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ภาพรวมทางการเงินที่สำ�คัญ
(หน่วย : พันบาท)
2561/2018

2560/2017

2559/2016

4,257,266

4,171,537

5,019,557

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

16,458,438

17,175,788

17,743,670

สินทรัพย์รวม

22,797,624

23,026,638

24,232,276

หนี้สินหมุนเวียน

3,109,444

4,139,478

3,841,857

หนี้สินรวม

8,916,970

11,818,438

14,466,386

973,990

923,990

923,990

13,880,654

11,208,200

9,765,890

4,297,478

4,273,029

4,361,507

รายได้จากการขายสินค้า

138,561

173,797

155,444

รายได้จากการให้บริการ

1,492,131

1,561,527

931,145

รายได้รวมจากการขายและการให้บริการ

5,928,170

6,008,353

5,448,096

รายได้รวม

6,046,494

6,123,177

5,544,302

ค่าใช้จ่ายรวม

3,122,912

3,301,072

2,926,835

กำ�ไรสุทธิ

2,923,582

2,822,105

2,617,467

กำ�ไรเบ็ดเสร็จ

2,914,670

2,802,625

2,605,180

กำ�ไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

2,613,610

2,524,325

2,314,209

กำ�ไรเบ็ดเสร็จส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

2,604,714

2,504,834

2,301,975

2.70

2.73

2.50

อัตรากำ�ไรขั้นต้น

62.5%

61.7%

64.8%

อัตรากำ�ไรสุทธิ

43.2%

41.2%

41.7%

อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงาน

57.7%

57.2%

60.8%

งบแสดงฐานะการเงินรวม
สินทรัพย์หมุนเวียน

ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำ�ระแล้ว
ส่วนของผู้ถือหุ้น
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
รายได้จากการขายไฟ

กำ�ไรต่อหุ้น (บาท)
อัตราส่วนทางการเงิน

2018

6,046,494

2017

6,123,177

2016

สวนของผูถือหุน

5,544,302

2018

62.5

2017

61.7

2016

รายไดรวม

64.8

อัตรากำไรขั้นตน

2018
2017
2016
2018
2017

6,008,353

2016

5,448,096

รายไดรวมจากการขายและการใหบร�การ
2018

9,765,890

5,928,170

2,914,670

2017

2017

11,208,200

หนี้สินรวม

2,802,625

2016

2018

13,880,654

2016

สินทรัพยรวม

14,466,386

2,605,180

กำไรเบ็ดเสร็จ
2018

24,232,276

11,818,438

43.2

2017

2017

23,026,638

8,916,970

41.2

2016

2018

22,797,624

2016
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สารจากประธานกรรมการบริษัท
ในปี 2561 ทีผ่ า่ นมา บริษทั เอสพีซจี ี จำ�กัด (มหาชน)
(“SPCG”) มี ค วามมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ให้ มี ค วาม
เติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและยั่ ง ยื น ด้ ว ยการบริ ห ารงาน
ภายใต้นโยบายคุณภาพ “CONTINUING TO GIVE BEST
VALUE, BEST DESIGN, BEST OUTPUT AND BEST
SERVICE TO ALL OF CUSTOMERS” มุ่งมั่นสร้างสรรค์
ความเชื่อมั่นในคุณค่าผลิตภัณฑ์ พัฒนาการออกแบบ
เพื่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด และให้ บ ริ ก ารดี เ ลิ ศ แก่ ลู ก ค้ า
อย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ยังคงมุ่งมั่นที่จะแสวงหาโอกาสและ
ทางเลือกการลงทุนใหม่ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพือ่ สร้างการเติบโตและ ขยายฐานธุรกิจ ซึง่ ถือเป็นการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกด้วย
SPCG ในฐานะผู้ บุ ก เบิ ก ธุ ร กิ จ ผลิ ต ไฟฟ้ า จาก
พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด ไม่ก่อให้
เกิ ด มลภาวะ และเป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม มี โ ครงการ
โซลาร์ฟาร์มในประเทศไทยรวมทัง้ สิน้ 36 โครงการ รวมกำ�ลัง
การผลิ ต กว่ า 260 เมกะวั ต ต์ และในปี 2561 SPCG
ได้มกี ารขยายการลงทุนพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มไปยัง
ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ชื่อโครงการ Tottori Yonago Mega
Solar ขนาดกำ�ลังการผลิต 30 เมกะวัตต์ ทำ�ให้ในปัจจุบัน
SPCG มีโครงการโซลาร์ฟาร์มที่ได้ดำ�เนินการจำ�หน่าย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว รวมกำ�ลังการผลิตทั้งสิ้น
290 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ SPCG ยังมีการขยายโอกาส
ทางธุรกิจเพิม่ ขึน้ อีกทางหนึง่ จากการทีบ่ ริษทั โซล่า เพาเวอร์
เอ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง จำ � กั ด (“SPE”) ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ในเครื อ
ได้ รั บ การแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำ�หน่ายและผู้ให้บริการ
(Authorized Sales & Service Partnership) เครื่องแปลง
กระแสไฟฟ้า (Inverter) อย่างเป็นทางการ ของ SMA Solar
Technology AG (SMA) ประเทศเยอรมนี

SPCG มุ่งเน้นการด�ำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
สุจริต โปร่งใส ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็น
กลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไปสู่การพัฒนา
และการเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจ
แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนี้ ยังตระหนัก
ถึงความส�ำคัญของการด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง SPCG ให้ความส�ำคัญต่อการ
เสริมสร้างชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม
และสนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของชุมชนบริเวณ
รอบโครงการโซลาร์ฟาร์มอย่างต่อเนื่อง โดยการประสาน
ความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาแหล่งน�้ำ ถนน และ
การสร้างงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อีกทั้ง
ยังร่วมจัดกิจกรรมในวาระและโอกาสตามเทศกาลส�ำคัญ
ต่างๆ ส่งผลให้โครงการโซลาร์ฟาร์มทัง้ 36 โครงการของบริษทั ฯ
ได้รับความร่วมมือที่ดีจากชุมชนตลอดมา
ในนามของประธานกรรมการของ SPCG ขอขอบคุณ
ผู้ ถื อ หุ้ น และผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก กลุ่ ม ที่ ใ ห้ ค วามไว้ ใ จ และ
สนั บ สนุ น การดำ � เนิ น งานของ SPCG ด้ ว ยดี เ สมอมา
คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนักงาน SPCG ทุกคน
จะมุ่งมั่นทุ่มเทในการปฏิบัติภารกิจ เพื่อให้องค์กรเติบโตขึ้น
อย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไปในอนาคต

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ
ประธานกรรมการ
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สารจากประธานกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ตามขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเป็นอิสระ ซึ่งสอดคล้อง
กั บ ข้ อ ก�ำหนดและแนวทางปฏิ บั ติ ที่ ดี ข องส�ำนั ก งาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2561
ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับ
ผูบ้ ริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน รวม 4 ครั้ง
เพื่อพิจารณาประเด็นปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
รับฟังค�ำชี้แจง ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบร่ ว มกั น ปฏิ บั ติ ง าน
อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึง่ ผลการด�ำเนินงานเป็นไปตามแผน
ที่ ไ ด้ ว างไว้ เ ป็ น อย่ า งดี โดยบริ ษั ท เอสพี ซี จี จ�ำกั ด
(มหาชน) (“SPCG”) มี ผ ลประกอบการที่ ดี ขึ้ น
อย่างต่อเนื่องและนับเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงส�ำคัญ
จากการทีบ่ ริษทั ในเครือ คือ บริษทั โซล่า เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง่
จ�ำกัด (“SPE”) ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจ�ำหน่ายและ
ผูใ้ ห้บริการ (Authorised Sales & Service Partnership)
เครือ่ งแปลงไฟฟ้า (Inverter) อย่างเป็นทางการ ของ SMA
Solar Technology AG (SMA) ประเทศเยอรมนีนับเป็น
โอกาสทางธุ ร กิ จ ใหม่ ที่ น อกจากจะต่ อ ยอดรายได้
ในอนาคตแล้ว ยังช่วยสนับสนุนการด�ำเนินงานของธุรกิจ
อื่นๆ ให้เติบโตร่วมกันด้วย
อย่ า งไรก็ ดี ธุ ร กิ จ จ�ำหน่ า ยและติ ด ตั้ ง ระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof)
ซึ่งด�ำเนินงานภายใต้บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จ�ำกัด
(“SPR”) ยังคงเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง เนื่องจาก
ภาครัฐ โดยส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(บีโอไอ) มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากการใช้ไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยผูป้ ระกอบการทีต่ ดิ ตัง้ ระบบ

ผลิ ตไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ตย์ บนหลั ง คา สามารถ
น�ำค่าใช้จา่ ยในการติดตัง้ จ�ำนวนร้อยละ 50 ไปหักลดหย่อน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ จนถึงปี 2563 ซึ่ง SPR ยังคง
มุง่ มัน่ ขยายฐานลูกค้าเพิม่ ขึน้ ครอบคลุมทัง้ 3 กลุม่ หลัก
ได้แก่ กลุ่มบ้านที่อยู่อาศัย กลุ่มอาคารพาณิชย์ อาคาร
ส�ำนักงาน อาคารส่วนราชการ และกลุม่ โรงงานอุตสาหกรรม
ขณะเดียวกัน SPCG ก็ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าแสวงหา
โอกาสทางธุรกิจ ในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ด้วยการ
ลงทุนและพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มในประเทศญีป่ นุ่
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ
มีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญของบริษทั ฯ ทัง้ ข้อมูลรายงาน
ทางการเงินและข้อมูลส�ำคัญอืน่ ๆ ทีม่ ผี ลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่
ข้อมูลส�ำคัญต่างๆ ต่อผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน และสาธารณชน
ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
รวมทัง้ มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบนั อย่างสม�ำ่ เสมอ
เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึง
มี ร ะบบบริ ห ารความเสี่ ย ง ระบบควบคุ ม ภายในที่ มี
ประสิทธิภาพ และตรงตามนโยบาย การก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี

นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล
ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจำ � ปี 2561 บริ ษั ท เอสพี ซี จี จำ � กั ด (มหาชน)
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ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท

บริษัท เอสพีซีจี จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อภาษาอังกฤษ

SPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

ประกอบธุรกิจด้านการลงทุน โดยการถือหุ้นบริษัทในเครือ เพื่อดำ�เนินธุรกิจ 4 ด้าน ดังนี้
(1) ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างโซลาร์ฟาร์ม
		 แบบครบวงจร (“Engineering, Procurement and Construction: EPC”) และธุรกิจบริการ
		 ด้านการปฏิบตั กิ าร การบำ�รุงรักษา และการประมวลผลโซลาร์ฟาร์ม (“Operation, Maintenance
		 and Monitoring: OM&M”)
(2) ธุรกิจหลังคาเหล็กและโครงสร้างพร้อมบริการครบวงจร (Steel Roof)
(3) ธุรกิจจำ�หน่ายและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof)
(4) ผูแ้ ทนจำ�หน่ายและผูใ้ ห้บริการเครือ่ งแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) อย่างเป็นทางการ (Authorised
		 Sales & Service Partnership) ของ SMA Solar Technology AG (SMA) ประเทศเยอรมนี
ประเภทธุรกิจ

ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่ เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10 ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
(1) ธุรกิจ Solar Farm ของกลุ่มบริษัทฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่ 10 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 36 แห่ง
(2) ธุรกิจ Steel Roof ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 8 หมู่ 15 ตำ�บลบางพลีใหญ่ อำ�เภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
(3) ธุรกิจ Solar Roof ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิรค์ เพลส ชัน้ 9 ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ
		 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
(4) ผู้แทนจำ�หน่ายและผู้ให้บริการเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) อย่างเป็นทางการ ตั้งอยู่เลขที่
		 333/7,8,9 อาคารยูไนเต็ดทาวเวอร์ ชั้น 4 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ
		 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ที่ตั้งโรงงาน

เลขทะเบียนบริษัท		 0107548000137

รายงานประจำ � ปี 2561 บริ ษั ท เอสพี ซี จี จำ � กั ด (มหาชน)

เว็บไซต์		 www.spcg.co.th
โทรศัพท์		 0-2011-8111
โทรสาร		 0-2011-8112
ทุนจดทะเบียน
1,016,389,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว 973,990,000 บาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท
นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (“TSD”)
		 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
		 โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991
ผู้สอบบัญชีของบริษัท
		
		
		
		
		
		

นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ 		
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3565 หรือ
นายณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์ 		
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8829 หรือ
นางสาวดุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ		
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10235
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด
ชั้น 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์
1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2677-2000 โทรสาร 0-2677-2222

ติดต่อบริษัท		
			
			
		
			
			

สำ�นักงานเลขานุการบริษัทและบรรษัทภิบาล (Company Secretary & Governance)
โทรศัพท์ 02-011-8111 ต่อ 1031 โทรสาร 02-011-8112
E-mail: info@spcg.co.th
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation Division)
โทรศัพท์ 02-011-8111 ต่อ 1041 โทรสาร 02-011-8112
E-mail: ir@spcg.co.th
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42 Companies

Solar Power
Roof Co., Ltd.
(SPR)

Steel Roof
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โครงสร้างองค์กรของบริษัท เอสพีซีจี จำ�กัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท
Board of Director
คณะกรรมการสรรหา และกำหนดคาตอบแทน
Nomination and Remuneration Committee
คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

กรรมการผูจัดการใหญ
CEO
แผนกตรวจสอบภายใน
Internal Audit Division
ที่ปรึกษา
(Advisor)

รองกรรมการผูจัดการใหญ
สายบัญชีและการเงิน
EVP: Accounting & Finance

รองกรรมการผูจัดการใหญ
สายธุรกิจ Solar Roof/ Steel
EVP : Solar Roof/ Steel

รองกรรมการผูจัดการใหญ
สายบริหาร
EVP: Management

รายงานประจำ � ปี 2561 บริ ษั ท เอสพี ซี จี จำ � กั ด (มหาชน)

แผนกนักลงทุนสัมพันธ
Investor Relation Division
สำนักงานเลขานุการบริษัท
และบรรษัทภิบาล
Company Secretary & Governance

แผนกองคกรสัมพันธ
Corporate Relations Division

แผนกพัฒนาธุรกิจและบริหารความเสีย่ ง
Business Development and
Risk Management Division
แผนกบริหารคุณภาพ
QMR Division
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
(Assistant to CEO)

รองกรรมการผูจัดการใหญ
สายปฏิบัติการ
EVP: Operation

รองกรรมการผูจัดการใหญ
สายธุรกิจ Solar Farm
EVP: Solar Farm
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คณะกรรมการบริษัท
และเลขานุการบริษัท

ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ
ประธานกรรมการและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

นายจิราคม ปทุมานนท์
กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายธุรกิจโซลาร์รูฟและหลังคาเหล็ก

นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง
กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายปฏิบัติการ

นายวิทูร มโนมัยกุล
กรรมการ

พล.ต.ต.วันชัย วิสุทธินันท์
กรรมการ

รายงานประจำ � ปี 2561 บริ ษั ท เอสพี ซี จี จำ � กั ด (มหาชน)

นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล
ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ
นายโชจิ นิชิซาว่า
กรรมการ

017

นายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

นางสาวปาริฉัตร ไส้เพี้ย
เลขานุการบริษัท
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ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ

• ประธานกรรมการ
• กรรมการสรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน
• กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
วันทีเ่ ข้าด�ำรงต�ำแหน่ง : 1 เมษายน 2554
อายุ : 60 ปี

การศึกษา
• ปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาภาวะผู ้ น�ำเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์
ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
• วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ
พลังงานและสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• ปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ สาขาบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์
• วิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าพลั ง งานทดแทน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทัว่ ไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
• นิตศิ าสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 26
ปี 2547
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 51
ปี 2547
• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ ที่ 27
ปี 2554

ประวัตกิ ารอบรมอืน่ ๆ
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร. รุน่ ที่ 9) สถาบันพระปกเกล้า
• หลั ก สู ต รการป้ อ งกั น ราชอาณาจั ก รภาครั ฐ ร่ ว มเอกชน
(ประจ�ำปีการศึกษา 2549) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลั ก สู ต รผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง สถาบั น วิ ท ยาการตลาดทุ น
(วตท. รุน่ ที่ 12)
• หลั ก สู ต รผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ด้ า นวิ ท ยาการพลั ง งาน
สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน. รุน่ ที่ 2)
• หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลั ก สู ต รวิ ท ยาการประกั น ภั ย ระดั บ สู ง (วปส.) รุ ่ น ที่ 6
สถาบันวิทยาการประกันภัยขัน้ สูง ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
• การฝึกอบรมผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสือ ระดับผูน้ �ำขัน้ ความรูช้ นั้ สูง
รุน่ ที่ 293 คณะลูกเสือแห่งชาติ
• โครงการพัฒนาผูบ้ ริหาร Mini MBA รุน่ ที่ 13, มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
• โครงการอบรมความรูด้ า้ นอนุพนั ธ์ส�ำหรับผูล้ งทุน
• Marketing Management Course, Connecticut University,
USA
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ประวัตกิ ารอบรมอืน่ ๆ (ต่อ)
• Renewable Energy Development and Utilization for
Global, Environmental Protection by Department of
Energy Development and Protection (DEDP), Thailand
and New Energy Foundation (NEF), JAPAN
• อยูร่ ะหว่างการอบรมหลักสูตรทูตสุขภาพ รุน่ ที่ 1 (ระหว่างวันที่
2 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2562) ราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์ ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่ ในปัจจุบนั
• ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนใน
ปัจจุบนั
• ประธานกรรมการ บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จ�ำกัด
• ประธานกรรมการ บริษทั ย่อยทัง้ 34 โครงการของบริษทั โซล่า
เพาเวอร์ จ�ำกัด
• ประธานกรรมการ บริษทั โซลาร์ เพาเวอร์ แอสเซ็ท จ�ำกัด
• ประธานกรรมการ บริษทั ย่อยทัง้ 2 โครงการของบริษทั โซลาร์
เพาเวอร์ แอสเซ็ท จ�ำกัด
• ประธานกรรมการ บริษทั โซล่า เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง่ จ�ำกัด
• ประธานกรรมการ บริษทั โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จ�ำกัด
• ประธานกรรมการ บริษทั สตีล รูฟ จ�ำกัด(1)
• ประธานกรรมการ บริษทั แคปปิตอล เรสซิเดนซ์ จ�ำกัด
• ประธานกรรมการ บริษทั แคปปิตอล เวิรค์ เพลส จ�ำกัด
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การด�ำรงต�ำแหน่งอืน่ ๆ
• ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินปู ถัมภ์ สมัยที่ 25-26
(พ.ศ. 2558-2564)
• อุปนายกสมาคมแม่บา้ นมหาดไทย
• ประธานชมรมแม่บา้ นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
ประสบการณ์การท�ำงาน
• พ.ศ. 2554 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ บริษทั เอสพีซจี ี จ�ำกัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2533 – 2550 กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั โซลาร์ ตรอน จ�ำกัด
(มหาชน)
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ
(รวมคูส่ มรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ)(2)
ตนเอง
คูส่ มรส
บุตร
รวม

:
:
:
:

300,000,000 หุน้ (30.80%)
ไม่มี
ไม่มี
300,000,000 หุน้ (30.80%)

คุณสมบัตติ อ้ งห้ามในการเป็นกรรมการบริษทั /
การกระท�ำความผิด : ไม่มี
หมายเหตุ:
(1)
ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ครั้ ง ที่ 1/2561 เมื่ อ วั น ที่ 1 มิ ถุ น ายน 2561
มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก บริษัท สตีล แอนด์ โซล่า รูฟ จ�ำกัด เป็น
บริษัท สตีล รูฟ จ�ำกัด
(2)
ข้อมูล ณ วันก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาล
(Record Date) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561
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รายงานประจำ � ปี 2561 บริ ษั ท เอสพี ซี จี จำ � กั ด (มหาชน)

นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง

• กรรมการ
• กรรมการสรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการ
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จ�ำกัด
(บริษัทในเครือ บมจ.เอสพีซีจี)
วันที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง : 1 เมษายน 2554
อายุ : 59 ปี
การศึกษา
• วิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าพลั ง งานทดแทน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
• คุรุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลั ก สู ต ร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 55 ปี 2547
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 66
ปี 2548
ประวัติการอบรมอื่นๆ
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.
รุ่นที่ 27) ปี 2561
• หลั ก สู ต รวิ ท ยาการประกั น ภั ย ระดั บ สู ง (วปส.) รุ ่ น ที่ 7
ปี 2560 สถาบั น วิ ท ยาการประกั น ภั ย ขั้ น สู ง ส�ำนั ก งาน
คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.)
• การอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับบริหาร ปี 2560
• การอบรมระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
(Information Security Management System: ISMS)
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001: 2013 ปี 2560
• การอบรมเจ้าหน้าที่บริหารด้านการบริหารระบบควบคุม
คุณภาพ ISO 9001: 2000 ปี 2560

• การอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�ำงาน ระดับ
บริหาร สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ปี 2560
• หลั ก สู ต รการบริ ห ารจั ด การด้ า นความมั่ น คงขั้ น สู ง
(สวปอ.มส.) รุ ่ น ที่ 8 ปี 2559 สมาคมวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์
• หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 2
ปี 2558 ส�ำนักงบประมาณ
• Solar Technology and Long Term Reliability of System
Program 2011, Kyocera Corporation, Tokyo, Japan
• Solar System and Quality Control Program 2010
• Solar and Application Design Program 2009
• Solar Modules Technology Program 2009 Siemens
AG, Germany
• Solar Modules and Process Control Program 2008
• Solar Technology for Off Grid & On Grid Program
2008
• Solar Technology System Program 2004 SMA Solar
Academy and KMUTT, Bangkok, Thailand
• Solar Technology Program 1998 Showa shell, Phuket,
Thailand
• Solar Technology and Design Program 1995, Arco
Solar, Singapore
• Technology and Design Solar Pumping System
Program 1991, Photovoltaic System and Application
Program 1995, Solarex, Australia

รายงานประจำ � ปี 2561 บริ ษั ท เอสพี ซี จี จำ � กั ด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน
• ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนใน
ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัทย่อยทั้ง 34 โครงการของบริษัท โซล่า
เพาเวอร์ จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ แอสเซ็ท จ�ำกัด
• กรรมการ บริ ษั ทย่อ ยทั้ง 2 โครงการของบริษัท โซลาร์
เพาเวอร์ แอสเซ็ท จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จ�ำกัด
• ประธานกรรมการ บริษัท สตีล รูฟ จ�ำกัด(1)
ประสบการณ์การท�ำงาน
• พ.ศ. 2554 – ปัจจุบนั กรรมการและรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายปฏิบัติการ บริษัท เอสพีซีจี จ�ำกัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2533 - 2550 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านปฏิบตั กิ าร
บริษัท โซลาร์ตรอน จ�ำกัด (มหาชน)
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การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)(2)
ตนเอง :
13,500,000 หุ้น (1.38%)
คู่สมรส :
ไม่มี
บุตร
:
ไม่มี
รวม
:
13,500,000 หุ้น (1.38%)
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/
การกระท�ำความผิด : ไม่มี
หมายเหตุ:
(1)
ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ครั้ ง ที่ 1/2561 เมื่ อ วั น ที่ 1 มิ ถุ น ายน 2561
มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก บริษัท สตีล แอนด์ โซล่า รูฟ จ�ำกัด เป็น
บริษัท สตีล รูฟ จ�ำกัด
(2)
ข้อมูล ณ วันก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาล
(Record Date) ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561
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รายงานประจำ � ปี 2561 บริ ษั ท เอสพี ซี จี จำ � กั ด (มหาชน)

นายจิราคม ปทุมานนท์

• กรรมการ
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจโซลาร์รูฟและหลังคาเหล็ก
วันที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง : 16 มิถุนายน 2554
อายุ : 65 ปี

การศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 92
ปี 2554
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน
• ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนใน
ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท สตีล รูฟ จ�ำกัด(1)
• กรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 2) จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 10) จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 1) จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 2) จ�ำกัด
• Project Director บริษทั เจเพ็น จ�ำกัด (รับจ้างออกแบบโรงไฟฟ้า)

ประสบการณ์การท�ำงาน
• พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสพีซีจี จ�ำกัด
(มหาชน)
• พ.ศ. 2551 - 2552 วิศวกรที่ปรึกษา บริษัท สงวนวงษ์
อุตสาหกรรม จ�ำกัด
• พ.ศ. 2549 - 2551 วิศวกรที่ปรึกษา บริษัท เพาเวอร์ไลน์
เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)(2)
ตนเอง :
1,500,000 หุ้น (0.15%)
คู่สมรส :
ไม่มี
บุตร
:
ไม่มี
รวม
:
1,500,000 หุ้น (0.15%)
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/
การกระท�ำความผิด : ไม่มี
หมายเหตุ:
(1)
ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ครั้ ง ที่ 1/2561 เมื่ อ วั น ที่ 1 มิ ถุ น ายน 2561
มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก บริษัท สตีล แอนด์ โซล่า รูฟ จ�ำกัด เป็น
บริษัท สตีล รูฟ จ�ำกัด
(2)
ข้อมูล ณ วันก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาล
(Record Date) ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561

รายงานประจำ � ปี 2561 บริ ษั ท เอสพี ซี จี จำ � กั ด (มหาชน)
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นายวิทูร มโนมัยกุล

• กรรมการ
วันที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง : 11 เมษายน 2555
อายุ : 62 ปี

การศึกษา
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการจัดการคุณภาพ)
• วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ไม่มี
ประวัติการอบรมอื่นๆ
• หลักสูตรการบริหารภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.รุน่ ที่ 9)
ปี 2553
• หลักสูตรการจัดการด้านตลาดสมัยใหม่ รุน่ ที่ 37 ปีการศึกษา
2549 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูงสหสวรรษใหม่ ปีการศึกษา
2546 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• โครงการพัฒนาผู้บริหาร (MINI MBA) ปีการศึกษา 2537
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนใน
ปัจจุบัน
• กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม เอ็น จี กรุ๊ป
(2015) จ�ำกัด

ประสบการณ์การท�ำงาน
• พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็ม เอ็น จี กรุ๊ป (2015) จ�ำกัด
• พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสพีซีจี จ�ำกัด
(มหาชน)
• พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น
จ�ำกัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2538 - 2557 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเนอรัล
เรคคอร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล อินดัสตรี้ จ�ำกัด
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)(1)
ตนเอง :
19,290,000 หุ้น (1.98%)
คู่สมรส :
ไม่มี
บุตร
:
ไม่มี
รวม
:
19,290,000 หุ้น (1.98%)
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/
การกระท�ำความผิด : ไม่มี
หมายเหตุ:
(1)
ข้อมูล ณ วันก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาล
(Record Date) ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561

024

รายงานประจำ � ปี 2561 บริ ษั ท เอสพี ซี จี จำ � กั ด (มหาชน)

พลต�ำรวจตรีวันชัย วิสุทธินันท์

• กรรมการ
วันที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง : 25 เมษายน 2557
อายุ : 81 ปี

การศึกษา
• ปริ ญ ญาโท ศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต (รั ฐ ศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ปริญญาตรี รัฐประสานศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อย
ต�ำรวจ
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 72
ปี 2549
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 11
ปี 2549
• หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting
(QFR) รุ่นที่ 4 ปี 2549
• หลั ก สู ต ร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 43 ปี 2548
• หลักสูตร Finance for Non - Finance Directors (FN)
รุ่นที่ 22 ปี 2548
ประวัติการอบรมอื่นๆ
• หลักสูตร Long-Term Incentive: The Stock Appreciation
Rights (SARs) Way 2006
• หลักสูตรต้นทุนกับการอยู่รอดของกิจการ
• หลักสูตรการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย
ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง รุน่ 9 (ปปร.9) สถาบันพระปกเกล้า
• หลั ก สู ต รการบริ ห ารงานต�ำรวจชั้ น สู ง วิ ท ยาลั ย ต�ำรวจ
มาเลเซีย
• หลั ก สู ต รวิ ช าการต�ำรวจ วิ ท ยาลั ย ต�ำรวจ Bramshill
ประเทศอังกฤษ
• หลั ก สู ต รการสื บ สวนสอบสวนวิ ท ยาลั ย ต�ำรวจสากล
สหรัฐอเมริกา International Police Academy (U.S.A.)

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน
• ประธานกรรมการสรรหา บริษทั ยานภัณฑ์ จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยานภัณฑ์ จ�ำกัด
(มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนใน
ปัจจุบัน
• กรรมการคณะกรรมการพิจารณาภาพยนต์และวีดีทัศน์
กระทรวงวัฒนธรรม
ประสบการณ์การท�ำงาน
• พ.ศ. 2553 -2556 กรรมการคณะกรรมการจริยาธรรม
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
• อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
• อดีตที่ปรึกษากรรมาธิการการต�ำรวจ สภาผู้แทนราษฎร
• อดีตที่ปรึกษากรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร
• อดีตที่ปรึกษาประจ�ำคณะกรรมาธิการการยุติธรรมและ
การต�ำรวจ วุฒิสภา
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)(1)
ตนเอง :
25,000 หุ้น (0.003%)
คู่สมรส :
ไม่มี
บุตร
:
ไม่มี
รวม
:
25,000 หุ้น (0.003%)
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/
การกระท�ำความผิด : ไม่มี
หมายเหตุ:
(1)
ข้อมูล ณ วันก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาล
(Record Date) ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561

รายงานประจำ � ปี 2561 บริ ษั ท เอสพี ซี จี จำ � กั ด (มหาชน)
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นายโชจิ นิชิซาว่า

• กรรมการ
• กรรมการผู้จัดการบริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จ�ำกัด
วันที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง : 21 เมษายน 2561
อายุ : 61 ปี

การศึกษา
• B.A. in International Law, Kwansei Gakuin University,
Hyogo, Japan
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน
• ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนใน
ปัจจุบัน
• ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน
• 2008 International Sales Division, Kyocera Corporation,
Japan, General Manager
• 2007 Global Production Promotion Division, Kyocera
Corporation, Japan, General Manager
• 2002 Transferred to Solar Energy Group, International
Sales Division, Kyocera Corporation, Japan, Senior
Sales Manager
• 1992 Returned to Kyocera Corporation, Japan,
International Sales, Semiconductor Components
Group, Sales Manager
• 1987 Transferred to Kyocera International Inc.
(Subsidiary, AZ, USA), Sales Engineer
• 1986 Transferred to Kyocera International Inc.
(Subsidiary, CA,USA), Design Center, Semiconductor
Components
• 1983 Jointed Kyocera Corporation, Japan,
Semiconductor Components, International Sales,
Sales Engineer

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)(1)
ตนเอง :
ไม่มี
คู่สมรส :
ไม่มี
บุตร
:
ไม่มี
รวม
:
ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระ
ท�ำความผิด : ไม่มี
หมายเหตุ:
(1)
ข้อมูล ณ วันก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาล
(Record Date) ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561

026

รายงานประจำ � ปี 2561 บริ ษั ท เอสพี ซี จี จำ � กั ด (มหาชน)

นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล

• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ(1)
• ประธานกรรมการสรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน
วันที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง : 17 พฤษภาคม 2555
อายุ : 62 ปี
การศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการพัฒนา
แหล่งน�้ำ Asian Institute of Technology (AIT)
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 43
ปี 2547
• หลักสูตร Finance for Non - Finance Directors (FND)
รุ่นที่ 1 ปี 2546
ประวัติการอบรมอื่นๆ
• หลั ก สู ต รการป้ อ งกั น ราชอาณาจั ก รภาครั ฐ ร่ ว มเอกชน
(ประจ�ำปีการศึกษา 2549) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ส�ำหรั บ นั ก บริ ห ารระดั บ สู ง (ปปร. รุ ่ น ที่ 6) ปี 2545
สถาบันพระปกเกล้า
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน
• ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนใน
ปัจจุบัน
• ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นๆ
• กรรมการ การประปานครหลวง
• กรรมการ สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การท�ำงาน
• พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ บริษัท เอสพีซีจี จ�ำกัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2556 - 2558 กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ บริษัท
จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�ำ้ ภาคตะวันออก จ�ำกัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2556 - 2558 กรรมการ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์
จ�ำกัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2555 – 2561 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท เอสพีซีจี จ�ำกัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ การประปานครหลวง
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)(2)
ตนเอง :
ไม่มี
คู่สมรส :
ไม่มี
บุตร
:
ไม่มี
รวม
:
ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/
การกระท�ำความผิด : ไม่มี
หมายเหตุ:
(1)
กรรมการตรวจสอบต้องมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นกรรมการอิสระตามนิยามทีบ่ ริษทั ฯ
ประกาศ และภายใต้ข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และ
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(2)
ข้อมูล ณ วันก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาล
(Record Date) ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561

รายงานประจำ � ปี 2561 บริ ษั ท เอสพี ซี จี จำ � กั ด (มหาชน)
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ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ(1)
วันที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง : 11 เมษายน 2555
อายุ : 78 ปี

การศึกษา
• B.A. (Hons), M.A. Mechanical Sciences, Cambridge,
U.K.
• D.I.C., Ph.D. Communications, Imperial College of
Science and Technology, London University
• Ph.D. Education - Curriculum and Instruction, Faculty
of Education, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 38
ปี 2555
• หลักสูตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 146 ปี 2554
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ บริษัท ล�่ำสูง (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนใน
ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท เอเจ เทคโนโลยี จ�ำกัด (บริษัทในเครือของ
บริษัท เอสพีซีจี จ�ำกัด (มหาชน))
ประสบการณ์การท�ำงาน
• พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการ
อิสระ บริษัท เอสพีซีจี จ�ำกัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2555 – 2558 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท เอสพีซีจี จ�ำกัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2555 – 2556 ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ บริษัท เอสพีซีจี จ�ำกัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2553 – 2554 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ
• พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน ผู้บริหารสูงสุดโรงเรียนสัตยาไส
จังหวัดลพบุรี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)(2)
ตนเอง :
ไม่มี
คู่สมรส :
ไม่มี
บุตร
:
ไม่มี
รวม
:
ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/
การกระท�ำความผิด : ไม่มี
หมายเหตุ:
(1)
กรรมการตรวจสอบต้องมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นกรรมการอิสระตามนิยามทีบ่ ริษทั ฯ
ประกาศ และภายใต้ข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และ
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(2)
ข้อมูล ณ วันก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาล
(Record Date) ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561
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รายงานประจำ � ปี 2561 บริ ษั ท เอสพี ซี จี จำ � กั ด (มหาชน)

นายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต

• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ(1)
วันที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง : 21 เมษายน 2560
อายุ : 54 ปี

การศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน
• ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนใน
ปัจจุบัน
• ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน
• พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการ
อิสระ บริษัท เอสพีซีจี จ�ำกัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2554 ผู้อ�ำนวยการส่วนการโยธา เทศบาลนครแหลม
ฉบัง จ.ชลบุรี
• พ.ศ. 2551 ผูอ้ �ำนวยการกองช่าง เทศบาลต�ำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์
จ.ชลบุรี
• พ.ศ. 2549 ผู้อ�ำนวยการกองช่าง เทศบาลเมืองสิงห์บุรี
จ.สิงห์บุรี
• พ.ศ. 2548 ผู้อ�ำนวยการกองช่าง เทศบาลต�ำบลไพศาลี
จ.นครสวรรค์
• พ.ศ. 2543 หั ว หน้ า กองช่ า ง เทศบาลเมื อ งเสนา
จ.พระนครศรีอยุธยา
• พ.ศ. 2531 วิศวกรโยธา เทศบาลเมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)(2)
ตนเอง :
ไม่มี
คู่สมรส :
ไม่มี
บุตร
:
ไม่มี
รวม
:
ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/
การกระท�ำความผิด : ไม่มี
หมายเหตุ:
(1)
กรรมการตรวจสอบต้องมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นกรรมการอิสระตามนิยามทีบ่ ริษทั ฯ
ประกาศ และภายใต้ข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และ
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(2)
ข้อมูล ณ วันก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาล
(Record Date) ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561

รายงานประจำ � ปี 2561 บริ ษั ท เอสพี ซี จี จำ � กั ด (มหาชน)
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นายชาญชัย บัณฑิตเสาวภาคย์

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม
วันที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง : 1 มีนาคม 2558
อายุ : 65 ปี

การศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่ ในปัจจุบนั
• ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนใน
ปัจจุบัน
• ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน
• พ.ศ. 2558 – ปั จ จุ บั น รองกรรมการผู ้ จั ด การใหญ่
บริษัท เอสพีซีจี จ�ำกัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2556 - 2557 รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
• พ.ศ. 2554 - 2555 ผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)(1)
ตนเอง :
ไม่มี
คู่สมรส :
ไม่มี
บุตร
:
ไม่มี
รวม
:
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี
หมายเหตุ:
(1)
ข้อมูล ณ วันก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาล
(Record Date) ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561
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รายงานประจำ � ปี 2561 บริ ษั ท เอสพี ซี จี จำ � กั ด (มหาชน)

นายชัยวัฒน์ ตั้งสุวรรณพานิช

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน
วันที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง : 1 มีนาคม 2558
อายุ : 58 ปี

การศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• บั ญ ชี บั ณ ฑิ ต คณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลั ก สู ต ร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 31 ปี 2548
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน
• ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนใน
ปัจจุบัน
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท สตีล รูฟ จ�ำกัด(1)
(บริษัทในเครือของบริษัท เอสพีซีจี จ�ำกัด (มหาชน))
ประสบการณ์การท�ำงาน
• พ.ศ. 2556-2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสพีซีจี
จ�ำกัด (มหาชน)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)(2)
ตนเอง :
ไม่มี
คู่สมรส :
ไม่มี
บุตร
:
ไม่มี
รวม
:
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี
หมายเหตุ:
(1)
ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ครั้ ง ที่ 1/2561 เมื่ อ วั น ที่ 1 มิ ถุ น ายน 2561
มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก บริษัท สตีล แอนด์ โซล่า รูฟ จ�ำกัด เป็น
บริษัท สตีล รูฟ จ�ำกัด
(2)
ข้อมูล ณ วันก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาล
(Record Date) ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561

รายงานประจำ � ปี 2561 บริ ษั ท เอสพี ซี จี จำ � กั ด (มหาชน)
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นางสาวปาริฉัตร ไส้เพี้ย

• เลขานุการบริษัท
วันที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง : 20 กุมภาพันธ์ 2558
อายุ : 32 ปี

การศึกษา
• บริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต (สาขาธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศ)
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 89
ปี 2561
ประวัติการอบรมอื่นๆ
• หลั ก สู ต รผู ้ ป ฏิ บั ติงานเลขานุก ารบริษัท (Advance for
Corporate Secretaries) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• การอบรมระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
(Information Security Management System: ISMS)
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001: 2013
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน
• ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนใน
ปัจจุบัน
• ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน
• พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท เอสพีซีจี จ�ำกัด
(มหาชน)
• พ.ศ. 2557 - 2558 เลขานุการบริหาร บริษทั เอสพีซจี ี จ�ำกัด
(มหาชน)
• พ.ศ. 2551 - 2556 เลขานุการ สภาวิศวกร

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)(1)
ตนเอง :
ไม่มี
คู่สมรส :
ไม่มี
บุตร
:
ไม่มี
รวม
:
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี
หมายเหตุ:
(1)
ข้อมูล ณ วันก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาล
(Record Date) ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561
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รายงานประจำ � ปี 2561 บริ ษั ท เอสพี ซี จี จำ � กั ด (มหาชน)

• นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
• ลักษณะการประกอบธุรกิจ
• ปัจจัยความเสี่ยง

รายงานประจำ � ปี 2561 บริ ษั ท เอสพี ซี จี จำ � กั ด (มหาชน)
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1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ใน
การด�ำเนินงานของบริษัทฯ(1)
1.1.1 วิสัยทัศน์
SPCG มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้น�ำด้านพลังงานทดแทน
สร้างฐานการด�ำเนินธุรกิจให้มีความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืน
ด้วยเทคโนโลยีสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1.1.2 พันธกิจ
(1) ขยายโอกาสทางธุ ร กิ จ ด้ า นพลั ง งานทดแทน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(2) แสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพือ่ เพิม่ ศักยภาพและ
ความสามารถในการแข่งขัน
(3) ด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
(4) สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ในระยะยาว
ด้วยการเติบโตของผลก�ำไรอย่างมั่นคง
(5) มุ ่ ง มั่ น สร้ า งสรรค์ ค วามเชื่ อ มั่ น ในคุ ณ ค่ า
ของผลิตภัณฑ์ พัฒนาการออกแบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
และให้บริการที่ดีเลิศแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ภายใต้นโยบาย
คุณภาพ “Continuing To Give Best Value, Best Design,
Best Output and Best Service To All of Customers”
1.1.3 เป้าหมายและกลยุทธ์ในการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ
(1) บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะเพิม่ ก�ำลังการผลิตโดยการขยาย
การลงทุนในการพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มใหม่ๆ ทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ โดยมีแผนขยายการลงทุนในประเทศญี่ปุ่น
และศึกษาโอกาสการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน
(2) บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด
ในการเป็นผูน้ ำ� ด้านธุรกิจจ�ำหน่ายและติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้า
พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ บ นหลั ง คา (Solar Roof) โดยเพิ่ ม

ส่วนแบ่งทางการตลาดส�ำหรับลูกค้าทุกกลุม่ ด้วยการออกแบบ
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง และให้บริการทีด่ เี ลิศแก่ลกู ค้าอย่างต่อเนือ่ ง
พร้อมทั้งสร้างผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า
(3) บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ในการสร้างความเชือ่ มัน่ ในฐานะเป็น
ผู ้ แ ทนจ� ำ หน่ า ยและให้ บ ริ ก ารเครื่ อ งแปลงกระแสไฟฟ้ า
อย่างเป็นทางการของ SMA Solar Technology AG (SMA)
ประเทศเยอรมนี โดยมีแผนสร้างความสัมพันธ์กบั กลุม่ ลูกค้าเดิม
และขยายฐานลูกค้าใหม่ ด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
ในภูมิภาคอินโดจีน

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
บริ ษั ท เอสพี ซี จี จ� ำ กั ด (มหาชน) ชื่ อ ย่ อ SPCG
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายใต้หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ด�ำเนินธุรกิจ
ในรูปแบบ Holding Company กล่าวคือ SPCG เป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
ของบริษทั ในเครือรวมจ�ำนวน 41 บริษทั SPCG มีทนุ จดทะเบียน
ทั้งหมดจ�ำนวน 1,016,389,000 หุ้น ซึ่งมีทุนจดทะเบียน
ช�ำระแล้ว จ�ำนวน 973,990,000 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท
SPCG เป็นผูร้ เิ ริม่ พัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มแห่งแรก
ในประเทศไทยและภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
ซึง่ ในปี 2557 บริษทั ฯ ได้จำ� หน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial
Operation Date: COD) ให้ กั บ การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค
ครบทัง้ 36 โครงการ โดยมีกำ� ลังการผลิตรวมกว่า 260 เมกะวัตต์
ตั้งอยู่ในพื้นที่ 10 จังหวัด แบ่งเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา สกลนคร นครพนม ขอนแก่น
บุรีรัมย์ สุรินทร์ หนองคาย อุดรธานี เลย และภาคกลาง ได้แก่
จังหวัดลพบุรี บนเนื้อที่รวมกว่า 5,000 ไร่

หมายเหตุ:
(1)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติอนุมัติการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์
ในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
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SPCG ได้ตอ่ ยอดความส�ำเร็จขยายการลงทุนมาสูธ่ รุ กิจจ�ำหน่ายและติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
ภายใต้ชื่อบริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จ�ำกัด หรือ “SPR” (บริษัทในเครือของ SPCG) มาตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งปัจจุบัน SPR ได้ขยาย
ฐานลูกค้าทั้งในกลุ่มบ้านที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ อาคารส�ำนักงาน อาคารส่วนราชการ และโรงงานอุตสาหกรรม
ซึ่งในปี 2561 SPCG มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญดังนี้
มกราคม

• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้น

เมษายน

• ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2561 เมือ่ วันที่ 20 เมษายน 2561 มีมติอนุมตั ใิ ห้จา่ ยเงินปันผลสำ�หรับผลการดำ�เนินงาน

พฤษภาคม

• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 มีมติอนุมัติปิดบริษัท SPCG Holding

กรกฏาคม

• SPCG ได้ประกาศความร่วมมือกับ SMA Solar Technology AG (SMA) ประเทศเยอรมนี ในฐานะทีบ่ ริษทั โซล่า

สิงหาคม

• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

พฤศจิกายน

• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุมัติว่าจ้างบริษัท บีเค ไอเอ

เพิม่ ทุนแบบมอบอำ�นาจทัว่ ไป (General Mandate) ครัง้ ที่ 1 ให้แก่บคุ คลในวงจำ�กัด ซึง่ ได้แก่ Kyocera Corporation
(“Kyocera”) ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 21.70 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,085,000,000 บาท และอนุมัติกำ�หนด
วันเสนอขาย จองซื้อ และชำ�ระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนระหว่างวันที่ 1 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2561
• เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 SPCG ได้แจ้งการลงทุนในโครงการ “Ukujima Mega Solar Project” ขนาดกำ�ลัง
การผลิตประมาณ 480 เมกะวัตต์ ณ เกาะ Ukujima เมืองนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีผู้ร่วมลงทุนทั้งสิ้น 8 บริษัทฯ
ได้แก่ Kyocera Corporation, Kyudenko Corporation, Mizuho Bank, SPCG Pubic Company Limited, Tokyo
Century Corporation, Furukawa Electric Company Limited, Tsuboi Corporation และThe Eighteenth
Bank limited limited ซึ่งใช้งบประมาณในการลงทุนประมาณ 200 Billion Yen โครงการดังกล่าวมีกำ�หนด
เริ่มการก่อสร้างในปี 2019
ประจำ�ปี 2560 สำ�หรับงวดตัง้ แต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2560 หุน้ ละ 0.65 บาท จำ�นวน 973,990,000 หุน้
รวมเป็นจำ�นวนเงิน 633,093,500 บาท และกำ�หนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561
• เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ได้แจ้งการเปิดโครงการ Tottori Yonago Mega Solar Power Plant ขนาดกำ�ลัง
การผลิตไฟฟ้า 30 เมกะวัตต์ ณ เมืองทอตโตะริ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ใกล้กับอุทยานแห่งชาติ
ภูเขาไฟไดเซน บนพื้นที่กว่า 1.2 ล้านตารางเมตร SPCG ลงทุนร่วมกับบริษัท Kyocera Corporation และ Tokyo
Century Leasing Corporation เริม่ ดำ�เนินการก่อสร้าง โดยบริษทั TESS Engineering จำ�กัดมาตัง้ แต่ตน้ ปี 2559 และ
ดูแลบำ�รุงรักษา โดยบริษทั KYOCERA Solar Corporation โดยได้จำ�หน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial
Operation Date: COD) ที่ผ่านมา โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ราคา 36 เยนต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 20 ปี
Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์

เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง่ จำ�กัด “SPE” (บริษทั ในเครือของ SPCG) ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นผูแ้ ทนจำ�หน่ายและผูใ้ ห้บริการ
เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) อย่างเป็นทางการ (Authorised Sales & Service Partnership) เพียงรายเดียว
ในประเทศไทย

จาก ผลการดำ�เนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2561 - วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท
จำ�นวน 973,990,000 หุ้น รวมเป็นจำ�นวนเงิน 535,694,500 บาท และกำ�หนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ในวันที่ 7 กันยายน 2561
• อนุมัติแต่งตั้งนายโชจิ นิชิซาว่า เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จำ�กัด (“SPR”) โดยให้มีผลตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป
แอนด์ ไอซี จำ�กัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ประจำ�ปี 2562 โดยมีค่าบริการการตรวจสอบภายใน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,082,000 บาท (ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รายงานประจำ � ปี 2561 บริ ษั ท เอสพี ซี จี จำ � กั ด (มหาชน)
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1.3 โครงสร้างกลุ่มบริษัท

1.4 รายละเอียดบริษัทและบริษัทในเครือ
ลำ�ดับ บริษัทและบริษัทในเครือ

ชื่อย่อ ทุนจดทะเบียน ลักษณะธุรกิจ
(บาท)

COD(1)

1

บริษัท เอสพีซีจี จำ�กัด (มหาชน)

SPCG

1,016,389,000 Holding Company

-

2

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำ�กัด

SPC

1,500,000,000 ธุรกิจลงทุนและพัฒนาโซลาร์ฟาร์ม
ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างโซลาร์ฟาร์ม
แบบครบวงจร (“Engineering,
Procurement and Construction: EPC”)
และธุรกิจบริการด้านการปฏิบัติการ
การบำ�รุงรักษา และการประมวลผล
โซลาร์ฟาร์ม (“Operation, Maintenance
and Monitoring: OM&M”)

-

3

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด

SPE

10,000,000

ผู้แทนจำ�หน่ายและผู้ให้บริการ
เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Interver)
อย่างเป็นทางการ (Authorized
Sales & Service Partnership) ของ
SMA Solar Technology AG (SMA)
ประเทศเยอรมนี

-

4

บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ แอสเซ็ท จำ�กัด

SPA

240,000,000

ธุรกิจร่วมทุนเพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์

-

5

บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จำ�กัด

SPR

400,000,000

ธุรกิจจำ�หน่ายและติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
(Solar Roof)

-
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ลำ�ดับ บริษัทและบริษัทในเครือ

ชื่อย่อ ทุนจดทะเบียน ลักษณะธุรกิจ
(บาท)

COD(1)

6

บริษัท สตีล รูฟ จำ�กัด(2)

SRC

57,373,340

ธุรกิจหลังคาเหล็กและโครงสร้าง
พร้อมบริการครบวงจร ทั้งด้านการผลิต
จัดจำ�หน่ายและให้บริการติดตัง้ แผ่นเหล็ก
เคลือบลอนภายใต้นโยบายคุณภาพและ
มาตรฐานเดียวกัน

-

7

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จำ�กัด

KR1

320,000,000

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

8

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จำ�กัด

SN1

217,800,000

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

9 ก.พ. 2554

9

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จำ�กัด

NP1

218,100,000

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

22 เม.ย. 2554

10

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 2) จำ�กัด

KR2

219,900,000

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

13 ก.ย. 2554

11

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จำ�กัด

LO1

220,500,000

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

15 ก.ย. 2554

12

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 1) จำ�กัด

KK1

226,500,000

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

15 ก.พ. 2555

13

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จำ�กัด

KR3

188,750,000

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

9 มี.ค. 2555

14

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จำ�กัด

KR4

199,250,000

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

14 พ.ค. 2555

15

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จำ�กัด

KR7

188,750,000

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

30 พ.ค. 2555

16

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 5) จำ�กัด

KR5

157,500,000

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

15 ม.ค. 2556

17

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 8) จำ�กัด

KR8

157,500,000

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

15 ม.ค. 2556

18

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 9) จำ�กัด

KR9

160,000,000

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

16 ม.ค. 2556

19

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 3) จำ�กัด

KK3

157,500,000

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

17 ม.ค. 2556

20

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 4) จำ�กัด

KK4

157,500,000

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

17 ม.ค. 2556

21

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 5) จำ�กัด

KK5

157,500,000

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

18 ม.ค. 2556

22

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 8) จำ�กัด

KK8

157,500,000

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

18 ม.ค. 2556

23

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 6) จำ�กัด

KR6

160,000,000

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

26 มิ.ย. 2556

24

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 1) จำ�กัด

BR1

160,000,000

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

26 มิ.ย. 2556

25

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 2) จำ�กัด

BR2

160,000,000

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

26 มิ.ย. 2556

26

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 2) จำ�กัด

KK2

165,000,000

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

29 ก.ค. 2556

27

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 7) จำ�กัด

KK7

162,500,000

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

1 ต.ค. 2556

28

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 2) จำ�กัด

NP2

157,500,000

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

27 ก.พ. 2557

21 เม.ย. 2553

รายงานประจำ � ปี 2561 บริ ษั ท เอสพี ซี จี จำ � กั ด (มหาชน)

ลำ�ดับ บริษัทและบริษัทในเครือ

ชื่อย่อ ทุนจดทะเบียน ลักษณะธุรกิจ
(บาท)

037

COD(1)

29

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (หนองคาย 1) จำ�กัด

NK1

157,500,000

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

28 ก.พ. 2557

30

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 3) จำ�กัด

BR3

157,500,000

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

6 มี.ค. 2557

31

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 3) จำ�กัด

NP3

157,500,000

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

10 มี.ค. 2557

32

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (อุดรธานี 1) จำ�กัด

UD1

162,500,000

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

1 เม.ย. 2557

33

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 2) จำ�กัด

LO2

165,000,000

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

24 เม.ย. 2557

34

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 2) จำ�กัด

SN2

157,500,000

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

25 เม.ย. 2557

35

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 3) จำ�กัด

SR3

157,500,000

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

29 เม.ย. 2557

36

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 9) จำ�กัด

KK9

157,500,000

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

20 พ.ค. 2557

37

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 10) จำ�กัด

KK10

165,000,000

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

20 พ.ค. 2557

38

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 6) จำ�กัด

KK6

157,500,000

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

30 พ.ค. 2557

39

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 1) จำ�กัด

SR1

165,000,000

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

27 มิ.ย. 2557

40

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 2) จำ�กัด

SR2

165,000,000

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

27 มิ.ย. 2557

41

บริษัท เอเจ เทคโนโลยี จำ�กัด

AJ

75,000,000

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

25 มิ.ย. 2556

42

บริษัท ทิพยนารายณ์ จำ�กัด

TP

80,000,000

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

25 มิ.ย. 2556

หมายเหตุ:
(1)
COD (Commercial Operation Date) วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
(2)
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก บริษัท สตีล แอนด์ โซล่า รูฟ จ�ำกัด                   
เป็น บริษัท สตีล รูฟ จ�ำกัด

038

รายงานประจำ � ปี 2561 บริ ษั ท เอสพี ซี จี จำ � กั ด (มหาชน)

ลำ�ดับ

1.5 โครงสร้างธุรกิจและภาพรวมของการถือหุ้นบริษัทในเครือของเอสพีซีจี

1

บริษัทและบริษัทในเครือ

บริษัท เอสพีซีจี จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อย่อ

วันที่จดทะเบียน

SPCG

16 มีนาคม 2548

ทุนจด
ทะเบียน

จำ�นวนหุ้น

1,016,389,000 973,990,000

1

ผู้ถือหุ้น

คิด
เป็น
(%)

1. กลุ่มตระกูลกุญชรยาคง
2. UBS AG SINGAPORE
BRANCH
3. Gulf International Investment
(Hong Kong) Limited
4. Kyocera Corporation
5. Others

36.77
9.77

10

บริษัท เอสพีซีจี จำ�กัด (มหาชน)

100

8.38
6.52
38.56

2

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำ�กัด

SPC

20 สิงหาคม 2539

3

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง่ จำ�กัด

SPE

3 สิงหาคม 2554

10,000,000

1,000,000

10

บริษัท เอสพีซีจี จำ�กัด (มหาชน)

100

4

บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ แอสเซ็ท จำ�กัด

SPA

4 พฤษภาคม 2555

240,000,000

24,000,000

10

บริษัท เอสพีซีจี จำ�กัด (มหาชน)

100

5

บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จำ�กัด

SPR

1 พฤษภาคม 2556

400,000,000

4,000,000

100

บริษัท เอสพีซีจี จำ�กัด (มหาชน)

100

6

บริษัท สตีล รูฟ จำ�กัด(1)

SRC

5 กันยายน 2554

57,373,340

5,737,334

10

บริษัท เอสพีซีจี จำ�กัด (มหาชน)

100

7

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จำ�กัด

KR1

19 สิงหาคม 2552

320,000,000

32,000,000

10

1.บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำ�กัด
2.บริษัท ไทยฟ้า เพาเวอร์ จำ�กัด

85
15

8

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จำ�กัด

SN1

25 ธันวาคม 2552

217,800,000

21,780,000

10

1.บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำ�กัด
2.บริษัท ไทยฟ้า เพาเวอร์ จำ�กัด

70
30

9

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จำ�กัด

NP1

5 มกราคม 2553

218,100,000

21,810,000

10

1.บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำ�กัด
2.บริษัท ไทยฟ้า เพาเวอร์ จำ�กัด

70
30

10

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 2) จำ�กัด

KR2

25 กุมภาพันธ์ 2553

219,900,000

21,990,000

10

1.บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำ�กัด
2.บริษัท ไทยฟ้า เพาเวอร์ จำ�กัด

56
44

11

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จำ�กัด

LO1

25 ธันวาคม 2552

220,500,000

22,050,000

10
10

1.บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำ�กัด
2.บริษัท ไทยฟ้า เพาเวอร์ จำ�กัด

56
44

12

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 1) จำ�กัด

KK1

29 ธันวาคม 2552

226,500,000

22,650,000

10
10

1.บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จำ�กัด
2.บริษทั ไทยฟ้า เพาเวอร์ จำ�กัด

70
30

13

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จำ�กัด

26 มีนาคม 2553

188,750,000

18,875,000

10

1. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำ�กัด
2. บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำ�กัด
(บริษัทในเครือของบริษัท
ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง
จำ�กัด(มหาชน))

60
40

14

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จำ�กัด

KR4

26 มีนาคม 2553

199,250,000

19,925,000

10

1. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำ�กัด
2. บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำ�กัด
(บริษัทในเครือของบริษัท
ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง
จำ�กัด (มหาชน))

60
40

15

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จำ�กัด

KR7

26 มีนาคม 2553

188,750,000

18,875,000

10
10

1. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำ�กัด
2.  บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำ�กัด
(บริษัทในเครือของบริษัท
ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง
จำ�กัด (มหาชน))

60
40

KR3

1,500,000,000 150,000,000

มูลค่าที่
ตราไว้
ต่อหุ้น
(บาท)

ลำ�ดับ

รายงานประจำ � ปี 2561 บริ ษั ท เอสพี ซี จี จำ � กั ด (มหาชน)

บริษัทและบริษัทในเครือ

ชื่อย่อ

วันที่จดทะเบียน

ทุนจด
ทะเบียน

จำ�นวนหุ้น

มูลค่าที่
ตราไว้
ต่อหุ้น
(บาท)

ผู้ถือหุ้น

039

คิด
เป็น
(%)

16

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 5) จำ�กัด

KR5

26 มีนาคม 2553

157,500,000

15,750,000

10

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำ�กัด

100

17

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 8) จำ�กัด

KR8

26 มีนาคม 2553

157,500,000

15,750,000

10

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำ�กัด

100

18

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 9) จำ�กัด

KR9

26 มีนาคม 2553

160,000,000

16,000,000

10

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำ�กัด

100

19

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 3) จำ�กัด

KK3

26 มีนาคม 2553

157,500,000

15,750,000

10

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำ�กัด

100

20

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 4) จำ�กัด

KK4

26 มีนาคม 2553

157,500,000

15,750,000

10

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำ�กัด

100

21

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 5) จำ�กัด

KK5

26 มีนาคม 2553

157,500,000

15,750,000

10

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำ�กัด

100

22

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 8) จำ�กัด

KK8

26 มีนาคม 2553

157,500,000

15,750,000

10

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำ�กัด

100

23

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 6) จำ�กัด

KR6

26 มีนาคม 2553

160,000,000

16,000,000

10

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำ�กัด

100

24

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (บุรรี มั ย์ 1) จำ�กัด

BR1

29 ธันวาคม 2552

160,000,000

16,000,000

10

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำ�กัด

100

25

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (บุรรี มั ย์ 2) จำ�กัด

BR2

25 มีนาคม 2553

160,000,000

16,000,000

10

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำ�กัด

100

26

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 2) จำ�กัด

KK2

26 มีนาคม 2553

165,000,000

16,500,000

10

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำ�กัด

100

27

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 7) จำ�กัด

KK7

26 มีนาคม 2553

162,500,000

16,250,000

10

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำ�กัด

100

28

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 2) จำ�กัด

NP2

25 มีนาคม 2553

157,500,000 15,750,000

10

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำ�กัด

100

29 บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (หนองคาย 1) จำ�กัด

NK1

5 มกราคม 2553

157,500,000 15,750,000

10

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำ�กัด

100

30 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 3) จำ�กัด

BR3

26 มีนาคม 2553

157,500,000 15,750,000

10

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำ�กัด

100

31 บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 3) จำ�กัด

NP3

25 มีนาคม 2553

157,500,000 15,750,000

10

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำ�กัด

100

32 บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (อุดรธานี 1) จำ�กัด

UD1

6 มกราคม 2553

162,500,000 16,250,000

10

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำ�กัด

100

33 บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (เลย 2) จำ�กัด

LO2

25 มีนาคม 2553

165,000,000 16,500,000

10

1. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำ�กัด
2. บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม
อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด

75
25

34

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 2) จำ�กัด

SN2

25 มีนาคม 2553

157,500,000 15,750,000

10

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำ�กัด

100

35

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สุรนิ ทร์ 3) จำ�กัด

SR3

25 มีนาคม 2553

157,500,000 15,750,000

10

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จำ�กัด

100

36

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 9) จำ�กัด

KK9

26 มีนาคม 2553

157,500,000 15,750,000

10

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำ�กัด

100

37

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 10) จำ�กัด

KK10 26 มีนาคม 2553

165,000,000 16,500,000

10

1. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำ�กัด
2. บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม
อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด

38

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 6) จำ�กัด

KK6

26 มีนาคม 2553

157,500,000 15,750,000

10

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำ�กัด

39

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สุรนิ ทร์ 1) จำ�กัด

SR1

24 ธันวาคม 2552

165,000,000 16,500,000

10
10

1. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำ�กัด
2. บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม
อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด

75
25
100
75
25

ลำ�ดับ

040

รายงานประจำ � ปี 2561 บริ ษั ท เอสพี ซี จี จำ � กั ด (มหาชน)

ชื่อย่อ

วันที่จดทะเบียน

40 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 2) จำ�กัด

SR2

25 มีนาคม 2553

41 บริษัท เอเจ เทคโนโลยี จำ�กัด

AJ

18 กุมภาพันธ์
2530

75,000,000

18 มีนาคม 2548

80,000,000

42

บริษัทและบริษัทในเครือ

ทุนจด
ทะเบียน

บริษทั ทิพยนารายณ์ จำ�กัด

TP

จำ�นวนหุ้น

165,000,000 16,500,000
750,000

800,000

มูลค่าที่
ตราไว้
ต่อหุ้น
(บาท)

ผู้ถือหุ้น

คิด
เป็น
(%)

10
10

1. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำ�กัด
2. บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม
อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด

75
25

100

1. บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์
แอสเซ็ท จำ�กัด
2. ดร. อาจอง ชุมสาย
ณ อยุธยา

75

100

บริษทั โซลาร์ เพาเวอร์ แอสเซ็ท
จำ�กัด

หมายเหตุ:
(1)
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก บริษัท สตีล แอนด์  โซล่า รูฟ จ�ำกัด   
เป็น บริษัท สตีล รูฟ จ�ำกัด

25
100

รายงานประจำ � ปี 2561 บริ ษั ท เอสพี ซี จี จำ � กั ด (มหาชน)
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2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1.1 ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างโซลาร์ฟาร์มแบบครบวงจร
(“Engineering, Procurement and Construction: EPC”) และธุรกิจบริการด้านการปฏิบัติการ การบ�ำรุงรักษา และ
การประมวลผลโซลาร์ฟาร์ม (“Operation, Maintenance and Monitoring: OM&M”)
1. ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm)
ถือเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งด�ำเนินงานภายใต้บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จ�ำกัด (SPC) จ�ำนวน 34 โครงการ
และบริษทั โซลาร์ เพาเวอร์ แอสเซ็ท จ�ำกัด (SPA) จ�ำนวน 2 โครงการ โดยมีสญ
ั ญาซือ้ ขายไฟฟ้า (PPAs) กับการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
(กฟภ.) รวมก�ำลังผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้นประมาณ 260 เมกะวัตต์ ซึ่งได้จ�ำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date:
COD) ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียบร้อยแล้วตั้งแต่กลางปี 2557 ที่ผ่านมา โดยทุกโครงการได้รับส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า
(Adder) ในอัตรา 8 บาทต่อกิโลวัตต์/ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 10 ปี
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ลำ�ดับ

โครงสร้างธุรกิจโซลาร์ฟาร์มทั้ง 36 โครงการของ SPC และ SPA มีดังต่อไปนี้

ชื่อโซลาร์ฟาร์ม

กำ�ลังการ
ผลิตตาม
สัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้า
(เมกะวัตต์)

จังหวัด
ที่ตั้ง
โรงไฟฟ้า

ทุน
จดทะเบียน

การลงทุน
ของ SPC
และ SPA

สัญญา
ลงวันที่

COD

1

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จำ�กัด

5.88

นครราชสีมา

320,000,000

85%

15 พ.ค. 2552

21 เม.ย. 2553

2

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จำ�กัด

5.88

สกลนคร

217,800,000

70%

19 มิ.ย. 2552

9 ก.พ  2554

3

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จำ�กัด

5.88

นครพนม

218,100,000

70%

18 มิ.ย. 2552

22 เม.ย. 2554

4

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 2) จำ�กัด

5.88

นครราชสีมา

219,900,000

56%

27 ก.ค. 2552

13 ก.ย. 2554

5

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จำ�กัด

5.88

เลย

220,500,000

56%

29 ก.ค. 2552

15 ก.ย. 2554

6

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 1) จำ�กัด

5.88

ขอนแก่น

226,500,000

70%

28 ก.ค. 2552

15 ก.พ. 2555

7

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จำ�กัด

5.88

นครราชสีมา

188,750,000

60%

8 ม.ค. 2553

9 มี.ค.2555

8

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จำ�กัด

5.88

นครราชสีมา

199,250,000

60%

8 ม.ค. 2553

14 พ.ค. 2555

9

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จำ�กัด

5.88

นครราชสีมา

188,750,000

60%

8 ม.ค. 2553

30 พ.ค. 2555

10

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 5) จำ�กัด

5.88

นครราชสีมา

157,500,000

100%

8 ม.ค. 2553

15 ม.ค. 2556

11

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 8) จำ�กัด

5.88

นครราชสีมา

157,500,000

100%

8 ม.ค. 2553

15 ม.ค. 2556

12

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 9) จำ�กัด

5.88

นครราชสีมา

160,000,000

100%

8 ม.ค. 2553

16 ม.ค. 2556

13

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 3) จำ�กัด

5.88

ขอนแก่น

157,500,000

100%

8 ม.ค. 2553

17 ม.ค. 2556

14

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 4) จำ�กัด

5.88

ขอนแก่น

157,500,000

100%

8 ม.ค. 2553

17 ม.ค. 2556

15

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 5) จำ�กัด

5.88

ขอนแก่น

157,500,000

100%

8 ม.ค. 2553

18 ม.ค. 2556

16

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 8) จำ�กัด

5.88

ขอนแก่น

157,500,000

100%

8 ม.ค. 2553

18 ม.ค. 2556

17

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 6) จำ�กัด

5.88

นครราชสีมา

160,000,000

100%

8 ม.ค. 2553

26 มิ.ย. 2556

18

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 1) จำ�กัด

5.88

บุรีรัมย์

160,000,000

100%

8 ม.ค. 2553

26 มิ.ย. 2556

19

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 2) จำ�กัด

5.88

บุรีรัมย์

160,000,000

100%

8 ม.ค. 2553

26 มิ.ย. 2556

20

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 2) จำ�กัด

5.88

ขอนแก่น

165,000,000

100%

8 ม.ค. 2553

29 ก.ค. 2556

21

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 7) จำ�กัด

5.88

ขอนแก่น

162,500,000

100%

8 ม.ค. 2553

1 ต.ค. 2556

22

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 2) จำ�กัด

5.88

นครพนม

157,500,000

100%

8 ม.ค. 2553

27 ก.พ. 2557

23

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (หนองคาย 1) จำ�กัด

5.88

หนองคาย

157,500,000

100%

8 ม.ค. 2553

28 ก.พ. 2557

24

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 3) จำ�กัด

5.88

บุรีรัมย์

157,500,000

100%

8 ม.ค. 2553

6 มี.ค. 2557

25

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 3) จำ�กัด

5.88

นครพนม

157,500,000

100%

8 ม.ค. 2553

10 มี.ค. 2557

26

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (อุดรธานี 1) จำ�กัด

5.88

อุดรธานี

162,500,000

100%

8 ม.ค. 2553

1 เม.ย. 2557

27

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 2) จำ�กัด

5.88

เลย

165,000,000

75%

8 ม.ค. 2553

24 เม.ย. 2557

28

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 2) จำ�กัด

5.88

สกลนคร

157,500,000

100%

8 ม.ค. 2553

25 เม.ย. 2557

29

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 3) จำ�กัด

5.88

สุรินทร์

157,500,000

100%

11 มี.ค. 2553

29 เม.ย. 2557
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ชื่อโซลาร์ฟาร์ม

กำ�ลังการ
ผลิตตาม
สัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้า
(เมกะวัตต์)

จังหวัด
ที่ตั้ง
โรงไฟฟ้า

ทุน
จดทะเบียน

การลงทุน
ของ SPC
และ SPA

สัญญา
ลงวันที่

COD

30

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 9) จำ�กัด

5.88

ขอนแก่น

157,500,000

100%

11 มี.ค. 2553

20 พ.ค. 2557

31

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 10)
จำ�กัด

5.88

ขอนแก่น

165,000,000

75%

8 ม.ค. 2553

20 พ.ค. 2557

32

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 6) จำ�กัด

5.88

ขอนแก่น

157,500,000

100%

8 ม.ค. 2553

30 พ.ค. 2557

33

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 1) จำ�กัด

5.88

สุรินทร์

165,000,000

75%

8 ม.ค. 2553

27 มิ.ย. 2557

34

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 2) จำ�กัด

5.88

สุรินทร์

165,000,000

75%

8 ม.ค. 2553

27 มิ.ย. 2557

35

บริษัท เอเจ เทคโนโลยี จำ�กัด

3.00

ลพบุรี

75,000,000

75%

18 ส.ค. 2554

25 มิ.ย. 2556

36

บริษัท ทิพยนารายณ์ จำ�กัด

3.00

ลพบุรี

80,000,000

100%

18 ส.ค. 2554

25 มิ.ย. 2556

กลยุทธ์การแข่งขัน
(1) เนือ่ งจากผูบ้ ริหารระดับสูงเป็นผูท้ มี่ คี วามเชีย่ วชาญ
ด้านการบริหารการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระยะเวลา
ยาวนานกว่า 30 ปี จึงสามารถทีจ่ ะก�ำหนดรูปแบบการพัฒนา
ทางธุ ร กิ จ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั้ ง ในด้ า นงานวิ ศ วกรรม
งานบริ ห ารและควบคุ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ให้ได้ในอัตราสูงสุดตามเป้าหมาย
(2) เนือ่ งจากโครงการโซลาร์ฟาร์มต้องใช้อปุ กรณ์
หลั ก ที่ ส� ำ คั ญ ได้ แ ก่ แผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ เครื่ อ งแปลง
กระแสไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทฯ ได้ท�ำการคัดเลือก
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพของบริษัทเคียวเซร่า
คอร์ ป อเรชั่ น จ� ำ กั ด ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท จดทะเบี ย นอยู ่ ใ น
ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศญีป่ นุ่ ประกอบธุรกิจมายาวนาน
กว่ า 55 ปี มี ก� ำ ลั ง การผลิ ต 1 ใน 3 ของประเทศญี่ ปุ ่ น
มีสถานะทางการเงินที่มั่นคง มีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า
จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นระยะเวลา 25 ปี โดยใน 12 ปี
แรกจะต้องมีก�ำลังการผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และ
ในปีที่ 25 จะต้องมีกำ� ลังการผลิตไฟฟ้าไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
การลงทุนด้านการจัดซือ้ ในช่วงอายุของโซลาร์ฟาร์ม ถือเป็นหัวใจ
ที่ส�ำคัญยิ่งที่ผู้บริหารต้องตระหนักถึงความยั่งยืนของผู้ผลิต
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อให้ความมั่นใจในการผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ และมีบริษทั ผูผ้ ลิตทีม่ นั่ คงยัง่ ยืนรับผิดชอบ
ในระยะเวลาการรับประกันถึง 25 ปี (http://www.kyocera.com.sg/)

อี ก ส่ ว นหนึ่ ง ที่ เ ป็ น อุ ป กรณ์ ห ลั ก ที่ ส� ำ คั ญ คื อ
เครือ่ งแปลงไฟ (Inverter) บริษทั ฯ เลือกใช้เครือ่ งแปลงกระแสไฟฟ้า
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงสุดด้านการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ของบริษทั SMA ซึง่ เป็นบริษทั จดทะเบียนอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์
ของประเทศเยอรมนี ซึ่งให้การรับประกันสินค้าถึง 20 ปี และ
บริษทั ในเครือของ SPCG ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นผูแ้ ทนจ�ำหน่าย
และให้บริการเครือ่ งแปลงกระแสไฟฟ้าอย่างเป็นทางการของ
SMA Solar Technology AG (SMA) ประเทศเยอรมนี ตั้งแต่
เดือนกรกฏาคม 2561 เป็นต้นไป ดังนัน้ จึงท�ำให้มคี วามมัน่ ใจ
ต่ออุปกรณ์หลักทีส่ ำ� คัญในเรือ่ งการดูแลรักษา โดยบริษทั ผูผ้ ลิต
และจ�ำหน่ายทีม่ ปี ระสบการณ์กว่า 30 ปี (http://www.sma.de/en)
(3) บริษัทฯ มีผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบทาง
วิศวกรรมขัน้ สูงของโครงการโซลาร์ฟาร์ม โดยให้ความส�ำคัญ
ด้ า นการออกแบบ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การผลิ ต ไฟฟ้ า พลั ง งาน
แสงอาทิตย์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยโครงสร้างทัง้ หมด
มุ่งเน้นความมั่นคงที่มีอายุกว่า 30 ปี เพื่อให้เกิดความมั่นใจ
ในการลงทุนครั้งแรกเพียงครั้งเดียว อีกทั้งเพื่อลดค่าใช้จ่าย
ในอนาคตระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประสบการณ์
อันเชี่ยวชาญของทีมงาน การพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์ม
ทั้ง 36 โครงการ รวมก�ำลังการผลิต 260 เมกะวัตต์ สามารถ
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
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(4) มุ่งเน้นให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
ทั่ ว ไป เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ แ ละผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
บนพืน้ ทีก่ ว่า 1,000 ตารางเมตร ในบริเวณโครงการโซลาร์ฟาร์ม
(โคราช1) จังหวัดนครราชสีมา ซึง่ ภายในศูนย์เรียนรูป้ ระกอบด้วย
นิทรรศการแสดงความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งพลังงานแสงอาทิตย์
ห้องอบรมแก่นกั เรียน นักศึกษาและประชาชนทัว่ ไป ตลอดจน
พื้นที่ส�ำหรับชมโครงการโซลาร์ฟาร์ม
(5) แสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจพลังงาน
แสงอาทิตย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาส
ในการเติบโตของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุน
ในประเทศญี่ปุ่น ดังนี้
โครงการ Tottori Yonago Mega Solar Farm
เป็ น โครงการที่ SPCG ลงทุ น ร่ ว มกั บ Kyocera
Corporation และ Tokyo Century Leasing Corporation (TCL)
ขนาดก�ำลังการผลิต 30 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ ณ เมืองทอตโตะริ
ประเทศญี่ ปุ ่ น ซึ่ ง มี พิ ธี เ ปิ ด โครงการและจ� ำ หน่ า ยไฟฟ้ า
เข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD)
เรียบร้อยแล้ว โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ราคา 36 เยน
ต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 20 ปี

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

โครงการ Ukujima Mega Solar Project
เป็นโครงการที่ SPCG ลงทุนร่วมกับ 7 บริษัทฯ ได้แก่
Kyocera Corporation, Kyudenko Corporation, Mizuho Bank,
Tokyo Century Corporation, Furukawa Electric Company
Limited, Tsuboi Corporation และ The Eighteenth Bank
limited ขนาดก� ำ ลั ง การผลิ ต ประมาณ 480 เมกะวั ต ต์
ณ เกาะ Ukujima เมื อ งนางาซากิ ประเทศญี่ ปุ ่ น ซึ่ ง ใช้
งบประมาณในการลงทุนประมาณ 200 Billion Yen โครงการ
ดังกล่าวมีก�ำหนดเริ่มการก่อสร้างในปี 2019
โครงการโซลาร์ฟาร์ม ณ เมืองฟูกโุ อกะ ประเทศญีป่ นุ่
SPCG อยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ลงทุนโครงการโซลาร์ฟาร์ม ณ เมืองฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
ขนาดก�ำลังการผลิต 65 เมกะวัตต์
สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม
(1)  ความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย
ประเทศไทยมีการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงขึ้นในทุกๆ ปี
โดยในเดือนเมษายน ปี 2561 มีการใช้พลังงานสูงสุดถึง 8,981.36
เมกะวัตต์ต่อเดือน โดยความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้น
มี แ นวโน้ ม ในลั ก ษณะเดี ย วกั บ การเพิ่ ม ขึ้ น ของผลิ ต ภั ณ ฑ์
มวลรวมในประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้า
ในประเทศไทยส่วนใหญ่มาจากภาคอุตสาหกรรม
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แหล่งที่มา: การไฟฟ้านครหลวง http://www.mea.or.th/profile/122/305

(2) แนวโน้ ม อุ ต สาหกรรมผลิ ต ไฟฟ้ า และ
ระบบไฟฟ้าในประเทศไทย
จากการเปลี่ ย นแปลงของภาวะเศรษฐกิ จ ไทย
แผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการเข้าสู่
ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) เมื่อวันที่ 31
ธันวาคม 2558 จะส่งผลต่อการใช้ไฟฟ้าของประเทศโดยรวม
ส�ำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน จึงได้มี
การจั ด ท� ำ แผนพั ฒ นาก� ำ ลั ง ผลิ ต ไฟฟ้ า ของประเทศไทย
พ.ศ. 2558–2579 (PDP 2015) โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้             
(2.1) ความมัน่ คงของระบบไฟฟ้าของประเทศ
เพือ่ ให้มคี วามมัน่ คงครอบคลุมทัง้ ระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า
และระบบจ�ำหน่ายไฟฟ้ารายพื้นที่
(2.2) ต้นทุนค่าไฟฟ้าอยู่ในระดับที่เหมาะสม
สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ประชาชนไม่แบกรับภาระมากเกินไป
และไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว
(2.3) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณ
การปลดปล่อย CO2  ไม่สงู กว่าแผน PDP 2010 ฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ 3 โดยส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และ
การประหยัดพลังงาน ช่วยลดโลกร้อนเพื่อให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

2. ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างโซลาร์ฟาร์มแบบ
ครบวงจร (EPC) และธุรกิจบริการ ด้านการ
ปฏิบตั กิ าร การบ�ำรุงรักษา และการประมวลผล
โซลาร์ฟาร์ม (OM&M)
การบริการเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม ออกแบบ
ก่ อสร้ า ง จั ดหา ติ ดตั้ ง และควบคุ มระบบผลิ ตไฟฟ้ า จาก
พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ซึ่ ง จะมุ ่ ง เน้ น การให้ บ ริ ก ารส� ำ หรั บ
โครงการโซลาร์ ฟ าร์ ม แบบเชื่ อ มต่ อ กั บ ระบบจ� ำ หน่ า ย                 
(Grid Connected System) ในพื้นที่ที่มีระบบจ�ำหน่ายไฟฟ้า
เข้าถึง ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะให้บริการอย่างครบวงจร
ด้ ว ยคุ ณ ภาพที่ ดี ที่ สุ ด เท่ า นั้ น ซึ่ ง เน้ น การบริ ห ารงาน
อย่างมืออาชีพ โดยทีมงานทีม่ ปี ระสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี
ในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์
กลยุทธ์การแข่งขัน ดังนี้
(1) มุ่งเน้นการบริหารโดยผู้มีความรู้ความเข้าใจ
ในอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี โดยมีคณะผู้บริหารที่มีความรู้
ความเชีย่ วชาญ และมีประสบการณ์ดา้ นพลังงานแสงอาทิตย์
และวิศวกรรมมากว่า 30 ปี อีกทัง้ ยังมีทมี งานทีม่ ปี ระสบการณ์
ในด้านการท�ำ EPC ให้แก่โครงการโซลาร์ฟาร์ม โดยมีผลงาน
จากโครงการโซลาร์ฟาร์มของบริษัทในเครือที่ได้ด�ำเนินการ
จ�ำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ครบทั้งสิ้น 36 โครงการ
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(2) มุ ่ ง เน้ น คุ ณ ภาพของอุ ป กรณ์ ที่ น� ำ มาใช้
ในการสร้างโครงการโซลาร์ฟาร์ม คัดสรรเฉพาะอุปกรณ์ที่มี
คุณภาพดี มีประสิทธิภาพในการท�ำงานสูง และมีความคงทน
โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ส�ำคัญของโครงการโซลาร์ฟาร์ม ได้แก่
แผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ จ าก Kyocera ซึ่ ง มี ป ระสบการณ์
ในการผลิตและจ�ำหน่ายแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ซึง่ ประกอบธุรกิจ
มายาวนานกว่า 60 ปี และเครือ่ งแปลงกระแสไฟฟ้าจาก SMA
ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจาก
ประเทศเยอรมนีที่มีผลิตภัณฑ์จ�ำหน่ายทั่วโลก
(3) มุ ่ ง เน้ น ประโยชน์ ต ่ อ ลู ก ค้ า EPC สู ง สุ ด
โดยมีขนั้ ตอนในการจัดซือ้ จัดจ้างทีเ่ หมาะสม ชัดเจน จึงมัน่ ใจ
ได้วา่ SPC สามารถให้บริการ EPC อย่างครบถ้วน คุม้ ค่า และ
ราคาที่เหมาะสม
(4) เน้ น ความเป็ น ผู ้ น� ำ ในด้ า นการให้ บ ริ ก าร
OM&M โดยเป็นผูใ้ ห้บริการ OM&M รายแรกๆ ในอุตสาหกรรม
ท� ำ ให้ มี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจในอุ ต สาหกรรมเป็ น อย่ า งดี
และสามารถให้ บ ริ ก ารได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและตรง
ความต้องการของลูกค้า
(5) เน้ น ความถู ก ต้ อ งรวดเร็ ว ของข้ อ มู ล โดยใช้
เทคโนโลยีเข้าช่วยในการจัดเก็บข้อมูลและส่งข้อมูลเหล่านั้น
ตรงถึงมือผู้ดูแลระบบและลูกค้าได้ทุกที่และทุกเวลา
สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม
แนวโน้ ม การเจริ ญ เติ บ โตของธุ ร กิ จ โครงการ
โซลาร์ฟาร์ม แสดงถึงโอกาสในการเจริญเติบโตของธุรกิจ EPC
รุ่น

LOCK RIB
V-680 BLH

SAFE RIB
S-720 B,
S-720 BH

รูปแบบลอน

และ OM&M เนือ่ งจากธุรกิจ EPC นัน้ ไม่ใช่ผปู้ ระกอบธุรกิจ EPC
ทั่ ว ไปจะสามารถท� ำ ได้ เนื่ อ งจากการออกแบบโครงการ
โซลาร์ฟาร์มให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพนัน้
จ�ำเป็นจะต้องมีการออกแบบอย่างรอบคอบ มีรายละเอียด
ปลีกย่อยในการออกแบบสูง นอกจากนี้ ผู้ให้บริการ OM&M
มักเป็นรายเดียวกับ EPC ด้วย เนือ่ งจากมีความเกีย่ วเนือ่ งกันสูง
การให้บริการ OM&M จะมีปัญหามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
พื้นฐานการออกแบบของโครงการโซลาร์ฟาร์ม ซึ่งมาจาก
ความสมบูรณ์ของ EPC ดังนั้นแนวโน้มของธุรกิจโครงการ
โซลาร์ฟาร์มทีก่ ำ� ลังเติบโตขึน้ จึงเป็นโอกาสให้ธรุ กิจ EPC และ
OM&M เติบโตขึ้นตามไปด้วย
2.1.2 ธุรกิจหลังคาเหล็กและโครงสร้างพร้อมบริการครบวงจร
(Steel Roof)
ธุรกิจหลังคาเหล็กและโครงสร้างพร้อมบริการครบวงจร
(Steel Roof) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าหลังคาเมทัลชีท (Metal
Sheet Roofing) ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ROLLFORM”
และได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม
“มอก.1128-2535 แผ่นเหล็กมุงหลังคา” ซึง่ ด�ำเนินงานภายใต้
บริษัท สตีล รูฟ จ�ำกัด (SRC)
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจ�ำหน่ายมีดังนี้
1. แผ่นเหล็กเคลือบขึ้นลอน (Roll Forming Metal
Sheet)

ขนาด (มิลลิเมตร)
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ขนาด (มิลลิเมตร)

ECON RIB
E-760 B

LOCK RIB
V-700 BLH

ECON RIB
S-760 B

นอกจากแผ่ น เหล็ ก เคลื อ บขึ้ น ลอนทั้ ง 5 รู ป แบบ
ซึง่ บริษทั ฯ ผลิตได้เองแล้ว บริษทั ฯ ยังสามารถจัดหาแผ่นเหล็ก
เคลือบขึ้นลอนรูปแบบอื่นๆ โดยใช้ทั้งวิธีการจ้างผลิตหรือ
การน�ำแผ่นเหล็กเคลือบไปขึ้นรูปที่โรงงานของผู้ผลิตรายอื่น
ทีม่ กี ารประกอบธุรกิจแบบเดียวกันหลายราย ซึง่ เป็นพันธมิตร
ทางธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ อย่ า งไรก็ ต าม บริ ษั ท ฯ มิ ไ ด้ มี
การผลิตแผ่นเหล็กเคลือบขึ้นลอนรูปแบบอื่นอย่างสม�่ำเสมอ
แต่จะพิจารณาผลิตเมือ่ ปริมาณการสัง่ ซือ้ ของลูกค้าและราคาขาย
คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องจักรและค่าด�ำเนินการ
ของบริษัทแผ่นเหล็กเคลือบขึ้นลอน นอกจากใช้เป็นวัสดุ
มุงหลังคาแล้วยังสามารถใช้ประกอบเป็นฝาผนัง หรือใช้เป็น
ส่วนประกอบอืน่ ๆ ของตัวอาคารได้ เช่น ฝ้า กันสาด รัว้ บานเกล็ด
ระบายอากาศ เป็นต้น ซึง่ บริษทั ฯ สามารถผลิตได้หลากหลาย
ขนาดและรูปแบบ เพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
แผ่ น เหล็ ก เคลื อ บขึ้ น ลอนที่ เ ป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข อง
บริษัทฯ มีคุณสมบัติกันน�้ำรั่วซึม ทนความร้อนเหมาะกับ
สภาวะอากาศในประเทศไทย สะท้อนแสงและความร้อนได้ดี
ท�ำให้ภายในตัวอาคารมีอุณหภูมิต�่ำกว่าอาคารที่ใช้กระเบื้อง
หรือวัสดุอื่นมุงหลังคา อีกทั้งยังใช้ได้ในสภาพแวดล้อมที่มี
การกัดกร่อนรุนแรงเนือ่ งจากมีความต้านทานต่อการกัดกร่อน
ของสนิม และยังมีน�้ำหนักเบา ใช้โครงสร้างที่รองรับน้อยลง

จึงท�ำให้ประหยัดค่าโครงสร้างและประหยัดเวลาในการติดตัง้
รูปทรงของแผ่นเหล็กเคลือบขึ้นลอนนี้สามารถดัดให้โค้งคว�่ำ
หรือหงายได้อย่างอิสระ ท�ำให้เกิดการออกแบบทีห่ ลากหลาย
เพิม่ ความสวยงามให้แก่อาคาร โดยมีอายุการใช้งานยาวนาน
รั บ ประกั น สู ง สุ ด ถึ ง 30 ปี ซึ่ ง ยาวนานกว่ า แผ่ น เหล็ ก
เคลือบสังกะสีธรรมดาถึง 4 เท่า
ชนิดและคุณสมบัติของแผ่นเหล็กเคลือบขึ้นลอน
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ และการให้บริการติดตั้ง
ลูกค้าของบริษัทฯ สามารถเลือกแผ่นเหล็กเคลือบ
ขึ้นลอนที่ท�ำจากวัสดุที่ต่างกันได้โดยวัสดุแต่ละชนิดจะมี
ความทนทานและการรับประกันทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ วัสดุดงั กล่าว
แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
(1) แผ่นเหล็กชนิดไม่เคลือบสี
ท�ำจากแผ่นเหล็กกล้าเคลือบทับด้วยสารผสมระหว่าง
อลูมเิ นียมร้อยละ 55 สังกะสีรอ้ ยละ 43.5 และซิลคิ อนร้อยละ 1.5
(Zincalume) โดยอลูมเิ นียมช่วยเป็นเกราะป้องกันการกัดกร่อน
ที่เกิดจากการท�ำปฏิกิริยาระหว่างอากาศกับตัวเนื้อเหล็ก
ส่วนสังกะสีช่วยป้องกันการกัดกร่อนบริเวณขอบตัดและ
รอยขีดข่วนท�ำให้แผ่นเหล็กดังกล่าว  มคี วามทนทานเหนือกว่า
เหล็กเคลือบสังกะสีโดยทั่วไป
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ภาพแสดงชั้นเคลือบของแผ่นเหล็กชนิดไม่เคลือบสี

หมายเหตุ: ความหนาของเหล็กกล้าก่อนเคลือบ 0.25-0.55 มิลลิเมตร

ตารางแสดงแผ่นเหล็กชนิดไม่เคลือบสีรุ่นต่างๆ
กลุ่มของวัสดุ

ปริมาณการเคลือบขั้นต่ำ�
(กรัมต่อตารางเมตร)

การรับประกัน

Zacs RW 90

90

รับประกันการกัดกร่อน 7 ปี

Zacs RW 100

100

รับประกันการกัดกร่อน 10 ปี

ZINCALUME®

150

รับประกันการกัดกร่อน 20 ปี

(2) แผ่นเหล็กชนิดเคลือบสี
ท�ำจากแผ่นเหล็กชนิดไม่เคลือบสี น�ำมาเคลือบด้วยสารปรับสภาพพืน้ ผิวซึง่ ท�ำหน้าทีเ่ พิม่ การยึดเกาะระหว่างเหล็กและสีทนี่ ำ� มา
เคลือบทับเพือ่ กันการหลุดร่อนและการแตกเป็นแผ่นๆ จากนัน้ รองพืน้ ด้วยสีผสมสารยับยัง้ การกัดกร่อน แล้วเคลือบทับด้วยสีคณ
ุ ภาพสูง
จึงท�ำให้แผ่นเหล็กชนิดเคลือบสีนี้มีความทนทานต่อการกัดกร่อนสูงกว่าแผ่นเหล็กชนิดไม่เคลือบสี ลูกค้าสามารถเลือกสีได้
ตามความต้องการถึง 12 สี
ภาพแสดงชั้นเคลือบของแผ่นเหล็กชนิดเคลือบสี
สี Polyester เคลือบผิวด้านหน้า
สีรองพื้น Epoxy เพื่อป้องกันการกัดกร่อน
เหล็กเคลือบชั้นใน
ผิวประสานชั้นเคลือบโลหะและสี เพื่อเพิ่มคุณสมบัติการยึดเกาะ
และป้องกันการกัดกร่อน
ผิวประสานชั้นเคลือบโลหะและสี
สีรองพื้น Epoxy
หมายเหตุ: ส�ำหรับ Clean COLORBOND® จะมีชนั้ ของสีเคลือบ
Polyester เคลือบด้านหลังเพิ่มอีก 1 ชั้น เพื่อเสริม
ความคงทน และความสวยงาม
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ตารางแสดงแผ่นเหล็กชนิดเคลือบสีรุ่นต่างๆ
กลุ่มของวัสดุ

ปริมาณการเคลือบขั้นต่ำ�
(กรัมต่อตารางเมตร)

การรับประกัน

P-Zacs SC 90

Zacs RW 90

รับประกันการกัดกร่อน 12 ปี

P-Zacs RW 100

Zacs RW 100

รับประกันการกัดกร่อน 20 ปี

Clean
COLORBOND®

AZ150

รับประกันการกัดกร่อน 30 ปี
รับประกันการหลุดลอก ซีดจาง
และการแตกเป็นแผ่นของสี 10 ปี
รับประกันฝุ่นไม่เกาะ 5 ปี

2. แปเหล็กกล้าก�ำลังสูง (High Strength Purlins)
นอกจากแผ่นเหล็กเคลือบขึน้ ลอน (Roll Forming Metal Sheet) ซึง่ บริษทั ฯ ผลิตและจัดจ�ำหน่ายแล้ว ในปี 2549 บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นา
สายการผลิตผลิตภัณฑ์แปเหล็กกล้าก�ำลังสูงตัว “C” และ “Z” ผลิตโดยการขึน้ รูป จากแผ่นเหล็กกล้าก�ำลังสูง (G450) ทีเ่ คลือบกันสนิม
ด้วยสังกะสี แปทัง้ สองชนิดเหมาะส�ำหรับใช้ในงานโครงสร้างเหล็กรับหลังคา หรือโครงเคร่ารับผนังอาคาร เน้นวัสดุนำ�้ หนักเบากว่า
แปเหล็กด�ำทีม่ จี ำ� หน่ายทัว่ ไป ลดงานเชือ่ มและไม่ตอ้ งท�ำสี ติดตัง้ รวดเร็ว โดยใช้ระบบน็อตสกรู

ตัว C

ตัว Z
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3. ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
บริ ษั ท ฯ จัด จ�ำหน่ายผลิต ภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ย วข้ องกั บ
หลังคาและฝาผนัง โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพือ่ เป็นผลิตภัณฑ์
เสริมกับผลิตภัณฑ์หลักทีบ่ ริษทั ฯ เป็นผูผ้ ลิต เพือ่ ให้การตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้ามีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น
(1) หลังคาโปร่งแสง
บริ ษั ท ฯ เป็ น ผู ้ จั ด จ� ำ หน่ า ยหลั ง คาโปร่ ง แสง
SKYLIGHT ส�ำหรับอาคารทีต่ อ้ งการแสงธรรมชาติเข้าสูอ่ าคาร
ซึง่ บริษทั ฯ จัดจ�ำหน่ายหลังคาโปร่งแสงทัง้ ส�ำหรับอาคารทัว่ ไป
และอาคารปรับอากาศ
(2) อุปกรณ์ประกอบ
เพือ่ การจัดจ�ำหน่ายทีค่ รบวงจร บริษทั ฯ ยังเป็นผูจ้ ดั
จ�ำหน่ายอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งหลังคาและฝาผนังต่างๆ
เช่น ฉนวนกันความร้อน สกรู เป็นต้น ซึ่งมีความเหมาะกับ
ลักษณะการใช้งานกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
(3) ระบบโครงสร้างส�ำเร็จรูป (PEB)
บริษทั ฯ เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายระบบโครงสร้างเหล็ก
ส�ำเร็จรูป (PEB) ซึง่ เป็นนวัตกรรมล่าสุดทีอ่ อกแบบ โดยวิศวกร
มืออาชีพที่มีประสบการณ์สูงตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ
ภายใต้มาตรฐานการออกแบบสากล จัดส่งเป็นชุดถึงสถานที่
ก่อสร้าง ซึง่ แต่ละชิน้ ส่วนของโครงสร้างถูกออกแบบให้ทำ� การ
ยึดต่อด้วยระบบสลักเกลียวและน็อต
4. การบริการติดตั้ง
บริ ษั ท ฯ มี ก ารให้ บ ริ ก ารติ ด ตั้ ง ส� ำ หรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ทุกประเภทที่บริษัทฯ ผลิตและจัดจ�ำหน่ายทั่วประเทศ โดยใช้
วิธีการจ้างผู้รับเหมาช่วงหรือใช้ทีมงานติดตั้งของบริษัท โดย
มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรมของบริษัทฯ เป็นผู้ควบคุมคุณภาพ
การติดตั้งโดยรวม ปัจจุบันบริษัทฯ มีผู้รับเหมาช่วงที่ผ่านการ
ประเมินและคัดเลือกแล้วมากกว่า 20 ราย ทั้งนี้ หากเกิด
ความล่าช้าหรือความเสียหายในการติดตัง้ ผูร้ บั เหมาช่วงจะเป็น
ผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด ทีเ่ กิดขึน้ และมีการรับประกันงาน
ที่ติดตั้งให้กับบริษัทฯ เป็นเวลา 1 ปี

กลยุทธ์การแข่งขัน ดังนี้
(1) บริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ผลิต จัดจ�ำหน่าย และให้บริการ
ติดตัง้ วัสดุมงุ หลังคาและผนังประเภทแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสี
ผสมอลูมิเนียมขึ้นรูปลอน ทั้งชนิดเคลือบสีและไม่เคลือบสี
ซึ่ ง จัดอยู่ในตลาดอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง
ในรูปแบบการแข่งขันต่างๆ กัน บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการ
ซึ่งเป็นทั้งผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า
“ROLLFORM” ของบริษทั ฯ เองได้ใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง
และสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าและองค์กรโดยชูตราสินค้า
“ROLLFORM” ในการน�ำเสนอสินค้าและบริการ ซึ่งเป็น
ส่ ว นส� ำ คั ญ ในการ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม และความน่ า เชื่ อ ถื อ
ในการแข่งขันประกอบกับการได้รบั อนุมตั จิ าก บริษทั เอ็นเอส
บลูสโคป (ประเทศไทย) จ�ำกัด ให้ใช้ตราสินค้าของบริษัท
ผูจ้ ดั จ�ำหน่ายวัตถุดบิ “Steel Supplied by BlueScope Steel”
เพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าผลิตภัณฑ์ “ROLLFORM”
ของบริ ษั ท ฯ ผลิ ต จากวั ส ดุ ที่ ไ ด้ ม าตรฐานสากล อั น เป็ น
หนึ่งในกลยุทธ์การตลาดของบริษัทฯ
(2) บริษัทฯ เน้นท�ำการตลาดโดยการกระจายสินค้า
ผ่านเครือข่ายตัวแทนจ�ำหน่าย (Dealer) ปัจจุบันบริษัทฯ
มี ตั ว แทนจ� ำ หน่ า ยกว่ า 60 ราย ครอบคลุ ม ตลาดทั้ ง ใน
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ตลอดจนตลาดตามภูมภิ าคอืน่ ๆ
ท�ำให้สนิ ค้าของบริษทั ฯ เข้าถึงผูบ้ ริโภคในภูมภิ าคได้อย่างทัว่ ถึง
อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้รับข้อมูลความเคลื่อนไหวทางการตลาด
ผ่านเครือข่ายตัวแทนจ�ำหน่ายอย่างต่อเนือ่ ง นับว่าเป็นอีกหนึง่
กลยุทธ์ทางการตลาดที่บริษัทฯ ยังคงรักษาไว้
(3) บริ ษั ท ฯ เน้ น การท� ำ ตลาดในภาพกว้ า งมากขึ้ น
พร้อมกับการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกันควบคูก่ นั
ไปด้วย บริษัทฯ ได้พัฒนาและแนะน�ำสู่ตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่
คือแปเหล็กกล้า ก�ำลังสูงตัว “C” และ “Z” ผลิตจากเหล็กกล้า
ก�ำลังสูง G450 ที่เคลือบกันสนิมด้วยสังกะสี มีจุดเด่นคื อ
เป็ น แปเหล็ ก กล้ า น�้ ำ หนั ก เบาไม่ ต ้ อ งเชื่ อ ม ไม่ ต ้ อ งท� ำ สี
ติดตัง้ รวดเร็วโดยใช้ระบบน็อตสกรู เพิม่ ขีดความสามารถ และ
สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ ในอันที่จะน�ำเสนอสินค้าและ
บริการของบริษัทฯ ในรูปแบบ Solution Provider
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(4) บริ ษั ท ฯ มุ ่ ง เน้ น ความรวดเร็ ว ในการติ ด ตั้ ง และ
ส่งมอบผลิตภัณฑ์ ซึง่ โดยปกติสำ� หรับผลิตภัณฑ์ แผ่นหลังคาเหล็ก
ไม่เคลือบสีทบี่ ริษทั ฯ เป็นผูผ้ ลิตและติดตัง้ สามารถส่งมอบได้
ภายในเวลาไม่เกิน 7 วันหลังจากได้รับค�ำสั่งซื้อ และหาก
มีความจ�ำเป็นบริษทั ฯ สามารถจัดการการผลิตเพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการที่เร่งด่วนของลูกค้า บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริการ
ที่สร้างความสัมพันธ์ต่อเนื่องในระยะยาว โดยหลังจากขาย
สินค้าแล้ว บริษัทฯ มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
ในด้านต่างๆ เช่น การให้บริการของพนักงานขาย การบริการ
หลั ง การขายและคุ ณ ภาพของสิ น ค้ า เป็ น ต้ น เพื่ อ น� ำ ไป
ปรับปรุงการท�ำงานของบริษทั ฯ ให้ลกู ค้าเกิดความพอใจสูงสุด
(5) บริษทั ฯ มุง่ เน้นการท�ำกิจกรรมส่งเสริมการขายแบบ
ผสมผสานหลายมิติ การโฆษณาประชาสัมพันธ์องค์กร สินค้า
และบริการของบริษทั ฯ ก็ถอื ว่าเป็นมิตหิ นึง่ การสือ่ สารทางการ
ตลาด บริษัทฯ ท�ำกิจกรรมผ่านหลายช่องทาง รวมถึงสื่อทาง
อินเตอร์เน็ตและโซเชียลเน็ตเวิรค์ ซึง่ มีบทบาทมากในปัจจุบนั
เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในวงกว้าง โดยบริษัทฯ
ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่างๆ เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าหลัก
ให้มากขึ้น
สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม
สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมแผ่นหลังคาเหล็ก
เคลือบขึน้ ลอนในปัจจุบนั มีความรุนแรงมากขึน้ โดยทัว่ ไปเน้น
การแข่งขันในด้านราคา คุณภาพสินค้า รูปแบบ และบริการ
หลังการขาย ธุรกิจนีม้ ที งั้ บริษทั ทีเ่ ป็น ผูจ้ ดั จ�ำหน่ายเพียงอย่างเดียว
และบริษทั ทีเ่ ป็นทัง้ ผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จ�ำหน่าย ส�ำหรับบริษทั ทีม่ ี
ลักษณะเป็นผูจ้ ดั จ�ำหน่ายเพียงอย่างเดียวนัน้ สามารถเข้ามา
ในธุรกิจได้งา่ ย อย่างไรก็ตามจะเสียเปรียบในเรือ่ งของต้นทุน
สินค้า และความช�ำนาญในการให้บริการก่อนและหลังการขาย
ส่งผลให้แข่งขันในตลาดได้ยาก ส่วนบริษทั ทีเ่ ป็นทัง้ ผูผ้ ลิตและ
ผู้จัดจ�ำหน่ายนั้น ปัจจุบันอุตสาหกรรมแผ่นหลังคาเหล็ก
เคลือบรีดลอนในประเทศไทยมีผผู้ ลิตขนาดใหญ่ จ�ำนวน 3 ราย
ซึ่งครองส่วนแบ่งตลาดรวมกันประมาณร้อยละ 52 คือบริษัท
เอ็นเอส บลูสโคป ไลสาจท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษทั
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษทั ศูนย์บริการเหล็กสยาม จ�ำกัด และบริษทั กรุงเทพผลิตเหล็ก
จ�ำกัด (มหาชน) และมีผู้ผลิตขนาดกลางและขนาดเล็ก
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ทัง้ นี้ ความได้เปรียบเชิงแข่งขันในอุตสาหกรรมนีไ้ ด้แก่
คุณภาพของวัตถุดบิ และการติดตัง้ ความสามารถในการแข่งขัน
ด้านราคา รูปแบบของลอนทีต่ รงตามความต้องการของลูกค้า
ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน และบริการหลังการขาย
บริษัทผู้ผลิตขนาดใหญ่มีความได้เปรียบในด้านความหลาก
หลายของผลิตภัณฑ์ และเงินทุนหมุนเวียน ซึง่ สามารถรองรับ
การบริการการติดตั้งโครงการขนาดใหญ่ได้ ดังนั้นกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายของบริษทั เหล่านีจ้ งึ เน้นฐานลูกค้าโครงการขนาดใหญ่
ผู้ผลิตขนาดกลาง รวมทั้งตัวบริษัทฯ เองมีสัดส่วนการตลาด
โดยรวมประมาณร้อยละ 18 ซึ่งให้บริการโดยเน้นฐานลูกค้า
รายย่อยขนาดกลางและเล็ก โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรม
ส่วนผูผ้ ลิตขนาดเล็กซึง่ มีสว่ นแบ่งการตลาดโดยรวมประมาณ
ร้ อ ยละ 30 ค่ อ นข้ า งเสี ย เปรี ย บในด้ า นเงินทุนหมุนเวียน
ความหลากหลายของสินค้า ต้นทุนสินค้าขายและความสามารถ
ในการให้บริการโครงการขนาดใหญ่ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ซึง่ จัดอยูใ่ นกลุม่
ผูผ้ ลิตขนาดกลาง มีความได้เปรียบในการแข่งขันเมือ่ เทียบกับ
กลุม่ ผูผ้ ลิตขนาดกลางด้วยกัน เนื่องจาก
1. ประสบการณ์ในธุรกิจที่ยาวนานถึง 22 ปี ท�ำให้
บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจมีการกระจายฐานลูกค้า
รายย่ อ ยอย่ า งกว้ า งขวางและมี ก ารเติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยรวมแล้วบริษทั ฯ มีฐานลูกค้าประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
กว่า 500 ราย ซึ่งบริษัทฯ ยังคงรักษาลูกค้ากลุ่มเดิมที่ยังมี
ศักยภาพเอาไว้
2. บริษัทฯ มีการสร้างตราสินค้า “ROLLFORM” เป็น
ของตนเอง เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคจดจ�ำตราสินค้า รูปลักษณ์ คุณภาพ
สินค้า และคุณภาพการบริการภายใต้ตราสินค้าดังกล่าว
3. ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ผ่ น หลั ง คาเหล็ ก เคลื อ บขึ้ น ลอน
ของบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1128-2535 “แผ่นเหล็กมุง
หลังคา”
4. เป็นหนึ่งในหลายบริษัทฯ ที่ได้รับการยอมรับให้ใช้
ตราสินค้า “Steel Supplied by BlueScope Steel” จาก
บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ�ำกัด ผู้ผลิตวัตถุดิบ
รายใหญ่ของประเทศไทย เนื่องจากมีการใช้วัตถุดิบหลัก
เกือบทัง้ หมดจากบริษทั เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ซึ่งมีชื่อเสียงในตลาดถึงคุณภาพของวัตถุดิบที่สม�่ำเสมอและ
ได้มาตรฐานในระดับสากล โดยลูกค้าทีซ่ อื้ สินค้ากับบริษทั ทีใ่ ช้
ตราสินค้านีจ้ ะได้รบั ใบรับประกันสินค้าโดยตรงจากบริษทั เอ็นเอส
บลูสโคป (ประเทศไทย) จ�ำกัด
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5. มุ ่ ง เน้ น การตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า
โดยน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ร่วมกับการขายสินค้าในปัจจุบนั
เพื่อสร้างความหลากหลาย เพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค
มากยิ่ ง ขึ้ น นอกจากนี้ ยั ง มี ค วามรวดเร็ ว ในการให้ บ ริ ก าร
สามารถปรับแผนการผลิตเพือ่ ตอบสนองความต้องการทีเ่ ร่งด่วน
ของลูกค้า รักษาโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ
6. มีเครือข่ายตัวแทนจ�ำหน่ายในภูมภิ าคต่างๆ จ�ำนวน
กว่า 60 ราย สามารถเข้าถึงผูบ้ ริโภคในพืน้ ที่ ได้กว้างขวางยิง่ ขึน้
โดยเฉพาะโรงงานอุ ต สาหกรรมขนาดเล็ ก ในต่ า งจั ง หวั ด
ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ก�ำลังอยู่ในระหว่างการขยายเครือข่าย
การจัดจ�ำหน่ายเพือ่ ให้ครอบคลุมพืน้ ทีใ่ นภาคเหนือและภาคใต้
แม้ว่าอุตสาหกรรมแผ่นหลังคาเหล็กเคลือบขึ้นลอน
มีการแข่งขันทีร่ นุ แรงและมีคแ่ ู ข่งขันเป็นจ�ำนวนมาก อย่างไรก็ตาม
เมื่อพิจารณาจากอัตราการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม
ทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้สร้างใหม่ ประกอบกับโรงงานอุตสาหกรรม
เดิมที่มีความต้องการเปลี่ยนหลังคาเพื่อให้มีความทนทาน
มากยิง่ ขึน้ ท�ำให้บริษทั ฯ มัน่ ใจว่าตลาดของแผ่นหลังคาเหล็ก
เคลือบรีดลอน ยังสามารถขยายตัวได้อีกมากในอนาคต และ
บริษัทฯ ยังมีโอกาสใช้ความได้เปรียบในการแข่งขันในการ
ท�ำให้ยอดขายของบริษัทฯ เติบโตขึ้น

2.1.3 ธุรกิจจ�ำหน่ายและติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof)
ด�ำเนินงานภายใต้บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จ�ำกัด
(SPR) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556
ซึ่ ง เป็ น ผู ้ น� ำ ในการพั ฒ นาธุ ร กิ จ จ� ำ หน่ า ยและติ ด ตั้ ง ระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) เป็น
รายแรกในประเทศไทยและประชาคมอาเซียน โดย SPR ได้แบ่ง
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มลูกค้าบ้านที่อยู่อาศัย
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 SPR ได้แต่งตั้งบริษัท
โฮม โปรดักซ์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ HomePro
เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (SPR Solar Roof) ส�ำหรับลูกค้า บ้านที่อยู่อาศัย
จ�ำนวน 82 สาขาครอบคลุมทั่วประเทศ โดยมีผลิตภัณฑ์
มาตรฐาน 4 ขนาด คือ S, M, L และ XL ทั้งนี้ HomePro
ได้จัดสรรพื้นที่ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นจุดให้
ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ ระบบผลิ ต ไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์
บนหลังคา SPR Solar Roof ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่
www.sprsolarroof.co.th หรือ HomePro Call Center:
02-831-6000
ในปี 2561 SPR ได้มกี ารประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขายอย่างต่อเนือ่ ง ภายใต้แบรนด์ SPR Solar Roof
ร่วมกับ HomePro จ�ำนวน 2 งาน ดังนี้

• เมือ่ วันที่ 16 -25 มีนาคม 2561 SPR ร่วมออกบูธแสดงสินค้าเพือ่ แนะน�ำผลิตภัณฑ์ SPR Solar Roof ภายในงาน HomePro
Expo ครัง้ ที่ 27 ซึง่ ถือเป็นงานแสดงสินค้าตกแต่งบ้านจากผูผ้ ลิตชัน้ น�ำกว่า 300 บริษทั ทีร่ ว่ มกันลดราคาพร้อมโปรโมชัน่ สุดพิเศษ
ณ ฮอลล์ 5-8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยบริษัทฯ ได้รับความสนใจจาก
ลูกค้าเป็นจ�ำนวนมากในการเปิดส�ำรวจเพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
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• เมื่อวันที่ 20-29 กรกฎาคม 2561 SPR ร่วมออกบูธแสดงสินค้าเพื่อแนะน�ำผลิตภัณฑ์ SPR Solar Roof ภายใน
งานโฮมโปร แฟร์ ครั้งที่ 3 (HomePro Fair 2018) ซึ่งได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นจ�ำนวนมากในการเปิดส�ำรวจเพื่อติดตั้ง
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
2. กลุ ่มลูกค้า อาคารพาณิช ย์ อาคารส�ำนั กงาน
อาคารส่วนราชการ
SPR ได้มกี ารประชาสัมพันธ์เพือ่ ติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) ให้แก่ลูกค้า
อาคารพาณิชย์ ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด และ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ เช่ น ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น เพือ่ ประโยชน์ทางตรง
ในการประหยัดค่าไฟฟ้าแก่ลกู ค้า และประโยชน์ทางอ้อม เช่น
การปลดปล่อยก๊าซ CO2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการก่อปัญหา
สภาวะโลกร้อน
3. กลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม
SPR ได้มุ่งเน้นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น
เนือ่ งจากภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตไฟฟ้า
จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ โดยส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ได้กำ� หนดนโยบายให้ผปู้ ระกอบการ
ที่ ติ ด ตั้ ง ระบบผลิ ต ไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ บ นหลั ง คา
สามารถน� ำ ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการติ ด ตั้ ง จ� ำ นวน ร้ อ ยละ 50
ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลได้ จนถึงปี 2563 ส่งผลท�ำให้
ในปี 2561 SPR มีกลุม่ ลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมเพิม่ มากขึน้
กลยุทธ์การแข่งขันดังนี้
SPR มีแผนการด�ำเนินงานอย่างชัดเจน โดยมีพนั ธมิตร
ทางธุรกิจร่วมกับ Kyocera Corporation (Kyocera) ซึ่งเป็น
ผู้น�ำในนวัตกรรมการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีคุณภาพ
สูงสุดในระดับสากล SPR มีความใส่ใจในการติดตั้งระบบ

ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา เพื่อให้ลูกค้าได้รับ
ผลประโยชน์สูงสุดและสร้างความเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์ของ
บริ ษั ท ฯ สามารถตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า
อย่างครบวงจร ภายใต้กลยุทธ์ดังนี้
Best Value ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าทันที และ
ช่วยลดสภาวะโลกร้อนทันทีหลังการติดตัง้ โดย SPR ได้เล็งเห็น
ถึงความส�ำคัญของค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า ของลูกค้าที่สามารถ
ควบคุมได้ ซึ่งการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Roof) เป็นการตอบโจทย์ การควบคุม
รายจ่ า ยค่ า ไฟฟ้ า ให้ กั บ ลู ก ค้ า ทั้ ง ยั ง เป็ น การสนั บ สนุ น
การใช้พลังงานสะอาด
Best Design ทีมงานมืออาชีพของ SPR ให้บริการ
ลูกค้าแบบครบวงจร ตัง้ แต่การส�ำรวจ การออกแบบ การติดตัง้
การทดสอบการท�ำงานของระบบ การยื่นเอกสารราชการ
รวมถึงการบริการหลังการขาย โดยทีมงานวิศวกรรมทีม่ คี วามรู้
และความเชี่ยวชาญในการให้บริการลูกค้า
Best Output ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา เลือกใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีคุณภาพสูงสุด
ผลิตโดย Kyocera Corporation (Kyocera) ประเทศญีป่ นุ่ และ
อุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงสุดเพื่อความยั่งยืนของระบบยาวนาน
กว่า 25 ปี
Best Service SPR ให้การบริการติดตามและรายงาน
การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา เป็นระยะเวลา 2 ปี
เพื่ อ ยื น หยั ด ในการให้ บ ริ ก ารที่ เ ป็ น เลิ ศ โดยหลั ง จากที่ มี
การเชือ่ มต่อระบบเสร็จสิน้ แล้ว SPR มีการติดตามค่าพลังงาน
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ผ่านทางระบบประมวลผลและการใช้พลังงานของลูกค้า
ในแบบเรียลไทม์ โดยมีการรายงานผลออกมาในรูปแบบ
รายงานประจ�ำวัน ประจ�ำเดือน และประจ�ำปี ซึ่งสามารถ
แสดงผลทัง้ ค่าพลังงาน จ�ำนวนหน่วยทีผ่ ลิตได้จากระบบการใช้
พลั ง งานของลู ก ค้ า สภาพภู มิ อ ากาศ และประมาณการ
ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสูช่ นั้ บรรยากาศ รายงานนี้
จะท�ำให้ลูกค้าสามารถทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นของระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) และ SPR
ยังสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งยังสามารถ
ใช้เป็นส่วนหนึง่ ในการวางแผนการใช้พลังงานได้อย่างเหมาะสม
อีกด้วย
สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม
ธุรกิจจ�ำหน่ายและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) มีแนวโน้ม ในการแข่งขันสูงขึน้
จากการทีภ่ าครัฐมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ ท�ำให้มผี ปู้ ระกอบการสนใจท�ำธุรกิจ
โซลาร์รูฟมากขึ้น รวมถึงอุปกรณ์ในการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา มีการน�ำเข้าจากต่างประเทศด้วยระดับ
คุณภาพและราคาที่หลากหลาย จึงก่อให้เกิดการแข่งขัน
ด้านราคาอย่างรุนแรง
อย่างไรก็ตาม SPR มีทมี งานทีม่ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญ
และประสบการณ์ในการด�ำเนินการธุรกิจผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) มาอย่างยาวนาน และ
เลื อ กใช้ อุ ป กรณ์ ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง สุ ด โดยใช้ แ ผงเซลล์
แสงอาทิตย์จาก Kyocera ซึ่งมีประสบการณ์ในการผลิตและ
จ�ำหน่ายแผงเซลล์แสงอาทิตย์มายาวนานกว่า 60 ปี และ
เครือ่ งแปลงกระแสไฟฟ้าจาก SMA ซึง่ เป็นผูผ้ ลิตและจ�ำหน่าย
เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจากประเทศเยอรมนี ที่มีผลิตภัณฑ์
จ� ำ หน่ า ยทั่ ว โลก รวมถึ ง อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ ต่ า งๆ
แบบเดียวกับที่ใช้ในโซลาร์ฟาร์ม เพื่อการันตี ในมาตรฐาน
อุปกรณ์ตา่ งๆ ว่ามีคณ
ุ ภาพจากการใช้งานจริง จึงท�ำให้มนั่ ใจ
ได้ว่าจะสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการ รายอื่นได้
2.1.4 ผูแ้ ทนจ�ำหน่ายและผูใ้ ห้บริการเครือ่ งแปลงกระแสไฟฟ้า
(Inverter) อย่างเป็นทางการ (Authorised Sales &
Service Partnership) ของ SMA Solar Technology
AG (SMA) ประเทศเยอรมนี
ด�ำเนินงานภายใต้บริษัท โซล่า เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง
จ�ำกัด (SPE) ตัง้ แต่เดือนกรกฏาคม 2561 เป็นต้นมา ซึง่ SMA
เป็นผู้น�ำด้านการผลิตเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter)

ถือเป็นอุปกรณ์หลักในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
SMA มียอดขายครึง่ แรกของปี 2561 จ�ำนวน 394.6.5 ล้านยูโร
มีก�ำไรสุทธิ 11 ล้านยูโร รวมการผลิตกระแสไฟฟ้ากว่า 4,305
เมกะวัตต์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561) โดยมีผลิตภัณฑ์
และโซลู ชั่ น ระบบผลิ ต ไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ อั น ทรง
ประสิทธิภาพ ทั้งแบบใช้ในบ้านพักอาศัย ใช้เพื่อการพาณิชย์
และใช้ในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ ระบบของ
SMA สามารถรองรับการต่อเชื่อมแบตเตอรี่ได้หลายประเภท
ทั้ ง นี้ SMA เป็ น บริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แฟรงก์เฟิร์ตแห่งประเทศเยอรมนี ประเภท Prime Standard
(รหัส S92)
อีกทั้ง SPCG ยังเลือกใช้เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า
(Inverter) จาก SMA ด้วยเชือ่ มัน่ ในคุณภาพ และประสิทธิภาพ
ในการท�ำงานของระบบ Inverter ประกอบกับเทคโนโลยี
ทีท่ นั สมัย เป็นทีย่ อมรับในระดับสากล โดยโครงการโซลาร์ฟาร์ม
ทุ ก แห่ ง รวมทั้ ง การให้ บ ริ ก ารติ ด ตั้ ง ระบบผลิ ต ไฟฟ้ า จาก
พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) ให้กบั ลูกค้าทุกราย
จนกระทั่ ง เมื่ อ SMA ก� ำ ลั ง มองหา Strategic Partner
ในภูมิภาคอินโดจีน และ SPCG ถือเป็นลูกค้าที่มีสัดส่วน
มากกว่า 60% ของจ�ำนวน Inverter ทัง้ หมดในภูมภิ าคนี้ SPCG
จึงเล็งเห็นโอกาสในการ ท�ำธุรกิจในด้านการจัดจ�ำหน่ายและ
การให้บริการทัง้ ในประเทศไทยและภูมภิ าคอินโดจีน จึงท�ำให้
SPE ซึง่ เป็นบริษทั ในเครือของ SPCG ได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็นผูแ้ ทน
Authorised Sales & Service Partnership อย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 บริษัทฯ ได้มีการจัดงาน
แถลงข่าวความร่วมมือกับ SMA Solar Technology AG
(SMA) ประเทศเยอรมนี โดย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ
ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ SPCG พร้อมด้วย
Mr.Rakesh Khanna Managing Director of SMA India และ
Mr.Joseph Helweg, Head of Global Service Operations
APAC ณ โรงแรมเซ็ น ทรั ล พลาซา ลาดพร้ า ว ในฐานะที่
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง่ จ�ำกัด “SPE” (บริษทั ในเครือ
ของ SPCG) ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจ�ำหน่ายและผู้ให้
บริการเครือ่ งแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) อย่างเป็นทางการ
(Authorised Sales & Service Partnership) เพียงรายเดียว
ในประเทศไทย เพื่อดูแลลูกค้าของ SMA ทั้งในประเทศไทย
และภูมิภาคอินโดจีนอีก 4 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศ
เวียดนาม ลาว กัมพูชา และพม่า
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กลยุทธ์การแข่งขันดังนี้
(1.) ด้านการเป็นผู้แทนจ�ำหน่าย
SPE มีความมุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจในฐานะผู้แทน
จ�ำหน่ายเครือ่ งแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) จาก SMA Solar
Technology AG (SMA) ประเทศเยอรมนี โดยในช่วงเริ่มต้น
ได้มีการตั้งเป้าหมายของธุรกิจนี้ โดยก�ำหนดส่วนแบ่งการ
ตลาดให้ได้ 30% ของมูลค่าการซือ้ ขายในประเทศไทย ซึง่ จาก
การส�ำรวจตลาดประเทศไทย มีความต้องการ Inverter ใน
ตลาดโซลาร์รฟู เป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะกลุม่ String Inverter
โดย SPE จะเริ่มรุกธุรกิจในตลาดนี้ก่อน
อย่างไรก็ตาม SPE จ�ำเป็นต้องเริ่มต้นท�ำการตลาด
ทั้งในส่วนของลูกค้าผู้ใช้งาน Inverter รายเดิม ให้ได้รับทราบ
เพื่อมุ่งหวังการต่อยอดการจัดจ�ำหน่ายในอนาคต ตลอดจน
การเสาะแสวงหาลูกค้ารายใหม่ที่เพิ่มเติมมากขึ้น นอกจากนี้
ยังมีโอกาสท�ำการตลาดในภูมิภาคอินโดจีนอีก 4 ประเทศ
ประกอบด้ ว ย ประเทศเวีย ดนาม ลาว กัม พูชา และพม่ า
โดยเริ่มจากประเทศเวียดนามก่อน ซึ่งตลาดโซลาร์รูฟถือเป็น
ตลาดใหม่และก�ำลังเริม่ ต้น ท�ำให้มองเห็นโอกาสในการน�ำเสนอ
ผลิตภัณฑ์ของ SMA
(2.) ด้านการเป็นผู้ให้บริการ
SPE มีความมุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจในฐานะผู้ให้
บริการเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) จาก SMA Solar
Technology AG (SMA) ประเทศเยอรมนี โดยมีทีมงานที่มี
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ความรู้และประสบการณ์ในการท�ำงานร่วมกับ SMA มาเป็น
ระยะเวลานาน ท�ำให้มนั่ ใจได้วา่ จะน�ำมาพัฒนาการให้บริการ
ลูกค้าของ SPE ตลอดจนลูกค้ากลุ่มใหม่ให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุดเทียบเท่ามาตรฐานการบริการจาก SMA ซึ่งเป็นหัวใจ
ส�ำคัญในการสร้างความเชือ่ มัน่ และ ความไว้วางใจในธุรกิจนีด้ ว้ ย
ทั้งนี้ SPE ยังเข้ามาช่วยท�ำให้ลูกค้าผู้ใช้ Inverter ทุกรายได้
รับการบริการทีด่ ยี งิ่ ขึน้ จากเดิม และสามารถช่วยแก้ปญ
ั หาใน
เบือ้ งต้นได้ทนั ที เนือ่ งจากลูกค้าผูใ้ ช้ Inverter บางรายประสบ
ปัญหาในเรือ่ งของการติดต่อสือ่ สาร เช่น เรือ่ งของก�ำแพงภาษา
และเวลาที่ ต ่ า งกั น ของแต่ ล ะประเทศ ท� ำ ให้ ลู ก ค้ า ไม่ ไ ด้
รับความสะดวกในการติดต่อ เป็นต้น
สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม
ปัจจุบนั มีผผู้ ลิตและจ�ำหน่ายเครือ่ งแปลงกระแสไฟฟ้า
(Inverter) ในประเทศไทยจ�ำนวนมาก ท�ำให้เกิดการแข่งขันที่
สูงขึ้น ซึ่งการแข่งขันส่วนใหญ่จะอยู่ในตลาด Solar Roof
โดยเฉพาะกลุ่มผู้ผลิตและจ�ำหน่ายที่มาจากฝั่งเอเชีย จะเน้น
การใช้กลยุทธ์ดา้ นราคาเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม SPE ในฐานะ
ทีเ่ ป็นผูแ้ ทนจ�ำหน่ายและ ผูใ้ ห้บริการรายใหม่ มีความมุง่ มัน่ ใน
การให้บริการด้วยคุณภาพที่ดีที่สุด ด้วยการน�ำเสนอโซลูชั่น
แพ็คเกจทีต่ อบสนองความต้องการของลูกค้า และการบริการ
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเทียบเท่ามาตรฐานการบริการจาก
SMA ดังนั้น จึงมีความได้เปรียบในการแข่งขัน
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2.2 โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ สามารถแบ่งได้เป็น 4
ประเภท กล่าวคือ
2.2.1 รายได้จากธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
(Solar Farm) ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 ส่วนคือ
1. รายได้จากการจ�ำหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
จากโซลาร์ฟาร์ม
2. รายได้จากธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างโซลาร์
ฟาร์มแบบครบวงจร (EPC)
3. รายได้จากธุรกิจบริการด้านการปฏิบตั กิ าร บ�ำรุงรักษา
และการประมวลผลโซลาร์ฟาร์ม (OM&M)

โครงสร้างรายได้

(1) ธุรกิจ Solar Farm
1. รายได้จากการจำ�หน่ายไฟฟ้า
2 รายได้จากสัญญาก่อสร้าง
3. รายได้จากการให้บริการ
4.รายได้จากการขาย

2.2.2 รายได้จากธุรกิจหลังคาเหล็กและโครงสร้างพร้อม
บริการครบวงจร (Steel Roof) ซึง่ แบ่งได้เป็น 2 ส่วนคือ
1. รายได้จากการขาย
2. รายได้จากการขายพร้อมติดตั้ง

รวมรายได้ธุรกิจ Solar Farm

2.2.3 รายได้จากธุรกิจจ�ำหน่ายและติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof)
ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ส่วนคือ
1. รายได้จากการขาย
2. รายได้จากการขายพร้อมติดตั้ง

2. รายได้จากการขายพร้อมติดตั้ง

2.2.4 ผู ้ แ ทนจ� ำ หน่ า ยและผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารเครื่ อ งแปลง
กระแสไฟฟ้า (Inverter) อย่างเป็นทางการ (Authorised
Sales & Service Partnership) ของ SMA Solar
Technology AG (SMA) ประเทศเยอรมนี ซึ่งแบ่ง
ได้เป็น 2 ส่วนคือ
1. รายได้จากการขาย
2. รายได้จากการบริการ

2. รายได้จากการขายพร้อมติดตั้ง

โครงสร้างรายได้ของบริษทั ฯ ส�ำหรับรอบปีบญ
ั ชีสนิ้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559,2560 และ 2561 สรุปได้ดังต่อไปนี้

รวมรายได้จาก Authorised Sales & Service Partnership

(2) ธุรกิจ Steel Roof
1. รายได้จากการขาย

รวมรายได้ธุรกิจ Steel Roof
(3) ธุรกิจ Solar Roof
1. รายได้จากการขาย

รวมรายได้ธุรกิจ Solar Roof
(4) รายได้จาก Authorised Sales & Service Partnership
1. รายได้จากการขาย
2. รายได้จากการบริการ

(5) รายได้อื่น
รวมรายได้ทั้งหมด
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบการเงินรวม

รอบปีสิ้นสุดวันที่

รอบปีสิ้นสุดวันที่

รอบปีสิ้นสุดวันที่

รอบปีสิ้นสุดวันที่

รอบปีสิ้นสุดวันที่

รอบปีสิ้นสุดวันที่

31-ธ.ค.-59

31-ธ.ค.-60

31-ธ.ค.-61

31-ธ.ค.-59

31-ธ.ค.-60

31-ธ.ค.-61

มูลค่า
(ล้านบาท)

ร้อยละ*

มูลค่า
(ล้านบาท)

ร้อยละ*

มูลค่า
(ล้านบาท)

ร้อยละ*

มูลค่า
(ล้านบาท)

-

-

-

-

-

- 4,361.50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ร้อยละ*

มูลค่า
(ล้านบาท)

ร้อยละ*

มูลค่า
(ล้านบาท)

ร้อยละ*

78.7

4,273.0

69.8

4,297.5

71.1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.0

0.1

4.6

0.1

-

-

- 4,361.50

78.7

4,279.0

69.9

4,302.1

71.2

-

-

-

-

143.1

2.6

148.2

2.4

99.8

1.6

-

-

-

-

-

68.3

1.2

61.9

1.0

66.0

1.1

-

-

-

-

-

-

211.4

3.8

210.1

3.4

165.8

2.7

-

-

-

-

-

-

12.4

0.2

19.7

0.3

34.2

0.6

-

-

-

-

-

-

862.8

15.6

1,499.6

24.5

1,415.6

23.4

-

-

-

-

-

-

875.2

15.8

1,519.3

24.8

1,449.8

24.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.2

0.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.3

0.1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.5

0.1

1,636.90

100.0

1,615.4

100.0

1,648.3

100.0

96.2

1.7

114.8

1.9

118.3

2.0

1,636.90

100.0

1,615.4

100.0

1,648.3

100.0 5,544.30

100.0

6,123.2

100.0

6,046.5

100.0

หมายเหตุ: * ร้อยละของรายได้รวม
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โครงสร้างรายได้ของบริษทั ฯ จากธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม ซึง่ บริษทั ฯ ด�ำเนินการผ่าน SPC ส�ำหรับรอบปีบญ
ั ชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559, 2560 และ 2561 สรุปได้ดังต่อไปนี้

โครงสร้างรายได้

รอบปีสิ้นสุดวันที่
31-ธ.ค.-59

รอบปีสิ้นสุดวันที่
31-ธ.ค.-60

รอบปีสิ้นสุดวันที่
31-ธ.ค.-61

มูลค่า
(ล้านบาท)

ร้อยละ *

มูลค่า
(ล้านบาท)

ร้อยละ *

มูลค่า
(ล้านบาท)

ร้อยละ *

1.บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จำ�กัด

126.7

2.9

125.4

2.9

126.2

2.9

2.บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จำ�กัด

120.6

2.8

119.1

2.8

119.0

2.8

3.บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จำ�กัด

119.4

2.7

117.6

2.8

120.3

2.8

4.บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 2) จำ�กัด

127.6

2.9

126.5

3.0

127.0

3.0

5.บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จำ�กัด

117.3

2.7

113.0

2.6

116.1

2.7

6.บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 1) จำ�กัด

121.9

2.8

117.5

2.8

121.1

2.8

7.บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จำ�กัด

126.3

2.9

123.8

2.9

123.6

2.9

8.บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จำ�กัด

122.6

2.8

119.6

2.8

120.8

2.8

9.บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จำ�กัด

125.6

2.9

123.4

2.9

125.0

2.9

10.บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 5) จำ�กัด

127.4

2.9

125.7

2.9

125.0

2.9

11.บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 8) จำ�กัด

127.6

2.9

126.3

3.0

126.2

2.9

12.บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 9) จำ�กัด

124.5

2.9

121.2

2.8

123.0

2.9

13.บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 3) จำ�กัด

123.2

2.8

119.6

2.8

121.2

2.8

14.บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 4) จำ�กัด

119.7

2.7

118.6

2.8

118.5

2.8

15.บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 5) จำ�กัด

126.1

2.9

124.3

2.9

125.4

2.9

16.บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 8) จำ�กัด

128.2

2.9

125.2

2.9

127.3

3.0

17.บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 6) จำ�กัด

127.2

2.9

126.2

3.0

126.4

2.9

18.บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 1) จำ�กัด

127.4

2.9

123.9

2.9

123.8

2.9

19.บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 2) จำ�กัด

126.5

2.9

122.2

2.9

122.6

2.8

20.บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 2) จำ�กัด

125.8

2.9

122.2

2.9

121.7

2.8

21.บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 7) จำ�กัด

125.2

2.9

123.6

2.9

124.3

2.9

22.บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 2) จำ�กัด

119.9

2.7

117.1

2.7

119.4

2.8

รายงานประจำ � ปี 2561 บริ ษั ท เอสพี ซี จี จำ � กั ด (มหาชน)

โครงสร้างรายได้

รอบปีสิ้นสุดวันที่
31-ธ.ค.-59

รอบปีสิ้นสุดวันที่
31-ธ.ค.-60
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รอบปีสิ้นสุดวันที่
31-ธ.ค.-61

มูลค่า
(ล้านบาท)

ร้อยละ *

มูลค่า
(ล้านบาท)

ร้อยละ *

มูลค่า
(ล้านบาท)

ร้อยละ *

23.บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (หนองคาย 1) จำ�กัด

120.3

2.8

116.8

2.7

119.0

2.8

24.บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 3) จำ�กัด

129.4

3.0

125.7

2.9

124.4

2.9

25.บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 3) จำ�กัด

122.8

2.8

118.3

2.8

122.3

2.8

26.บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (อุดรธานี 1) จำ�กัด

123.7

2.8

116.1

2.7

119.6

2.8

27.บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 2) จำ�กัด

118.2

2.7

113.7

2.7

116.0

2.7

28.บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 2) จำ�กัด

125.5

2.9

123.1

2.9

125.4

2.9

29.บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 3) จำ�กัด

131.0

3.0

129.7

3.0

128.1

3.0

30.บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 9) จำ�กัด

120.3

2.8

118.5

2.7

118.0

2.7

31.บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 10) จำ�กัด

122.2

2.8

119.5

2.8

119.6

2.8

32.บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 6) จำ�กัด

125.7

2.9

124.2

2.9

123.4

2.9

33.บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 1) จำ�กัด

128.1

2.9

129.9

3.0

126.9

2.9

34.บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 2) จำ�กัด

128.9

3.0

128.3

3.0

125.4

2.9

35. บริษัท เอ เจ เทคโนโลยี จำ�กัด

63.8

1.5

63.0

1.4

62.0

1.4

36.บริษัท ทิพยนารายณ์ จำ�กัด

64.9

1.5

64.2

1.5

63.5

1.5

4,361.5

100.0

4,273.0

99.9

4,297.5

99.9

-

-

6.0

0.1

4.6

0.1

4,361.5

100.0

4,279.0

100.0

4,302.1

100.0

รวมรายได้จากการจำ�หน่ายไฟฟ้า
รายได้จากการขาย
รวมรายได้ของธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม
หมายเหตุ: * คิดเป็นร้อยละของรายได้ของธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม
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3 ปัจจัยความเสี่ยง
บริษัท เอสพีซีจี จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่
3.1 ธุ ร กิ จ ผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ (Solar Farm) ธุ ร กิ จ บริ ก ารรั บ เหมาก่ อ สร้ า งโซลาร์ ฟ าร์ ม แบบครบวงจร
(“Engineering, Procurement and Construction: EPC”) และธุ ร กิ จ บริ ก ารด้ า นการปฏิ บั ติ ก าร การบ� ำ รุ ง รั ก ษา
และการประมวลผลโซลาร์ฟาร์ม (“Operation, Maintenance and Monitoring: OM&M”) ด�ำเนินงานภายใต้ “บริษทั โซล่า เพาเวอร์
จ�ำกัด (SPC) และ “บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ แอสเซ็ท จ�ำกัด (SPA)”
3.2 ธุรกิจหลังคาเหล็กและโครงสร้างพร้อมบริการครบวงจร (Steel Roof) ด�ำเนินการภายใต้ “บริษัท สตีล รูฟ จ�ำกัด (SRC)”
3.3 ธุรกิจจ�ำหน่ายและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) ด�ำเนินงานภายใต้ “บริษัท โซลาร์
เพาเวอร์ รูฟ จ�ำกัด (SPR)”
3.4 ผู้แทนจ�ำหน่ายและผู้ให้บริการเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) อย่างเป็นทางการ (Authorised Sales & Service
Partnership) ของ SMA Solar Technology AG (SMA) ประเทศเยอรมนี ด�ำเนินงานภายใต้ “บริษัท โซล่า เพาเวอร์
เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด (SPE)”

3.1 ความเสี่ ย งจากธุ ร กิ จ ผลิ ต ไฟฟ้ า จาก
พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) ธุรกิจ
บริการรับเหมาก่อสร้างโซลาร์ฟาร์มแบบ
ครบวงจร (“Engineering, Procurement
and Construction: EPC”) และ                    
ธุ ร กิ จ บริ ก ารด้ า นการปฏิ บั ติ ก าร
การบ� ำ รุ ง รั ก ษา และการประมวลผล
โซลาร์ฟาร์ม (“Operation, Maintenance
and Monitoring: OM&M”)
3.1.1 ความเสี่ ย งจากธุ ร กิ จ ผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งาน
แสงอาทิตย์ (Solar Farm)
(1) ความเสี่ ย งจากการพึ่ ง พาผู ้ ผ ลิ ต แผงเซลล์
แสงอาทิตย์ และเครือ่ งแปลงกระแสไฟฟ้าเพียงรายเดียว

เนือ่ งจากโครงการโซลาร์ฟาร์มทัง้ หมดใช้แผงเซลล์แสง
อาทิตย์จาก Kyocera Corporation (Kyocera) ประเทศญีป่ นุ่
ยกเว้น AJ Technology ที่ใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์ของ
REC ประเทศสิงคโปร์ ใช้เครือ่ งแปลงกระแสไฟฟ้าทัง้ หมดจาก
SMA Solar Technology AG (SMA) ประเทศเยอรมนี
เพียงรายเดียว
Kyocera ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 เมษายน 2502
และได้จดทะเบียนในตลาดหุน้ นิวยอร์คและตลาดหุน้ โตเกียว
ซึง่ เป็นบริษัทที่มีความเข้มแข็งทางการเงินมาเป็นระยะเวลา
ยาวนาน โดยไม่เคยขาดทุนตลอดระยะเวลาการด�ำเนินงาน
มายาวนานกว่า 60 ปี โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 Kyocera
มีทนุ จดทะเบียนช�ำระแล้วจ�ำนวน 115,703 ล้านเยน และมียอดขาย
รวมทัง้ สิน้ 1,577,039 ล้านเยน โดยมีกำ� ไรสุทธิจากการด�ำเนินงาน
ถึง 81,789 ล้านเยน Kyocera มีจ�ำนวนพนักงานทั้งหมด
ถึง 75,940 คน และยังมีบริษทั ในเครือรวมกันกว่า 265 บริษทั
ทั่วโลก โดยมีรายละเอียดตามข้อมูลดังนี้
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SMA เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นแฟรงค์เฟิร์ต
ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า
รายใหญ่ และมีการใช้งานทัว่ โลกมากขึน้ ถึง 50 กิกะวัตต์ มีบริษทั
ในเครือซึ่งรองรับกับการด�ำเนินธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์
ได้อย่างครอบคลุมทั้ง ผลิต ดูแล และซ่อมบ�ำรุง อีกทั้งยังเป็น
ผู้น�ำทางด้านเทคโนโลยีมานานกว่า 30 ปี SMA มียอดขาย
ครึง่ แรกของปี 2561 จ�ำนวน 394.6.5 ล้านยูโร โดยมีกำ� ไรสุทธิ
11 ล้านยูโร รวมการผลิตกระแสไฟฟ้ากว่า 4,305 เมกะวัตต์
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561)
จุดเด่นของ SMA คือเป็นบริษัทชั้นน�ำด้านเทคโนโลยี
โดยมีแผนการทางธุรกิจที่น่าสนใจในด้านต่างๆ ดังนี้
ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับตลาดโซลาร์ทั่วโลก
SMA เป็ น ผู ้ น� ำ อั น ดั บ 1 ในอุ ต สาหกรรม Solar
Inverter มานานกว่า 2 ทศวรรษ

เทคโนโลยี ที่ น� ำ สมั ย และมี ก ารออกสิ น ค้ า ใหม่
ให้สอดคล้องกับยุคสมัยได้เป็นอย่างดี
แผนการทางธุรกิจทีพ่ ร้อมปรับเปลีย่ นได้ตามสถานการณ์
และมีกลยุทธ์ในการค้นหาต้นทุนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
มีทมี ขายและโครงสร้างส�ำหรับทีมบริการหลังการขาย
อย่างเข้มแข็ง
มีการเปลีย่ นแปลงกระบวนการทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารลดต้นทุน
อย่างชัดเจน
สภาพคล่ องทางการเงิ นสู ง เนื่ องจากมี อัตราส่ว น
ของผู้ถือหุ้นและเงินสดในมือสูง
มีตำ� แหน่งในการแข่งขันในตลาดต่างจากคูแ่ ข่งและ
โดดเด่นอย่างชัดเจน
มี โ ครงสร้ า งผู ้ ร ่ ว มทุ น ที่ เ ข้ ม แข็ ง และมั่ น คง เช่ น
Danfoss ที่เป็นผู้ร่วมทุนหลัก
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SPCG มี ค วามเชื่ อ มั่ น เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า ศั ก ยภาพ
ความแข็งแกร่งทางการเงิน เทคโนโลยี และประวัตกิ ารด�ำเนินธุรกิจ
ที่มีมาอย่างยาวนานของทั้ง 2 บริษัท ทั้งในส่วนของแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ของ Kyocera ทีส่ ามารถสร้างความยัง่ ยืนในการใช้งาน
ด้ ว ยการรั บ ประกั น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ป็ น ระยะเวลา 25 ปี และ
เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าของ SMA ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี
การออกแบบขั้นสูงจากประเทศเยอรมนี ซึ่ง SPCG ได้ขยาย
ระยะเวลาการรับประกันให้ยาวนานถึง 20 ปี ดังนั้น จึงท�ำให้
มัน่ ใจได้วา่ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จะสามารถ
ผลิตไฟฟ้าได้อย่างยาวนานและยั่งยืน
(2) ความเสี่ยงจากแสงอาทิตย์มีความเข้มของ
แสงน้อยกว่าปกติ
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ต้องพึ่งพิง
แสงอาทิตย์เป็นปัจจัยหลักในการผลิตไฟฟ้า หากแสงอาทิตย์
มีความเข้มแสงน้อยกว่าปกติจากการเปลีย่ นแปลงของสภาวะ
อากาศ หรือในบางปีประเทศไทยมีเมฆปกคลุมเป็นจ�ำนวนมาก
อาจจะส่งผลให้โครงการโซลาร์ฟาร์มไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้
อย่างเต็มที่ซึ่งกระทบต่อรายได้จากการขายไฟฟ้า
อย่างไรก็ดี เนื่องจากประเทศไทยมีที่ตั้งอยู่ใกล้กับ
เส้ น ศู น ย์ สู ต ร จึ ง ท� ำ ให้ มี ค วามเข้ ม ของแสงอาทิ ต ย์ สู ง
โดยบริษัทฯ ได้ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดความเข้มของแสงไว้ที่
โครงการโซลาร์ฟาร์มทุกแห่ง เพือ่ ใช้ประกอบการวิเคราะห์และ
ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ
(3) ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
โครงการโซลาร์ฟาร์มทั้ง 36 โครงการ ตั้งอยู่ในพื้นที่
10 จังหวัด แบ่งเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึง่ เป็นทีร่ าบสูง
จ�ำนวน 34 โครงการ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา สกลนคร
นครพนม ขอนแก่น บุรีรัมย์ สุรินทร์ หนองคาย อุดรธานี เลย
และภาคกลาง จ� ำ นวน 2 โครงการ ได้ แ ก่ จั ง หวั ด ลพบุ รี
ซึง่ ทุกโครงการได้มกี ารศึกษาถึงความเหมาะสมของสถานทีต่ งั้
เป็นอย่างดี และศึกษาความมั่นคงของการติดตั้งแผงเซลล์
แสงอาทิ ต ย์ เ พื่ อ ป้ อ งกั น ภั ย จากลมพายุ ปั ญ หาน�้ ำ ท่ ว ม
รวมทั้งค�ำนึงถึงการป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ

ทั้ ง นี้ ในบริ เ วณที่ จ ะพั ฒ นาโครงการโซลาร์ ฟ าร์ ม
บริษัทฯ มีการถมที่ดินให้สูงกว่าระดับถนน เพื่อลดโอกาส
ในการเกิดน�้ำท่วม ตลอดจนการวางรากฐานของแผงเซลล์
แสงอาทิตย์โดยใช้เสาคอนกรีตยาว 3 เมตร ปักลงดิน เพือ่ ให้
มีความทนทานตามหลักวิศวกรรม และสามารถทนแรงลมได้
80 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง ซึง่ ได้มกี ารเชือ่ มระบบสายดินทีเ่ ป็นอิสระ
ออกจากกันระหว่างแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เพือ่ ช่วยลดความเสียหาย
ทีอ่ าจเกิดจากฟ้าผ่าได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ท�ำประกัน
ความเสีย่ งทุกชนิด (All risks) ซึง่ รวมถึงประกันภัยความเสีย่ ง
จากการหยุ ด ประกอบธุ ร กิ จ (Business Interruption
Insurance)
(4) ความเสี่ ย งจากแผงพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์
เสื่อมสภาพเร็วกว่าก�ำหนด
ปริมาณไฟฟ้าที่ได้จากโครงการโซลาร์ฟาร์มขึ้นอยู่กับ
หลายปั จ จั ย ซึ่ ง หนึ่ ง ในปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ปริ ม าณไฟฟ้ า คื อ
การเสื่อมสภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ หากแผงเซลล์
แสงอาทิ ต ย์ มี ก ารเสื่ อ มสภาพเร็ ว กว่ า ปกติ อาจส่ ง ผลต่ อ
ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ โดยอาจท�ำให้ผลิตไฟฟ้าได้น้อยลง
และจะส่งผลกระทบต่อรายได้ที่ประมาณการไว้
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้เลือกใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์
แบบโฟโตโวลตาอิก (Photovoltaic: PV) ที่ได้รับการประกัน
ความเสื่ อ มสภาพจาก Kyocera เป็ น ระยะเวลา 25 ปี
โดย Kyocera รับประกันว่าภายใน 12 ปีนบั จากวันแรกทีด่ ำ� เนิน
การผลิตไฟฟ้า แผงเซลล์แสงอาทิตย์จะสามารถผลิตไฟฟ้า
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของประสิทธิภาพของแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ และภายใน 25 ปีนบั จากวันทีด่ ำ� เนินการผลิตไฟฟ้า
สามารถผลิตไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยหากพบว่า
แผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ ส ามารถผลิ ต ไฟฟ้ า ได้ น ้ อ ยกว่ า
ที่ได้รับประกันไว้ Kyocera จะเพิ่มแผงเซลล์แสงอาทิตย์
หรือเปลีย่ นแผงเซลล์แสงอาทิตย์หรือคืนเงิน เพือ่ ท�ำให้ปริมาณ
การผลิตไฟฟ้ากลับมาอยู่ในระดับที่รับประกันไว้ ภายใต้
เงือ่ นไขของสัญญาระหว่างโครงการโซลาร์ฟาร์มกับ Kyocera
นอกจากนี้ Kyocera ยังได้ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์
ที่ใช้งานจริงอยู่ในระบบผลิตไฟฟ้าแบบเชื่อมโยงกับระบบ
จ�ำหน่ายในประเทศญีป่ นุ่ (Grid Connected System) ทีต่ ดิ ตัง้
มาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 30 ปี ยังสามารถผลิตไฟฟ้าได้สงู
ถึงร้อยละ 91.4 ของประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์อกี ด้วย
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3.1.2 ความเสี่ ย งจากธุ ร กิ จ บริ ก ารรั บ เหมาก่ อ สร้ า ง
โซลาร์ฟาร์มแบบครบวงจร (“Engineering, Procurement
and Construction: EPC”)
(1) ความเสี่ยงจากการจัดหาบุคลากร
เนือ่ งจาก SPCG ประกอบธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง
โซลาร์ฟาร์มแบบครบวงจรให้แก่ลูกค้า ที่มิใช่บริษัทในเครือ
ซึ่ ง ด� ำ เนิ น การภายใต้ SPC ธุ ร กิ จ ดั ง กล่ า วจ� ำ เป็ น ต้ อ งใช้
บุคลากรเป็นจ�ำนวนมาก จึงมีความเสีย่ งที่ SPC อาจไม่สามารถ
จัดหาบุคลากรได้เพียงพอ หากมีการก่อสร้างโซลาร์ฟาร์ม
พร้อมกันหลายๆ โครงการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ซึ่งจะท�ำให้ SPC เสียโอกาสในการสร้างรายได้
อย่างไรก็ดี การสร้างโครงการโซลาร์ฟาร์มนัน้ ไม่ซบั ซ้อน
และง่ า ยต่ อ การควบคุ ม งาน โดยใช้ ร ะยะเวลาก่ อ สร้ า ง
เพียง 4-6 เดือน จึงไม่จ�ำเป็นต้องจัดจ้างผู้ที่มีความช�ำนาญ
เป็นพิเศษเป็นประจ�ำ  ส่งผลให้มีความยืดหยุ่นในการจัดจ้าง
แรงงานจากภายนอก (Outsource) ทีท่ ำ� ได้โดยง่าย โดย SPC
ส่งวิศวกรและผู้ควบคุมงานที่มีความเชี่ยวชาญ เข้าไปช่วย
ควบคุมดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด
(2) ความเสี่ยงจากคุณภาพของแรงงานที่ไม่คงที่
ในฐานะผู้รับเหมางานก่อสร้างโครงการโซลาร์
ฟาร์ ม SPC จะจ้ า งบุ ค ลากรในพื้ น ที่ ด� ำ เนิ น การก่ อ สร้ า ง
โครงการ ซึ่งต้องใช้คนงานเป็นจ�ำนวนมาก โดยการก่อสร้าง
โครงการหนึ่งๆ จะใช้คนงานสูงสุดประมาณ 180 คน ต่อ

โครงการ เพื่อเป็นแรงงานในการก่อสร้าง การจัดจ้างแรงงาน
จากภายนอก จึงอาจท�ำให้คณ
ุ ภาพแรงงานในการก่อสร้างโซ
ลาร์ฟาร์มมีการเปลีย่ นแปลงได้
อย่างไรก็ดี SPC ค�ำนึงถึงความเสี่ยงนี้และป้องกัน
ด้ ว ยการส่ ง วิ ศ วกรและผู ้ ค วบคุ ม งานที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ
และมีประสบการณ์จากการก่อสร้างโครงการโซลาร์ฟาร์ม
ทีด่ ำ� เนินการพัฒนาเสร็จสิน้ ครบแล้วทุกโครงการเข้าไปดูแลและ
ให้ค�ำปรึกษาในการท�ำงานอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลา
การท�ำงาน และผู้ควบคุมงานจะเข้าไปประเมินการท�ำงาน
อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ม่ันใจว่าคุณภาพของงานก่อสร้างนั้น
เป็นไปตามมาตรฐานการออกแบบของ SPC ทั้งนี้ แม้ว่า
การพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มภายใต้ PPA เดิมของ SPC และ
SPA สิ้นสุดลงแล้ว แต่ในการพัฒนาธุรกิจโซลาร์ฟาร์มใหม่ๆ
ในอนาคต SPC ก็จะใช้กลยุทธ์ในการด�ำเนินการในลักษณะ
เดียวกันเนื่องจากมีประสิทธิภาพสูง และมีความคล่องตัว
3.1.3 ความเสี่ยงจากธุรกิจบริการด้านการปฏิบัติการ
การบ�ำรุงรักษา และการประมวลผลโซลาร์ฟาร์ม
(“Operation, Maintenance and Monitoring: OM&M”)
(1) ความเสี่ยงจากระบบประมวลผลล้มเหลว
การประมวลผลเป็นหัวใจส�ำคัญในการประกอบ
ธุรกิจบริการด้านการปฏิบัติการ การบ�ำรุงรักษา และการ
ประมวลผลโซลาร์ฟาร์ม (“Operation, Maintenance and
Monitoring: OM&M”) ซึ่งหากระบบประมวลผลที่ใช้งาน
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เกิดล้มเหลว ส่งผลให้ขอ้ มูลสูญหายหรือคลาดเคลือ่ น อาจท�ำให้
การให้บริการในธุรกิจผิดพลาดและก่อความเสียหายให้ SPC
และลูกค้าได้
อย่างไรก็ดี SPC ได้เช่าช่องสัญญาณจากการสื่อสาร
แห่งประเทศไทย (กสท.) เพือ่ ใช้ในการส่งข้อมูล จากโครงการ
โซลาร์ฟาร์มมายังส�ำนักงานใหญ่ SPC ผ่านสายเคเบิล้ ใยแก้ว
(Optic Fiber) เพิม่ ช่องทางในการบันทึกข้อมูลการประมวลผลไว้
ทั้ง 2 แห่ง กล่าวคือที่ศูนย์ควบคุมในโครงการโซลาร์ฟาร์ม
แต่ละแห่ง และส�ำนักงานใหญ่ SPC ซึ่งการบันทึกข้อมูล
2 แห่งนัน้ จะสามารถลดความเสีย่ งจากการสูญหายของข้อมูลได้
ในกรณีทเี่ กิดความผิดพลาดกับระบบข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้
SPC ยังได้ท�ำระบบการส�ำรองข้อมูลไว้ในรูปแบบรายงาน
ประจ�ำวัน ประจ�ำเดือน และประจ�ำปี ทัง้ รูปแบบปกติและจัดเก็บ
เป็นไฟล์อเิ ล็กทรอนิกส์ เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งอีกชัน้ หนึง่ ด้วย
(2) ความเสีย่ งจากอุบตั เิ หตุในระหว่างการบ�ำรุงรักษา
เนือ่ งจากการบ�ำรุงรักษาและท�ำความสะอาดแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ SPC มิได้มีบุคลากรส�ำหรับการบ�ำรุงรักษาและ
ท�ำความสะอาดโดยเฉพาะ แต่ได้จ้างแรงงานในพื้นที่ซ่ึงมิได้
มีความเชี่ยวชาญเข้ามาท�ำงานดังกล่าวแทน จึงอาจเกิด
ความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์หรืออุปกรณ์ส�ำคัญอื่นๆ ได้
อย่างไรก็ดี SPC ได้มีการจัดอบรมและให้ความรู้แก่
แรงงานในพื้นที่ก่อนที่จะเข้ามารับงานดังกล่าว เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในการท�ำงาน รวมทัง้ มีวศิ วกรประจ�ำอยูท่ โี่ ครงการ
เพื่ อ ควบคุ ม งาน ส่ ง ผลให้ แ รงงานดั ง กล่ า วท� ำ งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ
ได้ และยังมีการจัดท�ำการฝึกอบรมเพื่อทบทวนและถ่ายทอด
แนวทางใหม่ๆ เป็นประจ�ำทุกปี ทัง้ นี้ ทีผ่ า่ นมายังไม่เคยปรากฏ
อุบัติเหตุจากการท�ำงานดังกล่าว

3.2 ความเสี่ ย งจากธุ ร กิ จ หลั ง คาเหล็ ก
และโครงสร้างพร้อมบริการครบวงจร
(Steel Roof)

3.2.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาวัตถุดิบจากบริษัทผู้ผลิต
รายใหญ่
การประกอบธุรกิจเหล็กของบริษทั สตีล รูฟ จ�ำกัด หรือ
SRC ใช้วัตถุดิบหลัก คือแผ่นเหล็กม้วน รีดเย็นเคลือบสังกะสี
ผสมอลูมิเนียมชนิดเคลือบสีและไม่เคลือบสี ซึ่งส่วนใหญ่
ซื้อมาจากบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ดังนั้นหากบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ยกเลิกการผลิตหรือหยุดการจ�ำหน่ายสินค้าให้แก่ SRC อาจส่ง
ผลกระทบให้ SRC ต้องหาผูผ้ ลิตรายอืน่ ซึง่ ราคาและคุณภาพ
ของวั ต ถุ ดิ บ อาจเปลี่ ย นแปลงไป รวมถึ ง อาจท� ำ ให้ SRC
ส่งสินค้าให้แก่ลกู ค้าไม่ทนั ตามเวลา ซึง่ ส่งผลต่อชือ่ เสียงและ
ผลประกอบการของบริษัทฯ ได้

อย่างไรก็ดี บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (เป็นทีร่ จู้ กั ในนาม “บลูสโคป สตีล”) ก่อตัง้ ขึน้ ในปี 2538
ภายใต้การร่ วมทุนกั บบริษัท ล็ อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)
โดยได้ทำ� การจดทะเบียนร่วมทุนกับบริษทั นิปปอน สตีล แอนด์
ซูมโิ ตโม เมทัล คอร์ปอเรชัน่ เมือ่ ปี พ.ศ. 2556 และเป็นหนึง่ ใน
ผูผ้ ลิตและจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นเรียบเคลือบโลหะ
และเคลื อ บสี ชั้ น น� ำ ของไทย โรงงานผลิ ต เหล็ ก อยู ่ ที่ นิ ค ม
อุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ซึ่งมีขนาดใหญ่
ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีสมรรถนะ
ทางด้ า นการผลิ ต เหล็ ก รี ด เย็ น และล้ า งผิ ว เหล็ ก
ด้วยกรดปลอดสารอ็อกไซด์ ขนาด 400,000 ตัน ก�ำลังการผลิต
ส�ำหรับการผลิตเหล็กเคลือบโลหะ ขนาด 375,000 ตัน และก�ำลัง
การผลิตส�ำหรับการผลิตเหล็กเคลือบสีขนาด 90,000 ตัน รวมถึง
มีพนักงานมากกว่า 400 คน อีกทั้งยังเป็นบริษัทย่อยของ
BlueScope Steel Limited ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท จดทะเบี ย น
ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศออสเตรเลีย
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SRC กับบลูสโคป สตีล ได้ทำ� ธุรกิจร่วมกันมาเป็นระยะ
เวลามากกว่า 10 ปี และได้รับการสนับสนุน ทางธุรกิจจาก
บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ�ำกัด เป็นอย่างดี
ตลอดมา ดังนั้นจึงเชื่อว่าความเสี่ยงจาก การที่บริษัท เอ็นเอส
บลู ส โคป (ประเทศไทย) จ� ำ กั ด จะยกเลิ ก การผลิ ต หรื อ
หยุดการจ�ำหน่ายสินค้าให้แก่ SRC อยู่ในระดับต�่ำ
3.2.2 ความเสีย่ งจากคูแ่ ข่งขันทีเ่ ป็นบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
บลูสโคป สตีล
บริ ษั ท เอ็ น เอส บลู ส โคป (ประเทศไทย) จ� ำ กั ด
(“บลูสโคป สตีล”) ซึง่ เป็นผูจ้ ดั จ�ำหน่ายวัตถุดบิ หลักเกือบทัง้ หมด
ให้กับ SRC มีบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นและกรรมการ
ร่วมกัน คือบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป ไลสาจท์ (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (“บลูสโคป ไลสาจท์”) ก่อตัง้ ขึน้ ตัง้ แต่ปี 2531 ด�ำเนินธุรกิจ
ผลิตและจ�ำหน่ายแผ่นเหล็กเคลือบ ขึน้ ลอนเช่นเดียวกับ SRC
โดยใช้วัตถุดิบจากบลูสโคป สตีล เช่นเดียวกัน ดังนั้นหาก
บลูสโคป สตีล จัดจ�ำหน่าย ให้กบั บลูสโคป ไลสาจท์ ในเงือ่ นไข
และราคาอันท�ำให้ บลูสโคป ไลสาจท์ ได้เปรียบกว่าเงื่อนไข
และราคาที่ SRC ได้รบั เหตุการณ์ดงั กล่าวอาจลดความสามารถ
ในการแข่ ง ขั น ด้ า นราคาของแผ่ น เหล็ ก เคลื อ บขึ้ น ลอน
ของ SRC ได้ และอาจส่งผลให้ยอดขายจากแผ่นเหล็กเคลือบ
ขึ้นลอนลดลง
อย่างไรก็ดี เนือ่ งจาก บลูสโคป สตีล เป็นบริษทั ย่อยของ
BlueScope Steel Limited ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข องประเทศออสเตรเลี ย ดั ง นั้ น บริ ษั ท ฯ
จึงเชือ่ ว่าบลูสโคป สตีล มีการท�ำรายการ ทีเ่ กีย่ วข้องกันทีย่ ตุ ธิ รรม
และเป็นปกติของธุรกิจ นอกจากนีผ้ บู้ ริหารของบลูสโคป สตีล
ยั ง ได้ ใ ห้ ค วามเชื่ อ มั่ น กั บ บริ ษั ท ฯ ว่ า จะด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ กั บ
บริษทั ย่อยเหมือนคูค่ า้ รายอืน่ SRC จึงเชือ่ ว่าความเสีย่ งทีบ่ ลูสโคป
ไลสาจท์ จะไม่ได้รบั เงือ่ นไขหรือราคาทีไ่ ด้เปรียบไปกว่า SRC
ซึ่งเป็นไปตามหลักการธรรมาภิบาลที่ดีของ บลูสโคป สตีล
3.2.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
ธุรกิจเหล็กประกอบด้วยเหล็กแผ่นเคลือบเป็นวัตถุดบิ หลัก
ซึง่ มีความผันผวนตามราคาของเหล็กแผ่น รีดเย็นซึง่ เป็นวัตถุดบิ
ต้นน�้ำ อาจส่งผลให้มีต้นทุนขายของสินค้าผันผวนหรือสูงขึ้น

065

อย่างไรก็ดี ราคาต้นทุนวัตถุดิบจากบลูสโคป สตีล
มีการปรับตัวรายเดือน ท�ำให้ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
ค่ อ นข้ า งน้ อ ย และบริ ษั ท ฯ มี ก ารผลิ ต และสั่ ง สิ น ค้ า แบบ
Just in time โดยจะมีสินค้าคงเหลือป้องกันสินค้าขาดมือ
เพียงบางส่วน ท�ำให้มีสินค้าคงเหลือน้อย นอกจากนี้ SRC
จะมีการแจ้งราคาต่อลูกค้าก่อน และเมือ่ ลูกค้าตกลงซือ้ สินค้า
จึงจะสัง่ วัตถุดบิ เข้ามา บริษทั ฯ จึงมีความเสีย่ งจากความผันผวน
ของราคาวัตถุดิบอยู่ในระดับต�่ำ
3.2.4 ความเสี่ยงจากการว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงในการติด
ตั้งงานโครงการ
ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้จัดตั้งทีมงาน
ติดตั้งเป็นของบริษัทเอง เพื่อแก้ปัญหาในการติดตามและ
การควบคุมงานทีม่ ปี ญ
ั หาในอดีตอย่างใกล้ชดิ และมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าจะมีงานขายพร้อมติดตั้งโครงการ
ที่เพิ่มขึ้น SRC ยังคงมีวิธีบริหารการติดตั้งโครงการที่สามารถ
ควบคุมค่าใช้จ่ายและคุณภาพของโครงการได้ โดยปัจจัย
ส�ำคัญในการบริหารการติดตั้งโครงการ มีดังต่อไปนี้
การสรรหาผู ้ รั บ เหมาช่ ว งตามปกติ แ ล้ ว บริ ษั ท ใน
อุตสาหกรรมการผลิตและจัดจ�ำหน่ายวัสดุมุงหลังคา จะไม่มี
ทีมงานติดตัง้ เป็นของตนเอง แต่จะใช้วธิ กี ารว่าจ้างผูร้ บั เหมาช่วง
จากภายนอก ซึ่ ง ท� ำ ให้ ค วบคุ ม ต้ น ทุ น ได้ ดี ก ว่ า เนื่ อ งจาก
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างพนักงานประจ�ำ  SRC คัดเลือก
ผู้รับเหมาช่วงจากทั้งลูกค้าของบริษัทฯ ที่น�ำผลิตภัณฑ์ติดตั้ง
และบริษทั ทีร่ บั จ้างติดตัง้ โดยเฉพาะ โดยพิจารณาจากผลงาน
ที่ผ่านมาเป็นประจ�ำทุกปี พิจารณาจากฐานะการเงิน จ�ำนวน
คนงาน คุณภาพงาน และศักยภาพในการติดตัง้ ปัจจุบนั SRC
มีผรู้ บั เหมาช่วงทีม่ ศี กั ยภาพ ในการติดตัง้ โครงการขนาดต่างๆ กัน
ซึง่ ส่วนใหญ่ดำ� เนินธุรกิจกับ SRC มาเป็นระยะเวลา 5 ปีขนึ้ ไป
และผ่านการประเมินคุณภาพแล้วมากกว่า 20 ราย ท�ำให้
ไม่เกิดการพึ่งพิงผู้รับเหมาช่วงเพียงน้อยราย และไม่เคย
ประสบปัญหาการขาดแคลนผูร้ บั ติดตัง้ งานหรือผูร้ บั ติดตัง้ ทิง้ งาน
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นอกจากนี้ SRC ยังจัดตั้งทีมงานติดตั้งของบริษัทเอง
ขึ้นมา จ�ำนวน 2 ทีม ท�ำให้สามารถรองรับงานได้เพิ่มขึ้น
ประมาณ 5,000 ตารางเมตรต่อเดือน ขณะเดียวกันก็สามารถ
จะแก้ปญ
ั หาในการติดตามและควบคุมคุณภาพได้อย่างใกล้ชดิ
ยิ่งขึ้น
การควบคุมคุณภาพของงานติดตัง้ SRC มีการควบคุม
คุณภาพงานของผู้รับเหมาช่วง โดยให้วิศวกร ฝ่ายติดตั้ง
(Site Supervisor) เป็นผูต้ รวจสอบคุณภาพระหว่างติดตัง้ งาน
ทุกโครงการ นอกจากนี้เมื่อติดตั้งงานแล้วเสร็จ SRC และ
ผู้ว่าจ้างจะมีการประเมินผลงานทั้งหมดร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง
อีกทัง้ ยังมีการประเมินผูร้ บั เหมาช่วง แต่ละรายในทุกๆ ไตรมาส
เพือ่ ให้มนั่ ใจถึงคุณภาพโดยรวมของผลงาน และผูร้ บั เหมาช่วง
จะรับประกันงานหลังจาก ส่งมอบเป็นระยะเวลา 1 ปี
การควบคุมระยะเวลาการติดตัง้ ให้แล้วเสร็จตามทีก่ ำ� หนด
เนือ่ งจากบริษทั ฯ มีการส่งวิศวกร ฝ่ายติดตัง้ (Site Supervisor)
ไปตรวจสอบงาน จึงไม่มีปัญหาเรื่องผู้รับเหมาช่วงจะติดตั้ง
งานไม่แล้วเสร็จตามที่ก�ำหนด เว้นแต่เกิดจากความล่าช้า
ที่มาจากลูกค้าของบริษัทฯ เอง
การรั บ ประกั น และให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า หลั ง การติ ด ตั้ ง
เนือ่ งจากบริษทั ฯ ได้ให้ความส�ำคัญในเรือ่ งคุณภาพและการบริการ
หลังการติดตั้ง ดังนั้นในปี 2558 จึงได้จัดตั้งแผนกบริหาร
คุณภาพ (QMR Division) ขึ้นมา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและ
ความพึงพอใจหลังการติดตั้ง
3.2.5 ความเสี่ยงจากการแข่งขันของสินค้าทดแทน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห ลั ก ที่ SRC ผลิ ต และจั ด จ� ำ หน่ า ยคื อ
แผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีผสมอลูมิเนียมขึ้นลอนที่ใช้เป็นวัสดุ
มุงหลังคาและฝาผนัง ซึ่งเป็นสินค้าที่สามารถน�ำมาใช้งาน
ทดแทนกันได้นั้น พบว่าในท้องตลาดมีอยู่หลายประเภท
เช่น กระเบื้องและแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีลูกฟูก เป็นต้น
การมีสนิ ค้าทดแทนดังกล่าวส่งผลให้ผบู้ ริโภคมีทางเลือกจาก
สินค้าทดแทนทีห่ ลากหลาย รวมทัง้ ราคาของผลิตภัณฑ์ของ SRC
มีราคาสูงกว่าเมื่อเทียบกับราคาของกระเบื้อง หรือแผ่นเหล็ก

เคลือบสังกะสีลกู ฟูก หากผูบ้ ริโภคเลือกใช้วสั ดุมงุ หลังคาและ
ฝาผนังชนิดอื่นแทน อาจท�ำให้รายได้ของ SRC ลดลงได้ใน
อนาคต
อย่ า งไรก็ ดี แม้ ว ่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น สิ น ค้ า ทดแทน
ดังกล่าวจะมีราคาถูกกว่า แต่ผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กเคลือบ
สังกะสีผสมอลูมเิ นียมขึน้ ลอนนัน้ มีความแข็งแรงทนทานกว่า
มีความสวยงาม และมีน�้ำหนักที่เบา ซึ่งราคาสินค้าของ SRC
นั้นมิได้แพงกว่าสินค้าทดแทนอื่นอย่างมีนัยส�ำคัญ SRC จึง
เชื่อว่าความเสี่ยงจากการแข่งขันจากสินค้าทดแทนนั้นอยู่ใน
ระดับต�ำ 
่
3.2.6 ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อทางการค้า
การด�ำเนินธุรกิจทางการค้าตามปกตินนั้ SRC จะมีลกู หนี้
การค้า ซึ่งเกิดจากการที่ SRC จ�ำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้า
ภายในประเทศที่มีเงื่อนไขการช�ำระเงินภายในก�ำหนดเวลา
ตามทีไ่ ด้ตกลงกันไว้กบั ลูกค้า ระยะเวลาการเก็บหนีจ้ ากลูกหนี้
มีจ�ำนวน 50 - 65 วัน ดังนั้น SRC จึงมีความเสี่ยงจากการ
ทีล่ กู หนีก้ ารค้าไม่สามารถช�ำระหนีค้ า่ สินค้า ภายในก�ำหนดเวลา
ทีต่ อ้ งช�ำระหรือภายในก�ำหนดเวลาตามที่ SRC ผ่อนผันให้
อย่างไรก็ดี SRC มีนโยบายการเก็บหนีต้ ามความคืบหน้า
ของงาน โดยจะเก็บทันทีสว่ นหนึง่ เมือ่ มีการ เริม่ งาน เก็บอีกส่วนหนึง่
เมื่อส่งของแล้ว หลังจากนั้นเก็บตามความคืบหน้าของงาน
และเก็บงวดสุดท้ายเมือ่ ส่งมอบงาน จึงท�ำให้ SRC มีการทยอย
ตามเก็บหนี้ตลอดเวลา และสามารถจัดการลูกหนี้การค้า
ให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม ส่งผลให้สามารถบริหารกระแสเงินสด
จากการด�ำเนินงานให้สามารถจ่ายเจ้าหนีก้ ารค้าได้ตรงตามเวลา
ช�ำระหนี้
3.2.7 ความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงานของโรงงาน
ธุรกิจของ SRC ขึ้นอยู่กับความสามารถในการด�ำเนิน
การผลิตได้อย่างต่อเนือ่ งของโรงงาน โดยอาจมีความเสีย่ งจาก
การผลิตของโรงงานที่หยุดชะงัก ท�ำให้เกิดอันตรายเกี่ยวกับ
การผลิต การดูแลการเก็บรักษาวัตถุดิบ ซึ่งรวมถึงการระเบิด
ไฟไหม้ ความแปรปรวนของสภาพอากาศ และภั ย พิ บั ติ
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ทางธรรมชาติ ความบกพร่ อ งของเครื่ อ งจั ก ร การหยุ ด
เดินเครื่องจักรนอกเหนือจากที่ก�ำหนดไว้ตามแผน ปัญหา
การนัดหยุดงานของลูกจ้าง การหยุดชะงักของ การขนส่ง และ
ความเสี่ ย งด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มอื่ น ๆ โดยอั น ตรายดั ง กล่ า ว
อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ท�ำให้ทรัพย์สินหรือ
อุปกรณ์เสียหายหรือช�ำรุดอย่างรุนแรง และก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อสิ่งแวดล้อม หรืออาจถูกปรับ หรือมีภาระหนี้สิน ตลอดจน
ส่งผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานของ SRC ได้
อย่างไรก็ดี SRC ได้มกี ารจัดการโรงงานผลิตให้มมี าตรฐาน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ตามที่กฎหมายก�ำหนด
มี แ ผนฉุ ก เฉิ น มี ก ารอบรมดับเพลิงและซ้อ มอพยพหนี ไ ฟ
อุ ป กรณ์ ต ่ า งๆ จั ด เก็ บ อย่ า งมี สั ด ส่ ว น มี ก ารบ� ำ รุ ง รั ก ษา
เครือ่ งจักรเชิงป้องกัน รวมถึงลูกจ้างทีอ่ ยูใ่ นโรงงานได้รบั การอบรม
และสอนงานเป็นอย่างดี ผู้บริหารให้การดูแลและมีความ
เป็ น กั น เอง จึ ง สามารถรั ก ษาความสั ม พั น ธ์ กั บ ลู ก จ้ า ง
ได้เป็นอย่างดีและทั่วถึง
อี ก ทั้ ง บริ ษั ท ฯ ยั ง ได้ รั บ การรั บ รองระบบคุ ณ ภาพ
มาตรฐาน ISO 9001:2008 ด้วย ภายใต้นโยบายคุณภาพขององค์กร
“บริษัทฯ จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน
มีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้ลกู ค้าได้รบั ความพึงพอใจสูงสุด”
3.2.8 ความเสี่ยงจากการผลิตที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสังคมและชุมชน
SRC ได้ตระหนักและให้ความส�ำคัญถึงความเสีย่ งจาก
การผลิตที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมและชุมชน ไม่ว่าจะเป็น
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย หรือผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิจและสังคม บริษัทฯ จึงหลีกเลี่ยงที่จะประกอบ
กิจกรรมใดๆ อันจะเป็นการก่อความเดือดร้อนต่อสังคมและ
ชุมชนรอบข้าง เช่น ขั้นตอนการผลิตใดๆ ที่จะส่งเสียงดังและ
อาจรบกวนสังคมและชุมชนรอบข้าง SRC จะจัดจ้างให้บริษทั
ภายนอกรับไปท�ำแล้วจึงส่งผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จกลับมายัง SRC
อีกครัง้ หนึง่ อีกทัง้ SRC ยังไม่เคยได้รบั การร้องเรียนจากสังคม
และชุมชมโดยรอบ
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อย่างไรก็ดี SRC ยังยึดหลักความสัมพันธ์อันดีกับสังคมและ
ชุมชนโดยรอบ โดยการเข้าไปท�ำประโยชน์ให้สังคม เช่น
การช่วยสร้างหลังคาวัด และที่พักรถของรถจักรยานยนต์
รับจ้างในบริเวณใกล้เคียง การให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบล เป็นต้น
ส�ำหรับของเสียหรือกากอุตสาหกรรมทีเ่ กิดจากระบวน
การผลิตมีเพียงไม่กชี่ นิดเท่านัน้ อันได้แก่ เศษเหล็กและน�ำ้ มัน
ไฮดรอลิค ซึ่งอาจเกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ทางบริ ษั ท ฯ ได้ จั ด การกั บ ของเสี ย หรื อ กากอุ ต สาหกรรม
ดังกล่าวอย่างถูกต้องตามระเบียบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ที่ก�ำกับดูแลอยู่

3.3 ความเสี่ยงจากธุรกิจจ�ำหน่ายและติดตั้ง
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บน
หลังคา (Solar Roof)

3.3.1 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม
ธุรกิจจ�ำหน่ายและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) มีแนวโน้มในการแข่งขันสูงขึน้
เนื่ อ งจากภาครั ฐ มี น โยบายสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม การใช้
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อาจเพิ่มโอกาสให้มีคู่แข่งใน
การท�ำธุรกิจโซลาร์รูฟเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
มี ค วามหลายหลายทั้ ง ในด้ า นคุ ณ ภาพและราคา รวมถึ ง
ยังมีผปู้ ระกอบการรายอืน่ ในประเทศรายใหม่ๆ เพิม่ ขึน้ ท�ำให้
การแข่งขันด้านราคามีความรุนแรงมากขึน้ ตามล�ำดับ ในขณะที่
ระบบและอุปกรณ์ที่ SPR ใช้ยงั คงมุง่ เน้นการใช้เป็นสินค้าทีม่ ี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพสูง จึงอาจท�ำให้มีความแตกต่าง
ด้านราคาจากคู่แข่ง
นอกจากนี้ SPR ได้แต่งตั้ง HomePro ให้เป็นผู้แทน
จ�ำหน่ายระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคา
(Solar Roof) ส�ำหรับลูกค้าบ้านที่อยู่อาศัย แต่เพียงผู้เดียว
ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ในการเพิ่มช่องทางการ จัดจ�ำหน่ายและ
ให้ข้อมูลที่ส�ำคัญแก่ลูกค้าที่สนใจอีกด้วย
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อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการรายอื่นส่วนใหญ่จะเป็น
รายเล็กๆ ทีเ่ พิง่ เข้าสูต่ ลาดได้ไม่นานนัก ยังไม่มปี ระสบการณ์
ในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เหมือนกับ SPR
ซึ่ ง นอกจากจะให้ บ ริ ก ารด้ ว ยสิ น ค้ า ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง แล้ ว
ยังมีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
ในการออกแบบและติ ด ตั้ ง ระบบผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งาน
แสงอาทิตย์ (Solar Farm) มาอย่างยาวนาน อีกทัง้ ยังสามารถ
ให้ บ ริ ก ารได้ ค รบวงจรตั้ ง แต่ ก ารจั ด หาอุ ป กรณ์ ต ่ า งๆ
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เช่น แผงเซลล์แสงอาทิตย์ เครือ่ งแปลงกระแสไฟฟ้า
รวมถึงการออกแบบ การติดตั้ง การจัดหาแหล่งเงินกู้ และ
การบริการหลังการขาย เป็นต้น ท�ำให้ SPR มีข้อได้เปรียบ
คูแ่ ข่งขัน นอกจากนี้ SPR ยังเป็นพันธมิตรกับผูผ้ ลิตแผงเซลล์
แสงอาทิตย์จากประเทศญีป่ นุ่ ซึง่ มีความเข้าใจเกีย่ วกับธุรกิจนี้
มานาน ท�ำให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้
3.3.2 ความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
เงินตราต่างประเทศ
SPR เป็ น ผู ้ จ� ำ หน่ า ยและติ ด ตั้ ง ระบบผลิ ต ไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) ทัง้ ในกลุม่ ลูกค้า
บ้านที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ อาคารส�ำนักงาน อาคารส่วน
ราชการ และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดย SPR มีการน�ำเข้า
แผงเซลล์แสงอาทิตย์จาก Kyocera ประเทศญีป่ น่ ุ และเครือ่ งแปลง
กระแสไฟฟ้าจาก SMA ประเทศเยอรมนี โดยช�ำระค่าอุปกรณ์หลัก
ดั ง กล่ า วเป็ น สกุ ล เงิ น ตราต่ า งประเทศ จึ ง มี ค วามเสี่ ย ง
จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในการจัดซื้อสินค้า
ดังกล่าว
อย่างไรก็ดี SPR ได้พจิ ารณาอัตราค่าเงินอย่างต่อเนือ่ ง
และด�ำเนินการป้องกันความเสี่ยงด้วยการใช้สัญญาซื้อขาย
เงิ น ตราต่ า งประเทศล่ ว งหน้ า (FX Forward) และสิ ท ธิ
ในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (FX Option) เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศเต็มจ�ำนวน (Fully Hedged) โดย SPR จะด�ำเนิน
การซื้อสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า หรือสิทธิ
ในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ เต็มจ�ำนวนเมื่อแผงเซลล์
แสงอาทิ ต ย์ แ ละเครื่ อ งแปลงกระแสไฟฟ้ า ถู ก บั น ทึ ก เป็ น
สินทรัพย์ของบริษัทฯ

3.4 ความเสีย่ งจากการเป็นผูแ้ ทนจ�ำหน่ายและ
ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารเครื่ อ งแปลงกระแสไฟฟ้ า
(Inverter) อย่างเป็นทางการ (Authorised
Sales & Service Partnership) ของ
SMA Solar Technology AG (SMA)
ประเทศเยอรมนี
3.4.1 ความเสี่ยงด้านการตลาด
เนื่องจาก SPCG เลือกใช้เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า
(Inverter) จาก SMA มาตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจ โซลาร์ฟาร์ม
ด้วยความเชื่อมั่นในคุณภาพและประสิทธิภาพในการท�ำงาน
ของ Inverter ประกอบกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล โดยโครงการโซลาร์ฟาร์มทุกแห่ง รวมไปถึง
การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
(Solar Roof) ให้กับลูกค้าทุกราย บริษัทฯ เลือกใช้ Inverter
จาก SMA มาโดยตลอด จนกระทั่งเมื่อ SMA ก�ำลังมองหา
Strategic Partner ในภูมิภาคอินโดจีน และ SPCG ถือเป็น
ลูกค้าทีม่ สี ดั ส่วน มากกว่า 60% ของจ�ำนวน Inverter ทัง้ หมด
ในภูมภิ าคนี้ SPCG จึงเล็งเห็นโอกาสในการท�ำธุรกิจด้านการ
จัดจ�ำหน่าย และการให้บริการทัง้ ในประเทศไทยและภูมภิ าค
อินโดจีน โดยบริษัท โซล่า เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด (SPE)
ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นผูแ้ ทนจ�ำหน่ายและให้บริการ Inverter
ภายใต้ตราสัญลักษณ์ SMA อย่างเป็นทางการ (Authorised
Sales & Service Partnership) เพื่อดูแลลูกค้าของ SMA
ทั้ ง ในประเทศไทยและภู มิ ภ าคอิ น โดจี น อี ก 4 ประเทศ
ประกอบด้วย ประเทศเวียดนาม ลาว กัมพูชา และพม่า ตัง้ แต่
เดือนกรกฎาคม 2561 เป็นต้นมา
(1) ด้านการเป็นผู้แทนจ�ำหน่าย
การท�ำการตลาดส�ำหรับตลาด Inverter ในประเทศไทย
SPE มีความเสี่ยงในฐานะที่เป็นผู้แทนจ�ำหน่ายรายใหม่
ซึง่ จ�ำเป็นต้องเริม่ ต้นท�ำการตลาดทัง้ ในส่วนของลูกค้าผูใ้ ช้งาน
Inverter รายเดิ ม ให้ ไ ด้ รั บ ทราบ เพื่ อ มุ ่ ง หวั ง การต่ อ ยอด
การจัดจ�ำหน่ายในอนาคต ตลอดจนการเสาะแสวงหาลูกค้า
รายใหม่ทเี่ พิม่ เติมมากขึน้ นอกจากนี้ ยังมีโอกาสท�ำการตลาด
ในภูมิภาคอินโดจีนอีก 4 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศ
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เวียดนาม ลาว กัมพูชา และพม่า นับเป็นตลาดใหม่ที่ SPE
ยังไม่เคยท�ำมาก่อน จึงจ�ำเป็นต้องติดตามนโยบายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการส่งเสริมธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ของแต่ละประเทศด้วย
อย่างไรก็ตาม SPE เชือ่ มัน่ ว่าจะสามารถเข้ามาเติมเต็ม
ในบทบาทของ Authorized Sales Agent ซึ่งก่อนหน้านี้
ลูกค้าผูใ้ ช้ Inverter บางรายประสบปัญหาในเรือ่ งของการติดต่อ
สื่อสาร เช่น เรื่องของก�ำแพงภาษา และเวลาที่ต่างกันของ
แต่ละประเทศ ท�ำให้ลกู ค้าไม่ได้รบั ความสะดวกในการติดต่อ
และการบริการ SPE จึงเข้ามาช่วยท�ำให้ลูกค้าผู้ใช้ Inverter
ทุกรายได้รับการบริการที่ดียิ่งขึ้นจากเดิม อีกทั้งยังสามารถ
ช่ ว ยแก้ ป ั ญ หาในเบื้ อ งต้ น ได้ หรื อ ในกรณี ที่ ท างบริ ษั ท ฯ
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ก็จะช่วยประสานงานพร้อมติดตามผล
ให้แก่ลกู ค้าด้วย โดย SPE จะมุง่ เน้นท�ำการตลาดลูกค้ารายใหม่
เริ่มจากในประเทศไทยและขยายออกไปในภูมิภาคอินโดจีน
ต่อไป
(2) ด้านการเป็นผู้ให้บริการ
ในฐานะ Authorised Service Partnership SPE
มุง่ เน้นการปรับปรุงพัฒนางานบริการของพนักงานอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อให้ได้มาตรฐานการบริการที่ยอดเยี่ยม เสมือนการบริการ
ตามมาตรฐานจาก SMA โดยตรง เนื่ อ งจากในปี 2561
เป็นปีแห่งการเปลีย่ นผ่านของ SMA ในประเทศไทย SPE จึงมี
ความรับผิดชอบในการฟืน้ ฟูความเชือ่ มัน่ ในการบริการทีย่ อดเยีย่ ม
รวมถึงแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงของการด�ำเนินธุรกิจของ
SMA ทั่ ว โลก เนื่ อ งจาก SMA เป็ น ที่ ย อมรั บ ในเรื่ อ งของ
การบริ ก ารที่ ดี แ ละรวดเร็ ว SPE จึ ง มุ ่ ง มั่ น ในการพั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคลและกระบวนการท�ำงานต่างๆ เพื่อให้บริการ
ทีด่ ที สี่ ดุ แก่ลกู ค้า ซึง่ ทีมงานของบริษทั ฯ จะได้รบั การฝึกอบรม
ในเชิงลึกจากเจ้าหน้าที่ของ SMA เยอรมนีโดยตรงที่จะมาให้
ความรู้ ยกระดับให้วศิ วกรไทยมีความรูค้ วามสามารถในเรือ่ ง
ของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) เพิ่มขึ้น เทียบเท่าใน
ระดับสากล SPE จะให้บริการส�ำหรับลูกค้าทัง้ ทีอ่ ยูใ่ นระหว่าง
การรับประกันและนอกการรับประกัน โดยการให้บริการลูกค้า
ที่อยู่นอกการรับประกัน จะเป็นรายได้ทางหนึ่งส�ำหรับงาน
บริการของ SPE
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3.4.2 ความเสี่ยงจากการแข่งขันของสินค้าทดแทน
แม้ว่า SPE จะเป็นผู้แทนจ�ำหน่ายและผู้ให้บริการ
Inverter ของ SMA อย่างเป็นทางการ แต่ก็ยังมีคู่แข่งที่เป็น
ผู้ผลิตและจ�ำหน่าย Inverter แบรนด์อื่นที่ท�ำการตลาดอยู่ใน
ประเทศไทยด้วย ในปัจจุบันการแข่งขันส่วนใหญ่จะอยู่ใน
ตลาด Solar Roof โดยเฉพาะกลุ่มผู้ผลิตและจ�ำหน่ายที่มา
จากฝั ่ ง เอเชี ย จะเน้ น การใช้ ก ลยุ ท ธ์ ด ้ า นราคาเป็ น หลั ก
แต่ SMA เน้นการให้บริการด้วยคุณภาพทีด่ ที สี่ ดุ ด้วยการน�ำเสนอ
โซลูชันแพ็คเกจที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ดังนั้น
จึงมีความได้เปรียบในด้านการแข่งขัน
อย่างไรก็ตาม ด้วยความเชือ่ มัน่ ในประสิทธิภาพการท�ำงาน
Inverter ของ SMA ตลอดจนการบริการทีด่ ใี นระดับมาตรฐาน
สากล และการรั บ ประกั น ที่ ย าวนานของ SMA ในฐานะ
ผูน้ ำ� เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ดว้ ยคุณภาพและบริการทีด่ ี
เสมอมา ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา SPCG ถือเป็นผู้ใช้งาน
รายใหญ่ แ ละใช้ ง านกั บ โครงการโซลาร์ ฟ าร์ ม ทุ ก แห่ ง
ตลอดจนติดตัง้ ให้กบั ลูกค้า Solar Roof ทุกราย จึงเชือ่ มัน่ ได้วา่
SMA จะยังคงเป็น Inverter ที่ได้รับความนิยมต่อไป ซึ่งท�ำให้
SPE ยังคงแข่งขันได้ในระยะยาว

3.5 ความเสี่ยงอื่นๆ
3.5.1 ความเสี่ยงจากการถูกควบคุมเสียงของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ ได้แก่ กลุม่ ครอบครัว
กุ ญ ชรยาคง ประกอบด้ ว ยนางสาววั น ดี กุ ญ ชรยาคง
นางประคอง กุ ญ ชรยาคง นายสมศั ก ดิ์ กุ ญ ชรยาคง
นางสาวสมปอง กุญชรยาคง นางกนกพร กุญชรยาคง (รวมเรียก
กันว่า “กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่”) ซึ่งมีเจตนาร่วมกันในการใช้สิทธิ
ออกเสียงของตนไปในทางเดียวกัน เพือ่ ควบคุมสิทธิออกเสียง
หรื อ ควบคุ ม กิ จ การร่ ว มกั น และมี ค วามสั ม พั น ธ์ ห รื อ มี
พฤติกรรมร่วมกันตามทีป่ ระกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
ที่ ทจ. 7/2552 เรื่ อ ง ก� ำ หนดลั ก ษณะความสั ม พั น ธ์ ห รื อ
พฤติกรรมที่ เข้ าลั กษณะเป็ นการกระท�ำร่วมกับบุ คคลอื่น
ถือหุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46.54 ของจ�ำนวนหุน้ ทีจ่ ำ� หน่าย
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ได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ยังเป็น
กรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงนามและเป็นผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ด้วย
จึงท�ำให้กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่เป็นผูม้ อี ำ� นาจในการบริหารจัดการ
และควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติทสี่ ำ� คัญได้เกือบทัง้ หมด
ยกเว้นในเรือ่ งกฎหมายหรือข้อบังคับบริษทั ก�ำหนดให้ตอ้ งได้รบั
เสียงในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4
ของจ�ำนวนหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง หรือในกรณี
ก�ำหนดให้สิทธิออกเสียงคัดค้านได้ ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่น
ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง อาจจะไม่สามารถ
รวบรวมคะแนนเสียงเพือ่ คัดค้านหรือถ่วงดุลการบริหารของกลุม่
ผู้ถือหุ้นใหญ่ได้
อย่างไรก็ดี โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบ
ด้วยคณะกรรมการรวม 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน โดยมีการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่
ของคณะกรรมการแต่ละคณะอย่างชัดเจน อีกทัง้ ในองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบยังประกอบด้วยกรรมการอิสระ
3 ท่าน ทีเ่ ป็นผูท้ มี่ คี วามรูค้ วามสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจ

และความรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ งบการเงิ น และรายงาน
ทางการเงินต่างๆ จึงมีส่วนช่วยให้การด�ำเนินงานของคณะ
กรรมการบริษัทฯเป็นไปอย่างมีระบบ โปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง มี น โยบายเกี่ ย วกั บ
การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อ ผู ้ มี อ� ำ นาจควบคุ ม ในกิ จ การ รวมทั้ ง บุ ค คลที่ อ าจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยจะท�ำการพิจารณาเปรียบเทียบ
เงื่ อนไขกั บบุ คคลภายนอกอื่ น ก่ อน และน� ำ รายการต่า งๆ
เข้าสูก่ ารพิจารณาอนุมตั ขิ องคณะกรรมการตรวจสอบทุกกรณี
ก่อนทีจ่ ะน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณา
อนุ มั ติ ใ นขั้ น ต่ อ ไป โดยบุ ค คลที่ มี ค วามขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ดงั กล่าวจะไม่มอี ำ� นาจอนุมตั ใิ นการเข้าท�ำรายการ
นั้ น ๆ อี ก ทั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบจะท� ำหน้ า ที่ ติ ด ตาม
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันทุกๆ ไตรมาส โดยให้ผตู้ รวจสอบภายใน
ท� ำ การตรวจสอบและน� ำ เสนอในฐานะเลขานุ ก ารของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ามีการปฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้อง
ตามหลักการและนโยบายทีก่ ำ� หนดไว้ ท�ำให้สามารถลดทอน
ความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นได้อีกด้วย
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• ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ อื หุน้
• การจัดการ
• การควบคุมภายใน
• รายการระหว่างกัน
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4 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

4.1 จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว

4.2 ผู้ถือหุ้น

บริษทั เอสพีซจี ี จ�ำกัด (มหาชน) เป็นบริษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)                
(1) ทุนจดทะเบียนและหุ้นที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว
บริษทั ฯ มีทนุ จดทะเบียนทัง้ หมด 1,016,389,000 บาท
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 973,990,000 บาท แบ่งเป็นหุน้ สามัญ
จ�ำนวน 1,016,389,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
(2) ข้อจ�ำกัดการโอนหุ้น
การโอนหุ ้ น จะต้ อ งไม่ ท� ำ ให้ สั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น
โดยบุคคลต่างด้าวมากกว่าร้อยละ 49 ของหุน้ ทีไ่ ด้เรียกช�ำระราคา
แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

รายชื่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ ข องบริ ษั ท เอสพี ซี จี
จ�ำกัด (มหาชน)
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ตามบัญชี
รายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิ
ได้รบั เงินปันผลระหว่างกาล (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 27
สิ ง หาคม 2561 โดยบริ ษั ท ศู น ย์ รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (“TSD”) แบ่งออกเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ร้อยละ 71.50 และกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยร้อยละ
28.50 ดังนี้

ลำ�ดับ
ชื่อผู้ถือหุ้น
1. กลุ่มครอบครัวกุญชรยาคง ประกอบด้วย
นางสาววันดี กุญชรยาคง
นางประคอง กุญชรยาคง
นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง
นางสาวสมปอง กุญชรยาคง
นางกนกพร กุญชรยาคง

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

ร้อยละ
36.77
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ลำ�ดับ
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ชื่อผู้ถือหุ้น
UBS AG SINGAPORE BRANCH
GULF INTERNATIONAL INVESTMENT (HONG KONG) LIMITED
KYOCERA CORPORATION
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด
นายวิทูร มโนมัยกุล
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1
กลุ่มครอบครัวเศรษฐีวรรณ ประกอบด้วย
นายสุชาติ เศรษฐีวรรณ
นายพงษ์ชัย  เศรษฐีวรรณ
นายพลเทพ  เศรษฐีวรรณ
นางสาวเสาวนีย์  เศรษฐีวรรณ
นางสาววรุณี  เศรษฐีวรรณ

จำ�นวนหุ้น
95,200,050
81,658,452
63,500,000
28,454,497
19,290,000
17,121,900
12,356,133
11,958,939
8,756,500
5,400,000
1,696,000
1,587,500
40,000
33,000

ร้อยละ
9.77
8.38
6.52
2.92
1.98
1.76
1.27
1.23
0.90

696,425,308

71.50

รวม

4.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
ไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ
ทีเ่ หลือหลังจากหักเงินส�ำรองต่างๆ ทุกประเภทตามทีไ่ ด้กำ� หนด
ไว้ในข้อบังคับของบริษทั ฯ และตามกฎหมาย หากไม่มเี หตุจำ� เป็น
อืน่ ใด และการจ่ายเงินปันผลนัน้ ไม่มผี ลกระทบต่อการด�ำเนินงาน
ปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�ำคัญ ตามที่คณะกรรมการ
พิ จ ารณาเห็ น สมควรหรื อ เหมาะสม และการด� ำ เนิ น การ
ดั ง กล่ า วจะต้ อ งก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น มติ
คณะกรรมการบริษทั ฯทีพ่ จิ ารณาเรือ่ งดังกล่าวนัน้ ต้องน�ำเสนอ
เพือ่ ขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล ซึง่ คณะกรรมการบริษทั ฯ มีอำ� นาจอนุมตั ใิ ห้จา่ ย
เงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทราบในการประชุมคราวต่อไป
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บริษทั ฯ และบริษทั ในเครือมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามก�ำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่เหลือหลังจากหักเงินส�ำรองต่างๆ ทุกประเภท ตามที่ได้
ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั ฯ และตามกฎหมาย หากไม่มี
เหตุจ�ำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบ
ต่ อ การด� ำ เนิ น งานปกติ ข องบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ในเครื อ
อย่างมีนยั ส�ำคัญ ตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั ฯ และบริษทั
ในเครือพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม และการด�ำเนินการ
ดั ง กล่ า วจะต้ อ งก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น
โดยมติคณะกรรมการของบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือทีพ่ จิ ารณา
เรือ่ งดังกล่าวนัน้ ต้องน�ำเสนอเพือ่ ขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือด้วย

4.4 ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง
บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ในปี 2558-2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้
การจ่ายปันผล

ปี 2561
ม.ค.-มิ.ย.

อัตราการจ่ายเงินปันผล
(บาทต่อหุ้น)

0.55

ปี 2560
ก.ค-ธ.ค.
ม.ค.-มิ.ย.
0.65

0.50

ปี 2559
ก.ค-ธ.ค.
ม.ค.-มิ.ย.
0.70

0.40

ปี 2558
ต.ค-ธ.ค.
ม.ค.-ก.ย.
0.81

0.44
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5 โครงสร้างการจัดการ
5.1 โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กรของบริษัท เอสพีซีจี จ�ำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท
Board of Director
คณะกรรมการสรรหา และกำหนดคาตอบแทน
Nomination and Remuneration Committee
คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

กรรมการผูจัดการใหญ
CEO
แผนกตรวจสอบภายใน
Internal Audit Division
ที่ปรึกษา
(Advisor)

รองกรรมการผูจัดการใหญ
สายบัญชีและการเงิน
EVP: Accounting & Finance

รองกรรมการผูจัดการใหญ
สายธุรกิจ Solar Roof/ Steel
EVP : Solar Roof/ Steel

รองกรรมการผูจัดการใหญ
สายบริหาร
EVP: Management
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แผนกนักลงทุ
นสัมพักนลงทุ
ธ นสัมพันธ
แผนกนั
Investor Relation
Division
Investor
Relation Division
สำนักงานเลขานุ
สำนักกงานเลขานุ
ารบริษัท การบริษัท
และบรรษัทและบรรษั
ภิบาล ทภิบาล
Company Secretary
Company&Secretary
Governance
& Governance

แผนกองคกแผนกองค
รสัมพันธ กรสัมพันธ
Corporate Relations
CorporateDivision
Relations Division

แผนกพัฒนาธุ
รกิจและบริ
ง
แผนกพั
ฒนาธุหรารความเสี
กิจและบริหย่ ารความเสี
ย่ ง
Business Development
and
Business Development
and
Risk Management
Division Division
Risk Management
แผนกบริ
แผนกบริหารคุ
ณภาพหารคุณภาพ
QMR Division
QMR Division
ผูชวยกรรมการผู
ผูชวยกรรมการผู
จัดการใหญจัดการใหญ
(Assistant to(Assistant
CEO) to CEO)

รองกรรมการผู
รองกรรมการผู
จัดการใหญ จัดการใหญ
สายปฏิบัติการ
สายปฏิบัติการ
EVP: Operation
EVP: Operation

รองกรรมการผู
รองกรรมการผู
จัดการใหญ จัดการใหญ
สายธุรกิจ Solar
สายธุFarm
รกิจ Solar Farm
EVP: Solar Farm
EVP: Solar Farm
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5.2  โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จ�ำนวน  2 ชุด คือ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมดจ�ำนวน 9 คน ดังนี้

ลำ�ดับ

รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

จำ�นวนการเข้าร่วม
ประชุม/จำ�นวน
การประชุมทั้งหมด
ในปี 2561 (ครั้ง)

ประธานกรรมการ

5/5

1.

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ

2.

นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง

กรรมการ

4/5

3.

นายจิราคม ปทุมานนท์

กรรมการ

5/5

4.

นายวิทูร  มโนมัยกุล

กรรมการ

5/5

5.

พล.ต.ต.วันชัย วิสุทธินันท์

กรรมการ

4/5

6.

นายโชจิ นิชิซาว่า

กรรมการ

3/3

7.

นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล

กรรมการอิสระ

5/5

8.

ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

กรรมการอิสระ

4/5

9.

นายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต

กรรมการอิสระ

5/5

หมายเหตุ: ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2561 เมือ่ วันที่ 20 เมษายน 2561 มีมติอนุมตั แิ ต่งตัง้ นายโชจิ นิชซิ าว่า เป็นกรรมการ แทนนายรัฐพล ชืน่ สมจิตต์
ซึง่ ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการบริษทั ฯ โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 21 เมษายน 2561 ซึง่ ได้รบั การปฐมนิเทศส�ำหรับกรรมการใหม่เรียบร้อยแล้ว
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กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ มีดังนี้
ดร.วั น ดี กุ ญ ชรยาคง จุ ล เจริ ญ ลงลายมื อ ชื่ อ
พร้อมประทับตราส�ำคัญของบริษทั หรือนายสมศักดิ์ กุญชรยาคง
และนายวิทรู มโนมัยกุล ลงลายมือชือ่ ร่วมกันและประทับตรา
ส�ำคัญของบริษัท
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
1. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตาม พรบ.บริษัทมหาชนจ�ำกัด
2. คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ประกอบด้ ว ยกรรมการ
จ�ำนวนอย่างน้อย 5 คน และไม่เกิน 11 คนโดยกรรมการ
ไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีทอ้ งถิน่
ที่อยู่ในราชอาณาจักร
3. คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
อย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า
3 คน และจะต้องมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นไปตามเกณฑ์ของส�ำนักงาน กลต.
4. คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ประกอบด้ ว ยผู ้ มี ค วามรู ้
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านพลังงานทดแทน
ด้านบัญชีการเงิน ด้านการควบคุมภายใน ด้านกฎหมาย
ด้านการบริหารความเสี่ยง และด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
ซึ่ ง มี กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถท�ำหน้าทีใ่ นการสอบทาน
ความน่าเชือ่ ถือของงบการเงิน
5. บริษทั ฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญต่อการปฏิบตั หิ น้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในฐานะกรรมการบริษทั ฯ
จึ ง ได้ ก� ำ หนดจ� ำ นวนบริ ษั ท ที่ ก รรมการไปด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
ไม่ให้มากจนเกินไป โดยกรรมการบริษัทฯ ควรด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการในบริษทั จดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษทั โดยไม่มขี อ้ ยกเว้น
กรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จ�ำนวน 3 คน ซึ่งเท่ากับ 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด
เพื่ อ ให้ ก รรมการอิส ระเป็นกลไกส�ำคัญในการก�ำกับ ดู แ ล
กิจการที่ดี และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงก�ำหนดนิยามและคุณสมบัติของ
กรรมการอิสระในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ดังต่อไปนี้
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1. ถื อ หุ ้ น ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละหนึ่ ง ของจ� ำ นวนหุ ้ น ที่ มี สิ ท ธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
ผู ้ ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ หรื อ ผู ้ มี อ� ำ นาจควบคุ ม ของบริ ษั ท ฯ
ทัง้ นี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เี่ กีย่ วข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจ�ำ หรือผูม้ อี ำ� นาจ
ควบคุ ม ของบริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ
เว้นแต่จะพ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ
โดยการจดทะเบี ย นตามกฎหมายในลั ก ษณะที่ เ ป็ น บิ ด า
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของ
กรรมการรายอืน่ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ของผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็น
การขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน เว้นแต่จะพ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึง
การให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่ เ ป็ น กรรมการที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ เป็ น
ตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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8. ไม่ ป ระกอบกิ จ การที่ มี ส ภาพอย่ า งเดี ย วกั น และ
เป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย หรือ
ไม่เป็นหุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วม
บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ 
หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็น
อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงาน ของบริษัทฯ
อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีอำ� นาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง และ
รักษาผลประโยชน์ของบริษทั ฯ อ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังนี้
1. ก�ำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย
ทางการเงิน ความเสีย่ ง แผนงาน และงบประมาณของบริษทั ฯ
รวมถึงติดตามและดูแลให้ฝา่ ยจัดการด�ำเนินงานตามนโยบาย
และแผนที่ก�ำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ก�ำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ข้ อ ก� ำ หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิเช่น การท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และ
การซื้ อ หรื อ ขายทรั พ ย์ สิ น ที่ ส� ำ คั ญ ตามกฎเกณฑ์ ข อง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
3. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญ
ประจ�ำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
ของบริษัทฯ
4. จัดให้มีนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
เป็นลายลักษณ์อกั ษร และให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว
ตลอดจนทบทวนนโยบายและการปฏิ บั ติ ต ามนโยบาย
ดังกล่าวเป็นประจ�ำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. จัดท�ำจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่ อ ให้ ก รรมการ ผู ้ บ ริ ห าร และพนั ก งานทุ ก คนเข้ า ใจถึ ง
มาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ และ
ติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง

6. พิ จ ารณาเรื่ อ งความขั ด แย้ ง ของผลประโยชน์
อย่างรอบคอบ การพิจารณาการท�ำรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ของผลประโยชน์ ค วรมี แ นวทางที่ ชั ด เจนและเป็ น ไปเพื่ อ
ผลประโยชน์ของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ โดยรวมเป็นส�ำคัญ โดยที่
ผูม้ สี ว่ นได้เสียไม่ควรมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ และก�ำกับดูแล
ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดเกีย่ วกับขัน้ ตอนการด�ำเนินการ
และการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ของรายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง
ของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
7. จั ด ให้ มี ร ะบบการควบคุ ม ด้ า นการด� ำ เนิ น งาน
ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบตั ติ าม กฎ ระเบียบ
และนโยบาย รวมถึงจัดให้มบี คุ คลหรือหน่วยงานทีม่ คี วามเป็นอิสระ
ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบ
การควบคุมดังกล่าว และทบทวนระบบที่ส�ำคัญอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปี
8. ก�ำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk
Management Policy) ทีค่ รอบคลุมทัง้ องค์กรและมีการทบทวน
ระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสีย่ งอย่างน้อย
ปีละ 1 ครัง้ และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปี
9. คณะกรรมการบริษทั ฯ หรือคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจ�ำปี
10. จัดให้มแี นวทางด�ำเนินการทีช่ ดั เจนกับผูท้ ปี่ ระสงค์
จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทาง website หรือ
รายงานตรงต่ อ บริ ษั ท ฯ โดยช่ อ งทางในการแจ้ ง เบาะแส
อาจก�ำหนดให้ผ่านกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัท เพื่อให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการ
ที่บริษัทฯ ก�ำหนดไว้และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
11. คณะกรรมการอาจมอบอ�ำนาจให้กรรมการคนหนึง่
หรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
แทนคณะกรรมการได้ โดยอยู ่ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม ของ
คณะกรรมการหรืออาจมอบอ�ำนาจ เพือ่ ให้บคุ คลดังกล่าวมีอำ� นาจ
ตามที่ ค ณะกรรมการเห็ น สมควรและภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการเห็นสมควรซึง่ คณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน
เปลีย่ นแปลงหรือแก้ไขบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบอ�ำนาจหรืออ�ำนาจนัน้ ๆ
ได้ เ มื่ อ เห็ น สมควร ทั้ ง นี้ คณะกรรมการอาจมอบอ� ำ นาจ
ให้ฝ่ายจัดการ มีอ�ำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดย
มีรายละเอียดการมอบอ�ำนาจตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่
ของฝ่ายจัดการ ซึง่ การมอบอ�ำนาจนัน้ ต้องไม่มลี กั ษณะเป็นการ
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มอบอ�ำนาจที่ท�ำให้ฝ่ายจัดการสามารถพิจารณา และอนุมัติ
รายการทีฝ่ า่ ยจัดการหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีสว่ นได้เสีย
หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดท�ำกับบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย
12. ก� ำ หนดให้ มี ก ลไกก� ำ กั บ ดู แ ลบริ ษั ท ย่ อ ย
เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทโดยการ
พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลทีจ่ ะส่งไปเป็นกรรมการใน
บริษทั ย่อย เพือ่ ควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของ
บริษทั ฯ และการท�ำรายการต่างๆ ให้ถกู ต้องตามกฎหมายและ
หลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ
13. แต่งตัง้ เลขานุการบริษทั ฯ (Company Secretary)
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
เพื่อท�ำหน้าทีจ่ ดั ท�ำและเก็บรักษาเอกสาร ช่วยด�ำเนินกิจกรรม
ต่างๆ ของคณะกรรมการบริษทั ฯ อันได้แก่การประชุมคณะกรรมการ
บริ ษั ท ฯ การประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ตลอดจนให้ ค� ำ แนะน� ำ ด้ า น
กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้
เลขานุการบริษัทฯ ควรได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้
อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชี และการปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการบริษัทฯ
การสรรหากรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการสรรหาและก� ำ หนดค่ า ตอบแทน
จะพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรได้รับการเสนอชื่อ
เพือ่ เป็นกรรมการ เพือ่ เสนอขอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ
และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจ�ำปีเลือกตัง้ กรรมการ โดยใช้
เสียงข้างมากตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีวิธีการดังนี้
1. ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคล
2. ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อ
หนึ่งเสียง
3. บุคคลทีไ่ ด้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็น
ผูไ้ ด้รบั เลือกเท่าจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้
ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะพึงมี ให้ประธาน
ที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
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โดยในการประชุมสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ
ออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ ถ้าจ�ำนวน
กรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้กใ็ ห้ออกโดย
จ�ำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ ให้กรรมการคนที่
อยูใ่ นต�ำแหน่งนานทีส่ ดุ เป็นผูอ้ อกจากต�ำแหน่งก่อนกรรมการ
ที่ออกจากต�ำแหน่ง ตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาด�ำรง
ต�ำแหน่งใหม่ก็ได้
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
รายย่อยเสนอรายชือ่ ผูท้ รงคุณวุฒิ เพือ่ เข้ารับการเลือกตัง้ เป็น
กรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
การพ้นจากต�ำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
1. ในการประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ประจ� ำ ปี ทุ ก ครั้ ง
ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จ�ำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจ�ำนวนกรรมการจะแบ่งออก
ให้ ต รงเป็ น สามส่ ว นไม่ ไ ด้ ก็ ใ ห้ อ อกโดยจ� ำนวนใกล้ ที่ สุ ด
กับจ�ำนวนหนึง่ ในสาม (1/3) และกรรมการทีพ่ น้ จากต�ำแหน่ง
อาจได้รับเลือกเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ก็ได้
2. นอกจากพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการ
จะพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือ
มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ
ให้ออก หรือศาลมีค�ำสั่งให้ออก
3. กรรมการคนใดจะลาออกจากต�ำแหน่ง ให้ยนื่ ใบลาออก
ต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผล นับแต่วันที่ใบลาออก
ถึงบริษทั ฯ ทัง้ นี้ กรรมการซึง่ ลาออกจะแจ้งการลาออกของตน
ให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
4. ในการลงมติ ใ ห้ ก รรมการคนใดคนหนึ่ ง ออกจาก
ต�ำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ถอื คะแนนเสียงไม่นอ้ ย
กว่าสามในสี่ (3/4) ของจ�ำนวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ�ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
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5. ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น
นอกจากคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึง่
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่
วาระของกรรมการผูน้ นั้ จะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคล
ซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในต�ำแหน่งกรรมการ
ได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีจ�ำนวนรวม 9 คน ประกอบ
ด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จ�ำนวน 4 ท่าน และกรรมการ
ทีไ่ ม่ได้เป็นผูบ้ ริหาร จ�ำนวน 5 ท่าน ซึง่ มีกรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
เป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ก�ำหนดรวม
3 ท่าน โดยกรรมการมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี
รวมระยะเวลาไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่กรรมการคนใดมีความเหมาะสม
ที่ จ ะด� ำ รงต� ำ แหน่ ง นานกว่ า นั้ น คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
จะพิ จ ารณาความอิส ระและประสิทธิภาพของการปฏิ บัติ
หน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว และชี้แจงเหตุผลพร้อมผล
การปฏิบัติหน้าที่ ต่อผู้ถือหุ้น
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการก�ำหนดขึ้น
เป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลา
และเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารประกอบ
การประชุมให้กรรมการพิจารณาล่วงหน้าโดยมีแนวปฏิบตั ดิ งั นี้
1. คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ก� ำ หนดให้ มี ก ารประชุ ม
อย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ ทัง้ นี้ กรรมการบริษทั ฯ ต้องมาประชุม
อย่างน้อยกึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม
2. บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีการจัดส่งหนังสือนัดประชุม
ให้แก่กรรมการเพือ่ พิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า
7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ มีเวลาเพียงพอ
ที่จะศึกษา พิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
3. ประธานกรรมการบริษทั ฯ และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
เป็ น ผู ้ ร ่ ว มกั น ก� ำ หนดวาระการประชุ ม และพิ จ ารณา
เรือ่ งเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ โดยเปิดโอกาส
ให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับ
การพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

4. ในการพิจารณาเรือ่ งต่างๆ ประธานกรรมการบริษทั ฯ
ซึ่งท�ำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการ
แสดงความคิ ด เห็ น ได้ อ ย่ า งอิ ส ระ ทั้ ง นี้ ในการลงมติ ใ น
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือมติของเสียงข้างมาก
โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้
เสียจะไม่ใช้สิทธิออกเสียง ในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน
ประธานในทีป่ ระชุมจะออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึง่ เสียงเป็นเสียง
ชี้ขาด
5. ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการ
บริหารจะเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ข้อมูล ที่เป็นประโยชน์
และรับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถน�ำไปปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
6. การลงมติ ใ นการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
จะต้องมีกรรมการอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการ
ที่มาประชุม ทั้งนี้ กรรมการแต่ละท่านจะต้องมีสัดส่วนการ
เข้ า ร่ ว มประชุ ม ไม่ น ้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 75 ของการประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งปี
7. เมือ่ สิน้ สุดการประชุม เลขานุการบริษทั ฯ เป็นผูม้ หี น้าที่
จั ด ท� ำ รายงานการประชุ ม โดยเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม รั บ รอง
ในวาระแรกของการประชุมครัง้ ถัดไป และให้ประธานกรรมการ
บริษัทฯ พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้
กรรมการบริษทั ฯ สามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิม่ เติม
รายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
บริษทั ฯ ก�ำหนดให้มกี ารปฐมนิเทศส�ำหรับกรรมการใหม่
โดยจัดให้มีการบรรยายน�ำเสนอภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ
ให้กรรมการใหม่ได้รับทราบหัวข้อดังต่อไปนี้
1. กรอบในการด� ำเนิ นกิ จ การ (กฎหมาย ข้ อบัง คับ
ระเบียบวิธีการปฏิบัติ)
2. ข้อมูลการด�ำเนินงานและกิจกรรม
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ในการ
ด�ำเนินงานของบริษัทฯ
• โครงสร้างบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โครงสร้าง
การบริหารงานและผู้บริหาร
• ลั ก ษณะธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ในเครื อ
ผลการด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมาและแผนการด�ำเนินงาน
• การลงทุนและโครงการที่ส�ำคัญ

รายงานประจำ � ปี 2561 บริ ษั ท เอสพี ซี จี จำ � กั ด (มหาชน)

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
4. หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
5. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการจัดปฐมนิเทศให้กับ
นายโชจิ นิชิซาว่า ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่
เมือ่ วันที่ 21 เมษายน 2561 แทนนายรัฐพล ชืน่ สมจิตต์ ซึง่ ลาออก
จากต� ำ แหน่ ง กรรมการบริ ษั ท ฯ ก่ อ นการเข้ า ร่ ว มประชุ ม
คณะกรรมการครัง้ แรก เพือ่ สร้างความเข้าใจในการด�ำเนินงาน
ของธุรกิจ และรับทราบนโยบายรวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป
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การพัฒนากรรมการ
บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและ
การให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการก�ำกับดูแลกิจการของ
บริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น
เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีความ
เข้ า ใจถึ ง หลั ก การของการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี รวมถึ ง
กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของกรรมการ
บริษทั ฯ ในการบริหารงานให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ โดยสนับสนุน
ให้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือการเข้าร่วมประชุม
อบรมและสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ความรู้ และ
ประสบการณ์อันมีประโยชน์ต่อการพัฒนากรรมการและ
ผู้บริหาร เป็นต้น

สรุปการเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ลำ�ดับ

รายชื่อ

DAP

DCP

FND

ACP

QFR

1.

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ

ปี 2547

ปี 2547

-

-

-

2.

นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง

ปี 2547

ปี 2548

-

-

-

3.

นายจิราคม ปทุมานนท์

ปี 2554

-

-

-

-

4.

นายวิทูร  มโนมัยกุล

-

-

-

-

-

5.

พล.ต.ต.วันชัย วิสุทธินันท์

ปี 2548

ปี 2549

ปี 2548

ปี 2549

ปี 2549

6.

นายโชจิ นิชิซาว่า

-

-

-

-

-

7.

นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล

-

ปี 2547

ปี 2546

-

-

8.

ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

ปี 2554

-

-

ปี 2555

-

9.

นายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต

-

-

-

-

-

ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่ได้ส่งกรรมการท่านใดเข้าร่วมอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) แต่ได้มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมภายใน เช่น การลงทุนในต่างประเทศ และแนวโน้มของธุรกิจพลังงานในอนาคต
โดยได้รบั เกียรติจากจาก ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เป็นผูบ้ รรยายให้แก่กรรมการ
และพนักงานทีเ่ กีย่ วข้องของบริษทั ฯ เพือ่ เป็นการเพิม่ พูนความรูค้ วามเข้าใจและเตรียมความพร้อมต่อการเปลีย่ นแปลงในอนาคต

รายงานประจำ � ปี 2561 บริ ษั ท เอสพี ซี จี จำ � กั ด (มหาชน)
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษัทฯ
บริษทั ฯ จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะ
กรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย อย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าใน
ระหว่างปีที่ผ่านมาคณะกรรมการ มีการปฏิบัติงานครบถ้วน
เหมาะสมตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่เป็นไปตามหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีหรือไม่ รวมทั้งสะท้อนและเชื่อมโยง
ระหว่างผลการปฏิบัติงานกับผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
และยังเป็นการใช้ผลประเมินดังกล่าวเพือ่ การพัฒนาในปีตอ่ ไป
5.2.2 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย
เพื่ อ ให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น มั่ น ใจได้ ว ่ า บริ ษั ท ฯ มี ก ารด� ำ เนิ น งานและ

ลำ�ดับ

รายชื่อ

กลัน่ กรองอย่างรอบคอบ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน เพื่อปฏิบัติ
หน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาต่อไป
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษทั ฯ
ที่เป็นกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามที่ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ตลท.) และกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบก�ำหนด ทัง้ นี้
ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านที่เป็นผู้มีความรู้
และประสบการณ์ดา้ นบัญชีและการเงินเพียงพอทีจ่ ะสามารถ
ท�ำหน้าที่ในการสอบทานความเชื่อถือของงบการเงิน โดยมี
รายชื่อดังต่อไปนี้

ตำ�แหน่ง

จำ�นวนการเข้าร่วมประชุม/
จำ�นวนการประชุมทั้งหมด
ในปี 2561 (ครั้ง)

1.

นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล

ประธานกรรมการ*

4/4

2.

ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

กรรมการ*

3/4

3.

นายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต

กรรมการ

4/4

หมายเหตุ: มีความรูแ้ ละประสบการณ์ดา้ นบัญชีและการเงิน

อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้ บ ริ ษั ท ฯ มี ก ารรายงานทางการเงิ น
อย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ บ ริ ษั ท ฯ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน
(Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
audit) ทีเ่ หมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็น
อิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ข้ อ ก� ำ หนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็น
อิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอ

ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับ
ผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายการ
ดังกล่าวสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จั ด ท� ำ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษทั ฯ ซึง่ รายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้อง
ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
6.1. ความเห็ น เกี่ ย วกั บ ความถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น
เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
6.2. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทฯ
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6.3. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ข้ อ ก� ำ หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
6.4. ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
6.5. ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
6.6. จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
6.7. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
ลำ�ดับ

รายชื่อ

6.8. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
ควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ
มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนประกอบ
ด้วยกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน โดยมีรายชื่อดังนี้

ตำ�แหน่ง

จำ�นวนการเข้าร่วมประชุม/
จำ�นวนการประชุมทั้งหมด
ในปี 2561 (ครั้ง)

1.

นายวันชัย  หล่อวัฒนตระกูล

ประธานกรรมการ

2/2

2.

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ

กรรมการ

2/2

3.

นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง

กรรมการ

2/2

อ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน
ด้านการสรรหา
1. พิจารณาคัดเลือกและสรรหาบุคคลที่สมควรได้รับ
การเสนอชื่ อ เป็ น กรรมการอย่ า งมี ห ลั ก เกณฑ์ โ ปร่ ง ใส
โดยบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ ต้องเป็นผูท้ มี่ คี วามรู้ ความสามารถ
ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง
ด้วยความซื่อสัตย์ สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่
มี อ ายุ ที่ เ หมาะสม สุ ข ภาพร่ า งกายแข็ ง แรง และจิ ต ใจที่
สมบูรณ์ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม�่ำเสมอ
รวมทั้งพิจารณาจากรายชื่อบุคคลที่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ
บริษัทฯ (ถ้ามี)
2. จัดเตรียมบัญชีรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อ
เป็นกรรมการไว้เป็นการล่วงหน้า และ/หรือในกรณีทตี่ ำ� แหน่ง
กรรมการหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ว่างลง
3. ขอรับข้อคิดเห็นต่างๆ จากคณะกรรมการบริษทั และ/
หรือคณะกรรมการอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา ก่อนน�ำ
เสนอให้คณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
เพื่อพิจารณาเลือกตั้งต่อไป
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4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะ
กรรมการชุดย่อย และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ตามผลประกอบการ
ของแต่ละปี
5. พิจารณาคุณสมบัติ คัดเลือก และสรรหาบุคคลเพื่อ
ด�ำรงต�ำแหน่งผูบ้ ริหารสูงสุดทีเ่ หมาะสมกับการบริหารจัดการ
ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ในเครื อ โดยให้ ค รอบคลุ ม
ทัง้ ในด้านการศึกษา ประสบการณ์ และความรูค้ วามเชีย่ วชาญ
6. ก�ำกับดูแลให้บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศให้แก่
กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
7. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
ด้านการก�ำหนดค่าตอบแทน
1. พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ คณะ
กรรมการชุดย่อย ซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ย
ประชุม โบนัสประจ�ำปี และผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงิน
และมิใช่ตัวเงิน โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างที่
เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่
ซึ่งรวมถึงค่าจ้าง เงินรางวัลประจ�ำปี และผลประโยชน์อื่นๆ
ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ
และโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
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3. พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยพิจารณา
ตามผลการปฏิ บั ติ ง าน ผลการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ
แนวปฏิ บั ติ ใ นอุ ต สาหกรรมและบริ ษั ท จดทะเบี ย นชั้ น น� ำ
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
4. เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการก�ำหนดค่าตอบแทน
และเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการจัดท�ำ
รายงานการก�ำหนดค่าตอบแทน และความเห็นของคณะ
กรรมการสรรหาก�ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ไว้ใน
รายงานประจ�ำปี
5. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย

ค่าตอบแทนกรรมการ
บริ ษั ท ฯ ค� ำ นึ ง ถึ ง ความเหมาะสมกั บ ภาระหน้ า ที่
ความรับผิดชอบตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย และสามารถเทียบเคียง
ได้ กั บ บริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ที่ อ ยู ่ ใ น
อุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน คณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาความเหมาะสม
ของค่าตอบแทนดังกล่าว และน�ำเสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ และจึงเสนอขออนุมัติจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นทุกปี
ทัง้ นี้ ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ประจ�ำปี 2561
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน ประจ�ำปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ
ค่าตอบแทนส�ำหรับกรรมการบริษทั ฯ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ เบีย้ กรรมการรายเดือน และเบีย้ ประชุมโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
เบี้ยกรรมการรายเดือน
(เฉพาะบุคคลที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ)

เบี้ยประชุม
(เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

ประธานกรรมการ

35,000 บาทต่อเดือน

20,000 บาทต่อครั้ง

กรรมการ

20,000 บาทต่อเดือน

15,000 บาทต่อครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ
ค่าตอบแทนส�ำหรับกรรมการตรวจสอบ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ เบีย้ กรรมการรายเดือน และเบีย้ ประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
เบี้ยกรรมการรายเดือน

เบี้ยประชุม
(เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

35,000 บาทต่อเดือน

20,000 บาทต่อครั้ง

กรรมการตรวจสอบ

30,000 บาทต่อเดือน

15,000 บาทต่อครั้ง

รายงานประจำ � ปี 2561 บริ ษั ท เอสพี ซี จี จำ � กั ด (มหาชน)

085

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนส�ำหรับกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
เบี้ยกรรมการรายเดือน
(เฉพาะบุคคลที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ)

เบี้ยประชุม
(เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

ประธานกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน

ไม่มี

20,000 บาทต่อครั้ง

กรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน

ไม่มี

15,000 บาทต่อครั้ง

โบนัสคณะกรรมการบริษัทฯ
บริษัทฯ ก�ำหนดการพิจารณาเงินโบนัสที่สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการ หรือก�ำไรสุทธิของบริษัทฯ แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 2 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี โดยมีวงเงินดังนี้
ตำ�แหน่ง

โบนัส

ประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

จำ�กัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,200,000 บาท

กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

จำ�กัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

จำ�กัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 800,000 บาท

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และด�ำเนินการจัดสรรเงินโบนัสดังกล่าว
และให้น�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาก่อนการจัดสรรจริงต่อไป
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สรุปค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริษัทฯ ปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
หน่วย: บาท
รายชื่อ

ค่าตอบแทนกรรมการ
รายเดือน(2)

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

รวมค่าตอบแทน
ของกรรมการ

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ

-

130,000

130,000

นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง

-

90,000

90,000

นายจิราคม ปทุมานนท์

240,000

75,000

315,000

นายวิทูร มโนมัยกุล

240,000

75,000

315,000

พล.ต.ต.วันชัย วิสุทธินันท์

240,000

60,000

300,000

นายโชจิ นิชิซาว่า(1)

165,333.33

45,000

210,333.33

นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล

420,000

195,000

615,000

ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

360,000

105,000

465,000

นายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต

360,000

135,000

495,000

รวม

2,025,333.33

910,000.00

2,935,333.33

หมายเหตุ: (1)นายโชจิ นิชซิ าว่า ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการเมือ่ วันที่ 20 เมษายน 2561
(2)
ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนได้รบั เฉพาะกรรมการทีไ่ ม่ใช่ผบู้ ริหาร

อนึ่ง บริษัทฯ จ่ายโบนัสคณะกรรมการส�ำหรับผลการ
ด�ำเนินงานประจ�ำปี 2561 เป็นจ�ำนวนเงิน 7,754,521 บาท
(เจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของกรรมการ
บริษัทฯ ไม่ได้ก�ำหนดค่าตอบแทนอื่น แต่มีการจัดท�ำ
ประกันความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร ในวงเงิน
รวมไม่เกิน 200 ล้านบาท
5.2.3 เลขานุการบริษัทฯ (Company Secretary)
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิม่ เติม) ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 20
กุมภาพันธ์ 2558 มีมติอนุมัติแต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ ได้แก่
นางสาวปาริฉตั ร ไส้เพีย้ โดยให้มผี ลตัง้ แต่วนั ที่ 20 กุมภาพันธ์
2558 เป็นต้นไป เพื่อรับผิดชอบด�ำเนินการดังต่อไปนี้

1. จัดท�ำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
1.1. ทะเบียนกรรมการ
1.2. หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม คณะกรรมการ รายงาน
การประชุมคณะกรรมการและรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ
1.3. หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น และรายงาน
การประชุมผู้ถือหุ้น
1.4. เอกสารส�ำคัญของบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกัน
2. เก็ บ รั ก ษารายงานการมี ส ่ ว นได้ เ สี ย ที่ ร ายงาน
โดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ก�ำหนดตารางประชุมประจ�ำปีล่วงหน้าและแจ้งให้
คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบตั้งแต่ต้นปี
4. จั ด การประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท โดยจั ด ท� ำ
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการและน�ำส่งให้คณะ
กรรมการล่ ว งหน้ า อย่ า งน้ อ ย 7 วั น ก่ อ นวั น ประชุ ม คณะ
กรรมการ
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5. จั ด การประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ
ข้ อ บั ง คั บ และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ ง ประสานงาน
ให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. ให้ค�ำแนะน�ำในการด�ำเนินงานแก่คณะกรรมการ
บริษทั ให้เป็นไปตามหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษทั
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราช
บัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
7. เป็ น ศู น ย์ ก ลางการติ ด ต่ อ สื่ อ สารข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น

8. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ
ในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่ก�ำกับดูแลตามระเบียบ
และข้อก�ำหนดของหน่วยงานราชการ
9. ด�ำเนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
ประกาศก�ำหนด หรือตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
5.2.4 คณะผู้บริหารระดับสูง
ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ มีจำ� นวน 5 ท่าน ดังต่อไปนี้

ลำ�ดับ

รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

1.

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ

กรรมการผู้จัดการใหญ่

2.

นายสมศักดิ์  กุญชรยาคง

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายปฏิบัติการ

3.

นายชัยวัฒน์ ตั้งสุวรรณพาณิช

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบัญชีและการเงิน

4.

นายชาญชัย บัณฑิตเสาวภาคย์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม

5.

นายจิราคม ปทุมานนท์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจโซลาร์รูฟ
และหลังคาเหล็ก

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง
บริษทั ฯ มีนโยบายว่าด้วยแผนการสืบทอดต�ำแหน่ง ใน
ต�ำแหน่งที่ส�ำคัญขององค์กร เช่น ต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ หรือต�ำแหน่งในระดับที่เทียบเท่า เมื่อต�ำแหน่งดังกล่าว
ว่างลง หรือผู้ที่อยู่ในต�ำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ใน
ต�ำแหน่งได้ บริษทั ฯ จะมีระบบจัดการให้ผบู้ ริหารในระดับใกล้
เคียง หรือระดับรองลงมาเป็นผู้รักษาการในต�ำแหน่ง จนกว่า
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนจะมีการสรรหา
และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ
ก� ำ หนด ทั้ ง นี้ บุ ค คลดั ง กล่ า วจะต้ อ งเป็ น ผู ้ ที่ มี วิ สั ย ทั ศ น์
ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับ
วั ฒ นธรรมองค์ ก ร เพื่ อ น� ำ เสนอคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
พิจารณาต่อไป
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อ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่
1. เป็นผูบ้ ริหารจัดการธุรกิจปกติของบริษทั ฯ ตลอดจน
การบริหารงานประจ�ำวันโดยทัว่ ไปของบริษทั ฯ เพือ่ ให้เป็นไป
ตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะ
กรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติแล้ว
2. มีอ�ำนาจอนุมัติการท�ำธุรกรรมใดๆ ในการด�ำเนิน
ธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ รวมถึงการจัดท�ำข้อเสนอการเข้า
ท�ำสัญญา การจัดซื้อจัดจ้าง หรือตามระเบียบอ�ำนาจอนุมัติ
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะก�ำหนดเป็นคราวๆ ไป
3. มอบหมายหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในการบริหารงาน
และด�ำเนินงานของบริษัทฯ ให้ฝ่ายจัดการและพนักงานของ
บริ ษั ท ฯ ตามโครงสร้ า งองค์ ก รที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
ได้อนุมัติไว้ ทั้งนี้ โดยสอดคล้องกับกฎหมาย และกฎระเบียบ
ข้อบังคับของบริษัทฯ
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4. มีอำ� นาจในการมอบอ�ำนาจช่วง และ/หรือมอบหมาย
ให้บคุ คลอืน่ ปฏิบตั งิ านอย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่างแทน
กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ตามขอบเขตอ�ำนาจที่กรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ได้รบั ตามข้อก�ำหนดนี้ หรือตามกฎหมาย โดยการ
มอบอ�ำนาจช่วง ทัง้ นีก้ ารมอบหมายดังกล่าวจะต้องปฏิบตั ใิ ห้
เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ ค�ำสั่ง หรือมติที่คณะ
กรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯ ได้ก�ำหนดไว้
5. มีอำ� นาจจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง ก�ำหนด
อัตราค่าจ้างของพนักงานทัง้ หมด ของบริษทั ฯ ในต�ำแหน่งต�ำ่ กว่า
ระดับผู้บริหาร ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะ
กรรมการกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ
6. มี อ� ำ นาจออกค� ำ สั่ ง ระเบี ย บ ประกาศ บั น ทึ ก
เกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านของพนักงาน ลูกจ้างเพือ่ ให้เป็นไปตาม
นโยบายของบริษทั ฯ และเพือ่ ปกป้องผลประโยชน์ของบริษทั ฯ
และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการท�ำงานภายในองค์กร
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัทฯ

ทั้ ง นี้ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ละการด� ำ เนิ น งานของกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่จะอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรม
การบริษทั ฯ และอยูภ่ ายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ
ของบริษัทฯ โดยให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มีหน้าที่ต้องรับ
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ไปปฏิ บั ติ พร้ อ มทั้ ง
รายงานผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ประจ�ำปีโดยตรงต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีผู้บริหารทั้งสิ้น
จ�ำนวน 5 คน ดังนัน้ ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ในปี 2561
และ 2560 บริษัทฯ มีค่าตอบแทนของผู้บริหารรวมทั้งสิ้น
11.88 ล้านบาท และ 12.23  ล้านบาทตามล�ำดับ

5.3 บุคลากร
5.3.1 บุคลากร
การเปลีย่ นแปลงของจ�ำนวนพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือทีไ่ ด้รบั ค่าตอบแทนจากบริษทั ดังกล่าว มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
หน่วย: คน
จำ�นวนพนักงาน
ณ วันที่

บริษัท
เอสพีซีจี จำ�กัด
(มหาชน)

บริษัท โซล่า
เพาเวอร์ จำ�กัด

บริษัท สตีล รูฟ
จำ�กัด

บริษัท
โซลาร์ เพาเวอร์
รูฟ จำ�กัด

บริษัทย่อยของ
SPC และ SPA
ทั้ง 36 บริษัท*

รวม

31 ธันวาคม 2559

44

18

82

20

0

164

31 ธันวาคม 2560

57

22

79

18

0

176

31 ธันวาคม 2561

66

17

62

34

0

179

ที่มา : ภงด. 51 ของแต่ละบริษัท
*ไม่มีการจ้างพนักงานในบริษัทย่อยของ SPC และ SPA ทั้ง 36 บริษัท เนื่องจากจ้าง SPC ให้บริหารจัดการแทน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทดังกล่าว มีจ�ำนวนทั้งหมด
รวม 179 คน โดยแยกตามสายงานหลักได้ ดังนี้
หน่วย: คน
สายงานหลัก

บริษัท
บริษัท
บริษัท โซล่า บริษัท สตีล รูฟ
เอสพีซีจี จำ�กัด
โซลาร์ เพาเวอร์
เพาเวอร์ จำ�กัด
จำ�กัด
(มหาชน)
รูฟ จำ�กัด

บริษัทย่อยของ
SPC และ SPA
ทั้ง 36 บริษัท*

รวม

สายงานบริหาร

7

2

2

0

0

11

สายงานทรัพยากรมนุษย์

3

0

5

0

0

8

สายงานบัญชีและการเงิน

24

0

5

0

0

29

สายงานปฏิบัติการสำ�นักงาน

19

7

26

16

0

68

สายงานผลิตและซ่อมบำ�รุง

0

0

2

0

0

2

สายงานการขายและการตลาด

0

0

10

6

0

16

สายงานวิศวกรรม

0

8

10

12

0

30

สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

4

0

1

0

0

5

งานประกันคุณภาพ

9

0

1

0

0

10

รวม

66

17

62

34

0

179

ที่มา : ทะเบียนพนักงานของบริษัท
* ไม่มีการจ้างพนักงานในบริษัทย่อยของ SPC และ SPA ทั้ง 36 บริษัท เนื่องจากจ้าง SPC ให้บริหารจัดการแทน
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5.3.2 ค่าตอบแทนพนักงาน
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดผลตอบแทนพนักงานทั้งระยะสั้น
และระยะยาว เพือ่ ให้พนักงานได้รบั ผลตอบแทนจากการท�ำงาน
อย่างเป็นธรรม ได้แก่
1. บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงาน
ในรูปของเงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าเบีย้ ขยัน โบนัส
โดยก� ำ หนดตามหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของแต่ ล ะคน
โดยพิจารณาจากประสบการณ์ คุณวุฒแิ ละผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ เป็นส�ำคัญ
2. สวัสดิการพนักงาน ได้แก่ ประกันสังคม กองทุน
ส�ำรองเลีย้ งชีพ ประกันชีวติ ประกันสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล
ผู ้ ป ่ ว ยนอก ค่ า รั ก ษาพยาบาลผู ้ ป ่ ว ยใน ประกั น อุ บั ติ เ หตุ
เครือ่ งแบบพนักงาน รวมทัง้ สิทธิตา่ งๆ ตามนโยบายและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง เช่น สิทธิการหยุดพักผ่อนประจ�ำปี สิทธิการลา
ประเภทต่างๆ กิจกรรมพนักงานที่บริษัทฯ จัดขึ้น เป็นต้น
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ในนามบริษัทฯ ส�ำหรับพนักงานบริษัทฯ โดยแต่งตั้งให้บริษัท
อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสชัวรันส์ จ�ำกัด เป็นผู้จัดการ
กองทุน โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา พนักงานจะจ่ายเงิน
สะสม ในอัตราร้อยละ 3.0 ของเงินเดือนทุกเดือน ในขณะที่
บริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 3.0 ของเงินเดือน
ทุกเดือนซึ่งสิทธิประโยชน์นี้รวมถึงผู้บริหารของบริษัทฯ ด้วย
ในปี 2561 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนรวมของ
พนักงานในรูปของเงินเดือน ค่าล่วงเวลาค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าเบีย้ ขยัน
โบนัส เบี้ยประกันกลุ่ม ค่าอบรม ประกันสังคม กองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ ในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561 จ�ำนวนรวม 92.07 ล้านบาท
5.3.3 ข้อพิพาทด้านแรงงาน
ในปี 2561 ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน

5.3.4 สถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ห รื อ อั ต ราการหยุ ด งาน/
เจ็บป่วยจากการท�ำงาน
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับนโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ ยวกั บความปลอดภั ยและสุ ข อนามั ยในสถานที่ ท�ำงาน
ส่งผลให้ในปี 2561 บริษทั ฯ ไม่มพี นักงานของบริษทั ฯ มีอบุ ตั เิ หตุ
หรือมีอัตราการหยุดงาน/เจ็บป่วยจากการท�ำงาน
5.3.5 นโยบายในการอบรมและพัฒนาพนักงาน
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งที่มี
ความส� ำ คั ญ อย่ า งมากในการพั ฒ นาขี ด ความสามารถ
ในการแข่งขันกับบริษัทอื่นๆ โดยบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญ
ในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ โดยมุ่งเน้นในการสร้างและ
พัฒนาการบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะงาน ความสามารถ
และทัศนคติที่ดี รวมทั้งมีการส่งเสริมให้มีความก้าวหน้า
ในหน้าทีก่ ารงานอย่างมีคณ
ุ ภาพ โดยบริษทั ฯ มีวธิ กี ารคัดเลือก
พนักงาน พัฒนาพนักงาน และรักษาพนักงานดังต่อไปนี้
1. บริษทั ฯ มีการคัดสรรพนักงานผ่านผูใ้ ห้บริการจัดหางาน
โดยพิ จ ารณาจากสาขาที่ จ บการศึ ก ษา ผลการศึ ก ษา
ประสบการณ์ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีนโยบายให้หวั หน้างาน
ประเมินเป็นประจ�ำตลอดระยะเวลาทีพ่ นักงานใหม่อยูใ่ นช่วง
ทดลองงาน เพื่ อ ให้ มั่ น ใจได้ ว ่ า บริ ษั ท ฯ มี ขั้ น ตอนการรั บ
พนักงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความ
ส�ำเร็จของบริษัทฯ
2. บริ ษั ท ฯ มี น โยบายในการพั ฒ นาบุ ค ลากร
อย่างสม�่ำเสมอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั งิ านของพนักงานในทุกระดับ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ สนับสนุน
ให้พนักงานพัฒนาความรูค้ วามช�ำนาญจากการปฏิบตั งิ านจริง
(On the Job Training) และบริ ษั ท ฯ มี ก ารพิ จ ารณา
จัดส่งพนักงานและผูบ้ ริหารในสายงานต่างๆ ร่วมอบรมสัมมนา
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อน�ำความรู้ที่ได้รับ
มาปรั บ ปรุ ง กระบวนการท� ำ งานในหน้ า ที่ ใ ห้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น เช่ น
การส่งพนักงานฝ่ายบัญชีและการเงินไปอบรมเกีย่ วกับมาตรฐาน
บัญชีใหม่ เป็นต้น รวมทั้งมีการจัดฝึกอบรมพนักงานภายใน
ทัง้ การใช้วทิ ยากรภายในและการจัดจ้างวิทยากรจากภายนอก
บริ ษั ท ฯเพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู ้ ส่ ง เสริ ม การท� ำ งานร่ ว มกั น
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ในสายงานต่างๆ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และ
สื่อสารวัฒนธรรมของบริษัทฯ อยู่สม�่ำเสมอ โดยเฉลี่ยชั่วโมง
อบรมเป็นจ�ำนวน 42 ชั่วโมง/คน/ปี
3. บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาบุคลากร โดยให้
โอกาสพนักงานได้แสดงความสามารถของตนเอง เพื่อให้ได้
รั บ การเลื่ อ นขั้ น ตามความเหมาะสมของความสามารถ
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีนโยบายการจ่ายค่าจ้างตามความสามารถ
ของพนั ก งาน และให้พ นัก งานมีโอกาสได้รับค่าจ้า งตาม
ที่พนักงานคิดว่าควรได้รับตามความสามารถ อีกด้วย

5.4 การก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มนี โยบายปฏิบตั ติ ามหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบริษทั ฯ ร่วมกับผูบ้ ริหารในการก�ำหนด
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่ส�ำคัญของบริษัทฯ
รวมทั้ ง จั ด โครงสร้ า งการบริ ห ารจั ด การที่ ส อดคล้ อ งกั น
ระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการบริษทั ฯ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน
จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเท เพื่อประโยชน์
สู ง สุ ด ของบริ ษั ท ฯ และยึ ด มั่ น ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การกํ า กั บ
ดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ ของบริษัทฯ
3. คณะกรรมการบริษทั ฯ และผูบ้ ริหารจะต้องเป็นผูน้ ำ�
ด้านจริยธรรมทางธุรกิจ และเป็นตัวอย่าง ในการปฏิบตั หิ น้าที่
ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามแนวปฏิบตั ิ
ด้านจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ
4. คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ผู ้ บ ริ ห าร และพนั ก งาน
จะยึดมั่นความเป็นธรรมโดยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งดูแลป้องกัน
การกระท�ำใดๆ ทีม่ คี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน
5. การปฏิ บั ติ ต ามนโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ
ถือเป็นตัวชี้วัดที่ส�ำคัญในการประเมินผลการบริหารจัดการ
ธุรกิจของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร รวมถึงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
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6. คณะกรรมการบริษทั ฯ ต้องจัดให้มรี ะบบทีส่ นับสนุน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ ให้มนั่ ใจ
ว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความส�ำคัญกับการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน
ทัง้ นี้ จัดหมวดหมูอ่ อกเป็น 5 หมวด ตามหลักการก�ำกับ
ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ส� ำ หรั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย นปี 2549
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยการก�ำหนดบทบัญญัตติ า่ งๆ จะยึด
ให้เป็นแนวทางทีส่ ามารถปฏิบตั ไิ ด้จริง นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังได้นำ�
หลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ม าใช้ เ ป็ น แนวทาง เพื่ อ ให้
การบริหารงาน และการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส อันจะเป็นการให้ความคุม้ ครอง
และเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน และ
ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ย โดยมี แ นวทางปฏิ บั ติ ใ นแต่ ล ะหมวด
ดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายในการก�ำกับดูแลกิจการ
โดยตระหนั ก และให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ สิ ท ธิ ข องผู ้ ถื อ หุ ้ น
เพือ่ สร้างความมัน่ ใจว่าผูถ้ อื หุน้ ทุกรายได้รบั สิทธิพนื้ ฐานต่างๆ
อันได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การได้รับส่วนแบ่งผลก�ำไร
จากบริษทั ฯ การได้รบั ข้อมูลของบริษทั ฯ อย่างเพียงพอ การเข้าร่วม
ประชุมผูถ้ อื หุน้ การแสดงความคิดเห็นในทีป่ ระชุมอย่างเป็นอิสระ
การมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในเรือ่ งส�ำคัญของบริษทั ฯ ทัง้ นี้
ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายมีสทิ ธิออกเสียงตามจ�ำนวนหุน้ ทีถ่ อื อยู่ แต่ละหุน้
มีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง โดยได้ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส�ำคัญ และจ�ำเป็นส�ำหรับ
ผู้ถือหุ้นอย่างสม�่ำเสมอ โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. จั ด ส่ ง หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ที่ ร ะบุ วั น เวลา
สถานทีจ่ ดั ประชุม และวาระการประชุมพร้อมเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
ให้ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน ได้แก่ แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
ข้อมูลประกอบวาระการประชุม รายงานประจ�ำปี แบบหนังสือ
มอบฉันทะ และข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
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สามารถเลือกมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ ซึ่งในหนังสือ
นัดประชุมจะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้อง
น�ำมาแสดงในวันประชุมด้วย รวมถึงข้อบังคับบริษทั ฯ ในส่วนที่
เกีย่ วข้องกับการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะจัดส่งหนังสือ
เชิญประชุมไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม และโฆษณา
ค�ำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ 3 วันติดต่อกันและ
ไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม รวมถึงเผยแพร่หนังสือ
เชิญประชุมพร้อมข้อมูลประกอบวาระการประชุมล่วงหน้า
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม
ทัง้ นี้ ในกรณีทมี่ กี ารเพิม่ วาระการประชุมจะมีการแจ้งให้ผถู้ อื หุน้
ทราบล่วงหน้า
3. ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกรรมการแจ้งจ�ำนวน/
สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม ทั้งที่มาด้วยตนเอง และรับมอบ
ฉันทะ จากนัน้ ชีแ้ จงวิธกี ารลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง
โดยจัดให้มีคณะกรรมการตรวจนับคะแนน ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการอิสระ ผูส้ อบบัญชี และเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ ด�ำเนิน
การตรวจนับคะแนนเพื่อความโปร่งใส และแสดงผลสรุป
ของคะแนนเสียงทุกวาระในห้องประชุม
4. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จัดให้มีการลงมติ
เป็นแต่ละรายการ ในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น
วาระการแต่งตัง้ กรรมการ ได้กำ� หนดให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยให้ผถู้ อื หุน้ หนึง่ คน มีคะแนนเสียง
เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
5. เปิ ด โอกาสให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น มี ส ่ ว นร่ ว มในระหว่ า ง
การประชุม โดยให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เป็น
ข้อสงสัย หรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมได้ ก่อนที่จะลงคะแนน
และสรุปมติที่ประชุมของแต่ละวาระ โดยที่กรรมการและ
กรรมการบริหารทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งเฉพาะเรือ่ งต่างๆ จะร่วมชีแ้ จง
รายละเอียดและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วย
6. ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลัง
เริ่ ม การประชุ ม แล้ ว มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งหรื อ ลงคะแนนใน
ระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
7. จั ด ให้ มี ก รรมการเข้ า ร่ ว มประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ทุ ก ครั้ ง
เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถซักถามในประเด็นต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องได้
8. หลั ง การประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น บริ ษั ท ฯ จะเผยแพร่
สารสนเทศเกีย่ วกับผลการพิจารณาและมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุน้ ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทัง้ ได้จดั ท�ำรายงาน

การประชุมผู้ถือหุ้นแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ตลท.) ภายใน 14 วันหลังวันประชุม ตามข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนั ทึกรายละเอียดการประชุม
อย่างครบถ้วนเหมาะสม
9. ด� ำ เนิ น งานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการสร้ า ง
ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่องค์กร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับ
ผลตอบแทนที่เหมาะสม
หมวดที่ 2 การปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ ค�ำนึงถึงผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่
และผูถ้ อื หุน้ รายย่อย สนับสนุนให้ได้รบั การปฏิบตั ทิ เี่ ท่าเทียมกัน
และเป็นธรรม โดยได้ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
1. บริ ษั ท ฯ รั ก ษาสิ ท ธิ ข องผู ้ ถื อ หุ ้ น และปฏิ บั ติ ต ่ อ
ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นทุกรายย่อมมีสิทธิ
รับข้อมูลหรือเอกสารเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษส�ำหรับ
ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ
2. เปิ ด โอกาสให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น มี สิ ท ธิ ที่ จ ะเสนอเพิ่ ม วาระ
การประชุ ม และเสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ เข้ า รั บ การเลื อ กตั้ ง
เป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีล่วงหน้า
อย่างน้อย 90 วันก่อนวันประชุม โดยแจ้งวิธีการและก�ำหนด
ระยะเวลาสิ้ น สุ ด ในการให้ สิ ท ธิ ผ ่ า นระบบข่ า วของตลาด
หลักทรัพย์ฯ
3. ด�ำเนินการประชุมโดยเรียงตามวาระทีร่ ะบุในหนังสือ
นัดประชุม (ไม่มีการสลับวาระ) และไม่มีการเพิ่มวาระเพื่อ
พิจารณาอืน่ นอกจากทีร่ ะบุไว้ในหนังสือนัดประชุม (ไม่มวี าระจร)
4. น�ำเสนอข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อเป็นทางเลือก
ในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และสนับสนุนให้ใช้หนังสือ
มอบฉันทะรูปแบบทีส่ ามารถก�ำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้
5. จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ส�ำหรับ
ผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียงโดยเฉพาะส�ำหรับ ผู้ถือหุ้น
ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิ
ออกเสี ย งในแต่ ล ะเรื่ อ งได้ อ ย่ า งเป็ น อิ ส ระ โดยเมื่ อ จบ
การประชุมผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้
6. คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ จั ด ให้ มี ก ารรายงาน
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และ
ผู้บริหารของบริษัทฯ ตามประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการ
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ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และมีการเปิดเผย
ข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารในแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
7. ก�ำหนดแนวทางในการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ
ของบริ ษั ท ฯ ไว้ ใ นจรรยาบรรณทางธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ
เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในองค์กรถือปฏิบัติ
ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบใดๆ ต่อบริษัทฯ
8. ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติส�ำหรับกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงาน เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ใน
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ เพือ่ รักษาผลประโยชน์
อันชอบธรรมของบริษัทฯ
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น กรรมการ
ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ไปจนถึงชุมชน
และประเทศชาติ แต่ละฝ่ายย่อมมีความต้องการ และมีผล
ประโยชน์ ที่ แ ตกต่ า งกั น ดั ง นั้ น การปฏิ บั ติ ต ่ อ แต่ ล ะฝ่ า ย
จึงต้องก�ำหนดเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการ
โดยไม่กระท�ำการใดๆ ทีเ่ ป็นการละเมิดสิทธิของ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
โดยได้ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
1. บริษัทฯ แบ่งผู้มีส่วนได้เสียออกเป็นกลุ่ม ได้แก่
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นใหญ่และนักลงทุน สถาบัน เจ้าหนี้
ลูกค้า คู่ค้า และบริษัทย่อย/บริษัทร่วมทุน ชุมชนและสังคม
ทั้งนี้ ในแต่ละกลุ่มดังกล่าว บริษัทฯ ต้องจัดให้มีช่องทางใน
การสือ่ สารและการตอบสนองความต้องการจากบริษทั ฯ อย่าง
พอเพียงของแต่ละกลุ่ม
2. บริ ษั ท ฯ จะปฏิ บั ติ ต ่ อ ลู ก ค้ า และคู ่ ค ้ า โดยมี ก าร
ก� ำ หนดราคาสิ น ค้ า อย่ า งเหมาะสม และจะด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
อย่างเป็นกลาง โดยถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้งและ
ไม่เอาเปรียบคู่ค้าเกินความจ�ำเป็น
3. บริษทั ฯ ค�ำนึงถึงสวัสดิภาพของบุคลากรของบริษทั ฯ
โดยไม่ เ อาเปรี ย บในการท� ำ สั ญ ญาจ้ า ง มี ก ารก� ำ หนด
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับศักยภาพเพื่อกระตุ้นให้บุคลากร
ของบริษทั ฯ มีแรงจูงใจในการท�ำงาน มีการฝึกอบรมมีสงิ่ แวดล้อม
ในการท�ำงานที่ดี มีการก�ำหนดมาตรฐานความปลอดภัย
สร้างวินยั ในการท�ำงาน และได้รบั การเอาใจใส่ดแู ลอย่างทัว่ ถึง
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4. บริ ษั ท ฯ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม สนั บ สนุ น
ช่วยเหลือ และสร้างประโยชน์ชุมชน และสังคม ในภาพรวม
มี แ ผนการในการรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มและความปลอดภั ย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดจากธุรกิจ
ของบริษทั ฯ มีแผนชดเชยทีด่ หี ากมีอบุ ตั เิ หตุ และมีการวางแผน
แก้ ไ ขอย่ า งยั่ ง ยื น ทั้ ง นี้ เพื่ อ เป็ น การตอบแทนที่ บ ริ ษั ท ฯ
ได้รับการยอมรับเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในด้านสิ่งแวดล้อม
5. บริษทั ฯ จัดท�ำนโยบายและมีแนวทางในการต่อต้าน
คอร์รัปชัน สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทฯ
ให้ ค วามส� ำ คั ญ และมี จิ ต ส� ำ นึ ก ในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้
จั ด ให้ มี ขั้ น ตอนการด� ำ เนิ น งานต่ า งๆ อย่ า งเป็ น ระบบ
เพือ่ ป้องกันการทุจริต และการรับหรือ ให้สนิ บนในทุกรูปแบบ
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญ ถูกต้อง แม่นย�ำ
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ใช้ประกอบการตัดสินใจ และสร้าง
ความเชื่ อ มั่ น แก่ นั ก ลงทุ น ที่ แ สดงถึ ง ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
ตรวจสอบได้ บริษทั ฯ จึงให้ความส�ำคัญกับการเปิดเผยข้อมูล
และพยายามเพิ่ ม ช่ อ งทางในการให้ ข ้ อ มู ล อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยได้ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มี ห น้ า ที่ ใ นการเปิ ด เผย
สารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศเกี่ยวกับงบการเงินและอื่นๆ
ทุกเรื่องที่มีความส�ำคัญ ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั ฯ ได้รบั สารสนเทศอย่าง เท่าเทียมกัน
ตามที่ก�ำหนดโดยกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ
2. บริษัทฯ มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น
ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ�ำปี (แบบ 56-1) รายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2) และ
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งมีความครบถ้วน สม�่ำเสมอ รวดเร็ว
ทันสถานการณ์เพือ่ ให้แน่ใจว่าผูถ้ อื หุน้ สามารถหาข้อมูลประกอบ
การพิจารณาเพิ่มเติม และติดต่อกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
การให้ข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
3. ก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีส่วน
ได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
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4. เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการชุดย่อย จ�ำนวนครัง้ ของการประชุม และจ�ำนวน
ครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม การฝึกอบรมและ
พัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพของคณะกรรมการบริษัทฯ และ
นโยบายการจ่ า ยค่ า ตอบแทนแก่ ก รรมการและผู ้ บ ริ ห าร
ระดับสูงไว้ในรายงานประจ�ำปี
5. จัดให้มหี น่วยงานประชาสัมพันธ์ ท�ำหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์
ข้ อ มู ล ข่ า วสารการด� ำ เนิ น งานและผลงานของบริ ษั ท ฯ
ทีเ่ ป็นประโยชน์ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน พนักงาน ผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
และสาธารณชนทัว่ ไปอย่างสม�ำ่ เสมอ และมีประสิทธิภาพขจัด
ความเข้าใจทีผ่ ดิ รวมทัง้ มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำ� หน้าที่
เป็ น หน่ ว ยงานประสานกั บ นั ก ลงทุ น สถาบั น เจ้ า หนี้
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ในการให้ขอ้ มูล
การด�ำเนินการ และการลงทุนของบริษัทฯ ด้วยช่องทางที่
สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงได้ง่าย
6. คณะกรรมการบริษทั ฯ จัดให้มกี ารท�ำงบการเงิน และ
รายงานการตรวจสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีพร้อมทัง้ รายงาน
ประจ� ำ ปี ข องคณะกรรมการเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น
ในการประชุมสามัญประจ�ำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ต้ อ งจั ด ท� ำ รายงาน
การประเมินฐานะ และแนวโน้มของบริษัทฯ โดยสรุปที่เข้าใจ
ได้ง่าย รายงานอธิบายถึงความรับผิดชอบของตนในการจัด
ท� ำ รายงานทางการเงิ น โดยแสดงควบคู ่ กั บ รายงานของ
ผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นของผู้สอบบัญชี
รายงานทางการบริหารทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ การวิเคราะห์ ในรูปแบบต่างๆ
ไว้ในรายงานประจ�ำปี
8. คณะกรรมการ และผู ้ บ ริ ห าร ตามค� ำ นิ ย ามของ
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งของบริ ษั ท ฯ ต้ อ งมี ก ารรายงาน
การเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ตามกฎเกณฑ์
ของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ พึ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด ้ ว ย
ความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติคณะกรรมการบริษทั ฯ
ตลอดจนมติ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น รวมถึ ง มี บ ทบาทส� ำ คั ญ
ในการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การเพื่ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด ของบริ ษั ท ฯ
โดยได้ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการมีภาวะผูน้ ำ � วิสยั ทัศน์ และมีความเป็นอิสระ
ในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของ บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
โดยรวม โดยมีการจัดให้มรี ะบบแบ่งแยกบทบาทหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน
และดู แ ลให้ บ ริ ษั ท ฯ มี ร ะบบงานที่ ใ ห้ ค วามเชื่ อ มั่ น ได้ ว ่ า
กิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ด�ำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้อง
ตามกฎหมายและมีจริยธรรม
2. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติ
หลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ
เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ รวมทั้งการอุทิศเวลา
และความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมสร้างให้
บริษัทฯ มีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง
3. ก�ำหนดและทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย
ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
4. จัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ อย่างน้อย
3 เดือนต่อครัง้ เพือ่ พิจารณาและติดตามเรือ่ งต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการด�ำเนินกิจการ
5. จั ด ให้ มี ก ารรายงานผลประกอบการและฐานะ
ทางการเงินของบริษัทฯ เป็นประจ�ำทุกรายไตรมาส
6. จัดให้มีระบบควบคุมภายใน และมาตรการบริหาร
ความเสีย่ ง พร้อมทัง้ มีการทบทวนและประเมินอย่างสม�ำ่ เสมอ
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6 การควบคุมภายใน

6.1 นโยบายการควบคุมภายใน
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการจัดให้มีระบบควบคุม
ภายในทีด่ ซี งึ่ เป็นไปตามหลักการของการก�ำกับดูแลกิจการที่
ดี กล่าวคือการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่างๆ มีความโปร่งใส
ยุติธรรม เชื่อถือได้ และมีการถ่วงดุลอ�ำนาจซึ่งสามารถตรวจ
สอบได้ อันน�ำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จ�ำกัด
(“BK IA&IC”) เป็นผูต้ รวจสอบภายใน  และเป็นผูท้ ำ� การศึกษา
และให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการออกแบบระบบควบคุมและ
ตรวจสอบภายใน จัดท�ำแผนการตรวจสอบภายใน รวมทั้ง
ด�ำเนินการตรวจสอบระบบ โดย BK IA&IC จะรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขที่มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนตรวจติดตามประเมินผลการแก้ไข
ระบบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบการควบคุม
ภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและผูต้ รวจสอบ
ภายในอิสระของบริษทั ฯ ได้แก่ BK IA&IC เกีย่ วกับความเพียง
พอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้ง 5 ส่วน คือ

1) องค์กรและสภาพแวดล้อม
2) การบริหารความเสี่ยง
3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
5) ระบบการติดตาม
ภายหลังจากการประเมินระบบการควบคุมภายใน
แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯมีระบบ
การควบคุมภายในอย่างเพียงพอแล้ว โดยระบบควบคุม
ภายในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ส่วน มีความเหมาะสมและเพียงพอ
ในการที่จะป้องกันมิให้ผู้บริหารน�ำไปใช้โดยมิชอบหรือโดย
ไม่มีอ�ำนาจ รวมถึงมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีความ
อิ ส ระในการติ ด ตามและประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายใน
นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารส�ำคัญทีท่ ำ� ให้
กรรมการ ผู้สอบบัญชี และผู้มีอ�ำนาจตามกฎหมายสามารถ
ตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอันควร
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ปี 2561 BK IA&IC ได้น�ำเสนอแผนการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ตามหัวข้อเรื่องต่อไปนี้
ล�ำดับ

หัวข้อ

SPCG

SPC

SPV

SPR

SRC

1.

การควบคุมบุคลากร

√

2.

การควบคุมระบบสารสนเทศ

√

√

3.

การควบคุมเอกสารสัญญา

√

√

4.

การควบคุมบันทึกบัญชีรายได้

√

5.

การควบคุมการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

√

6.

การควบคุมเงินสดย่อย

√

7.

การควบคุมเงินทดรองจ่าย

√

8.

การควบคุมสินทรัพย์ถาวร

√

9.

การควบคุมรายการสินทรัพย์ Solar Farm

10.

การควบคุมการขายสินค้า

√

√

11.

การควบคุมและบันทึกบัญชีรับรู้รายได้-ต้นทุน

√

√

12.

การควบคุมการรับช�ำระเงิน

√

13.

การควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง

√

14.

การควบคุมการรับสินค้า

√

15.

การควบคุมและบันทึกบัญชีตั้งหนี้

√

16.

การควบคุมและบันทึกบัญชีจ่ายช�ำระ

√

17.

การควบคุมและบันทึกบัญชีขายสินค้า

√

18.

การควบคุมประเมินสัดส่วนงานติดตั้ง

√

19.

การควบคุมการตัดจ่ายสินค้า

√

√

√

√

6.2 บทบาทคณะกรรมการตรวจสอบกับการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสพีซีจี จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระรวม 3 ท่าน ได้แก่ นายวันชัย
หล่อวัฒนตระกูล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา และนายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ส�ำคัญคือ ดูแลรายงานทางการเงิน
ของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป สอบทานการด�ำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี มีระบบการควบคุมภายในทีม่ ีประสิทธิภาพ มีการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจน
ดูแลกรณีที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันนั้น
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คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวม 4 ครั้ง ดังต่อไปนี้
ล�ำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ต�ำแหน่ง

จ�ำนวนครั้ง

1.

นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

4

2.

ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

3

3.

นายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

4

ทั้งนี้ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง
ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีซึ่งผลการสอบทานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีสาระส�ำคัญสรุปได้ดังนี้
		
สอบทานรายงานทางการเงิ น คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงิน รายไตรมาสและ
งบการเงินส�ำหรับปี 2561 ร่วมกับผูส้ อบบัญชี และฝ่ายบริหาร
เพื่อให้ม่ันใจว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
ได้จดั ทาํ ขึน้ อย่างถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสําคัญตามมาตรฐาน
การบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน
และเชือ่ ถือได้ สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง
ทันตามเวลาทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
(ตลท.) ก�ำหนด รวมทัง้ พิจารณาการนํามาตรฐานการบัญชีใหม่
มาตรฐานการรายงาน ทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการบัญชีและ
แม่บทการบัญชี ที่มีการปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
สอบทานรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พจิ ารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ
ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจท�ำให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับ
บริษัทฯ ให้มีความถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าได้
ด�ำเนินตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ตลท.) ก� ำ หนด โดยบริ ษั ท ฯ ได้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และค�ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
เป็นส�ำคัญ
สอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ ในปี 2561 โดยพิจารณา
จากรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบบัญชี  
รวมถึ ง ประเมิ น ระบบการควบคุ ม ภายในตามแนวทางที่
ก�ำหนดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ ครอบคลุมถึงสภาพแวดล้อมการควบคุม
ภายในองค์กร การบริหารความเสี่ยง การควบคุมด้านการ
ปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล รวมถึง
ระบบการติดตาม คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ
มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล
การสอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วย
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข ้ อ กําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้ บริษัทฯ
ปฎิ บั ติ ต ามประกาศของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ตลท.) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ด�ำเนินธุรกิจอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
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ประสิทธิผลสูงสุด รวมทัง้ การปฎิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียต่อธุรกิจ
ของบริษัทฯ ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจ
สอบได้ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ทัง้ นีเ้ พือ่ สร้างความ
น่าเชื่อถือให้แก่ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย
การก� ำ กั บ ดู แ ลงานตรวจสอบภายในให้ มี ก าร
ปฏิบัติงานอย่างอิสระ โดยจัดให้มีการว่าจ้างบริษัท บีเค ไอ
เอ แอนด์ ไอซี จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้าน การตรวจ
สอบภายในจากภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูพ้ จิ ารณาแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ�ำปี รายงานผลการตรวจสอบภายใน ติดตามผล
การตรวจสอบภายในกับฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง
ให้ค�ำแนะน�ำกับผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น
ว่าการปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบภายในประจ�ำปี
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผลการตรวจสอบ
ภายในประจ�ำปี 2561 ไม่พบสิง่ บ่งชีข้ องการกระท�ำทุจริตหรือ
ข้อบกพร่องด้านการควบคุมภายในที่มีนัยส�ำคัญ
การพิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีและการก�ำหนด
ค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก
ผู ้ ส อบบั ญ ชี ป ระจ� ำ ปี 2562 โดยพิ จ ารณาจากคุ ณ สมบั ติ

ความรู้ทางด้านธุรกิจและประสบการณ์ ความเป็นมาตรฐาน
สากล ตลอดจนความเหมาะสมของค่าตอบแทน  และมีมติ
ให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ ขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 ให้แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ�ำปี
2562 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้
1. นายไวโรจน์  จินดามณีพิทักษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3565
2. นายณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8829
3. นางสาวดุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10235

6.3 บริษัท เอสพีซีจี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท
ในเครือ

จากการวางแผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปี 2561
ของบริ ษั ท เอสพี ซี จี จ� ำ กั ด (มหาชน) และบริ ษั ท ในเครือ
พบว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม
พอควร ประเด็นที่ตรวจพบส่วนใหญ่เป็นข้อผิดพลาดที่ไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญ และแจ้งให้ผู้รับผิดชอบ
ปรับปรุงแก้ไขให้ถกู ต้อง หรือเสนอแนวทางปฏิบตั ทิ เี่ หมาะสมแล้ว
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7 รายการระหว่างกัน

7.1 รายการระหว่างกันของบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ
บริษัทฯ และบริษัทในเครือของ SPCG มีรายการธุรกิจที่ส�ำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดย
บริษทั ฯ ได้เปิดเผยรายการระหว่างกันของ SPCG และบริษทั ในเครือตามงบการเงินรวม สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
เพื่อเปรียบเทียบดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์

1. นายจิราคม ปทุมานนท์
•  ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการในบริษัทฯ
และถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 0.15
•  เป็นหนึง่ ในกลุม่ ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ
•  เป็นผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 10 ในบริษทั เจเพ็น
จำ�กัด
2. นางปิยรัตน์ สุขสมบัติ
•  เป็นน้องสาวของคุณจิราคม ปทุมานนท์
•  เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 70 ในบริษัท
เจเพ็น จำ�กัด ทัง้ นี้ คุณวันดี กุญชรยาคง
และผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มิได้เป็น
ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร ผู้มีอำ�นาจควบคุม
ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้รับประโยชน์ทอด
สุดท้าย(beneficial owner) ในบริษัท
เจเพ็น จำ�กัด หรือได้รับประโยชน์อื่นใด
จากการทำ�รายการระหว่างบริษัทหรือ
บริษัทย่อย กับบริษัท เจเพ็น จำ�กัด   

บุคคล/นิติบุคคล
ทีอ่ าจมีความขัดแย้ง

1. บริษัท เจเพ็น
จำ�กัด (เจเพ็น)
เป็นบริษัทให้
บริการด้าน
ปฏิบัติการ บำ�รุง
รักษาการประมวลผล
โซล่าฟาร์มและ
ติดตั้งโซลาร์รูฟ

รอบปี 2560
ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผล
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560
168,000 1. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติ
ทางธุรกิจ และเป็นไปตาม เงื่อนไข
สัญญาจ้างบริการ งานปฏิบัติการ
งานบำ�รุงรักษา และงานประมวลผล
ระหว่างบริษัท เจเพ็น จำ�กัด กับ SPC

28,980 2. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการ
ปกติทางธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไข
สัญญาจ้างบริการ งานปฏิบัติการ
งานบำ�รุงรักษา และงานประมวลผล
ระหว่างบริษัท เจเพ็น จำ�กัด กับ SPC

596 3. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติ
ทางธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไขการ
ค้าระหว่างบริษัท เจเพ็น จำ�กัด กับ
SPV และ SPE

168,000

28,980

1,836

1. ต้นทุนงาน OM&M
รายการดังกล่าวเป็นรายการ
รับรูต้ น้ ทุนงานด้านปฏิบตั กิ าร
บำ�รุงรักษา และการประมวลผล
โซล่าฟาร์มให้กับ SPC
ตามสัญญาจ้างบริการ
กับ บริษัท เจเพ็น จำ�กัด
2. เจ้าหนีก้ ารค้า-ค่า OM&M
รายการดังกล่าวเป็นเจ้าหนี้
ค้างจ่ายค่าบริการงานด้าน
ปฏิบัติการ บำ�รุงรักษา และ
การประมวลผลโซล่าฟาร์ม
ให้กับ SPC ตามสัญญาจ้าง
บริการ กับ บริษทั เจเพ็น จำ�กัด
3. เจ้าหนี้การค้า-ค่าวัสดุ
อุปกรณ์
รายการดังกล่าวเป็นเจ้าหนี้
ค้างจ่ายค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์
สำ�หรับ SPV และ SPE
กับ บริษัท เจเพ็น จำ�กัด

ลักษณะรายการ

รอบปี 2561
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561

มูลค่ารายการ (พันบาท)
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บุคคล/นิติบุคคล
ทีอ่ าจมีความขัดแย้ง

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

รอบปี 2560
ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผล
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560
189,111 4. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติ
ทางธุรกิจ และเป็นไปตามเงือ่ นไขการค้า
ระหว่างบริษทั เจเพ็น จำ�กัด กับ SPR
229,339 5. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติ
ทางธุรกิจ และเป็นไปตามเงือ่ นไขการค้า
ระหว่างบริษทั เจเพ็น จำ�กัด กับ SPR
20,529 6. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติ
ทางธุรกิจ และเป็นไปตามเงือ่ นไข
การค้าระหว่างบริษทั เจเพ็น จำ�กัด
กับ SPR และ SPC
- 7. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติ
ทางธุรกิจ และเป็นไปตามเงือ่ นไขการค้า
ระหว่างบริษทั เจเพ็น จำ�กัด กับ SPR
28,796 8. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติ
ทางธุรกิจ และเป็นไปตามเงือ่ นไขการค้า
ระหว่างบริษทั เจเพ็น จำ�กัด กับ SPR

206,654

210,990

29,216

572

48,993

4.  ต้นทุนจ้างเหมาติดตั้งโซลาร์รูฟ
รายการดังกล่าวเป็นรายการรับรู้ต้นทุนการติดตั้ง
โซลาร์รูฟ และการให้บริการบำ�รุงรักษา (O&M)
ของ SPR กับ บริษัท เจเพ็น จำ�กัด
5. เจ้าหนี้การค้า-ค่าติดตั้งโซลาร์รูฟ
รายการดังกล่าวเป็นเจ้าหนี้ค้างจ่ายค่าติดตั้ง
โซลาร์รูฟ และการให้บริการบำ�รุงรักษา (O&M)
ของ SPR กับ บริษัท เจเพ็น จำ�กัด
6. รายได้จากการขายวัสดุอุปกรณ์
รายการดังกล่าวเป็นรายการรับรู้รายได้จากการ
ขายวัสดุอุปกรณ์ของ SPR และ SPC ให้แก่
บริษัท เจเพ็น จำ�กัด
7.  ลูกหนี้การค้า
รายการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของลูกหนี้จากการ
ติดตั้งโซลาร์รูฟที่ SPR เรียกเก็บจาก บริษัท
เจเพ็น จำ�กัด
8.  ซื้อสินค้า
รายการดังกล่าวเป็นการซื้อสินค้าของ SPR จาก
บริษัท เจเพ็น จำ�กัด

ลักษณะรายการ

รอบปี 2561
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561

มูลค่ารายการ (พันบาท)
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1. นางสาววันดี กุญชรยาคง
• เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ
ร้อยละ 30.80
• เป็นหนึง่ ในกลุม่ ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ
• เป็นผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 1 ใน บริษทั วอระชา
โฮลดิ้ง จำ�กัด

2.  บริษัท วอระชา 
โฮลดิ้ง จำ�กัด
เป็นบริษัทค้าที่ดิน       
ทำ�การจัดสรร
ที่ดิน หรือให้เช่า
ฝากขาย จำ�นอง
อสังหาริมทรัพย์

4. นางสาววรชา กุญชรยาคง
• ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ในบริษัทฯ
• เป็นกรรมการ และเป็นผู้ถือหุ้น
ร้อยละ  97 ในบริษัท วอระชา โฮลดิ้ง
จำ�กัด

3. นางประคอง กุญชรยาคง
• เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 3.33
• เป็นกรรมการ ในบริษทั วอระชา โฮลดิง้
จำ�กัด

2. นางสาวสมปอง กุญชรยาคง
• เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 1.05
• เป็นกรรมการ และเป็นผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 2
ในบริษัท วอระชา โฮลดิ้ง จำ�กัด

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

บุคคล/นิติบุคคล
ทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
1. ค่าเช่าคลังสินค้า
รายการดังกล่าวเป็นรายการ
รับรู้ค่าเช่าคลังสินค้าที่ใช้จัด
เก็บสินค้าของ SPC, SPR,
SPE และ SPV ตามสัญญา
เช่ากับบริษัท วอระชา โฮลดิ้ง
จำ�กัด

ลักษณะรายการ

รอบปี 2560
ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผล
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560
10,825 1. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการ
ปกติทางธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไข
สัญญาเช่าระหว่างบริษัท วอระชา
โฮลดิ้ง จำ�กัด กับ  SPC, SPR, SPE
และ SPV

รอบปี 2561
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561
10,977

มูลค่ารายการ (พันบาท)
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รายงานประจำ � ปี 2561 บริ ษั ท เอสพี ซี จี จำ � กั ด (มหาชน)

149 1. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการ
ปกติทางธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไข
สัญญาเช่าระหว่างบริษัท แคปปิตอล
เวิร์ค เพลส จำ�กัด กับ  SPCG, SPC
และ SPR
7,390 2. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการ
ปกติทางธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไข
สัญญาเช่าระหว่างบริษัท แคปปิตอล
เวิร์ค เพลส จำ�กัด กับ  SPCG, SPC
และ SPR
12,754 3. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการ
ปกติทางธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไข
สัญญาเช่าระหว่างบริษัท แคปปิตอล
เวิร์ค เพลส จำ�กัด กับ  SPCG, SPC
และ SPR

277

7,399

12,803

1. เจ้าหนี้การค้า
รายการดังกล่าวเป็นเจ้าหนี้            
ค่าเช่าสำ�นักงานของ SPCG, SPC
และSPR ตามสัญญาเช่ากับบริษัท
แคปปิตอล เวิร์ค เพลส จำ�กัด

2. ค่าเช่าสำ�นักงาน
รายการดังกล่าวเป็นรายการรับรู้            
ค่าเช่าสำ�นักงานของ SPCG, SPC
2.นางสาวสมปอง กุญชรยาคง และSPR ตามสัญญาเช่ากับบริษัท
• เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน
แคปปิตอล เวิร์ค เพลส จำ�กัด
บริษัทฯ ร้อยละ 1.05
• เป็นกรรมการ และเป็นผู้ถือหุ้น
ร้อยละ 8 ในบริษัท แคปปิตอล 3. ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง
เวิร์ค เพลส จำ�กัด
รายการดังกล่าวเป็นรายการรับรู้
ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลางของ
3.นางสาววรชา กุญชรยาคง
SPCG, SPC และSPR ตามสัญญา
• ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นผู้ช่วย
เช่ากับบริษัท แคปปิตอล เวิร์ค
กรรมการผู้จัดการใหญ่ในบริษัทฯ เพลส จำ�กัด
• เป็นกรรมการ และเป็นผู้ถือหุ้น
ร้อยละ 90 ในบริษัท แคปปิตอล
เวิร์ค เพลส จำ�กัด

1. นางสาววันดี กุญชรยาคง
• เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น
ในบริษัทฯ ร้อยละ 30.80
• เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่
ของบริษัทฯ
• เป็นกรรมการ และเป็นผู้ถือหุ้น
ร้อยละ 2 ในบริษัท แคปปิตอล
เวิร์ค เพลส จำ�กัด

3. บริษัท
แคปปิตอล
เวิร์ค เพลส
จำ�กัด
เป็นบริษัทให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์

ลักษณะรายการ

รอบปี 2560
ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผล
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

บุคคล/นิติบุคคล
ทีอ่ าจมีความขัดแย้ง

รอบปี 2561
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561

มูลค่ารายการ (พันบาท)
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1. Mr.  Shoji Nishizawa
• ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการ
ในบริษัทฯ
• ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการ
ผู้จัดการในบริษัท โซลาร์ เพาเวอร์
รูฟ จำ�กัด
• เป็นกรรมการ และเป็นผู้ถือหุ้น
ร้อยละ 67  ใน SW PARTNERS INC.

4. SW PARTNERS
INC.
เป็นบริษัทให้คำ�
ปรึกษาการลงทุน
ต่างประเทศ
1. ค่าที่ปรึกษาการลงทุนต่าง
ประเทศ
รายการดังกล่าวเป็นค่าที่ปรึกษา
การลงทุนต่างประเทศ ของ SPCG
ตามสัญญาบริการให้คำ�ปรึกษา กับ
SW PARTNERS INC.

ลักษณะรายการ

รอบปี 2560
ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผล
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560
- 1. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติ
ทางธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไข
สัญญาบริการให้คำ�ปรึกษา SW
PARTNERS INC. กับ  SPCG

รอบปี 2561
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561
13,316

ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
มีความเห็นว่ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นรายการที่เป็นไปเพื่อการด�ำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตามเงื่อนไข
การค้าทัว่ ไป ในลักษณะเดียวกับทีว่ ญ
ิ ญูชนจะพึงกระท�ำกับคูส่ ญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�ำนาจต่อรองทางการค้าทีป่ ราศจากอิทธิพลในการทีค่ สู่ ญ
ั ญา อีกฝ่ายมีสถานะ
เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (Arm’s Length Basis) และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

บุคคล/นิติบุคคล
ทีอ่ าจมีความขัดแย้ง

มูลค่ารายการ (พันบาท)
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7.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ำ
รายการระหว่างกัน

7.3 นโยบายหรื อ แนวโน้ ม การท� ำ รายการ
ระหว่างกันในอนาคต

ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จดั จ้างผูร้ บั เหมาช่วงในการติดตัง้ ระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา(Solar Roof) และ
ให้บริการด้านการปฏิบตั กิ าร การบ�ำรุงรักษา และการประมวลผล
โซลาร์ฟาร์ม (Operation, Maintenance & Monitoring
(OM&M) ของบริษัทฯ คือบริษัท เจเพ็น จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัท
ที่เกี่ยวโยงกับกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้บริหารของบริษัทฯ
ตามทีเ่ ปิดเผยในข้อ 7.1 อย่างไรก็ดบี ริษทั ฯ ได้ให้ความส�ำคัญ
ต่อระบบการจัดซื้อจัดจ้าง โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และก�ำหนดรายละเอียดของขั้นตอนการ
จัดซือ้ จัดจ้างแต่ละประเภทในคูม่ อื การปฏิบตั งิ านโดยขัน้ ตอน
การคัดเลือกผู้รับเหมาและการจ้างบริการงาน OM&M นั้น
SPC และ SPR ได้ด�ำเนินการประกาศเรียกประกวดผ่านทาง
Website ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นที่รู้กัน  โดยสาธารณะและ
ราคาการว่าจ้างงาน OM&M โครงการโซล่าฟาร์ม มีการเสนอ
ราคาเป็นที่เปิดเผย โดยจะต้องมีการเปรียบเทียบราคาจาก
ผู้ประมูลเสนองานทั้งในด้านเทคนิคและด้านราคาอย่างน้อย
2 ราย เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นไปตามขั้นตอน
การปฏิบัติงานระบบจัดจ้างงาน

ทั้ ง นี้ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ จะปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ
ประกาศ หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมตลอดถึงการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนด  ในการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจ�ำหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ที่ส�ำคัญของบริษัทฯหรือบริษัทในเครือ และตาม
มาตรฐานการบัญชีที่ก�ำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผย
รายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีไ่ ด้รบั
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ในการท�ำรายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้มีการพิจารณาและอนุมัติตามขอบเขต  และอ�ำนาจหน้าที่
ซึ่งหากมีการท�ำรายการระหว่างกันเกิดขึ้น จะต้องน�ำเสนอ
เรือ่ งดังกล่าวให้กบั คณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ ท�ำการพิจารณา
และอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ กิ จ การ และเป็ น การคุ ้ ม ครองผู ้ ล งทุ น
รวมถึงผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ โดยรายการระหว่างกันดังกล่าว
จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสัง่ หรือข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ ผูท้ อี่ าจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการท�ำรายการ
ระหว่างกันจะไม่มสี ทิ ธิเข้ามามีสว่ นร่วมในการอนุมตั ริ ายการ
ดังกล่าวได้

บริษทั ฯ มีการก�ำหนดนโยบายในการท�ำรายการระหว่างกัน
ในอนาคตว่า จะต้องเป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะการ
ด�ำเนินธุรกิจทัว่ ไปของบริษทั ฯ ไม่มกี ารถ่ายเทผลประโยชน์ของ
บริ ษั ท ฯ ไปยั ง กลุ ่ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น คณะกรรมการ หรื อ บุ ค คลที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อย่างไม่เป็นธรรม โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาความสมเหตุสมผล
ของการเข้าท�ำรายการ พิจารณาว่าเงื่อนไขการก�ำหนดราคา
และเงื่อนไขการท�ำรายการว่าเป็นไปตามลักษณะธุรกิจปกติ
และพิจารณาเปรียบเทียบการก�ำหนดราคากับบุคคลภายนอก  
โดยผูท้ มี่ สี ว่ นได้เสียจะไม่มสี ว่ นร่วมในการพิจารณาอนุมตั กิ าร
ท�ำรายการระหว่างกันดังกล่าว ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเสร็จสิ้น
คณะกรรมการตรวจสอบจะอนุมตั ริ ายการระหว่างกันดังกล่าว
และน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ  เป็นผู้อนุมัติอีกครั้งหนึ่ง
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• ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน    
• การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ
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8 ฐานะทางการเงินและผลการดำ�เนินงาน

8.1 ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ
8.1.1 ชื่ อ ผู ้ ส อบบั ญ ชี ส� ำ หรั บ งบการเงิ น รวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
ส�ำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
1. นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3565
2. นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4628
3. นายณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8829
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด               

ส�ำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ฯ ส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
1.  นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3565
2. นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6333
3. นายณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8829
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด               

รายงานประจำ � ปี 2561 บริ ษั ท เอสพี ซี จี จำ � กั ด (มหาชน)

ส�ำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ฯ ส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
1.  นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3565
2. นายณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8829
3. นางสาวดุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ   
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10235
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด               
8.1.2 สรุปรายงานการสอบบัญชีในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา
		 ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นส�ำหรับงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะบริษทั ฯ ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ดังนี้
รายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มี
เงือ่ นไขว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั เอส
พีซีจี จ�ำกัด (มหาชน) แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการ
เงินเฉพาะบริษทั ฯ ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผล
การด�ำเนินงานรวมและผลการด�ำเนินงานเฉพาะบริษัทฯ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทฯ ส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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		 ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นส�ำหรับงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะบริษทั ฯ ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ดังนี้
รายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มี
เงือ่ นไขว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั เอส
พีซีจี จ�ำกัด (มหาชน) แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการ
เงินเฉพาะบริษทั ฯ ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผล
การด�ำเนินงานรวมและผลการด�ำเนินงานเฉพาะบริษัทฯ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทฯ ส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
		 ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นส�ำหรับงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะบริษทั ฯ ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ดังนี้
รายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มี
เงือ่ นไขว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั เอส
พีซีจี จ�ำกัด (มหาชน) แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการ
เงินเฉพาะบริษทั ฯ ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผล
การด�ำเนินงานรวมและผลการด�ำเนินงานเฉพาะบริษัทฯ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทฯ ส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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8.1.3 ตารางสรุปงบการเงินของบริษัทและบริษัทในเครือ
1.1 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษัท
งบตรวจสอบ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
รายการ

31-ธ.ค.-59

  31-ธ.ค.-60

งบตรวจสอบ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
31-ธ.ค.-61

31-ธ.ค.-59

(งบการเงินรวม)

31-ธ.ค.-60

31-ธ.ค.-61

(งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ)

ล้านบาท ร้อยละ* ล้านบาท ร้อยละ* ล้านบาท ร้อยละ* ล้านบาท ร้อยละ* ล้านบาท ร้อยละ* ล้านบาท ร้อยละ*
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

455.0

1.9

345.9

1.5

129.2

0.6

31.4

0.2

40.1

0.2

70.0

0.5

2,904.8

12.0

1,441.1

6.3

1,857.1

8.1

2,643.6

13.8

1,270.6

7.8

1,702.0

11.3

972.0

4.0

1,525.9

6.6

1,226.7

5.4

13.0

0.1

16.3

0.1

84.9

0.6

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน

-

-

-

-

-

-

7.0

-

274.7

1.7

101.0

0.7

ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่
กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำ�หนด
ชำ�ระภายในหนึ่งปี

-

-

-

-

-

-

2,107.5

11.0

2,114.9

12.9

2,322.1

15.5

สินค้าคงเหลือ

581.0

2.4

709.0

3.1

906.3

4.0

-

-

-

-

-

-

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

106.8

0.4

149.6

0.6

138.0

0.6

5.3

-

0.2

-

0.4

-

5,019.6

20.7

4,171.5

18.1

4,257.3

18.7

4,807.8

25.1

3,716.8

22.7

4,280.4

28.6

-

-

251.5

1.1

681.8

3.0

-

-

251.5

1.5

681.8

4.5

เงินลงทุนในการร่วมค้า

2.7

-

1.8

-

-

-

3.0

-

3.0

-

-

-

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

-

-

-

-

-

-

2,979.2

15.5

3,083.8

18.9

3,085.3

20.5

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

468.7

1.9

468.7

2.0

468.7

2.0

340.0

1.8

340.0

2.1

340.0

2.3

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

-

-

-

- 11,005.4

57.4

8,890.5

54.4

6,568.4

43.7

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

42.4

0.2

39.7

0.2

37.9

0.2

30.5

0.1

29.4

0.2

28.3

0.2

74.5 16,458.4

72.2

10.8

0.1

38.9

0.2

30.1

0.2

เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนเผื่อขาย

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

17,715.4

73.1 17,150.0

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

107.6

0.4

99.3

0.4

94.7

0.4

0.8

-

0.6

-

3.4

-

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

159.9

0.7

156.7

0.7

157.3

0.7

-

-

-

-

-

-

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

716.0

3.0

687.4

3.0

641.5

2.8

1.6

-

1.4

-

1.5

-

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

19,212.7

79.3 18,855.1

81.9 18,540.3

81.3 14,371.3

74.9 12,639.1

77.3 10,738.8

71.4

รวมสินทรัพย์

24,232.3

100.0 23,026.6

100.0 22,797.6

100.0 19,179.1

100.0 16,355.9

100.0 15,019.2

100.0
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งบตรวจสอบ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
รายการ

31-ธ.ค.-59

31-ธ.ค.-60
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งบตรวจสอบ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
31-ธ.ค.-61

31-ธ.ค.-59

(งบการเงินรวม)

31-ธ.ค.-60

31-ธ.ค.-61

(งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ)

ล้านบาท ร้อยละ* ล้านบาท ร้อยละ* ล้านบาท ร้อยละ* ล้านบาท ร้อยละ* ล้านบาท ร้อยละ* ล้านบาท ร้อยละ*
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม  
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

-

-

10.9

-

99.0

0.4

-

-

-

-

-

-

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

1,047.4

4.3

1,085.8

4.7

545.0

2.4

47.2

0.2

55.3

0.3

137.5

0.9

ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ภายในหนึ่งปี

2,702.2

11.2

2,940.5

12.8

2,369.4

10.4

2,702.2

14.1

2,940.5

18.1

2,369.4

15.8

ส่วนของหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการ
เงินทีถ่ งึ กำ�หนดชำ�ระภายในหนึง่ ปี

1.4

-

1.4

-

0.7

-

0.9

-

1.2

-

0.6

-

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

0.7

-

38.6

0.2

29.2

0.1

-

-

5.4

-

0.5

-

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

90.1

0.4

62.3

0.3

66.1

0.3

8.8

0.1

7.1

-

5.1

-

3,841.8

15.9

4,139.5

18.0

3,109.4

13.6

2,759.1

14.4

3,009.5

18.4

2,513.1

16.7

10,601.5

43.8

7,661.0

33.3

5,791.2

25.4 10,601.5

55.3

7,661.0

46.9

5,791.2

38.6

0.6

-

2.0

-

1.4

-

0.6

-

2.0

-

1.4

-

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

12.5

-

4.9

-

0.4

-

12.4

0.1

4.8

-

0.3

-

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
สำ�หรับผลประโยชน์พนักงาน

10.0

-

11.0

-

14.3

0.1

6.4

-

7.2

-

7.5

-

-

-

-

-

0.3

-

-

-

-

-

-

-

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

10,624.6

43.8

7,678.9

33.3

5,807.6

25.5 10,620.9

55.4

7,675.0

46.9

5,800.4

38.6

รวมหนี้สิน

14,466.4

59.7 11,818.4

51.3

8,917.0

39.1 13,380.0

69.8 10,684.5

65.3

8,313.5

55.3

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หุ้นกู้
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
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งบตรวจสอบ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
รายการ

31-ธ.ค.-59

31-ธ.ค.-60

งบตรวจสอบ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
31-ธ.ค.-61

31-ธ.ค.-59

(งบการเงินรวม)

31-ธ.ค.-60

31-ธ.ค.-61

(งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ)

ล้านบาท ร้อยละ* ล้านบาท ร้อยละ* ล้านบาท ร้อยละ* ล้านบาท ร้อยละ* ล้านบาท ร้อยละ* ล้านบาท ร้อยละ*
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญจำ�นวน 1,016,389,000
หุ้น**

-

-

1,016.4

-

1,016.4

-

-

-

1,016.4

-

1,016.4

-

924.0

-

-

-

-

-

924.0

-

-

-

-

-

หุ้นสามัญจำ�นวน 973,990,000 หุ้น**

-

-

-

-

974.0

4.3

-

-

-

-

974.0

6.5

หุ้นสามัญจำ�นวน 923,990,000 หุ้น**

924.0

3.8

924.0

4.0

-

-

924.0

4.8

924.0

5.6

-

-

2,920.9

12.1

2,920.9

12.7

3,955.9

17.4

3,747.8

19.5

3,747.8

22.9

4,782.8

31.8

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ จากการรวมธุรกิจ

89.0

0.4

89.0

0.4

89.0

0.4

-

-

-

-

-

-

- ทุนสำ�รองตามกฏหมาย

87.0

0.4

101.6

0.4

101.6

0.4

92.4

0.5

101.6

0.7

101.6

0.7

4,247.6

17.5

5,672.6

24.7

7,119.2

31.2

1,009.2

5.3

891.7

5.5

851.5

5.7

26.1

-

6.7

-

(4.0)

-

25.7

0.1

6.3

-

(4.2)

-

รวมส่วนของบริษัทใหญ่

8,294.6

34.2

9,714.8

42.2 12,235.7

53.7

5,799.1

30.2

5,671.4

34.7

6,705.7

44.7

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม

1,471.3

6.1

1,493.4

1,644.9

7.2

-

-

-

-

-

-

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

9,765.9

40.3 11,208.2

48.7 13,880.6

60.9

5,799.1

30.2

5,671.4

34.7

6,705.7

44.7

24,232.3

100.0 23,026.6

100.0 22,797.6

100.0 15,019.2

100.0

หุ้นสามัญจำ�นวน 923,990,000 หุ้น**
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ

กำ�ไร (ขาดทุน) สะสม – จัดสรรแล้ว
- ทุนสำ�รองตามกฏหมาย
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของผูถ้ อื หุน้

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ:
* ร้อยละของสินทรัพย์รวม
** มูลค่าที่ตราไว้และมูลค่าที่เรียกชำ�ระแล้วหุ้นละ 1 บาท

6.5

100.0 19,179.1

100.0 16,355.9
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งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัทฯ
งบตรวจสอบ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
รายการ

31-ธ.ค.-59

31-ธ.ค.-60

งบตรวจสอบ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31-ธ.ค.-61

31-ธ.ค.-59

(งบการเงินรวม)

31-ธ.ค.-60

31-ธ.ค.-61

(งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ)

ล้านบาท ร้อยละ* ล้านบาท ร้อยละ* ล้านบาท ร้อยละ* ล้านบาท ร้อยละ* ล้านบาท ร้อยละ* ล้านบาท ร้อยละ*
รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริการ
รายได้อื่น
รวมรายได้

5,448.1
96.2

98.3 6,008.4
1.7

114.8

98.1 5,928.2
1.9

98.0

-

-

-

-

-

-

118.3

2.0 1,636.9

100.0 1,615.4

100.0 1,648.3

100.0

100.0 1,636.9

100.0 1,615.4

100.0 1,648.3

100.0

5,544.3

100.0 6,123.2

100.0 6,046.5

1,919.7

34.6 2,303.5

37.6 2,222.6

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายและการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ส่วนแบ่ง(ก�ำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า

36.7

-

-

-

-

-

-

14.0

0.3

73.2

1.2

76.8

1.3

-

-

-

-

-

-

237.8

4.3

240.5

3.9

258.9

4.3

92.0

5.6

109.5

6.8

123.4

7.5

0.6

-

0.9

-

0.1

-

-

-

-

-

-

-

92.0

5.6

109.5

6.8

123.4

7.5

94.4 1,505.9

93.2 1,524.9

92.5

30.1

391.4

23.7

รวมค่าใช้จ่าย

2,172.1

39.2 2,618.1

42.8 2,558.4

42.3

ก�ำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

3,372.2

60.8 3,505.1

57.3 3,488.1

57.7 1,544.9

13.4

10.1

ต้นทุนทางการเงิน
ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ผลประโยชน์(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิส�ำหรับปี
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ ส�ำหรับปี
– สุทธิจากภาษี
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส�ำหรับปี

745.2
2,627.0
(9.5)
2,617.5
(12.3)

618.2

503.3

8.3

568.1

34.7

47.4 2,886.9

47.2 2,984.8

49.4

976.8

59.7 1,020.2

63.1 1,133.5

68.8

(0.2)

(1.1)

(61.2)

(1.0)

(5.5)

(0.3)

(1.2)

(6.8)

(0.4)

47.2 2,822.1

46.1 2,923.6

48.4

971.3

59.4 1,000.5

61.9 1,126.7

68.4

(0.2)

(0.3)

(8.9)

(0.2)

(12.3)

(0.8)

(19.4)

(1.2)

(8.6)

(0.5)

58.6

981.1

60.7 1,118.1

67.9

- 1,000.5

- 1,126.7

-

-

-

-

-

- 1,000.5

- 1,126.7

-

(64.8)

(19.5)

485.7
(19.7)

2,605.2

47.0 2,802.6

45.8 2,914.7

48.2

959.0

2,314.2

- 2,524.3

- 2,613.6

-

971.3

-

-

310.0

-

-

- 2,822.1

- 2,923.6

-

971.3

2.50

-

2.73

-

2.70

-

1.05

-

1.08

-

1.16

-

924.0

-

924.0

-

967.8

-

924.0

-

924.0

-

967.8

-

การแบ่งปันก�ำไร (ขาดทุน)สุทธิ
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ�ำนาจควบคุม
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ
ส�ำหรับปี
ก�ำไรสุทธิตอ่ หุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน (บาท/หุน้ )
จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย
ถ่วงน�้ำหนัก (ล้านหุ้น)
หมายเหตุ:
* ร้อยละของรายได้รวม

303.3
2,617.5

297.8

-
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งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะของบริษัทฯ
งบตรวจสอบ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
รายการ (หน่วย: ล้านบาท)

31-ธ.ค.-59

31-ธ.ค.-60

งบตรวจสอบ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่

31-ธ.ค.-61

31-ธ.ค.-59

(งบการเงินรวม)

31-ธ.ค.-60

31-ธ.ค.-61

(งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไรสำ�หรับปี

2,617.5

2,822.1

2,923.6

971.3

1,000.5

1,126.7

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย

644.2

642.8

689.4

5.3

8.4

11.3

กำ�ไรจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย

(71.4)

(68.4)

(8.9)

(63.5)

(59.6)

(3.5)

-

-

(2.1)

(898.9)

(924.4)

(1,097.8)

(13.2)

(39.4)

(37.5)

(565.8)

(518.5)

(433.9)

0.2

(0.6)

1.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.3

(0.6)

(1.6)

-

(0.7)

-

745.2

618.2

503.3

568.1

485.7

391.4

-

-

-

-

-

1.9

13.9

(11.2)

0.1

-

1.6

0.2

ประมาณการหนีส้ นิ สำ�หรับผลประโยชน์พนักงาน

1.0

1.0

5.4

0.7

0.8

2.6

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า

0.6

0.9

-

-

-

-

(ผลประโยชน์)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

9.5

64.8

61.2

5.5

19.7

6.8

3,957.8

4,029.6

4,134.0

22.7

13.5

5.7

(31.9)

(549.9)

301.2

7.9

(1.2)

(64.6)

(365.0)

(128.1)

(197.2)

-

-

-

42.4

(30.1)

26.2

9.7

5.1

(0.2)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

(31.1)

28.6

45.8

(1.3)

0.3

(0.2)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

773.2

51.3

(541.8)

(19.0)

10.6

79.2

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

(31.4)

(27.9)

3.9

(38.4)

(1.6)

(2.0)

-

-

0.3

-

-

-

4,314.0

3,373.5

3,772.4

(18.4)

26.7

17.9

(42.6)

(38.9)

(88.4)

(9.1)

(17.0)

(14.0)

4,271.4

3,334.6

3,684.0

(27.5)

9.7

3.9

รายการปรับปรุง

รายได้เงินปันผล
รายได้ดอกเบี้ย
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
(กำ�ไร) ขาดทุนจากการจำ�หน่ายอาคาร และอุปกรณ์
ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุนจากการชำ�ระบัญชีของเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทย่อย
(กำ�ไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำ�เนินงาน
ภาษีเงินได้จ่ายออก
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินงาน

รายงานประจำ � ปี 2561 บริ ษั ท เอสพี ซี จี จำ � กั ด (มหาชน)
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งบตรวจสอบ สำ�หรับรอบปี   สิ้นสุดวันที่ งบตรวจสอบ สำ�หรับรอบปี   สิ้นสุดวันที่
รายการ (หน่วย: ล้านบาท)

31-ธ.ค.-59

31-ธ.ค.-60

31-ธ.ค.-61

31-ธ.ค.-59

(งบการเงินรวม)

31-ธ.ค.-60

31-ธ.ค.-61

(งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)

-

(171.0)

81.0

-

(171.0)

81.0

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนดลดลง

-

-

340.0

-

-

340.0

เงินฝากประจำ�ที่มีข้อกำ�หนดในการใช้เพิ่มขึ้น

-

-

(340.0)

-

-

(340.0)

8,455.5

12,311.8

11,582.1

4,153.0

8,217.5

7,726.5

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย

(7,670.7)

(10,886.3)

(12,513.9)

(3,292.5)

(6,891.3)

(8,678.9)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์

(79.7)

(89.5)

(13.9)

(6.6)

(33.0)

(1.2)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(10.9)

(0.2)

(3.4)

(0.5)

-

-

เงินสดรับจากการขายอาคาร และอุปกรณ์

3.5

26.5

27.3

0.1

1.6

-

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน

0.5

-

-

-

-

(2.9)

เงินสดรับชำ�ระคืนจากเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน

-

-

-

165.0

365.3

1,084.0

เงินสดรับชำ�ระคืนจากเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน

-

-

-

2,037.3

11,654.0

2,114.9

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

-

(172.0)

(633.0)

(910.3)

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

-

(170.0)

(9,546.5)

-

(169.7)

(104.6)

-

-

(104.6)

-

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย

-

-

-

-

-

(2.5)

เงินสดรับจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

-

-

-

-

-

0.4

เงินปันผลรับ

-

-

2.1

898.8

924.4

1,097.8

13.2

36.1

36.2

578.2

516.3

431.6

541.7

1,122.8

(802.5)

4,190.8

4,299.7

2,940.4

(6.0)

10.9

88.1

-

-

-

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ

-

-

1,085.0

-

-

1,085.0

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้

-

-

499.4

-

-

499.4

(2,480.0)

(2,715.0)

(2,950.0)

(2,480.0)

(2,715.0)

(2,950.0)

(2.5)

(2.5)

(1.6)

(0.8)

(1.9)

(1.4)

เงินปันผลจ่าย

(1,229.0)

(1,255.6)

(1,327.2)

(1,118.0)

(1,108.8)

(1,168.8)

ดอกเบี้ยจ่าย

(716.7)

(604.3)

(491.9)

(554.4)

(475.0)

(378.5)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

(4,434.2)

(4,566.5)

(3,098.2)

(4,153.2)

(4,300.7)

(2,914.3)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

378.9

(109.1)

(216.7)

10.1

8.7

30.0

76.1

455.0

345.9

21.3

31.4

40.0

455.0

345.9

129.2

31.4

40.1

70.0

เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เผื่อขาย

เงินสดรับ(จ่าย)เพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม

ดอกเบี้ยรับ
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)

เงินสดจ่ายเพื่อชำ�ระหุ้นกู้
เงินสดจ่ายเพื่อชำ�ระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

116

รายงานประจำ � ปี 2561 บริ ษั ท เอสพี ซี จี จำ � กั ด (มหาชน)

อัตราส่วนทางการเงินที่สำ�คัญของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
สำ�หรับรอบปีสิ้นสุดวันที่
อัตราส่วนทางการเงิน

หน่วย

31-ธ.ค.-59

31-ธ.ค.-60

สำ�หรับรอบปีสิ้นสุดวันที่

31-ธ.ค.-61

(งบการเงินรวม)

31-ธ.ค.-59

31-ธ.ค.-60

31-ธ.ค.-61

(งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ)

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

1.3

1.0

1.4

1.8

1.2

1.7

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า

เท่า

5.7

4.8

4.3

-

-

-

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

วัน

64.0

75.9

84.7

-

-

-

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ

เท่า

4.8

3.6

2.8

-

-

-

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย

วัน

75.7

102.2

132.6

-

-

-

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า

เท่า

3.0

2.2

2.7

-

-

-

ระยะเวลาชำ�ระหนี้เจ้าหนี้การค้า

วัน

121.5

169.0

133.9

-

-

-

อัตรากำ�ไรขั้นต้น

%

64.8

61.7

62.5

-

-

-

อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงาน (EBIT margin)

%

60.8

57.2

57.7

94.4

93.2

92.5

อัตรากำ�ไรสุทธิ

%

41.7

41.2

43.2

59.3

61.9

68.4

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

%

29.9

28.0

23.8

16.5

17.4

18.2

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

1.7

1.2

0.7

2.3

1.9

1.2

อัตราการจ่ายเงินปันผล

%

44.0

42.1

44.4

104.7

106.5

103.4

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

%

13.8

14.8

15.2

7.5

8.5

9.7

อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน

เท่า

0.2

0.3

0.3

0.1

0.1

0.1

อัตราส่วนความสามารถในการทำ�กำ�ไร
(Profitability Ratio)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน
(Efficiency Ratio)

รายงานประจำ � ปี 2561 บริ ษั ท เอสพี ซี จี จำ � กั ด (มหาชน)
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9 การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ

9.1 เหตุการณ์ส�ำคัญในปี 2561 ที่มีผลกระทบต่องบการเงิน
9.1.1 การเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ�ำกัด ตามแบบมอบอ�ำนาจทั่วไป ครั้งที่ 1
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 มีมติอนุมัติการเสนอขายและจัดสรรหุ้น
สามัญเพิม่ ทุนให้แก่บคุ คลในวงจ�ำกัด ตามแบบมอบอ�ำนาจทัว่ ไป ครัง้ ที่ 1 ตามทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 โดยอนุมัติให้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแบบมอบอ�ำนาจทั่วไป จ�ำนวน 50
ล้านหุน้ ให้แก่บคุ คลในวงจ�ำกัด ทีร่ าคาเสนอขายหุน้ ละ 21.70 บาท  (ราคาตามมูลค่า 1 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ 20.70
บาท) รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,085 ล้านบาท บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนช�ำระแล้วดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่
16 กุมภาพันธ์ 2561
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9.2 รายงานวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานตามงบการเงินรวม
2561

2560

เปลี่ยนแปลง

จ�ำนวนเงิน
%
จ�ำนวนเงิน
%
จ�ำนวนเงิน
%
(ล้านบาท) ต่อรายได้ (ล้านบาท) ต่อรายได้ (ล้านบาท) ต่อรายได้
รายได้จากการขายและการให้บริการ

6,008.4

100%

(80.2)

-1%

-38%    (2,303.5)

-38%

(80.9)

-4%

     3,705.6

62%

3,704.9

62%

0.7

0%

รายได้อื่น

118.3

2%

114.8

2%              3.5

3%

ค่าใช้จ่ายในการขาย

(76.8)

-1%

(73.2)

-2%

3.6

5%

-4%       (240.5)

-4%

18.4

8%

0%

(0.9)

0%

0.8

89%

59%      3,505.1

58%

(17.0)

0%

      (503.3)

-9%

(618.2)

-10%

(114.9)

-19%

2,984.8

50%

2,886.9

48%

97.9

3%

(61.2)

-1%

(64.8)

-1%

(3.6)

-6%

2,923.6

49%

2,822.1

47%

101.5

4%

ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

(8.9)

0%

(19.5)

0%

10.6

54%

ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

2,914.7

49%

2,802.6

47%

112.1

4%

ต้นทุนขายและการให้บริการ
ก�ำไรขั้นต้น

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ส่วนแบ่งก�ำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ก�ำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ก�ำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ผลประโยชน์(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ

     5,928.2
(2,222.6)

      (258.9)
(0.1)
3,488.1

100%

การแบ่งปันก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนวจควบคุม

2,613.6

2,524.3

310.0

297.8

2,923.6

2,822.1

2,604.7

2,504.8

310.0

297.8

2,914.7

2,802.6

967.8

924.0

2.70

2.73

การแบ่งปันก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
จ�ำนวนหุ้นสามัญตัวเฉลี่ยตัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก (ล้านหุ้น)
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)
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ผลการด�ำเนินงานของบริษัท เอสพีซีจี จ�ำกัด (มหาชน) และ
บริ ษั ท ย่ อ ยตามงบการเงิ น รวมส� ำ หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31
ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 2,923.6 ล้าน
บาท (คิดเป็นก�ำไรต่อหุ้นเท่ากับ 2.70 บาท) เมื่อเปรียบเทียบ
กับปี 2560 ซึ่งมีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน  2,822.1 ล้านบาท (คิด
เป็นก�ำไรต่อหุ้นเท่ากับ 2.73 บาท) ปรากฏว่าก�ำไรสุทธิเพิ่ม
ขึ้ น จ� ำ นวน 101.5 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 4 เนื่ อ งจาก
รายการส�ำคัญดังต่อไปนี้
9.2.1 รายได้จากการขายและการให้บริการ
รายได้จากการขายและการให้บริการส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ�ำนวน 5,928.2 ล้านบาท ลดลง
จากปี 2560 (6,008.4 ล้านบาท) จ�ำนวน 80.2 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 1 ทั้งนี้เนื่องจาก
		• บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จ�ำกัด (SPR) ซึ่งด�ำเนิน
ธุรกิจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
(Solar Roof) ส�ำหรับบ้านพักอาศัย ส�ำนักงาน อาคาร ธุรกิจ
ขนาดเล็ก ธุรกิจขนาดกลาง และธุรกิจขนาดใหญ่   รวมถึง
โรงงานอุตสาหกรรมและอื่นๆ ใน ปี 2561 มีรายได้จ�ำนวน
1,456.1 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 (1,519.3 ล้านบาท)
จ�ำนวน 63.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4
		• ใน ปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจผลิตและ
จ�ำหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จ�ำนวน 36 โซล่าฟาร์ม
รวมทั้งสิ้น 4,297.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560  (4,273.0
ล้ า นบาท) จ� ำ นวน 24.5 ล้านบาท หรือ คิด เป็นร้อ ยละ 1
เนื่องจาก (1) จ�ำนวนกระแสไฟฟ้าที่ผลิตและจ�ำหน่ายได้มี
จ�ำนวน 384.2 ล้านหน่วย ลดลงจากปี 2560 (384.9 ล้าน
หน่วย) จ�ำนวน 0.7 ล้านหน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 0.2 และ
(2) ราคาขายกระแสไฟฟ้าเฉลี่ยในปี 2561 เท่ากับ 11.2 บาท
ต่อหน่วย เพิ่มขึ้นจากปี 2560  (11.1 บาทต่อหน่วย) จ�ำนวน
0.1 บาทต่อหน่วย
		• บริษัท สตีลรูฟ จ�ำกัด ซึ่งด�ำเนินธุรกิจผลิต จ�ำหน่าย
และให้บริการติดตั้งหลังคาเหล็กรีดรอน หรือที่เรียกกันทั่วไป
ว่าหลังคาเมทัลชีท (Metal Sheet Roofing) ในปี 2561 มี
รายได้จ�ำนวน 165.8 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560  (210.1
ล้านบาท) จ�ำนวน 44.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21
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9.2.2 ต้นทุนขายและการให้บริการ และก�ำไรขั้นต้น
ต้ น ทุ น ขายและการให้ บ ริ ก ารส� ำ หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31
ธันวาคม 2561 และ 2560 มีจ�ำนวนเท่ากับ 2,222.6 ล้าน
บาท และ 2,303.5 ล้านบาท ตามล�ำดับ คิดเป็นอัตราก�ำไร
ขั้นต้นร้อยละ 63 และร้อยละ 62 ตามล�ำดับ โดยต้นทุนขาย
และการให้บริการที่ลดลงนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกับรายได้
จากการขายและการให้บริการ อย่างไรก็ดีอัตราก�ำไรขั้นต้น
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
9.2.3 ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการขายส� ำ หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31
ธันวาคม 2561 จ�ำนวน 76.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560        
(73.2 ล้านบาท) จ�ำนวน 3.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 โดย
มีสาเหตุส�ำคัญจากค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ที่เพิ่มขึ้น
9.2.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการบริ ห ารส� ำ หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31
ธันวาคม 2561 จ�ำนวน 258.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560
(240.5 ล้านบาท) จ�ำนวน 18.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8
โดยมีสาเหตุส�ำคัญจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน และค่าที่
ปรึกษาการลงทุนต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น
9.2.5 ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561 จ�ำนวน 503.3 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560  (618.2
ล้านบาท) จ�ำนวน 114.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19  อัน
เป็นผลจากจ�ำนวนหุ้นกู้ที่ลดลงจากการจ่ายช�ำระคืนหุ้นกู้
ตามก�ำหนด โดยในปี 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีการจ่าย
ช�ำระคืนหุ้นกู้จ�ำนวน 2,950.0 ล้านบาท และ 2,715.0 ล้าน
บาท ตามล�ำดับ
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9.3 รายงานวิเคราะห์ฐานะการเงินตามงบการเงินรวม
9.3.1 การวิเคราะห์สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 22,797.6 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 (23,026.6 ล้านบาท) เป็นจ�ำนวน 229.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้
31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2550

จำ�นวนเงิน
(ล้านบาท)

จำ�นวนเงิน
(ล้านบาท)

จำ�นวนเงิน
(ล้านบาท)

%
เปลี่ยนแปลง

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ

16,458.4

17,150.0

(691.6)

-4%

สินทรัพย์อื่น

6,339.2

5,876.6

462.6

8%

รวมสินทรัพย์

22,797.6

23,026.6

(229.0)

-1%

		• ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 จ�ำนวน 16,458.4 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 (17,150.0 ล้านบาท) เป็นจ�ำนวน 691.6
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 สาเหตุหลักเนื่องจากในปี 2561
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ มีค่าเสื่อมราคาจ�ำนวน 679.5 ล้าน
บาท และบริษัทฯ มีการซื้อและขายอุปกรณ์จ�ำนวน 13.9
และ 27.3 ล้านบาท ตามล�ำดับ
		• สินทรัพย์อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ�ำนวน
6,339.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(5,876.6 ล้านบาท) เป็นจ�ำนวน 462.6 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 8 สาเหตุหลักเนื่องจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อ

เปลี่ยนแปลง

ขายเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 846.3 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
จ�ำนวน 197.2 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง
จ�ำนวน 299.2 ล้านบาท และเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดลดลงจ�ำนวน 216.7 ล้านบาท  
9.3.2 การวิเคราะห์หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีหนี้สินและส่วน
ของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 22,797.6 ล้านบาท ลดลง
จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (23,026.6 ล้านบาท) เป็น
จ�ำนวน 229.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2560

เปลี่ยนแปลง

จำ�นวนเงิน
(ล้านบาท)

จำ�นวนเงิน
(ล้านบาท)

จำ�นวนเงิน
(ล้านบาท)

%
เปลี่ยนแปลง

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย

8,261.7

10,615.8

(2,354.1)

-22%

หนี้สินอื่น

655.3

1,202.6

(547.3)

-46%

ส่วนของผู้ถือหุ้น

13,880.6

11,208.2

2,672.4

24%

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

22,767.6

23,026.6

(229.0)

-1%
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		• หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 จ�ำนวน 8,261.7 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 (10,615.8 ล้านบาท) เป็นจ�ำนวน 2,354.1
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22 โดยมีสาเหตุหลักมาจากในปี
2561
- บริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้จ�ำนวน 500.0 ล้านบาท
- บริษัทฯ มีการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
จ�ำนวน 88.1 ล้านบาท
- บริษทั ฯ มีการจ่ายช�ำระหุน้ กูจ้ ำ� นวน 2,950.0 ล้านบาท
- หนีส้ นิ อืน่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ�ำนวน 655.3
ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  (1,202.6
ล้านบาท) เป็นจ�ำนวน 547.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46
สาเหตุหลักเนื่องจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้า
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		• ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ�ำนวน
13,880.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(11,208.2 ล้านบาท) เป็นจ�ำนวน 2,672.4 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 24 โดยมีสาเหตุหลักมาจากในปี 2561
- บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 2,923.6 ล้านบาท
- บริ ษั ท ฯ มี ก ารออกหุ ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น จ� ำ นวน
1,085.0 ล้านบาท
- บริษทั ฯ การจ่ายเงินปันผล จ�ำนวน 1,327.2 ล้านบาท
9.3.3 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน
จากงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.64 เท่า
(31 ธันวาคม 2560 : 1.05 เท่า)  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้นลดลง สาเหตุส�ำคัญเนื่องจากในปี 2561 บริษัทฯ มี
การจ่ายช�ำระหุ้นกู้จ�ำนวน 2,950.0 ล้านบาท และมีการออก
หุ้นสามัญเพิ่มทุน จ�ำนวน 1,085.0 ล้านบาท

9.4 รายงานวิเคราะห์กระแสเงินสดตามงบการเงินรวม
2561

2560

เปลี่ยนแปลง

จ�ำนวนเงิน
(ล้านบาท)

จ�ำนวนเงิน
(ล้านบาท)

จ�ำนวนเงิน
(ล้านบาท)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน

3,684.0

3,334.6

349.4

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

(802.5)

1,122.8

(1,925.3)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

(3,098.2)

(4,566.5)

1,468.3

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

(216.7)

(109.1)

(107.6)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด

345.9

455.0

(109.1)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

129.2

345.9

(216.7)
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธั น วาคม 2561 จ� ำ นวน 129.2 ล้ า นบาท ลดลงจาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (345.9 ล้านบาท) เป็นจ�ำนวน
216.8 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจาก
1) เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน จ�ำนวน
3,684.0 ล้านบาท เนื่องจาก
• เงิ น สดได้ ม าจากก� ำ ไรจากการด� ำ เนิ น งาน
จ�ำนวน 3,772.4 ล้านบาท
• เงินสดใช้ไปเพื่อการจ่ายภาษีเงินได้ จ�ำนวน
88.4 ล้านบาท
2) เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จ�ำนวน 802.5
ล้านบาท เนื่องจาก
• เงินสดได้มาจากการขายหลักทรัพย์เผื่อขาย
จ�ำนวน 11,582.2 ล้านบาท
• เงิ น สดใช้ ไ ปเพื่ อ การซื้ อ หลั ก ทรั พ ย์ เ ผื่ อ ขาย
จ�ำนวน 12,513.9 ล้านบาท
• เงินสดได้มาจากเงินฝากระยะสั้นกับสถาบัน
การเงิน จ�ำนวน 81.0 ล้านบาท
• เงิ น สดได้ ม าจากการขายที่ ดิ น อาคารและ
อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จ�ำนวน 27.3 ล้านบาท
• เงิ น สดใช้ ไ ปเพื่ อ การซื้ อ ที่ ดิ น อาคารและ
อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จ�ำนวน 17.3 ล้านบาท
• เงินสดได้มาจากดอกเบีย้ รับ จ�ำนวน 36.2 ล้านบาท

3) เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จ�ำนวน
3,098.2 ล้านบาท เนื่องจาก
• เงิ น สดได้ ม าจากการออกหุ ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น
จ�ำนวน 1,085.0 ล้านบาท
• เงินสดได้มาจากการออกหุ้นกู้ จ�ำนวน 499.4
ล้านบาท
• เงินสดได้มาจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน จ�ำนวน 88.1 ล้านบาท
• เงิ น สดใช้ ไ ปเพื่ อ การจ่ า ยเงิ น ปั น ผล จ� ำ นวน
1,327.2 ล้านบาท
• เงิ น สดใช้ ไ ปเพื่ อ การจ่ า ยช� ำ ระหุ ้ น กู ้ จ� ำ นวน
2,950.0 ล้านบาท
• เงินสดใช้ไปเพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ จ�ำนวน
491.9 ล้านบาท

รายงานประจำ � ปี 2561 บริ ษั ท เอสพี ซี จี จำ � กั ด (มหาชน)
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รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
ด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไข
และวิธกี ารรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับฐานะการเงิน และผลการด�ำเนินงานของบริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์ได้กำ� หนดให้คณะ
กรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการจัดท�ำ งบการเงินเพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสดในรอบปีที่ผ่าน
มาที่เป็นจริง สมเหตุผลและโปร่งใส เพื่อให้เป็นประโยชน์ ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป
คณะกรรมการบริษัทฯ รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ที่จัดท�ำขึ้นเพื่อให้มีความมั่นใจว่าได้แสดงฐานะการเงิน
ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องในสาระส�ำคัญ โดยใช้นโยบายบัญชีทเ่ี หมาะสมและถือปฏิบตั โิ ดยสม�ำ่ เสมอ ตลอดจน
ใช้ดลุ ยพินจิ อย่างรอบคอบและสมเหตุสมผลในการจัดท�ำงบการเงินของบริษทั ฯ รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด ได้แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท เอสพีซีจี จ�ำกัด (มหาชน) ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
จากการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในรวม 5 องค์ประกอบ คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสีย่ ง
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทฯ
มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในโดยรวมของบริษัทฯ สามารถให้ความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงิน
รวมและงบการเงิน เฉพาะกิจการของบริษัท เอสพีซีจี จ�ำกัด (มหาชน) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แสดงฐานะการเงิน
ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และปฏิบตั ถิ กู ต้อง
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ
ประธานกรรมการ
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บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
และ
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
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10 งบการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท เอสพีซีจี จ�ำกัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอสพีซีจี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่ม
บริษัท”) และของเฉพาะบริษัท เอสพีซีจี จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามล�ำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบ
แสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะ
กิจการ งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมและงบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ เฉพาะกิจการ และงบกระแส
เงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซงึ่ ประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชี
ที่ส�ำคัญและเรื่องอื่น ๆ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ
กลุ่มบริษัทและบริษัท ตามล�ำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการด�ำเนินงานรวมและผลการด�ำเนินงานเฉพาะกิจการ และ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ
ซึง่ เป็นไปตามข้อก�ำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชีทขี่ า้ พเจ้าได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพือ่ ใช้เป็นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�ำหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นำ� เรือ่ งเหล่านีม้ าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้ นีข้ า้ พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยก
ต่างหากส�ำหรับเรื่องเหล่านี้
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การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ฉ) และข้อ 8
สินค้าคงเหลือนั้นวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า เนื่องจากสินค้าคงเหลือบางรายการ
ของกลุ่มบริษัทนั้นมีการเคลื่อนไหวช้าและคงค้างเป็นระยะเวลานานซึ่งอาจส่งผลให้มูลค่าสุทธิที่จะได้รับอาจจะต�่ำกว่าราคาทุน
ดังนั้นข้าพเจ้าจึงถือเป็นเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบของข้าพเจ้า
วิธกี ารตรวจสอบของข้าพเจ้าได้แก่การท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับนโยบายและวิธีการที่ผู้บริหารใช้ในการค�ำนวณมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้
รับของสินค้าคงเหลือ ข้าพเจ้าได้ทดสอบความเหมาะสมของการค�ำนวณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับและสุ่มทดสอบราคาของสินค้าคง
เหลือกับเอกสารต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจากนีข้ า้ พเจ้ายังได้พจิ ารณาความเพียงพอของข้อมูลทีไ่ ด้เปิดเผยเกีย่ วกับมูลค่าของสินค้า
คงเหลือ
รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1, 4, 10 และ 11
กลุ่มบริษัทมีรายการที่ส�ำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นจ�ำนวนหลายรายการ ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับกับการ
บันทึกและความเหมาะสมของรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว นอกจากนี้การเปิดเผยรายการกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจในลักษณะของความสัมพันธ์และรายการที่ท�ำกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อาจจะไม่เพียงพอ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงถือเป็นเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบของข้าพเจ้า
วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าได้แก่การท�ำความเข้าใจและประเมินวิธีการควบคุมของกลุ่มบริษัทในการระบุ บันทึกและเปิดเผย
รายการบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ข้าพเจ้าเปรียบเทียบข้อมูลและรายการที่ได้รับจากผู้บริหารกับหลักฐานทั้งจากภายใน
และภายนอกรวมถึงสัญญาต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และข้อมูลอืน่ ๆ เพือ่ ประเมินความเหมาะสมของการบันทึกรายการและความเพียง
พอของการเปิดเผยรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ข้อมูลอื่น
ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอืน่ ข้อมูลอืน่ ประกอบด้วยข้อมูลซึง่ รวมอยูใ่ นรายงานประจ�ำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจ�ำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้า
ภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืน่ และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชือ่ มัน่
ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูลอืน่ ตาม
ทีร่ ะบุขา้ งต้นเมือ่ จัดท�ำแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอืน่ มีความขัดแย้งทีม่ สี าระส�ำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
ส�ำคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�ำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้อง
สื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลและขอให้ท�ำการแก้ไข
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริหารมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านีโ้ ดยถูกต้องตามทีค่ วรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีป่ ราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่วา่ จะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและ
บริษทั ในการด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง เปิดเผยเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี
ส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถ
ด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซงึ่ รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชือ่ มัน่ ในระดับสูงแต่
ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�ำคัญเมื่อ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดลุ ยพินจิ และการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบเพือ่ ตอบสนองต่อความเสีย่ ง
เหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบัญชีทเี่ พียงพอและเหมาะสมเพือ่ เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสีย่ ง
ที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด
เนือ่ งจากการทุจริตอาจเกีย่ วกับการสมรูร้ ว่ มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดง
ข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
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• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิด
เผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร
• สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ� หรับการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งของผูบ้ ริหารและจากหลักฐานการสอบ
บัญชีทไี่ ด้รบั สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระส�ำคัญทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทอี่ าจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่าง
มีนัยส�ำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่
แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลใน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้า
จะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐาน การสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของ
ข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการด�ำเนินงาน
ต่อเนื่อง
• ประเมินการน�ำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล
ว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบทีท่ ำ� ให้มกี ารน�ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้อง
ตามที่ควรหรือไม่
• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�ำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล
และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่ส�ำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่
ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบการควบคุมภายในหาก
ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้ค�ำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็น
อิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาด
ความเป็นอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและก�ำหนดเป็นเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่ วกับเรือ่ งดังกล่าว หรือในสถานการณ์ทยี่ าก
ที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�ำดังกล่าวสามารถคาดการณ์
ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(ณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 8829
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด
กรุงเทพมหานคร
22 กุมภาพันธ์ 2562

บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
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งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปีสิ9นสุดวันที6 31 ธันวาคม สําหรับปีสิ9นสุดวันที6 31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
(พันบาท)

บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากระยะสั9นกับสถาบันการเงินเพิ6มขึ9น
สินเงิทรั
พย บจากการขายหลักทรัพย์เผื6อขาย
หมายเหตุ
นสดรั
เงินสดจ่ายเพื6อซื9อหลักทรัพย์เผื6อขาย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดจ่ายเพื6อซื9ออาคารและอุปกรณ์
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
5
นสดจ่
เงินเงิลงทุ
นชัา่วยเพื
คราว6อซื9อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
6
นสดรั
ปกรณ์
้การคบาจากการขายอาคารและอุ
และลูกหนี้อื่น
ลูกเงิหนี
4, 7
เงิ
น
สดรั
บ
จากการขายสิ
น
ทรั
พ
ย์
ไ
ม่
ม
ต
ี
ว
ั
ตน
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
4
สวเงินของเงิ
ูยืมระยะยาวแก
่เกี่ยวขน9 อแก่
งกักนิจการที6เกี6ยวข้องกัน
้ยู ืมระยะสั
นสดรันบให
ชํากระคื
นจากเงินให้กกิจการที
ทีเงิ่ถนึงสดรั
กําหนดชํ
ระภายในหนึ
ป ก้ยู ืมระยะยาวแก่กิจการที6เกี6ยวข้องกัน 4
บชําาระคื
นจากเงิน่งให้
สินเงิคนาคงเหลื
8
ให้ก้ยู ืมอระยะสั9นแก่กิจการที6เกี6ยวข้องกัน
สินเงิทรั
พยกห้ยู มุืมนระยะยาวแก่
เวียนอื่น กิจการที6เกี6ยวข้องกัน
9
นให้
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดจ่ายเพื6อซื9อส่วนได้เสียที6ไม่มีอํานาจควบคุม
เงินปันผลรับ
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินดอกเบี
ลงทุน9ยเผืรั่อบขาย
6
กระแสเงิ
น
สดสุ
ท
ธิ
ไ
ด้
ม
าจากกิ
จ
กรรมลงทุ
น
เงินลงทุนในการรวมคา
4, 10

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
(171,000)
2561
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
- 31 ธันวาคม
(171,000)
2561
2560

12,311,828
8,455,494
8,217,519
(พันบาท)
(10,886,318)
(7,670,702)
(6,891,288)
(89,508)
(79,664)
(33,011)
129,152
345,897
70,043
40,050
(196)
(10,899)
1,857,065
1,441,067
1,701,953
1,270,577
26,466
3,47184,920
1,577
1,226,707
1,525,866
16,308
549
101,000
274,700
365,300
2,322,072
2,114,912
- 11,653,947
906,265
- 709,093
- (633,000)138,077
- 149,614
- 445 (9,546,477)235
4,257,266
4,171,537
4,280,433
3,716,782
(104,640)
(169,676)
(104,640)
924,420
36,153
13,189
516,305
681,816
251,542
681,816
251,542
1,122,785
541,762
4,299,652
1,799
3,000

เงินลงทุนในบริษัทยอย
4, 11
นสดจากกิ
เงินกระแสเงิ
ลงทุนระยะยาวอื
่น จกรรมจัดหาเงิน
6
เงินเงิให
ก
ย

ู
ม
ื
ระยะยาวแก
ก
จ
ิ
การที
เ
่
กี
ย
่
วข
อ
งกั
น
4
นเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั9นจากสถาบันการเงินเพิ6มขึ9น
อสัเงิงนหาริ
มทรั
พย6อเพืชํ่อาการลงทุ
สดจ่
ายเพื
ระเงินกูน้ยืมระยะสั9นจากสถาบันการเงิน
ที่ดเงิินนอาคารและอุ
13
สดจ่ายเพื6อชํปากรณ
ระหุ้นกู้
สินทรัพยไมมีตัวตน
14
เงินสดจ่ายเพื6อชําระหนี9สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
15
เงินปันผลจ่าย
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
16
ดอกเบี9ยจ่าย
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

3,085,313
3,083,813
468,678
468,678
340,000
340,000
6,568,372
8,890,444
10,938
37,864
39,755
28,292
(6,000)
- 29,388
16,458,438 (2,715,000)
17,149,953 (2,480,000)
30,072 (2,715,000)
38,934
94,682
99,330
3,439
626
(2,485)
(2,496)
(1,908)
157,340
156,667
(1,255,675)
(1,228,985)
(1,108,781)
641,540
687,377
1,519
1,351
(604,273)
(716,696)
(474,990)
18,540,358
18,855,101
10,738,823
12,639,098

รวมสินทรัพย

22,797,624

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(4,566,495)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ>มขึAน (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที6 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที> 31 ธันวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ6งของงบการเงินนี9
1

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
6

129

23,026,638

(109,077)
454,974
345,897

(4,434,177)

15,019,256

378,895
76,079
454,974

(4,300,679)

16,355,880

8,645
31,405
40,050

4,153,000
(3,292,500)
(6,553)
(526)
140
15
165,000
2,037,345
(172,000)
(170,000)
898,920
578,167
4,191,008

(2,480,000)
(826)
(1,118,025)
(554,402)
(4,153,253)
10,139
21,266
31,405
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บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
สวนของหุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สวนของหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หุนกู
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน

หมายเหตุ

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชําระแลว
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
สวนเกินมูลคาหุนจากการรวมธุรกิจ
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
รวมสวนของบริษัทใหญ
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
รวมสวนของผูถือหุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2561
2560

17
4, 18
17

99,021
544,989
2,369,374

10,938
1,085,772
2,940,485

137,474
2,369,374

55,282
2,940,485

17

715
29,197
66,148
3,109,444

1,392
38,625
62,266
4,139,478

645
526
5,102
2,513,121

1,168
5,430
7,087
3,009,452

17
17
15

5,791,195
1,368
399
14,264
300
5,807,526

7,661,014
2,012
4,914
11,020
7,678,960

5,791,195
1,368
343
7,475
5,800,381

7,661,014
2,012
4,833
7,150
7,675,009

8,916,970

11,818,438

8,313,502

10,684,461

บริ
ษัท เอสพี
รวมหนี
้สิน ซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
2561
2560

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
2561
2560

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2561
2560

19

20

20
20
12

7

1,016,389
973,990
3,955,923
89,000

1,016,389
923,990
2,920,923
89,000

1,016,389
973,990
4,782,793
-

1,016,389
923,990
3,747,793
-

101,639
7,119,160
(3,957)
12,235,755
1,644,899
13,880,654

101,639
5,672,623
6,636
9,714,811
1,493,389
11,208,200

101,639
851,525
(4,193)
6,705,754
6,705,754

101,639
891,748
6,249
5,671,419
5,671,419

22,797,624

23,026,638

15,019,256

16,355,880

รายงานประจำ � ปี 2561 บริ ษั ท เอสพี ซี จี จำ � กั ด (มหาชน)

บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
นเฉพาะกิ
สํงบการเงิ
าหรับปีนสรวม
ิน9 สุดวันที6 31 ธันวาคมงบการเงิ
สําหรั
บปีสิน9 จสุการ
ดวันที6 31 ธันวาคม
ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 สําหรับปสิ้นสุด2560
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สําหรับปสิ้นสุ2560
หมายเหตุ
2561
2560
2561
2560
(พันบาท)

(พันบาท)
5,928,170
6,008,353
(171,000)
(171,000)
(2,222,558)
(2,303,476)
12,311,8283,704,8778,455,494 - 8,217,519 - 4,153,000
3,705,612
(10,886,318) 114,824(7,670,702)1,648,307(6,891,288)1,615,404(3,292,500)
118,324
(6,553)
(76,813) (89,508) (73,177) (79,664) - (33,011) (258,908) (196) (240,551) (10,899)(123,408)
- (109,422) (526)
(64) 26,466 (919) 3,471
1,577 140
(503,301) - (618,170) 549 (391,406)
(485,721)
15
(839,086)
(932,817)
(514,814)
(595,143)
365,300
165,000
2,984,850
2,886,884
1,133,493
1,020,261
11,653,947
2,037,345
(61,268)
(64,779)
(6,763)
(19,715)
- 2,822,105
- 1,126,730 (633,000)1,000,546 (172,000)
2,923,582

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รายไดจากการขายและการใหบริการ
4, 22, 28
เงิตนนฝากระยะสั
น
กั
บ
สถาบั
น
การเงิ
น
เพิ
ม
ขึ
น
9
6
9
ทุนขายและการใหบริการ
4
เงิกํนาไรขั
สดรั้นบตจากการขายหลั
ก
ทรั
พ
ย์
เ
ผื
อ
6
ขาย
น
เงิรายได
นสดจ่อาื่นยเพื6อซื9อหลักทรัพย์เผื6อขาย
4, 23
เงิคนาใช
สดจ่
ายเพื6อซื9ออาคารและอุ
จายในการขายและจั
ดจําหนปากรณ์
ย
จายในการบริ
เงิคนาใช
สดจ่
ายเพื6อซื9อสิหนารทรัพย์ไม่มีตัวตน
นแบบงขาดทุ
นจากเงินลงทุนในการร
วมคา
10
เงิสนวสดรั
จากการขายอาคารและอุ
ปกรณ์
ทุนทางการเงิ
น
26
เงิตนนสดรั
บจากการขายสิ
นทรัพย์ไม่มีตัวตน
รวมคาใชจาย
เงินสดรับชําระคืนจากเงินให้ก้ยู ืมระยะสั9นแก่กิจการที6เกี6ยวข้องกัน
กําไรกอนภาษีเงินได
เงินสดรับชําระคืนจากเงินให้ก้ยู ืมระยะยาวแก่กิจการที6เกี6ยวข้องกัน
คาใชจายภาษีเงินได
27
้ยู ืมบระยะสั
เงิกํนาไรสํ
ให้กาหรั
นแก่กิจการที6เกี6ยวข้องกัน
ป 9
เงินให้ก้ยู ืมระยะยาวแก่กิจการที6เกี6ยวข้องกัน
(ขาดทุ
จอื่นเสียที6ไม่มีอํานาจควบคุม
เงิกํนาไรสดจ่
ายเพืน6อ)ซืเบ็9อดส่เสร็
วนได้
เงิรายการที
นปันผลรั่อาจถู
บ กจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
ดอกเบีย9 รับ
ภาษีเงินไดของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม
กระแสเงิ
นสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
ไวในกําไรหรือขาดทุนภายหลัง

(9,546,477)
(170,000)
(104,640)
(169,676)
(104,640)
924,420
898,920
(13,245)
(24,365)
(13,052)
(24,294)
36,153
13,189
516,305
578,167
1,122,785 4,885 541,762 2,6104,299,652 4,859 4,191,008
2,636

รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

(10,609)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ดประเภทใหม
ไวในกํ
าไรหรือขาดทุ
นในภายหลั
เงิรายการที
นเบิกเกิ่จนะไม
บัญถชีูกแจัละเงิ
นกู้ยืมระยะสั
นการเงิ
นเพิ6มขึง9น
9นจากสถาบั
ผลกําไรจากการวัดมูลคาใหม
เงินสดจ่ายเพื6อชําระเงินกู้ยืมระยะสั9นจากสถาบันการเงิน
ของผลประโยชนพนักงานที่กําหนดไว
เงินสดจ่ายเพื6อชําระหุ้นกู้
ภาษีเงินไดของรายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหม
เงินไวสดจ่
6อชํอาขาดทุ
ระหนีน9สในภายหลั
ินภายใต้งสัญญาเช่าการเงิน
ในกําายเพื
ไรหรื
เงิรวมรายการที
นปันผลจ่าย่จะไมถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ดอกเบี
9ยจ่าย น) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป - สุทธิจากภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุ
กํ
า
ไรขาดทุ
นเบ็ดทเสร็
บป ดหาเงิน
กระแสเงินสดสุ
ธิใจช้รวมสํ
ไปในกิาหรั
จกรรมจั

(19,480)

(10,442)

(19,435)

10,938
(6,000)
2,138
2,271
(2,715,000)
(2,480,000)
(2,715,000)
(2,480,000)
(826)
(441) (2,485)
- (2,496) (454) (1,908) (1,255,675) - (1,228,985) 1,817(1,108,781) - (1,118,025)
1,697
(8,912)(604,273) (19,480)(716,696) (8,625) (474,990) (19,435) (554,402)
2,914,670
(4,566,495)2,802,625(4,434,177)1,118,105(4,300,679)981,111(4,153,253)

การแบงปนกําไร

เงินสสดและรายการเที
บเท่าเงินสดเพิ>มขึAน (ลดลง) สุทธิ
วนที่เปนของบริษัทยใหญ
เงินสสดและรายการเที
ยบเท่
ณ วันที6 1มมกราคม
วนที่เปนของสวนได
เสียาทีเงิ่ไนมมสด
ีอํานาจควบคุ
เงิกํนาไรสํ
สดและรายการเที
ยบเท่าเงินสด ณ วันที> 31 ธันวาคม
าหรับป

2,613,610(109,077)2,524,325 378,8951,126,730 8,6451,000,546
31,405 309,972 454,974 297,780 76,079
2,923,582 345,897 2,822,105 454,9741,126,730 40,0501,000,546

การแบงปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

2,604,714
309,956
2,914,670

2,504,834
297,791
2,802,625

1,118,105
1,118,105

981,111
981,111

2.70

2.73

1.16

1.08

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)

หมายเหตุ
นเปนนเป็สนวส่นหนึ
่งของงบการเงิ
นนี้ นนี9
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงิ
วนหนึ
6งของงบการเงิ

29

19

10,139
21,266
31,405

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ6งของงบการเงินนี9

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

โอนไปสํารองตามกฎหมาย

กําไร
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับป

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ>มขึAน (ลดลง) สุทธิ
รวมรายการกับผูเปนเจาของที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที6 1 มกราคม
กําไร (ขาดทุน) ยเบ็บเท่
ดเสร็าเงิจสํนาสด
หรับณป วันที> 31 ธันวาคม
เงินสดและรายการเที

รวมการเปลี่ยนแปลงในสวนไดเสียในบริษัทยอย

กระแสเงิ
น 2560
สํานหรัสดจากกิ
บปสิ้นสุจดกรรมจั
วันที่ 31ดธัหาเงิ
นวาคม
ณ วันทีกู่ ้ย1ืมมกราคม
เงินเบิกยอดคงเหลื
เกินบัญชีแอละเงิ
ระยะสั9น2560
จากสถาบันการเงินเพิ6มขึ9น
เงินสดจ่รายการกั
ายเพื6อชํบาผูระเงิ
นการเงิ
9นจากสถาบั
ถือหุนนกูที้ย่บืมันระยะสั
ทึกโดยตรงเข
าสวนของผู
ถือนหุน
เงินสดจ่ายเพื
าระหุว้นนทุ
กู้ นใหผูถือหุน
การจั6อดชํสรรส
เงินสดจ่ายเพื
าระหนี
เงินป6อนชํผลจ
าย 9สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
เงินปันผลจ่
าย ดสรรสวนทุนใหผูถือหุน
รวมการจั
ดอกเบี9ยจ่าย
การเปลี่ยนแปลงในสวนไดเสียในบริษัทยอย
กระแสเงินการเปลี
สดสุท่ยธินแปลงสั
ใช้ไปในกิ
จกรรมจัดหาเงิน
ดสวนเงินลงทุนในบริษัทยอย

20

30

1

923,990

-

-

-

-

2,920,923

-

-

-

(109,077)
454,974
345,897

10

89,000

-

-

-

378,895
76,079
454,974

2,920,923
89,000
10,938
(6,000)
(2,715,000)
(2,480,000)
(2,485) (2,496)- (1,255,675) - (1,228,985)(604,273)
(716,696)
(4,566,495) - (4,434,177)-

923,990

เงินสดจ่ายเพื6อซื9ออาคารและอุปกรณ์
(89,508)
(79,664)
เงินสดจ่ายเพื6อซื9อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(196)
(10,899)
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
26,466
3,471
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
549
เงินสดรับชําระคืนจากเงินให้ก้ยู ืมระยะสั9นแก่กิจการที6เกี6ยวข้องกัน
บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
เงินสดรับชําระคืนจากเงินให้ก้ยู ืมระยะยาวแก่กิจการที6เกี6ยวข้องกัน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
เงินให้กู้ยืมระยะสั9นแก่กิจการที6เกี6ยวข้องกัน
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที6เกี6ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเพื6อซื9อส่วนได้เสียที6ไม่มีอํานาจควบคุม
(104,640)
(169,676)
เงินปันผลรับ
-น
ทุนเรือนหุน
สวนเกิ
ดอกเบี9ยรับ
ทีอ่ อกและ 36,153
สวนเกิน
มูล13,189
คาหุนจาก
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
1,122,785
541,762
หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุนสามัญ การรวมธุรกิจ

101,639

14,655

-

-

10,139
21,266
31,405

5,672,623

(14,655)

2,524,325
2,524,325

(1,084,643)

24,138

(2,480,000)
(826)
(1,108,781)
(1,118,025)
(1,108,781)
(554,402)
(4,153,253)
24,138

(2,715,000)
(1,908)
(1,108,781)
(474,990)
(4,300,679)
8,645
31,405
40,050

4,247,596-

86,984
-

(พันบาท)

6,636

-

(19,491)
(19,491)

9,714,811

-

2,524,325
(19,491)
2,504,834

(1,084,643)

24,138
24,138

-

(1,108,781)
(1,108,781)

8,294,620

-

26,127

1,493,389

-

297,780
11
297,791

(275,672)

(128,778)
(128,778)

(146,894)
(146,894)

1,471,270

11,208,200

-

2,822,105
(19,480)
2,802,625

(1,360,315)

(104,640)
(104,640)

(1,255,675)
(1,255,675)

9,765,890

(33,011)
(6,553)
(526)
1,577
140
15
365,300
165,000
11,653,947
2,037,345
(633,000)
(172,000)
งบการเงินรวม
(9,546,477)
(170,000)
องคประกอบอื่นของ
(104,640)
สวนของผูถือหุน
กําไรสะสม
924,420
898,920
รวมสวนของ
สวนของ
516,305
578,167
ทุนสํารอง
เงินลงทุน
ผูถือหุนของ สวนไดเสียที่ไมมี รวมสวนของ
4,299,652
4,191,008
ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร
เผื่อขาย
บริษัทใหญ
อํานาจควบคุม
ผูถือหุน
132
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หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
วนหนึ
6งของงบการเงิ
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
นเปนนเป็สนวส่นหนึ
่งของงบการเงิ
นนี้ นนี9

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที> 31 ธันวาคม

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับป
กําไร
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ>มขึAน (ลดลง) สุทธิ
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที6 1 มกราคม
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับป

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั9นจากสถาบันการเงินเพิ6มขึ9น
บผูถ6อือชํหุานระเงิ
ที่บนั ทึกูก้ยโดยตรงเข
วนของผูถนือการเงิ
หุน น
เงิรายการกั
นสดจ่ายเพื
ืมระยะสั9นาสจากสถาบั
นทุนายเพื
ที่ได6อรชํับาจากผู
เงินเงิสดจ่
ระหุถ้นือกูหุ้ นและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน
เพิ
ม
่
หุ
น

สามั
ญ
19
เงินสดจ่ายเพื6อชําระหนี9สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ปนผลจ
30
เงินปัเงินนผลจ่
าย าย
รวมเงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน
ดอกเบี
9ยจ่าย
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
กระแสเงิ
นสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

1

973,990

-

50,000
50,000

923,990

3,955,923

-

(109,077)
454,974
345,897

10,938
(2,715,000)
1,035,000
(2,485)
(1,255,675)
1,035,000
(604,273)
(4,566,495)

2,920,923

11

89,000

-

378,895
76,079
454,974

(6,000)
(2,480,000)
(2,496)
(1,228,985)
(716,696)
(4,434,177)

89,000

101,639

40,050

7,119,160

31,405

6,636

(3,957)

2,613,610
8,645
10,139
1,697
(10,593)
31,405
21,266
2,615,307
(10,593)

5,672,623

(2,715,000)
(2,480,000)
- (1,908)
(826) (1,168,770)
(1,108,781)
(1,118,025) (1,168,770)
(474,990)
(554,402) (4,300,679)
(4,153,253)

101,639

(พันบาท)

12,235,755

2,613,610
(8,896)
2,604,714

1,085,000
(1,168,770)
(83,770)

9,714,811

1,644,899

309,972
(16)
309,956

(158,446)
(158,446)

1,493,389

13,880,654

2,923,582
(8,912)
2,914,670

1,085,000
(1,327,216)
(242,216)

11,208,200

เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
26,466
3,471
1,577
140
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
549
15
เงิบริ
นสดรั
ชําระคื
นให้ก้ยู ืมและบริ
ระยะสัษ9นัทแก่ยอกยิจการที6เกี6ยวข้องกัน
365,300
165,000
ษัท บเอสพี
ซีจนี จํจากเงิ
ากัด (มหาชน)
เงิงบแสดงการเปลี
นสดรับชําระคืน่ยจากเงิ
นให้วนของผู
ก้ยู ืมระยะยาวแก่
11,653,947
2,037,345
นแปลงส
ถือหุน กิจการที6เกี6ยวข้องกัน
เงินให้กู้ยืมระยะสั9นแก่กิจการที6เกี6ยวข้องกัน
(633,000)
(172,000)
งบการเงินรวม
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที6เกี6ยวข้องกัน
(9,546,477)
(170,000)
องคประกอบอื่นของ
สวนของผู
ถือหุน
กํ(104,640)
าไรสะสม
เงินสดจ่ายเพื6อซื9อส่วนได้เสียที6ไม่มีอํานาจควบคุม
(104,640)
(169,676)
ทุนเรือนหุน
สวนเกิน รวมสวนของ
สวนของ
เงินปันผลรับ
924,420
898,920
ทีอ่ อกและ
สวนเกิ
น
มูลคาหุน13,189
จาก
ทุนสํารอง516,305
เงินลงทุน
ผูถือหุนของ สวนไดเสียที่ไมมี รวมสวนของ
ดอกเบีย9 รับ
36,153
578,167
หมายเหตุ ชําระแลว มูลค1,122,785
าหุนสามัญ การรวมธุ
รกิจ ตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
เผื่อขาย
บริษัทใหญ
อํานาจควบคุม
ผูถือหุน
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
541,762
4,299,652
4,191,008
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หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
นเปนนเป็สนวส่นหนึ
่งของงบการเงิ
นนี้ นนี9
หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
วนหนึ
6งของงบการเงิ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

โอนไปสํารองตามกฎหมาย

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที> 31 ธันวาคม

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับป
กําไร
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ>มขึAน (ลดลง) สุทธิ
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที6 1 มกราคม
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับป

สําหรับปนสสดจากกิ
ิ้นสุดวันทีจ่ 31
ธันวาคม
2560
กระแสเงิ
กรรมจั
ดหาเงิ
น
ยอดคงเหลื
อ
ณ
วั
น
ที
่
1
มกราคม
2560
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั9นจากสถาบันการเงินเพิ6มขึ9น
เงินสดจ่ายเพื6อชําระเงินกู้ยืมระยะสั9นจากสถาบันการเงิน
บผูถ6อือชํหุานระหุ
ที่บ้นันทึกู้กโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน
เงิรายการกั
นสดจ่ายเพื
การจัาดยเพื
สรรส
นให9สผินูถือภายใต้
หุน สัญญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่
6อชํวานทุ
ระหนี
ปนผลจาย
เงินปัเงินนผลจ่
าย
รวมการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน
ดอกเบี9ยจ่าย
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายเพื6อซื9ออาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื6อซื9อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงิบริ
นสดรั
ชําระคื
นให้ก้ยู ืมและบริ
ระยะสัษ9นัทแก่ยอกยิจการที6เกี6ยวข้องกัน
ษัท บเอสพี
ซีจนี จํจากเงิ
ากัด (มหาชน)
เงิงบแสดงการเปลี
นสดรับชําระคืน่ยจากเงิ
นให้วนของผู
ก้ยู ืมระยะยาวแก่
นแปลงส
ถือหุน กิจการที6เกี6ยวข้องกัน
เงินให้กู้ยืมระยะสั9นแก่กิจการที6เกี6ยวข้องกัน
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที6เกี6ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเพื6อซื9อส่วนได้เสียที6ไม่มีอํานาจควบคุม
เงินปันผลรับ
ดอกเบี9ยรับ
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน

1

20

30

หมายเหตุ
(พันบาท)

(79,664)
(33,011)
(6,553)
(10,899)
(526)
3,471
1,577
140
549
15
365,300
165,000
11,653,947
2,037,345
(633,000) งบการเงิน(172,000)
เฉพาะกิจการ
(9,546,477)
(170,000)
กําไรสะสม
(169,676)
(104,640)
924,420
898,920
ส13,189
วนเกินมูลคา 516,305
ทุนสํารอง 578,167
หุนสามัญ
ตามกฎหมาย 4,191,008
ยังไมไดจัดสรร
541,762
4,299,652

923,990

-

(109,077)
454,974
345,897

-

12

-

-

3,747,793

378,895
76,079
454,974

8,645
31,405
40,050

101,639

9,240

-

891,748

(9,240)

1,000,546

10,139
21,266
1,000,546
31,405

923,990
92,399
1,009,223
10,938
- 3,747,793
(6,000)
(2,715,000)
(2,480,000)
(2,715,000)
(2,480,000)
(2,485)
(2,496)
(1,908)
(826)
(1,255,675)
(1,228,985)
(1,108,781)
(1,118,025) (1,108,781)
(1,108,781)
(604,273)
(716,696)
(474,990)
(554,402)
(4,566,495)
(4,434,177)
(4,300,679)
(4,153,253)

(89,508)
(196)
26,466
(104,640)
ทุนเรือ-นหุน
ที36,153
่ออกและ
ชําระแลว
1,122,785

6,249

-

(19,435)
(19,435)

-

25,684

เงินลงทุน
เผื่อขาย

องคประกอบอื่นของ
สวนของผูถือหุน

5,671,419

-

1,000,546
(19,435)
981,111

(1,108,781)
(1,108,781)

5,799,089

รวมสวนของ
ผูถือหุน
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หมายเหตุ
นหนึ่งของงบการเงิ
6งของงบการเงิ
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินนเปเป็นนสส่ววนหนึ
นนีน้ นี9

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับป
เงินสดและรายการเที
ยบเท่าเงินสดเพิ>มขึAน (ลดลง) สุทธิ
กําไร
เงินสดและรายการเที
กําไร (ขาดทุน) เบ็ยบเท่
ดเสร็าจเงิอืน่ สด ณ วันที6 1 มกราคม
เงินรวมกํ
สดและรายการเที
าไร (ขาดทุน) ยเบ็บเท่
ดเสร็าเงิจสํนาสด
หรับณปวันที> 31 ธันวาคม

สําหรับนปสดจากกิ
สิ้นสุดวันจทีกรรมจั
่ 31 ธันวาคม
กระแสเงิ
ดหาเงิ2561
น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั9นจากสถาบันการเงินเพิ6มขึ9น
เงินสดจ่ายเพื6อชําระเงินกู้ยืมระยะสั9นจากสถาบันการเงิน
รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน
เงินสดจ่ายเพื6อชําระหุ้นกู้
เงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน
เงินสดจ่ายเพื6อชําระหนี9สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
เพิ่มหุนสามัญ
เงินปันผลจ่าย
เงินปนผลจาย
ดอกเบี9ยจ่าย
รวมเงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินบริ
สดรั
าระคืซนีจจากเงิ
ให้ก้ยู ืมระยะสั
ษัทบชํเอสพี
ี จํากัดน(มหาชน)
และบริ9นษแก่ัทกยอิจยการที6เกี6ยวข้องกัน
เงินงบแสดงการเปลี
สดรับชําระคืนจากเงิ
นให้กว้ยูนของผู
ืมระยะยาวแก่
่ยนแปลงส
ถือหุน กิจการที6เกี6ยวข้องกัน
เงินให้กู้ยืมระยะสั9นแก่กิจการที6เกี6ยวข้องกัน
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที6เกี6ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเพื6อซื9อส่วนได้เสียที6ไม่มีอํานาจควบคุม
เงินปันผลรับ
ดอกเบีย9 รับ
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน

1

19
30

(พันบาท)

3,471
1,577
140
549
15
365,300
165,000
11,653,947
2,037,345
(633,000) งบการเงิ(172,000)
นเฉพาะกิจการ
(9,546,477)
(170,000)
(169,676)
(104,640)
กําไรสะสม
924,420
898,920
สวนเกินมูลคา 516,305ทุนสํารอง 578,167
13,189
หุนสามัญ 4,299,652
ตามกฎหมาย4,191,008ยังไมไดจัดสรร
541,762

973,990

(109,077) 454,974 345,897 -

13

378,895
76,079
454,974
4,782,793

-

8,645
31,405
40,050

101,639

- 10,139
- 21,266
- 31,405

851,525

1,126,730
1,817
1,128,547

101,639
891,748
10,938923,990
- 3,747,793
(6,000)
(2,715,000)
(2,480,000)
(2,715,000)
(2,480,000)
(2,485)
(2,496)
(1,908)
(826)
50,000
1,035,000
(1,255,675)
(1,228,985)
(1,108,781)
(1,118,025)
(1,168,770)
(604,273)
(716,696)
(474,990)
(554,402)
50,000
1,035,000
(1,168,770)
(4,566,495)
(4,434,177)
(4,300,679)
(4,153,253)

26,466
(104,640)
ทุนเรื-อนหุน
ที่ออกและ
36,153
หมายเหตุ 1,122,785
ชําระแลว

(4,193)

(10,442)
(10,442)

-

6,249

เงินลงทุน
เผื่อขาย

องคประกอบอื่นของ
สวนของผูถือหุน

6,705,754

1,126,730
(8,625)
1,118,105

1,085,000
(1,168,770)
(83,770)

5,671,419

รวมสวนของ
ผูถือหุน
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งบกระแสเงินสด

บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปีสิน9 สุดวันที6 31 ธันวาคม สําหรับปีสิน9 สุดวันที6 31 ธันวาคม
งบการเงิ
เฉพาะกิจการ 2559
2560 นรวม
2559 งบการเงิน2560
าหรั
บปส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
สําหรับปส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม สํ(พั
นบาท)
2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากระยะสั9นกับสถาบันการเงินเพิ6มขึ9น
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เผื6อขาย
กําไรสําหรับป
เงินสดจ่ายเพื6อซื9อหลักทรัพย์เผื6อขาย
รายการปรับปรุง
เงิคนาเสื
สดจ่
ายเพื6อซื9ออาคารและอุ
่อมราคาและค
าตัดจําหนายปกรณ์
เงิกํนาไรจากการจํ
สดจ่ายเพื6อซืาหน
ย์ไม่นมเผืีต่อัวขาย
ตน
9อสิานยเงิทรันพลงทุ
เงิรายได
นสดรัเงิบนจากการขายอาคารและอุ
ปกรณ์
ปนผล
เงิรายได
นสดรัดบอกเบี
จากการขายสิ
นทรัพย์ไม่มีตัวตน
้ย
(กลั
บ
รายการ)
หนี
ส
้
ญ
ู
และหนี
จะสูญ9นแก่กิจการที6เกี6ยวข้องกัน
เงินสดรับชําระคืนจากเงินให้ก้ส้ยู งสัืมยระยะสั
มูลคนาสิให้
นคกา้ยู ืมระยะยาวแก่กิจการที6เกี6ยวข้องกัน
เงิขาดทุ
นสดรันจากการปรั
บชําระคืนบจากเงิ
ไร)ก้ยูขาดทุ
นจากการจํ
ายอาคารและอุ
เงิ(กํนาให้
ืมระยะสั
การที
6เกี6ยวข้องกันปกรณ
9นแก่กาิจหน
าระบัญชีของเงินลงทุนในการรวมคาและบริษัทยอย
เงิขาดทุ
นให้นก้ยูจากการชํ
ืมระยะยาวแก่
กิจการที6เกี6ยวข้องกัน
ตนทุนทางการเงิน
เงินสดจ่ายเพื6อซื9อส่วนได้เสียที6ไม่มีอํานาจควบคุม
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น
เงินปันผลรับ
ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชนพนักงาน
ดอกเบี
สวนแบย9 รังบขาดทุนจากเงินลงทุนในการรวมคา
กระแสเงิ
นสดสุ
ธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
คาใชจายภาษี
เงินทได

(พันบาท)

2561

2560

(171,000)
(171,000)
12,311,828
8,455,494
8,217,519
4,153,000
2,923,582
2,822,105
1,126,730
1,000,546
(10,886,318)
(7,670,702)
(6,891,288)
(3,292,500)
689,410(89,508) 642,804(79,664) 11,262 (33,011) 8,426 (6,553)
(8,900) (196) (68,370)(10,899) (3,508) - (59,693) (526)
140
(2,105)26,466
- 3,471(1,097,760) 1,577(924,420)
15
(37,539) (39,458) 549 (433,864) - (518,467)
977 (607) - 365,300 - 165,000
15 - 11,653,947 - 2,037,345
(1,586) (560) 1 (633,000) (743) (172,000)
1,884
(9,546,477) - (170,000)
503,301
618,170
391,406
485,721
(104,640)
(169,676)
(104,640)
104
(11,230)
150
1,635
924,420
898,920
5,382
1,049
2,596
753
6436,153
919 13,189
- 516,305 - 578,167
1,122,785 64,779541,762 6,7634,299,652 19,715 4,191,008
61,268
4,133,973

กระแสเงิ
สดจากกิจกรรมจั
การเปลี่ยนนแปลงในสิ
นทรัพยดแหาเงิ
ละหนีน้สินดําเนินงาน
หนีก้กเกิารค
กหนีน้อกูื่น้ยืมระยะสั9นจากสถาบันการเงินเพิ6มขึ9น
เงิลูนกเบิ
นบัาญและลู
ชีและเงิ
สิ
น
ค
า
คงเหลื
อ
เงินสดจ่ายเพื6อชําระเงินกู้ยืมระยะสั9นจากสถาบันการเงิน
ทรัพายยเพื
หมุ6อนชํเวีายระหุ
นอื่น้นกู้
เงิสินนสดจ่
ทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
เงิสินนสดจ่
ายเพื6อชําระหนี9สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เงินปันผลจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ดอกเบี9ยจ่าย
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
กระแสเงิ
จกรรมจั
หาเงิน
กระแสเงินนสดสุ
สดสุททธิธิใไช้ดไมปในกิ
าจากการดํ
าเนินดงาน

4,029,601

301,23110,938 (549,941) (197,188) - (128,097) (6,000)
26,235
(2,715,000) (30,090)
(2,480,000)
45,837
28,623
(2,485)
(2,496)
(541,899)
51,393
(1,255,675)
(1,228,985)
3,882
(27,924)
(604,273)
(716,696)
300
(4,566,495) 3,373,565
(4,434,177)
3,772,371
(88,388)
(38,932)
(109,077) 3,334,633378,895
3,683,983

ภาษีเงินไดจายออก

เงิกระแสเงิ
นสดและรายการเที
าเงิจนกรรมดํ
สดเพิ>มาเนิขึAนนงาน
(ลดลง) สุทธิ
นสดสุทธิไดยมบเท่
าจากกิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที6 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที> 31 ธันวาคม

454,974
345,897

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ6งของงบการเงินนี9
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2560

1
14

76,079
454,974

5,660

13,473

(64,571) - (1,174)
(210)
5,128
(2,715,000)
(2,480,000)
(168)
287
(1,908)
(826)
79,192
10,539
(1,108,781)
(1,118,025)
(1,985)
(1,600)
(474,990)
(554,402)
(4,300,679) 26,653(4,153,253)
17,918
(14,000)
(16,981)
3,918 8,645 9,672 10,139

31,405
40,050

21,266
31,405
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งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปีสิน9 สุดวันที6 31 ธันวาคม สําหรับปีสิน9 สุดวันที6 31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
(พันบาท)

บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
(171,000) 2560
- 2561 (171,000)2560
2561
12,311,828
8,455,494
8,217,519
4,153,000
(พั
นบาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากระยะสั9นกับสถาบันการเงินเพิ6มขึ9น
หมายเหตุ
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เผื6อขาย
เงิกระแสเงิ
นสดจ่ายเพื
6อซื9อหลัจกรรมลงทุ
กทรัพย์เผืน6อขาย
นสดจากกิ
เงิเงินนสดจ่
ายเพื6อซื้น9อกัอาคารและอุ
ปกรณ์
ฝากระยะสั
บสถาบันการเงิ
น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
สดรัาบยเพื
จากการขายหลั
ขาย
เงิเงินนสดจ่
6อซื9อสินทรัพกทรั
ย์ไม่พมยเีตผืัว่อตน
สดจบายเพื
่อซื้อหลักทรัพยเผื่อขายปกรณ์
เงิเงินนสดรั
จากการขายอาคารและอุ
ลงทุบนจากการขายสิ
ในตราสารหนีน้ททรั
ี่จะถืพอย์จนครบกํ
าหนดลดลง
เงิเงินนสดรั
ไม่มีตัวตน
ฝากประจํ
าที่มนีขจากเงิ
อจํากันดในการใช
เพิ่มขึ้น9นแก่กิจการที6เกี6ยวข้องกัน
เงิเงินนสดรั
บชําระคื
ให้ก้ยู ืมระยะสั
เงินสดจายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ
เงินสดรับชําระคืนจากเงินให้ก้ยู ืมระยะยาวแก่กิจการที6เกี6ยวข้องกัน
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ
เงินให้ก้ยู ืมระยะสั9นแก่กิจการที6เกี6ยวข้องกัน
เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
เงิเงินนให้
ก้ยู ืมระยะยาวแก่กิจการที6เกี6ยวข้องกัน
ใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงิเงินนสดจ่
6อซื9อส่วนได้
สียที6ไ่เกีม่่ยมวขีออํานาจควบคุ
ม
ใหกาูยยเพื
ืมระยะยาวแก
กิจเการที
งกัน
เงิเงินนปัสดรั
นผลรั
บชํบาระคืนจากเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
ดอกเบี
เงินสดรัย9 รับบชําระคืนจากเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดจานยสํสดสุ
าหรัทบธิเงิไนด้มลงทุ
นในบริ
ษัทยอย น
กระแสเงิ
าจากกิ
จกรรมลงทุ

(10,886,318)
(7,670,702)
(6,891,288)
(3,292,500)
81,000(89,508) (171,000)(79,664) 81,000 (33,011)(171,000) (6,553)
11,582,162 (196)12,311,828 (10,899)7,726,538
- 8,217,519
(526)
(12,513,929)26,466(10,886,318) 3,471(8,678,882) 1,577
(6,891,288)
140
340,000 340,000
549
15
(340,000) (340,000)
365,300
165,000
(13,923)
(89,508)
(1,210)
(33,011)
11,653,947
2,037,345
27,277
26,466
25
1,577
(633,000)
(172,000)
(3,418)
(196)
(2,934)
- (910,300)
(9,546,477)(633,000) (170,000)
-(104,640)
- (169,676) - (104,640)
(9,546,477)
- 1,084,000 924,420 365,300 898,920
- 36,153
- 13,1892,114,912 516,305
11,653,947 578,167
- 541,762 (2,500)4,299,652 - 4,191,008
1,122,785

เงินสดจายเพื่อซื้อสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
เงินสดรับนจากการจํ
ายเงินดลงทุ
กระแสเงิ
สดจากกิาจหน
กรรมจั
หาเงินนในบริษัทยอย
ผลรั
เงิเงินนเบิปนกเกิ
นบับญชีและเงินกู้ยืมระยะสั9นจากสถาบันการเงินเพิ6มขึ9น
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดจ่ายเพื6อชําระเงินกู้ยืมระยะสั9นจากสถาบันการเงิน
กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน

(104,640)
381
2,10510,938
- 1,097,760
36,230
36,153
431,557
(6,000)
(802,496)
1,122,785
2,940,347

เงินสดจ่ายเพื6อชําระหุ้นกู้
เงิกระแสเงิ
นสดจ่ายเพื
6อชําระหนี
9สินภายใต้
นสดจากกิ
จกรรมจั
ดหาเงินสัญญาเช่าการเงิน
เงิเงินนปัเบินกผลจ่
เกินาบัยญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
ดอกเบี
ย
เงินสดรั9ยจ่บาจากการออกหุ
นสามัญ
กระแสเงิ
สดสุทธิใช้ไปในกิ
เงินสดรับนจากการออกหุ
นกู จกรรมจัดหาเงิน

(2,715,000)
(2,480,000)
(2,715,000)
(2,485)
(2,496)
(1,908)
(1,255,675) 10,938
(1,228,985) - (1,108,781)
88,083
(604,273)
1,085,000
- (716,696)1,085,000 (474,990)
(4,566,495)
499,360
-(4,434,177) 499,360(4,300,679)

เงินสดจายเพื่อชําระหุนกู
สดจายเพื่อชําระหนี
้สินภายใต
สัญญาเช
น สุทธิ
เงิเงินนสดและรายการเที
ยบเท่
าเงินสดเพิ
>มขึAนาการเงิ
(ลดลง)
ปนผลจาย
เงิเงินนสดและรายการเที
ยบเท่าเงินสด ณ วันที6 1 มกราคม
ดอกเบี
ย
้
จ
า
ย
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที> 31 ธันวาคม
กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(104,640)
- 924,420
516,305
4,299,652

(2,480,000)
(826)
- (1,118,025)
- (554,402)
- (4,153,253)

(2,950,000)
(2,715,000)
(2,950,000)
(2,715,000)
(1,510)
(2,485)
(1,346)
(109,077)
378,895
8,645 (1,908) 10,139
(1,327,216)
(1,108,781) 21,266
454,974 (1,255,675) 76,079(1,168,770) 31,405
(491,949)
345,897 (604,273)454,974 (378,516) 40,050(474,990) 31,405
(3,098,232)
(4,566,495)
(2,914,272)
(4,300,679)
(216,745)
345,897
129,152

5

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ6งของงบการเงินนี9
1

(109,077)
454,974
345,897

29,993
40,050
70,043

8,645
31,405
40,050

138

รายงานประจำ � ปี 2561 บริ ษั ท เอสพี ซี จี จำ � กั ด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หมายเหตุ สารบัญ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ขอมูลทั่วไป
เกณฑการจัดทํางบการเงิน
นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนอื่น
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในการรวมคา
เงินลงทุนในบริษัทยอย
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตน
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
ทุนเรือนหุน
สวนเกินทุนและสํารอง
สวนงานดําเนินงาน
รายไดจากการขายและการใหบริการ
รายไดอื่น
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน
คาใชจายตามลักษณะ

16
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บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หมายเหตุ สารบัญ

26
27
28
29
30
31
32
33
34

ตนทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได
สิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
เงินปนผล
เครื่องมือทางการเงิน
ภาระผูกพันกับกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไมไดใช
เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
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บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562
1

ขอมูลทั่วไป
บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยูจดทะเบียนดังนี้
สํานักงานใหญ :
สํานักงานสาขาที่ 1 :
สํานักงานสาขาที่ 2 :

เลขที่ 1 อาคารแคปปตอล เวิรค เพลส ชั้น 10 ซอยแจมจันทร
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เลขที่ 8/88 หมูที่ 12 ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
เลขที่ 8 หมูที่ 15 ตําบลบางพลีใหญ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อเดือน มีนาคม 2548 ภายใตชื่อ บริษัท สตีล อินเตอรเทค
จํากัด (มหาชน) ตอมาไดมีการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2554 เปนบริษัท เอสพีซีจี จํากัด
(มหาชน)
ผูถือหุนรายใหญในระหวางปไดแก ตระกูลกุญชรยาคง (ถือหุนรอยละ 46.54)
บริษัทประกอบธุรกิจดานการลงทุนโดยการถือหุนบริษัทในเครือ โดยกลุมบริษัทดําเนินธุรกิจดังนี้
- การผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
- การจําหนาย และใหบริการติดตั้งหลังคาพลังงานแสงอาทิตย
- การผลิต จําหนาย และใหบริการติดตั้งหลังคาเหล็ก
- การบริการออกแบบทางวิศวกรรม จัดซื้อ และกอสรางโซลาฟารม

18

รายงานประจำ � ปี 2561 บริ ษั ท เอสพี ซี จี จำ � กั ด (มหาชน)
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บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายละเอียดของบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้
ชื่อกิจการ

ลักษณะธุรกิจ

บริษัทยอยทางตรง
บริษัท โซลา เพาเวอร จํากัด

บริษัทที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อ
ถือหุนของบริษัทอื่นๆ
บริษัท สตีลรูฟ จํากัด
การผลิต จําหนาย และ
(เดิมชื่อ บริษัท สตีล แอนด โซลา รูฟ
ใหบริการติดตั้งหลังคา
จํากัด)
เหล็ก
บริษัท โซลา เพาเวอร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด การบริการออกแบบ
ทางวิศวกรรม จัดซื้อ
และกอสรางโซลาฟารม
บริษัท โซลาร เพาเวอร รูฟ จํากัด
การจําหนาย และใหบริการ
ติดตั้งหลังคาพลังงาน
แสงอาทิตย
บริษัท โซลาร เพาเวอร แอสเซ็ท จํากัด
บริษัทที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อ
ถือหุนของบริษัทอื่นๆ
บริษัท เอสพีซีจี ลีสซิ่ง จํากัด
การบริการสัญญาเชา
(ชําระบัญชีเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561)
บริษัทยอยทางออม
บริษัท โซลา เพาเวอร (โคราช 1) จํากัด

บริษัท โซลา เพาเวอร (โคราช 2) จํากัด

บริษัท โซลา เพาเวอร (โคราช 3) จํากัด

การผลิตและจําหนาย
กระแสไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตย
การผลิตและจําหนาย
กระแสไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตย
การผลิตและจําหนาย
กระแสไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตย
19

ประเทศที่
กิจการจัดตั้ง

สัดสวนความเปนเจาของ
(รอยละ)
2561
2560

ประเทศไทย

100

100

ประเทศไทย

100

100

ประเทศไทย

100

100

ประเทศไทย

100

100

ประเทศไทย

100

100

ประเทศไทย

-

100

ประเทศไทย

85

85

ประเทศไทย

56

56

ประเทศไทย

60

60
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บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อกิจการ

ลักษณะธุรกิจ

บริษัท โซลา เพาเวอร (โคราช 4) จํากัด

การผลิตและจําหนาย
กระแสไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตย
บริษัท โซลา เพาเวอร (โคราช 5) จํากัด
การผลิตและจําหนาย
กระแสไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตย
บริษัท โซลา เพาเวอร (โคราช 6) จํากัด
การผลิตและจําหนาย
กระแสไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตย
บริษัท โซลา เพาเวอร (โคราช 7) จํากัด
การผลิตและจําหนาย
กระแสไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตย
บริษัท โซลา เพาเวอร (โคราช 8) จํากัด
การผลิตและจําหนาย
กระแสไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตย
บริษัท โซลา เพาเวอร (โคราช 9) จํากัด
การผลิตและจําหนาย
กระแสไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตย
บริษัท โซลา เพาเวอร (ขอนแกน 1) จํากัด การผลิตและจําหนาย
กระแสไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตย
บริษัท โซลา เพาเวอร (ขอนแกน 2) จํากัด การผลิตและจําหนาย
กระแสไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตย
บริษัท โซลา เพาเวอร (ขอนแกน 3) จํากัด การผลิตและจําหนาย
กระแสไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตย

20

ประเทศที่
กิจการจัดตั้ง
ประเทศไทย

สัดสวนความเปนเจาของ
(รอยละ)
2561
2560
60
60

ประเทศไทย

100

100

ประเทศไทย

100

100

ประเทศไทย

60

60

ประเทศไทย

100

100

ประเทศไทย

100

100

ประเทศไทย

70

70

ประเทศไทย

100

100

ประเทศไทย

100

100
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บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อกิจการ

ลักษณะธุรกิจ

บริษัท โซลา เพาเวอร (ขอนแกน 4) จํากัด การผลิตและจําหนาย
กระแสไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตย
บริษัท โซลา เพาเวอร (ขอนแกน 5) จํากัด การผลิตและจําหนาย
กระแสไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตย
บริษัท โซลา เพาเวอร (ขอนแกน 6) จํากัด การผลิตและจําหนาย
กระแสไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตย
บริษัท โซลา เพาเวอร (ขอนแกน 7) จํากัด การผลิตและจําหนาย
กระแสไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตย
บริษัท โซลา เพาเวอร (ขอนแกน 8) จํากัด การผลิตและจําหนาย
กระแสไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตย
บริษัท โซลา เพาเวอร (ขอนแกน 9) จํากัด การผลิตและจําหนาย
กระแสไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตย
บริษัท โซลา เพาเวอร (ขอนแกน 10) จํากัด การผลิตและจําหนาย
กระแสไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตย
บริษัท โซลา เพาเวอร (สุรินทร 1) จํากัด การผลิตและจําหนาย
กระแสไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตย
บริษัท โซลา เพาเวอร (สุรินทร 2) จํากัด การผลิตและจําหนาย
กระแสไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตย

21

ประเทศที่
กิจการจัดตั้ง
ประเทศไทย

สัดสวนความเปนเจาของ
(รอยละ)
2561
2560
100
100

ประเทศไทย

100

100

ประเทศไทย

100

100

ประเทศไทย

100

100

ประเทศไทย

100

100

ประเทศไทย

100

100

ประเทศไทย

75

75

ประเทศไทย

75

75

ประเทศไทย

75

75
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บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อกิจการ
บริษัท โซลา เพาเวอร (สุรินทร 3) จํากัด

บริษัท โซลา เพาเวอร (บุรีรัมย 1) จํากัด

บริษัท โซลา เพาเวอร (บุรีรัมย 2) จํากัด

บริษัท โซลา เพาเวอร (บุรีรัมย 3) จํากัด

บริษัท โซลา เพาเวอร (นครพนม 1) จํากัด

บริษัท โซลา เพาเวอร (นครพนม 2) จํากัด

บริษัท โซลา เพาเวอร (นครพนม 3) จํากัด

บริษัท โซลา เพาเวอร (สกลนคร 1) จํากัด

บริษัท โซลา เพาเวอร (สกลนคร 2) จํากัด

ลักษณะธุรกิจ
การผลิตและจําหนาย
กระแสไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตย
การผลิตและจําหนาย
กระแสไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตย
การผลิตและจําหนาย
กระแสไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตย
การผลิตและจําหนาย
กระแสไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตย
การผลิตและจําหนาย
กระแสไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตย
การผลิตและจําหนาย
กระแสไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตย
การผลิตและจําหนาย
กระแสไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตย
การผลิตและจําหนาย
กระแสไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตย
การผลิตและจําหนาย
กระแสไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตย

22

ประเทศที่
กิจการจัดตั้ง
ประเทศไทย

สัดสวนความเปนเจาของ
(รอยละ)
2561
2560
100
100

ประเทศไทย

100

100

ประเทศไทย

100

100

ประเทศไทย

100

100

ประเทศไทย

70

70

ประเทศไทย

100

100

ประเทศไทย

100

100

ประเทศไทย

70

70

ประเทศไทย

100

100
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บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อกิจการ

ลักษณะธุรกิจ

บริษัท โซลา เพาเวอร (เลย 1) จํากัด

การผลิตและจําหนาย
กระแสไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตย
บริษัท โซลา เพาเวอร (เลย 2) จํากัด
การผลิตและจําหนาย
กระแสไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตย
บริษัท โซลา เพาเวอร (หนองคาย 1) จํากัด การผลิตและจําหนาย
กระแสไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตย
บริษัท โซลา เพาเวอร (อุดรธานี 1) จํากัด การผลิตและจําหนาย
กระแสไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตย
บริษัท เอ เจ เทคโนโลยี จํากัด
การผลิตและจําหนาย
กระแสไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตย
บริษัท ทิพยนารายณ จํากัด
การผลิตและจําหนาย
กระแสไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตย
2

ประเทศที่
กิจการจัดตั้ง
ประเทศไทย

สัดสวนความเปนเจาของ
(รอยละ)
2561
2560
56
56

ประเทศไทย

75

75

ประเทศไทย

100

100

ประเทศไทย

100

100

ประเทศไทย

75

75

ประเทศไทย

100

100

เกณฑการจัดทํางบการเงิน

(ก) เกณฑการถือปฏิบัติ
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภา
วิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่
เกี่ยวของ

23
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บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
สภาวิ ชาชี พ บั ญ ชี ได อ อกและปรับ ปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หลายฉบั บ ซึ่ งมี ผ ลบั งคั บ ใช ตั้ งแต รอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและ
ปรับปรุงใหมนั้น มีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัทในบางเรื่อง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงนี้
ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมขางตน สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและปรับปรุง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งยังไมมีผลบังคับในปจจุบันและกลุมบริษัทไมไดใชมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกลาวในการจัดทํางบการเงินกอนวันที่มีผลบังคับใช มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุง
ใหมที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุมบริษัท ไดเปดเผยในหมายเหตุขอ 33
(ข) เกณฑการวัดมูลคา
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวนรายการดังตอไปนี้
รายการ
เงินลงทุนเผื่อขาย
หนี้สินผลประโยชนที่กําหนดไว

เกณฑการวัดมูลคา
มูลคายุติธรรม
มู ล ค าป จจุ บั น ของภาระผู ก พั น ตามผลประโยชน ที่
กําหนดไว ซึ่งไดเปดเผยในหมายเหตุขอ 3 (ฒ)

(ค) สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาทซึ่งเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของบริษัท
(ง)

การใชวิจารณญาณและประมาณการ
ในการจัดทํางบการเงินนี้เปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชวิจารณญาณ การประมาณ
และขอสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับ
สินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากที่ประมาณไว
ประมาณการและขอสมมติที่ใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณการทาง
บัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป
24
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บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ขอมูลเกี่ยวกับขอสมมติและความไมแนนอนของการประมาณการที่สําคัญซึ่งมีความเสี่ยงอยางมีนัยสําคัญที่เปนเหตุ
ใหตองมีการปรับปรุงมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินภายในปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได
เปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินตอไปนี้
หมายเหตุขอ 3 (ฏ)
หมายเหตุขอ 3 (ฒ)

การทดสอบการดอยคา เกี่ยวกับการใชขอสมมติที่สําคัญในการ
ประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
การวัดมูลคาภาระผูกพันของโครงการผลประโยชนที่กําหนดไว
เกี่ยวกับขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย

การวัดมูลคายุติธรรม
นโยบายการบัญชีและการเปดเผยขอมูลของกลุมบริษัทหลายขอกําหนดใหมีการวัดมูลคายุติธรรมทั้งสินทรัพยและ
หนี้สินทางการเงิน
เมื่อวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหนี้สิน กลุมบริษัทไดใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดใหมากที่สุดเทาที่จะทําได
มูลคายุติธรรมเหลานี้ถูกจัดประเภทในแตละลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมตามขอมูลทีใ่ ชในการประเมินมูลคา ดังนี้
 ขอมูลระดับ 1 เปนราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สิน
อยางเดียวกัน
 ขอมูลระดับ 2 เปนขอมูลอื่นที่สังเกตไดโดยตรง (เชน ราคาขาย) หรือโดยออม (เชน ไดมาจากราคา) สําหรับ
สินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในขอมูลระดับ 1
 ขอมูลระดั บ 3 เป นขอมูลสําหรับสิ นทรัพยหรือหนี้ สินที่ ไม ไดม าจากขอมู ลที่ สามารถสั งเกตได (ข อมู ลที่ ไม
สามารถสังเกตได)
หากขอมูลที่นํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหนี้สินถูกจัดประเภทลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมที่
แตกตางกัน การวัดมูลค ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดี ยวกั นตามลําดับ ชั้นของมู ลคา
ยุติธรรมของขอมูลที่อยูในระดับต่ําสุดที่มีนัยสําคัญสําหรับการวัดมูลคายุติธรรมโดยรวม
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอสมมติที่ใชในการวัดมูลคายุติธรรม อยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 31 เครื่องมือทาง
การเงิน
25
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บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
3

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
นโยบายการบัญชีที่นําเสนอดังตอไปนี้ไดถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

(ก) เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบดวยงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย (รวมกันเรียกวา “กลุมบริษัท”) และสวนไดเสียของ
กลุมบริษัทในการรวมคา
การรวมธุรกิจ
กลุมบริษัทบันทึกบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซื้อ เมื่อการควบคุมถูกโอนไปยังกลุมบริษัท ยกเวนในกรณีที่เปน
การรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน
การควบคุมเกิดขึ้นเมื่ อกลุม บริษัทเปดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวของกับกิจการนั้นและมี
ความสามารถในการใชอํานาจเหนือกิจการนั้นทําใหเกิดผลกระทบตอจํานวนเงินผลตอบแทนของกลุมบริษัท วันที่ซื้อ
กิจการคือวันที่อํานาจในการควบคุมนั้นไดถูกโอนไปยังผูซื้อ การกําหนดวันที่ซื้อกิจการและการระบุเกี่ยวกับการโอน
อํานาจควบคุมจากฝายหนึ่งไปยังอีกฝายหนึ่งตองใชดุลยพินิจเขามาเกี่ยวของ
คาความนิยมถูกวัดมูลคา ณ วันที่ซื้อ โดยวัดจากมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนใหซึ่งรวมถึงการรับรูจํานวน
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซื้อ หักดวยมูลคาสุทธิ (มูลคายุติธรรม) ของสินทรัพยที่ระบุไดที่ไดมาและ
หนี้สินที่รับมาซึ่งวัดมูลคา ณ วันที่ซื้อ กําไรจากการซื้อในราคาต่ํากวามูลคายุติธรรมรับรูในกําไรหรือขาดทุนทันที
สิ่งตอบแทนที่โอนใหตองวัดดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่โอนไป หนี้สินที่กลุมบริษัทกอขึ้นเพื่อจายชําระใหแก
เจาของเดิ ม และส วนได เสี ยในส วนของเจาของที่ ออกโดยกลุมบริษัท ทั้งนี้ สิ่งตอบแทนที่โอนให ยังรวมถึงมูลคา
ยุติธรรมของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและมูลคาของโครงการจายโดยใชหุนเปนเกณฑที่ออกแทนโครงการของผูถูกซื้อเมื่อ
รวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจมีผลใหสิ้นสุดความสัมพันธของโครงการเดิมระหวางกลุมบริษัทและผูถูกซื้อ ใหใชราคา
ที่ต่ํากวาระหวาง มูลคาจากการยกเลิกสัญญาตามที่ระบุในสัญญา และมูลคาองคประกอบนอกตลาด ไปหักจากสิ่งตอบ
แทนที่โอนใหและรับรูเปนคาใชจายอื่น
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทที่ถูกซื้อที่ รับมาจากการรวมธุรกิจ รับรูเปนหนี้สินหากมีภาระผูกพั นในป จจุบันซึ่ ง
เกิดขึ้นจากเหตุการณในอดีต และสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือ
26
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บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ต น ทุ น ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การซื้ อ ของกลุ ม บริ ษั ท ที่ เกิ ด ขึ้ น ซึ่ งเป น ผลมาจากการรวมธุร กิ จ เช น ค าที่ ป รึ กษากฎหมาย
คาธรรมเนียมวิชาชีพและคาที่ปรึกษาอื่นๆ ถือเปนคาใชจายเมื่อเกิดขึ้น
บริษัทยอย
บริษัทยอยเปนกิจการที่อยูภายใตการควบคุมของกลุมบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุมบริษัทเปดรับหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวของกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอํานาจเหนือกิจการนั้นทําใหเกิดผล
กระทบตอจํานวนเงินผลตอบแทนของกลุมบริษัท งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวม นับแตวันที่มี
การควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
ณ วันที่ซื้อธุรกิจ กลุมบริษัทวัดมูลคาสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมตามอัตราสวนไดเสียในสินทรัพยสุทธิที่ไดมา
จากผูถูกซื้อ
การเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียในบริษัทยอยของกลุมบริษัทที่ไมทําใหกลุมบริษัทสูญเสียอํานาจการควบคุมจะบันทึก
บัญชีโดยถือเปนรายการในสวนของเจาของ
การสูญเสียการควบคุม
เมื่อกลุมบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทยอย กลุมบริษัทตัดรายการสินทรัพยและหนี้สินของบริษัทยอยนั้นออก
รวมถึงสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมและสวนประกอบอื่นในสวนของเจาของที่เกี่ยวของกับบริษัทยอยนั้น กําไร
หรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทยอยรับรูในกําไรหรือขาดทุน สวนไดเสียในบริษัทยอยเดิม
ที่ยังคงเหลืออยูใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่สูญเสียการควบคุม
สวนไดเสียในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีสวนไดเสีย
สวนไดเสียของกลุมบริษัทในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีสวนไดเสีย ประกอบดวยสวนไดเสียในการรวมคา
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สวนไดเสียในการรวมคาบันทึกบัญชีตามวิธีสวนไดเสีย โดยรับรูรายการเมื่อเริ่มแรกดวยราคาทุนซึ่งรวมถึงตนทุนการ
ทํารายการ ภายหลังการรับรูรายการเริ่มแรก สวนแบงกําไรหรือขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของเงินลงทุนที่
บันทึกตามวิธีสวนไดเสียของกลุมบริษัท จะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันที่กลุมบริษัทสูญเสียความมีอิทธิพล
อยางมีนัยสําคัญ หรือการควบคุมรวม
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหวางกิจการในกลุม รวมถึงรายได หรือคาใชจายที่ยังไมเกิดขึ้นจริงซึ่งเปนผลมาจาก
รายการระหวางกิจการในกลุม ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงซึ่งเปนผลมาจาก
กิจการที่ควบคุมรวมกันถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเทาที่กลุมบริษัทมีสวนไดเสียในกิจการที่ถูกลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยัง
ไมเกิดขึ้นจริงถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง แตเทาที่เมื่อไมมีหลักฐานการดอยคาเกิดขึ้น
(ข) เงินตราตางประเทศ
รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ
รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของแตละบริษัทในกลุมบริษัท
โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สินทรัพยและหนี้ สินที่ เป นตั วเงินและเป นเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ รายงาน แปลงคาเปนสกุลเงินที่ ใช ในการ
ดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
สิ นทรัพยและหนี้ สินที่ ไม เป นตัวเงินซึ่ งเกิ ดจากรายการบัญ ชีที่ เปนเงินตราตางประเทศซึ่ งบั นทึกตามเกณฑ ราคา
ทุนเดิม แปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงคา ใหรับรูเปนกําไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น แตผลตางของ
อัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงคาของตราสารทุนที่ถือไวเพื่อขายจะรับรูเขากําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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(ค) ตราสารอนุพันธ
การปองกันความเสี่ยงจากรายการที่เปนเงินตราตางประเทศที่จะมีในอนาคต
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเปนเครื่องมือทางการเงินที่ใชในการปองกันความเสี่ยงที่เกิดจากความผัน
ผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตที่สินทรัพยหรือหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศที่
จะได รั บ หรื อ ต อ งจ า ยชํ า ระ สั ญ ญาซื้ อ ขายเงิ น ตราต างประเทศล ว งหน า จะรั บ รู ใ นงบการเงิ น ณ วั น ทํ าสั ญ ญา
คาธรรมเนียมหรือสวนลดที่เกิดขึ้นจากการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาจะตัดจําหนายเปนรายได
หรือคาใชจายโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญา
การปองกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กลุมบริษัทเป นคูสัญญาในอนุพันธที่เปนเครื่องมือทางการเงินซึ่งประกอบดวย “สั ญ ญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ ย
(Interest Rate Swap)” ซึ่งไมมีการรับรู ณ วันที่ทําสัญญา
(ง) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดวย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อ
เรียก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะตองชําระคืนเมื่อทวงถามถือเปนสวน
หนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด
(จ) ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจงหนี้หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อหนี้ สงสั ยจะสู ญ ประเมินโดยการวิเคราะห ป ระวัติการชําระหนี้ และการคาดการณ เกี่ยวกับ การชํ าระหนี้ ใน
อนาคตของลูกคา ลูกหนี้จะถูกตัดจําหนายจากบัญชีเมื่อทราบวาเปนหนี้สูญ
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(ฉ) สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือวัดมูลคาดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา
ตนทุนของสินคาคํานวณโดยใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ตนทุนสินคาประกอบดวยราคาทุนที่ซื้อ ตนทุนแปลงสภาพ
หรือตนทุนอื่นเพื่อใหสินคาอยูในสถานที่และสภาพปจจุบัน ในกรณีของสินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิตที่ผลิต
เอง ตนทุนสินคาคํานวณโดยการใชตนทุนถัวเฉลี่ย รวมการปนสวนของคาโสหุยการผลิตอยางเหมาะสมโดยคํานึงถึง
ระดับกําลังการผลิตตามปกติ
มู ล ค า สุ ท ธิ ที่ จ ะได รั บ เป น การประมาณราคาที่ จ ะขายได จ ากการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ หั ก ด ว ยค า ใช จ า ยที่ จํ า เป น
โดยประมาณในการขาย
(ช) งานกอสรางตามสัญญาระหวางกอสราง
งานกอสรางตามสัญญาระหวางกอสรางแสดงถึงมูลคางานซึ่งคาดวาจะเก็บไดจากลูกคาสําหรับสัญญางานกอสรางที่
แลวเสร็จจนถึงสิ้นงวด งานกอสรางตามสัญญาระหวางกอสรางวัดมูลคาดวยตนทุนที่เกิดขึ้นบวกกําไรที่รับรู (ดูหมาย
เหตุขอ 3 (ด)) หักดวยจํานวนที่ไดเรียกเก็บจากลูกคาและขาดทุนที่รับรู ตนทุนการกอสรางรวมคาใชจายที่เกี่ยวของ
โดยตรงกั บงานก อสร างตามสั ญ ญาทั้ งหมดและการป น ส วนต นทุ น คงที่ และต นทุ น ผั นแปรซึ่งเกิ ดขึ้ นตามสั ญ ญา
กอสรางของกลุมบริษัทโดยขึ้นอยูกับความสามารถในการดําเนินงานตามปกติ
งานกอสรางตามสัญญาระหวางกอสรางแสดงภายใตสินทรัพยหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินซึ่งเปนผลรวมของ
ตนทุนที่เกิดขึ้นบวกกําไรที่รับรูหักดวยจํานวนที่ไดเรียกเก็บจากลูกคาและขาดทุนที่รับรู ผลตางของจํานวนที่ไดเรียก
เก็บจากลูกคาและขาดทุนที่รับรูที่สูงกวาตนทุนที่เกิดขึ้นบวกกําไรที่รับรูแสดงเปนหนี้สินหมุนเวียนอื่น ภายใตหนี้สิน
หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
(ซ) เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทยอยและการรวมคา
เงินลงทุนในบริษัทยอยและการรวมคา ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใชวิธีราคาทุน สวนการ
บันทึกบัญชีเงินลงทุนในการรวมคาในงบการเงินรวมใชวิธสี วนไดเสีย
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เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนอื่น
ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาดซึ่งถือไวเพื่อคา จัดประเภทเปนสินทรัพย
หมุนเวียนและแสดงในมูลคายุติธรรม กําไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพยไดบันทึกในกําไรหรือขาดทุน
ตราสารหนี้ ซึ่งกลุ ม บริษั ท ตั้ งใจและสามารถถือ จนครบกํ าหนดจัดประเภทเปน เงินลงทุ น ที่ จะถื อจนครบกํ าหนด
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด แสดงในราคาทุนตัดจําหนายหักดวยขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน ผลตาง
ระหวางราคาทุนที่ซื้อมากับมูลคาไถถอนของตราสารหนี้จะถูกตัดจายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงตลอดอายุของตรา
สารหนี้ที่เหลือ
ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไวเพื่อคาหรือตั้งใจถือไว
จนครบกําหนดจัดประเภทเปนเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลังการรับรูมูลคาในครั้งแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลคา
ยุติธรรม และการเปลี่ยนแปลงที่ไมใชผลขาดทุนจากการดอยคาและผลตางจากสกุลเงินตราตางประเทศของรายการที่
เปนตัวเงิน บันทึกโดยตรงในสวนของผูถือหุน สวนผลขาดทุนจากการดอยคาและผลตางจากการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศรับรูในกําไรหรือขาดทุน เมื่อมีการตัดจําหนายเงินลงทุน จะรับรูผลกําไรหรือขาดทุนสะสมที่เคยบันทึก
ในสวนของผูถือหุนโดยตรงเขากําไรหรือขาดทุน ในกรณีที่เปนเงินลงทุนประเภทที่มีดอกเบี้ย จะตองบันทึกดอกเบี้ย
ในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไมใชหลักทรัพยในความตองการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการดอยคา
มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสําหรับหลักทรัพยเพื่อคาและหลักทรัพยเผื่อขายจะใชราคาเสนอซื้อ ณ วันที่
รายงาน
การจําหนายเงินลงทุน
เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางจํานวนเงินสุทธิที่ไดรับและมูลคาตามบัญชีและรวมถึงกําไรหรือขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลักทรัพยที่เกี่ยวของที่เคยบันทึกในสวนของผูถือหุน จะถูกบันทึกในกําไรหรือขาดทุน
ในกรณีที่กลุมบริษัทจําหนายบางสวนของเงินลงทุนที่ถืออยู การคํานวณตนทุนสําหรับเงินลงทุนที่จําหนายไปและ
เงินลงทุนที่ยังถืออยูใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ปรับใชกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยูทั้งหมด
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บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(ฌ) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนไดแกอสังหาริมทรัพยที่ถือครองเพื่อหาประโยชนจากรายไดคาเชาหรือจากมูลคาที่
เพิ่มขึ้นหรือทั้งสองอยาง ทั้งนี้ไมไดมีไวเพื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใชในการผลิตหรือจัดหาสินคาหรือใหบริการ
หรือใชในการบริหารงาน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนวัดมูลคาดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา
ตนทุนรวมคาใชจายทางตรงเพื่อใหไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ตนทุนการกอสรางที่กิจการกอสรางเอง
รวมถึงตนทุนวัตถุดิบ คาแรงทางตรงและตนทุนทางตรงอื่นเพื่อใหอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนอยูในสภาพพรอม
ใชงานและรวมถึงตนทุนการกูยืม
คาเสื่อมราคาจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุน ซึ่งคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณของ
สินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพยแสดงไดดังนี้
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

5 และ 20 ป

กลุมบริษัทไมคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดิน
(ญ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
การรับรูและการวัดมูลคา
สินทรัพยที่เปนกรรมสิทธิ์ของกิจการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณวัดมูลคาดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา
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บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ราคาทุ นรวมถึ งต น ทุ นทางตรงที่ เกี่ ยวข องกับ การได มาของสิ น ทรัพ ย ตน ทุ น ของการก อสรางสิ นทรัพ ยที่ กิจการ
กอสรางเอง รวมถึ งตนทุ นของวัสดุ แรงงานทางตรง และต นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่ เกี่ยวของกับ การจัดหาสิ นทรัพย
เพื่อใหสินทรัพยนั้นอยูในสภาพที่พรอมจะใชงานไดตามความประสงค ตนทุนในการรื้อถอน การขนยาย การบูรณะ
สถานที่ตั้งของสินทรัพยและตนทุนการกูยืม สําหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟตแวรซึ่งไมสามารถทํางานได
โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟตแวรนั้นใหถือวาลิขสิทธิ์ซอฟตแวรดังกลาวเปนสวนหนึ่งของอุปกรณ
สวนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณแตละรายการที่มีอายุการใหประโยชนไมเทากันตองบันทึกแตละ
สวนประกอบที่มีนัยสําคัญแยกตางหากจากกัน
กําไรหรือขาดทุ นจากการจําหน ายที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ คือผลตางระหวางสิ่ งตอบแทนสุ ท ธิที่ ไดรับ จากการ
จําหนายกับมูลคาตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ โดยรับรูในกําไรหรือขาดทุน
สินทรัพยที่เชา
การเชาซึ่งกลุมบริษัทไดรับสวนใหญของความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสินที่เชานั้นๆ ใหจัด
ประเภทเปนสัญญาเชาการเงิน สวนที่ดิน อาคารและอุปกรณที่ไดมาโดยทําสัญญาเชาการเงินบันทึกเปนสินทรัพยดวย
มูลคายุติธรรมหรือมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา หักดวยคา
เสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา คาเชาที่ชําระจะแยกเปนสวนที่เปนคาใชจายทางการเงิน และสวนที่จะหัก
จากหนี้ตามสัญ ญา เพื่ อทํ าใหอัตราดอกเบี้ ยแตละงวดเป นอัตราคงที่สําหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน คาใชจายทาง
การเงินจะบันทึกโดยตรงในกําไรหรือขาดทุน
ตนทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง
ตนทุนในการเปลี่ยนแทนสวนประกอบจะรับรูเปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ถามีความเปนไปไดคอนขางแนที่กลุมบริษัทจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถ
วัดมูลค าต นทุ นของรายการนั้น ไดอยางน าเชื่อถือ ชิ้นส วนที่ ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจําหน ายตามมูลคาตามบั ญ ชี
ตนทุนที่เกิดขึ้นในการซอมบํารุงที่ดิน อาคารและอุปกรณที่เกิดขึ้นเปนประจําจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
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บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
คาเสื่อมราคา
คาเสื่อมราคาคํานวณจากมูลคาเสื่อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ ซึ่งประกอบดวยราคาทุนของสินทรัพยหรือ
ตนทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย
ค าเสื่ อมราคาบั น ทึ ก เป น ค าใช จายในกํ าไรหรือ ขาดทุ น คํานวณโดยวิ ธีเส น ตรงตามเกณฑ อ ายุการให ป ระโยชน
โดยประมาณของสวนประกอบของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพยแสดงได
ดังนี้
อาคาร สวนปรับปรุงอาคาร และโครงสรางพื้นฐาน
แผงเซลลแสงอาทิตย
เครื่องแปลงกระแสไฟฟา
อุปกรณและเครื่องจักร
เครื่องใชสํานักงาน
ยานพาหนะ

5 - 25
30
20
3 - 15
3 และ 5
5

ป
ป
ป
ป
ป
ป

กลุมบริษัทไมคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพยที่อยูระหวางการกอสราง
วิธีการคิดคาเสื่ อมราคา อายุการให ประโยชน ของสิ นทรัพย และมูลคาคงเหลื อ ถูกทบทวนอยางนอยที่สุดทุ กสิ้ น
รอบปบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม
(ฎ) สินทรัพยไมมีตัวตน
คาความนิยม
คาความนิยมที่เกิดจากการซื้อกิจการของบริษัทยอยรับรูในสินทรัพยไมมีตัวตน การรับรูมูลคาเริ่มแรกของคาความ
นิยม ไดอธิบายในหมายเหตุขอ 3 (ก) ภายหลังจากการรับรูเริ่มแรก คาความนิยมจะถูกวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนหักผล
ขาดทุนจากการดอยคาสะสม สําหรับตราสารทุน - การบัญชีดานผูลงทุนมูลคาตามบัญชีของคาความนิยมรวมอยูใน
มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน และ ผลขาดทุนจากการดอยคาในเงินลงทุนตองไมถูกปนสวนใหสินทรัพยใด ๆ ที่เปน
สวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนรวมถึงคาความนิยม
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บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
ใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานที่ไดมาจากการรวมธุรกิจ จะรับรูดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่รวมธุรกิจ ใบอนุญาต
ประกอบกิจการพลังงานมีอายุการใหประโยชนที่ทราบไดแนนอน และแสดงราคาดวยราคาทุนหักคาตัดจําหนาย
สะสม การตัดจําหนายคํานวณโดยใชเสนตรงตลอดอายุประมาณการใหประโยชนภายในระยะเวลา 25 ป
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น ๆ
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่นๆ ที่กลุมบริษัทซื้อมาและมีอายุการใชงานจํากัด วัดมูลคาดวยราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม
และผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม
รายจายภายหลังการรับรูรายการ
รายจายภายหลังการรับรูรายการจะรับรูเปนสินทรัพยเมื่อกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเปน
สินทรัพยที่สามารถระบุไดที่เกี่ยวของนั้น
คาตัดจําหนาย
คาตัดจําหนายคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยหรือจํานวนอื่นที่ใชแทนราคาทุนหักดวยมูลคาคงเหลือ
คาตัดจําหนายรับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงซึ่งโดยสวนใหญจะสะทอนรูปแบบที่คาดวาจะไดรับประโยชน
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยนั้นตามระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนจากสินทรัพยไมมีตัวตนซึ่งไมรวม
คาความนิยม โดยเริ่มตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนเมื่อสินทรัพยนั้นพรอมที่จะใหประโยชน
ระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนสําหรับปปจจุบันและปเปรียบเทียบแสดงไดดังนี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร

5 - 10 ป

วิธีการตัดจําหนาย ระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชน และ มูลคาคงเหลือ จะไดรับการทบทวนทุกสิ้นรอบปบัญชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม
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บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(ฏ) การดอยคา
ยอดสิ นทรัพยตามบัญ ชี ของกลุ มบริษัท ไดรับ การทบทวน ณ ทุกวันที่ รายงานวามี ขอบงชี้เรื่องการด อยคาหรือไม
ในกรณีที่มีขอบงชี้จะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับคืน สําหรับคาความนิยมและสินทรัพยไมมี
ตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน หรือ ยังไมพรอมใชงาน จะประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนทุกป
ในชวงเวลาเดียวกัน
ขาดทุนจากการดอยคารับรูเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่จะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึก
ในกําไรหรือขาดทุน
เมื่อมีการลดลงในมูลค ายุติธรรมของสินทรัพยท างการเงินเผื่ อขาย ซึ่งไดบั นทึ กในส วนของผูถือหุ น และมี ความ
ชัดเจนวาสิ นทรัพยดังกลาวมีการดอยคา ยอดขาดทุ นซึ่ งเคยบั นทึ กในสวนของผูถือหุนจะถูกบั นทึกในกําไรหรือ
ขาดทุนโดยไมตองปรับกับยอดสินทรัพยทางการเงินดังกลาว ยอดขาดทุนที่บันทึกในกําไรหรือขาดทุนเปนผลตาง
ระหวางราคาทุนที่ซื้อกับมูลคายุติธรรมในปจจุบันของสินทรัพย หักขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน
นั้นๆ ซึ่งเคยรับรูแลวในกําไรหรือขาดทุน
การคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยทางการเงินสําหรับหลักทรัพยเผื่อขาย คํานวณโดยอางอิงถึงมูลคายุติธรรม
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยทางการเงิน หมายถึง มูลคาจากการใชของสินทรัพยหรือ
มูลคายุติธรรมของสิ นทรัพยหักต นทุ นในการขายแลวแตมูลค าใดจะสูงกวา ในการประเมิ นมูลค าจากการใช ของ
สินทรัพย ประมาณการกระแสเงินสดที่จะไดรับในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึง
ภาษีเงินไดเพื่อใหสะทอนมูลคาที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีตอสินทรัพย
สําหรับสินทรัพยที่ไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื่น จะพิจารณามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
รวมกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่สินทรัพยนั้นเกี่ยวของดวย
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บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
การกลับรายการดอยคา
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง
และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธโดยตรงกับขาดทุนจากการดอยคาที่เคยรับรูในกําไรหรือขาดทุน สําหรับสินทรัพยทาง
การเงินที่บันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจําหนายและตราสารหนี้ที่จัดประเภทเปนหลักทรัพยเผื่อขาย การกลับรายการจะถูก
บันทึกในกําไรหรือขาดทุน สวนสินทรัพยทางการเงินที่เปนตราสารทุนที่จัดประเภทเปนหลักทรัพยเผื่อขาย การกลับ
รายการจะถูกรับรูโดยตรงในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยมจะไมมีการปรับปรุงกลับรายการ ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่ไมใช
สินทรัพยทางการเงินอื่นๆ ที่เคยรับรูในงวดกอนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานวามีขอบงชี้เรื่องการดอยคา
หรือไม ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใชในการคํานวณมูลคาที่คาด
วาจะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการเพียงเทาที่มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตาม
บัญชีภายหลังหักคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจําหนาย เสมือนหนึ่งไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน
(ฐ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกเริ่มแรกในมูลคายุติธรรมหักคาใชจายที่เกี่ยวกับการเกิดหนี้สิน ภายหลังจากการบันทึก
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกตอมาโดยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย ผลตางระหวางยอดหนี้เริ่มแรกและยอดหนี้เมื่อ
ครบกําหนดไถถอนจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกูยืมโดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
(ฑ) เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นแสดงในราคาทุน
(ฒ) ผลประโยชนของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ภาระผู ก พั น ในการสมทบเข าโครงการสมทบเงิน จะถูก รับ รูเป น ค าใช จ ายพนั ก งานในกําไรหรื อขาดทุ น ในรอบ
ระยะเวลาที่พนักงานไดทํางานใหกับกิจการ
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บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
โครงการผลประโยชนที่กําหนดไว
ภาระผูกพันสุทธิของกลุมบริษัทจากโครงการผลประโยชนที่กําหนดไวถูกคํานวณแยกตางหากเปนรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชนในอนาคตที่เกิดจากการทํางานของพนักงานในงวดปจจุบันและงวดกอนๆ ผลประโยชน
ดังกลาวไดมีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเปนมูลคาปจจุบัน
การคํ านวณภาระผู กพั น ของโครงการผลประโยชน ที่ กําหนดไว นั้ นจัดทํ าโดยนั กคณิ ตศาสตร ป ระกัน ภั ยที่ ไดรับ
อนุญาตเปนประจําทุกๆ 3 ป โดยวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว ผลจากการคํานวณอาจทําใหกลุมบริษัทมี
สินทรัพยเกิดขึ้น ซึ่งการรับรูเปนสินทรัพยจะใชมูลคาปจจุบันของประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่มีในรูปของการไดรับคืน
ในอนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบเขาโครงการในอนาคต ในการคํานวณมูลคาปจจุบันของประโยชนเชิง
เศรษฐกิจไดมีการพิจารณาถึงความตองการเงินทุนขั้นต่ําสําหรับโครงการตาง ๆ ของกลุมบริษัท
ในการวั ดมู ลคาใหม ของหนี้ สิ น ผลประโยชน ที่ กําหนดไวสุท ธิ กําไรหรือขาดทุ น จากการประมาณการตามหลั ก
คณิตศาสตรประกันภัยจะถูกรับรูรายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที กลุมบริษัทกําหนดดอกเบี้ยจายของหนี้สิน
ผลประโยชนที่กําหนดไวสุทธิโดยใชอัตราคิดลดที่ใชวัดมูลคาภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน ณ ตนป โดย
คํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้สินผลประโยชนที่กําหนดไวสุทธิซึ่งเปนผลมาจากการสมทบเงินและการจาย
ชําระผลประโยชน ดอกเบี้ยจายสุทธิและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการผลประโยชนรับรูรายการในกําไรหรือ
ขาดทุน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน ที่
เกี่ยวของกับการบริการในอดีต หรือ กําไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตองรับรูในกําไรหรือขาดทุนทันที
กลุมบริษัทรับรูกําไรและขาดทุนจากการจายชําระผลประโยชนพนักงานเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงานรับรูเปนคาใชจายเมื่อพนักงานทํางานให หนี้สินรับรูดวยมูลคาที่คาดวาจะจาย
ชําระ หากกลุมบริษัทมีภาระผูกพั นตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะตองจายอันเป นผลมาจากการที่
พนักงานไดทํางานใหในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณไดอยางสมเหตุสมผล
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บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(ณ) ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินจะรับรูก็ตอเมื่อกลุมบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่เกิดขึ้นใน
ปจจุบันอันเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตซึ่งสามารถประมาณจํานวนของภาระผูกพันไดอยางนาเชื่อถือ และมีความ
เปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจายไปเพื่อชําระภาระผูกพันดังกลาว ประมาณการ
หนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจายในอนาคตโดยใชอัตราคิดลดในตลาดปจจุบันกอนคํานึงถึงภาษี
เงินได เพื่ อให สะท อนจํานวนที่ อาจประเมินไดในตลาดป จจุบั นซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่ มี ตอหนี้ สิน
ประมาณการหนี้สินสวนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผานไปรับรูเปนตนทุนทางการเงิน
(ด) รายได
รายไดที่รับรูไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และแสดงสุทธิจากสวนลดการคา และสวนลดพิเศษ
รายไดคาขายไฟฟา
รายไดจากการขายกระแสไฟฟาจะรับรูในงบกําไรขาดทุนตามจํานวนหนวยวัดที่สงดวยอัตราที่กําหนดไว รายไดจาก
การขายกระแสไฟฟาสําหรับกิจการในประเทศไทยจะไดรับสวนเพิ่ม ("ADDER") นับจากวันเริ่มตนขายไฟฟาเชิง
พาณิชย เปนระยะเวลา 10 ป หลังจากนั้น รายไดจากการขายกระแสไฟฟาจะไดรับในอัตราปกติ
การขายสินคา
รายไดรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสินคาที่มีนัยสําคัญไป
ใหกับผูซื้อแลว และจะไมรับรูรายไดถาฝายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินคาที่ขายไปแลวนั้นหรือมีความไม
แนนอนที่มีนัยสําคัญในการไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคาหรือใหบริการนั้น ไมอาจวัดมูลคาของ
จํานวนรายไดและตนทุนที่เกิดขึ้นไดอยางนาเชื่อถือ หรือมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนที่จะตองรับคืนสินคา
การใหบริการ
กลุ ม บริ ษั ท รั บ รู ร ายได จ ากการให บ ริ ก ารตามขั้ น ความสํ า เร็ จ ของรายการ ณ วั น สิ้ น รอบระยะเวลารายงาน
ขั้นความสําเร็จของรายการใชวิธีการสํารวจงานที่ไดทําแลว
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บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายไดตามสัญญากอสราง
รายไดคากอสรางประกอบดวยจํานวนเมื่อเริ่มแรกตามที่ตกลงไวในสัญญาบวกจํานวนที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลง
สัญญาอันเกิดจากการดัดแปลงงาน การเรียกรองคาเสียหาย หรือการจายเงินเพื่อจูงใจหากมีความเปนไปไดคอนขางแน
ที่จะกอใหเกิดรายไดและสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ เมื่อสามารถประมาณผลของงานกอสรางตามสัญญาได
อยางนาเชื่อถื อ รายไดและตนทุนคากอสรางจะถูกรับรูกําไรหรือขาดทุ นตามสั ดส วนของขั้นความสําเร็จของงาน
กอสราง
ขั้น ความสํ าเร็ จของงานก อสรางประมาณโดยอางอิงกับ การสํ ารวจงานที่ ทํา เมื่ อไมสามารถประมาณผลของงาน
กอสรางไดอยางนาเชื่อถือ รายไดคากอสรางจะถูกรับรูไดไมเกินกวาตนทุนคากอสรางที่เกิดขึ้นและมีความเปนไปได
คอนขางแนที่จะไดรับตนทุนนั้นคืน ผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากงานกอสรางรับรูในกําไรหรือขาดทุนทันที
คานายหนา
สํ าหรับรายการค าที่ กลุ มบริษั ท เข าลักษณะการเปนตัวแทนมากกวาการเปนตัวการ กลุม บริษั ท จะรับรูรายไดดวย
จํานวนเงินสุทธิเปนคานายหนา
รายไดคาเชา
รายไดคาเชาจากอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนรับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา คาใชจาย
เริ่มแรกที่เกิดขึ้นเปนการเฉพาะเพื่อใหเกิดสัญญาเชารับรูเปนสวนหนึ่งของคาเชาทั้งสิ้นตามสัญญา คาเชาที่อาจเกิดขึ้น
รับรูเปนรายไดในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งคาเชานั้นเกิดขึ้น
เงินปนผลรับ
เงินปนผลรับบันทึกในกําไรหรือขาดทุนในวันที่กลุมบริษัทมีสิทธิไดรับเงินปนผล
ดอกเบี้ยรับและรายไดอื่น
ดอกเบี้ยและรายไดอื่นรับบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตามเกณฑคงคาง
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(ต) ตนทุนทางการเงิน
ดอกเบี้ยจายและคาใชจายในทํานองเดียวกันบันทึกในกําไรหรือขาดทุนในงวดที่คาใชจายดังกลาวเกิดขึ้น ยกเวนใน
กรณี ที่มีการบันทึกเปนตนทุนสวนหนึ่งของสินทรัพย อันเปนผลมาจากการใชเวลายาวนานในการจัดหา กอสราง
หรือการผลิตสินทรัพยดังกลาวกอนที่จะนํามาใชเองหรือเพื่อขาย
(ถ) สัญญาเชาดําเนินงาน
รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา ประโยชนที่ไดรับ
ตามสัญญาเชาจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเปนสวนหนึ่งของคาเชาทั้งสิ้นตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเชา
คาเชาที่อาจเกิดขึ้นตองนํามารวมคํานวณจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเชา เมื่อไดรับ
การยืนยันการปรับคาเชา
การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม
ณ วั น ที่ เริ่ม ต นข อ ตกลง กลุ ม บริษั ทจะพิ จารณาว าข อตกลงดังกล าวประกอบด วยสั ญ ญาเช าหรื อมี สัญ ญาเชาเป น
สวนประกอบหรือไม โดยพิจารณาจากสินทรัพยที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ถาการปฏิบัติตามขอตกลงนั้นขึ้นอยูกับการ
ใชสินทรัพยที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง และขอตกลงนั้นจะนําไปสูสิทธิในการใชสินทรัพย ถาทําใหกลุมบริษัทมีสิทธิ
ในการควบคุมการใชสินทรัพย
ณ วันที่เริ่มตนขอตกลง หรือ มีการประเมินขอตกลงใหม กลุมบริษัทแยกคาตอบแทนสําหรับสัญญาเชา และสวนที่
เปนองคประกอบอื่นโดยใชมูลคายุติธรรมเปนเกณฑในการแยก หากกลุมบริษัทสรุปวาเปนสัญญาเชาการเงิน แตไม
สามารถแบงแยกจํานวนดังกลาวไดอยางนาเชื่อถือ ใหรับรูสินทรัพยและหนี้สินในจํานวนที่เทากับมูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนั้นจํานวนหนี้สินจะลดลงตามจํานวนที่จาย และตนทุนทางการเงิน
ตามนัยจากหนี้สินจะรับรูโดยใชอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมสวนเพิ่มของกลุมบริษัท
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(ท) ภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปประกอบดวยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินไดของ
งวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูในกําไรหรือขาดทุนเวนแตในสวนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวของในการ
รวมธุรกิจ หรือ รายการที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุนหรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันไดแกภาษีที่คาดวาจะจายชําระหรือไดรับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทุนประจําป
ที่ตองเสียภาษี โดยใชอัตราภาษีที่ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทาง
ภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปกอนๆ
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
และหนี้สินและจํานวนที่ใชเพื่อความมุงหมายทางภาษี ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะไมถูกรับรูเมื่อเกิดจากผลแตกตาง
ชั่วคราวตอไปนี้ การรับรูคาความนิยมในครั้งแรก การรับรูสินทรัพยหรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเปนรายการที่ไมใชการ
รวมธุรกิจและรายการนั้นไมมีผลกระทบตอกําไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกตางที่เกี่ยวของกับเงิน
ลงทุนในบริษัทยอยและการรวมคาหากเปนไปไดวาจะไมมีการกลับรายการในอนาคตอันใกล
การวัดมูลคาของภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตองสะทอนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กลุมบริษัท
คาดวาจะไดรับผลประโยชนจากสินทรัพยหรือจะจายชําระหนี้สินตามมูลคาตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่
รายงาน
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีวัดมูลคาโดยใชอัตราภาษีที่คาดวาจะใชกับผลแตกตางชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช
อัตราภาษีที่ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันที่รายงาน
ในการกําหนดมูลคาของภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี กลุมบริษัทตองคํานึงถึงผลกระทบ
ของสถานการณ ทางภาษีที่ไมแนนอนและอาจทําใหจํานวนภาษีที่ตองจายเพิ่ มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ตองชําระ กลุม
บริษัทเชื่อวาไดตั้งภาษีเงินไดคางจายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดที่จะจายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบ
จากหลายปจจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณในอดีต การประเมินนี้อยูบนพื้นฐานการ
ประมาณการและขอสมมติ และอาจจะเกี่ยวของกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณในอนาคต ขอมูลใหมๆอาจจะทํา
ใหกลุมบริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยูกับความเพียงพอของภาษีเงินไดคางจายที่มีอยู การเปลี่ยนแปลงในภาษี
เงินไดคางจายจะกระทบตอคาใชจายภาษีเงินไดในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
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สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถหักกลบไดเมื่อกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินได
นี้ประเมินโดยหน วยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกันสําหรับหนวยภาษี เดียวกันหรือหนวยภาษีตางกัน สําหรับ
หนวยภาษีตางกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจายชําระหนี้สินและสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันดวยยอดสุทธิ
หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยและจายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวากําไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมี
จํานวนเพียงพอกับการใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวดังกลาว กําไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตตองพิจารณาถึงการ
กลับรายการผลแตกตางชั่วคราวที่ เกี่ยวข อง ดังนั้ น กําไรเพื่ อเสียภาษี ในอนาคตหลังปรับปรุงการกลับ รายการผล
แตกตางชั่วคราวที่พิจารณาจากแผนธุรกิจของแตละบริษัทยอยในกลุมบริษัทแลวอาจมีจํานวนไมเพียงพอที่จะบันทึก
สินทรัพยภาษีเงินไดทั้งจํานวน สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับ
ลดลงเทาที่ประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง
(ธ) กําไรตอหุน
กลุมบริษัทแสดงกําไรต อหุนขั้ นพื้ นฐานสํ าหรับหุนสามัญ กําไรตอหุ นขั้นพื้ นฐานคํานวณโดยการหารกําไรหรือ
ขาดทุนของผูถือหุนสามัญของบริษัท ดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ออกจําหนายระหวางป
(น) รายงานทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
ผลการดําเนินงานของสวนงานที่รายงานตอกรรมการผูจัดการใหญของกลุมบริษัท (ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการ
ดําเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากสวนงานดําเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ไดรับการปนสวนอยาง
สมเหตุสมผล
4

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
เพื่อ วัตถุป ระสงคใ นการจัดทํางบการเงิน บุค คลหรือ กิจการเปนบุค คลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ งกันกับ กลุม บริษัท
หากกลุมบริษัทมีอํานาจควบคุมหรือควบคุมรวมกันทั้งทางตรงและทางออมหรือมีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญตอ
บุ คคลหรือกิจการในการตัดสิ นใจทางการเงินและการบริห ารหรือในทางกลับกัน หรือกลุมบริษัทอยูภายใตการ
ควบคุมเดียวกันหรืออยูภายใตอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเกี่ยวของกันนี้อาจเปน
รายบุคคลหรือเปนกิจการ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ความสัมพันธที่มีกับบริษัทยอยและการรวมคาไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1, 10 และ 11 สําหรับ
ความสัมพันธกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันอื่น มีดังนี้
ชื่อกิจการ
บริษัท เจเพ็น จํากัด
บริษัท วอระชา โฮลดิ้ง จํากัด
บริษัท แคปปตอล เวิรค เพลส จํากัด
SW PARTNERS INC.
ผูบริหารสําคัญ

ประเทศที่จัดตั้ง
/สัญชาติ
ไทย
ไทย
ไทย
ญี่ปุน
ไทย

ลักษณะความสัมพันธ
มีผูถือหุนและกรรมการบางสวนรวมกัน
มีผูถือหุนบางสวนรวมกัน
มีผูถือหุนและกรรมการบางสวนรวมกัน
มีกรรมการบางสวนรวมกัน
บุคคลที่มีอํานาจและความรับผิดชอบการวางแผน
สั่งการและควบคุมกิจกรรมตาง ๆ ของกิจการไมวา
ทางตรงหรือทางออม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของกลุม
บริษัท (ไมวาจะทําหนาที่ในระดับบริหารหรือไม)

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแตละประเภทอธิบายไดดังตอไปนี้
รายการ
ขายสินคา
ดอกเบี้ยเงินกูยืม
รายไดเงินปนผล
รายไดอื่น
ซื้อสินคาหรือบริการ
คาบริการงานปฏิบัติการ และบํารุงรักษา
คาเชาอาคารและคาสาธารณูปโภค
คาเชาคลังสินคา
ตนทุนจางเหมาติดตั้งโซลารูฟ
คาที่ปรึกษา

นโยบายการกําหนดราคา
ตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน
ตามสัญญาที่ตกลงรวมกันโดยอางอิงจากราคาตลาด
ตามที่ประกาศจาย
ตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน
ตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน
ตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน
ตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน
ตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน
ตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน
ตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน
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บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายการที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปไดดังนี้

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2561
2560
(พันบาท)

บริษัทยอย
รายไดดอกเบี้ย
รายไดเงินปนผล
รายไดอื่น
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน
ขายสินคา
ซื้อสินคา
คาบริการงานปฏิบัติการ และบํารุงรักษา
คาเชาอาคารและคาสาธารณูปโภค
คาเชาคลังสินคา
ตนทุนจางเหมาติดตั้งโซลารูฟ
คาที่ปรึกษา
ผูบริหารสําคัญ
คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ
ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

-

-

327,345
1,097,760
113,052

419,183
924,420
111,881

29,216
48,993
168,000
20,202
10,977
206,654
13,316

20,529
28,796
168,000
20,144
10,825
189,111
-

8,548
13,316

8,577
-

35,918
4,129
40,047

31,576
715
32,291

21,859
1,634
23,493

19,870
349
20,219
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บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
งบการเงินรวม
2561
2560

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
- กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน
รวม
เงินใหกูยืมแกกิจการ
ที่เกี่ยวของกัน
เงินใหกูยืมระยะสั้น
บริษัทยอย
รวมเงินใหกูยืมระยะสั้น
เงินใหกูยืมระยะยาว
บริษัทยอย

572
572
อัตราดอกเบี้ย
2561
2560
(รอยละตอป)
3.50
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(พันบาท)
71,611
71,611

งบการเงินรวม
2561
2560

6,364
6,364

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(พันบาท)

3.50
4.00

-

-

101,000
101,000

269,700
5,000
274,700

-

-

6,896,319
125,375
1,868,750
8,890,444
(2,322,072)
6,568,372
8,991,444

8,717,131
143,225
2,145,000
11,005,356
(2,114,912)
8,890,444
11,280,056

THBFIX3M THBFIX3M

+1.55
3.50
5.65

+1.55
3.50
5.65

รวม
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
รวมเงินใหกูยืมระยะยาว
รวมเงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
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บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

งบการเงินรวม
2561
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(พันบาท)

เงินใหกูยืมระยะสั้น
บริษัทยอย
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

-

-

274,700
910,300
(1,084,000)
101,000

เงินใหกูยืมระยะยาว
บริษัทยอย
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

-

-

11,005,356 13,112,826
9,546,477
(2,114,912) (11,653,947)
8,890,444 11,005,356

งบการเงินรวม
2561
2560
เงินลงทุนในการรวมคา (หมายเหตุ 10)

-

เงินลงทุนในบริษัทยอย (หมายเหตุ 11)

-

-

งบการเงินรวม
2561
2560

บริษัทยอย
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน
รวม

7
242,083
242,090
47

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

(พันบาท)
1,799

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
- กิจการที่เกี่ยวของกัน

7,000
633,000
(365,300)
274,700

-

3,000

3,085,313

3,083,813

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(พันบาท)
65,778
41
259,064
87
57
259,064
65,865
98
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บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
สัญญาสําคัญที่ทํากับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุมบริษัทมีสัญญาสําคัญที่ทํากับกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้
สัญญางานปฏิบัติการ งานบํารุงรักษา และงานประมวลผล
บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญางานปฏิบัติการ งานบํารุงรักษา และงานประมวลผลหลายฉบับกับกิจการที่เกี่ยวของ
กัน เพื่อรับบริการเกี่ยวกับการควบคุมงานปฏิบัติการ งานบํารุงรักษา และงานประมวลผลโครงการโซลาฟารมแตละ
แหงตามสัญญาดังกลาว สัญญามีระยะเวลา 5 ป นับแตวันที่ที่มีผลบังคับตามที่ระบุไวในสัญญา และจะมีผลสิ้นสุดใน
เดือนธันวาคม 2563 โดยมีอัตราคาบริการตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญา
สัญญาเชาอาคารสํานักงาน
บริษัทและบริษัทยอยหลายแหงไดทําสัญ ญาเชาอาคารสํานักงานกับกิจการที่เกี่ยวของกัน สั ญญามีระยะเวลา 3 ป
นับแตวันที่ที่มีผลบังคับตามที่ระบุไวในสัญญา และจะมีผลสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยมีอัตราคาเชาและ
เงื่อนไขเปนไปตามที่ระบุไวในสัญญา
สัญญาเชาโกดังสินคา
บริษัทยอยหลายแหงไดทําสัญญาเชาโกดังสินคากับกิจการที่เกี่ยวของกัน โดยสัญญามีระยะเวลา 3 ป นับแตวันที่ที่มี
ผลบังคับตามที่ระบุไวในสัญญา และจะมีผลสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2564 โดยมีอัตราคาเชาตามเงื่อนไขที่กําหนดไว
ในสัญญา
สัญญาการบริหารจัดการ
บริษัทไดทําสัญญาให บริการกับบริษัทยอยหลายแหง เพื่อใหบริการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป โดยบริษัทตอง
จัดหาบุคลากรเขาไปบริหารจัดการงานใหเปนไปตามระบบ ตามที่บริษัทยอยกําหนด สัญญามีระยะเวลา 1 ป นับแต
วันที่ที่มีผลบังคับตามที่ระบุไวในสัญญา และจะมีผลสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2562 โดยมีอัตราคาบริการตามเงื่อนไขที่
กําหนดไวในสัญญา

48

รายงานประจำ � ปี 2561 บริ ษั ท เอสพี ซี จี จำ � กั ด (มหาชน)

171

บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
สัญญาจางที่ปรึกษา
บริษัทไดทําสัญญาจางที่ปรึกษากับกิจการที่เกี่ยวของกัน เพื่อรับบริการเกี่ยวกับคําปรึกษาและคําแนะนําในกิจกรรมของ
บริษัทในประเทศญี่ปุน สัญญามีระยะเวลา 3 ป นับแตวันที่ที่มีผลบังคับตามที่ระบุไวในสัญญา และจะมีผลสิ้นสุดใน
เดือนมีนาคม 2564 โดยมีอัตราคาบริการตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญา
สัญญาเงินใหกูยืม
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 บริษัทไดทําสัญญาเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกันจํานวน 3,120 ลานบาท มี
กําหนดชําระเงินตนทุก 6 เดือน โดยจะครบกําหนดชําระเงินงวดสุดทายในป 2565 โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ
5.65 ตอป และไมมีหลักประกัน
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 บริษัทไดทําสัญญาเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกันจํานวน 170 ลานบาท มี
กําหนดชําระเงินตนทุก 6 เดือน โดยจะครบกําหนดชําระเงินงวดสุดทายในป 2565 โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ
3.50 ตอป และไมมีหลักประกัน
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทไดทําสัญญาเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกันจํานวน 267 ลานบาท มี
กําหนดชําระเงินตนทุก 3 เดือน โดยจะครบกําหนดชําระเงินงวดสุดทายในป 2565 โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ
THBFIX3M + 1.55 ตอป และไมมีหลักประกัน
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทไดทําสัญญาเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกันจํานวน 8,450 ลานบาท มี
กําหนดชําระเงินตนทุก 3 เดือน โดยจะครบกําหนดชําระเงินงวดสุดทายในป 2567 โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ
THBFIX3M + 1.55 ตอป และไมมีหลักประกัน
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 บริษัทไดทําสัญญาเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกันจํานวน 151 ลานบาท มี
กําหนดชําระเงินตนทุก 3 เดือน โดยจะครบกําหนดชําระเงินงวดสุดทายในป 2563 โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ
THBFIX3M + 1.55 ตอป และไมมีหลักประกัน
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 บริษัทไดทําสัญญาเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกันจํานวน 679 ลานบาท มี
กําหนดชําระเงินตนทุก 3 เดือน โดยจะครบกําหนดชําระเงินงวดสุดทายในป 2568 โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ
THBFIX3M + 1.55 ตอป และไมมีหลักประกัน
49
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บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
5

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
งบการเงินรวม
2561
2560
เงินสดในมือ
เงินฝากสถาบันการเงิน
รวม

6

211
128,941
129,152

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

(พันบาท)
211
20
345,686
70,023
345,897
70,043

20
40,030
40,050

เงินลงทุนอื่น
งบการเงินรวม
2561
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(พันบาท)

เงินลงทุนชั่วคราว
เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน
(ในกองทุนสวนบุคคล)
ตราสารทุนที่เปนหลักทรัพยเผื่อขาย
(ในกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น)
ตราสารหนี้ที่เปนหลักทรัพยเผื่อขาย
(ในกองทุนสวนบุคคล)

เงินลงทุนระยะยาว
- เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารหนี้ที่เปนหลักทรัพยเผื่อขาย
(ในกองทุนสวนบุคคล)
ตราสารทุนที่เปนหลักทรัพยเผื่อขาย
(ในกองทุนรวมตราสารทุน)

90,000

171,000

90,000

171,000

1,671,579

1,223,372

1,516,467

1,052,882

95,486
1,857,065

46,695
1,441,067

95,486
1,701,953

46,695
1,270,577

654,191

212,149

654,191

212,149

27,625
681,816

39,393
251,542

27,625
681,816

39,393
251,542
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บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
2561
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(พันบาท)

- เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด
เงินฝากประจําที่มีขอจํากัดในการใช
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด

รวม

128,678
340,000
468,678
1,150,494

128,678
340,000
468,678
720,220

340,000
340,000
1,021,816

340,000
340,000
591,542

3,007,559

2,161,287

2,723,769

1,862,119

ในไตรมาสที่ 1 ของป 2560 บริษัทไดจัดตั้งกองทุ นส วนบุ คคล โดยจางบริษัท บริห ารสิ นทรัพยอิสระในประเทศ
กองทุนสวนบุคคลนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการบริหารเงินสดคงเหลือของบริษัท โดยลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสภาพคลอง
สูงและถูกจัดอันดับอยูในระดั บความน าเชื่อถือที่ สามารถลงทุ นได ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กองทุ นส วนบุคคล
ดังกลาวมีมูลคารวมเปนจํานวนเงิน 848 ลานบาท (2560: 434 ลานบาท)
เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุนอื่นที่ไมอยูในความตองการของตลาดเปนเงินลงทุนในหุนสามัญของกิจการแหง
หนึ่งในประเทศญี่ปุน
เงินฝากประจําที่มีขอจํากัดในการใชเปนเงินฝากประจําที่มีระยะเวลา 18 เดือนกับสถาบันการเงินแหงหนึ่ง โดยมีอัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 1.60 ตอป เงินฝากประจําดังกลาวไดนําไปวางเปนหลักประกันหุนกูของบริษัท (หมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ 17)
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บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายการเคลื่อนไหวในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของตราสารทุนและตราสารหนี้ที่อยูในความตองการของ
ตลาดมีดังนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
(พันบาท)
หลักทรัพยเผื่อขาย
ณ วันที่ 1 มกราคม
1,521,609
2,904,750
1,351,119
2,643,586
ซื้อระหวางป
12,513,929
10,886,318
8,678,882
6,891,288
ขายระหวางป
(11,582,162) (12,311,828)
(7,726,538)
(8,217,519)
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน
8,900
68,370
3,508
59,693
(13,052)
(24,294)
รายการปรับปรุงจากการปรับมูลคา
(13,245)
(24,366)
รายการปรับปรุงจากอัตราแลกเปลี่ยน
(150)
(1,635)
(150)
(1,635)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2,448,881
1,521,609
2,293,769
1,351,119
7

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
หมายเหตุ
กิจการที่เกี่ยวของกัน

งบการเงินรวม
2561
2560
572

4

กิจการอื่นๆ
ลูกหนี้การคา
รายไดคางรับ
เงินประกันผลงาน
อื่นๆ
รวม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(พันบาท)
71,611

6,364

592,746
607,753
2,994
27,146
1,230,639
1,231,211
(4,504)
1,226,707

540,962
948,239
11,024
29,168
1,529,393
1,529,393
(3,527)
1,525,866

1,403
1
13,308
14,712
86,323
(1,403)
84,920

1,403
9,944
11,347
17,711
(1,403)
16,308

977

(607)

-

-

(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
สําหรับป
52

รายงานประจำ � ปี 2561 บริ ษั ท เอสพี ซี จี จำ � กั ด (มหาชน)

175

บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
การวิเคราะหอายุของลูกหนี้การคา มีดังนี้
งบการเงินรวม
2561
2560
กิจการอื่นๆ
ยังไมครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ :
นอยกวา 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกวา 12 เดือน
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(พันบาท)

501,775

507,565

-

-

52,315
4,264
24,523
9,869
592,746
(4,504)
588,242

24,356
1,139
4,158
3,744
540,962
(3,527)
537,435

1,403
1,403
(1,403)
-

1,403
1,403
(1,403)
-

โดยปกติระยะเวลาการใหสินเชื่อแกลูกคาของกลุมบริษัทมีระยะเวลาตั้งแต 30 วัน ถึง 90 วัน
8

สินคาคงเหลือ
งบการเงินรวม
2561
2560
สินคาสําเร็จรูป
สินคาระหวางผลิต
วัตถุดิบ
สินคาระหวางทาง
รวม
หัก คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง
สุทธิ

18,059
13,494
878,234
909,787
(3,522)
906,265
53

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(พันบาท)
14,258
1,029
691,199
6,114
712,600
(3,507)
709,093
-

-
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บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
2561
2560
ตนทุนของสินคาคงเหลือที่บันทึกเปนคาใชจาย
และไดรวมในบัญชีตนทุนขาย
- ตนทุนขาย
- การปรับลดมูลคา
สุทธิ
9

896,080
15
896,095

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(พันบาท)

1,141,924
1,141,924

-

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
2561
2560
ลูกหนี้กรมสรรพากร
ภาษีเงินไดนิติบุคคลรอขอคืน
อื่นๆ
รวม

10

-

21,558
33,701
82,818
138,077

(พันบาท)
50,164
48,856
50,594
149,614

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
445
445

235
235

เงินลงทุนในการรวมคา
งบการเงินรวม
2561
2560
ณ วันที่ 1 มกราคม
สวนแบงขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนในการรวมคา
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

1,799
(64)
(1,735)
-

54

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

(พันบาท)
2,718
3,000
(919)
(3,000)
1,799
-

3,000
3,000

-

30.00

10,000

-

(รอยละ)
30.00

สัดสวน
ความเปนเจาของ
2561
2560

-

ทุนชําระแลว
2561
2560

-

3,000
3,000

2560

-

10,000

ทุนชําระแลว
2561
2560

2561

ราคาทุน

2561

-

ราคาทุน

-

-

-

(พันบาท)
-

-

1,799
1,799

-

3,000
3,000

ราคาทุน - สุทธิ
2561
2560

-

มูลคาตามวิธีสวนไดเสีย
สุทธิ
2561
2560

-

เงินปนผลรับ
2561
2560

-

เงินปนผลรับ
2561
2560

-

-

ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท เอ็นเนเกท (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนกิจการการรวมคา เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ผูถือหุนมีมติใหบริษัทดังกลาวเลิกกิจการ โดยไดจดทะเบียนเลิกกิจการ
กับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 บริษัทดังกลาวสิ้นสุดกระบวนการชําระบัญชีเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561
55

3,000
3,000

2560

การดอยคา
2561
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

1,799
1,799

มูลคาตามวิธีสวนไดเสีย
การดอยคา
2561
2560
2561
2560
(พันบาท)

งบการเงินรวม

กลุมบริษัทไมมีเงินลงทุนในการรวมคาซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ดังนั้นจึงไมมีราคาที่เปดเผยตอสาธารณชน

บริษัท เอ็นเนเกท (ประเทศไทย) จํากัด
(ชําระบัญชีเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561)
รวม

บริษัท เอ็นเนเกท (ประเทศไทย) จํากัด
(ชําระบัญชีเสร็จสิ้นเมื่อ
วันที่ 7 มีนาคม 2561)
รวม

สัดสวน
ความเปนเจาของ
2561
2560
(รอยละ)

เงินลงทุนในการรวมคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และเงินปนผลรับสําหรับแตละป มีดังนี้

บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายงานประจำ � ปี 2561 บริ ษั ท เอสพี ซี จี จำ � กั ด (มหาชน)
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บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ตารางตอไปนี้สรุปขอมูลทางการเงินของสวนไดเสียของกลุมบริษัทในการรวมคาที่ไมมีสาระสําคัญจากจํานวนเงินที่
รายงานในงบการเงินรวมของกลุมบริษัท

มูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียในการรวมคาที่ไมมีสาระสําคัญ
สวนแบงของกลุมบริษัทใน
- ขาดทุน
- กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
- กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

การรวมคาที่ไมมีสาระสําคัญ
2561
2560
(พันบาท)
1,799
(64)
(64)

(919)
(919)

11 เงินลงทุนในบริษัทยอย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(พันบาท)
3,083,813
2,979,173
2,500
104,640
(1,000)
3,085,313
3,083,813

ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

56

100
100
100
100
100
100

100
100
100
100

-

(รอยละ)

2560

100

บริษัทยอยทั้งหมดดําเนินธุรกิจในประเทศไทย

บริษัทยอยทางตรง
บริษัท โซลา เพาเวอร จํากัด
บริษัท สตีลรูฟ จํากัด
(เดิมชื่อ บริษัท สตีล แอนด โซลา รูฟ จํากัด)
บริษัท โซลา เพาเวอร เอ็นจีเนียริ่ง จํากัด
บริษัท โซลาร เพาเวอร รูฟ จํากัด
บริษัท โซลาร เพาเวอร แอสเซ็ท จํากัด
บริษัท เอสพีซีจี ลีสซิ่ง จํากัด
(ชําระบัญชีเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561)

2561

สัดสวนความเปนเจาของ

-

57,373
6,000
400,000
240,000

1,500,000

2561

1,000

57,373
3,500
400,000
240,000

1,500,000

2560

ทุนชําระแลว

57

3,085,313

57,373
6,000
408,640
312,300

2,301,000

2561

ราคาทุน

1,000
3,083,813

57,373
3,500
408,640
312,300

2,301,000

2560

-

-

-

2561
2560
(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
การดอยคา

เงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และเงินปนผลรับจากเงินลงทุนสําหรับแตละป มีดังนี้

บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

-

-

-

3,085,313

57,373
6,000
408,640
312,300

2,301,000

2561

1,000
3,083,813

57,373
3,500
408,640
312,300

2,301,000

2560

ราคาทุน - สุทธิ

1,097,760

41,760

1,056,000

2561

924,420

37,920

886,500

2560

เงินปนผลรับ
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บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
การเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทยอย
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท โซลาร เพาเวอร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท เมื่อวันที่ 29
พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุมัติการเรียกชําระคาหุนเพิ่มเติมอีกรอยละ 25 ของทุนจดทะเบียนเปนจํานวน 2.5 ลานบาท
(แบงเปน 1,000,000 หุน มูลคาหุนละ 2.5 บาท) บริษัทดังกลาวไดรับชําระคาหุนดังกลาวเต็มจํานวนแลวในเดือน
ธันวาคม 2561
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท เอสพีซีจี ลีสซิ่ง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
ผูถือหุนมีมติใหบริษัทดังกลาวเลิกกิจการ โดยไดจดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม
2560 บริษัทดังกลาวสิ้นสุดกระบวนการชําระบัญชีเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 บริษัทไดทําสัญญาซื้อขายหุนกับบุคคลภายนอกและบุคคลที่เกี่ยวของกัน เพื่อซื้อหุน
สามัญในบริษัท โซลาร เพาเวอร รูฟ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ในสัดสวนรอยละ 24 ของทุนที่ออกและ
ชําระแล ว เป น จํานวนเงิน 104.64 ล านบาท ภายหลั งการซื้ อหุ น ทํ าให กลุม บริษั ท มี สวนได เสี ยในบริษั ท โซลาร
เพาเวอร รูฟ จํากัด เพิ่มขึ้นจากรอยละ 76 เปนรอยละ 100
12

สวนของผูถือหุนที่ไมมีอํานาจควบคุม
ตารางตอไปนี้สรุปขอมูลเกี่ยวกับกลุมบริษัทยอยแตละรายของกลุมบริษัทที่มีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมที่มี
สาระสําคัญ
31 ธันวาคม 2561
กลุมบริษัท
บริษัทยอยอื่นที่
โซลา เพาเวอร ไมมีสาระสําคัญ
(พันบาท)
974,901
16,796,491
2,412,643
6,427,214
8,931,535
1,614,175
30,724

สินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
สินทรัพยสุทธิ
มูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
58

รวม

1,644,899
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บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2561
กลุมบริษัท
บริษัทยอยอื่นที่
โซลา เพาเวอร ไมมีสาระสําคัญ
(พันบาท)
รายได
กําไร
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
กําไรที่แบงใหกับสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นที่แบงใหกับสวนไดเสียที่
ไมมีอํานาจควบคุม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ

สินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
สินทรัพยสุทธิ
มูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

รวม

4,190,185
2,620,469
(117)
2,620,352
300,098

9,874

309,972

(16)

-

(16)

3,708,625
52,423
(3,763,221)
(2,173)
31 ธันวาคม 2560
กลุมบริษัท
บริษัทยอยอื่นที่
โซลา เพาเวอร ไมมีสาระสําคัญ
(พันบาท)
909,310
17,512,122
2,203,304
8,698,388
7,519,740
1,466,650
26,739

รวม

1,493,389
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บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายได
กําไร
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
กําไรที่แบงใหกับสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่แบงใหกับสวนไดเสียที่
ไมมีอํานาจควบคุม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ

31 ธันวาคม 2560
กลุมบริษัท
บริษัทยอยอื่นที่
โซลา เพาเวอร ไมมีสาระสําคัญ
(พันบาท)
4,165,650
2,499,598
(20)
2,499,578
259,671
38,109
4
3,663,314
22,179
(3,679,781)
5,712

7

รวม

297,780
11

13

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
เพิ่มขึ้น
โอน
จําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561
เพิ่มขึ้น
โอน
จําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

1,972,402
20,651
1,993,053
1,993,053

ที่ดิน

1,138,416
49,347
1,593
(3,119)
1,186,237
3,306
1,960
(15,725)
1,175,778

61

16,966,285
8,386
(2,434)
(28,372)
16,943,865
3,757
(391)
(19,729)
16,927,502

แผงเซลลแสงอาทิตย
อาคาร
เครื่องแปลง
สวนปรับปรุง
กระแสไฟฟา
อาคาร และ
อุปกรณ และ
โครงสราง
เครื่องจักร
พื้นฐาน

25,188
8,816
(2,138)
31,866
4,660
1
(1,619)
34,908

เครื่องใช
สํานักงาน
(พันบาท)

งบการเงินรวม

19,342
4,949
(5,024)
19,267
299
(2,441)
17,125

ยานพาหนะ

1,605
(1,570)
(35)
-

งานระหวาง
กอสราง

20,121,633
92,149
(841)
(38,653)
20,174,288
13,627
(39,549)
20,148,366

รวม
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คาเสื่อมราคา
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
คาเสื่อมราคาสําหรับป
โอน
จําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561
คาเสื่อมราคาสําหรับป
โอน
จําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ที่ดิน

-

179,186
52,630
286
(1,147)
230,955
95,466
47
(3,714)
322,754

62

2,201,515
571,994
(1,063)
(7,737)
2,764,709
576,238
(47)
(7,034)
3,333,866

แผงเซลลแสงอาทิตย
อาคาร
เครื่องแปลง
สวนปรับปรุง
กระแสไฟฟา
อาคาร และ
อุปกรณ และ
โครงสราง
เครื่องจักร
พื้นฐาน

13,403
4,826
(232)
17,997
4,822
(1,530)
21,289

เครื่องใช
สํานักงาน
(พันบาท)

งบการเงินรวม

12,121
2,625
(4,072)
10,674
2,928
(1,583)
12,019

ยานพาหนะ

งานระหวาง
กอสราง

-

2,406,225
632,075
(777)
(13,188)
3,024,335
679,454
(13,861)
3,689,928

รวม
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ภายใตกรรมสิทธิ์ของกลุมบริษัท
ภายใตสัญญาเชาการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561
ภายใตกรรมสิทธิ์ของกลุมบริษัท
ภายใตสัญญาเชาการเงิน

มูลคาสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ภายใตกรรมสิทธิ์ของกลุมบริษัท
ภายใตสัญญาเชาการเงิน

บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

1,993,053
1,993,053

1,993,053
1,993,053

1,972,402
1,972,402

ที่ดิน

853,024
853,024

955,282
955,282

959,230
959,230

63

13,593,636
13,593,636

14,179,156
14,179,156

14,764,770
14,764,770

แผงเซลลแสงอาทิตย
อาคาร
เครื่องแปลง
สวนปรับปรุง
กระแสไฟฟา
อาคาร และ
อุปกรณ และ
โครงสราง
เครื่องจักร
พื้นฐาน

13,429
190
13,619

13,623
246
13,869

11,785
11,785

เครื่องใช
สํานักงาน
(พันบาท)

งบการเงินรวม

2,342
2,764
5,106

4,242
4,351
8,593

4,428
2,793
7,221

ยานพาหนะ

งานระหวาง
กอสราง

-

-

-

16,455,484
2,954
16,458,438

17,145,356
4,597
17,149,953

17,712,615
2,793
17,715,408

รวม

รายงานประจำ � ปี 2561 บริ ษั ท เอสพี ซี จี จำ � กั ด (มหาชน)
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บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

อาคารและ
สวนปรับปรุง
อาคาร

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่องใช
สํานักงาน

ยานพาหนะ
(พันบาท)

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
เพิ่มขึ้น
จําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561
เพิ่มขึ้น
จําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1,690
30,084
31,774
105
31,879

8,090
2,520
(659)
9,951
1,105
(177)
10,879

11,689
3,550
(4,000)
11,239
11,239

21,469
36,154
(4,659)
52,964
1,210
(177)
53,997

คาเสื่อมราคา
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
คาเสื่อมราคาสําหรับป
จําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561
คาเสื่อมราคาสําหรับป
จําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

29
3,866
3,895
6,373
10,268

3,676
1,604
(592)
4,688
1,642
(151)
6,179

7,013
1,666
(3,232)
5,447
2,031
7,478

10,718
7,136
(3,824)
14,030
10,046
(151)
23,925

1,661
1,661

4,414
4,414

2,777
1,899
4,676

8,852
1,899
10,751

มูลคาสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ภายใตกรรมสิทธิ์ของบริษัท
ภายใตสัญญาเชาการเงิน

64
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บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
อาคารและ
สวนปรับปรุง
อาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561
ภายใตกรรมสิทธิ์ของบริษัท
ภายใตสัญญาเชาการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่องใช
สํานักงาน

ยานพาหนะ
(พันบาท)

รวม

27,879
27,879

5,263
5,263

1,441
4,351
5,792

34,583
4,351
38,934

21,611
21,611

4,700
4,700

997
2,764
3,761

27,308
2,764
30,072

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ภายใตกรรมสิทธิ์ของบริษัท
ภายใตสัญญาเชาการเงิน

ราคาทรัพยสินของบริษัทกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ ซึ่งไดคิดคาเสื่อมราคาเต็มจํานวน
แลวแตยังคงใชงานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 6.85 ลานบาท (2560: 7.01 ลานบาท)
14

สินทรัพยไมมีตัวตน

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
พลังงาน

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
เพิ่มขึ้น
จําหนาย
โอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

57,895
57,895
57,895
65

งบการเงินรวม

คาความนิยม

โปรแกรม
คอมพิวเตอร

รวม

11,286
11,286
11,286

58,463
221
(650)
841
58,875
3,418
62,293

127,644
221
(650)
841
128,056
3,418
131,474

(พันบาท)
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บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
พลังงาน

งบการเงินรวม

คาความนิยม

โปรแกรม
คอมพิวเตอร

รวม

(พันบาท)

คาตัดจําหนาย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
คาตัดจําหนายสําหรับป
จําหนาย
โอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561
คาตัดจําหนายสําหรับป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

6,947
2,315
9,262
2,315
11,577

-

13,135
5,862
(310)
777
19,464
5,751
25,215

20,082
8,177
(310)
777
28,726
8,066
36,792

มูลคาสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

50,948
48,633
46,318

11,286
11,286
11,286

45,328
39,411
37,078

107,562
99,330
94,682

งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร
(พันบาท)

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1,233
1,233
2,934
4,167
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บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร
(พันบาท)

คาตัดจําหนาย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
คาตัดจําหนายสําหรับป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561
คาตัดจําหนายสําหรับป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

434
173
607
121
728

มูลคาสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
15

799
626
3,439

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
สินทรัพย

รวม
การหักกลบรายการของภาษี
สินทรัพย (หนี้สิน) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสุทธิ
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งบการเงินรวม

หนี้สิน

2561

2560

2561

159,827
(2,487)
157,340

(พันบาท)
158,097
(2,886)
(1,430)
2,487
156,667
(399)

2560
(6,344)
1,430
(4,914)
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บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย
หนี้สิน
2561
2560
2561
2560
(พันบาท)
2,543
1,430
(2,886)
(6,263)
(2,543)
(1,430)
2,543
1,430
(343)
(4,833)

รวม
การหักกลบรายการของภาษี
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสุทธิ

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรวมที่เกิดขึ้นในระหวางปมีดังนี้

ณ วันที่
1 มกราคม
2561
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชนพนักงาน
เงินลงทุนเผื่อขาย
รวม
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
เงินลงทุนเผื่อขาย
หุนกู
รวม
สุทธิ
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งบการเงินรวม
บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน
กําไรหรือ
กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
(หมายเหตุ 27)
(พันบาท)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561

155,893
2,204
158,097

90
1,090
1,180

(441)
991
550

155,983
2,853
991
159,827

1,645
4,699
6,344

(1,813)
(1,813)

(1,645)
(1,645)

2,886
2,886

151,753

2,993

2,195

156,941
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บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ณ วันที่
1 มกราคม
2560
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชนพนักงาน
รวม
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
เงินลงทุนเผื่อขาย
หุนกู
รวม
สุทธิ

(3,334)
210
(3,124)

-

155,893
2,204
158,097

6,530
7,246
13,776

(2,547)
(2,547)

(4,885)
(4,885)

1,645
4,699
6,344

147,445

(577)

4,885

151,753

1,430
1,430
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ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560

159,227
1,994
161,221

ณ วันที่
1 มกราคม
2561
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชนพนักงาน
เงินลงทุนเผื่อขาย
รวม

งบการเงินรวม
บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน
กําไรหรือ
กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
(หมายเหตุ 27)
(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน
กําไรหรือ
กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
(หมายเหตุ 27)
(พันบาท)
519
519

(454)
1,048
594

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561

1,495
1,048
2,543
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บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ณ วันที่
1 มกราคม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน
กําไรหรือ
กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
(หมายเหตุ 27)
(พันบาท)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
เงินลงทุนเผื่อขาย
หุนกู
รวม

1,562
4,701
6,263

(1,815)
(1,815)

(1,562)
(1,562)

2,886
2,886

สุทธิ

(4,833)

2,334

2,156

(343)

ณ วันที่
1 มกราคม
2560
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชนพนักงาน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน
กําไรหรือ
กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
(หมายเหตุ 27)
(พันบาท)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560

1,279
1,279

151
151

-

1,430
1,430

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
เงินลงทุนเผื่อขาย
หุนกู
รวม

6,421
7,246
13,667

(2,545)
(2,545)

(4,859)
(4,859)

1,562
4,701
6,263

สุทธิ

(12,388)

2,696

4,859

(4,833)
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บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่ยังไมไดรับรู เกิดจากรายการดังตอไปนี้
งบการเงินรวม
2561
2560
ยอดขาดทุนยกไป

486,698

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

(พันบาท)
639,248

-

-

ขาดทุนทางภาษีจะสิ้นอายุในระหวางป 2561 ถึง 2566 ผลตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีที่ยังไมสิ้นอายุตามกฎหมายเกี่ยวกับ
ภาษีเงินไดปจจุบันนั้น กลุมบริษัทยังมิไดรับรูรายไดดังกลาวเปนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเนื่องจากยังไมมี
ความแนนอนวาจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนทางภาษีดังกลาว
16

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
2561
2560
คารับประกันเครื่องแปลงกระแสไฟฟารอตัดจาย
อื่นๆ
รวม

636,348
5,192
641,540
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(พันบาท)
682,852
4,525
687,377

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
1,519
1,519

1,351
1,351
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บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
17

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
งบการเงินรวม
2561
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(พันบาท)

สวนที่หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี - สวนที่มีหลักประกัน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
- สวนที่มีหลักประกัน

-

1,938

-

-

99,021

9,000

-

-

574,337
1,795,037
2,369,374

1,146,556
1,793,929
2,940,485

574,337
1,795,037
2,369,374

1,146,556
1,793,929
2,940,485

715

1,392

645

1,168

2,469,110

2,952,815

2,370,019

2,941,653

5,791,195
5,791,195

574,338
7,086,676
7,661,014

5,791,195
5,791,195

574,338
7,086,676
7,661,014

1,368

2,012

1,368

2,012

รวมสวนที่ไมหมุนเวียน

5,792,563

7,663,026

5,792,563

7,663,026

รวม

8,261,673

10,615,841

8,162,582

10,604,679

สวนของหุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
- สวนที่มีหลักประกัน
- สวนที่ไมมีหลักประกัน

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินสวนที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งป
รวมสวนที่หมุนเวียน
สวนที่ไมหมุนเวียน
หุนกู
- สวนที่มีหลักประกัน
- สวนที่ไมมีหลักประกัน

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
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บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หุนกู
รายละเอียดของหุนกูของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้
งบการเงินรวม
2561
2560
หุนกู
หัก คาใชจายในการออกหุนกูรอตัดจําหนาย
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
รวม

8,175,000
(14,431)
8,160,569
(2,369,374)
5,791,195

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

(พันบาท)
10,625,000
8,175,000
(23,501)
(14,431)
10,601,499
8,160,569
(2,940,485) (2,369,374)
7,661,014
5,791,195

10,625,000
(23,501)
10,601,499
(2,940,485)
7,661,014

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 บริษัทออกหุนกูชนิดระบุชื่อผูถือ ประเภทไม ดอยสิทธิ ไม มีประกัน ชําระคืนเงินตน
วันเดียวกับวันครบกําหนดไถถอนและไมมีผูแทนผูถือหุนกู ในวงเงินมูลคา 500 ลานบาท มีระยะเวลา 3 ป และชําระ
ดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยครบกําหนดไถถอนในเดือนมกราคม 2564
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 บริษัทออกหุนกูชนิดระบุชื่อผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน ชําระคืนเงินตน
วันเดียวกับวันครบกําหนดไถถอนและไมมีผูแทนใหแกสถาบันการเงินและผูลงทุนรายใหญในวงเงินมูลคา 12,500
ลานบาท แบงเปน 8 ชุด โดยแตละชุดมีกําหนดจายชําระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยครบกําหนดไถถอนตั้งแตเดือน
ธันวาคม 2559 ถึง 2566
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 บริษัทออกหุนกูมีผูค้ําประกัน ชนิดทยอยชําระคืนเงินตน ในวงเงินมูลคา 4,000 ลาน
บาท ซึ่งหุนกูดังกลาวมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.55 ตอป และมีกําหนดชําระเงินตนทุก 6 เดือน และชําระดอกเบี้ยทุก 3
เดือน โดยครบกําหนดไถถอนในวันที่ 30 มิถุนายน 2562
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บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายละเอียดของหุนกู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทมีดังนี้
มูลคา
(ลานบาท)
575
1,800
1,700
1,700
1,250
650
500

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)
5.55
2.97
3.37
3.62
3.80
3.94
2.20

อายุหุนกู
(ป)
5 ป 1 เดือน
4 ป
5 ป
6 ป
7 ป
8 ป
3 ป

วันครบกําหนดไถถอนหุนกู
30 มิถุนายน 2562
16 ธันวาคม 2562
16 ธันวาคม 2563
16 ธันวาคม 2564
16 ธันวาคม 2565
16 ธันวาคม 2566
10 มกราคม 2564

การเคลื่อนไหวสําหรับหุนกูซึ่งรวมถึงสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
และ 2560 สรุปไดดังนี้
งบการเงินรวม
2561
2560
ณ วันที่ 1 มกราคม
การออกหุนกู
จายชําระคืนหุนกู
ปรับปรุงหุนกูตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

10,601,499
499,360
(2,950,000)
9,710
8,160,569

74

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

(พันบาท)
13,303,769
10,601,499
499,360
(2,715,000) (2,950,000)
12,730
9,710
10,601,499
8,160,569

13,303,769
(2,715,000)
12,730
10,601,499
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บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หุนกูสวนที่มีหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดของหลักประกันซึ่งเปนสินทรัพยดังนี้

หมายเหตุ
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินฝากประจําที่มีขอจํากัดในการใช

6
6

งบการเงินรวม
2561
2560
340,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

(พันบาท)
340,000
340,000

340,000
-

ณ วั น ที่ 31 ธัน วาคม 2561 กลุ ม บริษั ท มี วงเงิน สิ น เชื่ อซึ่งยังมิ ไ ด เบิ กใช เป น จํานวนเงิน รวม 1,200 ล านบาท และ
35 ลานเหรียญสหรัฐ (2560: 666 ลานบาท และ 35 ลานเหรียญสหรัฐ)
18

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

หมายเหตุ
กิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการอื่นๆ
เจาหนี้การคา
คาใชจายคางจาย
รายไดรับลวงหนา
ดอกเบี้ยคางจาย
อื่นๆ
รวม

4

งบการเงินรวม
2561
2560
242,090
37,181
158,939
30,598
17,717
58,464
302,899
544,989

75

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

(พันบาท)
259,064
65,865

562,255
131,829
71,090
16,264
45,270
826,708
1,085,772

8,516
16,119
46,974
71,609
137,474

98
8,960
13,118
33,106
55,184
55,282
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บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
19

ทุนเรือนหุน
มูลคาหุน
ตอหุน
(บาท)

จํานวนหุน

จํานวนเงิน
จํานวนหุน
(พันหุน / พันบาท)

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุนสามัญ
ออกหุนใหม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุนสามัญ

1
1

1,016,389
-

1,016,389
-

923,990
92,399

923,990
92,399

1

1,016,389

1,016,389

1,016,389

1,016,389

หุนที่ออกและชําระแลว
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุนสามัญ
ออกหุนใหม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุนสามัญ

1
1

923,990
50,000

923,990
50,000

923,990
-

923,990
-

1

973,990

973,990

923,990

923,990

2561

2560
จํานวนเงิน

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเสนอขายและ
จัดสรรหุ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น ให แกบุ คคลในวงจํ ากัด ตามแบบมอบอํานาจทั่ วไป ตามที่ ไดรับอนุ มั ติจากที่ ป ระชุม
วิ ส ามั ญ ผู ถื อ หุ น บริ ษั ท เมื่ อ วั น ที่ 6 มิ ถุ น ายน 2560 โดยอนุ มั ติ ใ ห อ อกและจั ด สรรหุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ตามแบบ
มอบอํานาจทั่วไป จํานวน 50 ลานหุน ใหแกบุคคลในวงจํากัด ที่ราคาเสนอขายหุนละ 21.70 บาท (ราคาตามมูลคา
1 บาท และสวนเกินมูลคาหุนสามัญ 20.70 บาท) รวมเปนมูลคาทั้งสิ้น 1,085 ลานบาท บริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุน
ชําระแลวดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลว เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2561
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อรองรับการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแกบุคคล
ในวงจํากัด (Private Placement) จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 923.99 ลานบาท เปน 1,016.39 ลานบาท โดยการ
ออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 92.40 ลานบาท (แบงเปน 92,399,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) บริษัทไดจดทะเบียน
เพิ่มทุนจดทะเบียนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลว เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560
76
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บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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สวนเกินทุนและสํารอง
สวนเกินมูลคาหุน
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุนสูงกวา
มูลคาหุนที่จดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินนี้ตั้งเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุน”) สวนเกินมูลคาหุน
นี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได
สํารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญ ญั ติแหงพระราชบัญ ญั ติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตองจัดสรรทุนสํ ารอง
(“สํารองตามกฎหมาย”) อยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวา
สํารองดังกลาวมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
ผลตางจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลตางจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในสวนของเจาของประกอบดวยผลรวม
การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจนกระทั่งมีการตัดรายการหรือเกิดการดอยคา
การเคลื่อนไหวในทุนสํารอง
การเคลื่อนไหวในทุนสํารองแสดงรายการในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
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บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
21

สวนงานดําเนินงาน
กลุมบริษัทมีสวนงานที่รายงาน ดังรายละเอียดขางลาง ซึ่งเปนหนวยงานธุรกิจที่สําคัญของกลุมบริษัท หนวยงาน
ธุรกิจที่สําคัญนี้ผลิตและใหบริการที่แตกตางกัน และมีการบริหารจัดการแยกตางหาก เนื่องจากใชเทคโนโลยีและ
กลยุทธทางการตลาดที่แตกตางกัน ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานสอบทานรายงานการจัดการภายใน
ของแตละหนวยงานธุรกิจที่สําคัญอยางนอยทุกไตรมาส ทั้งนี้กลุมบริษัทไดมีการทบทวนการจัดกลุมธุรกิจใหมโดย
การดําเนินงานของแตละสวนงานของกลุมบริษัทมี 3 สวนงานดําเนินงานดังตอไปนี้




สวนงาน 1 ธุรกิจผลิต จําหนาย และใหบริการติดตั้งหลังคาเหล็กและหลังคาพลังงานแสงอาทิตย
สวนงาน 2 ธุรกิจผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
สวนงาน 3 ธุรกิจอื่นๆ

ขอมูลผลการดําเนินงานของแตละสวนงานที่รายงานไดรวมอยูดังขางลางนี้ ผลการดําเนินงานวัดโดยใชกําไรกอน
ภาษีเงินไดของสวนงาน ซึ่งนําเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดาน
การดําเนินงานของกลุมบริษัท ผูบริหารเชื่อวาการใชกําไรกอนภาษีเงินไดในการวัดผลการดําเนินงานนั้นเปนขอมูล
ที่ เหมาะสมในการประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของส ว นงานและสอดคล อ งกั บ กิ จ การอื่ น ที่ ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน

147
(11,992)
(11,845)

รายไดดอกเบี้ย
ตนทุนทางการเงิน
ตนทุนสุทธิทางการเงิน

กําไรตามสวนงานกอนหักภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กําไรสําหรับป

240,200
(49,367)
190,833

-

252,045

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน

สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในการรวมคา

1,683,410
1,683,410

210,867
(41,790)
169,077

-

128
(7,721)
(7,593)

218,460

1,735,802
1,735,802

ธุรกิจผลิต จําหนาย
และใหบริการติดตั้ง
หลังคาเหล็กและหลังคา
พลังงานแสงอาทิตย
2561
2560

รายไดจากสวนงานธุรกิจ
รายไดระหวางสวนงาน
รวมรายไดและรายไดอื่น

ขอมูลเกี่ยวกับสวนงานที่รายงาน

บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

2,706,577
(5,534)
2,701,043

-

255
(496,630)
(496,375)

3,200,847

4,332,123
4,332,123

79

2,578,988
(2,986)
2,576,002

-

326
(604,193)
(603,867)

3,182,855

4,301,286
4,301,286

ธุรกิจผลิตและจําหนาย
กระแสไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย
2561
2560

1,134,338
(6,763)
1,127,575

(64)

433,861
(391,407)
42,454

(5,812)

1,018,678
(19,715)
998,963

(919)

518,469
(485,721)
32,748

62,429

2560
(พันบาท)
30,961
86,089
1,621,479
1,529,394
1,652,440
1,615,483

2561

ธุรกิจอื่น ๆ

(1,096,265)
396
(1,095,869)

-

(396,728)
396,728
-

1,495

(1,621,479)
(1,621,479)

(921,649)
(288)
(921,937)

-

(479,465)
479,465
-

2,771

(1,529,394)
(1,529,394)

ตัดรายการระหวางกัน
2561
2560

2,984,850
(61,268)
2,923,582

(64)

37,535
(503,301)
(465,766)

3,448,575

6,046,494
6,046,494

2561

รวม

2,886,884
(64,779)
2,822,105

(919)

39,458
(618,170)
(578,712)

3,466,515

6,123,177
6,123,177

2560
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หนี้สินตามสวนงานที่รายงาน
เงินกูยืม
หุนกู
หนี้สินที่ไมไดปนสวน
รวมหนี้สิน

สินทรัพยตามสวนงานที่รายงาน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เงินลงทุนในการรวมคา
เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
สินทรัพยที่ยังไมไดปนสวน
รวมสินทรัพย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

200,021
-

47,794
104,476
-

285,638
-

52,024
102,044
-

ธุรกิจผลิต จําหนาย
และใหบริการติดตั้ง
หลังคาเหล็กและหลังคา
พลังงานแสงอาทิตย
2561
2560

บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

8,890,444
-

16,377,111
50,637
128,678

80

11,005,356
-

17,057,782
66,137
128,678

ธุรกิจผลิตและจําหนาย
กระแสไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย
2561
2560

8,160,569

31,985
1,701,952
681,816
340,000

2561

10,601,499

38,934
1,799
1,272,886
251,542
340,000

2560
(พันบาท)

ธุรกิจอื่น ๆ

(8,991,444)
-

1,548
-

(11,280,056)
-

1,213
-

ตัดรายการระหวางกัน
2561
2560

99,021
8,160,569
657,380
8,916,970

16,458,438
1,857,065
681,816
468,678
3,331,627
22,797,624

2561

รวม

10,938
10,601,499
1,206,001
11,818,438

17,149,953
1,799
1,441,067
251,542
468,678
3,713,599
23,026,638

2560
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บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
22

รายไดจากการขายและการใหบริการ
งบการเงินรวม
2561
2560
รายไดจากการขายไฟฟา
รายไดเงินอุดหนุนสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา
รายไดจากการขายและใหบริการติดตั้งหลังคา
เหล็กและหลังคาพลังงานแสงอาทิตย
รายไดจากการขายสินคา
อื่นๆ
รวม

23

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

1,224,892
3,072,586

(พันบาท)
1,194,941
3,078,087

-

-

1,481,594
138,561
10,537
5,928,170

1,561,528
173,797
6,008,353

-

-

รายไดอื่น
งบการเงินรวม
2561
2560
รายไดเงินปนผล
รายไดคาอากรขาเขาที่ไดรับคืน
รายไดดอกเบี้ย
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนอื่น
รายไดคาบริหารจัดการ
อื่นๆ
รวม

2,105
55,369
37,539
8,900
14,411
118,324

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

(พันบาท)
1,097,760
39,458
433,864
68,370
3,508
110,526
6,996
2,649
114,824
1,648,307

924,420
518,467
59,693
109,356
3,468
1,615,404
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บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
24

คาใชจายผลประโยชนพนักงาน
งบการเงินรวม
2561
2560
เงินเดือนและคาแรง
คาลวงเวลาและโบนัส
โครงการสมทบเงินที่กําหนดไว
โครงการผลประโยชนที่กําหนดไว
อื่นๆ
รวม

77,075
13,519
1,548
5,382
7,896
105,420

(พันบาท)
68,970
11,571
1,491
1,049
7,185
90,266

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
36,857
8,144
743
2,596
3,366
51,706

31,674
5,848
696
753
2,710
41,681

โครงการสมทบเงินที่กําหนดไว
บริษัทในกลุมหลายแหงไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสํ าหรับพนั กงานของบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของ
พนักงานในการเปนสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจายเงินสะสมในอัตรารอยละ 3 ถึง อัตรารอยละ 6 ของเงินเดือน
ทุกเดือน และกลุมบริษัทจายสมทบในอัตรารอยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้ได
จดทะเบียนเปนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามขอกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจัดการกองทุนที่
ไดรับอนุญาต
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บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
25

คาใชจายตามลักษณะ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จไดรวมการวิเคราะหคาใชจายตามหนาที่ คาใชจายตามลักษณะไดเปดเผยตามขอกําหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับตาง ๆ ดังนี้
งบการเงินรวม
2561
2560
การเปลี่ยนแปลงในสินคาคงเหลือ
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาบริหารจัดการและสาธารณูปโภค
ตนทุนจางเหมาติดตั้งโซลารูฟ
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน
คานายหนา
ภาษีปายและภาษีโรงเรือน
คาเบี้ยประกันภัย
อื่นๆ
รวมตนทุนขายและการใหบริการ คาใชจายในการ
ขายและจัดจําหนาย และคาใชจายในการบริหาร

26

(197,187)
1,093,282
689,409
296,937
281,937
105,420
63,071
34,355
39,875
151,180

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(พันบาท)
(128,097)
1,270,021
642,804
11,263
8,426
290,609
9,760
9,841
208,847
90,266
51,706
41,681
64,799
26,929
24,051
664
606
126,975
50,015
48,868

2,558,279

2,617,204

123,408

109,422

ตนทุนทางการเงิน
งบการเงินรวม
2561
2560
ดอกเบี้ยจาย
หุนกู
เงินกูและเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคาร
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
รวมดอกเบี้ยจาย
ตนทุนทางการเงินอื่น
รวม

391,226
4,604
107,281
503,111
190
503,301
83

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(พันบาท)

485,632
317
132,111
618,060
110
618,170

391,227
391,227
179
391,406

485,632
485,632
89
485,721
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บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
27

ภาษีเงินได
ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน

หมายเหตุ

รวมคาใชจายภาษีเงินได

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(พันบาท)

ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน
สําหรับงวดปจจุบัน
ภาษีงวดกอนๆที่บันทึก (สูงไป) ต่ําไป
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลตางชั่วคราว

งบการเงินรวม
2561
2560

15

64,166
95
64,261

64,185
17
64,202

9,101
(4)
9,097

22,301
110
22,411

(2,993)
(2,993)
61,268

577
577
64,779

(2,334)
(2,334)
6,763

(2,696)
(2,696)
19,715

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แทจริง
งบการเงินรวม
2561

กําไรกอนภาษีเงินไดรวม
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได
รายไดที่ไมตองเสียภาษี
คาใชจายตองหามทางภาษี
ผลขาดทุนในปปจจุบันที่ไมรับรูเปน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษีงวดกอนๆที่บันทึกต่ําไป
รวม

อัตราภาษี
(รอยละ)
20

2.1

84

2560
(พันบาท)
2,984,850
596,970
(541,079)
1,875
3,407
95
61,268

อัตราภาษี
(รอยละ)
20

2.2

(พันบาท)
2,886,884
577,377
(521,792)
1,744
7,433
17
64,779
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บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

กําไรกอนภาษีเงินไดรวม
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได
รายไดที่ไมตองเสียภาษี
คาใชจายตองหามทางภาษี
ภาษีงวดกอนๆที่บันทึก (สูงไป) ต่ําไป
รวม

อัตราภาษี
(รอยละ)
20

0.6

2560
(พันบาท)
1,133,493
226,699
(220,393)
461
(4)
6,763

อัตราภาษี
(รอยละ)
20

1.9

(พันบาท)
1,020,261
204,052
(185,781)
1,334
110
19,715

การลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 42 พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559 ใหปรับลดอัตราภาษีเงิน
ไดนิติบุคคลเหลืออัตรารอยละ 20 ของกําไรสุทธิสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559
เปนตนไป
28

สิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนอนุมัติใหกลุมบริษัทไดรับสิทธิประโยชนหลายประการในฐานะผูไดรับการสงเสริม
การลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เกี่ยวกับการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยพอสรุป
สาระสําคัญไดดังนี้
(ก) ใหไดรับยกเวนอากรขาเขาและภาษีสําหรับเครื่องจักรที่ไดรับอนุมัติโดยคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
(ข) ให ไ ด รั บ ยกเว น ภาษี เงิ น ได นิ ติ บุ ค คลสํ าหรั บ กํ าไรสุ ท ธิ ที่ ไ ด จากการประกอบกิ จการที่ ไ ด รับ การส งเสริ ม มี
กําหนดเวลาแปดป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น และ
(ค) ใหไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลรอยละ 50 สําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการ
สงเสริมมีกําหนดเวลาหาป นับแตวันที่สิ้นสุดสิทธิประโยชนตามขอ (ข)

85
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บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
เนื่องจากเปนกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน กลุมบริษัทจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดตามที่ระบุไวใน
บัตรสงเสริมการลงทุน
รายไดที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนและที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุนสรุปไดดังนี้
งบการเงินรวม

2561
กิจการที่
ไดรับการ
สงเสริม

ขายในประเทศ
4,297,478
ตัดรายการระหวางกัน
รวมรายได
4,297,478

กิจการที่
ไมไดรับการ
สงเสริม

กิจการที่
ไดรับการ
สงเสริม

กิจการที่
ไมไดรับการ
สงเสริม

รวม

(พันบาท)
6,279,398
4,273,028
(351,228)
5,928,170
4,273,028

2,086,553
(351,228)
1,735,325

6,359,581
(351,228)
6,008,353

รวม

1,981,920
(351,228)
1,630,692

2560

29 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 คํานวณจากกําไรสําหรับปที่เปนสวนของผู
ถือหุ นสามั ญ ของบริษัทและจํานวนหุ นสามัญ ที่ออกจําหน ายแลวระหวางป โดยวิธีถัวเฉลี่ ยถวงน้ํ าหนั ก แสดงการ
คํานวณดังนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
(พันบาท / พันหุน)
กําไรสําหรับปที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญของบริษัท 2,613,610
2,524,325
1,126,730
1,000,546
จํานวนหุนสามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลกระทบจากการออกหุน
จํานวนหุนสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก (ขั้นพื้นฐาน)
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)
86

923,990
43,836

923,990
-

923,990
43,836

923,990
-

967,826

923,990

967,826

923,990

2.70

2.73

1.16

1.08
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บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
30

เงินปนผล
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินปนผล
ระหวางกาลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.55 บาท เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 535.69 ลานบาท โดยเงินปนผลดังกลาว
ไดจายใหแกผูถือหุนในเดือนกันยายน 2561
ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไร
เปนเงินปนผลสําหรับผลประกอบการป 2560 และกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรของบริษัท ในอัตราหุนละ 1.15 บาท
เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,095.09 ลานบาท ซึ่งบริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลว ในอัตราหุนละ 0.50 บาท
เปนเงินจํานวน 462 ลานบาท คงเหลือเปนเงินปนผลที่จะจายในอัตราหุนละ 0.65 บาท เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 633.08
ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหุนในเดือนพฤษภาคม 2561
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินปนผล
ระหวางกาลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.50 บาท เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 462 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจาย
ใหแกผูถือหุนในเดือนกันยายน 2560
ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไร
เปนเงินปนผลสําหรับผลประกอบการป 2559 และกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรของบริษัท ในอัตราหุนละ 1.10 บาท
เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,016.39 ลานบาท ซึ่งบริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลว ในอัตราหุนละ 0.40 บาท
เป นเงินจํานวน 369.60 ลานบาท คงเหลื อเปนเงินปนผลที่ จะจายในอัตราหุ นละ 0.70 บาท เป นจํานวนเงินทั้ งสิ้น
646.79 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหุนในเดือนพฤษภาคม 2560

31

เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางดานการเงิน
กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ และจากการไมปฏิบัติตามขอกําหนดตามสัญญาของคูสัญญา กลุมบริษัทไมมีการถือหรือออกตราสาร
อนุพันธ เพื่อการเก็งกําไรหรือการคา
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บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
การจัดการความเสี่ยงเปนสวนที่สําคัญของธุรกิจของกลุมบริษัท กลุมบริษัทมีระบบในการควบคุมใหมีความสมดุล
ของระดับความเสี่ยงใหเปนที่ยอมรับได โดยพิจารณาระหวางตนทุนที่เกิดจากความเสี่ยงและตนทุนของการจัดการ
ความเสี่ยง ฝายบริหารไดมีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ยงของกลุมบริษัทอยางตอเนื่องเพื่อใหมั่นใจ
วามีความสมดุลระหวางความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง
การบริหารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนใหมั่นคงเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุน เจาหนี้
และความเชื่ อ มั่ น ของตลาดและก อ ให เกิ ด การพั ฒ นาของธุ ร กิ จ ในอนาคต คณะกรรมการได มี ก ารกํ า กั บ ดู แ ล
ผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งกลุมบริษัทพิจารณาจากสัดสวนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดําเนินงานตอสวนของ
เจาของรวม ซึ่งไมรวมสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม อีกทั้งยังกํากับดูแลระดับการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน
สามัญ
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาด ซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุมบริษัท เนื่องจากดอกเบี้ยของเงินกูยืมสวนใหญ
มีอัตราคงที่ กลุมบริษัทมีความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกูยืม (ดูหมายเหตุขอ 17) กลุมบริษัทไดลดความ
เสี่ยงดังกลาวโดยทําใหแนใจวาดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกูยืมสวนใหญมีอัตราคงที่ และใชตราสารอนุพันธซึ่งสวนใหญ
เปนสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย เพื่อใชในการจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยที่เกิด
จากเงินกูยืมเปนการเฉพาะ
อัตราดอกเบี้ยที่แทจริงของหลักทรัพยที่เปนตราสารหนี้และเงินใหกูยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะที่ครบกําหนด
ชําระหรือกําหนดอัตราใหมมีดังนี้
งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ย
หลังจาก 1 ป
ที่แทจริง
ภายใน 1 ป แตภายใน 5 ป หลังจาก 5 ป
รวม
(รอยละตอป)
(พันบาท)
ป 2560
ไมหมุนเวียน
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
3.75
340,000
340,000
รวม
340,000
340,000
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บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หลังจาก 1 ปแต
ภายใน 1 ป ภายใน 5 ป หลังจาก 5 ป
(พันบาท)

อัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง
(รอยละตอป)
ป 2561
หมุนเวียน
เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
ไมหมุนเวียน
เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

รวม
ป 2560
หมุนเวียน
เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

ไมหมุนเวียน
เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
รวม

3.50

THBFIX3M
+1.55
3.50
5.65

3.50
4.00

THBFIX3M
+1.55
3.50
5.65
3.75

89

รวม

101,000

-

-

101,000

1,823,647
31,237
467,188
2,423,072

5,053,051
94,138
1,401,562
6,548,751

19,621
19,621

6,896,319
125,375
1,868,750
8,991,444

269,700
5,000

-

-

269,700
5,000

1,820,812
17,850
276,250
340,000
2,729,612

6,455,442
125,375
1,868,750
8,449,567

440,877
440,877

8,717,131
143,225
2,145,000
340,000
11,620,056
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บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
อัตราดอกเบี้ยที่แทจริงของหนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะที่ครบกําหนดชําระหรือ
กําหนดอัตราใหมมีดังนี้
งบการเงินรวม
หลังจาก 1 ป
ภายใน 1 ป แตภายใน 5 ป หลังจาก 5 ป
(พันบาท)

อัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง
(รอยละตอป)
ป 2561
หมุนเวียน
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน

ไมหมุนเวียน
หุนกู
รวม
ป 2560
หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
ไมหมุนเวียน
หุนกู
รวม

รวม

2.30
MLR - 1

96,021
3,000

-

-

96,021
3,000

2.20 - 5.55

2,369,374
2,468,395

5,791,195
5,791,195

-

8,160,569
8,259,590

MOR
MLR - 1

1,938
9,000

-

-

1,938
9,000

2.66 - 5.55

2,940,485
2,951,423

7,011,500
7,011,500

649,514
649,514

10,601,499
10,612,437
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บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หลังจาก 1 ป
ภายใน 1 ป แตภายใน 5 ป หลังจาก 5 ป
(พันบาท)

อัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง
(รอยละตอป)
ป 2561
ไมหมุนเวียน
หุนกู
รวม
ป 2560
ไมหมุนเวียน
หุนกู
รวม

รวม

2.20 - 5.55

2,369,374
2,369,374

5,791,195
5,791,195

-

8,160,569
8,160,569

2.66 - 5.55

2,940,485
2,940,485

7,011,500
7,011,500

649,514
649,514

10,601,499
10,601,499

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
บริษัทมีสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเพื่อปองกันความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยที่อาจจะเกิดขึ้น
ในอนาคตสํ าหรั บ การจ ายชํ าระดอกเบี้ ย หุ นกู จากอั ตราดอกเบี้ ย แบบลอยตั วที่ ไ ด รับ จากเงิน ให กูยื ม แก กิจการที่
เกี่ยวของกัน เปนอัตราดอกเบี้ยคงที่ภายใตสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย บริษัทตกลงที่จะแลกเปลี่ยนผลแตกตาง
ระหวางจํานวนดอกเบี้ยแบบอัตราคงที่และอัตราลอยตัวซึ่งคํานวณจากจํานวนเงิน ตามสัญญาที่ตกลงไวในแตละ
ชวงเวลาที่กําหนดไว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จํานวนเงินตามสัญญา 6,896 ลานบาท (2560 : 8,717 ลานบาท) อัตรา
ดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.31 และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX3M บวกรอยละ 1.51
บริษัทยอยไดทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเพื่อปองกันความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตสําหรับเงินกูยืมระยะยาว จากอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวเปนอัตราดอกเบี้ยคงที่ภายใตสัญญา
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย บริษัทยอยตกลงที่จะแลกเปลี่ยนผลแตกตางระหวางจํานวนดอกเบี้ยแบบอัตราคงที่และ
อัตราลอยตัวซึ่งคํานวณจากจํานวนเงิน ตามสัญญาที่ ตกลงไวในแตละชวงเวลาที่กําหนดไว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 จํานวนเงินตามสัญญา 6,322 ลานบาท (2560: 8,509 ลานบาท) อัตราดอกเบี้ยคงที่อยูในระหวางอัตรารอยละ
4.62 ถึงรอยละ 5.39 และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX3M บวกรอยละ 1.80 ถึงรอยละ 2.00 (2560 : อัตราดอกเบี้ย
คงที่อยูในระหวางอัตรารอยละ 4.37 ถึงรอยละ 5.47 และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX3M บวกรอยละ 1.80 ถึงรอย
ละ 2.00)
91
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บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ความเสี่ยงจากเงินตราตางประเทศ
กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ซึ่งเกิดจากการซื้อสินคาที่เปนเงินตราตางประเทศ
กลุมบริษัทไดทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ซึ่งรายการดังกลาวจะมีอายุไมเกินหนึ่งป เพื่อปองกัน
ความเสี่ ยงของสิ น ทรั พ ย แ ละหนี้ สิ น ทางการเงิ นที่ เป น เงิน ตราต างประเทศ สั ญ ญาซื้ อขายเงิน ตราต างประเทศ
ลวงหนา ณ วันที่รายงานเปนรายการที่เกี่ยวของกับรายการซื้อและขายสินคาที่เปนเงินตราตางประเทศในปถัดไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุมบริษัทและบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศอันเปนผลมาจาก
การมีสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศดังนี้
งบการเงินรวม
2561
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(พันบาท)

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
เงินลงทุนอื่น
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเสี่ยง
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศ

27,625
27,625
-

39,393
39,393
-

27,625
27,625
-

39,393
39,393
-

เงินยูโร
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเสี่ยง
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศ

7,349
(5,955)
1,394
-

(79,805)
(79,805)
15,668

-

-

ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ
ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ คือความเสี่ยงที่ลูกคาหรือคูสัญญาไมสามารถชําระหนี้แกกลุมบริษัท ตามเงื่อนไขที่ตกลง
ไว เมื่ อ ครบกํ าหนด ซึ่ งจะก อให เกิ ดความเสี ยหายทางการเงิน แก กลุม บริ ษั ท กลุ ม บริษั ท มี ค วามเสี่ ยงด านเครดิต
เนื่องจากรายไดสวนใหญของบริษัทอยูภายใตสัญญาระยะยาวกับคูสัญญานอยราย อยางไรก็ตามสัญญาโดยทั่วไปจะ
เปนหนวยงานภาครัฐและองคกรภาครัฐหรือเอกชนที่มีขนาดใหญและมีความเสี่ยงที่รับรูอยูในระดับต่ํา
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บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ความเสี่ยงจากสภาพคลอง
กลุมบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเทาเงิน
สดใหเพียงพอตอการดําเนินงานของกลุมบริษัทและเพื่อทําใหผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
มูลคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน มีมูลคาที่ ใกลเคียงกับ
มูลคาตามบัญชีทุกรายการ ยกเวนรายการดังตอไปนี้

มูลคาตาม
บัญชี
31 ธันวาคม 2561
สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
ตราสารทุนที่เปนหลักทรัพยเผื่อขาย
(ในกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น)
1,671.58
ตราสารหนี้ที่เปนหลักทรัพยเผื่อขาย
(ในกองทุนสวนบุคคล)
749.68
ตราสารทุนที่เปนหลักทรัพยเผื่อขาย
(ในกองทุนรวมตราสารทุน)
27.63
หนี้สินทางการเงินที่ไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
หุนกู
(8,160.57)
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
-

93

งบการเงินรวม
มูลคายุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
(ลานบาท)

รวม

-

1,671.58

-

1,671.58

-

749.68

-

749.68

-

27.63

-

27.63

-

(8,339.77)
(195.62)

-

(8,339.77)
(195.62)
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บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

มูลคาตาม
บัญชี
31 ธันวาคม 2560
สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
ตราสารทุนที่เปนหลักทรัพยเผื่อขาย
(ในกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น)
1,223.37
ตราสารหนี้ที่เปนหลักทรัพยเผื่อขาย
(ในกองทุนสวนบุคคล)
258.84
ตราสารทุนที่เปนหลักทรัพยเผื่อขาย
(ในกองทุนรวมตราสารทุน)
39.39
สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
ที่ไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
340.00
หุนกู
(10,601.50)
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
0.08
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศลวงหนา

มูลคาตาม
บัญชี
31 ธันวาคม 2561
สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
ตราสารทุนที่เปนหลักทรัพยเผื่อขาย
(ในกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น)
1,516.47
ตราสารหนี้ที่เปนหลักทรัพยเผื่อขาย
(ในกองทุนสวนบุคคล)
749.68
ตราสารทุนที่เปนหลักทรัพยเผื่อขาย
(ในกองทุนรวมตราสารทุน)
27.63
94

งบการเงินรวม
มูลคายุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
(ลานบาท)

รวม

-

1,223.37

-

1,223.37

-

258.84

-

258.84

-

39.39

-

39.39

-

342.13
(11,550.34)
(300.31)
(0.08)

-

342.13
(11,550.34)
(300.31)
(0.08)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลคายุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
(ลานบาท)

รวม

-

1,516.47

-

1,516.47

-

749.68

-

749.68

-

27.63

-

27.63
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บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

มูลคาตาม
บัญชี
หนี้สินทางการเงินที่ไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
หุนกู
(8,160.57)
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
31 ธันวาคม 2560
สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
ตราสารทุนที่เปนหลักทรัพยเผื่อขาย
(ในกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น)
1,052.88
ตราสารหนี้ที่เปนหลักทรัพยเผื่อขาย
(ในกองทุนสวนบุคคล)
258.84
ตราสารทุนที่เปนหลักทรัพยเผื่อขาย
(ในกองทุนรวมตราสารทุน)
39.39
สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
ที่ไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
หุนกู
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

340.00
(10,601.50)
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลคายุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
(ลานบาท)

รวม

-

(8,339.77)
(7.10)

-

(8,339.77)
(7.10)

-

1,052.88

-

1,052.88

-

258.84

-

258.84

-

39.39

-

39.39

342.13
- (11,550.34)
47.75

342.13
- (11,550.34)
47.75

การวัดมูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรมระดับ 2 สําหรับตราสารทุนที่เปนหลักทรัพยเผื่อขาย คํานวณโดยใชมูลคาสินทรัพยสุทธิ ณ วันที่รายงาน
สําหรับตราสารหนี้ คํานวณโดยใชอัตราผลตอบแทนที่ ป ระกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย ณ วันที่รายงาน
สํ าหรั บตราสารอนุ พั น ธ มู ลค ายุติธรรมอ างอิ งราคาจากนายหน า มู ล ค ายุ ติธรรมของเครื่องมื อ ทางการเงิน สะท อ น
ผลกระทบของความเสี่ยงดานเครดิตและไดรวมการปรับปรุงความเสี่ยงดานเครดิตของกลุมบริษัทและคูสัญญาตาม
ความเหมาะสม
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บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
32

ภาระผูกพันกับกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
งบการเงินรวม
2561
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(พันบาท)

จํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้น
ภายใตสัญญาเชาดําเนินงานที่บอกเลิกไมได
ภายในหนึ่งป
หลังจากหนึ่งปแตไมเกินหาป
รวม

3,358
1,932
5,290

2,134
2,170
4,304

409
105
514

-

จํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้น
ภายใตสัญญาบริการ
ภายในหนึ่งป
หลังจากหนึ่งปแตไมเกินหาป
รวม

60,397
53,381
113,778

66,158
102,456
168,614

928
360
1,288

784
285
1,069

ภาระผูกพันอื่น ๆ
เลตเตอรออฟเครดิตสําหรับซื้อสินคาและวัสดุ
ที่ยังไมไดใช
คําสั่งซื้อที่ผูขายสินคาตกลงแลว
หนังสือค้ําประกันจากธนาคาร
รวม

184,119
152,720
336,839

60,690
110,604
132,616
303,910

-

-

33 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไมไดใช
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุมบริษัท ซึ่งคาดวาจะมี
ผลกระทบที่มีสาระสําคัญตองบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ เมื่อนํามาถือปฏิบัติเปนครั้งแรก มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกลาวกําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม ในปดังตอไปนี้
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บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7*
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9*
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32*
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16*
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 19*

เรื่อง
รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา
การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงิน
การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน
การปองกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิใน
หนวยงานตางประเทศ
การชําระหนี้สินทางการเงินดวยตราสารทุน

มีผลบังคับใช
2562
2563
2563
2563
2563
2563

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใหหลักการโดยรวมในการรับรูรายได ทั้งจํานวนที่รับรูและชวงเวลาที่
รับรู โดยรายไดจะรับรูเมื่อ (หรือ ณ ขณะที่) กิจการสงมอบการควบคุมสินคาหรือบริการใหแกลูกคาดวยมูลคาของ
รายไดที่กิจการคาดวาจะไดรับ
กลุมบริษัทไดประเมินผลกระทบอันเนื่องจากการนํามาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 มาถือปฏิบัติเสร็จสิ้น
แลว พบวาไมมีผลกระทบที่มีสาระสําคัญตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมเครื่องมือทางการเงินเหลานี้ใหขอกําหนดเกี่ยวกับนิยามสินทรัพยทางการเงิน
และหนี้ สินทางการเงินตลอดจนการรับรู การวัดมูลคา การดอยคาและการตัดรายการ รวมถึงหลักการบัญ ชีของ
อนุพันธและการบัญชีปองกันความเสี่ยง
ขณะนี้กลุมบริษัทกําลังพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุมเครือ่ งมือทางการเงินเปนครั้งแรกตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
34 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติเห็นชอบใหเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเรื่องจาย
เงินปนผลสําหรับป 2561 ในอัตราหุนละ 1.20 บาท เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,168.79 ลานบาท ซึ่งบริษัทไดจายปนผล
ระหวางกาลไปแล วในอั ตราหุ น ละ 0.55 บาท เมื่ อวันที่ 10 สิ งหาคม 2561 ตามที่ กลาวไวในหมายเหตุ 30 และจะ
จายเงินปนผลงวดสุดทายในอัตราหุนละ 0.65 บาท ใหแกผูถือหุนเฉพาะผูที่มีสิทธิรับเงินปนผล ทั้งนี้การจายเงินปน
ผลดังกลาวขึ้นอยูกับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนในวันที่ 12 เมษายน 2562
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11 ความรับผิดชอบต่อสังคม

11.1 นโยบายในภาพรวม
บริษัท เอสพีซีจี จ�ำกัด (มหาชน) “SPCG” ในฐานะ
ผู ้ น� ำ ในการพั ฒ นาโครงการผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งาน
แสงอาทิตย์ (Solar Farm) และระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) บริษัทฯ ยึดมั่นการ
ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้ ห ลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี และ
ตระหนักถึงความส�ำคัญของการด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคม สิง่ แวดล้อม ตลอดจนค�ำนึงถึงผลกระทบทีอ่ าจจะมี
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้มีการก�ำหนดนโยบายความรับผิดชอบ
ต่อสังคมดังนี้
1. การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ควบคู ่ ไ ปกั บ การดู แ ลในเรื่ อ ง
สิง่ แวดล้อม ภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ ให้มนั่ ใจ
ว่าการด�ำเนินการใดๆ ของบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
โดยต้ อ งไม่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม อั น จะน� ำ ไปสู ่
ความเชื่อมั่นของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

2. การด�ำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โดยยึดมั่น
ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ สุ จ ริ ต และเป็ น ธรรม โดยค� ำ นึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์และผลกระทบจากการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมถึงการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน
3. การด�ำเนินธุรกิจด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
โดยมีการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ตลอดจนปฏิบัติ
ต่อกันอย่างเสมอภาค ซึ่งเป็นรากฐานของการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
4. การดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม โดยปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
และข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar
Farm) ยังได้รบั การรับรองมาตรฐาน ISO 14001: 2015 อีกด้วย
5. การให้ความส�ำคัญกับการร่วมมือในการพัฒนา
ชุมชนหรือสังคม โดยให้การสนับสนุนการด�ำเนินกิจกรรม
อาสาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคม
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การด�ำเนินงานด้านสิง่ แวดล้อม
SPCG เล็ ง เห็ น ความส� ำ คั ญ เกี่ ย วกั บ ปั ญ หา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นปัญหาระดับโลก
ทีท่ กุ ประเทศต้องร่วมมือกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ตำ�่
กว่า 2% ตามอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ (United Nations Framework Convention
on Climate Change: UNFCCC) หรืออนุสญ
ั ญาฯ ร่วมกันกว่า 
150 ประเทศทัว่ โลก
SPCG มุ ่ ง มั่ น ในการพั ฒ นาธุ ร กิ จ ผลิ ต ไฟฟ้ า จาก
พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อมลภาวะ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม

อย่างยัง่ ยืน ปัจจุบนั สามารถพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์ม และ
จ�ำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ครบ
ทัง้ 36 โครงการ รวมก�ำลังการผลิตกว่า 260 เมกะวัตต์ สามารถ
ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 200,000
ตันต่อปี ทั้งนี้ SPCG ยังตระหนักถึงความส�ำคัญของการ
ให้ความรูใ้ นหลักการท�ำงานของโครงการโซลาร์ฟาร์ม จึงได้จดั ตัง้
ศูนย์เรียนรูโ้ ซลาร์ฟาร์ม (Solar Farm Education Center) ขึน้
ทีโ่ ครงการโซลาร์ฟาร์มแห่งแรก ณ ต�ำบลดอนชมพู อ�ำเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชน และผูส้ นใจ ได้เข้าศึกษาการท�ำงานของโซลาร์ฟาร์ม
อย่างใกล้ชดิ

SPCG ตั้งปณิธานในการด�ำเนินธุรกิจควบคู่กับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่นยืน มาตลอด โดยปี 2561
ทีผ่ า่ นมา ได้มงุ่ มัน่ พัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนา สถานประกอบการสูอ่ ตุ สาหกรรมสีเขียว
ด�ำเนินโครงการโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้ สร้างความเข้าใจ แนวคิด
และความจ�ำเป็นของการเข้าอุตสาหกรรมสีเขียว และการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม บุคลากรภาครัฐ
และประชาชนทั่วไป เป็นผลให้โครงการโซลาร์ฟาร์ม 19 โครงการ จากทั้งหมด 36 โครงการ ของบริษัท โซล่า  เพาเวอร์ จ�ำกัด
บริษัทในเครือของ SPCG สามารถพัฒนาจนได้รับประกาศนียบัตรระดับที่ 4 ระบบสีเขียว (Green Culture) ประกอบด้วย
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บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 1) จ�ำกัด
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 3) จ�ำกัด
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 7) จ�ำกัด
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 2) จ�ำกัด
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 3) จ�ำกัด
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 2) จ�ำกัด
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 2) จ�ำกัด
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 1) จ�ำกัด
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 3) จ�ำกัด
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (อุดรธานี 1) จ�ำกัด
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บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 2) จ�ำกัด
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 6) จ�ำกัด
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 9) จ�ำกัด
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จ�ำกัด
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 1) จ�ำกัด
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จ�ำกัด
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จ�ำกัด
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 2) จ�ำกัด
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (หนองคาย 1) จ�ำกัด

ทัง้ นี้ แสดงให้เห็นถึงความมุง่ มัน่ ของบริษทั ทีม่ คี วามตัง้ ใจในการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งในด้านการส่งเสริม และพัฒนาสถาน
ประกอบการสูอ่ ตุ สาหกรรมสีเขียว โดยในอนาคต SPCG จะมุง่ มัน่ พัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มทัง้ หมด ให้ขนึ้ ไปสูร่ ะดับที่ 4 (Green
Culture) ทั้งหมด และขึ้นระดับที่ 5 (Green Network) ตามล�ำดับในอนาคต

ทั้งนี้ SPCG ยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ได้รับรางวัลแห่งความส�ำเร็จจากองค์กรต่างๆ ดังนี้
SPCG ผ่านเกณฑ์การประเมินธรรมาภิบาลสิง่ แวดล้อมและรับประกาศนียบัตร ในโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลสิง่ แวดล้อม
สถานประกอบการอุตสาหกรรม จากกระทรวงอุตสาหกรรม ประจ�ำปี 2561 จัดขึน้ เพือ่ น�ำหลักธรรมาภิบาลสิง่ แวดล้อมมาเป็นแนวทาง
ในการสร้างระบบการบริหารจัดการ สถานประกอบการเข้าสูก่ ารเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ท�ำให้สถานประกอบการเห็นความส�ำคัญ
ของการอยูร่ ว่ มกับชุมชนและสิง่ แวดล้อม ซึง่ มีสถานประกอบการเข้ารับประกาศนียบัตรกว่า  427 แห่ง ซึง่ บริษทั โซลาร์ เพาเวอร์
(นครพนม 1) จ�ำกัด บริษทั โซลาร์ เพาเวอร์ (นครพนม 2) จ�ำกัด บริษทั โซลาร์ เพาเวอร์ (นครพนม 3) จ�ำกัด และบริษทั โซลาร์
เพาเวอร์ (สุรนิ ทร์ 1) จ�ำกัด เป็น 4 บริษทั ในเครือทีไ่ ด้รบั ประกาศนียบัตรจากโครงการ
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SPCG เข้ารับโล่และประกาศนียบัตรในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” จาก พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสที่ SPCG เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการและลด
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ

นอกจากนี้ SPCG ยังได้จัดท�ำโครงการ 5ส. ส�ำหรับ
โครงการโซลาร์ ฟ าร์ ม ทั้ ง 36 โครงการ โดยหลั ก การ 5ส.
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
• เพื่อยกระดับการท�ำกิจกรรม 5ส. โดยใช้หลักการ
3. (สะสาง, สะดวก, สะอาด) จนปลูกจิตส�ำนึก และจัดท�ำ
มาตรฐานได้เป็น ส4, ส5 (สุขลักษณ, สร้างนิสัย)
• เพื่อท�ำกิจกรรม Big Cleaning Day ให้พนักงาน
มีสว่ นร่วมในการพัฒนาพืน้ ทีท่ ำ� งานให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
• เพื่อน�ำกิจกรรม 5ส. ประยุกต์กับ Green Industry
Level 4 : Green Culture หรื อ วั ฒ นธรรมสี เ ขี ย วโดย
ให้พนักงานน�ำเสนอผลงานหรือข้อเสนอแนะการเพิม่ ผลผลิต
จากอุปกรณ์ทมี่ อี ยูใ่ นโครงการ Solar Farm ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
กิ จ กรรม 5ส. ถื อ ได้ ว ่ า เป็ น ปั จ จั ย พื้ น ฐานส� ำ หรั บ
การบริหารคุณภาพ ทีจ่ ะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมทีด่ ี ในทีท่ ำ� งาน
ให้เกิดบรรยากาศที่น่าท�ำงาน เกิดความสะอาดเรียบร้อย
ในส�ำนักงาน ถูกสุขลักษณะ ท�ำให้พนักงานสามารถใช้ศกั ยภาพ
ของตนเองได้ อ ย่ า งเต็ ม ความสามารถ สร้ า งทั ศ นคติ ที่ ดี
ของพนักงานต่อหน่วยงาน กิจกรรม 5ส. เป็นกลยุทธ์อกี วิธหี นึง่
เปิ ด โอกาสให้ บุ ค ลากรมี ส ่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
เป็ น กิ จ กรรมที่ ท� ำ แล้ ว เห็ น ผลเร็ ว และชั ด เจน นอกจากนี้

กิจกรรม 5ส. จะเป็นพื้นฐานในการน�ำวิธีการบริหารใหม่ๆ
เข้ามาใช้ในอนาคตต่อไป
การด�ำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยัง่ ยืน
และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
SPCG มุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและ
มี จ ริ ย ธรรม ซึ่ ง เป็ น ไปตามคู ่ มื อ จรรยาบรรณในการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ควบคูไ่ ปกับการบริหารจัดการความยัง่ ยืน
และให้ความส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัทฯ
ได้กำ� หนดหลักในการปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียแต่ละกลุม่
ดังนี้
1. ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ลงทุน หมายความรวมถึง
ผู้ถือหุ้นทุกราย กองทุน ผู้ลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
ซึ่งมีส่วนได้เสียในผลประกอบการ การเปลี่ยนแปลงในราคา
หลักทรัพย์ของบริษัท
บริษัทฯ มีนโยบายด�ำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ สุจริต
มีคุณธรรมและจริยธรรม มุ่งพัฒนากิจการ ให้เจริญเติบโต
ก้ า วหน้ า  มี ผ ลประกอบการที่ ดี เพื่ อ สร้ า งผลตอบแทนที่
เหมาะสมให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ผูล้ งทุนอย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน ภายใต้
หลักการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
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2. ลูกค้า
ส�ำหรับธุรกิจโซลาร์ฟาร์มมีลูกค้าเพียงรายเดียว คือ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ส่วนธุรกิจโซลาร์รูฟ และ
ธุรกิจหลังคาเหล็ก ฐานลูกค้าแบ่งเป็นกลุม่ บ้านทีอ่ ยูอ่ าศัย กลุม่ อาคาร
ส�ำนักงาน อาคารพาณิชย์ และกลุม่ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
บริษัทฯ ตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกค้า  และ
ค� ำ นึ ง ถึ ง มาตรฐานความปลอดภั ย ในการปฏิ บั ติ ง าน
โดยได้กำ� หนดนโยบายคุณภาพไว้วา 
่ “บริษทั ฯ จะมุง่ สร้างสรรค์
ความเชื่ อ มั่ น ในคุ ณ ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ พั ฒ นาการออกแบบ
เพื่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด และให้ บ ริ ก ารดี เ ลิ ศ แก่ ลู ก ค้ า
อย่างต่อเนื่อง” ตามนโยบายคุณภาพ “Continuing To Give
Best Value, Best Design, Best Output and Best Service
To All Of Customers”
3. คู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้
บริษัทฯ มีนโยบายสร้างความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจ
กับคูค่ า ้ และ/หรือ เจ้าหนี้ ด�ำเนินธุรกิจบนพืน้ ฐานความเกือ้ หนุน
และเป็นธรรมทัง้ สองฝ่าย การปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า 
้ และ/หรือ เจ้าหนี้
อย่างเสมอภาค หลีกเลี่ยงสถานการณ์ ที่ท�ำให้เกิดความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญาอย่าง
เคร่งครัดเพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน
4. คู่แข่งทางการค้า
บริษทั ฯ มีนโยบายปฏิบตั ติ อ่ คูแ่ ข่งทางการค้าบนพืน้ ฐาน
ของกติกาการแข่งขันที่ยุติธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลความลับ
ของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยวิธกี ารไม่สจุ ริต ไม่เหมาะสม โดยยึดหลัก
การแข่ ง ขั น ต้ อ งด� ำ เนิ น ไปอย่ า งเป็ น ธรรม ไม่ ห ลอกลวง
บิดเบือนข้อมูล หรือใช้วิธีอื่นใดที่ผิดหลักครรลองการแข่งขัน
ทีด่ ี และในบางโอกาสบริษทั ฯ ยังร่วมมือ กับคูแ่ ข่งทางการค้า 
ซึง่ ความร่วมมือดังกล่าวเป็นไปอย่างโปร่งใสไม่ปกปิดข้อตกลง
ที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย
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5. พนักงาน
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับพนักงาน โดยค�ำนึงถึง
ความปลอดภัยและสุขอนามัยต่อสถานทีท่ ำ� งาน และต่อพนักงาน
ซึง่ มีสว่ นช่วยส่งเสริมผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายในการ
ด�ำเนินธุรกิจ เคารพในสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ จึงมีนโยบาย
ดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการจ้างงานที่ยุติธรรม
มีความปลอดภัย มีสวัสดิการ ทีเ่ หมาะสม มีโอกาสพัฒนา และ
มี ค วามก้ า วหน้ า  ส่ ง เสริ ม พนั ก งาน ให้ มุ ่ ง มั่ น ด� ำ เนิ น งาน
ด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไป ตามกฏระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
6. ภาครัฐและหน่วยงานก�ำกับดูแล
บริ ษั ท ฯ ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งและพั ฒ นา
ความเจริญก้าวหน้าของประเทศ โดยยึดปฏิบตั ติ ามกฏหมาย
กฏเกณฑ์ ข้อบังคับ กฏระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง ปฏิบตั ติ ามครรลอง
ประเพณีทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้ความร่วมมือกับ
ภาครั ฐ และหน่ ว ยงานก� ำ กั บ ดู แ ลในการสร้ า งความรู ้
ความเข้าใจทีถ่ กู ต้อง มุง่ พัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน
เป็ น พลั ง งานที่ ยั่ ง ยื น ของประเทศ ในทุ ก ๆรู ป แบบ อาทิ
การแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร การแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยง
เทคโนโลยีกบั ผูป้ ระกอบการต่างประเทศ การร่วมบรรยายหรือ
ให้ ข ้ อ คิ ด เห็ น เพื่ อ สร้ า งความรู ้ ความเข้ า ใจ เพื่ อ พั ฒ นา
อุตสาหกรรมให้เติบโต
7. ชุมชนและสังคม
บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ สมั ค รผู ้ มี ค วามรู ้ แ ละสนใจในธุ ร กิ จ
โซลาร์ ฟ าร์ ม ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ มี ที่ พั ก อาศั ย ในพื้ น ที่ ชุ ม ชน
รอบโครงการทั้ง 36 โครงการ เข้าปฏิบัติงานในห้องควบคุม
และดูแลโซลาร์ฟาร์ม ก่อเกิดความเกื้อกูล สร้างความรู้สึก
มีสว่ นร่วมในการพัฒนาท้องถิน่ ภายใต้มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
ที่เน้นด้านความมั่นคง ความปลอดภัย สุขอนามัย
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11.2 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
SPCG มีเป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม รวมถึงก�ำหนด
แผนงานในการด�ำเนินกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนและสังคม
โดยรวม ซึ่งในปี 2561 มีกิจกรรมดังนี้
11.2.1 กิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้
SPCG เปิดโอกาสให้ นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และผู้ที่สนใจ
เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้โซลาร์ฟาร์ม (Solar Farm Education Center) ซึ่งประกอบด้วยการแสดงนิทรรศการ การบรรยาย
ให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ ตลอดจนเยี่ยมชมพื้นที่ปฎิบัติงานจริง ในโครงการโซลาร์ฟาร์ม เพื่อส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด ปราศจากมลภาวะ ไม่มีผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อม ไม่มตี น้ ทุนค่าเชือ้ เพลิง และสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า  200,000 ตันต่อปี โดยในปี 2561
ทีผ่ า่ นมา มีหน่วยงานเข้าเยี่ยมชม ศูนย์เรียนรู้โซลาร์ฟาร์มทั้งหมด 7 หน่วยงาน รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 273 คน

• คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

• โรงเรียน นานาชาติแองโกลสิงคโปร์ นครราชสีมา

• บริษัท ไบร์ท แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด

• สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
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11.2.2 กิจกรรมเพื่อสังคม
SPCG ตระหนักถึงความส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจเพือ่ สร้างประโยชน์ตอ่ สังคมและสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน ภายใต้นโยบาย
ในการส่งเสริมและสนับสนุนการด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งเป็นการคืนก�ำไรสู่สังคม ด้วยการจัดกิจกรรมให้ความรู้ มอบทุน
การศึกษา สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา รวมถึงกิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ ในรอบปี 2561 ที่ผ่านมาดังนี้

• SPCG สนับสนุนผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

• SPCG สนับสนุนการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ขององค์การบริหารส่วนตำ�บลท่าอ่าง
อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
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• SPCG สนับสนุนโครงการห้องเรียนนี้เพื่อน้อง ของชมรมครูอาสา ณ โรงเรียนบ้านม่วงโป้
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

• SPCG สนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายใน ของสำ�นักงานเทศบาล
ตำ�บลฝั่งแดง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

SPCG Public Company Limited (Head Office)
1 Capital Work Place Building, 10th Floor.
Soi Jamjan Klongton Nua Sub-District,
Wattana, Bangkok 10110

T : +662 011 8111
F : +662 011 8112
E : info@spcg.co.th

บริษัท เอสพีซีจี จำ�กัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส, ชั้น 10. T : +662 011 8111
F : +662 011 8112
ซอยแจ่มจันทร์, แขวงคลองตันเหนือ
E : info@spcg.co.th
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

