โดยแผ่นหลังคำแต่ละแผ่นจะได้รับกำรตรวจสอบขนำดและควำมยำวให้ตรงตำมที่ลูกค้ำ
ต้องกำร ซึ่งกระบวนกำรผลิตดังกล่ำวใช้ระยะเวลำประมำณ 1 วัน และจะได้รับกำรตรวจสอบคุณภำพทุกขั้นตอน   
ตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์ส ำเร็จตำมมำตรฐำนระบบคุณภำพ ISO 9001: 2008   

 

 

วัตถุดิบ Uncoil Feed 
Coil 

Rollform Cutting Finished Goods 
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สินค้ำส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ผลิตตำมค ำสั่ง (Made-to-order) โดยไม่มีข้อจ ำกัดในด้ำน        
ควำมยำวของสินค้ำ เนื่องจำกรถบรรทุกขนำดใหญ่สำมำรถเข้ำมำรับสินค้ำในโรงงำนได้ โดยตรง นอกจำกนั้น                   
ยังสำมำรถให้บริกำรผลิต ณ สถำนที่ติดตั้งของลูกค้ำได้ในกรณีที่ลูกค้ำต้องกำรแผ่นหลังคำที่มีควำมยำวเกินกว่ำที่จะ
สำมำรถขนส่งได้ จำกประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจมำกว่ำ 22 ปี ท ำให้บริษัทฯ มีควำมพร้อมในด้ำนของบุคลำกร
และมีควำมช ำนำญในกำรผลิต โดยผลิตภัณฑ์ได้รับกำรรับประกันในด้ำนของคุณภำพของสี และกำรเกิดสนิมเป็นเวลำ 
5-30 ปี แล้วแต่ชนิดของชั้นเคลือบ โดยออกเป็นใบรับประกันคุณภำพจำกบริษัท บลูสโคป สตีล (ประเทศไทย) จ ำกัด              
ซึ่งเป็นผู้จัดจ ำหน่ำยวัตถุดิบให้กับบริษัทฯ  และได้รับกำรรับรองมำตรฐำนสำกล Australian Standard AS 1397-2001  

(2) การบริหารงานติดตั้งโครงการ 

นอกจำกกำรผลิตแล้ว กำรติดตั้งโครงกำรเป็นส่วนส ำคัญอีกส่วนหนึ่งที่ท ำให้กำรให้บริกำร
ของบริษัทฯ เกิดควำมครบวงจร ดังนั้นกำรบริหำรงำนติดตั้งจึงมีควำมส ำคัญมำกในกำรด ำเนินธุรกิจเนื่องจำกเป็ น 
ปัจจัยหลักที่ท ำให้ต้นทุนกำรด ำเนินโครงกำรเป็นไปตำมงบประมำณที่ก ำหนดไว้  บริษัทฯ ซึ่งมีแผนจะขยำยสัดส่วน                 
กำรขำยพร้อมติดตั้งให้มำกขึ้นในอนำคตและตระหนักดีถึงควำมจ ำเป็นของกำรควบคุมงำนติดตั้ง จึงได้จัดวำงระบบ 
กำรบริหำรงำนติดตั้งโครงกำรดังนี้ 

การสรรหาผู้รับเหมาช่วง บริษัทฯ มิได้มีทีมงำนติดตั้งเป็นของตนเอง แต่ใช้วิธีกำรว่ำจ้ำง
ผู้รับเหมำช่วง ในกำรติดตั้ งงำนทั้งหมดเช่นเดียวกับบริษัทอ่ืนๆที่ด ำเนินธุรกิจแบบเดียวกัน เช่น บลูสโคป                           
ไลสำจท์ เป็นต้น ซึ่งท ำให้ควบคุมต้นทุนโครงกำรได้ดี บริษัทฯ คัดเลือกผู้รับเหมำช่วงโดยพิจำรณำจำกผลงำนที่ผ่ำนมำ              
ฐำนะกำรเงิน จ ำนวนคนงำน คุณภำพงำน และศักยภำพในกำรติดตั้ง ซึ่งส่วนใหญ่ด ำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ มำเป็น
ระยะเวลำ 5 ปีขึ้นไป ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบำยสรรหำผู้รับเหมำช่วงเพ่ิมเติมอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะผู้รับเหมำช่วงที่มี
ศักยภำพในกำรรับงำนขนำดใหญ่ สอดคล้องกับนโยบำยบริษัทฯ ในกำรเพิ่มสัดส่วนกำรขำยพร้อมติดตั้ง 

การจัดสรรงานให้กับผู้รับเหมาช่วง เมื่อได้รับงำนติดตั้งโครงกำร บริษัทฯ จะพิจำรณำ
ขนำดของงำนเทียบกับจ ำนวนคนงำนของผู้รับเหมำช่วงแต่ละรำย และเลือกว่ำจ้ำงผู้รับเหมำช่วงที่มีศักยภำพที่จะ           
รับงำนได้ โดยกระจำยงำนให้ผู้รับเหมำช่วงแต่ละรำยอย่ำงเหมำะสม ไม่พ่ึงพิงรำยใดรำยหนึ่ง ซึ่งในจ ำนวนผู้รับเหมำ
ช่วงทั้งหมด มี 11 รำยที่สำมำรถรับงำนติดตั้งขนำดใหญ่ พ้ืนที่หลังคำประมำณ 5,000 ตำรำงเมตรขึ้นไป และมี
ผู้รับเหมำช่วง ซึ่งมีควำมช ำนำญในกำรติดตั้งงำนขนำดกลำง จ ำนวน 16 รำย พ้ืนที่หลังคำประมำณ 1,500-5,000 
ตำรำงเมตร ซึ่งเป็นขนำดของงำนส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในจ ำนวนผู้รับเหมำท้ังหมดที่กล่ำวข้ำงต้น มีผู้รับเหมำช่วง
เพียงจ ำนวน 2 รำยที่สำมำรถรับงำนติดตั้งได้ทั้งขนำดกลำงและขนำดใหญ่ ท ำให้บริษัทฯ สำมำรถคัดเลือกผู้รับเหมำ
ช่วงให้เหมำะสมกับงำนที่ได้รับ และกรณีที่มีงำนขนำดใหญ่พร้อมกันหลำยๆ โครงกำร บริษัทฯ สำมำรถให้ผู้รับเหมำ
ช่วงขนำดกลำง 2-3 รำยรับงำนร่วมกันได้ ดังนั้นจึงไม่เคยเกิดปัญหำกำรขำดแคลนผู้รับเหมำช่วงในกำรติดตั้งงำน 

การควบคุมคุณภาพการติดตั้ง งำนติดตั้งทุกงำนจะได้รับกำรควบคุมคุณภำพจำกเจ้ำหน้ำที่
ฝ่ำยวิศวกรรมของบริษัทฯ (Site Supervisor) และมีกำรประเมินผลงำนโดยรวมหลังเสร็จสิ้นโครงกำรร่วมกับเจ้ำของ
โครงกำรเพ่ือให้มั่นใจถึงคุณภำพกำรติดตั้ง โดยผู้รับเหมำช่วงมีกำรรับประกันผลงำนหลังกำรส่งมอบ เป็นระยะเวลำ           
1 ปี 
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การควบคุมระยะเวลาติดตั้งให้เป็นไปตามที่ก าหนด   บริษัทฯ ก ำหนดให้ผู้รับเหมำช่วง            
ทุกรำยรำยงำนควำมคืบหน้ำของงำนทุกๆ 7 วัน ซึ่งท ำให้บริษัทฯ สำมำรถแก้ไขได้ทันท่วงทีหำกกำรติดตั้งล่ำช้ำกว่ำ
แผนที่วำงไว้ อย่ำงไรก็ตำมหำกควำมล่ำช้ำเกิดจำกควำมผิดพลำดโดยตรงของผู้รับเหมำช่วง ผู้รับเหมำช่วงจะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่ำเสียหำยที่เกิดขึ้นทั้งหมด 

การจัดตั้งทีมงานติดตั้งของบริษัทเอง เพ่ือรองรับกับงำนของผู้รับเหมำช่วง ซึ่งอำจจะ
ท ำงำนไม่ทันในช่วงที่งำนเข้ำมำพร้อมๆกัน ท ำให้กำรบริหำรคุณภำพของงำนดีขึ้น รวมทั้ง สำมำรถปรับก ำลังทีมงำน
เป็นกำรบริกำรหลังกำรติดตั้งได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกข้ึน 

2.6 แนวโน้มวัตถุดิบ 

จำกข้อมูลสรุปภำวะเศรษฐกิจอุตสำหกรรมปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 ของส ำนักงำน
เศรษฐกิจอุตสำหกรรม  

ในปี 2561 คำดว่ำเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยเมี่อเทียบกับปีก่อน โดยมีดัชนีผลผลิตอุตสำหกรรม                 
อยู่ที่ 120.6 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.7 (%YoY) โดยกำรผลิตเหล็กทรงแบนเพ่ิมขึ้นประมำณร้อยละ 4.8 ผลิตภัณฑ์ที่มี                   
กำรผลิตเพ่ิมขึ้น อำทิ เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน และเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีประเภทเหล็กกัลวำนีล (GA) ซึ่งใช้ใน
อุตสำหกรรมผลิตยำนยนต์ แต่เหล็กทรงยำว มีดัชนีผลผลิตทรงตัวร้อยละ 1.5  อย่ำงไรก็ตำม ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็ก
ทรงยำวที่มีกำรผลิตเพ่ิมขึ้น คือเหล็กลวด และลวดเหล็กแรงดึงสูง  เนื่องจำกได้รับแรงหนุนจำกอุตสำหกรรมก่อสร้ำง 
ทั้งกำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของภำครัฐ  และกำรก่อสร้ำงที่อยู่อำศัยของภำคเอกชน  

กำรจ ำหน่ำย ปี 2561 คำดว่ำมีปริมำณ 17.6 ล้ำนตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.0 (%YoY) เพ่ิมขึ้น               
ทั้งผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงยำว และเหล็กทรงแบนโดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงยำวที่มีกำรจ ำหน่ำยเพ่ิมขึ้น               
อำทิ เหล็กเส้นและเหล็กโครงสร้ำงรูปพรรณซึ่งเพ่ิมขึ้นตำมกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมก่อสร้ำง ส ำหรับผลิตภัณฑ์                
ในกลุ่มเหล็กทรงแบนที่มีกำรจ ำหน่ำยเพ่ิมขึ้น อำทิ เหล็กแผ่นบำงรีดร้อน เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี และเหล็กแผ่น             
บำงรีดเย็น  

กำรน ำเข้ำปี 2561 คำดว่ำมีมูลค่ำ 10.8 พันล้ำนเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 18.7 (%YoY) 
เพ่ิมขึ้น ทั้งผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงยำว และเหล็กทรงแบน โดยกำรน ำเข้ำ เหล็กเส้นคุณภำพสูง (น ำเข้ำจำกญี่ปุ่น 
และจีน) เหล็กโครงสร้ำงรูปพรรณ (น ำเข้ำเพ่ิมข้ึนจำกจีน และอินเดีย) และลวดเหล็ก (น ำเข้ำเพ่ิมข้ึนจำกเวียดนำม และ
ไต้หวัน) ส ำหรับกำรน ำเข้ำเหล็กทรงแบนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 18.1  ผลิตภัณฑ์ที่มีกำรน ำเข้ำเพ่ิมขึ้น เช่น คือ เหล็กแบน               
บำงรีดเย็น (น ำเข้ำเพ่ิมขึ้นจำกญี่ปุ่น และเกำหลีใต้) เหล็กแผ่นบำงรีดร้อน (น ำเข้ำเพ่ิมขึ้นจำกญี่ปุ่น) และเหล็กแผ่น
เคลือบโครเมียม (น ำเข้ำเพ่ิมข้ึนจำกจีน) 

แนวโน้มอุตสำหกรรมเหล็ก และเหล็กกล้ำ ปี 2562 คำดกำรณ์ว่ำกำรผลิตปรับตัวเพ่ิมขึ้น
เล็กน้อยอยู่ที่ประมำณร้อยละ 1.0-2.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยปรับตัวเพ่ิมขึ้นทั้งผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม
เหล็กทรงยำว และกลุ่มเหล็กทรงแบน จำกกำรขยำยตัวของกำรบริโภคภำยในประเทศและต่ำงประเทศ ซึ่งส่งผลให้         
กำรผลิตของอุตสำหกรรมต่อเนื่องขยำยตัว เช่น อุตสำหกรรมผลิตยำนยนต์ อุตสำหกรรมผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ำ และ
อุตสำหกรรมก่อสร้ำง ส่วนกำรจ ำหน่ำยเหล็กปี 2562 คำดว่ำจะมีปริมำณ 17.9 ล้ำนตัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.7  
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สรุปสัญญาในการว่าจ้างติดตั้งงาน 

บริษัทฯ มีกำรว่ำจ้ำงผู้ รับ เหมำช่วงในกำรติดตั้ งผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ  จัดจ ำหน่ำย                    
โดยในปัจจุบันมีผู้รับเหมำช่วงที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียนแล้วมำกกว่ำ 30 รำย ในจ ำนวนนี้ได้มีกำรลงนำมในสัญญำหลัก        
ในกำรว่ำจ้ำงผู้รับเหมำช่วงแล้วทั้งหมด สำระส ำคัญของสัญญำโดยทั่วไปสำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

ข้อมูลเบื้องต้นของสัญญำ: สัญญำหลักว่ำจ้ำงและรับจ้ำง จัดท ำขึ้นระหว่ำงบริษัทฯ และผู้รับเหมำช่วงที่รับงำนติดตั้ง
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีผลบังคับใช้ต่องำนทั้งหมดที่บริษัทฯ ว่ำจ้ำงผู้รับเหมำช่วงตลอด
อำยุของสัญญำ 

ระยะเวลำตำมสัญญำ: เป็นเวลำ 2 ปี นับจำกวันที่ท ำสัญญำ ทั้งนี้บริษัทฯ มีสิทธิที่จะยุติสัญญำได้โดยแจ้งให้
คู่สัญญำทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 90 วัน 

เงื่อนไขตำมสัญญำ: - บริษัทฯ จะช ำระเงินให้แก่ผู้รับเหมำช่วงตำมรำคำที่ตกลงกันไว้ โดยบริษัทฯ จะไม่
 รับภำระค่ำใช้จ่ำยใดๆ อีก ไม่ว่ำจะเป็นค่ำแรงงำนที่เพ่ิมข้ึน หรือค่ำชดเชยใดๆ 
- ผู้รับเหมำช่วงจะต้องจัดหำคนงำน เครื่องมือเครื่องใช้  โดยค่ำใช้จ่ำยของผู้รับเหมำช่วงเอง 
- ผู้รับเหมำช่วงต้องสรุปใบส่งมอบงำนซึ่งรำยงำนถึงควำมคืบหน้ำของงำนให้บริษัทฯ 

ภำยในวันที่ 5 และ 20 ของเดือน 
- บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสลับเปลี่ยนงำนตำมสัญญำได้ทุกเวลำ โดยจะท ำ 

เป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับเหมำช่วงทรำบ 
- ในกรณีที่ผู้รับเหมำช่วงท ำงำนเสร็จเกินระยะเวลำที่ก ำหนด จะต้องช ำระค่ำเสียหำย               

อันเกิดจำกควำมล่ ำช้ ำดังกล่ำว รวมทั้ งรำยงำนสำเหตุของควำมล่ ำช้ ำให้ กับ                   
บริษัทฯ ทรำบ นอกจำกนั้นผู้รับเหมำช่วงต้องช ำระค่ำเสียหำยให้แก่บริษัทฯ ร้อยละ 
0.3 ต่อวัน ทุกๆ วันนับจำกวันที่ครบก ำหนดเวลำจนกว่ำจะสำมำรถส่งมอบงำนได้ 

- ผู้รับเหมำช่วงจะรับผิดชอบต่อควำมบกพร่องเสียหำยของงำนที่ส่งมอบแล้วเป็น
ระยะเวลำ 12 เดือนนับจำกวันส่งมอบ โดยจัดกำรซ่อมแซมภำยในระยะเวลำรับประกัน
ด้วยค่ำใช้จ่ำยของผู้รับเหมำช่วงเอง 

- บริษัทฯ หักเงินประกันผลงำนร้อยละ 5.0 จำกผลงำนที่เบิก และจะคืนเงินประกัน
หลังจำกงำนสิ้นสุดแล้ว 1 ปี 

2.1.3 ธุรกิจจ าหน่ายและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) 
 

1. ลักษณะผลิตภัณฑ์และการให้บริการ 

ด ำเนินงำนภำยใต้บริษัท โซลำร์ เพำเวอร์ รูฟ จ ำกัด (SPR) จดทะเบียนจัดตั ้งขึ ้นเมื ่อวันที่                      
1 พฤษภำคม 2556 ซึ่งเป็นผู้น ำในกำรพัฒนำธุรกิจจ ำหน่ำยและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ 
(Solar Roof)เป็นรำยแรกในประเทศไทยและประชำคมอำเซียน โดย SPR ได้แบ่งกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
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1.1 กลุ่มลูกค้าบ้านที่อยู่อาศัย 

เมื่อวันที่ 18 กันยำยน 2557 SPR ได้แต่งตั้งบริษัท โฮม โปรดักซ์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน)               
หรือ HomePro เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ (SPR Solar Roof) ส ำหรับลูกค้ำ         
บ้ำนที่อยู่อำศัย จ ำนวน 82 สำขำครอบคลุมทั่วประเทศ โดยมีผลิตภัณฑ์มำตรฐำน 4 ขนำด คือ S, M, L และ XL        
ทั้งนี้ HomePro ได้จัดสรรพ้ืนที่ในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ ซึ่ งเป็นจุดให้ควำมรู้เกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์บนหลังคำ SPR Solar Roof ซึ่งสำมำรถดูรำยละเอียดได้ที่ www.sprsolarroof.co.th หรือ HomePro 
Call Center: 02-831-6000 

ในปี 2561 SPR ได้มีกำรประชำสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยอย่ำงต่อ เนื่อง 
ภำยใต้แบรนด์ SPR Solar Roof ร่วมกับ HomePro จ ำนวน 2 งำน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 16 -25 มีนำคม 2561 SPR ร่วมออกบูธแสดงสินค้ำเพ่ือแนะน ำผลิตภัณฑ์ SPR 
Solar Roof ภำยในงำน  HomePro Expo ครั้งที่  27 ซึ่ งถือเป็นงำนแสดงสินค้ำตกแต่งบ้ำนจำกผู้ผลิตชั้นน ำ
กว่ำ 300 บริษัท ที่ร่วมกันลดรำคำพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ ณ ฮอลล์ 5-8 ศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชุมอิมแพค 
อำรีน่ำ เมืองทองธำนี จังหวัดนนทบุรี โดยบริษัทฯ ได้รับควำมสนใจจำกลูกค้ำเป็นจ ำนวนมำกในกำรเปิดส ำรวจ            
เพ่ือติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ  

 

 

 

 

 

 
 

เมื่อวันที่ 20-29 กรกฎำคม 2561 SPR ร่วมออกบูธแสดงสินค้ำเพ่ือแนะน ำผลิตภัณฑ์ SPR 
Solar Roof ภำยในงำนโฮมโปร แฟร์ ครั้งที่ 3 (HomePro Fair 2018) ซึ่งได้รับควำมสนใจจำกลูกค้ำเป็นจ ำนวนมำก
ในกำรเปิดส ำรวจเพ่ือติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ   
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1.2 กลุ่มลูกค้าอาคารพาณิชย์ อาคารส านักงาน อาคารส่วนราชการ 

SPR ได้มีกำรประชำสัมพันธ์เพ่ือติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ (Solar 
Roof) ให้แก่ลูกค้ำอำคำรพำณิชย์ ทั้งในกรุงเทพมหำนครและต่ำงจังหวัด และหน่วยงำนภำครัฐ เช่น ธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น เพ่ือประโยชน์ทำงตรงในกำรประหยัดค่ำไฟฟ้ำแก่ลูกค้ำ 
และประโยชน์ทำงอ้อม เช่น กำรปลดปล่อยก๊ำซ CO2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกำรก่อปัญหำสภำวะโลกร้อน  

1.3 กลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม 

SPR ได้มุ่งเน้นกลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรมมำกยิ่งขึ้น เนื่องจำกภำครัฐมีนโยบำยส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (บีโอไอ) ได้ก ำหนด
นโยบำยให้ผู้ประกอบกำรที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ สำมำรถน ำค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตั้ง
จ ำนวนร้อยละ 50 ไปหักลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลได้ จนถึงปี 2563 ส่งผลท ำให้ในปี 2561 SPR มีกลุ่มลูกค้ำ
โรงงำนอุตสำหกรรมเพ่ิมมำกข้ึน 

2. การตลาดและการแข่งขัน 

2.1 กลยุทธ์การแข่งขัน 

SPR มีแผนกำรด ำเนินงำนอย่ำงชัดเจน โดยมี พันธมิตรทำงธุรกิจร่วมกับ Kyocera 
Corporation (Kyocera) ซึ่งเป็นผู้น ำในนวัตกรรมกำรผลิตแผงเซลล์แสงอำทิตย์ที่มีคุณภำพสูงสุดในระดับสำกล SPR 
มีควำมใส่ใจในกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ เพ่ือให้ลูกค้ำได้รับผลประโยชน์สูงสุดและสร้ำง
ควำมเชื่อมั่นว่ำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงครบวงจร ภำยใต้กลยุทธ์ดังนี้ 

Best Value ระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ สำมำรถช่วยลดค่ำใช้จ่ำยด้ำน
ไฟฟ้ำทันที และช่วยลดสภำวะโลกร้อนทันทีหลังกำรติดตั้ง โดย SPR ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของค่ำใช้จ่ำยด้ำนไฟฟ้ำ                  
ของลูกค้ำท่ีสำมำรถควบคุมได้ ซึ่งกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ (Solar Roof) เป็นกำรตอบ
โจทย์ กำรควบคุมรำยจ่ำยค่ำไฟฟ้ำให้กับลูกค้ำ ทั้งยังเป็นกำรสนับสนุนกำรใช้พลังงำนสะอำด  

Best Design ทีมงำนมืออำชีพของ SPR ให้บริกำรลูกค้ำแบบครบวงจร ตั้งแต่กำรส ำรวจ                       
กำรออกแบบ กำรติดตั้ง กำรทดสอบกำรท ำงำนของระบบ กำรยื่นเอกสำรรำชกำร รวมถึงกำรบริกำรหลังกำรขำย                 
โดยทีมงำนวิศวกรรมที่มีควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญในกำรให้บริกำรลูกค้ำ  

Best Output ระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ  เลือกใช้แผงเซลล์
แสงอำทิตย์ที่มีคุณภำพสูงสุด ผลิตโดย Kyocera Corporation (Kyocera) ประเทศญี่ปุ่น และอุปกรณ์ที่มีคุณภำพสูง
สุดเพื่อควำมยั่งยืนของระบบยำวนำนกว่ำ 25 ปี 
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Best Service SPR ให้กำรบริกำรติดตำมและรำยงำนกำรผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์   
บนหลังคำเป็นระยะเวลำ 2 ปี เพ่ือยืนหยัดในกำรให้บริกำรที่เป็นเลิศ โดยหลังจำกที่มีกำรเชื่อมต่อระบบเสร็จสิ้นแล้ว 
SPR มีกำรติดตำมค่ำพลังงำนผ่ำนทำงระบบประมวลผลและกำรใช้พลังงำนของลูกค้ำในแบบเรียลไทม์ โดยมีกำร
รำยงำนผลออกมำในรูปแบบรำยงำนประจ ำวัน ประจ ำเดือน และประจ ำปี ซึ่งสำมำรถแสดงผลทั้งค่ำพลังงำน จ ำนวน
หนว่ยที่ผลิตได้จำกระบบกำรใช้พลังงำนของลูกค้ำ สภำพภูมิอำกำศ และประมำณกำรลดกำรปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์
ออกสู่ชั้นบรรยำกำศ รำยงำนนี้จะท ำให้ลูกค้ำสำมำรถทรำบถึงปัญหำที่เกิดขึ้นของระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์
บนหลังคำ (Solar Roof) และ SPR ยังสำมำรถแก้ไขปัญหำได้อย่ำงทันท่วงที รวมทั้งยังสำมำรถใช้เป็นส่วนหนึ่งในกำร
วำงแผนกำรใช้พลังงำนได้อย่ำงเหมำะสมอีกด้วย 

2.2 สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม 

ธุรกิจจ ำหน่ำยและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ (Solar Roof)              
มีแนวโน้มในกำรแข่งขันสูงขึ้น จำกกำรที่ภำครัฐมีนโยบำยส่งเสริมและสนับสนุนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์                   
ท ำให้มีผู้ประกอบกำรสนใจท ำธุรกิจโซลำร์รูฟมำกขึ้น รวมถึงอุปกรณ์ในกำรผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ                     
มีกำรน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศด้วยระดับคุณภำพและรำคำทีห่ลำกหลำย จึงก่อให้เกิดกำรแข่งขันด้ำนรำคำอย่ำงรุนแรง 

อย่ำงไรก็ตำม SPR มีทีมงำนที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินกำร
ธุรกิจผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Farm) มำอย่ำงยำวนำน และเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภำพสูงสุด                  
โดยใช้แผงเซลล์แสงอำทิตย์จำก Kyocera ซึ่งมีประสบกำรณ์ในกำรผลิตและจ ำหน่ำยแผงเซลล์แสงอำทิตย์มำยำวนำน
กว่ำ 60 ปี และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำจำก SMA ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำยเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำจำกประเทศ
เยอรมนี ที่มีผลิตภัณฑ์จ ำหน่ำยทั่วโลก รวมถึงอุปกรณ์และเครื่องมือต่ำงๆ แบบเดียวกับที่ใช้ในโซลำร์ฟำร์ม เพื่อกำรันตี                
ในมำตรฐำนอุปกรณ์ต่ำงๆ ว่ำมีคุณภำพจำกกำรใช้งำนจริง จึงท ำให้มั่นใจได้ว่ำจะสำมำรถแข่งขันกับผู้ประกอบกำร   
รำยอื่นได ้

2.1.4 ผู้แทนจ าหน่ายและผู้ ให้บริการเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) อย่างเป็นทางการ 
(Authorised Sales & Service Partnership) ของ SMA Solar Technology AG (SMA) 
ประเทศเยอรมนี 
 

1. ลักษณะผลิตภัณฑ์และการให้บริการ 

ด ำเนินงำนภำยใต้บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (SPE) ตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2561 
เป็นต้นมำ ซึ่ง SMA เป็นผู้น ำด้ำนกำรผลิตเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ (Inverter) ถือเป็นอุปกรณ์หลักในกำรผลิตไฟฟ้ำ
จำกพลังงำนแสงอำทิตย์ SMA มียอดขำยครึ่งแรกของปี 2561 จ ำนวน 394.6.5 ล้ำนยูโร  มีก ำไรสุทธิ 11 ล้ำนยูโร               
รวมกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำกว่ำ 4,305 เมกะวัตต์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2561) โดยมีผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นระบบ
ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์อันทรงประสิทธิภำพ ทั้งแบบใช้ในบ้ำนพักอำศัย ใช้เพ่ือกำรพำณิชย์ และใช้ในโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์ขนำดใหญ่ ระบบของ SMA สำมำรถรองรับกำรต่อเชื่อมแบตเตอรี่ได้หลำยประเภท ทั้งนี้ SMA 
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แฟรงก์เฟิร์ตแห่งประเทศเยอรมนี ประเภท Prime Standard (รหัส S92)  
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อีกทั้ง SPCG ยังเลือกใช้เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ (Inverter) จำก SMA ด้วยเชื่อมั่นในคุณภำพ   
และประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของระบบ Inverter ประกอบกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นที่ยอมรับในระดับสำกล                    
โดยโครงกำรโซลำร์ฟำร์มทุกแห่ง รวมทั้งกำรให้บริกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ (Solar 
Roof) ให้กับลูกค้ำทุกรำย จนกระทั่งเมื่อ SMA ก ำลังมองหำ Strategic Partner ในภูมิภำคอินโดจีน และ SPCG               
ถือเป็นลูกค้ำที่มีสัดส่วนมำกกว่ำ 60% ของจ ำนวน Inverter ทั้งหมดในภูมิภำคนี้ SPCG จึงเล็งเห็นโอกำสในกำร              
ท ำธุรกิจในด้ำนกำรจัดจ ำหน่ำยและกำรให้บริกำรทั้งในประเทศไทยและภูมิภำคอินโดจีน จึงท ำให้ SPE ซึ่งเป็นบริษัทใน
เครือของ SPCG ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้แทน Authorised Sales & Service Partnership อย่ำงเป็นทำงกำร  

เมื่อวันที่ 30 สิงหำคม 2561 บริษัทฯ ได้มีกำรจัดงำนแถลงข่ำวควำมร่วมมือกับ SMA Solar 
Technology AG (SMA) ประเทศเยอรมนี โดย ดร.วันดี กุญชรยำคง จุลเจริญ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำร
ผู้ จั ด ก ำรให ญ่  SPCG พ ร้อมด้ วย  Mr.Rakesh Khanna Managing Director of SMA India และ Mr.Joseph 
Helweg, Head of Global Service Operations APAC ณ โรงแรมเซ็นทรัลพลำซำ ลำดพร้ำว ในฐำนะที่บริษัท              
โซล่ำ เพำเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด “SPE” (บริษัทในเครือของ SPCG) ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจ ำหน่ำยและ                  
ผู้ให้บริกำรเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ (Inverter) อย่ำงเป็นทำงกำร (Authorised Sales & Service Partnership) 
เพียงรำยเดียวในประเทศไทย เพ่ือดูแลลูกค้ำของ SMA ทั้งในประเทศไทยและภูมิภำคอินโดจีนอีก 4 ประเทศ 
ประกอบด้วย ประเทศเวียดนำม ลำว กัมพูชำ และพม่ำ  

 

 

 

 

 

 

 

2.  การตลาดและการแข่งขัน 

2.1 กลยุทธ์การแข่งขัน 

2.1.1 ด้านการเป็นผู้แทนจ าหน่าย 

SPE มีควำมมุ่งมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจในฐำนะผู้แทนจ ำหน่ำยเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ 
(Inverter) จำก SMA Solar Technology AG (SMA) ประเทศเยอรมนี โดยในช่วงเริ่มต้นได้มีกำรตั้งเป้ำหมำยของ        
ธุรกิจนี้ โดยก ำหนดส่วนแบ่งกำรตลำดให้ได้ 30% ของมูลค่ำกำรซื้อขำยในประเทศไทย ซึ่งจำกกำรส ำรวจตลำด
ประเทศไทยมีควำมต้องกำร Inverter ในตลำดโซลำร์รูฟเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพำะกลุ่ม String Inverter โดย SPE             
จะเริ่มรุกธุรกิจในตลำดนี้ก่อน  
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อย่ำงไรก็ตำม SPE จ ำเป็นต้องเริ่มต้นท ำกำรตลำดทั้งในส่วนของลูกค้ำผู้ใช้งำน Inverter 
รำยเดิมให้ได้รับทรำบ เพ่ือมุ่งหวังกำรต่อยอดกำรจัดจ ำหน่ำยในอนำคต ตลอดจนกำรเสำะแสวงหำลูกค้ำรำยใหม่              
ที่เพ่ิมเติมมำกขึ้น นอกจำกนี้ ยังมีโอกำสท ำกำรตลำดในภูมิภำคอินโดจีนอีก 4 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศ
เวียดนำม ลำว กัมพูชำ และพม่ำ โดยเริ่มจำกประเทศเวียดนำมก่อน ซึ่งตลำดโซลำร์รูฟถือเป็นตลำดใหม่และ            
ก ำลังเริ่มต้น ท ำใหม้องเห็นโอกำสในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ของ SMA 

2.1.2 ด้านการเป็นผู้ให้บริการ 

SPE มีควำมมุ่งมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจในฐำนะผู้ ให้บริกำรเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ 
(Inverter) จำก SMA Solar Technology AG (SMA) ประเทศเยอรมนี โดยมีทีมงำนที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์               
ในกำรท ำงำนร่วมกับ SMA มำเป็นระยะเวลำนำน ท ำให้มั่นใจได้ว่ำจะน ำมำพัฒนำกำรให้บริกำรลูกค้ำของ SPE 
ตลอดจนลูกค้ำกลุ่มใหม่ให้มีประสิทธิภำพสูงสุดเทียบเท่ำมำตรฐำนกำรบริกำรจำก SMA ซึ่งเป็นหัวใจส ำคัญในกำรสร้ำง
ควำมเชื่อมั่นและ ควำมไว้วำงใจในธุรกิจนี้ด้วย ทั้งนี้ SPE ยังเข้ำมำช่วยท ำให้ลูกค้ำผู้ใช้ Inverter ทุกรำยได้รับกำร
บริกำรที่ดียิ่งขึ้นจำกเดิม และสำมำรถช่วยแก้ปัญหำในเบื้องต้นได้ทันที เนื่องจำกลูกค้ำผู้ใช้ Inverter บำงรำย               
ประสบปัญหำในเรื่องของกำรติดต่อสื่อสำร เช่น เรื่องของก ำแพงภำษำ และเวลำที่ต่ำงกันของแต่ละประเทศ           
ท ำให้ลูกค้ำไม่ได้รับควำมสะดวกในกำรติดต่อ เป็นต้น 

2.2 สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม 

ปัจจุบันมีผู้ผลิตและจ ำหน่ำยเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ (Inverter) ในประเทศไทย              
จ ำนวนมำก ท ำให้เกิดกำรแข่งขันที่สูงขึ้น ซึ่งกำรแข่งขันส่วนใหญ่จะอยู่ในตลำด Solar Roof โดยเฉพำะกลุ่มผู้ผลิต              
และจ ำหน่ำยที่มำจำกฝั่งเอเชีย จะเน้นกำรใช้กลยุทธ์ด้ำนรำคำเป็นหลัก อย่ำงไรก็ตำม SPE ในฐำนะที่เป็นผู้แทน
จ ำหน่ำยและผู้ให้บริกำรรำยใหม่ มีควำมมุ่งมั่นในกำรให้บริกำรด้วยคุณภำพที่ดีที่สุด ด้วยกำรน ำเสนอโซลูชั่นแพ็คเกจ  
ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ และกำรบริกำรที่มีประสิทธิภำพสูงสุดเทียบเท่ำมำตรฐำนกำรบริกำรจำก SMA 
ดังนั้น จึงมคีวำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน 

 

2.2 โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัทฯ สำมำรถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท กล่ำวคือ 

2.2.1 รายได้จากธุรกิจลงทุนและพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์ม ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 ส่วนคือ 
(1) รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Farm) 
(2) รำยได้จำกธุรกิจบริกำรรับเหมำก่อสร้ำงโซลำร์ฟำร์มแบบครบวงจร (EPC) 
(3) รำยได้จำกธุรกิจบริกำรด้ำนกำรปฏิบัติกำร บ ำรุงรักษำ และกำรประมวลผลโซลำร์ฟำร์ม (OM&M) 

2.2.2 รายได้จากธุรกิจหลังคาเหล็กและโครงสร้างพร้อมบริการครบวงจร ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ส่วนคือ 
(1) รำยได้จำกกำรขำย 
(2) รำยได้จำกกำรขำยพร้อมติดตั้ง 

2.2.3 รายได้จากธุรกิจจ าหน่ายและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ซึ่งแบ่งได้เป็น     
2 ส่วนคือ 
(1) รำยได้จำกกำรขำย 
(2) รำยได้จำกกำรขำยพร้อมติดตั้ง 
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2.2.4 รายได้จากการเป็นผู้แทนจ าหน่ายและผู้ให้บริการเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Authorized Sales    
& Service Partnership) ของ SMA Solar Technology AG (SMA) ประเทศเยอรมนี ซึ่งแบ่ง
ได้เป็น 2 ส่วนคือ 
(1) รำยได้จำกกำรขำย 
(2) รำยได้จำกกำรบริกำร 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559,2560 และ 2561 สรุปได้ดังนี้ 

โครงสร้างรายได้ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

รอบปีสิ้นสุดวนัที่  รอบปีสิ้นสุดวนัที่   รอบปีสิ้นสุดวนัที่   รอบปีสิ้นสุดวนัที ่ รอบปีสิ้นสุดวนัที ่ รอบปีสิ้นสุดวนัที ่

31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-61 
มูลค่า 

ร้อยละ* 
มูลค่า 

ร้อยละ* 
มูลค่า 

ร้อยละ* 
มูลค่า 

ร้อยละ* 
มูลค่า 

ร้อยละ* 
มูลค่า 

ร้อยละ* 
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) 

(1) ธุรกิจโซลำร์ฟำร์ม                       

1. รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ - - - - - - 4,361.50 78.7 4,273.0 69.8 4,297.5 71.1 

2 รำยได้จำกสัญญำก่อสร้ำง - - - - - - - - - - - - 

3. รำยได้จำกกำรให้บรกิำร - - - - - - - - - - - - 

4.รำยได้จำกกำรขำย - - - - - - - - 6.0 0.1 4.6 0.1 

รวมรายได้ธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม - - - - - - 4,361.50 78.7 4,279.0 69.9 4,302.1 71.2 

(2) ธุรกิจเหลก็                       

1. รำยได้จำกกำรขำย - - - - - - 143.1 2.6 148.2 2.4 99.8 1.6 

2. รำยได้จำกกำรขำยพร้อมติดตั้ง - - - - - - 68.3 1.2 61.9 1.0 66.0 1.1 

รวมรายได้ธุรกิจเหล็ก - - - - - - 211.4 3.8 210.1 3.4 165.8 2.7 

(3) ธุรกิจกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทติย์บนหลังคำ 

                      

1. รำยได้จำกกำรขำย - - - - -  -  12.4 0.2 19.7 0.3 34.2 0.6 
2. รำยได้จำกกำรขำยพร้อมติดตั้ง - - - - -  -  862.8 15.6 1,499.6 24.5 1,415.6 23.4 

รวมรายได้ธุรกิจการติดต้ังระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บน
หลังคา 

- - - - -  -  875.2 15.8 1,519.3 24.8 1,449.8 24.0 

(4) รำยได้จำกกำรเป็นผู้แทน
จ ำหน่ำยและผู้ให้บรกิำรของSMA 

            

1. รำยได้จำกกำรขำย     - -     0.2 0.0 
2. รำยได้จำกกำรบรกิำร     - -     10.3 0.1 
รวมรายได้จากการเปน็ผู้แทน
จ าหน่ายและผู้ให้บริการของSMA 

    - -     10.5 0.1 

(4) รำยได้อื่น 1,636.90 100.0 1,615.4 100.0 1,648.3 100.0 96.2 1.7 114.8 1.9 118.3 2.0 
รวมรายได้ท้ังหมด 1,636.90 100.0 1,615.4 100.0 1,648.3 100.0 5,544.30 100.0 6,123.2 100.0 6,046.5 100.0 

หมายเหตุ: *ร้อยละของรำยได้รวม 
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โครงสร้างรายได้ของธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม 

โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัทฯ จำกธุรกิจโซลำร์ฟำร์ม ซึ่งบริษัทฯ ด ำเนินกำรผ่ำน SPC ส ำหรับรอบปีบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559, 2560 และ 2561 สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

โครงสร้างรายได้ 

รอบปีสิ้นสุดวันที ่
31-ธ.ค.-59 

รอบปีสิ้นสุดวันที ่
31-ธ.ค.-60 

รอบปีสิ้นสุดวันที ่
31-ธ.ค.-61 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ * 
 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ * 
 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ * 
 

1.บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 1) จ ำกัด 126.7 2.9 125.4 2.9 126.2 2.9 
2.บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (สกลนคร 1) จ ำกัด 120.6 2.8 119.1 2.8 119.0 2.8 
3.บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (นครพนม 1) จ ำกัด 119.4 2.7 117.6 2.8 120.3 2.8 
4.บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 2) จ ำกัด 127.6 2.9 126.5 3.0 127.0 3.0 
5.บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (เลย 1) จ ำกัด 117.3 2.7 113.0 2.6 116.1 2.7 
6.บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 1) จ ำกัด 121.9 2.8 117.5 2.8 121.1 2.8 
7.บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 3) จ ำกัด 126.3 2.9 123.8 2.9 123.6 2.9 
8.บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 4) จ ำกัด 122.6 2.8 119.6 2.8 120.8 2.8 
9.บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 7) จ ำกัด 125.6 2.9 123.4 2.9 125.0 2.9 
10.บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 5) จ ำกัด 127.4 2.9 125.7 2.9 125.0 2.9 
11.บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 8) จ ำกัด 127.6 2.9 126.3 3.0 126.2 2.9 
12.บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 9) จ ำกัด 124.5 2.9 121.2 2.8 123.0 2.9 
13.บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 3) จ ำกัด 123.2 2.8 119.6 2.8 121.2 2.8 
14.บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 4) จ ำกัด 119.7 2.7 118.6 2.8 118.5 2.8 
15.บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 5) จ ำกัด 126.1 2.9 124.3 2.9 125.4 2.9 
16.บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 8) จ ำกัด 128.2 2.9 125.2 2.9 127.3 3.0 
17.บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 6) จ ำกัด 127.2 2.9 126.2 3.0 126.4 2.9 
18.บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (บรุีรัมย ์1) จ ำกัด 127.4 2.9 123.9 2.9 123.8 2.9 
19.บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (บรุีรัมย ์2) จ ำกัด 126.5 2.9 122.2 2.9 122.6 2.8 
20.บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 2) จ ำกัด 125.8 2.9 122.2 2.9 121.7 2.8 
21.บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 7) จ ำกัด 125.2 2.9 123.6 2.9 124.3 2.9 
22.บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (นครพนม 2) จ ำกัด 119.9 2.7 117.1 2.7 119.4 2.8 
23.บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (หนองคำย 1) จ ำกัด 120.3 2.8 116.8 2.7 119.0 2.8 
24.บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (บุรีรัมย ์3) จ ำกัด 129.4 3.0 125.7 2.9 124.4 2.9 
25.บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (นครพนม 3) จ ำกัด 122.8 2.8 118.3 2.8 122.3 2.8 
26.บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (อุดรธำนี 1) จ ำกัด 123.7 2.8 116.1 2.7 119.6 2.8 
27.บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (เลย 2) จ ำกัด 118.2 2.7 113.7 2.7 116.0 2.7 
28.บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (สกลนคร 2) จ ำกัด 125.5 2.9 123.1 2.9 125.4 2.9 
29.บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (สุรินทร ์3) จ ำกัด 131.0 3.0 129.7 3.0 128.1 3.0 
30.บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 9) จ ำกัด 120.3 2.8 118.5 2.7 118.0 2.7 
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โครงสร้างรายได้ 

รอบปีสิ้นสุดวันที ่
31-ธ.ค.-59 

รอบปีสิ้นสุดวันที ่
31-ธ.ค.-60 

รอบปีสิ้นสุดวันที ่
31-ธ.ค.-61 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ * 
 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ * 
 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ * 
 

31.บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 10) จ ำกัด 122.2 2.8 119.5 2.8 119.6 2.8 
32.บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 6) จ ำกัด 125.7 2.9 124.2 2.9 123.4 2.9 
33.บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (สุรินทร ์1) จ ำกัด 128.1 2.9 129.9 3.0 126.9 2.9 
34.บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (สุรินทร ์2) จ ำกัด 128.9 3.0 128.3 3.0 125.4 2.9 
35. บริษัท เอ เจ เทคโนโลยี จ ำกดั 63.8 1.5 63.0 1.4 62.0 1.4 
36.บริษัท ทิพยนำรำยณ์ จ ำกดั 64.9 1.5 64.2 1.5 63.5 1.5 
รวมรายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้า 4,361.5 100.0 4,273.0 99.9 4,297.5 99.9 
รำยได้จำกกำรขำย  - - 6.0 0.1 4.6 0.1 
รวมรายได้ของธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม 4,361.5 100.0 4,279.0 100.0 4,302.1 100.0 
 
หมายเหตุ:    *คิดเป็นร้อยละของรำยได้ของธุรกิจโซลำร์ฟำร์ม 
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3.  ปัจจัยความเสี่ยง 

บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจหลัก 4 ด้ำน ได้แก่ 
3.1 ธุรกิจผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Farm) ธุรกิจบริกำรรับเหมำก่อสร้ำงโซลำร์ฟำร์มแบบ                   

ครบวงจร (“Engineering, Procurement and Construction: EPC”) และธุรกิจบริกำรด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
กำรบ ำรุงรักษำ และกำรประมวลผลโซลำร์ฟำร์ม (“Operation, Maintenance and Monitoring: OM&M”) 
ด ำเนินงำนภำยใต้ “บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด (SPC) และ “บริษัท โซลำร์ เพำเวอร์ แอสเซ็ท จ ำกัด 
(SPA)” 

3.2 ธุรกิจหลังคำเหล็กและโครงสร้ำงพร้อมบริกำรครบวงจร (Steel Roof) ด ำเนินกำรภำยใต้ “บริษัท สตีลรูฟ 
จ ำกัด (SRC)” 

3.3 ธุรกิจจ ำหน่ำยและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ (Solar Roof) ด ำเนินงำนภำยใต้ 
“บริษัท โซลำร์ เพำเวอร์ รูฟ จ ำกัด (SPR)” 

3.4 ผู้แทนจ ำหน่ำยและผู้ให้บริกำรเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ (Inverter) อย่ำงเป็นทำงกำร (Authorised Sales & 
Service Partnership) ของ SMA Solar Technology AG (SMA) ประเทศเยอรมนี  ด ำเนินงำนภำยใต้ 
“บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (SPE)” 
 
3.1 ความเสี่ยงจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) ธุรกิจบริการ

รับเหมาก่อสร้างโซลาร์ฟาร์มแบบครบวงจร (“Engineering, Procurement and 
Construction: EPC”) และธุรกิจบริการด้านการปฏิบัติการ การบ ารุงรักษา และการ
ประมวลผลโซลาร์ฟาร์ม (“Operation, Maintenance and Monitoring: OM&M”)  

 

3.1.1 ความเสี่ยงจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) 

(1) ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าเพียง               
รายเดียว 

เนื่องจำกโครงกำรโซลำร์ฟำร์มทั้งหมดใช้แผงเซลล์แสงอำทิตย์จำก  Kyocera Corporation 
(Kyocera) ประเทศญี่ ปุ่ น ยกเว้น AJ Technology ที่ ใช้แผงพลังงำนแสงอำทิตย์ของ REC ประเทศสิงคโปร์                           
ใช้เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำทั้งหมดจำก SMA Solar Technology AG (SMA) ประเทศเยอรมนีเพียงรำยเดียว 

Kyocera ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2502 และได้จดทะเบียนในตลำดหุ้นนิวยอร์คและตลำด
หุ้นโตเกียว ซึ่งเป็นบริษัทที่มีควำมเข้มแข็งทำงกำรเงินมำเป็นระยะเวลำยำวนำน โดยไม่เคยขำดทุนตลอดระยะเวลำ                 
กำรด ำเนินงำนมำยำวนำนกว่ำ 60 ปี โดย ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561 Kyocera มีทุนจดทะเบียนช ำระแล้วจ ำนวน 
115,703 ล้ำนเยน และมียอดขำยรวมทั้งสิ้น 1,577,039 ล้ำนเยน โดยมีก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนถึง 81,789                    
ล้ำนเยน Kyocera มีจ ำนวนพนักงำนทั้งหมดถึง 75,940 คน และยังมีบริษัทในเครือรวมกันกว่ำ 265 บริษัททั่วโลก            
โดยมีรำยละเอียดตำมข้อมูลดังนี้ 
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แหล่งที่มำ: http://global.kyocera.com/company/download/index.html 
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SMA เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหุ้นแฟรงค์เฟิร์ต ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยเครื่อง

แปลงกระแสไฟฟ้ำรำยใหญ่ และมีกำรใช้งำนทั่วโลกมำกขึ้นถึง 50 กิกะวัตต์ มีบริษัทในเครือซึ่งรองรับกับกำรด ำเนิน
ธุรกิจพลังงำนแสงอำทิตย์ได้อย่ำงครอบคลุมทั้ง ผลิต ดูแล และซ่อมบ ำรุง อีกทั้งยังเป็นผู้น ำทำงด้ำนเทคโนโลยีมำนำน
กว่ำ 30 ปี SMA มียอดขำยครึ่งแรกของปี 2561 จ ำนวน 394.6.5 ล้ำนยูโร โดยมีก ำไรสุทธิ 11 ล้ำนยูโร รวมกำรผลิต
กระแสไฟฟ้ำกว่ำ 4,305 เมกะวัตต์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2561) 

จุดเด่นของ SMA คือเป็นบริษัทชั้นน ำด้ำนเทคโนโลยีโดยมีแผนกำรทำงธุรกิจที่น่ำสนใจในด้ำนต่ำงๆ 
ดังนี้  

- ประสบกำรณ์ตรงเกี่ยวกับตลำดโซลำร์ทั่วโลก 
- SMA เป็นผู้น ำอันดับ 1 ในอุตสำหกรรม Solar Inverter มำนำนกว่ำ 2 ทศวรรษ 
- เทคโนโลยีที่น ำสมัย และมีกำรออกสินค้ำใหม่ให้สอดคล้องกับยุคสมัยได้เป็นอย่ำงดี 
- แผนกำรทำงธุรกิจที่พร้อมปรับเปลี่ยนได้ตำมสถำนกำรณ์และมีกลยุทธ์ในกำรค้นหำต้นทุนที่มี

ประสิทธิภำพสูงสุด 
- มีทีมขำยและโครงสร้ำงส ำหรับทีมบริกำรหลังกำรขำยอย่ำงเข้มแข็ง 
- มีกำรเปลี่ยนแปลงกระบวนกำรที่จะน ำไปสู่กำรลดต้นทุนอย่ำงชัดเจน 
- สภำพคล่องทำงกำรเงินสูงเนื่องจำกมีอัตรำส่วนของผู้ถือหุ้นและเงินสดในมือสูง 
- มีต ำแหน่งในกำรแข่งขันในตลำดต่ำงจำกคู่แข่งและโดดเด่นอย่ำงชัดเจน 
- มีโครงสร้ำงผู้ร่วมทุนท่ีเข้มแข็งและม่ันคง เช่น Danfoss ที่เป็นผู้ร่วมทุนหลัก 

SPCG มีควำมเชื่อมั่นเป็นอย่ำงยิ่งว่ำศักยภำพควำมแข็งแกร่งทำงกำรเงิน เทคโนโลยี และประวัติ               
กำรด ำเนินธุรกิจที่มีมำอย่ำงยำวนำนของทั้ง 2 บริษัท ทั้งในส่วนของแผงเซลล์แสงอำทิตย์ของ Kyocera ที่สำมำรถ
สร้ำงควำมยั่งยืนในกำรใช้งำนด้วยกำรรับประกันผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลำ 25 ปี และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ                  
ของ SMA ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีกำรออกแบบขั้นสูงจำกประเทศเยอรมนี ซึ่ง SPCG ได้ขยำยระยะเวลำกำรรับประกัน           
ให้ยำวนำนถึง 20 ปี ดังนั้น จึงท ำให้มั่นใจได้ว่ำระบบผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์จะสำมำรถผลิตไฟฟ้ำได้อย่ำง
ยำวนำนและยั่งยืน 

(2) ความเสี่ยงจากแสงอาทิตย์มีความเข้มของแสงน้อยกว่าปกติ 

ธุรกิจผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ต้องพ่ึงพิงแสงอำทิตย์เป็นปัจจัยหลักในกำรผลิตไฟฟ้ำ                     
หำกแสงอำทิตย์มีควำมเข้มแสงน้อยกว่ำปกติจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสภำวะอำกำศ หรือในบำงปีประเทศไทย                        
มีเมฆปกคลุมเป็นจ ำนวนมำก อำจจะส่งผลให้โครงกำรโซลำร์ฟำร์มไม่สำมำรถผลิตไฟฟ้ำได้อย่ำงเต็มที่ ซึ่งกระทบ               
ต่อรำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ 

อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกประเทศไทยมีที่ตั้งอยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตร จึงท ำให้มีควำมเข้มของแสงอำทิตย์
สูง โดยบริษัทฯ ได้ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดควำมเข้มของแสงไว้ที่ โครงกำรโซลำร์ฟำร์มทุกแห่ง เพ่ือใช้ประกอบกำร
วิเครำะห์และติดตำมผลกำรเปลี่ยนแปลงของสภำวะอำกำศ 
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(3) ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ 

โครงกำรโซลำร์ฟำร์มทั้ง 36 โครงกำร ตั้งอยู่ในพ้ืนที ่10 จังหวัด แบ่งเป็นภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ซึ่งเป็นที่รำบสูง จ ำนวน 34 โครงกำร ได้แก่ จังหวัดนครรำชสีมำ สกลนคร นครพนม ขอนแก่น บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
หนองคำย อุดรธำนี เลย และภำคกลำง จ ำนวน 2 โครงกำร ได้แก่ จังหวัดลพบุรี ซึ่งทุกโครงกำรได้มีกำรศึกษำถึงควำม
เหมำะสมของสถำนที่ตั้งเป็นอย่ำงดี และศึกษำควำมมั่นคงของกำรติดตั้งแผงเซลล์แสงอำทิตย์เพ่ือป้องกันภัยจำก          
ลมพำย ุปัญหำน้ ำท่วม รวมทั้งค ำนึงถึงกำรป้องกันภัยพิบัติทำงธรรมชำติต่ำงๆ  

ทั้งนี้ ในบริเวณที่จะพัฒนำโครงกำรโซลำร์ฟำร์ม บริษัทฯ มีกำรถมที่ดินให้สูงกว่ำระดับถนน                    
เพ่ือลดโอกำสในกำรเกิดน้ ำท่วม ตลอดจนกำรวำงรำกฐำนของแผงเซลล์แสงอำทิตย์โดยใช้เสำคอนกรีตยำว 3 เมตร                 
ปักลงดิน เพ่ือให้มีควำมทนทำนตำมหลักวิศวกรรม และสำมำรถทนแรงลมได้ 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งได้มีกำรเชื่อม
ระบบสำยดินที่เป็นอิสระออกจำกกันระหว่ำงแผงเซลล์แสงอำทิตย์ เพ่ือช่วยลดควำมเสียหำยที่อำจเกิดจำกฟ้ำผ่ำได้ 
นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังได้ท ำประกันควำมเสี่ยงทุกชนิด (All risks) ซึ่งรวมถึงประกันภัยควำมเสี่ยงจำกกำรหยุดประกอบ
ธุรกิจ (Business Interruption Insurance)  

 
(4) ความเสี่ยงจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์เสื่อมสภาพเร็วกว่าก าหนด 

ปริมำณไฟฟ้ำที่ได้จำกโครงกำรโซลำร์ฟำร์มขึ้นอยู่กับหลำยปัจจัย ซึ่งหนึ่งในปัจจัยที่มีผลต่อปริมำณ
ไฟฟ้ำคือกำรเสื่อมสภำพของแผงเซลล์แสงอำทิตย์ หำกแผงเซลล์แสงอำทิตย์มีกำรเสื่อมสภำพเร็วกว่ำปกติ อำจส่งผล               
ต่อปริมำณไฟฟ้ำที่ผลิตได้ โดยอำจท ำให้ผลิตไฟฟ้ำได้น้อยลงและจะส่งผลกระทบต่อรำยได้ที่ประมำณกำรไว้  

อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ ได้เลือกใช้แผงเซลล์แสงอำทิตย์แบบโฟโตโวลตำอิก (Photovoltaic: PV)                  
ที่ได้รับกำรประกันควำมเสื่อมสภำพจำก Kyocera เป็นระยะเวลำ 25 ปี โดย Kyocera รับประกันว่ำภำยใน 12 ป ี            
นับจำกวันแรกที่ด ำเนินกำรผลิตไฟฟ้ำ แผงเซลล์แสงอำทิตย์จะสำมำรถผลิตไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 ของ
ประสิทธิภำพของแผงเซลล์แสงอำทิตย์ และภำยใน 25 ปีนับจำกวันที่ด ำเนินกำรผลิตไฟฟ้ำ สำมำรถผลิตไฟฟ้ำได้             
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 โดยหำกพบว่ำแผงเซลล์แสงอำทิตย์สำมำรถผลิตไฟฟ้ำได้น้อยกว่ำที่ได้รับประกันไว้ Kyocera     
จะเพ่ิมแผงเซลล์แสงอำทิตย์ หรือเปลี่ยนแผงเซลล์แสงอำทิตย์  หรือคืนเงิน เพ่ือท ำให้ปริมำณกำรผลิตไฟฟ้ำกลับมำอยู่
ในระดับที่รับประกันไว้ ภำยใต้เงื่อนไขของสัญญำระหว่ำงโครงกำรโซลำร์ฟำร์มกับ Kyocera นอกจำกนี้ Kyocera               
ยังได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผงเซลล์แสงอำทิตย์ที่ใช้งำนจริงอยู่ในระบบผลิตไฟฟ้ำแบบเชื่อมโยงกับระบบจ ำหน่ำยใน
ประเทศญี่ปุ่น (Grid Connected System) ที่ติดตั้งมำเป็นระยะเวลำยำวนำนกว่ำ 30 ปี ยังสำมำรถผลิตไฟฟ้ำได้สูงถึง
ร้อยละ 91.4 ของประสิทธิภำพของแผงเซลล์แสงอำทิตย์อีกด้วย  
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แหล่งที่มำ: บริษัท Kyocera Corporation http://global.kyocera.com 

 
3.1.2 ความเสี่ยงจากธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างโซลาร์ฟาร์มแบบครบวงจร (“Engineering, 

Procurement and Construction: EPC”) 

(1) ความเสี่ยงจากการจัดหาบุคลากร 

เนื่องจำก SPCG ประกอบธุรกิจบริกำรรับเหมำก่อสร้ำงโซลำร์ฟำร์มแบบครบวงจรให้แก่ลูกค้ำ                       
ที่มิใช่บริษัทในเครือ ซึ่งด ำเนินกำรภำยใต้ SPC ธุรกิจดังกล่ำวจ ำเป็นต้องใช้บุคลำกรเป็นจ ำนวนมำก จึงมีควำมเสี่ยง              
ที่  SPC อำจไม่สำมำรถจัดหำบุคลำกรได้เพียงพอ หำกมีกำรก่อสร้ำงโซลำร์ฟำร์มพร้อมกันหลำยๆ โครงกำร                       
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ซึ่งจะท ำให้ SPC เสียโอกำสในกำรสร้ำงรำยได้ 

อย่ำงไรก็ดี กำรสร้ำงโครงกำรโซลำร์ฟำร์มนั้นไม่ซับซ้อนและง่ำยต่อกำรควบคุมงำน  โดยใช้
ระยะเวลำก่อสร้ำงเพียง 4-6 เดือน จึงไม่จ ำเป็นต้องจัดจ้ำงผู้ที่มีควำมช ำนำญเป็นพิเศษเป็นประจ ำ ส่งผลให้มีควำม
ยืดหยุ่นในกำรจัดจ้ำงแรงงำนจำกภำยนอก (Outsource) ที่ท ำได้โดยง่ำย โดย SPC ส่งวิศวกรและผู้ควบคุมงำนที่มี
ควำมเชี่ยวชำญเข้ำไปช่วยควบคุมดูแลกำรก่อสร้ำงอย่ำงใกล้ชิด 

(2) ความเสี่ยงจากคุณภาพของแรงงานที่ไม่คงที่ 

ในฐำนะผู้รับเหมำงำนก่อสร้ำงโครงกำรโซลำร์ฟำร์ม SPC จะจ้ำงบุคลำกรในพ้ืนที่ด ำเนินกำร
ก่อสร้ำงโครงกำร ซึ่งต้องใช้คนงำนเป็นจ ำนวนมำก โดยกำรก่อสร้ำงโครงกำรหนึ่งๆ จะใช้คนงำนสูงสุดประมำณ               
180 คนต่อโครงกำร เพ่ือเป็นแรงงำนในกำรก่อสร้ำง กำรจัดจ้ำงแรงงำนจำกภำยนอก จึงอำจท ำให้คุณภำพแรงงำน                
ในกำรก่อสร้ำงโซลำร์ฟำร์มมีกำรเปลี่ยนแปลงได้  
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อย่ำงไรก็ดี SPC ค ำนึงถึงควำมเสี่ยงนี้และป้องกันด้วยกำรส่งวิศวกรและผู้ควบคุมงำนที่มีควำม
เชี่ยวชำญ และมีประสบกำรณ์จำกกำรก่อสร้ำงโครงกำรโซลำร์ฟำร์มที่ด ำเนินกำรพัฒนำเสร็จสิ้นครบแล้วทุกโครงกำร
เข้ำไปดูแลและให้ค ำปรึกษำในกำรท ำงำนอย่ำงใกล้ชิดตลอดระยะเวลำกำรท ำงำน และผู้ควบคุมงำนจะเข้ำไปประเมิน
กำรท ำงำนอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือให้มั่นใจว่ำคุณภำพของงำนก่อสร้ำงนั้นเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรออกแบบของ SPC                
ทั้งนี้ แม้ว่ำกำรพัฒนำโครงกำรโซลำร์ฟำร์มภำยใต้ PPA เดิมของ SPC และ SPA สิ้นสุดลงแล้ว แต่ในกำรพัฒนำธุรกิจ
โซลำร์ฟำร์มใหม่ๆ ในอนำคต SPC ก็จะใช้กลยุทธ์ในกำรด ำเนินกำรในลักษณะเดียวกันเนื่องจำกมีประสิทธิภำพสูง              
และมีควำมคล่องตัว 

 
3.1.3 ความเสี่ยงจากธุรกิจบริการด้านการปฏิบัติการ การบ ารุงรักษา และการประมวลผลโซลาร์

ฟาร์ม (“Operation, Maintenance and Monitoring: OM&M”) 

(1) ความเสี่ยงจากระบบประมวลผลล้มเหลว 

กำรประมวลผลเป็นหัวใจส ำคัญในกำรประกอบธุรกิจบริกำรด้ำนกำรปฏิบัติกำร กำรบ ำรุงรักษำ 
และกำรประมวลผลโซลำร์ฟำร์ม  (“Operation, Maintenance and Monitoring: OM&M”) ซึ่ งห ำกระบบ
ประมวลผลที่ใช้งำนเกิดล้มเหลว ส่งผลให้ข้อมูลสูญหำยหรือคลำดเคลื่อน อำจท ำให้กำรให้บริกำรในธุรกิจผิดพลำดและ
ก่อควำมเสียหำยให้ SPC และลูกค้ำได้ 

 

อย่ำงไรก็ดี SPC ได้เช่ำช่องสัญญำณจำกกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย (กสท.) เพื่อใช้ในกำรส่งข้อมูล           
จำกโครงกำรโซลำร์ฟำร์มมำยังส ำนักงำนใหญ่ SPC ผ่ำนสำยเคเบิ้ลใยแก้ว (Optic Fiber) เพ่ิมช่องทำงในกำรบันทึก
ข้อมูลกำรประมวลผลไว้ทั้ง 2 แห่ง กล่ำวคือที่ศูนย์ควบคุมในโครงกำรโซลำร์ฟำร์มแต่ละแห่ง และส ำนักงำนใหญ่ SPC 
ซึ่งกำรบันทึกข้อมูล 2 แห่งนั้นจะสำมำรถลดควำมเสี่ยงจำกกำรสูญหำยของข้อมูลได้ในกรณีที่เกิดควำมผิดพลำดกับ
ระบบข้อมูลดังกล่ำว นอกจำกนี้ SPC ยังได้ท ำระบบกำรส ำรองข้อมูลไว้ในรูปแบบรำยงำนประจ ำวัน ประจ ำเดือน และ
ประจ ำปี ทั้งรูปแบบปกติและจัดเก็บเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือป้องกันควำมเสี่ยงอีกชั้นหนึ่งด้วย 

(2) ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุในระหว่างการบ ารุงรักษา 

เนื่องจำกกำรบ ำรุงรักษำและท ำควำมสะอำดแผงเซลล์แสงอำทิตย์ SPC มิได้มีบุคลำกรส ำหรับกำร
บ ำรุงรักษำและท ำควำมสะอำดโดยเฉพำะ แต่ได้จ้ำงแรงงำนในพื้นที่ซึ่งมิได้มีควำมเชี่ยวชำญเข้ำมำท ำงำนดังกล่ำวแทน 
จึงอำจเกิดควำมเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุซึ่งก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อแผงเซลล์แสงอำทิตย์หรืออุปกรณ์ส ำคัญอ่ืนๆ ได้ 

อย่ำงไรก็ดี SPC ได้มีกำรจัดอบรมและให้ควำมรู้แก่แรงงำนในพ้ืนที่ก่อนที่จะเข้ำมำรับงำนดังกล่ำว  
เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจในกำรท ำงำน รวมทั้งมีวิศวกรประจ ำอยู่ที่โครงกำรเพ่ือควบคุมงำน ส่งผลให้แรงงำนดังกล่ำว
ท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และช่วยลดโอกำสในกำรเกิดอุบัติเหตุได้ และยังมีกำรจัดท ำกำรฝึกอบรมเพ่ือทบทวน
และถ่ำยทอดแนวทำงใหม่ๆ เป็นประจ ำทุกปี ทั้งนี้ ที่ผ่ำนมำยังไม่เคยปรำกฏอุบัติเหตุจำกกำรท ำงำนดังกล่ำว 
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3.2 ความเสี่ยงจากธุรกิจหลังคาเหล็กและโครงสร้างพร้อมบริการครบวงจร (Steel Roof)   

3.2.1  ความเสี่ยงจากการพึ่งพาวัตถุดิบจากบริษัทผู้ผลิตรายใหญ่ 

กำรประกอบธุรกิจเหล็กของบริษัท สตีลรูฟ จ ำกัด หรือ SRC ใช้วัตถุดิบหลัก คือแผ่นเหล็กม้วน                
รีดเย็นเคลือบสังกะสีผสมอลูมิเนียมชนิดเคลือบสีและไม่เคลือบสี ซึ่งส่วนใหญ่ซื้อมำจำกบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป      
(ประเทศไทย) จ ำกัด ดังนั้นหำกบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ ำกัด ยกเลิกกำรผลิตหรือหยุดกำรจ ำหน่ำย
สินค้ำให้แก่ SRC อำจส่งผลกระทบให้ SRC ต้องหำผู้ผลิตรำยอ่ืน ซึ่งรำคำและคุณภำพของวัตถุดิบอำจเปลี่ยนแปลงไป 
รวมถึงอำจท ำให้ SRC ส่งสินค้ำให้แก่ลูกค้ำไม่ทันตำมเวลำ ซ่ึงส่งผลต่อชื่อเสียงและผลประกอบกำรของบริษัทฯ ได ้

อย่ำงไรก็ดี บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ ำกัด (เป็นที่รู้จักในนำม “บลูสโคป สตีล”)              
ก่อตั้งขึ้นในปี 2538 ภำยใต้กำรร่วมทุนกับบริษัท ล็อกซเล่ย์ จ ำกัด (มหำชน) โดยได้ท ำกำรจดทะเบียนร่วมทุนกับบริษัท 
นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิโตโม เมทัล คอร์ปอเรชั่น เมื่อปี พ.ศ. 2556 และเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์
เหล็กแผ่นเรียบเคลือบโลหะและเคลือบสีชั้นน ำของไทย โรงงำนผลิตเหล็กอยู่ที่นิคมอุตสำหกรรมเหมรำชตะวันออก 
(มำบตำพุด) ซึ่งมีขนำดใหญ่ที่สุดในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีสมรรถนะทำงด้ำนกำรผลิตเหล็กรีดเย็น                 
และล้ำงผิวเหล็กด้วยกรดปลอดสำรอ็อกไซด์ ขนำด 400 ,000 ตัน ก ำลังกำรผลิตส ำหรับกำรผลิตเหล็กเคลือบโลหะ 
ขนำด 375,000 ตัน และก ำลังกำรผลิตส ำหรับกำรผลิตเหล็กเคลือบสีขนำด 90,000 ตัน รวมถึงมีพนักงำนมำกกว่ำ 
400 คน อีกทั้งยังเป็นบริษัทย่อยของ BlueScope Steel Limited ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ของ
ประเทศออสเตรเลีย 

SRC กับบลูสโคป สตีล ได้ท ำธุรกิจร่วมกันมำเป็นระยะเวลำมำกกว่ำ 10 ปี และได้รับกำรสนับสนุน          
ทำงธุรกิจจำกบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ ำกัด เป็นอย่ำงดีตลอดมำ ดังนั้นจึงเชื่อว่ำควำมเสี่ยงจำก               
กำรที่บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ ำกัด จะยกเลิกกำรผลิตหรือหยุดกำรจ ำหน่ำยสินค้ำให้แก่  SRC               
อยู่ในระดับต่ ำ 

3.2.2 ความเสี่ยงจากคู่แข่งขันที่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บลูสโคป สตีล  

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ ำกัด (“บลูสโคป สตีล”) ซึ่งเป็นผู้จัดจ ำหน่ำยวัตถุดิบหลัก
เกือบทั้งหมดให้กับ SRC มีบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นและกรรมกำรร่วมกัน คือบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป ไลสำจท์ 
(ประเทศไทย) จ ำกัด (“บลูสโคป ไลสำจท์”) ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2531 ด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยแผ่นเหล็กเคลือบ 
ขึ้นลอนเช่นเดียวกับ SRC โดยใช้วัตถุดิบจำกบลูสโคป สตีล เช่นเดียวกัน ดังนั้นหำก บลูสโคป สตีล จัดจ ำหน่ำย                    
ให้กับ บลูสโคป ไลสำจท์ ในเงื่อนไขและรำคำอันท ำให้ บลูสโคป ไลสำจท์ ได้เปรียบกว่ำเงื่อนไขและรำคำที่ SRC ได้รับ            
เหตุกำรณ์ดังกล่ำวอำจลดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนรำคำของแผ่นเหล็กเคลือบขึ้นลอนของ  SRC ได้                     
และอำจส่งผลให้ยอดขำยจำกแผ่นเหล็กเคลือบขึ้นลอนลดลง  

อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำก บลูสโคป สตีล เป็นบริษัทย่อยของ BlueScope Steel Limited ซึ่งเป็นบริษัท 
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ของประเทศออสเตรเลีย ดังนั้นบริษัทฯ จึงเชื่อว่ำบลูสโคป สตีล มีกำรท ำรำยกำร                
ที่เก่ียวข้องกันที่ยุติธรรมและเป็นปกติของธุรกิจ นอกจำกนี้ผู้บริหำรของบลูสโคป สตีล ยังได้ให้ควำมเชื่อมั่นกับบริษัทฯ 
ว่ำจะด ำเนินธุรกิจกับบริษัทย่อยเหมือนคู่ค้ำรำยอ่ืน SRC จึงเชื่อว่ำควำมเสี่ยงที่บลูสโคป ไลสำจท์ จะไม่ได้รับเงื่อนไข
หรือรำคำที่ได้เปรียบไปกว่ำ SRC ซึ่งเป็นไปตำมหลักกำรธรรมำภิบำลที่ดีของ บลูสโคป สตีล 
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3.2.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 

ธุรกิจเหล็กประกอบด้วยเหล็กแผ่นเคลือบเป็นวัตถุดิบหลัก ซึ่งมีควำมผันผวนตำมรำคำของเหล็กแผ่น 
รีดเย็นซึ่งเป็นวัตถุดิบต้นน้ ำ อำจส่งผลให้มีต้นทุนขำยของสินค้ำผันผวนหรือสูงขึ้น 

อย่ำงไรก็ดี รำคำต้นทุนวัตถุดิบจำกบลูสโคป สตีล มีกำรปรับตัวรำยเดือน ท ำให้ควำมผันผวนของ
รำคำวัตถุดิบค่อนข้ำงน้อย และบริษัทฯ มีกำรผลิตและสั่งสินค้ำแบบ Just in time โดยจะมีสินค้ำคงเหลือป้องกัน
สินค้ำขำดมือเพียงบำงส่วน ท ำให้มีสินค้ำคงเหลือน้อย นอกจำกนี้ SRC จะมีกำรแจ้งรำคำต่อลูกค้ำก่อน และเมื่อลูกค้ำ
ตกลงซื้อสินค้ำ จึงจะสั่งวัตถุดิบเข้ำมำ บริษัทฯ จึงมีควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบอยู่ในระดับต่ ำ 

3.2.4 ความเสี่ยงจากการว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงในการติดตั้งงานโครงการ 

ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมำ บริษัทฯ ได้จัดตั้งทีมงำนติดตั้งเป็นของบริษัทเอง เพ่ือแก้ปัญหำในกำร
ติดตำมและกำรควบคุมงำนที่มีปัญหำในอดีตอย่ำงใกล้ชิดและมีประสิทธิภำพเพ่ิมขึ้น   

อย่ำงไรก็ดี ถึงแม้ว่ำจะมีงำนขำยพร้อมติดตั้งโครงกำรที่เพ่ิมขึ้น SRC ยังคงมีวิธีบริหำรกำรติดตั้ง
โครงกำรที่สำมำรถควบคุมค่ำใช้จ่ำยและคุณภำพของโครงกำรได้ โดยปัจจัยส ำคัญในกำรบริหำรกำรติดตั้งโครงกำร     
มีดังต่อไปนี้ 

 

การสรรหาผู้รับเหมาช่วง ตำมปกติแล้วบริษัทในอุตสำหกรรมกำรผลิตและจัดจ ำหน่ำยวัสดุมุงหลังคำ          
จะไม่มีทีมงำนติดตั้งเป็นของตนเอง แต่จะใช้วิธีกำรว่ำจ้ำงผู้รับเหมำช่วงจำกภำยนอก ซึ่งท ำให้ควบคุมต้นทุนได้ดีกว่ำ
เนื่องจำกไม่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรว่ำจ้ำงพนักงำนประจ ำ SRC คัดเลือกผู้รับเหมำช่วงจำกทั้งลูกค้ำของบริษัทฯ                     
ที่น ำผลิตภัณฑ์ติดตั้งและบริษัทที่รับจ้ำงติดตั้งโดยเฉพำะ โดยพิจำรณำจำกผลงำนที่ผ่ำนมำเป็นประจ ำทุกปี พิจำรณำ
จำกฐำนะกำรเงิน จ ำนวนคนงำน คุณภำพงำน และศักยภำพในกำรติดตั้ง ปัจจุบัน SRC มีผู้รับเหมำช่วงที่มีศักยภำพ         
ในกำรติดตั้งโครงกำรขนำดต่ำงๆ กัน ซึ่งส่วนใหญ่ด ำเนินธุรกิจกับ  SRC มำเป็นระยะเวลำ 5 ปีขึ้นไป และผ่ำนกำร
ประเมินคุณภำพแล้วมำกกว่ำ 20 รำย ท ำให้ไม่เกิดกำรพ่ึงพิงผู้รับเหมำช่วงเพียงน้อยรำย และไม่เคยประสบปัญหำ         
กำรขำดแคลนผู้รับติดตั้งงำนหรือผู้รับติดตั้งทิ้งงำน 

นอกจำกนี้ SRC ยังจัดตั้งทีมงำนติดตั้งของบริษัทเองขึ้นมำ จ ำนวน 2 ทีม ท ำให้สำมำรถรองรับงำนได้
เพ่ิมข้ึนประมำณ 5,000 ตำรำงเมตรต่อเดือน ขณะเดียวกันก็สำมำรถจะแก้ปัญหำในกำรติดตำมและควบคุมคุณภำพได้
อย่ำงใกล้ชิดยิ่งขึ้น 

การควบคุมคุณภาพของงานติดตั้ง SRC มีกำรควบคุมคุณภำพงำนของผู้รับเหมำช่วง โดยให้วิศวกร            
ฝ่ำยติดตั้ง (Site Supervisor) เป็นผู้ตรวจสอบคุณภำพระหว่ำงติดตั้งงำนทุกโครงกำร นอกจำกนี้เมื่อติดตั้งงำน       
แล้วเสร็จ SRC และผู้ว่ำจ้ำงจะมีกำรประเมินผลงำนทั้งหมดร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง อีกทั้งยังมีกำรประเมินผู้รับเหมำช่วง              
แต่ละรำยในทุกๆ ไตรมำส เพ่ือให้มั่นใจถึงคุณภำพโดยรวมของผลงำน และผู้รับเหมำช่วงจะรับประกันงำนหลังจำก          
ส่งมอบเป็นระยะเวลำ 1 ปี 

การควบคุมระยะเวลาการติดตั้งให้แล้วเสร็จตามที่ก าหนด เนื่องจำกบริษัทฯ มีกำรส่งวิศวกร                      
ฝ่ำยติดตั้ง (Site Supervisor) ไปตรวจสอบงำน จึงไม่มีปัญหำเรื่องผู้รับเหมำช่วงจะติดตั้งงำนไม่แล้วเสร็จตำมที่ก ำหนด  
เว้นแต่เกิดจำกควำมล่ำช้ำที่มำจำกลูกค้ำของบริษัทฯ เอง 
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การรับประกันและให้บริการลูกค้าหลังการติดตั้ง เนื่องจำกบริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคัญในเรื่อง
คุณภำพและกำรบริกำรหลังกำรติดตั้ง ดังนั้นในปี 2558 จึงได้จัดตั้งแผนกบริหำรคุณภำพ (QMR Division) ขึ้นมำ เพ่ือ
สร้ำงควำมเชื่อม่ันและควำมพึงพอใจหลังกำรติดตั้ง 

3.2.5 ความเสี่ยงจากการแข่งขันของสินค้าทดแทน 

ผลิตภัณฑ์หลักที่ SRC ผลิตและจัดจ ำหน่ำยคือแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีผสมอลูมิเนียมขึ้นลอนที่ใช้             
เป็นวัสดุมุงหลังคำและฝำผนัง ซึ่งเป็นสินค้ำที่สำมำรถน ำมำใช้งำนทดแทนกันได้นั้น พบว่ำในท้องตลำดมีอยู่หลำย
ประเภท เช่น กระเบื้องและแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีลูกฟูก เป็นต้น กำรมีสินค้ำทดแทนดังกล่ำวส่งผลให้ผู้บริโภค       
มีทำงเลือกจำกสินค้ำทดแทนที่หลำกหลำย รวมทั้งรำคำของผลิตภัณฑ์ของ SRC มีรำคำสูงกว่ำเมื่อเทียบกับรำคำของ
กระเบื้อง หรือแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีลูกฟูก หำกผู้บริโภคเลือกใช้วัสดุมุงหลังคำและฝำผนังชนิดอ่ืนแทน อำจท ำให้
รำยได้ของ SRC ลดลงได้ในอนำคต 

อย่ำงไรก็ดี แม้ว่ำผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้ำทดแทนดังกล่ำวจะมีรำคำถูกกว่ำ แต่ผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็ก
เคลือบสังกะสีผสมอลูมิเนียมข้ึนลอนนั้นมีควำมแข็งแรงทนทำนกว่ำ มีควำมสวยงำม และมีน้ ำหนักท่ีเบำ ซึ่งรำคำสินค้ำ
ของ SSR นั้นมิได้แพงกว่ำสินค้ำทดแทนอื่นอย่ำงมีนัยส ำคัญ SRC จึงเชื่อว่ำควำมเสี่ยงจำกกำรแข่งขันจำกสินค้ำทดแทน
นั้นอยู่ในระดับต่ ำ  

3.2.6 ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อทางการค้า 

กำรด ำเนินธุรกิจทำงกำรค้ำตำมปกตินั้น SRC จะมีลูกหนี้กำรค้ำ ซึ่งเกิดจำกกำรที่ SRC จ ำหน่ำยสินค้ำ
ให้แก่ลูกค้ำภำยในประเทศที่มีเงื่อนไขกำรช ำระเงินภำยในก ำหนดเวลำตำมที่ได้ตกลงกันไว้กับลูกค้ำ ระยะเวลำกำรเก็บหนี้
จำกลูกหนี้ มีจ ำนวน 50 - 65 วัน ดังนั้น SRC จึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรที่ลูกหนี้กำรค้ำไม่สำมำรถช ำระหนี้ค่ำสินค้ำ             
ภำยในก ำหนดเวลำที่ต้องช ำระหรือภำยในก ำหนดเวลำตำมที่ SRC ผ่อนผันให้  

อย่ำงไรก็ดี SRC มีนโยบำยกำรเก็บหนี้ตำมควำมคืบหน้ำของงำน โดยจะเก็บทันทีส่วนหนึ่งเมื่อมีกำร 
เริ่มงำน เก็บอีกส่วนหนึ่งเมื่อส่งของแล้ว หลังจำกนั้นเก็บตำมควำมคืบหน้ำของงำน และเก็บงวดสุดท้ำยเมื่อส่งมอบงำน 
จึงท ำให้ SRC มีกำรทยอยตำมเก็บหนี้ตลอดเวลำ และสำมำรถจัดกำรลูกหนี้กำรค้ำให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม ส่งผลให้
สำมำรถบริหำรกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนให้สำมำรถจ่ำยเจ้ำหนี้กำรค้ำได้ตรงตำมเวลำช ำระหนี้  

3.2.7 ความเสี่ยงด้านการด าเนินงานของโรงงาน 

ธุรกิจของ SRC ขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถในกำรด ำเนินกำรผลิตได้อย่ำงต่อเนื่องของโรงงำน โดยอำจมี       
ควำมเสี่ยงจำกกำรผลิตของโรงงำนที่หยุดชะงัก ท ำให้เกิดอันตรำยเกี่ยวกับกำรผลิต กำรดูแลกำรเก็บรักษำวัตถุดิบ          
ซึ่งรวมถึงกำรระเบิด ไฟไหม้ ควำมแปรปรวนของสภำพอำกำศ และภัยพิบัติทำงธรรมชำติ ควำมบกพร่องของเครื่องจักร 
กำรหยุดเดินเครื่องจักรนอกเหนือจำกที่ก ำหนดไว้ตำมแผน ปัญหำกำรนัดหยุดงำนของลูกจ้ำง กำรหยุดชะงักของ                   
กำรขนส่ง และควำมเสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ โดยอันตรำยดังกล่ำวอำจก่อให้ เกิดกำรบำดเจ็บหรือเสียชีวิต                        
ท ำให้ทรัพย์สินหรืออุปกรณ์เสียหำยหรือช ำรุดอย่ำงรุนแรง และก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อสิ่งแวดล้อม หรืออำจถูกปรับ 
หรือมีภำระหนี้สิน ตลอดจนส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของ SRC ได้ 
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อย่ำงไรก็ดี SRC ได้มีกำรจัดกำรโรงงำนผลิตให้มีมำตรฐำนควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย                     
ตำมที่กฎหมำยก ำหนด มีแผนฉุกเฉิน มีกำรอบรมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ อุปกรณ์ต่ำงๆ จัดเก็บอย่ำงมีสัดส่วน              
มีกำรบ ำรุงรักษำเครื่องจักรเชิงป้องกัน รวมถึงลูกจ้ำงที่อยู่ในโรงงำนได้รับกำรอบรมและสอนงำนเป็นอย่ำงดี ผู้บริหำร   
ให้กำรดูแลและมีควำมเป็นกันเอง จึงสำมำรถรักษำควำมสัมพันธ์กับลูกจ้ำงได้เป็นอย่ำงดีและท่ัวถึง 

อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้รับกำรรับรองระบบคุณภำพมำตรฐำน ISO 9001:2008 ด้วย ภำยใต้นโยบำย
คุณภำพขององค์กร “บริษัทฯ จะผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพและมำตรฐำนเดียวกัน มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้ำ
ได้รับควำมพึงพอใจสูงสุด”  

3.2.8 ความเสี่ยงจากการผลิตที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและชุมชน 

SRC ได้ตระหนักและให้ควำมส ำคัญถึงควำมเสี่ยงจำกกำรผลิตที่อำจส่งผลกระทบต่อสังคมและชุมชน        
ไม่ว่ำจะเป็นผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม ควำมปลอดภัย หรือผลกระทบด้ำนเศรษฐกิจและสังคม บริษัทฯ จึงหลีกเลี่ยง         
ที่จะประกอบกิจกรรมใดๆ อันจะเป็นกำรก่อควำมเดือดร้อนต่อสังคมและชุมชนรอบข้ำง เช่น ขั้นตอนกำรผลิตใดๆ                
ที่จะส่งเสียงดังและอำจรบกวนสังคมและชุมชนรอบข้ำง SRC จะจัดจ้ำงให้บริษัทภำยนอกรับไปท ำแล้วจึงส่งผลิตภัณฑ์
ส ำเร็จกลับมำยัง SRC อีกครั้งหนึ่ง อีกท้ัง SRC ยังไม่เคยได้รับกำรร้องเรียนจำกสังคมและชุมชมโดยรอบ 

อย่ำงไรก็ดี SRC ยังยึดหลักควำมสัมพันธ์อันดีกับสังคมและชุมชนโดยรอบ โดยกำรเข้ำไปท ำประโยชน์
ให้สังคม เช่น กำรช่วยสร้ำงหลังคำวัด และที่พักรถของรถจักรยำนยนต์รับจ้ำงในบริเวณใกล้เคียง กำรให้ควำมร่วมมือ
กับกิจกรรมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เป็นต้น 

ส ำหรับของเสียหรือกำกอุตสำหกรรมที่เกิดจำกระบวนกำรผลิตมีเพียงไม่กี่ชนิดเท่ำนั้น อันได้แก่               
เศษเหล็กและน้ ำมันไฮดรอลิค ซึ่งอำจเกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำงบริษัทฯ  ได้จัดกำรกับของเสียหรือ
กำกอุตสำหกรรมดังกล่ำวอย่ำงถูกต้องตำมระเบียบของกรมโรงงำนอุตสำหกรรมที่ก ำกับดูแลอยู่ 
 

3.3 ความเสี่ยงจากธุรกิจจ าหน่ายและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา     
Solar Roof) 

3.3.1  ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม 

ธุรกิจจ ำหน่ำยและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ (Solar Roof) มีแนวโน้ม            
ในกำรแข่งขันสูงขึ้น เนื่องจำกภำครัฐมีนโยบำยสนับสนุนและส่งเสริมกำรใช้ไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์                           
อำจเพ่ิมโอกำสให้มีคู่แข่งในกำรท ำธุรกิจโซลำร์รูฟเพ่ิมมำกขึ้น นอกจำกนี้ อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำมีควำมหลำยหลำยทั้งในด้ำนคุณภำพและรำคำ รวมถึงยังมีผู้ประกอบกำรรำยอ่ืน                
ในประเทศรำยใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น ท ำให้กำรแข่งขันด้ำนรำคำมีควำมรุนแรงมำกขึ้นตำมล ำดับ ในขณะที่ระบบและอุปกรณ์ที่ 
SPR ใช้ยังคงมุ่งเน้นกำรใช้เป็นสินค้ำที่มคีุณภำพและมีประสิทธิภำพสูง จึงอำจท ำให้มีควำมแตกต่ำงด้ำนรำคำจำกคู่แข่ง 

นอกจำกนี้ SPR ได้แต่งตั้ง HomePro ให้เป็นผู้แทนจ ำหน่ำยระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์               
บนหลังคำ (Solar Roof) ส ำหรับลูกค้ำบ้ำนที่อยู่อำศัย แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ในกำรเพ่ิมช่องทำงกำร                 
จัดจ ำหน่ำยและให้ข้อมูลที่ส ำคัญแก่ลูกค้ำท่ีสนใจอีกด้วย 
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อย่ำงไรก็ตำม ผู้ประกอบกำรรำยอ่ืนส่วนใหญ่จะเป็นรำยเล็กๆ ที่ เพ่ิงเข้ำสู่ตลำดได้ไม่นำนนัก                         
ยังไม่มีประสบกำรณ์ในธุรกิจผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์เหมือนกับ  SPR ซึ่งนอกจำกจะให้บริกำรด้วยสินค้ำ                
ที่มีคุณภำพสูงแล้ว ยังมีบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์ในกำรออกแบบและติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Farm) มำอย่ำงยำวนำน อีกท้ังยังสำมำรถให้บริกำรได้ครบวงจรตั้งแต่กำรจัดหำ
อุปกรณ์ต่ำงๆ ที่มีคุณภำพ เช่น แผงเซลล์แสงอำทิตย์ เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ รวมถึงกำรออกแบบ กำรติดตั้ง                   
กำรจัดหำแหล่งเงินกู้ และกำรบริกำรหลังกำรขำย เป็นต้น ท ำให้ SPR มีข้อได้เปรียบคู่แข่งขัน นอกจำกนี้ SPR ยังเป็น
พันธมิตรกับผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอำทิตย์จำกประเทศญี่ปุ่น ซ่ึงมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับธุรกิจนี้มำนำน ท ำให้สำมำรถแข่งขัน
กับผู้ประกอบกำรรำยอื่นได้ 

3.3.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

SPR เป็นผู้จ ำหน่ำยและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ (Solar Roof)                    
ทั้งในกลุ่มลูกค้ำบ้ำนที่อยู่อำศัย อำคำรพำณิชย์ อำคำรส ำนักงำน อำคำรส่วนรำชกำร และโรงงำนอุตสำหกรรมต่ำงๆ                    
โดย SPR มีกำรน ำเข้ำแผงเซลล์แสงอำทิตย์จำก Kyocera ประเทศญี่ปุ่น และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำจำก SMA 
ประเทศเยอรมนี โดยช ำระค่ำอุปกรณ์หลักดังกล่ำวเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ จึงมีควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวน               
ของอัตรำแลกเปลี่ยนในกำรจัดซื้อสินค้ำดังกล่ำว  

อย่ำงไรก็ดี SPR ได้พิจำรณำอัตรำค่ำเงินอย่ำงต่อเนื่อง และด ำเนินกำรป้องกันควำมเสี่ยงด้วยกำรใช้
สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (FX Forward) และสิทธิในกำรซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศ (FX Option) 
เพ่ือป้องกันควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศเต็มจ ำนวน (Fully Hedged)             
โดย SPR จะด ำเนินกำรซื้อสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ หรือสิทธิในกำรซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศ                    
เต็มจ ำนวนเมื่อแผงเซลล์แสงอำทิตย์และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำถูกบันทึกเป็นสินทรัพย์ของบริษัทฯ  

 
3.4 ความเสี่ยงจากการเป็นผู้แทนจ าหน่ายและผู้ให้บริการเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า ( Inverter)                     

อ ย่ า ง เป็ น ท างก าร  (Authorised Sales & Service Partnership) ข อ ง  SMA Solar 
Technology AG (SMA) ประเทศเยอรมนี 
 

3.4.1  ความเสี่ยงด้านการตลาด 
 

เนื่องจำก SPCG เลือกใช้เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ (Inverter) จำก SMA มำตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจ                
โซลำร์ฟำร์ม ด้วยควำมเชื่อมั่นในคุณภำพและประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของ Inverter ประกอบกับเทคโนโลยี                      
ที่ทันสมัย เป็นที่ยอมรับในระดับสำกล โดยโครงกำรโซลำร์ฟำร์มทุกแห่ง รวมไปถึงกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์บนหลังคำ (Solar Roof) ให้กับลูกค้ำทุกรำย บริษัทฯ เลือกใช้ Inverter จำก SMA มำโดยตลอด 
จนกระทั่งเมื่อ SMA ก ำลังมองหำ Strategic Partner ในภูมิภำคอินโดจีน และ SPCG ถือเป็นลูกค้ำที่มีสัดส่วน               
มำกกว่ำ 60% ของจ ำนวน Inverter ทั้งหมดในภูมิภำคนี้ SPCG จึงเล็งเห็นโอกำสในกำรท ำธุรกิจด้ำนกำรจัดจ ำหน่ำย 
และกำรให้บริกำรทั้งในประเทศไทยและภูมิภำคอินโดจีน โดยบริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (SPE)                  
ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจ ำหน่ำยและให้บริกำร Inverter ภำยใต้ตรำสัญลักษณ์ SMA อย่ำงเป็นทำงกำร 
(Authorised Sales & Service Partnership) เพ่ือดูแลลูกค้ำของ SMA ทั้งในประเทศไทยและภูมิภำคอินโดจีน                  
อีก 4 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศเวียดนำม ลำว กัมพูชำ และพม่ำ ตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2561 เป็นต้นมำ 
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(1) ด้านการเป็นผู้แทนจ าหน่าย 
 

กำรท ำกำรตลำดส ำหรับตลำด Inverter ในประเทศไทย SPE มีควำมเสี่ยงในฐำนะที่เป็นผู้แทน
จ ำหน่ำยรำยใหม่ ซึ่งจ ำเป็นต้องเริ่มต้นท ำกำรตลำดทั้งในส่วนของลูกค้ำผู้ใช้งำน Inverter รำยเดิมให้ได้รับทรำบ                  
เพ่ือมุ่งหวังกำรต่อยอดกำรจัดจ ำหน่ำยในอนำคต ตลอดจนกำรเสำะแสวงหำลูกค้ำรำยใหม่ที่เพ่ิมเติมมำกข้ึน นอกจำกนี้   
ยังมีโอกำสท ำกำรตลำดในภูมิภำคอินโดจีนอีก 4 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศเวียดนำม ลำว กัมพูชำ และพม่ำ 
นับเป็นตลำดใหม่ที่ SPE ยังไม่เคยท ำมำก่อน จึงจ ำเป็นต้องติดตำมนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริมธุรกิจพลังงำน
แสงอำทิตย์ของแต่ละประเทศด้วย 

อย่ำงไรก็ตำม SPE เชื่อมั่นว่ำจะสำมำรถเข้ำมำเติมเต็มในบทบำทของ Authorized Sales Agent             
ซึ่งก่อนหน้ำนี้ลูกค้ำผู้ใช้ Inverter บำงรำยประสบปัญหำในเรื่องของกำรติดต่อสื่อสำร เช่น เรื่องของก ำแพงภำษำ              
และเวลำที่ต่ำงกันของแต่ละประเทศ ท ำให้ลูกค้ำไม่ได้รับควำมสะดวกในกำรติดต่อ และกำรบริกำร SPE จึงเข้ำมำช่วย
ท ำให้ลูกค้ำผู้ใช้ Inverter ทุกรำยได้รับกำรบริกำรที่ดียิ่งขึ้นจำกเดิม อีกทั้งยังสำมำรถช่วยแก้ปัญหำในเบื้องต้นได้                  
หรือในกรณีที่ทำงบริษัทฯ ไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำได้ ก็จะช่วยประสำนงำนพร้อมติดตำมผลให้แก่ลูกค้ำด้วย โดย SPE 
จะมุ่งเน้นท ำกำรตลำดลูกค้ำรำยใหม่ เริ่มจำกในประเทศไทยและขยำยออกไปในภูมิภำคอินโดจีนต่อไป 

 

(2) ด้านการเป็นผู้ให้บริการ 
 

ในฐำนะ Authorised Service Partnership SPE มุ่ งเน้นกำรปรับปรุงพัฒนำงำนบริกำรของ
พนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้มำตรฐำนกำรบริกำรที่ยอดเยี่ยม เสมือนกำรบริกำรตำมมำตรฐำนจำก SMA โดยตรง 
เนื่องจำกในปี 2561 เป็นปีแห่งกำรเปลี่ยนผ่ำนของ SMA ในประเทศไทย SPE จึงมีควำมรับผิดชอบในกำรฟ้ืนฟู          
ควำมเชื่อมั่นในกำรบริกำรที่ยอดเยี่ยม รวมถึงแสดงให้เห็นถึงควำมมั่นคงของกำรด ำเนินธุรกิจของ SMA ทั่วโลก 
เนื่องจำก SMA เป็นที่ยอมรับในเรื่องของกำรบริกำรที่ดีและรวดเร็ว SPE จึงมุ่งมั่นในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลและ
กระบวนกำรท ำงำนต่ำงๆ เพ่ือให้บริกำรที่ดีที่สุดแก่ลูกค้ำ ซึ่งทีมงำนของบริษัทฯ จะได้รับกำรฝึกอบรมในเชิงลึกจำก
เจ้ำหน้ำที่ของ SMA เยอรมนีโดยตรงที่จะมำให้ควำมรู้ ยกระดับให้วิศวกรไทยมีควำมรู้ควำมสำมำรถในเรื่องของเครื่อง
แปลงกระแสไฟฟ้ำ (Inverter) เพ่ิมขึ้น เทียบเท่ำในระดับสำกล SPE จะให้บริกำรส ำหรับลูกค้ำทั้งที่อยู่ในระหว่ำงกำร
รับประกันและนอกกำรรับประกัน โดยกำรให้บริกำรลูกค้ำที่อยู่นอกกำรรับประกัน จะเป็นรำยได้ทำงหนึ่งส ำหรับงำน
บริกำรของ SPE  

 

3.4.2  ความเสี่ยงจากการแข่งขันของสินค้าทดแทน 

  แม้ว่ำ SPE จะเป็นผู้แทนจ ำหน่ำยและผู้ให้บริกำร Inverter ของ SMA อย่ำงเป็นทำงกำร แต่ก็ยังมี
คู่แข่งที่เป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำย Inverter แบรนด์อ่ืนที่ท ำกำรตลำดอยู่ในประเทศไทยด้วย ในปัจจุบันกำรแข่งขัน                     
วนใหญ่จะอยู่ในตลำด Solar Roof โดยเฉพำะกลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยที่มำจำกฝั่งเอเชีย จะเน้นกำรใช้กลยุทธ์ด้ำน
รำคำเป็นหลัก แต่ SMA เน้นกำรให้บริกำรด้วยคุณภำพที่ดีที่สุด ด้วยกำรน ำเสนอโซลูชันแพ็คเกจที่ตอบสนองควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ ดังนั้นจึงมีควำมได้เปรียบในด้ำนกำรแข่งขัน 
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อย่ำงไรก็ตำม ด้วยควำมเชื่อมั่นในประสิทธิภำพกำรท ำงำน Inverter ของ SMA ตลอดจนกำรบริกำร
ที่ดีในระดับมำตรฐำนสำกล และกำรรับประกันที่ยำวนำนของ SMA ในฐำนะผู้น ำเทคโนโลยีพลังงำนแสงอำทิตย์ด้วย
คุณภำพและบริกำรที่ดีเสมอมำ ซึ่งตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ SPCG ถือเป็นผู้ใช้งำนรำยใหญ่และใช้งำนกับโครงกำร
โซลำร์ฟำร์มทุกแห่ง ตลอดจนติดตั้งให้กับลูกค้ำ Solar Roof ทุกรำย จึงเชื่อมั่นได้ว่ำ SMA จะยังคงเป็น Inverter                  
ที่ได้รับควำมนิยมต่อไป ซึ่งท ำให้ SPE ยังคงแข่งขันได้ในระยะยำว 

3.5 ความเสี่ยงอื่นๆ 

3.5.1  ความเสี่ยงจากการถูกควบคุมเสียงของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

กลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่ กลุ่มครอบครัวกุญชรยำคง ประกอบด้วยนำงสำววันดี             
กุญชรยำคง นำงประคอง กุญชรยำคง นำยสมศักดิ์  กุญชรยำคง นำงสำวสมปอง กุญชรยำคง  นำงกนกพร                 
กุญชรยำคง (รวมเรียกกันว่ำ “กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่”) ซึ่งมีเจตนำร่วมกันในกำรใช้สิทธิออกเสียงของตนไปในทำงเดียวกัน 
เพ่ือควบคุมสิทธิออกเสียงหรือควบคุมกิจกำรร่วมกัน และมีควำมสัมพันธ์หรือมีพฤติกรรมร่วมกันตำมที่ประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง ก ำหนดลักษณะควำมสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้ำลักษณะเป็นกำร
กระท ำร่วมกับบุคคลอ่ืน ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46.54 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ             
และกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ยังเป็นกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมและเป็นผู้บริหำรของบริษัทฯ ด้วย จึงท ำให้กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่
เป็นผู้มีอ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรและควบคุมคะแนนเสียงในกำรลงมติที่ส ำคัญได้เกือบทั้งหมด ยกเว้นในเรื่อง
กฎหมำยหรือข้อบังคับบริษัทก ำหนดให้ต้องได้รับเสียงในกำรประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของ
จ ำนวนหุ้นที่เข้ำประชุมและมีสิทธิออกเสียง หรือในกรณีก ำหนดให้สิทธิออกเสียงคัดค้ำนได้ ดังนั้นผู้ถื อหุ้นรำยอ่ืนที่               
เข้ำร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง อำจจะไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือคัดค้ำนหรือถ่วงดุลกำรบริหำรของกลุ่ม           
ผู้ถือหุ้นใหญ่ได้  

อย่ำงไรก็ดี  โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมกำรรวม 3 ชุด ได้แก่ 
คณะกรรมกำรบริษัทฯ คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน โดยมีกำรก ำหนด
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรแต่ละคณะอย่ำงชัดเจน อีกทั้งในองค์ประกอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ยังประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน ที่เป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจและควำมรู้ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับงบกำรเงินและรำยงำนทำงกำรเงินต่ำงๆ จึงมีส่วนช่วยให้กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริษัท ฯ
เป็นไปอย่ำงมีระบบ โปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบำยเกี่ยวกับกำรท ำรำยกำร               
ที่เกี่ยวโยงกันกับกรรมกำร  ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมในกิจกำร รวมทั้งบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ โดยจะท ำกำรพิจำรณำเปรียบเทียบเงื่อนไขกับบุคคลภำยนอกอ่ืนก่อน และน ำรำยกำรต่ำงๆ เข้ำสู่กำร
พิจำรณำอนุมัติของคณะกรรมกำรตรวจสอบทุกกรณี ก่อนที่จะน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำ
อนุมัติในขั้นต่อไป โดยบุคคลที่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ดังกล่ำวจะไม่มีอ ำนำจอนุมัติในกำรเข้ำท ำรำยกำรนั้นๆ 
อีกท้ังคณะกรรมกำรตรวจสอบจะท ำหน้ำที่ติดตำมรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันทุกๆ ไตรมำส โดยให้ผู้ตรวจสอบภำยในท ำกำร
ตรวจสอบและน ำเสนอในฐำนะเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือให้มั่นใจว่ำมีกำรปฏิบัติที่ถูกต้องตำม
หลักกำรและนโยบำยที่ก ำหนดไว้ ท ำให้สำมำรถลดทอนควำมเสี่ยงอันอำจจะเกิดขึ้นได้อีกด้วย 
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4.  ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

4.1 สินทรัพย์ถาวรหลักของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ 

4.1.1  ลักษณะส าคัญของสินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัท ในเครือ 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะสิทธิเหนือสินทรัพย์ 
มูลค่าสุทธิ 
(ล้านบาท) 

งบการเงินรวม – ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ     
ที่ดิน ผู้ถือกรรมสิทธิ์ 1,993.05 
อำคำร ส่วนปรับปรุงอำคำร และโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ผู้ถือกรรมสิทธิ์ 853.02 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ 13,593.63 
เครื่องใช้ส ำนักงำน ผู้ถือกรรมสิทธิ์ 13.62 
ยำนพำหนะ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ 5.11 

รวม 16,458.43 
งบการเงินรวม – สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ   

 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ผู้ถือกรรมสิทธิ์ 94.68 

รวม 16,553.11 

4.1.2 รายละเอียดที่ดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  

บริษัทที่ถือกรรมสิทธิ ์ ลักษณะเบื้องต้น เนื้อที่ 
ไร่-งาน-ตรว. 

มูลค่าสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

1. 1.บริษัท สตีลรูฟ จ ำกัด ที่ตั้งอำคำรโรงงำน 3-2-30 19.65 ติดภำระจ ำนองเป็น
หลักประกันวงเงินกู้ยืม 

กับสถำบันกำรเงิน 

2. 2.บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด ที่ตั้งอำคำรศูนย์กำรเรยีนรู ้ 1-3-84 0.60 ไม่มี 
ที่ดินเปล่ำ 53-3-57 31.36 ไม่มี 

3. 3.กลุ่มโซลำร์ฟำร์ม 36 บริษัท ที่ตั้งโรงไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย ์

4,344-1-56 1,898.09   ไม่มี 

 ปรับปรุงรำยกำรระหว่ำงกัน  43.35  
รวม 4,403-3-27 1,993.05  
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4.1.3 รายละเอียดอาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร และโครงสร้างพ้ืนฐาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  

บริษัทที่ถือกรรมสิทธิ ์ ลักษณะเบื้องต้น 
มูลค่าสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

1.บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) อำคำรส ำนักงำน และส่วนปรับปรุง
อำคำรส ำนักงำน 

21.61 ไม่มี 

1. 2.บริษัท สตีลรูฟ จ ำกัด โรงงำน และส่วนปรับปรุงโรงงำน 6.69 ติดภำระจ ำนองเป็นหลักประกัน

วงเงินกู้ยืมกับสถำบันกำรเงิน 

2. 3.บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด อำคำรส ำนักงำน และส่วนปรับปรุง
อำคำรส ำนักงำน 

14.44 ไม่มี 

3. 4.บริษัท โซลำร์ เพำเวอร์ รูฟ จ ำกัด ส่วนปรบัปรุงอำคำรส ำนักงำน 4.80 ไม่มี 
4. 5.บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด ส่วนปรบัปรุงอำคำรส ำนักงำน 1.42 ไม่มี 
5. 6.กลุ่มโซลำร์ฟำร์ม 36 บริษัท อำคำร ส่วนปรับปรุงอำคำร  

และโครงสร้ำงพื้นฐำน 
1,059.90 ไม่มี 

 ปรับปรุงรำยกำรระหว่ำงกัน (255.84)  
                                   รวม  853.02  

4.1.4 รายละเอียดเครื่องจักรและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561   

บริษัทที่ถือกรรมสิทธิ ์ ลักษณะเบื้องต้น 
มูลค่าสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

1. 1.บริษัท สตีลรูฟ จ ำกัด เครื่องจักร เครื่องมือ 
และอุปกรณ์ 

8.93 ไม่มี 

2. 2.กลุ่มโซลำร์ฟำร์ม 36 บริษัท แผงเซลล์แสงอำทิตย์ เครื่องแปลง
กระแสไฟฟ้ำ และอุปกรณ ์

14,301.00 ไม่มี 

 ปรับปรุงรำยกำรระหว่ำงกัน (716.30)  
รวม 13,593.63  

4.1.5 รายละเอียดเครื่องใช้ส านักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561   

บริษัทที่ถือกรรมสิทธิ ์ ลักษณะเบื้องต้น 
มูลค่าสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

1.บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) เครื่องใช้ส ำนักงำน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
และเฟอร์นิเจอร์ 

4.70 ไม่มี 

1. 2.บริษัท สตีลรูฟ จ ำกัด เครื่องใช้ส ำนักงำน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
และเฟอร์นิเจอร์ 

0.54 ไม่มี 

2. 3.บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด เครื่องใช้ส ำนักงำน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
และเฟอร์นิเจอร์ 

2.27 ไม่มี 

3. 4.บริษัท โซลำร์ เพำเวอร์ รูฟ จ ำกัด เครื่องใช้ส ำนักงำน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
และเฟอร์นิเจอร์ 

5.62 ไม่มี 

4. 5.บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด เครื่องใช้ส ำนักงำน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
และเฟอร์นิเจอร์ 

0.49 ไม่มี 

รวม 13.62  



แบบ 56-1 
 

บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) 66 
 
 

4.1.6 รายละเอียดยานพาหนะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  

บริษัทที่ถือกรรมสิทธิ ์ ลักษณะเบื้องต้น กรรมสิทธิ์ 
มูลค่าสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

1.บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) รถยนต์นั่งส่วนบุคคล สัญญำเช่ำกำรเงิน 1.00 ไม่มี 
  บริษัทฯ 2.76 ไม่มี 

1. 2.บริษัท โซลำร์ เพำเวอร์ รูฟ จ ำกัด รถยนต์นั่งส่วนบุคคล สัญญำเช่ำกำรเงิน - ไม่มี 
  บริษัทฯ 1.56 ไม่มี 
 ปรับปรุงรำยกำรระหว่ำง

กัน 
  (0.21) 

 

รวม 5.11  

4.1.7 รายละเอียดสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

บริษัทที่ถือกรรมสิทธิ์ ลักษณะเบื้องต้น 
มูลค่าสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

1.บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) ซอฟท์แวร์ 3.44 ไม่มี 
2.บริษัท สตีลรูฟ จ ำกัด ซอฟท์แวร์ 0.14 ไม่มี 
3.บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด ซอฟท์แวร์ 0.15 ไม่มี 
4.บริษัท โซลำร์ เพำเวอร์ รูฟ จ ำกัด ซอฟท์แวร์ 0.65 ไม่มี 
5.บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด ซอฟท์แวร์ 0.08 ไม่มี 
6.กลุ่มโซลำร์ฟำร์ม 36 บริษัท ซอฟท์แวร์ 33.48 ไม่มี 
 ค่ำควำมนิยม 11.29  
 ปรับปรุงรำยกำรระหว่ำงกัน 45.45  

รวม 94.68  
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4.2 ประกันภัยธุรกิจและทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มบริษัทฯ โดยส่วนใหญ่ เป็นประเภทกำรประกันภัยควำมเสี่ยงทุกชนิด                   
(All Risks) ซึ่งควำมคุ้มครองครอบคลุมถึงควำมเสียหำยเนื่องจำกเครื่องจักรช ำรุดและควำมเสียหำยส ำหรับ                
โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ และประกันภัยควำมรับผิดชอบต่อบุคคลภำยนอก 
(Public Liability) อำทิ กำรเสียชีวิต กำรบำดเจ็บทำงร่ำงกำยหรือกำรเจ็บป่วยของบุคคลภำยนอก และควำมสูญเสีย
หรือควำมเสียหำยต่อทรัพย์สิน 

 

บริษัทในเครือ 
ทุนประกัน 

ความเสียหาย 
ต่อทรัพย์สิน 

ทุนประกัน 
ความเสียหาย

ธุรกิจหยุดชะงัก 

ทุนประกัน
ความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก 

ค่าเบี้ยประกัน 
(บาท) 

1. บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ (โครำช 1) จ ำกัด       235,200,000  - - 236,141 
2. บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ (สกลนคร 1) จ ำกัด       235,840,000  - - 236,783 
3. บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ (นครพนม 1) จ ำกัด       235,840,000  - - 236,783 
4. บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ (โครำช 2) จ ำกัด       235,200,000  - - 236,141 
5. บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ (เลย 1) จ ำกัด       235,840,000  - - 236,783 
6. บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 1) จ ำกัด       235,840,000  - - 236,783 
7. บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ (โครำช 3) จ ำกัด       235,840,000  - - 236,783 
8. บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ (โครำช 4) จ ำกัด       235,840,000  - - 236,783 
9. บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ (โครำช 7) จ ำกัด       235,840,000  - - 236,783 
10. บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ (โครำช 5) จ ำกัด       238,720,000  - - 239,675 
11. บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ (โครำช 8) จ ำกัด       238,720,000  - - 239,675 
12. บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ (โครำช 9) จ ำกัด       238,720,000  - - 239,675 
13. บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 3) จ ำกัด       238,720,000  - - 239,675 
14. บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 4) จ ำกัด       238,720,000  - - 239,675 
15. บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 5) จ ำกัด 
16. บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 8) จ ำกัด 

      238,720,000  - - 239,675 
      238,720,000 - - 239,675 

17. บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ (โครำช 6) จ ำกัด       238,720,000  - - 239,675 
18. บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ (บุรีรัมย์ 1) จ ำกัด       238,720,000  - - 239,675 
19. บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ (บุรีรัมย์ 2) จ ำกัด       238,720,000  - - 239,675 
20. บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 2) จ ำกัด      238,720,000  - - 239,675 
21. บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 7) จ ำกัด       238,720,000  - - 239,675 
22. บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ (นครพนม 2) จ ำกัด 238,720,000 - - 239,675 
23. บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ (หนองคำย 1) จ ำกัด 238,720,000 - - 239,675 
24. บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ (บุรีรัมย์ 3) จ ำกัด 238,720,000 - - 239,675 
25. บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ (นครพนม 3) จ ำกัด 238,720,000 - - 239,675 
26. บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ (อุดรธำน ี1) จ ำกัด 238,720,000 - - 239,675 
27. บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ (เลย 2) จ ำกัด 238,720,000 - - 239,675 
28. บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ (สกลนคร 2) จ ำกัด 238,720,000 - - 239,675 
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บริษัทในเครือ 
ทุนประกัน 

ความเสียหาย 
ต่อทรัพย์สิน 

ทุนประกัน 
ความเสียหาย

ธุรกิจหยุดชะงัก 

ทุนประกัน
ความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก 

ค่าเบี้ยประกัน 
(บาท) 

29. บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ (สุรินทร์ 3) จ ำกัด 238,720,000 - - 239,675 
30. บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 9) จ ำกัด 238,720,000 - - 239,675 
31. บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 10) จ ำกัด 238,720,000 - - 239,675 
32. บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 6) จ ำกัด 238,720,000 - - 239,675 
33. บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ (สุรินทร์ 1) จ ำกัด 238,720,000 - - 239,675 
34. บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ (สุรินทร์ 2) จ ำกัด 238,720,000 - - 239,675 
35. บริษัท เอเจ เทคโนโลยี จ ำกัด       119,360,000  - - 119,837 
36. บริษัท ทิพยนำรำยณ์ จ ำกัด       119,360,000  - - 119,837 

รวม 8,328,000,000 - - 8,361,312 
 

4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทในเครือและบริษัทร่วม 

SPCG มีเป้ำหมำยในกำรเป็นผู้น ำในธุรกิจพลังงำนโดยมีควำมเชี่ยวชำญในกำรพัฒนำและบริหำรจัดกำร           
ธุรกิจผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Farm) และธุรกิจผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ (Solar 
Roof) จึงมุ่งเน้นกำรลงทุนในบริษัทที่เป็นองค์ประกอบส ำคัญในกำรด ำเนินธุรกิจตำมเป้ำหมำยดังกล่ำว    

ในส่วนของธุรกิจผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Farm) บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท
SPC, SPA ซึ่งธุรกิจผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Farm) ธุรกิจบริกำรรับเหมำก่อสร้ำงโซลำร์ฟำร์ม                  
แบบครบวงจร (“Engineering, Procurement and Construction: EPC”) และธุรกิจบริกำรด้ำนกำรปฏิบัติกำร    
กำรบ ำรุงรักษำ และกำรประมวลผลโซลำร์ฟำร์ม (“Operation, Maintenance and Monitoring: OM&M”) ทั้งนี้ 
SPC และ SPA ได้พัฒนำโครงกำรผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์รวมทั้งสิ้น 36 โครงกำร ตำมที่ได้รับใบอนุญำต
โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ นอกจำกนั้น SPCG ยังได้ขยำยกำรลงทุนธุรกิจโซลำร์ฟำร์มโดยลงทุนในประเทศญี่ปุ่น              
ณ เมืองทอตโตะริ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีพิธีเปิดโครงกำรและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบเชิงพำณิชย์ (Commercial 
Operation Date: COD) เรียบร้อยแล้ว เมื ่อวันที่ 27 เมษำยน 2561 ที ่ผ่ำนมำ ซึ่งโครงกำรดังกล่ำวมีสัญญำ               
ซื้อขำยไฟฟ้ำที่รำคำ 36 เยนต่อหน่วย เป็นระยะเวลำ 20 ปี  ทั้งนี้ ยังมีกำรร่วมลงทุนธุรกิจโซลำร์ฟำร์ม ภำยใต้ชื่อ
โครงกำร Ukujima Mega Solar Project ร่วมกับ 7 บริษัทฯ ในประเทศญี่ปุ่น  ได้แก่  Kyocera Corporation, 
Kyudenko Corporation, Mizuho Bank, Tokyo Century Corporation, Furukawa Electric Company 
Limited, Tsuboi Corporation และ The Eighteenth Bank limited ขนำดก ำลังกำรผลิตประมำณ 480 เมกะวัตต์ 
ณ เกำะ Ukujima เมืองนำงำซำกิ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งใช้งบประมำณในกำรลงทุนประมำณ 200 Billion Yen โครงกำร
ดังกล่ำวมีก ำหนดเริ่มกำรก่อสร้ำงในปี 2019 
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ในส่วนธุรกิจผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ (Solar Roof) บริษัทฯ ได้มีกำรจัดตั้งบริษัท โซลำร์ 
เพำเวอร์ รูฟ จ ำกัด เพ่ือประกอบธุรกิจกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำทั้งในรูปแบบบ้ำน            
ที่อยู่อำศัย อำคำรพำณิชย์ อำคำรส ำนักงำน อำคำรส่วนรำชกำร และโรงงำนอุตสำหกรรม ซึ่งบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะ
ขยำยฐำนลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง 

ภำพรวม SPCG มีนโยบำยที่จะลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ที่มีศักยภำพในกำรเติบโต   
และให้ผลตอบแทนที่เหมำะสมในระยะยำว รวมทั้ง SPCG จะส่งกรรมกำรของ SPCG หรือคัดเลือกผู้บริหำรที่มี
คุณสมบัติและประสบกำรณ์ที่เหมำะสมกับกำรด ำเนินธุรกิจเข้ำเป็นกรรมกำรของบริษัทในเครือ เพ่ือเป็นตัวแทน          
ในกำรบริหำรงำน ก ำหนดนโยบำยที่ส ำคัญ และควบคุมกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท ในเครือและบริษัทร่วมดังกล่ำว 
ประกอบกับ SPCG ยังมีผู้ร่วมลงทุนที่เข้มแข็ง ได้แก่ บริษัทเคียวเซร่ำ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด  บริษัท ไทยฟ้ำ เพำเวอร์ 
จ ำกัด บริษัท ผลิตไฟฟ้ำรำชบุรี  โฮลดิ้ง จ ำกัด (มหำชน) (RATCH) บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 
เป็นต้น 

นอกจำกนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบำยกำรหำแหล่งเงินทุนทั้งจำกกำรเพ่ิมทุน และกำรออกตรำสำรทำงกำรเงิน
ต่ำงๆ รวมไปถึงกำรระดมทุนในรูปแบบอ่ืนๆ ทั้งนี้ หำกบริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องเพ่ิมทุน บริษัทฯ จะต้องได้รับ 
กำรอนุมัติกำรเพ่ิมทนุดังกล่ำวจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

 

4.4 รายละเอียดของสัญญาที่ส าคัญของกลุ่มบริษัทฯ 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทในเครือมีสัญญำส ำคัญที่ใช้ในกำรประกอบกิจกำรดังนี้ 

4.4.1  สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) 
คู่สัญญำ : กลุ่มบริษัทโซลำร์ฟำร์ม 36 บริษัท  และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 

ระยะเวลำของสัญญำ : สัญญำมีระยะเวลำ 5 ปี และต่อเนื่องครั้งละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือรับซื้อไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก (VSPP) ส ำหรับกำรผลิตไฟฟ้ำ
จำกพลังงำนหมุนเวียน (ตำมระเบียบกำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยว่ำด้วยกำร
เดินเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำขนำนกับระบบของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำย พ.ศ. 2549 
ส ำหรับปริมำณพลังไฟฟ้ำไม่เกิน 10 เมกะวัตต์)  

สำระส ำคัญของสัญญำ :  กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ตกลงซื้อไฟฟ้ำจำกกลุ่มบริษัทโซลำร์ฟำร์ม 36 บริษัท 
ในฐำนะผู้ผลิตไฟฟ้ำ ปริมำณพลังไฟฟ้ำสูงสุด 5.88 เมกะวัตต์ ที่ระดับ
แรงดัน 22,000 โวลท์ ยกเว้น บริษัท เอ เจ เทคโนโลยี จ ำกัด และ บริษัท 
ทิพยนำรำยณ์ จ ำกัด กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ตกลงซื้อไฟฟ้ำ ในฐำนะผู้ผลิต
ไฟฟ้ำ ปริมำณพลังไฟฟ้ำสูงสุด 3 เมกะวัตต์ ที่ระดับแรงดัน 22 ,000 โวลท์ 
และกลุ่มบริษัทโซลำร์ฟำร์ม เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตำมประกำศกำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมิภำค เรื่องกำรก ำหนดส่วนเพ่ิมรำคำรับซื้อไฟฟ้ำส ำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ำ
ขนำดเล็กมำกจำกพลังงำนหมุนเวียนลงวันที่ 19 สิงหำคม 2552 มีสิทธิ์
ได้รับส่วนเพ่ิมรำคำรับซื้อไฟฟ้ำ 8 บำท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง นับตั้งแต่วันเริ่มต้น
ซื้อขำยไฟฟ้ำ (COD) เป็นระยะเวลำ 10 ปี 
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 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค จะขำยไฟฟ้ำส ำรองให้ผู้ผลิตไฟฟ้ำตำมที่ผู้ผลิตไฟฟ้ำ

ร้องขอ ตำมประกำศอัตรำค่ำไฟฟ้ำส ำรองและให้เป็นไปตำมสัญญำซื้อขำย
ไฟฟ้ำส ำรอง 

เงื่อนไขกำรบอกเลิก
สัญญำ 

: ผู้ผลิตไฟฟ้ำยื่นหนังสือแสดงควำมประสงค์ที่จะยุติกำรซื้อขำยไฟฟ้ำ หรือ            
หำกคู่สัญญำฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใด ไม่ปฏิบัติตำมสัญญำข้อหนึ่งข้อใด ให้อีกฝ่ำยหนึ่ง
ท ำหนังสือแจ้งให้ด ำเนินกำรแก้ไข หำกไม่แก้ไขให้อีกฝ่ำยหนึ่งมีสิทธิบอกเลิก
สัญญำนี้ได ้

4.4.2 สิทธิประโยชน์ที่บริษัทฯ ได้รับจากบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(BOI)  

วันที่ได้รับ BOI : วันที่  25  พฤศจิกำยน 2552 
ระยะเวลำของสิทธิประโยชน์ : รำยละเอียดเป็นไปตำมท่ีเปิดเผยในสำระส ำคัญของสิทธิประโยชน์ 
สำระส ำคัญของสิทธิประโยชน์ :  ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์  ภำยใต้เงื่อนไข          

ต้องน ำเข้ำภำยในวันที่ 25 พฤษภำคม 2555 
 ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิที่ ได้จำกกำร

ประกอบกิจกำรมีก ำหนด 8 ปี นับจำกวันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบ
กิจกำรนั้น 

 ในกรณีที่ประกอบกิจกำรขำดทุนในระหว่ำงเวลำได้รับยกเว้นภำษีเงินได้       
นิติบุคคล บริษัทสำมำรถน ำผลขำดทุนประจ ำปีที่เกิดขึ้นหักออกจำกก ำไร
สุทธิที่ เกิดขึ้นภำยหลังระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษี เงินได้นิติบุคคล            
มีก ำหนดเวลำไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันพ้นก ำหนดเวลำ และได้รับลดหย่อน
ภำษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 ของอัตรำปกติมีก ำหนดเวลำ 5 ปี 
หลังจำกครบก ำหนดได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไร
สุทธิหลังจำก 8 ปีแรก 

 อนุญำตให้หักค่ำติดตั้งหรือก่อสร้ำงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกจำกก ำไรสุทธิ
ร้อยละ 25 ของเงินลงทุนในกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม 

 ได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องน ำเงินปันผลจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำร
ลงทุนมำรวมค ำนวณเพ่ือเสียภำษีเงินได้ ตลอดระยะเวลำที่ได้รับยกเว้น
ภำษีเงินได้นิติบุคคลนั้น 
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5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 
-ไม่มี- 

6.  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อบริษัท บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด  (มหำชน)  
ชื่อภาษาอังกฤษ SPCG  PUBLIC  COMPANY LIMITED  
ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจด้ำนกำรลงทุน โดยกำรถือหุ้นบริษัทในเครือ เพ่ือด ำเนินธุรกิจ 4 ด้ำน ดังนี้ 

(1) ธุรกิจผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Farm) ธุรกิจบริกำรรับเหมำก่อสร้ำง
โซลำร์ฟำร์มแบบครบวงจร (“Engineering, Procurement and Construction: 
EPC”) และธุรกิจบริกำรด้ำนกำรปฏิบัติกำร กำรบ ำรุงรักษำ และกำรประมวลผล
โซลำรฟ์ำร์ม (“Operation, Maintenance and Monitoring: OM&M”)  

(2)  ธุรกิจหลังคำเหล็กและโครงสร้ำงพร้อมบริกำรครบวงจร (Steel Roof)  
(3)  ธุรกิจจ ำหน่ำยและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ (Solar Roof) 
(4)  ผู้แทนจ ำหน่ำยและผู้ให้บริกำรเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ (Inverter) อย่ำงเป็นทำงกำร 

(Authorised Sales & Service Partnership) ของ SMA Solar Technology AG 
(SMA) ประเทศเยอรมนี 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่  เลขที่ 1 อำคำรแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10 ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ         
เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110 

ที่ตั้งโรงงาน (1) ธุรกิจ Solar Farm ของกลุ่มบริษัทฯ ต้ังอยู่ในพ้ืนที ่10 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 36 แห่ง  
(2)  ธุรกิจ Steel Roof ตั้งอยู่เลขที่ 8 หมู่ 15 ต ำบลบำงพลีใหญ่ อ ำเภอบำงพลี จังหวัด

สมุทรปรำกำร 10540 
(3)  ธุรกิจ Solar Roof ตั้งอยู่เลขท่ี 1 อำคำรแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 9 ซอยแจ่มจันทร์ 

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110 
(4)  ผู้แทนจ ำหน่ำยและผู้ให้บริกำรเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ (Inverter) อย่ำงเป็นทำงกำร 

ตั้งอยู่เลขที่ 333/7,8,9 อำคำรยูไนเต็ดทำวเวอร์ ชั้น 4 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) 
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110 

เลขทะเบียนบริษัท 0107548000137  
เว็บไซต์ www.spcg.co.th 
โทรศัพท์ 0-2011-8111 
โทรสาร 0-2011-8112 
ทุนจดทะเบียน 1,016,389,000 หุ้น 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 973,990,000 บำท 
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บำท 
นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (“TSD”) 

93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400  
โทรศัพท์  0-2009-9000 โทรสำร 0-2009-9991 
 

http://www.spcg.co.th/


แบบ 56-1 
 

บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) 72 
 
 

 
ผู้สอบบัญชีของบริษัท นำยไวโรจน์ จินดำมณีพิทักษ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 3565 หรือ 

นำยณัฐพงศ์ ตันติจัตตำนนท์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 8829 หรือ 
นำงสำวดุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 10235 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด 
ชั้น 50-51 เอ็มไพร์ทำวเวอร์  
1 ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 
โทรศัพท์  0-2677-2000  โทรสำร 0-2677-2222   
 

ติดต่อบริษัท  ส ำนักงำนเลขำนุกำรบริษัทและบรรษัทภิบำล (Company Secretary & Governance) 
โทรศัพท์ 02-011-8111 ต่อ 1031 
โทรสำร 02-011-8112 
E-mail: info@spcg.co.th 
 

 แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation Division) 
โทรศัพท์ 02-011-8111 ต่อ 1041 
โทรสำร 02-011-8112 
E-mail: ir@spcg.co.th 
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ส่วนที่ 2 
การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

 
7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ือหุ้น 

7.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)                 

1. ทุนจดทะเบียนและหุ้นที่ออกและเรียกช ำระแล้ว 

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งหมด 1,016,389,000 บำท ทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว 973,990,000 
บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจดทะเบียน จ ำนวน 1,016,389,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท  

2. ข้อจ ำกัดกำรโอนหุ้น  
กำรโอนหุ้นจะต้องไม่ท ำให้สัดส่วนกำรถือหุ้นโดยบุคคลต่ำงด้ำวมำกกว่ำร้อยละ 49 ของหุ้น                 

ที่ได้เรียกช ำระรำคำแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ 

7.2  ผู้ถือหุ้น 

รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) 

รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่  10 อันดับแรก ตำมบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นล่ำสุด ณ วันก ำหนดรำยชื่อ                  
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่ำงกำล (Record Date) ในวันจันทร์ที่  27 สิงหำคม 2561 โดยบริษัท                  
ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (“TSD”) แบ่งออกเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ร้อยละ 71.50 และ       
กลุ่มผู้ถือหุ้นรำยย่อย ร้อยละ 28.50 ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1. กลุ่มครอบครัวกุญชรยาคง ประกอบด้วย 

นำงสำววันดี กุญชรยำคง 
นำงประคอง กุญชรยำคง 
นำยสมศักดิ์ กุญชรยำคง 
นำงสำวสมปอง กุญชรยำคง 
นำงกนกพร กุญชรยำคง 

358,128,837 
300,000,000 
32,400,000 
13,500,000 
10,203,837 
2,025,000 

36.77 

2. UBS AG SINGAPORE BRANCH 95,200,050 9.77 
3. GULF INTERNATIONAL INVESTMENT (HONG KONG) LIMITED 81,658,452 8.38 

4. KYOCERA CORPORATION 63,500,000 6.52 
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 28,454,497 2.92 
6. นายวิทูร มโนมัยกุล 19,290,000 1.98 
7. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย           

ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว 
 

17,121,900 
 

1.76 
8. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 12,356,133 1.27 
9. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1 11,958,939 1.23 
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ล าดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
10. กลุ่มครอบครัวเศรษฐีวรรณ ประกอบด้วย 8,756,500 0.90 
 
 
 
 

 

นำยสุชำต ิ เศรษฐีวรรณ 
นำยพงษ์ชัย เศรษฐีวรรณ 
นำยพลเทพ เศรษฐีวรรณ 
นำงสำวเสำวนยี์    เศรษฐีวรรณ 
นำงสำววรุณ ี เศรษฐีวรรณ 

5,400,000 
1,696,000 
1,587,500 

40,000 
33,000 

 
 
 
 
 

รวม 696,425,308 71.50 
 
7.3  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธิของงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรที่เหลือหลังจำกหักเงินส ำรองต่ำงๆ ทุกประเภทตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และ              
ตำมกฎหมำย หำกไม่มีเหตุจ ำเป็นอ่ืนใด และกำรจ่ำยเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนปกติของ            
บริษัทฯ อย่ำงมีนัยส ำคัญ ตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นสมควรหรือเหมำะสม และกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว
จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นมติคณะกรรมกำรบริษัทฯ ที่พิจำรณำเรื่องดังกล่ำวนั้นต้องน ำเสนอเพ่ือ
ขออนุมัติจำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทฯ มีอ ำนำจอนุมัติ 
ให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลได้ แล้วให้รำยงำนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป  

บริษัทฯ และบริษัทในเครือมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตำมก ำไรสุทธิของงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรที่เหลือหลังจำกหักเงินส ำรองต่ำงๆ ทุกประเภทตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตำม
กฎหมำย หำกไม่มีเหตุจ ำเป็นอ่ืนใด และกำรจ่ำยเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนปกติของบริษัทฯ 
และบริษัทในเครืออย่ำงมีนัยส ำคัญ ตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัทฯ และบริษัทในเครือพิจำรณำเห็นสมควรหรือ
เหมำะสม และกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยมติคณะกรรมกำรของ 
บริษัทฯ และบริษัทในเครือที่พิจำรณำเรื่องดังกล่ำวนั้นต้องน ำเสนอเพ่ือขออนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
และบริษัทในเครือด้วย 

 

7.4  ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 
 

บริษัทฯ จ่ำยเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ในปี 2558-2561 โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
 
การจ่ายปันผล ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

ม.ค.-มิ.ย. ก.ค-ธ.ค. ม.ค.-มิ.ย. ก.ค-ธ.ค. ม.ค.-มิ.ย. ต.ค-ธ.ค. ม.ค.-ก.ย. 
อัตราการจ่ายเงินปันผล 
(บาทต่อหุ้น) 

0.55 0.65 0.50 0.70 0.40 0.81 0.44 
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8.  โครงสร้างการจัดการ 

8.1  โครงสร้างองค์กร 
 

       
 

SPCG Public Company Limited (SPCG) 
Organization Chart 

 
 

  
 
 
 

 

 

 
 
  

แผนกบริหารคุณภาพ 
ISO Division 

 

แผนกนักลงทุนสัมพันธ ์
Investor Relation Division 

 

แผนกองค์กรสัมพันธ ์
Corporate Relations Division 

 

ส านักงานเลขานุการบริษัทและบรรษัทภิบาล 
Company Secretary & Governance  

 

 
แผนกพัฒนาธุรกิจและบริหารความเสี่ยง  

Internal Audit and Risk Management 
Division 

 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ ่
สายบญัชีและการเงิน  

EVP: Accounting & Finance 
 

 

คณะกรรมการบริษัท 
Board of Director 

 

แผนกตรวจสอบภายใน 
Internal Audit Division 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
Audit Committee 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
Nomination and Remuneration 

Committee  

รองกรรมการผู้จัดการใหญ ่
สายธุรกจิ Solar Roof/Steel  

EVP: Solar Roof/ Steel 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายปฏบิัติการ  

EVP: Operation 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ ่
สายธุรกจิ Solar Farm  

EVP: Solar Farm 

 

กรรมการผู้จัดการใหญ ่
CEO 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ ่
สายบริหาร 

EVP: Management 

ท่ีปรึกษา 
(Advisor) 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่
(Assistant to CEO) 
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8.2 โครงสรา้งการจัดการ 
โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย               

จ ำนวน 2 ชุด คือ คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน โดยมีรำยละเอียด
ดังนี้ 

8.2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯ มีกรรมกำรทั้งหมดจ ำนวน 9 คน ดังนี้ 

 
ล าดับ 

 
รายชื่อ 

 
ต าแหน่ง 

จ านวนการเข้าร่วมประชมุ/
จ านวนการประชมุทั้งหมด 

ในปี 2561 (คร้ัง) 
1. ดร.วันดี กุญชรยำคง จุลเจริญ ประธำนกรรมกำร 5/5 
2. นำยสมศักดิ์ กุญชรยำคง กรรมกำร 4/5 
3. นำยจิรำคม ปทุมำนนท์ กรรมกำร 5/5 
4. นำยวิทูร  มโนมัยกุล กรรมกำร 5/5 
5. พล.ต.ต.วันชัย วิสุทธินันท์ กรรมกำร  4/5 
6. นำยโชจิ นิชิซำว่ำ กรรมกำร 3/3 
7. นำยวันชัย หล่อวัฒนตระกูล กรรมกำรอิสระ 5/5 
8. ดร.อำจอง ชุมสำย ณ อยุธยำ กรรมกำรอิสระ 4/5 
9. นำยอภิชำติ ลิ้มเศรษฐำนุวัต กรรมกำรอิสระ 5/5 

  หมำยเหตุ: ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี  2561 เมื่อวันที่  20 เมษำยน 2561 มีมติอนุมัติแต่งตั้ งนำยโชจิ  นิ ชิซำว่ำ                        
เป็นกรรมกำร แทนนำยรัฐพล ช่ืนสมจิตต์ ซึ่งลำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 เมษำยน 
2561 ซึ่งได้รับกำรปฐมนิเทศส ำหรับกรรมกำรใหม่เรียบร้อยแล้ว 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ มีดังนี้ 

ดร.วันดี กุญชรยำคง จุลเจริญ ลงลำยมือชื่อพร้อมประทับตรำส ำคัญของบริษัท หรือนำยสมศักดิ์                   
กุญชรยำคง และนำยวิทูร มโนมัยกุล ลงลำยมือชื่อร่วมกันและประทับตรำส ำคัญของบริษัท 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 

1. คณะกรรมกำรบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำม พรบ.บริษัทมหำชนจ ำกัด 
2. คณะกรรมกำรบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวนอย่ำงน้อย 5 คน และไม่เกิน 11 คน                             

โดยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดต้องมีท้องถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร  
3. คณะกรรมกำรบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของกรรมกำรทั้งคณะ               

แต่ต้องไม่น้อยกว่ำ 3 คน และจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเกณฑ์ของส ำนักงำน กลต.  
4. คณะกรรมกำรบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์ในด้ำน

พลังงำนทดแทน ด้ำนบัญชีกำรเงิน ด้ำนกำรควบคุมภำยใน ด้ำนกฎหมำย ด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง และด้ำนกำร
ก ำกับดูแลกิจกำร ซึ่งมีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 คน เป็นผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถ                
ท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน 

5. บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคัญต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล                      
ในฐำนะกรรมกำรบริษัทฯ จึงได้ก ำหนดจ ำนวนบริษัทที่กรรมกำรไปด ำรงต ำแหน่งไม่ให้มำกจนเกินไป โดยกรรมกำร
บริษัทฯ ควรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท โดยไม่มีข้อยกเว้น 
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กรรมการอิสระ 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 คน ซึ่งเท่ำกับ 1 ใน 3 ของจ ำนวน
กรรมกำรทั้งหมด เพ่ือให้กรรมกำรอิสระเป็นกลไกส ำคัญในกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และสำมำรถแสดงควำม
คิดเห็นได้อย่ำงอิสระ คณะกรรมกำรบริษัทฯ จึงก ำหนดนิยำมและคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระในนโยบำยกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ดังต่อไปนี้ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่             
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ ทั้ งนี้  ให้นับรวมกำรถือหุ้นของ                     
ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนั้นๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้
เงินเดือนประจ ำ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ                   
ของผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะพ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะ             
ที่เป็นบิดำ มำรดำ คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น              
รำยใหญ่ หรือของผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระ    
ของตน เว้นแต่จะพ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
หรือของผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะพ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำย
หรือที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม               
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือของผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วน
ของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น            
รำยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษั ท             
หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง 
พนักงำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน                           
ซ่ึงประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน                   
ของบริษัทฯ 
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อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรจัดกำรบริษัทฯ ให้เป็นไปตำม
กฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมำยด้วยควำม
ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง และรักษำผลประโยชน์ของบริษัทฯ อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
บริษัทฯ สำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

1. ก ำหนดวิสัยทัศน์และภำรกิจ กลยุทธ์ เป้ำหมำยทำงกำรเงิน ควำมเสี่ยง แผนงำน และ
งบประมำณของบริษัทฯ รวมถึงติดตำมและดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและแผนที่ก ำหนดไว้                   
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

2. ก ำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ ข้อก ำหนด
ของตลำดหลักทรัพย์ฯ อำทิเช่น กำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และกำรซื้อหรือขำยทรัพย์สินที่ส ำคัญตำมกฎเกณฑ์
ของตลำดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

3. จดัให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมสำมัญประจ ำปี ภำยใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบ
ระยะเวลำบัญชีของบริษัทฯ 

4. จัดให้มีนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ เป็นลำยลักษณ์อักษร และให้ควำมเห็นชอบ
นโยบำยดังกล่ำว ตลอดจนทบทวนนโยบำยและกำรปฏิบัติตำมนโยบำยดังกล่ำวเป็นประจ ำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. จัดท ำจรรยำบรรณธุรกิจที่เป็นลำยลักษณ์อักษร เพ่ือให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคน                
เข้ำใจถึงมำตรฐำนด้ำนจริยธรรมที่บริษัทใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจ และติดตำมให้มีกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ
ดังกล่ำวอย่ำงจริงจัง 

6. พิจำรณำเรื่องควำมขัดแย้งของผลประโยชน์อย่ำงรอบคอบ กำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรที่อำจมี
ควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ควรมีแนวทำงที่ชัดเจนและเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
เป็นส ำคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ และก ำกับดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนด
เกี่ยวกับขั้นตอนกำรด ำเนินกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลของรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน  

7. จัดให้มีระบบกำรควบคุมด้ำนกำรด ำเนินงำน ด้ำนรำยงำนทำงกำรเงิน และด้ำนกำรปฏิบัติตำม                     
กฎ ระเบียบ และนโยบำย รวมถึงจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงำนที่มีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่ เป็น
ผู้รับผิดชอบในกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมดังกล่ำว และทบทวนระบบที่ส ำคัญอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้ง
เปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปี 

8. ก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management Policy) ที่ครอบคลุมทั้ง
องค์กร และมีกำรทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของกำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง และ             
ให้เปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปี   

9. คณะกรรมกำรบริษัทฯ หรือคณะกรรมกำรตรวจสอบให้ควำมเห็นถึงควำมเพียงพอของระบบ              
กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยงไว้ในรำยงำนประจ ำปี 

10. จัดให้มีแนวทำงด ำเนินกำรที่ชัดเจนกับผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบำะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่ำนทำง 
website หรือรำยงำนตรงต่อบริษัทฯ โดยช่องทำงในกำรแจ้งเบำะแสอำจก ำหนดให้ผ่ำนกรรมกำรอิสระหรือ
กรรมกำรตรวจสอบของบริษัท เพ่ือให้มีกำรตรวจสอบข้อมูลตำมกระบวนกำรที่บริษัทฯ ก ำหนดไว้และรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ 
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11. คณะกรรมกำรอำจมอบอ ำนำจให้กรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติกำร
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดแทนคณะกรรมกำรได้ โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำรหรืออำจมอบอ ำนำจ เพ่ือให้
บุคคลดังกล่ำวมีอ ำนำจตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควรและภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรเห็นสมควรซึ่ง
คณะกรรมกำร  อำจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอ ำนำจหรืออ ำนำจนั้นๆ ได้เมื่อ
เห็นสมควร ทั้งนี้ คณะกรรมกำรอำจมอบอ ำนำจให้ฝ่ำยจัดกำร มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ โดยมี
รำยละเอียดกำรมอบอ ำนำจตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของฝ่ำยจัดกำร ซึ่งกำรมอบอ ำนำจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็น
กำรมอบอ ำนำจที่ท ำให้ฝ่ำยจัดกำรสำมำรถพิจำรณำ และอนุมัติรำยกำรที่ฝ่ำยจัดกำรหรือบุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดท ำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  

12. ก ำหนดให้มีกลไกก ำกับดูแลบริษัทย่อย เพ่ือดูแลรักษำผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท                      
โดยกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมกำรในบริษัทย่อย เพ่ือควบคุมกำรบริหำรให้เป็นไป
ตำมนโยบำยของบริษัทฯ และกำรท ำรำยกำรต่ำงๆ ให้ถูกต้องตำมกฎหมำยและหลักเกณฑ์ของกฎหมำยหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ และประกำศของตลำดหลักทรัพย์ฯ 

13. แต่งตั้งเลขำนุกำรบริษัทฯ  (Company Secretary) ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ              
ตลำดหลักทรัพย์ เพ่ือท ำหน้ำที่จัดท ำและเก็บรักษำเอกสำร ช่วยด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ              
อันได้แก่กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ กำรประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนให้ค ำแนะน ำด้ำนกฎหมำยและกฎเกณฑ์
ต่ำงๆ แก่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ทั้งนี้ เลขำนุกำรบริษัทฯ ควรได้รับกำรฝึกอบรมและพัฒนำควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง              
ด้ำนกฎหมำย กำรบัญชี และกำรปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำรบริษัทฯ 

การสรรหากรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะพิจำรณำคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรได้รับกำร
เสนอชื่อเพ่ือเป็นกรรมกำร เพ่ือเสนอขอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี
เลือกตั้งกรรมกำร โดยใช้เสียงข้ำงมำกตำมข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมวีิธีกำรดังนี้ 

1. ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
2. ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดับลงมำเป็นผู้ได้รับเลือกเท่ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี 

หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในล ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำนวน
กรรมกำรที่จะพึงมี ให้ประธำนที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขำด 

โดยในกำรประชุมสำมัญประจ ำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวน 1 ใน 3 ของ
คณะกรรมกำร ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 
1 ใน 3 ทั้งนี้ ให้กรรมกำรคนที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สุดเป็นผู้ออกจำกต ำแหน่งก่อนกรรมกำรที่ออกจำกต ำแหน่ง                
ตำมวำระนั้นอำจถูกเลือกเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งใหม่ก็ได้ 

ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อยเสนอรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือเข้ำรับ
กำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 
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การพ้นจากต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ 

1. ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหนึ่งในสำม 
(1/3) ของจ ำนวนกรรมกำรในขณะนั้น ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จ ำนวนใกล้ที่สุดกับจ ำนวนหนึ่งในสำม (1/3) และกรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งอำจได้รับเลือกเข้ำมำด ำรงต ำแหน่ง
ใหม่ก็ได ้

2. นอกจำกพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรจะพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อตำย ลำออก                     
ขำดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศำลมีค ำสั่งให้ออก 

3. กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่ง ให้ยื่นใบลำออกต่อบริษัทฯ โดยกำรลำออกนั้นจะมีผล             
นับแต่วันที่ใบลำออกถึงบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมกำรซึ่งลำออกจะแจ้งกำรลำออกของตนให้นำยทะเบียนทรำบด้วยก็ได้ 

4. ในกำรลงมติให้กรรมกำรคนใดคนหนึ่งออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระให้ถือ              
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจ ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

5. ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำร
เลือกบุคคลซึ่ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยเข้ำเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุม
คณะกรรมกำรครำวถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรผู้นั้นจะเหลื อน้อยกว่ำสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้ำเป็น
กรรมกำรแทนดังกล่ำว จะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระที่เหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนเข้ำมำแทน 

วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ  

คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีจ ำนวนรวม 9 คน ซึ่งมีกรรมกำรที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระตำมหลักเกณฑ์ที่
ส ำนักงำน ก.ล.ต. ก ำหนดรวม 3 ท่ำน โดยกรรมกำรมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี รวมระยะเวลำไม่เกิน                 
9 ปี เว้นแต่กรรมกำรคนใดมีควำมเหมำะสมที่จะด ำรงต ำแหน่งนำนกว่ำนั้น คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะพิจำรณำ
ควำมอิสระและประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรรำยดังกล่ำว และชี้แจงเหตุผลพร้อมผลกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ต่อผู้ถือหุ้น 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ มีกำรก ำหนดขึ้นเป็นกำรล่วงหน้ำในแต่ละปี เพ่ือให้กรรมกำร
สำมำรถจัดเวลำและเข้ำร่วมประชุม โดยบริษัทฯ จะจัดส่งเอกสำรประกอบกำรประชุมให้กรรมกำรพิจำรณำ
ล่วงหน้ำ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรบริษัทฯ ก ำหนดให้มีกำรประชุมอย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ทั้งนี้ กรรมกำร     
บริษัทฯ ต้องมำประชุมอย่ำงน้อยก่ึงหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม 

2. บริษัทฯ ก ำหนดให้มีกำรจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่กรรมกำรเพ่ือพิจำรณำก่อนกำรประชุม
ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วันก่อนวันประชุม เพ่ือให้กรรมกำรบริษัทฯ มีเวลำเพียงพอที่จะศึกษำ พิจำรณำ และ
ตัดสินใจอย่ำงถูกต้องในเรื่องต่ำงๆ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

3. ประธำนกรรมกำรบริษัทฯ และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ เป็นผู้ร่วมกันก ำหนดวำระกำรประชุม
และพิจำรณำเรื่องเข้ำวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยเปิดโอกำสให้กรรมกำรแต่ละคนสำมำรถเสนอ
เรื่องต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำเป็นวำระกำรประชุมได้  
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4. ในกำรพิจำรณำเรื่องต่ำงๆ ประธำนกรรมกำรบริษัทฯ ซึ่งท ำหน้ำที่ประธำนในที่ประชุม                    
ได้เปิดโอกำสให้กรรมกำรแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงอิสระ ทั้งนี้ ในกำรลงมติในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ                
ให้ถือมติของเสียงข้ำงมำก โดยให้กรรมกำรคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง โดยกรรมกำรที่มีส่วนได้เสียจะไม่ใช้สิทธิออกเสียง                
ในเรื่องนั้น ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกันประธำนในที่ประชุมจะออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขำด 

5. ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ คณะกรรมกำรบริหำรจะเข้ำร่วมประชุมด้วยเพ่ือให้ข้อมูล         
ที่เป็นประโยชน์และรับทรำบนโยบำยโดยตรง เพ่ือให้สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

6. กำรลงมติในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ จะต้องมีกรรมกำรอยู่ไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของ
จ ำนวนกรรมกำรที่มำประชุม ทั้งนี้ กรรมกำรแต่ละท่ำนจะต้องมีสัดส่วนกำรเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 
ของกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ทั้งป ี

7. เมื่อสิ้นสุดกำรประชุม เลขำนุกำรบริษัทฯ เป็นผู้มีหน้ำที่จัดท ำรำยงำนกำรประชุม โดยเสนอให้                  
ที่ประชุมรับรอง ในวำระแรกของกำรประชุมครั้งถัดไป และให้ประธำนกรรมกำรบริษัทฯ  พิจำรณำลงลำยมือชื่อ
รับรองควำมถูกต้อง ทั้งนี้ กรรมกำรบริษัทฯ สำมำรถแสดงควำมคิดเห็น ขอแก้ไข เพ่ิมเติมรำยงำนกำรประชุม                  
ให้มีควำมละเอียดถูกต้องมำกที่สุดได ้

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

บริษัทฯ ก ำหนดให้มีกำรปฐมนิเทศส ำหรับกรรมกำรใหม่ โดยจัดให้มีกำรบรรยำยน ำเสนอภำพรวม
ธุรกิจของบริษัทฯ ให้กรรมกำรใหม่ได้รับทรำบหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1. กรอบในกำรด ำเนินกิจกำร (กฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบวิธีกำรปฏิบัติ) 
2. ข้อมูลกำรด ำเนินงำนและกิจกรรม 

-  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำยและกลยุทธ์ในกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 
-  โครงสร้ำงบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนและผู้บริหำร 
-  ลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำและแผนกำร

ด ำเนินงำน 
-  กำรลงทุนและโครงกำรท่ีส ำคัญ 

3. บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร 
4. หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
5. ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรจัดปฐมนิเทศให้กับนำยโชจิ นิชิซำว่ำ ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งเป็น    
กรรมกำรใหม่ เมื่อวันที่ 21 เมษำยน 2561 แทนนำยรัฐพล ชื่นสมจิตต์ ซึ่งลำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทฯ 
ก่อนกำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรครั้งแรก เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำนของธุรกิจ และรับทรำบ
นโยบำยรวมทั้งข้อมูลที่เก่ียวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนต่อไป 
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การพัฒนากรรมการ 

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรฝึกอบรมและกำรให้ควำมรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรก ำกับดูแล
กิจกำรของบริษัทฯ เช่น กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ ผู้บริหำร เป็นต้น เพ่ือให้มีกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง มีควำมเข้ำใจถึงหลักกำรของกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี รวมถึงกฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ตลอดจนบทบำท
หน้ำที่ของกรรมกำรบริษัทฯ ในกำรบริหำรงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น โดยสนับสนุนให้ เข้ำรับกำรอบรมตำม
หลักสูตรต่ำงๆ ของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) หรือกำรเข้ำร่วมประชุม อบรมและสัมมนำ 
เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ควำมรู้ และประสบกำรณ์อันมีประโยชน์ต่อกำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร เป็นต้น 

สรุปการเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ล าดับ รายช่ือ DAP DCP FND ACP QFR 
1. ดร.วันดี กุญชรยำคง จุลเจริญ ปี 2547 ปี 2547 - - - 
2. นำยสมศักดิ์ กุญชรยำคง ปี 2547 ปี 2548 - - - 
3. นำยจิรำคม ปทุมำนนท์ ปี 2554 - - - - 
4. นำยวิทูร  มโนมัยกุล - - - - - 
5. พล.ต.ต.วันชัย วิสุทธินันท์ ปี 2548 ปี 2549 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2549 
6. นำยโชจิ นิชิซำว่ำ - - - - - 
7. นำยวันชัย หล่อวัฒนตระกูล - ปี 2547 ปี 2546 - - 
8. ดร.อำจอง ชุมสำย ณ อยุธยำ ปี 2554 - - ปี 2555 - 
9. นำยอภิชำติ ลิ้มเศรษฐำนุวัต - - - - - 

ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่ได้ส่งกรรมกำรท่ำนใดเข้ำร่วมอบรมหลักสูตรกรรมกำรจำกสมำคมส่งเสริม        
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) แต่ได้มีกำรจัดหลักสูตรฝึกอบรมภำยใน เช่น กำรลงทุนในต่ำงประเทศ             
และแนวโน้มของธุรกิจพลังงำนในอนำคต โดยได้รับเกียรติจำกจำก ดร.วันดี กุญชรยำคง จุลเจริญ ประธำน
กรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ เป็นผู้บรรยำยให้แก่กรรมกำรและพนักงำนที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ เพ่ือเป็ น
กำรเพ่ิมพูนควำมรู้ควำมเข้ำใจและเตรียมควำมพร้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ 

บริษัทฯ จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ และคณะกรรมกำร           
ชุดย่อย อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนว่ ำในระหว่ำงปีที่ผ่ำนมำ
คณะกรรมกำรมีกำรปฏิบัติงำนครบถ้วนเหมำะสมตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่เป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
ที่ดีหรือไม่ รวมทั้งสะท้อนและเชื่อมโยงระหว่ำงผลกำรปฏิบัติงำนกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และยังเป็น   
กำรใช้ผลประเมินดังกล่ำวเพ่ือกำรพัฒนำในปีต่อไป 
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8.2.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อยเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่ำบริษัทฯ มีกำร
ด ำเนินงำนและกลั่นกรองอย่ำงรอบคอบ ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่เฉพำะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำต่อไป 

1.  คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยกรรมกำรบริษัทฯ ที่เป็นกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 ท่ำน                 
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  (ก .ล .ต .)                           
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบก ำหนด ทั้งนี้ ต้องมีกรรมกำร
ตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 ท่ำนที่เป็นผู้มีควำมรู้ และประสบกำรณ์ด้ำนบัญชีและกำรเงินเพียงพอที่จะสำมำรถท ำ
หน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมเชื่อถือของงบกำรเงิน โดยมีรำยชื่อดังต่อไปนี้ 

 
ล าดับ 

 
รายชื่อ 

 
ต าแหน่ง 

จ านวนการเข้าร่วมประชมุ/
จ านวนการประชมุทั้งหมด 

ในปี 2561 (คร้ัง) 
1. นำยวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธำนกรรมกำร* 4/4 
2. ดร.อำจอง ชุมสำย ณ อยุธยำ กรรมกำร* 3/4 
3. นำยอภิชำติ ลิ้มเศรษฐำนุวัต กรรมกำร 4/4 

หมายเหตุ * มีควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนบัญชีและกำรเงิน 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทำนให้บริษัทฯ มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ  
2. สอบทำนให้บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal control) และระบบกำรตรวจสอบ

ภำยใน (Internal audit) ที่เหมำะสม และมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน                  
หรือหน่วยงำนอื่นใดท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนให้บริษัทฯ ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ                     
ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพ่ือท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชี                   
ของบริษัทฯ และเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทั้งเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำร             
เข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำม
กฎหมำยและข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพ่ือให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัทฯ 
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6. จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ         
ซึ่งรำยงำนดังกล่ำว ต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อย 
ดังต่อไปนี้ 

6.1. ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของ        
บริษัทฯ 

6.2. ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ 
6.3. ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ 

ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
6.4. ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี 
6.5. ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
6.6. จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำร

ตรวจสอบแต่ละท่ำน 
6.7. ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่                

ตำมกฎบัตร (charter) 
6.8. รำยกำรอ่ืนที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำม

รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
7. ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัทฯ มอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำก

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 

2.  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนประกอบด้วยกรรมกำรบริษัทฯ อย่ำงน้อย 3 คน                 
โดยมีรำยชื่อดังนี้ 

 
ล าดับ 

 
รายชื่อ 

 
ต าแหน่ง 

จ านวนการเข้าร่วมประชมุ/
จ านวนการประชมุทั้งหมด 

ในปี 2561 (คร้ัง) 
1. นำยวันชัย  หล่อวัฒนตระกูล ประธำนกรรมกำร 2/2 
2. ดร.วันดี กุญชรยำคง จุลเจริญ กรรมกำร 2/2 
3. นำยสมศักดิ์ กุญชรยำคง กรรมกำร 2/2 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

ด้านการสรรหา 

1. พิจำรณำคัดเลือกและสรรหำบุคคลที่สมควรได้รับกำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำรอย่ำงมีหลักเกณฑ์
โปร่งใส โดยบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำร
ด้วยควำมระมัดระวัง ด้วยควำมซื่อสัตย์ สำมำรถทุ่มเทอุทิศเวลำได้อย่ำงเต็มที่  มีอำยุที่เหมำะสม สุขภำพร่ำงกำย
แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ สำมำรถเข้ำประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ รวมทั้งพิจำรณำจำกรำยชื่อบุคคล              
ทีบ่ริษัทฯ เปิดโอกำสใหผู้้ถือหุ้นเสนอรำยชื่อบุคคลเข้ำรับกำรสรรหำเป็นกรรมกำรบริษัทฯ (ถ้ำมี) 

2. จัดเตรียมบัญชีรำยชื่อผู้ที่สมควรได้รับกำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำรไว้เป็นกำรล่วงหน้ำ และ/หรือ     
ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรหรือกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ว่ำงลง 
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3. ขอรับข้อคิดเห็นต่ำงๆ จำกคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือคณะกรรมกำรอ่ืนๆ  เพ่ือ
ประกอบกำรพิจำรณำ ก่อนน ำเสนอให้คณะกรรมกำรหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี  เพ่ือพิจำรณำเลือกตั้ง
ต่อไป 

4. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อย  และกรรมกำร            
ผู้จัดกำรใหญ ่ตำมผลประกอบกำรของแต่ละปี 

5. พิจำรณำคุณสมบัติ คัดเลือก และสรรหำบุคคลเพ่ือด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรสูงสุดที่เหมำะสม                         
กับกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยให้ครอบคลุมทั้งในด้ำนกำรศึกษำ ประสบกำรณ์      
และควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ 

6.  ก ำกับดูแลให้บริษัทฯ จัดให้มีกำรปฐมนิเทศให้แก่กรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งใหม่ 
7. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 

ด้านการก าหนดค่าตอบแทน 

1. พิจำรณำค่ำตอบแทนให้แก่คณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อย ซึ่งรวมถึงค่ำตอบแทน                   
รำยเดือน ค่ำเบี้ยประชุม โบนัสประจ ำปี และผลประโยชน์อ่ืนๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน โดยมีหลักเกณฑ์
หรือวิธีกำร และโครงสร้ำงที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพ่ือน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัต ิ

2. พิจำรณำค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ซึ่งรวมถึงค่ำจ้ำง เงินรำงวัลประจ ำปี  และ
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ทั้งที่ เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีกำร และโครงสร้ำงที่ เป็นธรรม                     
และสมเหตุสมผล 

3. พิจำรณำทบทวนค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อย กรรมกำรผู้จัดกำร
ใหญ่ โดยพิจำรณำตำมผลกำรปฏิบัติงำน ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ แนวปฏิบัติในอุตสำหกรรมและบริษัทจด
ทะเบียนชั้นน ำในตลำดหลักทรัพย์ฯ และขอบเขตหน้ำที่ควำมรับผิดชอบปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมที่คณะกรรมกำร
มอบหมำย 

4. เปิดเผยนโยบำยเกี่ยวกับกำรก ำหนดค่ำตอบแทน และเปิดเผยค่ำตอบแทนในรูปแบบต่ำงๆ 
รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนกำรก ำหนดค่ำตอบแทน และควำมเห็นของคณะกรรมกำรสรรหำก ำหนดค่ำตอบแทน                  
และบรรษัทภิบำล ไว้ในรำยงำนประจ ำปี 

5. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษัทฯ ค ำนึงถึงควำมเหมำะสมกับภำระหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบตำมที่ได้รับมอบหมำย และ
สำมำรถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ที่อยู่ในอุตสำหกรรมและธุรกิจที่มีขนำด
ใกล้เคียงกัน คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะพิจำรณำควำมเหมำะสมของค่ำตอบแทน
ดังกล่ำว และน ำเสนอขอควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ และจึงเสนอขออนุมัติจำกที่ประชุม               
ผู้ถือหุ้นทุกป ี

ทั้งนี้ ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจ ำปี 2561 เมื่อวันที่ 21 เมษำยน 2561 มีมติอนุมัติ
จ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ประจ ำปี 2561                 
โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
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คณะกรรมการบริษัทฯ 
ค่ำตอบแทนส ำหรับกรรมกำรบริษัทฯ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ เบี้ยกรรมกำรรำยเดือน และเบี้ยประชุม

โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 เบี้ยกรรมกำรรำยเดือน 

(เฉพำะบุคคลที่ไม่เป็นผู้บริหำรของบริษัทฯ) 
เบี้ยประชุม 

(เฉพำะกรรมกำรที่เข้ำประชุม) 
ประธำนกรรมกำร 35,000 บำทต่อเดือน 20,000 บำทตอ่ครั้ง 
กรรมกำร 20,000 บำทต่อเดือน 15,000 บำทต่อครั้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ค่ำตอบแทนส ำหรับกรรมกำรตรวจสอบ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ เบี้ยกรรมกำรรำยเดือน และ              

เบี้ยประชุม โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

เบี้ยกรรมกำรรำยเดือน 
เบี้ยประชุม 

(เฉพำะกรรมกำรที่เข้ำประชุม) 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 35,000 บำทต่อเดือน 20,000 บำทต่อครั้ง 
กรรมกำรตรวจสอบ 30,000 บำทต่อเดือน 15,000 บำทต่อครั้ง 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ค่ำตอบแทนส ำหรับกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน (เบี้ยประชุม) โดยมีรำยละเอียด

ดังต่อไปนี้ 
 เบี้ยกรรมกำรรำยเดือน  

(เฉพำะบุคคลที่ไม่เป็นผู้บริหำร 
ของบริษัทฯ) 

เบี้ยประชุม 
(เฉพำะกรรมกำรที่เข้ำประชุม) 

ประธำนกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน ไม่มี 20,000 บำทต่อครั้ง 
กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน ไม่มี 15,000 บำทต่อครั้ง 

โบนัสคณะกรรมการบริษัทฯ 
บริษัทฯ ก ำหนดกำรพิจำรณำเงินโบนัสที่สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบกำร หรือก ำไรสุทธิ               

ของบริษัทฯ แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี โดยมีวงเงินดังนี้ 

ต ำแหน่ง โบนัส 
ประธำนคณะกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ จ ำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,200,000 บำท 
กรรมกำรบริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำร จ ำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บำท 
กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ จ ำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 800,000 บำท 

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นผู้ก ำหนดหลักเกณฑ์และด ำเนินกำร
จัดสรรเงินโบนัสดังกล่ำว และให้น ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ และที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเพ่ือ
พิจำรณำก่อนกำรจัดสรรจริงต่อไป 
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สรุปค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริษัทฯ ปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

                                                                                                   หน่วย: บำท 

รายช่ือ 
ค่าตอบแทนกรรมการ

รายเดือน(2) 
ค่าเบี้ยประชุม

กรรมการ 
รวมค่าตอบแทน 
ของกรรมการ 

ดร.วันดี กุญชรยำคง จุลเจริญ - 130,000 130,000 
นำยสมศักดิ์ กุญชรยำคง - 90,000 90,000 
นำยจิรำคม ปทุมำนนท์ 240,000 75,000 315,000 
นำยวิทูร มโนมัยกุล 240,000 75,000 315,000 
พล.ต.ต.วันชัย วิสุทธินันท ์ 240,000 60,000 300,000 
นำยโชจิ นิชิซำว่ำ(1) 165,333.33 45,000 210,333.33 
นำยวันชัย หล่อวัฒนตระกูล 420,000 195,000 615,000 
ดร.อำจอง ชุมสำย ณ อยุธยำ 360,000 105,000 465,000 
นำยอภิชำติ ลิ้มเศรษฐำนุวัต 360,000 135,000 495,000 

รวม 2,025,333.33 910,000.00 2,935,333.33 
หมายเหตุ: 
1. นำยโชจิ นิชิซำว่ำ ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรเมื่อวันท่ี 20 เมษำยน 2561 
2. ค่ำตอบแทนกรรมกำรรำยเดือนได้รับเฉพำะกรรมกำรที่ไม่ใช่ผู้บริหำร 

อนึ่ง บริษัทฯ จ่ำยโบนัสคณะกรรมกำรส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2561 เป็นจ ำนวนเงิน 
7,754,521 บำท (เจ็ดล้ำนเจ็ดแสนห้ำหมื่นสี่พันห้ำร้อยยี่สิบเอ็ดบำทถ้วน)   

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ของกรรมการ 

บริษัทฯ ไม่ได้ก ำหนดค่ำตอบแทนอ่ืน แต่มีกำรจัดท ำประกันควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและ
ผู้บริหำร ในวงเงินรวมไม่เกิน 200 ล้ำนบำท  

8.2.3 เลขานุการบริษัทฯ (Company Secretary) 

เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตำมที่ได้มีกำรแก้ไข
เพ่ิมเติม) ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่  1/2558 เมื่อวันที่  20 กุมภำพันธ์ 2558 มีมติอนุมัติ                        
แต่งตั้งเลขำนุกำรบริษัทฯ ได้แก่ นำงสำวปำริฉัตร ไส้เพ้ีย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2558 เป็นต้นไป                     
เพ่ือรับผิดชอบด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 

1. จัดท ำและเก็บรักษำเอกสำรดังต่อไปนี้ 
1.1. ทะเบียนกรรมกำร 
1.2. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรและรำยงำน

  ประจ ำปี ของบริษัทฯ 
1.3. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น 
1.4. เอกสำรส ำคัญของบริษัทท่ีเกี่ยวเนื่องกัน 
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2. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรือผู้บริหำร 
3. ก ำหนดตำรำงประชุมประจ ำปีล่วงหน้ำและแจ้งให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ ทรำบตั้งแต่ต้นปี 
4. จัดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท โดยจัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุมคณะกรรมกำรและ

น ำส่งให้คณะกรรมกำรล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วันก่อนวันประชุมคณะกรรมกำร 
5. จัดกำรประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตำมระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง

ประสำนงำนให้มีกำรปฏิบัติตำมมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
6. ให้ค ำแนะน ำในกำรด ำเนินงำนแก่คณะกรรมกำรบริษัทให้เป็นไปตำมหนังสือบริคณห์สนธิ 

ข้อบังคับของบริษัท พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด และ
กฎหมำยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

7. เป็นศูนย์กลำงกำรติดต่อสื่อสำรข้อมูลข่ำวสำรระหว่ำงกรรมกำร ผู้บริหำร และผู้ถือหุ้น 
8. ดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลและรำยงำนสำรสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงำนที่ก ำกับ

ดูแลตำมระเบียบและข้อก ำหนดของหน่วยงำนรำชกำร 
9. ด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนประกำศก ำหนด หรือตำมที่คณะกรรมกำร

บริษัทฯ มอบหมำย 

8.2.4 คณะผู้บริหารระดับสูง 

ผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทฯ มีจ ำนวน 5 ท่ำน ดังต่อไปนี้  

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. ดร.วันดี กุญชรยำคง จุลเจริญ กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  
2. นำยสมศักดิ์  กุญชรยำคง รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่สำยปฏิบัติกำร 
3. นำยชัยวัฒน์ ตั้งสุวรรณพำณิช รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่สำยบัญชีและกำรเงิน 
4. นำยชำญชัย บัณฑิตเสำวภำคย์ รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่สำยธุรกิจโซลำร์ฟำร์ม 
5. นำยจิรำคม ปทุมำนนท์ รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่สำยธุรกิจโซลำร์รูฟและสำยธุรกิจ

หลังคำเหล็กและโครงสร้ำง 

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง 

บริษัทฯ มีนโยบำยว่ำด้วยแผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง ในต ำแหน่งที่ส ำคัญขององค์กร เช่น ต ำแหน่ง
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ หรือต ำแหน่งในระดับที่เทียบเท่ำ เมื่อต ำแหน่งดังกล่ำวว่ำงลง หรือผู้ที่อยู่ในต ำแหน่ง                     
ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งได้ บริษัทฯ จะมีระบบจัดกำรให้ผู้บริหำรในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองลงมำ
เป็นผู้รักษำกำรในต ำแหน่ง จนกว่ำคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะมีกำรสรรหำและคัดเลือก
บุคคลที่มีคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก ำหนด ทั้งนี้ บุคคลดังกล่ำวจะต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ควำมรู้
ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ ควำมเหมำะสมกับวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
พิจำรณำต่อไป                   
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อ านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่    

1. เป็นผู้บริหำรจัดกำรธุรกิจปกติของบริษัทฯ ตลอดจนกำรบริหำรงำนประจ ำวันโดยทั่วไปของ                
บริษัทฯ เพ่ือให้เป็นไปตำมนโยบำยธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทำงธุรกิจที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้อนุมัติแล้ว 

2. มีอ ำนำจอนุมัติกำรท ำธุรกรรมใดๆ ในกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติของบริษัทฯ รวมถึงกำรจัดท ำ
ข้อเสนอกำรเข้ำท ำสัญญำ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือตำมระเบียบอ ำนำจอนุมัติซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทฯ จะก ำหนด               
เป็นครำวๆ ไป 

3. มอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรงำนและด ำเนินงำนของบริษัทฯ ให้ฝ่ำยจัดกำร                
และพนักงำนของบริษัทฯ ตำมโครงสร้ำงองค์กรที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้อนุมัติไว้ ทั้งนี้ โดยสอดคล้องกับ
กฎหมำย และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ 

4. มีอ ำนำจในกำรมอบอ ำนำจช่วง และ/หรือมอบหมำยให้บุคคลอ่ืนปฏิบัติงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
หรือหลำยอย่ำงแทนกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ได้ตำมขอบเขตอ ำนำจที่กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ได้รับตำมข้อก ำหนดนี้                 
หรือตำมกฎหมำย โดยกำรมอบอ ำนำจช่วง ทั้งนี้กำรมอบหมำยดังกล่ำวจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
ข้อบังคับบริษัทฯ ค ำสั่ง หรือมติท่ีคณะกรรมกำรของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯ ได้ก ำหนดไว้ 

5. มีอ ำนำจจ้ำง แต่งตั้ง โยกย้ำย ปลดออก เลิกจ้ำง ก ำหนดอัตรำค่ำจ้ำงของพนักงำนทั้งหมด                       
ของบริษัทฯ ในต ำแหน่งต่ ำกว่ำระดับผู้บริหำร ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ำยนำยจ้ำงในคณะกรรมกำรกองทุนส ำรอง
เลี้ยงชีพของบริษัทฯ 

6. มีอ ำนำจออกค ำสั่ง ระเบียบ ประกำศ บันทึก เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน ลูกจ้ำง
เพ่ือให้เป็นไปตำมนโยบำยของบริษัทฯ และเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพ่ือรักษำระเบียบวินัยกำร
ท ำงำนภำยในองค์กร 

7. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ  

ทั้งนี้ กำรปฏิบัติหน้ำที่และกำรด ำเนินงำนของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่จะอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแล           
ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพ่ือให้กำรปฏิบัติเป็นไปตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรบริษัทฯ  และอยู่ภำยใต้
กฎหมำย กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยให้กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่มี หน้ำที่ต้องรับนโยบำยของ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ  ไปปฏิบัติ  พร้อมทั้งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ประจ ำปีโดยตรงต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ 
 

ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯ มีผู้บริหำรทั้งสิ้นจ ำนวน 5 คน ดังนั้น ค่ำตอบแทนผู้บริหำร               
ของบริษัทฯ ในปี 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีค่ำตอบแทนของผู้บริหำรรวมทั้งสิ้น 11.88 ล้ำนบำท และ 12.23  
ล้ำนบำทตำมล ำดับ  
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8.3 บุคลากร 
8.3.1 บุคลากร 

กำรเปลี่ยนแปลงของจ ำนวนพนักงำนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือที่ได้รับค่ำตอบแทนจำกบริษัท
ดังกล่ำว มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

หน่วย: คน 

จ านวนพนกังาน  
ณ วันที ่

บริษัท 
เอสพีซีจี 
จ ากัด 

(มหาชน) 

บริษัท โซล่า 
เพาเวอร์ 
จ ากัด 

บริษัท  
สตลีรูฟ 
จ ากัด 

บริษัท  
โซลาร์ 

เพาเวอร์ รูฟ 
จ ากัด 

บริษัทย่อยของ 
SPC และ SPA 
ทั้ง 36 บริษัท* 

รวม 

31 ธันวำคม 2559 44 18 82 20 0 164 
31 ธันวำคม 2560 57 22 79 18 0 176 
31 ธันวำคม 2561 66 17 62 34 0 179 

ที่มำ:  ภงด. 51 ของแต่ละบริษัท 
* ไม่มีกำรจ้ำงพนักงำนในบริษัทย่อยของ SPC และ SPA ทั้ง 36 บริษัท เนื่องจำกจ้ำง SPC ให้บริหำรจัดกำรแทน 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 พนักงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ได้รับค่ำตอบแทนจำกบริษัท
ดังกล่ำว มีจ ำนวนทั้งหมดรวม 179 คน โดยแยกตำมสำยงำนหลักได้ ดังนี้ 

หน่วย: คน 

สายงานหลัก 

บริษัท 
เอสพีซีจี 
จ ากัด 

(มหาชน) 

บริษัท โซล่า 
เพาเวอร์ 
จ ากัด 

บริษัท  
สตีลรูฟ จ ากัด 

บริษัท  
โซลาร์ 

เพาเวอร์ รูฟ 
จ ากัด 

บริษัทย่อยของ 
SPC และ SPA  
ทั้ง 36 บริษัท* 

รวม 

สำยงำนบริหำร 7 2 2 0 0 11 
สำยงำนทรัพยำกรมนุษย์ 3 0 5 0 0 8 
สำยงำนบัญชีและกำรเงิน 24 0 5 0 0 29 
สำยงำนปฏิบัติกำร
ส ำนักงำน 

19 7 26 16 0 68 

สำยงำนผลิตและซ่อมบ ำรุง 0 0 2 0 0 2 
สำยงำนกำรขำยและ
กำรตลำด 

0 0 10 6 0 16 

สำยงำนวิศวกรรม 0 8 10 12 0 30 
สำยงำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

4 0 1 0 0 5 

งำนประกันคุณภำพ 9 0 1 0 0 10 
รวม 66 17 62 34 0 179 

ที่มำ:  ทะเบียนพนักงำนของบริษัท 
 * ไม่มีกำรจ้ำงพนักงำนในบริษัทย่อยของ SPC และ SPA ทั้ง 36 บริษัท เนื่องจำกจ้ำง SPC ให้บริหำรจัดกำรแทน 
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8.3.2 ค่าตอบแทนพนักงาน 

บริษัทฯ ได้ก ำหนดผลตอบแทนพนักงำนทั้งระยะสั้นและระยะยำว เพ่ือให้พนักงำนได้รับ
ผลตอบแทนจำกกำรท ำงำนอย่ำงเป็นธรรม ได้แก่ 

1. บริษัทฯ มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนรวมของพนักงำนในรูปของเงินเดือน ค่ำล่วงเวลำ ค่ำเบี้ยเลี้ยง                  
ค่ำเบี้ยขยัน โบนัส โดยก ำหนดตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของแต่ละคนโดยพิจำรณำจำกประสบกำรณ์ คุณวุฒิ                  
และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ เป็นส ำคัญ 

2. สวัสดิกำรพนักงำน ได้แก่ ประกันสังคม กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต ประกันสุขภำพ                 
ค่ำรักษำพยำบำลผู้ป่วยนอก ค่ำรักษำพยำบำลผู้ป่วยใน ประกันอุบัติเหตุ เครื่ องแบบพนักงำน รวมทั้งสิทธิต่ำงๆ           
ตำมนโยบำยและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เช่น สิทธิกำรหยุดพักผ่อนประจ ำปี สิทธิกำรลำประเภทต่ำงๆ กิจกรรม
พนักงำนที่บริษัทฯ จัดขึ้น เป็นต้น 

ทั้งนี้  บริษัทฯ ได้มีกำรจัดตั้งกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพในนำมบริษัทฯ ส ำหรับพนักงำนบริษัทฯ                     
โดยแต่งตั้งให้บริษัทอเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสชัวรันส์ จ ำกัด เป็นผู้จัดกำรกองทุน โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2548                  
เป็นต้นมำ พนักงำนจะจ่ำยเงินสะสม ในอัตรำร้อยละ 3.0 ของเงินเดือนทุกเดือน ในขณะที่บริษัทฯ จะจ่ำยเงิน              
สมทบในอัตรำร้อยละ 3.0 ของเงินเดือนทุกเดือนซึ่งสิทธิประโยชน์นี้รวมถึงผู้บริหำรของบริษัทฯ ด้วย 

ในปี 2561 บริษัทฯ มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนรวมของพนักงำนในรูปของเงินเดือน ค่ำล่วงเวลำ            
ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำเบี้ยขยัน โบนัส เบี้ยประกันกลุ่ม ค่ำอบรม ประกันสังคม กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิกำรอ่ืนๆ 
ในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 จ ำนวนรวม 92.07 ล้ำนบำท  

8.3.3 ข้อพิพาทด้านแรงงาน  

ในปี 2561 ไม่มีข้อพิพำทด้ำนแรงงำน 

8.3.4 สถิติการเกิดอุบัติเหตุหรืออัตราการหยุดงาน/เจ็บป่วยจากการท างาน 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับนโยบำยและแนวปฏิบัติ เกี่ ยวกับควำมปลอดภัยและสุขอนำมัย                
ในสถำนที่ท ำงำน ส่งผลให้ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีพนักงำนของบริษัทฯ มีอุบัติเหตุหรือมีอัตรำกำรหยุดงำน/
เจ็บป่วยจำกกำรท ำงำน 

8.3.5 นโยบายในการอบรมและพัฒนาพนักงาน  

บริษัทฯ ตระหนักดีว่ำกำรพัฒนำบุคลำกรเป็นสิ่ งที่มีควำมส ำคัญอย่ ำงมำกในกำรพัฒนำ                         
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับบริษัทอ่ืนๆ โดยบริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญในกำรจัดกำรทรัพยำกรที่มีอยู่               
โดยมุ่งเน้นในกำรสร้ำงและพัฒนำกำรบุคลำกรให้มีควำมรู้ มีทักษะงำน ควำมสำมำรถและทัศนคติที่ดี รวมทั้งมีกำร
ส่งเสริมให้มีควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำนอย่ำงมีคุณภำพ โดยบริษัทฯ มีวิธีกำรคัดเลือกพนักงำน พัฒนำพนักงำน 
และรักษำพนักงำนดังต่อไปนี้ 

1. บริษัทฯ มีกำรคัดสรรพนักงำนผ่ำนผู้ให้บริกำรจัดหำงำน โดยพิจำรณำจำกสำขำที่จบกำรศึกษำ                 
ผลกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบำยให้หัวหน้ำงำนประเมินเป็นประจ ำตลอดระยะเวลำ                   
ที่พนักงำนใหม่อยู่ในช่วงทดลองงำน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำบริษัทฯ มีขั้นตอนกำรรับพนักงำนที่มีประสิทธิภำพเพ่ือเข้ำ
มำเป็นส่วนหนึ่งของควำมส ำเร็จของบริษัทฯ 
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2. บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงสม่ ำเสมอ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำ
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนในทุกระดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงำนพัฒนำควำมรู้ควำม
ช ำนำญจำกกำรปฏิบัติงำนจริง (On the Job Training) และบริษัทฯ มีกำรพิจำรณำจัดส่งพนักงำนและผู้บริหำรใน
สำยงำนต่ำงๆ ร่วมอบรมสัมมนำในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน เพื่อน ำควำมรู้ที่ได้รับมำปรับปรุงกระบวนกำร
ท ำงำนในหน้ำที่ให้ดียิ่งขึ้น เช่น กำรส่งพนักงำนฝ่ำยบัญชีและกำรเงินไปอบรมเกี่ยวกับมำตรฐำนบัญชีใหม่ เป็นต้น 
รวมทั้งมีกำรจัดฝึกอบรมพนักงำนภำยในทั้งกำรใช้วิทยำกรภำยในและกำรจัดจ้ำงวิทยำกรจำกภำยนอกบริษัทฯ          
เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้ ส่งเสริมกำรท ำงำนร่วมกันในสำยงำนต่ำงๆ ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต และสื่อสำร
วัฒนธรรมของบริษัทฯ อยู่สม่ ำเสมอ โดยเฉลี่ยชั่วโมงอบรมเป็นจ ำนวน 42 ชั่วโมง/คน/ปี  

3. บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรรักษำบุคลำกร โดยให้โอกำสพนักงำนได้แสดงควำมสำมำรถของ
ตนเอง เพ่ือให้ได้รับกำรเลื่อนขั้นตำมควำมเหมำะสมของควำมสำมำรถ นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบำยกำรจ่ำย
ค่ำจ้ำงตำมควำมสำมำรถของพนักงำน และให้พนักงำนมีโอกำสได้รับค่ำจ้ำงตำมที่พนักงำนคิดว่ำควรได้รับตำม
ควำมสำมำรถอีกด้วย 
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9. การก ากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีนโยบำยปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำร

ปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงๆ ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมกำรบริษัทฯ ร่วมกับผู้บริหำรในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบำย และแผนงำน                
ที่ส ำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งจัดโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรที่สอดคล้องกันระหว่ำงคณะกรรมกำร ผู้บริหำร และ              
ผู้ถือหุ้น  

2. คณะกรรมกำรบริษัทฯ ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคน จะปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมมุ่งมั่นและทุ่มเท         
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และยึดมั่นปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรและจริยธรรมทำงธุรกิจ               
ของบริษัทฯ  

3. คณะกรรมกำรบริษัทฯ และผู้บริหำรจะต้องเป็นผู้น ำด้ำนจริยธรรมทำงธุรกิจ และเป็นตัวอย่ำง                 
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตำมแนวปฏิบัติด้ำนจริ ยธรรมทำงธุรกิจ                
ของบริษัทฯ 

4. คณะกรรมกำรบริษัทฯ ผู้บริหำร และพนักงำน จะยึดมั่นควำมเป็นธรรมโดยกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น      
และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน พร้อมทั้งดูแลป้องกันกำรกระท ำใดๆ ที่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  
และรำยกำรท่ีเกีย่วโยงกัน 

5. กำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร ถือเป็นตัวชี้วัดที่ส ำคัญในกำรประเมินผลกำรบริหำร
จัดกำรธุรกิจของคณะกรรมกำรบริษัทฯ และผู้บริหำร รวมถึงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนทุกคน 

6. คณะกรรมกำรบริษัทฯ ต้องจัดให้มีระบบที่สนับสนุนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภำพ 
เพ่ือให้มั่นใจว่ำฝ่ำยบริหำรได้ตระหนักและให้ควำมส ำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งปฏิบัติตำม
มำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน 

ทั้งนี้ จัดหมวดหมู่ออกเป็น 5 หมวด ตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549             
ของตลำดหลักทรัพย์ฯ โดยกำรก ำหนดบทบัญญัติต่ำงๆ จะยึดให้เป็นแนวทำงที่สำมำรถปฏิบัติได้จริง นอกจำกนี้
บริษัทฯ ยังได้น ำหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีมำใช้เป็นแนวทำง เพ่ือให้กำรบริหำรงำน และกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและโปร่งใส อันจะเป็นกำรให้ควำมคุ้มครอง และเพ่ิมควำมเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น 
นักลงทุน พนักงำน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย โดยมีแนวทำงปฏิบัติในแต่ละหมวดดังต่อไปนี้ 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ ได้ก ำหนดนโยบำยในกำรก ำกับดูแลกิจกำรโดยตระหนักและให้ควำมส ำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น                
เพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจว่ำผู้ถือหุ้นทุกรำยได้รับสิทธิพ้ืนฐำนต่ำงๆ อันได้แก่ กำรซื้อขำยหรือโอนหุ้น  กำรได้รับ                      
ส่วนแบ่งผลก ำไรจำกบริษัทฯ กำรได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่ำงเพียงพอ กำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  กำรแสดง
ควำมคิดเห็นในที่ประชุมอย่ำงเป็นอิสระ กำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจในเรื่องส ำคัญของบริษัทฯ  ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น             
ทุกรำยมีสิทธิออกเสียงตำมจ ำนวนหุ้นที่ถืออยู่ แต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง โดยได้ด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 

1. เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่ส ำคัญ และจ ำเป็นส ำหรับผู้ถือหุ้นอย่ำงสม่ ำเสมอ โดยผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ              
บริษัทฯ และระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์ฯ 

2. จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ระบุวัน เวลำ สถำนที่จัดประชุม และวำระกำรประชุมพร้อมเอกสำร               
ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นอย่ำงครบถ้วน ได้แก่ แผนที่ของสถำนที่จัดประชุม ข้อมูลประกอบวำระกำรประชุม                         
รำยงำนประจ ำปี แบบหนังสือมอบฉันทะ และข้อมูลเกี่ยวกับกรรมกำรอิสระ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเลือกมอบ
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ฉันทะให้เข้ำประชุมแทนได้ ซึ่งในหนังสือนัดประชุมจะแจ้งรำยละเอียดของเอกสำรที่ผู้ถือหุ้นจะต้องน ำมำแสดง          
ในวันประชุมด้วย รวมถึงข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เก่ียวข้องกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือ
เชิญประชุมไม่น้อยกว่ำ 14 วันก่อนวันประชุม และโฆษณำค ำบอกกล่ำวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ 3 วันติดต่อกัน
และไม่น้อยกว่ำ 3 วัน ก่อนวันประชุม รวมถึงเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมข้อมูลประกอบวำระกำรประชุม
ล่วงหน้ำบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่ำ 30 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ในกรณีที่มีกำรเพ่ิมวำระกำรประชุมจะมี
กำรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ 

3. ก่อนเริ่มกำรประชุม ประธำนกรรมกำรแจ้งจ ำนวน/สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้ำประชุม ทั้งที่มำด้วยตนเอง และ
รับมอบฉันทะ จำกนั้นชี้แจงวิธีกำรลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง โดยจัดให้มีคณะกรรมกำรตรวจนับคะแนน 
ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ ผู้สอบบัญชี และเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ ด ำเนินกำรตรวจนับคะแนนเพ่ือควำม
โปร่งใส และแสดงผลสรุปของคะแนนเสียงทุกวำระในห้องประชุม 

4. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จัดให้มีกำรลงมติเป็นแต่ละรำยกำร ในกรณีที่วำระนั้นมีหลำยรำยกำร 
เช่น วำระกำรแต่งตั้งกรรมกำร ได้ก ำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นรำยบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้น             
หนึ่งคน มีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 

5. เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในระหว่ำงกำรประชุม โดยให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถำมในประเด็นต่ำงๆ                 
ที่ เป็นข้อสงสัย หรือแสดงข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมได้ ก่อนที่จะลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมของแต่ละวำระ                         
โดยที่กรรมกำรและกรรมกำรบริหำรที่ด ำรงต ำแหน่งเฉพำะเรื่องต่ำงๆ จะร่วมชี้แจงรำยละเอียดและตอบข้อซักถำม
ของผู้ถือหุ้นด้วย 

6. ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภำยหลังเริ่มกำรประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนน                 
ในระเบียบวำระที่อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำและยังไม่ได้ลงมติ 

7. จัดให้มีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถซักถำมในประเด็นต่ำงๆ             
ที่เก่ียวข้องได้ 

8. หลังกำรประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเผยแพร่สำรสนเทศเกี่ยวกับผลกำรพิจำรณำและมติของ                     
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งได้จัดท ำรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นแจ้งต่อ            
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภำยใน 14 วันหลังวันประชุม ตำมข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ และ
เผยแพร่บันทึกรำยละเอียดกำรประชุมอย่ำงครบถ้วนเหมำะสม  

9. ด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพในกำรสร้ำงควำมเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืนแก่องค์กร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับ
ผลตอบแทนที่เหมำะสม 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บริษัทฯ ค ำนึงถึงผู้ถือหุ้นทุกรำย ทั้งผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ และผู้ถือหุ้นรำยย่อย สนับสนุนให้ได้รับกำรปฏิบัติ                 
ที่เท่ำเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้ด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 

1. บริษัทฯ รักษำสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน ผู้ถือหุ้นทุกรำย                  
ย่อมมีสิทธิรับข้อมูลหรือเอกสำรเป็นภำษำไทย หรือภำษำอังกฤษส ำหรับผู้ถือหุ้นชำวต่ำงชำติ 

2. เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเสนอเพ่ิมวำระกำรประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ำรับกำรเลือกตั้ง
เป็นกรรมกำรในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 90 วันก่อนวันประชุม โดยแจ้งวิธีกำรและ               
ก ำหนดระยะเวลำสิ้นสุดในกำรให้สิทธิผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์ฯ 

3. ด ำเนินกำรประชุมโดยเรียงตำมวำระที่ระบุในหนังสือนัดประชุม (ไม่มีกำรสลับวำระ) และไม่มีกำร                  
เพ่ิมวำระเพ่ือพิจำรณำอื่นนอกจำกท่ีระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม (ไม่มีวำระจร) 
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4. น ำเสนอข้อมูลของกรรมกำรอิสระเพ่ือเป็นทำงเลือกในกำรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และสนับสนุนให้ใช้
หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่สำมำรถก ำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนเสียงได้ 

5. จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ ส ำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในกำรลงคะแนนเสียงโดยเฉพำะส ำหรับ                  
ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละเรื่องได้อย่ำงเป็นอิสระ                    
โดยเมื่อจบกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมำรถขอตรวจสอบรำยละเอียดได้ 

6. คณะกรรมกำรบริษัทฯ จัดให้มีกำรรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ของกรรมกำร และ
ผู้บริหำรของบริษัทฯ ตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (กลต.) และ         
มีกำรเปิดเผยข้อมูลกำรถือหลักทรัพย์ของกรรมกำรและผู้บริหำรในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1) 

7. ก ำหนดแนวทำงในกำรรักษำข้อมูลอันเป็นควำมลับของบริษัทฯ ไว้ในจรรยำบรรณทำงธุรกิจของบริษัทฯ 
เพ่ือให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนในองค์กรถือปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบใดๆ ต่อบริษัทฯ 

8. ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติส ำหรับกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน เกี่ยวกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
ไว้ในจรรยำบรรณทำงธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพ่ือรักษำผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ 
 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน เจ้ำหนี้ ลูกค้ำ คู่ค้ำ คู่แข่ง ไปจนถึง
ชุมชน และประเทศชำติ แต่ละฝ่ำยย่อมมีควำมต้องกำรและมีผลประโยชน์ที่แตกต่ำงกัน ดังนั้น  กำรปฏิบัติต่อ                
แต่ละฝ่ำยจึงต้องก ำหนดเป็นนโยบำยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร โดยไม่กระท ำกำรใดๆ ที่เป็นกำรละเมิดสิทธิ
ของผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้ด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 

1. บริษัทฯ แบ่งผู้มีส่วนได้เสียออกเป็นกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรำยย่อย ผู้ถือหุ้นใหญ่และนักลงทุน สถำบัน 
เจ้ำหนี้ ลูกค้ำ คู่ค้ำ และบริษัทย่อย/บริษัทร่วมทุน ชุมชนและสังคม ทั้งนี้  ในแต่ละกลุ่มดังกล่ำว บริษัทฯ ต้องจัด                
ให้มีช่องทำงในกำรสื่อสำรและกำรตอบสนองควำมต้องกำรจำกบริษัทฯ อย่ำงพอเพียงของแต่ละกลุ่ม 

2. บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อลูกค้ำและคู่ค้ำ โดยมีกำรก ำหนดรำคำสินค้ำอย่ำงเหมำะสม และจะด ำเนินธุรกิจ 
อย่ำงเป็นกลำง โดยถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้งและไม่เอำเปรียบคู่ค้ำเกินควำมจ ำเป็น 

3. บริษัทฯ ค ำนึงถึงสวัสดิภำพของบุคลำกรของบริษัทฯ โดยไม่ เอำเปรียบในกำรท ำสัญญำจ้ำง               
มีกำรก ำหนดค่ำตอบแทนที่เหมำะสมกับศักยภำพเพ่ือกระตุ้นให้บุคลำกรของบริษัทฯ มีแรงจูงใจในกำรท ำงำน               
มีกำรฝึกอบรม มีสิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำนที่ดี มีกำรก ำหนดมำตรฐำนควำมปลอดภัย สร้ำงวินัยในกำรท ำงำน และ
ได้รับกำรเอำใจใส่ดูแลอย่ำงทั่วถงึ 

4. บริษัทฯ มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุน ช่วยเหลือ และสร้ำงประโยชน์ชุมชน และสังคม                     
ในภำพรวมมีแผนกำรในกำรรักษำสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อม               
ที่เกิดจำกธุรกิจของบริษัทฯ มีแผนชดเชยที่ดีหำกมีอุบัติเหตุ และมีกำรวำงแผนแก้ไขอย่ำงยั่งยืน ทั้งนี้ เพ่ือเป็นกำร
ตอบแทนที่บริษัทฯ ได้รับกำรยอมรับเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในด้ำนสิ่งแวดล้อม 

5. บริษัทฯ จัดท ำนโยบำยและมีแนวทำงในกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลำกรของ
บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญและมีจิตส ำนึกในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ปฏิบัติตำมกฎหมำย และระเบียบข้อบังคั บ              
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีขั้นตอนกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ อย่ำงเป็นระบบ เพ่ือป้องกันกำรทุจริต และกำรรับหรือ                                
ให้สินบนในทุกรูปแบบ 
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลที่ส ำคัญ ถูกต้อง แม่นย ำเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ใช้ประกอบกำรตัดสินใจ และ               
สร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่นักลงทุนที่แสดงถึงควำมซื่อสัตย์สุจริต ตรวจสอบได้ บริษัทฯ จึงให้ควำมส ำคัญกับกำรเปิดเผย
ข้อมูล และพยำยำมเพ่ิมช่องทำงในกำรให้ข้อมูลอย่ำงต่อเนื่อง โดยได้ด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีหน้ำที่ในกำรเปิดเผยสำรสนเทศ ทั้งที่เป็นสำรสนเทศเกี่ยวกับงบกำรเงินและ
อ่ืนๆ ทุกเรื่องที่มีควำมส ำคัญ ทันต่อเหตุกำรณ์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับสำรสนเทศอย่ำง                 
เท่ำเทียมกันตำมที่ก ำหนดโดยกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัทฯ  

2. บริษัทฯ มีกำรเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น ระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดง
รำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1) รำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งมีควำมครบถ้วน 
สม่ ำเสมอ รวดเร็ว ทันสถำนกำรณ์เพ่ือให้แน่ใจว่ำผู้ถือหุ้นสำมำรถหำข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำเพ่ิมเติม และ
ติดต่อกับหน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรให้ข้อมูลได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ 

3. ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่ เกี่ยวข้อง               
ในกรณีที่มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ 

4. เปิดเผยบทบำทและหน้ำที่ของคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรชุดย่อย จ ำนวนครั้งของกำรประชุม 
และจ ำนวนครั้งที่กรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุม กำรฝึกอบรมและพัฒนำควำมรู้ด้ำนวิชำชีพของ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ และนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงไว้ในรำยงำนประจ ำปี 

5. จัดให้มีหน่วยงำนประชำสัมพันธ์ ท ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรกำรด ำเนินงำนและผลงำน                  
ของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงำน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสำธำรณชนทั่วไปอย่ำงสม่ ำเสมอ 
และมีประสิทธิภำพขจัดควำมเข้ำใจที่ผิด รวมทั้งมีหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ท ำหน้ำที่เป็นหน่วยงำนประสำนกับ             
นักลงทุน สถำบัน เจ้ำหนี้ นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในกำรให้ข้อมูล กำรด ำเนินกำร และ
กำรลงทุนของบริษัทฯ ด้วยช่องทำงที่สะดวก รวดเร็ว และเข้ำถึงได้ง่ำย 

6. คณะกรรมกำรบริษัทฯ จัดให้มีกำรท ำงบกำรเงิน และรำยงำนกำรตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี                   
พร้อมทั้งรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกำรประชุมสำมัญประจ ำปีเพ่ือพิจำรณำ
อนุมัต ิ

7. คณะกรรมกำรบริษัทฯ ต้องจัดท ำรำยงำนกำรประเมินฐำนะ และแนวโน้มของบริษัทฯ โดยสรุปที่เข้ำใจ     
ได้ง่ำย รำยงำนอธิบำยถึงควำมรับผิดชอบของตนในกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินโดยแสดงควบคู่กับรำยงำนของ
ผู้สอบบัญชี ค่ำสอบบัญชีและค่ำบริกำรอ่ืนของผู้สอบบัญชีรำยงำนทำงกำรบริหำรที่จ ำเป็นเพ่ือกำรวิเครำะห์                     
ในรูปแบบต่ำงๆ ไว้ในรำยงำนประจ ำปี 

8. คณะกรรมกำร และผู้บริหำร ตำมค ำนิยำมของกฎหมำยที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ต้องมีกำรรำยงำน               
กำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตำมกฎเกณฑ์ของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ฯ 
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ พึงปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นไปตำม
กฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติคณะกรรมกำรบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงมีบทบำท
ส ำคัญในกำรก ำกับดูแลกิจกำรเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยได้ด ำเนนิกำรดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมกำรมีภำวะผู้น ำ วิสัยทัศน์ และมีควำมเป็นอิสระในกำรตัดสินใจเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ             
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยมีกำรจัดให้มีระบบแบ่งแยกบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำร
และฝ่ำยจัดกำรที่ชัดเจน และดูแลให้บริษัทฯ มีระบบงำนที่ให้ควำมเชื่อมั่นได้ว่ำกิจกรรมต่ำงๆ ของบริษัทฯ ได้
ด ำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตำมกฎหมำยและมีจริยธรรม 

2. คณะกรรมกำรประกอบด้วยกรรมกำรที่มีคุณสมบัติหลำกหลำย ทั้งในด้ำนทักษะ ประสบกำรณ์ 
ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ รวมทั้งกำรอุทิศเวลำและควำมพยำยำมในกำรปฏิบัติหน้ำที่  
เพ่ือเสริมสร้ำงให้บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรที่เข้มแข็ง  

3.  ก ำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
4.  จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ อย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครั้ง เพ่ือพิจำรณำและติดตำมเรื่อง

ต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินกิจกำร  
5.  จัดให้มีกำรรำยงำนผลประกอบกำรและฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ เป็นประจ ำทุกรำยไตรมำส  
6. จัดให้มีระบบควบคุมภำยใน และมำตรกำรบริหำรควำมเสี่ยง พร้อมทั้งมีกำรทบทวนและประเมิน             

อย่ำงสม่ ำเสมอ 
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10.  ความรับผิดชอบต่อสังคม 

10.1 นโยบายในภาพรวม 

บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) “SPCG” ในฐำนะผู้น ำในกำรพัฒนำโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำน
แสงอำทิตย์ (Solar Farm) และระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ (Solar Roof) บริษัทฯ ยึดมั่นกำร
ด ำเนินธุรกิจภำยใต้หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำม
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนค ำนึงถึงผลกระทบที่อำจจะมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย เพ่ือกำร
เติบโตอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้มีกำรก ำหนดนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมดังนี้  

1. กำรด ำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับกำรดูแลในเรื่องสิ่งแวดล้อม ภำยใต้หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี                 
เพ่ือให้มั่นใจว่ำกำรด ำเนินกำรใดๆ ของบริษัทฯ เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน โดยต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม              
อันจะน ำไปสู่ควำมเชื่อมั่นของประชำชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย  

2. กำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมเป็นธรรม โดยยึดมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจที่สุจริตและเป็นธรรม                        
โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย รวมถึงกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน 

3. กำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมเคำรพต่อสิทธิมนุษยชน โดยมีกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภำพ 
ตลอดจนปฏิบัติต่อกันอย่ำงเสมอภำค ซึ่งเป็นรำกฐำนของกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

4. กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม               
อย่ำงเคร่งครัด ทั้งนี้ โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Farm) ยังได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 
14001: 2015 อีกด้วย 

5. กำรให้ควำมส ำคัญกับกำรร่วมมือในกำรพัฒนำชุมชนหรือสังคม โดยให้กำรสนับสนุนกำรด ำเนิน
กิจกรรมอำสำที่เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำชุมชนและสังคม 
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การด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 
SPCG เล็งเห็นควำมส ำคัญเกี่ยวกับปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ซึ่งเป็นปัญหำระดับโลก                

ที่ทุกประเทศต้องร่วมมือกันลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกให้ต่ ำกว่ำ 2% ตำมอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) 
หรืออนุสัญญำฯ ร่วมกันกว่ำ 150 ประเทศทั่วโลก  

SPCG มุ่ งมั่น ในกำรพัฒนำธุรกิจผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์  ซึ่ งเป็นพลังงำนสะอำด                         
ไม่ก่อมลภำวะ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับกำรดูแลสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยื น ปัจจุบันสำมำรถพัฒนำ
โครงกำรโซลำร์ฟำร์ม และจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์กับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคได้ครบทั้ง 36 โครงกำร รวมก ำลัง
กำรผลิตกว่ำ 260 เมกะวัตต์ สำมำรถลดกำรปลดปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ได้มำกกว่ำ 200,000 ตันต่อปี           
ทั้งนี้ SPCG ยังตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรให้ควำมรู้ในหลักกำรท ำงำนของโครงกำรโซลำร์ฟำร์ม จึงได้จัดตั้ง
ศูนย์เรียนรู้โซลำร์ฟำร์ม (Solar Farm Education Center) ขึ้นที่โครงกำรโซลำร์ฟำร์มแห่งแรก ณ ต ำบลดอนชมพู 
อ ำเภอโนนสูง จังหวัดนครรำชสีมำ เพ่ือเปิดโอกำสให้นักเรียน นักศึกษำ ประชำชน และผู้สนใจ ได้เข้ ำศึกษำกำร
ท ำงำนของโซลำร์ฟำร์มอย่ำงใกล้ชิด 

 
SPCG ตั้งปณิธำนในกำรด ำเนินธุรกิจควบคู่กับกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่นยืน                           

มำตลอด โดยปี 2561 ที่ผ่ำนมำ ได้มุ่งมั่นพัฒนำโครงกำรโซลำร์ฟำร์มในกำรเข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำ                 
สถำนประกอบกำรสู่อุตสำหกรรมสีเขียว ด ำเนินโครงกำรโดยกรมโรงงำนอุตสำหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์                                   
เพ่ือประชำสัมพันธ์เผยแพร่องค์ควำมรู้ สร้ำงควำมเข้ำใจ แนวคิดและควำมจ ำเป็นของกำรเข้ำอุตสำหกรรมสีเขียว               
และกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนให้กับผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม บุคลำกรภำครัฐ และประชำชนทั่วไป  เป็นผลให้
โครงกำรโซลำร์ฟำร์ม 19 โครงกำร จำกทั้งหมด 36 โครงกำร ของบริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด บริษัทในเครือของ 
SPCG สำมำรถพัฒนำจนได้รับประกำศนียบัตรระดับที่ 4 ระบบสีเขียว (Green Culture) ประกอบด้วย  
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บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 1) จ ำกัด  บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 2) จ ำกัด  
บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 3) จ ำกัด  บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 6) จ ำกัด  
บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 7) จ ำกัด  บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 9) จ ำกัด  
บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 2) จ ำกัด   บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (นครพนม 1) จ ำกัด  
บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (นครพนม 3) จ ำกัด  บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (บุรีรัมย์ 1) จ ำกัด  
บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (บุรีรัมย์ 2) จ ำกัด   บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (เลย 1) จ ำกัด  
บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (เลย 2) จ ำกัด   บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (สกลนคร 1) จ ำกัด  
บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (สุรินทร์ 1) จ ำกัด   บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (สุรินทร์ 2)  จ ำกัด  
บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (สุรินทร์ 3) จ ำกัด   บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (หนองคำย 1) จ ำกัด  
บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (อุดรธำนี 1) จ ำกัด  

ทั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงควำมมุ่งมั่นของบริษัทที่มีควำมตั้งใจในกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องในด้ำนกำรส่งเสริม    
และพัฒนำสถำนประกอบกำรสู่อุตสำหกรรมสีเขียว โดยในอนำคต SPCG จะมุ่งมั่นพัฒนำโครงกำรโซลำร์ฟำร์ม
ทั้งหมดให้ขึ้นไปสู่ระดับที่ 4 (Green Culture) ทั้งหมด และข้ึนระดับที่ 5 (Green Network) ตำมล ำดับในอนำคต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทั้งนี้ SPCG ยึดมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ ตำมแนวทำงควำมรับผิดชอบ              
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้ได้รับรำงวัลแห่งควำมส ำเร็จจำกองค์กรต่ำงๆ ดังนี้ 

- SPCG ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินธรรมำภิบำลสิ่งแวดล้อมและรับประกำศนียบัตร ในโครงกำร
ส่งเสริมธรรมำภิบำลสิ่งแวดล้อมสถำนประกอบกำรอุตสำหกรรม จำกกระทรวงอุตสำหกรรม 
ประจ ำปี 2561 จัดขึ้นเพ่ือน ำหลักธรรมำภิบำลสิ่งแวดล้อมมำเป็นแนวทำงในกำรสร้ำงระบบกำร
บริหำรจัดกำรสถำนประกอบกำรเข้ำสู่กำรเป็นอุตสำหกรรมสีเขียว ท ำให้สถำนประกอบกำร              
เห็นควำมส ำคัญของกำรอยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีสถำนประกอบกำรเข้ำรับ
ประกำศนียบัตรกว่ำ 427 แห่ง ซึ่งบริษัท โซลำร์ เพำเวอร์ (นครพนม 1) จ ำกัด บริษัท โซลำร์ 
เพำเวอร์ (นครพนม 2) จ ำกัด บริษัท โซลำร์ เพำเวอร์ (นครพนม 3) จ ำกัด และบริษัท โซลำร์ 
เพำเวอร์ (สุรินทร์ 1) จ ำกัด เป็น 4 บริษัทในเครือที่ได้รับประกำศนียบัตรจำกโครงกำร 



แบบ 56-1 

บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) 101 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- SPCG เข้ำรับโล่และประกำศนียบัตรในงำน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” จำก พลเอก             
สุรศักดิ์ กำญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกำส
ที่  SPCG เป็นตัวอย่ำงที่ดี ในกำรบริหำรจัดกำรและลดกำรปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
ภำยในประเทศ 

นอกจำกนี้ SPCG ยังได้จัดท ำโครงกำร 5ส. ส ำหรับโครงกำรโซลำร์ฟำร์มทั้ง 36 โครงกำร โดยหลักกำร 
5ส. มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 เพ่ือยกระดับกำรท ำกิจกรรม 5ส. โดยใช้หลักกำร 3. (สะสำง, สะดวก, สะอำด) จนปลูกจิตส ำนึก                
และจัดท ำมำตรฐำนได้เป็น ส4, ส5 (สุขลักษณ, สร้ำงนิสัย) 

 เพ่ือท ำกิจกรรม Big Cleaning Day ให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำพ้ืนที่ท ำงำนให้เกิ ด
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

 เพ่ือน ำกิจกรรม 5ส. ประยุกต์กับ Green Industry Level 4 : Green Culture หรือวัฒนธรรม              
สีเขียวโดยให้พนักงำนน ำเสนอผลงำนหรือข้อเสนอแนะกำรเพ่ิมผลผลิตจำกอุปกรณ์ที่มีอยู่ใน
โครงกำร Solar Farm ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

กิจกรรม 5ส. ถือได้ว่ำเป็นปัจจัยพ้ืนฐำนส ำหรับกำรบริหำรคุณภำพ ที่จะช่วยสร้ำงสภำพแวดล้อมที่ดี            
ในที่ท ำงำนให้เกิดบรรยำกำศที่น่ำท ำงำน เกิดควำมสะอำดเรียบร้อยในส ำนักงำน ถูกสุขลักษณะ ท ำให้พนักงำน
สำมำรถใช้ศักยภำพของตนเองได้อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ สร้ำงทัศนคติที่ดีของพนักงำนต่อหน่วยงำน กิจกรรม 5ส. 
เป็นกลยุทธ์อีกวิธีหนึ่งเปิดโอกำสให้บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพเป็นกิจกรรมที่ท ำแล้วเห็นผลเร็ว                  
และชัดเจน นอกจำกนี้กิจกรรม 5ส. จะเป็นพื้นฐำนในกำรน ำวิธีกำรบริหำรใหม่ๆ เข้ำมำใช้ในอนำคตต่อไป 
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การด าเนินงานด้านการบริหารจัดการความย่ังยืน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

SPCG มุ่งมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นธรรมและมีจริยธรรม ซึ่งเป็นไปตำมคู่มือจรรยำบรรณในกำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับกำรบริหำรจัดกำรควำมยั่งยืน และให้ควำมส ำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม               
โดยบริษัทฯ ได้ก ำหนดหลักในกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มดังนี้ 

1.  ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน 

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  และผู้ลงทุน หมำยควำมรวมถึงผู้ถือหุ้นทุกรำย กองทุน ผู้ลงทุน และ
นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ ซึ่งมีส่วนได้เสียในผลประกอบกำร กำรเปลี่ยนแปลงในรำคำหลักทรัพย์ของบริษัท 

บริษัทฯ มีนโยบำยด ำเนินธุรกิจอย่ำงซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม มุ่งพัฒนำกิจกำร                   
ให้เจริญเติบโตก้ำวหน้ำ มีผลประกอบกำรที่ดี เพื่อสร้ำงผลตอบแทนที่เหมำะสมให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนอย่ำงต่อเนื่อง
และยั่งยืน ภำยใต้หลักกำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมกัน 

2.  ลูกค้า 

ส ำหรับธุรกิจโซลำร์ฟำร์มมีลูกค้ำเพียงรำยเดียว คือกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) ส่วนธุรกิจโซลำร์รูฟ 
และธุรกิจหลังคำเหล็ก ฐำนลูกค้ำแบ่งเป็นกลุ่มบ้ำนที่อยู่อำศัย กลุ่มอำคำรส ำนักงำน อำคำรพำณิชย์ และกลุ่ม
โรงงำนอุตสำหกรรมต่ำงๆ 

บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมพึงพอใจของลูกค้ำ และค ำนึงถึงมำตรฐำนควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำน                   
โดยได้ก ำหนดนโยบำยคุณภำพไว้ว่ำ “บริษัทฯ จะมุ่งสร้ำงสรรค์ควำมเชื่อมั่นในคุณค่ำผลิตภัณฑ์ พัฒนำกำร
ออกแบบ เพ่ือประสิทธิภำพสูงสุดและให้บริกำรดีเลิศแก่ลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง” ตำมนโยบำยคุณภำพ “Continuing 
To Give Best Value, Best Design, Best Output and Best Service To All Of Customers”  

3.  คู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ 

บริษัทฯ มีนโยบำยสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีทำงธุรกิจกับคู่ค้ำ และ/หรือ เจ้ำหนี้ ด ำเนินธุรกิจบน
พ้ืนฐำนควำมเกื้อหนุนและเป็นธรรมทั้งสองฝ่ำย กำรปฏิบัติต่อคู่ค้ำ และ/หรือ เจ้ำหนี้อย่ำงเสมอภำค หลีกเลี่ยง
สถำนกำรณ์ที่ท ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตำมพันธสัญญำอย่ำงเคร่งครัดเพ่ือบรรลุผล
ประโยชน์ร่วมกัน  

4.  คู่แข่งทางการค้า 

บริษัทฯ มีนโยบำยปฏิบัติต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำบนพ้ืนฐำนของกติกำกำรแข่งขันที่ยุติธรรม ไม่แสวงหำ
ข้อมูลควำมลับของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยวิธีกำรไม่สุจริต ไม่เหมำะสม โดยยึดหลักกำรแข่งขันต้องด ำเนินไปอย่ำง
เป็นธรรมไม่หลอกลวง บิดเบือนข้อมูล หรือใช้วิธีอ่ืนใดที่ผิดหลักครรลองกำรแข่งขันที่ดี และในบำงโอกำสบริษัทฯ 
ยังร่วมมือกับคู่แข่งทำงกำรค้ำ ซึ่งควำมร่วมมือดังกล่ำวเป็นไปอย่ำงโปร่งใสไม่ปกปิดข้อตกลงที่ไม่ชอบด้วยกฏหมำย 

5.  พนักงาน 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับพนักงำน โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยต่อสถำนที่ท ำงำน             
และต่อพนักงำน ซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจ เคำรพในสิทธิมนุษยชน 
บริษัทฯ จึงมีนโยบำยดูแลพนักงำนให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี มีกำรจ้ำงงำนที่ยุติธรรม มีควำมปลอดภัย มีสวัสดิกำร             
ที่เหมำะสม มีโอกำสพัฒนำ และมีควำมก้ำวหน้ำ ส่งเสริมพนักงำน ให้มุ่งมั่นด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมให้เป็นไป      
ตำมกฎระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ  
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6.  ภาครัฐและหน่วยงานก ากับดูแล 

บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจเพ่ือเสริมสร้ำงและพัฒนำควำมเจริญก้ำวหน้ำของประเทศ โดยยึดปฏิบัติตำม
กฏหมำย กฏเกณฑ์ ข้อบังคับ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตำมครรลองประเพณีทำงธุรกิจอย่ำงเคร่งครัด               
รวมถึงให้ควำมร่วมมือกับภำครัฐและหน่วยงำนก ำกับดูแลในกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง มุ่งพัฒนำ
อุตสำหกรรมพลังงำนทดแทนเป็นพลังงำนที่ยั่งยืนของประเทศ ในทุกๆรูปแบบ อำทิ กำรแลกเปลี่ยนข้อมูล        
ข่ำวสำร กำรแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับผู้ประกอบกำรต่ำงประเทศ กำรร่วมบรรยำยหรือให้ข้อคิดเห็น     
เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เพ่ือพัฒนำอุตสำหกรรมให้เติบโต  

7.  ชุมชนและสังคม  

บริษัทฯ ได้รับสมัครผู้มีควำมรู้และสนใจในธุรกิจโซลำร์ฟำร์ม ซึ่งส่วนใหญ่มีที่พักอำศัยในพ้ืนที่                
ชุมชนรอบโครงกำรทั้ง 36 โครงกำร เข้ำปฏิบัติงำนในห้องควบคุมและดูแลโซลำร์ฟำร์ม ก่อเกิดควำมเกื้อกูล                      
สร้ำงควำมรู้สึกมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่น ภำยใต้มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่เน้นด้ำนควำมมั่นคง  ควำม
ปลอดภัย สุขอนำมัย 

10.2 กิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

SPCG มีเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
รวมถึงก ำหนดแผนงำนในกำรด ำเนินกิจกรรมดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้และพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตให้แก่ชุมชนและสังคมโดยรวม ซึ่งในปี 2561 มีกิจกรรมดังนี้ 

10.2.1 กิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ 

SPCG เปิดโอกำสให้ นักเรียน นักศึกษำ หน่วยงำนกำรศึกษำ หน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำน
ภำคเอกชน และผู้ที่สนใจ เข้ำเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้โซลำร์ฟำร์ม (Solar Farm Education Center) ซึ่งประกอบด้วย
กำรแสดงนิทรรศกำร กำรบรรยำยให้ควำมรู้เกี่ยวกับพลังงำนแสงอำทิตย์ ตลอดจนเยี่ยมชมพ้ืนที่ปฏิบัติงำนจริง                  
ในโครงกำรโซลำร์ฟำร์ม เพ่ือส่งเสริมควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ ซึ่งเป็น
พลังงำนสะอำด ปรำศจำกมลภำวะ ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีต้นทุนค่ำเชื้อเพลิง และสำมำรถช่วยลดกำร
ปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ได้มำกกว่ำ 200,000 ตันต่อปี โดยในปี 2561 ที่ผ่ำนมำ มีหน่วยงำนเข้ำเยี่ยมชม                
ศูนย์เรียนรู้โซลำร์ฟำร์มทั้งหมด 7 หน่วยงำน รวมจ ำนวนทั้งสิ้น 273 คน 

 

                            

คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล  โรงเรียน นำนำชำติแองโกลสิงคโปร์ นครรำชสีมำ 
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         บริษัท ไบร์ท แมนเนจเม้นท์ จ ำกัด                    สถำบันวิทยำกำรพลังงำน (วพน.) 

10.2.2 กิจกรรมเพื่อสังคม 

SPCG ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรด ำเนินธุรกิจเพ่ือสร้ำงประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
อย่ำงยั่งยืน ภำยใต้นโยบำยในกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม ซึ่งเป็นกำรคืนก ำไรสู่สังคม             
ด้วยกำรจัดกิจกรรมให้ควำมรู้ มอบทุนกำรศึกษำ สนับสนุนกิจกรรมทำงกำรศึกษำ รวมถึงกิจกรรมเพ่ือสังคมอ่ืนๆ                
ในรอบปี 2561 ทีผ่่ำนมำดังนี้ 

 
SPCG สนับสนุนผ้ำป่ำเพ่ือกำรศึกษำ โรงเรียนบ้ำนดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครรำชสีมำ 

   

 
SPCG สนับสนุนกำรตั้งจุดบริกำรประชำชนในช่วงเทศกำลปีใหม่ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำอ่ำง  

อ.โชคชัย จ.นครรำชสีมำ 



แบบ 56-1 

บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) 105 
 

     

SPCG สนับสนุนโครงกำรห้องเรียนนี้เพื่อน้อง ของชมรมครูอำสำ ณ โรงเรียนบ้ำนม่วงโป้ 
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

 

      
SPCG สนับสนุนกำรแข่งขันกีฬำภำยใน ของส ำนักงำนเทศบำลต ำบลฝั่งแดง อ.ธำตุพนม จ.นครพนม 
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
11.1 นโยบายการควบคุมภายใน 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญต่อกำรจัดให้มีระบบควบคุมภำยในที่ดีซึ่งเป็นไปตำมหลักกำรของกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี กล่ำวคือกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ต่ำงๆ มีควำมโปร่งใส ยุติธรรม เชื่อถือได้ และมีกำรถ่วงดุลอ ำนำจ
ซึ่งสำมำรถตรวจสอบได้ อันน ำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น พนักงำน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย 

บริษัทฯ ได้ว่ำจ้ำงบริษัท บี เค ไอเอ แอนด์ ไอซี จ ำกัด  (“BK IA&IC”) เป็นผู้ตรวจสอบภำยใน             
และเป็นผู้ท ำกำรศึกษำและให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรออกแบบระบบควบคุมและตรวจสอบภำยใน จัดท ำแผนกำร
ตรวจสอบภำยใน รวมทั้งด ำเนินกำรตรวจสอบระบบ โดย BK IA&IC จะรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
เพ่ือให้เกิดกำรปรับปรุงแก้ไขที่มีประสิทธิภำพ ตลอดจนตรวจติดตำมประเมินผลกำรแก้ไขระบบตำมข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ประเมินระบบกำรควบคุมภำยในโดยกำรซักถำมข้อมูลจำกฝ่ำยบริหำร
และผู้ตรวจสอบภำยในอิสระของบริษัทฯ ได้แก่ BK IA&IC เกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของ
บริษัทฯ ทั้ง 5 ส่วน คือ  

1)  องค์กรและสภำพแวดล้อม  
2) กำรบริหำรควำมเสี่ยง  
3)  กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร  
4)  ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล  
5)  ระบบกำรติดตำม  

ภำยหลังจำกกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในแล้ว คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ   
บริษัทฯมีระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงเพียงพอแล้ว โดยระบบควบคุมภำยในด้ำนต่ำงๆ ทั้ง 5 ส่วน มีควำม
เหมำะสมและเพียงพอในกำรที่จะป้องกันมิให้ผู้บริหำรน ำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ ำนำจ รวมถึงมีระบบกำร
ตรวจสอบภำยในที่มีควำมอิสระในกำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน นอกจำกนี้บริษัทฯ ยังมีระบบกำร
จัดเก็บเอกสำรส ำคัญที่ท ำให้กรรมกำร ผู้สอบบัญชี และผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำยสำมำรถตรวจสอบได้ภำยใน
ระยะเวลำอันควร  
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ปี 2561 BK IA&IC ได้น ำเสนอแผนกำรตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ              
ตำมหัวข้อเรื่องต่อไปนี้  
ล าดับ หัวข้อ SPCG SPC SPV SPR SRC 

1. กำรควบคุมบุคลำกร       

2. กำรควบคุมระบบสำรสนเทศ      
3. กำรควบคุมเอกสำรสัญญำ       
4. กำรควบคุมบันทึกบัญชีรำยได้       
5. กำรควบคุมกำรบันทึกบัญชีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย

และบริหำร 
     

6. กำรควบคุมเงินสดย่อย      
7. กำรควบคุมเงินทดรองจ่ำย       
8. กำรควบคุมสินทรัพย์ถำวร      
9. กำรควบคุมรำยกำรสินทรัพย์ Solar Farm       
10. กำรควบคุมกำรขำยสินค้ำ       
11. กำรควบคุมและบันทึกบัญชีรับรู้รำยได้-ต้นทุน      
12. กำรควบคุมกำรรับช ำระเงิน      
13. กำรควบคุมกำรจัดซื้อจัดจ้ำง      
14. กำรควบคุมกำรรับสินค้ำ      
15. กำรควบคุมและบันทึกบัญชีตั้งหนี้      
16. กำรควบคุมและบันทึกบัญชีจ่ำยช ำระ      
17. กำรควบคุมและบันทึกบัญชีขำยสินค้ำ      
18. กำรควบคุมประเมินสัดส่วนงำนติดตั้ง      
19. กำรควบคุมกำรตัดจ่ำยสินค้ำ      

11.2 บทบาทคณะกรรมการตรวจสอบกับการควบคุมภายใน 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ รวม 3 ท่ำน 
ได้แก่  นำยวันชัย หล่อวัฒนตระกูล เป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ดร.อำจอง ชุมสำย ณ อยุ ธยำ                  
และนำยอภิชำติ ลิ้มเศรษฐำนุวัต เป็นกรรมกำรตรวจสอบ มีขอบเขต หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบตำมกฎบัตรของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบที่ส ำคัญคือ ดูแลรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทให้เป็นไปตำมมำตรฐำนและหลักกำรบัญชี
ที่รับรองทั่วไป สอบทำนกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี มีระบบกำรควบคุม
ภำยในที่มีประสิทธิภำพ มีกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดูแลกรณีที่อำจเกิดควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงบริษัทฯ กับบุคคลที่เก่ียวโยงกันนั้น  

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมขอบเขต หน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำย            
จำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ ในปี 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ประชุมรวม 4 ครั้ง ดังต่อไปนี้ 

ชื่อ ต าแหน่ง จ านวนครั้ง 
1. นำยวันชัย หล่อวัฒนตระกูล กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 4 
2. ดร.อำจอง ชุมสำย ณ อยุธยำ กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 3 
3. นำยอภิชำติ ลิ้มเศรษฐำนุวัต กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 4 
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ทั้งนี้ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหำรระดับสูงที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบภำยใน และผู้สอบบัญชี ซึ่งผลกำร 

สอบทำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีสำระส ำคัญสรุปได้ดังนี้ 

สอบทานรายงานทางการ เงิน  คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ พิจำรณำสอบทำนงบกำรเงิน             
รำยไตรมำสและงบกำรเงินส ำหรับปี 2561 ร่วมกับผู้สอบบัญชี และฝ่ำยบริหำร เพ่ือให้มั่นใจว่ำงบกำรเงินของ
บริษัทฯ และบริษัทในเครือ ได้จัดท ำข้ึนอย่ำงถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป              
มีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ สอดคล้องกับกฎหมำยและประกำศที่เกี่ยวข้อง            
ทันตำมเวลำที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลำดหลักทรัพย์           
แห่งประเทศไทย (ตลท.) ก ำหนด รวมทั้งพิจำรณำกำรน ำมำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ มำตรฐำนกำรรำยงำน           
ทำงกำรเงินใหม่ กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ และมำตรฐำนกำรบัญชีและแม่บทกำรบัญชี            
ที่มีกำรปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 

สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ  
และบริษัทในเครือ ในกรณีที่เกิดรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรือรำยกำรที่อำจท ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
ระหว่ำงผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ให้มีควำมถูกต้องครบถ้วน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำได้ด ำเนินตำมหลักเกณฑ์ที่ตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ก ำหนด โดยบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี                
และค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นส ำคัญ 

สอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนควำมเพียงพอของระบบ
กำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ในปี 2561 โดยพิจำรณำจำกรำยงำนของผู้ตรวจสอบภำยใน และ
ผู้ตรวจสอบบัญชี รวมถึงประเมินระบบกำรควบคุมภำยในตำมแนวทำงที่ก ำหนดโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ซึ่งครอบคลุมถึงสภำพแวดล้อมกำรควบคุมภำยในองค์กร กำรบริหำรควำม
เสี่ยง กำรควบคุมด้ำนกำรปฏิบัติงำน ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล รวมถึงระบบกำรติดตำม 
คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ บริษัทฯ มีกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล 

การสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนให้     
บริษัทฯ ปฏิบัติตำมประกำศของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และกฎหมำยที่ เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงสม่ ำเสมอ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่อธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยควำมเป็นธรรม 
โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ทั้งนี้เพ่ือสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือให้แก่ผู้ลงทุน
และผู้มีส่วนได้เสีย 

การก ากับดูแลงานตรวจสอบภายในให้มีการปฏิบัติงานอย่างอิสระ โดยจัดให้มีกำรว่ำจ้ำงบริษัท 
บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริกำรด้ำนกำรตรวจสอบภำยในจำกภำยนอกเป็นผู้ตรวจสอบ
ภำยในของบริษัทฯ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผู้ พิจำรณำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี                 
รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน ติดตำมผลกำรตรวจสอบภำยในกับฝ่ำยบริหำรอย่ำงต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้
ค ำแนะน ำกับผู้ตรวจสอบภำยใน เพ่ือให้เกิดควำมเชื่อมั่นว่ำกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำนตรวจสอบภำยในประจ ำปี 
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล โดยผลกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี 2561 ไม่พบสิ่งบ่งชี้ของ          
กำรกระท ำทุจริตหรือข้อบกพร่องด้ำนกำรควบคุมภำยในที่มีนัยส ำคัญ 
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การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทน  คณะกรรมกำรตรวจสอบ           

ได้พิจำรณำคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2562 โดยพิจำรณำจำกคุณสมบัติควำมรู้ทำงด้ำนธุรกิจและประสบกำรณ์ 
ควำมเป็นมำตรฐำนสำกล ตลอดจนควำมเหมำะสมของค่ำตอบแทน  และมีมติให้เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
เพ่ือขออนุมัติจำกที่ประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 ให้แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ ำปี 2562 โดยมีรำยชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้ 

1.  นำยไวโรจน์  จินดำมณีพิทักษ์        ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 3565  
2.  นำยณัฐพงศ์ ตันติจัตตำนนท์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 8829  
3.  นำงสำวดุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 10235 
 

11.3 บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

จำกกำรวำงแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี 2561 ของบริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) และ
บริษัทในเครือ พบว่ำระบบกำรควบคุมภำยในมีควำมเพียงพอและเหมำะสมพอควร ประเด็นที่ตรวจพบส่วนใหญ่
เป็นข้อผิดพลำดที่ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญ และแจ้งให้ผู้รับผิดชอบปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง หรือเสนอ
แนวทำงปฏิบัติที่เหมำะสมแล้ว 
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12. รายการระหว่างกัน 
12.1 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ 

บริษัทฯ และบริษัทในเครือของ SPCG มีรำยกำรธุรกิจที่ส ำคัญกับบริษัทที่เก่ียวข้องกันและบุคคลที่เก่ียวข้องกัน โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันของ SPCG 
และบริษัทในเครือตำมงบกำรเงินรวม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 เพ่ือเปรียบเทียบดังนี้ 

บุคคล/นิติบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
 

รอบป ี2561 
สิ้นสุด ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2561 

รอบป ี2560 
สิ้นสุด ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2560 
1. บริษัท เจเพ็น จ ากัด 
    (เจเพ็น) 

เป็นบริษัท ให้บริกำร
ด้ ำ น ป ฏิ บั ติ ก ำ ร 
บ ำ รุ ง รั ก ษ ำ ก ำ ร
ประมวลผลโซล่ำฟำร์ม
และติดตั้งโซลำร์รูฟ 

1.  นายจิราคม ปทุมานนท์ 
- ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรในบริษัทฯ 

และถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 0.15 
- เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ 
- เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 10 ในบริษัท เจเพ็น 

จ ำกัด 
 2. นางปิยรัตน์ สุขสมบัติ 

-  เป็นน้องสำวของคุณจิรำคม ปทุมำนนท์  
- เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 70 ในบริษัท  
  เจเพ็น จ ำกัด ทั้งนี้ คุณวันดี กุญชรยำคง

และผู้ เกี่ ยวข้องตำมมำตรำ 258 แห่ ง
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มิได้เป็นผู้ถือหุ้น 
ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม ผู้มีส่วนได้เสีย
หรือผู้รับประโยชน์ทอดสุดท้ำย(beneficial 
owner) ในบริษัท เจเพ็น จ ำกัด หรือได้รับ
ประโยชน์อื่นใดจำกกำรท ำรำยกำรระหว่ำง
บริษัทหรือบริษัทย่อย กับบริษัท เจเพ็น 
จ ำกัด    

1.  ต้นทุนงาน OM&M 
รำยกำรดั งกล่ ำวเป็นรำยกำรรับรู้
ต้นทุนงำนด้ำนปฏิบัติกำร บ ำรุงรักษำ 
และกำรประมวลผลโซล่ำฟำร์มให้กับ 
SPC ตำมสัญญำจ้ำงบริกำร กับ บริษัท 
เจเพ็น จ ำกัด 

2. เจ้าหนี้การค้า-ค่า OM&M 
รำยกำรดังกล่ำวเป็นเจ้ำหนี้ค้ำงจ่ำย
ค่ ำ บ ริ ก ำ ร ง ำ น ด้ ำ น ป ฏิ บั ติ ก ำ ร 
บ ำรุ งรักษำ และกำรประมวลผล            
โซล่ำฟำร์มให้กับ SPC ตำมสัญญำจ้ำง
บริกำร กับ บริษัท เจเพ็น จ ำกัด 

 
3. เจ้าหนี้การค้า-ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
 รำยกำรดังกล่ำวเป็นเจ้ำหนี้ค้ำงจ่ำยค่ำ

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ส ำหรับ SPV และ SPE 
กับ บริษัท เจเพ็น จ ำกัด 

 

168,000 
 
 
 
 
 

28,980 
 
 

 
 
 
 

1,836 
 

168,000 
 
 
 
 
 

28,980 
 
 
 
 
 

 
596 

 
 

1. รำยกำรดังกล่ำวถือเป็นรำยกำรปกติ
ทำงธุรกิจ และเป็นไปตำม เง่ือนไข
สัญญำจ้ำงบริกำร งำนปฏิบัติกำร งำน
บ ำรุ งรั กษำ และงำนประมวลผล 
ระหว่ำงบริษัท เจเพ็น จ ำกัด กับ SPC  

 
2. รำยกำรดังกล่ำวถือเป็นรำยกำรปกติ

ทำงธุรกิจ และเป็นไปตำมเง่ือนไข
สัญญำจ้ำงบริกำร งำนปฏิบัติกำร งำน
บ ำรุ งรั กษำ และงำนประมวลผล 
ระหว่ำงบริษัท เจเพ็น จ ำกัด กับ SPC  

 
 
3. รำยกำรดังกล่ำวถือเป็นรำยกำรปกติ

ทำงธุรกิจ และเป็นไปตำมเง่ือนไข
กำรค้ำระหว่ำงบริษัท เจเพ็น จ ำกัด  
กับ SPV และ SPE 
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บุคคล/นิติบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล มูลค่ารายการ 
(พันบาท) 

บุคคล/นิติบุคคล 
ที่อาจมีความ

ขัดแย้ง 
  4.  ต้นทุนจ้างเหมาติดต้ังโซลาร์รูฟ 

 รำยกำรดั งกล่ ำวเป็นรำยกำรรับรู้
ต้นทุนกำรติดตั้งโซลำร์รูฟ และกำร
ให้บริกำรบ ำรุงรักษำ (O&M) ของ SPR 
กับ บริษัท เจเพ็น จ ำกัด 

5.  เจ้าหนี้การค้า-ค่าติดต้ังโซลาร์รูฟ 
 รำยกำรดังกล่ำวเป็นเจ้ำหนี้ค้ำงจ่ำยค่ำ

ติดตั้ งโซลำร์รูฟ และกำรให้บริกำร
บ ำรุ งรั ก ษ ำ  (O&M) ขอ ง SPR กั บ 
บริษัท เจเพ็น จ ำกัด 

6. รายได้จากการขายวัสดุอุปกรณ์ 
 รำยกำรดั งกล่ ำวเป็น รำยกำรรับรู้

รำยได้จำกกำรขำยวัสดุอุปกรณ์ของ 
SPR และ SPC ให้แก่ บริษัท เจเพ็น 
จ ำกัด 

7.  ลูกหนี้การค้า 
    รำยกำรดั งกล่ำวเป็นส่วนหนึ่ งของ

ลูกหนี้จำกกำรติดตั้งโซลำร์รูฟที่ SPR 
เรียกเก็บจำก บริษัท เจเพ็น จ ำกัด 

8.  ซ้ือสินค้า 
    รำยกำรดังกล่ำวเป็นกำรซื้อสินค้ำของ 

SPR จำก บริษัท เจเพ็น จ ำกัด 

206,654 
 
 
 

 

210,990 
 
 
 

 
 

29,216 
 
 
 

 
572 

 
 
 

48,993 

189,111 
 
 
 
 

229,339 
 
 
 

 
 

20,529 
 
 
 

 
- 
 
 
 

28,796 

4. รำยกำรดังกล่ำวถือเป็นรำยกำรปกติ
ทำงธุรกิจ และเป็นไปตำมเง่ือนไข
กำรค้ำระหว่ำงบริษัท เจเพ็น จ ำกัด กับ 
SPR 

 

5.  รำยกำรดังกล่ำวถือเป็นรำยกำรปกติ
ทำงธุรกิจ และเป็นไปตำมเง่ือนไข
กำรค้ำระหว่ำงบริษัท เจเพ็น จ ำกัด กับ 
SPR 

 

6. รำยกำรดังกล่ำวถือเป็นรำยกำรปกติ
ทำงธุรกิจ และเป็นไปตำมเง่ือนไข
กำรค้ำระหว่ำงบริษัท เจเพ็น จ ำกัด กับ 
SPR และ SPC 

 
7. รำยกำรดังกล่ำวถือเป็นรำยกำรปกติ

ทำงธุรกิจ และเป็นไปตำมเง่ือนไข
กำรค้ำ ระหว่ำงบริษัท เจเพ็น จ ำกัด 
กับ SPR 

8. รำยกำรดังกล่ำวถือเป็นรำยกำรปกติ
ทำงธุรกิจ และเป็นไปตำมเง่ือนไข
กำรค้ำ ระหว่ำงบริษัท เจเพ็น จ ำกัด 
กับ SPR 
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บุคคล/นิติบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (พันบาท)  
 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล มูลค่ารายการ 
(พันบาท) 

บุคคล/นิติบุคคล 
ที่อาจมีความ

ขัดแย้ง 
2.  บริษัท วอระชา  
 โฮลดิ้ง จ ากัด 

เป็ น บ ริ ษั ท ค้ ำ ที่ ดิ น       
ท ำกำรจั ด ส รรที่ ดิ น 
หรือให้ เช่ำ ฝำกขำย 
จ ำนองอสังหำริมทรัพย์ 

1. นางสาววันดี กุญชรยาคง 
-  เป็นกรรมกำรและผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ 
 ร้อยละ 30.80  
-  เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ 
- เป็นผู ้ถือหุ้นร้อยละ 1 ในบริษัท  
  วอระชำ โฮลดิ้ง จ ำกัด 

1.  ค่าเช่าคลังสินค้า 
 รำยกำรดั งกล่ ำวเป็นรำยกำรรับรู้            

ค่ำเช่ำคลังสินค้ำที่ใช้จัดเก็บสินค้ำของ 
SPC, SPR, SPE และ SPV ตำมสัญญำ
เช่ำกับบริษัท วอระชำ โฮลดิ้ง จ ำกัด 

 

10,977 10,825 1.  รำยกำรดังกล่ำวถือเป็นรำยกำรปกติ
ทำงธุรกิจ และเป็นไปตำมเง่ือนไข
สัญญำเช่ำระหว่ำงบริษัท วอระชำ    
โฮลดิ้ ง  จ ำกั ด กับ  SPC, SPR, SPE 
และ SPV 

 
 

2. นางสาวสมปอง กุญชรยาคง 
-  เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 1.05 
-  เป็นกรรมกำร และเป็นผู้ถือหุ้น รอ้ยละ 2 

ในบริษัท วอระชำ โฮลดิ้ง จ ำกัด 
3. นางประคอง กุญชรยาคง 

- เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 3.33 
- เป็นกรรมกำร ในบริษัท วอระชำ โฮลดิ้ง 

จ ำกัด 
4. นางสาววรชา กุญชรยาคง 

- ด ำรงต ำแหน่งเป็นผู้ช่วยกรรมกำรผูจ้ัดกำร
ใหญ่ในบริษัทฯ 

- เป็นกรรมกำร และเป็นผู้ถือหุ้น ร้อยละ  
97 ในบริษัท วอระชำ โฮลดิ้ง จ ำกดั 

 
 
 
 
 
 
 

   

3.  บริษัท แคปปิตอล  
 เวิร์ค เพลส จ ากัด  

เป็นบริษัทให้เช่ำ
อสังหำริมทรัพย ์

 

1. นางสาววันดี กุญชรยาคง 
-  เป็นกรรมกำรและผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ  
 ร้อยละ 30.80 
-  เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ 
-  เป็นกรรมกำร และเป็นผู้ถือหุ้น รอ้ยละ 2  

ในบริษัท แคปปิตอล เวิร์ค เพลส จ ำกัด 

1. เจ้าหนี้การค้า 
    ร ำ ย ก ำ ร ดั ง ก ล่ ำ ว เป็ น เ จ้ ำ ห นี้            

ค่ำเช่ำส ำนักงำนของ SPCG, SPC และ
SPR ต ำ ม สั ญ ญ ำ เ ช่ ำ กั บ บ ริ ษั ท 
แคปปิตอล เวิร์ค เพลส จ ำกัด 

277 
 

149 
 

1. รำยกำรดังกล่ำวถือเป็นรำยกำรปกติ
ทำงธุรกิจ และเป็นไปตำมเง่ือนไข
สัญญำเช่ำระหว่ำงบริษัท แคปปิตอล 
เวิร์ค เพลส จ ำกัด กับ  SPCG, SPC 
และ SPR 
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ณ วันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2562  คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจำรณำข้อมูลรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 
และ มีควำมเห็นว่ำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 เป็นรำยกำรที่เป็นไปเพ่ือกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตำม
เงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ำกับคู่สัญญำทั่วไปในสถำนกำรณ์เดียวกัน ด้วยอ ำนำจต่อรองทำงกำรค้ำที่ปรำศ จำกอิทธิพลในกำรที่คู่สัญญำ         
อีกฝ่ำยมีสถำนะเป็นบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (Arm’s Length Basis) และไม่มีกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ระหว่ำงบริษัทฯ และบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง  

บุคคล/นิติบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 

ความจ าเปน็และความสมเหตุสมผล มูลค่ารายการ 
(พันบาท) 

บุคคล/นิติบุคคล 
ที่อาจมีความ

ขัดแย้ง 
     
 
 
 
 
 

2. นางสาวสมปอง กุญชรยาคง 
-  เป็นกรรมกำรและผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ  
 ร้อยละ 1.05 
-  เป็นกรรมกำร และเป็นผู้ถือหุ้น รอ้ยละ 8  
 ในบริษัท แคปปิตอล เวิร์ค เพลส จ ำกัด 

3. นางสาววรชา กุญชรยาคง 
- ด ำรงต ำแหน่งเป็นผู้ช่วยกรรมกำรผูจ้ัดกำร

ใหญ่ในบริษัทฯ 
-  เป็นกรรมกำร และเป็นผู้ถือหุ้น รอ้ยละ 90  
 ในบริษัท แคปปิตอล เวิร์ค เพลส จ ำกัด 
 

 

2.  ค่าเช่าส านักงาน 
 รำยกำรดั งกล่ ำวเป็นรำยกำรรับรู้            

ค่ำเช่ำส ำนักงำนของ SPCG, SPC และ
SPR ต ำ ม สั ญ ญ ำ เ ช่ ำ กั บ บ ริ ษั ท 
แคปปิตอล เวิร์ค เพลส จ ำกัด 

 
 

3.  ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง 
 รำยกำรดั งกล่ ำวเป็นรำยกำรรับรู้            

ค่ำสำธำรณูปโภคสว่นกลำงของ SPCG, 
SPC แล ะSPR ต ำม สัญ ญ ำเช่ ำกั บ
บริษัท แคปปิตอล เวิร์ค เพลส จ ำกัด 

 

7,399 
 
 
 
 

 
12,803 

 

7,390 
 
 
 
 

 
12,754 

 

2. รำยกำรดังกล่ำวถือเป็นรำยกำรปกติ
ทำงธุรกิจ และเป็นไปตำมเง่ือนไข
สัญญำเช่ำระหว่ำงบริษัท แคปปิตอล 
เวิร์ค เพลส จ ำกัด กับ  SPCG, SPC 
และ SPR 

 
 

3. รำยกำรดังกล่ำวถือเป็นรำยกำรปกติ
ทำงธุรกิจ และเป็นไปตำมเง่ือนไข
สัญญำเช่ำระหว่ำงบริษัท แคปปิตอล 
เวิร์ค เพลส จ ำกัด กับ  SPCG, SPC 
และ SPR 

 
4. SW PARTNERS 
INC. 

เป็นบริษัทให้ค ำปรึกษำ
กำรลงทุนต่ำงประเทศ 

   

1.  Mr.  Shoji Nishizawa 
-  ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรในบริษัทฯ 
- ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรผู้จดักำรใน

บริษัท โซลำร์ เพำเวอร์ รูฟ จ ำกัด 
- เป็นกรรมกำร และเป็นผู้ถือหุ้น ร้อยละ 67  

ใน SW PARTNERS INC. 

1. ค่าที่ปรึกษาการลงทุนต่างประเทศ 
    รำยกำรดังกล่ำวเป็นค่ำที่ปรึกษำกำร

ลงทุนต่ำงประเทศ ของ SPCG ตำม
สัญญำบริกำรให้ค ำปรึกษำ กับ 

    SW PARTNERS INC. 
 

13,316 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 

1. รำยกำรดังกล่ำวถือเป็นรำยกำรปกติ
ทำงธุรกิจ และเป็นไปตำมเง่ือนไข
สัญญำบริกำรให้ค ำปรึกษำ SW 
PARTNERS INC. กับ  SPCG 
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12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

ในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีกำรพิจำรณำและอนุมัติตำมขอบเขต   และ
อ ำนำจหน้ำที่ ซึ่งหำกมีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันเกิดขึ้น จะต้องน ำเสนอเรื่องดังกล่ำวให้กับคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
เพ่ือท ำกำรพิจำรณำและอนุมัติกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจกำร และเป็น
กำรคุ้มครองผู้ลงทุน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำม
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง หรือข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันจะไม่
มีสิทธิเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรอนุมัติรำยกำรดังกล่ำวได้ 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดจ้ำงผู้รับเหมำช่วงในกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ
(Solar Roof) และให้บริกำรด้ำนกำรปฏิบัติกำร กำรบ ำรุงรักษำ และกำรประมวลผลโซลำร์ฟำร์ม  (Operation, 
Maintenance & Monitoring (OM&M) ของบริษัทฯ คือบริษัท เจเพ็น จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวโยงกับกลุ่ม      
ผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้บริหำรของบริษัทฯ ตำมที่เปิดเผยในข้อ 12.1 อย่ำงไรก็ดีบริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคัญต่อระบบ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง โดยค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และก ำหนดรำยละเอียดของขั้นตอนกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงแต่ละประเภทในคู่มือกำรปฏิบัติงำนโดยขั้นตอนกำรคัดเลือกผู้รับเหมำและกำรจ้ำงบริกำรงำน OM&M นั้น 
SPC และ SPR ได้ด ำเนินกำรประกำศเรียกประกวดผ่ำนทำง Website ของบริษัทฯ เพ่ือให้ เป็นที่ รู้กัน                
โดยสำธำรณะและรำคำกำรว่ำจ้ำงงำน OM&M โครงกำรโซลำร์ฟำร์ม มีกำรเสนอรำคำเป็นที่เปิดเผย โดยจะต้องมี
กำรเปรียบเทียบรำคำจำกผู้ประมูลเสนองำนทั้งในด้ำนเทคนิคและด้ำนรำคำอย่ำงน้อย 2 รำย เพ่ือให้เกิดควำม
โปร่งใส และเป็นไปตำมข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนระบบจัดจ้ำงงำน 
 

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

บริษัทฯ มีกำรก ำหนดนโยบำยในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคตว่ำ จะต้องเป็นรำยกำรที่เป็นไป
ตำมลักษณะกำรด ำเนินธุรกิจทั่วไปของบริษัทฯ ไม่มีกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไปยังกลุ่มผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมกำร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อย่ำงไม่เป็นธรรม โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ               
จะเป็นผู้พิจำรณำควำมสมเหตุสมผลของกำรเข้ำท ำรำยกำร พิจำรณำว่ำเงื่อนไขกำรก ำหนดรำคำและเงื่อนไขกำร
ท ำรำยกำรว่ำเป็นไปตำมลักษณะธุรกิจปกติ และพิจำรณำเปรียบเทียบกำรก ำหนดรำคำกับบุคคลภำยนอ ก                  
โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำอนุมัติกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำ
เสร็จสิ้นคณะกรรมกำรตรวจสอบจะอนุมัติรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว และน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทฯ               
เป็นผู้อนุมัติอีกครั้งหนึ่ง  

ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
ข้อบังคับ ประกำศ หรือข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนด  
ในกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส ำคัญของบริษัทฯ
หรือบริษัทในเครือ และตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่ก ำหนดโดยสมำคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญำต               
แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ได้รับกำร
ตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
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ส่วนที่ 3 
ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

13.  ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ 
13.1 ชื่อผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 

ส ำหรับงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัทฯ ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 
1. นำยไวโรจน์ จินดำมณีพิทักษ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 3565 
2. นำยศักดำ เกำทัณฑ์ทอง   ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 4628  
3. นำยณัฐพงศ์ ตันติจัตตำนนท์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 8829 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด                

ส ำหรับงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัทฯ ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 
1.   นำยไวโรจน์ จินดำมณีพิทักษ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 3565 
2.   นำยวัยวัฒน์ กอสมำนชัยกิจ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 6333  
3.   นำยณัฐพงศ์ ตันติจัตตำนนท์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 8829 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด                

ส ำหรับงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัทฯ ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 
1.   นำยไวโรจน์ จินดำมณีพิทักษ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 3565 
2.  นำยณัฐพงศ์ ตันติจัตตำนนท์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 8829 
3.   นำงสำวดุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ         ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 10235 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด                

            

13.2 สรุปรายงานการสอบบัญชีในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 

ผู้สอบบัญชีให้ควำมเห็นส ำหรับงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัทฯ  ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่                   
31 ธันวำคม 2559 ดังนี้ 

รำยงำนของผู้สอบบัญชีได้แสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไขว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะของ
บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะบริษัทฯ ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่                    
31 ธันวำคม 2559 ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะบริษัทฯ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพำะบริษัทฯ ส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตำมท่ีควรในสำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ผู้สอบบัญชีให้ควำมเห็นส ำหรับงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัทฯ ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่              
31 ธันวำคม 2560 ดังนี้ 

รำยงำนของผู้สอบบัญชีได้แสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไขว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะของ
บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะบริษัทฯ ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่                
31 ธันวำคม 2560 ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะบริษัทฯ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพำะบริษัทฯ ส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตำมท่ีควรในสำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
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ผู้สอบบัญชีให้ควำมเห็นส ำหรับงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัทฯ ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวำคม 2561 ดังนี้ 

รำยงำนของผู้สอบบัญชีได้แสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไขว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะของ
บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะบริษัทฯ ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวำคม 2561 ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะบริษัทฯ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะ
บริษัทฯ ส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตำมท่ีควรในสำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

 
13.3 ตารางสรุปงบการเงินของบริษัทและบริษัทในเครือ 

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษัทฯ 

 
 งบตรวจสอบ ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่ งบตรวจสอบ ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่

  
31-ธ.ค.-59   31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-59  31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-61  

รายการ  

   (งบการเงินรวม)  (งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ) 

   ล้านบาท   ร้อยละ*   ล้านบาท   ร้อยละ*   ล้านบาท   ร้อยละ*   ล้านบาท   ร้อยละ*   ล้านบาท   ร้อยละ*   ล้านบาท   ร้อยละ*  

สินทรัพย์หมุนเวยีน                     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด 455.0 1.9 345.9 1.5 129.2 0.6 31.4 0.2 40.1 0.2 70.0 0.5 
เงินลงทุนชัว่ครำว 2,904.8 12.0 1,441.1 6.3 1,857.1 8.1 2,643.6 13.8 1,270.6 7.8 1,702.0 11.3 
ลูกหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น  972.0 4.0 1,525.9 6.6 1,226.7 5.4 13.0 0.1 16.3 0.1 84.9 0.6 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแกก่ิจกำรที่             
เกี่ยวขอ้งกนั - - - - - - 7.0 - 274.7 1.7 101.0 0.7 
ส่วนของเงนิให้กู้ยืมระยะยำวแก่
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกนัทีถ่ึงก ำหนด
ช ำระภำยในหนึ่งป ี

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

2,107.5 

 
 

11.0 

 
 

2,114.9 

 
 

12.9 

 
 

2,322.1 

 
 

15.5 
สินค้ำคงเหลือ  581.0 2.4 709.0 3.1 906.3 4.0 - - - - - - 
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ 106.8 0.4 149.6 0.6 138.0 0.6 5.3 - 0.2 - 0.4 - 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,019.6 20.7 4,171.5 18.1 4,257.3 18.7 4,807.8 25.1 3,716.8 22.7 4,280.4 28.6 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน           
  

  
เงินลงทุนเผื่อขำย - - 251.5 1.1 681.8 3.0 - - 251.5 1.5 681.8 4.5 
เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 2.7 - 1.8 - - - 3.0 - 3.0 - - - 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - - - - - - 2,979.2 15.5 3,083.8 18.9 3,085.3 20.5 
เงินลงทุนระยะยำวอืน่ 468.7 1.9 468.7 2.0 468.7 2.0 340.0 1.8 340.0 2.1 340.0 2.3 
เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กจิกำรที่
เกี่ยวขอ้งกนั 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
11,005.4 

 
57.4 

 
8,890.5 

 
54.4 

 
6,568.4 

 
43.7 

อสังหำริมทรัพย์เพือ่กำรลงทุน  42.4 0.2 39.7 0.2 37.9 0.2 30.5 0.1 29.4 0.2 28.3 0.2 
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์  17,715.4 73.1 17,150.0 74.5 16,458.4 72.2 10.8 0.1 38.9 0.2 30.1 0.2 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  107.6 0.4 99.3 0.4 94.7 0.4 0.8 - 0.6 - 3.4 - 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญช ี 159.9 0.7 156.7 0.7 157.3 0.7 - - - - - - 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ 716.0 3.0 687.4 3.0 641.5 2.8 1.6 - 1.4 - 1.5 - 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 19,212.7 79.3 18,855.1 81.9 18,540.3 81.3 14,371.3 74.9 12,639.1 77.3 10,738.8 71.4 

รวมสินทรัพย ์ 24,232.3 100.0 23,026.6 100.0 22,797.6 100.0 19,179.1 100.0 16,355.9 100.0 15,019.2 100.0 
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  งบตรวจสอบ ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่ งบตรวจสอบ ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่

  
31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-61  31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-61  

รายการ  

   (งบการเงินรวม)  (งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ) 

   ล้านบาท   ร้อยละ*   ล้านบาท   ร้อยละ*   ล้านบาท   ร้อยละ*   ล้านบาท   ร้อยละ*   ล้านบาท   ร้อยละ*   ล้านบาท   ร้อยละ*  

หนี้สินหมุนเวยีน                       

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม  
ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 

 
- 

 
- 

 
10.9 

 
- 

 
99.0 

 
0.4 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น 
 

1,047.4 
 

4.3 
 

1,085.8 
 

4.7 
 

545.0 
 

2.4 
 

47.2 
 

0.2 
 

55.3 
 

0.3 
 

137.5 
 

0.9 
ส่วนของหุ้นกู้ทีถ่ึงก ำหนดช ำระ
ภำยในหนึ่งป ี

 
2,702.2 

 
11.2 

 
2,940.5 

 
12.8 

 
2,369.4 

 
10.4 

 
2,702.2 

 
14.1 

 
2,940.5 

 
18.1 

 
2,369.4 

 
15.8 

ส่วนของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

 
 

1.4 

 
 

- 

 
 

1.4 

 
 

- 

 
 

0.7 

 
 

- 

 
 

0.9 

 
 

- 

 
 

1.2 

 
 

- 

 
 

0.6 

 
 

- 
ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย 0.7 - 38.6 0.2 29.2 0.1 - - 5.4 - 0.5 - 
หนี้สินหมนุเวียนอื่น 90.1 0.4 62.3 0.3 66.1 0.3 8.8 0.1 7.1 - 5.1 - 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,841.8 15.9 4,139.5 18.0 3,109.4 13.6 2,759.1 14.4 3,009.5 18.4 2,513.1 16.7 

หนี้สินไม่หมุนเวียน   
  

      
  

  
หุ้นกู ้ 10,601.5 43.8 7,661.0 33.3 5,791.2 25.4 10,601.5 55.3 7,661.0 46.9 5,791.2 38.6 
หนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน  0.6 - 2.0 - 1.4 - 0.6 - 2.0 - 1.4 - 
หนี้สินภำษีเงนิได้รอตัดบัญช ี 12.5 - 4.9 - 0.4 - 12.4 0.1 4.8 - 0.3 - 
ประมำณกำรหนี้สินไม่หมนุเวียน
ส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 

 
10.0 

 
- 

 
11.0 

 
- 

 
14.3 

 
0.1 

 
6.4 

 
- 

 
7.2 

 
- 

        
       7.5  

 
- 

หนี้สินไม่หมนุเวียนอื่น - - - - 0.3 - - - - - - - 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 10,624.6 43.8 7,678.9 33.3 5,807.6 25.5 10,620.9 55.4 7,675.0 46.9 5,800.4 38.6 

รวมหนี้สิน 14,466.4 59.7 11,818.4 51.3 8,917.0 39.1 13,380.0 69.8 10,684.5 65.3 8,313.5 55.3 
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 งบตรวจสอบ ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่ งบตรวจสอบ ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่

  
31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-61  31-ธ.ค.-59  31-ธ.ค.-60  31-ธ.ค.-61 

รายการ  

   (งบการเงินรวม)  (งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ) 

   ล้านบาท   ร้อยละ*   ล้านบาท   ร้อยละ*   ล้านบาท   ร้อยละ*   ล้านบาท   ร้อยละ*   ล้านบาท   ร้อยละ*   ล้านบาท   ร้อยละ*  

ส่วนของผู้ถือหุ้น                       
ทุนจดทะเบียน 
หุ้นสำมัญจ ำนวน 1,016,389,000 
หุ้น** -  - 1,016.4  - 1,016.4 - -  -  1,016.4  -  1,016.4 - 
หุ้นสำมัญจ ำนวน 923,990,000 
หุ้น**  

 
924.0 - 

 
- - 

 
- - 

 
924.0 - 

 
- - 

 
- - 

ทุนที่ออกและช ำระแล้ว             
หุ้นสำมัญจ ำนวน 973,990,000 
หุ้น**  -  

 
-  -  

 
-  974.0 

 
4.3 -  

 
-  -  

 
-  974.0 

 
6.5 

หุ้นสำมัญจ ำนวน 923,990,000 
หุ้น** 924.0 

 
3.8 924.0 

 
4.0 - 

 
- 924.0 

 
4.8 924.0 

 
5.6 - 

 
- 

ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ 2,920.9 12.1 2,920.9 12.7 3,955.9 17.4 3,747.8 19.5 3,747.8 22.9 4,782.8 31.8 
ส่วนเกนิมูลค่ำหุ้นจำกกำรรวมธุรกิจ 89.0 0.4 89.0 0.4 89.0 0.4 - - - - - - 
ก ำไร (ขำดทุน) สะสม – จัดสรร
แล้ว 

            

 - ทุนส ำรองตำมกฏหมำย 87.0 0.4 101.6 0.4 101.6 0.4 92.4 0.5 101.6 0.7 101.6 0.7 
ก ำไร (ขำดทุน) สะสม – ยังไม่ได้
จัดสรร 

 
4,247.6 

 
17.5 

 
5,672.6 

 
24.7 

 
7,119.2 

 
31.2 

 
1,009.2 

 
5.3 

 
891.7 

 
5.5 

 
851.5 

 
5.7 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของ       
ผู้ถือหุ้น 

26.1 - 6.7 - (4.0) - 25.7 0.1 6.3 - (4.2) - 

รวมส่วนของบริษัทใหญ ่ 8,294.6 34.2 9,714.8 42.2 12,235.7 53.7 5,799.1 30.2 5,671.4 34.7 6,705.7 44.7 
ส่วนได้เสียที่ไมม่ีอ ำนำจควบคุม 1,471.3 6.1 1,493.4 6.5 1,644.9 7.2 - - - - - - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 9,765.9 40.3 11,208.2 48.7 13,880.6 60.9 5,799.1 30.2 5,671.4 34.7 6,705.7 44.7 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 24,232.3 100.0 23,026.6 100.0 22,797.6 100.0 19,179.1 100.0 16,355.9 100.0 15,019.2 100.0 

 
หมายเหต:ุ   
* ร้อยละของสินทรัพย์รวม 
**  มูลค่ำที่ตรำไว้และมูลค่ำที่เรียกช ำระแลว้หุ้นละ 1 บำท 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัทฯ 

รายการ 

งบตรวจสอบ ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่ งบตรวจสอบ ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่

31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-61 

(งบการเงินรวม) (งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ) 

ล้านบาท ร้อยละ* ล้านบาท ร้อยละ* ล้านบาท ร้อยละ* ล้านบาท ร้อยละ* ล้านบาท ร้อยละ* ล้านบาท ร้อยละ* 

รายได้                     
รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บรกิำร 5,448.1 98.3 6,008.4 98.1 5,928.2 98.0 - - - - - - 
รำยได้อื่น 96.2 1.7 114.8 1.9 118.3 2.0 1,636.9 100.0 1,615.4 100.0 1,648.3 100.0 

รวมรายได้ 5,544.3 100.0 6,123.2 100.0 6,046.5 100.0 1,636.9 100.0 1,615.4 100.0 1,648.3 100.0 

ค่าใช้จ่าย             
ต้นทนุขำยและกำรให้บริกำร 1,919.7 34.6 2,303.5 37.6 2,222.6 36.7 - - - - - - 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 14.0 0.3 73.2 1.2 76.8 1.3 - - - - - - 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 237.8 4.3 240.5 3.9 258.9 4.3 92.0 5.6 109.5 6.8 123.4 7.5 

ส่วนแบ่ง(ก ำไร)ขำดทนุจำกเงนิลงทนุ
ในบริษัทรว่มและกจิกำรรว่มค้ำ 

            

0.6 - 0.9 - 0.1 - - - - - - - 

รวมค่าใช้จ่าย 2,172.1 39.2 2,618.1 42.8 2,558.4 42.3 92.0 5.6 109.5 6.8 123.4 7.5 

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและ  
3,372.2 

 
60.8 

 
3,505.1 

 
57.3 

 
3,488.1 

 
57.7 

 
1,544.9 

 
94.4 

 
1,505.9 

 
93.2 

 
1,524.9 

 
92.5 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

ต้นทนุทำงกำรเงิน 745.2 13.4 618.2 10.1 503.3 8.3 568.1 34.7 485.7 30.1 391.4 23.7 
ก ำไรกอ่นค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้ 2,627.0 47.4 2,886.9 47.2 2,984.8 49.4 976.8 59.7 1,020.2 63.1 1,133.5 68.8 
ผลประโยชน(์ค่ำใช้จ่ำย)ภำษีเงินได ้ (9.5) (0.2) (64.8) (1.1) (61.2) (1.0) (5.5) (0.3) (19.7) (1.2) (6.8) (0.4) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับป ี 2,617.5 47.2 2,822.1 46.1 2,923.6 48.4 971.3 59.4 1,000.5 61.9 1,126.7 68.4 
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสรจ็อืน่ส ำหรับปี 
– สุทธิจำกภำษี 

 
(12.3) 

 
(0.2) 

 
(19.5) 

 
(0.3) 

 
(8.9) 

 
(0.2) 

 
(12.3) 

 
(0.8) 

 
(19.4) 

 
(1.2) 

 
(8.6) 

 
(0.5) 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 2,605.2 47.0 2,802.6 45.8 2,914.7 48.2 959.0 58.6 981.1 60.7 1,118.1 67.9 

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทนุ)สุทธ ิ             
ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 2,314.2  -  2,524.3  -  2,613.6 - 971.3 - 1,000.5 - 1,126.7 - 

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนได้เสียที่ไมม่ีอ ำนำจ
ควบคุม 

 
303.3 

                
-  

 
297.8 

                
-  

 
310.0 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปี 2,617.5          -    2,822.1          -    2,923.6 - 971.3 - 1,000.5 - 1,126.7 - 

ก าไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุ้น) 2.50  -  2.73  -  2.70 - 1.05 - 1.08 - 1.16 - 
จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถว่ง
น้ าหนัก (ล้านหุ้น) 

 
924.0 

           
-  

 
924.0 

           
-  

 
967.8 

 
- 

 
924.0 

 
- 

 
924.0 

 
- 

 
967.8 

 
- 

หมายเหต:ุ * ร้อยละของรำยได้รวม 
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งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะของบริษัทฯ 

รายการ (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบตรวจสอบ ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่  งบตรวจสอบ ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่ 

31-ธ.ค.-59   31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-61  31-ธ.ค.-59   31-ธ.ค.-60  31-ธ.ค.-61 

 (งบการเงินรวม)   (งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ)  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน             
ก ำไรส ำหรับปี 2,617.5 2,822.1 2,923.6 971.3 1,000.5 1,126.7 
รำยกำรปรับปรุง       
       
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย 644.2 642.8 689.4 5.3 8.4 11.3 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนเผื่อขำย (71.4) (68.4) (8.9) (63.5) (59.6) (3.5) 
รำยได้เงินปันผล - - (2.1) (898.9) (924.4) (1,097.8) 
รำยได้ดอกเบ้ีย (13.2) (39.4) (37.5) (565.8) (518.5) (433.9) 
(กลับรำยกำร) หนีสู้ญและหนี้สงสัยจะสูญ 0.2 (0.6) 1.0 - - - 
กลับรำยกำรขำดทุนจำกกำรปรับมูลค่ำสินคำ้ - - - - - - 
(ก ำไร) ขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยอำคำร และอุปกรณ ์ 10.3 (0.6) (1.6) - (0.7) - 

ต้นทนุทำงกำรเงิน 745.2 618.2 503.3 568.1 485.7 391.4 
ขำดทนุจำกกำรช ำระบัญชีของเงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำและ
บริษัทย่อย 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1.9 

(ก ำไร)ขำดทนุจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึน้จรงิ 13.9 (11.2) 0.1 - 1.6 0.2 
ประมำณกำรหนี้สินส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 1.0 1.0 5.4 0.7 0.8 2.6 
ส่วนแบ่งขำดทนุจำกเงนิลงทนุในกำรร่วมค้ำ 0.6 0.9 - - - - 
(ผลประโยชน์)ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได ้ 9.5 64.8 61.2 5.5 19.7 6.8 

 
3,957.8 4,029.6 4,134.0 22.7 13.5 5.7 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน       
ลูกหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น (31.9) (549.9) 301.2 7.9 (1.2) (64.6) 
สินค้ำคงเหลือ (365.0) (128.1) (197.2) - - - 
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ 42.4 (30.1) 26.2 9.7 5.1 (0.2) 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ (31.1) 28.6 45.8 (1.3) 0.3 (0.2) 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น 773.2 51.3 (541.8) (19.0) 10.6 79.2 
หนี้สินหมนุเวียนอื่น 
หนี้สินไม่หมนุเวียนอื่น 

(31.4) 
- 

(27.9) 
- 

3.9 
0.3 

(38.4) 
- 

(1.6) 
- 

(2.0) 
- 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การด าเนินงาน 4,314.0 3,373.5 3,772.4 (18.4) 26.7 17.9 

ภำษีเงินได้จ่ำยออก (42.6) (38.9) (88.4) (9.1) (17.0) (14.0) 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 4,271.4 3,334.6 3,684.0 (27.5) 9.7 3.9 

 

  



แบบ 56-1 

บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) 121 

รายการ (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบตรวจสอบ ส าหรับรอบป ี  สิ้นสุดวันที ่  งบตรวจสอบ ส าหรับรอบป ี  สิ้นสุดวันที ่ 

  31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-61  31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-61 

 (งบการเงินรวม)   (งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ)  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน             
เงินฝำกระยะสัน้กับสถำบันกำรเงิน เพิ่มขึน้ (ลดลง) - (171.0) 81.0 - (171.0) 81.0 
เงินลงทุนในตรำสำรหนีท้ี่จะถือจนครบก ำหนดลดลง 
เงินฝำกประจ ำที่มขี้อก ำหนดในกำรใช้เพิม่ขึน้ 

- 
- 

- 
- 

340.0 
(340.0) 

- 
- 

- 
- 

340.0 
(340.0) 

เงินสดรับจำกกำรขำยหลักทรัพย์เผือ่ขำย 8,455.5 12,311.8 11,582.1 4,153.0 8,217.5 7,726.5 
เงินสดจ่ำยเพื่อซ้ือหลกัทรัพย์เผือ่ขำย (7,670.7) (10,886.3) (12,513.9) (3,292.5) (6,891.3) (8,678.9) 
เงินสดจ่ำยเพื่อซ้ืออำคำรและอุปกรณ ์ (79.7) (89.5) (13.9) (6.6) (33.0) (1.2) 
เงินสดจ่ำยเพื่อซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (10.9) (0.2) (3.4) (0.5) - - 
เงินสดรับจำกกำรขำยอำคำร และอุปกรณ ์ 3.5 26.5 27.3 0.1 1.6 - 
เงินสดรับจำกกำรขำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 0.5 - - - - (2.9) 
เงินสดรับช ำระคืนจำกเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั - - - 165.0 365.3 1,084.0 
เงินสดรับช ำระคนืจำกเงนิให้กู้ยืมระยะยำวแกก่ิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั - - - 2,037.3 11,654.0 2,114.9 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแกก่ิจกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกัน - - - (172.0) (633.0) (910.3) 
เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กจิกำรที่เกี่ยวข้องกนั - - - (170.0) (9,546.5) - 
เงินสดรับ(จ่ำย)เพื่อซ้ือส่วนได้เสียที่ไม่มอี ำนำจควบคุม 
เงินสดจ่ำยเพื่อซื้อเงินลงทนุในบริษัทย่อย 
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

(169.7) 
- 
- 

(104.6) 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

(104.6) 
- 
- 

- 
(2.5) 
0.4 

เงินปันผลรับ - - 2.1 898.8 924.4 1,097.8 
ดอกเบ้ียรับ 13.2 36.1 36.2 578.2 516.3 431.6 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 541.7 1,122.8 (802.5) 4,190.8 4,299.7 2,940.4 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน        
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงนิ เพิม่ขึ้น (ลดลง) (6.0) 10.9 88.1 - - - 
เงินสดรับจำกกำรออกหุ้นสำมัญ - - 1,085.0 - - 1,085.0 
เงินสดรับจำกกำรออกหุ้นกู้ - - 499.4 - - 499.4 
เงินสดจ่ำยเพื่อช ำระหุ้นกู ้ (2,480.0) (2,715.0) (2,950.0) (2,480.0) (2,715.0) (2,950.0) 
เงินสดจ่ำยเพื่อช ำระหนี้สนิภำยใต้สัญญำเชำ่กำรเงิน (2.5) (2.5) (1.6) (0.8) (1.9) (1.4) 
เงินปันผลจ่ำย (1,229.0) (1,255.6) (1,327.2) (1,118.0) (1,108.8) (1,168.8) 
ดอกเบ้ียจ่ำย (716.7) (604.3) (491.9) (554.4) (475.0) (378.5) 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน (4,434.2) (4,566.5) (3,098.2) (4,153.2) (4,300.7) (2,914.3) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สุทธิ 378.9 (109.1) (216.7) 10.1 8.7 30.0 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วันที ่1 มกรำคม 76.1 455.0 345.9 21.3 31.4 40.0 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 455.0 345.9 129.2 31.4 40.1 70.0 
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อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 

อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย 

ส าหรับรอบปีสิ้นสุดวันที ่ ส าหรับรอบปีสิ้นสุดวันที ่

31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-61 

(งบการเงินรวม) (งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ) 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)               
อัตรำสว่นสภำพคลอ่ง เท่ำ 1.3 1.0 1.4 1.8 1.2 1.7 

อัตรำสว่นหมนุเวียนลูกหนี้กำรค้ำ เท่ำ 5.7 4.8 4.3 - - - 
ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 64.0 75.9 84.7 - - - 
อัตรำสว่นหมนุเวียนสินค้ำคงเหลือ เท่ำ 4.8 3.6 2.8 - - - 
ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย วัน 75.7 102.2 132.6 - - - 
อัตรำสว่นหมนุเวียนเจ้ำหนี้กำรค้ำ เท่ำ 3.0 2.2 2.7 - - - 

ระยะเวลำช ำระหนี้เจำ้หนี้กำรค้ำ วัน 121.5 169.0 133.9 - - - 

อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร         
(Profitability Ratio)         
อัตรำก ำไรขัน้ต้น % 64.8 61.7 62.5 - - - 
อัตรำก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน (EBIT margin) % 60.8 57.2 57.7 94.4 93.2 92.5 
อัตรำก ำไรสทุธ ิ % 41.7 41.2 43.2 59.3 61.9 68.4 
อัตรำผลตอบแทนผูถ้ือหุ้น % 29.9 28.0 23.8 16.5 17.4 18.2 
อัตรำสว่นหนี้สนิตอ่ส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำ 1.7 1.2 0.7 2.3 1.9 1.2 
อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล % 44.0 42.1 44.4 104.7 106.5 103.4 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนนิงาน         
(Efficiency Ratio)         
อัตรำผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์ % 13.8 14.8 15.2 7.5 8.5 9.7 
อัตรำสว่นหมนุเวียนทรัพย์สิน เท่ำ 0.2 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1 

 
14. วิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

  

14.1 เหตุการณ์ส าคัญในปี 2561 ที่มีผลกระทบต่องบการเงิน 

14.1.1 การเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ตามแบบมอบอ านาจทั่วไป 
ครั้งที่ 1 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 มกรำคม 2561 มีมติอนุมัติกำร
เสนอขำยและจัดสรรหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด ตำมแบบมอบอ ำนำจทั่วไป ครั้งที่ 1 ตำมที่ได้รับอนุมัติ
จำกที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 6 มิถุนำยน 2560 โดยอนุมัติให้ออกและจัดสรรหุ้น    
สำมัญเพ่ิมทุนตำมแบบมอบอ ำนำจทั่วไป จ ำนวน 50 ล้ำนหุ้น ให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด ที่รำคำเสนอขำยหุ้นละ 21.70 
บำท (รำคำตำมมูลค่ำ 1 บำท และส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ 20.70 บำท) รวมเป็นมูลค่ำทั้งสิ้น 1,085 ล้ำนบำท บริษัทฯ 
ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแล้วดังกล่ำวกับกระทรวงพำณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2561 
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14.2 รายงานวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามงบการเงินรวม 

 

2561 2560 เปลี่ยนแปลง 

จ านวนเงิน %  
ต่อรายได ้

จ านวนเงิน %  
ต่อรายได ้

จ านวนเงิน %  
ต่อรายได ้(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) 

รายได้จากการขายและการใหบ้ริการ        5,928.2  100%        6,008.4  100% (80.2)  -1% 

ต้นทุนขายและการให้บริการ      (2,222.6) -38%      (2,303.5) -38% (80.9) -4% 

ก าไรขั้นต้น        3,705.6  62%        3,704.9 62% 0.7 0% 

รายได้อื่น 118.3  2% 114.8  2%              3.5  3% 

ค่าใช้จ่ายในการขาย         (76.8) -1%         (73.2) -2% 3.6 5% 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร         (258.9) -4%         (240.5) -4% 18.4 8% 

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน 
ในการร่วมค้า 

             (0.1) 0%              (0.9) 0%                0.8  89% 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงิน
และค่าใช้จา่ยภาษีเงินได ้

       3,488.1  59%        3,505.1  58%         (17.0) 0% 

ต้นทุนทางการเงิน         (503.3) -9%         (618.2) -10%         (114.9) -19% 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้        2,984.8 50%        2,886.9  48%            97.9  3% 

ผลประโยชน์(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได ้              (61.2) -1%            (64.8) -1% (3.6) -6% 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธ ิ        2,923.6  49%        2,822.1  47%            101.5  4% 

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่น            (8.9) 0%            (19.5) 0%            10.6 54% 

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวม        2,914.7  49%        2,802.6  47%            112.1  4% 

การแบง่ปันก าไร(ขาดทุน)สุทธ ิ
      

   ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ ่        2,613.6           2,524.3        

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจ
ควบคุม 

           310.0  
 

           297.8  
   

 
       2,923.6          2,822.1        

การแบง่ปันก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวม 
      

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ ่        2,604.7           2,504.8        

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจ
ควบคุม 

          310.0  
 

           297.8  
   

 
       2,914.7           2,802.6        

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 
      

จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
(ล้านหุ้น) 

           967.8  
 

           924.0  
   

   ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท)              2.70                2.73       
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ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อยตำมงบกำรเงินรวมส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯ มีก ำไรสุทธิจ ำนวน  2,923.6 ล้ำนบำท (คิดเป็นก ำไรต่อหุ้น เท่ ำกับ 2.70 บำท)              
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ซึ่งมีก ำไรสุทธิจ ำนวน  2,822.1 ล้ำนบำท (คิดเป็นก ำไรต่อหุ้นเท่ำกับ 2.73 บำท) ปรำกฏว่ำ
ก ำไรสุทธิเพิ่มข้ึนจ ำนวน 101.5 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 4 เนื่องจำกรำยกำรส ำคัญดังต่อไปนี้ 

 

14.2.1 รายได้จากการขายและการให้บริการ 

รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 จ ำนวน 5,928.2 ล้ำนบำท ลดลง
จำกปี 2560 (6,008.4 ล้ำนบำท) จ ำนวน 80.2 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 1 ทั้งนี้เนื่องจำก 

- บริษัท โซลำร์ เพำเวอร์ รูฟ จ ำกัด (SPR) ซึ่งด ำเนินธุรกิจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บน
หลังคำ (Solar Roof) ส ำหรับบ้ำนพักอำศัย ส ำนักงำน อำคำร ธุรกิจขนำดเล็ก ธุรกิจขนำดกลำง และธุรกิจขนำดใหญ่  
รวมถึงโรงงำนอุตสำหกรรมและอ่ืนๆ ใน ปี 2561 มีรำยได้จ ำนวน 1,456.1 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2560 (1,519.3 ล้ำน
บำท) จ ำนวน 63.2 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 4 

- ใน ปี 2561 บริษัทฯ มีรำยได้จำกธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์จ ำนวน 36 โซลำร์ฟำร์ม 
รวมทั้งสิ้น 4,297.5 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจำกปี 2560  (4,273.0 ล้ำนบำท) จ ำนวน 24.5 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 1 
เนื่องจำก (1) จ ำนวนกระแสไฟฟ้ำที่ผลิตและจ ำหน่ำยได้มีจ ำนวน 384.2 ล้ำนหน่วย ลดลงจำกปี 2560 (384.9             
ล้ำนหน่วย) จ ำนวน 0.7 ล้ำนหน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 0.2 และ (2) รำคำขำยกระแสไฟฟ้ำเฉลี่ยในปี 2561 เท่ำกับ 
11.2 บำทต่อหน่วย เพ่ิมข้ึนจำกปี 2560  (11.1 บำทต่อหน่วย) จ ำนวน 0.1 บำทต่อหน่วย 

- บริษัท สตีลรูฟ จ ำกัด ซึ่งด ำเนินธุรกิจผลิต จ ำหน่ำย และให้บริกำรติดตั้งหลังคำเหล็กรีดรอน หรือ                
ที่เรียกกันทั่วไปว่ำหลังคำเมทัลชีท (Metal Sheet Roofing) ในปี 2561 มีรำยได้จ ำนวน 165.8 ล้ำนบำท ลดลงจำก            
ปี 2560 (210.1 ล้ำนบำท) จ ำนวน 44.3 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 21 

14.2.2 ต้นทุนขายและการให้บริการ และก าไรขั้นต้น 

ต้นทุนขำยและกำรให้บริกำรส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีจ ำนวนเท่ำกับ 2,222.6 
ล้ำนบำท และ 2,303.5 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ คิดเป็นอัตรำก ำไรขั้นต้นร้อยละ 63 และร้อยละ 62 ตำมล ำดับ โดยต้นทุน
ขำยและกำรให้บริกำรที่ลดลงนี้เป็นไปในทิศทำงเดียวกับรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร  อย่ำงไรก็ดีอัตรำก ำไร
ขั้นต้นไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง 

14.2.3 ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 จ ำนวน 76.8 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจำกปี 2560                   
(73.2 ล้ำนบำท) จ ำนวน 3.6 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 5 โดยมีสำเหตุส ำคัญจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์            
ที่เพ่ิมข้ึน 

14.2.4  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 จ ำนวน 258.9 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจำกปี 2560 
(240.5 ล้ำนบำท) จ ำนวน 18.4 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 8 โดยมีสำเหตุส ำคัญจำกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน และ                 
ค่ำท่ีปรึกษำกำรลงทุนต่ำงประเทศที่เพ่ิมข้ึน  
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14.2.5 ต้นทุนทางการเงิน 

ต้นทุนทำงกำรเงินส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 จ ำนวน 503.3 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2560  
(618.2 ล้ำนบำท) จ ำนวน 114.9 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 19  อันเป็นผลจำกจ ำนวนหุ้นกู้ท่ีลดลงจำกกำรจ่ำยช ำระคืน
หุ้นกู้ตำมก ำหนด โดยในปี 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีกำรจ่ำยช ำระคืนหุ้นกู้จ ำนวน 2,950.0 ล้ำนบำท และ 2,715.0 
ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 

  
14.3 รายงานวิเคราะห์ฐานะการเงินตามงบการเงินรวม  

14.3.1 การวิเคราะห์สินทรัพย์ 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น จ ำนวน 22,797.6 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2560 (23,026.6 ล้ำนบำท) เป็นจ ำนวน 229.0 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 1 โดยมีรำยละเอียดดังนี้  

  
- ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 จ ำนวน 16,458.4 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ วันที่ 31 

ธันวำคม 2560 (17,150.0 ล้ำนบำท) เป็นจ ำนวน 691.6 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 4 สำเหตุหลักเนื่องจำกในปี 2561 
ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ มีค่ำเสื่อมรำคำจ ำนวน 679.5 ล้ำนบำท และบริษัทฯ มีกำรซื้อและขำยอุปกรณ์จ ำนวน 13.9 
และ 27.3 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 

- สินทรัพย์อ่ืน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 จ ำนวน 6,339.2 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 
(5,876.6 ล้ำนบำท) เป็นจ ำนวน 462.6 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 8 สำเหตุหลักเนื่องจำกเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย
เพ่ิมขึ้นจ ำนวน 846.3 ล้ำนบำท สินค้ำคงเหลือเพ่ิมขึ้นจ ำนวน 197.2 ล้ำนบำท ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืนลดลง  
จ ำนวน 299.2 ล้ำนบำท และเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงจ ำนวน 216.7 ล้ำนบำท    

14.3.2 การวิเคราะห์หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯ มีหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น จ ำนวน 22,797.6 ล้ำนบำท            
ลดลงจำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 (23,026.6 ล้ำนบำท) เป็นจ ำนวน 229.0 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 1 โดยมี
รำยละเอียดดังนี้ 
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- หนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยจ่ำย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 จ ำนวน 8,261.7 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ วันที่ 31 

ธันวำคม 2560 (10,615.8 ล้ำนบำท) เป็นจ ำนวน 2,354.1 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 22 โดยมีสำเหตุหลักมำจำก                
ในปี 2561  

 บริษัทฯ มีกำรออกหุ้นกู้จ ำนวน 500.0 ล้ำนบำท 
 บริษัทฯ มีกำรกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน จ ำนวน 88.1 ล้ำนบำท 
 บริษัทฯ มีกำรจ่ำยช ำระหุ้นกู้จ ำนวน 2,950.0 ล้ำนบำท 

- หนี้สินอ่ืน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 จ ำนวน 655.3 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560  
(1,202.6 ล้ำนบำท) เป็นจ ำนวน 547.3 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 46 สำเหตุหลักเนื่องจำกกำรลดลงของเจ้ำหนี้กำรค้ำ 

- ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 จ ำนวน 13,880.6 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึนจำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
2560 (11,208.2 ล้ำนบำท) เป็นจ ำนวน 2,672.4 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 24 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกในปี 2561 

 บริษัทฯ มีก ำไรสุทธิจ ำนวน 2,923.6 ล้ำนบำท 
 บริษัทฯ มีกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุน จ ำนวน 1,085.0 ล้ำนบำท 
 บริษัทฯ กำรจ่ำยเงินปันผล จ ำนวน 1,327.2 ล้ำนบำท 

14.3.3 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 

จำกงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ 0.64 
เท่ำ (31 ธันวำคม 2560 : 1.05 เท่ำ)  อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง สำเหตุส ำคัญเนื่องจำกในปี 2561 
บริษัทฯ มีกำรจ่ำยช ำระหุ้นกู้จ ำนวน 2,950.0 ล้ำนบำท และมีกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุน จ ำนวน 1,085.0 ล้ำนบำท 
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14.4 รายงานวิเคราะห์กระแสเงินสดตามงบการเงินรวม 
 

 
 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 จ ำนวน 129.2 ลำ้นบำท ลดลงจำก ณ 
วันที่ 31 ธันวำคม 2560 (345.9 ล้ำนบำท) เป็นจ ำนวน 216.8 ล้ำนบำท ทั้งนี้เนื่องจำก 

1) เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน จ ำนวน 3,684.0 ล้ำนบำท เนื่องจำก 
 เงินสดได้มำจำกก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 3,772.4 ล้ำนบำท  
 เงินสดใช้ไปเพื่อกำรจ่ำยภำษีเงินได้ จ ำนวน 88.4 ล้ำนบำท  
 

2) เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จ ำนวน 802.5 ล้ำนบำท เนื่องจำก 
 เงินสดได้มำจำกกำรขำยหลักทรัพย์เผื่อขำย จ ำนวน 11,582.2 ล้ำนบำท 
 เงินสดใช้ไปเพื่อกำรซื้อหลักทรัพย์เผื่อขำย จ ำนวน 12,513.9 ล้ำนบำท 
 เงินสดได้มำจำกเงินฝำกระยะสั้นกับสถำบันกำรเงิน จ ำนวน 81.0 ล้ำนบำท 
 เงินสดได้มำจำกกำรขำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จ ำนวน 27.3 ล้ำนบำท 
 เงินสดใช้ไปเพื่อกำรซื้อที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จ ำนวน 17.3 ลำ้นบำท 
 เงินสดได้มำจำกดอกเบี้ยรับ จ ำนวน 36.2 ล้ำนบำท 
 

3) เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน จ ำนวน 3,098.2 ล้ำนบำท เนื่องจำก 
 เงินสดได้มำจำกกำรออกหุ้นสำมัญเพ่ิมทุน จ ำนวน 1,085.0 ล้ำนบำท 
 เงินสดได้มำจำกกำรออกหุ้นกู้ จ ำนวน 499.4 ล้ำนบำท 
 เงินสดได้มำจำกกำรกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน จ ำนวน 88.1 ล้ำนบำท 
 เงินสดใช้ไปเพื่อกำรจ่ำยเงินปันผล จ ำนวน 1,327.2 ล้ำนบำท 
 เงินสดใช้ไปเพื่อกำรจ่ำยช ำระหุ้นกู้ จ ำนวน 2,950.0 ล้ำนบำท 
 เงินสดใช้ไปเพื่อกำรจ่ำยดอกเบี้ยหุ้นกู้ จ ำนวน 491.9 ล้ำนบำท 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

บริษัทฯ ได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยควำมระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรอง
ว่ำข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท ำให้ผู้ อ่ืนส ำคัญผิด หรือไม่ขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสำระส ำคัญ 
นอกจำกนี้บริษัทขอรับรองว่ำ 

1. งบกำรเงินและข้อมูลทำงกำรเงินที่สรุปมำในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปีได้แสดงข้อมูลอย่ำงถูกต้อง
ครบถ้วนในสำระส ำคัญเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทในเครือแล้ว  

2. บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบกำรเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพ่ือให้แน่ใจว่ำบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสำระ           
ส ำคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทในเครืออย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมระบบดังกล่ำว 

3. บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมระบบดังกล่ำว และบริษัทฯ 
ได้แจ้งข้อมูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมกำรตรวจสอบ             
ของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญของระบบกำรควบคุมภำยใน รวมทั้งกำรกระท ำ          
ที่มิชอบที่อำจมีผลกระทบต่อกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ 

ในกำรนี้ เพ่ือเป็นหลักฐำนว่ำเอกสำรทั้งหมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองควำมถูกต้องแล้ว   
ได้มอบหมำยให้ ดร.วันดี กุญชรยำคง จุลเจริญ ต ำแหน่งประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ เป็นผู้ลงลำยมือชื่อ
ก ำกับเอกสำรนี้ไว้ทุกหน้ำด้วย  

 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

ดร.วันดี กุญชรยำคง จุลเจริญ กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทฯ  
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ชื่อ – สกุล 
อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการถือหุ้น
ของบริษัท (%) 

ความสมัพันธ์ของครอบครวั
ระหวา่งผู้บรหิาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 
1. ดร.วันดี กญุชรยาคง จุลเจริญ 
-  ประธำนกรรมกำร 
-  กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่
-  กรรมกำรสรรหำและ 
 ก ำหนดค่ำตอบแทน 
 
 

 60 30.80 เป็นพี่สำวของ 
นำยสมศักดิ์  
กุญชรยำคง 

คุณวุฒิการศึกษา 
- ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำภำวะผู้น ำเชิงยุทธศำสตร์ 
 ควำมเป็นเลิศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต 
- วิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สำขำวิชำกำร 
 จัดกำรพลังงำนสิ่งแวดล้อม มหำวิทยำลัยศรีปทุม 
- ปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สำขำบริหำรธุรกิจ   
 มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น 
- วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพลังงำนทดแทน 
มหำวิทยำลัยนเรศวร 

- รัฐศำสตร์มหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
- นิติศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต 
 
ประวัติการอบรม 
-  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
 รุ่นที่ 26 ของ IOD ปี 2547 
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  

รุ่นที่ 51 ของ IOD ปี 2547 
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 

รุ่นที่ 27 ของ IOD ปี 2554 
- หลักสูตรกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย

ส ำหรับนักบริหำรระดับสูง (ปปร. รุ่นที่ 9)  
สถำบันพระปกเกล้ำ 

- หลักสูตรกำรป้องกันรำชอำณำจักร ภำครัฐร่วมเอกชน  
 ปี 2549 วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร  
- หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน  
 (วตท. รุ่นที่ 12) 
- หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงด้ำนวิทยำกำรพลังงำน  

สถำบันวิทยำกำรพลังงำน (วพน. รุ่นที่ 2) 
- หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินส ำหรับผู้บริหำรระดับสูง รุ่นที่ 4 

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 

พ.ศ. 2533-2550 กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท โซลำร์ตรอน 
จ ำกัด (มหำชน) 

พ.ศ. 2551-2556 กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท แคปปิตอล เรสซิ
เดนซ์ จ ำกัด 

พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่ บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด 
(มหำชน) 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
- ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด 

(มหำชน) 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
- ประธำนกรรมกำร บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 
- ประธำนกรรมกำร บริษัทย่อยทั้ง 34 โครงกำรของบริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ 

จ ำกัด 
- ประธำนกรรมกำร บริษัท โซลำร์ เพำเวอร์ แอสเซ็ท จ ำกัด 
- ประธำนกรรมกำร บริษัทย่อยทั้ง 2 โครงกำรของบริษัท โซลำร์ เพำเวอร์ 

แอสเซ็ท จ ำกัด 
- ประธำนกรรมกำร บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด 
- ประธำนกรรมกำร บริษัท โซลำร์ เพำเวอร์ รูฟ จ ำกัด 
- ประธำนกรรมกำร บริษัท สตีล รูฟ จ ำกัด(1) 
- ประธำนกรรมกำร SPCG Holding Pte. Ltd.(2) 
- ประธำนกรรมกำร บริษัท แคปปิตอล เรสซิเดนซ์ จ ำกัด 
- ประธำนกรรมกำร บริษัท แคปปิตอล เวิร์ค เพลส จ ำกัด 
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แบบ 56-1 
 

ชื่อ – สกุล 
อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการถือหุ้น
ของบริษัท (%) 

ความสมัพันธ์ของครอบครวั
ระหวา่งผู้บรหิาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 
    ประวัติการอบรม (ต่อ) 

- หลักสูตรวิทยำกำรประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่  6 
สถำบันวิทยำกำรประกันภัยขั้นสูง ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

- กำรฝึกอบรมผู้บังคับบัญชำลูกเสือ ระดับผู้น ำขั้นควำมรู้
ชั้นสูงรุ่นที่ 293 คณะลูกเสือแห่งชำติ  

- โครงกำรพัฒนำผู้บริหำร Mini MBA รุ่นที่ 13 ,
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

- โครงกำรอบรมควำมรู้ด้ำนอนุพันธ์ส ำหรับผู้ลงทุน 
- Marketing Management Course, Connecticut 

University, USA 
- Renewable Energy Development and Utilization 

for Global, Environmental Protection by 
Department of Energy Development and  
Protection (DEDP), Thailand and New Energy 
Foundation (NEF), JAPAN 

- อยู่ระหว่ำงกำรอบรมหลักสูตรทูตสุขภำพ รุ่นที่ 1 (ระหว่ำง
วันที่ 2 สิงหำคม 2561 ถึงวันที ่7 มีนำคม 2562) รำช
วิทยำลยัจุฬำภรณ์ในสมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจำ้ฟ้ำจุฬำภรณ
วลัยลักษณ์อัครรำชกุมำร ี

ต าแหน่งงานอ่ืน (ปัจจุบัน) 
- ประธำนสภำสตรีแห่งชำติในพระบรมรำชินูปถัมภ์ สมยัที่ 25-26  

(พ.ศ. 2558-2564) 
- อุปนำยกสมำคมแม่บำ้นมหำดไทย 
- ประธำนชมรมแม่บำ้นกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
 
หมายเหตุ:   
(1)  ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 1 มิถุนำยน 2561 มีมติอนุมัติให้

เปลี่ยนชื่อจำกบริษัท สตีล แอนด์ โซล่ำ รูฟ จ ำกัด เป็น บริษัท สตีล รูฟ จ ำกัด 
(2)    ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่  3/2561 เมื่อวันที่  11 พฤษภำคม 2561            

มีมติอนุมัติปิด SPCG Holding Pte.Ltd. 
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แบบ 56-1 
 

ชื่อ – สกุล 
อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการถือหุ้น
ของบริษัท (%) 

ความสมัพันธ์ของครอบครวั
ระหวา่งผู้บรหิาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 
2. นายสมศักดิ ์กุญชรยาคง 59 1.38 เป็นน้องชำยของ คุณวุฒิการศึกษา พ.ศ. 2533-2550 ประธำนเจำ้หน้ำที ่

บริหำรด้ำนปฏบิัติกำร 
บริษัท โซลำร์ตรอน  
จ ำกัด (มหำชน) - กรรมกำร   นำงสำววันด ี - วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพลังงำนทดแทน 

- กรรมกำรสรรหำและก ำหนด   กุญชรยำคง  มหำวิทยำลัยนเรศวร พ.ศ.2550-ปัจจุบัน กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท โซลำ่ เพำเวอร ์
จ ำกัด  ค่ำตอบแทน    - คุรุศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 

- รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่
สำยปฏบิัติกำร 

   ประวัติการอบรม 
- หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน (วตท.รุ่นที่ 

27) ปี 2561 
- หลักสูตรวิทยำกำรประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 7 ปี 2560 

สถำบันวิทยำกำรประกันภัยขั้นสูง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
และส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

- กำรอบรมหลักสูตรเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนระดับ
บริหำร ปี 2560 

- กำรอบรมระบบบริหำรควำมมั่ นคงปลอดภั ยสำรสน เทศ 
( Information Security Management System: ISMS) ต ำ ม
มำตรฐำน ISO/IEC 27001: 2013 ปี 2560 

- กำรอบรมเจ้ำหน้ำที่บริหำรด้ำนกำรบริหำรระบบควบคุมคุณภำพ 
ISO 9001: 2000 ปี 2560 

- กำรอบรมเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน ระดับบริหำร 
สถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ปี 2560 

- หลักสูตรกำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.)        
รุ่นที่  8  ปี  2559 สมำคมวิทยำลัยป้ อ งกั น รำชอำณ ำจั ก ร                 
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

- หลักสูตรนักบริหำรกำรงบประมำณระดับสูง(นงส.)รุ่นที่ 2 ปี 2558 
ส ำนักงบประมำณ 

- Solar Technology and Long Term Reliability of  System 
Program 2011, Kyocera Corporation, Tokyo, Japan 

- Solar  System and Quality Control Program 2010 
- Solar  and Application Design Program 2009 
- Solar Modules Technology Program 2009 Siemens AG, 

Germany 
- Solar Modules and Process Control Program 2008 

พ.ศ.2554-ปัจจุบัน รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่
 

บริษัท เอสพีซีจ ี
จ ำกัด (มหำชน) 

- กรรมกำรผู้จัดกำรบริษัท โซล่ำ
เพำเวอร์ จ ำกัด (บริษัทในเครือ 

   
 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
- กรรมกำรและรองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  

บริษัท เอสพีซีจี  จ ำกัด (มหำชน)  
 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจ ำกัด (ปัจจบุัน) 
- กรรมกำร บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 
- กรรมกำร บริษัทย่อยทั้ง 34 โครงกำรของบริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ 

จ ำกัด 
- กรรมกำร บริษัท โซลำร์ เพำเวอร์ แอสเซ็ท จ ำกัด 
- กรรมกำร บริษัทย่อยทั้ง 2 โครงกำรของบริษัท โซลำร์ เพำเวอร ์

แอสเซ็ทจ ำกัด 
- กรรมกำร บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด 
- กรรมกำร บริษัท สตีล รูฟ จ ำกัด(1) 
- กรรมกำร SPCG Holding Pte. Ltd.(2) 
- กรรมกำร บริษัท โซลำร์ เพำเวอร์ รูฟ จ ำกัด 

 
ต ำแหน่งงำนอื่น (ปจัจุบัน) 
 -ไม่มี- 
 
หมำยเหตุ:   
(1)  ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 1 มิถุนำยน 2561 มีมติอนุมัติ

ให้เปลี่ยนชื่อจำกบริษัท สตีล แอนด์ โซล่ำ รูฟ จ ำกัด เป็น บริษัท สตีล รูฟ 
จ ำกัด 

(2)    ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 11 พฤษภำคม 2561            
มีมติอนุมัติปิด SPCG Holding Pte. Ltd. 

 
 

   บมจ.เอสพีซีจี) 
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แบบ 56-1 
 

ชื่อ – สกุล 
อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการถือหุ้น
ของบริษัท (%) 

ความสมัพันธ์ของครอบครวั
ระหวา่งผู้บรหิาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 
    ประวัติการอบรม (ต่อ) 

- Solar Technology  for Off Grid & On Grid  Program 2008 
- Solar Technology System Program 2004 SMA Solar 

Academy and KMUTT, Bangkok, Thailand 
- Solar Technology Program 1998 Showa shell, Phuket, 

Thailand 
- Solar Technology and Design Program 1995, Arco Solar, 

Singapore 
- Technology and Design Solar Pumping System Program 

1991, Photovoltaic System and Application Program 
1995, Solarex, Australia 
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แบบ 56-1 
 

ชื่อ – สกุล 
อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการถือหุ้น
ของบริษัท (%) 

ความสมัพันธ์ของครอบครวั
ระหวา่งผู้บรหิาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลำ ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 
3. นายจิราคม ปทมุานนท ์
-  กรรมกำร 

65 0.15 ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
-  วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้ำ) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

พ.ศ. 2549-2551 วิศวกรที่ปรึกษำ บริษัท เพำเวอร์ไลน์         
เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

-  รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่    

 ประวัติการอบรม 
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 92 
  สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

พ.ศ. 2551-2552 วิศวกรที่ปรึกษำ บริษัท สงวนวงษ์
อุตสำหกรรม จ ำกัด  สำยธุรกจิโซลำร์รูฟและ 

 หลังคำเหล็ก 
   

พ.ศ. 2554-
ปัจจุบัน 
 

กรรมกำร บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด
(มหำชน) 

    

    กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
-  กรรมกำร บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจ ำกัด (ปัจจบุัน) 
-  กรรมกำร บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกดั 
- กรรมกำร บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด 
- กรรมกำร บริษัท สตีล รูฟ  จ ำกัด(1) 
- กรรมกำร บริษัทโซล่ำ เพำเวอร์ (สกลนคร 1) จ ำกัด 
- กรรมกำร บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (นครพนม 1) จ ำกัด 
- กรรมกำร บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 3) จ ำกัด 
- กรรมกำร บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 4) จ ำกัด 
- กรรมกำร บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 7) จ ำกัด 
- กรรมกำร บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (เลย 2) จ ำกัด 
- กรรมกำร บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 10) จ ำกัด 
- กรรมกำร บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (สุรินทร์ 1) จ ำกัด 
- กรรมกำร บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (สุรินทร์ 2) จ ำกัด 
- Project Director บริษัท เจเพ็น จ ำกัด (รับจ้ำงออกแบบโรงไฟฟ้ำ) 

     
     
     
     
      
     
     
     
     

     

     
 
ต าแหน่งงานอ่ืน (ปัจจุบัน) 

 
 

    
-ไม่มี- 
 

     
หมายเหตุ:   
(1) ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 1 มิถุนำยน 2561 มีมติอนุมัติให้

เปลี่ยนชื่อจำกบริษัท สตีล แอนด์ โซล่ำ รูฟ จ ำกัด เป็น บริษัท สตีล รูฟ จ ำกัด     
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แบบ 56-1 
 

ชื่อ – สกุล 
อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการถือหุ้น
ของบริษัท (%) 

ความสมัพันธ์ของครอบครวั
ระหวา่งผู้บรหิาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 
4. นายวิทูร มโนมัยกุล 62 1.98 ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 

- ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจบัณฑิต (สำขำกำรจัดกำรคุณภำพ) 
วิทยำลยันวัตกรรมและกำรจัดกำร มหำวิทยำลยัรำชภฏั         
สวนสุนันทำ 

ประวัติการอบรม 
- ไม่มีกำรอบรมที่จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรรมกำร 
 บริษัทไทย (IOD) 
- หลักสูตรกำรบริหำรภำครัฐและกฎหมำยมหำชน (ปรม.รุ่นที่9) 

ปี 2553 
- หลักสูตรกำรจัดกำรด้ำนตลำดสมัยใหม่ รุ่นที่ 37 ปีกำรศึกษำ 

2549 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
- หลักสูตรนักบริหำรระดับสูงสหสวรรษใหม่  ปีกำรศึกษำ 2546 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  
- โครงกำรพัฒนำผู้บริหำร (MINI MBA) ปีกำรศึกษำ 2537 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

พ.ศ. 2538-2557 กรรมกำรผู้จัดกำร 
 

บริษัท เจเนอรัล เรคคอร์ด 
อินเตอร์เนชั่นแนล 
อินดัสตรี้ จ ำกัด 

- กรรมกำร    

    พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท เอ็มพีจ ีคอร์
ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน)     

    พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด  
(มหำชน)     

    

พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน กรรมกำรและ
กรรมกำรผู้จัดกำร 

บริษัท เอ็ม เอ็น จี กรุ๊ป
(2015) จ ำกัด 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบัน) 
- กรรมกำร บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) 
- กรรมกำร บริษัท เอ็มพีจ ีคอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจบุัน) 
- กรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท เอ็ม เอ็น จ ีกรุ๊ป (2015) จ ำกัด 
-   กรรมกำร SPCG Holding Pte. Ltd.(1) 
 
ต าแหน่งงานอ่ืน (ปัจจุบัน) 
-ไม่มี- 

  

    
    
    
    
    
    
     
     
    

 
    หมายเหตุ:   

(1)  ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่  3/2561 เมื่อวันที่  11 พฤษภำคม 2561            
มีมติอนุมัติปิด SPCG Holding Pte. Ltd. 
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แบบ 56-1 
 

ชื่อ – สกุล 
อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการถือหุ้น
ของบริษัท (%) 

ความสมัพันธ์ของครอบครวั
ระหวา่งผู้บรหิาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 
5. พล.ต.ต.วันชัย วิสุทธินันท ์
- กรรมกำร 

81 0.003 ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา พ.ศ. 2553-2556 กรรมกำร คณะกรรมกำรจริยำธรรม 
กรมกำรแพทย์ กระทรวง 
สำธำรณสุข 

   - ปริญญำโท ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต (รัฐศำสตร์) 
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 

-  ปริญญำตรี รัฐประสำนศำสตรบัณฑิต โรงเรียนนำยร้อยต ำรวจ 
 
ประวัติการอบรม 
- หลัก สู ตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่  72         

ปี 2549 
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 11ปี 2549  
- ห ลั ก สู ต ร Improving the Quality of Financial Reporting 

(QFR) รุ่นที่ 4 ปี 2549  
- หลักสู ตรDirector Accreditation Program (DAP) รุ่นที่  43     

ปี 2548  
- หลักสูตรFinance for Non - Finance Directors (FN) รุ่นที่ 22 

ปี 2548  
- หลักสูตร Long-Term Incentive: The Stock Appreciation 

Rights (SARs) Way 2006 
- หลักสูตรต้นทุนกับกำรอยู่รอดของกิจกำร 
- หลักสูตรกำรเมืองกำรปกครอง ในระบอบประชำธิปไตยส ำหรับ

นักบริหำรระดับสูง รุ่น9 (ปปร.9) สถำบันพระปกเกล้ำ 
- หลักสูตรกำรบริหำรงำนต ำรวจชั้นสูง วิทยำลัยต ำรวจมำเลเซีย 
- หลักสูตรวิชำกำรต ำรวจ วิทยำลัยต ำรวจ Bramshill ประเทศ

อังกฤษ 
- หลักสูตรกำรสืบสวนสอบสวนวิทยำลัยต ำรวจสำกลสหรัฐอเมริกำ 

International Police Academy (U.S.A.) 
 

    
    พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด 

(มหำชน) 
    

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบัน)     
    - กรรมกำร บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) 

- ประธำนกรรมกำรสรรหำ บริษัท ยำนภัณฑ์ จ ำกัด (มหำชน) 
- กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ บรษิัท ยำนภัณฑ์ จ ำกัด (มหำชน) 

    

     
    การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจบุัน) 
    - ไม่มี 
    

ต าแหน่งงานอ่ืน (ปัจจุบัน) 
- กรรมกำรคณะกรรมกำรพิจำรณำภำพยนต์และวีดีทัศน์กระทรวง  

วัฒนธรรม 
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แบบ 56-1 
 

ชื่อ – สกุล 
อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการถือหุ้น
ของบริษัท (%) 

ความสมัพันธ์ของครอบครวั
ระหวา่งผู้บรหิาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 
6. นายโชจ ินิชิซาวา่ 61 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 

- B.A. in International Law, Kwansei Gakuin University, 
Hyogo, Japan 
 

ประวัติการอบรม 
- ไม่มี 

2526 International Sales, 
Sales Engineer 

Kyocera Corporation, 
Japan - กรรมกำร    

- กรรม ก ำรผู้ จั ด ก ำรบ ริษั ท              
โซลำร์  เพำเวอร์ รูฟ  จ ำกัด 
(บริษัทในเครือบมจ.เอสพีซีจี)    

2529 Semiconductor 
Components 

Kyocera International 
Inc. (Subsidiary, 
CA,USA) 

2530 Sales Engineer Kyocera International 
Inc. (Subsidiary, AZ, 
USA) 

 
   

2535 Sales Manager Kyocera Corporation, 
Japan     

    2545 Senior Sales Manager  Kyocera Corporation, 
Japan     

    
2550-2551 General Manager Kyocera Corporation, 

Japan 

 

 
 

 

2561-ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด 
(มหำชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบัน) 

- ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจบุัน) 

- กรรมกำรบริษัท โซลำร ์เพำเวอร ์รูฟ จ ำกัด 

ต าแหน่งงานอ่ืน (ปัจจุบัน) 

-ไม่มี- 
 
หมายเหตุ: เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร เมื่อวันที่ 21 เมษำยน 2561 
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แบบ 56-1 
 

ชื่อ – สกุล 
อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการถือหุ้น
ของบริษัท (%) 

ความสมัพันธ์ของครอบครวั
ระหวา่งผู้บรหิาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 
7. นายวันชยั หล่อวัฒนตระกูล 
- ประธำนกรรมกำรสรรหำ

และก ำหนดค่ำตอบแทน 
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
- กรรมกำรอิสระ 

62 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
-  วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิศวกรรมกำรพัฒนำ

แหล่งน้ ำ Asian Institute of Technology (AIT)   
- วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (สำขำวิศวกรรมโยธำ) 
 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 
ประวัติการอบรม 
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 

43 ปี 2547 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
(IOD) 

- หลักสูตร Finance for Non- Finance Directors (FND) 
รุ่นที่ 1 ปี 2546 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
(IOD) 

- หลักสูตรกำรป้องกันรำชอำณำจักรภำครัฐร่วมเอกชน                   
ปี 2549 วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร กองบัญชำกำร
กองทัพบก 

- หลักสูตรกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย 
 ส ำหรับนักบริหำรระดับสู ง (ปปร.  รุ่นที่  6) สถำบัน

พระปกเกล้ำ 

พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน กรรมกำร กำรประปำนครหลวง 
พ.ศ. 2555 –2561 กรรมกำรตรวจสอบและ

กรรมกำรอิสระ 
บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด 
(มหำชน) 

พ.ศ. 2556 - 2558 
 

กรรมกำร บริษัท ยูนิเวอร์แซล            
ยูทีลิตี้ส์ จ ำกัด (มหำชน) 

พ.ศ. 2556 - 2558   กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรใหญ ่

บริษัท จัดกำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรน้ ำภำค
ตะวันออกจ ำกัด (มหำชน) 

   พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 

บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด 
(มหำชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบัน) 
- กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  

และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจบุัน) 
-ไม่มี- 
 
ต าแหน่งงานอ่ืน (ปัจจุบัน) 
- กรรมกำร สมำคมกำรประปำแห่งประเทศไทย 
- กรรมกำร กำรประปำนครหลวง 
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แบบ 56-1 
 

ชื่อ – สกุล 
อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการถือหุ้น
ของบริษัท (%) 

ความสมัพันธ์ของครอบครวั
ระหวา่งผู้บรหิาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 
8. ดร.อาจอง ชมุสาย ณ อยุธยา 78 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 

- B.A. (Hons), M.A. Mechanical Sciences, Cambridge, 
U.K. 

-  D.I.C., Ph.D. Communications, Imperial College of 
Science and Technology, London University 

- Ph.D. Education - Curriculum and Instruction, 
Faculty of Education, จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

 
ประวัติการอบรม 
 

- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 38  
ปี 2555 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 
146 ปี 2554 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
(IOD) 
 

พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน ผู้บริหำรสูงสุด โรงเรียนสัตยำไส จังหวัด
ลพบุร ี- กรรมกำรอิสระ 

- กรรมกำรตรวจสอบ 

  

พ.ศ. 2553 – 2554 ที่ปรึกษำรัฐมนตร ี กระทรวงศึกษำธิกำร 

 พ.ศ. 2555 – 2556 ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ และ
กรรมกำรอิสระ 

บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด 
(มหำชน) 

   
พ.ศ. 2555 – 2558 กรรมกำรตรวจสอบ 

และกรรมกำรอิสระ 
บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด 
(มหำชน) 

   
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน กรรมกำรตรวจสอบ 

และกรรมกำรอิสระ 
บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด 
(มหำชน) 

    

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบัน) 
- ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

บริษัท ล่ ำสูง (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
- กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ บริษัท เอสพี ซีจี จ ำกัด 

(มหำชน) 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจบุัน) 

- กรรมกำร บริษัท เอเจ เทคโนโลย ี(บริษทัในเครือของ บริษัท เอสพีซีจี 
จ ำกัด (มหำชน) 

ต าแหน่งงานอ่ืน (ปัจจุบัน) 

- ผู้บริหำรสูงสุดโรงเรียนสัตยำไส จังหวัดลพบุรี 
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แบบ 56-1 
 

 
 

ชื่อ – สกุล 
อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการถือหุ้น
ของบริษัท (%) 

ความสมัพันธ์ของครอบครวั
ระหวา่งผู้บรหิาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 
9. นายอภิชาต ิลิ้มเศรษฐานุวตั 
- กรรมกำร/ กรรมกำรอิสระ 
-  กรรมกำรตรวจสอบ 

54 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา พ.ศ. 2531 วิศวกรโยธำ เทศบำลเมืองนครสวรรค์ 
จ.นครสวรรค์ - วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (สำขำวิศวกรรมโยธำ) จุฬำลงกรณ์

มหำวิทยำลัย  

ประวัติการอบรม 
ไม่มีกำรอบรมที่จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรรมกำร
บริษัทไทย  (IOD) 

พ.ศ. 2543 หัวหน้ำกองช่ำง เทศบำลเมืองเสนำ          
จ.พระนครศรีอยุธยำ 

 

 

 

 
พ.ศ. 2548 ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง เทศบำลต ำบลไพศำลี            

จ.นครสวรรค์ 

  

พ.ศ. 2549 ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง เทศบำลเมืองสิงห์บุรี           
จ.สิงห์บุร ี

พ.ศ. 2551 ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง เทศบำลต ำบลเจ้ำพระยำ
สุรศักดิ์  จ.ชลบุรี 

  
พ.ศ. 2554 ผู้อ ำนวยกำรสว่นกำร

โยธำ 
เทศบำลนครแหลมฉบัง 
จ.ชลบุรี 

 
พ.ศ.2560–ปัจจุบัน  กรรมกำรตรวจสอบ 

และกรรมกำรอิสระ 
บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด 
(มหำชน) 

  
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
- กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ บริษัท เอสพีซีจ ีจ ำกัด 

(มหำชน) 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจบุัน) 
-ไม่มี- 
 

ต าแหน่งงานอ่ืน (ปัจจุบัน) 

-ไม่มี- 
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แบบ 56-1 
 

ชื่อ – สกุล 
อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการถือหุ้น
ของบริษัท (%) 

ความสมัพันธ์ของครอบครวั
ระหวา่งผู้บรหิาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 
10. นายชัยวัฒน์ ตั้งสุวรรณพาณชิย์ 58 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน รองกรรมกำรผู้จัดกำร

ใหญ่ 
บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด  
(มหำชน) - รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่

ฝ่ำยบัญชีกำรเงิน  
- กรรมกำรผู้จัดกำรบริษัท สตีล รูฟ 

จ ำกัด (บริษัทในเครือของบริษัท 
เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน)) 

   
-  บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
-  บัญชีบัณฑิต คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี จุฬำลงกรณ์

มหำวิทยำลัย 
พ.ศ. 2556-2558  ผู้ช่วยกรรมกำร

ผู้จัดกำร 
บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด 
(มหำชน) 

     
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบัน) 
- รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจบุัน) 
- กรรมกำรผู้จัดกำรบริษัท สตีล รูฟ จ ำกดั(1) 

 
ต าแหน่งงานอ่ืน (ปัจจุบัน) 

-ไม่มี- 
 
หมายเหตุ:   
(1)  ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 1 มิถุนำยน 2561 มีมติอนุมัติให้

เปลี่ยนชื่อจำกบริษัท สตีล แอนด์ โซล่ำ รูฟ จ ำกัด เป็น บริษัท สตีล รูฟ จ ำกัด 
 

      
    ประวัติการอบรม 

    
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)           

รุ่นที่31 ปี 2548 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัท
ไทย (IOD) 
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แบบ 56-1 
 

ชื่อ – สกุล 
อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการถือหุ้น
ของบริษัท (%) 

ความสมัพันธ์ของครอบครวั
ระหวา่งผู้บรหิาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

11. นายชาญชัย บณัฑิตเสาวภาคย์ 65 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
-  บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
- วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำไฟฟำ้ก ำลัง 
 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 
ประวัติการอบรม 
- ไม่มีกำรอบรมที่จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรรมกำร 
 บริษัทไทย  (IOD) 

พ.ศ.2554-2555 ผู้ช่วยผู้วำ่กำร กำรไฟฟ้ำสว่นภูมภิำค 

- รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่           
สำยธุรกจิโซลำร์ฟำร์ม 

   
พ.ศ.2556-2557 รองผู้ว่ำกำร กำรไฟฟ้ำสว่นภูมภิำค 

พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน รองกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ ่

บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด 
(มหำชน)     

     
    การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบัน) 

    - รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) 
     
    การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจบุัน) 
    -ไม่มี- 
      
     ต าแหน่งงานอ่ืน (ปัจจุบัน) 
     -ไม่มี- 
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แบบ 56-1 
 

 ชื่อ – สกุล 
อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการถือหุ้น
ของบริษัท (%) 

ความสมัพันธ์ของครอบครวั
ระหวา่งผู้บรหิาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 
12. นางสาวปารฉิัตร ไส้เพี้ย 
- เลขำนุกำรบริษัท 32 ไม่มี ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา 
- บริหำรธุรกิจบัณฑิต  (สำขำธุรกจิระหว่ำงประเทศ)  
   มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
 
ประวัติการอบรม 
- หลักสูตรผู้ปฏิบัติงำนเลขำนุกำรบริษัท (Advance for 

Corporate Secretaries) สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
- กำรอบรมระบบบริหำรควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ 

(Information Security Management System: ISMS) 
ตำมมำตรฐำน ISO/IEC 27001: 2013 

พ.ศ. 2551-2556 เลขำนุกำร สภำวิศวกร 

 

   

พ.ศ. 2557-2558 เลขำนุกำรบริหำร บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด 
(มหำชน) 

 

พ.ศ. 2558-
ปัจจุบัน 

เลขำนุกำรบริษัท บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด 
(มหำชน) 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบัน) 
- เลขำนุกำรบริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจบุัน) 
-ไม่มี- 
 
ต าแหน่งงานอ่ืน (ปัจจุบัน) 
-ไม่มี- 
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เอกสารแนบ 2 
 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ 
 
 
 

 
 
 



แบบ 56-1 

บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) 145 

ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ 

ล ำดับ 
 บริษัท 

SPCG 

บริษัทในเครือ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1. นำงสำววันด ีกุญชรยำคง X,I,O X,I,O X,I,O X,I,O X,I,O X,I,O X,I,O X,I,O X,I,O X,I,O X,I,O X,I,O X,I,O X,I,O X,I,O X,I,O X,I,O X,I,O X,I,O X,I,O X,I,O X,I,O X,I,O X,I,O X,I,O 

2. นำยสมศักดิ์ กุญชรยำคง I,O I,O I,O I,O I,O I,O I,O I,O I,O I,O I,O I,O I,O I,O I,O I,O I,O I,O I,O I,O I,O I,O I,O I,O I,O 

3. นำยจิรำคม ปทุมำนนท ์ I,O I I   I   I I    I I I          

4. นำยวิทูร  มโนมยักุล I      I                   

5. พล.ต.ต.วันชัย วิสุทธินันท ์ I                         

6. นำยโชจ ินิชิซำวำ่ I                         

7. นำยวันชยั หล่อวัฒนตระกูล I,A                         

8. นำยอภิชำต ิลิ้มเศรษฐำนวุัต ิ I,A                         

9. ดร.อำจอง  ชุมสำย ณ อยธุยำ I,A                         

10. นำยพงษ์ชัย เศรษฐีวรรณ I       I I I I I I             

11. นำยนิมิตร เล็กเจริญสุข I             I I I          

12. นำงสำวสุวรรณำ มำกเกษร I             I I I          

13. นำยเขมรัตน์ ศำสตร์ปรีชำ I                         

14. นำงสำวขนิษฐำ สุทธิเสวันต ์ I                         

15. นำยชัยวัฒน์ ตั้งสุวรรณพำนิชย ์ O                         

16. นำยชำญชยั บัณฑิตเสำวภำคย์ O                         

  

หมายเหตุ: 1)  X = ประธำนกรรมกำร, I =  กรรมกำรบริษัท, A = กรรมกำรตรวจสอบ, O = ผู้บริหำร 
 

 หมายเหตุ: 2) บริษัทในเครือ 1.  บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 
2.  บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด 
3.  บริษัท  โซล่ำ เพำเวอร์ แอสเซ็ท จ ำกัด 
4.  บริษัท โซลำร์ เพำเวอร์ รูฟ จ ำกัด 
5.  บริษัท สตีล รูฟ จ ำกัด 
6.  SPCG Holding Pte.Ltd. 

 7. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 1) จ ำกัด 
 8. บริษัทโซล่ำ เพำเวอร์ (สกลนคร 1) จ ำกัด 
 9. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (นครพนม 1) จ ำกัด 
10. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 2) จ ำกัด 
11. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (เลย 1) จ ำกัด 
12. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 1) จ ำกัด 

13. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 3) จ ำกัด 
14. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 4) จ ำกัด 
15. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 7) จ ำกัด 
16. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 5) จ ำกัด 
17. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 8) จ ำกัด 
18. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 9) จ ำกัด 

19. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 3) จ ำกัด 
20. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 4) จ ำกัด 
21. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 5) จ ำกัด 
22. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 8) จ ำกัด 
23. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 6) จ ำกัด 
24. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (บุรีรัมย์ 1) จ ำกัด 

 หมายเหตุ:  3)  1. ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 1 มิถุนำยน 2561 มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจำกบริษัท สตีล แอนด์ โซล่ำ รูฟ จ ำกัด เป็น บรษัิท สตีล รูฟ จ ำกัด     
                    2. ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 11 พฤษภำคม 2561 มีมติอนุมัติปิด SPCG Holding Pte.Ltd.  

3. นำยโชจิ นิชิซำว่ำ ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร เมื่อวันที่ 21 เมษำยน 2561 
4. นำยวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรตรวจสอบ เมื่อวันที่  24 มกรำคม 2561 
5. นำยนิมิตร เล็กเจริญสุข ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2560 
6. นำงสำวสุวรรณำ มำกเกษร ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2560 

                     7. นำยเขมรัตน์ ศำสตร์ปรีชำ ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร เมื่อวันที่ 26 ธันวำคม 2560 
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ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ (ต่อ) 

ล ำดับ 
 บริษัทในเครือ 

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

1. นำงสำววันด ีกุญชรยำคง X,I,O X,I,O X,I,O X,I,O X,I,O X,I,O X,I,O X,I,O X,I,O X,I,O X,I,O X,I,O X,I,O X,I,O X,I,O X,I,O X,I,O X,I,O X,I,O 

2. นำยสมศักดิ์ กุญชรยำคง I,O I,O I,O I,O I,O I,O I,O I,O I,O I,O I,O I,O I,O I,O I,O I,O I,O I,O I,O 

3. นำยจิรำคม ปทุมำนนท ์          I    I  I I   

4. นำยวิทูร  มโนมยักุล                    

5. พล.ต.ต.วันชัย วิสุทธินันท ์                    

6. นำยโชจ ินิชิซำวำ่                    

7. นำยวันชยั หล่อวัฒนตระกูล                    

8. นำยอภิชำต ิลิ้มเศรษฐำนวุัต ิ                    

9. ดร.อำจอง  ชุมสำย ณ อยธุยำ                  I  

10. นำยพงษ์ชัย เศรษฐีวรรณ                    

11. นำยนิมิตร เล็กเจริญสุข                    

12. นำงสำวสุวรรณำ มำกเกษร                    

13. นำยเขมรัตน์ ศำสตร์ปรีชำ          I    I  I I   

14. นำงสำวขนิษฐำ สุทธิเสวันต ์          I    I  I I   

15. นำยชัยวัฒน์ ตั้งสุวรรณพำนิชย ์                    

16. นำยชำญชยั บัณฑิตเสำวภำคย์                    

 
 

หมายเหตุ: 1)  X = ประธำนกรรมกำร, I =  กรรมกำรบริษัท, A = กรรมกำรตรวจสอบ, O = ผู้บริหำร 
 หมายเหตุ: 2) บริษัทในเครือ  25. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (บุรีรัมย์ 2) จ ำกัด 

26. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 2) จ ำกัด 
27. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 7) จ ำกัด 
28. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (นครพนม 2) จ ำกัด 
29. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (หนองคำย 1) จ ำกัด  
30. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (บุรีรัมย์ 3) จ ำกัด 

31. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (นครพนม 3) จ ำกัด 
32. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (อุดรธำนี 1) จ ำกัด 
33. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (เลย 2) จ ำกัด 
34. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (สกลนคร 2) จ ำกัด 
35. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (สุรินทร์ 3) จ ำกัด 
36. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 9) จ ำกัด 

 37. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 10) จ ำกัด 
38. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 6) จ ำกัด 
39. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (สุรินทร์ 1) จ ำกัด 
40. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (สุรินทร์ 2) จ ำกัด 
41. บริษัท เอ เจ เทคโนโลยีจ ำกัด 
42. บริษัท ทิพยนำรำยณ์ จ ำกัด 

 หมายเหตุ:  3)  1. ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 1 มิถุนำยน 2561 มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจำกบริษัท สตีล แอนด์ โซล่ำ รูฟ จ ำกัด เป็น บริษัท สตีล รูฟ จ ำกัด     
                    2. ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 11 พฤษภำคม 2561 มีมติอนุมัติปิด SPCG Holding Pte. Ltd.  
                    3. นำยโชจิ นิชิซำว่ำ ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร เมื่อวันที่ 21 เมษำยน 2561 
                    4. นำยวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรตรวจสอบ เมื่อวันที่  24 มกรำคม 2561 
                    5. นำยนิมิตร เล็กเจริญสุข ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2560 
                    6. นำงสำวสุวรรณำ มำกเกษร ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2560 
                    7. นำยเขมรัตน์ ศำสตร์ปรีชำ ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร เมื่อวันที่ 26 ธันวำคม 2560 
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เอกสารแนบ 3 
 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ 
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บริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จ ากัด 
ข้อมูลบริษัท 

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 2547 ในนำมคณะบุคคลส ำนักงำน บีเค ออดิท แอนด์ คอนซัลแท็น แ ละแปลงสภำพ                  
เป็นบริษัทจ ำกัดในนำมดังกล่ำว เมื่อวันที่ 25 มีนำคม 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริกำรตรวจสอบภำยใน (Internal 
Control) ปัจจุบันบริษัทฯ มีทีมงำนผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญำต ผู้ตรวจสอบภำยในวิชำชีพ ซึ่งมีประสบกำรณ์ท ำงำน
ตรวจสอบภำยในมำกกว่ำ 10 ปี ที่พร้อมที่จะให้บริกำรในกำรตรวจสอบและให้ค ำปรึกษำ 

นิติบุคคลสัญชาติ ไทย 
ทีมงาน - นำงสำวบุญณี กุศลโสภิต : Partner, Chief Audit Executive 

 CPA Thailand, CPIAT, MBA Burapha University 
- นำงสำวรัชนี แสนศิลป์ชัย : Business Partner 
 CPA Thailand, MBA ABAC  University 
- นำยกิตติคม ชื่นประทุม : Managing Director 
 MBA National University 
- นำงสำววรรณวิษำ สำยใหม่ : Auditing Manager 
 CPA Thailand, CPIAT, MBA Kasetsart University 

ลักษณะงาน - กำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) 
- ให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
- ประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน 
- ปรับปรุงกระบวนกำร และระบบกำรควบคุมภำยใน 
- จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนระบบบัญชีและกำรเงิน 

ที่อยู่ส าหรับติดต่อ บริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จ ำกัด (BK IA & IC Co., Ltd.) 
84/7 ซอยเจริญกรุง 80 แขวงบำงคอแหลม เขตบำงคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท์ (Tel.) : 02-116-6033 
มือถือ (Mobile) : 083-299-5959 
Email: boonneebk@gmail.com 
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รายละเอียดข้อมูลหัวหนา้งานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติ 
 

ชื่อ – สกุล 
อายุ                          
(ปี) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นของ
บริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ของ
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 
คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

นางสาวบญุณ ีกุศลโสภิต 
-  หัวหน้ำงำนตรวจสอบ

ภำยใน 
-  เลขำนุกำรคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ 

46 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
พ.ศ. 2548-2549 :  Endorsed Internal Auditing 

Program จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
พ.ศ. 2544-2546 :  Master’s degree in MBA 

(Executive) มหำวิทยำลยับูรพำ 
พ.ศ. 2539-2540 :   Graduated Diploma  (Auditing)  
 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
พ.ศ. 2536-2539 :  Bachelor’s degree in B.A. 
 (Mass Communication) 
 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง    
พ.ศ. 2534-2538 :  Bachelor’s degree in B.B.A. 
                (Accounting) 

มหำวิทยำลัยสถำบันเทคโนโลยีรำช
มงคล  เทคนิคกรุงเทพ 

                
อาจารย์พิเศษ/วิทยากรเกี่ยวกับงานบญัชีและงาน
ตรวจสอบ 
พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน :  SARASAS  BUSINESS 
                     ADMINISTRATION SCHOOL 
พ.ศ. 2551 :  GRADUATE SCHOOL OF COMMERCE  

BURAPA UNIVERSITY 
พ.ศ. 2555 :  SIAM UNIVERSITY 
พ.ศ. 2556 :  MODERNFORM GROUP PUBLIC CO., 

LTD. 
 
 

มิ.ย. 2547-ปัจจุบัน Partner ,Chief 
audit executive 

บริษัท บีเค ไอเอ แอนด ์ 
ไอซี จ ำกัด 

ก.พ.2546-ปัจจุบัน Auditor and 
Consultant 

บริษัท เค แอนด์ เอ ออดิท 
จ ำกัด 

มิ.ย.2545-พ.ค. 2547 Auditor & 
Consultant 

บริษัท เอ แอคเค้ำติ้ง แอนด์ 
แท็ก บิสซิเนส จ ำกัด 

เม.ย. 2538-ก.พ. 2546 Audit Supervisor บริษัท ส ำนักงำน เอ เอ็ม ซี 
จ ำกัด 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบัน) 
- ไม่มี 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจบุัน) 
- สอบบัญชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทย เลขที่ 5623, เมื่อปี 2541 
- ผู้ตรวจสอบภำยในวิชำชีพ เลขที ่346, เมื่อปี 2558 
- สมำชิกสภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ ์
- สมำชิกสมำคมผู้ตรวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย 
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เอกสารแนบ 4 

____________________________________________________________ 
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินทรัพย์สิน 

 
-ไม่มี- 
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เอกสารแนบ 5 

________________________________________________________ 

รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่ต้ังโครงการโซลาร์ฟาร์มของบริษัทในเครือ 
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ข้อมูลที่ตั้งโครงการโซลารฟ์าร์มทั้งหมดของบริษัทในเครือ 

ล าดับ บริษัทในเครือ 
สถานที่ตั้งโครงการโซลารฟ์าร์ม 

ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 1) จ ำกัด ดอนชมพู โนนสูง นครรำชสีมำ 
2. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (สกลนคร 1) จ ำกัด บ้ำนถ่อน สว่ำงแดนดิน สกลนคร 
3. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (นครพนม 1) จ ำกัด มหำชัย ปลำปำก นครพนม 
4. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 2) จ ำกัด ดอนชมพู โนนสูง นครรำชสีมำ 
5. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (เลย 1) จ ำกัด หนองหญ้ำปล้อง วังสะพุง เลย 
6. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 1) จ ำกัด บ้ำนค้อ เมือง ขอนแก่น 
7. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 3) จ ำกัด สำมเมือง สีดำ นครรำชสีมำ 
8. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 4) จ ำกัด ท่ำอ่ำง โชคชัย นครรำชสีมำ 
9. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 7) จ ำกัด ด่ำนใน ด่ำนขุนทด นครรำชสีมำ 
10. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 5) จ ำกัด กุดจอก บัวใหญ่ นครรำชสีมำ 
11. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 8) จ ำกัด กุดจอก บัวใหญ่ นครรำชสีมำ 
12. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 9) จ ำกัด มะเกลือเก่ำ สูงเนิน นครรำชสีมำ 
13. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 3) จ ำกัด น  ำพอง น  ำพอง ขอนแก่น 
14. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 4) จ ำกัด วังหินลำด ชุมแพ ขอนแก่น 
15. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 5) จ ำกัด ท่ำพระ เมือง ขอนแก่น 
16. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 8) จ ำกัด ในเมือง บ้ำนไผ่ ขอนแก่น 
17. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 6) จ ำกัด หินโคน จักรำช นครรำชสีมำ 
18. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (บุรีรัมย์ 1) จ ำกัด ทุ่งกระเต็น หนองก่ี บุรีรัมย์ 
19. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (บุรีรัมย์ 2) จ ำกัด ทุ่งกระเต็น หนองก่ี บุรีรัมย์ 
20. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 2) จ ำกัด ค ำม่วง เขำสวนกวำง ขอนแก่น 
21. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 7) จ ำกัด กุดกว้ำง หนองเรือ ขอนแก่น 
22. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (นครพนม 2) จ ำกัด มหำชัย ปลำปำก นครพนม 
23. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (หนองคำย 1) จ ำกัด โพธิ์หมำกแข้ง บึงโขลงหลง บึงกำฬ 
24. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (บุรีรัมย์ 3) จ ำกัด บ้ำนไทร ประโคนชัย บุรีรัมย์ 
25. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (นครพนม 3) จ ำกัด ฝั่งแดง ธำตุพนม นครพนม 
26. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (อุดรธำนี 1) จ ำกัด หำยโศก บ้ำนผือ อุดรธำนี 
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ล าดับ บริษัทในเครือ 
สถานที่ตั้งโครงการโซลารฟ์าร์ม 

ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด 

27. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (สกลนคร 2) จ ำกัด พังโคน พังโคน สกลนคร 
28. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (สุรินทร์ 3) จ ำกัด ทุ่งกุลำ ท่ำตูม สุรินทร์ 
29. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 6) จ ำกัด จระเข้ หนองเรือ ขอนแก่น 
30. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 9) จ ำกัด โนนสะอำด ชุมแพ ขอนแก่น 
31. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น10) จ ำกัด หนองเสำเล้ำ ชุมแพ ขอนแก่น 
32. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (เลย 2) จ ำกัด ศรีสงครำม วังสะพุง เลย 
33. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (สุรินทร์ 1) จ ำกัด หนองฮะ ส ำโรงทำบ สุรินทร์ 
34. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (สุรินทร์ 2) จ ำกัด บ้ำนชบ สังขะ สุรินทร์ 
35. บริษทั เอ เจ เทค โนโลยี จ ำกัด ชัยบำดำล ชัยบำดำล ลพบุรี 
36. บริษัท ทิพยนำรำยณ์ จ ำกัด ชัยบำดำล ชัยบำดำล ลพบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


