
แบบ  56-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2559 
บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน)  
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 
 



แบบ  56-1 

 

สารบัญ 
 

 หน้า 
ส่วนที่ 1  การประกอบธุรกิจ  

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  1 
2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 16 
3.  ปัจจัยความเสี่ยง 60 
4.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 74 
5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 84 
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 84 

ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  
7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 86 
8.  โครงสร้างการจัดการ 88 
9.  การก ากับดูแลกิจการ 100 
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 108 
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 123 
12. รายการระหว่างกัน 126 

ส่วนที่ 3  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน   
13. ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 134 
14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ   142 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 149 
เอกสารแนบ  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการ

บริษัทฯ 
150 

เอกสารแนบ 2  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ 165 
เอกสารแนบ 3  รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากับ

ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ  
168 

เอกสารแนบ 4  รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 171 
เอกสารแนบ 5  รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่ตั้งโครงการโซลารฟ์าร์มของบริษัทในเครือ  172 
  

file:///C:/Users/parichat_s/Desktop/AGM%202015/แบบ%2056-1-2557/2557/1.ส่วนที่%201%20Business.docx


แบบ 56-1 
 

บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) 1 
 
 

ส่วนที ่1 

การประกอบธุรกิจ 
 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) ช่ือย่อ SPCG เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย     
ภำยใต้หมวดธุรกิจพลังงำนและสำธำรณูปโภค ด ำเนินธุรกิจในรูปแบบ Holding Company กล่ำวคือ SPCG             
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในเครือรวมจ ำนวน 44 บริษัท SPCG มีหุ้นทั้งหมดจ ำนวน 923,990,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นที่
ตรำไว้ หุ้นละ 1 บำท รวมจ ำนวนทุนจดทะเบียนช ำระแล้วทั้งหมดเท่ำกับ 923,990,000 บำท 

SPCG เป็นผู้ริเริ่มพัฒนำโครงกำรโซลำร์ฟำร์มแห่งแรกในประเทศไทยและภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้                  
ซึ่งในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) ให้กับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
ครบทั้ ง 36 โครงกำร โดยมีก ำ ลังกำรผลิตรวมกว่ำ  260 เมกะ วัตต์  ต้ังอ ยู่ ในพื้ นที่  10 จังห วัด แบ่ ง เป็น                            
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดนครรำชสีมำ สกลนคร นครพนม ขอนแก่น บุรีรัมย์ สุรินทร์ หนองคำย 
อุดรธำนี เลย และภำคกลำง ได้แก่ จังหวัดลพบุรี บนเน้ือที่รวมกว่ำ 5,000 ไร่ 

SPCG เป็นผู้ริเริ่มพัฒนำติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ (Solar Roof) ทั้งในรูปแบบบ้ำน                
ที่อยู่อำศัย อำคำรพำณิชย์ อำคำรส ำนักงำน อำคำรส่วนรำชกำร และโรงงำนอุตสำหกรรม ทั้ง น้ี บริษัทฯ                     
ได้ด ำเนินธุรกิจ Solar Roof มำต้ังแต่ปี 2556 นอกจำกน้ัน SPCG ยังได้ขยำยกำรลงทุนธุรกิจโซลำร์ฟำร์ม โดยลงทุน 
ในประเทศญี่ปุ่น ณ เมืองทตโตะริ ด้วยก ำลังกำรผลิต 30 เมกะวัตต์ ซึ่งจะมีก ำหนดจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์ (COD) 
ในเดือนมีนำคม 2561      
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บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) 2 
 
 

ล าดับ บริษัทและบริษัทในเครือ ชื่อย่อ ทุนจดทะเบียน ลักษณะธุรกิจ COD 

1 บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) SPCG 923,990,000 Holding Company - 
2 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์จ ำกัด SPC 1,500,000,000 - ธุรกจิลงทนุและพัฒนำโรงไฟฟ้ำพลังงำน

แสงอำทิตย์ 
- ธุรกจิ EPC และ OM&M โดยให้บริกำรแก่

โรงไฟฟ้ำที่พัฒนำโดยบริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์
จ ำกัด 

- 

3 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์เอน็จเินียริ่ง จ ำกัด SPE 10,000,000 ธุรกจิ EPC และ OM&M โดยให้บริกำรแก่ลกูค้ำ 
ภำยนอกกลุ่มบริษัท 

- 

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

- 

5 บริษัท โซลำร์ เพำเวอร์ รูฟ จ ำกัด SPR 400,000,000 ผู้น ำทำงด้ำนระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์  
บนหลังคำ พร้อมบรกิำรครบวงจร 

- 

6 บริษัท สตีล แอนด์ โซล่ำรูฟ จ ำกัด SSR 57,373,340 ผู้ผลิตตดิต้ังหลังคำเหลก็เคลอืบ 
และโครงสร้ำงเหล็กพร้อมบริกำรติดตั้งครบวงจร 

- 

7 บริษัท เอ็นเนเกท (ประเทศไทย) จ ำกัด EGT 10,000,000 ธุรกจิระบบควบคุมไฟฟ้ำแรงสูง  
และระบบบริหำรจัดกำรพลังงำนไฟฟ้ำ 

- 

8 บริษัท เอสพีซีจี ลีสซ่ิง จ ำกดั SPCG 
Leasing 

1,000,000 ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อเช่ำซ้ือแก่บริษัท และ
โรงงำนต่ำงๆ ในกำรลงทนุท ำระบบผลิตไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทติย์บนหลังคำ (Solar Roof) 
และระบบประหยัดพลังงำนในรูปแบบต่ำงๆ  
เพื่อประหยัดพลังงำนและสนับสนุนกำรใช้
พลังงำนทดแทนในประเทศ 

- 

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

13 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(เลย 1) จ ำกัด LO1 220,500,000 ผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 15 ก.ย. 2554 

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

15 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(โครำช 3) จ ำกัด KR3 188,750,000 ผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 9 มี.ค. 2555 
16 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(โครำช 4) จ ำกัด KR4 199,250,000 ผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 14 พ.ค. 2555 
17 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(โครำช 7) จ ำกัด KR7 188,750,000 ผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 30 พ.ค. 2555 
18 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(โครำช 5) จ ำกัด KR5 157,500,000 ผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 15 ม.ค. 2556 
19 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(โครำช 8) จ ำกัด KR8 157,500,000 ผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 15 ม .ค.  2556 
20 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(โครำช 9) จ ำกัด KR9 160,000,000 ผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 16 ม .ค.  2556 
21 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(ขอนแก่น 3) จ ำกัด KK3 157,500,000 ผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 17 ม .ค.  2556 
22 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(ขอนแก่น 4) จ ำกัด KK4 157,500,000 ผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 17 ม .ค.  2556 
23 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(ขอนแก่น 5) จ ำกัด KK5 157,500,000 ผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 18 ม.ค. 2556 
24 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(ขอนแก่น 8) จ ำกัด KK8 157,500,000 ผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 18 ม.ค. 2556 
25 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(โครำช 6) จ ำกัด KR6 160,000,000 ผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 26 มิ.ย. 2556 
26 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(บุรีรัมย์ 1) จ ำกัด BR1 160,000,000 ผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 26 มิ.ย. 2556 
27 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(บุรีรัมย์ 2) จ ำกัด BR2 160,000,000 ผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 26 มิ.ย. 2556 
28 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(ขอนแก่น 2) จ ำกัด KK2 165,000,000 ผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 29 ก.ค. 2556 
29 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(ขอนแก่น 7) จ ำกัด KK7 162,500,000 ผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 1 ต.ค. 2556 
30 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(นครพนม 2) จ ำกัด NP2 157,500,000 ผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 27 ก.พ. 2557 
31 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(หนองคำย 1) จ ำกัด NK1 157,500,000 ผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 28 ก.พ. 2557 
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ล าดับ บริษัทและบริษัทในเครือ ชื่อย่อ ทุนจดทะเบียน ลักษณะธุรกิจ COD 

32 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(บุรีรัมย์ 3) จ ำกัด BR3 157,500,000 ผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 6 มี.ค. 2557 
33 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(นครพนม 3) จ ำกัด NP3 157,500,000 ผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 10 มี.ค. 2557 
34 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(อุดรธำนี 1) จ ำกัด UD1 162,500,000 ผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 1 เม.ย. 2557 
35 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(เลย 2) จ ำกัด LO2 165,000,000 ผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 24 เม.ย. 2557 
36 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(สกลนคร 2) จ ำกัด SN2 157,500,000 ผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 25 เม.ย. 2557 
37 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(สุรินทร์ 3) จ ำกัด SR3 157,500,000 ผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 29 เม.ย. 2557 
38 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(ขอนแก่น 9) จ ำกัด KK9 157,500,000 ผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 20 พ.ค. 2557 
39 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(ขอนแก่น 10) จ ำกัด KK10 165,000,000 ผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 20 พ.ค. 2557 
40 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(ขอนแก่น 6) จ ำกัด KK6 157,500,000 ผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 30 พ.ค. 2557 
41 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(สุรินทร์ 1) จ ำกัด SR1 165,000,000 ผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 27 มิ.ย. 2557 
42 บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(สุรินทร์ 2) จ ำกัด SR2 165,000,000 ผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 27 ม.ิย. 2557 
43 บริษัท เอเจ เทคโนโลยี จ ำกัด AJ 75,000,000 ผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 25 มิ.ย. 2556 
44 บริษัท ทิพยนำรำยณ์ จ ำกัด TP 80,000,000 ผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 25 มิ.ย. 2556 

หมายเหต:ุ  COD (Commercial Operation Date) วันจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์ 

 
1.1  วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายในการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทในเครือ 

ภายใต้วิสัยทัศน์ SPCG เป็นผู้น ำในกำรพัฒนำโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Farm) 
และระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ (Solar Roof) ที่มีประสิทธิภำพด้ำนกำรผลิตสูงสุด ด้วยควำมยึด
มั่นในหลักกำรให้ เกิดประสิทธิภำพ กำรออกแบบ ให้ผลตอบแทนอย่ำงคุ้มค่ำ และบริกำรที่ดีที่สุดทั้ ง ใน            
ประเทศไทยและภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงเป็นหนึ่งในผู้น ำตลำดหลังคำเหล็กเคลือบและโครงสร้ำงเหล็ก
พร้อมบริกำรครบวงจร 

ด้วยพันธกิจ SPCG เป็นผู้น ำในกำรพัฒนำโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Farm) และ
ระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ (Solar Roof) รวมถึงเป็นหนึ่งในผู้น ำตลำดหลังคำเหล็กเคลือบและ
โครงสร้ำงเหล็กพร้อมบริกำรครบวงจร ภำยใต้นโยบำยคุณภำพ “Continuing To Give Best Value, Best Design, 
Best Output and Best Service To All Of Customers” มุ่งมั่นสร้ำงสรรค์ควำมเชื่อมั่นในคุณค่ำผลิตภัณฑ์ 
พัฒนำกำรออกแบบเพื่อประสิทธิภำพสูงสุดและให้บริกำรดีเลิศแก่ลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง 

เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ ปัจจุบัน SPCG ประกอบธุรกิจ 4 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจลงทุนและพัฒนำ
โซลำร์ฟำร์ม ธุรกิจบริกำรรับเหมำก่อสร้ำงโซลำร์ฟำร์มแบบครบวงจร และธุรกิจบริกำรด้ำนกำรปฏิบัติกำร              
กำรบ ำรุงรักษำ และกำรประมวลผลโซลำร์ฟำร์ม ธุรกิจจ ำหน่ำยและรับติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บน
หลังคำ และธุรกิจให้สินเชื่อเช่ำซื้อแก่บริษัท และโรงงำนต่ำงๆ ในกำรลงทุนท ำระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บน
หลังคำ (Solar Roof) และระบบประหยัดพลังงำนในรูปแบบต่ำงๆ เพ่ือประหยัดพลังงำนและสนับสนุนกำรใช้พลังงำน
ทดแทนในประเทศ ซ่ึง SPCG ได้มีเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจที่ชัดเจนทั้ง 4 ประเภท ดังนี้ 
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1.1.1 ธุรกิจลงทุนพัฒนาและบ ารุงรักษาโซลาร์ฟาร์ม 

ถือเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งด ำเนินกำรภำยใต้ทีมงำนของบริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด
(SPC), บริษัท โซลำร์ เพำเวอร์ แอสเซ็ท จ ำกัด (SPA) และบริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (SPE) ซึ่งเป็น
บริษัทในเครือของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหำรและทีมงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญในธุรกิจพลังงำนแสงอำทิตย์                     
โดยมีเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจ ดังนี้  

1. พัฒนำโซลำร์ฟำร์มของบริษัทในเครือจ ำนวน 36 โครงกำร โดยแต่ละโครงกำรจะด ำเนินกำร
ภำยใต้บริษัทในเครือที่จัดตั้งขึ้นมำรองรับกำรด ำ เนินงำนโดยเฉพำะ รวมทั้งสิ้น 36 บริษัท 
(Project Companies) รวมทั้งยังมีศักยภำพในกำรรับพัฒนำโซลำร์ฟำร์มให้แก่เอกชนรำยอ่ืน   
ทั้งในและต่ำงประเทศในอนำคต 

2. เป็นผู้ น ำ ในกำรให้บริกำรรับ เหมำก่อสร้ ำง โซลำร์ฟำร์มแบบครบวงจร  (Engineering, 
Procurement and Construction: EPC) 

3. เป็นผู้น ำในกำรให้บริกำรด้ำนกำรปฏิบัติกำร กำรบ ำรุงรักษำ และกำรประมวลผลโซลำร์ฟำร์ม 
(Operation, Maintenance and Monitoring: OM&M)  

4. มุ่งเน้นให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชนทั่วไป เกี่ยวกับเรื่องพลังงำนแสงอำทิตย์และผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพ่ือส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับพลังงำนสะอำด          
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บนพ้ืนที่กว่ำ 1,000 ตำรำงเมตร ในบริเวณโครงกำรโซลำร์ฟำร์ม     
(โครำช1) จังหวัดนครรำชสีมำ ซึ่งภำยในศูนย์เรียนรู้ประกอบด้วยนิทรรศกำรแสดงควำมรู้ควำม
เข้ำใจเรื่องพลังงำนแสงอำทิตย์ ห้องอบรมแก่นักเรียน นักศึกษำและประชำชนทั่วไป ตลอดจน
พ้ืนที่ส ำหรับชมโครงกำรโซลำร์ฟำร์ม 

5. แสวงหำโอกำสในกำรขยำยธุรกิจพลังงำนแสงอำทิตย์ที่บริษัทมีควำมเชี่ยวชำญทั้งในประเทศ          
และต่ำงประเทศ ทั้งกำรลงทุนเอง กำรร่วมลงทุน และกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงโซลำร์ฟำร์ม
แบบครบวงจร เพ่ือเพ่ิมโอกำสในกำรเติบโตของบริษัทฯ ต่อไป 

1.1.2 ธุรกิจหลังคาเหล็กและโครงสร้าง 

บริษัทฯ ด ำเนินนโยบำยเพ่ือกำรเป็นหนึ่งในผู้น ำทำงด้ำนกำรผลิต จัดจ ำหน่ำยและให้บริกำรติดตั้ง           
แผ่นเหล็กเคลือบลอนภำยใต้นโยบำยคุณภำพและมำตรฐำนเดียวกัน โดยบริษัทฯ ได้มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือให้
ลูกค้ำได้รับสินค้ำและบริกำรที่มีคุณภำพและได้รับควำมพึงพอใจสูงสุด บริษัทฯ มีเป้ำหมำยทำงธุรกิจเพ่ือเพ่ิม             
ส่วนแบ่งกำรตลำดส ำหรับวัสดุมุงหลังคำเป็นหลัก โดยบริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัท สตีล แอนด์ โซล่ำ รูฟ จ ำกัด (SSR)                   
เพ่ือรับโอนธุรกิจเหล็กแยกออกมำจำก SPCG เพ่ือให้ง่ำยต่อกำรควบคุมดูแลตำมลักษณะของธุรกิจ และได้ด ำเนินกำร
จริงจังภำยใต้ผู้บริหำรและทีมงำนที่มีประสบกำรณ์สูงชุดเดิม โดยใช้กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 

1. มุ่งเน้นกำรเพ่ิมสำยผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมกับธุรกิจโซลำร์ฟำร์มเพ่ือส่งเสริมควำมแข็งแกร่งให้แก่กลุ่ม
บริษัทฯ เช่น โครงยึดแผง และหลังคำแผงโซลำร์ (Solar Roof) เป็นต้น เพ่ือรองรับกำรเติบโตของ
ธุรกิจอันเนื่องมำจำกนโยบำยภำครัฐด้ำนกำรส่งเสริมกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ 
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2. พัฒนำรูปแบบกำรน ำเสนอสินค้ำของบริษัทฯ จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเพียง         
อย่ำงเดียว (Product Selling) เป็นกำรน ำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้ร่วมกันในงำนโครงกำรเพ่ือ
สนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ (Concept Selling) เช่น กำรสร้ำงโรงรถโดยมีโครงเป็นเหล็กแป
ก ำลังสูงและใช้หลังคำเหล็กขึ้นลอนเป็นหลังคำ เป็นต้น เพ่ือให้บริกำรลูกค้ำแบบ One-stop 
service ซึ่งจะเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ลูกค้ำที่เพ่ิมมำกข้ึน 

3. ขยำยฐำนลูกค้ำ โดยเฉพำะกลุ ่มลูกค้ำญี ่ปุ ่นที ่เริ ่มเปิดกว้ำงยอมรับกำรใช้เหล็กมำตรฐำน
ออสเตรเลียมำกขึ้น โดยน ำเสนอรูปลอนที่เป็นที่นิยมในกลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรมญี่ปุ่น 

4. ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิตอย่ำงต่อเนื่องตำมมำตรฐำนสำกล ISO 9001: 2000 และเพิ่ม
ทักษะในกำรท ำงำนของพนักงำนโดยจัดให้มีกำรฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ           
กำรท ำงำน และจัดสภำพแวดล้อมภำยในให้มีควำมปลอดภัยและเอ้ือต่อกำรท ำงำน 

5. มุ่งเน้นกลุ่มงำนรำชกำร ซึ่งบริษัทฯ ได้รับกำรอนุญำตให้ใช้ตรำมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 
(มอก.) อันเป็นกำรเพ่ิมศักยภำพของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ให้มีมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับในวงกว้ำง 
มำกข้ึน อีกท้ังเป็นกำรขยำยฐำนลูกค้ำใหม่ๆ ในอนำคต 

1.1.3 ธุรกิจจ าหน่ายระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา 
 

บริษัท โซลำร์ เพำเวอร์ รูฟ จ ำกัด (SPR) มีควำมเชื่อมั่นว่ำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สำมำรถตอบสนอง   
ควำมต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงครบวงจร ภำยใต้กลยุทธ์ “WIN WIN WIN” 

 WIN : ลูกค้ำของ SPR ไม่เพียงแต่จะได้ใช้พลังงำนสะอำดเท่ำนั้น แต่ยังสำมำรถช่วยในกำร
ประหยัดค่ำใช้จ่ำยทำงด้ำนค่ำไฟฟ้ำได้อีกด้วย 

 WIN : SPR มีควำมมุ่งมั่นในเรื่องของคุณภำพผลิตภัณฑ์และกำรบริกำรให้กับลูกค้ำเป็นส ำคัญ   
ซึ่งทำง SPR มีบุคลำกรที่มีคุณภำพ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และเชี่ยวชำญในผลิตภัณฑ์สูงกว่ำ
มำตรฐำนทั่วไป เพ่ือให้ลูกค้ำเกิดควำมมั่นใจ 

 WIN : SPR ท ำทุกอย่ำงให้เป็นเรื่องง่ำย ด้วยกำรบริกำรที่ครบวงจรในทุกๆ ด้ำน 

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของ SPR แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

(1) กลุ่มลูกค้าครัวเรือน 

เมื่อวันที่ 18 กันยำยน 2557 SPR ได้แต่งตั้งบริษัท โฮม โปรดักซ์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน)               
หรือ HomePro เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ (Solar Roof) ส ำหรับบ้ำน         
ที่อยู่อำศัย โดยมีผลิตภัณฑ์มำตรฐำน 4 ขนำด คือ S, M, L และ XL  

โดยในปัจจุบัน HomePro ได้จัดสรรพ้ืนที่ในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ จ ำนวน 61 สำขำทั่วประเทศ            
ซึ่งเป็นจุดให้ควำมรู้เกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ SPR Solar Roof และอีกทั้งสำขำ 
HomePro ทั่วประเทศทั้ง 80 สำขำ ยังเป็นจุดจ ำหน่ำยและให้บริกำรของ SPR Solar Roof แก่ผู้ที่สนใจ                  
ครอบคลุมทั่วประเทศ ซ่ึงสำมำรถดูรำยละเอียดได้ที่ www.sprsolarroof.co.th หรือ HomePro Call Center:             
02-831-6000 
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(2) กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม 

กลุ่มลูกค้ำอุตสำหกรรม ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วย กลุ่มธุรกิจด้ำนเทคโนโลยี โรงงำน เกษตรกรรม 
ธุรกิจรำยย่อย รวมไปถึงกลุ่มผู้ประกอบกำรบ้ำนจัดสรร และกลุ่มธุรกิจอ่ืนๆกว่ำ 10 ประเภททั่วประเทศ อีกทั้งยังมี  
กำรติดตั้งให้กับหน่วยงำนภำครัฐ ธนำคำรแห่งประเทศไทย และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกด้วย  

SPR มีแผนกำรด ำเนินงำนอย่ำงชัดเจน โดยมีพันธมิตรทำงธุรกิจร่วมกับ Kyocera Corporation 
(Kyocera) ซึ่งเป็นผู้น ำนวัตกรรมกำรผลิตแผงเซลล์แสงอำทิตย์ที่มีคุณภำพสูงสุดในระดับสำกล SPR มีควำมใส่ใจในกำร
ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ เพื่อให้ลูกค้ำได้รับผลประโยชน์สูงสุดจำกกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์
บนหลังคำ (Solar Roof) 

 

SPR มีควำมมุ่งมั่นในกำรบริกำรลูกค้ำดังนี้ 

การขาย : SPR ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของค่ำใช้จ่ำยด้ำนไฟฟ้ำของลูกค้ำที่สำมำรถควบคุมได้                   
โดยกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ (Solar Roof) ซึ่งเป็นกำรตอบโจทย์กำรควบคุมรำยจ่ำย     
ค่ำไฟฟ้ำให้กับลูกค้ำ ทั้งยังเป็นกำรสนับสนุนกำรใช้พลังงำนสะอำด ซึ่ง SPR มีทีมงำนขำยที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ 
ในกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ (Solar Roof) เริ่มตั้งแต่กำรออกแบบกำรติดตั้ง             
กำรยื่นเอกสำรรำชกำร รวมไปถึงกำรบริกำรหลังกำรขำยให้กับลูกค้ำอีกด้วย 

การบริการทางการเงิน : SPR มีบริกำรธุรกิจสินเชื่อเช่ำซื้อให้กับลูกค้ำในกำรลงทุนติดตั้งระบบ               
ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ (Solar Roof) โดยค ำนึงถึงต้นทุนในกำรติดตั้งของลูกค้ำแต่ละรำย                  
อีกทั้ง SPR ยังมีกำรคิดค้นและพัฒนำรูปแบบทำงธุรกิจให้เหมำะสมกับลูกค้ำ ทั้งในส่วนของสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและ
สัญญำทำงกำรเงิน เป็นต้น 

การบริการด้านวิศวกรรม : SPR มีทีมงำนวิศวกรรมที่มีควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญในกำรให้บริกำร
ลูกค้ำ ตั้งแต่กำรส ำรวจ กำรติดตั้ง กำรทดสอบกำรท ำงำนของระบบ รวมไปถึงกำรบริกำรหลังกำรขำย 

การติดตั้ง : SPR มุ่งเน้นกำรให้บริกำรลูกค้ำอย่ำงครบวงจร หลังจำกกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ (Solar Roof) เสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ก ำหนดให้มีกำรประชุมร่วมกับลูกค้ำ               
เพ่ือวำงแผนกำรด ำเนินงำนในกำรป้องกันกำรผิดพลำด ตลอดจนถึงกำรเชื่อมต่อระบบให้แล้วเสร็จ 
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การประมวลผลและการบ ารุงรักษา : หลังจำกที่มีกำรเชื่อมต่อระบบเสร็จสิ้นแล้ว SPR มีกำรติดตำม
ค่ำพลังงำนผ่ำนทำงระบบประมวลผลและกำรใช้พลังงำนของลูกค้ำในแบบเรียลไทม์ โดยมีกำรรำยงำนผลออกมำ                   
ในรูปแบบรำยงำนประจ ำวัน, ประจ ำเดือน และประจ ำปี ซึ่งสำมำรถแสดงผลทั้งค่ำพลังงำน จ ำนวนหน่วยที่ผลิตได้     
จำกระบบ กำรใช้พลังงำนของลูกค้ำ สภำพภูมิอำกำศ และประมำณกำรลดกำรปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้น
บรรยำกำศ รำยงำนนี้จะท ำให้ลูกค้ำสำมำรถทรำบถึงปัญหำที่เกิดขึ้นของระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์                 
บนหลังคำ (Solar Roof) และ SPR ยังสำมำรถแก้ไขปัญหำได้อย่ำงทันท่วงที รวมทั้งยังสำมำรถใช้เป็นส่วนหนึ่งในกำร
วำงแผนกำรใช้พลังงำนได้อย่ำงเหมำะสมอีกด้วย 

1.1.4  ธุรกิจเช่าซื้อ 
 

ธุรกิจให้สินเชื่อเช่ำซื้อแก่บริษัท และโรงงำนต่ำงๆ ในกำรลงทุนท ำระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์บนหลังคำ (Solar Roof) และระบบประหยัดพลังงำนในรูปแบบต่ำงๆ เพ่ือประหยัดพลังงำนและสนับสนุน
กำรใช้พลังงำนทดแทนในประเทศ  

 

กำรให้บริกำรสินเชื่อเช่ำซื้อ เป็นกำรได้มำซึ่งทรัพย์สินประเภททุนในรูปแบบกำรเช่ำเพ่ือกำรใช้งำน                
ในกิจกำร โดยผู้เช่ำผ่อนช ำระเงินค่ำทรัพย์สินให้แก่ผู้ให้เช่ำตำมสัญญำ  (กรรมสิทธิ์ทรัพย์สินเป็นของผู้ให้เช่ำ)            
ระยะยำว 5-10 ปี ในระหว่ำงสัญญำผู้เช่ำมีสิทธิ์ตำมสัญญำในกำรใช้งำนทรัพย์สินได้อย่ำงเต็มที่ และเมื่อผู้เช่ำ              
ได้ปฏิบัติตำมสัญญำครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ณ วันสิ้นสุดสัญญำผู้เช่ำจะได้รับโอนสินทรัพย์ทันที ทั้งนี้ ค่ำเช่ำที่ช ำระรำย
เดือนในแต่ละงวด สำมำรถน ำมำหักเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรค ำนวณภำษีเงินได้นิติบุคคลของกิจกำรได้เต็มจ ำนวน 

 

สิทธิประโยชน์ 
(1) เป็นกำรลงทุนระยะยำวซึ่งสอดคล้องกับแผนกำรเงินของธุรกิจ สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร

ของผู้ประกอบกำรที่ต้องกำรใช้สินทรัพย์ประเภททุน เพ่ือน ำมำใช้ประหยัดพลังงำนในอำคำร  
และโรงงำนอุตสำหกรรม 

(2) ไม่มีผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนของกิจกำร  เพรำะไม่ต้องลงทุนด้วยเงินสดจ ำนวนมำก 
(3) สำมำรถทรำบค่ำผ่อนช ำระในแต่ละเดือนเป็นจ ำนวนที่แน่นอน เพรำะค ำนวณอัตรำดอกเบี้ยคงที่       

ตลอดระยะเวลำของสัญญำเช่ำซื้อ ท ำให้ไม่ต้องเสี่ยงกับภำวะเงินเฟ้อหรืออัตรำดอกเบี้ยที่สูงขึ้น               
ช่วยให้สำมำรถก ำหนดรำยจ่ำยให้สอดคล้องกับรำยได้จำกกำรใช้สินทรัพย์ สำมำรถจัดท ำ
งบประมำณ วำงแผนเกี่ยวกับกระแสเงินสด และค ำนวณต้นทุนกำรผลิตได้อย่ำงแม่นย ำ  
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1.2  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

1.2.1 การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่ส าคัญของบริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) 

25 กุมภำพันธ์ 2556 บริษัทฯ ได้เริ่มท ำกำรพัฒนำโครงกำรโซลำร์ฟำร์มที่เหลือ 2 โครงกำร คือ โครงกำรที่ 33  
และ 34 ได้แก่ บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (สุรินทร์ 1) และ (สุรินทร์ 2) จ ำกัด ผ่ำนทำง SPC     
โดยกำรเริ่มจัดหำที่ดินภำยใต้พ้ืนที่ตำมท่ีระบุในสัญญำซื้อขำยไฟ 

1 พฤษภำคม 2556 จัดตั้งบริษัท โซลำร์ เพำเวอร์ รูฟ จ ำกัด (SPR) เพ่ือขยำยธุรกิจในกำรจ ำหน่ำยและรับติดตั้ง
ระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ (Solar Roof) 

9 พฤษภำคม 2556 บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัท โซลำร์ เพำเวอร์ รูฟ  จ ำกัด จ ำนวน 300,000 หุ้น 
มูลค่ำที่ได้จ่ำยช ำระแล้วหุ้นละ 25 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงินลงทุนทั้งสิ้น 7,500,000 บำท 

14 พฤษภำคม 2556 บริษัทฯ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2556 อนุมัติเข้ำซื้อหุ้นสำมัญของ
บริษัท โซลำร์ เพำเวอร์ รูฟ จ ำกัด จ ำนวน 300,000 หุ้น จำกหุ้นทั้งหมดจ ำนวน 1,000,000 
หุ้น มูลค่ำซื้อขำยตำมมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้รำคำหุ้นละ 100 บำท คิดเป็นมูลค่ำหุ้นที่จะซื้อขำย 
รวม 30,000,000 บำท หรือคิดเป็นอัตรำร้อยละ 30 ของหุ้นสำมัญทั้งหมดของบริษัท โซลำร์ 
เพำเวอร์ รูฟ  จ ำกัด และได้ยกเลิกมติกำรเข้ำลงทุนซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท ไทยโซลำร์                
ฟิวเจอร์ จ ำกัด  

15 กรกฎำคม 2556 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  1/2556 และที่ประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ               
หุ้นสำมัญ ครั้งที่ 1/2556 มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขวันใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 
จำกเดิมที่บริษัทได้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด 
(มหำชน) ครั้งที่ 1 (SPCG–W1 หรือ ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ) จ ำนวน 279,999,581 หน่วย  
โดยก ำหนดให้วันใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ตรงกับวันครบก ำหนดระยะเวลำ 3 ปี         
นับแต่วันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งได้แก่วันที่ 2 มีนำคม 2558 ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรง
กับวันหยุดท ำกำรของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เลื่อนวันใช้สิทธิเป็นวันท ำกำร
สุดท้ำยก่อนหน้ำวันใช้สิทธิ เป็นก ำหนดให้วันใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ แบ่งเป็น                
3 ช่วง ดังนี้ 
ช่วงที่ 1 ก ำหนดวันใช้สิทธิระหว่ำงวันที่ 25-31 กรกฎำคม 2556 
ช่วงที่ 2 ก ำหนดวันใช้สิทธิระหว่ำงวันที่ 26-30 สิงหำคม 2556 
ช่วงที่ 3 ก ำหนดวันใช้สิทธิระหว่ำงวันที่ 24-30 กันยำยน 2556 
ซึ่งเมื่อครบก ำหนดกำรใช้สิทธิช่วงที่ 3 ในเดือนกันยำยน 2556 ปรำกฎว่ำมีผู้ถือใบส ำคัญ
แสดงสิทธิมำใช้สิทธิรวมทั้งสิ้น 279,991,048 หน่วย บริษัทฯ ได้รับเงินทุนจำกกำรใช้สิทธิรวม 
279,991,048 บำท เพ่ือน ำไปใช้คืนเงินกู้ยืมในกำรพัฒนำโซลำร์ฟำร์ม 

26 กรกฎำคม 2556 บริษัทฯ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2556 ได้จัดตั้งบริษัทในเครือ               
ขึ้นใหม่ เพ่ือรองรับกำรเติบโตทำงธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ จะถือหุ้นทั้งหมดร้อยละ 100 มีทุน              
จดทะเบียน 1,000,000 บำท คือบริษัท เอสพีซีจี แคปปิตอล จ ำกัด (SPCGC) โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกลไกของบริษัทฯ ส ำหรับกำรลงทุนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ  

31 ตุลำคม 2556 บริษัท โซลำร์ เพำเวอร์ รูฟ จ ำกัด (SPR) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือได้ท ำกำรเพ่ิมทุนจดทะเบียน
จำก 100,000,000 บำท เป็น 400,000,000 บำท 
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8 พฤศจิกำยน 2556 บริษัทฯ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2556 อนุมัติให้ซื้อหุ้นเพ่ิมทุนบริษัท 
สตีล แอนด์ โซล่ำ รูฟ จ ำกัด (SSR) ซึ่งท ำกำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจ ำนวน 2,737,334 หุ้น 
มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท มูลค่ำรวม 27 ,373 ,340 บำท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 
57 ,373 ,340 บำท เพ่ือเป็นเงินทุนส ำหรับกำรจัดโครงสร้ำงกำรถือครองสินทรัพย์           
และรองรับกำรเติบโตของบริษัทฯ ในอนำคต 

8 พฤศจิกำยน 2556 บริษัทฯ ได้เข้ำท ำกำรซื้อหุ้นของบริษัท โซลำร์ เพำเวอร์ แอสเซ็ท จ ำกัด (SPA) จำกบริษัท 
ทองหล่อโฮมออฟฟิศ จ ำกัด และผู้ถือหุ้นอ่ืนๆ เป็นจ ำนวน 4,500,000 หุ้น มูลค่ำรวม 
90,000,000 บำท ซึ่ง SPA เป็นผู้พัฒนำโครงกำรโซลำร์ฟำร์มขนำด 3.73 เมกะวัตต์ จ ำนวน 
2 โครงกำรในจังหวัดลพบุรี โดยมี Adder 8 บำทต่อหน่วย เป็นระยะเวลำ 10 ปี และเริ่ม
จ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์แล้วตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนำยน 2556 เป็นต้นมำ 

18 พฤศจิกำยน 2556 บริษัทฯ ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นในบริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 1) จ ำกัด จำกมูลนิธิพลังงำนเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม (EforE) ตำมสัญญำผู้ถือหุ้นผ่ำนทำงบริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด จ ำนวน 
2,000,000 หุ้น รวมคิดเป็นมูลค่ำ 21,265,753.42 บำท  

6 ธันวำคม 2556 บริษัทฯ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2556 ได้ท ำกำรซื้อหุ้นบริษัท               
โซลำร์ เพำเวอร์ รูฟ จ ำกัด จำกนำงสำววันดี กุญชรยำคง จ ำนวน 1,840,000 หุ้น โดยซื้อใน
รำคำตำมมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท โดยเป็นหุ้นที่เรียกช ำระแล้วร้อยละ 25 มูลค่ำรวม
สุทธิของรำยกำรเท่ำกับ 46,000,000 บำท ภำยหลังกำรท ำรำยกำรจะเป็นผลให้บริษัทฯ         
เข้ำถือหุ้นใน SPR รวมจ ำนวน 3,040,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76 ของทุนจดทะเบียน 

25 เมษำยน 2557 ตำมมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2557 ได้อนุมัติกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ชนิด           
มีผู้ค้ ำประกัน ชนิดทยอยช ำระคืนเงินต้น ในวงเงินมูลค่ำ 4,000 ล้ำนบำท ซึ่งหุ้นกู้ดังกล่ำว           
มีอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 5.55 ต่อปี มีก ำหนดกำรช ำระเงินต้นทุก 6 เดือน และช ำระดอกเบี้ย
ทุก 3 เดือน โดยจะครบก ำหนดช ำระไถ่ถอนในวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 ทั้งนี้  กำรออกหุ้นกู้
ดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เพ่ือช ำระเงินกู้เดิมของบริษัทโซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 
และ/หรือ ใช้ในกำรด ำเนินงำนหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและกลุ่มบริษัท 

25 เมษำยน 2557 ตำมมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2557 ได้อนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ            
เ พ่ือจัดสรรหุ้นสำมัญเ พ่ิมทุนจ ำนวน 83,998,952 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท               
เพ่ือรองรับกำรเพ่ิมทุนแบบมอบอ ำนำจทั่วไป (General Mandate) โดยก ำหนดให้จัดสรรหุ้น
สำมัญเพ่ิมทุนโดยวิธีเสนอขำยหุ้นต่อบุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) จ ำนวน 
83,998,952 หุ้น 

9 พฤษภำคม 2557 บริษัทฯ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2557 อนุมัติให้จ ำหน่ำยหุ้นสำมัญ 
ในบริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 10), (เลย 2), (สุรินทร์ 1), (สุรินทร์ 2) จ ำกัด ซึ่งเป็น
บริษัทในเครือให้กับบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (PEA ENCOM) และเข้ำ
ท ำสัญญำระหว่ำงผู้ถือหุ้นรวมทั้งหมด 4 ฉบับ 
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5 มิถุนำยน 2557 บริษัทฯ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2557 อนุมัติจัดสรรหุ้นสำมัญ             
เ พ่ิมทุน โดยวิ ธี เ สนอขำยหุ้ นต่อบุคคลในวงจ ำกัด  (Private Placement) จ ำนวน 
83,998,952 หุ้น ให้แก่บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด (GED) หรือบริษัท          
ในเครือ GED ตำมที่ GED ก ำหนดซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ และไม่มี
ควำมสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทฯ โดยก ำหนดรำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนในรำคำหุ้นละ 
21.93 บำท ซึ่งรำคำดังกล่ำวเป็นรำคำที่ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำด 

8 สิงหำคม 2557 บริษัทฯ โดยมติคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2557 อนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล
จำกก ำไรสะสมจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทฯ ส ำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 
มิถุนำยน 2557 หุ้นละ 0.40 บำท จ ำนวน 923,990 ,000 หุ้น รวมเป็นจ ำนวนเงิน 
369,596,000 บำท และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 5 กันยำยน 
2557 ซึ่งต่อมำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 6/2557 อนุมัติหักภำษี ณ ที่จ่ำย
ส ำหรับกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจ ำนวนร้อยละ 10 ของเงินปันผลที่จ่ำยทั้งหมด          
มูลค่ำรวม 36,615,950 บำท ให้แก่กรมสรรพำกร 

25 เมษำยน 2558 ตำมมติที่ ประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นประจ ำปี  2558 อนุมัติ ให้ จ่ ำย เงินปันผลส ำหรับ               
ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2557 ส ำหรับงวดตั้งแต่เดือนกรกฎำคมถึงเดือนธันวำคม 2557           
หุ้นละ 0.45 บำท จ ำนวน 923,990,000 หุ้น รวมเป็นจ ำนวนเงิน 415,795,500 บำท และ
ก ำหนดจ่ำยเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พฤษภำคม 2558 

27 สิงหำคม 2558 จัดตั้งบริษัท เอสพีซีจี ลีสซิ่ง จ ำกัด (SPCG LEASING) เพ่ือประกอบธุรกิจให้สินเชื่อลิสซิ่ง           
แก่บริษัท และโรงงำนต่ำงๆ ในกำรลงทุนท ำระบบโซลำร์รูฟ และระบบประหยัดพลังงำน          
ในรูปแบบต่ำงๆ เพ่ือประหยัดพลังงำนและสนับสนุนกำรใช้พลังงำนทดแทนในประเทศ          
โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บำท และบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 

28 ตุลำคม 2558 ตำมมติที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 อนุมัติกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ ในวงเงิน
ไม่เกิน 13,000 ล้ำนบำท เพ่ือน ำเงินที่ได้รับจำกกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ไปปล่อยกู้ให้แก่
บริษัทย่อยเพ่ือให้บริษัทย่อยน ำเงินดังกล่ำวไปช ำระคืนหนี้เงินกู้ซึ่งตนมีอยู่ในปัจจุบัน 
(Refinance) และ/หรือ ใช้ในกำรด ำเนินงำน และ/หรือ ขยำยธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุน
หมุนเวียนของบริษัทฯ หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทฯ เห็นสมควร 

5 พฤศจิกำยน 2558 บริษัทฯ โดยมติคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 5/2558 อนุมัติจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำก
ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับรอบระยะเวลำตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม - 30 กันยำยน 2558 หุ้นละ 
0.44 บำท จ ำนวน 923,990,000 หุ้น รวมเป็นจ ำนวนเงิน 406,555,600 บำท และก ำหนด
จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 4 ธันวำคม 2558 พร้อมทั้งอนุมัติจัดสรรทุน
ส ำรองตำมกฎหมำยเพ่ิมเติมประจ ำปี 2558 จ ำนวน 43,550,821.70 บำท ซึ่ งได้มีกำร
จัดสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำยไว้แล้ว ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 จ ำนวน 48,848,178.30 
บำท รวมเป็นจ ำนวน 92,399,000 บำท ซึ่งเท่ำกับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ 
บริษัทฯ  
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5 พฤศจิกำยน 2558 บริษัทฯ โดยมติคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 5/2558 อนุมัติก ำหนดวัตถุประสงค์ที่แน่ชัด          
ในกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ของบริษัทฯ ดังนี้ “เพ่ือน ำเงินที่ได้รับจำกกำรออกและเสนอ
ขำยหุ้นกู้ไปปล่อยกู้ให้แก่บริษัทย่อย เพ่ือให้บริษัทย่อยน ำเงินดังกล่ำวไปช ำระคืนหนี้เงินกู้         
ซึ่งตนมีอยู่ในปัจจุบัน (Refinance) เต็มจ ำนวน และ/หรือ เป็นค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องในกำร
ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ของบริษัทฯ” 

14 ธันวำคม 2558 จดทะเบียนเลิกบริษัท เอสพีซีจี แคปปิตอล จ ำกัด (ซึ่งบริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด(มหำชน)         
ถือหุ้นร้อยละ 100)  

16 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ให้แก่สถำบันกำรเงินและผู้ลงทุนรำยใหญ่           
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จ ำนวนเงินทั้งสิ้น 12,500 ล้ำนบำท เพ่ือให้บริษัทย่อยน ำเงินดังกล่ำว           
ไปช ำระคืนหนี้เงินกู้กับสถำบันกำรเงินซึ่งตนมีอยู่ในปัจจุบันทั้ง 7 แห่ง กำรออกและเสนอ
ขำยหุ้นกู้ดังกล่ำวส่งผลให้บริษัทฯ สำมำรถปลดล็อคเงื่อนไขทำงกำรเงินต่ำงๆ ที่มีกับสถำบัน
กำรเงิน ทั้งในส่วนของเงินฝำกธนำคำรที่มีข้อจ ำกัดในกำรใช้จ ำนวน 1,170 ล้ำนบำท และลด
ภำระค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญำเงินกู้เดิม รวมถึงปลดภำระจ ำนองที่ดิน และ
เครื่องจักรทั้งหมดของโครงกำรโซลำร์ฟำร์มทั้ง 36 โครงกำร 

22 เมษำยน 2559 ตำมมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2559 อนุมัติให้ จ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปี 2558 ในอัตรำหุ้นละ 0.81 บำท ส ำหรับงวดตั้งแต่เดือนตุลำคม           
ถึงเดือนธันวำคม 2558 จ ำนวน 923,990,000 หุ้น รวมเป็นจ ำนวนเงิน 748,431,900 บำท 
และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 16 พฤษภำคม 2559  

5 สิงหำคม 2559 บริษัทฯ โดยมติคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 3/2559 อนุมัติจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำก
ผลกำรด ำเนินงำนงวดวันที่ 1 มกรำคม 2559 - วันที่ 30 มิถุนำยน 2559 ในอัตรำหุ้นละ 
0.40 บำท จ ำนวน 923,990,000 หุ้น รวมเป็นจ ำนวนเงิน 369,596,000 และก ำหนด
จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 2 กันยำยน 2559  

20 ธันวำคม 2559 บริษัทฯ แจ้งย้ำยที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่ของบริษัทฯ ณ เลขที่ 1 อำคำรแคปปิตอล เวิร์ค เพลส 
ชั้น 10 ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110 ตั้งแต่วันที่ 
19 ธันวำคม 2559 เป็นต้นไป 

1.2.2  การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่ส าคัญของบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จ ากัด 

15 มกรำคม 2556 ด ำเนินกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์ (COD) โครงกำรโซลำร์ฟำร์มภำยใต้กำรพัฒนำ
โครงกำรของบริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 5) และ (โครำช 8) จ ำกัด โดยเชื่อมโยงสำยส่ง
และจ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) 

16 มกรำคม 2556 ด ำเนินกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์ (COD) โครงกำรโซลำร์ฟำร์มภำยใต้กำรพัฒนำ
โครงกำรของบริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 9) จ ำกัด โดยเชื่อมโยงสำยส่งและจ ำหน่ำย 
ไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) 

17 มกรำคม 2556 ด ำเนินกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์ (COD) โครงกำรโซลำร์ฟำร์มภำยใต้กำรพัฒนำ
โครงกำรของบริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 3) และ (ขอนแก่น 4) จ ำกัด โดยเชื่อมโยง
สำยส่งและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) 
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18 มกรำคม 2556 ด ำเนินกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์ (COD) โครงกำรโซลำร์ฟำร์มภำยใต้กำรพัฒนำ
โครงกำรของบริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 5) และ (ขอนแก่น 8) จ ำกัด โดยเชื่อมโยง
สำยส่งและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) 

25 มิถุนำยน 2556 ด ำเนินกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์ (COD) โครงกำรโซลำร์ฟำร์มภำยใต้กำรพัฒนำของ
บริษัท เอเจเทคโนโลยี จ ำกัด (AJ) และบริษัท ทิพยนำรำย์ จ ำกัด (TP) โดยเชื่อมโยงสำยส่ง
และจ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) 

26 มิถุนำยน 2556  ด ำเนินกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์ (COD) โครงกำรโซลำร์ฟำร์มภำยใต้กำรพัฒนำของ
บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 6), (บุรีรัมย์ 1) และ (บุรีรัมย์ 2) จ ำกัด โดยเชื่อมโยงสำยส่ง
และจ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) 

29 กรกฎำคม 2556 ด ำเนินกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์ (COD) โครงกำรโซลำร์ฟำร์มภำยใต้กำรพัฒนำของ
บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 2) จ ำกัด โดยเชื่อมโยงสำยส่งและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้แก่            
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) 

1 ตุลำคม 2556 ด ำเนินกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์ (COD) โครงกำรโซลำร์ฟำร์มภำยใต้กำรพัฒนำของ
บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 7) จ ำกัด โดยเชื่อมโยงสำยส่งและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้แก่            
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) 

18 พฤศจิกำยน 2556 บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นของบริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 1) จ ำกัด จำกมูลนิธิพลังงำนเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม (EforE) จ ำนวน 2,000,000 หุ้น มูลค่ำรวม 21,265,753.42 บำท ท ำให้สัดส่วน
กำรถือหุ้นของบริษัทเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 65 และได้มีกำรเพ่ิมเงินลงทุนในส่วนขยำย    
โครงกำรที่ 1-9 อีก 13,000,000 บำท 

27 กุมภำพันธ์ 2557 ด ำเนินกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์ (COD) โครงกำรโซลำร์ฟำร์มภำยใต้กำรพัฒนำของ
บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (นครพนม 2) จ ำกัด โดยเชื่อมโยงสำยส่งและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้แก่กำร
ไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) 

28 กุมภำพันธ์ 2557 ด ำเนินกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์ (COD) โครงกำรโซลำร์ฟำร์มภำยใต้กำรพัฒนำของ
บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (หนองคำย 1) จ ำกัด โดยเชื่อมโยงสำยส่งและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้แก่
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) 

6 มีนำคม 2557 ด ำเนินกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์ (COD) โครงกำรโซลำร์ฟำร์มภำยใต้กำรพัฒนำของ
บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (บุรีรัมย์ 3) จ ำกัด โดยเชื่อมโยงสำยส่งและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้แก่           
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) 

10 มีนำคม 2557 ด ำเนินกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์ (COD) โครงกำรโซลำร์ฟำร์มภำยใต้กำรพัฒนำของ
บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (นครพนม 3) จ ำกัด โดยเชื่อมโยงสำยส่งและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้แก่ 
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) 

9 พฤษภำคม 2557 ขำยหุ้นและเข้ำท ำสัญญำระหว่ำงผู้ถือหุ้นกับบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ำกัด ในบริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (เลย 2), (ขอนแก่น 10), (สุรินทร์ 1) และ (สุรินทร์ 2) จ ำกัด 

28 พฤษภำคม 2557 กู้ยืมเงินจำกบริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) ในวงเงินไม่เกิน 3,300,000,000 บำท               
เพ่ือช ำระคืนเงินกู้ส่วนทุนของบริษัทฯ (Equity Bridging Loan) ให้แก่สถำบันกำรเงินเป็น
จ ำนวนเงินประมำณ 2,500,000,000 บำท และจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกก ำไรสะสม
ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 จ ำนวน 596,172,778.70 บำท 
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17 ธันวำคม 2557 บริษัทฯ โดยมติคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 15/2557 อนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล 
จ ำนวน 300,000,000.00 บำท และอนุมัติซื้อหุ้นคืนจำกมูลนิธิพลังงำนเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
(EforE) ตำมสัญญำให้สิทธิกำรซื้อขำยหุ้น (Put and Call Option) ในบริษัท โซล่ำ 
เพำเวอร์ (สกลนคร 1) และ (นครพนม 1) จ ำกัด เป็นจ ำนวน 2,178,000 หุ้น และ 
2,180,000 หุ้น ตำมล ำดับ มูลค่ำรวม 50,148,995 บำท ท ำให้สัดส่วนกำรถือหุ้นของ        
บริษัทฯ เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 61 

16 มิถุนำยน 2558 บริษัทฯ โดยมติคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 3/2558 อนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล
จำกผลกำรด ำเนินงำนงวด 1 มกรำคม 2558 – 31 มีนำคม 2558 และก ำไรสะสมที่ยังไม่ได้
จัดสรรของบริษัทฯ หุ้นละ 2 บำท จ ำนวน 150 ,000 ,000 หุ้น รวมเป็นจ ำนวนเงิน 
300,000,000 บำท และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 
มิถุนำยน 2558 

16 กันยำยน 2558 บริษัทฯ โดยมติคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 4/2558 อนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล
จำกผลกำรด ำเนินงำนงวด 1 เมษำยน 2558 – 30 มิถุนำยน 2558 และก ำไรสะสมที่ยังไม่ได้
จัดสรรของบริษัทฯ หุ้นละ 0.80 บำท จ ำนวน 150,000,000 หุ้น รวมเป็นจ ำนวนเงิน 
120,000,000 บำท และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 
กันยำยน 2558 

16 พฤศจิกำยน 2558 บริษัทฯ โดยมติคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 6/2558 อนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล
จำกก ำไรสุทธิของบริษัทฯ หุ้นละ 7.30 บำท จ ำนวน 150,000,000 หุ้น รวมเป็นจ ำนวนเงิน 
1,095,000,000 บำท และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 
ธันวำคม 2558 

18 เมษำยน 2559 ตำมมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2559 อนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปี 2558 ในอัตรำหุ้นละ1.54 บำท ส ำหรับงวดตั้งแต่เดือนตุลำคมถึง            
เดือนธันวำคม 2558 จ ำนวน 150,000,000 หุ้น รวมเป็นจ ำนวนเงิน 231,000,000 บำท 
และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 เมษำยน 2559 

3 มิถุนำยน 2559 บริษัทฯ โดยมติคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 2/2559 อนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล
จำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ งวดวันที่ 1 มกรำคม 2559 - วันที่ 31 พฤษภำคม 2559 
หุ้นละ 1.56 บำท จ ำนวน 150,000,000 หุ้น รวมเป็นจ ำนวนเงิน 234,000,000 บำท และ
ก ำหนดจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 มิถุนำยน 2559 

12 กรกฎำคม 2559 บริษัทฯ โดยมติคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 3/2559 อนุมัติซื้อหุ้นคืนจำกบริษัท อินเตอร์ 
เนชั่นแนล ไฟแนนซ์ คอร์ปอร์เรชั่น (“IFC”) ตำมรำคำตลำด (Market Price) เป็นจ ำนวน
เงินรวมทั้งสิ้น 169,675,616 บำท และอนุมัติมอบอ ำนำจให้นำงสำววันดี กุญชรยำคง             
เป็นผู้มีอ ำนำจลงนำมหรือกระท ำกำรแทนบริษัทฯ พร้อมประทับตรำบริษัทฯ ในกำรลงนำม
เอกสำรทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับกำรซื้อหุ้นคืนของบริษัทฯ 

27 กันยำยน 2559 บริษัทฯ โดยมติคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 4/2559 อนุมัติจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำก
ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ งวดวันที่ 1 มิถุนำยน 2559 - วันที่ 31 สิงหำคม 2559 หุ้นละ 
1.85 บำท จ ำนวน 150,000,000 หุ้น รวมเป็นจ ำนวนเงิน 277,500,000 บำท และก ำหนด
จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 กันยำยน 2559 
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13 ตุลำคม 2559 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 มีมติอนุมัติกำรแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของ 
บริษัทฯ และกำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ 

20 ธันวำคม 2559 บริษัทฯ โดยมติคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 6/2559 อนุมัติจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำก
ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ งวดวันที่ 1 กันยำยน 2559 - วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2559 
หุ้นละ 0.75 บำท จ ำนวน 150,000,000 หุ้น รวมเป็นจ ำนวนเงิน 112,500,000 บำท และ
ก ำหนดจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 ธันวำคม 2559 

1.3  โครงสร้างธุรกิจและภาพรวมของการถือหุ้นบริษัทในเครือของเอสพีซีจี 

ล า
ดับ

 

บริษัทและบริษัทในเครือ ช่ือย่อ วันท่ีจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน จ านวนหุ้น 
มูลค่าที่ตรา
ไว้ต่อหุ้น 

ผู้ถือหุ้น 
คิดเป็น 
(%) 

1. บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) SPCG 16 มีนำคม 2548 923,990,000 923,990,000 1 บำท 1.  กลุ่มตระกูลกุญชรยำคง 49.03 

       
2.  Gulf International Investment (Hongkong) 

Limited 
9.09 

       3.  Kyocera Corporation 1.46 
       4.  Others 40.42 

2. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด SPC 20 สิงหำคม 2539 1,500,000,000 150,000,000 10 บำท บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) 100 
3. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด SPE 3 สิงหำคม 2554 10,000,000 1,000,000 10 บำท บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) 100 
4. บริษัท โซลำร์ เพำเวอร์ แอสเซ็ท จ ำกัด SPA 4 พฤษภำคม 2555 240,000,000 24,000,000 10 บำท บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) 100 
5. บริษัท โซลำร์ เพำเวอร์ รูฟ จ ำกัด SPR 1 พฤษภำคม 2556 400,000,000 4,000,000 100 บำท บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) 76 
6. บริษัท สตีล แอนด์ โซล่ำรูฟ จ ำกัด SSR 5 กันยำยน 2554 57,373,340 5,737,334 10 บำท บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) 100 
7. บริษัท เอ็นเนเกท (ประเทศไทย) จ ำกัด EGT 4 กรกฎำคม 2555 10,000,000 100,000 100 บำท 1. บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) 30 
       2. บริษัท เอ็นเนเกท (ประเทศญี่ปุ่น) 49 
       3. บริษัท ไทยไอจิ เด็นกิ จ ำกัด 21 

8. บริษัท เอสพีซีจี ลีสซิ่ง จ ำกัด SPCG 
Leasing 

27 สิงหำคม 2558 1,000,000 10,000 100 บำท บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) 100 

9. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 1) จ ำกัด KR1 19 สิงหำคม 2552 320,000,000 32,000,000 10 บำท 1. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 70 
       2. บริษัท ไทยฟ้ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 30 

10. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (สกลนคร 1) จ ำกัด SN1 25 ธันวำคม 2552 217,800,000 21,780,000 10 บำท 1. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 70 
       2. บริษัท ไทยฟ้ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 30 

11. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (นครพนม 1) จ ำกัด NP1 5 มกรำคม 2553 218,100,000 21,810,000 10 บำท 1. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 85 
       2. บริษัท ไทยฟ้ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 15 

12. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 2) จ ำกัด KR2 25 กุมภำพันธ์ 2553 219,900,000 21,990,000 10 บำท 1. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 55 
       2. บริษัท ไทยฟ้ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 45 

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

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

15. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 3) จ ำกัด KR3 26 มีนำคม 2553 188,750,000 18,875,000 10 บำท 1. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 60 
       2. บริษัท ผลิตไฟฟ้ำรำชบุรีโฮลด้ิง จ ำกัด (มหำชน) 40 

16. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 4) จ ำกัด KR4 26 มีนำคม 2553 199,250,000 19,925,000 10 บำท 1. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 60 
       2. บริษัท ผลิตไฟฟ้ำรำชบุรีโฮลด้ิง จ ำกัด (มหำชน) 40 

17. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 7) จ ำกัด KR7 26 มีนำคม 2553 188,750,000 18,875,000 10 บำท 1. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 60 
       2. บริษัท ผลิตไฟฟ้ำรำชบุรีโฮลด้ิง จ ำกัด (มหำชน) 40 

18. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 5) จ ำกัด KR5 26 มีนำคม 2553 157,500,000 15,750,000 10 บำท บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 100 
19. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 8) จ ำกัด KR8 26 มีนำคม 2553 157,500,000 15,750,000 10 บำท บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 100 
20. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 9) จ ำกัด KR9 26 มีนำคม 2553 160,000,000 16,000,000 10 บำท บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 100 
21. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 3) จ ำกัด KK3 26 มีนำคม 2553 157,500,000 15,750,000 10 บำท บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 100 
22. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 4) จ ำกัด KK4 26 มีนำคม 2553 157,500,000 15,750,000 10 บำท บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 100 
23. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 5) จ ำกัด KK5 26 มีนำคม 2553 157,500,000 15,750,000 10 บำท บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 100 
24. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 8) จ ำกัด KK8 26 มีนำคม 2553 157,500,000 15,750,000 10 บำท บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 100 
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ดับ

 

บริษัทและบริษัทในเครือ ช่ือย่อ วันท่ีจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน จ านวนหุ้น 
มูลค่าที่ตรา
ไว้ต่อหุ้น 

ผู้ถือหุ้น 
คิดเป็น 
(%) 

25. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 6) จ ำกัด KR6 26 มีนำคม 2553 160,000,000 16,000,000 10 บำท บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 100 
26. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (บุรีรัมย์ 1) จ ำกัด BR1 29 ธันวำคม 2552 160,000,000 16,000,000 10 บำท บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 100 
27. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (บุรีรัมย์ 2) จ ำกัด BR2 25 มีนำคม 2553 160,000,000 16,000,000 10 บำท บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 100 
28. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 2) จ ำกัด KK2 26 มีนำคม 2553 165,000,000 16,500,000 10 บำท บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 100 
29. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 7) จ ำกัด KK7 26 มีนำคม 2553 162,500,000 16,250,000 10 บำท บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 100 
30. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (นครพนม 2) จ ำกัด NP2 25 มีนำคม 2553 157,500,000 15,750,000 10 บำท บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 100 
31. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (หนองคำย 1) จ ำกัด NK1 5 มกรำคม 2553 157,500,000 15,750,000 10 บำท บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 100 
32. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (บุรีรัมย์ 3) จ ำกัด BR3 26 มีนำคม 2553 157,500,000 15,750,000 10 บำท บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 100 
33. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (นครพนม 3) จ ำกัด NP3 25 มีนำคม 2553 157,500,000 15,750,000 10 บำท บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 100 
34. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (อุดรธำนี 1) จ ำกัด UD1 6 มกรำคม 2553 162,500,000 16,250,000 10 บำท บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 100 
35. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (เลย 2) จ ำกัด LO2 25 มีนำคม 2553 165,000,000 16,500,000 10 บำท 1. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 75 

       2. บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 25 
36. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (สกลนคร 2) จ ำกัด SN2 25 มีนำคม 2553 157,500,000 15,750,000 10 บำท บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 100 
37. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (สุรินทร์ 3) จ ำกัด SR3 25 มีนำคม 2553 157,500,000 15,750,000 10 บำท บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 100 
38. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 9) จ ำกัด KK9 26 มีนำคม 2553 157,500,000 15,750,000 10 บำท บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 100 
39. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 10) จ ำกัด KK10 26 มีนำคม 2553 165,000,000 16,500,000 10 บำท 1. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 75 

       2. บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 25 
40. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 6) จ ำกัด KK6 26 มีนำคม 2553 157,500,000 15,750,000 10 บำท บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 100 
41. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (สุรินทร์ 1) จ ำกัด SR1 24 ธันวำคม 2552 165,000,000 16,500,000 10 บำท 1. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 75 

       2. บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 25 
42. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (สุรินทร์ 2) จ ำกัด SR2 25 มีนำคม 2553 165,000,000 16,500,000 10 บำท 1. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 75 

       2.. บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 25 
43 บริษัท เอเจ เทคโนโลยี จ ำกัด AJ 18 กุมภำพันธ์ 2530 75,000,000 750,000 100 บำท 1. บริษัท โซลำร์ เพำเวอร์ แอสเซ็ท จ ำกัด 75 
       2. ดร. อำจอง ชุมสำย ณ อยุธยำ 25 

44 บริษัท ทิพยนำรำยณ์ จ ำกัด TP 18 มีนำคม 2548 80,000,000 800,000 100 บำท บริษัท โซลำร์ เพำเวอร์ แอสเซ็ท จ ำกัด 100 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) ชื่อย่อ SPCG เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ภำยใต้หมวดธุรกิจพลังงำนและสำธำรณูปโภค ด ำเนินธุรกิจในรูปแบบ Holding Company กล่ำวคือ SPCG เป็น           
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในเครือรวมจ ำนวน 44 บริษัท มีทุนจดทะเบียนช ำระแล้วทั้งหมดเท่ำกับ 923,990,000 บำท 

บริษัทในเครือ SPCG ประกอบธุรกิจหลัก แบ่งเป็น ธุรกิจโซลำร์ฟำร์ม (Solar Farm) จ ำนวน 36 โครงกำร  
มีก ำลังกำรผลิตรวม 260 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ 10 จังหวัด ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือและภำคกลำง (ลพบุรี)            
บนเนื้อที่รวมกว่ำ 5,000 ไร่ ธุรกิจจ ำหน่ำยหลังคำเหล็กพร้อมโครงสร้ำงครบวงจร ธุรกิจจ ำหน่ำยและรับติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ และธุรกิจให้สินเชื่อเช่ำซื้อแก่บริษัท และโรงงำนต่ำงๆ ในกำรลงทุนท ำระบบ
ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ (Solar Roof) และระบบประหยัดพลังงำนในรูปแบบต่ำงๆ 

 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จ ากัด 

บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด (SPC) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 สิงหำคม 2539 มีทุนจดทะเบียน 
10,000,000 บำท และต่อมำมีกำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 1,500,000,000 บำท ด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ
จำกพลังงำนแสงอำทิตย์ หรือที่เรียกว่ำโซลำร์ฟำร์ม (Solar Farm) จ ำนวน 34 โครงกำร ธุรกิจบริกำรรับเหมำก่อสร้ำง
โซลำร์ฟำร์ม แบบครบวงจร (EPC) และธุรกิจบริกำรด้ำนกำรปฏิบัติกำร กำรบ ำรุงรักษำ และกำรประมวลผล                
โซลำร์ฟำร์ม (OM&M) โดยปัจจุบัน SPC ให้บริกำร EPC และ OM&M เฉพำะบริษัทในเครือเท่ำนั้น 

SPC ได้เริ่มด ำเนินธุรกิจเมื่อวันที่ 1 มิถุนำยน 2551 โดยเข้ำท ำสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPAs) กับกำรไฟฟ้ำ     
ส่วนภูมิภำค (กฟภ.) จ ำนวน 34 สัญญำ รวมก ำลังผลิตไฟฟ้ำทั้งสิ้นประมำณ 253 เมกะวัตต์ SPC เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ำ
ขนำดเล็กมำกที่ผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ได้รับส่วนเพ่ิมรำคำรับซื้อไฟฟ้ำ (Adder) ในอัตรำ 8 บำท                
ต่อกิโลวัตต์/ชั่วโมง เป็นเวลำ 10 ปี นับจำกวันเริ่มต้นซื้อขำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์ SPC ได้พัฒนำโครงกำรโซลำร์ฟำร์ม 
แล้วเสร็จทุกโครงกำรตั้งแต่กลำงปี 2557 ที่ผ่ำนมำ 

 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 

บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (SPE) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 สิงหำคม 2554           
มีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บำท ประกอบธุรกิจกำรให้บริกำรออกแบบทำงวิศวกรรม ก่อสร้ำงโซลำร์ฟำร์มแบบครบ
วงจร (Engineering Procurement Construction หรือ “EPC”) ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ตลอดจนธุรกิจ
บริหำรด้ำนกำรปฏิบัติกำรและกำรบ ำรุงรักษำโซลำร์ฟำร์ม (Operation Maintenance and Monitoring หรือ 
OM&M)   
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 บริษัท สตีล แอนด์ โซล่า รูฟ จ ากัด 

บริษัท สตีล แอนด์ โซล่ำ รูฟ จ ำกัด (SSR) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กันยำยน 2554 เพ่ือรองรับ            
กำรโอนธุรกิจเดิมของบริษัท สตีล อินเตอร์เทค จ ำกัด (มหำชน) ภำยหลังกำรควบรวมกิจกำรแล้วเสร็จ มีทุน                   
จดทะเบียน 57,373,340 บำท ประกอบธุรกิจผลิต จ ำหน่ำย และให้บริกำรติดตั้งหลังคำเหล็กรีดลอน หรือที่เรียกกัน
ทั่วไปว่ำหลังคำเมทัลชีท (Metal Sheet Roofing) ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ "ROLLFORM" และได้รับกำรรับรอง
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม "มอก.1128-2535 แผ่นเหล็กมุงหลังคำ" ซึ่งทำง SSR ได้วิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์         
ให้ง่ำยต่อกำรน ำไปใช้งำน รำคำประหยัด สำมำรถน ำไปติดตั้งได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว ด้วยรูปลอนที่หลำกหลำยสีสัน          
ที่มีให้เลือกมำกมำย และควำมหนำที่ระบุได้ตำมต้องกำร   

 บริษัท เอ็นเนเกท (ประเทศไทย) จ ากัด 

บริษัท เอ็นเนเกท (ประเทศไทย) จ ำกัด (EGT) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 กรกฏำคม 2555 มีทุนจด
ทะเบียน 10,000,000 บำท EGT เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่ำงบริษัท เอ็นเนเกท (ประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 49 
บริษทั เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 30 และบริษัท ไทยไอจิ เด็นกิ จ ำกัด ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 21 ประกอบ
ธุรกิจหลักคือตู้สวิตซ์ตัดตอนระบบไฟฟ้ำแรงดันสูงขนำด 22 กิโลโวลต์ – 33 กิโลโวลต์ และตู้ควบคุมระบบไฟฟ้ำ
ส ำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็ก บริษัทฯ สำมำรถจัดจ ำหน่ำยตู้สวิตซ์ตัดตอนระบบไฟฟ้ำแรงดันสูงและตู้ควบคุมระบบ
ไฟฟ้ำ ส ำหรับกำรประยุกต์ใช้งำนในรูปแบบต่ำงๆ รวมทั้งกำรติดตั้งและกำรบ ำรุงรักษำ ส ำหรับทั้งโซลำร์ฟำร์มและ
ผู้สนใจรำยอ่ืนๆ 

 นอกจำกนี้ EGT ยังเป็นผู้ พัฒนำระบบจัดกำรพลังงำน (Energy Management System) ระบบกำร              
จัดกำรพลังงำนภำยในบ้ำนและอำคำรในประเทศไทย ทั้งนี้  ระบบกำรจัดกำรพลังงำนเป็นเครื่องมือในกำรประหยัด 
กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำในครัวเรือน ส ำนักงำนและโรงงำน และประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้พลังงำน นอกเหนือจำกกำร
ตรวจสอบไฟฟ้ำจำกพลังงำนเซลล์แสงอำทิตย์ เพ่ือน ำไปสู่ประสิทธิภำพของกำรใช้พลังงำน กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม           
ในประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ ทั้งในทำงตรงและทำงอ้อมผ่ำนทำงธุรกิจและผลิตภัณฑ์ 

 บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ แอสเซ็ท จ ากัด 

บริษัท โซลำร์ เพำเวอร์ แอสเซ็ท จ ำกัด (SPA) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤษภำคม 2555 มีทุน                
จดทะเบียน 112,500,000 บำท ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้น (Holding Company) ในบริษัทย่อยที่ด ำเนินธุรกิจ               
โซลำร์ฟำร์ม จ ำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอ เจ เทคโนโลยี จ ำกัด (AJ) และบริษัท ทิพยนำรำยณ์ จ ำกัด (TP) ซึ่งทั้ง                    
2 โครงกำรมีสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPAs) กับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) จ ำนวน 3 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดลพบุรี 
SPA ท ำกำรพัฒนำโครงกำรโซลำร์ฟำร์มทั้ง 2 แห่ง จนแล้วเสร็จและเริ่มจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์เมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน 
2556 ที่ผ่ำนมำ และต่อมำมีกำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 240 ,000,000 บำท เพ่ือใช้ในกำรลงทุนโครงกำรโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Farm) ในต่ำงประเทศ 
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 บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จ ากัด 

บริษัท โซลำร์ เพำเวอร์ รูฟ จ ำกัด (SPR) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 1 พฤษภำคม 2556 มีทุนจดทะเบียน 
400,000,000 บำท ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มในกำรด ำเนินธุรกิจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ                    
(Solar Roof) ส ำหรับบ้ำนพักอำศัย ส ำนักงำน อำคำรธุรกิจขนำดเล็ก ธุรกิจขนำดกลำง และธุรกิจขนำดใหญ่               
รวมถึงโรงงำนอุตสำหกรรมและอ่ืนๆ แห่งแรกในประเทศไทยและในประชำคมอำเซียน โดยเมื่อวันที่ 18 กันยำยน 
2557 ที่ผ่ำนมำ SPR ได้แต่งตั้งบริษัท โฮม โปรดักซ์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) หรือ HomePro เป็นตัวแทนจ ำหน่ำย
ระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ ส ำหรับบ้ำนพักอำศัย (ขนำดก ำลังกำรผลิตไม่เกิน 10 กิโลวัตต์) 
แบ่งเป็นกำรติดตั้งเพ่ือจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเข้ำสู่ระบบของกำรไฟฟ้ำนครหลวง หรือกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค และส ำหรับกำรใช้
ภำยในครัวเรือน 

 บริษัท เอสพีซีจี ลีสซ่ิง จ ากัด 

บริษัท เอสพีซีจี ลีสซิ่ง จ ำกัด (SPCG Leasing) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหำคม 2558             
มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บำท ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อเช่ำซื้อแก่บริษัท และโรงงำนต่ำงๆ ในกำรลงทุนท ำระบบ
ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ (Solar Roof) และระบบประหยัดพลังงำนในรูปแบบต่ำงๆ เพ่ือประหยัด
พลังงำนและสนับสนุนกำรใช้พลังงำนทดแทนในประเทศ 

2.1  ภาพรวมของการประกอบธุรกิจของบริษัท 

โครงสร้างธุรกิจและภาพรวมที่เกี่ยวกับบริษัทในเครือของเอสพีซีจี 

รำยละเอียดของโซลำร์ฟำร์มทั้ง 36 โครงกำรของ SPC และ SPA มีดังต่อไปนี้ 

ล าดับ ชื่อโซลาร์ฟาร์ม 

ก าลังการ
ผลิตตาม
สัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้า 
(เมกะวัตต์) 

จังหวัดท่ีตั้ง
โรงไฟฟ้า 

ทุนจดทะเบียน 
การลงทุน
ของ SPC 
และ SPA 

สัญญาลงวันท่ี COD 

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

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

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

7. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(โครำช 3) จ ำกัด 5.88 นครรำชสีมำ 188,750,000 60% 8 ม.ค. 2553 9 มี.ค.2555 
8. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(โครำช 4) จ ำกัด 5.88 นครรำชสีมำ 199,250,000 60% 8 ม.ค. 2553 14 พ.ค. 2555 
9. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(โครำช 7) จ ำกัด 5.88 นครรำชสีมำ 188,750,000 60% 8 ม.ค. 2553 30 พ.ค. 2555 
10. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(โครำช 5) จ ำกัด 5.88 นครรำชสีมำ 157,500,000 100% 8 ม.ค. 2553 15 ม.ค. 2556 
11. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(โครำช 8) จ ำกัด 5.88 นครรำชสีมำ 157,500,000 100% 8 ม.ค. 2553 15 ม.ค. 2556 
12. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(โครำช 9) จ ำกัด 5.88 นครรำชสีมำ 160,000,000 100% 8 ม.ค. 2553 16 ม.ค. 2556 
13. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(ขอนแก่น 3) จ ำกัด 5.88 ขอนแกน่ 157,500,000 100% 8 ม.ค. 2553 17 ม.ค. 2556 
14. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(ขอนแก่น 4) จ ำกัด 5.88 ขอนแกน่ 157,500,000 100% 8 ม.ค. 2553 17 ม.ค. 2556 
15. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(ขอนแก่น 5) จ ำกัด 5.88 ขอนแกน่ 157,500,000 100% 8 ม.ค. 2553 18 ม.ค. 2556 
16. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(ขอนแก่น 8) จ ำกัด 5.88 ขอนแกน่ 157,500,000 100% 8 ม.ค. 2553 18 ม.ค. 2556 
17. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(โครำช 6) จ ำกัด 5.88 นครรำชสีมำ 160,000,000 100% 8 ม.ค. 2553 26 มิ.ย. 2556 
18. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(บุรีรัมย์ 1) จ ำกัด 5.88 บุรีรัมย์ 160,000,000 100% 8 ม.ค. 2553 26 มิ.ย. 2556 
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ล าดับ ชื่อโซลาร์ฟาร์ม 

ก าลังการ
ผลิตตาม
สัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้า 
(เมกะวัตต์) 

จังหวัดท่ีตั้ง
โรงไฟฟ้า 

ทุนจดทะเบียน 
การลงทุน
ของ SPC 
และ SPA 

สัญญาลงวันท่ี COD 

19. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(บุรีรัมย์ 2) จ ำกัด 5.88 บุรีรัมย์ 160,000,000 100% 8 ม.ค. 2553 26 มิ.ย. 2556 
20. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(ขอนแก่น 2) จ ำกัด 5.88 ขอนแกน่ 165,000,000 100% 8 ม.ค. 2553 29 ก.ค. 2556 
21. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(ขอนแก่น 7) จ ำกัด 5.88 ขอนแกน่ 162,500,000 100% 8 ม.ค. 2553 1 ต.ค. 2556 
22. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(นครพนม 2) จ ำกัด 5.88 นครพนม 157,500,000 100% 8 ม.ค. 2553 27 ก.พ. 2557 
23. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(หนองคำย 1) จ ำกัด 5.88 หนองคำย 157,500,000 100% 8 ม.ค. 2553 28 ก.พ. 2557 
24. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(บุรีรัมย์ 3) จ ำกัด 5.88 บุรีรัมย์ 157,500,000 100% 8 ม.ค. 2553 6 มี.ค. 2557 
25. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(นครพนม 3) จ ำกัด 5.88 นครพนม 157,500,000 100% 8 ม.ค. 2553 10 มี.ค. 2557 
26. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(อุดรธำนี 1) จ ำกัด 5.88 อุดรธำน ี 162,500,000 100% 8 ม.ค. 2553 1 เม.ย. 2557 
27. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(เลย 2) จ ำกัด 5.88 เลย 165,000,000 75% 8 ม.ค. 2553 24 เม.ย. 2557 
28. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(สกลนคร 2) จ ำกัด 5.88 สกลนคร 157,500,000 100% 8 ม.ค. 2553 25 เม.ย. 2557 
29. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(สุรินทร์ 3) จ ำกัด 5.88 สุรินทร ์ 157,500,000 100% 11 มี.ค. 2553 29 เม.ย. 2557 
30. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(ขอนแก่น 9) จ ำกัด 5.88 ขอนแกน่ 157,500,000 100% 11 มี.ค. 2553 20 พ.ค. 2557 
31. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(ขอนแก่น 10) จ ำกัด 5.88 ขอนแกน่ 165,000,000 75% 8 ม.ค. 2553 20 พ.ค. 2557 
32. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(ขอนแก่น 6) จ ำกัด 5.88 ขอนแกน่ 157,500,000 100% 8 ม.ค. 2553 30 พ.ค. 2557 
33. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(สุรินทร์ 1) จ ำกัด 5.88 สุรินทร ์ 165,000,000 75% 8 ม.ค. 2553 27 มิ.ย. 2557 
34. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร ์(สุรินทร์ 2) จ ำกัด 5.88 สุรินทร ์ 165,000,000 75% 8 ม.ค. 2553 27 มิ.ย. 2557 
35. บริษัท เอเจ เทคโนโลยี จ ำกัด 3.00 ลพบุรี 75,000,000 75% 18 ส.ค. 2554 25 มิ.ย. 2556 
36. บริษัท ทิพยนำรำยณ์ จ ำกัด 3.00 ลพบุรี 80,000,000 100% 18 ส.ค. 2554 25 มิ.ย. 2556 

2.2  โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัทฯ สำมำรถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท กล่ำวคือ 

2.1.1 รายได้จากธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 ส่วนคือ 
(1) รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์จำกโซลำร์ฟำร์ม 
(2) รำยได้จำกธุรกิจบริกำรรับเหมำก่อสร้ำงโซลำร์ฟำร์มแบบครบวงจร (EPC) 
(3) รำยได้จำกธุรกิจบริกำรด้ำนกำรปฏิบัติกำร กำรบ ำรุงรักษำ และกำรประมวลผลโซลำร์ฟำร์ม 

(OM&M) 

2.1.2 รายได้จากธุรกิจหลังคาเหล็กและโครงสร้าง ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ส่วนคือ 
(1) รำยได้จำกกำรขำย 
(2) รำยได้จำกกำรขำยพร้อมติดตั้ง 

2.1.3 รายได้จากธุรกิจการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ส่วนคือ 
(1) รำยได้จำกกำรขำย 
(2) รำยได้จำกกำรขำยพร้อมติดตั้ง 
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โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัทฯ ส ำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวำคม 2557 , 2558 และ 2559                          
สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

หมายเหตุ: *   ร้อยละของรำยได้รวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างรายได ้

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 
รอบปีสิ้นสุดวันที ่  

31-ธ.ค.-57 
รอบปีสิ้นสุดวันที ่ 

31-ธ.ค.-58 
รอบปีสิ้นสุดวันที ่  

31-ธ.ค.-59 
รอบปีสิ้นสุดวันที ่

31-ธ.ค.-57 
รอบปีสิ้นสุดวันที ่

31-ธ.ค.-58 
รอบปีสิ้นสุดวันที ่

31-ธ.ค.-59 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ* 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ* 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ* 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ* 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ* 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ* 

(1) ธุรกิจโซลำร์ฟำร์ม 
          

  
1. รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ - - - - - - 3,957.30 89.7 4,529.50 89.6 4,361.50 78.7 
2 รำยได้จำกสัญญำกอ่สร้ำง - - - - - - - - - - - - 
3. รำยได้จำกกำรให้บริกำร - - - - - - - - - - - - 
รวมรายได้ธุรกิจโซลาร์ฟารม์ - - - - - - 3,957.30 89.7 4,529.50 89.6 4,361.50 78.7 
(2) ธุรกิจเหล็ก                         
1. รำยได้จำกกำรขำย - - - - - - 167.9 3.8 163 3.2 143.1 2.6 
2. รำยได้จำกกำรขำยพร้อมติดตั้ง - - - - - - 106 2.4 93.1 1.8 68.3 1.2 
รวมรายได้ธุรกิจเหล็ก - - - - - - 273.9 6.2 256.1 5 211.4 3.8 
(3) ธุรกิจกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ 

                        

1. รำยได้จำกกำรขำย - - - -     1.8 0.1 12.8 0.3 12.4 0.2 
2. รำยได้จำกกำรขำยพร้อมติดตั้ง - - - -     124.1 2.8 201.6 4 862.8 15.6 
รวมรายได้ธุรกิจการติดตั้งระบบ 
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์
บนหลังคา** 

- - - -     125.9 2.9 214.4 4.3 875.2 15.8 

(4) รำยได้อื่น 1,138.10 100 1,904.10 100 1,636.90 100 53.6 1.2 57.6 1.1 96.2 1.7 

รวมรายได้ทั้งหมด 1,138.10 100 1,904.10 100 1,636.90 100 4,410.70 100 5,057.60 100 5,544.30 100 
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 โครงสร้างรายได้ของธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม 

โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัทฯ จำกธุรกิจโซลำร์ฟำร์ม ซึ่งบริษัทฯ ด ำเนินกำรผ่ำน SPC ส ำหรับรอบปีบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557, 2558 และ 2559 สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

โครงสร้างรายได ้

รอบปีสิ้นสุดวันที ่
31-ธ.ค.-57 

รอบปีสิ้นสุดวันที ่
31-ธ.ค.-58 

รอบปีสิ้นสุดวันที ่
31-ธ.ค.-59 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ * 
 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ * 
 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ * 
 

งบ
กา

รเง
ินร

วม
ขอ

ง  
SP

CG
  

1. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 1) จ ำกัด 123.7 3.1 132.5 2.9 126.7 2.9 

2. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (สกลนคร 1) จ ำกัด 114.6 2.9 126.3 2.8 120.6 2.8 

3. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (นครพนม 1) จ ำกัด 114.3 2.9 122.9 2.7 119.4 2.7 
4. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 2) จ ำกัด 125.1 3.2 132.9 2.9 127.6 2.9 
5. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (เลย 1) จ ำกัด 114.9 2.9 123.3 2.7 117.3 2.7 
6. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 1) จ ำกัด 116.2 2.9 123.9 2.8 121.9 2.8 
7. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 3) จ ำกัด 122.5 3.1 131.6 2.9 126.3 2.9 
8. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 4) จ ำกัด 119.4 3.0 128.9 2.9 122.6 2.8 
9. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 7) จ ำกัด 120.6 3.0 130.8 2.9 125.6 2.9 
10. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 5) จ ำกัด 133.8 3.4 133.0 2.9 127.4 2.9 
11. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 8) จ ำกัด 133.5 3.4 132.9 2.9 127.6 2.9 
12. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 9) จ ำกัด 132.9 3.4 129.9 2.9 124.5 2.9 
13. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 3) จ ำกัด 130.2 3.3 125.9 2.8 123.2 2.8 
14. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 4) จ ำกัด 128.5 3.2 122.3 2.7 119.7 2.7 
15. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 5) จ ำกัด 134.7 3.4 129.5 2.9 126.1 2.9 
16. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 8) จ ำกัด 135.4 3.4 132.6 2.9 128.2 2.9 
17. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 6) จ ำกัด 134.4 3.4 132.7 2.9 127.2 2.9 
18. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (บุรีรัมย์ 1) จ ำกดั 135.8 3.4 133.3 2.9 127.4 2.9 
19. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (บุรีรัมย์ 2) จ ำกดั 134.6 3.4 131.3 2.9 126.5 2.9 
20. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 2) จ ำกัด 131.8 3.3 127.9 2.8 125.8 2.9 
21. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 7) จ ำกัด 133.2 3.4 129.3 2.9 125.2 2.9 
22. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (นครพนม 2) จ ำกัด 104.2 2.6 125.1 2.8 119.9 2.7 
23. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (หนองคำย 1) จ ำกัด 105.3 2.7 126.6 2.8 120.3 2.8 
24. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (บุรีรัมย์ 3) จ ำกดั 108.6 2.7 133.6 3.0 129.4 3.0 
25. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (นครพนม 3) จ ำกัด 101.2 2.6 127.8 2.8 122.8 2.8 
26. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (อุดรธำน ี1) จ ำกดั 94.9 2.4 128.1 2.8 123.7 2.8 
27. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (เลย 2) จ ำกัด 84.1 2.1 122.2 2.7 118.2 2.7 
28. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (สกลนคร 2) จ ำกัด 88.6 2.2 130.5 2.9 125.5 2.9 
29. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (สุรินทร์ 3) จ ำกดั 92.5 2.3 135.9 3.0 131.0 3.0 
30. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 9) จ ำกัด 78.6 2.0 124.0 2.7 120.3 2.8 
31. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 10) จ ำกัด 77.4 2.0 126.0 2.8 122.2 2.8 
32. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 6) จ ำกัด 76.6 1.9 128.2 2.8 125.7 2.9 
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โครงสร้างรายได ้

รอบปีสิ้นสุดวันที ่
31-ธ.ค.-57 

รอบปีสิ้นสุดวันที ่
31-ธ.ค.-58 

รอบปีสิ้นสุดวันที ่
31-ธ.ค.-59 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ * 
 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ * 
 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ * 
 

งบ
กา

รเง
ินร

วม
ขอ

ง 
SP

CG
  

33. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (สุรินทร์ 1) จ ำกดั 69.0 1.8 136.8 3.0 128.1 2.9 
34. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (สุรินทร์ 2) จ ำกดั 67.9 1.7 137.5 3.0 128.9 3.0 
35.  บริษัท เอ เจ เทคโนโลยี จ ำกัด 68.9 1.8 66.4 1.5 63.8 1.5 
36. บริษัท ทิพยนำรำยณ ์จ ำกัด 69.4 1.8 67.1 1.5 64.9 1.5 
รวมรายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้า 3,957.3 100.0 4,529.5 100.0 4,361.5 100.0 

งบ
กำ

รเง
นิ 

เฉ
พำ

ะก
ิจก

ำร
**

 

รำยได้จำกธุรกิจบรกิำรรับเหมำก่อสร้ำงโซลำร์ฟำร์ม
แบบครบวงจร (“EPC”) *** 

- - - - - - 

รำยได้จำกธุรกิจบรกิำรด้ำนกำรปฏบิัติ  
กำรบ ำรุงรักษำ และกำรประมวลผลโซลำร์ฟำร์ม 
(“OM&M”) *** 

- - - - - - 

รวมรายได้ของธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม 3,957.3 100.0 4,529.5 100.0 4,361.5 100.0 

หมายเหตุ:    *  คิดเป็นร้อยละของรำยได้ของธุรกิจโซลำร์ฟำร์ม 
 

2.3 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 

ปัจจุบันบริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) (SPCG) ด ำเนินธุรกิจในรูปแบบ Holding Company โดยได้ลงทุน
ในธุรกิจหลัก 4 ธุรกิจ คือ 

(1) ธุรกิจผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ ซึ่งสำมำรถแบ่งได้เป็น 3 ส่วนดังนี้ 
(1.1) ธุรกิจลงทุนและพัฒนำโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Farm) 
(1.2) ธุรกิจธุรกิจบริกำรรับเหมำก่อสร้ำงโซลำร์ฟำร์มแบบครบวงจร (EPC) 
(1.3) ธุรกิจบริกำรด้ำนกำรปฏิบัติกำร กำรบ ำรุงรักษำ และกำรประมวลผลโซลำร์ฟำร์ม (OM&M) 

(2) ธุรกิจหลังคำเหล็กและโครงสร้ำง 
(3) ธุรกิจจ ำหน่ำยและรับติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ (Solar Roof) 
(4) ธุรกิจให้สินเชื่อเช่ำซื้อแก่บริษัท และโรงงำนต่ำงๆ ในกำรลงทุนท ำระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์

บนหลังคำ (Solar Roof) และระบบประหยัดพลังงำนในรูปแบบต่ำงๆ เพ่ือประหยัดพลังงำนและ
สนับสนุนกำรใช้พลังงำนทดแทนในประเทศ* 

หมายเหตุ: *เนื่องจำกเพิ่งเริ่มจัดตั้งบริษัทฯ และเริ่มด ำเนินกำรในปี 2558 จึงยังไม่มีนัยส ำคัญต่อโครงสร้ำงรำยได้ของบริษัทฯ              
ดังนั้นยังไม่แสดงข้อมูลกำรประกอบธุรกิจในรำยละเอียด 
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2.3.1  ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

1. ธุรกิจลงทุนและพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) 
 

1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และการให้บริการ 

บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจลงทุนและพัฒนำโซลำร์ฟำร์มที่เป็นกิจกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ส ำคัญ           
ของประเทศ โดยด ำเนินกิจกำรผ่ำนบริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด (SPC) และบริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ แอสเซท จ ำกัด (SPA) 
ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ทั้งนี้ SPC และ SPA ด ำเนินกิจกำรลงทุนและพัฒนำโซลำร์ฟำร์ม          
ที่แปลงพลังงำนแสงอำทิตย์เป็นพลังงำนไฟฟ้ำโดยตรง (PHOTOVOLTAICS) โดยได้ด ำเนินกำรจัดตั้งบริษัทในเครือ   
จ ำนวน 36 บริษัท ในแต่ละบริษัทจะเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยเล็กมำก (Very Small Power Producer: VSPP)             
มีสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำกับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ. ) และโซลำร์ฟำร์มทั้ง 36 โครงกำรได้รับกำรสนับสนุนจำก                
โครงกำรสนับสนุนพลังงำนทดแทนของส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน กระทรวงพลังงำน จึงส่งผลให้ได้รับสิทธิ
ประโยชน์จำกส่วนเพ่ิมรำคำรับซื้อไฟฟ้ำ (adder) จำก กฟภ. ในอัตรำ 8 บำท ต่อ 1 กิโลวัตต์/ชั่วโมง เป็นระยะเวลำ 
10 ปีนบัจำกวันเริ่มจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์ (COD)  

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) 

ปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงกำรโซลำร์ฟำร์มที่ได้ด ำเนินกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์แล้ว           
ทั้งสิ้น 36 โครงกำร ก ำลังกำรผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 260 เมกะวัตต์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการโซลาร์ฟาร์ม (โคราช 5 และโคราช 8) 
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ทั้งนี้ โซลำร์ฟำร์มทั้ง 36 โครงกำรได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริม            
กำรลงทุน (BOI) ภำยใต้สิทธิประโยชน์สูงสุด กล่ำวคือเป็นโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำเทคโนโลยี พลังงำนสะอำด 
ส่งเสริมกำรป้องกันและรักษำสิ่งแวดล้อม บัตรส่งเสริมกำรลงทุนที่บริษัทเหล่ำนี้ได้รับจะท ำให้บริษัทเหล่ำนี้มีสิทธิพิเศษ
ต่ำงๆ ที่ส ำคัญดังต่อไปนี้ 

 ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
 ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำร                     

มีก ำหนด 8 ปีนับจำกวันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น 
 ได้รับลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 ของอัตรำปกติ มีก ำหนดเวลำ 5 ปี 

หลังจำกครบก ำหนด 8 ปีที่ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิ 
 อนุญำตให้หักค่ำติดตั้งหรือก่อสร้ำงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกจำกก ำไรสุทธิร้อยละ 25                  

ของเงินลงทุนในกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม โดยสำมำรถเลือกหักจำกก ำไรสุทธิของปีใด          
ปีหนึ่งหรือหลำยปีก็ได้ภำยใน 10 ปีนับแต่วันที่มีรำยได้จำกกำรลงทุน 

 ได้รับยกเว้นไม่ต้องน ำเงินปันผลจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนไปรวมค ำนวณ
เพ่ือเสียภำษีเงินได้ส ำหรับระยะเวลำที่ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล 

1.2 การตลาดและการแข่งขัน 
 

1.2.1 กลยุทธ์การแข่งขัน 

SPCG มีกลยุทธ์กำรแข่งขันในกำรประกอบธุรกิจลงทุนและพัฒนำโซลำร์ฟำร์มดังต่อไปนี้ 

1.  เนื่องจำกผู้บริหำรระดับสูงของ SPCG เป็นผู้ที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรบริหำรกำรผลิต
ไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์เป็นระยะเวลำยำวนำนกว่ำ 30 ปี จึงสำมำรถที่จะก ำหนดรูปแบบกำรพัฒนำทำงธุรกิจ           
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งในด้ำนงำนวิศวกรรม งำนบริหำรและควบคุม ประสิทธิภำพกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำน
แสงอำทิตย์ให้ได้ในอัตรำสูงสุดตำมเป้ำหมำย 

2.  เนื่องจำกโครงกำรโซลำร์ฟำร์มต้องใช้อุปกรณ์หลักที่ส ำคัญ ได้แก่ แผงเซลล์แสงอำทิตย์                   
เครื่องแปลงไฟ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง SPCG ได้ท ำกำรคัดเลือกแผงเซลล์แสงอำทิตย์ที่มีประสิทธิภำพของบริษัท              
เคียวเซร่ำ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลำดหลักทรัพย์ของประเทศญี่ปุ่น กล่ำวคือบริษัท           
เคียวเซร่ำ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจมำยำวนำนกว่ำ 55 ปี มีก ำลังกำรผลิต 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปุ่น               
มีสถำนะทำงกำรเงินที่มั่นคง มีประสิทธิภำพกำรผลิตไฟฟ้ำจำกแผงเซลล์แสงอำทิตย์ เป็นระยะเวลำ 25 ปี โดยใน 12 ปี
แรกจะต้องมีก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 และในปีที่ 25 จะต้องมีก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
80 กำรลงทุนด้ำนกำรจัดซื้อในช่วงอำยุของโซลำร์ฟำร์ม ถือเป็นหัวใจที่ส ำคัญยิ่งที่ผู้บริหำรต้องตระหนักถึงควำมยั่งยืน
ของผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอำทิตย์ เพ่ือให้ควำมมั่นใจในกำรผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ และมีบริษัทผู้ผลิต               
ที่มั่นคงยั่งยืนรับผิดชอบในระยะเวลำกำรรับประกันถึง 25 ปี (http://www.kyocera.com.sg/) 

อีกส่วนหนึ่งที่เป็นอุปกรณ์หลักที่ส ำคัญคือเครื่องแปลงไฟ (Inverter) SPCG เลือกใช้เครื่อง
แปลงไฟที่มีประสิทธิภำพสูงสุดด้ำนกำรผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ของบริษัท SMA ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่ใน                 
ตลำดหลักทรัพย์ของประเทศเยอรมนี ซึ่งให้กำรรับประกันสินค้ำถึง 20 ปี ดังนั้นจึงท ำให้มีควำมมั่นใจต่ออุปกรณ์หลัก   
ที่ส ำคัญในเรื่องกำรดูแลรักษำ โดยบริษัทผู้ผลิตและจ ำหน่ำยที่มีประสบกำรณ์กว่ำ 30 ปี (http://www.sma.de/en) 

http://www.kyocera.com.sg/
http://www.sma.de/en
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3.  SPCG มีผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรออกแบบทำงวิศวกรรมขั้นสูงของโครงกำรโซลำร์ฟำร์ม                       
โดยให้ควำมส ำคัญด้ำนกำรออกแบบ เพ่ือให้เกิดกำรผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด                  
โดยโครงสร้ำงทั้งหมดมุ่งเน้นควำมมั่นคงที่มีอำยุกว่ำ 30 ปี เพ่ือให้เกิดควำมมั่นใจในกำรลงทุนครั้งแรกเพียงครั้งเดียว  
อีกทั้งเพ่ือลดค่ำใช้จ่ำยในอนำคตระยะยำว โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งจำกประสบกำรณ์อันเชี่ยวชำญของทีมงำน SPCG             
กำรพัฒนำโครงกำรโซลำร์ฟำร์มทั้ง 36 โครงกำร รวมก ำลังกำรผลิต 260 เมกะวัตต์ สำมำรถแล้วเสร็จภำยในระยะเวลำ
ที่ก ำหนด 

4. จำกกำรที่ SPCG เป็นผู้บุกเบิกกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์เชิงพำณิชย์แห่งแรก           
และพัฒนำธุรกิจผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ (Solar Roof) ทั้งในรูปแบบบ้ำนที่อยู่อำศัย โครงกำร                
บ้ำนจัดสรร อำคำรพำณิชย์ อำคำรส ำนักงำน อำคำรส่วนรำชกำร โรงงำนอุตสำหกรรม และอำคำรขนำดใหญ่ จ ำนวน 
100-300 หลังคำ ซึ่งมีแผนขยำยโอกำสทำงธุรกิจเพ่ือเข้ำสู่ตลำดลูกค้ำรำยย่อย เพ่ือมุ่งเน้นด้ำนกำรประหยัดพลังงำน 
โดยมีแผนธุรกิจที่จะท ำกำรจ ำหน่ำยและติดตั้ง Solar Roof จ ำนวนกว่ำ 3,000 ระบบ ร่วมกับคู่ค้ำที่ส ำคัญ 

5.  SPCG ได้เข้ำร่วมทุนกับบริษัท เอ็นเนเกท (ประเทศไทย) จ ำกัด ซึ่งเป็นผู้พัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรพลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ (Energy Management System) ระบบสำยส่งอัจฉริยะ (Smart Grid)                 
และระบบมิเตอร์วัดไฟอัจฉริยะ (Smart Meter) ซึ่ง SPCG และ ENEGATE จะร่วมกันกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือ
จ ำหน่ำยทั้งในประเทศไทยและภูมิภำคอำเซียนต่อไป 

1.2.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  

ด้วย SPCG ได้ด ำเนินกำรพัฒนำโครงกำรโซลำร์ฟำร์มและท ำกำรจัดตั้งบริษัทภำยใต้บริษัท 
ในเครือ 1 โครงกำร ต่อ 1 บริษัท แต่ละบริษัทได้เข้ำท ำสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำกับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ซึ่งเป็นหน่วยงำน
รัฐวิสำหกิจภำยใต้กำรก ำกับดูแลของกระทรวงมหำดไทย ดังนั้นระบบกำรผลิตและจ ำหน่ำย ไฟฟ้ำจำกพลังงำน
แสงอำทิตย์ของโซลำร์ฟำร์มทั้ง 36 แห่ง มีกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำครับซื้อไฟฟ้ำทุกหน่วย โดยมีโครงสร้ำงรำยรับแบ่งเป็น 
3 ส่วน คือ 

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

น ำเข้ำและอัตรำเงินแลกเปลี่ยนระหว่ำงประเทศ 

1.2.3 ช่องทางการจัดจ าหน่าย  

เนื่องจำกธุรกิจลงทุนและพัฒนำโซลำร์ฟำร์มเป็นกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟภ. ดังนั้น
ช่องทำงในกำรจัดจ ำหน่ำยของธุรกิจนี้ จึงเป็นกำรเชื่อมต่อไฟฟ้ำจำกโครงกำรโซลำร์ฟำร์มแต่ละโครงกำรเข้ำสู่ระบบ
ของ กฟภ. โดยผ่ำนมิเตอร์วัดจ ำนวนหน่วยของไฟฟ้ำที่ส่งให้แก่ กฟภ. 
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 การจัดหาที่ดินส าหรับโครงการโซลาร์ฟาร์ม 

บริษัทในเครือของ SPC และ SPA ซึ่งด ำเนินโครงกำรโซลำร์ฟำร์มจะถือกรรมสิทธิ์เป็น
เจ้ำของที่ดินที่ใช้ส ำหรับก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำทุกแห่ง โดยมีนโยบำยกำรเลือกท ำเลที่ตั้งของโครงกำรโซลำร์ฟำร์มดังนี้ 

1. ที่ดินติดถนนใหญ่ และใกล้กับจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ำของ กฟภ. เพ่ือประหยัดค่ำสำยไฟ 
และลดอัตรำกำรสูญเสียไฟฟ้ำจำกระยะทำงท่ีใช้ในกำรเชื่อมต่อไฟฟ้ำกับระบบของ 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 ได้มีกำรควบคุมให้บริษัทในเครือปฏิบัติตำมขั้นตอนข้ำงต้นอย่ำงถูกต้องและ
เคร่งครัด โดยในกำรก่อสร้ำงโซลำร์ฟำร์มทุกโครงกำรของบริษัทฯ ได้รับใบอนุญำตจำกหน่วยงำนต่ำงๆ  ข้ำงต้น               
อย่ำงถูกต้องและครบถ้วน 

1.2.5 การจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ในการก่อสร้างโครงการโซลาร์ฟาร์ม 

โครงกำร โซลำร์ฟำร์มของบริษัท ในเครือของ SPC และ SPA เป็นกำรสร้ ำงแบบ 
Photovoltaics มีกำรผลิตไฟฟ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ที่แปลงพลังงำนแสงอำทิตย์เป็นพลังงำนไฟฟ้ำโดยตรง  

จัดท ำประชำคมและขออนุญำต
ก่อสร้ำงโครงกำรผลิตไฟฟ้ำ 
จำกพลังงำนแสงอำทิตย์  

จำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

ขออนุญำตประกอบกิจกำร
โรงงำนจำกส ำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัด 

ขออนุญำตประกอบกิจกำรผลิตไฟฟ้ำ 
และผลิตพลังงำนควบคุมจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน 
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โครงการโซลาร์ฟาร์ม (โคราช 5) แบบ Photovoltaics 

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

 

ขั้นตอนการผลิตไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบของ กฟภ. ดังต่อไปนี้ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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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อุปกรณ์หลักที่ใช้ในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำแบบ Photovoltaics คือแผงเซลล์แสงอำทิตย์                     
และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ (Inverter) เนื่องจำกอุปกรณ์ของโซลำร์ฟำร์มโดยทั่วไปจะมีอำยุกำรใช้งำนยำวนำนกว่ำ 
30 ปี บริษัทฯ จึงได้คัดเลือกพันธมิตรทำงกำรค้ำที่มีคุณภำพ ซึ่งได้แก่ Kyocera ซึ่งเป็นบริษัทชั้นน ำระดับโลก                     
ในกำรผลิตและพัฒนำเทคโนโลยีจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ เป็นผู้ส่งมอบแผงเซลล์แสงอำทิตย์โดยได้เข้ำท ำสัญญำ            
ซื้อขำยแผงเซลล์แสงอำทิตย์ส ำหรับโซลำร์ฟำร์ม โดยมีกำรรับประกันอำยุกำรใช้งำนของแผงเซลล์แสงอำทิตย์                                   
เป็นระยะเวลำ 25 ปี 

ในส่วนของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ บริษัทฯ ได้ท ำสัญญำซื้อขำยระยะยำวกับ SMA ซึ่งเป็น
บริษัทผู้ผลิตและจ ำหน่ำยเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ (Inverter) ที่มีคุณภำพและเชื่อถือได้ โดยได้รับกำรรับประกัน
เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ (Inverter) เป็นระยะเวลำ 5 ปี อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ได้ตกลงซื้อระยะเวลำกำรประกัน 
Inverter เพ่ิมข้ึนอีก 15 ปี รวมเป็นระยะเวลำกำรประกัน 20 ปีส ำหรับทุกโครงกำร  

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 ำคัญในเรื่องของผลกระทบของกำรบริหำรจัดกำรและผลกระทบสิ่งแวดล้อม              
โดยบริหำรจัดกำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนระบบบริหำรงำนคุณภำพ ISO 9000 มำตรฐำนกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม 
ISO 14000 มำตรฐำนระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ISO 18000 ทุกโครงกำร เพ่ือก ำกับดูแล              
กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรโซลำร์ฟำร์มและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดในช่วงกำรปฏิบัติงำน 

นอกจำกนี้ SPCG ยังจัดท ำประชำคมเพ่ือให้ประชำชนในท้องที่มีควำมเข้ำใจถึงกำรท ำงำน
ของโครงกำรโซลำร์ฟำร์มและเข้ำใจถึงกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัย กำรท ำงำนของระบบกำรผลิต
ไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในด้ำนเสียง ฝุ่น น้ ำเสีย และอ่ืนๆ แต่ในทำงกลับกันกำร
ผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ 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  
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ส ำหรับกำรด ำเนินงำนด้ำนมำตรกำรลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในรำยงำน 
ESA ได้แก่ ด้ำนทรัพยำกรกำยภำพ ทรัพยำกรชีวภำพ คุณค่ำกำรใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณภำพชีวิต โดยปฏิบัติ
ตำมเงื่อนไขที่ได้รับตั้งแต่ในช่วงระยะก่อสร้ำง จนกระทั่งถึงระยะด ำเนินกำรในปัจจุบัน และยังคงพัฒนำให้มีมำตรกำร        
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น โดยเน้นนโยบำยในด้ำนกำรป้องกันกำรเกิดมลพิษ (Pollution 
Prevention) 

นอกจำกนี้  กระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์จะไม่ก่อให้เกิดมลภำวะ            
ทั้งเรื่องเสียง ควำมร้อน และอำกำศ ซึ่งจะไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมทั้งของท้องถิ่นและประเทศ 

2. ธุรกิจธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างโซลาร์ฟาร์มแบบครบวงจร (EPC) 

ปัจจุบันบริษัทฯ ให้บริกำร EPC แก่บริษัทในเครือเท่ำนั้น และมีแผนที่จะให้บริกำร EPC แก่บริษัท
ภำยนอกทั้งในประเทศและต่ำงประเทศภำยใต้บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (SPE) ต่อไปในอนำคต                                  
โดยลักษณะกำรประกอบธุรกิจ EPC ที่ด ำเนินกำรอยู่ในปัจจุบันมีดังต่อไปนี้ 

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และการให้บริการ 

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นผู้ ให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงโซลำร์ฟำร์มแบบครบวงจร 
(Engineering Procurement and Construction หรือ EPC) ผ่ำน SPC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทฯ                  
โดยให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำด้ำนวิศวกรรม กำรออกแบบ กำรก่อสร้ำง และกำรจัดหำ กำรติดตั้ง  และควบคุมระบบ          
ผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ให้กับโครงกำรของบริษัทในเครือของ 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 ำรวจพ้ืนที่โครงกำร กำรค ำนวณประเมินผลเพ่ือให้ได้ต้นทุนที่คุ้มค่ำที่สุด เพ่ือให้ได้ประสิทธิผลด้ำนพลังงำน                        
(Energy Output) สูงสุด โดย SPC จะคัดเลือกอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่มีคุณภำพที่ดีที่สุดเพ่ือท ำให้มั่นใจได้ว่ำโครงกำร               
โซลำร์ฟำร์มจะสำมำรถผลิตไฟฟ้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด   

2.1.2 บริการด้านการจัดหา (Procurement) 

SPCG และ SPC จะจัดหำอุปกรณ์และวัสดุต่ำงๆ ที่จ ำเป็นในกำรก่อสร้ำงโครงกำรโซลำร์
ฟำร์ม โดยจะด ำเนินกำรตรวจสอบนวัตกรรมต่ำงๆ ในอุตสำหกรรมพลังงำนแสงอำทิตย์อย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้แน่ใจว่ำ  
ได้เลือกเฉพำะสิ่งที่ดีที่สุดและมีควำมเชื่อถือได้ส ำหรับลูกค้ำ เพ่ือประสิทธิภำพสูงสุดส ำหรับอุปกรณ์ต่ำงๆ ของระบบ       
ที ่SPC ได้ออกแบบซึ่งจะช่วยรับประกันควำมส ำเร็จของทุกๆ โครงกำรที่ SPC ให้บริกำรด้ำน EPC ได ้
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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
แสงอำทิตยใ์ห้ใหม ่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 เป็นบริษทัข้ำมชำติ ซึ่งด ำเนินธุรกิจในหลำยประเทศทั่วโลกทั้งทวีป อเมริกำ 
ยุโรป เอเชีย แอฟริกำ และตะวันออกกลำง เป็นต้น โดยมีส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยประสบกำรณ์                  
ที่ยำวนำนกว่ำ 55 ปี ท ำให้ Kyocera มีควำมม่ันคงท้ังทำงด้ำนกำรเงินและเทคโนโลยี 

อุปกรณ์หลักที่ส ำคัญในกำรก่อสร้ำง โครงกำรโซลำร์ฟำร์มอีกอย่ำงคือเครื่องแปลง
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 
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2.1.4 โครงสร้างรายได้ของธุรกิจ EPC 

รำยได้จำกธุรกิจ EPC ของ SPC ซึ่งเป็นรำยได้ที่ได้รับจำกบริษัทในเครือในปี 2557, 2558 
และ 2559 มีดังต่อไปนี้ 

                             หน่วย: ล้ำนบำท 
รายได้ รอบปีสิ้นสุดวันที่  

31 ธ.ค. 2557 
รอบปีสิ้นสุดวันที่  
31 ธ.ค. 2558 

รอบปีสิ้นสุดวันที่  
31 ธ.ค. 2559 

รำยได้ธุรกิจ EPC 319.0 2.7 - 

2.2 การตลาดและการแข่งขัน 
 

2.2.1 กลยุทธ์การแข่งขัน 

SPCG มีกลยุทธ์กำรแข่งขันในกำรประกอบธุรกิจลงทุนและพัฒนำโซลำร์ฟำร์มดังต่อไปนี้ 

1. มุ่งเน้นกำรบริหำรโดยผู้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในอุตสำหกรรมเป็นอย่ำงดี โดยมีคณะ
ผู้บริหำรที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และมีประสบกำรณ์ด้ำนพลังงำนแสงอำทิตย์และวิศวกรรมมำกว่ำ 30 ปี อีกทั้ง           
ยังมีทีมงำนที่มีประสบกำรณ์ในด้ำนกำรท ำ EPC ให้แก่โครงกำรโซลำร์ฟำร์ม โดยมีผลงำนจำกโครงกำรโซลำร์ฟำร์ม   
ของบริษัทในเครือทีไ่ด้ด ำเนินกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์ครบทั้งสิ้น 36 โครงกำร 

2. มุ่งเน้นคุณภำพของอุปกรณ์ที่น ำมำใช้ในกำรสร้ำงโครงกำรโซลำร์ฟำร์ม คัดสรรเฉพำะ
อุปกรณ์ที่มีคุณภำพดี มีประสิทธิภำพในกำรท ำงำนสูง และมีควำมคงทน โดยเฉพำะอุปกรณ์ที่ส ำคัญของโครงกำร
โซลำร์ฟำร์ม ได้แก่ แผงเซลล์แสงอำทิตย์จำก Kyocera ซึ่งมีประสบกำรณ์ในกำรผลิตและจ ำหน่ำยแผงเซลล์แสงอำทิตย์                        
ซึ่งประกอบธุรกิจมำยำวนำนกว่ำ 60 ปี และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำจำก SMA ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำยเครื่องแปลง
กระแสไฟฟ้ำจำกประเทศเยอรมนีที่มีผลิตภัณฑ์จ ำหน่ำยทั่วโลก และมีส่วนแบ่งกำรตลำดประมำณร้อยละ 30                 
ของตลำดเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ  

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

2.2.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  

SPCG และ SPC ให้บริกำรรับเหมำด้ำนวิศวกรรม กำรจัดหำ และกำรก่อสร้ำงโครงกำร                     
โซลำร์ฟำร์มแบบครบวงจร (EPC) ทั้งโครงกำรโซลำร์ฟำร์มของ SPC จ ำนวน 34 โครงกำร และ SPA จ ำนวน                    
2 โครงกำร รวมถึงโครงกำรอ่ืนๆ ที่จะพัฒนำเพิ่มเติมในนำม SPE  

2.2.3 ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

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

2.3.1 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Modules) 

เทคโนโลยีของแผงเซลล์แสงอำทิตย์ที่ถูกน ำมำใช้ ใน โครงกำรโซลำร์ฟำร์มระบบ 
Photovoltaics สำมำรถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลักดังต่อไปนี้ 

 

 

1. Crystalline ซึ่งแบ่งเป็นประเภทย่อยๆ ได้ 2 ประเภท ได้แก่ แผงเซลล์แสงอำทิตย์              
ที่ท ำจำกซิลิคอน ชนิดผลึกเดี่ยว หรือที่รู้จักกันในชื่อ Monocrystalline Silicon Solar Cell และชนิดผลึกรวม 
Polycrystalline Silicon Solar Cell ซึ่งเทคโนโลยีแผงเซลล์แสงอำทิตย์ประเภทดังกล่ำว เป็นเทคโนโลยีที่ใช้มำเป็น
ระยะเวลำนำนกว่ำ 40 ปี และเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับกำรยอมรับจำกท่ัวโลก 

2. ฟิล์มบำง (Thin Film) ซึ่งแบ่งเป็นประเภทย่อยๆ ได้ 2 ประเภท ได้แก่แผงเซลล์
แสงอำทิตย์ที่ท ำจำกซิลิคอน และแผงเซลล์แสงอำทิตย์ที่ท ำจำกสำรกึ่งตัวน ำชนิดอ่ืนๆ เช่น แกลเลี่ยม อำร์เซไนด์ 
แคดเมียม เทลเลอไรด์ และคอปเปอร์ อินเดียม ไดเซเลไนด์ เป็นต้น ซึ่งเทคโนโลยี แผงเซลล์แสงอำทิตย์ประเภท
ดังกล่ำวจะมีรำคำถูกกว่ำ Crystalline แต่เป็นเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งยังไม่สำมำรถพิสูจน์ถึงประสิทธิภำพของแผงเซลล์
แสงอำทิตย์ชนิดนี้ได้ในระยะยำว รวมทั้งอำจต้องใช้เนื้อที่ในกำรวำงแผงมำกกว่ำเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีอ่ืน           
และฟิล์มบำง (Thin Film) บำงประเภท เช่น แคดเมียม เทลเลอไรด์ ยังมีส่วนประกอบที่มีสำรพิษผสมอยู่ด้วย 

ดังนั้น SPC จึงเลือกใช้แผงเซลล์แสงอำทิตย์ที่ใช้เทคโนโลยี Polycrystalline เนื่องจำกเป็น
เทคโนโลยีที่มีกำรพิสูจน์แล้วว่ำมีประสิทธิภำพมำยำวนำนกว่ำ 40 ปี และใช้พ้ืนที่ในกำรวำงแผงน้อยเมื่อเทียบกับ
เทคโนโลยีอ่ืน 

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

 

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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2.2.2  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
แสงอำทิตยก์ลุ่มเล็กๆ เท่ำนั้น ท ำให้ต้องใช้เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำประเภทนี้เป็นจ ำนวนมำกในโครงกำรโซลำร์ฟำร์ม          
ส่งผลให้ต้นทุนในกำรก่อสร้ำงอำจสูงกว่ำกำรใช้ Central Inverter ในระยะแรกได ้ 

อย่ำงไรก็ตำม SPC เลือกใช้ String Inverter เนื่องจำก SPC เล็งเห็นว่ำ หำกมีเหตุขัดข้องกับ
เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำประเภทนี้ จะสำมำรถซ่อมบ ำรุงได้เร็วและสูญเสียพลังงำนไฟฟ้ำที่จะผลิตได้ เพียงเล็กน้อย                
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  

2.2.3  อุปกรณ์อ่ืนๆ 

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

2.2.4 การจัดซื้อจัดจ้าง 

เนื่องจำก SPC ต้องมีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงผู้รับเหมำช่วงอยู่ตลอดเวลำ SPC จึงได้มีกำรวำงระบบ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงผู้รับเหมำช่วงเป็นอย่ำงดี โดยมีขั้นตอนในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

ประกำศ TOR  
บนเว็บไซต์ของ SPCG 
อย่ำงน้อย 2 สัปดำห ์

พิจำรณำคุณสมบัต ิ
ผู้ประกวดรำคำพจิำรณำ 
ทั้งทำงเทคนิคและรำคำ 

คณะกรรมกำรประเมิน 
และต่อรองรำคำรับเหมำช่วง 

พิจำรณำคัดเลือก 

 

ด ำเนินกำรท ำสัญญำ
จ้ำงเหมำ 
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3. ธุรกิจบริการด้านการปฏิบัติการ การบ ารุงรักษา และการประมวลผลโซลาร์ฟาร์ม (OM&M) 

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

2.1 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 

2.1.1 บริการด้านปฏิบัติการ (Operation) 

SPC ให้จะบริกำรด้ำนกำรด ำเนินงำนและบริกำรสนับสนุน โครงกำรโซลำร์ฟำร์ม                     
โดยให้บริกำรประสำนงำนกับ กฟภ. เกี่ยวกับกำรเชื่อมต่อเข้ำสู่ระบบไฟฟ้ำในแต่ละวัน ดูแลควำมเรียบร้อยของ
โครงกำรโซลำร์ฟำร์มรำยวัน และจัดท ำรำยงำนเพ่ือสรุปผลกำรปฏิบัติกำรในแต่ละวัน เพ่ือให้กำรดูแลภำพรวมของกำร
ด ำเนินงำนในแต่ละวันของโครงกำรโซลำร์ฟำร์มเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเพ่ือให้ลูกค้ำมั่นใจว่ำจะสำมำรถ            
ผลิตไฟฟ้ำที่สูงที่สุดตำมก ำลังกำรผลิตของแต่ละโครงกำร โดยกลุ่มบริษัทฯ จะให้บริกำรดูแลตรวจสอบตลอด 24 ชั่วโมง                   
ในทุกๆ โครงกำรที่ให้บริกำร 

2.1.2 บริการด้านการบ ารุงรักษา (Maintenance) 

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

2.1.3 บริการประมวลผล (Monitoring) 

SPC มีกำรตรวจสอบดูแลโครงกำรผ่ำนระบบ SCADA (Supervisory Control and Data 
Acquisition) ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในกำรควบคุมดูแลจำกระยะไกล ท ำให้ SPC สำมำรถควบคุมดูแลโครงกำรโซลำร์ฟำร์ม 
และรับทรำบถึงปัญหำที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ได้อย่ำงทันท่วงที ท ำให้สำมำรถแก้ไขปัญหำได้อย่ำงครบถ้วนและถูกต้อง
ภำยในระยะอันสั้น 

นอกจำกนี้ SPC ยังได้มีกำรเก็บบันทึกสภำพภูมิอำกำศในแต่ละวัน และจัดท ำเป็นรำยงำน
รำยวันเพื่อรำยงำนลักษณะสภำพอำกำศและปริมำณกระแสไฟฟ้ำที่สำมำรถผลิตได้ในแต่ละวัน 
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2.1.4 โครงสร้างรายได้ของธุรกิจ OM&M 

รำยได้จำกธุรกิจ OM&M ของ SPC ซึ่งเป็นรำยได้ที่ได้รับจำกบริษัทในเครือในปี 2557, 2558           
และ 2559 มีดังต่อไปนี้ 

 หน่วย: ล้ำนบำท 

รายได้ 
รอบปีบัญชีส้ินสุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 2557 
รอบปีบัญชีส้ินสุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 2558 
รอบปีบัญชีส้ินสุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 2559 
รำยได้จำกธุรกิจ OM&M 288.7 339.1 351.2 

 

2.2 การตลาดและการแข่งขัน 
 

2.2.1 กลยุทธ์การแข่งขัน 

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

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

2. SPC เน้นควำมถูกต้องรวดเร็วของข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยีเข้ำช่วยในกำรจัดเก็บข้อมูล
และส่งข้อมูลเหล่ำนั้นตรงถึงมือผู้ดูแลระบบและลูกค้ำได้ทุกที่และทุกเวลำ 

2.2.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

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

2.2.3 ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

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

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ 
 

2.3.1 การจัดหาแรงงาน 

เนื่องจำกกำรให้บริกำรปฏิบัติงำนมีกำรใช้แรงงำนไม่สม่ ำเสมอ และโซลำร์ฟำร์มที่ SPC 
ด ำเนินกำรอยู่นั้น มีกำรกระจำยตัวไปตำมจังหวัดต่ำงๆ ดังนั้น SPC จึงไม่จ้ำงแรงงำนประจ ำเนื่องจำกจะท ำให้บริษัทฯ 
มีค่ำใช้จ่ำยเกินควำมจ ำเป็นทั้งในช่วงที่ไม่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้แรงงำน SPC จึงได้มีกำรจัดจ้ำงแรงงำนจำกในพ้ืนที่             
ที่โซลำร์ฟำร์มแต่ละโครงกำรตั้งอยู่เป็นครั้งครำวตำมควำมจ ำเป็น  
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อย่ำงไรก็ดี SPC มีกำรจัดจ้ำงวิศวกรในส่วนของกำรปฏิบัติกำรให้อยู่ประจ ำที่ โครงกำร            
โซลำร์ฟำร์มเพ่ือประสำนงำนกับ กฟภ. ในกำรด ำเนินกำรตำมปกติและดูแลควำมเรียบร้อยของโครงกำร โดยจะมี
จ ำนวนประมำณ 4 คนต่อโครงกำรโซลำร์ฟำร์ม 

2.3.2 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 

2.3.3 ซอฟท์แวร์ส าหรับการควบคุมดูแลโครงการโซลาร์ฟาร์ม 

SPC ได้ ใช้  Software ระบบ SCADA ซึ่ ง เป็นระบบตรวจสอบและวิ เครำะห์ข้อมูล                  
แบบ real-time ใช้ในกำรตรวจสอบสถำนะ ตลอดจนถึงควบคุมกำรท ำงำนของโครงกำรโซลำร์ฟำร์ม โดยระบบ 
SCADA เป็นช่องทำงในกำรส่งทั้งภำพและข้อมูลโครงกำรโซลำร์ฟำร์มทั้ง 36 แห่ง มำยังส ำนักงำนใหญ่ที่กรุงเทพฯ 
อย่ำงต่อเนื่อง 

2.4 สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมของธุรกิจโครงการโซลาร์ฟาร์ม 
 

2.4.1 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.) และ กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.)  
2.3 ผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก ประกอบด้วยผู้ผลิตไฟฟ้ำ VSPP และผู้ผลิตอ่ืนๆ 
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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 

3. ส่วนผู้บริโภค ประกอบด้วย ผู้ใช้ไฟฟ้ำประเภทต่ำงๆ ภำคธุรกิจ ภำคอุตสำหกรรม         
เป็นต้น 

โครงสร้างการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
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2.4.2 ความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย 

ประเทศไทยมีกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำสูงขึ้นในทุกๆ ปี โดยในเดือนพฤษภำคมปี 2559 มีกำรใช้
พลังงำนสูงสุดถึง 9,296.57 เมกะวัตต์ต่อเดือน โดยควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำที่เพ่ิมสูงขึ้น มีแนวโน้มในลักษณะเดียวกับ
กำรเพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจำกควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำในประเทศไทยส่วนใหญ่มำจำก
ภำคอุตสำหกรรม  

ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

ส่วนผู้บริโภค ส่วนการผลิต 

http://www.eppo.go.th/
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2.4.3 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 ำหน่ำยไฟฟ้ำรำยพื้นที ่ 

2. ต้นทุนค่ำไฟฟ้ำอยู่ในระดับที่เหมำะสม สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ประชำชนไม่แบกรับภำระ
มำกเกินไป และไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำประเทศในระยะยำว  

3. ผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม ลดปริมำณกำรปลดปล่อย CO2  ไม่สูงกว่ำแผน PDP 2010 
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 โดยส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทน และกำรประหยัดพลังงำน ช่วยลดโลกร้อน             
เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 

 

2.4.4 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 กอร์ปกับก๊ำซธรรมชำติในอ่ำวไทยอำจหมดลงภำยใน 5-7 ปี
ข้ำงหน้ำ และเพ่ือเป็นกำรลดกำรพ่ึงพิงเชื้อเพลิงดังกล่ำว ทั้งนี้ ภำครัฐและฝ่ำยงำนที่เกี่ยวข้องได้ให้ควำมส ำคัญกับกำร
พัฒนำพลังงำนหมุนเวียน เนื่องจำกเป็นพลังงำนที่สะอำดและสำมำรถน ำมำใช้ได้อย่ำงต่อเนื่อง อีกทั้งวัตถุดิบในกำร
ผลิตไฟฟ้ำมีต้นทุนต่ ำหรือไมม่ีเลย ซ่ึงส ำนักนโยบำยและแผนพลังงำน กระทรวงพลังงำน จึงได้มีกำรจัดท ำแผนพลังงำน
ทดแทนและพลังงำนทำงเลือก (AEDP) โดยมีเป้ำหมำยดังนี้ 
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แหล่งที่มำ: ส ำนักนโยบำยและแผนพลังงำน กระทรวงพลังงำน http://www.eppo.go.th 

3.4.5 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในระบบ 

เพ่ือเป็นกำรสนับสนุนกำรพัฒนำกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน รัฐบำลจึงได้ออก
นโยบำยและมำตรกำรส่งเสริมกำรพัฒนำกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน โดยได้ให้ส่วนเพ่ิมรำคำรับซื้อไฟฟ้ำ 
(Adder) ในช่วงปี 2551-2553 ส ำหรับไฟฟ้ำที่ผลิตจำกพลังงำนหมุนเวียน เพ่ือส่งเสริมให้ภำคเอกชนเข้ำมำพัฒนำ
ระบบกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนมำกขึ้น โดย Adder อำจมำกน้อยแตกต่ำงกันไปตำมประเภทของ                
แหล่งพลังงำน ต่อมำเมื่อช่วงปี 2556-2558 ได้มีกำรก ำหนดกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ ในรูปแบบ              
Feed-in Tarriff (FiT) และก ำหนดเวลำรับซื้อ 25 ปี โดยมีกำรก ำหนดอัตรำแตกต่ำงกันขึ้นอยู่กับช่วงเวลำที่ประกำศ 

3.4.6 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และเทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบัน 

กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ได้รับควำมสนใจอย่ำงมำกในประเทศไทยในช่วง 5 ปี
ที่ผ่ำนมำ ด้วยแรงผลักดันจำกนโยบำยภำครัฐในกำรสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนที่มุ่งเน้นกำรลดกำรพ่ึงพิงเชื้อเพลิง
ฟอสซิลและกำรให้กำรสนับสนุนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนมำกขึ้น  ซึ่งในปัจจุบันได้มีภำคเอกชน                           
ที่สนองตอบต่อนโยบำยและเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งพลังงำน
แสงอำทิตย์มำกขึ้น  
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3.4.7 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 ำหน่ำยเข้ำ สู่ระบบส่งไฟฟ้ำ              
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 ำหนดโดยกฟผ .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
จะเป็นส่วนเพิ่มรำคำรับซื้อไฟฟ้ำ (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 ำกำรขำย
ไฟฟ้ำได ้

จ ำนวนผู้แข่งขันในปัจจุบันมีจ ำนวนน้อย เนื่องจำกผู้ประกอบธุรกิจที่จะเข้ำมำลงทุนใน            
ตลำดได้ ต้องมีคุณสมบัติตำมท่ีหน่วยงำนกำรไฟฟ้ำและกระทรวงพลังงำนได้ก ำหนดไว้ และจะต้องมีกำรพิจำรณำข้อมูล
ในเชิงเทคนิคเพ่ืออนุมัติกำรเข้ำท ำสัญญำกับหน่วยงำนกำรไฟฟ้ำที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับกำรด ำเนิ นธุรกิจดังกล่ำว              
ต้องใช้เงินลงทุนเป็นจ ำนวนเงินที่สูง ส่งผลให้กำรแข่งขันของตลำดไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในปัจจุบันไม่รุนแรง                  
มำกนัก 
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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) ซึ่งสำมำรถตัดสินใจปรับลดส่วนเพิ่มรำคำรับซื้อไฟฟ้ำ (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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3.4.8 ช่องทางการเจริญเติบโตของธุรกิจ EPC และ OM&M 

แนวโน้มกำรเจริญเติบโตของธุรกิจโครงกำรโซลำร์ฟำร์ม แสดงถึงโอกำสในกำรเจริญเติบโต
ของธุรกิจ EPC และ OM&M เนื่องจำกธุรกิจ EPC นั้น ไม่ใช่ผู้ประกอบธุรกิจ EPC ทั่วไปจะสำมำรถท ำได้ เนื่องจำก         
กำรออกแบบโครงกำรโซลำร์ฟำร์มให้สำมำรถผลิตไฟฟ้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพนั้น จ ำเป็นจะต้องมีกำรออกแบบ              
อย่ำงรอบคอบ มีรำยละเอียดปลีกย่อยในกำรออกแบบสูง นอกจำกนี้ ผู้ให้บริกำร OM&M มักเป็นรำยเดียวกับ              
EPC ด้วย เนื่องจำกมีควำมเกี่ยวเนื่องกันสูง กำรให้บริกำร OM&M จะมีปัญหำมำกหรือน้อยขึ้นอยู่กับพ้ืนฐำน                 
กำรออกแบบของโครงกำรโซลำร์ฟำร์ม ซึ่งมำจำกควำมสมบูรณ์ของ EPC ดังนั้นแนวโน้มของธุรกิจโครงกำรโซลำร์ฟำร์ม
ที่ก ำลังเติบโตขึ้น จึงเป็นตัวเสริมให้ธุรกิจ EPC และ OM&M เติบโตขึ้นตำมไปด้วย 

2.3.2 ธุรกิจหลังคาเหล็กและโครงสร้าง 
 

1. ลักษณะผลิตภัณฑ์และการให้บริการ 
 

1.1 แผ่นเหล็กเคลือบขึ้นลอน 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนวัสดุก่อสร้ำงประเภท              
แผ่นเหล็กเคลือบขึ้นลอน (Roll Forming Metal Sheet) ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ RollForm ซึ่งน ำมำใช้เป็นวัสดุ  
มุงหลังคำเป็นส่วนใหญ่ โดยรูปแบบแผ่นเหล็กเคลือบขึ้นลอนที่ บริษัทฯ ผลิตและจ ำหน่ำยมีดังนี้ 

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 ำเนินกำรของบริษัท            
แผ่นเหล็กเคลือบขึ้นลอน นอกจำกใช้เป็นวัสดุมุงหลังคำแล้วยังสำมำรถใช้ประกอบเป็นฝำผนัง หรือใช้เป็นส่วนประกอบ
อ่ืนๆ ของตัวอำคำรได้ เช่น ฝ้ำ กันสำด รั้ว บำนเกล็ดระบำยอำกำศ เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ สำมำรถผลิตได้หลำกหลำย
ขนำดและรูปแบบ เพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ 

แผ่นเหล็กเคลือบขึ้นลอนที่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีคุณสมบัติกันน้ ำรั่วซึม ทนควำมร้อน
เหมำะกับสภำวะอำกำศในประเทศไทย สะท้อนแสงและควำมร้อนได้ดี ท ำให้ภำยในตัวอำคำรมีอุณหภูมิต่ ำกว่ำ           
อำคำรที่ใช้กระเบื้องหรือวัสดุอ่ืนมุงหลังคำ อีกทั้งยังใช้ได้ในสภำพแวดล้อมที่มีกำรกัดกร่อนรุนแรงเนื่องจำกมีควำม
ต้ำนทำนต่อกำรกัดกร่อนของสนิม และยังมีน้ ำหนักเบำ ใช้โครงสร้ำงที่รองรับน้อยลง จึงท ำให้ประหยัดค่ำโครงสร้ำง
และประหยัดเวลำในกำรติดตั้ง รูปทรงของแผ่นเหล็กเคลือบขึ้นลอนนี้สำมำรถดัดให้โค้งคว่ ำหรือหงำยได้อย่ำงอิสระ        
ท ำให้เกิดกำรออกแบบที่หลำกหลำย เพ่ิมควำมสวยงำมให้แก่อำคำร โดยมีอำยุกำรใช้งำนยำวนำน รับประกันสูงสุดถึง 
30 ปี ซึ่งยำวนำนกว่ำแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีธรรมดำถึง 4 เท่ำ 

 ชนิดและคุณสมบัติของแผ่นเหล็กเคลือบขึ้นลอน 

ลูกค้ำของบริษัทฯ สำมำรถเลือกแผ่นเหล็กเคลือบขึ้นลอนที่ท ำจำกวัสดุที่ต่ำงกันได้        
โดยวัสดุแต่ละชนิดจะมีควำมทนทำนและกำรรับประกันที่แตกต่ำงกัน ซึ่งวัสดุดังกล่ำวแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
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1. แผ่นเหล็กชนิดไม่เคลือบสี 

ท ำจำกแผ่นเหล็กกล้ำเคลือบทับด้วยสำรผสมระหว่ำงอลูมิเนียมร้อยละ 55 สังกะสีร้อยละ 
43.5 และซิลิคอนร้อยละ 1.5 (Zincalume) โดยอลูมิเนียมช่วยเป็นเกรำะป้องกันกำรกัดกร่อนที่เกิดจำกกำรท ำ
ปฏิกิริยำระหว่ำงอำกำศกับตัวเนื้อเหล็ก ส่วนสังกะสีช่วยป้องกันกำรกัดกร่อนบริเวณขอบตัดและรอยขีดข่วน                  
ท ำให้แผ่นเหล็กดังกล่ำวมีควำมทนทำนเหนือกว่ำเหล็กเคลือบสังกะสีโดยทั่วไป 

ภาพแสดงช้ันเคลือบของแผ่นเหล็กชนิดไม่เคลือบสี 

 

ตารางแสดงแผ่นเหล็กชนิดไม่เคลือบสีรุ่นต่างๆ 

กลุ่มของวัสดุ 
 

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 ำหน้ำที่          
เพ่ิมกำรยึดเกำะระหว่ำงเหล็กและสีที่น ำมำเคลือบทับเพ่ือกันกำรหลุดร่อนและกำรแตกเป็นแผ่นๆ จำกนั้นรองพ้ืน      
ด้วยสีผสมสำรยับยั้งกำรกัดกร่อน แล้วเคลือบทับด้วยสีคุณภำพสูง จึงท ำให้แผ่นเหล็กชนิดเคลือบสีนี้มีควำมทนทำน      
ต่อกำรกัดกร่อนสูงกว่ำแผ่นเหล็กชนิดไม่เคลือบสี ลูกค้ำสำมำรถเลือกสีได้ตำมควำมต้องกำรถึง 12 สี 

ภาพแสดงช้ันเคลือบของแผ่นเหล็กชนิดเคลือบสี 

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

และควำมสวยงำม 

ควำมหนำของเหล็กกล้ำก่อนเคลือบ 0.25-0.55 มิลลิเมตร 

สีรองพื้น Epoxy เพื่อป้องกันกำรกัดกรอ่น 
สี Polyester เคลือบผิวด้ำนหน้ำ 

เหล็กเคลือบชั้นใน 

ผิวประสำนชั้นเคลือบโลหะและสี  
สีรองพื้น Epoxy  

ผิวประสำนชั้นเคลือบโลหะและสี เพือ่เพิ่มคุณสมบัติกำรยึดเกำะ  
และป้องกันกำรกัดกร่อน 
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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 

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 ำหรับใช้ใน
งำนโครงสร้ำงเหล็กรับหลังคำ หรือโครงเคร่ำรับผนังอำคำร เน้นวัสดุน้ ำหนักเบำกว่ำแปเหล็กด ำที่มีจ ำหน่ำยทั่วไป           
ลดงำนเชื่อมและไมต่้องท ำสี ติดตั้งรวดเร็ว โดยใช้ระบบน็อตสกรู 

ตัว C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัว Z 
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1.3 ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 

บริษัทฯ จัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์อ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับหลังคำและฝำผนัง โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
เพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์เสริมกับผลิตภัณฑ์หลักที่บริษัทฯ เป็นผู้ผลิต  เพ่ือให้กำรตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ              
มีควำมครบวงจรมำกยิ่งข้ึน 

1.3.1 หลังคาโปร่งแสง 

บริษัทฯ เป็นผู้ จั ดจ ำหน่ำยหลั งคำโปร่ งแสง  SKYLIGHT ส ำหรับอำคำรที่ต้องกำร                   
แสงธรรมชำติเข้ำสู่อำคำร ซึ่งบริษัทฯ จัดจ ำหน่ำยหลังคำโปร่งแสงทั้งส ำหรับอำคำรทั่วไปและอำคำรปรับอำกำศ 

1.3.2 อุปกรณ์ประกอบ 

เพ่ือกำรจัดจ ำหน่ำยที่ครบวงจร บริษัทฯ ยังเป็นผู้จัดจ ำหน่ำยอุปกรณ์ประกอบกำรติดตั้ง
หลังคำและฝำผนังต่ำงๆ เช่น ฉนวนกันควำมร้อน สกรู เป็นต้น ซึ่งมีควำมเหมำะกับลักษณะกำรใช้งำนกับผลิตภัณฑ์
ของบริษัทฯ  

1.3.3 ระบบโครงสร้างส าเร็จรูป (PEB) 

บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยระบบโครงสร้ำงเหล็กส ำเร็จรูป (PEB) ซึ่งเป็นนวัตกรรมล่ำสุด                
ที่ออกแบบโดยวิศวกรมืออำชีพที่มีประสบกำรณ์สูงตำมรูปแบบที่ลูกค้ำต้องกำรภำยใต้มำตรฐำนกำรออกแบบสำกล 
จัดส่งเป็นชุดถึงสถำนที่ก่อสร้ำง ซึ่งแต่ละชิ้นส่วนของโครงสร้ำงถูกออกแบบให้ท ำกำรยึดต่อด้วยระบบสลักเกลียว
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 

บริษัทฯ มีกลยุทธ์กำรแข่งขันที่เป็นส่วนส ำคัญในกำรด ำเนินธุรกิจดังต่อไปนี้ 

1. บริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ผลิต จัดจ ำหน่ำย และให้บริกำรติดตั้งวัสดุมุงหลังคำและผนังประเภท
แผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีผสมอลูมิเนียมขึ้นรูปลอน ทั้งชนิดเคลือบสีและไม่เคลือบสี ซึ่งจัดอยู่ในตลำดอุตสำหกรรม          
ที่มีกำรแข่งขันค่อนข้ำงสูงในรูปแบบกำรแข่งขันต่ำงๆ กัน บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบกำรซึ่งเป็นทั้งผู้ผลิตและจัดจ ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์ภำยใต้ตรำสินค้ำ “ROLLFORM” ของบริษัทฯ เองได้ใช้กลยุทธ์กำรสร้ำงควำมแตกต่ำง และสร้ำงภำพลักษณ์
ของสินค้ำและองค์กรโดยชูตรำสินค้ำ “ROLLFORM” ในกำรน ำเสนอสินค้ำและบริกำร ซึ่งเป็นส่วนส ำคัญในกำร             
สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมและควำมน่ำเชื่อถือในกำรแข่งขันประกอบกับกำรได้รับอนุมัติจำก บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป               
(ประเทศไทย) จ ำกัด ให้ใช้ตรำสินค้ำของบริษัทผู้จัดจ ำหน่ำยวัตถุดิบ “Steel Supplied by BlueScope Steel”   
เพ่ิมควำมมั่นใจให้กับลูกค้ำว่ำผลิตภัณฑ์ “ROLLFORM” ของบริษัทฯ ผลิตจำกวัสดุที่ได้มำตรฐำนสำกล อันเป็นหนึ่ง 
ในกลยุทธ์กำรตลำดของบริษัทฯ   
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2. บริษัทฯ เน้นท ำกำรตลำดโดยกำรกระจำยสินค้ำผ่ำนเครือข่ำยตัวแทนจ ำหน่ำย (Dealer) 
ปัจจุบันบริษัทฯ มีตัวแทนจ ำหน่ำยกว่ำ 60 รำย ครอบคลุมตลำดทั้งในกรุงเทพมหำนคร ปริมณฑล ตลอดจนตลำด  
ตำมภูมิภำคอ่ืนๆ ท ำให้สินค้ำของบริษัทฯ เข้ำถึงผู้บริโภคในภูมิภำคได้อย่ำงทั่วถึง อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้รับข้อมูลควำม
เคลื่อนไหวทำงกำรตลำดผ่ำนเครือข่ำยตัวแทนจ ำหน่ำยอย่ำงต่อเนื่อง นับว่ำเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ทำงกำรตลำดที่บริษัทฯ 
ยังคงรักษำไว้  

3. บริษัทฯ เน้นกำรท ำตลำดในภำพกว้ำงมำกขึ้น พร้อมกับกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ              
ที่เก่ียวเนื่องกันควบคู่กันไปด้วย 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 

4. บริษัทฯ มุ่งเน้นควำมรวดเร็วในกำรติดตั้งและส่งมอบผลิตภัณฑ์ ซึ่งโดยปกติส ำหรับ
ผลิตภัณฑ์แผ่นหลังคำเหล็กไม่เคลือบสีที่บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและติดตั้งสำมำรถส่งมอบได้ภำยในเวลำไม่เกิน 7 วัน
หลังจำกได้รับค ำสั่งซื้อ และหำกมีควำมจ ำเป็นบริษัทฯ สำมำรถจัดกำรกำรผลิตเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรที่เร่งด่วน
ของลูกค้ำ บริษัทฯ มุ่งเน้นกำรบริกำรที่สร้ำงควำมสัมพันธ์ต่อเนื่องในระยะยำว โดยหลังจำกขำยสินค้ำแล้ว บริษัทฯ           
มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของลูกค้ำในด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรให้บริกำรของพนักงำนขำย กำรบริกำรหลังกำรขำย    
และคุณภำพของสินค้ำ เป็นต้น เพ่ือน ำไปปรับปรุงกำรท ำงำนของบริษัทฯ ให้ลูกค้ำเกิดควำมพอใจสูงสุด 

5. บริษัทฯ มุ่งเน้นกำรท ำกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยแบบผสมผสำนหลำยมิติ กำรโฆษณำ
ประชำสัมพันธ์องค์กร สินค้ำ และบริกำรของบริษัทฯ ก็ถือว่ำเป็นมิติหนึ่ง กำรสื่อสำรทำงกำรตลำด บริษัทฯ                           
ท ำกิจกรรมผ่ำนหลำยช่องทำง รวมถึงสื่อทำงอินเตอร์ เน็ตและโซเชียลเน็ตเวิร์ค ซึ่งมีบทบำทมำกในปัจจุบัน                
เพ่ือให้เข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยในวงกว้ำง โดยบริษัทฯ ได้เข้ำร่วมงำนแสดงสินค้ำต่ำงๆ เพ่ือเข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำหลัก             
ให้มำกขึ้น  

2.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ (End User) คือ ลูกค้ำรำยย่อยประเภท
โรงงำนอุตสำหกรรมขนำดกลำงถึงขนำดเล็ก ซึ่งมีทั้งโรงงำนที่สร้ำงใหม่ และโรงงำนที่ต้องกำรปรับปรุงโครงสร้ำงอำคำร
และหลังคำให้มีควำมสวยงำมทนทำนมำกยิ่งขึ้น โดยมีสัดส่วนฐำนลูกค้ำที่เป็นโรงงำนอุตสำหกรรมประมำณร้อยละ 95 
ของลูกค้ำทั้งหมด บริษัทฯ เข้ำถึงลูกค้ำผู้ใช้ผลิตภัณฑ์โดยผ่ำนตัวกลำงซึ่งถือ เป็นกลุ่มลูกค้ำทำงตรงของบริษัทฯ                
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 และโครงกำรที่เป็นลักษณะกำรปรับปรุง
โรงงำนที่มีอยู่เดิม 
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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 ทั้ งนี้บริษัทฯ จะให้ลูกค้ำออกเช็คล่วงหน้ำหรือตั๋วสัญญำใช้เงินส ำหรับผู้รับเหมำที่เป็น             
ลูกค้ำใหม่ หรือผู้รับเหมำที่บริษัทฯ พิจำรณำว่ำมีควำมเสี่ยงจำกกำรจ่ำยหนี้ ซึ่งเป็นกำรลดควำมเสี่ยงจำกกำรเรียก          
เก็บเงินได้อีกทำงหนึ่ง ซึ่งในอดีตบริษัทฯ มีหนี้เสียจำกผู้รับเหมำไม่ถึงร้อยละ 1 ของลูกหนี้ทั้งหมด  

2.2.2 ตัวแทนจ าหน่าย (Dealer) บริษัทฯ ขำยสินค้ำ คือแผ่นหลังคำเหล็กเคลือบ รวมถึง
อุปกรณ์ประกอบต่ำงๆ ทั้งหมด และให้ตัวแทนจ ำหน่ำยเป็นผู้รับผิดชอบในกำรติดต่อลูกค้ำรวมถึงกำรติดตั้ง บริษัทฯ 
ขำยสินค้ำให้กับตัวแทนจ ำหน่ำยเช่นเดียวกับกำรขำยให้กับลูกค้ำทั่วไป โดยก ำหนดรำคำขำยและวงเงินเครดิต               
ตำมปริมำณกำรสั่งซื้อและควำมต่อเนื่องในกำรสั่งซื้อ โดยพิจำรณำคัดเลือกตัวแทนจ ำหน่ำยจำกควำมสำมำรถในกำร
ให้บริกำรกับลูกค้ำ คุณภำพในกำรติดตั้ง พ้ืนที่ที่ตัวแทนจ ำหน่ำยสำมำรถเข้ำท ำกำรตลำด ซึ่งตัวแทนจ ำหน่ำยดังกล่ำว
ท ำให้กำรกระจำยสินค้ำของบริษัทฯ กว้ำงขวำงมำกขึ้น โดยเฉพำะในต่ำงจังหวัด  ซึ่งโครงกำรที่บริษัทฯ ขำยผ่ำน
ตัวแทนจ 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 
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2.3 ช่องทางการจัดจ าหน่าย  

กำรจัดจ ำหน่ำยผ่ำนผู้รับเหมำ (Contractor) และเจ้ำของโครงกำร (Project Owner)  
บริษัทฯ ใช้กลยุทธ์กำรขำยตรงในกำรขำยโครงกำร โดยให้เจ้ำหน้ำที่ขำยโครงกำรที่มีควำมรู้ด้ำนสินค้ำเป็นอย่ำงดีท ำ
กำรน ำเสนอโครงกำรให้กับสถำปนิกผู้ออกแบบ และผู้รับเหมำหลัก ตลอดจนกำรเสนอรำคำ จนกระทั่งปิดกำร ขำย 
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 เพ่ือเ พ่ิมพ้ืนที่ในกำร
กระจำยสินค้ำ 

2.4 สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม 
 

2.4.1 ภาวะการแข่งขัน 
 

 คู่แข่งขันทางตรง 

สภำพกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมแผ่นหลังคำเหล็กเคลือบขึ้นลอนในปัจจุบันมีควำมรุนแรง
มำกขึ้น โดยทั่วไปเน้นกำรแข่งขันในด้ำนรำคำ คุณภำพสินค้ำ รูปแบบ และบริกำรหลังกำรขำย บริษัทในธุรกิจนี้                 
มีทั้งบริษัทที่เป็นผู้จัดจ ำหน่ำยเพียงอย่ำงเดียว และบริษัทที่เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้จัดจ ำหน่ำย ส ำหรับบริษัทที่มีลักษณะ
เป็นผู้จัดจ ำหน่ำยเพียงอย่ำงเดียวนั้น สำมำรถเข้ำมำในธุรกิจได้ง่ำย อย่ำงไรก็ตำมจะเสียเปรียบในเรื่องของต้นทุนสินค้ำ 
และควำมช ำนำญในกำรให้บริกำรก่อนและหลังกำรขำย ส่งผลให้แข่งขันในตลำดได้ยำก ส่วนบริษัทที่เป็นทั้งผู้ผลิต           
และผู้จัดจ ำหน่ำยนั้น ปัจจุบันอุตสำหกรรมแผ่นหลั งคำเหล็กเคลือบรีดลอนในประเทศไทยมีผู้ผลิตขนำดใหญ่               
จ ำนวน 3 รำย ซึ่งครองส่วนแบ่งตลำดรวมกันประมำณร้อยละ 52 คือบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป ไลสำจท์ (ประเทศไทย) 
จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกับบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท ศูนย์บริกำรเหล็กสยำม จ ำกัด 
และบริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จ ำกัด  (มหำชน) และมีผู้ผลิตขนำดกลำงและขนำดเล็ก 

ควำมได้เปรียบเชิงแข่งขันในอุตสำหกรรมนี้ได้แก่คุณภำพของวัตถุดิบและกำรติดตั้ง 
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนรำคำ รูปแบบของลอนที่ตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ ควำมเพียงพอของเงินทุน
หมุนเวียน และบริกำรหลังกำรขำย บริษัทผู้ผลิตขนำดใหญ่มีควำมได้เปรียบในด้ำนควำมหลำกหลำยของผลิตภัณฑ์ 
และเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งสำมำรถรองรับกำรบริกำรกำรติดตั้งโครงกำรขนำดใหญ่ได้ ดังนั้นกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของ
บริษัทเหล่ำนี้จึงเน้นฐำนลูกค้ำโครงกำรขนำดใหญ่ ผู้ผลิตขนำดกลำงรวมทั้งตัวบริษัทฯ เองมีสัดส่วนกำรตลำดโดยรวม
ประมำณร้อยละ 18 ให้บริกำรโดยเน้นฐำนลูกค้ำรำยย่อยขนำดกลำงและเล็ก โดยเฉพำะโรงงำนอุตสำหกรรม               
ส่วนผู้ผลิตขนำดเล็กซึ่งมีส่วนแบ่งกำรตลำดโดยรวมประมำณร้อยละ 30 ค่อนข้ำงเสียเปรียบในด้ำนเงินทุนหมุนเวียน 
ควำมหลำกหลำยของสินค้ำ ต้นทุนสินค้ำขำยและควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรโครงกำรขนำดใหญ่ ทั้งนี้บริ ษัทฯ               
ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มผู้ผลิตขนำดกลำง มีควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันเมื่อเทียบกับกลุ่มผู้ผลิตขนำดกลำงด้วยกันเนื่องจำก 
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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” จำก เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) ผู้ผลิตวัตถุดิบรำยใหญ่ของประเทศไทย เนื่องจำกมีกำรใช้
วัตถุดิบหลักเกือบทั้งหมดจำก เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) ซึ่งมีชื่อเสียงในตลำดถึงคุณภำพของวัตถุดิบที่สม่ ำเสมอ
และได้มำตรฐำนในระดับสำกล โดยลูกค้ำที่ซื้อสินค้ำกับบริษัทที่ใช้ตรำสินค้ำนี้จะได้รับใบรับประกันสินค้ำโดยตรงจำก 
เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) 

5. มุ่งเน้นกำรตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ โดยน ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพ่ือเสริม          
กับสินค้ำปัจจุบัน เพ่ือสร้ำงควำมหลำกหลำย เพ่ิมทำงเลือกให้กับผู้บริโภคมำกยิ่งขึ้น นอกจำกนี้ยังมีควำมรวดเร็ว             
ในกำรให้บริกำร สำมำรถปรับแผนกำรผลิตเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรที่เร่งด่วนของลูกค้ำ รักษำโอกำสในกำรสร้ำง
รำยได้ให้กับบริษัทฯ  

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

แม้ว่ำอุตสำหกรรมแผ่นหลังคำเหล็กเคลือบขึ้นลอนมีกำรแข่งขันที่รุนแรงและมีคู่แข่งขัน             
เป็นจ ำนวนมำก อย่ำงไรก็ตำมเมื่อพิจำรณำจำกอัตรำกำรขยำยตัวของโรงงำนอุตสำหกรรมที่ได้รับอนุญำตให้สร้ำงใหม่
โดยเฉลี่ยร้อยละ 32 ต่อปี ประกอบกับโรงงำนอุตสำหกรรมเดิมที่มีควำมต้องกำรเปลี่ยนหลังคำเพ่ือให้มีควำมทนทำน
มำกยิ่งขึ้น ท ำให้บริษัทฯ มั่นใจว่ำตลำดของแผ่นหลังคำเหล็กเคลือบรีดลอน ยังสำมำรถขยำยตัวได้อีกมำกในอนำคต 
และบริษัทฯ ยังมีโอกำสใช้ควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันในกำรท ำให้ยอดขำยของบริษัทฯ เติบโตขึ้น 

 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 กระเบื้อ งชนิดนี้ส่วนใหญ่
ใช้ในกำรมุงหลังคำส ำหรับบ้ำนพักอำศัย 
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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 

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 เทศในปี 
2558 ประมำณร้อยละ 60 และจัดจ ำหน่ำยในประเทศให้กับบริษัทที่เป็นลูกค้ำประจ ำประมำณ 400 รำย 
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2.5.2 สรุปข้อตกลงในการจัดหาผลิตภัณฑ์ 

บริษัทฯ ซื้อสินค้ำกับ เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย)  มำเป็นระยะเวลำนำน โดยได้สั่งซื้อ
วัตถุดิบหลักทั้งหมดอย่ำงต่อเนื่องมำตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบัน โดยมิได้ท ำสัญญำทำงกำรค้ำเป็นลำยลักษณ์อักษร 
อย่ำงไรก็ตำม เพ่ือสร้ำงควำมม่ันใจในควำมต่อเนื่องของกำรจัดหำและเงื่อนไขต่ำงๆ ในกำรสั่งซื้อวัตถุดิบ บริษัทฯ จึงได้
จัดท ำข้อตกลงในกำรจัดหำวัตถุดิบ (Supply Agreement) กับเอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย)  ซึ่งข้อตกลงดังกล่ำว
เป็นข้อปฏิบัติทำงกำรค้ำปกติ  ที่บริษัทฯ ได้รับจำก เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย)  ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 

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 
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ข้อตกลง วันที่ลงนาม สรุปสาระส าคัญ 

การลดราคาเป็นพิเศษ : 

- ส ำหรับโครงกำรขนำดใหญ่หรือโครงกำรที่มีคู่แข่งที่ส ำคัญ เอ็นเอส บลูสโคป 
(ประเทศไทย) อำจพิจำรณำให้ส่วนลดพิเศษ ขึ้นอยู่กับตำรำงกำรส่งมอบ
โครงกำร เงื่อนไข กำรให้เครดิต และชนิดของผลิตภัณฑ์ (ในทำงปฏิบัติแล้ว 
เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จะพิจำรณำให้ส่วนลดพิเศษในกรณีที่               
คู่แข่งขันของบริษัทฯ สั่ งซื้อวัตถุดิบจำกผู้ผลิตรำยอ่ืนๆ  ที่มิใช่ เอ็นเอส 
บลูสโคป (ประเทศไทย)   

ปริมาณวัตถุดิบขั้นต่ าที่ต้องสั่งซ้ือ: ไม่มี 

เงื่อนไขการยกเลิกข้อตกลง: ไม่มี 

ค่าปรับกรณีละเมิดเงื่อนไขต่างๆ: ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมในการท าข้อตกลง: ไม่มี 

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  
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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   

สินค้ำส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ผลิตตำมค ำสั่ง (Made-to-order) โดยไม่มีข้อจ ำกัดในด้ำน        
ควำมยำวของสินค้ำ เนื่องจำกรถบรรทุกขนำดใหญ่สำมำรถเข้ำมำรับสินค้ำในโรงงำนได้โดยตรง 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 ำเนินธุรกิจเนื่องจำกเป็น 
ปัจจัยหลักที่ท ำให้ต้นทุนกำรด ำเนินโครงกำรเป็นไปตำมงบประมำณที่ก ำหนดไว้  บริษัทฯ ซึ่งมีแผนจะขยำยสัดส่วน                 
กำรขำยพร้อมติดตั้งให้มำกขึ้นในอนำคตและตระหนักดีถึงควำมจ ำเป็นของกำรควบคุมงำนติดตั้ง จึงได้จัดวำงระบบ 
กำรบริหำรงำนติดตั้งโครงกำรดังนี้ 

การสรรหาผู้รับเหมาช่วง บริษัทฯ มิได้มีทีมงำนติดตั้งเป็นของตนเอง แต่ใช้วิธีกำรว่ำจ้ำง
ผู้รับเหมำช่วง ในกำรติดตั้งงำนทั้งหมดเช่นเดียวกับบริษัทอ่ืนๆที่ด 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 จะพิจำรณำขนำด
ของงำนเทียบกับจ 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 

วัตถุดิบ Uncoil Feed 
Coil 

Rollform Cutting Finished Goods 



แบบ 56-1 
 

บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) 55 
 
 

ตำรำงเมตร ซึ่งเป็นขนำดของงำนส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในจ ำนวนผู้รับเหมำทั้งหมดที่กล่ำวข้ำงต้น 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 

การควบคุมระยะเวลาติดตั้งให้เป็นไปตามที่ก าหนด   บริษัทฯ ก ำหนดให้ผู้รับเหมำช่วง            
ทุกรำยรำยงำนควำมคืบหน้ำของงำนทุกๆ 7 วัน ซึ่งท ำให้บริษัทฯ สำมำรถแก้ไขได้ทันท่วงทีหำกกำรติดตั้งล่ำช้ำกว่ำ
แผนที่วำงไว้ อย่ำงไรก็ตำมหำกควำมล่ำช้ำเกิดจำกควำมผิดพลำดโดยตรงของผู้รับเหมำช่วง ผู้รับเหมำช่วงจะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่ำเสียหำยที่เกิดขึ้นทั้งหมด 

การจัดตั้งทีมงานติดตั้งของบริษัทเอง เพ่ือรองรับกับงำนของผู้รับเหมำช่วง ซึ่งอำจจะท ำงำน
ไม่ทันในช่วงที่งำนเข้ำมำพร้อมๆกัน ท ำให้กำรบริหำรคุณภำพของงำนดีขึ้น รวมทั้ง สำมำรถปรับก ำลังทีมงำนเป็นกำร
บริกำรหลังกำรติดตั้งได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

 

2.6 แนวโน้มวัตถุดิบ 

จำกข้อมูลสรุปภำวะเศรษฐกิจอุตสำหกรรมปี 2559 และแนวโน้มปี 2560 ของส ำนักงำน
เศรษฐกิจอุตสำหกรรม  

 ภำวกำรณ์ผลิตอุตสำหกรรมเหล็กและเหล็กกล้ำ ปี 2559 มีปริมำณกำรผลิต 7,728,338 
เมตริกตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 18.98 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเหล็กทรงยำว เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
27.02 เหล็กทรงแบน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.90 โดยเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
18.05  

 กำรจ ำหน่ำยในประเทศ 19,074,108 เมตริกตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.86 โดยเหล็กทรงยำว 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.82 และเหล็กทรงแบน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.91  

 กำรน ำเข้ำปี 2559 ประมำณ 6,715.04 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 3.66                 
โดยเหล็กทรงแบน ลดลงร้อยละ 11.76 โดยเหล็กแผ่นรีดเย็น ลดลงร้อยละ 15.99            
เหล็กทรงยำว ลดลงร้อยละ 8.10 โดยเหล็กลวด ลดลงร้อยละ 8.30  
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ภำวกำรณ์ผลิตของอุตสำหกรรมเหล็กและเหล็กกล้ำปี 2559 มีกำรปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
18.98 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีปริมำณกำรผลิต 7,728,338 เมตริกตัน โดยเหล็กทรงยำว ปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
27.02 (ส่วนหนึ่งที่กำรผลิตเหล็กทรงยำวเพ่ิมขึ้น ทั้งที่สถำนกำรณ์ของอุตสำหกรรมก่อสร้ำงยังคงทรงตัว เนื่องจำก
เหตุผลทำงด้ำนเทคนิค กล่ำวคือวิธีค ำนวณกำรผลิตเหล็กทรงยำว ส่วนหนึ่งจะนำมำจำกข้อมูลกำรนำเข้ำวัตถุดิบของ
เหล็กทรงยำว (เหล็กแท่งเล็กบิลเล็ต) ซึ่งในช่วง 3-4 เดือน ที่ผ่ำนมำมีกำรน ำเข้ำเหล็กแท่งเล็กบิลเล็ตเพ่ิมมำกขึ้น 
เนื่องจำกรำคำเหล็กแท่งเล็กบิลเล็ตลดลงในช่วงนั้น) สำหรับเหล็กทรงแบนมีกำรผลิตที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.90 โดยเหล็ก
แผ่นเคลือบสังกะสี เพ่ิมขึ้นร้อยละ 18.05 รองลงมำคือ เหล็กแผ่นรีดเย็น เพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.05 แต่เหล็กแผ่นเคลือบ
ดีบุกและเคลือบโครเมียม ลดลงร้อยละ 6.97 

ปริมำณกำรจ ำหน่ำยในประเทศของเหล็กและเหล็กกล้ำที่ส ำคัญในปี 2559 มีประมำณ 
19,074,108 เมตริกตัน (ไม่รวมผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งส ำเร็จรูป เหล็กแผ่นรีดเย็น เหล็กแผ่นเคลือบและท่อเหล็ก                   
เพ่ือไม่ให้เกิดกำรนับซ้ ำ) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.86 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเมื่อพิจำรณำในรำยผลิตภัณฑ์ 
พบว่ำผลิตภัณฑ์ที่มีกำรผลิตเพ่ิมขึ้นมำกที่สุดในช่วงนี้ คือ เหล็กทรงยำว เพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.82 สำหรับอุตสำหกรรม
เหล็กทรงแบน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.91 

สรุปปริมำณกำรผลิตเหล็กและเหล็กกล้ำที่ส ำคัญในปี 2559 มีประมำณ 7,728,338 
เมตริกตัน (ไม่รวมผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งส ำเร็จรูป เหล็กแผ่นรีดเย็น เหล็กแผ่นเคลือบและท่อเหล็กเพ่ือไม่ให้เกิด                 
กำรนับซ้ ำ) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 18.98 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเมื่อพิจำรณำในรำยผลิตภัณฑ์ พบว่ำ
ผลิตภัณฑ์ที่มีกำรผลิตที่เพิ่มขึ้นมำกที่สุด คือ เหล็กทรงยำว ปรับตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 27.02 เหล็กทรงแบน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
8.90 ส ำหรับกำรจ ำหน่ำยในประเทศประมำณ 19,074,108 เมตริกตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.86 โดยเหล็กทรงยำว 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.82 เหล็กทรงแบน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.91 ส ำหรับมูลค่ำกำรส่งออก เพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.25 มูลค่ำกำร
น ำเข้ำ ลดลงร้อยละ 3.66 

แนวโน้มคำดกำรณ์กำรบริโภคเหล็กของไทยในปี 2560 ประมำณ 17.8 ล้ำนตัน เพ่ิมขึ้น           
ร้อยละ 1.1-2.8 โดยคำดกำรณ์ว่ำอุตสำหกรรมเหล็กทรงแบนจะมีกำรบริโภคที่เพ่ิมขึ้น ตำมกำรขยำยตัวของ
อุตสำหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ำ เช่น เครื่องปรับอำกำศ ส ำหรับเหล็กทรงยำวที่ใช้ในอุตสำหกรรมก่อสร้ำง คำดกำรณ์ว่ำจะ
เพ่ิมข้ึน โดยในส่วนของโครงกำรก่อสร้ำงภำครัฐที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ พบว่ำในปี 2560 กระทรวงคมนำคมมีแผนลงทุน
ด้ำนขนส่ง โดยขยำยกำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 36 โครงกำร โดยเป็นโครงกำรต่อขยำยเฟสแรก โดยโครงกำรที่
พร้อมขออนุมัติ ครม. เช่น รถไฟทำงคู่ปำกน้ ำโพ-เด่นชัย, จิระ-อุบลรำชธำนี, ขอนแก่น-หนองคำย,ชุมพร-สุรำษฎร์ธำนี,
สุรำษฎร์ธำนี-สงขลำ, หำดใหญ่-ปำดังเบซำร์, เด่นชัย-เชียงใหม่, เด่นชัย-เชียงของ และบ้ำนไผ่-นครพนม ซึ่งจะมีผล          
ท ำให้เหล็กทรงยำวขยำยตัวเพิ่มข้ึน 
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 สรุปสัญญาในการว่าจ้างติดตั้งงาน 

บริษัทฯ มีกำรว่ำจ้ำงผู้ รับเหมำช่วง ในกำรติดตั้ 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               

อันเกิดจำกควำมล่ำช้ำดังกล่ำว รวมทั้งรำยงำนสำเหตุของควำมล่ำช้ำให้กับบริษัทฯ 
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 

 
2.2.3 ธุรกิจจ าหน่ายและรับติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) 

 

ในปี 2556 ที่ผ่ำนมำ กระทรวงพลังงำนได้มุ่งเน้นและสนับสนุนพลังงำนหมุนเวียนอย่ำงต่อเนื่อง โดยมี
โครงกำรส่งเสริมต่ำงๆ เช่น กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ หรือ Solar Roof และพลังงำนลม           
เป็นต้น โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์เป็นหนึ่งในธุรกิจที่ภำครัฐ โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
กิจกำรพลังงำน (กกพ.) ให้กำรสนับสนุนอย่ำงจริงจัง ซึ่งบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงโอกำสทำงธุรกิจจึงได้จัดตั้งบริษัท            
โซลำร์ เพำเวอร์ รูฟ จ ำกัด ขึ้น เพ่ือจ ำหน่ำยและรับติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำจำกแสงอำทิตย์บนหลังคำ (Solar Roof)          
ซึ่งคำดว่ำมีแนวโน้มกำรเติบโตของธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง ภำยใต้เป้ำหมำยกำรเป็นผู้น ำในกำรพัฒนำธุรกิจติดตั้งระบบ       
ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ ทั้งในรูปแบบบ้ำนที่อยู่อำศัย โครงกำรบ้ำนจัดสรร อำคำรพำณิชย์ อำคำร
ส ำนักงำน อำคำรส่วนรำชกำร โรงงำนอุตสำหกรรม อำคำรขนำดใหญ่ และอ่ืนๆ 
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ลักษณะผลิตภัณฑ์และการให้บริการ 

SPCG เล็งเห็นโอกำสกำรเป็นหนึ่งในผู้น ำทำงด้ำนกำรจัดจ ำหน่ำยระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์                
บนหลังคำ (Solar Roof) ภำยใต้นโยบำยคุณภำพและมำตรฐำนเดียวกัน โดยบริษัทฯ ได้มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
เพ่ือให้ลูกค้ำได้รับสินค้ำและบริกำรที่มีคุณภำพและได้รับควำมพึงพอใจสูงสุด บริษัทฯ มีเป้ำหมำยทำงธุรกิจเพ่ือ               
เป็นผู้น ำในตลำดส ำหรับธุรกิจจ ำหน่ำยและรับติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ (Solar Roof)                   
โดยเมื่อวันที่ 1 พฤษภำคม 2556 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัท โซลำร์ เพำเวอร์ รูฟ จ ำกัด (SPR) ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มพัฒนำติดตั้ง
ระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ (Solar Roof) ทั้งในรูปแบบบ้ำนที่อยู่อำศัย โครงกำรบ้ำนจัดสรร 
อำคำรพำณิชย์ อำคำรส ำนักงำน อำคำรส่วนรำชกำร โรงงำนอุตสำหกรรม อำคำรขนำดใหญ่ และอ่ืนๆ 

โดย SPR ได้แบ่งกลุ่มเป้ำหมำยของตลำดส ำหรับธุรกิจจ ำหน่ำยและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์บนหลังคำ (Solar Roof) เป็น 2 กลุ่มดังนี ้

1. กลุ่มลูกค้าครัวเรือน 

เมื่อวันที่ 18 กันยำยน 2557 SPR ได้แต่งตั้งบริษัท โฮม โปรดักซ์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) หรือ 
HomePro เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ (Solar Roof) ส ำหรับบ้ำนที่อยู่อำศัย 
โดยมีผลิตภัณฑ์มำตรฐำน 4 ขนำด คือ S, M, L และ XL  

โดยในปัจจุบัน HomePro ได้จัดสรรพ้ืนที่ในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ จ ำนวน 61 สำขำทั่วประเทศ            
ซึ่งเป็นจุดให้ควำมรู้เกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ SPR Solar Roof และอีกทั้งสำขำ 
HomePro ทั่วประเทศทั้ง 80 สำขำ ยังเป็นจุดจ ำหน่ำยและให้บริกำรของ SPR Solar Roof แก่ผู้ที่สนใจ                  
ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งสำมำรถดูรำยละเอียดได้ที่ www.sprsolarroof.co.th หรือ HomePro Call Center:             
02-831-6000 

2. กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม 

กลุ่มลูกค้ำอุตสำหกรรม ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วย กลุ่มธุรกิจด้ำนเทคโนโลยี โรงงำน เกษตรกรรม ธุรกิจ
รำยย่อย รวมไปถึงกลุ่มผู้ประกอบกำรบ้ำนจัดสรร และกลุ่มธุรกิจอ่ืนๆกว่ำ 10 ประเภททั่วประเทศ อีกทั้งยังมี             
กำรติดตั้งให้กับหน่วยงำนภำครัฐ ธนำคำรแห่งประเทศไทย และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกด้วย  

2.2.4 ธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อ 
 

จำกกำรขยำยตัวทำงด้ำนพลังงำนหมุนเวียน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งพลังงำนแสงอำทิตย์ ซึ่งบริษัทฯ มีแนวโน้ม
กำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องในธุรกิจจ ำหน่ำยและรับติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ (Solar Roof) 
บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมต้องกำรของลูกค้ำที่ต้องกำรลงทุนในอุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดพลังงำนและประหยัด              
กำรใช้ไฟฟ้ำ ทั้งในรูปแบบบ้ำนที่อยู่อำศัย โครงกำรบ้ำนจัดสรร อำคำรพำณิชย์ อำคำรส ำนักงำน อำคำรส่วนรำชกำร 
โรงงำนอุตสำหกรรม อำคำรขนำดใหญ่ และอ่ืนๆ บริษัทฯ จึงได้ท ำกำรเปิดด ำเนินกำรธุรกิจใหม่ เพ่ือตอบสนองและ
ช่วยในเรื่องของควำมคล่องตัวในกำรท ำธุรกิจ Solar Roof โดยกำรจัดตั้งบริษัท เอสพีซีจี ลีสซิ่ง จ ำกัด ซึ่งให้บริกำร         
ในเรื่องของกำรเช่ำซื้อแก่บริษัทและโรงงำนต่ำงๆ ในกำรลงทุนท ำระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ 
(Solar Roof) และระบบประหยัดพลังงำนในรูปแบบต่ำงๆ เพ่ือประหยัดพลังงำนและสนับสนุนกำรใช้พลังงำน            
ทดแทนในประเทศ 
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ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีกำรลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจ (MOU) กับ Century Tokyo Leasing Corporation 
(CTL) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงเป็นหนึ่งในผู้น ำ ธุรกิจ เช่ำซื้อที่ด ำ เนินธุรกิจ
ดังกล่ำวมำตั้งแต่ปี 2552 ทั้งนี้ CTL มีกำรแบ่งกลุ่มลูกค้ำธุรกิจสินเชื่อออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ สินเชื่อเพ่ืออุปกรณ์ 
สินเชื่อพิเศษ สินเชื่อรถยนต์ และสินเชื่อธุรกิจระหว่ำงประเทศ ซึ่งกำรให้สินเชื่อแก่ธุรกิจ Solar Roof เป็นหนึ่งในกลุ่ม
สินเชื่อพิเศษที่มีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องทั้งในประเทศญี่ปุ่นและภูมภำคเอเชีย 

ลักษณะผลิตภัณฑ์และการให้บริการ 

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกำรให้บริกำรสินเชื่อเช่ำซื้อแก่ลูกค้ำที่มีควำมสนใจในกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์บนหลังคำ (Solar Roof) โดยมีกำรท ำธุรกิจร่วมกับบริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของ CTL ในประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นเพื่อกำรตอบสนองลูกค้ำท่ีมีควำมต้องกำรลงทุนในกำรประหยัดพลังงำน
ทุกประเภท โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง Solar Roof  ซึ่งบริษัทฯ ไม่เคยหยุดนิ่งในกำรพัฒนำบริกำรให้ทันต่อเหตุกำรณ์         
และควำมต้องกำรของลูกค้ำ 
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3.  ปัจจัยความเสี่ยง 

บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจหลัก 4 ด้ำน ได้แก่ 
3.1 ธุรกิจผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Farm) ซึ่งด ำเนินกำรภำยใต้ “บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 

(SPC), บริษัท โซลำร์ เพำเวอร์ แอสเซ็ท จ ำกัด (SPA), และบริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (SPE)” 
ซ่ึงด ำเนนิธรุกิจ 3 ส่วนดังนี้ 
 ธุรกิจกำรลงทุนโซลำร์ฟำร์ม 
 ธุรกิจบริกำรออกแบบและรับเหมำก่อสร้ำงโซลำร์ฟำร์มแบบครบวงจร (EPC) 
 ธุรกิจบริกำรด้ำนกำรปฏิบัติกำร กำรบ ำรุงรักษำ และกำรประมวลผลโซลำร์ฟำร์ม (OM&M) 

3.2 ธุรกิจจ ำหน่ำยและรับติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ (Solar Roof) ซึ่งด ำเนินภำยใต้ 
“บริษัท โซลำร์ เพำเวอร์ รูฟ จ ำกัด (SPR)” 

3.3 ธุรกิจจ ำหน่ำยหลังคำเหล็กและโครงสร้ำงแบบครบวงจร ซึ่งด ำเนินกำรภำยใต้ “บริษัท สตีล แอนด์ โซล่ำ รูฟ 
จ ำกัด (SSR)”  

3.4 ธุรกิจให้สินเชื่อเช่ำซื้อแก่บริษัท และโรงงำนต่ำงๆ ในกำรลงทุนท ำระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์            
บนหลังคำ (Solar Roof) และระบบประหยัดพลังงำนในรูปแบบต่ำงๆ เพ่ือประหยัดพลังงำนและสนับสนุน 
กำรใช้พลังงำนทดแทนในประเทศ ซ่ึงด ำเนินกำรภำยใต้ “บริษัท เอสพีซีจี ลีสซิ่ง จ ำกัด (SPCG Leasing)” 

 
3.1  ความเสี่ยงจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) 

3.1.1 ความเสี่ยงจากธุรกิจลงทุนโซลาร์ฟาร์ม  

(1) ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าเพียง           
รายเดียว 

เนื่องจำกโครงกำรโซลำร์ฟำร์มทั้งหมดใช้แผงเซลล์แสงอำทิตย์จำก Kyocera Corporation (Kyocera) 
ประเทศญี่ปุ่น ยกเว้น AJ Technology ที่ใช้แผงพลังงำนแสงอำทิตย์ของ REC ประเทศสิงคโปร์ ใช้เครื่องแปลง
กระแสไฟฟ้ำทั้งหมดจำก SMA Solar Technology AG (SMA) ประเทศเยอรมนีเพียงรำยเดียว 

Kyocera ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2502 และได้จดทะเบียนในตลำดหุ้นนิวยอร์คและตลำดหุ้น
โตเกียว ซึ่งเป็นบริษัทที่มีควำมเข้มแข็งทำงกำรเงินมำเป็นระยะเวลำยำวนำน โดยไม่เคยขำดทุนตลอดระยะเวลำ                 
กำรด ำเนินงำนมำยำวนำนกว่ำ 60 ปี โดย ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559 Kyocera มีทุนจดทะเบียนช ำระแล้วจ ำนวน 
115,703 ล้ำนเยน และมียอดขำยรวมทั้งสิ้น 1,479,627 ล้ำนเยน โดยมีก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนถึง 109 ,047    
ล้ำนเยน Kyocera มีจ ำนวนพนักงำนทั้งหมดถึง 69,229 คน และยังมีบริษัทในเครือรวมกันกว่ำ 235 บริษัททั่วโลก            
โดยมีรำยละเอียดตำมข้อมูลดังนี้  
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แหล่งที่มำ: บริษัท Kyocera Corporation http://global.kyocera.com/ir/index.html 
 

SMA เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหุ้นแฟรงค์เฟิร์ต ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยเครื่องแปลง
กระแสไฟฟ้ำรำยใหญ่ และมีกำรใช้งำนทั่วโลกมำกขึ้นถึง 50 กิกะวัตต์ มีบริษัทในเครือซึ่งรองรับกับกำรด ำเนินธุรกิจ
พลังงำนแสงอำทิตย์ได้อย่ำงครอบคลุมทั้ง ผลิต ดูแล และซ่อมบ ำรุง อีกทั้งยังเป็นผู้น ำทำงด้ำนเทคโนโลยีมำนำนกว่ำ 
30 ปี โดยในปี 2559 SMA มียอดขำยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.2 คิดเป็นเงิน 708.8 ล้ำนยูโร รวมกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำกว่ำ 
5,655 เมกะวัตต์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2559) 

 
 
 

http://global.kyocera.com/ir/index.html
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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            
กำรผลิตที่มีมำอย่ำงยำวนำนของทั้ง 2 บริษัท ซึ่งในส่วนของแผงเซลล์แสงอำทิตย์ของ Kyocera สำมำรถสร้ำงควำม
ยั่งยืนในกำรใช้งำนที่ให้กำรรับประกันผลิตภัณฑ์ยำวนำนกว่ำ 25 ปี และในส่วนของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำของ SMA            
ด้วยเทคโนโลยีกำรออกแบบชั้นสูงจำกประเทศเยอรมนี SPCG ได้ขยำยระยะเวลำรับประกันไปยำวนำนถึง 20 ปี             
สร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ด้วยควำมยั่งยืนควบคู่ไปกับแผงเซลล์แสงอำทิตย์                  
ที่ได้อยู่ในระบบผลิตไฟฟ้ำแบบเชื่อมโยงกับระบบจ ำหน่ำยในประเทศญี่ปุ่น (Grid Connected System) มำเป็น
ระยะเวลำยำวนำนกว่ำ 30 ปี พบว่ำประสิทธิภำพแผงเซลล์แสงอำทิตย์ของ Kyocera นั้น ยังอยู่ในสภำพกำรใช้งำนที่ดี 
คือมีค่ำกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำลดลงเพียงร้อยละ 9.6 จำกร้อยละ 20 

(2) ความเสี่ยงจากแสงอาทิตย์มีความเข้มของแสงน้อยกว่าปกติ 

ธุรกิจผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ต้องพ่ึงพิงแสงอำทิตย์เป็นอย่ำงมำก หำกแสงอำทิตย์                    
มีควำมเข้มแสงน้อยกว่ำปกติ หรือในบำงปีประเทศไทยมีเมฆปกคลุมเป็นจ ำนวนมำก อำจจะส่งผลให้โซลำร์ฟำร์มของ
บริษัทฯ ไม่สำมำรถผลิตไฟฟ้ำได้เต็มที่ และอำจส่งผลกระทบถึงรำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำของบริษัทฯ 

อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกประเทศไทยมีที่ตั้งอยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตร จึงท ำให้มีควำมเข้มของแสงอำทิตย์สูง 
นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้ท ำกำรศึกษำควำมเข้มของแสงในแต่ละพ้ืนที่โดยใช้ข้อมูลควำมเข้มของแสงย้อนหลัง 10 ปี                   
ขององค์กำรบริหำรกำรบินและอวกำศแห่งชำติ หรือองค์กรนำซ่ำ (NASA) เพ่ือให้แน่ใจว่ำบริเวณที่สร้ำงโครงกำร              
โซลำร์ฟำร์มของบริษัทฯ มีควำมเข้มแสงอำทิตย์อยู่ในระดับสูงอย่ำงต่อเนื่อง  
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แหล่งที่มำ: กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแหง่ประเทศไทย http://www3.egat.co.th/re/egat_pv/sun_thailand.htm 
 

นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังได้ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดควำมเข้มของแสงไว้ที่ โครงกำรโซลำร์ฟำร์มทุกแห่ง           
เพ่ือใช้ประกอบกำรวิเครำะห์และติดตำมผลกำรเปลี่ยนแปลงของสภำวะอำกำศ ซึ่งพบว่ำโครงกำรโซลำฟำร์มแห่งแรก                    
ที่โครำช 1 ได้เริ่มจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์ (COD) ตั้งแต่ปี 2553 มีควำมเข้มของแสงอำทิตย์สูงกว่ำที่คำดกำรณ์ไว้ 
กว่ำร้อยละ 20 

(3) ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ 

โครงกำรโซลำร์ฟำร์มจ ำนวน 36 โครงกำรตั้งอยู่ในพ้ืนที่ 10 จังหวัด ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ               
ซึ่งเป็นที่รำบสูง และจังหวัดลพบุรี ซึ่งได้มีกำรศึกษำถึงสถำนที่ตั้งเป็นอย่ำงดีและค ำนึงถึงกำรป้องกันปัญหำน้ ำท่วม 
รวมถึงได้มีกำรศึกษำควำมม่ันคงของกำรติดตั้งแผงเซลล์แสงอำทิตย์เพ่ือป้องกันภัยจำกลมพำยุ  

ในบริเวณที่จะพัฒนำโครงกำรโซลำร์ฟำร์มของบริษัทฯ เพ่ือลดโอกำสกำรเกิดน้ ำท่วม รวมถึงกำรถม
ที่ดินให้สูงกว่ำระดับถนน ตลอดจนกำรวำงรำกฐำนของแผงเซลล์แสงอำทิตย์โดยใช้เสำคอนกรีตยำว 3 เมตร               
ปักลงดิน เพ่ือให้มีควำมทนทำนตำมมำตรฐำนวิศวกรรม และสำมำรถทนแรงลมได้ 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งได้มีกำร
เชื่อมระบบสำยดินที่เป็นอิสระออกจำกกันระหว่ำงแผงเซลล์แสงอำทิตย์แสงอำทิตย์ ซึ่งจะช่วยลดควำมเสียหำยที่อำจ
เกิดจำกฟ้ำผ่ำได้ นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังได้ท ำประกันควำมเสี่ยงทุกชนิด (All risks) และควำมเสี่ยงจำกกำรหยุด
ประกอบธุรกิจ (Business Interruption Insurance)  

(4) ความเสี่ยงจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์เสื่อมสภาพเร็วกว่าก าหนด 

ปริมำณไฟฟ้ำที่ได้จำกโครงกำรโซลำร์ฟำร์มขึ้นอยู่กับหลำยปัจจัย ซึ่งหนึ่งในปัจจัยที่มีผลต่อปริมำณ
ไฟฟ้ำคือกำรเสื่อมสภำพของแผงเซลล์แสงอำทิตย์ หำกแผงเซลล์แสงอำทิตย์มีกำรเสื่อมสภำพเร็วกว่ำปกติ อำจส่งผล               
ต่อปริมำณไฟฟ้ำที่ผลิตได้ โดยอำจท ำให้ผลิตไฟฟ้ำได้น้อยลงและจะส่งผลกระทบต่อรำยได้ที่ประมำณกำรไว้ 

 



แบบ 56-1 
 

บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) 64 
 
 

อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ ได้เลือกใช้แผงเซลล์แสงอำทิตย์แบบโฟโตโวลตำอิก (Photovoltaic: PV)                   
ที่ได้รับประกันกำรเสื่อมสภำพจำก Kyocera เป็นระยะเวลำ 25 ปี โดย Kyocera รับประกันว่ำภำยใน 12 ปีนับจำก
วันที่ด ำเนินกำรผลิตไฟฟ้ำ สำมำรถผลิตไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 ของประสิทธิภำพของแผงเซลล์แสงอำทิตย์  
และภำยใน 25 ปีนับจำกวันที่ด ำเนินกำรผลิตไฟฟ้ำ สำมำรถผลิตไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 โดยหำกพบว่ำ                
แผงเซลล์แสงอำทิตย์สำมำรถผลิตไฟฟ้ำได้น้อยกว่ำที่ได้รับประกันไว้ Kyocera จะเพ่ิมแผงเซลล์แสงอำทิตย์เพ่ือท ำให้
ปริมำณกำรผลิตไฟฟ้ำกลับมำอยู่ในระดับที่รับประกันไว้ หรือเปลี่ยนแผงเซลล์แสงอำทิตย์ให้ หรือคืนเงินให้ภำยใต้
เงื่อนไขของสัญญำระหว่ำงโครงกำรโซลำร์ฟำร์มกับ Kyocera นอกจำกนี้ Kyocera ยังได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโซลำร์ฟำร์ม
ตัวอย่ำงของ Kyocera ที่ประเทศญี่ปุ่นว่ำ ภำยในระยะเวลำ 30 ปี แผงเซลล์แสงอำทิตย์ของ Kyocera ในโซลำร์ฟำร์ม
ตัวอย่ำงนั้น ยังสำมำรถผลิตไฟฟ้ำได้สูงถึงร้อยละ 91.4 ของประสิทธิภำพของแผงเซลล์แสงอำทิตย์อีกด้วย  

 

 
แหล่งที่มำ: บริษัท Kyocera Corporation http://global.kyocera.com 
 
3.1.2 ความเสี่ยงจากธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างโซลาร์ฟาร์มแบบครบวงจร (Engineering, 

Procurement and Construction หรือ EPC)     
  

(1) ความเสี่ยงจากการจัดหาบุคลากร 

เนื่องจำก SPCG ประกอบธุรกิจบริกำรรับเหมำก่อสร้ำงโซลำร์ฟำร์มแบบครบวงจรให้แก่ลูกค้ำที่  มิใช่
บริษัทในเครือ ซึ่งด ำเนินกำรภำยใต้ SPE ธุรกิจดังกล่ำวจ ำเป็นต้องใช้บุคลำกรเป็นจ ำนวนมำก จึงมีควำมเสี่ยงที่               
SPE อำจไม่สำมำรถจัดหำบุคลำกรได้เพียงพอ หำกมีกำรก่อสร้ำงโซลำร์ฟำร์มพร้อมกันหลำยๆ โครงกำรทั้งในประเทศ
และต่ำงประเทศ ซึ่งจะท ำให้ SPE เสียโอกำสในกำรสร้ำงรำยได้ 

อย่ำงไรก็ดี กำรสร้ำงโครงกำรโซลำร์ฟำร์มนั้นไม่ซับซ้อนและง่ำยต่อกำรควบคุมงำนโดยใช้ระยะเวลำ
ก่อสร้ำงเพียง 4-6 เดือน จึงไม่จ ำเป็นต้องจัดจ้ำงผู้ที่มีควำมช ำนำญเป็นพิเศษเป็นประจ ำ ส่งผลให้มีควำมยืดหยุ่น                
ในกำรจัดจ้ำงแรงงำนจำกภำยนอก (Outsource) ที่ท ำได้โดยง่ำย โดย SPE ส่งวิศวกรและผู้ควบคุมงำนที่มีควำม
เชี่ยวชำญเข้ำไปช่วยควบคุมดูแลกำรก่อสร้ำงอย่ำงใกล้ชิด 
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(2) ความเสี่ยงจากคุณภาพของแรงงานที่ไม่คงท่ี 

ในฐำนะผู้รับเหมำงำนก่อสร้ำงโครงกำรโซลำร์ฟำร์ม บริษัทฯ จะจ้ำงบุคลำกรในพื้นท่ีด ำเนินกำรก่อสร้ำง
โครงกำร ซึ่งต้องใช้คนงำนเป็นจ ำนวนมำก โดยกำรก่อสร้ำงโครงกำรหนึ่งๆ ของบริษัทฯ จะใช้คนงำนสูงสุดประมำณ 
180 คนต่อโครงกำรเพ่ือเป็นแรงงำนในกำรก่อสร้ำง กำรจัดจ้ำงแรงงำนจำกภำยนอก จึงอำจท ำให้คุณภำพแรงงำนใน
กำรก่อสร้ำงโซลำร์ฟำร์มมีกำรเปลี่ยนแปลงได้  

อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ ค ำนึงถึงควำมเสี่ยงนี้และป้องกันด้วยกำรส่งวิศวกรและผู้ควบคุมงำนที่มีควำม
เชี่ยวชำญ และมีประสบกำรณ์จำกกำรก่อสร้ำงโครงกำรโซลำร์ฟำร์มที่บริษัทฯ ด ำเนินกำรพัฒนำเสร็จสิ้นครบแล้ว            
ทุกโครงกำรเข้ำไปดูแลและให้ค ำปรึกษำในกำรท ำงำนอย่ำงใกล้ชิดตลอดระยะเวลำกำรท ำงำน และผู้ควบคุมงำนของ
บริษัทฯ จะเข้ำไปประเมินกำรท ำงำนอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือให้มั่นใจว่ำคุณภำพของงำนก่อสร้ำงนั้นเป็นไปตำมมำตรฐำน                
กำรออกแบบของ SPC ทั้งนี้ แม้ว่ำกำรพัฒนำโครงกำรโซลำร์ฟำร์มภำยใต้ PPA เดิมของ SPC และ SPA สิ้นสุดลงแล้ว 
แต่ในกำรพัฒนำธุรกิจโซลำร์ฟำร์มใหม่ๆ ในอนำคต บริษัทฯ ก็จะใช้กลยุทธ์ในกำรด ำเนินกำรในลักษณะเดี ยวกัน
เนื่องจำกมีประสิทธิภำพสูงและคล่องตัว 

 
3.1.3 ความเสี่ยงจากธุรกิจบริการด้านการปฏิบัติการ การบ ารุงรักษา และการประมวลผลโซลาร์ฟาร์ม     

(Operation, Maintenance and Monitoring หรือ OM&M) 

(1) ความเสี่ยงจากระบบประมวลผลล้มเหลว 

กำรประมวลผลเป็นหนึ่งหัวใจส ำคัญในกำรประกอบธุรกิจบริกำรด้ำนกำรปฏิบัติกำร กำรบ ำรุงรักษำ                
และกำรประมวลผลโซลำร์ฟำร์ม ซึ่งหำกระบบประมวลผลที่ใช้เกิดล้มเหลว ส่งผลให้ข้อมูลสูญหำยหรือคลำดเคลื่อน 
อำจท ำให้กำรให้บริกำรในธุรกิจผิดพลำดและก่อควำมเสียหำยให้ SPC เองและลูกค้ำได้ 

อย่ำงไรก็ดี SPC ได้เช่ำช่องสัญญำณจำกกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย (กสท.) เพ่ือใช้ในกำรส่งข้อมูล           
จำกโครงกำรโซลำร์ฟำร์มมำยังส ำนักงำนใหญ่ SPC ผ่ำนสำยเคเบิ้ลใยแก้ว (Optic Fiber) จึงมีกำรบันทึกข้อมูล                 
ในกำรประมวลผลไว้ 2 แห่ง กล่ำวคือที่ศูนย์ควบคุมในโครงกำรโซลำร์ฟำร์มแต่ละแห่งและที่ท ำกำรส ำนักงำนใหญ่ SPC 
ซึ่งกำรบันทึกข้อมูล 2 แห่งนั้นจะสำมำรถลดควำมเสี่ยงจำกกำรสูญหำยของข้อมูลได้ในกรณีที่เกิดควำมผิดพลำดกับ
ระบบข้อมูลดังกล่ำว นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังได้ท ำระบบกำรส ำรองข้อมูลไว้ในรูปแบบรำยงำนประจ ำวัน ทั้งรูปแบบ
ปกติและจัดเก็บเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือป้องกันควำมเสี่ยงนี้อีกชั้นหนึ่งด้วย 

(2) ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุในระหว่างการบ ารุงรักษา 

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

อย่ำงไรก็ดี SPC ได้มีกำรจัดอบรมและให้ควำมรู้แก่แรงงำนในพ้ืนที่ก่อนที่จะเข้ำมำรับงำนดังกล่ำว  
เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจในกำรท ำงำน รวมทั้งมีวิศวกรของบริษัทฯ ประจ ำอยู่ที่โครงกำรเพ่ือควบคุมงำน ส่งผลให้แรงงำน
ดังกล่ำวท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และช่วยลดโอกำสในกำรเกิดอุบัติเหตุได้ และยังมีกำรจัดท ำกำรฝึกอบรม            
เพ่ือทบทวนและถ่ำยทอดแนวทำงใหม่ๆ เป็นประจ ำทุกปี ทั้งนี้  ที่ผ่ำนมำยังไม่เคยปรำกฏอุบัติเหตุจำกกำรท ำงำน
ดังกล่ำว 
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3.2  ความเสี่ยงจากธุรกิจจ าหน่ายและรับติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา                  
(Solar Roof) 

3.2.1  ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม 

ธุรกิจจ ำหน่ำยและรับติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ (Solar Roof) มีแนวโน้ม            
ในกำรแข่งขันสูงขึ้น จำกกำรที่ภำครัฐมีนโยบำยส่งเสริมกำรใช้ไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ โดยให้มีกำรรับซื้อไฟฟ้ำ
จำกโครงกำรผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคำในเดือนกันยำยน 2556 ที่ผ่ำนมำ ท ำให้มีผู้ประกอบกำร
สนใจและเข้ำมำท ำธุรกิจโซลำร์รูฟมำกขึ้น รวมถึงระบบและอุปกรณ์กำรผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ            
มีทั้งน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศด้วยระดับคุณภำพและรำคำหลำกหลำยและมีผู้ผลิตในประเทศ จึงก่อให้เกิดกำรแข่งขัน         
ด้ำนรำคำอย่ำงรุนแรงขึ้น ในขณะที่ระบบและอุปกรณ์ที่บริษัทฯ ใช้เป็นสินค้ำที่มีเน้นคุณภำพและควำมปลอดภัย           
จึงมีควำมแตกต่ำงด้ำนรำคำจำกคู่แข่งขัน 

เมื่อวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2558 ที่ผ่ำนมำคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำนได้ประกำศรับซื้อไฟฟ้ำ
(เพ่ิมเติม) จำกกำรผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำที่มีก ำลังกำรผลิตติดตั้งไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ ปริมำณ 
78,632 กิโลวัตต์พีค (kWp) โดยประกำศรับซื้อในอัตรำรับซื้อไฟฟ้ำ (FiT) 6.85 บำทต่อหน่วย โดยก ำหนดให้ประชำชน
ผู้สนใจ ทีจ่ะท ำกำรซื้อขำยกับกำรไฟฟ้ำยื่นเอกสำรภำยในวันที่ 30 มิถุนำยน 2558 และด ำเนินกำรติดตั้งระบบและท ำ
กำรเชื่อมโยงจ ำหน่ำยให้กับกำรไฟฟ้ำภำยในวันที่ 31 ธันวำคม 2558 จำกประกำศฉบับนี้ได้สร้ำงควำมตื่นตัวให้กับ                 
ผู้ประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยและติดตั้งระบบโซลำร์รูฟ SPR ในฐำนะบริษัทในเครือของ SPCG จึงได้ท ำกำรจับมือกับ         
บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) (HomePro) โดยแต่งตั้ง HomePro ให้เป็นผู้แทนจ ำหน่ำยระบบ          
Solar Roof ครัวเรือนแต่เพียงผู้เดียว โดยได้จัดสรรพ้ืนที่ในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ จ ำนวน 61 สำขำทั่วประเทศ            
ซึ่งเป็นจุดให้ควำมรู้เกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ SPR Solar Roof และอีกทั้งสำขำ 
HomePro ทั่วประเทศทั้ง 80 สำขำ ยังเป็นจุดจ ำหน่ำยและให้บริกำรของ SPR Solar Roof เพ่ือเป็นช่องทำงจัด
จ ำหน่ำยเพิ่มควำมสะดวกในกำรประสำนงำนติดต่อซื้อขำย และเป็นช่องทำงกำรให้บริกำรลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง 

อย่ำงไรก็ตำม ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่จะเป็นรำยเล็กๆ ที่เ พ่ิงเข้ำสู่ตลำดได้ไม่นำนนัก ไม่มี
ประสบกำรณ์ ในธุรกิจผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์เหมือนกับ SPR Solar Roof ซึ่งนอกจำกจะให้บริกำรด้วย
สินค้ำที่มีคุณภำพสูงแล้ว ยังมีบุคลำกรที่มีประสบกำรณ์ในกำรออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำของ โครงกำร          
โซลำร์ฟำร์มมำอย่ำงเชี่ยวชำญ อีกทั้งสำมำรถให้บริกำรได้ครบวงจรตั้งแต่จัดหำอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่มีคุณภำพ เช่น               
แผงเซลล์แสงอำทิตย์ เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ กำรออกแบบ กำรติดตั้ง กำรจัดหำแหล่งเงินกู้ และกำรบริกำรหลัง          
กำรขำย เป็นต้น ท ำให้บริษัทฯ มีข้อได้เปรียบคู่แข่งขัน นอกจำกนี้  บริษัทฯ ยังเป็นพันธมิตรกับผู้ผลิตแผงเซลล์
แสงอำทิตย์จำกประเทศญี่ปุ่น และมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับธุรกิจนี้มำนำน ท ำให้บริษัทฯ สำมำรถแข่งขันกับ
ผู้ประกอบกำรรำยอื่นได้ดีกว่ำ 
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3.2.2  ความเสี่ยงจากการที่สินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ส าหรับตลาด 

โซลำร์รูฟเป็นระบบผลิตไฟฟ้ำที่ยังไม่เป็นที่รู้จักในตลำดประเทศไทยมำกนัก เนื่องจำกเทคโน โลยี
ดังกล่ำวเพ่ิงน ำเข้ำมำใช้ในประเทศ และตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำเป็นกำรน ำมำใช้ในรูปแบบของโซลำร์ฟำร์มที่มีกำร
ติดตั้งบนพ้ืนดินเป็นส่วนใหญ่ มีเพียงส่วนน้อยที่น ำมำใช้ติดตั้งบนหลังคำอำคำร จึงต้องใช้เวลำในกำรให้ควำมรู้และ
ควำมเข้ำใจให้ถูกต้อง เพื่อให้เห็นถึงประโยชน์และควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุนอันจะให้ผลตอบแทนในระยะยำว ตลอดจน
ควำมเชื่อมั่นในควำมปลอดภัยของระบบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ 

อย่ำงไรก็ตำม โซลำร์รูฟมีกำรน ำมำใช้ในหลำยประเทศเป็นระยะเวลำนำนกว่ำ 35 ปีแล้ว และมีกำร
พัฒนำเทคโนโลยี ตลอดจนเผยแพร่คุณประโยชน์ในกำรใช้งำนขึ้นมำเป็นล ำดับ นอกจำกนี้จำกกำรที่รัฐบำลมีนโยบำย
ในกำรส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน เนื่องจำกเป็นพลังงำนสะอำด ไม่มีมลภำวะต่อสิ่งแวดล้อม                   
จึงมีกำรให้ควำมรู้เพ่ือท ำควำมเข้ำใจอย่ำงต่อเนื่องมำโดยตลอด อีกทั้งบริษัทเองมีกำรจัดเตรียมทีมงำน และเอกสำร  
ต่ำง ๆ ที่พร้อมจะให้ข้อมูลที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์ได้ ซึ่งเมื่อเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องแล้ว ก็จะส่งผลต่อกำร
ขยำยตัวของธุรกิจได้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

3.2.3  ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

SPR เป็นผู้พัฒนำ ออกแบบ ติดตั้ง และบริกำรหลังกำรขำยระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์                  
บนหลังคำ (Solar Roof) ทั้งในรูปแบบบ้ำนที่อยู่อำศัย โครงกำรบ้ำนจัดสรร อำคำรพำณิชย์ อำคำรส ำนักงำน อำคำร
ส่วนรำชกำร โรงงำนอุตสำหกรรม และอำคำรขนำดใหญ่ จึงมีควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนในกำร
จัดซื้อแผงเซลล์แสงอำทิตย์และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ ซึ่งบริษัทฯ น ำเข้ำแผงเซลล์แสงอำทิตย์จำก Kyocera 
ประเทศญี่ปุ่น และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำจำก SMA ประเทศเยอรมนี โดยช ำระค่ำอุปกรณ์หลักดังกล่ำวเป็นสกุล
เงินตรำต่ำงประเทศ  

อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ ได้พิจำรณำอัตรำค่ำเงินอย่ำงต่อเนื่อง และด ำเนินกำรป้องกันควำมเสี่ยงด้วยกำร
ใช้สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (FX Forward) และสิทธิในกำรซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศ (FX Option) 
เพ่ือป้องกันควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศเต็มจ ำนวน (Fully Hedged)             
โดยบริษัทฯ จะด ำเนินกำรซื้อสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ หรือสิทธิในกำรซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศ 
เต็มจ ำนวนเมื่อแผงเซลล์แสงอำทิตย์และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำถูกบันทึกเป็นสินทรัพย์ของบริษัทฯ  
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3.3 ความเสี่ยงจากธุรกิจเหล็ก 

3.3.1  ความเสี่ยงจากการพึ่งพาวัตถุดิบจากบริษัทผู้ผลิตรายใหญ่ 

กำรประกอบธุรกิจเหล็กของบริษัท สตีล แอนด์ โซล่ำ รูฟ จ ำกัด (SSR) ใช้วัตถุดิบหลัก คือแผ่นเหล็ก
ม้วนรีดเย็นเคลือบสังกะสีผสมอลูมิเนียมชนิดเคลือบสีและไม่เคลือบสี ซึ่งส่วนใหญ่ซื้อมำจำกบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป
(ประเทศไทย) จ ำกัด ดังนั้นหำกบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ ำกัด ยกเลิกกำรผลิตหรือหยุดกำรจ ำหน่ำย
สินค้ำให้แก่ SSR อำจส่งผลกระทบให้ SSR ต้องหำผู้ผลิตรำยอ่ืน ซึ่งรำคำและคุณภำพของวัตถุดิบอำจเปลี่ยนแปลงไป 
รวมถึงอำจท ำให้ SSR ส่งสินค้ำให้แก่ลูกค้ำไม่ทันตำมเวลำ ซ่ึงส่งผลต่อชื่อเสียงและผลประกอบกำรของบริษัทฯ ได้ 

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 โรงงำนผลิตเหล็กของบริษัทฯ อยู่ที่มำบตำพุด ซึ่งมีขนำดใหญ่
ที่สุดในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีสมรรถนะทำงด้ำนกำรผลิตเหล็กรีดเย็นและล้ำงผิวเหล็กด้วยกรดปลอด
สำรอ็อกไซด์ ขนำด 400,000 ตัน ก ำลังกำรผลิตส ำหรับกำรผลิตเหล็กเคลือบโลหะ ขนำด 375 ,000 ตัน และก ำลังกำร
ผลิตส ำหรับกำรผลิตเหล็กเคลือบสีขนำด 90 ,000 ตัน รวมถึงมีพนักงำนมำกกว่ำ 400 คน อักทั้งยังเป็นบริษัทย่อย           
ของ BlueScope Steel Limited ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ของประเทศออสเตรเลีย 

SSR กับบลูสโคป สตีล ได้ท ำธุรกิจร่วมกันมำเป็นระยะเวลำมำกกว่ำ 10 ปี และได้รับกำรสนับสนุน           
ทำงธุรกิจจำก เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) เป็นอย่ำงดีตลอดมำ ดังนั้นจึงเชื่อว่ำควำมเสี่ยงจำกกำรที่เอ็นเอส 
บลูสโคป (ประเทศไทย) จะยกเลิกกำรผลิตหรือหยุดกำรจ ำหน่ำยสินค้ำให้แก่ SSR อยู่ในระดับต่ ำ 

 
3.3.2 ความเสี่ยงจากคู่แข่งขันที่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บลูสโคป สตีล  

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

อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำก บลูสโคป สตีล เป็นบริษัทย่อยของ BlueScope Steel Limited ซึ่งเป็นบริษัท 
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ของประเทศออสเตรเลีย ดังนั้นบริษัทฯ จึงเชื่อว่ำบลูสโคป สตีล มีกำรท ำรำยกำร                
ที่เก่ียวข้องกันที่ยุติธรรมและเป็นปกติของธุรกิจ นอกจำกนี้ผู้บริหำรของบลูสโคป สตีล ยังได้ให้ควำมเชื่อมั่นกับบริษัทฯ 
ว่ำจะด ำเนินธุรกิจกับบริษัทย่อยเหมือนคู่ค้ำรำยอ่ืน จึงเชื่อว่ำควำมเสี่ยงที่บลูสโคป ไลสำจท์ จะได้เงื่อนไขและรำคำ                
ที่ท ำให้ บลูสโคป ไลสำจท์ ได้เปรียบกว่ำบริษัทฯ นั้นอยู่ในระดับต่ ำ 
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3.3.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 

ธุรกิจเหล็กประกอบด้วยเหล็กแผ่นเคลือบเป็นวัตถุดิบหลัก ซึ่งมีควำมผันผวนตำมรำคำของเหล็กแผ่น 
รีดเย็นซึ่งเป็นวัตถุดิบต้นน้ ำ อำจส่งผลให้มีต้นทุนของสินค้ำขำยผันผวนหรือสูงขึ้น 

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

 
3.3.4 ความเสี่ยงจากการว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงในการติดตั้งงานโครงการ 

ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมำ บริษัทฯ ได้จัดตั้งทีมงำนติดตั้งเป็นของบริษัทเอง เพ่ือแก้ปัญหำในกำร
ติดตำมและกำรควบคุมงำนที่มีปัญหำในอดีตอย่ำงใกล้ชิดและมีประสิทธิภำพเพ่ิมขึ้น   

อย่ำงไรก็ดี ถึงแม้ว่ำจะมีงำนขำยพร้อมติดตั้งโครงกำรที่เพ่ิมขึ้น SSR ยังคงมีวิธีบริหำรกำรติดตั้ง
โครงกำรที่สำมำรถควบคุมค่ำใช้จ่ำยและคุณภำพของโครงกำรได้ โดยปัจจัยส ำคัญในกำรบริหำรกำรติดตั้งโครงกำร            
มีดังต่อไปนี้ 

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

กำรจัดตั้ งทีมงำนติดตั้ งของบริษัทขึ้นจ ำนวน 2 ทีม ท ำ ให้สำมำรถรองรับงำนได้ เ พ่ิมขึ้น
ประมำณ 5,000 ตำรำงเมตรต่อเดือน ขณะเดียวกันก็สำมำรถจะแก้ปัญหำในกำรติดตำมและควบคุมคุณภำพได้อย่ำง
ใกล้ชิดยิ่งขึ้น 

การควบคุมคุณภาพของงานติดตั้ง SSR มีกำรควบคุมคุณภำพงำนของผู้รับเหมำช่วง โดยให้วิศวกร            
ฝ่ำยติดตั้ง (Site Supervisor) เป็นผู้ตรวจสอบคุณภำพระหว่ำงติดตั้งงำนทุกโครงกำร นอกจำกนี้เมื่องำนติดตั้งแล้ว
เสร็จ SSR 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 จึงได้จัดตั้งแผนกคุณภำพและบริกำรขึ้นมำ เพ่ือสร้ำงควำม
เชื่อมั่นและควำมพึงพอใจหลังกำรติดตั้ง 

3.3.5 ความเสี่ยงจากการแข่งขันของสินค้าทดแทน 

ผลิตภัณฑ์หลักที่ SSR ผลิตและจัดจ ำหน่ำยคือแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีผสมอลูมิเนียมขึ้นลอนที่ใช้             
เป็นวัสดุมุงหลังคำและฝำผนัง ซึ่งสินค้ำที่สำมำรถน ำมำใช้งำนทดแทนในตลำดมีอยู่หลำยประเภท เช่น กระเบื้อง               
และแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีลูกฟูก เป็นต้น กำรมีสินค้ำทดแทนดังกล่ำวส่งผลให้ผู้บริโภคมีทำงเลือกจำกสินค้ำทดแทน
ที่หลำกหลำย รวมทั้งรำคำของผลิตภัณฑ์ของ SSR มีรำคำสูงกว่ำเมื่อเทียบกับรำคำของกระเบื้อง หรือแผ่นเหล็กเคลือบ
สังกะสีลูกฟูก หำกผู้บริโภคเลือกใช้วัสดุมุงหลังคำและฝำผนังชนิดอ่ืนแทน อำจท ำให้รำยได้ของ SSR ลดลงได้ในอนำคต 

อย่ำงไรก็ดี แม้ว่ำผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้ำทดแทนดังกล่ำวจะมีรำคำถูกกว่ำ แต่ผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็ก
เคลือบสังกะสีผสมอลูมิเนียมข้ึนลอนนั้นมีควำมแข็งแรงทนทำนกว่ำ มีควำมสวยงำม และมีน้ ำหนักที่เบำ ซึ่งรำคำสินค้ำ
ของ SSR นั้นมิได้แพงกว่ำสินค้ำทดแทนอ่ืนอย่ำงมีนัยส ำคัญ SSR จึงเชื่อว่ำควำมเสี่ยงจำกกำรแข่งขันจำกสินค้ำทดแทน
นั้นอยู่ในระดับต่ ำ  

3.3.6 ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อทางการค้า 

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

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

3.3.7 ความเสี่ยงด้านการด าเนินงานของโรงงาน 

ธุรกิจของ SSR ขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถในกำรด ำเนินกำรผลิตได้อย่ำงต่อเนื่องของโรงงำน โดยอำจมี       
ควำมเสี่ยงจำกกำรผลิตของโรงงำนที่หยุดชะงัก ท ำให้เกิดอันตรำยเกี่ยวกับกำรผลิต กำรดูแลกำรเก็บรักษำวัตถุดิบ          
ซึ่งรวมถึงกำรระเบิด ไฟไหม้ ควำมแปรปรวนของสภำพอำกำศ และภัยพิบัติทำงธรรมชำติ ควำมบกพร่องของเครื่องจักร 
กำรหยุดเดินเครื่องจักรนอกเหนือจำกที่ก ำหนดไว้ตำมแผน ปัญหำกำรนัดหยุดงำนของลูกจ้ำง กำรหยุดชะงักของกำร
ขนส่ง และควำมเสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ โดยอันตรำยดังกล่ำวอำจก่อให้เกิดกำรบำดเจ็บหรือเสียชีวิต ท ำให้ทรัพย์สิน
หรืออุปกรณ์เสียหำยหรือช ำรุดอย่ำงรุนแรง และก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อสิ่งแวดล้อม หรืออำจถูกปรับ หรือมีภำระ
หนี้สิน ตลอดจนส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของ SSR ได้ 
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อย่ำงไรก็ดี SSR ได้มีกำรจัดกำรโรงงำนผลิตให้มีมำตรฐำนควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย ตำมที่
กฎหมำยก ำหนด มีแผนฉุกเฉิน มีกำรอบรมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ อุปกรณ์ต่ำงๆ จัดเก็บอย่ำงมีสัดส่วน              
มีกำรบ ำรุงรักษำเครื่องจักรเชิงป้องกัน รวมถึงลูกจ้ำงที่อยู่ในโรงงำนได้รับกำรอบรมและสอนงำนเป็นอย่ำงดี ผู้บริหำร
ให้กำรดูแลและมีควำมเป็นกันเอง จึงสำมำรถรักษำควำมสัมพันธ์กับลูกจ้ำงได้เป็นอย่ำงดีและท่ัวถึง 

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

3.3.8 ความเสี่ยงจากการผลิตที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและชุมชน 

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

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

ส ำหรับของเสียหรือกำกอุตสำหกรรมที่เกิดจำกระบวนกำรผลิตมีเพียงไม่กี่ชนิดเท่ำนั้น อันได้แก่               
เศษเหล็กและน้ ำมันไฮดรอลิค ซึ่งอำจเกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำงบริษัทฯ ได้จัดกำรกับของเสียหรือ
กำกอุตสำหกรรมดังกล่ำวอย่ำงถูกต้องตำมระเบียบของกรมโรงงำนอุตสำหกรรมที่ก ำกับดูแลอยู่ 
 

3.4  ความเสี่ยงจากธุรกิจลิสซิ่ง 

3.4.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 

เนื่องจำกรำยได้หลักของบริษัทฯ เป็นดอกเบี้ยรับจำกกำรให้สินเชื่อ ซึ่งมีกำรคิดอัตรำดอกเบี้ยกับ
ลูกค้ำเป็นแบบคงที่ (Fixed Rate) ในขณะที่แหล่งเงินกู้ของบริษัทฯ ที่มำจำกเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินนั้น บริษัทฯ                 
ต้องจ่ำยดอกเบี้ยในอัตรำลอยตัว (Float Rate) ซึ่งข้ึนกบัอัตรำดอกเบี้ยในท้องตลำดขณะนั้นๆ ดังนั้นหำกอัตรำดอกเบี้ย
ในตลำดมีควำมผันผวนอำจท ำให้เกิด mismatch fund และกระทบต่อผลก ำไรของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงต้องบริหำร
ควำมเสี่ยงเรื่องอัตรำดอกเบี้ย โดยได้จัดท ำแผนระยะยำวเพ่ือรองรับกับสัญญำเช่ำซื้อที่บริษัทฯ มีอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือให้
เกิดสมดุลของต้นทุนหรือรองรับสัญญำเช่ำซื้อที่ครอบคลุมอีก 3-5 ปีข้ำงหน้ำ 
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3.4.2 ความเสี่ยงจากการด าเนินงานอันเกิดจากสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 

กำรประกอบธุรกิจเช่ำซื้อผู้ประกอบกำรสำมำรถขยำยสินเชื่อตำมศักยภำพของบริษัทฯ โดยไม่มี
ข้อจ ำกัดจำกหน่วยงำนใดๆ เหมือนกำรให้สินเชื่อของสถำบันกำรเงินต่ำงๆ กำรให้ควำมส ำคัญกับคุณภำพของสินเชื่อ 
ประสิทธิภำพในกำรติดตำมหนี้ ระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี รวมทั้งควำมซื่อสัตย์ของบุคลำกร จึงเป็นปัจจัยหลักในกำร
ประกอบธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคัญกับเรื่องดังกล่ำว และได้มีกำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมระมัดระวัง ทั้งนี้เพ่ือ
เป็นกำรป้องกันไม่ให้เกิดปัญหำทำงด้ำนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีกำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกตัว
ลูกหนี้ โดยกำรจัดให้มีบุคคลค้ ำประกัน และกำรวำงเงินดำวน์ของลูกหนี้ในปริมำณที่เหมำะสมกับควำมเสี่ยงของลูกหนี้
แต่ละรำย บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมและกำรรำยงำนที่ดี เพ่ือให้ทรำบถึงคุณภำพสินเชื่อในสถำนะปัจจุบัน รวมทั้ง                
มีกำรติดตำมดูแลกำรปล่อยสินเชื่ออย่ำงใกล้ชิด เพ่ือป้องกันกำรค้ำงช ำระค่ำงวดและในกรณีที่มีกำรค้ำงค่ำงวดเกิดขึ้น
บริษัทฯ จะมีกำรติดตำมเร่งรัดหนี้ที่เข้มงวดเพ่ือให้หนี้ที่ค้ำงช ำระกลับคืนมำให้ได้มำกและรวดเร็วที่สุด นอกจำกนี้        
บริษัทฯ ยังมีระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิภำพที่สำมำรถช่วยลดปัญหำสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ และป้องกัน
กำรทุจริตที่เกิดข้ึนภำยในองค์กรได้ 

3.5 ความเสี่ยงอ่ืนๆ 

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 49.03 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ             
และกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ยังเป็นกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมและเป็นผู้บริหำรของบริษัทฯ ด้วย จึงท ำให้กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่
เป็นผู้มีอ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรและควบคุมคะแนนเสียงในกำรลงมติที่ส ำคัญได้เกือบทั้งหมด ยกเว้นในเรื่อง
กฎหมำยหรือข้อบังคับบริษัทก ำหนดให้ต้องได้รับเสียงในกำรประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของ
จ ำนวนหุ้นที่เข้ำประชุมและมีสิทธิออกเสียง หรือในกรณีก ำหนดให้สิทธิออกเสียงคัดค้ำนได้  ดังนั้นผู้ถือหุ้นรำยอ่ืนที่เข้ำ
ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง อำจจะไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือคัดค้ำนหรือถ่วงดุลกำรบริหำรของกลุ่ม            
ผู้ถือหุ้นใหญ่ได้  

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

4.1 สินทรัพย์ถาวรหลักของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ 

4.1.1  ลักษณะส าคัญของสินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะสิทธิเหนือสินทรัพย์ 
มูลค่าสุทธิ 
(ล้านบาท) 

งบการเงินรวม – ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ     
ที่ดิน ผู้ถือกรรมสิทธิ์ 1,972.40 
ส่วนปรับปรุงที่ดิน ผู้ถือกรรมสิทธิ์ 243.89 
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร ผู้ถือกรรมสิทธิ์ 743.60 
อุปกรณ์ และเครื่องจักร ผู้ถือกรรมสิทธิ์ 14,764.77 
เครื่องใช้ส ำนักงำน ผู้ถือกรรมสิทธิ์ 11.79 
ยำนพำหนะ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ 7.22 
งำนระหว่ำงก่อสร้ำง ผู้ถือกรรมสิทธิ์ - 

รวม 17,743.67 
งบการเงินรวม – สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ   

 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ผู้ถือกรรมสิทธิ์ 107.56 

รวม 17,851.23 

4.1.2 รายละเอียดที่ดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559   

บริษัทที่ถือกรรมสิทธิ ์
ลักษณะ
ทรัพย์สิน 

เนื้อที่ 
ไร่-งาน-ตรว. ลักษณะเบื้องต้น 

มูลค่าสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

1. บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) ที่ดิน 3-0-40 ที่ตั้งอำคำรส ำนักงำน 17.42 ไม่มี 

2. บริษัท สตีล แอนด์ โซล่ำ รูฟ จ ำกัด ที่ดิน 3-2-30 ที่ตั้งอำคำรโรงงำน 19.65 ติดภำระจ ำนองเป็น
หลักประกันวงเงินกู้ยืม

กับสถำบันกำรเงิน 

3. บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ จ ำกัด ที่ดิน 55-3-41 ที่ตั้งศูนย์กำรเรียนรู ้ 11.64 ไม่มี 

ที่ดิน 4,344-1-56 ที่จัดเก็บสินคำ้ 2,212.90 ไม่มี 
4. กลุ่มโซลำรฟ์ำร์ม 36 บริษัท ที่ดิน 3-0-40 ที่ตั้งโรงไฟฟ้ำพลังงำน

แสงอำทิตย ์
17.42 ไม่มี 

ปรับปรุงรำยกำรระหว่ำงกัน    (45.32)  
รวม   4,406-3-67   2,216.29 ไม่มี 
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4.1.3 รายละเอียดอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  

บริษัทที่ถือกรรมสิทธิ ์ ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะเบื้องต้น 
มูลค่าสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

1. บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) อำคำรและส่วน
ปรับปรุงอำคำร 

อำคำรส ำนักงำน 12.59 ไม่มี 

2. บริษัท สตีล แอนด์ โซล่ำ รูฟ จ ำกัด อำคำรและส่วน
ปรับปรุงอำคำร 

โรงงำน 6.27 ติดภำระจ ำนองเป็น
หลักประกันวงเงินกู้ยืม

กับสถำบันกำรเงิน 

3. บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ จ ำกัด อำคำรและส่วน
ปรับปรุงอำคำร 

อำคำรชุดส ำนักงำน 40.97 ไม่มี 

อำคำรและส่วน
ปรับปรุงอำคำร 

อำคำรศูนย์กำรเรียนรู้ 5.31 ไม่มี 

4. บริษัท โซลำร์ เพำเวอร์ รูฟ จ ำกัด ส่วนปรบัปรุง
อำคำร 

ส่วนปรบัปรุงอำคำร
ส ำนักงำน 

1.53 ไม่มี 

5. กลุ่มโซลำรฟ์ำร์ม 36 บริษัท อำคำร อำคำรควบคุมและ 
งำนโครงสร้ำง 

911.97 ไม่มี 

ปรับปรุงรำยกำรระหว่ำงกัน   (235.04)  
รวม 743.60  

4.1.4 รายละเอียดอุปกรณ์และเครื่องจักร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559   

บริษัทที่ถือกรรมสิทธิ ์ ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะเบื้องต้น 
มูลค่าสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

1. บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) อุปกรณ ์ เครื่องมือเครื่องใช้ 0.01 ไม่มี 

2. บริษัท สตีล แอนด์ โซลำ่ รูฟ จ ำกดั อุปกรณ ์ เครื่องมือเครื่องใช้ 
ในโรงงำน 

12.00 ไม่มี 

3. บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ จ ำกัด อุปกรณ ์ เครื่องมือเครื่องใช้ 
OM&M 

0.80 ไม่มี 

4. บริษัท โซลำร์ เพำเวอร์ รูฟ จ ำกัด อุปกรณ ์ เครื่องมือเครื่องใช้ 1.84 ไม่มี 
5. กลุ่มโซลำร์ฟำร์ม 36 บริษัท อุปกรณ ์ แผงเซลล์แสงอำทิตย ์

และเครื่องแปลง
กระแสไฟฟ้ำ 

15,526.22 ไม่มี 

ปรับปรุงรำยกำรระหว่ำงกัน   (776.10)  
รวม 14,764.77  
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4.1.5 รายละเอียดเครื่องใช้ส านักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559   

บริษัทที่ถือกรรมสิทธิ ์ ลักษณะทรัพย์สิน 
มูลค่าสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

1. บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) เครื่องใช้ส ำนักงำน, คอมพิวเตอร ์ 4.41 ไม่มี 

2. บริษัท สตลี แอนด์ โซลำ่ รูฟ จ ำกัด เครื่องใช้ส ำนักงำน, คอมพิวเตอร ์ 1.52 ไม่มี 

3. บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ จ ำกัด เครื่องใช้ส ำนักงำน, คอมพิวเตอร ์ 3.31 ไม่มี 

4. บริษัท โซลำร์ เพำเวอร์ รูฟ จ ำกัด เครื่องใช้ส ำนักงำน, คอมพิวเตอร ์ 2.50 ไม่มี 
5. กลุ่มโซลำร์ฟำร์ม 36 บริษัท เครื่องใช้ส ำนักงำน 0.05 ไม่มี 
ปรับปรุงรำยกำรระหว่ำงกัน  -  

รวม 11.79  

4.1.6 รายละเอียดยานพาหนะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  

บริษัทที่ถือกรรมสิทธิ ์ ลักษณะทรัพย์สิน 
ลักษณะ 

สัญญาเช่า 
มูลค่าสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

1. บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) รถยนต์นั่งส่วนบุคคล สัญญำเชำ่กำรเงิน 
บริษัทฯ 

2.78 
1.90 

ไม่มี 

2. บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ จ ำกัด รถยนต์นั่งส่วนบุคคล สัญญำเชำ่กำรเงิน 
บริษัทฯ 

0.37 ไม่มี 

3. บริษัท โซลำร์ เพำเวอร์ รูฟ จ ำกัด รถยนต์นั่งส่วนบุคคล สัญญำเชำ่กำรเงิน 
บริษัทฯ 

0.52 
2.15 

ไม่มี 

ปรับปรุงรำยกำรระหว่ำงกัน    (0.50)  
รวม 7.22  

4.1.7 รายละเอียดสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

บริษัทที่ถือกรรมสิทธิ์ ลักษณะทรัพย์สิน 
มูลค่าสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

1. บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) ซอฟท์แวร์ใช้ในส ำนักงำน 0.80 ไม่มี 

2. บริษัท สตลี แอนด์ โซลำ่ รูฟ จ ำกัด ซอฟท์แวร์ใช้ในส ำนักงำน 0.02 ไม่มี 

3. บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ จ ำกัด ซอฟท์แวร์ใช้ในส ำนักงำน 0.23 ไม่มี 

4. บริษัท โซลำร ์เพำเวอร์ รูฟ จ ำกัด ซอฟท์แวร์ใช้ในส ำนักงำน 0.39 ไม่มี 
5. กลุ่มโซลำร์ฟำร์ม 36 บริษัท ซอฟท์แวร์ส ำหรับกำรควบคุม 

ดูแลโรงไฟฟำ้ 
44.85 ไม่มี 

ค่ำควำมนิยม  11.29  
ปรับปรุงรำยกำรระหว่ำงกัน  49.98  

รวม 107.56  
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4.2  ประกันภัยธุรกิจและทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

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

 

บริษัทในเครือ 
ทุนประกัน 

ความเสียหาย 
ต่อทรัพย์สิน 

ทุนประกัน 
ความเสียหาย

ธุรกิจหยุดชะงัก 

ทุนประกัน
ความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก 

รวมวงเงินประกัน 
(บาท) 

1. บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ (โครำช 1) จ ำกัด       235,200,000  30,000,000 30,000,000 266,261.00 
2. บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ (สกลนคร 1) จ ำกัด       235,840,000  30,000,000 30,000,000 266,903.00 
3. บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ (นครพนม 1) จ ำกัด       235,840,000  30,000,000 30,000,000 266,903.00 
4. บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ (โครำช 2) จ ำกัด       235,200,000  30,000,000 30,000,000 266,261.00 
5. บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ (เลย 1) จ ำกัด       235,840,000  30,000,000 30,000,000 266,903.00 
6. บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 1) จ ำกัด       235,840,000  30,000,000 30,000,000 266,903.00 
7. บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ (โครำช 3) จ ำกัด       235,840,000  30,000,000 30,000,000 266,903.00 
8. บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ (โครำช 4) จ ำกัด       235,840,000  30,000,000 30,000,000 266,903.00 
9. บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ (โครำช 7) จ ำกัด       235,840,000  30,000,000 30,000,000 266,903.00 
10. บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ (โครำช 5) จ ำกัด       238,720,000  30,000,000 30,000,000 269,795.00 
11. บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ (โครำช 8) จ ำกัด       238,720,000  30,000,000 30,000,000 269,795.00 
12. บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ (โครำช 9) จ ำกัด       238,720,000  30,000,000 30,000,000 269,795.00 
13. บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 3) จ ำกัด       238,720,000  30,000,000 30,000,000 269,795.00 
14. บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 4) จ ำกัด       238,720,000  30,000,000 30,000,000 269,795.00 
15. บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 5) จ ำกัด       238,720,000  30,000,000 30,000,000 269,795.00 
16. บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 8) จ ำกัด       238,720,000  30,000,000 30,000,000 269,795.00 
17. บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ (โครำช 6) จ ำกัด       238,720,000  30,000,000 30,000,000 269,795.00 
18. บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ (บุรีรัมย์ 1) จ ำกัด       238,720,000  30,000,000 30,000,000 269,795.00 
19. บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ (บุรีรัมย์ 2) จ ำกัด       238,720,000  30,000,000 30,000,000 269,795.00 
20. บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 2) จ ำกัด      238,720,000  30,000,000 30,000,000 269,795.00 
21. บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 7) จ ำกัด       238,720,000        30,000,000 30,000,000 269,795.00 
22. บริษัท เอเจ เทคโนโลยี จ ำกัด       119,360,000        15,000,000  30,000,000 134,897.00 
23. บริษัท ทิพยนำรำยณ์ จ ำกัด       119,360,000        15,000,000  30,000,000 134,897.00 
24. บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ (นครพนม 2) จ ำกัด 238,720,000 30,000,000 30,000,000 269,795.00  
25. บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ (หนองคำย 1) จ ำกัด 238,720,000 30,000,000 30,000,000 269,795.00  
26. บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ (บุรีรัมย์ 3) จ ำกัด 238,720,000 30,000,000 30,000,000        269,795.00  
27. บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ (นครพนม 3) จ ำกัด 238,720,000 30,000,000 30,000,000 269,795.00  
28. บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ (อุดรธำน ี1) จ ำกัด 238,720,000 30,000,000 30,000,000 269,795.00  
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บริษัทในเครือ 
ทุนประกัน 

ความเสียหาย 
ต่อทรัพย์สิน 

ทุนประกัน 
ความเสียหาย

ธุรกิจหยุดชะงัก 

ทุนประกัน
ความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก 

รวมวงเงินประกัน 
(บาท) 

29. บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ (เลย 2) จ ำกัด 238,720,000 30,000,000 30,000,000        269,795.00 
30. บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ (สกลนคร 2) จ ำกัด 238,720,000 30,000,000 30,000,000        269,795.00  
31. บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ (สุรินทร์ 3) จ ำกัด 238,720,000 30,000,000 30,000,000        269,795.00  
32. บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 9) จ ำกัด 238,720,000 30,000,000 30,000,000        269,795.00  
33. บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 10) จ ำกัด 238,720,000 30,000,000 30,000,000        269,795.00  
34. บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 6) จ ำกัด 238,720,000 30,000,000 30,000,000        269,795.00  
35. บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ (สุรินทร์ 1) จ ำกัด 238,720,000 30,000,000 30,000,000 269,795.00  
36. บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ (สุรินทร์ 2) จ ำกัด 238,720,000 30,000,000 30,000,000        269,795.00 

รวม 8,328,000,000 1,050,000,000 1,080,000,000 9,415,512.00 
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4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทในเครือและบริษัทร่วม 

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

ในส่วนของธุรกิจผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Farm) บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท 
SPC, SPE และ SPA ซึ่งประกอบธุรกิจลงทุนและพัฒนำโครงกำรโซลำร์ฟำร์ม ธุรกิจบริกำรรับเหมำก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์แบบครบวงจร (EPC) และธุรกิจบริกำรด้ำนกำรปฏิบัติกำร กำรบ ำรุงรักษำ และกำรประมวลผล
โซลำร์ฟำร์ม  (OM&M) ทั้งนี้ SPC และ SPA ได้พัฒนำโครงกำรผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์รวมทั้งสิ้น 36 บริษัท 
ตำมที่ได้รับใบอนุญำตโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ นอกจำกนั้น SPCG ยังได้ขยำยกำรลงทุนธุรกิจโซลำร์ฟำร์ม              
โดยลงทุน ในประเทศญี่ปุ่น ณ เมืองทตโตะริ ด้วยก ำลังกำรผลิต 30 เมกะวัตต์ ซึ่งจะมีก ำหนดจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชิง
พำณิชย์ (COD) ในเดือนมีนำคม 2561      

ในส่วนธุรกิจผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ (Solar Roof) บริษัทได้มีกำรจัดตั้งบริษัท โซลำร์ 
เพำเวอร์ รูฟ จ ำกัด เพ่ือประกอบธุรกิจกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำทั้งในรูปแบบบ้ำน            
ที่อยู่อำศัย โครงกำรบ้ำนจัดสรร อำคำรพำณิชย์ อำคำรส ำนักงำน อำคำรส่วนรำชกำร โรงงำนอุตสำหกรรม            
และอำคำรขนำดใหญ่ 

ส ำหรับธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องหรือมีส่วนสนับสนุนธุรกิจโซลำร์ฟำร์ม SPCG จะคัดเลือกและเข้ำร่วมลงทุน               
กับพันธมิตรที่มีควำมสำมำรถในกำรเกื้อกูลกันเป็นหลัก เช่น กำรเข้ำลงทุนใน EGT ร่วมกับ Enegate Co., Ltd                
และ Thai Aichi Denki Co., Ltd ที่เป็นบริษัทในกลุ่มของผู้น ำในกำรผลิตอุปกรณ์ส ำหรับธุรกิจไฟฟ้ำในประเทศญี่ปุ่น  

ภำพรวม SPCG มีนโยบำยที่จะลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ ที่มีศักยภำพในกำรเติบโต   
และให้ผลตอบแทนที่เหมำะสมในระยะยำว รวมทั้ง SPCG จะส่งกรรมกำรของ SPCG หรือคัดเลือกผู้บริหำรที่มี
คุณสมบัติและประสบกำรณ์ที่เหมำะสมกับกำรด ำเนินธุรกิจเข้ำเป็นกรรมกำรของบริษัทในเครือ เพ่ือเป็นตัวแทน          
ในกำรบริหำรงำน ก ำหนดนโยบำยที่ส ำคัญ และควบคุมกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทในเครือและบริษัทร่วมดังกล่ำว 

SPCG มีผู้ร่วมลงทุนที่เข้มแข็ง ได้แก่ บริษัทเคียวเซร่ำ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด  บริษัท ไทยฟ้ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 
บริษัท ผลิตไฟฟ้ำรำชบุรี  โฮลดิ้ง จ ำกัด (มหำชน) (RATCH) บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด และ
ผู้สนับสนุนทำงกำรเงินที่ส ำคัญ ได้แก่ ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำร 
ธนชำต จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรไอซีบีซี (ไทย) จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรทหำรไทยจ ำกัด (มหำชน) (TMB) ธนำคำร  
กรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน) (BAY) และที่ส ำคัญยังได้รับกำรสนับสนุนเงินกู้จำก International Finance 
Corporation (IFC) Member of World Bank Group ด้วยเงินกู้พลังงำนสะอำด (Clean Technology Fond: CTF) 

นอกจำกนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบำยกำรหำแหล่งเงินทุนทั้งจำกกำรเพ่ิมทุน และกำรออกตรำสำรทำงกำรเงิน
ต่ำงๆ รวมไปถึงกำรระดมทุนในรูปแบบอ่ืนๆ ทั้งนี้หำกบริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องเพ่ิมทุน บริษัทฯ จะต้องได้รับ 
กำรอนุมัติกำรเพ่ิมทนุดังกล่ำวจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
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4.4  รายละเอียดของสัญญาที่ส าคัญของกลุ่มบริษัทฯ 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 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
ได้รับส่วนเพิ่มรำคำรับซื้อไฟฟ้ำ 8 บำท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง นับตั้งแต่วันเริ่มต้น
ซื้อขำยไฟฟ้ำ (COD) เป็นระยะเวลำ 10 ปี 

 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค จะขำยไฟฟ้ำส ำรองให้ผู้ผลิตไฟฟ้ำตำมที่ผู้ผลิตไฟฟ้ำ
ร้องขอ ตำมประกำศอัตรำค่ำไฟฟ้ำส ำรองและให้เป็นไปตำมสัญญำซื้อขำย
ไฟฟ้ำส ำรอง 

เงื่อนไขกำรบอกเลิก
สัญญำ 

: ผู้ผลิตไฟฟ้ำยื่นหนังสือแสดงควำมประสงค์ที่จะยุติกำรซื้อขำยไฟฟ้ำ หรือ            
หำกคู่สัญญำฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใด ไม่ปฏิบัติตำมสัญญำข้อหนึ่งข้อใด ให้อีกฝ่ำยหนึ่ง
ท ำหนังสือแจ้งให้ด ำเนินกำรแก้ไข หำกไม่แก้ไขให้อีกฝ่ำยหนึ่งมีสิทธิบอกเลิก
สัญญำนี้ได ้
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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 ำไรสุทธิที่ได้จำกกำร

ประกอบกิจกำรมีก ำหนด 8 ปี นับจำกวันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบ
กิจกำรนั้น 

 ในกรณีที่ประกอบกิจกำรขำดทุนในระหว่ำงเวลำได้รับยกเว้นภำษีเงินได้       
นิติบุคคล บริษัทสำมำรถน ำผลขำดทุนประจ ำปีที่เกิดขึ้นหักออกจำกก ำไร
สุทธิที่ เกิดขึ้นภำยหลังระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล            
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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ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ของบริษัทฯ ทั้ง 36 โครงกำรได้เปิดด ำเนินกำร 
จ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์ และได้รับสิทธิประโยชน์จำกบัตรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
(BOI) เรียบร้อยแล้ว  

ล าดับ บริษัทในเครือ COD 

1. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 1) จ ำกัด 21 เมษำยน 2553 
2. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (สกลนคร 1) จ ำกัด 9 กุมภำพันธ์ 2554 
3. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (นครพนม 1) จ ำกัด 22 เมษำยน 2554 
4. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 2) จ ำกัด 13 กันยำยน 2554 

5. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (เลย 1) จ ำกัด 15 กันยำยน 2554 

6. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 1) จ ำกัด 15 กุมภำพันธ์ 2555 

7. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 3) จ ำกัด 9 มีนำคม 2555 
8. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 4) จ ำกัด 14 พฤษภำคม 2555 
9. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 7) จ ำกัด 30 พฤษภำคม 2555 
10. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 5) จ ำกัด 15 มกรำคม 2556 
11. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 8) จ ำกัด 15 มกรำคม 2556 
12. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 9) จ ำกัด 16 มกรำคม 2556 
13. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 3) จ ำกัด 17 มกรำคม 2556 
14. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 4) จ ำกัด 17 มกรำคม 2556 
15. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 5) จ ำกัด 18 มกรำคม 2556 
16. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 8) จ ำกัด 18 มกรำคม 2556 
17. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 6) จ ำกัด 26 มิถุนำยน 2556 
18. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (บุรีรัมย์ 1) จ ำกัด 26 มิถุนำยน 2556 
19. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (บุรีรัมย์ 2) จ ำกัด 26 มิถุนำยน 2556 
20. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 2) จ ำกัด 29 กรกฎำคม 2556 
21. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 7) จ ำกัด 1 ตุลำคม 2556 
22. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (นครพนม 2) จ ำกัด 27 กุมภำพันธ์ 2557 
23. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (หนองคำย 1) จ ำกัด 28 กุมภำพันธ์ 2557 
24. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (บุรีรัมย์ 3) จ ำกัด 6 มีนำคม 2557 
25. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (นครพนม 3) จ ำกัด 10 มีนำคม 2557 
26. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (อุดรธำนี 1) จ ำกัด 1 เมษำยน 2557 
27. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (เลย 2) จ ำกัด 24 เมษำยน 2557 
28. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (สกลนคร 2) จ ำกัด 25 เมษำยน 2557 
29. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (สุรินทร์ 3) จ ำกัด 29 เมษำยน 2557 
30. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 9) จ ำกัด 20 พฤษภำคม 2557 
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ล าดับ บริษัทในเครือ COD 

31. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 10) จ ำกัด 20 พฤษภำคม 2557 
32. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 6) จ ำกัด 30 พฤษภำคม 2557 
33. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (สุรินทร์ 1) จ ำกัด 27 มิถุนำยน 2557 
34. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (สุรินทร์ 2) จ ำกัด 27 มิถุนำยน 2557 
35. บริษัท เอเจ เทคโนโลยี จ ำกัด 25 มิถุนำยน 2556 
36. บริษัท ทิพยนำรำยณ์ จ ำกัด 25 มิถุนำยน 2556 
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5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 

-ไม่มี- 

6.  ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด  (มหำชน)  
ชื่อภาษาอังกฤษ SPCG  PUBLIC  COMPANY LIMITED  
ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจด้ำนกำรลงทุน โดยกำรถือหุ้นบริษัทในเครือและบริษัทร่วมเพ่ือด ำเนิน

ธุรกิจ 4 ด้ำน ดังนี้ 
(1) ธุรกิจลงทุนและพัฒนำโซลำร์ฟำร์ม ธุรกิจบริกำรรับเหมำก่อสร้ำงโซลำร์ฟำร์ม  

แบบครบวงจร  ( “Engineering, Procurement and Construction: EPC”)  
และธุรกิจบริกำรด้ำนกำรปฏิบัติกำร กำรบ ำรุงรักษำ และกำรประมวลผล             
โซลำรฟ์ำร์ม (“Operation, Maintenance and Monitoring: OM&M”)  

(2)  ธุรกิจผลิต จ ำหน่ำย และให้บริกำรติดตั้งแผ่นหลังคำเหล็กเคลือบรีดลอน                
(Roll Forming Metal Sheet) รวมถึงวัสดุที่เกี่ยวกับหลังคำและฝำผนังอ่ืนๆ 

(3)  ธุรกิจจ ำหน่ำยและรับติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ            
(Solar Roof) 

(4) ธุรกิจให้สินเชื่อเช่ำซื้อแก่บริษัท และโรงงำนต่ำงๆ ในกำรลงทุนท ำระบบผลิต          
ไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ (Solar Roof) และระบบประหยัดพลังงำน               
ในรูปแบบต่ำงๆ เพ่ือประหยัดพลังงำนและสนับสนุนกำรใช้พลังงำนทดแทน           
ในประเทศ 

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

ที่ตั้งโรงงาน (1) ธุรกิจโซลำร์ฟำร์มของกลุ่มบริษัท ต้ังอยู่ในพ้ืนที ่10 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 36 แห่ง  
(2)  ธุรกิจเหล็กมีโรงงำน ตั้งอยู่เลขที่ 8 หมู่ 15 ต ำบลบำงพลีใหญ่ อ ำเภอบำงพลี 

จังหวัดสมุทรปรำกำร 10540 
(3)  ธุรกิจจ ำหน่ำยและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ ตั้งอยู่

เลขที่ 1 อำคำรแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 9 ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110 

(4) ธุรกิจให้สินเชื่อเช่ำซื้อ ตั้งอยู่เลขที่ 1 อำคำรแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10             
ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110 

เลขทะเบียนบริษัท 0107574800137 
เว็บไซต์ www.spcg.co.th 
โทรศัพท์ 0-2011-8111 
โทรสาร 0-2011-8112 
ทุนจดทะเบียน 923,990,000 บำท 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 923,990,000 บำท 
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บำท 

http://www.spcg.co.th/
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นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (“TSD”) 
93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400  
โทรศัพท์  0-2009-9000 โทรสำร 0-2009-9991 

ผู้สอบบัญชีของบริษัท นำยไวโรจน์ จินดำมณีพิทักษ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 3565 หรือ 
นำยศักดำ เกำทัณฑ์ทอง   ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 4628 หรือ  
นำยณัฐพงศ์ ตันติจัตตำนนท์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 8829 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด 
ชั้น 50-51 เอ็มไพร์ทำวเวอร์  
1 ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 
โทรศัพท์  0-2677-2000  โทรสำร 0-2677-2222   
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ส่วนที่ 2 
การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

 
7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

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

1. ทุนจดทะเบียนและหุ้นที่ออกและเรียกช ำระแล้ว 
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งหมด 923,990,000 บำท ทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว 923,990,000 บำท 

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ จ ำนวน 923,990,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท  

2. ข้อจ ำกัดกำรโอนหุ้น  
กำรโอนหุ้นจะต้องไม่ท ำให้สัดส่วนกำรถือหุ้นโดยบุคคลต่ำงด้ำวมำกกว่ำร้อยละ 49 ของหุ้น                 

ที่ได้เรียกช ำระรำคำแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ 

7.2  ผู้ถือหุ้น 

รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) 

รำยชื่อผู้ถือหุ้น 10 รำยแรกของบริษัทฯ1 ตำมบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้น
ล่ำสุด วันที่ 21 มีนำคม 2560 ดังต่อไปนี้ 

ล าดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1. กลุ่มครอบครัวกุญชรยำคง ประกอบด้วย 452,988,687 49.03 

 
 
 
 
 
 

นำงสำววันดี กุญชรยำคง 
นำงประคอง กุญชรยำคง 
นำยสมศักดิ์ กุญชรยำคง 
นำงสำวสมปอง กุญชรยำคง 
นำงกนกพร กุญชรยำคง 

395,200,050 
32,400,000 
13,500,000 
9,863,637 
2,025,000 

 

2. GULF INTERNATIONAL INVESTMENT (HONG KONG) 
LIMITED 

83,998,952 9.09 

3. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 23,388,900 2.53 
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกัด 22,489,328 2.43 
5. นำยวิทูร มโนมัยกุล 19,290,000 2.09 
6. KYOCERA CORPORATION 13,500,000 1.46 
7. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 4 11,898,394 1.29 
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ล าดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
8. 
 
 
 
 
 

9. 
10. 

กลุ่มครอบครัวเศรษฐีวรรณ ประกอบด้วย 
นำยสุชำติ เศรษฐีวรรณ 
นำยพงษ์ชัย เศรษฐีวรรณ 
นำยพลเทพ เศรษฐีวรรณ 
นำงสำวเสำวนีย์    เศรษฐีวรรณ 
นำงสำววรุณี เศรษฐีวรรณ 
กองทุนเปิด ธนชำต PRIME LOW BETA 
STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 

9,822,000 
5,400,000 
2,761,500 
1,587,500 

40,000 
33,000 

8,368,300 
7,278,921 

1.06 
 
 
 
 
 

0.91 
0.79 

รวม 653,023,482 70.67 

หมายเหตุ: 1 ที่มำบัญชีรำยช่ือผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้นวันอังคำรที่ 21 มีนำคม 2560 โดยบริษัท             
ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (“TSD”)  

 
7.3  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธิของงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรที่เหลือหลังจำกหักเงินส ำรองต่ำงๆ ทุกประเภทตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตำม
กฎหมำย หำกไม่มีเหตุจ ำเป็นอ่ืนใด และกำรจ่ำยเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนปกติของบริษัทฯ 
อย่ำงมีนัยส ำคัญ ตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นสมควรหรือเหมำะสม และกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวจะต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นมติคณะกรรมกำรบริษัทฯ ที่พิจำรณำเรื่องดังกล่ำวนั้นต้องน ำเสนอเพ่ือขอ
อนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) 88 
 

8.  โครงสร้างการจัดการ 

8.1  โครงสร้างองค์กร 
 

       
 

SPCG Public Company Limited (SPCG) 
Organization Chart 

 
 

  
 
 
 

 

 

 
  

รองกรรมการผู้จัดการใหญ ่
สายบญัชีและการเงิน  

EVP: Accounting & Finance 
 

 

คณะกรรมการบริษัท 
Board of Director 

 

ส านักงานตรวจสอบภายใน 
Internal Audit 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
Audit Committee 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
Nomination and Remuneration 

Committee  

 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ ่
สายธุรกจิ Solar Roof/Steel  

EVP: Solar Roof/ Steel 

 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ ่
สายปฏบิัติการ  

EVP: Operation 

 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายธุรกจิ Solar Farm  

EVP: Solar Farm 

 

กรรมการผู้จัดการใหญ ่
CEO 

 

เลขานุการบริหาร 
Executive Secretary  

แผนกเลขานุการบริษัทและบรรษัทภิบาล 
Company Secretary & Governance 

Division 

แผนกนักลงทุนสัมพันธ ์
Investor Relation Division 

แผนกองค์กรสัมพันธ ์
Corporate Relations Division 

 

ส านักงานกรรมการผู้จัดการใหญ ่
CEO's Office  

 

แผนกบริหารคุณภาพ 
ISO Division 

แผนกตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง  
Internal Audit and Risk Management 

Division 
 

แผนกพัฒนาธุรกจิ 
Business Development Division 
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8.2  โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้ำงกรรมกำรมี 3 ชุด คือ คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำร          
สรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

8.2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทฯ มีกรรมกำรทั้งหมดจ ำนวน 9 ท่ำน ประกอบด้วย  

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. ดร.วันดี กุญชรยำคง จุลเจริญ ประธำนกรรมกำร 
2. นำยสมศักดิ์ กุญชรยำคง กรรมกำร 
3. นำยจิรำคม ปทุมำนนท์ กรรมกำร 
4. นำยวิทูร  มโนมัยกุล กรรมกำร 
5. พล.ต.ต.วันชัย วิสุทธินันท์ กรรมกำร  
6. นำยรัฐพล ชื่นสมจิตต์ กรรมกำร  
7. นำยเกียรติชัย พงษ์พำณิชย์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
8. นำยวันชัย หล่อวัฒนตระกูล กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
9. ผศ. พิเศษ ดร. ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัทฯ มีดังนี้ 

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

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

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

1. จัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมสำมัญประจ ำปี ภำยใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุด 
รอบระยะเวลำบัญชีของบริษัทฯ 

2. จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครั้ง 
3. จัดให้มีกำรท ำงบกำรเงินของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลำบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบ

บัญชีตรวจสอบแล้ว และน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำและอนุมัติ 
4. คณะกรรมกำรอำจมอบอ ำนำจให้กรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติกำร

อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดแทนคณะกรรมกำรได้ โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำรหรืออำจมอบอ ำนำจ            
เพ่ือให้บุคคลดังกล่ำวมีอ ำนำจตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควรและภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร 
ซึ่งคณะกรรมกำรอำจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอ ำนำจหรืออ ำนำจนั้นๆ ได้เมื่อ
เห็นสมควร ทั้งนี้ คณะกรรมกำรอำจมอบอ ำนำจให้คณะกรรมกำรบริหำร มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ 
โดยมีรำยละเอียดกำรมอบอ ำนำจตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร ซึ่งกำรมอบอ ำนำจนั้นต้อง
ไม่มีลักษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจที่ท ำให้คณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถพิจำรณำ และอนุมัติรำยกำรที่คณะกรรมกำร
บริหำรหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อ่ืนใดท ำกับบริษั ทฯ            
หรือบริษัทในเครือ 
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5. ก ำหนดเป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำน และงบประมำณของบริษัทฯ ควบคุมก ำกับ 
ดูแลกำรบริหำรและกำรจัดกำรของคณะกรรมกำรบริหำร ให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ได้รับมอบหมำย เว้นแต่ในเรื่อง
ดังต่อไปนี้ คณะกรรมกำรต้องได้รับมติอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนกำรด ำเนินกำร อันได้แก่เรื่องที่กฎหมำย
ก ำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น กำรเพ่ิมทุน กำรลดทุน กำรออกหุ้นกู้ กำรขำยหรือโอน
กิจกำรของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบำงส่วนที่ส ำคัญให้แก่บุคคลอ่ืน หรือรำยกำรเกี่ยวกับกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไป              
ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ กำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น นอกจำกนี้ 
คณะกรรมกำรยังมีขอบเขตหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ฯ ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ อำทิเช่น กำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และกำรซื้อหรือขำย
ทรัพย์สินที่ส ำคัญตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

6. พิจำรณำโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร ประธำนกรรมกำรบริหำร 
และคณะกรรมกำรอื่นตำมควำมเหมำะสม 

7. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนงำนและงบประมำณอย่ำงต่อเนื่อง 

อนึ่ง เนื่องจำก SPC เป็นบริษัทย่อยที่เป็นหลักในกำรด ำเนินธุรกิจโซลำร์ฟำร์ม คณะกรรมกำร
บริษัทฯ จึงได้มอบหมำยกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรใน SPC เพ่ือควบคุมและ
ติดตำมกำรด ำเนินงำนโดยใกล้ชิด ดังมีรำยนำมต่อไปนี้  

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. ดร.วันดี กุญชรยำคง จุลเจริญ ประธำนกรรมกำร 
2. นำยสมศักดิ์  กุญชรยำคง กรรมกำร 
3. นำยจิรำคม ปทุมำนนท์ กรรมกำร 

8.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 
จ ำนวน 3 ท่ำน ดังต่อไปนี้ 

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นำยเกียรติชัย พงษ์พำณิชย์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
2. นำยวันชัย  หล่อวัฒนตระกูล กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ* 
3. ผศ. พิเศษ ดร. ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ* 

หมายเหตุ:* มีควำมรู้ด้ำนบัญชี และ/หรือกำรเงิน  

คณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee) ของบริษัทฯทั้ง 3 คน มีควำมเป็นอิสระ        
ตำมนิยำมควำมเป็นอิสระของกรรมกำรอิสระ ดังต่อไปนี้  

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง  

2. ไม่เป็นลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ ำ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ 
บริษัทใหญ ่บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง  

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย                      
ในลักษณะที่เป็นบิดำมำรดำ คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่              
ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือบุคคล ที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัท           
ในเครือ  
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4. ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล          
ที่อำจมีควำมขัดแย้งในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระ 

5. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน          
ของบริษัทฯ 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

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

ภำยใน (internal audit) ที่เหมำะสม และมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ ง โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน  
หรือหน่วยงำนอื่นใดท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนให้บริษัทฯ ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ ข้อก ำหนด
ของตลำดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพ่ือท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ และเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทั้งเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำ
ร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไป
ตำมกฎหมำย และข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพ่ือให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 

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 ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และ         

ควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
7. ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัทฯ มอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำก

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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เนื่องจำก บริษัทฯ และบริษัทในเครือท ำกำรว่ำจ้ำงบริษัท เจเพ็น จ ำกัด ซึ่งจัดเป็นบุคคลที่                
เกี่ยวโยงกันตำมข้อก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรั พย์ ดังนั้น 
คณะกรรมกำรตรวจสอบจึงปฏิบัติหน้ำที่ในกำรก ำหนดนโยบำย วิธีกำรคัดเลือก กำรดูแลติดตำมกำรด ำเนินงำน
ระหว่ำงบริษัทฯ และบริษัทในเครือ กับบริษัท เจเพ็น จ ำกัด ให้เป็นไปอย่ำงโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
พร้อมกับเปิดเผยผลกำรปฏิบัติงำนต่อคณะกรรมกำรก ำกับดูแลหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และประชำชน
ทั่วไปทรำบโดยสม่ ำเสมอทุกไตรมำส 

8.2.3 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (Remuneration Committee) 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 3 ท่ำน ดังต่อไปนี้ 

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นำยวันชัย  หล่อวัฒนตระกูล ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
2. ดร.วันดี กุญชรยำคง จุลเจริญ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
3. นำยสมศักดิ์ กุญชรยำคง กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน    

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนมีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

1. คัดเลือก สรรหำ บุคคลที่สมควรได้รับกำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำรอย่ำงมีหลักเกณฑ์ โปร่งใส
โดยบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรด้วย      
ควำมระมัดระวัง ด้วยควำมซื่อสัตย์ สำมำรถทุ่มเทอุทิศเวลำได้อย่ำงเต็มที่ มีอำยุที่เหมำะสม สุขภำพร่ำงกำย
แข็งแรงและจิตใจที่สมบูรณ์ สำมำรถเข้ำประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ มีกำรเตรียมตัวเป็นกำรล่วงหน้ำ 
รวมทั้งพิจำรณำจำกรำยชื่อต่ำงๆ ที่ผู้ถือหุ้นแนะน ำ (ถ้ำมี) 

2.  จัดเตรียมบัญชีรำยชื่อผู้ที่สมควรได้รับกำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำรไว้เป็นกำรล่วงหน้ำ            
และ/หรือ ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรหรือกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ว่ำงลง 

3 ขอรับข้อคิดเห็นต่ำงๆ จำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมกำรอ่ืนๆ เพ่ือ
ประกอบกำรพิจำรณำคัดเลือกสรรหำด้วย ก่อนน ำเสนอให้คณะกรรมกำร หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้ น แล้วแต่กรณี           
เพ่ือพิจำรณำเลือกตั้งต่อไป 

4 ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรมอบหมำยอันเกี่ยวเนื่องกับกำรสรรหำกรรมกำร 
5. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 

ตำมผลประกอบกำรของแต่ละปี 
6. พิจำรณำค่ำตอบแทนให้แก่คณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร ซึ่งรวมถึงค่ำตอบแทนรำยเดือน 

ค่ำเบี้ยประชุม โบนัสประจ ำปี และผลประโยชน์อ่ืนๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน  โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีกำร 
และโครงสร้ำงที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำอนุมัติ 

7. พิจำรณำค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ซึ่งรวมถึง ค่ำจ้ำง เงินรำงวัลประจ ำปี และ
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีกำร และโครงสร้ำงที่เป็นธรรมและ
สมเหตุสมผล 

8. พิจำรณำทบทวนค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
โดยพิจำรณำตำมผลกำรปฏิบัติงำน ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ แนวปฏิบัติในอุตสำหกรรมและบริษัท                     
จดทะเบียนชั้นน ำในตลำดหลักทรัพย์ฯ และขอบเขตหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

9. ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรมอบหมำย 
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8.2.4 เลขานุการบริษัทฯ (Company Secretary) 

เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตำมที่ได้มีกำร
แก้ไขเพ่ิมเติม) ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2558 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง
เลขำนุกำรบริษัทฯ ได้แก่ นำงสำวปำริฉัตร ไส้เพ้ีย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2558 เป็นต้นไป             
เพ่ือรับผิดชอบด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 

1. จัดท ำและเก็บรักษำเอกสำรดังต่อไปนี้ 
1.1. ทะเบียนกรรมกำร 
1.2. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำน

ประจ ำปีของบริษัทฯ 
1.3. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น 
1.4. เอกสำรส ำคัญของบริษัทท่ีเกี่ยวเนื่องกัน 

2. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรือผู้บริหำร 
3. ด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนก ำหนด 

8.2.5 คณะผู้บริหาร 

ปี 2559 ผู้บริหำรของบริษัทฯ มีจ ำนวน 6 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. นำงสำวสุวพร ศิริคุณ* รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่สำยธุรกิจโซลำร์รูฟ 

และสำยธุรกิจหลังคำเหล็กและโครงสร้ำง 
6. นำยจิรำคม ปทุมำนนท์** รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่สำยธุรกิจโซลำร์รูฟ 

และสำยธุรกิจหลังคำเหล็กและโครงสร้ำง 
หมายเหตุ:   * นำงสำวสุวพร ศิริคุณ ครบก ำหนดระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนตำมสัญญำเมื่อวันท่ี 21 ตุลำคม 2559 
 **นำยจิรำคม ปทุมำนนท์ เข้ำด ำรงต ำแหน่งเมื่อวันที่ 22 ตุลำคม 2559 

 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่    

กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่มีอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

1. เป็นผู้บริหำรจัดกำรธุรกิจปกติของบริษัทฯ ตลอดจนกำรบริหำรงำนประจ ำวันโดยทั่วไป           
ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมนโยบำยธุรกิจ  แผนธุรกิจ  และกลยุทธ์ทำงธุรกิจที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ            
ได้อนุมัติแล้ว 

2. มีอ ำนำจอนุมัติกำรท ำธุรกรรมใดๆ  ในกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติของบริษัทฯ  รวมถึงกำร          
จัดท ำข้อเสนอกำรเข้ำท ำสัญญำ  กำรจัดซื้อจัดจ้ำง โดยมีวงเงินในแต่ละรำยกำรไม่เกิน 50 ล้ำนบำท หรือตำม
ระเบียบอ ำนำจอนุมัติซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทฯ จะก ำหนดเป็นครำวๆ ไป 
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3. มอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรงำนและด ำเนินงำนของบริษัทฯ ให้ฝ่ำยจัดกำร
และพนักงำนของบริษัทฯ ตำมโครงสร้ำงองค์กรที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้อนุมัติไว้  ทั้งนี้โดยสอดคล้องกับ
กฎหมำย และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ 

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

5. มีอ ำนำจจ้ำง แต่งตั้ง โยกย้ำย ปลดออก เลิกจ้ำง ก ำหนดอัตรำค่ำจ้ำงของพนักงำนทั้งหมด 
ของบริษัทฯ ในต ำแหน่งต่ ำกว่ำระดับผู้บริหำร ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ำยนำยจ้ำงในคณะกรรมกำรกองทุน   
ส ำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ 

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

7. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นครำวไป 

ทั้งนี้ กำรปฏิบัติหน้ำที่และกำรด ำเนินงำนของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่จะอยู่ภำยใต้กำรก ำกับ           
ดูแลของคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพ่ือให้กำรปฏิบัติเป็นไปตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรบริษัทฯ  และอยู่ภำยใต้
กฎหมำย กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยให้กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่มีหน้ำที่ต้องรับนโยบำย                    
ของคณะกรรมกำรบริษัทฯไปปฏิบัติ พร้อมทั้งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ประจ ำปีโดยตรงต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ 

8.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

8.3.1 การสรรหาคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีมติในกำรประชุมคณะกรรมกำรครั้งที่ 16/2555 เมื่อวันที่ 11 
พฤศจิกำยน 2555 อนุมัติ เพ่ิมเติมขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนจำกเดิม                    
โดยให้ท ำหน้ำที่ในกำรคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมกำร พิจำรณำจำกคุณสมบัติตำมข้อก ำหนด
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และเวลำ
ที่จะเข้ำร่วมประชุมกับคณะกรรมกำรบริษัทฯโดยสม่ ำเสมอ ทั้งนี้  ให้ท ำกำรเปลี่ยนแปลงชื่อของคณะกรรมกำร
ก ำหนดค่ำตอบแทนเป็น คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน   

กำรเลือกตั้งกรรมกำรของบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยใช้เสียงข้ำงมำก
ตำมข้อบังคับของบริษัท โดยมีวิธีกำรต่อไปนี้  

1. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคลไป 
2. ในกำรออกเสียงเลือกตั้งกรรมกำรแต่ละรำย ให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อ 

หนึ่งหุ้นที่ตนถือ 
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดับลงมำเป็นผู้ได้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำร              

เท่ำจ ำนวนกรรมกำรที่พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตั้งในล ำดับถัดลงมำ          
มีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำนวนที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธำนเป็นผู้ออกเสียงชี้ขำด 
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โดยในกำรประชุมสำมัญประจ ำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวน 1 ใน 3 ของ
คณะกรรมกำร ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ     
ส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ ให้กรรมกำรคนที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สุดเป็นผู้ออกจำกต ำแหน่งก่อนกรรมกำรที่ออกจำก
ต ำแหน่งตำมวำระนั้นอำจถกูเลือกเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งใหม่ก็ได้ 

8.3.2 การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบท่ีเป็นอิสระ 

ตำมข้อ 8.2.3 ข้ำงต้น คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจึงท ำหน้ำที่เป็นผู้พิจำรณำ
สรรหำคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมกำรอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติควำมเป็นอิสระตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ โดยกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย   
1 คน ต้องมีควำมรู้ด้ำนบัญชี  และ/หรือกำรเงิน เพ่ือท ำหน้ำที่ตรวจสอบและก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 
รวมถึงก ำกับดูแลรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคุมภำยใน กำรคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี และกำรพิจำรณำ           
ข้อขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

8.4 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

 ค่าตอบแทนของกรรมการ 

ค่ำตอบแทนของกรรมกำรของบริษัทฯ อยู่ในรูปเบี้ยประชุม ค่ำน้ ำมันรถ และค่ำตอบแทน
กรรมกำรรำยเดือน โดยค่ำตอบแทนรวมที่กรรมกำรแต่ละรำยได้รับ มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

หน่วย: บำท 

รายช่ือ 
ค่าตอบแทนกรรมการ

รายเดือน* 
ค่าเบี้ยประชุม

กรรมการบริษัท 
รวมค่าตอบแทน
ของกรรมการ 

ส ำหรับปี 2559 
ดร.วันดี กุญชรยำคง จุลเจริญ  - 110,000 110,000 
นำยสมศักดิ์ กุญชรยำคง  - 75,000 75,000 
นำยจิรำคม ปทุมำนนท์ 240,000 60,000 300,000 
นำยวิทรู มโนมัยกุล 240,000 60,000 300,000 
พล.ต.ต.วันชัย วิสุทธินันท์ 240,000 60,000 300,000 
นำยรัฐพล ชื่นสมจิตต์ 240,000 45,000 285,000 
นำยเกียรติชัย พงษ์พำณิชย์ 420,000 140,000 560,000 
นำยวันชัย  หล่อวัฒนตระกูล 360,000 160,000 520,000 
ผศ. พิเศษ ดร.ศิริพงศ ์พฤทธิพันธุ์ 360,000 120,000 480,000 

รวม 2,100,000 830,000 2,930,000 

หมายเหตุ: *ค่ำตอบแทนกรรมกำรรำยเดือนได้รับเฉพำะกรรมกำรที่ไม่ใช่ผู้บริหำร 
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ทั้งนี้ กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจ ำปี 2559 เมื่อวันที่ 22 เมษำยน 2559 มีมติ
อนุมัติจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ประจ ำปี 
2559 โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมการบริษัทฯ 

ค่ำตอบแทนส ำหรับกรรมกำรบริษัทฯ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ เบี้ยกรรมกำรรำยเดือน และเบี้ย
ประชุม โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

 เบี้ยกรรมกำรรำยเดือน 
(เฉพำะบุคคลที่ไม่เป็นผู้บริหำร 

ของบริษัทฯ) 

เบี้ยประชุม 
(เฉพำะกรรมกำรที่เข้ำประชุม) 

ประธำนกรรมกำร 35,000 บำทต่อเดือน 20,000 บำทต่อครั้ง 
กรรมกำร 20,000 บำทต่อเดือน 15,000 บำทต่อครั้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ค่ำตอบแทนส ำหรับกรรมกำรตรวจสอบ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ เบี้ยกรรมกำรรำยเดือน และเบี้ย
ประชุม 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) 

ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

ไม่มี 20,000 บำทต่อครั้ง 

กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ไม่มี 15,000 บำทต่อครั้ง 
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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 

อนึ่ง บริษัทฯ จ่ำยโบนัสคณะกรรมกำรส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2559 เป็นจ ำนวนเงิน 
8,000,000 บำท (แปดล้ำนบำทถ้วน) 

ค่าตอบแทนของผู้บริหารบริษัทฯ 

ปี 2559 บริษัทฯ มีผู้บริหำรทั้งสิ้นจ ำนวน 6 คน แต่อย่ำงไรก็ตำม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 
บริษัทฯ มีผู้บริหำรจ ำนวน 5 คน (นำงสำวสุวพร ศิริคุณ ครบก ำหนดระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนตำมสัญญำเมื่อวันที่ 
21 ตุลำคม 2559)  

ดังนั้น ค่ำตอบแทนผู้บริหำรของบริษัทฯ ในปี 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีค่ำตอบแทนของ
ผู้บริหำรรวมทั้งสิ้น 13.35 ล้ำนบำท และ 16.65 ล้ำนบำทตำมล ำดับ 

8.4.2 ค่าตอบแทนอ่ืน  

บริษัทฯ ได้มีกำรจัดตั้งกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพในนำมบริษัทฯ ส ำหรับพนักงำนบริษัทฯ โดยแต่งตั้ง
ให้บริษัทอเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสชัวรันส์ จ ำกัด เป็นผู้จัดกำรกองทุน โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมำ 
พนักงำนจะจ่ำยเงินสะสมในอัตรำร้อยละ 3.0 ของเงินเดือนทุกเดือน ในขณะที่บริษัทฯ จะจ่ำยเงินสมทบในอัตรำ
ร้อยละ 3.0 ของเงินเดือนทุกเดือน ซึ่งสิทธิประโยชน์นี้รวมถึงผู้บริหำรของบริษัทฯ ด้วย 

8.5 บุคลากร 

8.5.1  บุคลากร 

กำรเปลี่ยนแปลงของจ ำนวนพนักงำน (รวมกรรมกำรและผู้บริหำร แต่ไม่รวมกรรมกำรอิสระ)                
ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือที่ได้รับค่ำตอบแทนจำกบริษัทดังกล่ำว มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
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หน่วย: คน 

จ านวนพนักงาน  
ณ วันที่ 

บริษัท 
เอสพีซีจี 
จ ากัด 

(มหาชน) 

บริษัท โซล่า 
เพาเวอร์ 
จ ากัด 

บริษัท สตีล 
แอนด์ โซล่า
รูฟ จ ากัด 

บริษัท  
โซลาร์ 

เพาเวอร์ รูฟ 
จ ากัด 

บริษัทย่อยของ 
SPC และ SPA 
ทั้ง 36 บริษัท* 

รวม 

31 ธันวำคม 2557 56 16 86 16 0 174 
31 ธันวำคม 2558 57 15 86 22 0 180 
31 ธันวำคม 2559 44 18 82 20 0 164 

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

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 พนักงำนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือที่ได้รับค่ำตอบแทนจำกบริษัท
ดังกล่ำว มีจ ำนวนทั้งหมดรวม 164 คน โดยแยกตำมสำยงำนหลักได้ ดังนี้ 

หน่วย: คน 

สายงานหลัก 

บริษัท 
เอสพีซีจี 
จ ากัด 

(มหาชน) 

บริษัท โซล่า 
เพาเวอร์ 
จ ากัด 

บริษัท สตีล 
แอนด์ โซล่า
รูฟ จ ากัด 

บริษัท  
โซลาร์ 

เพาเวอร์ รูฟ 
จ ากัด 

บริษัทย่อย 
SPC และ SPA 
ทั้ง 36 บริษัท* 

รวม 

สำยงำนบริหำร 3 3 2 2 0 10 
สำยงำนทรัพยำกรมนุษย์ 3 0 5 0 0 8 
สำยงำนบัญชี 
และกำรเงิน 

20 0 7 0 0 27 

สำยงำนปฏิบัติกำรส ำนักงำน 18 4 29 4 0 55 
สำยงำนผลิต 
และซ่อมบ ำรุง 

0 4 2 0 0 6 

สำยงำนกำรขำย 
และกำรตลำด 

0 0 10 6 0 16 

สำยงำนวิศวกรรม 0 4 24 4 0 32 
สำยงำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

0 2 1 4 0 7 

งำนประกันคุณภำพ 0 1 2 0 0 3 
รวม 44 18 82 20 0 164 

แหล่งที่มำ:  ทะเบียนพนักงำนของบริษัท 
 * ไม่มีกำรจ้ำงพนักงำนในบริษัทย่อยของ SPC และ SPA ทั้ง 36 บริษัท เนื่องจำกจ้ำง SPC ให้บริหำรจัดกำรแทน 
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8.5.2 ค่าตอบแทนพนักงาน 

บริษัทฯ มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนรวมของพนักงำนในรูปของเงินเดือน ค่ำนำยหน้ำ ค่ำล่วงเวลำ   
เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน โบนัส เบี้ยประกันหมู่ ค่ำอบรม ประกันสังคม เงินสมทบทุนทดแทน กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 
และสวัสดิกำรอื่นๆ ในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 จ ำนวนรวม 81.16 ล้ำนบำท 

8.5.3 นโยบายในการอบรมและพัฒนาพนักงาน  

บริษัทฯ ตระหนักดีว่ำกำรพัฒนำบุคลำกรเป็นสิ่งที่มีควำมส ำคัญอย่ำงมำกในกำรพัฒนำ           
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับบริษัทอ่ืนๆ โดยบริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญในกำรจัดกำรทรัพยำกรที่มีอยู่                   
โดยมุ่งเน้นในกำรสร้ำงและพัฒนำกำรบุคลำกรให้มีควำมรู้ มีทักษะงำน ควำมสำมำรถและทัศนคติที่ดี รวมทั้งมีกำร
ส่งเสริมให้มีควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำนอย่ำงมีคุณภำพ โดยบริษัทมีวิธีกำรคัดเลือกพนักงำน พัฒนำพนักงำน 
และรักษำพนักงำนดังต่อไปนี้ 

บริษัทฯ มีกำรคัดสรรพนักงำนผ่ำนผู้ให้บริกำรจัดหำงำน โดยพิจำรณำจำกสำขำที่จบกำรศึกษำ 
ผลกำรศึกษำประสบกำรณ์ นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบำยให้หัวหน้ำงำนประเมินเป็นประจ ำตลอดระยะเวลำ            
ที่พนักงำนใหม่อยู่ในช่วงทดลองงำน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำบริษัทฯ มีขั้นตอนกำรรับพนักงำนที่มีประสิทธิภำพ             
เพ่ือเข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งของควำมส ำเร็จของบริษัทฯ  

บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรสนับสนุนให้พนักงำนของบริษัทฯ ขวนขวำยหำควำมรู้ที่จะส่งเสริม
หน้ำที่กำรงำน เช่น ส่งพนักงำนฝ่ำยบัญชีและกำรเงินไปอบรมเกี่ยวกับมำตรฐำนบัญชีใหม่ มีกำรอบรมพนักงำน
ภำยในทั้งกำรใช้วิทยำกรภำยใน และกำรจัดจ้ำงวิทยำกรจำกภำยนอก 

บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรรักษำบุคลำกร โดยให้โอกำสพนักงำนได้แสดงควำมสำมำรถของตนเอง 
เพ่ือให้ได้รับกำรเลื่อนขั้นตำมควำมเหมำะสมของควำมสำมำรถ นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบำยกำรจ่ำยค่ำจ้ำง
ตำมควำมสำมำรถของพนักงำน และให้พนักงำนมีโอกำสได้รับค่ำจ้ำงตำมที่พนักงำนคิดว่ำควรได้รั บตำม
ควำมสำมำรถอีกด้วย 
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9.  การก ากับดูแลกิจการ 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีนโยบำยปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ซึ่งจัดหมวดหมู่ออกเป็น             
5 หมวด ตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 ของตลำดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้                
กำรก ำหนดบทบัญญัติต่ำงๆ จะยึดให้เป็นแนวทำงที่สำมำรถปฏิบัติได้จริง นอกจำกนี้บริษัทฯ ยังได้น ำหลักกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีมำใช้เป็นแนวทำง เพ่ือให้กำรบริหำรงำน และกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  เป็นไปอย่ำง               
มีประสิทธิภำพและโปร่งใส อันจะเป็นกำรให้ควำมคุ้มครอง และเพ่ิมควำมเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงำน 
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย โดยมีแนวทำงปฏิบัติในแต่ละหมวดดังต่อไปนี้ 

9.1.1 หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ ได้ก ำหนดนโยบำยในกำรก ำกับดูแลกิจกำรโดยค ำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น เพ่ือสร้ำงควำม
มั่นใจว่ำผู้ถือหุ้นทุกรำยได้รับสิทธิพ้ืนฐำนต่ำงๆ อันได้แก่ กำรซื้อขำยหรือโอนหุ้น กำรได้รับส่วนแบ่งผลก ำไรจำก
บริษัทฯ กำรได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่ำงเพียงพอ กำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น กำรแสดงควำมคิดเห็นในที่ประชุม
อย่ำงเป็นอิสระ กำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจในเรื่องส ำคัญของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรำยมีสิทธิออกเสียง           
ตำมจ ำนวนหุ้นที่ถืออยู่ แต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง โดยได้ด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 

1. เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่ส ำคัญ และจ ำเป็นส ำหรับผู้ถือหุ้นอย่ำงสม่ ำเสมอ โดยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ของบริษัทฯ และระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์ฯ 

2. จัดส่งหนังสือนัดประชุมที่ระบุวัน เวลำ สถำนที่จัดประชุม และวำระกำรประชุมพร้อมเอกสำร
ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นอย่ำงครบถ้วน ได้แก่ แผนที่ของสถำนที่จัดประชุม รำยละเอียดของข้อมูลแต่ละวำระ              
กำรประชุม รำยงำนประจ ำปี แบบหนังสือมอบฉันทะ และข้อมูลเกี่ยวกับกรรมกำรอิสระ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถ
เลือกมอบฉันทะให้เข้ำประชุมแทนได้ ซึ่งในหนังสือนัดประชุมจะแจ้งรำยละเอียดของเอกสำรที่ผู้ถือหุ้นจะต้อง                            
น ำมำแสดงในวันประชุมด้วย รวมถึงข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ              
จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่ำวภำยในระยะเวลำที่กฎหมำย หรือประกำศท่ีเกี่ยวข้องก ำหนด 

3. ก่อนเริ่มกำรประชุม ประธำนกรรมกำรแจ้งจ ำนวน/สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้ำประชุม ทั้งที่มำด้วย
ตนเองและรับมอบฉันทะ จำกนั้นชี้แจงวิธีกำรลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง โดยจัดให้มีคณะกรรมกำรตรวจ
นับคะแนน ซึ่งประกอบด้วย กรรมกำรอิสระ ผู้สอบบัญชี และเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ ด ำเนินกำรตรวจนับคะแนน
เพ่ือควำมโปร่งใส และแสดงผลสรุปของคะแนนเสียงทุกวำระในห้องประชุม 

4. เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในระหว่ำงกำรประชุม โดยให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถำมในประเด็น
ต่ำงๆ ที่เป็นข้อสงสัย หรือแสดงข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมได้ ก่อนที่จะลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมของแต่ละวำระ                    
โดยที่กรรมกำรและกรรมกำรบริหำรที่ด ำรงต ำแหน่งเฉพำะเรื่องต่ำงๆ จะร่วมชี้แจงรำยละเอียดและตอบข้อซักถำม
ของผู้ถือหุ้นด้วย 

5. ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภำยหลังเริ่มกำรประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงหรือ
ลงคะแนนในระเบียบวำระท่ีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำและยังไม่ได้ลงมติ 

6. จัดให้มีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เ พ่ือให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถซักถำมในประเด็น
ต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องได้ 

7. ด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพในกำรสร้ำงควำมเจริญเติบโตอย่ำงยั่ งยืนแก่องค์กร                 
เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมำะสม 
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9.1.2 หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บริษัทฯ ค ำนึงถึงผู้ถือหุ้นทุกรำย ทั้งผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ และผู้ถือหุ้นรำยย่อย สนับสนุนให้ได้รับ          
กำรปฏิบัติที่เท่ำเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้ด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 

1. เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเสนอเพ่ิมวำระกำรประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ำรับ          
กำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี ก่อนที่จะส่งหนังสือนัดประชุม โดยแจ้งวิธีกำร                           
และก ำหนดระยะเวลำสิ้นสุดในกำรให้สิทธิผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์ฯ 

2. ด ำเนินกำรประชุมโดยเรียงตำมวำระที่ระบุในหนังสือนัดประชุม (ไม่มีกำรสลับวำระ) และไม่มี
กำรเพ่ิมวำระเพ่ือพิจำรณำอื่นนอกจำกที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม (ไม่มีวำระจร) 

3. น ำเสนอข้อมูลของกรรมกำรอิสระเพ่ือเป็นทำงเลือกในกำรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น                                  
และสนับสนุนให้ใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่สำมำรถก ำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนเสียงได้ 

4. จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ ส ำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในกำรลงคะแนนเสียง      
โดยเฉพำะส ำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละเรื่อง           
ได้อย่ำงเป็นอิสระ โดยเมื่อจบกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมำรถขอตรวจสอบรำยละเอียดได้ 

5. เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นมีทำงเลือกในกำรใช้สิทธิออกเสียงเลือกกรรมกำรที่เสนอแต่งตั้ง                          
เป็นรำยคน 

6. ก ำหนดแนวทำงในกำรรักษำข้อมูลอันเป็นควำมลับของบริษัทฯ ไว้ในจรรยำบรรณทำงธุรกิจ
ของบริษัทฯ เพ่ือให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนในองค์กรถือปฏิบัติ ทั้งนี้ เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบใดๆ                
ต่อบริษัทฯ 

7. ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติส ำหรับกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน เกี่ยวกับควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ไว้ในจรรยำบรรณทำงธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพ่ือรักษำผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ 

9.1.3 หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน เจ้ำหนี้ ลูกค้ำ คู่ค้ำ 
คู่แข่ง ไปจนถึงชุมชน ประเทศชำติ และสังคมโลก แต่ละฝ่ำยย่อมมีควำมต้องกำร และมีผลประโยชน์ที่แตกต่ำงกัน 
กำรปฏิบัติต่อแต่ละฝ่ำย จึงต้องก ำหนดเป็นนโยบำยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร 

1. บริษัทฯ แบ่งผู้มีส่วนได้เสียออกเป็นกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรำยย่อย ผู้ถือหุ้นใหญ่และนักลงทุน 
สถำบัน เจ้ำหนี้ ลูกค้ำ คู่ค้ำและบริษัทย่อย/บริษัทร่วมทุน ชุมชนและสังคม ทั้งนี้ในแต่ละกลุ่มดังกล่ำว บริษัทฯ 
ต้องจัดให้มีช่องทำงในกำรสื่อสำรและกำรตอบสนองควำมต้องกำรจำกบริษัทฯ อย่ำงพอเพียงของแต่ละกลุ่ม 

2. บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อลูกค้ำ และคู่ค้ำ โดยมีกำรก ำหนดรำคำสินค้ำอย่ำงเหมำะสม และจะ
ด ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นกลำงเหมำะสม โดยถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้งและไม่เอำเปรียบคู่ค้ำเกินควำมจ ำเป็น 

3. บริษัทฯ ค ำนึงถึงสวัสดิภำพของบุคลำกรของบริษัทฯ โดยไม่เอำเปรียบในกำรท ำสัญญำจ้ำง           
มีกำรก ำหนดค่ำตอบแทนที่เหมำะสมกับศักยภำพเพ่ือกระตุ้นให้บุคลำกรของบริษัทฯ มีแรงจูงใจในกำรท ำงำน              
มีกำรฝึกอบรม มีสิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำนที่ดีมี  กำรก ำหนดมำตรฐำนควำมปลอดภัยสร้ำงวินัยในกำรท ำงำน            
ได้รับกำรเอำใจใส่ดูแลอย่ำงทั่วถึง 
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4. บริษัทฯ มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุน ช่วยเหลือ และสร้ำงประโยชน์ชุมชน และ
สังคมในภำพรวม มีแผนกำรในกำรรักษำสิ่งแวดล้อม และควำมปลอดภัย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ผลกระทบทำง
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจำกธุรกิจของบริษัทฯ มีแผนชดเชยที่ดีหำกมีอุบัติเหตุ และมีกำรวำงแผนแก้ไขอย่ำงยั่งยืน ทั้งนี้ 
เพ่ือเป็นกำรตอบแทนที่บริษัทฯ ได้รับกำรยอมรับเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในด้ำนสิ่งแวดล้อม 

9.1.4 หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลที่ส ำคัญ ถูกต้อง แม่นย ำเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ใช้ประกอบกำร
ตัดสินใจ และสร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่นักลงทุนที่แสดงถึงควำมซื่อสัตย์สุจริต ตรวจสอบได้ บริษัทฯ จึงให้ควำมส ำคัญ
กับกำรเปิดเผยข้อมูล และพยำยำมเพ่ิมช่องทำงในกำรให้ข้อมูลอย่ำงต่อเนื่อง 

1. คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีหน้ำที่ในกำรเปิดเผยสำรสนเทศ ทั้งที่เป็นสำรสนเทศเกี่ยวกับ              
งบกำรเงิน และอ่ืนๆ ทุกเรื่องที่มีควำมส ำคัญ ทันต่อเหตุกำรณ์ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ              
ได้รับสำรสนเทศอย่ำงเท่ำเทียมกันตำมที่ก ำหนดโดยกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้จัดท ำและ
ปรับปรุงข้อมูลบน Website ให้มีควำมครบถ้วน อย่ำงสม่ ำเสมอ รวดเร็ว ทันสถำนกำรณ์เพ่ือให้แน่ใจว่ำผู้ถือหุ้น
สำมำรถหำข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำเพ่ิมเติม และติดต่อกับหน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรให้ข้อมูลได้อย่ำงสะดวก 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ 

2. สำรสนเทศของบริษัทฯ จัดท ำขึ้นอย่ำงรอบคอบ มีควำมชัดเจน ถูกต้อง และโปร่งใสด้วย 
ภำษำท่ีกระชับ เข้ำใจง่ำย มีกำรเปิดเผยสำรสนเทศท่ีส ำคัญและจ ำเป็นอย่ำงสม่ ำเสมอ 

3. ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและ                    
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีท่ีมีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 

4. เปิดเผยบทบำทและหน้ำที่ของคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรชุดย่อย จ ำนวนครั้งของ           
กำรประชุม และจ ำนวนครั้งที่กรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุมไว้ในรำยงำนประจ ำปี 

5. จัดให้มีหน่วยงำนประชำสัมพันธ์ ท ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรกำรด ำเนินงำน และ
ผลงำนของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงำน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสำธำรณชนทั่วไป                      
อย่ำงสม่ ำเสมอ และมีประสิทธิภำพขจัดควำมเข้ำใจที่ผิด รวมทั้งมีหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ท ำหน้ำที่เป็น
หน่วยงำนประสำนกับนักลงทุน สถำบัน เจ้ ำหนี้  นักวิ เครำะห์หลักทรัพย์  และผู้ถือหุ้ นของบริษัทฯ                   
ในกำรให้ข้อมูล กำรด ำเนินกำร และกำรลงทุนของบริษัทฯ ด้วยช่องทำงที่สะดวก รวดเร็ว และเข้ำถึงได้ง่ำย 

6. คณะกรรมกำรบริษัทฯ จัดให้มีกำรท ำงบกำรเงิน และรำยงำนกำรตรวจสอบบัญชีของผู้สอบ
บัญชี พร้อมทั้งรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำร เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกำรประชุมสำมัญประจ ำปี                
เพ่ือพิจำรณำอนุมัต ิ

7. ในรำยงำนประจ ำปี คณะกรรมกำรบริษัทฯ ต้องจัดท ำรำยงำนกำรประเมินฐำนะ และแนวโน้ม
ของบริษัทฯ โดยสรุปที่เข้ำใจได้ง่ำย รำยงำนอธิบำยถึงควำมรับผิดชอบของตนในกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน                 
โดยแสดงควบคู่กับรำยงำนของผู้สอบบัญชี รำยงำนทำงกำรบริหำรที่จ ำเป็นเพื่อกำรวิเครำะห์ในรูปแบบต่ำงๆ  

8. คณะกรรมกำร และผู้บริหำร ตำมค ำนิยำมของกฎหมำยที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ต้องมีกำร
รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตำมกฎเกณฑ์ของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ 
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9.1.5 หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1.  โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีควำมรู้ควำมสำมำรถ เป็นผู้มีบทบำทส ำคัญ              
ในกำรก ำหนดนโยบำยของบริษัทฯ โดยร่วมกับผู้บริหำรระดับสูงวำงแผนกำรด ำเนินงำนทั้งระยะสั้น ระยะยำว 
ตลอดจนก ำหนดนโยบำยกำรเงิน กำรบริหำรควำมเสี่ยง และภำพรวมขององค์กร มีบทบำทส ำคัญในกำรก ำกับ      
ดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรระดับสูงให้ เป็น          
ไปตำมแผนที่วำงไว้อย่ำงเป็นอิสระ 

ปัจจุบันคณะกรรมกำรบริษัทฯ มีจ ำนวน 9 ท่ำน ประกอบด้วยกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรจ ำนวน            
6 ท่ำน อีก 3 ท่ำน เป็นกรรมกำรอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหำร และไม่มีส่วนได้เสีย ไม่มีควำมสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นใหญ่            
ไม่เป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำรของผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือไม่เป็นผู้บริหำรหรือตัวแทนผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

2.  คณะอนุกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่ำบริษัทฯ           
มีกำรด ำเนินงำนและกลั่นกรองอย่ำงรอบคอบ ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 
และคณะกรรมกำรบริหำร เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่เฉพำะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำหรือ
รับทรำบ 

2.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรบริษัทฯ ที่เป็นกรรมกำรอิสระจ ำนวน              
3 ท่ำน โดยองค์ประกอบคณะกรรมกำรให้ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 หรือไม่น้อยกว่ำ 3 ท่ำน
เสมอ และได้ก ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระตำมกฎระเบียบของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ฯ ก ำหนด ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 

(1)  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ              
บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง 

(2)  ไม่เป็นลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ ำ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง 

(3)  ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย           
ในลักษณะที่เป็นบิดำมำรดำ คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของ
ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็น
ผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ 

(4)  ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณ                  
อย่ำงอิสระ 

(5)  ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทฯ 

ทั้งนี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่สอบทำนให้บริษัทฯ มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำง
ถูกต้องและเปิดเผยอย่ำงเพียงพอ โดยประสำนงำนกับผู้สอบบัญชีภำยนอกและผู้บริหำรที่รับผิดชอบ รวมทั้ง             
สอบทำนให้บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยใน ระบบตรวจสอบภำยใน และระบบบริหำรควำมเสี่ยงที่รัดกุม 
เหมำะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภำพ โดยมีส ำนักงำน BK IC & AC ซึ่งท ำหน้ำที่เป็นหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
ของบริษัทฯ ที่รำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
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2.2 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมกำรบริษัทฯ จ ำนวน            
3 ท่ำน ท ำหน้ำที่ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำรตำมผล
กำรด ำเนินงำนของแต่ละปี รวมทั้งพิจำรณำค่ำตอบแทนให้แก่คณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่ โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีกำร และโครงสร้ำงที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล 

2.3 ประธำนกรรมกำรบริษัทฯ จะเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ  เพ่ือมอบหมำยให้
กรรมกำรบริษัทฯ บำงคนท ำหน้ำที่เป็นสมำชิกในคณะอนุกรรมกำรชุดย่อย โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯจะพิจำรณำ
ถึงหน้ำที่ของคณะอนุกรรมกำรชุดย่อย ข้อก ำหนดทำงกฎหมำยและตำมสัญญำ รวมทั้งประสบกำรณ์และคุณสมบัติ
ของกรรมกำรบริษัทฯ แต่ละคน กำรเสนอแนะให้กรรมกำรบริษัทฯ เป็นสมำชิกในคณะอนุกรรมกำรชุดย่อย            
จะต้องได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีหน้ำที่ในกำรจัดกำรบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ 
และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบด้วยกฎหมำย ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตและ
ระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสรุปบทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบที่ส ำคัญได้ดังนี้ 

3.1  ก ำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ 
ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ เช่น กำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และกำรซื้อหรือขำยทรัพย์สินที่ส ำคัญตำม
กฎเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์ฯหรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

3.2  ก ำหนดเป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำนและงบประมำณของบริษัทฯ ควบคุมก ำกับ
ดูแลกำรบริหำรงำนและกำรจัดกำรของคณะกรรมกำรบริหำร ให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ได้รับมอบหมำย                   
เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับมติอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น กำรเพ่ิมทุน กำรลดทุน กำรออกหุ้นกู้ กำรขำยหรือ
โอนกิจกำรของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบำงส่วนที่ส ำคัญให้แก่บุคคลอ่ืน หรือกำรซื้อหรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอ่ืน
มำเป็นของบริษัทฯ กำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น 

3.3  พิจำรณำโครงสร้ ำงกำรบริหำรงำน แต่ งตั้ งคณะกรรมกำรบริหำร ประธำน
กรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรอื่นตำมควำมเหมำะสม 

3.4  ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตำมแผนงำนและ
งบประมำณอย่ำงต่อเนื่อง 

3.5  จัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมสำมัญประจ ำปี ภำยใน 4 เดือน นับแต่วัน
สิ้นสุดรอบระยะเวลำบัญชีของบริษัทฯ 

3.6  จัดให้มีกำรท ำงบดุลและงบก ำไรขำดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลำบัญชี
ของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำและอนุมัติ 

3.7  กรรมกำรจะต้องไม่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขันกับ
กิจกำรของบริษัทฯ หรือเข้ำเป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ำกัด ควำมรับผิดในห้ำงหุ้นส่วน
จ ำกัด หรือเป็นกรรมกำรของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอ่ืนที่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็นกำร
แข่งขันกับกิจกำรของบริษัทฯ ไม่ว่ำจะท ำเพ่ือประโยชน์ตนหรือเพ่ือประโยชน์ผู้อ่ืน เว้นแต่ จะได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น   
ทรำบก่อนมีมติแต่งตั้ง 

3.8  กรรมกำรต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบโดยไม่ชักช้ำ หำกมีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยตรงหรือ           
โดยอ้อมในสัญญำที่บริษัทฯ ท ำข้ึน หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพ่ิมข้ึนหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ 
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4.  การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย 

บริษัทฯ ถือเป็นหน้ำที่ส ำคัญในฐำนะกรรมกำรบริษัทฯที่ต้องเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร          
บริษัทฯ อย่ำงสม่ ำเสมอ เพ่ือรับทรำบและร่วมกันตัดสินใจในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยจัดให้มีกำรประชุม
อย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยแต่ละครั้งจะมีกำรก ำหนดวำระกำรประชุมล่วงหน้ำไว้ชัดเจน และอำจจะมีกำร
ประชุมครั้งพิเศษเพ่ือพิจำรณำเรื่องที่มีควำมส ำคัญเร่งด่วน 

ในกำรประชุมประธำนกรรมกำรบริษัทฯ และกรรมกำรผู้จัดกำร เป็นผู้ร่วมกันก ำหนดวำระ
กำรประชุมและพิจำรณำเรื่องเข้ำวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยเปิดโอกำสให้กรรมกำรแต่ละคน
สำมำรถเสนอเรื่องต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำเป็นวำระกำรประชุมได้ ทั้งนี้ในกำรประชุมแต่ละครั้งบริษัทฯ             
ได้จัดส่งเอกสำรประกอบวำระกำรประชุมล่วงหน้ำเพ่ือให้กรรมกำรบริษัทฯ  มีเวลำศึกษำข้อมูลในเรื่องต่ำงๆ             
อย่ำงเพียงพอ 

ในกำรพิจำรณำเรื่องต่ำงๆ ประธำนกรรมกำรบริษัทฯ ซึ่งท ำหน้ำที่ประธำนในที่ประชุมได้เปิด
โอกำสให้กรรมกำรแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงอิสระ ทั้งนี้ในกำรลงมติในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ  ให้ถือมติ
ของเสียงข้ำงมำก โดยให้กรรมกำรคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง โดยกรรมกำรที่มีส่วนได้เสียจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น 
ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกันประธำนในที่ประชุมจะออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขำด 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ คณะกรรมกำรบริหำรจะเข้ำร่วมประชุมด้วยเพ่ือให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทรำบนโยบำยโดยตรง เพ่ือให้สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

เมื่อสิ้นสุดกำรประชุม เลขำนุกำรบริษัทฯ เป็นผู้มีหน้ำที่จัดท ำรำยงำนกำรประชุม โดยเสนอให้          
ที่ประชุมรับรองในวำระแรกของกำรประชุมครั้งถัดไป และให้ประธำนกรรมกำรบริษัทฯ  พิจำรณำลงลำยมือชื่อ
รับรองควำมถูกต้อง ทั้งนี้ กรรมกำรบริษัทฯ สำมำรถแสดงควำมคิดเห็น ขอแก้ไข เพ่ิมเติมรำยงำนกำรประชุม          
ให้มีควำมละเอียดถูกต้องมำกที่สุดได้ 

ปี 2559 คณะกรรมกำรบริษัทฯ และคณะกรรมกำรชุดย่อยที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ                 
ได้แต่งตั้งข้ึนมีกำรประชุมเหมำะสมกับลักษณะธุรกิจและภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย ดังนี้  

ล าดับ รายช่ือ 
คณะกรรมการ

บริษัทฯ 
(รวม 4 ครั้ง) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

(รวม 4 ครั้ง) 

คณะกรรมการ 
สรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 
(รวม 2 ครั้ง) 

1. ดร.วันดี กุญชรยำคง จุลเจริญ 4/4  2/2 
2. นำยสมศักดิ์ กุญชรยำคง 3/4  2/2 
3. นำยจิรำคม ปทุมำนนท์ 4/4   
4. นำยวิทูร  มโนมัยกุล 4/4   
5. พล.ต.ต.วันชัย วิสุทธินันท์ 4/4   
6. นำยรัฐพล ชื่นสมจิตต์ 3/4   
7. นำยเกียรติชัย พงษ์พำณิชย์ 4/4 4/4  
8. นำยวันชัย หล่อวัฒนตระกูล 4/4 4/4 2/2 
9. ผศ. พิเศษ ดร. ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ 4/4 4/4  
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5.  ค่าตอบแทน 

บริษัทฯ พิจำรณำจ่ำยค่ำตอบแทนที่เหมำะสมแก่คณะกรรมกำรบริษัทฯ และผู้บริหำร                
โดยบริษัทฯ ได้มีกำรเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่คณะกรรมกำรบริษัทฯ              
โดยจ ำนวนเงินที่จ่ำยจะพิจำรณำเปรียบเทียบกับกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรในกลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกัน            
ส่วนค่ำตอบแทนผู้บริหำรระดับสูง คณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นผู้พิจำรณำจำกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และกำร
ปฏิบัติงำนของแต่ละคน ประกอบกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 

นอกจำกค่ำตอบแทนตำมปกติแล้ว บริษัทฯ ยังจ่ำยค่ำตอบแทนเป็นโบนัสประจ ำปี ให้แก่
กรรมกำรตำมแนวทำงที่ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจ่ำยให้กับผู้บริหำรระดับสูงโดยพิจำรณำจำก           
ผลกำรปฏิบัติงำน และผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละธุรกิจ ซึ่งวิธีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่บริษัทฯ ปฏิบัติอยู่นี้สอดคล้อง
กับผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน และสะท้อนถึงผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงแท้จริง 

6.  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกให้มีกำรฝึกอบรมและกำรให้ 
ควำมรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ เช่น กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ ผู้บริหำร เป็นต้น                  
เพ่ือให้มีกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำรเข้ำรับกำรอบรมตำมหลักสูตรต่ำงๆ ของสมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) กำรเข้ำร่วมประชุม อบรมและสัมมนำ เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ควำมรู้            
และประสบกำรณ์อันมีประโยชน์ต่อกำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร 

ทุกครั้งที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำรใหม่ บริษัทฯ จะจัดให้มีเอกสำรและข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรใหม่ รวมถึงกำรจัดให้มีกำรแนะน ำลักษณะธุรกิจและแนวทำงกำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมกำรใหม่ 

7.  การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะท ำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของตนเองเป็นรำยปี โดยริเริ่ม
พัฒนำระบบกำรประเมินผลของคณะกรรมกำรและผู้บริหำรให้เป็นระบบที่เป็นมำตรฐำนสำกลมำกยิ่งขึ้น                
เพ่ือให้สะท้อนและเชื่อมโยงระหว่ำงผลกำรปฏิบัติงำนกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท 

8. การเลือกสรรกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ หรือกรรมกำรบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งอำจจะเสนอบุคคลเข้ำรับคัดเลือก
เป็นกรรมกำร บริษัทฯ ได้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะเสนอชื่อบุคคลดังกล่ำวเพ่ือให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำ
แต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้นั้นก่อนที่จะเสนอต่อ  
ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นจะพิจำรณำเลือกสรรให้สอดคล้องกับภำระผูกพันที่บริษัทฯ  หรือผู้ถือหุ้นหลักมีต่อบุคคล           
ที่จะเข้ำรับกำรคัดเลือก รวมทั้งจะค ำนึงถึงสัญญำที่บริษัทฯ มีต่อผู้ถือหุ้นอีกด้วย 

ในบำงกรณี อำจต้องมีกำรคัดเลือกกรรมกำรที่มีควำมเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น ซึ่งมีส่วนได้เสีย
อย่ำงมีนัยส ำคัญ ในบริษัทฯ เนื่องจำกเป็นข้อผูกพันตำมสัญญำว่ำผู้ถือหุ้นดังกล่ำวจะต้องมีตัวแทนเข้ำเป็น
กรรมกำรในบริษัทฯ อย่ำงไรก็ตำม นอกเหนือจำกกรณีดังกล่ำวแล้ว บุคคลผู้ที่จะเข้ำรับกำรคัดเลือกเข้ำเป็น
กรรมกำรบริษัทฯ นั้นจะได้รับกำรคัดเลือกโดยพิจำรณำจำกคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
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- ประสบกำรณ์ 
- ควำมรู้ 
- ควำมซื่อสัตย์ 
- ควำมเข้ำใจในภำพรวมอุตสำหกรรมประเภทนี้ 

9.  จ านวนบริษัทที่กรรมการของบริษัทฯ แต่ละคนสามารถไปด ารงต าแหน่ง 

กรรมกำรของบริษัทฯ สำมำรถด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอ่ืนได้ แต่ทั้ งนี้ กำรด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอ่ืนต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรของบริษัทฯ นอกจำกนี้บริษัทฯ            
ยังมีนโยบำยในกำรจัดส่งกรรมกำรและผู้บริหำรเข้ำเป็นกรรมกำรและผู้บริหำรในบริษัทในเครือและบริษัทร่วม         
เพ่ือติดตำมกำรด ำเนินงำนโดยใกล้ชิดด้วย 

9.2 การก ากับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ มีนโยบำยและวิธีกำรตรวจสอบกรรมกำรและผู้บริหำรในกำรน ำข้อมูลภำยในของบริษัทฯ            
ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะชนไปใช้แสวงหำประโยชน์ส่วนตนในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ดังนี้ 

1. บริษัทฯ แบ่งผู้มีส่วนได้เสียออกเป็นกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรำยย่อย ผู้ถือหุ้นใหญ่และนักลงทุน สถำบัน 
เจ้ำหนี้ ลูกค้ำ คู่ค้ำและบริษัทในเครือ/บริษัทร่วมทุน ชุมชนและสังคม ทั้งนี้ในแต่ละกลุ่มดังกล่ำว บริษัทฯ                
ต้องจัดให้มีช่องทำงในกำรสื่อสำรและกำรตอบสนองควำมต้องกำรจำกบริษัทฯ อย่ำงพอเพียงของแต่ละกลุ่ม 

2. ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของ บริษัทฯ น ำข้อมูลภำยในที่มีสำระส ำคัญของบริษัทฯ 
ไปเปิดเผยหรือน ำไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 

3. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของ บริษัทฯ หลีกเลี่ยงกำรใช้ข้อมูลภำยใน เพ่ือประโยชน์ของตน
ในกำรซื้อหรือขำยหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภำยในแก่บุคคลอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในกำรซื้อหรือขำยหุ้นของ                      
บริษัทฯ 

4. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ ควรหลีกเลี่ยงและงดกำรซื้อขำยหลักทรัพย์                   
ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลำ 1 เดือนก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงิน รวมถึงข้อมูลส ำคัญอ่ืนๆ ต่อสำธำรณชน                 
และควรรอคอยอย่ำงน้อย 24-48 ชั่วโมง ภำยหลังกำรเปิดเผยข้อมูลใหแก่สำธำรณชนแล้ว ก่อนที่จะซื้อหรือ          
ขำยหุ้นของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ ได้ใหค้วำมรู้ควำมเข้ำใจแก่กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้ำที่ในกำรรำยงำน
กำรถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทั้งบทก ำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด                 
พ.ศ. 2535 (ที่มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม) (“พรบ.บริษัทมหำชนฯ”) และพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 (ที่มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม) (“พรบ. หลักทรัพย์ฯ”) หน้ำที่รำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรและ
ผู้บริหำร และข้อห้ำมในกำรใช้ข้อมูลภำยในที่มีสำระส ำคัญของบริษัทฯ ในกำรซื้อขำยหุ้น รวมทั้งบทก ำหนดโทษ          
ที่เก่ียวข้องตำม พรบ. หลักทรัพย์ฯ 

6. ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทฯ ต้องลงนำมในสัญญำกำรรักษำข้อมูลเป็นควำมลับ ทั้งนี้                
เพ่ือป้องปรำมกรณีที่ผู้บริหำรและพนักงำนที่เข้ำถึงข้อมูลส ำคัญจะน ำข้อมูลดังกล่ำวไปใช้ประโยชน์อันอำจสร้ำง
ควำมเสียหำยมำยังบริษัทฯ ได ้
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10.  ความรับผิดชอบต่อสังคม 

10.1   นโยบายภาพรวม 

 

 

 

 

บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) “SPCG” มุ่งมั่นพัฒนำธุรกิจผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์             
ซึ่งเป็นพลังงำนสะอำด ไม่ก่อมลภำวะ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับกำรดูแลสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน        
ปัจจุบันสำมำรถพัฒนำโครงกำรโซลำร์ฟำร์มและด ำเนินกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์กับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค          
ได้ครบทั้ง 36 โครงกำร รวมก ำลังกำรผลิตกว่ำ 260 เมกะวัตต์ สำมำรถลดกำรปลดปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์
ได้มำกกว่ำ 200,000 ตันต่อป ี

SPCG ได้ตั้งปณิธำนด ำเนินธุรกิจควบคู่กับกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่นยืนมำตลอด 
โดยปี 2559 ที่ผ่ำนมำได้รับเงินจำกกำรขำยคำร์บอนเครดิตเป็นปีแรก จึงน ำเงินที่ได้จำกกำรขำยคำร์บอนเครดิต 
มำร่วมสนับสนุนโครงกำรต่ำงๆ ที่จัดตั้งขึ้นที่มีจุดมุ่งหมำยในกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม จำกควำมส ำเร็จ
ในกำรพัฒนำโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Farm) และธุรกิจผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 
บนหลังคำ (Solar Roof) ส่งผลให้ ดร.วันดี กุญชรยำคง จุลเจริญ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) ได้รับเกียรติจำกองค์กำรสหประชำชำติ ด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
หรือ UNFCCC เชิญเป็นวิทยำกรพิเศษและร่วมเสวนำเป็นครั้งที่ 2 ต่อเนื่องจำก COP21 ในหัวข้อ “2016 
Momentum for Change: Women for Results Event” ในงำน 22nd Conference of the Parties หรือ 
COP22 จัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 14-18 พฤศจิกำยน 2559 ณ เมืองมำร์รำเกซ ประเทศโมร็อกโก ซึ่ง ดร.วันดี ได้พูด             
ในหัวข้อควำมเท่ำเทียมทำงเพศ, กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของผู้หญิง เพ่ือเป็นแรงผลักดันให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศโลก และกำรด ำเนินกำรให้ได้ตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน รวมไปถึงกำรแสดงให้ เห็นถึง 
ผู้หญิงที่ก้ำวขึ้นเป็นผู้น ำในกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศทั่วโลก  
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“สังคมไทยนั้นสตรีมีบทบำทส ำคัญทั้งในบ้ำนและนอกบ้ำน ผู้หญิงไทยไม่เพียงมีสถำนะทำงสังคม           
ที่เท่ำเทียมกับผู้ชำยเท่ำนั้น แต่โดยแก่นแท้ยังมีสถำนะที่เหนือกว่ำผู้ชำยไทย โดยเฉพำะในบ้ำนด้วย จึงขอเชิญชวน
ให้ผู้หญิงทั่วโลก ช่วยกันเป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงโลกเรำให้ดีขึ้นในทุกๆ ด้ำน รวมทั้งเรื่องโลกหรือสิ่งแวดล้อม            
ที่ส ำคัญเรื่องพลังงำนหมุนเวียน และ พลังงำนทดแทนที่เป็นประโยชน์ ในกำรช่วยลดโลกร้อน” ดร.วันดี กล่ำว           
บนเวที COP22 

ดร.วันดี เป็นผู้หญิงที่มีบทบำทส ำคัญยิ่งในกำรช่วยลดภำวะโลกร้อน เพรำะเป็นผู้บุกเบิกและพัฒนำ
ระบบผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์แห่งแรกในประเทศไทยและในประชำคมอำเซียน เป็นกำรน ำพลังงำน
หมุนเวียนมำผลิตไฟฟ้ำ ท ำให้เกิดประโยชน์ตำมนโยบำยของ UNFCCC ที่เล็งเห็นว่ำ “พลังงำนทำงเลือก 
(Renewable Energy)” เป็นหนทำงแก้ไขปัญหำโลกร้อนจำกภำวะเรือนกระจกที่ดีที่สุดทำงหนึ่ง รวมถึงบทบำท
ของสตรีที่ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในกำรช่วยลดสภำวะโลกร้อน เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำที่มีควำมยั่งยืน  
ตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของโลก 17 ประกำร ของ UN ให้บรรลุตำมเป้ำหมำย สิ้นสุดควำมยำกจน  
ปกป้องโลก และให้มวลมนุษยชำติมีควำมกินดีอยู่ดี จำกกำรประชุม  ในครั้งนี้ มีจ ำนวน 111 ประเทศ ที่ให้กำร
รับรองเห็นชอบต่อควำมตกลง ซึ่งช่วยตอกย้ ำให้เห็นว่ำ ประเด็นเรื่องกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศโลก                
เป็นเรื่องที่มีควำมส ำคัญมำโดยตลอด และทุกประเทศที่เข้ำร่วมต่ำงยังคงยึดมั่นในข้อตกลงดังกล่ำวในกำรร่วมกัน
ท ำงำนเพ่ือแก้ไขกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศโลก เพ่ือลดขนำดของช่องว่ำงที่เกิดจำกปริมำณกำรปล่อย
ก๊ำซเรือนกระจกให้ได้ก่อนปี พ.ศ. 2563 ตำมเป้ำหมำยต่อไป 

ส่วนเงินที่ได้จำกกำรขำยคำร์บอนเครดิต1 SPCG ผูกขำดกำรขำย 5 ปีให้กับกำรไฟฟ้ำฝรั่งเศส หรือ 
Electricite de France (EDF) ซึ่งถือเป็นกำรขำยคำร์บอนเครดิตรอบแรกของบริษัทฯ และถือเป็นครั้งแรกของ
ประเทศไทย ซ่ึงแล้วเสร็จได้รับเงินก้อนแรกในเดือนมกรำคม 2559 ที่ผ่ำนมำ 

ส่วนหนึ่ง SPCG น ำไปสนับสนุนงำนสัมมนำที่เน้นให้ควำมรู้เรื่อง CLIMATE CHANGE ในปีที่ผ่ำนมำ
คืองำน“ปลดล็อคพลังงำนหมุนเวียน” จัดโดยมูลนิธิพลังงำนเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ส่งเสริมกำรใช้
พลังงำนหมุนเวียนภำยในประเทศให้เป็นไปอย่ำงแพร่หลำย และบริษัทยังให้เงินสนับสนุนโครงกำร “ภำคีสนับสนุน
ป่ำชุมชนลดโลกร้อน” ป่ำชุมชนร่องบอน จังหวัดเชียงรำย จัดโดยกรมป่ำไม้ ผ่ำนองค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือน
กระจก (องค์กำรมหำชน) ร่วมกันสร้ำงป่ำชุมชนอย่ำงยั่งยืน ให้เป็นแหล่งกักเก็บก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์                 
และเสริมสร้ำงควำมเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน เป็นส่วนส ำคัญที่ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศสีเขียว                     
ช่วยลดโลกร้อน ท ำโครงกำรป่ำชุมชนให้เป็นจริงขึ้นมำส่งผลให้เกิดกำรพัฒนำอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ช่วยลดโลกร้อน ตำมนโยบำยของบริษทัสืบต่อไป 

 
คำร์บอนเครดิต1 : สิ่งทดแทนกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ และก๊ำซเรือนกระจกอื่นๆ ที่เกิดจำกกำรกระท ำของมนุษย์ เช่น ภำคอุตสำหกรรม            
ภำคเกษตรกรรม ฯลฯ โดยประเทศที่อยู่ในกลุ่ม Annex I ไม่สำมำรถท ำกำรลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกภำยในประเทศของตนเองได้แล้ว                
ท ำให้จะต้องมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับประเทศกลุ่ม Non-Annex I  โดยผ่ำนกลไกกำรพัฒนำที่สะอำด (Clean Development Mechanism               
หรือ CDM) เพื่อให้น ำมำซ่ึง Certified Emission Reduction หรือ CERs เพื่อใช้เป็นคำร์บอนเครดิตของตนเองท ำให้มีกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
ของประเทศ 
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SPCG มีควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำธุรกิจผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์และกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม             
ที่ไม่ให้เกิดมลภำวะ ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในกำรช่วยลดสภำวะโลกร้อน เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำเพ่ือควำมยั่งยืน 
ตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของโลก 17 ประกำร ซึ่งเป็นไปตำมกรอบกำรประชุมงำน 22nd Conference of 
the Parties หรือ COP22 ช่วยตอกย้ ำให้เห็นว่ำ ประเด็นเรื่องกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศโลกเป็นเรื่องที่มี
ควำมส ำคัญมำโดยตลอด 

SPCG ได้เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำสถำนประกอบกำรสู่อุตสำหกรรมสีเขียวด้วยกำร  
พัฒนำทั้งสิ้น 5 ระดับ (Green Industry) ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมำ ซึ่งโครงกำรโซลำร์ฟำร์มทั้ง 36 โครงกำรของ
บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด ได้รับประกำศนียบัตรระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) ซึ่งโครงกำรดังกล่ำว
ประกอบด้วยกำรพัฒนำทั้งสิ้น 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับที่  1 ควำมมุ่งมั่นสี เขียว (Green Commitment) คือควำมมุ่ งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและมีกำรสื่อสำรภำยในองค์กรให้ทรำบโดยทั่วกัน 

ระดับที่  2  ปฏิบัติกำรสีเขียว (Green Activity) คือกำรด ำเนินกิจกรรมเพ่ือลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมได้ส ำเร็จตำมควำมมุ่งม่ันที่ตั้งไว้ 

ระดับที่  3 ระบบสี เขียว (Green System) คือกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงเป็นระบบ               
มีกำรติดตำม ประเมินผล และทบทวนเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรได้รับรำงวัลด้ำนสิ่งแวดล้อม             
ซ่ึงเป็นที่ยอมรับและกำรรับรองมำตรฐำนด้ำนสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ 

ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) คือกำรที่ทุกคนในองค์กรให้ควำมร่วมมือร่วมใจ
ด ำเนินงำนอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในทุกด้ำนของกำรประกอบกิจกำร จนกลำยเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม
องค์กร 

ระดับที่ 5 เครือข่ำยสีเขียว (Green Network) คือกำรแสดงถึงกำรขยำยเครือข่ำย ตลอดจนห่วงโซ่
อุปทำนสีเขียว โดยสนับสนุนให้คู่ค้ำและพันธมิตรเข้ำสู่กระบวนกำรรับรองอุตสำหกรรมสีเขียวด้วย 
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ในปี 2559 SPCG เริ่มด ำเนินกำรโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำสถำนประกอบกำรสู่อุตสำหกรรม         
สีเขียวระดับที่ 4 (Green Culture) เพ่ือเข้ำสู่วัฒนธรรมสีเขียว ปลูกฝังทุกคนในองค์กรมีควำมร่วมมือร่วมใจ
ด ำเนินงำนอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้ำนของกำรประกอบกิจกำรจนกลำยเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม
องค์กร โดยด ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรตรวจประเมินของ Green Industry Level 4 จำกกรมโรงงำน
อุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม เพ่ือเข้ำตรวจสอบโครงกำรโซลำร์ฟำร์มทั้ง 36 โครงกำร และพัฒนำสู่             
ระดับที่ 5 เครือข่ำยสีเขียว (Green Network) เพ่ือแสดงเจตจ ำนงค์แสดงถึงกำรขยำยเครือข่ำยตลอดห่วงโซ่
อุปทำนสีเขียว โดยมุ่งเน้นสนับสนุนให้คู่ค้ำและพันธมิตรเข้ำสู่กระบวนกำรรับรองอุตสหำกรรมสีเขียวตำมแนวทำง
นโยบำยของภำครัฐ 

ทั้งนี้ SPCG ยึดมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ ตำมแนวทำงควำม
รบัผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้ได้รับรำงวัลแห่งควำมส ำเร็จจำกองค์กรต่ำงๆ ดังนี้ 

 รำงวัล CSR-DIW Awards โครงกำรส่งเสริมโรงงำนอุตสำหกรรมให้มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
และอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่ำงยั่งยืน (ภำยใต้ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยีระบบ
ผลิตสีเขียวให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน) ประจ ำปี 2559 โดยมีโครงกำรโซลำร์ฟำร์ม              
ของบริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด บริษัทในเครือ บมจ.เอสพีซีจี ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินและได้รับ
รำงวัลจ ำนวน 7 แห่ง ได้แก่ 
(1) บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 1) จ ำกัด 
(2) บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 3) จ ำกัด          
(3) บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 6) จ ำกัด 
(4) บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 9) จ ำกัด             
(5) บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 10) จ ำกัด    
(6) บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (สุรินทร์ 1) จ ำกัด          
(7) บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (สุรินทร์ 2) จ ำกัด                                   
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นอกจำกนี้ SPCG ยังตระหนักถึงคุณภำพ มำตรฐำน และควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำน จึงได้จัด             
ให้มีกำรน ำมำตรฐำน ISO 9001:2015 และ ISO 14001 รวมถึง OHSAS 18001:2007 เพ่ือก ำหนดเป็นแนวทำง
ในกำรปฏิบัติงำนทุกโครงกำรให้เป็นแนวทำงเดียวกัน 

 

 
 
 
 
 
 

10.2 การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 

SPCG มีแผนงำนที่จะจัดท ำรำยงำนควำมยั่งยืนตำมแนวทำงกำรจัดท ำรำยงำนด้ำนกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืนของ Global Reporting Initiative (GRI G 3.1) เพ่ือเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทรำบถึงนโยบำยและ
หลักกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นกำรด ำเนินธุรกิจด้ำนพลังงำนสะอำดเพ่ือกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน 

10.2.1 บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

บริษัทฯ ยึดมั่นในกำรประกอบกิจกำรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยกำรมุ่งมั่นพัฒนำและ
ปรับปรุงกระบวนกำรผลิต และกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง พร้อมกับกำรประกอบกิจกำรด้ว ย
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร บริษัทฯ ได้ก ำหนดนโยบำยโดยประกำศให้พนักงำนทุกคน                  
และบุคคลที่ปฏิบัติงำนในนำมบริษัทฯ รับทรำบและยึดถือปฏิบัติ ตลอดจนเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์                         
ต่อสำธำรณชน โดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มีหน้ำที่ในกำรสร้ำงและรักษำควำมสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีช่องทำงในกำรสื่อสำร กำรรับฟังควำมคิดเห็น และได้ก ำหนดหลักในกำรปฏิบัติ
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มดังนี้ 

(1.)  ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน 

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ลงทุน หมำยควำมรวมถึงผู้ถือหุ้นทุกรำย กองทุน ผู้ลงทุน และ
นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ ซึ่งมีส่วนได้เสียในผลประกอบกำร กำรเปลี่ยนแปลงในรำคำหลักทรัพย์ของบริษัท 
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บริษัทฯ มีนโยบำยด ำเนินธุรกิจอย่ำงซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม มุ่งพัฒนำกิจกำร                   
ให้เจริญเติบโตก้ำวหน้ำ มีผลประกอบกำรที่ดี เพ่ือสร้ำงผลตอบแทนที่เหมำะสมให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนอย่ำงต่อเนื่อง
และยั่งยืน ภำยใต้หลักกำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมกัน 

(2.) ลูกค้า 

ส ำหรับธุรกิจโซลำร์ฟำร์มมีลูกค้ำเพียงรำยเดียว คือกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) ส่วนธุรกิจ
โซลำร์รูฟ และธุรกิจหลังคำเหล็ก ฐำนลูกค้ำ แบ่งเป็นกลุ่มประชำชนทั่วไป เจ้ำของบ้ำนอยู่อำศัยทั่วไป โครงกำร
บ้ำนจัดสรร อำคำรส ำนักงำน อำคำรพำณิชย์ อำคำรโรงงำน คลังสินค้ำ หน่วยงำนรำชกำร และรัฐวิสำหกิจต่ำงๆ 

บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมพึงพอใจของลูกค้ำ และค ำนึงถึงมำตรฐำนควำมปลอดภัยในกำร
ปฏิบัติงำน จึงได้น ำมำตรฐำน ISO 9001:2000 และ ISO 14001 มำใช้ในองค์กร โดยได้ก ำหนดนโยบำยคุณภำพ 
ไว้ว่ำ “บริษัทฯ จะผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำนเดียวกัน มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้ลูกค้ำพึงพอใจ
สูงสุด ตำมนโยบำยคุณภำพ Best Value : Best Design : Best Output : Best Service” 

(3.) คู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ 

บริษัทฯ มีนโยบำยสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีทำงธุรกิจกับคู่ค้ำ และ/หรือ เจ้ำหนี้ ด ำเนินธุรกิจ
บนพื้นฐำนควำมเก้ือหนุนและเป็นธรรมทั้งสองฝ่ำย กำรปฏิบัติต่อคู่ค้ำ และ/หรือ เจ้ำหนี้อย่ำงเสมอภำค หลีกเลี่ยง
สถำนกำรณ์ที่ท ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตำมพันธสัญญำอย่ำงเคร่งครัดเพ่ือบรรลุ 
ผลประโยชน์ร่วมกัน 

(4.) คู่แข่งทางการค้า 

บริษัทฯ มีนโยบำยปฏิบัติต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำบนพ้ืนฐำนของกติกำกำรแข่งขันที่ยุติธรรม             
ไม่แสวงหำข้อมูลควำมลับของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยวิธีกำรไม่สุจริต ไม่เหมำะสม โดยยึดหลักกำรแข่งขัน ต้องด ำเนิน
ไปอย่ำงเป็นธรรม ไม่หลอกลวง บิดเบือนข้อมูล หรือใช้วิธีอ่ืนใดที่ผิดหลักครรลองกำรแข่งขันที่ดี และในบำงโอกำส
บริษัทฯ ยังร่วมมือกับคู่แข่งทำงกำรค้ำ ซึ่งควำมร่วมมือดังกล่ำวเป็นไปอย่ำงโปร่งใสไม่ปกปิดข้อตกลงที่ไม่ชอบ            
ด้วยกฏหมำย 

(5.) พนักงาน 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับพนักงำน โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยต่อสถำนที่
ท ำงำนและต่อพนักงำน ซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริม ผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจ เคำรพในสิทธิ
มนุษยชน บริษัทฯ จึงมีนโยบำยดูแลพนักงำนให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี มีกำรจ้ำงงำนที่ยุติธรรม มีควำมปลอดภัย            
มีสวัสดิกำรที่เหมำะสม มีโอกำสพัฒนำ และมีควำมก้ำวหน้ำ ส่งเสริมพนักงำน ให้มุ่งมั่นด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม
ให้เป็นไปตำมกฏระเบียบและข้อบังคับต่ำงๆ 

(6.) รัฐบาลและหน่วยงานก ากับดูแล 

บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจเพ่ือเสริมสร้ำงและพัฒนำควำมเจริญก้ำวหน้ำของประเทศ โดยยึดปฏิบัติ
ตำมกฏหมำย กฏเกณฑ์ ข้อบังคับ กฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตำมครรลองประเพณีทำงธุรกิจอย่ำงเคร่งครัด               
รวมถึงให้ควำมร่วมมือกับภำครัฐและหน่วยงำนก ำกับดูแลในกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง มุ่งพัฒนำ
อุตสำหกรรมพลังงำนทดแทนเป็นพลังงำนที่ยั่งยืนของประเทศ ในทุกๆรูปแบบ อำทิ กำรแลกเปลี่ยนข้อมูล        
ข่ำวสำร กำรแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับผู้ประกอบกำรต่ำงประเทศ กำรร่วมบรรยำยหรือให้ข้อคิดเห็น
เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เพ่ือพัฒนำอุตสำหกรรมให้เติบโต 
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(7.) ชุมชนและสังคม  

บริษัทฯ ได้รับสมัครผู้มีควำมรู้และสนใจในธุรกิจโซลำร์ฟำร์ม ซึ่งส่วนใหญ่มีที่พักอำศัยในพ้ืนที่
ชุมชนรอบโครงกำรทั้ง 36 โครงกำร เข้ำปฏิบัติงำนในห้องควบคุมและดูแลโซลำร์ฟำร์ม ก่อเกิดควำมเกื้อกูล                   
สร้ำงควำมรู้สึกมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่น ภำยใต้มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่ เน้นด้ำนควำมมั่นคง                   
ควำมปลอดภัย สุขอนำมัย เสริมสร้ำงจิตส ำนึกด้ำนคุณภำพและกำรรักษำสิ่งแวดล้อม  

10.2.2 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทฯ และบริษัทในเครือมุ่งเน้นกำรเปิดเผยข้อมูลส ำคัญทั้งข้อมูลด้ำนกำรเงิน และข้อมูล          
ที่มิใช่ข้อมูลทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ อำทิ แบบแสดงรำยกำร
ข้อมูลประจ ำปี (“แบบ 56-1”) รำยงำนประจ ำปี (“แบบ 56-2”) รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น ข่ำวสำรและ
พัฒนำกำรด้ำนต่ำงๆ ของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์ผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ          
เว็บไซต์ของบริษัท www.spcg.co.th 

โดยถือปฏิบัติตำมกฏหมำย กฏเกณฑ์ ข้อบังคับต่ำงๆ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงำนอ่ืนๆ ของรัฐอย่ำง
เคร่งครัด เช่น 

(1.) กำรเปิดเผยข้อมูลงบกำรเงินอย่ำงถูกต้อง เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไป ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีว่ำถูกต้อง ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ก่อนท ำกำรเปิดเผยต่อสำธำรณชน 

(2.) ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตน และ             
ผู้ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับบริษัท 

(3.) เปิดเผยบทบำทและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย จ ำนวนครั้งของ           
กำรประชุม และจ ำนวนครั้งที่กรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุมในรำยงำนประจ ำปี 

(4.) เปิดเผยนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่กรรมกำร รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจ ำนวน
ค่ำตอบแทนที่แต่ละคนได้รับจำกกำรเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ 

10.2.3 การต่อต้านการทุจริต 

บริษัทฯ ก ำหนดกำรป้องกันและป้องปรำมกำรทุจริตในกำรด ำเนินธุรกิจไว้ในจรรยำบรรณ
บริษัทฯ โดยให้พนักงำนงดเว้นกำรรับของก ำนัล กำรเลี้ยงรับรองที่อำจน ำไปสู่กำรปฏิบัติงำนที่ไม่โปร่งใส ไม่เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และกรณีธุรกิจของบริษัทฯ ด ำเนินกำรโดยมีเทคโนโลยีในกำรออกแบบที่มี
ลักษณะเฉพำะ ตลอดจนมีข้อมูลทำงกำรค้ำกับคู่ค้ำต่ำงๆ ที่เป็นควำมลับทำงธุรกิจ จึงได้ก ำหนดให้ผู้บริหำร 
พนักงำน ที่ปรึกษำ ของบริษัทฯ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและได้รับข้อมูลดังกล่ำวลงนำมในสัญญำห้ำมเปิดเผยข้อมูล          
ที่ส ำคัญของบริษัทฯ ห้ำมน ำข้อมูลดังกล่ำวไปใช้โดยทุจริต เพ่ือป้องกันมิให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัทฯ 

หน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบริษัทจะเข้ำตรวจสอบกำรปฏิบัติของผู้บริหำร พนักงำน            
เป็นประจ ำทุกปี โดยท ำกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริต หรือควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติงำน 
เพ่ือรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และท่ีประชุมคณะกรรมกำรเป็นประจ ำทุกไตรมำส 
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10.2.4 การสื่อสารกับพนักงานและลูกจ้าง  

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกำรสื่อสำรหลำยช่องทำงแก่พนักงำนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ 
เพ่ือให้พนักงำนสื่อสำรกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้โดยสะดวก นอกเหนือจำกกำรเข้ำพบผู้บริหำร และผู้ที่เกี่ยวข้อ งได้
ตลอดเวลำแล้ว ยังมีกำรสื่อสำรผ่ำนช่องทำงอ่ืนๆ เช่น บอร์ดข่ำวประชำสัมพันธ์ เว็บไซต์ อีเมล์ กล่องรับฟัง            
ควำมคิดเห็น และกำรจัดอบรมสัมมนำพนักงำนเป็นกำรภำยใน ก่อให้เกิดกำรสื่อสำรทำงตรงระหว่ำงผู้บริหำรและ
พนักงำนของบริษัทฯ เพ่ือประสำนกำรท ำงำนขององค์กรให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ 

อีกทั้งยังเปิดโอกำสให้พนักงำนสำมำรถร่วมแสดงควำมคิดเห็นทำงกำรเมืองในกิจกรรมต่ำงๆ 
ภำยนอกองค์กรได้เป็นกำรส่วนบุคคล ด้วยควำมเคำรพต่อสิทธิมนุษยชน โดยต้องไม่น ำชื่อหรือสัญญลักษณ์ของ
บริษัทฯ เข้ำไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย 

จำกนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจที่เน้นพลังงำนสะอำด จึงเกิดกำรปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร           
มุ่งสร้ำงบุคลำกร ที่มีคุณภำพ ใส่ใจ และให้ควำมส ำคัญกับสิ่งแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร ตลอดจน
ชุมชนที่อยู่รอบโครงกำรโซลำร์ฟำร์มและผู้ที่เก่ียวข้อง ช่วยสร้ำงจิตส ำนึก สร้ำงควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ และเกิด
กำรพัฒนำตนเอง โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ก ำหนดนโยบำยให้ควำมส ำคัญในกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี                    
มีคุณธรรมและจรรยำบรรณทำงธุรกิจ เพ่ือเป็นหลักยึดแก่คณะกรรมกำร คณะผู้บริหำร และพนักงำนถือปฏิบัติ 
ภำยใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรมองค์กร โดยค ำนึงถึงกำรปฏิบัติตำมข้อกฏหมำย ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย และผู้ถือหุ้นของกิจกำร ซึ่ง SPCG ได้เผยแพร่แนวทำงก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีดังกล่ำว           
ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.spcg.co.th 

 

 

 

 

 

 
วิสัยทัศน์ของ SPCG 

SPCG เป็นผู้น ำในกำรพัฒนำโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Farm) และระบบ
ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ (Solar Roof) ที่มีประสิทธิภำพด้ำนกำรผลิตสูงสุด มุ่งสร้ำงสรรค์ควำม
เชื่อมั่นในคุณค่ำผลิตภัณฑ์  พัฒนำกำรออกแบบ เ พ่ือประสิทิภำพสูงสุดและให้บริกำรดี เลิศแก่ลูกค้ำ                
อย่ำงต่อเนื่องและดีที่สุดทั้งในประเทศไทยและภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงเป็นหนึ่งในผู้น ำตลำด 
หลังคำเหล็กเคลือบและโครงสร้ำงเหล็กพร้อมบริกำรครบวงจร 

พันธกิจของ SPCG  

SPCG เป็นผู้น ำในกำรพัฒนำโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Farm) และระบบ
ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ (Solar Roof) รวมถึงเป็นหนึ่งในผู้น ำตลำดหลังคำเหล็กเคลือบและ
โครงสร้ำงเหล็กพร้อมบริกำรครบวงจร ภำยใต้นโยบำยคุณภำพ “Continuing To Give Best Value, Best 
Design, Best Output and Best Service To All Of Customers” มุ่งมั่นสร้ำงสรรค์ควำมเชื่อมั่นในคุณค่ำ
ผลิตภัณฑ์ พัฒนำกำรออกแบบเพื่อประสิทธิภำพสูงสุดและให้บริกำรดีเลิศแก่ลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง 
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วัฒนธรรมองค์กรของ SPCG 

SPCG มุ่งสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรในกำรท ำงำน โดยปลูกฝังให้พนักงำนยึดหลักกำรท ำงำนตำมสูตร          
แห่งปรัชญำ 12 ประกำร ซึ่งได้ KYOCERA Corporation เป็นต้นแบบ ดังนี้ 

1.  Clearly State the Purpose and Mission of Your Business 
2.  Set Specific Goals 
3. Keep a Passionate Desire in Your Heart 
4.  Strive Harder than Anyone Else 
5.  Maximize Revenues and Minimize Expenses 
6.  Pricing Is Management 
7.  Success Is Determined by Willpower 
8.  Possess a Fighting Spirit 
9.  Face Every Challenge with Courage 
10.  Always Be Creative in Your Work 
11.  Be Kind and Sincere 
12.  Always be Cheerful and Positive. Hold Great Dreams and Hopes in the 

Pureness of Your Heart 

หลักแห่งควำมส ำเร็จ SUCCESS = Ability x Effort x Attitude ประกอบด้วย 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
อย่ำงไรก็ตำมตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมำ SPCG ตั้งเป้ำหมำยผลักดันวัฒนธรรมองค์กรไปสู่กำรดูแลใส่ใจ            

ต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร กำรสร้ ำงจิตส ำนึก คุณธรรม และจรรยำบรรณที่ดี สร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเองให้มีกำรคิดเชิงระบบอย่ำงมีเหตุผล เชื่อมโยงแบบองค์รวม                   
มีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเป็นทีม เพ่ือผลักดันกำรท ำงำนให้ประสบควำมส ำเร็จ  

 
 
 
 
 



แบบ 56-1 

บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) 117 
 

10.3 การด าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (in process) 

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพำททำงกฏหมำยหรือกำรถูกกล่ำวหำว่ำมีกำรด ำเนินงำนที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมใดๆ ที่อำจน ำไปสู่กำรมีข้อพิพำททำงกฏหมำย ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักดีว่ำโครงกำรโซลำร์ฟำร์มของ
บริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่ 10 จังหวัด ต้องพ่ึงพิงและเกื้อกูลชุมชนโดยรอบโครงกำรโซลำร์ฟำร์ม ดังนั้นบริษัทฯ            
จึงร่วมกับชุมชนพัฒนำแหล่งพักน้ ำ ถนน ทำงระบำยน้ ำ และสร้ำงงำนให้กับชุมชน นอกเหนือจำกกำรจัดกิจกรรม
ร่วมกันตำมเทศกำลส ำคัญต่ำงๆ ส่งผลให้โครงกำรโซลำร์ฟำร์มทั้ง 36 โครงกำรของบริษัทได้รับควำมร่วมมือที่ดี  
จำกชุมชน 

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม   

SPCG มีเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
รวมถึงก ำหนดแผนงำนในกำรด ำเนินกิจกรรมดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้และพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตให้แก่ชุมชนและสังคมโดยรวม ซึ่งในปี 2559 มีกิจกรรมดังนี้ 

10.4.1 กิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้โซลาร์ฟาร์ม 

SPCG เปิดโอกำสให้นักเรียน นักศึกษำ หน่วยงำนกำรศึกษำ หน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำนภำคเอกชน 
และผู้ที่สนใจ เข้ำเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้โซลำร์ฟำร์ม (Solar Farm Education Center) ซึ่งประกอบด้วยกำรแสดง
นิทรรศกำร กำรบรรยำยให้ควำมรู้เกี่ยวกับพลังงำนแสงอำทิตย์ ตลอดจนเยี่ยมชมพ้ืนที่ปฎิบัติงำนจริงในโครงกำร
โซลำร์ฟำร์ม เพ่ือส่งเสริมควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงำน
สะอำด  ปรำศจำกมลภำวะ ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีต้นทุนค่ำเชื้อเพลิง และสำมำรถช่วยลดกำรปล่อย
ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ได้มำกกว่ำ 200,000 ตันต่อปี โดยในปี 2559 ที่ผ่ำนมำ มีหน่วยงำนเข้ำเยี่ยมชมศูนย์
เรียนรู้โซลำร์ฟำร์มทั้งหมด 18 หน่วยงำน รวมจ ำนวนทั้งสิ้น 707 คน 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
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10.4.2 กิจกรรมเพื่อสังคม 

SPCG ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรด ำเนินธุรกิจเพ่ือสร้ำงประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม                    
อย่ำงยั่งยืน ภำยใต้นโยบำยในกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม ซึ่งเป็นกำรคืนก ำไรสู่สังคม
ด้วยกำรจัดกิจกรรมให้ควำมรู้ มอบทุนกำรศึกษำ สนับสนุนกิจกรรมทำงกำรศึกษำ รวมถึงกิจกรรมเพ่ือสังคมอ่ืนๆ 
ในรอบปี 2559 ที่ผ่ำนมำดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

ดร.วันดี กุญชรยำคง จุลเจริญ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด 
(มหำชน) ลงนำมถวำยควำมอำลัย แด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งเทิดพระเกียรติ 
ในหลวงรัชกำลที่ ๙ อย่ำงยิ่งใหญ่ ในงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรสมำพันธ์สตรีอำเซียน (ACWO) ครั้งที่ ๑๗   
ด้วยส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณเป็นล้นพ้นหำที่สุดมิได้ 

ชมรมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ดร.วันดี กุญชรยำคง จุลเจริญ ในฐำนะประธำนสภำสตรีแห่งชำติ ในพระบรมรำชินูปถัมภ์ สมัยที่ 25  
(พ.ศ 2558 – 2561) อัญเชิญพำนพุ่มเงิน – ทอง ถวำยเป็นเครื่องรำชสักกำระ ถวำยพระพรชัยมงคลสมเด็จ           
พระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ จำกอนุสำวรีย์ประชำธิปไตย ไปยังมณฑลพิธีท้องสนำมหลวง โดยพนักงำน
ในเครือ SPCG ร่วมเดินริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องรำชสักกำระ เพ่ือถวำยพระพรชัยมงคลหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ 
ร่วมจุดเทียนชัยและร้องเพลงสดุดีมหำรำชำ ณ มณฑลพิธีท้องสนำมหลวง เมื่อ วันศุกร์ 12 สิงหำคม 2559           
ที่ผ่ำนมำ 

SPCG สนับสนุนเงินเพื่อสมทบทุนก่อสร้ำงอำคำรเรียนและพัฒนำโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ จ ำนวน 200,000 
บำท ให้แก่มูลนิธิไทยรัฐ ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมด้ำนกำรศึกษำและช่วยเหลือกิจกรรมเกี่ยวกับ
กำรศึกษำ แก่นักเรียนที่เรียนดี แต่ขำดแคลนทุนทรัพย์ ณ มูลนิธิไทยรัฐ ถนนวิภำวดีรังสิต กรุงเทพมหำนคร              
เมื่อวันที่ 15 มีนำคม 2559 ที่ผ่ำนมำ 
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SPCG สนับสนุนก่อสร้ำงหอประชุมและเรือน         
พักนอนค่ำยลูกเสือจังหวัดชัยนำทและค่ำยยุวชนทหำร
จังหวัดชัยนำท ให้แก่ ส ำนักงำนลูกเสือจังหวัดชัยนำท 
จ ำนวน 2,235,320 บำท เพ่ือให้เป็นค่ำยที่มีควำมพร้อม 
ส ำหรับใช้ประโยชน์ในกำรฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนำรี 
เยำวชน และกำรท ำกิจกรรม อบรม สัมมนำของบุคคล
ทั่วไปในจังหวัดชัยนำท รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง เมื่อวันที่ 
20 พฤษภำคม 2559 ที่ผ่ำนมำ 

 

SPCG มอบอำคำรเรียน แบบ ป.02 พิเศษ 
ให้แก่โรงเรียนชุมชนวัดน้ ำพุ (น้ ำพุพิทยำคำร) อ ำเภอ
วิเศษชัยชำญ จังหวัดอ่ำงทอง ส ำหรับโรงเรียนแห่งนี้ได้
ท ำกำรปรับปรุงซ่อมแซมเสร็จแล้ว ภำยในวงเงิน 
3,048,500 จำก บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด ซึ่งเป็น
บริษัทในเครือของ SPCG ในกำรนี้ ดร.วันดี กุญชรยำคง 
จุลเจริญ จึงเป็นประธำนในพิธีมอบอำคำรเรียนและ
มอบจ ำนวนเงินดังกล่ำว อย่ำงเป็นทำงกำร เมื่อวันที่ 21 
พฤษภำคม 2559 ที่ผ่ำนมำ 

 

SPCG สนับสนุนโครงกำร “ภำคีสนับสนุนป่ำ
ชุมชนลดโลกร้อน” ป่ำชุมชนร่องบอน จังหวัดเชียงรำย 
จัดโดย กรมป่ำไม้และองค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือน
กระจก (องค์กำรมหำชน) จ ำนวน 200 ,000 บำท            
เพ่ือส่งเสริมและสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในรูปแบบของ 
“ประชำรั ฐ” อย่ ำ งแท้ จ ริ ง  เพรำะ เกิ ดจำกกำร
ด ำ เนินงำนร่ วมกันระหว่ ำงภำครั ฐ  ภำคเอกชน                
และภำคประชำชน ร่วมกันสร้ำง ป่ำชุมชนอย่ำงยั่งยืน 
ให้เป็นแหล่งกักเก็บก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ และ
เสริมสร้ำงควำมเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน ณ ห้องประชุม 2 
ตึกเทียมคมกฤส กรมป่ำไม้ กรุงเทพมหำนคร เมื่อวันที่ 
26 ธันวำคม 2559 ที่ผ่ำนมำ 
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ดร.วันดี กุญชรยำคง จุลเจริญ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด 
(มหำชน) บรรยำยพิเศษในหัวข้อ Energy And Asian ให้แก่ชมรมนักศึกษำเอเชียภำคธุรกิจ/วิศวกรรม                 
ของมหำวิทยำลัย Harvard Kennedy School และมหำวิทยำลัย Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2559 ที่ผ่ำนมำ 

SPCG มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมสำธำรณประโยชน์ โครงกำรจัดระเบียบสำยสื่อสำรในสถำนที่ท่องเที่ยว
ส ำคัญ และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว RCD พร้อมมอบเสื้อกันหนำวให้น้องในโรงเรียนห่ำงไกลเพ่ือถวำยเป็น                 
พระรำชกุศลแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน ณ โรงเรียนบ้ำนแก่งเกลี้ยง อ ำเภอภูเรือ จังหวัดเลย จัดโดยชมรมศิษย์เก่ำ
โรงเรียนช่ำงกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคเขต 1 (ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกำยน 2559 ที่ผ่ำนมำ 
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10.5  การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น 

บริษัทฯ อยู่ระหว่ำงกำรศึกษำและด ำเนินกำรร่ำงนโยบำย เพ่ือก ำหนดนโยบำยในกำรป้องกันกำร             
มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรคอร์รัปชั่นให้มีประสิทธิภำพที่สุด และเป็นนโยบำยที่สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้จริง                     
โดยได้แต่งตั้งให้ฝ่ำยองค์กรสัมพันธ์ท ำกำรรวบรวมข้อมูล ประสำนงำนภำยในองค์กรเอง และภำยนอกองค์กร           
เพ่ือน ำข้อมูลจัดท ำและน ำเสนอคณะกรรมกำรให้มีกำรอนุมัติ 

อย่ำงไรก็ตำมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีมติรับทรำบหน้ำที่ในกำรดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไป             
ตำมกฏหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจ โดยระบุหน้ำที่ดังกล่ำวไว้ในคู่มือกำรปฏิบัติงำนของบริษัทฯ              
เพ่ือให้พนักงำนและผู้บริหำรทุกคนรับทรำบและปฏิบัติแล้ว 
 
 
 

SPCG สนับสนุนโครงกำร ส่งเสริมควำมรู้สู่ชุมชน ณ ชุมชนบ้ำนไทยสมบูรณ์ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ (SR2) 
เมื่อวันที่ 5 เมษำยน 2559 ที่ผ่ำนมำ 

SPCG สนับสนุนโครงกำร บ่อน้ ำชุมชนสดใส โซล่ำ เพำเวอร์ ร่วมใจพัฒนำ ณ ชุมชนบ้ำนจอก อ.โนนสูง     
จ.นครรำชสีมำ (KR1) เมื่อวันที่ 8 เมษำยน 2559 ที่ผ่ำนมำ 
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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 บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จ ำกัด (“BK IA&IC”) เป็นผู้ตรวจสอบภำยใน และเป็นผู้
ท ำกำรศึกษำและให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรออกแบบระบบควบคุมและตรวจสอบภำยใน จัดท ำแผนกำรตรวจสอบ
ภำยใน รวมทั้งด ำเนินกำรตรวจสอบระบบ โดย BK IA&IC จะรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือให้เกิด
กำรปรับปรุงแก้ไขที่มีประสิทธิภำพ ตลอดจนตรวจติดตำมประเมินผลกำรแก้ไขระบบตำมข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

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

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

ภำยหลังจำกกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในแล้ว  คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ           
บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงเพียงพอแล้ว โดยระบบควบคุมภำยในด้ำนต่ำงๆ ทั้ง 5 ส่วน มีควำม
เหมำะสมและเพียงพอในกำรที่จะป้องกันมิให้ผู้บริหำรน ำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ ำนำจ รวมถึงมีระบบกำร
ตรวจสอบภำยในที่มีควำมอิสระในกำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน นอกจำกนี้บริษัทฯ ยังมีระบบกำร
จัดเก็บเอกสำรส ำคัญที่ท ำให้กรรมกำร ผู้สอบบัญชี และผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำยสำมำรถตรวจสอบได้ภำยใน
ระยะเวลำอันควร  

ปี 2559 BK IA&IC ได้น ำเสนอแผนกำรตรวจสอบภำยในทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตำมหัวข้อเรื่อง
ต่อไปนี้  

ล าดับ หัวข้อ SPCG SPV SPR SSR 
1. กำรปฏิบัติกำรกฎเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย     
2. กำรควบคุมบริหำรงำน และควบคุมสินทรัพย์ Solar Farm     
3. กำรควบคุมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรควบคุมสินค้ำคงเหลือ     
4. กำรควบคุมกำรขำยสินค้ำ กำรรับรู้รำยได้-ต้นทุน กำรรับช ำระจำก

ลูกหนี้และกำรจ่ำยช ำระให้เจ้ำหนี้ 
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11.2 บทบาทคณะกรรมการตรวจสอบกับการควบคุมภายใน 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ รวม 3 ท่ำน 
ได้แก่ นำยเกียรติชัย พงษ์พำณิชย์ เป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ผศ. (พิเศษ)ดร. ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์  และ    
นำยวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ซึ่งกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำนเป็นผู้ที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์
ในด้ำนบัญชี กำรเงิน กำรบริหำรจัดกำรองค์กร รวมทั้งกำรพัฒนำโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมขอบเขต หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำย        
จำกคณะกรรมกำรบริษัท ในปี 2559 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ประชุมรวม 4 ครั้ง โดยมีรำยละเอียดกำรเข้ำประชุม
ของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำนดังต่อไปนี้ 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง จ านวนครั้ง 
1. นำยเกียรติชัย   พงษ์พำณิชย์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

และกรรมกำรอิสระ 
4 

2. ผศ.(พิเศษ)ดร.ศิริพงศ์   พฤทธิพันธุ์ กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 4 
3. นำยวันชัย   หล่อวัฒนตระกูล กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 4 

 

ทั้งนี้ ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหำรระดับสูงที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบภำยใน และผู้สอบบัญชี ซึ่งผลกำร 
สอบทำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบมีสำระส ำคัญ สรุปได้ดังนี้ 

สอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำสอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส
และงบกำรเงินส ำหรับปี 2559 ร่วมกับผู้สอบบัญชี และฝ่ำยบริหำร เพ่ือให้มั่นใจว่ำงบกำรเงินของบริษัทฯ และ
บริษัท ในเครือได้จัดท ำขึ้นอย่ำงถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป มีกำร
เปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ สอดคล้องกับกฎหมำยและประกำศที่เกี่ยวข้อง ทันตำมเวลำ   
ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ตลท.) ก ำหนด รวมทั้งพิจำรณำกำรน ำมำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ กำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ และมำตรฐำนกำรบัญชีและแม่บทกำรบัญชีที่มีกำรปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทฯ 

สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำณำกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ และ
บริษัทในเครือ ในกรณีที่เกิดรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจท ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำง
ผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ให้มีควำมถูกต้องครบถ้วน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำได้ด ำเนินตำมหลักเกณฑ์ที่ตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ตลท.) ก ำหนด โดยบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและค ำนึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นส ำคัญ 

สอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนควำมเพียงพอของระบบ 
กำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ในปี 2559 โดยพิจำรณำจำกรำยงำนของผู้ตรวจสอบภำยใน              
และผู้ตรวจสอบบัญชี รวมถึงประเมินระบบกำรควบคุมภำยในตำมแนวทำงที่ก ำหนดโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ซึ่งครอบคลุมถึงกำรควบคุมภำยในองค์กร กำรบริหำรควำมเสี่ยง         
กำรควบคุมด้ำนกำรปฏิบัติงำน ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล รวมถึงระบบกำรติดตำม คณะกรรมกำร
ตรวจสอบเห็นว่ำ บริษัทฯ มีกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล 
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การสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท  คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนให้บริษัทฯ 
ปฎิบัติตำมประกำศของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และกฎหมำยที่ เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงสม่ ำเสมอ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งกำรปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่อธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยควำมเป็นธรรม 
โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ทั้งนี้เพ่ือสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือให้แก่ผู้ลงทุน
และผู้มีส่วนได้เสีย 

การก ากับดูแลงานตรวจสอบภายในให้มีการปฏิบัติงานอย่างอิสระ  โดยจัดให้มีกำรว่ำจ้ำงบริษัท 
บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่ให้บริกำรด้ำนกำรตรวจสอบภำยในจำกภำยนอกเป็นผู้ตรวจสอบ
ภำยในของบริษัทฯ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผู้พิจำรณำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี รำยงำนผล
กำรตรวจสอบภำยใน ติดตำมผลกำรตรวจสอบภำยในกับฝ่ำยบริหำรอย่ำงต่อเนื่ อง พร้อมทั้งให้ค ำแนะน ำกับ                
ผู้ตรวจสอบภำยใน เพื่อให้เกิดควำมเชื่อม่ันว่ำกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำนตรวจสอบภำยในประจ ำปี เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และประสิทธิผล โดยผลกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี 2559 ไม่พบสิ่งบ่งชี้ของกำรกระท ำทุจริตหรือ
ข้อบกพร่องด้ำนกำรควบคมุภำยในที่มีนัยส ำคัญ 

การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
คัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2559 โดยพิจำรณำจำกคุณสมบัติควำมรู้ทำงด้ำนธุรกิจและประสบกำรณ์ ควำมเป็น
มำตรฐำนสำกล ตลอดจนควำมเหมำะสมของค่ำตอบแทน และมีมติให้เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพ่ือขอ
อนุมัติจำกที่ประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2559 ให้แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด              
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ ำปี 2559 โดยมีรำยชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้ 

1. นำยไวโรจน์ จินดำมณีพิทักษ์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 3565 
2. นำยศักดำ เกำทัณฑ์ทอง    ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 4628  
3. นำยณัฐพงศ์ ตันติจัตตำนนท์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 8829 

 
11.3 บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

จำกกำรวำงแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี 2559 ของบริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) และบริษัท
ในเครือ พบว่ำระบบกำรควบคุมภำยในมีควำมเพียงพอและเหมำะสมพอควร ประเด็นที่ตรวจพบส่วนใหญ่เป็น
ข้อผิดพลำดที่ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญ และแจ้งให้ผู้รับผิดชอบปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง หรือเสนอ
แนวทำงปฏิบัติที่เหมำะสมแล้ว 
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12. รายการระหว่างกัน 

12.1 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ 

บริษัทฯ และบริษัทในเครือของ SPCG มีรำยกำรธุรกิจที่ส ำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันของ SPCG และ
บริษัทในเครือตำมงบกำรเงินรวมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 เพ่ือเปรียบเทียบดังนี้ 

 

บุคคล/นิติบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
 

รอบป ี2559 
สิ้นสุด ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2559 

รอบป ี2558 
สิ้นสุด ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2558 
1. บริษัท เจเพ็น จ ากัด 
    (เจเพ็น) 
    เป็นบริษัทรับเหมำ    
    ก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ 
    พลังงำนแสงอำทิตย์ 

1.นายจิราคม ปทุมานนท ์
- ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรในบริษัทฯ และ

ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 0.2  
- เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ 
- ถือหุ้นร้อยละ 10.0 ในบริษัท เจเพ็น จ ำกัด 

 2.นางปิยรัตน์ สุขสมบัติ 
-  เป็นน้องสำวของนำยจิรำคม ปทุมำนนท์  
- ถือหุ้นร้อยละ 70.0 ในบริษัท เจเพ็น จ ำกัด  

ทั้งนี้ คุณวันดี กุญชรยำคง และผู้เกี่ยวข้อง
ตำมมำตรำ 258 แห่ งพระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
มิ ได้ เป็นผู้ ถือหุ้ น  ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจ
ควบคุม ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้รับประโยชน์
ทอดสุดท้ำย (beneficial owner) ในบริษัท 
เจเพ็น จ ำกัด หรือได้รับประโยชน์อื่นใดจำก
กำรท ำรำยกำรระหว่ำงบริษัทหรือบริษัท          
ในเครือ กับบริษัท เจเพ็น จ ำกัด    

1. ต้นทุนงาน OM&M 
 รำยกำรดังกล่ำว เป็นรำยกำรรับรู้

ต้นทุนงำนระบบโรงไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์จำกกำรว่ำจ้ ำงบริษัท         
เจเพ็น จ ำกัด 

 
2. ลูกหนี้การค้า 
   รำยกำรดังกล่ำวส่วนหนึ่งของลูกหนี้

กำรติดตั้งโซล่ำรูฟท่ี SPR เรียกเก็บ 
 
 
3. ลูกหนี้อื่น 
   รำยกำรดังกล่ำวส่วนหนึ่งเป็นลูกหนี้ 

ค่ำโฆษณำที่ SPCG เรียกเก็บ และส่วน
หนึ่งเป็นค่ำควำมเสียหำยจำกกำร
ติดตั้งโซล่ำรูฟท่ี SPR เรียกเก็บ 

 

168,000 
 
 
 
 
 

1,343 
 
 

 
 

- 

168,360 
 
 
 
 
 
- 
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1. รำยกำรดังกล่ำวถือเป็นรำยกำรปกติ
ทำงธุรกิจ และเป็นไปตำมเง่ือนสัญญำ
จ้ ำ งบริ ก ำร  ง ำนปฏิ บั ติ กำ ร  งำน
บ ำรุ งรั กษำ และงำนประมวลผล 
ระหว่ำงบริษัท เจเพ็น จ ำกัด กับ SPC 
และ SPE  

2. รำยกำรดังกล่ำวถือเป็นรำยกำรปกติ
ทำงธุรกิจ และเป็นไปตำมเง่ือนไข
กำรค้ำ ระหว่ำงบริษัท เจเพ็น จ ำกัด 
กับ SPR 

 
3. รำยกำรดังกล่ำวถือเป็นรำยกำรปกติ

ทำงธุรกิจ และเป็นไปตำมเง่ือนไข
กำรค้ำ ระหว่ำงบริษัท เจเพ็น จ ำกัด 
กับ SPCG และ SPR 
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บุคคล/นิติบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
 

รอบป ี2559 
สิ้นสุด ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2559 

รอบปี 2558 
สิ้นสุด ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2558 
  4.  เจ้าหนี้อื่น-ค่า OMM 

รำยกำรดังกล่ำวเป็นค่ำงำนระบบค้ำง
จ่ำยตำมเง่ือนไขในสัญญำว่ำจ้ำงงำน
ระบบโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์
ของ SPC และ SPE 

28,980 
 

28,980 
 

4. รำยกำรดังกล่ำวถือเป็นรำยกำรปกติ
ทำงธุรกิจ และเป็นไปตำมเง่ือนไข
สัญญำว่ำจ้ ำงงำนระบบโรงไฟฟ้ ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์ ระหว่ำงบริษัท    
เจเพ็น จ ำกดั กับ SPC และ SPE 

 

  5.  เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างโซล่ารูฟ 
 รำยกำรดังกล่ำวเป็นค่ำติดตั้งค้ำงจ่ำย

ตำมเ ง่ือนไขในสัญญำว่ำจ้ำงติดตั้ ง       
โซลำร์รูฟ ของ SPR 

115,087 
 

11,911 
 

5. รำยกำรดังกล่ำวถือเป็นรำยกำรปกติ
ทำงธุรกิจ และเป็นไปตำมเง่ือนไข
สัญญำกำรว่ำจ้ำงติดตั้ ง โซลำร์ รูฟ
ระหว่ำงบริษัท เจเพ็น จ ำกัด กับ SPR 

 

  6.  รายได้จากการขายวัสดุอุปกรณ์ 
 รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยได้จำกกำร

ขำยวัสดุอุปกรณ์ในกำรพัฒนำโครงกำร
โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ให้แก่
บริษัท เจเพ็น จ ำกัด  

 

1,271 
 

1,152 
 

6. รำยกำรดังกล่ำวถือเป็นรำยกำรปกติ
ทำงธุรกิจ และเป็นไปตำมเง่ือนไข
กำรค้ำระหว่ำงบริษัท เจเพ็น จ ำกัด  
กับ SPC และ SPR 
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บุคคล/นิติบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
 

รอบป ี2559 
สิ้นสุด ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2559 

รอบปี 2558 
สิ้นสุด ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2558 
  7.  ต้นทุนจ้างเหมาติดต้ังโซล่ารูฟ 

 รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรรับรู้
ต้นทุนกำรติดตั้งโซลำร์รูฟ จำกกำร
ว่ำจ้ำงบริษัท เจเพ็น จ ำกัด 

 

117,426 
 

24,975 
 

7. รำยกำรดังกล่ำวถือเป็นรำยกำรปกติ
ทำงธุรกิจ และเป็นไปตำมเง่ือนไข
สัญญำว่ำจ้ำงติดตั้งโซลำร์ฟำร์มระหว่ำง
บริษัท เจเพ็น จ ำกัด กับ SPR 

 

  8. รายได้อื่น 
 รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยได้จำกกำร

ขำยสินทรัพย์ของ SPC ให้แก่บริษัท เจ
เพ็น จ ำกัด 

- 
 

461 
 

7. รำยกำรดังกล่ำวถือเป็นรำยกำรปกติ
ทำงธุรกิจ และเป็นไปตำมเง่ือนไข
กำรค้ำระหว่ำงบริษัท เจเพ็น จ ำกัด กับ 
SPC 
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บุคคล/นิติบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล รอบป ี2559 
สิ้นสุด ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2559 

รอบปี 2558 
สิ้นสุด ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2558 
2.  บริษัท วอระชา  
 โฮลดิ้ง จ ากัด 

เป็นบริษัทค้ำที่ดิน  
ท ำกำรจัดสรรทีด่ิน 
หรือให้เช่ำ ฝำกขำย 
จ ำนองอสังหำริมทรัพย ์

1. นางสาววันดี กุญชรยาคง 
-  เป็นกรรมกำรและผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ 
 ร้อยละ 42.77  
-  เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ 
-  ถือหุ้นร้อยละ 2.00 ในบริษัท วอระชำ   
 โฮลดิ้ง จ ำกัด 

2. นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง 
- เป็นกรรมกำร และผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ  
 ร้อยละ 1.46  
- ถือหุ้นร้อยละ 2.00 ในบริษัท วอระชำ     
 โฮลดิ้ง จ ำกัด 

3. นางประคอง กุญชรยาคง 
- เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 3.51 
- เป็นกรรมกำรและเป็นผู้ถือหุ้นรอ้ยละ  
 1.00 ในบริษัท วอระชำ โฮลดิ้ง จ ำกัด 

4. นางสาวสมปอง กุญชรยาคง 
-  เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 1.07 
-  เป็นกรรมกำรและเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 

90.00 ในบริษัท วอระชำ โฮลดิ้ง จ ำกัด 
5. นางสาวกนกพร กุญชรยาคง 

-  เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 0.22 
-  ถือหุ้นร้อยละ 5.00 ในบริษัท วอระชำ 
 โฮลดิ้ง จ ำกัด 
 

1.  ค่าเช่าคลังสินค้า 
 รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรรับรู้            

ค่ำเช่ำคลังสินค้ำที่ใช้จัดเก็บสินค้ำของ 
SPC, SPR, SPE และSPV ตำมสัญญำ
เช่ำกับบริษัท วอระชำ โฮลดิ้ง จ ำกัด 

 

7,015 3,937 1. รำยกำรดังกล่ำวถือเป็นรำยกำรปกติ
ทำงธุรกิจ และเป็นไปตำมเง่ือนไข
สัญญำเช่ำระหว่ำงบริษัท วอระชำ    
โฮลดิ้ ง  จ ำกัด กับ SPC, SPR, SPE 
และ SPV 
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บุคคล/นิติบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
 

รอบป ี2559 
สิ้นสุด ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2559 

รอบปี 2558 
สิ้นสุด ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2558 
3.  บริษัท เอ็นเนเกท 

จ ากัด 
      

1. นางสาววันดี กุญชรยาคง 
-  เป็นกรรมกำรและผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ  
 ร้อยละ 0.001  
-  เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ 
-  เป็นกรรมกำรในบริษัท เอ็นเนเกท จ ำกัด 

2. เป็นบริษัทร่วม ซ่ึง SPCG ถอืหุ้นร้อยละ 30  

1.  ลูกหนี้อื่น 
 รำยกำรดังกล่ำวเป็นลูกหนี้ค่ำโฆษณำ 

ที่ SPCG เรียกเก็บ และส่วนหนึ่งเป็น
ลูกหนี้ค่ำสินค้ำ ที่ SPR เรียกเก็บ 

 

161 161 1. รำยกำรดังกล่ำวถือเป็นรำยกำรปกติ
ทำงธุรกิจ และเป็นไปตำมเ ง่ือนไข
กำรค้ำ ระหว่ำงบริษัท เอ็นเนเกท 
จ ำกัด กับ SPCG  และ SPR 

 
2.  เจ้าหนี้การค้า 
 รำยกำรดังกล่ำวเป็นค่ำสินค้ำค้ำงจ่ำย

จำกกำรซื้อสินค้ำของ SPR จำกบริษัท 
เอ็นเนเกท จ ำกัด 

 

894                    - 2. รำยกำรดังกล่ำวถือเป็นรำยกำรปกติ
ทำงธุรกิจ และเป็นไปตำมเ ง่ือนไข
กำรค้ำ ระหว่ำงบริษัท เอ็นเนเกท 
จ ำกัด กับ SPCG  และ SPR 

 
3. รายได้จากการขายสินค้า 
    รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยได้จำกกำร

ขำยสินค้ำที่  SPR  ขำยให้แก่บริษัท 
เอ็นเนเกท จ ำกัด 

 
4. ซ้ือสินค้า  

รำยกำรดังกล่ำวเป็นกำรซื้อสินค้ำของ 
SPR จำกบริษัท เอ็นเนเกท จ ำกัด 
 
 
 
 
 
 

2,315 
 
 
 
 

5,706 

 
 
 
 
 

2,315 
 

3. รำยกำรดังกล่ำวถือเป็นรำยกำรปกติ
ทำงธุรกิจ และเป็นไปตำมเ ง่ือนไข
กำรค้ำ ระหว่ำงบริษัท เอ็นเนเกท 
จ ำกัด กับ SPR 

 
4. รำยกำรดังกล่ำวถือเป็นรำยกำรปกติ

ทำงธุรกิจ และเป็นไปตำมเ ง่ือนไข
กำรค้ำ ระหว่ำงบริษัท เอ็นเนเกท 
จ ำกัด กับ SPR 
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บุคคล/นิติบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
 

รอบป ี2559 
สิ้นสุด ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2559 

รอบปี 2558 
สิ้นสุด ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2558 
4.  นางสาววันดี  

กุญชรยาคง 
-  เป็นกรรมกำรและผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ  
 ร้อยละ 42.77 
-  เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  รายได้จากการขายพร้อมติดต้ัง 
รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรรับรู้
รำยได้จำกกำรขำยพร้อมติดตั้งโซลำร์
รูฟของบริษัท โซลำร์ เพำเวอร์ รูฟ 
จ ำกัด ตำมเงื่อนไขกำรขำยพร้อมติดตั้ง 
กับนำงสำววันดี กุญชรยำคง 
 

-                 791 1.รำยกำรดังกล่ำวถือเป็นรำยกำรปกติ
ทำงธุรกิจ และเป็นไปตำมเง่ือนไขกำร
ขำยพร้อมติดตั้งโซลำร์รูฟ ระหว่ำง
นำงสำววันดี กุญชรยำคงกับ SPR 

 

2. รายได้จากการขายสินค้า 
 รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยได้จำกกำร

ขำยสินค้ำที่ SPC ขำยให้แก่นำงสำว 
วันดี กุญชรยำคง 

- 60 2.รำยกำรดังกล่ำวถือเป็นรำยกำรปกติ
ทำงธุรกิจ และเป็นไปตำมเ ง่ือนไข
ก ำ ร ค้ ำ  ร ะ ห ว่ ำ ง น ำ ง ส ำ ว วั น ดี            
กุญชรยำคง กับ SPC 

5. บริษัท แคปปิตอล      
เวิร์ค เพลส จ ากัด      
 
 
 

1. นางสาววันดี กุญชรยาคง   
- เป็นกรรมกำรและผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ  
 ร้อยละ 42.77 
-  เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ 
-  เป็นกรรมกำรและผู้ถือหุ้น ร้อยละ 2 
 ในบริษัท แคปปิตอล เวิร์ค เพลส จ ำกัด      
 

2. นางสาววันดี กุญชรยาคง   
- เป็นกรรมกำรและผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ  
 ร้อยละ 1.07 
-  เป็นกรรมกำร และเป็นผู้ถือหุ้น ร้อยละ 8 
 ในบริษัท แคปปิตอล เวิร์ค เพลส จ ำกัด   
    

1.  ค่าเช่าส านักงาน 
 รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรรับรู้            

ค่ำ เ ช่ำส ำนักงำนของ SPCG, SPC, 
และ SPR ตำมสัญญำเช่ำกับบริษัท 
แคปปิตอล เวิร์ค เพลส จ ำกัด 

 

1,298 
 

- 1.รำยกำรดังกล่ำวถือเป็นรำยกำรปกติ
ทำงธุรกิจ และเป็นไปตำมเ ง่ือนไข
สัญญำเช่ำระหว่ำงบริษัท แคปปิตอล 
เวิร์ค เพลส จ ำกัด กับ SPCG, SPC, 
และ SPR 

 
 



แบบ 56-1 

บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) 132 
 

 
ณ วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2560  คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจำรณำข้อมูลรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวำคม 2559 และ       

มีควำมเห็นว่ำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 เป็นรำยกำรที่เป็นไปเพ่ือกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตำม
เงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ำกับคู่สัญญำทั่วไปในสถำนกำรณ์เดียวกัน ด้วยอ ำนำจต่อรองทำงกำรค้ำที่ปรำศ จำกอิทธิพลในกำรที่คู่สัญญำ                         
อีกฝ่ำยมีสถำนะเป็นบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (Arm’s Length Basis) และไม่มีกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ระหว่ำงบริษัทฯ และบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง
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12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

ในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีกำรพิจำรณำและอนุมัติตำมขอบเขต       
และอ ำนำจหน้ำที่ ซึ่งหำกมีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันเกิดขึ้น จะต้องน ำเสนอเรื่องดังกล่ำวให้กับคณะกรรมกำร
บริษัทฯ เพ่ือท ำกำรพิจำรณำและอนุมัติกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจกำร 
และเป็นกำรคุ้มครองผู้ลงทุน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวจะต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง หรือข้อก ำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในกำรท ำรำยกำร
ระหว่ำงกันจะไมม่ีสิทธิเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรอนุมัติรำยกำรดังกล่ำวได้ 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดจ้ำงผู้รับเหมำช่วงในกำรก่อสร้ำงโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์     
และให้บริกำรด้ำนกำรปฏิบัติกำร กำรบ ำรุงรักษำ และกำรประมวลผลโซลำร์ฟำร์ม (Operation, Maintenance & 
Monitoring (OM&M) ของบริษัทฯ คือบริษัท เจเพ็น จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวโยงกับกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่        
และผู้บริหำรของบริษัทฯ ตำมที่เปิดเผยในข้อ 7.1 อย่ำงไรก็ดีบริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคัญต่อระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
โดยค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และก ำหนดรำยละเอียดของขั้นตอนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละ
ประเภทในคู่มือกำรปฏิบัติงำนโดยขั้นตอนกำรคัดเลือกผู้รับเหมำและกำรจ้ำงบริกำรงำน OM&M นั้น SPC และ 
SPE ได้ด ำเนินกำรประกำศเรียกประกวดผ่ำนทำง Website ของบริษัทฯ เพ่ือให้เป็นที่รู้กันโดยสำธำรณะและรำคำ
กำรว่ำจ้ำงงำน OM&M โครงกำรโซล่ำฟำร์ม มีกำรเสนอรำคำเป็นที่เปิดเผย โดยจะต้องมีกำรเปรียบเทียบรำคำจำก
ผู้ประมูลเสนองำนทั้งในด้ำนเทคนิคและด้ำนรำคำอย่ำงน้อย 2 รำย เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใส และเป็นไปตำม
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนระบบจัดจ้ำงงำน 
 

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

บริษัทฯ มีกำรก ำหนดนโยบำยในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคตว่ำ จะต้องเป็นรำยกำรที่เป็นไป
ตำมลักษณะกำรด ำเนินธุรกิจทั่วไปของบริษัทฯ ไม่มีกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไปยังกลุ่มผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมกำร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อย่ำงไม่เป็นธรรม โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ     
จะเป็นผู้พิจำรณำควำมสมเหตุสมผลของกำรเข้ำท ำรำยกำร พิจำรณำว่ำเงื่อนไขกำรก ำหนดรำคำและเงื่อนไขกำร
ท ำรำยกำรว่ำเป็นไปตำมลักษณะธุรกิจปกติ และพิจำรณำเปรียบเทียบกำรก ำหนดรำคำกับบุคคลภำยนอก โดยผู้ที่
มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำอนุมัติกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำเสร็จสิ้น
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะอนุมัติรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว และน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติอีก
ครั้งหนึ่ง  

ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
ข้อบังคับ ประกำศ หรือข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนด  
ในกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส ำคัญของบริษัทฯ
หรือบริษัทในเครือ และตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่ก ำหนดโดยสมำคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแห่ง
ประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ได้รับกำรตรวจสอบ
จำกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
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ส่วนที ่3 
ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

13.  ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 
13.1 ชื่อผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 

 ส ำหรับงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัทฯ ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 
นำงอุณำกร  พฤฒิธำดำ   ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3257 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส  เอบีเอเอส  จ ำกัด 

 ส ำหรับงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัทฯ ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 
นำงอุณำกร  พฤฒิธำดำ   ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3257 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส  เอบีเอเอส  จ ำกัด 

 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                

13.2 สรุปรายงานการสอบบัญชีในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา 

ผู้สอบบัญชีให้ควำมเห็นส ำหรับงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัทฯ ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่                  
31 ธันวำคม 2557 ดังนี้ 

รำยงำนของผู้สอบบัญชีได้แสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไขว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะของบริษัท 
เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะบริษัทฯ ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
2557 ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะบริษัทฯ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะบริษัทฯ 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตำมท่ีควรในสำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ผู้สอบบัญชีให้ควำมเห็นส ำหรับงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัทฯ ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่                                  
31 ธันวำคม 2558 ดังนี้ 

รำยงำนของผู้สอบบัญชีได้แสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไขว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะของ
บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะบริษัทฯ ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวำคม 2558 ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะบริษัทฯ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะ
บริษัทฯ ส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตำมท่ีควรในสำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ผู้สอบบัญชีให้ควำมเห็นส ำหรับงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัทฯ ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่                  
31 ธันวำคม 2559 ดังนี้ 

รำยงำนของผู้สอบบัญชีได้แสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไขว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะของบริษัท 
เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะบริษัทฯ ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
2559 ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะบริษัทฯ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะบริษัทฯ 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตำมท่ีควรในสำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
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13.3 ตารางสรุปงบการเงินของบริษัทและบริษัทในเครือ 

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษัทฯ 
 

 
 งบตรวจสอบ ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่ งบตรวจสอบ ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่

  
31-ธ.ค.-57   31-ธ.ค.-58 31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-57    31-ธ.ค.-58 31-ธ.ค.-59  

รายการ  

   (งบการเงินรวม)  (งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ) 

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

สินทรัพย์หมุนเวยีน                     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด      90.6       0.4  76.1 0.3 455.0 1.9      58.4        0.6  21.3 0.1 31.4 0.2 
เงินลงทุนชัว่ครำว  2,743.7      10.7  3,633.5 14.7 2,904.8 12.0 2,694.4      29.1  3,456.0 15.8 2,643.6 13.8 
เงินฝำกธนำคำรที่มีข้อจ ำกัด                
 ในกำรใช้ – หมุนเวียน    241.7       0.9  - - - -          -             -    - - - - 
ลูกหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น   1,021.5       4.0  941.0 3.8 972.0 4.0       6.7        0.1  33.8 0.1 13.0 0.1 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแกก่ิจกำรที่                
เกี่ยวขอ้งกนั          -             -    - - - - 3,250.0      35.1  - - 7.0 - 
ส่วนของเงนิให้กู้ยืมระยะยำวแก่
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกนัทีถ่ึงก ำหนด
ช ำระ 

            

ภำยใน หนึ่งปี - - - - - - - - 2,028.4 9.3 2,107.5 11.0 
สินค้ำคงเหลือ     428.3       1.7  215.9 0.9 581.0 2.4          -             -    - - - - 
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่    240.8       0.9  120.0 0.5 106.8 0.4       7.7        0.1  14.6 0.1 5.3 - 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  4,766.6     18.6  4,986.5 20.2 5,019.6 20.7 6,017.2     65.0  5,554.1 25.4 4,807.8 25.1 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน                   
เงินฝำกธนำคำรที่มีขอ้จ ำกัดในกำรใช ้             
- ไม่หมุนเวียน 1,204.8 4.7 - - - - 340 3.7 - - - - 
เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 4.4 - 3.3 - 2.7 - 3.0 - 3.0 - 3.0 - 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - - - - - - 2,850.9 30.8 2,979.2 13.6 2,979.2 15.5 
เงินลงทุนระยะยำวอืน่ - - 468.7 1.9 468.7 1.9 - - 340.0 1.6 340.0 1.8 
เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กจิกำรที่
เกี่ยวขอ้งกนั 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
12,951.8 

 
59.2 

 
11,005.4 

 
57.4 

อสังหำริมทรัพย์เพือ่กำรลงทุน        14.4       0.1  14.3 0.1 14.1 0.1       2.4           -    2.3 - 2.2 - 
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์  18,779.1      73.4  18,314.5 74.0 17,743.7 73.2      44.5        0.5  37.3 0.2 39.1 0.2 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  93.0 0.3 105.0 0.4 107.6 0.4       0.5           -    0.4 - 0.8 - 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญช ี      76.5       0.3  156.7 0.6 159.9 0.7          -             -    - - - - 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่    632.2       2.6  686.7 2.8 716.0 3.0       0.3           -    0.3 - 1.6 - 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 20,804.4     81.4  19,749.2 79.8 19,212.7 79.3 3,241.6     35.0  16,314.3 74.6 14,371.3 74.9 

รวมสินทรัพย ์ 25,571.0    100.0  24,735.7 100.0 24,232.3 100.0 9,258.8    100.0  21,868.4 100.0 19,179.1 100.0 
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รายการ 

 งบตรวจสอบ ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่ งบตรวจสอบ ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่

31-ธ.ค.-57 31-ธ.ค.-58 31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-57 31-ธ.ค.-58 31-ธ.ค.-59  

 (งบการเงินรวม)  (งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ) 

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

หนี้สินหมุนเวยีน                       

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะ
สั้นจำกสถำบันกำรเงิน 

           
2.7  

                
-    

 
6.0 

 
- 

 
- 

 
- 

                 
-    

                      
-    

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น     266.3        1.0  245.5 1.0 1,032.2 4.3     15.2        0.2  50.7 0.3 32.0 0.2 
ส่วนของเงนิกู้ยืมระยะยำวจำก
สถำบันกำรเงนิทีถ่ึงก ำหนดช ำระ
ภำยในหนึ่งป ี

   
1,737.3  

        
6.8  

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

                         
-    

                                    
-    

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ส่วนของหุ้นกู้ทีถ่ึงก ำหนดช ำระ
ภำยในหนึ่งป ี

     
728.5  

        
2.8  

 
2,467.6 

 
10.0 

 
2,704.2 

 
11.2 

     
728.5  

        
7.9  

 
2,467.6 

 
11.3 

 
2,704.2 

 
14.1 

ส่วนของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

        4.1  
               

-    
 

1.9 
 

- 
 

1.4 
 

- 
        

1.9  
                

-    
 

0.8 
 

- 
 

0.9 
 

- 

ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย       1.9           -    - - 0.7 -          -             -    - - - - 
หนี้สินหมนุเวียนอื่น      76.2        0.6  121.6 0.5 90.1 0.4       4.7           -    47.1 0.2 8.8 0.1 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  2,817.0      11.2  2,842.6 11.5 3,828.6 15.9   750.3       8.1  2,566.2 11.8 2,745.9 14.4 

หนี้สินไม่หมุนเวียน                 
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบัน
กำรเงิน 

 
12,230.3  

       
47.8  

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

                  
-    

                 
-    

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

หุ้นกู ้  3,303.8      12.9  13,318.3 53.9 10,614.7 43.8 3,303.8      35.7  13,318.3 60.9 10,614.7 55.3 
หนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน – 
สุทธ ิ

        7.5  
                     

-    
 

2.5 
 

- 
 

0.6 
 

- 
        

5.4  
        

0.1  
 

1.4 
 

- 
 

0.6 
 

- 
ภำระผกูพันผลประโยชน์พนักงำน        6.3           -    9.0 - 10.0 -       3.6           -    5.7 - 6.4 - 
หนี้สินภำษีเงนิได้รอตัดบัญช ี       7.9           -    18.7 0.1 12.5 -       8.7        0.1  18.6 0.1 12.4 0.1 

หุ้นสำมัญของบริษัทย่อยที่มเีงื่อนไข
ในกำรซ้ือ/ขำยคืน 

       
97.8  

        
0.4  

 
74.2 

 
0.3 

 
- 

 
- 

                     
-    

            
-    

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 15,653.6      61.1  13,422.7 54.3 10,637.8 43.8 3,321.5      35.9  13,344.0 61.0 10,634.1 55.4 

รวมหนี้สิน 18,470.6      72.3  16,265.3 65.8 14,466.4 59.7 4,071.8      44.0  15,910.2 72.8 13,380.0 69.8 
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รายการ  

 งบตรวจสอบ ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่ งบตรวจสอบ ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่

31-ธ.ค.-57 31-ธ.ค.-58 31-ธ.ค.-59  31-ธ.ค.-57   31-ธ.ค.-58  31-ธ.ค.-59 

 (งบการเงินรวม)  (งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ) 

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

ส่วนของผู้ถือหุ้น                       
ทุนจดทะเบียน                       
หุ้นสำมัญจ ำนวน 923,990,000 
หุ้น**  

     
924.0  3.6    

 
924.0 3.7 

 
924.0 3.8 

     
924.0  

       
10.0  

 
924.0 

 
4.2 

 
924.0 4.8 

หุ้นสำมัญ 840,000,000 หุ้น**          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    
ทุนที่ออกและเรียกช ำระแล้ว                   
หุ้นสำมัญจ ำนวน 923,990,000 
หุ้น**  

     
924.0  

        
3.6  924.0 

 
3.7 924.0 

 
3.8 

     
924.0  

       
10.0  924.0 

 
4.2 924.0 

 
4.8 

หุ้นสำมัญ 839,991,048 หุ้น**          -             -    - - - -          -             -    - - - - 

ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ   2,920.9  
     

11.4  
2,920.9 11.8 2,920.9 12.1  3,747.8      40.5  3,747.8 17.1 3,747.8 19.5 

ส่วนเกนิมูลค่ำหุ้นจำกกำรรวมธุรกิจ      89.0        0.3  89.0 0.4 89.0 0.4          -             -    - - - - 
ก ำไร (ขำดทุน) สะสม – จัดสรรแล้ว                
 - ทุนส ำรองตำมกฏหมำย       43.4        0.2  87.0 0.4 87.0 0.4      48.8        0.5  92.4 0.4 92.4 0.5 
ก ำไร (ขำดทุน) สะสม – ยังไม่ได้
จัดสรร 

   
1,790.2  

        
7.0  

 
3,111.4 

 
12.6 

 
4,247.6 

 
17.5 

     
448.1  

        
4.8  

 
1,156.0 

 
5.3 

 
1,009.2 

 
5.3 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอื
หุ้น 

      18.5        0.1  38.4 0.1 26.1 -      18.3        0.2  38.0 0.2 25.7 0.1 

รวมส่วนของบริษัทใหญ ่   5,786.0      22.6  7,170.7 29.0 8,294.6 34.2  5,187.0      56.0  5,958.2 27.2 5,799.1 30.2 
ส่วนได้เสียที่ไมม่ีอ ำนำจควบคุม   1,314.4        5.1  1,299.7 5.2 1,471.3 6.1          -             -    - - - - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  7,100.4      27.7  8,470.4 34.2 9,765.9 40.3 5,187.0      56.0  5,958.2 27.2 5,799.1 30.2 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 25,571.0    100.0  24,735.7 100.0 24,232.3 100.0 9,258.8    100.0  21,868.4 100.0 19,179.1 100.0 

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

รายการ 

งบตรวจสอบ ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่ งบตรวจสอบ ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่

31-ธ.ค.-57 31-ธ.ค.-58 31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-57 31-ธ.ค.-58 31-ธ.ค.-59 

(งบการเงินรวม) (งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ) 

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

รายได้                     
รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บรกิำร   4,357.1        98.8  5,000.0 98.9 5,448.1 98.3          -             -    - - - - 
รำยได้อื่น       53.6        1.2  57.6 1.1 96.2 1.7   1,138.1      100.0  1,904.1 100.0 1,636.9 100.0 

รวมรายได้  4,410.7      100.0  5,057.6 100.0 5,544.3 100.0  1,138.1      100.0  1,904.1 100.0 1,636.9 100.0 

ค่าใช้จ่าย                 
ต้นทนุขำยและกำรให้บริกำร   1,167.3        26.5  1,359.4 26.9 1,919.7 34.6          -             -    - - - - 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย       27.5          0.6  20.0 0.4 14.0 0.3         8.7          0.8  - - - - 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร     356.0          8.1  386.2 7.6 237.8 4.3     116.5        10.2  87.7 4.6 92.0 5.6 

ส่วนแบ่ง(ก ำไร)ขำดทนุจำกเงนิลงทนุ
ในบริษัทรว่มและกจิกำรรว่มค้ำ 

                

        0.7           -    1.0 - 0.6 -          -             -    - - - - 

รวมค่าใช้จ่าย  1,551.5       35.2  1,766.6 34.9 2,172.1 39.2     125.2       11.0  87.7 4.6 92.0 5.6 

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและ    
2,859.2  

       
64.8  

 
3,291.0 

 
65.1 

 
3,372.2 

 
60.8 

   
1,012.9  

       
89.0  

 
1,816.4 

 
95.4 

 
1,544.9 

 
94.4 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ต้นทนุทำงกำรเงิน    978.9        22.2  897.8 17.8 745.2 13.4     136.9        12.0  236.0 12.4 568.1 34.7 
ก ำไรกอ่นภำษีเงินไดน้ิติบุคคล   1,880.3        42.6  2,393.2 47.3 2,627.0 47.4    876.0       77.0  1,580.4 83.0 976.8 59.7 
ผลประโยชน(์ค่ำใช้จ่ำย)ภำษีเงินได ้ 9.7 0.2 71.8 1.4 (9.5) (0.2) (4.8) (0.4) (5.3) (0.3) (5.5) (0.3) 
ก ำไร (ขำดทุน) สทุธิส ำหรับปี   1,890.0        42.8  2,465.0 48.7 2,617.5 47.2     871.2  76.6 1,575.1 82.7 971.3 59.4 
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสรจ็อืน่ส ำหรับปี 
– สุทธิจำกภำษี 

       
18.5  

        
 0.4 

 
16.8 

 
0.3 

 
(12.3) 

 
(0.2) 

       
18.3  

                   
1.6    

 
18.4 

 
1.0 

 
(12.3) 

 
(0.8) 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี  1,908.5  43.2 2,481.8 49.0 2,605.2 47.0    889.5  78.2  1,593.5 83.7 959.0 58.6 

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทนุ) เบ็ดเสร็จ                 
ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถอืหุ้นบริษัทใหญ่   1,674.1   -  2,206.9  -  2,302.0  -      889.5   -  1,593.5 - 959.0 - 

ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถอืหุ้นสว่นน้อยใน
บริษัทย่อย 

     
234.4  

                
-  

 
274.9 

                
-  

 
303.2 

                
-  

                     
-    

                    
-  

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี  1,908.5           -    2,481.8          -    2,605.2          -       889.5           -    1,593.5 - 959.0 - 

ก าไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุ้น)     1.89   -  2.37  -  2.50  -      0.99   -  1.70 - 1.05 - 
จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถว่ง
น้ าหนัก (ล้านหุ้น) 

     
877.7  

           
-  

 
924.0 

           
-  

 
924.0 

           
-  

     
877.7  

           
-  

 
924.0 

 
- 

 
924.0 

 
- 

หมายเหต:ุ * ร้อยละของรำยได้รวม 
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งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะของบริษัทฯ 

รายการ (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบตรวจสอบ ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่  งบตรวจสอบ ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่ 

31-ธ.ค.-57   31-ธ.ค.-58 31-ธ.ค.-59  31-ธ.ค.-57   31-ธ.ค.-58  31-ธ.ค.-59 

 (งบการเงินรวม)   (งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ)  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน             
ก ำไรส ำหรับปี 1,890.0 2,465.0 2,617.5 871.2 1,575.1 971.3 
รำยกำรปรับปรุง       
       
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย 571.1 643.2 644.2 5.5 5.1 5.3 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนอื่น (8.2) (26.4) (71.4) (5.4) (24.0) (63.5) 
เงินปันผลรับ - - - (917.7) (1,575.4) (898.9) 
ดอกเบ้ียรับ (15.6) (25.0) (13.2) (115.4) (201.0) (565.8) 
(กลับรำยกำร) ค่ำเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ 0.3 - 0.2 (0.2) - - 
กลับรำยกำรค่ำเผือ่กำรลดมูลค่ำของสนิค้ำ 2.3 (0.2) - - - - 
(ก ำไร) ขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ 21.4 25.5 10.3 - 0.3 - 

ต้นทนุทำงกำรเงิน 978.9 897.8 745.2 136.9 236.0 568.1 
(กลับรำยกำร)ขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำของเงนิลงทนุในบริษัทย่อย - - - - 0.3 0.3 

ขำดทนุจำกกำรจ ำหนำ่ยบริษัทย่อย - - - - - (0.3) 
ขำดทนุจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึน้จริง (0.9) 0.3 13.9 - - - 
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนกังำน 1.7 0.9 1.0 0.5 0.5 0.7 
ส่วนแบ่งขำดทนุจำกเงนิลงทนุในกำรร่วมค้ำ 0.7 1.1 0.6 - - - 
ผลประโยชน์ภำษีเงินได ้ (9.7) (71.8) 9.5 4.8 5.3 5.5 

 
3,432.0 3,910.4 3,957.8 (19.8) 22.0 22.7 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน         
ลูกหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น (399.2) 77.8 (31.9) 15.4 (5.5) 7.9 
สินค้ำคงเหลือ 236.8 212.5 (365.0) - - - 
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ 180.5 134.5 37.4 (2.3) (1.9) 4.7 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ (60.0) (52.8) (31.1) - - (1.3) 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น (917.1) (22.6) 773.2 (2.3) 34.5 (19.0) 
หนี้สินหมนุเวียนอื่น 27.9 45.5 (31.4) 4.0 42.3 (38.4) 
ภำระผกูพันผลประโยชน์พนักงำน - (2.2) - - - - 
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนนิงาน 2,500.9 4,303.3 4,309.0 (5) 91.6 (23.4) 
ภำษีหัก ณ ที่จ่ำยขอคนื - - 5.0 - - 5.0 
จ่ำยภำษีเงินได ้ (41.2) (19.2) (42.6) (2.0) (5.0) (9.1) 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 2,459.7 4,284.1 4,271.4 (7.0) 86.6 (27.5) 
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รายการ (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบตรวจสอบ ส าหรับรอบป ี  สิ้นสุดวันที ่  งบตรวจสอบ ส าหรับรอบป ี  สิ้นสุดวันที ่ 

  31-ธ.ค.-57 31-ธ.ค.-58 31-ธ.ค.-59  31-ธ.ค.-57 31-ธ.ค.-58 31-ธ.ค.-59 

 (งบการเงินรวม)   (งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ)  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน             
เงินสดที่มีขอ้จ ำกัดในกำรใช ้ (589.1) 1,446.4 - (340.0) 340.0 - 
รับดอกเบ้ีย 13.7 23.7 13.2 114.8 180.9 578.2 
รับเงินปันผล - - - 917.7 1,575.4 898.8 
เงินสดจ่ำยเพื่อเงินลงทุนระยะยำวที่ใชเ้ป็นหลักประกัน - (340.0) - - (340.0) - 
เงินสดจ่ำยเพื่อเงินลงทุนระยะยำวอืน่ - (128.7) - - - - 
ขำยเงินลงทุนชัว่ครำว 2,308.2 4,831.2 8,455.5 1,211.0 1,437.0 4,153.0 
ซ้ือเงินลงทุนชั่วครำว (5,020.5) (5,669.6) (7,670.7) (3,877.1) (2,150.0) (3,292.5) 
ซ้ือที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ (1,358.0) (202.2) (79.7) (1.8) (0.5) (6.6) 
ซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (6.5) (17.6) (10.9) (0.2) - (0.5) 
ซ้ืออสังหำรมิทรัพย์เพื่อกำรลงทนุ (12.0) - - - - - 
ขำยที่ดิน อำคำร และอุปกรณ ์ 1.2 5.6 3.5 - 2.5 0.1 
ขำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - - 0.5 - - - 
รับช ำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแกก่ิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกนั - - - 630.0 138.0 165.0 
รับช ำระเงินให้กู้ยืมระยะยำวแกก่ิจกำรที่เกีย่วข้องกนั - - - - 422.5 2,037.3 
เงินสดจ่ำยเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กี่ยวข้องกนั - - - (3,880.0) (8.0) (172.0) 
เงินสดจ่ำยเงินให้กู้ยืมระยะยำวแกก่ิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั - - - - (12,282.7) (170.0) 

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน (4,663.0) (51.2) 711.4 (5,225.6) (10,684.9) 4,190.8 

กระแสเงินสดจาก กจิกรรมจัดหาเงิน          
เงินสดรับจำกกำรออกหุ้นสำมัญ 1,842.1 - - 1,842.1 - - 
เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน - 15.0 - - - - 
เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 1,654.9 - - - - - 
ช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงนิ - (9.0) (6.0) - - - 
เงินสดรับจำกหุ้นสำมญัในบริษัทย่อยที่มเีงื่อนไขในกำรซ้ือ/ขำยคืน 2.3 - - - - - 

เงินสดรับจำกกำรเพิ่มทุนในบริษัทย่อยจำกส่วนได้เสียที่ไมม่ีอ ำนำจควบคุม 278.6 3.0 - - - - 
จ่ำยต้นทนุทำงกำรเงิน (890.3) (896.8) (716.7) (75.4) (268.9) (554.4) 
ช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน (4,365.2) (14,019.6) - - - - 
เงินสดรับจำกกำรออกหุ้นกู้ 3,970.8 12,464.9 - 3,970.8 12,464.9 - 
ช ำระคืนหุ้นกู ้ - (680.0) (2,480.0) - (680.0) (2,480.0) 
จ่ำยคืนหุ้นสำมญัในบริษัทย่อยที่มเีงื่อนไขในกำรซ้ือ/ขำยคืน (43.6) - - - - - 
จ่ำยช ำระหนี้สนิภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน (5.1) (7.2) (2.5) (1.7) (5.0) (0.8) 
จ่ำยเงินปันผล (441.8) (1,115.0) (1,229.0) (369.5) (822.3) (1,118.0) 
เงินสดจ่ำยเพื่อกำรลงทุนในบริษัทย่อย - - (169.7) (228.0) (127.5) - 

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน 2,002.7 (4,224.7) (4,603.9) 5,138.3 10,561.2 (4,153.2) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สุทธิ (200.6) (11.8) 378.9 (94.3) (37.1) 10.1 

เงินสดและรำยกำรเท่ำเงินสด ณ วนัต้นปี 288.5 87.9 76.1 152.7 58.4 21.3 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิ้นปี 87.9 76.1 455.0 58.4 21.3 31.4 
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อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 

อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย 

ส าหรับรอบปีสิ้นสุดวันที ่ ส าหรับรอบปีสิ้นสุดวันที ่

31-ธ.ค.-57 31-ธ.ค.-58 31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-57 31-ธ.ค.-58 31-ธ.ค.-59 

(งบการเงินรวม) (งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ) 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)               
อัตรำสว่นสภำพคลอ่ง เท่ำ             1.7  1.8 1.3             8.0  2.2 1.8 
อัตรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเรว็ เท่ำ 1.4 1.6 1.1 3.7 1.4 1.0 
อัตรำสว่นสภำพคลอ่งกระแสเงนิสด เท่ำ 0.5 1.2 1.1 0.1 - - 
อัตรำสว่นหมนุเวียนลูกหนี้กำรค้ำ เท่ำ 5.7 5.4 5.7 - - - 
ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 63.7 67.2 64.0 - - - 
อัตรำสว่นหมนุเวียนสินค้ำคงเหลือ เท่ำ 2.1 4.2 4.8 - - - 
ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย วัน 171.3 86.5 75.7 - - - 
อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร             
(Profitability Ratio)             
อัตรำก ำไรขัน้ต้น %         73.2  72.8 64.8               -    - - 
อัตรำก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน (EBIT) % 64.8 65.1 60.8 89.0 95.4 94.4 
อัตรำก ำไรสทุธ ิ % 37.5 43.3 41.7 76.6 82.7 59.3 
อัตรำผลตอบแทนผูถ้ือหุ้น % 39.3 33.8 29.9 21.7  28.3 16.5 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนนิงาน            
(Efficiency Ratio)            
อัตรำผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์(เฉลี่ย) % 11.9 13.1 13.8            16.7  11.7 7.5 
อัตรำผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์ถำวร(เฉลี่ย) % 18.1 21.1 22.1 2,085.6  4,162.8 3,775.3 
อัตรำกำรหมุนของสนิทรัพย์ เท่ำ 0.2 0.2 0.2            0.2  0.1 0.1 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน            
(Financial Ratio)            
อัตรำสว่นหนี้สนิตอ่ส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำ 3.2 2.3 1.7            0.8  2.7 2.3 
อัตรำสว่นหนี้สนิที่ต้องจ่ำยดอกเบ้ียต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น เท่ำ 2.5 1.9 1.4            0.8  2.7 2.3 
อัตรำสว่นควำมสำมำรถในกำรจ่ำยดอกเบ้ีย เท่ำ 2.8 4.8 6.0            1.5  1.0 1.0 
อัตรำสว่นควำมสำมำรถช ำระภำระผูกพนั เท่ำ 0.3 0.3 1.4 - - - 
อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล % 23.4 45.2 47.0 42.4 52.2 115.1 
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
  

14.1 รายงานวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามงบการเงินรวม 

  

2559 2558 เปลี่ยนแปลง 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

% ต่อ
รายได ้

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

% ต่อ
รายได ้

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

% 
เปลี่ยนแปลง 

รายได้จากการขายและการใหบ้ริการ        5,448.1  100%        5,000.1  100%            448.0  9% 
ต้นทุนขายและการให้บริการ      (1,919.7) -35%      (1,359.4) -27%            560.3  41% 
ก าไรขั้นต้น        3,528.4  65%        3,640.7  73%         (112.3) -3% 
รายได้อ่ืน              96.2  2%              57.6  1%              38.6  67% 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร         (251.8) -5%         (406.2) -8%         (154.4) -38% 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทนุ 
ในการร่วมค้า (0.6) 0% (1.0) 0% 0.4 40% 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงนิ 
และค่าใช้จา่ยภาษีเงินได ้        3,372.2  62%        3,291.1  66%              81.1  2% 
ต้นทุนทางการเงิน         (745.2) -14%         (897.8) -18%         (152.6) -17% 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้        2,627.0  48%        2,393.3  48%            233.7  10% 
ผลประโยชน์(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได ้              (9.5) 0%              71.7  1%            (81.2) -113% 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ        2,617.5  48%        2,465.0  49%            152.5  6% 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น            (12.3) 0%              16.8  0%            (29.1) -173% 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม        2,605.2  48%        2,481.8  50%            123.4  5% 
       
การแบง่ปันก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ

      
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ ่        2,314.2           2,190.2        

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุม            303.3  
 

           274.8     

 
       2,617.5           2,465.0        

       
การแบง่ปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 

      
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ ่        2,302.0           2,206.9        

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุม 
           303.2  

 
           274.9     

 
       2,605.2           2,481.8        

       
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

      
จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก  
(ล้านหุ้น)            924.0  

 
           924.0  

 
  

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)              2.50                 2.37        
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ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อยตำมงบกำรเงินรวมส ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทฯ มีก ำไรสุทธิจ ำนวน 2,617.5 ล้ำนบำท (คิดเป็นก ำไรต่อหุ้นเท่ำกับ 2.50 บำท)              
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ซึ่งมีก ำไรสุทธิจ ำนวน  2,465.0 ล้ำนบำท (คิดเป็นก ำไรต่อหุ้นเท่ำกับ 2.37 บำท) ปรำกฏว่ำ
ก ำไรสุทธิเพิ่มข้ึนจ ำนวน 152.5 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 6 เนื่องจำกรำยกำรส ำคัญดังต่อไปนี้ 

14.1.1 รายได้จากการขายและการให้บริการ 

รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรปี 2559 จ ำนวน 5,448.1 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจำกปี 2558 
(5,000.1 ล้ำนบำท) จ ำนวน 448.0 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 9  ทั้งนี้เนื่องจำก 

- บริษัท โซลำร์ เพำเวอร์ รูฟ จ ำกัด (SPR) ซึ่งด ำเนินธุรกิจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์บนหลังคำ (Solar Roof) ส ำหรับบ้ำนพักอำศัย ส ำนักงำน อำคำร ธุรกิจขนำดเล็ก 
ธุรกิจขนำดกลำง และธุรกิจขนำดใหญ่  รวมถึงโรงงำนอุตสำหกรรมและอ่ืนๆ ในปี 2559              
มีรำยได้จ ำนวน 861.8 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจำกปี 2558 (201.5 ล้ำนบำท) จ ำนวน 660.3 ล้ำน
บำท หรือคิดเป็นร้อยละ 328 

- ในปี 2559 บริษัทฯ มีรำยได้จำกธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์จ ำนวน 36 
โซล่ำฟำร์ม รวมทั้งสิ้น 4,361.5 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2558 (4,529.5 ล้ำนบำท) จ ำนวน 
168.0 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 4 เนื่องจำก (1) จ ำนวนกระแสไฟฟ้ำที่ผลิตและจ ำหน่ำย
ได้มีจ ำนวน 390.9 ล้ำนหน่วย ลดลงจำกปี 2558 (396.1 ล้ำนหน่วย) จ ำนวน 5.2 ล้ำนหน่วย 
หรือคิดเป็นร้อยละ 1 และ (2) รำคำขำยกระแสไฟฟ้ำเฉลี่ยในปี 2559 เท่ำกับ 11.2 บำท           
ต่อหน่วย ลดลงจำกปี 2558 (11.4 บำทต่อหน่วย) ถึง 0.2 บำทต่อหน่วย 

- บริษัท สตีล แอนด์ โซล่ำ รูฟ จ ำกัด ซึ่งด ำเนินธุรกิจผลิต จ ำหน่ำย และให้บริกำรติดตั้งหลังคำ
เหล็กรีดรอน หรือที่เรียกกันทั่วไปว่ำหลังคำเมทัลชีท (Metal Sheet Roofing) ในปี 2559          
มีรำยได้จ ำนวน 211.4 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2558 (256.1 ล้ำนบำท) จ ำนวน 44.7 ล้ำนบำท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 17 

14.1.2 ต้นทุนขายและการให้บริการ และก าไรขั้นต้น 

ต้นทุนขำยและกำรให้บริกำรในปี 2559 และ 2558 มีจ ำนวนเท่ำกับ 1,919.7 ล้ำนบำท และ 
1,359.4 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ คิดเป็นอัตรำก ำไรขั้นต้นร้อยละ 65 และร้อยละ 73 ตำมล ำดับ โดยต้นทุนขำยและ            
กำรให้บริกำรที่เพ่ิมขึ้นนี้เป็นไปในทิศทำงเดียวกับรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรในธุรกิจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ (Solar Roof) ที่เพ่ิมขึ้น แต่เนื่องจำกอัตรำก ำไรขั้นต้นของธุรกิจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ (Solar Roof) ต่ ำกว่ำอัตรำก ำไรขั้นต้นจำกธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ จึงท ำให้อัตรำก ำไรขั้นต้นรวมลดลง 
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14.1.3  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรในปี 2559 จ ำนวน 251.8 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2558 (406.2 
ล้ำนบำท) จ ำนวน 154.4 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 38  โดยมีสำเหตุส ำคัญจำก 

- ในไตรมำสที่ 4 ของปี 2558 บริษัทฯ มีกำรออกหุ้นกู้จ ำนวน 12,500 ล้ำนบำท เพ่ือให้บริษัท
ย่อยน ำเงินดังกล่ำวไปช ำระคืนหนี้เงินกู้จำกสถำบันกำรเงิน ท ำให้มีค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรช ำระ
คืนเงินกู้ก่อนก ำหนด จ ำนวน 132.5 ล้ำนบำท ในปี 2558 ซึ่งกำรจ่ำยช ำระคืนเงินกู้จำกสถำบัน
กำรเงินดังกล่ำวส่งผลให้บริษัทฯ สำมำรถประหยัดค่ำ Security Agent Fee ลงได้ถึงจ ำนวน 
13.8 ล้ำนบำทต่อปี 

- ค่ำตรวจสอบบัญชีของปี 2559 ลดลงจำกปี 2558 จ ำนวน 8.7 ล้ำนบำท 
- ค่ำโฆษณำและส่งเสริมกำรขำยของปี 2559 ลดลงจำกปี 2558 จ ำนวน 9.4 ล้ำนบำท 

14.1.4  ต้นทุนทางการเงิน 

ต้นทุนทำงกำรเงินในปี 2559 จ ำนวน 745.2 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2558 (897.8 ล้ำนบำท) 
จ ำนวน 152.6 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 17 เนื่องจำกในปี 2559 บริษัทฯ มีกำรจ่ำยช ำระคืนหุ้นกู้จ ำนวน 2,480.0 ล้ำน
บำท ท ำให้บริษัทฯ มีดอกเบี้ยจ่ำยลดลง 

 

14.2 รายงานวิเคราะห์ฐานะการเงินตามงบการเงินรวม 
 

14.2.1 การวิเคราะห์สินทรัพย์ 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น จ ำนวน 24,232.3 ล้ำนบำท ลดลงจำก 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 (24,735.7 ล้ำนบำท) เป็นจ ำนวน 503.4 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 2 โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 เปลี่ยนแปลง 
จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

% 
เปลี่ยนแปลง 

ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์-สุทธิ 17,743.7 18,314.5 (570.8) -3% 
สินทรัพย์อื่น 6,488.6 6,421.2 (67.4) 1% 
รวมสินทรัพย์ 24,232.3 24,735.7 (503.4) -2% 

 ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 จ ำนวน 17,743.7 ล้ำนบำท ลดลงจำก 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 (18,314.5 ล้ำนบำท) เป็นจ ำนวน 570.8 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 
3 สำเหตุหลักเนื่องจำกในปี 2559 ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ มีค่ำเสื่อมรำคำจ ำนวน 636.3 
ล้ำนบำท และบริษัทฯ มีกำรซื้ออุปกรณ์จ ำนวน 79.5 ล้ำนบำท 

 สินทรัพย์อ่ืน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 จ ำนวน 6,488.6 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจำก ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2558 (6,421.2 ล้ำนบำท) เป็นจ ำนวน 67.4 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 1 สำเหตุหลัก
เนื่องจำกจ ำนวนสินค้ำคงเหลือที่เพ่ิมขึ้นเพ่ือรองรับกำรขยำยตัวของธุรกิจติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ (Solar Roof)  
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14.2.2 การวิเคราะห์หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทฯ มีหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น จ ำนวน 24 ,232.3 
ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 (24 ,735.7 ล้ำนบำท) เป็นจ ำนวน 503.4 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 2 
โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 เปลี่ยนแปลง 
จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

% 
เปลี่ยนแปลง 

หนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยจ่ำย 13,320.9 15,796.3 (2,475.4) -16% 
หนี้สินอื่น 1,145.5 469.0 676.5 144% 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 9,765.9 8,470.4 1,295.5 15% 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 24,232.3.7 24,735.7 (503.4) -2% 

 หนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยจ่ำย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 จ ำนวน 13,320.9 ล้ำนบำท ลดลง
จำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 (15,796.3 ล้ำนบำท) เป็นจ ำนวน 2,475.4 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 16 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกในปี 2559 บริษัทฯ มีกำรช ำระคืนหุ้นกู้จ ำนวน 2,480.0 
ล้ำนบำท 

 หนี้สินอ่ืน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 จ ำนวน 1,145.5 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจำก ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2558 (469.0 ล้ำนบำท) เป็นจ ำนวน 676.5 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 144 สำเหตุ
หลักเนื่องจำกเจ้ำหนี้กำรค้ำที่เพ่ิมขึ้นจำกกำรซื้อสินค้ำเพ่ือรองรับกำรขยำยตัวของธุรกิจติดตั้ง
ระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ (Solar Roof) 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 จ ำนวน 9,765.9 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจำก ณ วันที่ 
31 ธันวำคม 2558 (8,470.4 ล้ำนบำท) เป็นจ ำนวน 1,295.5 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 15  
โดยมีสำเหตุหลักดังนี้ 
- ในปี 2559 บริษัทฯ มีก ำไรสุทธิจ ำนวน 2,617.5 ล้ำนบำท 
- ในปี 2559 บริษัทฯ มีกำรจ่ำยเงินปันผล จ ำนวน 1,229.0 ล้ำนบำท 
- ในปี 2559 บริษัทฯ มีกำรเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย จ ำนวน 80.7 ล้ำน

บำท 
14.2.3 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 

จำกงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
เท่ำกับ 1.48 เท่ำ (ปี 2558 : 1.92 เท่ำ) อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง เนื่องจำกในปี 2559 มีกำรช ำระคืน
หุ้นกู้ จ ำนวน 2,480 ล้ำนบำท 
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14.4  รายงานวิเคราะห์กระแสเงินสดตามงบการเงินรวม 

 2559 2558 เปลี่ยนแปลง 
จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 4,271.3 4,284.1 (12.8) 
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 711.4 (51.4) 762.8 
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน (4,603.9) (4,244.6) (359.3) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 378.8 (11.9) 390.7 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้นงวด 76.1 87.9 (11.8) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด 454.9 76.0 378.9 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 จ ำนวน 454.9 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้น
จำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 (76.0 ล้ำนบำท) เป็นจ ำนวน 378.9 ล้ำนบำท ทั้งนี้ เนื่องจำก 

1. เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน จ ำนวน 4,271.3 ล้ำนบำท เนื่องจำก 
 เงินสดได้มำจำกก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 4,308.9 ล้ำนบำท  
 เงินสดใช้ไปเพื่อกำรจ่ำยภำษีเงินได้ จ ำนวน 37.6 ล้ำนบำท  

2. เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมลงทุน จ ำนวน 711.4 ล้ำนบำท เนื่องจำก 
 เงินสดได้มำจำกกำรขำยเงินลงทุนชั่วครำว จ ำนวน 8,455.5 ล้ำนบำท 
 เงินสดใช้ไปเพื่อกำรซื้อเงินลงทุนชั่วครำว จ ำนวน 7,670.7 ล้ำนบำท 
 เงินสดใช้ไปเพื่อกำรซื้อที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จ ำนวน 90.6 ลำ้นบำท 

3. เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน จ ำนวน 4,603.9 ล้ำนบำท เนื่องจำก 
 เงินสดใช้ไปเพื่อกำรช ำระคืนหุ้นกู้ จ ำนวน 2,480 ล้ำนบำท 
 เงินสดใช้ไปเพื่อกำรจ่ำยต้นทุนทำงกำรเงิน จ ำนวน 716.7 ล้ำนบำท 
 เงินสดใช้ไปเพื่อกำรจ่ำยเงินปันผล จ ำนวน 1,229.0 ล้ำนบำท 

14.5 ปัจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลต่อผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

เนื่องจำกกลุ่มบริษัท SPCG มีกำรลงทุนอย่ำงต่อเนื่องในโครงกำรโซลำร์ฟำร์มทั้ง 36 โครงกำร              
ด้วยมูลค่ำกำรลงทุนกว่ำ 22,000 ล้ำนบำท โดยใช้เงินทุนส่วนใหญ่จำกกำรออกหุ้นกู้ อีกทั้งจำกสัดส่วนกำรลงทุน
ดังกล่ำวกว่ำร้อยละ 50 เป็นกำรลงทุนในอุปกรณ์ที่ต้องน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ ดังนั้นกลุ่มบริษัทย่อมมีควำมเสี่ยงทำง
กำรเงินที่หลำกหลำยซึ่งได้แก่ ควำมเสี่ยงในกำรบริหำรจัดกำรแหล่งเงินทุนเพ่ือใช้ในกำรลงทุน ควำมเสี่ยงจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยน และควำมเสี่ยงจำกกำรพ่ึงพำผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอำทิตย์และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำเพียงรำยเดียว 
แผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงโดยรวมของกลุ่มบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นควำมผันผวนของตลำดกำรเงินและแสวงหำวิธีกำรลด
ผลกระทบที่ท ำให้เสียหำยต่อผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษัทฯ ให้เหลือน้อยที่สุดเท่ำที่เป็นไปได้                
กลุ่มบริษัทฯ จึงใช้เครื่องมืออนุพันธ์ทำงกำรเงิน เพ่ือป้องกันควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนกำรวำงแผนงำนเพ่ือ
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เลือกใช้เครื่องมือทำงกำรเงินเพ่ือปรับสมดุลย์ของโครงสร้ำงทำงกำรเงินของบริษัทฯ ในกำรลดและควบคุมควำมเสี่ยง
ต่ำงๆ ให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม 

กำรจัดกำรควำมเสี่ยงด ำเนินงำนโดยกลุ่มบริษัทฯ เป็นไปตำมนโยบำยที่อนุมัติโดยคณะกรรมกำรบริษัท     
ส่วนงำนบริหำรเงินของกลุ่มบริษัทฯ จะชี้ประเด็น ประเมิน และป้องกันควำมเสี่ยงทำงกำรเงินด้วยกำรร่วมมือกัน
ท ำงำนอย่ำงใกล้ชิดกับหน่วยปฏิบัติงำนต่ำงๆ ภำยในกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมอบหมำยผู้บริหำรที่เกี่ยวข้องติดตำม               
ดูแลโดยใกล้ชิด ร่วมกับธนำคำรผู้สนับสนุนทำงกำรเงิน ผู้บริหำรจะก ำหนดหลักกำรโดยภำพรวมเพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยง
และนโยบำยที่เกี่ยวข้องไว้เพ่ือครอบคลุมควำมเสี่ยงอย่ำงเฉพำะเจำะจง เช่น ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ
ต่ำงประเทศ ควำมเสี่ยงกำรให้สินเชื่อและใช้ตรำสำรอนุพันธ์ทำงกำรเงินและใช้กำรลงทุนโดยใช้สภำพคล่องส่วนเกินใน
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

14.5.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  

เนื่องจำกกำรบริษัทย่อยประกอบธุรกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ 
และธุรกิจจ ำหน่ำยและรับติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ (Solar Roof) บริษัทย่อยมีกำรจัดซื้อ
แผงเซลล์แสงอำทิตย์และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำจำกผู้ขำยในประเทศญี่ปุ่นและประเทศเยอรมนี เป็นสกุลเงิน
ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ สกุลเยน และสกุลเงินยูโรตำมล ำดับ บริษัทย่อยจึงย่อมมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ
ต่ำงประเทศจำกรำยกำรซื้ออุปกรณ์ดังกล่ำว กลุ่มบริษัทฯ ป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
ที่เกิดจำกสัญญำซึ่งผูกมัดให้ซื้ออุปกรณ์ โดยใช้สัญญำอัตรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำ (Currency Forward Contract) ที่มี
อำยุครบก ำหนดไม่เกิน 6 เดือนซึ่งสอดคล้องกับข้อผูกมัดกำรซื้อที่เก่ียวข้อง 

14.5.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าเพียง          
รายเดียว 

เนื่องจำกโครงกำรโซลำร์ฟำร์มแต่ละโครงกำรของ SPC และ SPA มีกำรสั่งซื้อแผงเซลล์
แสงอำทิตย์จำก Kyocera Asia Pacific Pte., Ltd. (“Kyocera”) และสั่งซื้อเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ (“Inverter”) 
จำก SMA Solar Technology AG (“SMA”) เพียงรำยเดียว (ยกเว้น AJ Technology ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SPA           
ที่ใช้แผงพลังงำนแสงอำทิตย์ของ REC ประเทศสิงคโปร์) ซึ่งหำก Kyocera และ SMA หยุดด ำเนินกำร อำจส่งผล
กระทบตอ่กำรรับประกันคุณภำพสินค้ำที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ  

 อย่ำงไรก็ดี Kyocera Asia Pacific Pte, Ltd เป็นบริษัทย่อยของ Kyocera Corporation, 
Japan ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหุ้นนิวยอร์คและตลำดหุ้นโตเกียว ถือเป็นกลุ่มบริษัทที่มีกำรด ำเนินธุรกิจ     
หลำยด้ำนจึงกระจำยควำมเสี่ยงได้และมีกำรประกอบธุรกิจนี้มำยำวนำนกว่ำ 60 ปี มีฐำนะกำรเงินที่เข้มแข็ง กล่ำวคือ               
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559 บริษัทฯ มีทุนช ำระแล้ว 115,703 ล้ำนเยนมียอดขำยรวมทั้งสิ้น 1,479,627 ล้ำนเยน โดยมี
ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนถึง 109,047 ล้ำนเยน Kyocera มีจ ำนวนพนักงำนทั้งหมด 69,229 คน  
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14.5.3 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม 

ธุรกิจจ ำหน่ำยและรับติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ (Solar Roof) ที่บริษัท
ลงทุนผ่ำนทำง SPR มีแนวโน้มในกำรแข่งขันสูงขึ้น จำกกำรที่ภำครัฐมีนโยบำยส่งเสริมกำรใช้ไฟฟ้ำจำกพลังงำน
แสงอำทิตย์ ท ำให้มีผู้ประกอบกำรสนใจและเข้ำมำท ำธุรกิจโซลำร์รูฟมำกข้ึน  

อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษัท SPCG ซึ่งนอกจำกจะให้บริกำรด้วยสินค้ำที่มีคุณภำพสูงแล้ว ยังมี
บุคลำกรที่มีประสบกำรณ์ในกำรออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Farm) มำอย่ำง
เชี่ยวชำญ อีกทั้งสำมำรถให้บริกำรได้ครบวงจรตั้งแต่จัดหำอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่มีคุณภำพ จึงท ำให้บริษัทฯ มีข้อได้เปรียบ            
คู่แข่งขัน   
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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 2559 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 
-  ประธำนกรรมกำรบริษัท 
-  กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่
-  กรรมกำรสรรหำและ 
 ก ำหนดค่ำตอบแทน 
 
 

59 47.05 เป็นพี่สำวของ 
นำยสมศักดิ์  
กุญชรยำคง 

คุณวุฒิการศึกษา 
- ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำภำวะผู้น ำเชิงยุทธศำสตร์ 
 ควำมเป็นเลิศ มหำวิทยำลยัรำชภฏัสวนดุสิต 
- วิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สำขำวิชำกำร 
 จัดกำรพลังงำนสิ่งแวดล้อม มหำวิทยำลยัศรีปทุม 
- ปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สำขำบรหิำรธุรกิจ   
 มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น 
- วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพลังงำนทดแทน 
มหำวิทยำลัยนเรศวร 

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

รุ่นที่ 51 ของ IOD ปี 2547 
- หลักสูตรกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธปิไตย

ส ำหรับนักบริหำรระดับสูง (ปปร. รุ่นที่ 9)  
สถำบันพระปกเกล้ำ 

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

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

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 

พ.ศ. 2533-2550 กรรมกำร
ผู้จัดกำร 

บริษัท โซลำร์ ตรอน จ ำกัด 
(มหำชน) 

พ.ศ. 2551-2556 กรรมกำร
ผู้จัดกำร 

บริษัท แคปปิตอล เรสซิเดนซ์ 
จ ำกัด 

พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน กรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ ่

บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) 

 

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

(มหำชน) 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจบุัน) 
- 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 เพำเวอร ์

แอสเซ็ท จ ำกัด 
- ประธำนกรรมกำร บริษัท แคปปิตอล เรสซิเดนซ์ จ ำกัด 
- ประธำนกรรมกำร บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด 
- ประธำนกรรมกำร บริษัท โซลำร์ เพำเวอร์ รูฟ จ ำกัด 
- ประธำนกรรมกำร บริษัท แคปปิตอล เวริ์ค เพลส จ ำกัด 
- ประธำนกรรมกำร บริษัท เอสพีซีจี ลีสซ่ิง จ ำกัด 
- ประธำนกรรมกำร บริษัท สตีล แอนด ์โซล่ำ รูฟ จ ำกัด 
- กรรมกำร บริษัท เอ็นเนเกท (ประเทศไทย) 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) 

- หลักสูตรวิทยำกำรประกันภยัระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 6 
สถำบันวิทยำกำรประกันภัยขั้นสูง ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกจิประกันภยั (คปภ.) 

- กำรฝึกอบรมผู้บังคับบัญชำลกูเสือ ระดบัผู้น ำขั้นควำมรู้
ชั้นสูง รุ่นที่ 293 คณะลูกเสือแห่งชำติ  

- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP),  
 Class 27/2011, Thai Institute of Directors 
- โครงกำรพัฒนำผู้บริหำร Mini MBA รุ่นที่ 13

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
- โครงกำรอบรมควำมรู้ด้ำนอนพุันธ์ส 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 

ต าแหน่งงานอ่ืน (ปัจจุบัน) 
- ประธำนสภำสตรีแห่งชำติในพระบรมรำชินูปถัมภ์ สมยัที่ 25  

(พ.ศ. 2558-2561) 
- อุปนำยกสมำคมแม่บำ้นมหำดไทย 
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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. นายสมศักด์ิ กุญชรยาคง 55 1.61 เป็นนอ้งชำยของ คุณวุฒิการศึกษา พ.ศ. 2533-2550 ประธำนเจ้ำหนำ้ที ่ บริษัท โซลำร์ตรอน  
- กรรมกำร   นำงสำววนัดี กุญชรยำคง - วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพลังงำนทดแทน บริหำรด้ำนปฏิบัตกิำร จ ำกัด (มหำชน) 
- กรรมกำรสรรหำและก ำหนด     มหำวิทยำลัยนเรศวร พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน กรรมกำรผู้จดักำร บริษัท โซลำร์ เพำเวอร ์

จ ำกัด  ค่ำตอบแทน    - คุรุศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 
    ประวัติการอบรม พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน รองกรรมกำร 

ผู้จัดกำรใหญ ่
บริษัท เอสพีซีจ ี
จ ำกัด (มหำชน)     - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 55 ปี 2547 

    

  สมำคมส่งเสรมิสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  รุ่นที่ 66 ปี 2548

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
- กำรอบรมเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน ระดับบริหำรสถำบัน

เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
- หลักสูตรกำรบริหำรจดักำรด้ำนควำมมัน่คงขั้นสูง (สวปอ.มส.) รุน่ที ่8 

สมำคมวทิยำลัยป้องกันรำชอำณำจกัร ในพระบรมรำชูปถัมภ ์
- กำรอบรมเจ้ำหน้ำที่บริหำรด้ำนกำรบริหำรระบบควบคุมคุณภำพ 

ISO9001: 2000 
- 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 

- Solar Technology Program 1998 Showa shell, Phuket, 
Thailand 

- Solar Technology System Program 2004 SMA Solar Academy 
and KMUTT, Bangkok, Thailand 

- Solar Technology  for Off Grid & On Grid  Program 2008 
- Solar Modules and Process Control Program 2008 
- Solar Modules Technology Program 2009 Siemens AG, 

Germany 
- Solar  and Application Design Program 2009 
- Solar  System and Quality Control Program 2010 
- Solar Technology and Long Term Reliability of  System 

Program 2011, Kyocera Corporation, Tokyo, Japan 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบัน) 
- กรรมกำรและรองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  

บริษัท เอสพีซีจี  จ ำกัด (มหำชน) 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจบุัน) 
- กรรมกำร บริษทั โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 
- กรรมกำร บริษทัย่อยทั้ง 34 โครงกำรของบริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 
- กรรมกำร บริษทั โซลำร์ เพำเวอร์ แอสเซ็ท จ ำกัด 
- กรรมกำร บริษทัย่อยทั้ง 2 โครงกำรของบรษัิท โซลำร์ เพำเวอร ์แอสเซท็

จ ำกัด 
- กรรมกำร บริษทั โซล่ำ เพำเวอร์ เอ็นจิเนียริง่ จ ำกัด 
- กรรมกำร บริษทั สตีล แอนด์ โซล่ำ รูฟ จ ำกัด 
- กรรมกำร บริษทั โซลำร์ เพำเวอร์ รูฟ จ ำกดั 
- กรรมกำร บริษทั เอสพีซีจี ลีสซ่ิง จ ำกัด 

 
 
ต าแหน่งงานอ่ืน (ปัจจุบัน) 
 -ไม่ม-ี 
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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 
3. นายจิราคม ปทมุานนท ์
-  กรรมกำร 

63 0.18 ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
-  วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้ำ) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

พ.ศ. 2533-2551 วิศวกรที่ปรึกษำ บริษัท เพำเวอร์ไลน์         
เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด 

-  รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่     พ.ศ. 2551-2552 วิศวกรที่ปรึกษำ 
บริษัท สงวนวงศ์
อุตสำหกรรม จ ำกัด 

 สำยธุรกจิโซลำร์รูฟและหลังคำ
เหล็ก 

    ประวัติการอบรม 

    - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 92 พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน 
 

กรรมกำร บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ 
จ ำกัด       สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 

      
     การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบัน) 
     -  กรรมกำร บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) 
      
      การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจบุัน) 
     -  กรรมกำร บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกดั 
     - กรรมกำร บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด 
     - กรรมกำร บริษัท สตีล แอนด ์โซล่ำ รูฟ  จ ำกัด 
     - กรรมกำร บริษัท เอสพีซีจี ลีสซ่ิง จ ำกัด 

     

- 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- 
      
      
      

บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) 154 
 

หมำยเหตุ : นำยจิรำคม ปทุมำนนท ์เข้ำด ำรงต ำแหน่งรองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยธุรกิจโซลำร์รูฟและหลังคำเหล็ก เมื่อวันที่ 22 ตุลำคม 2559  



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 60 2.3 ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน กรรมกำรและ

กรรมกำร 
ผู้จัดกำร 

บริษัท เอ็ม เอ็น จี กรุ๊ป 
(2015) จ ำกัด - กรรมกำร 

   
- ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจบัณฑิต (สำขำกำรจัดกำรคุณภำพ) 

วิทยำลยันวัตกรรมและกำรจัดกำร มหำวิทยำลยัรำชภฏัสวน
สุนันทำ 

     พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท แมงป่อง 1989  
จ ำกัด (มหำชน)      

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

      
    ประวัติการอบรม การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบัน) 
    - ไม่มีกำรอบรมที่จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรรมกำร - กรรมกำร บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) 
     บริษัทไทย  ( IOD) - กรรมกำร แมงป่อง 1989 จ ำกัด (มหำชน) 
      
     การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจบุัน) 
     - กรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท เอ็ม เอ็น จ ีกรุ๊ป (2015) จ ำกัด 
       
      
     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 
5. นายรัฐพล ชื่นสมจิตต ์ 46 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา พ.ศ. 2540-ปัจจุบัน ประธำนเจำ้หน้ำที ่

บริหำรสำยปฏิบัติกำร 
กลุ่มบริษัท กัลฟ ์               
เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอป
เมนท์ จ ำกัด 

- กรรมกำร    - Master of Business Administration (MBA) in Finance,   
 The George Washington University, Washington D.C.,  
 U.S.A 
- วิศวกรรมศำตรบัณฑิต สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ สถำบัน

เทคโนโลยี พระจอมเกล้ำเจำ้คุณทหำรลำดกระบัง 

    พ.ศ. 2538-2540 ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน  บริษัท เอกธนกิจ จ ำกัด
(มหำชน)     

    
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบัน) 

      
     - กรรมกำร บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) 
    ประวัติการอบรม  

    - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 168               
ปี 2556 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจบุัน) 

    - หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงด้ำนวิทยำกำรพลังงำน รุ่นที่ 4            - กรรมกำร บริษัท กัลฟ ์เอ็มพี จ ำกัด 

       ป ี2557 (วพน. 4) สถำบันวิทยำกำรพลังงำน - กรรมกำร บริษัท กัลฟ ์โซล่ำร์ จ ำกัด 

      - กรรมกำร บริษัท กัลฟ ์โซล่ำร์ บวีี จ ำกัด 

     -  กรรมกำร บริษัท กัลฟ์ โซล่ำร์ ทีเอส1 จ ำกัด 

     - กรรมกำร บริษัท กัลฟ ์โซล่ำร์ ทีเอส2 จ ำกัด 

     - กรรมกำร บริษัท กัลฟ ์โซล่ำร์ เคเคเอส จ ำกัด 

     - กรรมกำร บริษัท กัลฟ ์ปัตตำนี กรีน จ ำกัด 

     - กรรมกำร บริษัท จะนะ กรีน จ ำกัด 

     - กรรมกำร บริษัท เอสบีวำย ไบโอแมส จ ำกัด 

     - กรรมกำร บริษัท เทพำ คลีน เอ็นเนอรจ์ี จ ำกัด 

     - กรรมกำร บริษัท กัลฟ ์สปอร์ตส์ แมเนจเมนท์ จ ำกัด 
      
      
     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 
6. พล.ต.ต.วันชัย วิสุทธินันท ์
- กรรมกำร 

79 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา พ.ศ. 2553-2556 กรรมกำร คณะกรรมกำรจริยำธรรม 
กรมกำรแพทย์ กระทรวง 
สำธำรณสุข    - ปริญญำโท ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต (รัฐศำสตร์) 

มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
    -  ปริญญำตรี รัฐประสำนศำสตรบัณฑิต โรงเรียนนำยร้อยต ำรวจ   

     

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบัน) 
     
    ประวัติการอบรม 
    - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 43  - กรรมกำร บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) 

- กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ บรษิัท ยำนภัณฑ์ จ ำกัด (มหำชน)      ปี 2548 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
    - หลักสูตร Finance for Non- Finance Directors (FN) รุ่นที่ 22  
     ปี 2548 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) ต าแหน่งงานอ่ืน (ปัจจุบัน) 
    - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 11 ปี 2549 - กรรมกำรคณะกรรมกำรพิจำรณำภำพยนต์และวีดีทัศน ์
     สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)   กระทรวงวัฒนธรรม 
    - หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting   

    
 (QFR) รุ่นที่ 4 ปี 2549 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัท

ไทย (IOD) 
 

    - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 72   
     ปี 2549 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)  

    - หลักสูตร Long-Term Incentive: The Stock Appreciation 
Rights (SARs) Way 2006 

 

    - หลักสูตรต้นทุนกับกำรอยู่รอดของกิจกำร  
    - หลักสูตรกำรเมืองกำรปกครอง ในระบอบประชำธปิไตยส ำหรับ                  
     นักบริหำรระดับสูง รุ่น9 (ปปร.9) สถำบันพระปกเกลำ้  
    -  หลักสูตรกำรบริหำรงำนต ำรวจชั้นสูง วิทยำลัยต ำรวจมำเลเซีย  

    - หลักสูตรวิชำกำรต ำรวจ วิทยำลยัต ำรวจ Bramshill ประเทศ
อังกฤษ 

 

    - หลักสูตรกำรสืบสวนสอบสวนวิทยำลยัต ำรวจสำกลสหรัฐอเมริกำ  
       International Police Academy (U.S.A.)  
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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. นายเกียรติชยั พงษ์พาณิชย ์ 74 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 

- ปริญญำโท สำขำพัฒนำกำรศึกษำระหวำ่งประเทศ 
 มหำวิทยำลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกำ 
- รัฐศำสตรมหำบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย 
-  รัฐศำสตรบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

พ.ศ. 2541-2549 บรรณำธิกำรอำวุโส หนังสือพิมพ์ข่ำวสดและ 
- กรรมกำร/กรรมกำรอิสระ      หนังสือพิมพ์มติชน 
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ    

พ.ศ. 2517 - 2533 เจ้ำหน้ำที่บริหำร
อำวุโส 

กองทุนเพื่อเด็กแห่ง 

     ประจ ำประเทศไทย  สหประชำชำต ิ(UNICEF) 
     อินเดีย และพม่ำ  

     พ.ศ. 2536 - 2541 กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่ บริษัท กรุ๊ปลีส จ ำกัด  
       (มหำชน) 

    ประวัติการอบรม  
    - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15 การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบัน) 
     ปี 2547 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) - ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด  
     - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 38 (มหำชน) 
     ปี 2555 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)  
     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 
8. นายวันชยั หล่อวัฒนตระกูล 60 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา พ.ศ. 2551 - 2552 กรรมกำร กำรประปำนครหลวง 
- ประธำนกรรมกำรสรรหำ

และก ำหนดค่ำตอบแทน 
   -  วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิศวกรรมกำรพัฒนำ

แหล่งน้ ำ  Asian Institute of Technology (AIT)    
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบัน) 
- กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  

และกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท เอสพีซจีี จ ำกัด (มหำชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจบุัน) 
-ไม่มี- 
 
ต าแหน่งงานอ่ืน (ปัจจุบัน) 
- กรรมกำร สมำคมกำรประปำแห่งประเทศไทย 
- กรรมกำร กำรประปำนครหลวง 
 

- กรรมกำร/กรรมกำรอิสระ    -  วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (สำขำวิศวกรรมโยธำ)  
- กรรมกำรตรวจสอบ    จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

     
    ประวัติการอบรม 

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

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 
43 ปี 2547 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
(IOD) 

- หลักสูตรกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธปิไตย 
 ส ำหรับนักบริหำรระดับสูง (ปปร.  รุ่นที ่6) สถำบัน

พระปกเกล้ำ 
- หลักสูตรกำรป้องกันรำชอำณำจักรภำครัฐร่วมเอกชน                   

ปี 2549 วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร กองบัญชำกำร
กองทัพบก 
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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. ผศ.(พิเศษ) ดร.ศิริพงศ์  
 พฤทธิพันธุ์ 
- กรรมกำร/ กรรมกำรอิสระ 
- กรรมกำรตรวจสอบ 

54 0.11 ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา  ผู้ช่วยผู้วำ่กำร กำรรถไฟแห่งประเทศ 
   -  บริหำรธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (JDBA) คณะพำณิชยศำสตร์และกำร     

  บัญชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
  ไทย 

    กรรมกำรตรวจสอบ  บริษัท เอ็ม ลิงค์ เอเชีย             

   - MBA, The Carlson School of Management, University 
of Minnesota, USA 

 และกรรมกำรอิสระ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด
(มหำชน) 

 
   - Transportation & Logistics and Computer Information 

System, B.S.B.A., Ohio State University, USA. Summa  
 

กรรมกำรบริษัท รถไฟฟ้ำ รฟท. จ ำกัด 

       Award, Dean's List  ผู้อ ำนวยกำรหลกัสูตร มหำวิทยำลัยมหิดล 
     ประวัติการอบรม  กำรจัดกำรมหำบัณฑิต  

    - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 55  
ปี 2549 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย(IOD) 

 
ผู้อ ำนวยกำรหลกัสูตร
บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต(MBA) 

วิทยำลยักำรจัดกำรรำช
มงคลสุวรรณภูมิ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลสุวรรณภูมิ     - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 76                

ปี 2549 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย(IOD)  
  

    - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 16                     
ปี 2550 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย(IOD) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบัน) 
- กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท เอสพีซีจ ีจ ำกัด 

(มหำชน)     - หลักสูตรนักบริหำรยุทธศำสตร์กำรป้องกันและปรำบปรำม                
กำรทุจริตระดับสูงรุ่นที่ 6 

    - หลักสูตรกำรป้องกันรำชอำณำจักรภำครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 25 
วิทยำลยัป้องกันรำชอำณำจักร สถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศ การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจบุัน) 

-ไม่มี- 
    - หลักสูตรกำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมมัน่คงขั้นสูง รุ่นที่3                

สมำคมวิทยำลยัป้องกันรำชอำณำจักร  

    
- หลักสูตรกำรพัฒนำกำรเมืองและ กำรเลือกตั้ง ระดับสูงรุ่นที่ 2 

สถำบันพัฒนำกำรเมืองและกำรเลือกตั้งส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 ต าแหน่งงานอ่ืน (ปัจจุบัน) 
- ประธำนมูลนธิิรถไฟไทย 
- นำยกสมำคมเรือเยำวชนเอเชียอำคเนยแ์ห่งประเทศไทย     - หลักสูตรกำรบริหำรงำนภำครัฐและกฎหมำยมหำชน รุ่นที่ 3  

     สถำบันพระปกเกล้ำ 
    - หลักสูตรกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธปิไตยส ำหรับ        
      นักบริหำรระดับสูง รุ่นที่ 9 สถำบันพระปกเกล้ำ  

 
 
 
 

   

- The role of good governance and anti-corruption for 
the national development, Basel Institute on 
Governance, Switzerland 
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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 56 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน รองกรรมกำรผู้จัดกำร

ใหญ่ 
บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด  
(มหำชน) - รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่

ฝ่ำยบัญชีกำรเงิน  
   -  บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
   -  บัญชีบัณฑิต คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี  

    จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  
     การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบัน) 
    ประวัติการอบรม - รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) 

    - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 
31  

 

    ปี 2548 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจบุัน) 
     -ไม่มี- 
      
     ต าแหน่งงานอ่ืน (ปัจจุบัน) 
     -ไม่มี- 
      
      

     
 
 

    
 
 

 

    
 
 
 

 

     
 
 
 

      

 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

      
 

 
บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) 161 

 



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 63 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา พ.ศ.2554-2555 ผู้ช่วยผู้วำ่กำร กำรไฟฟ้ำสว่นภูมภิำค 
- รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่    -  บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง พ.ศ.2556-2557 รองผู้ว่ำกำร กำรไฟฟ้ำสว่นภูมภิำค 

สำยธุรกจิโซลำร์ฟำร์ม    -  วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำไฟฟ้ำก ำลัง  
    จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบัน) 

     - รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) 
    ประวัติการอบรม  
    - ไม่มีกำรอบรมที่จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรรมกำร การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจบุัน) 
     บริษัทไทย  (IOD) -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. นางสาวสุวพร ศิริคุณ 

- รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่
สำยธุรกจิโซลำร์รูฟและหลังคำ
เหล็ก

 

51 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา พ.ศ. 2549-2551 ผู้จัดกำรส่วนรำชกำร บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด 
   -  MA.(Economics) Concordia University, Montreal,   สัมพันธ ์ (มหำชน) 
     Canada พ.ศ. 2552-2556 ผู้อ ำนวยกำรบริหำรมูลนิธ ิ มูลนิธิพลังงำนเพื่อ 

   -  วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำนิติวิทยำศำตร์    สิ่งแวดล้อม 
       มหำวิทยำลยัมหิดล  
    - วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำรังษีเทคนิค  
    มหำวิทยำลัยมหิดล  
     การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบัน) 
    ประวัติการอบรม - รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) 

    - หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงด้ำนวิทยำกำรพลังงำน สถำบัน
วิทยำกำรพลังงำน (วพน. รุ่นที่ 2) 

 

      การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจบุัน) 
     -ไม่มี- 
      
     ต าแหน่งงานอ่ืน (ปัจจุบัน) 
     -ไม่มี- 

    
 
 

 

    
 
 
 

 
 
 
 
 
 

      

      

 
 
 

    

 
 
 
 
 
 

      
หมำยเหตุ: นำงสำวสุวพร ศิริคุณ ครบก ำหนดระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนตำมสญัญำต ำแหน่งรองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยธุรกิจโซลำร์รูฟและหลังคำเหลก็ เมื่อวนัที ่21 ตุลำคม 2559  
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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 
14. นางสาวปารฉิัตร ไส้เพี้ย 31 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา พ.ศ. 2551-2556 เลขำนุกำร สภำวิศวกร 
- เลขำนุกำรบริษัท    - บริหำรธุรกิจบัณฑิต  (สำขำธุรกจิระหว่ำงประเทศ)     

       มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง พ.ศ. 2557-2558 เลขำนุกำรบริหำร บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด  

     
  (มหำชน) 
 

     การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบัน) 
    ประวัติการอบรม - เลขำนุกำรบริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) 
    - ไม่มีกำรอบรมที่จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรรมกำร  
     บริษัทไทย  (IOD) การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจบุัน) 

     

- เลขำนุกำรบริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 
- เลขำนุกำรบริษัทยอ่ยทั้ง 34 โครงกำรของบริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 
- เลขำนุกำรบริษัท โซลำร์ เพำเวอร์ แอสเซ็ท จ ำกัด 
- เลขำนุกำรบริษัทยอ่ยทั้ง 2 โครงกำรของบริษัท โซลำร์ เพำเวอร ์

แอสเซ็ท จ ำกัด 
- เลขำนุกำรบริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด 
- เลขำนุกำรบริษัท โซลำร์ เพำเวอร์ รูฟ จ ำกัด  
- เลขำนุกำรบริษัท สตีล แอนด์ โซล่ำ รูฟ จ ำกัด 
- เลขำนุกำรบริษัท เอสพีซีจี ลีสซ่ิง จ ำกัด 

      
     ต าแหน่งงานอ่ืน (ปัจจุบัน) 
     -ไม่มี- 
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แบบ 56-1 
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เอกสารแนบ 2 
 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ 
 
 
 

 
 
 



แบบ 56-1 
 

บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) 166 

 

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 

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 

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 

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      I                  

6. นำยรัฐพล ชื่นสมจิตต ์ I                        

7. นำยเกียรติชยั พงษ์พำณิชย์ I,A                        

8. นำยวันชยั หล่อวัฒนตระกูล I,A                        

9. ผศ. พิเศษ ดร. ศิริพงศ์ พฤทธพิันธุ ์ I,A                        

10. ดร.อำจอง  ชุมสำย ณ อยธุยำ                         

11. นำยพงษ์ชัย เศรษฐีวรรณ        I I I I I I            

12. นำยสุทีป ธรรมรุจ ี              I I I         

13. นำยธีระศกัดิ์ ประกำยบุญทว ี              I I I         

14. นำยพัลลภ  ภิญโญวิวัฒน ์                         

15. นำงสำวขนิษฐำ สุทธิเสวันต ์                         

16. นำยชัยวัฒน์ ตั้งสุวรรณพำนิชย ์ O                        

17. นำยชำญชยั บัณฑิตเสำวภำคย์ O                        

18. นำงสำวสุวพร ศิริคุณ 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 แอนด์ โซล่ำ รูฟ จ ำกัด 
6.  บริษัท เอสพีซีจี ลีสซิ่ง จ ำกัด 
7.  บริษัท เอ็นเนเกท (ประเทศไทย) จ ำกัด 

 

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

14. 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 
 

 หมายเหตุ:  3)  1. นำงสำวสุวพร ศิริคุณ ครบก ำหนดระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนตำมสัญญำ ต ำแหน่งรองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2559    
2. นำยจิรำคม ปทุมำนนท์ เข้ำรับต ำแหน่งรองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 22 ตุลำคม 2559     



แบบ 56-1 
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ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ (ต่อ) 

ล ำดับ 
 บริษัทในเครือ JV 

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

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 I 

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. นำยรัฐพล  ชื่นสมจิตต์                     

7. นำยเกียรติชยั พงษ์พำณิชย์                     

8. นำยวันชยั หล่อวัฒนตระกูล                     

9. ผศ. พิเศษ ดร. ศิริพงศ์ พฤทธพิันธุ ์                     

10. ดร.อำจอง  ชุมสำย ณ อยธุยำ                  I   

11. นำยพงษ์ชัย เศรษฐีวรรณ                     

12. นำยสุทีป ธรรมรุจ ี                     

13. นำยธีระศกัดิ์ ประกำยบุญทว ี                     

14. นำยพัลลภ ภิญโญววิัฒน ์          I    I  I I    

15. นำงสำวขนิษฐำ สุทธิเสวันต ์          I    I  I I    

16. นำยชัยวัฒน์ ตั้งสุวรรณพำนิชย ์                     

17. นำยชำญชยั บัณฑิตเสำวภำคย์                     

18. นำงสำวสุวพร ศิริคุณ                     

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

 หมายเหตุ: 2) บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทนุ(JV)  24. บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (บุรีรัมย์ 1) จ ำกัด 
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 
43. บริษัท เอ็นเนเกท (ประเทศไทย) จ ำกัด (JV) 
 

  
หมายเหตุ:  3)  1. นำงสำวสุวพร ศิริคุณ ครบก ำหนดระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนตำมสัญญำ ต ำแหน่งรองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) เมือ่วันที่ 21 ตุลำคม 2559    
 2. นำยจิรำคม ปทุมำนนท์ เข้ำรับต ำแหน่งรองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 22 ตุลำคม 2559     
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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 และแปลงสภำพ   
เป็นบริษัทจ ำกัดในนำมดังกล่ำว เมื่อวันที่ 25 มีนำคม 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริกำรตรวจสอบภำยใน 
( Internal Control)  ปั จจุบันบริษัทฯ มีทีมงำนผู้ ตรวจสอบบัญชีรับอนุญำต ผู้ ตรวจสอบภำยใน วิชำชีพ                          
ซึ่งมีประสบกำรณ์ท ำงำนตรวจสอบภำยในมำกกว่ำ 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 ำคู่มือกำรปฎิบัติงำนระบบบัญชีและกำรเงิน 

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 



แบบ 56-1 

 
 

รายละเอียดข้อมูลหัวหนา้งานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฎิบัติ 
 

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 

44 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 
- สมำชิกสมำคมผู้ตรวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย 
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เอกสารแนบ 4 

__________________________________________________________________ 
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินทรัพย์สิน 

 
-ไม่ม-ี 
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เอกสารแนบ 5 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลทีต่ั้งโครงการโซลาร์ฟาร์มของบริษัทในเครือ 
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ข้อมูลที่ตั้งโครงการโซล่าฟาร์มทั้งหมดของบริษัทในเครือ 

ล าดับ บริษัทในเครือ 
สถานที่ตั้งโครงการโซล่าฟาร์ม 

ต ำบล อ ำเภอ 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 
สถานที่ตั้งโครงการโซล่าฟาร์ม 

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. บริษัท เอ เจ เทค โนโลยี จ ำกัด ชัยบำดำล ชัยบำดำล ลพบุรี 
36. บริษัท ทิพยนำรำยณ์ จ ำกัด ชัยบำดำล ชัยบำดำล ลพบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


