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ภาพรวมทางการเงินที่สำ�คัญ
(หน่วย : พันบาท)
2560/2017

2559/2016

2558/2015

4,171,537

5,019,557

4,986,495

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

17,175,788

17,743,670

18,314,469

สินทรัพย์รวม

23,026,638

24,232,276

24,735,660

4,139,478

3,841,857

2,842,636

11,818,438

14,466,386

16,265,303

923,990

923,990

923,990

11,208,200

9,765,890

8,470,357

4,273,029

4,361,507

4,529,465

รายได้จากการขายสินค้า

173,797

155,444

175,377

รายได้จากการให้บริการ

1,561,527

931,145

295,215

รายได้รวมจากการขายและการให้บริการ

6,008,353

5,448,096

5,000,057

รายได้รวม

6,123,177

5,544,302

5,057,637

ค่าใช้จ่ายรวม

3,301,072

2,926,835

2,592,616

กำ�ไรสุทธิ

2,822,105

2,617,467

2,465,021

กำ�ไรเบ็ดเสร็จ

2,802,625

2,605,180

2,481,778

กำ�ไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

2,524,325

2,314,209

2,190,165

กำ�ไรเบ็ดเสร็จส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

2,504,834

2,301,975

2,206,880

2.73

2.50

2.37

อัตรากำ�ไรขั้นต้น

62.1%

64.8%

72.8%

อัตรากำ�ไรสุทธิ

41.2%

41.7%

43.3%

อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงาน

57.2%

60.8%

65.1%

งบแสดงฐานะการเงินรวม
สินทรัพย์หมุนเวียน

หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินรวม
ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำ�ระแล้ว
ส่วนของผู้ถือหุ้น
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
รายได้จากการขายไฟ

กำ�ไรต่อหุ้น (บาท)
อัตราส่วนทางการเงิน

2017
2016

24,735,660
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11,818,438
14,466,386
16,265,303

2017

6,008,353

9,765,890

2016

5,448,096

8,470,357

5,000,057

2017

2,802,625

5,544,302

2016

2,605,180

5,057,637

2,481,778

2017

41.2

64.8

2016

41.7

72.8

อัตรากำไรขั้นตน

2015

62.1

2015

2017

กำไรเบ็ดเสร็จ

2016

รายไดรวม

2015

6,123,177

2015

2017

รายไดรวมจากการขายและการใหบร�การ

2016

สวนของผูถือหุน

2015

11,208,200

2015

2017

หนี้สินรวม

2016

สินทรัพยรวม

2015

2017

24,232,276

2015

23,026,638

2016
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วิสัยทัศน์
SPCG เป็นผู้ นำ� ในการพั ฒนาโครงการผลิ ต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm)
และระบบผลิ ต ไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์
บนหลังคา (Solar Roof) ให้เกิดประสิทธิภาพ
ด้วยความมุ่งมั่นให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่า
ด้วยการออกแบบที่เป็นเลิศ มีประสิทธิภาพสูง
ให้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าและให้บริการที่ดีเลิศ
รวมถึงเป็นหนึ่งในผู้นำ�ตลาดหลังคาเหล็กและ
โครงสร้างเหล็กพร้อมบริการครบวงจร
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พันธกิจ
SPCG เป็ น ผู้ นำ � ในการพั ฒ นาโครงการผลิ ต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) และ
ระบบผลิ ต ไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ บ นหลั ง คา
(Solar Roof) รวมถึงเป็นหนึง่ ในผูน้ �ำ ตลาดหลังคาเหล็ก
และโครงสร้างเหล็กพร้อมบริการครบวงจร ภายใต้
นโยบายคุณภาพ “Continuing To Give Best
Value, Best Design, Best Output and Best
Service To All of Customers” มุง่ มัน่ สร้างสรรค์
ความเชื่ อ มั่ น ในคุ ณ ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ พั ฒ นาการ
ออกแบบเพือ่ ประสิทธิภาพสูงสุด และให้บริการดีเลิศ
แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
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สารจากประธานกรรมการบริษัท
ปี 2560 นับเป็นอีกปีแห่งความสำ�เร็จของบริษัท
เอสพีซีจี จำ�กัด (มหาชน) (“SPCG”) ซึ่งเป็นผลมาจาก
การเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจหลักทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm)
ธุรกิจหลังคาเหล็กและโครงสร้าง และธุรกิจจำ�หน่ายและ
ติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar
Roof) ซึ่ งถือว่าเป็นธุรกิจที่มียอดขายเติบโตอย่างก้าว
กระโดด ทั้งในกลุ่มลูกค้าบ้านที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์
และโรงงานอุตสาหกรรม
ส่งผลให้ในปี 2560 SPCG มีรายได้จากผลประกอบ
การ จำ�นวน 6,008 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปีก่อนที่มีรายได้
รวมจำ�นวน 5,448 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.27% และ
มีกำ�ไรสุทธิรวมจำ�นวน 2,822 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
ทีม่ กี �ำ ไรสุทธิรวมจำ�นวน 2,617 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำ�ไร
สุทธิเพิม่ ขึน้ ในอัตราร้อยละ 7.83% จากปีกอ่ น อีกทัง้ ยังได้
รับการจัดอันดับจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำ�กัด เพิ่มขึ้นจาก
ระดับ “A-” เป็น “A” แนวโน้ม “คงที่”
SPCG ในฐานะผู้ บุ ก เบิ ก ธุ ร กิ จ ผลิ ต ไฟฟ้ า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด ไม่ก่อ
มลภาวะ เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม มีความเชือ่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนา
ธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการบริหารงาน
ภายใต้นโยบายคุณภาพ “Best Value, Best Design,
Best Output and Best Service To All Of Customers” มุง่ มัน่
สร้ า งสรรค์ ค วามเชื่ อ มั่ น ในคุ ณ ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ พั ฒ นา
การออกแบบเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดและให้บริการดีเลิศ
แก่ลกู ค้าอย่างต่อเนือ่ ง ปัจจุบนั SPCG มีโครงการ โซลาร์ฟาร์ม
ทัง้ หมด 36 โครงการ รวมกำ�ลังการผลิตกว่า 260 เมกะวัตต์
สามารถลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้
มากกว่า 200,000 ตันต่อปี
SPCG มีความมุ่งมั่นในการขยายโอกาส ทางธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2560 มีแผนขยายการลงทุนพัฒนา
โครงการโซลาร์ฟาร์มไปยังต่างประเทศ จำ�นวน 2 โครงการ

ซึ่ ง โครงการแรกได้ มี ก ารพั ฒ นาแล้ ว ด้ ว ยกำ � ลั ง การผลิ ต
30 เมกะวัตต์ ณ เมือง Tottori ประเทศญี่ปุ่น โดยมีกำ�หนด
จำ�หน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในไตรมาสที่ 2 ปี
2561 ส่วนอีกโครงการถือเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ ที่มีการ
ร่วมลงทุนกับบริษัทในประเทศญี่ปุ่นอีก 7 บริษัท ขนาดกำ�ลัง
การผลิตประมาณ 480 เมกะวัตต์ ณ เมือง Ukujima ประเทศญีป่ นุ่
ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาแผนการลงทุน นอกจากนี้ SPCG
ยังมีนโยบายที่จะแสวงหาโอกาสและทางเลือกใหม่ในธุรกิจ
เพือ่ สร้างการเติบโตและขยายฐานธุรกิจเพือ่ เป็นการสร้างมูลค่า
เพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นอีกด้วย
ในนามประธานกรรมการของ SPCG ขอขอบคุ ณ
ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ทีใ่ ห้ความไว้ใจและสนับสนุน
การดำ�เนินงานของ SPCG ด้วยดีเสมอมา คณะกรรมการ
คณะผู้บริหาร และพนักงาน SPCG ทุกคนจะมุ่งมั่น ทุ่มเท
ในการปฏิบัติภารกิจ เพื่อให้องค์กรเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนสืบต่อไปในอนาคต

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ
ประธานกรรมการ
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สารจากประธานกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่
ตามขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ อย่ า งเป็ น อิ ส ระ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
ข้อก�ำหนดและแนวทางปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำ กั บ ห ลั ก ท รั พ ย ์ แ ล ะ ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย ์ ( ก . ล . ต . )
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2560 ได้จัดให้มี
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบ
บั ญ ชี และผู ้ ต รวจสอบภายใน รวม 4 ครั้ ง ซึ่ ง กรรมการ
ตรวจสอบทุกท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง เพื่อพิจารณา
ประเด็นปัญหา แลกเปลีย่ นความคิดเห็น รับฟังค�ำชีแ้ จง ตลอดจน
ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัทฯ

นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล
ประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพซึง่ ผลการด�ำเนินการเป็นไปตามแผนการด�ำเนินงาน
ที่วางไว้เป็นอย่างดี โดย บริษัท เอสพีซีจี จ�ำกัด (มหาชน)
มี ผ ลประกอบการที่ ดี ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งจากการเติ บ โต
แบบก้าวกระโดดของบริษทั ในเครือคือ บริษทั โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ
จ�ำกัด (SPR) ด�ำเนินธุรกิจติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Roof) ไปยังกลุ่มครัวเรือน อาคารพาณิชย์
และโรงงานอุตสาหกรรม ซึง่ เป็นธุรกิจพลังงานสะอาดเป็นมิตร
ต่ อ สภาพแวดล้ อ ม ทั้ ง ยั ง ได้ รั บ สนั บ สนุ น จากรั ฐ บาล
เพือ่ การลงทุนในพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนือ่ ง จึงท�ำให้บริษทั ฯ
ประสบความส�ำเร็ จ เป็ น อย่ า งมาก และปั จ จุ บั น บริ ษั ท
มีแผนขยายการลงทุนโซลาร์ฟาร์มไปยังต่างประเทศเพิม่ มากขึน้
โดยในปี 2561 คาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้จากการพัฒนา
โครงการโซลาร์ฟาร์ม ณ เมืองทตโตริ ประเทศญีป่ นุ่ 1 โครงการ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ มีการจัดท�ำ
รายงานทางการเงินและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเป็นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีระบบการบริหารความเสีย่ ง
และระบบการควบคุ ม ภายใน ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล ตลอดจน
มีระบบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

รายงานประจำ � ปี 2560

บริ ษ ั ท เอสพี ซ ี จ ี จำ � กั ด (มหาชน)

BEST

VALUE

BEST

DESIGN
BEST

OUTPUT

BEST

SERVICE
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รายงานประจำ � ปี 2560

บริ ษ ั ท เอสพี ซ ี จ ี จำ � กั ด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท

บริษัท เอสพีซีจี จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อภาษาอังกฤษ

SPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

ประกอบธุรกิจด้านการลงทุน โดยการถือหุ้นบริษัทในเครือ เพื่อดำ�เนินธุรกิจ 3 ด้าน ดังนี้
(1) ธุรกิจลงทุนและพัฒนาโซลาร์ฟาร์ม ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างโซลาร์ฟาร์ม แบบครบวงจร
		 (“Engineering, Procurement and Construction: EPC”) และธุรกิจบริการด้านการปฏิบัติการ
		 การบำ�รุงรักษา และการประมวลผล โซลาร์ฟาร์ม (“Operation, Maintenance and Monitoring: OM&M”)
(2) ธุรกิจหลังคาเหล็กและโครงสร้างพร้อมบริการครบวงจร ทัง้ ด้านการผลิต จัดจำ�หน่ายและให้บริการ
		 ติดตั้งแผ่นเหล็กเคลือบลอนภายใต้นโยบายคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน
(3) ธุรกิจจำ�หน่ายและรับติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof)
ประเภทธุรกิจ

ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่ เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10 ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
(1) ธุรกิจโซลาร์ฟาร์มของกลุ่มบริษัท ตั้งอยู่ในพื้นที่ 10 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 36 แห่ง
(2) ธุรกิจเหล็กมีโรงงาน ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 8 หมู่ 15 ตำ�บลบางพลีใหญ่ อำ�เภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
(3) ธุรกิจจำ�หน่ายและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ตั้งอยู่เลขที่ 1 อาคาร
		 แคปปิตอล เวิรค์ เพลส ชัน้ 9 ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ที่ตั้งโรงงาน

รายงานประจำ � ปี 2560

บริ ษ ั ท เอสพี ซ ี จ ี จำ � กั ด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท		 0107548000137
เว็บไซต์		 www.spcg.co.th
โทรศัพท์		 0-2011-8111
โทรสาร		 0-2011-8112
ทุนจดทะเบียน

1,016,389,000 หุ้น

ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว 923,990,000 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
นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6333
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด
ชั้น 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์
1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2677-2000 โทรสาร 0-2677-2222
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บริ ษ ั ท เอสพี ซ ี จ ี จำ � กั ด (มหาชน)

โครงสร้างสายงานการลงทุนธุรกิจพลังงาน

รายงานประจำ � ปี 2560

บริ ษ ั ท เอสพี ซ ี จ ี จำ � กั ด (มหาชน)
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รายงานประจำ � ปี 2560

บริ ษ ั ท เอสพี ซ ี จ ี จำ � กั ด (มหาชน)

โครงสร้างองค์กรของบริษัท เอสพีซีจี จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริ
คณะกรรมการบริ
ษัท ษัท
Board Board
of Director
of Director
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค
าตอบแทนาตอบแทน
NominationNomination
and Remuneration
and Remuneration
CommitteeCommittee
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee
Audit Committee

กรรมการผู
กรรมการผู
จัดการใหญ
จัดการใหญ
CEO CEO
แผนกตรวจสอบภายใน
แผนกตรวจสอบภายใน
Internal Audit
Internal
Division
Audit Division

รองกรรมการผู
รองกรรมการผู
จัดการใหญจัดการใหญ รองกรรมการผู
รองกรรมการผู
จัดการใหญจัดการใหญ รองกรรมการผู
รองกรรมการผู
จัดการใหญจัดการใหญ
สายบัญชีและการเงิ
สายบัญชีนและการเงิน สายธุรกิจ Solar
สายธุRoof/
รกิจ Solar
Steel Roof/ Steel
สายบริหาร สายบริหาร
EVP : Accounting
EVP : Accounting
& Finance & Finance EVP : SolarEVP
Roof/: Solar
Steel Roof/ Steel
EVP: Management
EVP: Management

รายงานประจำ � ปี 2560

บริ ษ ั ท เอสพี ซ ี จ ี 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

รองกรรมการผูจัดการใหญ
สายปฏิบัติการ
EVP: Operation

รองกรรมการผูจัดการใหญ
สายธุรกิจ Solar Farm
EVP: Solar Farm
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บริ ษ ั ท เอสพี ซ ี จ ี จำ � กั ด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท
และเลขานุการบริษัท

ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ
ประธานกรรมการและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

นายจิราคม ปทุมานนท์
กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายธุรกิจโซลาร์รูฟและหลังคาเหล็ก

นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง
กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายปฏิบัติการ

นายวิทูร มโนมัยกุล
กรรมการ

รายงานประจำ � ปี 2560

นายวันชัย หล่อวัฒนะตระกูล
ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ
พล.ต.ต.วันชัย วิสุทธินันท์
กรรมการ

บริ ษ ั ท เอสพี ซ ี จ ี จำ � กั ด (มหาชน)
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ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

นายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

นางสาวปาริฉัตร ไส้เพี้ย
เลขานุการบริษัท
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รายงานประจำ � ปี 2560

บริ ษ ั ท เอสพี ซ ี จ ี จำ � กั ด (มหาชน)

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ
• ประธานกรรมการ
• กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
• กรรมการผู้จัดการใหญ่
การศึกษา
• ปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาภาวะผู ้ น�ำเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์
ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
• วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ
พลังงานสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• ปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ สาขาบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
• วิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าพลั ง งานทดแทน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
• รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ประวัติการฝึกอบรม
• หลั ก สู ต ร Director Accreditation Program (DAP)
รุ ่ น ที่ 26 ปี 2547 สมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 51
ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร. รุน่ ที่ 9) สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน ปี 2549
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กองบัญชาการกองทัพบก
• หลั ก สู ต รผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง สถาบั น วิ ท ยาการตลาดทุ น
(วตท. รุ่นที่ 12)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบัน
วิทยาการพลังงาน (วพน. รุ่นที่ 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�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
• การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้น�ำขั้นความรู้
ชั้นสูง รุ่นที่ 293 คณะลูกเสือแห่งชาติ

• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP), Class
27/2011, Thai Institute of Directors
• โครงการพัฒนาผู้บริหาร Mini MBA รุ่นที่ 13, มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
• โครงการอบรมความรู้ด้านอนุพันธ์ส�ำหรับผู้ลงทุน
• Marketing Management Course, Connecticut
University, USA
• Renewable Energy Development and Utilization for
Global, Environmental Protection by Department of
Energy Development and Protection (DEDP), Thailand
and New Energy Foundation (NEF), JAPAN
ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จ�ำกัด
• ประธานกรรมการ บริษทั ย่อยทัง้ 34 โครงการของบริษทั โซล่า
เพาเวอร์ จ�ำกัด
• ประธานกรรมการ บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ แอสเซ็ท จ�ำกัด
• ประธานกรรมการ บริษทั ย่อยทัง้ 2 โครงการของบริษทั โซลาร์
เพาเวอร์ แอสเซ็ท จ�ำกัด
• ประธานกรรมการ บริษัท แคปปิตอล เรสซิเดนซ์ จ�ำกัด
• ประธานกรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
• ประธานกรรมการ บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จ�ำกัด
• ประธานกรรมการ บริษัท แคปปิตอล เวิร์ค เพลส จ�ำกัด
• ประธานกรรมการ บริษัท เอสพีซีจี ลีสซิ่ง จ�ำกัด(1)
• ประธานกรรมการ บริษัท สตีล แอนด์ โซล่า รูฟ จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท เอ็นเนเกท (ประเทศไทย) จ�ำกัด(2)
• ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินปู ถัมภ์ สมัยที่ 25
(พ.ศ. 2558-2561)
• อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย
• ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
• ประสบการณ์การท�ำงาน
• พ.ศ. 2533 – 2550 กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซลาร์ ตรอน
จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุ: (1) บริ ษั ท เอสพี ซี จี ลี ส ซิ่ ง จ�ำกั ด จดทะเบี ย นยกเลิ ก บริ ษั ท
		 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560
(2) บริษัท เอ็นเนเกท (ประเทศไทย) จ�ำกัด จดทะเบียนยกเลิก
		 บริษัท เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560

รายงานประจำ � ปี 2560

นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง
• กรรมการ
• กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการ
การศึกษา
• วิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าพลั ง งานทดแทน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
• คุรุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประวัติการฝึกอบรม
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่
55 ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 66
ปี 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 2
ปี 2558 ส�ำนักงบประมาณ
• หลั ก สู ต รการบริ ห ารจั ด การด้ า นความมั่ น คงขั้ น สู ง
(สวปอ.มส.) รุ่นที่ 8 ปี 2559 สมาคมวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์
• หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 7 ปี
2560
• การอบรมระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
(Information Security Management System: ISMS) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 27001: 2013
• การอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับบริหาร ปี 2560
• การอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�ำงาน ระดับ
บริหารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
• การอบรมเจ้าหน้าที่บริหารด้านการบริหารระบบควบคุม
คุณภาพ ISO 9001: 2000
• Technology and Design Solar Pumping System
Program 1991, Photovoltaic System and Application
Program 1995, Solarex, Australia
• Solar Technology and Design Program 1995, Arco
Solar, Singapore
• Solar Technology Program 1998 Showa shell, Phuket,
Thailand

บริ ษ ั ท เอสพี ซ ี จ ี จำ � กั ด (มหาชน)
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• Solar Technology System Program 2004 SMA Solar
Academy and KMUTT, Bangkok, Thailand
• Solar Technology for Off Grid & On Grid Program
2008
• Solar Modules and Process Control Program 2008
• Solar Modules Technology Program 2009 Siemens
AG, Germany
• Solar and Application Design Program 2009
• Solar System and Quality Control Program 2010
• Solar Technology and Long Term Reliability of System
Program 2011, Kyocera Corporation, Tokyo, Japan
ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัทย่อยทั้ง 34 โครงการของบริษัท โซล่า
เพาเวอร์ จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ แอสเซ็ท จ�ำกัด
• กรรมการ บริษทั ย่อยทัง้ 2 โครงการของบริษทั โซลาร์ เพาเวอร์
แอสเซ็ท จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท สตีล แอนด์ โซล่า รูฟ จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท เอสพีซีจี ลีสซิ่ง จ�ำกัด(1)
ประสบการณ์การท�ำงาน
• พ.ศ. 2533 - 2550 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านปฏิบตั กิ าร
บริษัท โซลาร์ตรอน จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุ: (1) บริ ษั ท เอสพี ซี จี ลี ส ซิ่ ง จ�ำกั ด จดทะเบี ย นยกเลิ ก บริ ษั ท
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560
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รายงานประจำ � ปี 2560

บริ ษ ั ท เอสพี ซ ี จ ี จำ � กั ด (มหาชน)

นายจิราคม ปทุมานนท์
• กรรมการ
• รองกรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ สายธุ ร กิ จ โซลาร์ รู ฟ และ
หลังคาเหล็ก
การศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึกอบรม
• หลั ก สู ต ร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 92 ปี 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท สตีล แอนด์ โซล่า รูฟ จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท เอสพีซีจี ลีสซิ่ง 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 บริษัท เจเพ็น จ�ำกัด (รับจ้างออกแบบ
โรงไฟฟ้า)
ประสบการณ์การท�ำงาน
• พ.ศ. 2533 - 2551 วิศวกรที่ปรึกษา บริษัท เพาเวอร์ไลน์
เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
• พ.ศ. 2551 - 2552 วิศวกรที่ปรึกษา บริษัท สงวนวงศ์
อุตสาหกรรม จ�ำกัด
หมายเหตุ: (1) บริ ษั ท เอสพี ซี จี ลี ส ซิ่ ง จ�ำกั ด จดทะเบี ย นยกเลิ ก บริ ษั ท
		
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560

นายวิทูร มโนมัยกุล
กรรมการ
การศึกษา
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการจัดการคุณภาพ)
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม เอ็น จี กรุ๊ป
(2015) จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท แมงป่อง 1989 จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท เอสพีซีจี ลิสซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)(1)
ประสบการณ์การท�ำงาน
• พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม เอ็น
จี กรุ๊ป (2015) จ�ำกัด
• พ.ศ. 2551 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั แมงป่อง 1989 จ�ำกัด
(มหาชน)
• พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสพีซีจี จ�ำกัด
(มหาชน)
หมายเหตุ: (1) บริ ษั ท เอสพี ซี จี ลี ส ซิ่ ง จ�ำกั ด จดทะเบี ย นยกเลิ ก บริ ษั ท
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560

รายงานประจำ � ปี 2560

พลต�ำรวจตรีวันชัย วิสุทธินันท์
• กรรมการ
การศึกษา
• ปริ ญ ญาโท ศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต (รั ฐ ศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ปริญญาตรี รัฐประสานศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อย
ต�ำรวจ
ประวัติการฝึกอบรม
• หลั ก สู ต ร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 43 ปี 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
• หลักสูตร Finance for Non - Finance Directors (FN)
รุ่นที่ 22 ปี 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 11
ปี 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting
(QFR) รุ่นที่ 4 ปี 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 72
ปี 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• 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
• หลักสูตรวิชาการต�ำรวจ วิทยาลัยต�ำรวจ Bramshill ประเทศ
อังกฤษ
• หลั ก สู ต รการสื บ สวนสอบสวนวิ ท ยาลั ย ต�ำรวจสากล
สหรัฐอเมริกา International Police Academy (U.S.A.)

บริ ษ ั ท เอสพี ซ ี จ ี จำ � กั ด (มหาชน)
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ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
• ประธานกรรมการสรรหา บริษทั ยานภัณฑ์ จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยานภัณฑ์ จ�ำกัด
(มหาชน)
• กรรมการคณะกรรมการพิจารณาภาพยนต์และวีดีทัศน์
กระทรวงวัฒนธรรม
• กรรมการ บริษัท เอสพีซีจี ลีสซิ่ง จ�ำกัด(1)
ประสบการณ์การท�ำงาน
• พ.ศ. 2553 -2556 กรรมการคณะกรรมการจริยาธรรมกรม
การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
• อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
• อดีตที่ปรึกษากรรมาธิการการต�ำรวจ สภาผู้แทนราษฎร
• อดีตที่ปรึกษากรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร
• อดีตทีป่ รึกษาประจ�ำคณะกรรมาธิการการยุตธิ รรมและการ
ต�ำรวจ วุฒิสภา
หมายเหตุ: (1) บริ ษั ท เอสพี ซี จี ลี ส ซิ่ ง จ�ำกั ด จดทะเบี ย นยกเลิ ก บริ ษั ท
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560

026

รายงานประจำ � ปี 2560

บริ ษ ั ท เอสพี ซ ี จ ี จำ � กั ด (มหาชน)

นายวันชัย หล่อวัฒนะตระกูล
• ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการอิสระ
การศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการพัฒนา
แหล่งน�้ำ Asian Institute of Technology (AIT)
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึกอบรม
• หลักสูตร Finance for Non - Finance Directors (FND)
รุ่นที่ 1 ปี 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 43
ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�ำหรับ
นักบริหารระดับสูง (ปปร. รุ่นที่ 6) สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน
ปี 2549 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กองบัญชาการ
กองทัพบก
ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการ การประปานครหลวง
• กรรมการ สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย
ประสบการณ์การท�ำงาน
• พ.ศ. 2556 - 2558 กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ บริษัท
จั ด การและพั ฒ นาทรั พ ยากรน�้ ำ ภาคตะวั น ออก จ�ำกั ด
(มหาชน)
• พ.ศ. 2556 - 2558 กรรมการ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์
จ�ำกัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2551 - 2552 กรรมการ การประปานครหลวง
หมายเหตุ: ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการอิสระ
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
ประวัติการฝึกอบรม
• หลักสูตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 146 ปี 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 38 ปี
2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
• ประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ล�่ำสูง (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษทั เอเจ เทคโนโลยี (บริษทั ในเครือของ บริษทั
เอสพีซีจี จ�ำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์การท�ำงาน
• พ.ศ. 2555 – 2556 ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระบริษัท เอสพีซีจี จ�ำกัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2553 – 2554 ทีป่ รึกษา รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง
• พ.ศ. 2554 – ปัจจุบนั ทีป่ รึกษาคณะกรรมาธิการการยุตธิ รรม
และการต�ำรวจ วุฒิสภา
หมายเหตุ: ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการอิสระ
แทนนายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ ซึ่งครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ตรวจสอบ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

รายงานประจำ � ปี 2560

นายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการอิสระ
การศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
• ข้าราชการบ�ำนาญ

บริ ษ ั ท เอสพี ซ ี จ ี จำ � กั ด (มหาชน)
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นายชัยวัฒน์ ตั้งสุวรรณพานิช
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน
การศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• บั ญ ชี บั ณ ฑิ ต คณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึกอบรม
• หลั ก สู ต ร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 31 ปี 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)

ประสบการณ์การท�ำงาน
• พ.ศ. 2531 วิ ศ วกรโยธา เทศบาลเมื อ งนครสวรรค์
จ.นครสวรรค์
• พ.ศ. 2543 หั ว หน้ า กองช่ า ง เทศบาลเมื อ งเสนา
จ.พระนครศรีอยุธยา
• พ.ศ. 2548 ผู้อ�ำนวยการกองช่าง เทศบาลต�ำบลไพศาลี
จ.นครสวรรค์
• พ.ศ. 2549 ผู้อ�ำนวยการกองช่าง เทศบาลเมืองสิงห์บุรี
จ.สิงห์บุรี
• พ.ศ. 2551 ผูอ้ �ำนวยการกองช่าง เทศบาลต�ำบลเจ้าพระยา
สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี
• พ.ศ. 2554 ผูอ้ �ำนวยการส่วนการโยธา เทศบาลนครแหลมฉบัง
จ.ชลบุรี

นางสาวปาริฉัตร ไส้เพี้ย
• เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ: นายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
แทน ผศ.(พิเศษ) ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ ซึ่งครบวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่ง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 และได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

การศึกษา
• บริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต (สาขาธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศ)
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

นายชาญชัย บัณฑิตเสาวภาคย์
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม
การศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้าก�ำลัง จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การท�ำงาน
• พ.ศ. 2554 - 2555 ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
• พ.ศ. 2556 - 2557 รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
• พ.ศ. 2558 – ปั จ จุ บั น รองกรรมการผู ้ จั ด การใหญ่
บริษัท เอสพีซีจี จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท สตีล แอนด์ โซล่า รูฟ จ�ำกัด
ประสบการณ์การท�ำงาน
• พ.ศ. 2556-2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสพีซีจี
จ�ำกัด (มหาชน)

ประวัติการฝึกอบรม
• หลั กสู ตรผู ้ ปฏิ บั ติง านเลขานุ การบริ ษั ท (Advance for
Corporate Secretaries) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• การอบรมระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
(Information Security Management System: ISMS) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 27001: 2013
ประสบการณ์การท�ำงาน
• พ.ศ. 2551 - 2556 เลขานุการ สภาวิศกร
• พ.ศ. 2557 - 2558 เลขานุการบริหาร บริษทั เอสพีซจี ี จ�ำกัด
(มหาชน)
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รายงานประจำ � ปี 2560

บริ ษ ั ท เอสพี ซ ี จ ี จำ � กั ด (มหาชน)

• นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
• ลักษณะการประกอบธุรกิจ
• ปัจจัยความเสี่ยง

รายงานประจำ � ปี 2560

บริ ษ ั ท เอสพี ซ ี จ ี จำ � กั ด (มหาชน)
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1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษทั เอสพีซจี ี จ�ำกัด (มหาชน) ชือ่ ย่อ SPCG เป็นบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้หมวด
ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ด�ำเนินธุรกิจในรูปแบบ
Holding Company กล่าวคือ SPCG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บริษัทในเครือรวมจ�ำนวน 42 บริษัท SPCG มีทุนจดทะเบียน
ทัง้ หมดจ�ำนวน 1,016,389,000 หุน้ ซึง่ มีทนุ จดทะเบียนช�ำระ
แล้ว จ�ำนวน 923,990,000 บาท มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
SPCG เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มแห่งแรก
ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งในปี
2557 บริษัทฯ ได้จ�ำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial
Operation Date: COD) ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครบทั้ง
36 โครงการ โดยมีก�ำลังการผลิตรวมกว่า  260 เมกะวัตต์
ตั้งอยู่ในพื้นที่ 10 จังหวัด แบ่งเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Tottori, Japan (30MW)

Invested by
Solar Power Asset Co., Ltd (SPA)

ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา สกลนคร นครพนม ขอนแก่น
บุรีรัมย์ สุรินทร์ หนองคาย อุดรธานี เลย และภาคกลาง ได้แก่
จังหวัดลพบุรี บนเนื้อที่รวมกว่า 5,000 ไร่
SPCG เป็นผูร้ เิ ริม่ พัฒนาติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) ทั้งในรูปแบบบ้านที่อยู่
อาศัย อาคารพาณิชย์ อาคารส�ำนักงาน อาคารส่วนราชการ
และโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ด�ำเนินธุรกิจ Solar
Roof มาตั้งแต่ปี 2556
นอกจากนั้น SPCG ยังได้ขยายการลงทุนธุรกิจโซลาร์
ฟาร์ม โดยลงทุนในประเทศญี่ปุ่น ณ เมืองทตโตะริ ด้วยก�ำลัง
การผลิ ต 30 เมกะวั ต ต์ ซึ่ ง จะมี ก� ำ หนดจ� ำ หน่ า ยไฟฟ้ า
เชิงพาณิชย์ (COD) ในเดือนมีนาคม 2561
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รายงานประจำ � ปี 2560

บริ ษ ั ท เอสพี ซ ี จ ี จำ � กั ด (มหาชน)

ลำ�ดับ บริษัทและบริษัทในเครือ

ชื่อย่อ ทุนจดทะเบียน ลักษณะธุรกิจ
(บาท)

COD1

1

บริษัท เอสพีซีจี จำ�กัด (มหาชน)

SPCG

1,016,389,000 Holding Company

-

2

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำ�กัด

SPC

1,500,000,000 - ธุรกิจลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
- ธุรกิจ EPC และ OM&M โดยให้
บริการแก่โรงไฟฟ้าที่พัฒนาโดยบริษัท
โซล่า เพาเวอร์ จำ�กัด

-

3

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด

SPE

10,000,000

ธุรกิจ EPC และ OM&M โดยให้
บริการแก่ลูกค้าภายนอกกลุ่มบริษัท

-

4

บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ แอสเซ็ท จำ�กัด

SPA

240,000,000

ธุรกิจร่วมทุนเพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์

-

รายงานประจำ � ปี 2560

ลำ�ดับ บริษัทและบริษัทในเครือ

บริ ษ ั ท เอสพี ซ ี จ ี จำ � กั ด (มหาชน)

ชื่อย่อ ทุนจดทะเบียน ลักษณะธุรกิจ
(บาท)

031

COD1

5

บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จำ�กัด

SPR

400,000,000

ผู้นำ�ทางด้านระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
พร้อมบริการครบวงจร

-

6

บริษัท สตีล แอนด์ โซล่ารูฟ จำ�กัด

SSR

57,373,340

ผู้ผลิตติดตั้งหลังคาเหล็กเคลือบและ
โครงสร้างเหล็กพร้อมบริการติดตั้ง
ครบวงจร

-

7

SPCG Holding Pte Ltd. (Singapore)

-

1,000,000

Holding Company

-

8

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จำ�กัด

KR1

320,000,000

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

21 เม.ย. 2553

9

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จำ�กัด

SN1

217,800,000

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

9 ก.พ. 2554

10

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จำ�กัด

NP1

218,100,000

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

22 เม.ย. 2554

11

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 2) จำ�กัด

KR2

219,900,000

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

13 ก.ย. 2554

12

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จำ�กัด

LO1

220,500,000

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

15 ก.ย. 2554

13

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 1) จำ�กัด

KK1

226,500,000

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

15 ก.พ. 2555

14

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จำ�กัด

KR3

188,750,000

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

9 มี.ค. 2555

15

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จำ�กัด

KR4

199,250,000

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

14 พ.ค. 2555

16

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จำ�กัด

KR7

188,750,000

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

30 พ.ค. 2555

17

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 5) จำ�กัด

KR5

157,500,000

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

15 ม.ค. 2556

18

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 8) จำ�กัด

KR8

157,500,000

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

15 ม.ค. 2556

19

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 9) จำ�กัด

KR9

160,000,000

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

16 ม.ค. 2556

20

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 3) จำ�กัด

KK3

157,500,000

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

17 ม.ค. 2556

21

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 4) จำ�กัด

KK4

157,500,000

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

17 ม.ค. 2556

22

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 5) จำ�กัด

KK5

157,500,000

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

18 ม.ค. 2556

23

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 8) จำ�กัด

KK8

157,500,000

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

18 ม.ค. 2556

24

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 6) จำ�กัด

KR6

160,000,000

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

26 มิ.ย. 2556

25

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 1) จำ�กัด

BR1

160,000,000

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

26 มิ.ย. 2556

26

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 2) จำ�กัด

BR2

160,000,000

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

26 มิ.ย. 2556
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บริ ษ ั ท เอสพี ซ ี จ ี จำ � กั ด (มหาชน)

ลำ�ดับ บริษัทและบริษัทในเครือ

ชื่อย่อ ทุนจดทะเบียน ลักษณะธุรกิจ
(บาท)

COD1

27

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 2) จำ�กัด

KK2

165,000,000

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

29 ก.ค. 2556

28

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 7) จำ�กัด

KK7

162,500,000

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

1 ต.ค. 2556

29

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 2) จำ�กัด

NP2

157,500,000

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

27 ก.พ. 2557

30

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (หนองคาย 1) จำ�กัด

NK1

157,500,000

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

28 ก.พ. 2557

31

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 3) จำ�กัด

BR3

157,500,000

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

6 มี.ค. 2557

32

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 3) จำ�กัด

NP3

157,500,000

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

10 มี.ค. 2557

33

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (อุดรธานี 1) จำ�กัด

UD1

162,500,000

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

1 เม.ย. 2557

34

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 2) จำ�กัด

LO2

165,000,000

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

24 เม.ย. 2557

35

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 2) จำ�กัด

SN2

157,500,000

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

25 เม.ย. 2557

36

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 3) จำ�กัด

SR3

157,500,000

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

29 เม.ย. 2557

37

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 9) จำ�กัด

KK9

157,500,000

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

20 พ.ค. 2557

38

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 10) จำ�กัด

KK10

165,000,000

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

20 พ.ค. 2557

39

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 6) จำ�กัด

KK6

157,500,000

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

30 พ.ค. 2557

40

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 1) จำ�กัด

SR1

165,000,000

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

27 มิ.ย. 2557

41

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 2) จำ�กัด

SR2

165,000,000

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

27 มิ.ย. 2557

42

บริษัท เอเจ เทคโนโลยี จำ�กัด

AJ

75,000,000

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

25 มิ.ย. 2556

43

บริษัท ทิพยนารายณ์ จำ�กัด

TP

80,000,000

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

25 มิ.ย. 2556

หมายเหตุ:
1. COD (Commercial Operation Date) วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
2. บริษัท เอ็นเนเกท (ประเทศไทย) จ�ำกัด ได้จดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560
3. บริษัท เอสพีซีจี ลีสซิ่ง จ�ำกัด ได้จดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560
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1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายในการ
ด�ำเนินงานของบริษัทและบริษัทในเครือ
ภายใต้วสิ ยั ทัศน์ SPCG เป็นผูน้ ำ� ในการพัฒนาโครงการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) และระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof)
ให้เกิดประสิทธิภาพ ด้วยความมุ่งมั่นให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทรง
คุณค่าด้วยการออกแบบที่เป็นเลิศ มีประสิทธิภาพสูง ให้ผล
ตอบแทนอย่างคุ้มค่าและให้บริการที่ดีเลิศ รวมถึงเป็นหนึ่ง
ในผู้น�ำตลาดหลังคาเหล็กและโครงสร้างเหล็กพร้อมบริการ
ครบวงจร
ด้วยพันธกิจ SPCG เป็นผูน้ ำ� ในการพัฒนาโครงการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) และระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) รวมถึงเป็น
หนึ่งในผู้น�ำตลาดหลังคาเหล็กและโครงสร้างเหล็กพร้อม
บริการครบวงจร ภายใต้นโยบายคุณภาพ “Continuing To
Give Best Value, Best Design, Best Output and Best
Service To All of Customers” มุง่ มัน่ สร้างสรรค์ความเชือ่ มัน่
ในคุณค่าผลิตภัณฑ์ พัฒนาการออกแบบเพื่อประสิทธิภาพ
สูงสุด และให้บริการดีเลิศแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจ ปัจจุบนั SPCG ประกอบ
ธุรกิจ 3 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจลงทุนและพัฒนาโครงการโซลาร์
ฟาร์ม บริการรับเหมาก่อสร้างโซลาร์ฟาร์มแบบครบวงจร และ
บริการด้านการปฏิบัติการ การบ�ำรุงรักษา และการประมวล
ผลโซลาร์ฟาร์ม ธุรกิจจ�ำหน่ายหลังคาเหล็กและโครงสร้าง
เหล็กพร้อมบริการครบวงจร และธุรกิจจ�ำหน่ายและติดตั้ง
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ซึง่ SPCG ได้
มีเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจที่ชัดเจนทั้ง 3 ประเภท ดังนี้
1.1.1 ธุรกิจลงทุนและพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์ม
ถือเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งด�ำเนินการภายใต้
ทีมงานของบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จ�ำกัด (SPC), บริษัท โซลาร์
เพาเวอร์ แอสเซ็ท จ�ำกัด (SPA) และบริษัท โซล่า  เพาเวอร์
เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด (SPE) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทฯ
ประกอบด้วยผูบ้ ริหารและทีมงานทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในธุรกิจ
พลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีเป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจ ดังนี้
(1) พัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มของบริษัทในเครือ
จ�ำนวน 36 โครงการ โดยแต่ละโครงการจะด�ำเนินการภายใต้
บริษัทในเครือที่จัดตั้งขึ้นมารองรับการด�ำเนินงานโดยเฉพาะ

รวมทั้งสิ้น 36 บริษัท (Project Companies) รวมทั้งยังมี
ศักยภาพในการรับพัฒนาโซลาร์ฟาร์มให้แก่เอกชนรายอื่น
ทั้งในและต่างประเทศในอนาคต
(2) เป็นผูน้ ำ� ในการให้บริการรับเหมาก่อสร้างโซลาร์
ฟาร์มแบบครบวงจร (Engineering, Procurement and
Construction: EPC)
(3) เป็นผู้น�ำในการให้บริการด้านการปฏิบัติการ
การบ�ำรุงรักษา และการประมวลผลโซลาร์ฟาร์ม (Operation,
Maintenance and Monitoring: OM&M)
(4) มุง่ เน้นให้ความรูค้ วามเข้าใจแก่ประชาชนทัว่ ไป
เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ แ ละผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อม จึงได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรู้ความ
เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ พลั ง งานสะอาด เป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
บนพืน้ ทีก่ ว่า 1,000 ตารางเมตร ในบริเวณโครงการโซลาร์ฟาร์ม
(โคราช1) จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งภายในศูนย์เรียนรู้ประกอบ
ด้ ว ยนิ ท รรศการแสดงความรู ้ ค วามเข้ า ใจเรื่ อ งพลั ง งาน
แสงอาทิตย์ ห้องอบรมแก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชน
ทั่วไป ตลอดจนพื้นที่ส�ำหรับชมโครงการโซลาร์ฟาร์ม
(5) แสวงหาโอกาสในการขยายธุ ร กิ จ พลั ง งาน
แสงอาทิตย์ที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ ทัง้ การลงทุนเอง การร่วมลงทุน และการให้บริการ
รับเหมาก่อสร้างโซลาร์ฟาร์มแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มโอกาส
ในการเติบโตของบริษัทฯ ต่อไป
1.1.2 ธุ ร กิ จ หลั ง คาเหล็ ก และโครงสร้ า งพร้ อ มบริ ก าร
ครบวงจร
บริษทั ฯ ด�ำเนินนโยบายเพือ่ การเป็นหนึง่ ในผูน้ ำ� ทางด้าน
การผลิต จัดจ�ำหน่ายและให้บริการติดตั้งแผ่นเหล็กเคลือบ
ลอนภายใต้ น โยบายคุ ณ ภาพและมาตรฐานเดี ย วกั น
โดยบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าได้รับ
สินค้าและบริการที่มีคุณภาพและได้รับความพึงพอใจสูงสุด
บริษัทฯ มีเป้าหมายทางธุรกิจเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด
ส�ำหรับวัสดุมุงหลังคาเป็นหลัก โดยบริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัท
สตีล แอนด์ โซล่า รูฟ จ�ำกัด (SSR) เพือ่ รับโอนธุรกิจเหล็กแยก
ออกมาจาก SPCG เพื่ อ ให้ ง ่ า ยต่ อ การควบคุ ม ดู แ ลตาม
ลักษณะของธุรกิจ และได้ดำ� เนินการจริงจังภายใต้ผบู้ ริหารและ
ทีมงานทีม่ ปี ระสบการณ์สงู ชุดเดิม โดยใช้กลยุทธ์ดงั ต่อไปนี้
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(1) มุง่ เน้นการเพิม่ สายผลิตภัณฑ์ทสี่ ง่ เสริมกับธุรกิจ
โซลาร์ฟาร์มเพือ่ ส่งเสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลุม่ บริษทั ฯ เช่น
โครงยึดแผง และหลังคาแผงโซลาร์ (Solar Roof) เป็นต้น
เพือ่ รองรับการเติบโตของธุรกิจอันเนือ่ งมาจากนโยบายภาครัฐ
ด้านการส่งเสริมการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
(2) พัฒนารูปแบบการน�ำเสนอสินค้าของบริษัทฯ
จากการขายผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว
(Product Selling) เป็นการน�ำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้
ร่วมกันในงานโครงการเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า 
(Concept Selling) เช่ น การสร้ า งโรงรถโดยมี โ ครงเป็ น
เหล็กแปก�ำลังสูงและใช้หลังคาเหล็กขึน้ ลอนเป็นหลังคา เป็นต้น
เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า แบบ One-stop service ซึ่ ง จะเป็ น
การอ�ำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น
(3) ขยายฐานลูกค้า  โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าญี่ปุ่นที่
เริ่ ม เปิ ด กว้ า งยอมรั บ การใช้ เ หล็ ก มาตรฐานออสเตรเลี ย
มากขึ้ น โดยน� ำ เสนอรู ป ลอนที่ เ ป็ น ที่ นิ ย มในกลุ ่ ม โรงงาน
อุตสาหกรรมญี่ปุ่น
(4) ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง
ตามมาตรฐานสากล ISO 9001: 2000 และเพิ่มทักษะในการ
ท�ำงานของพนักงานโดยจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การท�ำงาน และจัดสภาพแวดล้อม
ภายในให้มีความปลอดภัยและเอื้อต่อการท�ำงาน
(5) มุ่งเน้นกลุ่มของงานราชการ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับ
การอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ต รามาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม
(มอก.) อันเป็นการเพิ่มศักยภาพของผลิตภัณฑ์บริษัทฯ ให้มี
มาตรฐานเป็นทีย่ อมรับในวงกว้างมากขึน้ อีกทัง้ เป็นการขยาย
ฐานลูกค้าใหม่ๆ ในอนาคต
1.1.3 ธุรกิจจ�ำหน่ายและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา
บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จ�ำกัด (SPR) มีความเชื่อมั่น
ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าอย่างครบวงจร ภายใต้ “WIN WIN WIN”
• WIN : ลูกค้าของ SPR ไม่เพียงแต่จะได้ใช้พลังงาน
สะอาดเท่านั้น แต่ยังสามารถช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่าย
ทางด้านค่าไฟฟ้าได้อีกด้วย
• WIN : SPR มี ค วามมุ ่ ง มั่ น ในเรื่ อ งของคุ ณ ภาพ
ผลิตภัณฑ์และการบริการให้กบั ลูกค้าเป็นส�ำคัญ ซึง่ ทาง SPR
มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความเข้าใจ และเชี่ยวชาญ
ในผลิตภัณฑ์สูงกว่ามาตรฐานทั่วไป เพื่อให้ลูกค้าเกิดความ
มั่นใจ

• WIN : SPR ท�ำทุกอย่างให้เป็นเรือ่ งง่าย ด้วยการบริการ
ที่ครบวงจรในทุกๆ ด้าน
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ SPR แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
(1) กลุ่มลูกค้าบ้านที่อยู่อาศัย
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 SPR ได้แต่งตั้งบริษัท โฮม
โปรดักซ์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ HomePro เป็นตัวแทน
จ�ำหน่ายระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา 
(Solar Roof) ส� ำ หรั บ บ้ า นที่ อ ยู ่ อ าศั ย โดยมี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
มาตรฐาน 4 ขนาด คือ S, M, L และ XL
โดยในปัจจุบนั HomePro ได้จดั สรรพืน้ ทีใ่ นการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ จ�ำนวน 61 สาขาทัว่ ประเทศ ซึง่ เป็นจุดให้ความ
รูเ้ กีย่ วกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา SPR
Solar Roof และอีกทั้งสาขา HomePro ทั่วประเทศทั้ง 82
สาขา ยังเป็นจุดจ�ำหน่ายและให้บริการของ SPR Solar Roof
แก่ผู้ที่สนใจ ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งสามารถดูรายละเอียด
ได้ที่ www.sprsolarroof.co.th หรือ HomePro Call Center:
02-831-6000
ในปี 2560 SPR ได้มีการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขายอย่างต่อเนือ่ ง ภายใต้แบรนด์ SPR Solar Roof
ซึง่ เป็นผูน้ ำ� ในการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา ดังนี้

• เมื่ อวั น ที่ 17-26 มี น าคม 2560 SPR ร่ ว มออกบูธ
แสดงสินค้าเพือ่ แนะน�ำผลิตภัณฑ์ SPR Solar Roof ภายในงาน
HomePro Expo ครั้ ง ที่ 25 จั ด โดยบริ ษั ท โฮม โปรดั ก ส์
เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ HomePro ซึง่ ถือเป็น งานแสดง
สินค้าตกแต่งบ้านจากผูผ้ ลิตชัน้ น�ำกว่า  300 บริษทั ทีร่ ว่ มกัน
ลดราคาพร้อมโปรโมชัน่ สุดพิเศษ ณ ฮอลล์ 5-8 ศูนย์แสดงสินค้า
และการประชุมอิมแพค อารีนา 
่ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
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• เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 SPR ร่วมกับสายงานธุรกิจ
บริการ Private Banking ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน) (Homepro)
จั ด งานเสวนาเพื่ อ แนะน� ำ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ “SPR Solar Roof
นวัตกรรมแห่งการประหยัดพลังงาน” ให้กบั กลุม่ ลูกค้ารายใหญ่
ของธนาคารที่มีความสนใจเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์และ
มีความประสงค์ติดตั้งโซลาร์รูฟ ณ อาคารส�ำนักงานใหญ่
บริษทั เอสพีซจี ี จ�ำกัด (มหาชน) ซอยทองหล่อ 20 กรุงเทพมหานคร

• เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 และวันที่ 1 พฤษภาคม
2560 SPR ร่วมออกบูธแสดงสินค้าเพือ่ แนะน�ำผลิตภัณฑ์ SPR
Solar Roof ภายในงาน “DBS: Induction day และ First day
of school 2017” โดยเน้นการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้
การติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคากับ
กลุ ่ ม ผู ้ ป กครองและคณาจารย์ ข องโรงเรี ย น ณ โรงเรี ย น
เด่นหล้า ราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี
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• เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 SPR ร่วมกับ “กรุงศรี
เอ็กซ์คลูซีฟ” ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) และ
บริ ษั ท โฮม โปรดั ก ส์ เซ็ น เตอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน) จั ด งาน
“Afternoon Tea with CEO: SPCG” เพือ่ ให้ความรูค้ วามเข้าใจ
เรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์ในหัวข้อ “ลดรายจ่ายฝ่าวิกฤต
กับโซลาร์รฟู ” เพือ่ ประหยัดค่าไฟฟ้า “ติดปุป๊ ลดปัป๊ ” ลดต้นทุน
ด� ำ เนิ น งานและสร้ า งก� ำ ไรที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ให้ กั บ เจ้ า ของธุ ร กิ จ
ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริหารและเจ้าของกิจการเป็น
จ�ำนวนมาก ณ อาคารส�ำนักงานใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จ�ำกัด
(มหาชน) ซอยทองหล่อ 20 กรุงเทพมหานคร

• เมื่อวันที่ 21-30 กรกฎาคม 2560 SPR ร่วมออกบูธ
แสดงสินค้า เพื่อแนะน�ำผลิตภัณฑ์ SPR Solar Roof ภายใน
งานโฮมโปร แฟร์ ครั้งที่ 2 (HomePro Fair 2017) ซึ่งได้รับ
ความสนใจจากลู ก ค้ า เป็ น จ� ำ นวนมากในการเปิ ด ส� ำ รวจ
เพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

• เมือ่ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 SPR ร่วมกับบริษทั โฮม โปรดักส์
เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ HomePro จัดงานสัมมนา “ลงทุนโซลาร์
รูฟเสรีกบั SPR” เพือ่ ให้ความรูก้ บั ประชาชนในเรือ่ งระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าภายใน
บ้าน ซึง่ การจัดงานสัมมนาในครัง้ นีถ้ อื ได้วา 
่ เป็นการเตรียมความพร้อม
ให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจในนโยบายโซลาร์รูฟเสรี โดยมีผู้เข้าร่วม
สัมมนากว่า 95 คน ณ ห้องฟีนกิ ส์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม
อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี
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(2) กลุ่มลูกค้าอาคารพาณิชย์ อาคารส�ำนักงาน อาคาร
ส่วนราชการ
SPR ได้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) ให้แก่ลูกค้า
อาคารพาณิ ช ย์ ทั้ ง ในกรุ ง เทพมหานครและต่ า งจั ง หวั ด
เพื่อประโยชน์ทางตรงในการประหยัดค่าไฟฟ้าแก่ลูกค้า และ
ประโยชน์ทางอ้อม เช่น การปลดปล่อยก๊าซ CO2 ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งในการก่อปัญหาสภาวะโลกร้อน
(3) กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม
กลุ ่ ม ลู ก ค้ า อุ ต สาหกรรม ส่ ว นใหญ่ ป ระกอบไปด้ ว ย
กลุม่ ธุรกิจด้านเทคโนโลยี โรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจรายย่อย
รวมไปถึงกลุม่ ธุรกิจอืน่ ๆ กว่า 10 ประเภททัว่ ประเทศ อีกทัง้ ยังมี
การติดตั้งให้กับหน่วยงานภาครัฐ ธนาคารแห่งประเทศไทย
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกด้วย
SPR มีแผนการด�ำเนินงานอย่างชัดเจน โดยมีพันธมิตร
ทางธุรกิจร่วมกับ Kyocera Corporation (Kyocera) ซึ่งเป็น
ผู้น�ำในนวัตกรรมการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีคุณภาพ
สูงสุดในระดับสากล SPR มีความใส่ใจในการผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ เพือ่ ให้ลกู ค้าได้รบั ผลประโยชน์สงู สุดจาก
การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา 
(Solar Roof)
SPR มีความมุ่งมั่นในการบริการลูกค้าดังนี้
การขาย : SPR ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของค่าใช้จ่าย
ด้านไฟฟ้าของลูกค้าทีส่ ามารถควบคุมได้ โดยการติดตัง้ ระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof)
ซึง่ เป็นการตอบโจทย์การควบคุมรายจ่ายค่าไฟฟ้าให้กบั ลูกค้า 
ทั้ ง ยั ง เป็ น การสนั บ สนุ น การใช้ พ ลั ง งานสะอาด ซึ่ ง SPR
มีทีมงานขายที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) เริม่ ตัง้ แต่

การออกแบบการติดตั้ง การยื่นเอกสารราชการ รวมไปถึง
การบริการหลังการขายให้กับลูกค้าอีกด้วย
การบริการทางการเงิน : SPR มีบริการธุรกิจสินเชื่อ
เช่าซือ้ ให้กบั ลูกค้าในการลงทุนติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) โดยค�ำนึงถึงต้นทุนใน
การติดตัง้ ของลูกค้าแต่ละราย อีกทัง้ SPR ยังมีการคิดค้นและ
พัฒนารูปแบบทางธุรกิจให้เหมาะสมกับลูกค้าในแต่ละราย
ทั้งสัญญาเช่าด�ำเนินงานและสัญญาทางการเงิน เป็นต้น
การบริการด้านวิศวกรรม : SPR มีทีมงานวิศวกรรม
ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการให้บริการลูกค้า  ตั้งแต่
การส� ำ รวจ การติ ด ตั้ ง การทดสอบการท� ำ งานของระบบ
รวมไปถึงการบริการหลังการขาย
การติ ด ตั้ ง : SPR มุ ่ ง เน้ น การให้ บริ การลู กค้ าอย่าง
ครบวงจร หลังจากการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Roof) เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยก�ำหนดให้มี
การประชุ ม ร่ ว มกั บ ลู ก ค้ า เพื่ อ วางแผนการด� ำ เนิ น งาน
เพื่ อป้ องกั นการผิ ดพลาด ตลอดจนถึ ง การเชื่ อมต่ อระบบ
ให้แล้วเสร็จ
การประมวลผลและการบ�ำรุงรักษา : หลังจากทีม่ กี าร
เชื่อมต่อระบบเสร็จสิ้นแล้ว SPR มีการติดตามค่าพลังงาน
ผ่านทางระบบประมวลผลและการใช้พลังงานของลูกค้า
ในแบบเรียลไทม์ โดยมีการรายงานผลออกมาในรูปแบบ
รายงานประจ�ำวัน ประจ�ำเดือน และประจ�ำปี ซึ่งสามารถ
แสดงผลทัง้ ค่าพลังงาน จ�ำนวนหน่วยทีผ่ ลิตได้จากระบบการใช้
พลังงานของลูกค้า สภาพภูมอิ ากาศ และประมาณการลดการ
ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ช้ันบรรยากาศ รายงานนี้จะ
ท� ำ ให้ ลู ก ค้ า สามารถทราบถึ ง ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ของระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคา (Solar Roof) และ
SPR ยังสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งยัง
สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่ง ในการวางแผนการใช้พลังงานได้
อย่างเหมาะสมอีกด้วย
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1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
1.2.1 การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่ส�ำคัญของบริษัท เอสพีซีจี จ�ำกัด (มหาชน)
25 เมษายน 2557

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 ได้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิด มีผู้ค�้ำประกัน
ชนิดทยอยช�ำระคืนเงินต้น ในวงเงินมูลค่า 4,000 ล้านบาท ซึ่งหุ้นกู้ดังกล่าว มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.55 ต่อปี
มีก�ำหนดการช�ำระเงินต้นทุก 6 เดือน และช�ำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยจะครบก�ำหนดช�ำระไถ่ถอน
ในวันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 ทัง้ นี้ การออกหุน้ กูด้ งั กล่าวมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ช�ำระเงินกูเ้ ดิมของบริษทั โซล่า เพาเวอร์ จ�ำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และ/หรือ ใช้ในการด�ำเนินงานหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและกลุ่มบริษัท

25 เมษายน 2557

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2557 ได้อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจำ�นวน 83,998,952 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพือ่ รองรับการเพิม่ ทุนแบบมอบอำ�นาจทัว่ ไป (General
Mandate) โดยกำ�หนดให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำ�กัด (Private Placement)
จำ�นวน 83,998,952 หุ้น

9 พฤษภาคม 2557

บริษัทฯ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2557 อนุมัติให้จำ�หน่ายหุ้นสามัญ ในบริษัท โซล่า เพาเวอร์
(ขอนแก่น 10), (เลย 2), (สุรินทร์ 1), (สุรินทร์ 2) จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือให้กับบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์
เนชั่นแนล จำ�กัด (PEA ENCOM) และเข้าทำ�สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นรวมทั้งหมด 4 ฉบับ

5 มิถุนายน 2557

บริษทั ฯ โดยมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 4/2557 อนุมตั จิ ดั สรรหุน้ สามัญ เพิม่ ทุนโดยวิธเี สนอขายหุน้ ต่อ
บุคคลในวงจำ�กัด (Private Placement) จำ�นวน 83,998,952 หุน้ ให้แก่บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (GED)
หรือบริษัท ในเครือ GED ตามที่ GED กำ�หนดซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ
กับบริษัทฯ โดยกำ�หนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 21.93 บาท ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคา
ที่ไม่ต่ำ�กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด

8 สิงหาคม 2557

บริษัทฯ โดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2557 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำ�ไรสะสม
จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำ�หรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 หุ้นละ 0.40 บาท
จำ�นวน 923,990,000 หุ้น รวมเป็นจำ�นวนเงิน 369,596,000 บาท และกำ�หนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับ
ผู้ถือหุ้นในวันที่ 5 กันยายน 2557

7 พฤศจิกายน 2557

บริษัทฯ โดยมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 อนุมัติหักภาษี ณ ที่จ่ายสำ�หรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
จำ�นวนร้อยละ 10 ของเงินปันผลที่จ่ายทั้งหมด มูลค่ารวม 36,615,950 บาท ให้แก่กรมสรรพากร

25 เมษายน 2558

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2558 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำ�หรับผล การดำ�เนินงานประจำ�ปี 2557
สำ�หรับงวดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2557 หุ้นละ 0.45 บาท จำ�นวน 923,990,000 หุ้น รวมเป็นจำ�นวน
เงิน 415,795,500 บาท และกำ�หนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558

27 สิงหาคม 2558

จัดตั้งบริษัท เอสพีซีจี ลีสซิ่ง จำ�กัด (SPCG LEASING) เพื่อประกอบธุรกิจให้สินเชื่อลิสซิ่ง แก่บริษัท และโรงงานต่างๆ
ในการลงทุนทำ�ระบบโซลาร์รูฟ และระบบประหยัดพลังงาน ในรูปแบบต่างๆ เพื่อประหยัดพลังงานและสนับสนุน
การใช้พลังงานทดแทนในประเทศ โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100

28 ตุลาคม 2558

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 13,000 ล้านบาท
เพื่อนำ�เงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปปล่อยกู้ให้แก่บริษัทย่อยเพื่อให้บริษัทย่อยนำ�เงินดังกล่าวไปชำ�ระ
คืนหนี้เงินกู้ซึ่งตนมีอยู่ในปัจจุบัน (Refinance) และ/หรือ ใช้ในการดำ�เนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็น
เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

5 พฤศจิกายน 2558

บริษัทฯ โดยมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำ�เนินงานสำ�หรับ
รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2558 หุ้นละ 0.44 บาท จำ�นวน 923,990,000 หุ้น
รวมเป็นจำ�นวนเงิน 406,555,600 บาท และกำ�หนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 4 ธันวาคม 2558
พร้อมทั้งอนุมัติจัดสรรทุนสำ�รองตามกฎหมายเพิ่มเติมประจำ�ปี 2558 จำ�นวน 43,550,821.70 บาท
ซึ่งได้มีการจัดสรรทุนสำ�รองตามกฎหมายไว้แล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำ�นวน 48,848,178.30 บาท
รวมเป็นจำ�นวน 92,399,000 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ

038

รายงานประจำ � ปี 2560

บริ ษ ั ท เอสพี ซ ี จ ี จำ � กั ด (มหาชน)

5 พฤศจิกายน 2558

บริษัทฯ โดยมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 อนุมัติกำ�หนดวัตถุประสงค์ที่แน่ชัด ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้
ของบริษัทฯ ดังนี้ “เพื่อนำ�เงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปปล่อยกู้ให้แก่บริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทย่อยนำ�
เงินดังกล่าวไปชำ�ระคืนหนี้เงินกู้ ซึ่งตนมีอยู่ในปัจจุบัน (Refinance) เต็มจำ�นวน และ/หรือ เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องใน
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ”

14 ธันวาคม 2558

จดทะเบียนเลิกบริษัท เอสพีซีจี แคปปิตอล จำ�กัด (ซึ่งบริษัท เอสพีซีจี จำ�กัด(มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100)

16 ธันวาคม 2558

บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่สถาบันการเงินและผู้ลงทุนรายใหญ่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำ�นวน
เงินทั้งสิ้น 12,500 ล้านบาท เพื่อให้บริษัทย่อยนำ�เงินดังกล่าว ไปชำ�ระคืนหนี้เงินกู้กับสถาบันการเงินซึ่งตนมีอยู่ใน
ปัจจุบันทั้ง 7 แห่ง การออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ สามารถปลดล็อคเงื่อนไขทางการเงินต่างๆ ที่
มีกับสถาบันการเงิน ทั้งในส่วนของเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำ�กัดในการใช้จำ�นวน 1,170 ล้านบาท และ ลดภาระค่า
ใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเงินกู้เดิม รวมถึงปลดภาระจำ�นองที่ดิน และเครื่องจักรทั้งหมดของโครงการโซลาร์
ฟาร์มทั้ง 36 โครงการ

22 เมษายน 2559

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำ�หรับผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2558
ในอัตราหุ้นละ 0.81 บาท สำ�หรับงวดตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2558 จำ�นวน 923,990,000 หุ้น
รวมเป็นจำ�นวนเงิน 748,431,900 บาท และกำ�หนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

5 สิงหาคม 2559

บริษัทฯ โดยมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำ�เนินงานงวดวันที่
1 มกราคม 2559 - วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท จำ�นวน 923,990,000 หุ้น รวมเป็นจำ�นวนเงิน
369,596,000 และกำ�หนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 2 กันยายน 2559

20 ธันวาคม 2559

บริษัทฯ แจ้งย้ายที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่ของบริษัทฯ ณ เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10 ซอยแจ่มจันทร์
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

24 กุมภาพันธ์ 2560

บริษัทฯ โดยมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 อนุมัติเปิดบริษัท SPCG Holding Pte. Ltd. ในประเทศสิงคโปร์
รูปแบบบริษัทเอกชนจำ�กัดโดยหุ้น (Private Company Limited)

21 เมษายน 2560

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2560 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำ�หรับผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2559
สำ�หรับงวดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2559 หุ้นละ 0.70 บาท จำ�นวน 923,990,000 หุ้น
รวมเป็นจำ�นวนเงิน 646,793,000 บาท และกำ�หนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

6 มิถุนายน 2560

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำ�นวน 92,399,000 บาท
จากทุนจดทะเบียนเดิมจำ�นวน 923,990,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำ�นวน 1,016,389,000 บาท
โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจำ�นวน 92,399,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพือ่ จัดสรรให้แก่บคุ คลในวงจำ�กัด
ตามแบบมอบอำ�นาจทั่วไป (General Mandate) จำ�นวนไม่เกิน 92,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

11 สิงหาคม 2560

บริษัทฯ โดยมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำ�เนินงานงวดวันที่
1 มกราคม 2560 - วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จำ�นวน 923,990,000 หุ้น รวมเป็นจำ�นวนเงิน
461,995,000 บาท และกำ�หนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 8 กันยายน 2560

6 ธันวาคม 2560

จดทะเบียนเลิกบริษัท เอสพีซีจี ลีสซิ่ง จำ�กัด (ซึ่งบริษัท เอสพีซีจี จำ�กัด(มหาชน) ถือหุ้น ร้อยละ 100)

รายงานประจำ � ปี 2560

1.2.2

บริ ษ ั ท เอสพี ซ ี จ ี จำ � กั ด (มหาชน)

039

การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่ส�ำคัญของบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จ�ำกัด

27 กุมภาพันธ์ 2557

ดำ�เนินการจำ�หน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) โครงการโซลาร์ฟาร์มภายใต้การพัฒนาของบริษัท โซล่า เพาเวอร์
(นครพนม 2) จำ�กัด โดยเชื่อมโยงสายส่งและจำ�หน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

28 กุมภาพันธ์ 2557

ดำ�เนินการจำ�หน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) โครงการโซลาร์ฟาร์มภายใต้การพัฒนาของบริษัท โซล่า เพาเวอร์
(หนองคาย 1) จำ�กัด โดยเชื่อมโยงสายส่งและจำ�หน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

6 มีนาคม 2557

ดำ�เนินการจำ�หน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) โครงการโซลาร์ฟาร์มภายใต้การพัฒนาของบริษัท โซล่า เพาเวอร์
(บุรีรัมย์ 3) จำ�กัด โดยเชื่อมโยงสายส่งและจำ�หน่ายไฟฟ้าให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

10 มีนาคม 2557

ดำ�เนินการจำ�หน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) โครงการโซลาร์ฟาร์มภายใต้การพัฒนาของบริษัท โซล่า เพาเวอร์
(นครพนม 3) จำ�กัด โดยเชื่อมโยงสายส่งและจำ�หน่ายไฟฟ้าให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

9 พฤษภาคม 2557

ขายหุ้นและเข้าทำ�สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นกับบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด ในบริษัท โซล่า เพาเวอร์
(เลย 2), (ขอนแก่น 10), (สุรินทร์ 1) และ (สุรินทร์ 2) จำ�กัด

28 พฤษภาคม 2557

กู้ยืมเงินจากบริษัท เอสพีซีจี จำ�กัด (มหาชน) ในวงเงินไม่เกิน 3,300,000,000 บาท เพื่อชำ�ระคืนเงินกู้ส่วนทุน
ของบริษัทฯ (Equity Bridging Loan) ให้แก่สถาบันการเงินเป็นจำ�นวนเงินประมาณ 2,500,000,000 บาท และ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำ�ไรสะสมสำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 จำ�นวน
596,172,778.70 บาท

17 ธันวาคม 2557

บริษัทฯ โดยมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2557 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำ�นวน 300,000,000.00
บาท และอนุมัติซื้อหุ้นคืนจากมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (EforE) ตามสัญญาให้สิทธิการซื้อขายหุ้น (Put and
Call Option) ในบริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) และ (นครพนม 1) จำ�กัด เป็นจำ�นวน 2,178,000 หุ้น และ
2,180,000 หุ้น ตามลำ�ดับ มูลค่ารวม 50,148,995 บาท ทำ�ให้สัดส่วนการถือหุ้นของ บริษัทฯ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 61

16 มิถุนายน 2558

บริษัทฯ โดยมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำ�เนินงานงวด 1
มกราคม 2558 – 31 มีนาคม 2558 และกำ�ไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ หุ้นละ 2 บาท จำ�นวน 150,000,000
หุน้ รวมเป็นจำ�นวนเงิน 300,000,000 บาท และกำ�หนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ในวันที่ 30 มิถนุ ายน 2558

16 กันยายน 2558

บริษัทฯ โดยมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำ�เนินงาน
งวด 1 เมษายน 2558 – 30 มิถุนายน 2558 และกำ�ไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ หุ้นละ 0.80 บาท จำ�นวน
150,000,000 หุ้น รวมเป็นจำ�นวนเงิน 120,000,000 บาท และกำ�หนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นในวัน
ที่ 30 กันยายน 2558

16 พฤศจิกายน 2558

บริษัทฯ โดยมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำ�ไรสุทธิของบริษัทฯ
หุ้นละ 7.30 บาท จำ�นวน 150,000,000 หุ้น รวมเป็นจำ�นวนเงิน 1,095,000,000 บาท และกำ�หนดจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 ธันวาคม 2558

18 เมษายน 2559

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำ�หรับผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2558 ใน
อัตราหุ้นละ1.54 บาท สำ�หรับงวดตั้งแต่เดือนตุลาคมถึง เดือนธันวาคม 2558 จำ�นวน 150,000,000 หุ้น รวมเป็น
จำ�นวนเงิน 231,000,000 บาท และกำ�หนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 เมษายน 2559

3 มิถุนายน 2559

บริษัทฯ โดยมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำ�เนินงานของบ
ริษัทฯ งวดวันที่ 1 มกราคม 2559 - วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 หุ้นละ 1.56 บาท จำ�นวน 150,000,000 หุ้น รวมเป็น
จำ�นวนเงิน 234,000,000 บาท และกำ�หนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 มิถุนายน 2559
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12 กรกฎาคม 2559

บริษัทฯ โดยมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 อนุมัติซื้อหุ้นคืนจากบริษัท อินเตอร์ เนชั่นแนล ไฟแนนซ์
คอร์ปอร์เรชั่น (“IFC”) ตามราคาตลาด (Market Price) เป็นจำ�นวนเงินรวมทั้งสิ้น 169,675,616 บาท และอนุมัติมอบ
อำ�นาจให้นางสาววันดี กุญชรยาคง เป็นผู้มีอำ�นาจลงนามหรือกระทำ�การแทนบริษัทฯ พร้อมประทับตราบริษัทฯ ใน
การลงนามเอกสารทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนของบริษัทฯ

27 กันยายน 2559

บริษทั ฯ โดยมติคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2559 อนุมตั จิ า่ ยเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ
งวดวันที่ 1 มิถุนายน 2559 - วันที่ 31 สิงหาคม 2559 หุ้นละ 1.85 บาท จำ�นวน 150,000,000 หุ้น รวมเป็น
จำ�นวนเงิน 277,500,000 บาท และกำ�หนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 กันยายน 2559

13 ตุลาคม 2559

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ บริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ

20 ธันวาคม 2559

บริษัทฯ โดยมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำ�เนินงานของ
บริษัทฯ งวดวันที่ 1 กันยายน 2559 - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 หุ้นละ 0.75 บาท จำ�นวน 150,000,000 หุ้น
รวมเป็นจำ�นวนเงิน 112,500,000 บาท และกำ�หนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2559

11 เมษายน 2560

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2560 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำ�หรับผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2559
ในอัตราหุน้ ละ1.85 บาท สำ�หรับงวดเดือนธันวาคม 2559 จำ�นวน 150,000,000 หุน้ รวมเป็นจำ�นวนเงิน 277,500,000 บาท
และกำ�หนดจ่าย เงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 เมษายน 2560

22 มิถุนายน 2560

บริษัทฯ โดยมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำ�เนินงานของ
บริษัทฯ งวดวันที่ 1 มกราคม 2560 - วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 หุ้นละ 1.71 บาท จำ�นวน 150,000,000 หุ้น
รวมเป็นจำ�นวนเงิน 256,500,000 บาท และกำ�หนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ในวันที่ 23 มิถนุ ายน 2560

18 กันยายน 2560

บริษัทฯ โดยมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำ�เนินงานของ
บริษัทฯ งวดวันที่ 1 มิถุนายน 2560 - วันที่ 31 สิงหาคม 2560 หุ้นละ 1.27 บาท จำ�นวน 150,000,000 หุ้น
รวมเป็นจำ�นวนเงิน 190,500,000 บาท และกำ�หนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ในวันที่ 22 กันยายน 2560

15 ธันวาคม 2560

บริษัทฯ โดยมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำ�เนินงานของ
บริษัทฯ งวดวันที่ 1 กันยายน 2559 - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 หุ้นละ 1.08 บาท จำ�นวน 150,000,000 หุ้น
รวมเป็นจำ�นวนเงิน 162,000,000 บาท และกำ�หนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560
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ลำ�ดับ

1.3 โครงสร้างธุรกิจและภาพรวมของการถือหุ้นบริษัทในเครือของเอสพีซีจี

1

บริษัทและบริษัทในเครือ

ชื่อย่อ

วันที่จดทะเบียน

บริษัท เอสพีซีจี จำ�กัด (มหาชน)

SPCG

16 มีนาคม 2548

ทุนจด
ทะเบียน

จำ�นวนหุ้น

1,016,389,000 923,990,000

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

มูลค่าที่
ตราไว้
ต่อหุ้น
1

ผู้ถือหุ้น

คิด
เป็น
(%)

1.กลุ่มตระกูลกุญชรยาคง
2.Gulf International Investment
(Hong Kong) Limited
3. Kyocera Corporation
4. Others

49.03
9.09

10

บริษัท เอสพีซีจี จำ�กัด (มหาชน)

100

1.46
40.42

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 แอนด์ โซล่ารูฟ จำ�กัด

SSR

5 กันยายน 2554

57,373,340

5,737,334

10

บริษัท เอสพีซีจี จำ�กัด (มหาชน)

100

7

SPCG Holding Pte Ltd. (Singapore)

-

21 เมษายน 2560

1,000,000

1,000,000

1

บริษัท เอสพีซีจี จำ�กัด (มหาชน)

100

8

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. บริษทั ไทยฟ้า เพาเวอร์ จำ�กัด

85
15

9

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

10

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

11

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

12

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จำ�กัด

LO1

25 ธันวาคม 2552

220,500,000

22,050,000

10

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

56
44

13

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 1) จำ�กัด

KK1

29 ธันวาคม 2552

226,500,000

22,650,000

10

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

70
30

14

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จำ�กัด

KR3

26 มีนาคม 2553

188,750,000

18,875,000

10

1.บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำ�กัด
2.บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี
โฮลดิ้ง จำ�กัด(มหาชน)

60
40

15

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.บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรโี ฮลดิง้
จำ�กัด(มหาชน)

60
40

16

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จำ�กัด

KR7

26 มีนาคม 2553

188,750,000

18,875,000

10

1.บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำ�กัด
2. บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี
โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

60
40

17

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 5) จำ�กัด

KR5

26 มีนาคม 2553

157,500,000

15,750,000

10

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำ�กัด

100

18

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 8) จำ�กัด

KR8

26 มีนาคม 2553

157,500,000

15,750,000

10

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำ�กัด

100

19

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 9) จำ�กัด

KR9

26 มีนาคม 2553

160,000,000

16,000,000

10

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำ�กัด

100

20

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 3) จำ�กัด

KK3

26 มีนาคม 2553

157,500,000

15,750,000

10

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำ�กัด

100
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ลำ�ดับ

บริษัทและบริษัทในเครือ

ชื่อย่อ

วันที่จดทะเบียน

ทุนจด
ทะเบียน

จำ�นวนหุ้น

มูลค่าที่
ตราไว้
ต่อหุ้น

21

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 4) จำ�กัด

KK4

26 มีนาคม 2553

157,500,000

15,750,000

10

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำ�กัด

100

22

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 5) จำ�กัด

KK5

26 มีนาคม 2553

157,500,000

15,750,000

10

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำ�กัด

100

23

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 8) จำ�กัด

KK8

26 มีนาคม 2553

157,500,000

15,750,000

10

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำ�กัด

100

24

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 6) จำ�กัด

KR6

26 มีนาคม 2553

160,000,000

16,000,000

10

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำ�กัด

100

25

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

26

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

27

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 2) จำ�กัด

KK2

26 มีนาคม 2553

165,000,000

16,500,000

10

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำ�กัด

100

28

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 7) จำ�กัด

KK7

26 มีนาคม 2553

162,500,000

16,250,000

10

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำ�กัด

100

29

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 2) จำ�กัด

NP2

25 มีนาคม 2553

157,500,000

15,750,000

10

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำ�กัด

100

30

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (หนองคาย 1) จำ�กัด

NK1

5 มกราคม 2553

157,500,000

15,750,000

10

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำ�กัด

100

31

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (บุรรี มั ย์ 3) จำ�กัด

BR3

26 มีนาคม 2553

157,500,000

15,750,000

10

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำ�กัด

100

32

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 3) จำ�กัด

NP3

25 มีนาคม 2553

157,500,000

15,750,000

10

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำ�กัด

100

33

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (อุดรธานี 1) จำ�กัด

UD1

6 มกราคม 2553

162,500,000

16,250,000

10

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำ�กัด

100

34

บริษัท 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

35

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 2) จำ�กัด

SN2

25 มีนาคม 2553

157,500,000

15,750,000

10

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำ�กัด

100

36

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สุรนิ ทร์ 3) จำ�กัด

SR3

25 มีนาคม 2553

157,500,000

15,750,000

10

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำ�กัด

100

37

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 9) จำ�กัด

KK9

26 มีนาคม 2553

157,500,000

15,750,000

10

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำ�กัด

100

38

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

75
25

39

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 6) จำ�กัด

KK6

26 มีนาคม 2553

157,500,000

15,750,000

10

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำ�กัด

100

40

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สุรนิ ทร์ 1) จำ�กัด

SR1

24 ธันวาคม 2552

165,000,000

16,500,000

10

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

75
25

41

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สุรนิ ทร์ 2) จำ�กัด

SR2

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

42

บริษัท เอเจ เทคโนโลยี จำ�กัด

AJ

18 กุมภาพันธ์ 2530

75,000,000

750,000

100

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

75

43

บริษัท ทิพยนารายณ์ จำ�กัด

บริ ษ ั ท เอสพี ซ ี จ ี จำ � กั ด (มหาชน)

TP

18 มีนาคม 2548

80,000,000

800,000

100

ผู้ถือหุ้น

บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ แอส
เซ็ท จำ�กัด

คิด
เป็น
(%)

25
100

รายงานประจำ � ปี 2560

บริ ษ ั ท เอสพี ซ ี จ ี จำ � กั ด (มหาชน)

043

2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท เอสพีซีจี จ�ำกัด (มหาชน)
บริษทั เอสพีซจี ี จ�ำกัด (มหาชน) ชือ่ ย่อ SPCG เป็นบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้หมวด
ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ด�ำเนินธุรกิจในรูปแบบ
Holding Company กล่าวคือ SPCG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บริษัทในเครือรวมจ�ำนวน 42 บริษัท SPCG มีทุนจดทะเบียน
ทัง้ หมดจ�ำนวน 1,016,389,000 หุน้ ซึง่ มีทนุ จดทะเบียนช�ำระแล้ว
จ�ำนวน 923,990,000 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
บริษทั ในเครือ SPCG ประกอบธุรกิจหลัก แบ่งเป็นธุรกิจ
โซลาร์ฟาร์ม (Solar Farm) จ�ำนวน 36 โครงการ มีกำ� ลังการผลิต
รวม 260 เมกะวัตต์ ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ที่ 10 จังหวัด ในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือและภาคกลาง (ลพบุรี) บนเนื้อที่รวมกว่า 5,000 ไร่
ธุรกิจจ�ำหน่ายหลังคาเหล็กและโครงสร้างเหล็กพร้อมบริการ
ครบวงจร และธุรกิจจ�ำหน่าย และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จ�ำกัด
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จ�ำกัด (SPC) จดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2539 มีทุนจดทะเบียน 10,000,000
บาท และต่อมามีการเพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็น 1,500,000,000
บาท ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ผลิ ต และจ� ำ หน่ า ยไฟฟ้ า จากพลั ง งาน
แสงอาทิตย์ หรือที่เรียกว่าโซลาร์ฟาร์ม (Solar Farm) จ�ำนวน
34 โครงการ ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างโซลาร์ฟาร์ม แบบ
ครบวงจร (EPC) และธุรกิจบริการด้านการปฏิบตั กิ าร การบ�ำรุง
รักษา และการประมวลผลโซลาร์ฟาร์ม (OM&M) โดยปัจจุบนั
SPC ให้บริการ EPC และ OM&M เฉพาะบริษทั ในเครือเท่านัน้
SPC ได้เริ่มด�ำเนินธุรกิจเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2551
โดยเข้าท�ำสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า (PPAs) กับการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
(กฟภ.) จ� ำ นวน 34 สั ญ ญา รวมก� ำ ลั ง ผลิ ต ไฟฟ้ า ทั้ ง สิ้ น
ประมาณ 253 เมกะวัตต์ SPC เป็นผูผ้ ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก
ที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้รับส่วนเพิ่มราคา
รับซื้อไฟฟ้า  (Adder) ในอัตรา 8 บาท ต่อกิโลวัตต์/ชั่วโมง
เป็นเวลา 10 ปี นับจากวันเริม่ ต้นซือ้ ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ SPC
ได้พัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มแล้วเสร็จทุกโครงการตั้งแต่
กลางปี 2557 ที่ผ่านมา

044

รายงานประจำ � ปี 2560

บริ ษ ั ท เอสพี ซ ี จ ี จำ � กั ด (มหาชน)

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
บริ ษั ท โซล่ า  เพาเวอร์ เอ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง จ� ำ กั ด (SPE)
จดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 3 สิงหาคม 2554 มีทนุ จดทะเบียน
10,000,000 บาท ประกอบธุรกิจการให้บริการออกแบบ
ทางวิศวกรรม ก่อสร้างโซลาร์ฟาร์มแบบครบวงจร (Engineering
Procurement Construction หรือ “EPC”) ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ตลอดจนธุรกิจบริหารด้านการปฏิบัติการและ
การบ�ำรุงรักษาโซลาร์ฟาร์ม (Operation Maintenance and
Monitoring หรือ OM&M)
บริษัท สตีล แอนด์ โซล่า รูฟ จ�ำกัด
บริษัท สตีล แอนด์ โซล่า  รูฟ จ�ำกัด (SSR) จดทะเบียน
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2554 เพื่อรองรับการโอนธุรกิจ
เดิมของบริษัท สตีล อินเตอร์เทค จ�ำกัด (มหาชน) ภายหลัง
การควบรวมกิจการแล้วเสร็จ มีทุนจดทะเบียน 57,373,340
บาท ประกอบธุรกิจผลิต จ�ำหน่าย และให้บริการติดตัง้ หลังคา
เหล็กรีดลอน หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าหลังคาเมทัลชีท (Metal
Sheet Roofing) ภายใต้เครื่องหมายการค้า  “ROLLFORM”
และได้รบั การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม “มอก.
1128-2535 แผ่นเหล็กมุงหลังคา” ซึ่งทาง SSR ได้วิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ง่ายต่อการน�ำไปใช้งาน ราคาประหยัด
สามารถน�ำไปติดตั้งได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ด้วยรูปลอนที่
หลากหลาย สี สั น ที่ มี ใ ห้ เ ลื อ กมากมาย และความหนา
ที่ระบุได้ตามต้องการ
บริษัท เอ็นเนเกท (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษทั เอ็นเนเกท (ประเทศไทย) จ�ำกัด (EGT) จดทะเบียน
จั ด ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 4 กรกฏาคม 2555 มี ทุ น จดทะเบี ย น
10,000,000 บาท EGT เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท
เอ็นเนเกท (ประเทศญีป่ นุ่ ) ซึง่ ถือหุน้ ร้อยละ 49 บริษทั เอสพีซจี ี
จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 30 และบริษัท ไทยไอจิ
เด็นกิ จ�ำกัด ซึง่ ถือหุน้ ร้อยละ 21 ประกอบธุรกิจหลักคือตูส้ วิตซ์
ตัดตอนระบบไฟฟ้าแรงดันสูงขนาด 22 กิโลโวลต์ – 33 กิโลโวลต์
และตู ้ ค วบคุ ม ระบบไฟฟ้ า ส� ำ หรั บ ผู ้ ผ ลิ ต ไฟฟ้ า ขนาดเล็ ก
บริษัทฯ สามารถจัดจ�ำหน่ายตู้สวิตซ์ตัดตอนระบบไฟฟ้า

แรงดันสูงและตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า  ส�ำหรับการประยุกต์ใช้
งานในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการติดตั้งและการบ�ำรุงรักษา 
ส�ำหรับทั้งโซลาร์ฟาร์มและผู้สนใจรายอื่นๆ
นอกจากนี้ EGT ยังเป็นผู้พัฒนาระบบจัดการพลังงาน
(Energy Management System) ระบบการจัดการพลังงาน
ภายในบ้านและอาคารในประเทศไทย ทัง้ นี้ ระบบการจัดการ
พลังงานเป็นเครื่องมือในการประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า 
ในครัวเรือน ส�ำนักงานและโรงงาน และประหยัดค่าใช้จา่ ยใน
การใช้พ ลั ง งาน นอกเหนื อ จากการตรวจสอบไฟฟ้ า จาก
พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อน�ำไปสู่ประสิทธิภาพของการ
ใช้ พ ลั ง งาน การอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มในประเทศไทยและ
ประเทศอื่นๆ ทั้งในทางตรงและทางอ้อมผ่านทางธุรกิจและ
ผลิตภัณฑ์
อนึ่ ง บริ ษั ท เอ็ น เนเกท (ประเทศไทย) จ� ำ กั ด ได้ จ ด
ทะเบียนเลิกบริษัทฯ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560
บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ แอสเซ็ท จ�ำกัด
บริษทั โซลาร์ เพาเวอร์ แอสเซ็ท จ�ำกัด (SPA) จดทะเบียน
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2555  มีทุนจดทะเบียน
112,500,000 บาท ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Holding
Company) ในบริษัทย่อยที่ด�ำเนินธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม จ�ำนวน
2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอ เจ เทคโนโลยี จ�ำกัด (AJ) และบริษัท
ทิพยนารายณ์ จ�ำกัด (TP) ซึ่งทั้ง 2 โครงการมีสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้า  (PPAs) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จ�ำนวน 3
เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดลพบุรี SPA ท�ำการพัฒนาโครงการ
โซลาร์ฟาร์มทั้ง 2 แห่ง จนแล้วเสร็จและเริ่มจ�ำหน่ายไฟฟ้า
เชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา และต่อมา
มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 240,000,000 บาท เพื่อใช้ใน
การลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm)
ในต่างประเทศ

รายงานประจำ � ปี 2560

บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จ�ำกัด
บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จ�ำกัด (SPR) จดทะเบียน
จั ด ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 1 พฤษภาคม 2556 มี ทุ น จดทะเบี ย น
400,000,000 บาท ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มในการด�ำเนินธุรกิจติดตั้ง
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof)
ส�ำหรับบ้านที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ อาคารส�ำนักงาน
อาคารส่วนราชการ รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมและอื่นๆ
แห่งแรกในประเทศไทยและในประชาคมอาเซียน โดยเมือ่ วันที่
18 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา SPR ได้แต่งตั้งบริษัท โฮม
โปรดักซ์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ HomePro เป็นตัวแทน
จ�ำหน่ายระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา 
ส�ำหรับ บ้านทีอ่ ยูอ่ าศัย (ขนาดก�ำลังการผลิตไม่เกิน 10 กิโลวัตต์)
แบ่ ง เป็ น การติ ด ตั้ ง เพื่ อ จ� ำ หน่ า ยไฟฟ้ า เข้ า สู ่ ร ะบบของ
การไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และส�ำหรับ
การใช้ภายในครัวเรือน
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บริษัท เอสพีซีจี ลีสซิ่ง จ�ำกัด
บริ ษั ท เอสพี ซี จี ลี ส ซิ่ ง จ� ำ กั ด (SPCG Leasing)
จดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 27 สิงหาคม 2558 มีทนุ จดทะเบียน
1,000,000 บาท ประกอบธุรกิจให้สนิ เชือ่ เช่าซือ้ แก่บริษทั และ
โรงงานต่ า งๆ ในการลงทุ น ท� ำ ระบบผลิ ต ไฟฟ้ า พลั ง งาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) และระบบประหยัดพลังงาน
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อประหยัดพลังงานและสนับสนุนการใช้
พลังงานทดแทนในประเทศ
อนึ่ง บริษัท เอสพีซีจี ลีสซิ่ง จ�ำกัด ได้จดทะเบียนเลิก
บริษัทฯ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560
SPCG Holding Pte Ltd. (Singapore)
SPCG Holding Pte Ltd. (Singapore) จดทะเบียน
จั ด ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 21 เมษายน 2560  มี ทุ น จดทะเบี ย น
1,000,000 บาท ด�ำเนินธุรกิจในรูปแบบ Holding Company
กล่าวคือเป็นรูปแบบบริษัทเอกชนจ�ำกัดโดยหุ้น (Private
Company Limited) เพื่อเป็นตัวแทนของ SPCG ส�ำหรับการ
ลงทุนในต่างประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการท�ำธุรกรรมของ
SPCG และบริษัทในเครือ
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2.1 ภาพรวมของการประกอบธุรกิจของบริษัท

ลำ�ดับ

โครงสร้างธุรกิจและภาพรวมที่เกี่ยวกับบริษัทในเครือของเอสพีซีจี
รายละเอียดของโซลาร์ฟาร์มทั้ง 36 โครงการของ SPC และ SPA มีดังต่อไปนี้

ชื่อโซลาร์ฟาร์ม

กำ�ลังการ
ผลิตตาม
สัญญา
ซื้อขาย
ไฟฟ้า 
(เมกะ
วัตต์)

จังหวัดที่ตั้ง
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
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ชื่อโซลาร์ฟาร์ม

กำ�ลังการ
ผลิตตาม
สัญญา
ซื้อขาย
ไฟฟ้า 
(เมกะ
วัตต์)

จังหวัดที่ตั้ง
โรงไฟฟ้า

ทุน
จดทะเบียน

การลงทุน
ของ SPC
และ SPA

สัญญา
ลงวันที่

COD

23

บริษัท 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

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
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2.2 โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ สามารถแบ่งได้เป็น 3
ประเภท กล่าวคือ
2.2.1 รายได้ จ ากธุ ร กิ จ ลงทุ น และพั ฒ นาโครงการ
โซลาร์ฟาร์ม ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 ส่วนคือ
1. รายได้จากการจ�ำหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
จากโซลาร์ฟาร์ม
2. รายได้จากธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างโซลาร์
ฟาร์มแบบครบวงจร (EPC)
3. รายได้จากธุรกิจบริการด้านการปฏิบัติการ บ�ำรุง
รักษา และการประมวลผลโซลาร์ฟาร์ม (OM&M)

โครงสร้างรายได้

(1) ธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม
1. รายได้จากการจำ�หน่ายไฟฟ้า
2 รายได้จากสัญญาก่อสร้าง
3. รายได้จากการให้บริการ
4.รายได้จากการขาย

2.2.2 รายได้จากธุรกิจหลังคาเหล็กและโครงสร้างพร้อม
บริการครบวงจร ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ส่วนคือ
1. รายได้จากการขาย
2. รายได้จากการขายพร้อมติดตั้ง

รวมรายได้ธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม

2.2.3 รายได้จากธุรกิจจ�ำหน่ายและติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ซึ่งแบ่งได้
เป็น 2 ส่วนคือ
1. รายได้จากการขาย
2. รายได้จากการขายพร้อมติดตั้ง

2. รายได้จากการขายพร้อมติดตั้ง

โครงสร้างรายได้ของบริษทั ฯ ส�ำหรับรอบปีบญ
ั ชีสนิ้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558, 2559 และ 2560 สรุปได้ดังต่อไปนี้

2. รายได้จากการขายพร้อมติดตั้ง

(2) ธุรกิจเหล็ก
1. รายได้จากการขาย

รวมรายได้ธุรกิจเหล็ก
(3) ธุรกิจการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
1. รายได้จากการขาย

รวมรายได้ธุรกิจการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
(4) รายได้อื่น
รวมรายได้ทั้งหมด

รายงานประจำ � ปี 2560
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งบการเงินรวม ***

รอบปีสิ้นสุดวันที่

รอบปีสิ้นสุดวันที่

รอบปีสิ้นสุดวันที่

รอบปีสิ้นสุดวันที่

รอบปีสิ้นสุดวันที่

รอบปีสิ้นสุดวันที่

31-ธ.ค.-58

31-ธ.ค.-59

31-ธ.ค.-60

31-ธ.ค.-58

31-ธ.ค.-59

31-ธ.ค.-60

มูลค่า
(ล้านบาท)

ร้อยละ*

มูลค่า
(ล้านบาท)

ร้อยละ*

มูลค่า
(ล้านบาท)

ร้อยละ*

มูลค่า
(ล้านบาท)

ร้อยละ*

มูลค่า
(ล้านบาท)

-

-

-

-

-

- 4,529.50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 4,529.50

-

-

-

-

-

-

163.0

3.2

-

-

-

-

-

-

93.1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

มูลค่า
(ล้านบาท)

ร้อยละ*

78.7

4,273.0

69.8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.0

0.1

89.6 4,361.50

78.7

4,279.0

69.9

143.1

2.6

148.2

2.4

1.8

68.3

1.2

61.9

1.0

256.1

5.0

211.4

3.8

210.1

3.4

-

12.8

0.3

12.4

0.2

19.7

0.3

-

-

201.6

4.0

862.8

15.6

1,499.6

24.5

-

-

-

-

214.4

4.3

875.2

15.8

1,519.3

24.8

1,904.10

100.0 1,636.90

100.0

1,615.4

100.0

57.6

1.1

96.2

1.7

114.8

1.9

1,904.10

100.0 1,636.90

100.0

1,615.4

100.0 5,057.60

100.0 5,544.30

100.0

6,123.2

100.0

หมายเหตุ: * ร้อยละของรายได้รวม

89.6 4,361.50

ร้อยละ*
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2.3 โครงสร้างรายได้ของธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม
โครงสร้างรายได้ของบริษทั ฯ จากธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม ซึง่ บริษทั ฯ ด�ำเนินการผ่าน SPC ส�ำหรับรอบปีบญ
ั ชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558, 2559 และ 2560 สรุปได้ดังต่อไปนี้

โครงสร้างรายได้

รอบปีสิ้นสุดวันที่
31-ธ.ค.-58

รอบปีสิ้นสุดวันที่
31-ธ.ค.-59

รอบปีสิ้นสุดวันที่
31-ธ.ค.-60

มูลค่า
(ล้านบาท)

ร้อยละ *

มูลค่า
(ล้านบาท)

ร้อยละ *

มูลค่า
(ล้านบาท)

ร้อยละ *

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

132.5

2.9

126.7

2.9

125.4

2.9

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

126.3

2.8

120.6

2.8

119.1

2.8

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

122.9

2.7

119.4

2.7

117.6

2.8

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

132.9

2.9

127.6

2.9

126.5

3.0

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

123.3

2.7

117.3

2.7

113.0

2.6

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

123.9

2.8

121.9

2.8

117.5

2.8

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

131.6

2.9

126.3

2.9

123.8

2.9

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

128.9

2.9

122.6

2.8

119.6

2.8

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

130.8

2.9

125.6

2.9

123.4

2.9

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

133.0

2.9

127.4

2.9

125.7

2.9

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

132.9

2.9

127.6

2.9

126.3

3.0

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

129.9

2.9

124.5

2.9

121.2

2.8

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

125.9

2.8

123.2

2.8

119.6

2.8

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

122.3

2.7

119.7

2.7

118.6

2.8

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

129.5

2.9

126.1

2.9

124.3

2.9

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

132.6

2.9

128.2

2.9

125.2

2.9

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

132.7

2.9

127.2

2.9

126.2

3.0

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

133.3

2.9

127.4

2.9

123.9

2.9

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

131.3

2.9

126.5

2.9

122.2

2.9

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

127.9

2.8

125.8

2.9

122.2

2.9

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

129.3

2.9

125.2

2.9

123.6

2.9

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

125.1

2.8

119.9

2.7

117.1

2.7

รายงานประจำ � ปี 2560
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รอบปีสิ้นสุดวันที่
31-ธ.ค.-59
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รอบปีสิ้นสุดวันที่
31-ธ.ค.-60

มูลค่า
(ล้านบาท)

ร้อยละ *

มูลค่า
(ล้านบาท)

ร้อยละ *

มูลค่า
(ล้านบาท)

ร้อยละ *

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

126.6

2.8

120.3

2.8

116.8

2.7

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

133.6

3.0

129.4

3.0

125.7

2.9

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

127.8

2.8

122.8

2.8

118.3

2.8

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

128.1

2.8

123.7

2.8

116.1

2.7

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

122.2

2.7

118.2

2.7

113.7

2.7

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

130.5

2.9

125.5

2.9

123.1

2.9

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

135.9

3.0

131.0

3.0

129.7

3.0

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

124.0

2.7

120.3

2.8

118.5

2.7

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

126.0

2.8

122.2

2.8

119.5

2.8

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

128.2

2.8

125.7

2.9

124.2

2.9

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

136.8

3.0

128.1

2.9

129.9

3.0

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

137.5

3.0

128.9

3.0

128.3

3.0

35. บริษัท เอ เจ เทคโนโลยี จำ�กัด

66.4

1.5

63.8

1.5

63.0

1.4

36.บริษัท ทิพยนารายณ์ จำ�กัด

67.1

1.5

64.9

1.5

64.2

1.5

4,529.5

100.0

4,361.5

100.0

4,273.0

99.9

-

-

-

-

6.0

0.1

4,529.5

100.0

4,361.5

100.0

4,279.0

100.0

รวมรายได้จากการจำ�หน่ายไฟฟ้า
รายได้จากการขาย
รวมรายได้ของธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม
หมายเหตุ: * คิดเป็นร้อยละของรายได้ของธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม

052

รายงานประจำ � ปี 2560

บริ ษ ั ท เอสพี ซ ี จ ี จำ � กั ด (มหาชน)

3 ปัจจัยความเสี่ยง
บริษัท เอสพีซีจี จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลัก 3 ด้าน ได้แก่
3.1 ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) ซึ่งด�ำเนินการภายใต้ “บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จ�ำกัด (SPC),
บริษทั โซลาร์ เพาเวอร์ แอสเซ็ท จ�ำกัด (SPA), และบริษทั โซล่า เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง่ จ�ำกัด (SPE)” ซึง่ ด�ำเนินธุรกิจ 3 ส่วนดังนี้
• ธุรกิจการลงทุนโซลาร์ฟาร์ม
• ธุรกิจบริการออกแบบและรับเหมาก่อสร้างโซลาร์ฟาร์มแบบครบวงจร (EPC)
• ธุรกิจบริการด้านการปฏิบัติการ การบ�ำรุงรักษา และการประมวลผลโซลาร์ฟาร์ม (OM&M)
3.2 ธุรกิจจ�ำหน่ายและรับติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) ซึ่งด�ำเนินภายใต้ “บริษัท โซลาร์
เพาเวอร์ รูฟ จ�ำกัด (SPR)”
3.3 ธุรกิจจ�ำหน่ายหลังคาเหล็กและโครงสร้างแบบครบวงจร ซึ่งด�ำเนินการภายใต้ “บริษัท สตีล แอนด์ โซล่า รูฟ จ�ำกัด (SSR)”

3.1 ความเสี่ ย งจากธุ ร กิ จ ผลิ ต ไฟฟ้ า จาก
พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm)
3.1.1 ความเสี่ยงจากธุรกิจลงทุนโซลาร์ฟาร์ม
(1) ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ผลิตแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ และเครือ่ งแปลงกระแสไฟฟ้าเพียงรายเดียว
เนื่องจากโครงการโซลาร์ฟาร์มทั้งหมดใช้แผงเซลล์
แสงอาทิตย์จาก Kyocera Corporation (Kyocera) ประเทศ
ญี่ปุ่น ยกเว้น AJ Technology ที่ใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์
ของ REC ประเทศสิงคโปร์ ใช้เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า
ทั้งหมดจาก SMA Solar Technology AG (SMA) ประเทศ
เยอรมนีเพียงรายเดียว

Kyocera ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2502
และได้ จ ดทะเบี ย นในตลาดหุ ้ น นิ ว ยอร์ ค และตลาดหุ ้ น
โตเกียว ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเข้มแข็งทางการเงินมาเป็น
ระยะเวลายาวนาน โดยไม่ เ คยขาดทุ น ตลอดระยะเวลา
การด�ำเนินงานมายาวนานกว่า 60 ปี โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม
2560 Kyocera มีทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วจ�ำนวน 115,703
ล้ า นเยน และมี ย อดขายรวมทั้ ง สิ้ น 1,422,754 ล้ า นเยน
โดยมีก�ำไรสุทธิจากการด�ำเนินงานถึง 103,843 ล้านเยน
Kyocera มี จ� ำ นวนพนั กงานทั้ ง หมดถึ ง 70,153 คน และ
ยั ง มี บ ริ ษั ท ในเครื อ รวมกั น กว่ า 231 บริ ษั ท ทั่ ว โลก
โดยมีรายละเอียดตามข้อมูลดังนี้

รายงานประจำ � ปี 2560

บริ ษ ั ท เอสพี ซ ี จ ี จำ � กั ด (มหาชน)

053

แหล่งที่มา: http://global.kyocera.com/company/download/index.html

SMA เป็ น บริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหุ ้ น
แฟรงค์เฟิร์ต ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายเครื่องแปลง
กระแสไฟฟ้ารายใหญ่ และมีการใช้งานทั่วโลกมากขึ้นถึง
50 กิ ก ะวั ต ต์ มี บ ริ ษั ท ในเครื อ ซึ่ ง รองรั บ กั บ การด� ำ เนิ น
ธุ ร กิ จ พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ไ ด้ อ ย่ า งครอบคลุ ม ทั้ ง ผลิ ต
ดูแล และซ่อมบ�ำรุง อีกทั้งยังเป็นผู้น�ำทางด้านเทคโนโลยี
มานานกว่า 30 ปี SMA มียอดขายจ�ำนวน 592.5 ล้านยูโร
รวมการผลิ ต กระแสไฟฟ้ากว่า 5,894 เมกะวัต ต์ (ข้ อมู ล
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)
จุดเด่นของ SMA คือเป็นบริษทั ชัน้ น�ำด้านเทคโนโลยี
โดยมีแผนการทางธุรกิจที่น่าสนใจในด้านต่างๆ ดังนี้
• ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับตลาดโซลาร์ทั่วโลก
• SMA เป็นผู้น�ำอันดับ 1 ในอุตสาหกรรม Solar
Inverter มานานกว่า 2 ทศวรรษ
• เทคโนโลยีที่น�ำสมัย และมีการออกสินค้าใหม่
ให้สอดคล้องกับยุคสมัยได้เป็นอย่างดี
• แผนการทางธุ ร กิ จ ที่ พ ร้ อ มปรั บ เปลี่ ย นได้
ตามสถานการณ์ แ ละมี ก ลยุ ท ธ์ ใ นการค้ น หาต้ น ทุ น ที่ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด
• มี ที ม ขายและโครงสร้ า งส� ำ หรั บ ที ม บริ ก าร
หลังการขายอย่างเข้มแข็ง

• มี ก ารเปลี่ ย นแปลงกระบวนการที่ จ ะน� ำ ไปสู ่
การลดต้นทุนอย่างชัดเจน
• สภาพคล่องทางการเงินสูงเนื่องจากมีอัตราส่วน
ของผู้ถือหุ้นและเงินสดในมือสูง
• มีต�ำแหน่งในการแข่งขันในตลาดต่างจากคู่แข่ง
และโดดเด่นอย่างชัดเจน
• มีโครงสร้างผู้ร่วมทุนที่เข้มแข็งและมั่นคง เช่น
Danfoss ที่เป็นผู้ร่วมทุนหลัก
SPCG มี ค วามเชื่ อ มั่ น เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า ศั ก ยภาพ
ความแข็งแกร่งทางการเงิน เทคโนโลยี และประวัตกิ ารผลิตที่
มีมาอย่างยาวนานของทั้ง 2 บริษัท ซึ่งในส่วนของแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ของ Kyocera สามารถสร้างความยั่งยืน ในการ
ใช้งานที่ให้การรับประกันผลิตภัณฑ์ยาวนานกว่า 25 ปี และ
ในส่วนของเครือ่ งแปลงกระแสไฟฟ้าของ SMA ด้วยเทคโนโลยี
การออกแบบชัน้ สูงจากประเทศเยอรมนี SPCG ได้ขยายระยะ
เวลารั บ ประกั น ไปยาวนานถึ ง 20 ปี สร้ า งความเชื่ อ มั่ น
ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยความยั่งยืน
ควบคูไ่ ปกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ทีไ่ ด้อยูใ่ นระบบผลิตไฟฟ้า
แบบเชื่ อ มโยงกั บ ระบบจ� ำ หน่ า ยในประเทศญี่ ปุ ่ น (Grid
Connected System) มาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 30 ปี
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พบว่าประสิทธิภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของ Kyocera นั้น
ยังอยู่ในสภาพการใช้งานที่ดี คือมีค่าการผลิตกระแสไฟฟ้า
ลดลงเพียงร้อยละ 9.6 จากร้อยละ 20
(2) ความเสี่ยงจากแสงอาทิตย์มีความเข้มของ
แสงน้อยกว่าปกติ
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ตอ้ งพึง่ พิง
แสงอาทิตย์เป็นอย่างมาก หากแสงอาทิตย์มีความเข้มแสง
น้ อ ยกว่ า ปกติ หรื อ ในบางปี ป ระเทศไทยมี เ มฆปกคลุ ม
เป็นจ�ำนวนมาก อาจจะส่งผลให้โซลาร์ฟาร์มของบริษัทฯ
ไม่ ส ามารถผลิ ต ไฟฟ้ า ได้ เ ต็ ม ที่ และอาจส่ ง ผลกระทบถึ ง
รายได้จากการขายไฟฟ้าของบริษัทฯ
อย่างไรก็ดี เนื่องจากประเทศไทยมีที่ตั้งอยู่ใกล้กับ
เส้ น ศู น ย์ สู ต ร จึ ง ท� ำ ให้ มี ค วามเข้ ม ของแสงอาทิ ต ย์ สู ง
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้ทำ� การศึกษาความเข้มของแสงในแต่ละ
พื้นที่โดยใช้ข้อมูลความเข้มของแสงย้อนหลัง 10 ปี ของ
องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ หรือองค์กรนาซ่า
(NASA) เพือ่ ให้แน่ใจว่าบริเวณทีส่ ร้างโซลาร์ฟาร์มของบริษทั ฯ
มีความเข้มแสงอาทิตย์อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง

แหล่งที่มา: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย http://www3.egat.
co.th/re/egat_pv/sun_thailand.htm

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัด
ความเข้มของแสงไว้ที่โครงการโซลาร์ฟาร์มทุกแห่ง เพื่อใช้
ประกอบการวิเคราะห์และติดตามผลการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะอากาศ ซึง่ พบว่าโครงการโซลาฟาร์มแห่งแรกทีโ่ คราช 1
ได้ เ ริ่ มจ� ำ หน่ า ยไฟฟ้ า เชิ ง พาณิ ชย์ (COD) ตั้ ง แต่ ป ี 2553
มีความเข้มของแสงอาทิตย์สงู กว่าทีค่ าดการณ์ไว้กว่าร้อยละ 20
(3) ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
โครงการโซลาร์ฟาร์มทั้งหมดจ�ำนวน 36 โครงการ
โดยมีโครงการโซลาร์ฟาร์ม 34 โครงการ ตั้งอยู่ในพื้นที่ 10
จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นที่ราบสูง และ
โครงการโซลาร์ฟาร์ม 2 โครงการ ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
ซึ่ ง ได้ มี ก ารศึ ก ษาถึ ง สถานที่ ตั้ ง เป็ น อย่ า งดี แ ละค� ำ นึ ง ถึ ง
การป้องกันปัญหาน�้ำท่วม รวมถึงได้มีการศึกษาความมั่นคง
ของการติดตัง้ แผงเซลล์แสงอาทิตย์เพือ่ ป้องกันภัยจากลมพายุ
ในบริเวณที่จะพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มของ
บริษทั ฯ เพือ่ ลดโอกาสการเกิดน�ำ้ ท่วม รวมถึงการถมทีด่ นิ ให้สงู
กว่ า ระดั บ ถนน ตลอดจนการวางรากฐานของแผงเซลล์
แสงอาทิตย์โดยใช้เสาคอนกรีตยาว 3 เมตรปักลงดิน เพื่อให้
มีความทนทานตามมาตรฐานวิศวกรรม และสามารถทนแรงลม
ได้ 80 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง ซึง่ ได้มกี ารเชือ่ มระบบสายดินทีเ่ ป็น
อิสระออกจากกันระหว่างแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งจะช่วย
ลดความเสียหายที่อาจเกิดจากฟ้าผ่าได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังได้ทำ� ประกันความเสีย่ งทุกชนิด (All risks) และความเสีย่ ง
จากการหยุ ด ประกอบธุ ร กิ จ (Business Interruption
Insurance)
(4) ความเสี่ยงจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์
เสื่อมสภาพเร็วกว่าก�ำหนด
ปริมาณไฟฟ้าที่ได้จากโครงการโซลาร์ฟาร์มขึ้นอยู่
กับหลายปัจจัย ซึ่งหนึ่งในปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณไฟฟ้าคือ
การเสื่อมสภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ หากแผงเซลล์
แสงอาทิ ต ย์ มี ก ารเสื่ อ มสภาพเร็ ว กว่ า ปกติ อาจส่ ง ผลต่ อ
ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ โดยอาจท�ำให้ผลิตไฟฟ้าได้น้อยลง
และจะส่งผลกระทบต่อรายได้ที่ประมาณการไว้
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อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ได้เลือกใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์
แบบโฟโตโวลตาอิก (Photovoltaic: PV) ที่ได้รับประกัน
การเสือ่ มสภาพจาก Kyocera เป็นระยะเวลา 25 ปี โดย Kyocera
รับประกันว่าภายใน 12 ปีนับจากวันที่ด�ำเนินการผลิตไฟฟ้า
สามารถผลิตไฟฟ้าได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของประสิทธิภาพ
ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และภายใน 25 ปีนับจากวันที่
ด�ำเนินการผลิตไฟฟ้า สามารถผลิตไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 โดยหากพบว่า แผงเซลล์แสงอาทิตย์สามารถผลิตไฟฟ้า
ได้น้อยกว่าที่ได้รับประกันไว้ Kyocera จะเพิ่มแผงเซลล์
แสงอาทิตย์เพื่อท�ำให้ปริมาณการผลิตไฟฟ้ากลับมาอยู่ใน
ระดับที่รับประกันไว้ หรือเปลี่ยนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้
หรือคืนเงินให้ภายใต้เงือ่ นไขของสัญญาระหว่างโครงการโซลาร์
ฟาร์มกับ Kyocera นอกจากนี้ Kyocera ยังได้ให้ข้อมูล
เกีย่ วกับโซลาร์ฟาร์มตัวอย่างของ Kyocera ทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ ว่า
ภายในระยะเวลา 30 ปี แผงเซลล์แสงอาทิตย์ของ Kyocera
ในโซลาร์ฟาร์มตัวอย่างนัน้ ยังสามารถผลิตไฟฟ้าได้สงู ถึงร้อยละ
91.4 ของประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์อีกด้วย
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3.1.2 ความเสีย่ งจากธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างโซลาร์
ฟาร์มแบบครบวงจร (Engineering, Procurement
and Construction หรือ EPC)
(1) ความเสี่ยงจากการจัดหาบุคลากร
เนื่องจาก SPCG ประกอบธุรกิจบริการรับเหมา
ก่อสร้างโซลาร์ฟาร์มแบบครบวงจรให้แก่ลูกค้าที่มิใช่บริษัท
ในเครือ ซึ่งด�ำเนินการภายใต้ SPE ธุรกิจดังกล่าวจ�ำเป็นต้อง
ใช้บุคลากรเป็นจ�ำนวนมาก จึงมีความเสี่ยงที่ SPE อาจไม่
สามารถจัดหาบุคลากรได้เพียงพอ หากมีการก่อสร้างโซลาร์
ฟาร์มพร้อมกันหลายๆ โครงการทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ซึ่งจะท�ำให้ SPE เสียโอกาสในการสร้างรายได้
อย่ า งไรก็ ดี การสร้ า งโครงการโซลาร์ ฟ าร์ ม นั้ น
ไม่ซบั ซ้อนและง่ายต่อการควบคุมงานโดยใช้ระยะเวลาก่อสร้าง
เพียง 4-6 เดือน จึงไม่จ�ำเป็นต้องจัดจ้างผู้ที่มีความช�ำนาญ
เป็นพิเศษเป็นประจ�ำ  ส่งผลให้มีความยืดหยุ่นในการจัดจ้าง
แรงงานจากภายนอก (Outsource) ทีท่ ำ� ได้โดยง่าย โดย SPE
ส่งวิศวกรและผู้ควบคุมงานที่มีความเชี่ยวชาญเข้าไปช่วย
ควบคุมดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด

แหล่งที่มา: บริษัท Kyocera Corporation http://global.kyocera.com
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(2) ความเสีย่ งจากคุณภาพของแรงงานทีไ่ ม่คงที่
ในฐานะผูร้ บั เหมางานก่อสร้างโครงการโซลาร์ฟาร์ม
บริษัทฯ จะจ้างบุคลากรในพื้นที่ด�ำเนินการก่อสร้างโครงการ
ซึ่งต้องใช้คนงานเป็นจ�ำนวนมาก โดยการก่อสร้างโครงการ
หนึ่งๆ ของบริษัทฯ จะใช้คนงานสูงสุดประมาณ 180 คนต่อ
โครงการเพื่อเป็นแรงงานในการก่อสร้าง การจัดจ้างแรงงาน
จากภายนอก จึงอาจท�ำให้คุณภาพแรงงานในการก่อสร้าง
โซลาร์ฟาร์มมีการเปลี่ยนแปลงได้
อย่ า งไรก็ ดี บริ ษั ท ฯ ค� ำ นึ ง ถึ ง ความเสี่ ย งนี้ แ ละ
ป้ อ งกั น ด้ ว ยการส่ ง วิ ศ วกรและผู ้ ค วบคุ ม งานที่ มี ค วาม
เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์จากการก่อสร้างโครงการ
โซลาร์ฟาร์มที่บริษัทฯ ด�ำเนินการพัฒนาเสร็จสิ้นครบแล้ว
ทุ ก โครงการเข้ า ไปดู แ ลและให้ ค� ำ ปรึ ก ษาในการท� ำ งาน
อย่างใกล้ชดิ ตลอดระยะเวลาการท�ำงาน และผูค้ วบคุมงานของ
บริษทั ฯ จะเข้าไปประเมินการท�ำงานอีกครัง้ หนึง่ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า
คุ ณ ภาพของงานก่ อ สร้ า งนั้ น เป็ น ไปตามมาตรฐาน
การออกแบบของ SPC ทั้งนี้ แม้ว่าการพัฒนาโครงการโซลาร์
ฟาร์มภายใต้ PPA เดิมของ SPC และ SPA สิ้นสุดลงแล้ว
แต่ในการพัฒนาธุรกิจโซลาร์ฟาร์มใหม่ๆ ในอนาคต บริษัทฯ
ก็จะใช้กลยุทธ์ในการด�ำเนินการในลักษณะเดียวกันเนือ่ งจาก
มีประสิทธิภาพสูงและคล่องตัว
3.1.3 ความเสี่ยงจากธุรกิจบริการด้านการปฏิบัติการ
การบ�ำรุงรักษา และการประมวลผลโซลาร์ฟาร์ม
(Operation, Maintenance and Monitoring หรือ OM&M)
(1) ความเสี่ยงจากระบบประมวลผลล้มเหลว
การประมวลผลเป็นหนึง่ หัวใจส�ำคัญในการประกอบ
ธุรกิจบริการด้านการปฏิบัติการ การบ�ำรุงรักษา และการ
ประมวลผลโซลาร์ ฟ าร์ ม ซึ่ ง หากระบบประมวลผลที่ ใ ช้
เกิ ด ล้ ม เหลว ส่ ง ผลให้ ข ้ อ มู ล สู ญ หายหรื อ คลาดเคลื่ อ น
อาจท�ำให้การให้บริการในธุรกิจผิดพลาดและก่อความเสียหาย
ให้ SPC เองและลูกค้าได้

อย่างไรก็ดี SPC ได้เช่าช่องสัญญาณจากการสือ่ สาร
แห่งประเทศไทย (กสท.) เพื่อใช้ในการส่งข้อมูลจากโครงการ
โซลาร์ฟาร์มมายังส�ำนักงานใหญ่ SPC ผ่านสายเคเบิล้ ใยแก้ว
(Optic Fiber) จึงมีการบันทึกข้อมูลในการประมวลผลไว้
2 แห่ ง กล่ า วคื อ ที่ ศู น ย์ ค วบคุ ม ในโครงการโซลาร์ ฟ าร์ ม
แต่ละแห่งและทีท่ ำ� การส�ำนักงานใหญ่ SPC ซึง่ การบันทึกข้อมูล
2 แห่งนัน้ จะสามารถลดความเสีย่ งจากการสูญหายของข้อมูลได้
ในกรณีทเี่ กิดความผิดพลาดกับระบบข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังได้ท�ำระบบการส�ำรองข้อมูลไว้ในรูปแบบรายงาน
ประจ�ำวัน ทั้งรูปแบบปกติและจัดเก็บเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
เพื่อป้องกันความเสี่ยงนี้อีกชั้นหนึ่งด้วย
รักษา

(2) ความเสีย่ งจากอุบตั เิ หตุในระหว่างการบ�ำรุง

เนื่ อ งจากการบ� ำ รุ ง รั ก ษาและท� ำ ความสะอาด
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ SPC มิได้มบี คุ ลากรส�ำหรับการบ�ำรุงรักษา
และท�ำความสะอาดโดยเฉพาะ แต่ได้จ้างแรงงานในพื้นที่
ซึ่งมิได้มีความเชี่ยวชาญเข้ามาท�ำงานดังกล่าวแทน จึงอาจ
เกิดความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดอุบตั เิ หตุซงึ่ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์หรืออุปกรณ์ส�ำคัญอื่นๆ ได้
อย่างไรก็ดี SPC ได้มกี ารจัดอบรมและให้ความรูแ้ ก่
แรงงานในพื้นที่ก่อนที่จะเข้ามารับงานดังกล่าว เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในการท�ำงาน รวมทัง้ มีวศิ วกรของบริษทั ฯ ประจ�ำ
อยูท่ โี่ ครงการเพือ่ ควบคุมงาน ส่งผลให้แรงงานดังกล่าวท�ำงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดโอกาสในการเกิดอุบตั เิ หตุ
ได้ และยังมีการจัดท�ำการฝึกอบรม เพือ่ ทบทวนและถ่ายทอด
แนวทางใหม่ๆ เป็นประจ�ำทุกปี ทัง้ นี้ ทีผ่ า่ นมายังไม่เคยปรากฏ
อุบัติเหตุจากการท�ำงานดังกล่าว
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3.2 ความเสี่ ย งจากธุ ร กิ จ จ� ำ หน่ า ยและ
รั บ ติ ด ตั้ ง ระบบผลิ ต ไฟฟ้ า พลั ง งาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof)
3.2.1 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม
ธุ ร กิ จ จ� ำ หน่ า ยและรั บ ติ ด ตั้ ง ระบบผลิ ต ไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) มีแนวโน้ม
ในการแข่ ง ขั น สู ง ขึ้น จากการที่ภ าครัฐมีนโยบายส่ง เสริ ม
การใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยให้มกี ารรับซือ้ ไฟฟ้า
จากโครงการผลิ ต ไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ที่ ติ ด ตั้ ง
บนหลังคาในเดือนกันยายน 2556 ทีผ่ า่ นมา ท�ำให้มผี ปู้ ระกอบการ
สนใจและเข้ามาท�ำธุรกิจโซลาร์รูฟมากขึ้น รวมถึงระบบและ
อุ ป กรณ์ ก ารผลิ ต ไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ บ นหลั ง คา
มีทั้งน�ำเข้าจากต่างประเทศด้วยระดับคุณภาพและราคา
หลากหลายและมีผู้ผลิตในประเทศ จึงก่อให้เกิดการแข่งขัน
ด้ า นราคาอย่ า งรุ น แรงขึ้ น ในขณะที่ ร ะบบและอุ ป กรณ์ ที่
บริษัทฯ ใช้เป็นสินค้าที่มีเน้นคุณภาพและความปลอดภัย
จึงมีความแตกต่างด้านราคาจากคู่แข่งขัน
SPR ในฐานะบริษัทในเครือของ SPCG จึงได้ท�ำการ
จั บ มื อ กั บ บริ ษั ท โฮมโปรดัก ส์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
(HomePro) โดยแต่งตั้ง HomePro ให้เป็นผู้แทนจ�ำหน่าย
ระบบ Solar Roof ครัวเรือนแต่เพียงผูเ้ ดียว โดยได้จดั สรรพืน้ ที่
ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ จ�ำนวน 61 สาขาทั่วประเทศ
ซึ่ ง เป็ น จุ ด ให้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ ระบบผลิ ต ไฟฟ้ า พลั ง งาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา SPR Solar Roof และอีกทั้งสาขา
HomePro ทัว่ ประเทศทัง้ 82 สาขา ยังเป็นจุดจ�ำหน่ายและให้
บริการของ SPR Solar Roof เพือ่ เป็นช่องทางจัดจ�ำหน่ายเพิม่
ความสะดวกในการประสานงานติดต่อซือ้ ขาย และเป็นช่องทาง
การให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม ผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่จะเป็นรายเล็กๆ
ที่เพิ่งเข้าสู่ตลาดได้ไม่นานนัก ไม่มีประสบการณ์ในธุรกิจ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เหมือนกับ SPR Solar
Roof ซึ่งนอกจากจะให้บริการด้วยสินค้าที่มีคุณภาพสูงแล้ว
ยังมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการออกแบบและติดตั้ง
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ระบบผลิตไฟฟ้าของโครงการโซลาร์ฟาร์มมาอย่างเชี่ยวชาญ
อีกทัง้ สามารถให้บริการได้ครบวงจรตัง้ แต่จดั หาอุปกรณ์ตา่ งๆ
ที่มีคุณภาพ เช่น แผงเซลล์แสงอาทิตย์ เครื่องแปลงกระแส
ไฟฟ้า การออกแบบ การติดตั้ง การจัดหาแหล่งเงินกู้ และ
การบริการหลังการขาย เป็นต้น ท�ำให้บริษัทฯ มีข้อได้เปรียบ
คู ่ แ ข่ ง ขั น นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง เป็ น พั น ธมิ ต รกั บ ผู ้ ผ ลิ ต
แผงเซลล์แสงอาทิตย์จากประเทศญี่ปุ่น และมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับธุรกิจนี้มานาน ท�ำให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันกับ
ผู้ประกอบการรายอื่นได้ดีกว่า
3.2.2 ความเสี่ยงจากการที่สินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
ส�ำหรับตลาด
โซลาร์ รู ฟ เป็ น ระบบผลิ ต ไฟฟ้ า ที่ ยั ง ไม่ เ ป็ น ที่ รู ้ จั ก
ในตลาดประเทศไทยมากนัก เนื่องจากเทคโนโลยีดังกล่าว
เพิ่งน�ำเข้ามาใช้ในประเทศ และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
เป็นการน�ำมาใช้ในรูปแบบของโซลาร์ฟาร์มที่มีการติดตั้ง
บนพื้นดินเป็นส่วนใหญ่ มีเพียงส่วนน้อยที่น�ำมาใช้ติดตั้ง
บนหลั ง คาอาคาร จึ ง ต้ อ งใช้ เ วลาในการให้ ค วามรู ้ แ ละ
ความเข้าใจให้ถกู ต้อง เพือ่ ให้เห็นถึงประโยชน์และความคุม้ ค่า
ในการลงทุนอันจะให้ผลตอบแทนในระยะยาว ตลอดจน
ความเชือ่ มัน่ ในความปลอดภัยของระบบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา
อย่ า งไรก็ ต าม โซลาร์ รู ฟ มี ก ารน� ำ มาใช้ ใ นหลาย
ประเทศเป็นระยะเวลานานกว่า 35 ปีแล้ว และมีการพัฒนา
เทคโนโลยี ตลอดจนเผยแพร่คุณประโยชน์ในการใช้งาน
ขึน้ มาเป็นล�ำดับ นอกจากนีจ้ ากการทีร่ ฐั บาลมีนโยบายในการ
ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เนื่องจากเป็น
พลังงานสะอาด ไม่มมี ลภาวะต่อสิง่ แวดล้อม จึงมีการให้ความรู้
เพือ่ ท�ำความเข้าใจอย่างต่อเนือ่ งมาโดยตลอด อีกทัง้ บริษทั เอง
มีการจัดเตรียมทีมงาน และเอกสารต่าง ๆ ทีพ่ ร้อมจะให้ขอ้ มูล
ที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์ได้ ซึ่งเมื่อเกิดความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องแล้ว ก็จะส่งผลต่อการขยายตัวของธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น
ต่อไป
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3.2.3 ความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
เงินตราต่างประเทศ
SPR เป็ น ผู ้ พั ฒ นา ออกแบบ ติ ด ตั้ ง และบริ ก าร
หลังการขายระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
(Solar Roof) ทั้ ง ในรู ป แบบบ้ า นที่ อ ยู ่ อ าศั ย โครงการ
บ้านจัดสรร อาคารพาณิชย์ อาคารส�ำนักงาน อาคารส่วน
ราชการ โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารขนาดใหญ่ จึงมี
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในการ
จัดซื้อแผงเซลล์แสงอาทิตย์และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า
ซึง่ บริษทั ฯ น�ำเข้าแผงเซลล์แสงอาทิตย์จาก Kyocera ประเทศ
ญีป่ นุ่ และเครือ่ งแปลงกระแสไฟฟ้าจาก SMA ประเทศเยอรมนี
โดยช�ำระค่าอุปกรณ์หลักดังกล่าวเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้พิจารณาอัตราค่าเงินอย่าง
ต่อเนือ่ ง และด�ำเนินการป้องกันความเสีย่ งด้วยการใช้สญ
ั ญา
ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (FX Forward) และสิทธิ
ในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (FX Option) เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่ า งประเทศเต็ ม จ� ำ นวน (Fully Hedged) โดยบริ ษั ท ฯ
จะด�ำเนินการซื้อสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
หรื อ สิ ท ธิ ใ นการซื้ อ ขายเงิ น ตราต่ า งประเทศเต็ ม จ� ำ นวน
เมื่ อ แผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ แ ละเครื่ อ งแปลงกระแสไฟฟ้ า
ถูกบันทึกเป็นสินทรัพย์ของบริษัทฯ

3.3 ความเสี่ยงจากธุรกิจเหล็ก
3.3.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาวัตถุดิบจากบริษัทผู้ผลิต
รายใหญ่
การประกอบธุ ร กิ จ เหล็ ก ของบริ ษั ท สตี ล แอนด์
โซล่า รูฟ จ�ำกัด (SSR) ใช้วตั ถุดบิ หลัก คือแผ่นเหล็กม้วนรีดเย็น
เคลือบสังกะสีผสมอลูมิเนียมชนิดเคลือบสีและไม่เคลือบสี
ซึง่ ส่วนใหญ่ซอื้ มาจากบริษทั เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย)
จ�ำกัด ดังนัน้ หากบริษทั เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ยกเลิ ก การผลิ ต หรื อ หยุ ด การจ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า ให้ แ ก่ SSR
อาจส่งผลกระทบให้ SSR ต้องหาผู้ผลิตรายอื่น ซึ่งราคาและ
คุณภาพของวัตถุดิบอาจเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงอาจท�ำให้

SSR ส่งสินค้าให้แก่ลกู ค้าไม่ทนั ตามเวลา ซึง่ ส่งผลต่อชือ่ เสียง
และผลประกอบการของบริษัทฯ 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
ซูมิโตโม เมทัล คอร์ปอเรชั่น เมื่อปี พ.ศ. 2556 และเป็นหนึ่ง
ในผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นเรียบเคลือบ
โลหะและเคลือบสีชนั้ น�ำของไทย โรงงานผลิตเหล็กของบริษทั ฯ
อยูท่ มี่ าบตาพุด ซึง่ มีขนาดใหญ่ทสี่ ดุ ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ โดยมีสมรรถนะทางด้านการผลิตเหล็กรีดเย็นและ
ล้างผิวเหล็กด้วยกรดปลอดสารอ็อกไซด์ ขนาด 400,000 ตัน
ก� ำ ลั ง การผลิ ต ส� ำ หรั บ การผลิ ต เหล็ ก เคลื อ บโลหะ ขนาด
375,000 ตัน และก�ำลังการผลิตส�ำหรับการผลิตเหล็กเคลือบสี
ขนาด 90,000 ตั น รวมถึ ง มี พ นั ก งานมากกว่ า 400 คน
อีกทั้งยังเป็นบริษัทย่อยของ BlueScope Steel Limited
ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศ
ออสเตรเลีย
SSR กับบลูสโคป สตีล ได้ท�ำธุรกิจร่วมกันมาเป็น
ระยะเวลามากกว่า 10 ปี และได้รับการสนับสนุน ทางธุรกิจ
จาก เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) เป็นอย่างดีตลอดมา ดังนัน้
จึงเชือ่ ว่าความเสีย่ งจากการทีเ่ อ็นเอส บลูสโคป(ประเทศไทย)
จะยกเลิกการผลิตหรือหยุดการจ�ำหน่ายสินค้าให้แก่ SSR อยู่
ในระดับต�่ำ
3.3.2. 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”) ซึ่งเป็นผู้จัดจ�ำหน่ายวัตถุดิบหลักเกือบ
ทั้งหมดให้กับ SSR มีบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นและ
กรรมการร่วมกัน คือบริษัท บลูสโคป ไลสาจท์ (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (“บลูสโคป ไลสาจท์”) ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2531 ด�ำเนิน
ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายแผ่นเหล็กเคลือบขึ้นลอนเช่นเดียว
กั บ SSR โดยใช้ วัตถุ ดิบจากบลู สโคป สตี ล เช่ นเดียวกัน
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ดังนัน้ หาก บลูสโคป สตีล จัดจ�ำหน่ายให้กบั บลูสโคป ไลสาจท์
ในเงือ่ นไขและราคาอันท�ำให้ บลูสโคป ไลสาจท์ ได้เปรียบกว่า
เงื่อนไขและราคาที่ SSR ได้รับ เหตุการณ์ดังกล่าวอาจลด
ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาของแผ่นเหล็กเคลือบ
ขึน้ ลอนของ SSR ได้ และอาจส่งผลให้ยอดขายจากแผ่นเหล็ก
เคลือบขึ้นลอนลดลง

3.3.4 ความเสี่ยงจากการว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงในการติด
ตั้งงานโครงการ
ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้จัดตั้งทีมงาน
ติดตั้งเป็นของบริษัทเอง เพื่อแก้ปัญหาในการติดตามและ
การควบคุ ม งานที่ มี ป ั ญ หาในอดี ต อย่ า งใกล้ ชิ ด และ
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ดี เนือ่ งจาก บลูสโคป สตีล เป็นบริษทั ย่อย
ของ BlueScope Steel Limited ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข องประเทศออสเตรเลี ย ดั ง นั้ น บริ ษั ท ฯ
จึงเชื่อว่าบลูสโคป สตีล มีการท�ำรายการ ที่เกี่ยวข้องกันที่
ยุตธิ รรมและเป็นปกติของธุรกิจ นอกจากนีผ้ บู้ ริหารของบลูสโคป
สตีล ยังได้ให้ความเชื่อมั่นกับบริษัทฯ ว่าจะด�ำเนินธุรกิจกับ
บริษทั ย่อยเหมือนคูค่ า้ รายอืน่ จึงเชือ่ ว่าความเสีย่ งทีบ่ ลูสโคป
ไลสาจท์ จะได้เงื่อนไขและราคาที่ท�ำให้ บลูสโคป ไลสาจท์
ได้เปรียบกว่าบริษัทฯ นั้นอยู่ในระดับต�่ำ

อย่ า งไรก็ ดี ถึ ง แม้ ว ่ า จะมี ง านขายพร้ อ มติ ด ตั้ ง
โครงการทีเ่ พิม่ ขึน้ SSR ยังคงมีวธิ บี ริหารการติดตัง้ โครงการที่
สามารถควบคุ ม ค่ า ใช้ จ ่ า ยและคุ ณ ภาพของโครงการได้
โดยปัจจัยส�ำคัญในการบริหารการติดตัง้ โครงการ มีดงั ต่อไปนี้

3.3.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
ธุ ร กิ จ เหล็ ก ประกอบด้ ว ยเหล็ ก แผ่ น เคลื อ บเป็ น
วั ต ถุ ดิ บ หลั ก ซึ่ ง มี ค วามผั น ผวนตามราคาของเหล็ ก แผ่ น
รีดเย็นซึง่ เป็นวัตถุดบิ ต้นน�ำ ้ อาจส่งผลให้มตี น้ ทุนขายของสินค้า
ผันผวนหรือสูงขึ้น
อย่างไรก็ดี ราคาต้นทุนวัตถุดิบจากบลูสโคป สตีล
มีการปรับตัวรายเดือน ท�ำให้ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
ค่อนข้างน้อย และบริษัทฯ มีการผลิตและสั่งสินค้าแบบ Just
in time โดยจะมีสินค้าคงเหลือป้องกันสินค้าขาดมือเพียง
บางส่วน ท�ำให้มสี นิ ค้าคงเหลือน้อย นอกจากนี้ SSR จะมีการ
แจ้งราคาต่อลูกค้าก่อน และเมื่อลูกค้าตกลงซื้อสินค้า จึงจะ
สั่งวัตถุดิบเข้ามา บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากความผันผวน
ของราคาวัตถุดิบอยู่ในระดับต�่ำ

การสรรหาผู้รับเหมาช่วง ตามปกติแล้วบริษัทใน
อุตสาหกรรมการผลิตและจัดจ�ำหน่ายวัสดุมุงหลังคา จะไม่มี
ทีมงานติดตั้งเป็นของตนเอง แต่จะใช้วิธีการว่าจ้างผู้รับเหมา
ช่วงจากภายนอก ซึ่งท�ำให้ควบคุมต้นทุนได้ดีกว่าเนื่องจาก
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างพนักงานประจ�ำ  SSR คัดเลือก
ผู้รับเหมาช่วงจากทั้งลูกค้าของบริษัทฯ ที่น�ำผลิตภัณฑ์ติดตั้ง
และบริษทั ทีร่ บั จ้างติดตัง้ โดยเฉพาะ โดยพิจารณาจากผลงาน
ที่ผ่านมาเป็นประจ�ำทุกปี พิจารณาจากฐานะการเงิน จ�ำนวน
คนงาน คุณภาพงาน และศักยภาพในการติดตัง้ ปัจจุบนั SSR
มีผรู้ บั เหมาช่วงทีม่ ศี กั ยภาพ ในการติดตัง้ โครงการขนาดต่างๆ
กัน ซึ่งส่วนใหญ่ด�ำเนินธุรกิจกับ SSR มาเป็นระยะเวลา 5 ปี
ขึ้นไป และผ่านการประเมินคุณภาพแล้วมากกว่า 20 ราย
ท�ำให้ไม่เกิดการพึง่ พิงผูร้ บั เหมาช่วงเพียงน้อยราย และไม่เคย
ประสบปัญหาการขาดแคลนผู้รับติดตั้งงานหรือผู้รับติดตั้ง
ทิ้งงาน
การจัดตั้งทีมงานติดตั้งของบริษัทขึ้นจ�ำนวน 2 ทีม
ท�ำให้สามารถรองรับงานได้เพิ่มขึ้นประมาณ 5,000 ตาราง
เมตรต่อเดือน ขณะเดียวกันก็สามารถจะแก้ปัญหาในการ
ติดตามและควบคุมคุณภาพได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น

060

รายงานประจำ � ปี 2560

บริ ษ ั ท เอสพี ซ ี จ ี จำ � กั ด (มหาชน)

การควบคุ ม คุ ณ ภาพของงานติ ด ตั้ ง SSR มี ก าร
ควบคุมคุณภาพงานของผูร้ บั เหมาช่วง โดยให้วศิ วกรฝ่ายติดตัง้
(Site Supervisor) เป็นผูต้ รวจสอบคุณภาพระหว่างติดตัง้ งาน
ทุกโครงการ นอกจากนี้เมื่องานติดตั้งแล้วเสร็จ SSR และ
ผู้ว่าจ้างจะมีการประเมินผลงานทั้งหมดร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง
อีกทัง้ ยังมีการประเมินผูร้ บั เหมาช่วง แต่ละรายในทุกๆ ไตรมาส
เพื่อให้มั่นใจถึงคุณภาพโดยรวมของผลงาน และผู้รับเหมา
ช่วงจะรับประกันงานหลังจากส่งมอบเป็นระยะเวลา 1 ปี
การควบคุ ม ระยะเวลาการติ ด ตั้ ง ให้ แ ล้ ว เสร็ จ
ตามที่ก�ำหนด เนื่องจากบริษัทฯ มีการส่งวิศวกรฝ่ายติดตั้ง
(Site Supervisor) ไปตรวจสอบงาน จึงไม่มีปัญหาเรื่อง
ผู้รับเหมาช่วงจะติดตั้งงานไม่แล้วเสร็จตามที่ก�ำหนด เว้นแต่
เกิดจากความล่าช้าที่มาจากลูกค้าของบริษัทฯ เอง
การรับประกันและให้บริการลูกค้าหลังการติดตั้ง
เนื่องจากบริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญในเรื่องคุณภาพ
และการบริการหลังการติดตั้ง ดังนั้นในปี 2558 จึงได้จัดตั้ง
แผนกคุ ณ ภาพและบริ ก ารขึ้ น มา เพื่ อ สร้ า งความเชื่ อ มั่ น
และความพึงพอใจหลังการติดตั้ง
3.3.5 ความเสี่ยงจากการแข่งขันของสินค้าทดแทน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห ลั ก ที่ SSR ผลิ ต และจั ด จ� ำ หน่ า ยคื อ
แผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีผสมอลูมิเนียมขึ้นลอนที่ใช้เป็นวัสดุ
มุงหลังคาและฝาผนัง ซึง่ สินค้าทีส่ ามารถน�ำมาใช้งานทดแทน
ในตลาดมีอยู่หลายประเภท เช่น กระเบื้อง และแผ่นเหล็ก
เคลือบสังกะสีลูกฟูก เป็นต้น การมีสินค้าทดแทนดังกล่าว
ส่งผลให้ผู้บริโภคมีทางเลือกจากสินค้าทดแทนที่หลากหลาย
รวมทั้งราคาของผลิตภัณฑ์ของ SSR มีราคาสูงกว่าเมื่อเทียบ
กับราคาของกระเบื้อง หรือแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีลูกฟูก
หากผู้บริโภคเลือกใช้วัสดุมุงหลังคาและฝาผนังชนิดอื่นแทน
อาจท�ำให้รายได้ของ SSR ลดลงได้ในอนาคต

อย่ า งไรก็ ดี แม้ ว ่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น สิ น ค้ า ทดแทน
ดังกล่าวจะมีราคาถูกกว่า แต่ผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กเคลือบสังกะสี
ผสมอลูมเิ นียมขึน้ ลอนนัน้ มีความแข็งแรงทนทานกว่า มีความ
สวยงาม และมีน�้ำหนักที่เบา ซึ่งราคาสินค้าของ SSR นั้น
มิได้แพงกว่าสินค้าทดแทนอืน่ อย่างมีนยั ส�ำคัญ SSR จึงเชือ่ ว่า
ความเสีย่ งจากการแข่งขันจากสินค้าทดแทนนัน้ อยูใ่ นระดับต�ำ่
3.3.6 ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อทางการค้า
การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ทางการค้ า ตามปกติ นั้ น SSR
จะมีลกู หนีก้ ารค้า ซึง่ เกิดจากการที่ SSR จ�ำหน่ายสินค้าให้แก่
ลูกค้าภายในประเทศที่มีเงื่อนไขการช�ำระเงินภายในก�ำหนด
เวลาตามที่ได้ตกลงกันไว้กับลูกค้า ระยะเวลาการเก็บหนี้
จากลูกหนี้ มีจำ� นวน 50 - 65 วัน ดังนัน้ SSR จึงมีความเสีย่ งจาก
การที่ ลูกหนี้ การค้ า ไม่ สามารถช� ำ ระหนี้ ค่ า สิ นค้ า ภายใน
ก�ำหนดเวลาที่ต้องช�ำระหรือภายในก�ำหนดเวลาตามที่ SSR
ผ่อนผันให้
อย่ า งไรก็ ดี SSR มี น โยบายการเก็ บ หนี้ ต ามความ
คื บ หน้ า ของงาน โดยจะเก็ บ ทั น ที ส ่ ว นหนึ่ ง เมื่ อ มี ก าร
เริ่มงาน เก็บอีกส่วนหนึ่งเมื่อส่งของแล้ว หลังจากนั้นเก็บตาม
ความคืบหน้าของงาน และเก็บงวดสุดท้ายเมื่อส่งมอบงาน
จึงท�ำให้ SSR มีการทยอยตามเก็บหนีต้ ลอดเวลา และสามารถ
จั ด การลู ก หนี้ ก ารค้ า ให้ อ ยู ่ ใ นระดั บ ที่ เ หมาะสม ส่ ง ผลให้
สามารถบริหารกระแสเงินสดจากการด�ำเนินงานให้สามารถ
จ่ายเจ้าหนี้การค้าได้ตรงตามเวลาช�ำระหนี้
3.3.7 ความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงานของโรงงาน
ธุรกิจของ SSR ขึ้นอยู่กับความสามารถในการด�ำเนิน
การผลิตได้อย่างต่อเนื่องของโรงงาน โดยอาจมี ความเสี่ยง
จากการผลิ ต ของโรงงานที่ ห ยุ ด ชะงั ก ท� ำ ให้ เ กิ ด อั น ตราย
เกี่ยวกับการผลิต การดูแลการเก็บรักษาวัตถุดิบ ซึ่งรวมถึง
การระเบิ ด ไฟไหม้ ความแปรปรวนของสภาพอากาศ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ความบกพร่องของเครื่องจักร
การหยุดเดินเครือ่ งจักรนอกเหนือจากทีก่ ำ� หนดไว้ตามแผน ปัญหา
การนัดหยุดงานของลูกจ้าง การหยุดชะงักของการขนส่ง และ
ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ โดยอันตรายดังกล่าวอาจ
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ก่ อ ให้ เ กิ ด การบาดเจ็ บ หรื อ เสี ย ชี วิ ต ท� ำ ให้ ท รั พ ย์ สิ น หรื อ
อุปกรณ์เสียหายหรือช�ำรุดอย่างรุนแรง และก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อสิ่งแวดล้อม หรืออาจถูกปรับ หรือมีภาระหนี้สิน
ตลอดจนส่งผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานของ SSR ได้
อย่ า งไรก็ ดี SSR ได้ มี ก ารจั ด การโรงงานผลิ ต
ให้มมี าตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ตามทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนด มีแผนฉุกเฉิน มีการอบรมดับเพลิงและซ้อมอพยพ
หนีไฟ อุปกรณ์ต่างๆ จัดเก็บอย่างมีสัดส่วนมีการบ�ำรุงรักษา
เครื่องจักรเชิงป้องกัน รวมถึงลูกจ้างที่อยู่ในโรงงานได้รับการ
อบรมและสอนงานเป็ น อย่ า งดี ผู ้ บ ริ ห ารให้ ก ารดู แ ล
และมีความเป็นกันเอง จึงสามารถรักษาความสัมพันธ์กับ
ลูกจ้างได้เป็นอย่างดีและทั่วถึง
อี ก ทั้ ง บริ ษั ท ฯ ยั ง ได้ รั บ การรั บ รองระบบคุ ณ ภาพ
มาตรฐาน ISO 9001:2008 ด้วย ภายใต้นโยบายคุณภาพของ
องค์กร “บริษัทฯ จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
เดี ย วกั น มี ก ารพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ ลู ก ค้ า ได้ รั บ
ความพึงพอใจสูงสุด”
3.3.8 ความเสีย่ งจากการผลิตทีอ่ าจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสังคมและชุมชน
SSR ได้ตระหนักและให้ความส�ำคัญถึงความเสี่ยง
จากการผลิตที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมและชุมชน ไม่ว่าจะ
เป็ น ผลกระทบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ความปลอดภั ย หรื อ
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม บริษัทฯ จึงหลีกเลี่ยง
ที่จะประกอบกิจกรรมใดๆ อันจะเป็นการก่อความเดือดร้อน
ต่อสังคมและชุมชนรอบข้าง เช่น ขัน้ ตอนการผลิตใดๆ ทีจ่ ะส่ง
เสี ย งดั ง และอาจรบกวนสั ง คมและชุ ม ชนรอบข้ า ง SSR
จะจัดจ้างให้บริษัทภายนอกรับไปท�ำแล้วจึงส่งผลิตภัณฑ์
ส�ำเร็จกลับมายัง SSR อีกครั้งหนึ่ง อีกทั้ง SSR ยังไม่เคยได้รับ
การร้องเรียนจากสังคมและชุมชมโดยรอบ
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อย่างไรก็ดี SSR ยังยึดหลักความสัมพันธ์อันดีกับ
สังคมและชุมชนโดยรอบ โดยการเข้าไปท�ำประโยชน์ให้สงั คม
เช่น การช่วยสร้างหลังคาวัด และทีพ่ กั รถของรถจักรยานยนต์
รับจ้างในบริเวณใกล้เคียง การให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบล เป็นต้น
ส� ำ หรั บ ของเสี ย หรื อ กากอุ ต สาหกรรมที่ เ กิ ด จาก
กระบวนการผลิตมีเพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้น อันได้แก่ เศษเหล็ก
และน�้ำมันไฮดรอลิค ซึ่งอาจเกิดผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ทางบริ ษั ท ฯ ได้ จั ด การกั บ ของเสี ย หรื อ กาก
อุ ต สาหกรรมดั ง กล่ า วอย่ า งถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บของกรม
โรงงานอุตสาหกรรมที่ก�ำกับดูแลอยู่

3.4 ความเสี่ยงอื่นๆ
3.4.1 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 กุ ญ ชรยาคง นางกนกพร กุ ญ ชรยาคง
(รวมเรียกกันว่า “กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่”) ซึ่งมีเจตนาร่วมกัน
ในการใช้สทิ ธิออกเสียงของตนไปในทางเดียวกัน เพือ่ ควบคุม
สิทธิออกเสียงหรือควบคุมกิจการร่วมกัน และมีความสัมพันธ์หรือ
มีพฤติกรรมร่วมกันตามทีป่ ระกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
ที่ ทจ. 7/2552 เรือ่ ง ก�ำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรม
ที่เข้าลักษณะเป็นการกระท�ำร่วมกับบุคคลอื่น ถือหุ้นคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 49.03 ของจ�ำนวนหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายได้แล้วทัง้ หมด
ของบริษทั ฯ และกลุม่ ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ยงั เป็นกรรมการผูม้ อี ำ� นาจ
ลงนามและเป็ น ผู ้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ฯ ด้ ว ย จึ ง ท� ำ ให้ ก ลุ ่ ม
ผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นผู้มีอ�ำนาจในการบริหารจัดการและควบคุม
คะแนนเสียงในการลงมติที่ส�ำคัญได้เกือบทั้งหมด ยกเว้น
ในเรือ่ งกฎหมายหรือข้อบังคับบริษทั ก�ำหนดให้ตอ้ งได้รบั เสียง
ในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4

062

รายงานประจำ � ปี 2560

บริ ษ ั ท เอสพี ซ ี จ ี จำ � กั ด (มหาชน)

ของจ�ำนวนหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง หรือในกรณี
ก�ำหนดให้สทิ ธิออกเสียงคัดค้านได้ ดังนัน้ ผูถ้ อื หุน้ รายอืน่ ทีเ่ ข้า
ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง อาจจะไม่สามารถรวบรวม
คะแนนเสี ย งเพื่อ คัด ค้านหรือ ถ่วงดุล การบริหารของกลุ ่ ม
ผู้ถือหุ้นใหญ่ได้
อย่ า งไรก็ ดี โครงสร้ า งการจั ด การของบริ ษั ท ฯ
ประกอบด้วยคณะกรรมการรวม 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการ
บริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน โดยมีการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจ
หน้ า ที่ ข องคณะกรรมการแต่ ล ะคณะอย่ า งชั ด เจน อี ก ทั้ ง
ในองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ยังประกอบด้วย
กรรมการอิสระ 3 ท่าน ทีเ่ ป็นผูท้ มี่ คี วามรูค้ วามสามารถในการ
บริหารจัดการธุรกิจและความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับงบการเงิน
และรายงานทางการเงินต่างๆ จึงมีสว่ นช่วยให้การด�ำเนินงาน
ของคณะกรรมการบริษัทฯเป็นไปอย่างมีระบบ โปร่งใสและ

สามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง มี น โยบาย
เกี่ยวกับการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับกรรมการ ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมในกิจการ รวมทัง้ บุคคลทีอ่ าจ
มี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ โดยจะท� ำ การพิ จ ารณา
เปรียบเทียบเงือ่ นไขกับบุคคลภายนอกอืน่ ก่อน และน�ำรายการ
ต่างๆ เข้าสู่การพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทุกกรณี ก่อนที่จะน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาอนุมัติในขั้นต่อไป โดยบุคคลที่มีความขัดแย้งทาง
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
บริษัท เอสพีซีจี จ�ำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)                
(1) ทุนจดทะเบียนและหุ้นที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว
บริษทั ฯ มีทนุ จดทะเบียนทัง้ หมด 1,016,389,000 บาท ทุนจด
ทะเบียนช�ำระแล้ว 923,990,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
จ�ำนวน 1,016,389,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
(2) ข้อจ�ำกัดการโอนหุ้น
การโอนหุน้ จะต้องไม่ทำ� ให้สดั ส่วนการถือหุน้ โดยบุคคล
ต่างด้าวมากกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นที่ได้เรียกช�ำระราคาแล้ว
ทั้งหมดของบริษัทฯ

4.2 ผู้ถือหุ้น

รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั เอสพีซจี ี จ�ำกัด
(มหาชน)
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ตามบัญชีราย
ชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วัน Record Date ในวันจันทร์ท่ี 12
มีนาคม 2561 โดยบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (“TSD”)
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ลำ�ดับ
ชื่อผู้ถือหุ้น
1. กลุ่มครอบครัวกุญชรยาคง ประกอบด้วย
นางสาววันดี กุญชรยาคง
นางประคอง กุญชรยาคง
นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง
นางสาวสมปอง กุญชรยาคง
นางกนกพร กุญชรยาคง
2. UBS AG SINGAPORE BRANCH
3. GULF INTERNATIONAL INVESTMENT (HONG KONG) LIMITED
4. KYOCERA CORPORATION
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด
6. นายวิทูร มโนมัยกุล
7. กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งจดทะเบียนแล้ว
8
N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 4
9. กลุ่มครอบครัวเศรษฐีวรรณ ประกอบด้วย
นายสุชาติ เศรษฐีวรรณ
นายพงษ์ชัย เศรษฐีวรรณ
นายพลเทพ เศรษฐีวรรณ
นางสาวเสาวนีย์ เศรษฐีวรรณ
นางสาววรุณี เศรษฐีวรรณ
10. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
รวม

4.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ
กิจการที่เหลือหลังจากหักเงินส�ำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่
ได้ ก� ำ หนดไว้ ใ นข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ฯ และตามกฎหมาย
หากไม่มีเหตุจ�ำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผล
กระทบต่อการด�ำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�ำคัญ
ตามทีค่ ณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม และ
การด�ำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ผูถ้ อื หุน้ มติคณะกรรมการบริษทั ฯทีพ่ จิ ารณาเรือ่ งดังกล่าวนัน้
ต้ อ งน� ำ เสนอเพื่ อ ขออนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น เว้ น แต่
เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ
มี อ� ำ นาจอนุ มั ติ ใ ห้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้ ว ให้
รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
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จำ�นวนหุ้น
357,788,637
300,000,000
32,400,000
13,500,000
9,863,637
2,025,000
95,200,050
82,636,352
63,500,000
33,101,552
19,290,000
17,121,900
12,383,339
9,056,500
5,400,000
1,996,000
1,587,500
40,000
33,000
7,644,733
697,723,063

065

ร้อยละ
36.73

9.77
8.48
6.52
3.40
1.98
1.76
1.27
0.93

0.78
71.64

บริษทั ฯ และบริษทั ในเครือมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามก�ำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ เ หลื อหลั ง จากหั กเงิ น ส� ำ รองต่ า งๆ ทุ กประเภทตามที่ได้
ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั ฯ และตามกฎหมาย หากไม่มี
เหตุจำ� เป็นอืน่ ใด และการจ่ายเงินปันผลนัน้ ไม่มผี ลกระทบต่อ
การด�ำเนินงานปกติของบริษทั ฯ และบริษทั ในเครืออย่างมีนยั
ส�ำคัญ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
พิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม และการด�ำเนินการดังกล่าว
จะต้ อ งก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น โดยมติ
คณะกรรมการของบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือทีพ่ จิ ารณาเรือ่ ง
ดังกล่าวนั้นต้องน�ำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือด้วย

066
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5 โครงสร้างการจัดการ
5.1 โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กรของบริษัท เอสพีซีจี จ�ำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท
Board of Director
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
Nomination and Remuneration Committee
คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

กรรมการผูจัดการใหญ
CEO
แผนกตรวจสอบภายใน
Internal Audit Division

รองกรรมการผูจัดการใหญ
สายบัญชีและการเงิน
EVP : Accounting & Finance

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

รองกรรมการผูจัดการใหญ
สายบริหาร
EVP: Management

รายงานประจำ � ปี 2560

บริ ษ ั ท เอสพี ซ ี จ ี จำ � กั ด (มหาชน)

067

แผนกนั
กลงทุ
แผนกนักลงทุ
นสัมพั
นธ นสัมพันธ
InvestorDivision
Relation Division
Investor Relation
สำนักงานเลขานุ
สำนักงานเลขานุ
การบริษัท การบริษัท
และบรรษัทและบรรษั
ภิบาล ทภิบาล
Company &Secretary
& Governance
Company Secretary
Governance

แผนกองคกแผนกองค
รสัมพันธกรสัมพันธ
Relations Division
Corporate Corporate
Relations Division

แผนกพั
ฒนาธุรหกิารความเสี
จและบริหย่ ารความเสี
ย่ ง
แผนกพัฒนาธุ
รกิจและบริ
ง
Business Development
and
Business Development
and
Risk Management
Risk Management
Division Division
หารคุณภาพ
แผนกบริหแผนกบริ
ารคุณภาพ
QMR Division
QMR Division

รองกรรมการผู
รองกรรมการผู
จัดการใหญจัดการใหญ
สายปฏิบัติกสายปฏิ
าร บัติการ
EVP: Operation
EVP: Operation

รองกรรมการผู
รองกรรมการผู
จัดการใหญจัดการใหญ
สายธุรกิจ Solar
สายธุFarm
รกิจ Solar Farm
EVP: Solar EVP:
Farm Solar Farm

รายงานประจำ � ปี 2560

068

บริ ษ ั ท เอสพี ซ ี จ ี จำ � กั ด (มหาชน)

5.2  โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างกรรมการมี 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมดจ�ำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย
ลำ�ดับ

รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

1.

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ

ประธานกรรมการ

2.

นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง

กรรมการ

3.

นายจิราคม ปทุมานนท์

กรรมการ

4.

นายวิทูร มโนมัยกุล

กรรมการ

5.

พล.ต.ต.วันชัย วิสุทธินันท์

กรรมการ

6.

นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

7.

ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

8.

นายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

หมายเหตุ: นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์ ได้มีหนังสือแจ้งขอลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามแทนบริษัทฯ มีดังนี้
ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราส�ำคัญของบริษัท หรือนายสมศักดิ์ กุญชรยาคง และ
นายวิทูร มโนมัยกุล ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�ำคัญของบริษัท
อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีอำ� นาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการจัดการบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง และรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังนี้
1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�ำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
ของบริษัทฯ
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
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3. จัดให้มีการท�ำงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
และน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. คณะกรรมการอาจมอบอ�ำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
แทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอ�ำนาจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ�ำนาจตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร ซึง่ คณะกรรมการ  อาจยกเลิกเพิกถอนเปลีย่ นแปลง
หรือแก้ไขบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบอ�ำนาจหรืออ�ำนาจนัน้ ๆ ได้เมือ่ เห็นสมควร ทัง้ นี้ คณะกรรมการอาจมอบอ�ำนาจให้ คณะกรรมการบริหาร
มีอ�ำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอ�ำนาจตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
ซึ่งการมอบอ�ำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจที่ท�ำให้คณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณา และอนุมัติรายการ
ที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดท�ำกับบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อย
5. ก�ำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมก�ำกับดูแลการบริหาร
และการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายทีไ่ ด้รบั มอบหมาย เว้นแต่ในเรือ่ งดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รบั
มติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการด�ำเนินการ อันได้แก่เรื่องที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�ำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือ
รายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
เป็นต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการก�ำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิเช่น การท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และการซือ้ หรือขายทรัพย์สนิ ทีส่ ำ� คัญ
ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอื่น
ตามความเหมาะสม
7. ติดตามผลการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
อนึ่ง เนื่องจาก SPC เป็นบริษัทย่อยที่เป็นหลักในการด�ำเนินธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม คณะกรรมการบริษัท จึงได้มอบหมาย
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการใน SPC เพื่อควบคุมและติดตามการด�ำเนินงานโดยใกล้ชิด
ดังมีรายนามต่อไปนี้
ลำ�ดับ

รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

1.

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ

ประธานกรรมการ

2.

นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง

กรรมการ

3.

นายจิราคม ปทุมานนท์

กรรมการ
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5.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�ำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้
ลำ�ดับ

รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

1.

นายวัันชัย หล่อวัฒนตระกูล

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ*

2.

ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ*

3.

นายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

หมายเหตุ * มีความรู้ด้านบัญชี และ/หรือการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ของบริษัทฯ ทั้ง 3 คน มีความเป็นอิสระตามนิยามความเป็นอิสระ
ของกรรมการอิสระ ดังต่อไปนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
2. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ  หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา
คูส่ มรส พีน่ อ้ ง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตรของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้
เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
5. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit)
ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
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5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
6.1. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
6.2. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
6.3. ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ข้ อ ก� ำ หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
6.4. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
6.5. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6.6. จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
6.7. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
6.8. รายการอื่ น ที่ เ ห็ น ว่ า ผู ้ ถื อ หุ ้ น และผู ้ ล งทุ น ทั่ ว ไปควรทราบ ภายใต้ ข อบเขตหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เนื่องจาก บริษัทฯ และบริษัทในเครือท�ำการว่าจ้างบริษัท เจเพ็น จ�ำกัด ซึ่งจัดเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามข้อก�ำหนด
ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบจึงปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการก�ำหนด
นโยบาย วิธีการคัดเลือก การดูแลติดตามการด�ำเนินงานระหว่างบริษัทฯ และบริษัทในเครือกับบริษัท เจเพ็น จ�ำกัด ให้เป็นไป
อย่างโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ พร้อมกับเปิดเผยผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการก�ำกับดูแลหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และประชาชนทั่วไปทราบโดยสม�่ำเสมอทุกไตรมาส
5.2.3 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน (Remuneration Committee)
         ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้
ลำ�ดับ

รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

1.

นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล

ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

2.

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ

กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

3.

นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง

กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
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ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนมีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. คัดเลือก สรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์ โปร่งใสโดยบุคคลที่ได้รับ
การเสนอชื่อต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์
สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ มีอายุที่เหมาะสม สุขภาพร่างกายแข็งแรงและจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าประชุม
คณะกรรมการอย่างสม�่ำเสมอ มีการเตรียมตัวเป็นการล่วงหน้า รวมทั้งพิจารณาจากรายชื่อต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นแนะน�ำ (ถ้ามี)
2. จัดเตรียมบัญชีรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการไว้เป็นการล่วงหน้าและ/หรือ ในกรณีที่ต�ำแหน่ง
กรรมการหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ว่างลง
3. ขอรับข้อคิดเห็นต่างๆ จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก
สรรหาด้วย ก่อนน�ำเสนอให้คณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณีเพื่อพิจารณาเลือกตั้งต่อไป
4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหากรรมการ
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามผลประกอบการ
ของแต่ละปี
6. พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม
โบนัสประจ�ำปี และผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างที่เป็นธรรมและ
สมเหตุสมผล และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งรวมถึง ค่าจ้าง เงินรางวัลประจ�ำปี และผลประโยชน์อ่ืนๆ
ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
8. พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยพิจารณา
ตามผลการปฏิบตั งิ าน ผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ แนวปฏิบตั ใิ นอุตสาหกรรมและบริษทั จดทะเบียนชัน้ น�ำในตลาดหลักทรัพย์ฯ
และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
5.2.4 เลขานุการบริษัทฯ (Company Secretary)
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติอนุมัติแต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ ได้แก่ นางสาวปาริฉัตร
ไส้เพี้ย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป เพื่อรับผิดชอบด�ำเนินการดังต่อไปนี้
1. จัดท�ำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
1.1. ทะเบียนกรรมการ
1.2. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจ�ำปีของบริษทั ฯ
1.3. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
1.4. เอกสารส�ำคัญของบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกัน
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด
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5.2.5 คณะผู้บริหาร
         ปี 2560 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจ�ำนวน 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

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจโซลาร์รูฟและสายธุรกิจหลังคาเหล็ก
และโครงสร้าง

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่มอี ำ� นาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผูบ้ ริหารจัดการธุรกิจปกติของบริษทั ฯ ตลอดจนการบริหารงานประจ�ำวันโดยทัว่ ไปของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้เป็น
ไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ ได้อนุมตั แิ ล้ว
2. มีอ�ำนาจอนุมัติการท�ำธุรกรรมใดๆ ในการด�ำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ รวมถึงการจัดท�ำข้อเสนอการเข้าท�ำ
สัญญา การจัดซือ้ จัดจ้าง โดยมีวงเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 50 ล้านบาท หรือตามระเบียบอ�ำนาจอนุมตั ซิ ง่ึ คณะกรรมการบริษทั ฯ
จะก�ำหนดเป็นคราวๆ ไป
3. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารงานและด�ำเนินงานของบริษัทฯ ให้ฝ่ายจัดการและพนักงานของ
บริษทั ฯ ตามโครงสร้างองค์กรทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ ได้อนุมตั ไิ ว้ ทัง้ นีโ้ ดยสอดคล้องกับกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษทั ฯ
4. มีอำ� นาจในการมอบอ�ำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บคุ คลอืน่ ปฏิบตั งิ านอย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่างแทน
กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ตามขอบเขตอ�ำนาจที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รับตามข้อก�ำหนดนี้ หรือตามกฎหมาย โดยการ
มอบอ�ำนาจช่วง ทัง้ นีก้ ารมอบหมายดังกล่าวจะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษทั ฯ ค�ำสัง่ หรือมติทคี่ ณะกรรมการ
ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯได้ก�ำหนดไว้
5. มีอ�ำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง ก�ำหนดอัตราค่าจ้างของพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ในต�ำแหน่ง
ต�่ำกว่าระดับผู้บริหาร ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ
6. มีอำ� นาจออกค�ำสัง่ ระเบียบ ประกาศ บันทึก เกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านของพนักงาน ลูกจ้างเพือ่ ให้เป็นไปตามนโยบาย
ของบริษัทฯ และเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการท�ำงานภายในองค์กร
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นคราวไป
ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่และการด�ำเนินงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่จะอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯและอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของ
บริ ษั ท ฯ โดยให้ ก รรมการผู ้ จั ด การใหญ่ มี ห น้ า ที่ ต ้ อ งรั บ นโยบายของคณะกรรมการบริ ษั ท ฯไปปฏิ บั ติ พร้ อ มทั้ ง รายงาน
ผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ประจ�ำปีโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
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5.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
5.3.1 การสรรหาคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 16/2555 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2555 อนุมัติ
เพิม่ เติมขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนจากเดิม โดยให้ทำ� หน้าทีใ่ นการคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะเสนอชือ่
เพือ่ แต่งตัง้ เป็นกรรมการ พิจารณาจากคุณสมบัตติ ามข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเวลาที่จะเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทฯโดยสม�่ำเสมอ ทั้งนี้ให้ท�ำการ
เปลี่ยนแปลงชื่อของคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนเป็น คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน  
การเลือกตัง้ กรรมการของบริษทั ฯ จะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยใช้เสียงข้างมากตามข้อบังคับของบริษทั
โดยมีวิธีการต่อไปนี้
1. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
2. ในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการแต่ละราย ให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถือ
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่พึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
โดยในการประชุมสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ ถ้าจ�ำนวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ ให้กรรมการคนที่อยู่ใน
ต�ำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่งก่อนกรรมการที่ออกจากต�ำแหน่งตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งใหม่
ก็ได้
5.3.2 การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระ
ตามข้อ 5.2.3 ข้างต้น คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนจึงท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูพ้ จิ ารณา สรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และตามหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรูด้ า้ นบัญชี และ/หรือการเงิน เพือ่ ท�ำหน้าที่
ตรวจสอบและก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงก�ำกับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือก
ผู้ตรวจสอบบัญชี และการพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์
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5.4 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
5.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนของกรรมการ
ค่าตอบแทนของกรรมการของบริษทั ฯ อยูใ่ นรูปเบีย้ ประชุม ค่าน�ำ้ มันรถ และค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน โดยค่าตอบแทนรวม
ที่กรรมการแต่ละรายได้รับ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ค่าตอบแทนกรรมการ
รายเดือน*

ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการบริษัท

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

นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์

240,000

45,000

285,000

นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล

400,000

190,000

590,000

ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

247,000

105,000

352,000

นายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต

247,000

105,000

352,000

นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์

140,000

35,000

175,000

ผศ. (พิเศษ) ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์

120,000

30,000

150,000

รวม

2,114,000

940,000

3,054,000

รายชื่อ
สำ�หรับปี 2560

หมายเหตุ  : 1. ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ แทนนายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ ซึ่งครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560
2. นายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ แทน ผศ.(พิเศษ) ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ ซึ่งครบวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่ง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560
3. นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 แทน
นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์  ซึ่งครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
4. นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์ ได้มีหนังสือแจ้งขอลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป
5. *ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนได้รับเฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
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ทั้งนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ประจ�ำปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ
ค่าตอบแทนส�ำหรับกรรมการบริษัทฯ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ เบี้ยกรรมการรายเดือน และเบี้ยประชุมโดยมีรายละเอียด
เบี้ยกรรมการรายเดือน
(เฉพาะบุคคลทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ)

(เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

ประธานกรรมการ

35,000 บาทต่อเดือน

20,000 บาทต่อครั้ง

กรรมการ

20,000 บาทต่อเดือน

15,000 บาทต่อครั้ง

ดังต่อไปนี้

เบี้ยประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ
ค่าตอบแทนส�ำหรับกรรมการตรวจสอบ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ เบี้ยกรรมการรายเดือน และเบี้ยประชุมโดยมีรายละเอียด
เบี้ยกรรมการรายเดือน

เบี้ยประชุม

(เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

35,000 บาทต่อเดือน

20,000 บาทต่อครั้ง

กรรมการตรวจสอบ

30,000 บาทต่อเดือน

15,000 บาทต่อครั้ง

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

เบี้ยประชุม

(เฉพาะบุคคลทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ)

(เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

ประธานกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน

ไม่มี

20,000 บาทต่อครั้ง

กรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน

ไม่มี

15,000 บาทต่อครั้ง
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โบนัสคณะกรรมการบริษัทฯ
บริษทั ฯ ก�ำหนดการพิจารณาเงินโบนัสทีส่ ะท้อนและเชือ่ มโยงกับผลประกอบการ หรือก�ำไรสุทธิของบริษทั ฯ  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

ทัง้ นี้ ให้คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนเป็นผูก้ ำ� หนดหลักเกณฑ์และด�ำเนินการจัดสรรเงินโบนัสดังกล่าว
และให้น�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาก่อนการจัดสรรจริงต่อไป
อนึ่ง บริษัทฯ จ่ายโบนัสคณะกรรมการส�ำหรับผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2560 เป็นจ�ำนวนเงิน 7,319,452 บาท
(เจ็ดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน)
ค่าตอบแทนของผู้บริหารบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีผู้บริหารทั้งสิ้นจ�ำนวน 5 คน ดังนั้น ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ ในปี 2560
และ 2559 บริษัทฯ มีค่าตอบแทนของผู้บริหารรวมทั้งสิ้น 12.23 ล้านบาท และ 13.35  ล้านบาทตามล�ำดับ
5.4.2 ค่าตอบแทนอื่น
บริษทั ฯ ได้มกี ารจัดตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพในนามบริษทั ฯ ส�ำหรับพนักงานบริษทั ฯ โดยแต่งตัง้ ให้บริษทั อเมริกนั อินเตอร์
เนชั่นแนล แอสชัวรันส์ จ�ำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา พนักงานจะจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ
3.0 ของเงินเดือนทุกเดือน ในขณะที่บริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 3.0 ของเงินเดือนทุกเดือนซึ่งสิทธิประโยชน์นี้
รวมถึงผู้บริหารของบริษัทฯ ด้วย
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีนโยบายปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจัดหมวดหมู่ออกเป็น 5 หมวด ตามหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั จดทะเบียนปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นีก้ ารก�ำหนดบทบัญญัตติ า่ งๆ จะยึดให้เป็น
แนวทางทีส่ ามารถปฏิบตั ไิ ด้จริง นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังได้นำ� หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ มี าใช้เป็นแนวทาง เพือ่ ให้การบริหารงาน
และการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส อันจะเป็นการให้ความคุ้มครอง และเพิ่มความเชื่อมั่น
แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีแนวทางปฏิบัติในแต่ละหมวดดังต่อไปนี้
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5.4.3 หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายในการก�ำกับดูแลกิจการโดยค�ำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทุกราย
ได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆ อันได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การได้รับส่วนแบ่งผลก�ำไรจากบริษัทฯ การได้รับข้อมูลของบริษัทฯ
อย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ในเรื่องส�ำคัญของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจ�ำนวนหุ้นที่ถืออยู่ แต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง
โดยได้ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส�ำคัญ และจ�ำเป็นส�ำหรับผู้ถือหุ้นอย่างสม�่ำเสมอ โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ
ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. จัดส่งหนังสือนัดประชุมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดประชุม และวาระการประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้น
อย่างครบถ้วน ได้แก่ แผนที่ของสถานที่จัดประชุม รายละเอียดของข้อมูลแต่ละวาระการประชุม รายงานประจ�ำปี แบบหนังสือ
มอบฉันทะ และข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ ซึ่งในหนังสือ
นัดประชุมจะแจ้งรายละเอียดของเอกสารทีผ่ ถู้ อื หุน้ จะต้องน�ำมาแสดงในวันประชุมด้วย รวมถึงข้อบังคับบริษทั ฯ ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กฎหมาย หรือประกาศ
ที่เกี่ยวข้องก�ำหนด
3. ก่อนเริม่ การประชุม ประธานกรรมการแจ้งจ�ำนวน/สัดส่วนผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุม ทัง้ ทีม่ าด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ
จากนั้นชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง โดยจัดให้มีคณะกรรมการตรวจนับคะแนน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการ
อิสระ ผู้สอบบัญชี และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ด�ำเนินการตรวจนับคะแนนเพื่อความโปร่งใส และแสดงผลสรุปของคะแนนเสียง
ทุกวาระในห้องประชุม
4. เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสว่ นร่วมในระหว่างการประชุม โดยให้ผถู้ อื หุน้ ได้ซกั ถามในประเด็นต่างๆ ทีเ่ ป็นข้อสงสัย หรือ
แสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมได้ ก่อนที่จะลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมของแต่ละวาระโดยที่กรรมการ และกรรมการบริหารที่ด�ำรง
ต�ำแหน่งเฉพาะเรื่องต่างๆ จะร่วมชี้แจงรายละเอียด และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วย
5. ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนน ในระเบียบวาระ
ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
6. จัดให้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้
7. ด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืนแก่องค์กร เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ผลตอบแทน
ที่เหมาะสม
5.4.4 หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษทั ฯ ค�ำนึงถึงผูถ้ อื หุน้ ทุกราย ทัง้ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ และผูถ้ อื หุน้ รายย่อย สนับสนุนให้ได้รบั การปฏิบตั ทิ เี่ ท่าเทียมกันและ
เป็นธรรม โดยได้ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ก่อนที่จะส่งหนังสือนัดประชุม โดยแจ้งวิธีการและก�ำหนดระยะเวลาสิ้นสุดในการให้สิทธิ
ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. ด�ำเนินการประชุมโดยเรียงตามวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุม (ไม่มีการสลับวาระ) และไม่มีการเพิ่มวาระ
เพื่อพิจารณาอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม (ไม่มีวาระจร)
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3. น�ำเสนอข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และสนับสนุนให้ใช้หนังสือ
มอบฉันทะรูปแบบที่สามารถก�ำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้
4. จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ส�ำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียงโดยเฉพาะส�ำหรับผู้ถือหุ้น
ทีไ่ ม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถใช้สทิ ธิออกเสียงในแต่ละเรือ่ งได้อย่างเป็นอิสระ โดยเมือ่ จบการประชุมผูถ้ อื หุน้
สามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้
5. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีทางเลือกในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นรายคน
6. ก�ำหนดแนวทางในการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท ฯ ไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในองค์กรถือปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบใดๆ ต่อบริษัทฯ
7. ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติส�ำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ใน
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ
5.4.5 หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ตัง้ แต่ผถู้ อื หุน้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน เจ้าหนี้ ลูกค้า คูค่ า้ คูแ่ ข่ง ไปจนถึงชุมชน ประเทศชาติ
และสังคมโลก แต่ละฝ่ายย่อมมีความต้องการ และมีผลประโยชน์ที่แตกต่างกัน การปฏิบัติต่อแต่ละฝ่ายจึงต้องก�ำหนดเป็น
นโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการ
1. บริษัทฯ แบ่งผู้มีส่วนได้เสียออกเป็นกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นใหญ่และนักลงทุน สถาบัน เจ้าหนี้ ลูกค้า
คู่ค้าและบริษัทย่อย/บริษัทร่วมทุน ชุมชนและสังคม ทั้งนี้ในแต่ละกลุ่มดังกล่าว บริษัทฯ ต้องจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารและ
การตอบสนองความต้องการจากบริษัทฯ อย่างพอเพียงของแต่ละกลุ่ม
2. บริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้า และคูค่ า้ โดยมีการก�ำหนดราคาสินค้าอย่างเหมาะสม และจะด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง
เหมาะสม โดยถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้งและไม่เอาเปรียบคู่ค้าเกินความจ�ำเป็น
3. บริษทั ฯ ค�ำนึงถึงสวัสดิภาพของบุคลากรของบริษทั ฯ โดยไม่เอาเปรียบในการท�ำสัญญาจ้าง มีการก�ำหนดค่าตอบแทน
ทีเ่ หมาะสมกับศักยภาพเพือ่ กระตุน้ ให้บคุ ลากรของบริษทั ฯ มีแรงจูงใจในการท�ำงาน มีการฝึกอบรม มีสงิ่ แวดล้อมในการท�ำงานทีด่ ี
มีการก�ำหนดมาตรฐานความปลอดภัยสร้างวินัยในการท�ำงานได้รับการเอาใจใส่ดูแลอย่างทั่วถึง
4. บริษทั ฯ มีความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุน ช่วยเหลือ และสร้างประโยชน์ชมุ ชน และสังคมในภาพรวมมีแผนการ
ในการรักษาสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากธุรกิจของบริษัทฯ
มีแผนชดเชยทีด่ หี ากมีอบุ ตั เิ หตุ และมีการวางแผนแก้ไขอย่างยัง่ ยืน ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นการตอบแทนทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั การยอมรับเป็นส่วนหนึง่
ของสังคมในด้านสิ่งแวดล้อม
5.4.6 หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริ ษั ท ฯ ต้ อ งเปิด เผยข้อ มูล ที่ส�ำคัญ ถูกต้อ ง แม่ นย� ำเพื่ อให้ ผู ้ มี ส่ วนได้ เสี ยได้ ใ ช้ ประกอบการตั ดสิ นใจ และสร้าง
ความเชือ่ มัน่ แก่นกั ลงทุนทีแ่ สดงถึงความซือ่ สัตย์สจุ ริต ตรวจสอบได้ บริษทั ฯ จึงให้ความส�ำคัญกับการเปิดเผยข้อมูล และพยายาม
เพิ่มช่องทางในการให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศเกี่ยวกับงบการเงิน และอื่นๆ ทุกเรื่อง
ทีม่ คี วามส�ำคัญ ทันต่อเหตุการณ์ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั ฯ ได้รบั สารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามทีก่ ำ� หนด
โดยกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ  บริษัทฯ ได้จัดท�ำและปรับปรุงข้อมูลบน Website ให้มีความครบถ้วน อย่างสม�่ำเสมอ
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รวดเร็ว ทันสถานการณ์เพือ่ ให้แน่ใจว่าผูถ้ อื หุน้ สามารถหาข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิม่ เติม และติดต่อกับหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
การให้ข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
2. สารสนเทศของบริษัทฯ จัดท�ำขึ้นอย่างรอบคอบ มีความชัดเจน ถูกต้อง และโปร่งใสด้วยภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย
มีการเปิดเผยสารสนเทศที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่างสม�่ำเสมอ
3. ก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มี
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
4. เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จ�ำนวนครั้งของการประชุม และจ�ำนวน
ครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมไว้ในรายงานประจ�ำปี
5. จัดให้มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ ท�ำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการด�ำเนินงาน และผลงานของบริษัทฯ
ที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชนทั่วไปอย่างสม�่ำเสมอ และมีประสิทธิภาพขจัด
ความเข้าใจที่ผิด รวมทั้งมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ท�ำหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานกับนักลงทุน สถาบัน เจ้าหนี้ นักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  ในการให้ข้อมูล การด�ำเนินการ และการลงทุนของบริษัทฯ ด้วยช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว
และเข้าถึงได้ง่าย
6. คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการท�ำงบการเงิน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงาน
ประจ�ำปีของคณะกรรมการ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�ำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. ในรายงานประจ�ำปี คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดท�ำรายงานการประเมินฐานะ และแนวโน้มของบริษัทฯ โดยสรุป
ที่เข้าใจได้ง่าย รายงานอธิบายถึงความรับผิดชอบของตนในการจัดท�ำรายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของ
ผู้สอบบัญชี รายงานทางการบริหารที่จ�ำเป็นเพื่อการวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ
8. คณะกรรมการ และผู้บริหาร ตามค�ำนิยามของกฎหมายที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ต้องมีการรายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
5.4.7 หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบายของ
บริษัทฯ โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการด�ำเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนก�ำหนดนโยบายการเงิน การบริหาร
ความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ
ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทั ฯ มีจำ� นวน 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารจ�ำนวน 6 ท่าน อีก 3 ท่าน เป็นกรรมการ
อิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร และไม่มีส่วนได้เสีย ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นใหญ่ ไม่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ถือหุ้นใหญ่
หรือไม่เป็นผู้บริหารหรือตัวแทนผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่
2. คณะอนุกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการด�ำเนินงาน
และกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร  
เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาหรือรับทราบ
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2.1   คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่านโดยองค์ประกอบ
คณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 หรือไม่นอ้ ยกว่า 3 ท่านเสมอ และได้กำ� หนดคุณสมบัตขิ องกรรมการ
อิสระตามกฎระเบียบของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�ำหนด  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(1)  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
(2)  ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
(3)  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะ
ที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร   ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคล
ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
(4)  ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
(5)  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
ทั้ ง นี้ คณะกรรมการตรวจสอบมี ห น้ า ที่ ส อบทานให้ บ ริ ษั ท ฯ มี ก ารรายงานทางการเงิ น อย่ า งถู ก ต้ อ งและเปิ ด เผย
อย่างเพียงพอ โดยประสานงานกับผูส้ อบบัญชีภายนอกและผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบ รวมทัง้ สอบทานให้บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน
ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ โดยมีส�ำนักงาน BK IC &
AC ซึ่งท�ำหน้าที่เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
2.2   คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จ�ำนวน 3 ท่าน ท�ำหน้าที่ประเมิน
ผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ ตามผลการด�ำเนินงานของแต่ละปี รวมทัง้ พิจารณา
ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้าง
ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
2.3   ประธานกรรมการบริษัทฯ จะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อมอบหมายให้กรรมการบริษัทฯ บางคนท�ำหน้าที่
เป็นสมาชิกในคณะอนุกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการบริษทั ฯจะพิจารณาถึงหน้าทีข่ องคณะอนุกรรมการชุดย่อย ข้อก�ำหนด
ทางกฎหมายและตามสัญญา รวมทั้งประสบการณ์และคุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ แต่ละคน การเสนอแนะให้กรรมการ
บริษัทฯ เป็นสมาชิกในคณะอนุกรรมการชุดย่อยจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ
ตลอดจนมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ห็นชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษทั ฯ
โดยสรุปบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ส�ำคัญได้ดังนี้
3.1  ก�ำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัตติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
เช่น การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่ส�ำคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯหรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
3.2  ก�ำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมก�ำกับดูแลการบริหารงานและ
การจัดการของคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุม

082

รายงานประจำ � ปี 2560

บริ ษ ั ท เอสพี ซ ี จ ี จำ � กั ด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่ส�ำคัญให้แก่
บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น
3.3   พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอื่น
ตามความเหมาะสม
3.4   ติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
3.5   จัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นการประชุมสามัญประจ�ำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษทั ฯ
3.6   จัดให้มีการท�ำงบดุลและงบก�ำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบแล้ว และน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
3.7   กรรมการจะต้ อ งไม่ ป ระกอบกิ จ การอั น มี ส ภาพอย่ า งเดี ย วกั น และเป็ น การแข่ ง ขั น กั บ กิ จ การของบริ ษั ท ฯ
หรือเข้าเป็นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือเป็นหุน้ ส่วนไม่จำ� กัด ความรับผิดในห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษทั
เอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะท�ำเพื่อ
ประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนมีมติแต่งตั้ง
3.8   กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัทฯ
ท�ำขึ้น หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ
4. การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการชุดย่อย
บริษัทฯ ถือเป็นหน้าที่ส�ำคัญในฐานะกรรมการบริษัทฯที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม�่ำเสมอ
เพือ่ รับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ โดยจัดให้มกี ารประชุมอย่างน้อย  3 เดือนต่อครัง้ โดยแต่ละครัง้
จะมีการก�ำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจน และอาจจะมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความส�ำคัญเร่งด่วน
ในการประชุมประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ร่วมกันก�ำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระ
การประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรือ่ งต่างๆ เพือ่ เข้ารับการพิจารณาเป็นวาระ
การประชุมได้ ทั้งนี้ในการประชุมแต่ละครั้งบริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการบริษัทฯ
มีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ
ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัทฯ ซึ่งท�ำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทัง้ นีใ้ นการลงมติในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ถอื มติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการ
คนหนึ่งมีหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุม
จะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารจะเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และ
รับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถน�ำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่ อ สิ้ น สุ ด การประชุ ม เลขานุ ก ารบริ ษั ท ฯ เป็ น ผู ้ มี ห น้ า ที่ จั ด ท� ำ รายงานการประชุ ม โดยเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม รั บ รอง
ในวาระแรกของการประชุมครัง้ ถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาลงลายมือชือ่ รับรองความถูกต้อง ทัง้ นีก้ รรมการ
บริษัทฯ สามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้
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ปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ที่คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งขึ้น มีการประชุมเหมาะสมกับ
ลักษณะธุรกิจและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
ลำ�ดับ

รายชื่อ

คณะกรรมการบริษัทฯ
(รวม 5 ครั้ง)

คณะกรรมการตรวจสอบ
(รวม 4 ครั้ง)

คณะกรรมการ
สรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน
(รวม 2 ครั้ง)

1.

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ

5/5

2/2

2.

นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง

4/5

2/2

3.

นายจิราคม ปทุมานนท์

5/5

4.

นายวิทูร มโนมัยกุล

5/5

5.

พล.ต.ต.วันชัย วิสุทธินันท์

4/5

6.

นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์

3/5

7.

นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล

5/5

4/4

8.

ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

4/4

3/3

9.

นายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต

4/4

3/3

10.

นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์

1/1

1/1

11.

ผศ. (พิเศษ) ดร. ศิรพิ งศ์ พฤทธิพนั ธุ์

1/1

1/1

2/2

หมายเหตุ : 1. ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ แทนนายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ ซึ่งครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560
2. นายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ แทน ผศ.(พิเศษ) ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ ซึ่งครบวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่ง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560
3. นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 แทน
นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์  ซึ่งครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
4. นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์ ได้มีหนังสือแจ้งขอลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

5. ค่าตอบแทน
บริษัทฯ พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร โดยบริษัทฯ ได้มีการเสนอ
ขออนุมตั ติ อ่ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษทั ฯ โดยจ�ำนวนเงินทีจ่ า่ ยจะพิจารณาเปรียบเทียบกับ
การจ่ า ยค่ า ตอบแทนกรรมการในกลุ ่ ม อุ ต สาหกรรมเดี ย วกั น ส่ ว นค่ า ตอบแทนผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
เป็นผู้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติงานของแต่ละคนประกอบกับผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
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นอกจากค่าตอบแทนตามปกติแล้ว บริษัทฯ ยังจ่ายค่าตอบแทนเป็นโบนัสประจ�ำปี ให้แก่กรรมการตามแนวทาง
ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจ่ายให้กับผู้บริหารระดับสูงโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน และผลการด�ำเนินงาน
ในแต่ละธุรกิจ ซึ่งวิธีการจ่ายค่าตอบแทนที่บริษัทฯ ปฏิบัติอยู่นี้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และสะท้อนถึง
ผลการด�ำเนินงานอย่างแท้จริง
6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนือ่ ง เช่น การเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) การเข้าร่วมประชุม
อบรมและสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ความรู้และประสบการณ์อันมีประโยชน์ต่อการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ บริษัทฯ จะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะน�ำลักษณะธุรกิจและแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่
7. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ จะท�ำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นรายปี โดยริเริ่มพัฒนาระบบการประเมินผล
ของคณะกรรมการและผูบ้ ริหารให้เป็นระบบทีเ่ ป็นมาตรฐานสากลมากยิง่ ขึน้ เพือ่ ให้สะท้อนและเชือ่ มโยงระหว่างผลการปฏิบตั งิ าน
กับผลการด�ำเนินงานของบริษัท
8. การเลือกสรรกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งอาจจะเสนอบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้
คณะกรรมการบริษัทฯ จะเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทนจะเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้นั้นก่อนที่จะเสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นจะพิจารณาเลือกสรรให้สอดคล้องกับ
ภาระผูกพันทีบ่ ริษทั ฯ หรือผูถ้ อื หุน้ หลักมีตอ่ บุคคลทีจ่ ะเข้ารับการคัดเลือก รวมทัง้ จะค�ำนึงถึงสัญญาทีบ่ ริษทั ฯ มีตอ่ ผูถ้ อื หุน้ อีกด้วย
ในบางกรณี อาจต้อ งมีก ารคัด เลือ กกรรมการที่ มี ความเกี่ ยวข้ องกั บผู ้ ถือหุ ้ น ซึ่ ง มี ส่ ว นได้ เ สี ยอย่ า งมี นัยส�ำคัญ
ในบริษัทฯ เนื่องจากเป็นข้อผูกพันตามสัญญาว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องมีตัวแทนเข้าเป็นกรรมการในบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม
นอกเหนือจากกรณีดังกล่าวแล้ว บุคคลผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ นั้นจะได้รับการคัดเลือกโดยพิจารณา
จากคุณสมบัติดังต่อไปนี้
		 • ประสบการณ์
		 • ความรู้
		 • ความซื่อสัตย์
		 • ความเข้าใจในภาพรวมอุตสาหกรรมประเภทนี้
9. จ�ำนวนบริษัทที่กรรมการของบริษัทฯ แต่ละคนสามารถไปด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการของบริษทั ฯ สามารถด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั อืน่ ได้ แต่ทงั้ นี้ การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั อืน่
ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการของบริษทั ฯ นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังมีนโยบายในการจัดส่งกรรมการและผูบ้ ริหาร
เข้าเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อติดตามการด�ำเนินงานโดยใกล้ชิดด้วย
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5.5  การก�ำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผู้บริหารในการน�ำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผย
ต่อสาธารณะชนไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตนในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังนี้
1. บริษัทฯ แบ่งผู้มีส่วนได้เสียออกเป็นกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นใหญ่และนักลงทุน สถาบัน เจ้าหนี้ ลูกค้า
คู่ค้าและบริษัทย่อย/บริษัทร่วมทุน ชุมชนและสังคม ทั้งนี้ในแต่ละกลุ่มดังกล่าว บริษัทฯ ต้องจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารและ
การตอบสนองความต้องการจากบริษัทฯ อย่างพอเพียงของแต่ละกลุ่ม
2. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัทฯ น�ำข้อมูลภายในที่มีสาระส�ำคัญของ บริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือ
น�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัทฯ หลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อหรือ
ขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ
4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ควรหลีกเลี่ยงและงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะ
เวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงิน รวมถึงข้อมูลส�ำคัญอื่นๆ ต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 – 48 ชั่วโมง
ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว ก่อนที่จะซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ
5. บริษทั ฯ ได้ให้ความรูค้ วามเข้าใจแก่กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ เกีย่ วกับหน้าทีใ่ นการรายงานการถือหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ รวมทั้งบทก�ำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 (ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
(“พรบ.บริษทั มหาชนฯ”) และพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) (“พรบ. หลักทรัพย์ฯ”)
หน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของ กรรมการและผู้บริหาร และ ข้อห้ามในการใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระส�ำคัญของบริษัทฯ
ในการซื้อขายหุ้น รวมทั้งบทก�ำหนดโทษที่เกี่ยวข้องตาม พรบ. หลักทรัพย์ฯ
6. ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ต้องลงนามในสัญญาการรักษาข้อมูลเป็นความลับ ทั้งนี้ เพื่อป้องปรามกรณีที่
ผู้บริหารและพนักงานที่เข้าถึงข้อมูลส�ำคัญจะน�ำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์อันอาจสร้างความเสียหายมายังบริษัทฯ ได้

5.6 บุคลากร
5.6.1 บุคลากร
การเปลี่ยนแปลงของจ�ำนวนพนักงาน (รวมกรรมการและผู้บริหาร แต่ไม่รวมกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ และบริษัทใน
เครือที่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทดังกล่าว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน่วย : คน

จำ�นวนพนักงาน
ณ วันที่

บริษัท
เอสพีซจี ี จำ�กัด
(มหาชน)

บริษัท โซล่า
เพาเวอร์ จำ�กัด

บริษัท สตีล
แอนด์ โซล่ารูฟ
จำ�กัด

บริษัท
โซลาร์ เพาเวอร์
รูฟ จำ�กัด

บริษัทย่อยของ
SPC และ SPA
ทั้ง 36 บริษัท*

รวม

31 ธันวาคม 2558

57

15

86

22

0

180

31 ธันวาคม 2559

44

18

82

20

0

164

31 ธันวาคม 2560

57

22

79

18

0

176

ที่มา: ภงด. 51 ของแต่ละบริษัท
* ไม่มีการจ้างพนักงานในบริษัทย่อยของ SPC และ SPA ทั้ง 36 บริษัท เนื่องจากจ้าง SPC ให้บริหารจัดการแทน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทดังกล่าว มีจ�ำนวน
ทั้งหมดรวม 176 คน โดยแยกตามสายงานหลักได้ ดังนี้
หน่วย : คน
บริษัท
เอสพีซีจี
จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท
โซล่า
เพาเวอร์
จำ�กัด

บริษัท สตีล
แอนด์ โซล่ารูฟ
จำ�กัด

บริษัท
โซลาร์
เพาเวอร์ รูฟ
จำ�กัด

บริษัทย่อยของ
SPC และ SPA ทั้ง
36 บริษัท*

รวม

สายงานบริหาร

3

2

2

0

0

7

สายงานทรัพยากรมนุษย์

3

0

5

0

0

8

สายงานบัญชีและการเงิน

22

0

7

0

0

29

24

10

28

10

0

72

0

0

2

0

0

2

0

0

11

4

0

15

สายงานวิศวกรรม

0

8

22

4

0

34

สายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

0

2

1

0

0

3

งานประกันคุณภาพ

5

0

1

0

0

6

รวม

57

22

79

18

0

176

สายงานหลัก

สายงานปฏิบัติการ
สำ�นักงาน
สายงานผลิตและ
ซ่อมบำ�รุง
สายงานการขายและ
การตลาด

ที่มา: ทะเบียนพนักงานของบริษัท
* ไม่มีการจ้างพนักงานในบริษัทย่อยของ SPC และ SPA ทั้ง 36 บริษัท เนื่องจากจ้าง SPC ให้บริหารจัดการแทน
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5.6.2 ค่าตอบแทนพนักงาน
บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของเงินเดือน ค่านายหน้า ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน โบนัส
เบี้ยประกันหมู่ ค่าอบรม ประกันสังคม เงินสมทบทุนทดแทน กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ ในรอบปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ�ำนวนรวม 82.03 ล้านบาท
5.6.3 นโยบายในการอบรมและพัฒนาพนักงาน
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญอย่างมากในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
กับบริษัทอื่นๆ โดยบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ โดยมุ่งเน้นในการสร้างและพัฒนาการบุคลากรให้มี
ความรู้ มีทักษะงาน ความสามารถและทัศนคติที่ดี รวมทั้งมีการส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างมีคุณภาพ
โดยบริษัทมีวิธีการคัดเลือกพนักงาน พัฒนาพนักงาน และรักษาพนักงานดังต่อไปนี้
บริษทั ฯ มีการคัดสรรพนักงานผ่านผูใ้ ห้บริการจัดหางาน โดยพิจารณาจาก สาขาทีจ่ บการศึกษา ผลการศึกษา ประสบการณ์
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายให้หัวหน้างานประเมินเป็นประจ�ำตลอดระยะเวลาที่พนักงานใหม่อยู่ในช่วงทดลองงาน
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีขั้นตอนการรับพนักงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความส�ำเร็จของบริษัทฯ
บริ ษั ท ฯ มี นโยบายในการสนับสนุนให้พนัก งานของบริ ษั ท ฯ ขวนขวายหาความรู ้ ที่จะส่ ง เสริ มหน้ า ที่ การงาน เช่น
ส่งพนักงานฝ่ายบัญชีและการเงินไปอบรมเกีย่ วกับมาตรฐานบัญชีใหม่ มีการอบรมพนักงานภายในทัง้ การใช้วทิ ยากรภายในและ
การจัดจ้างวิทยากรจากภายนอก
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายในการรั ก ษาบุ ค ลากร โดยให้ โ อกาสพนั ก งานได้ แ สดงความสามารถของตนเอง เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ
การเลื่อนขั้นตามความเหมาะสมของความสามารถ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายการจ่ายค่าจ้างตามความสามารถ
ของพนักงาน และให้พนักงานมีโอกาสได้รับค่าจ้างตามที่พนักงานคิดว่าควรได้รับตามความสามารถอีกด้วย

088

รายงานประจำ � ปี 2560

บริ ษ ั ท เอสพี ซ ี จ ี จำ � กั ด (มหาชน)

6 การควบคุมภายใน

6.1 นโยบายการควบคุมภายใน
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการจัดให้มีระบบควบคุม
ภายในทีด่ ซี งึ่ เป็นไปตามหลักการของการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
กล่ า วคื อ การปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ ต ่ า งๆ มี ค วามโปร่ ง ใส
ยุ ติ ธ รรม เชื่ อ ถื อ ได้ และมี ก ารถ่ ว งดุ ล อ� ำ นาจซึ่ ง สามารถ
ตรวจสอบได้ อันน�ำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
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 เพื่ อ ให้ เ กิ ด การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ตลอดจนตรวจติดตามประเมินผลการแก้ไข
ระบบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบการควบคุม
ภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและผูต้ รวจสอบ
ภายในอิสระของบริษทั ฯ ได้แก่ BK IA&IC เกีย่ วกับความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้ง 5 ส่วน คือ

1) องค์กรและสภาพแวดล้อม
2) การบริหารความเสี่ยง
3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
5) ระบบการติดตาม
ภายหลังจากการประเมินระบบการควบคุมภายในแล้ว
คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า บริ ษั ท ฯมี ร ะบบ
การควบคุมภายในอย่างเพียงพอแล้ว โดยระบบควบคุมภายใน
ด้านต่างๆ ทั้ง 5 ส่วน มีความเหมาะสมและเพียงพอในการ
ทีจ่ ะป้องกันมิให้ผบู้ ริหารน�ำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มอี ำ� นาจ
รวมถึงมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีความอิสระในการ
ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ
ยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารส�ำคัญทีท่ ำ� ให้กรรมการ ผูส้ อบบัญชี
และผู้มีอ�ำนาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ภายใน
ระยะเวลาอันควร
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ปี 2560 BK IA&IC ได้น�ำเสนอแผนการตรวจสอบภายในทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามหัวข้อเรื่องต่อไปนี้
ล�ำดับ

หัวข้อ

SPCG

SPC

SPV

SPR

√

√

SSR

1.

การควบคุมรายได้-ค่าใช้จ่าย

√

2.

การควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง

√

3.

การควบคุมสินค้าคงเหลือ

√

4.

การบันทึกบัญชีตั้งหนี้

√

5.

การบันทึกบัญชีจ่ายช�ำระหนี้

√

6.

การควบคุมการรับรู้รายได้-ต้นทุนของโรงไฟฟ้า Solar Farm

7.

การควบคุมจ่ายเงินเดือน ผลตอบแทนพนักงาน

√

√

8.

การควบคุมสินทรัพย์

√

√

9.

การควบคุมบุคลากร

√

10.

การควบคุมติดตามการรับช�ำระหนี้

√

11.

การควบคุมเงินสดย่อย

√

12.

การควบคุมเงินทดรองจ่าย

√

√

√
√

√
√

√

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
ของบริษทั ให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป สอบทานการด�ำเนินงานของบริษทั ให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดูแล
กรณีที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันนั้น
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวม 4 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบ แต่ละท่านมีด�ำรงต�ำแหน่งในช่วงเวลา
ต่างกันตามรายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านดังต่อไปนี้
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ชื่อ - นามสกุล

ต�ำแหน่ง

จ�ำนวนครั้ง

1.

นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

4

2.

ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

3

3.

นายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

3

4.

นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

1

5.

ผศ.(พิเศษ) ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

1

หมายเหตุ:
1)  นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 แทนนายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ ซึ่ง
ครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
2) ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560
3) นายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560
4) นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ ครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560  
5) ผศ. (พิเศษ) ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ ครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

ทั้งนี้ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง
ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี  ซึ่งผลการสอบทานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีสาระส�ำคัญสรุปได้ดังนี้
		 สอบทานรายงานทางการเงิ น คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและ
งบการเงินส�ำหรับปี 2560 ร่วมกับผูส้ อบบัญชี และฝ่ายบริหาร
เพือ่ ให้มนั่ ใจว่างบการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ได้จดั ทาํ ขึน้
อย่างถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน
และเชือ่ ถือได้ สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง            
ทันตามเวลาทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย (ตลท.) ก�ำหนด รวมทัง้ พิจารณาการนาํ มาตรฐาน
การบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ใหม่ และมาตรฐาน
การบัญชีและแม่บทการบัญชีที่มีการปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทฯ

สอบทานรายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พจิ าณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษทั ฯ และบริษทั
ย่อย ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจ
ท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้ สี ว่ นได้เสีย
กับบริษัทฯ ให้มีความถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าได้
ด�ำเนินตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ตลท.) ก�ำหนด โดยบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และค�ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
เป็นส�ำคัญ
สอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2560 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 บริษัทมี
การควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล
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การสอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วย
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข ้ อ กําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษทั คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษทั ฯ ปฎิบตั ิ
ตามประกาศของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่ ง ประเทศไทย (ตลท.) และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การด�ำเนินธุรกิจอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด รวมทัง้ การปฎิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียต่อธุรกิจ
ของบริ ษั ท ฯ ด้ ว ยความเป็ น ธรรม โปร่ ง ใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ทัง้ นีเ้ พือ่ สร้าง
ความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย
การก� ำ กั บ ดู แ ลงานตรวจสอบภายในให้ มี ก าร
ปฏิบตั งิ านอย่างอิสระ โดยจัดให้มกี ารว่าจ้างบริษทั บีเค ไอเอ
แอนด์ ไอซี จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ทีใ่ ห้บริการด้านการตรวจสอบ
ภายในจากภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูพ้ จิ ารณาแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ�ำปี รายงานผลการตรวจสอบภายใน ติดตามผล
การตรวจสอบภายในกับฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง
ให้ค�ำแนะน�ำกับผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น
ว่าการปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบภายในประจ�ำปี
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยผลการตรวจสอบ
ภายในประจ�ำปี 2560 ไม่พบสิง่ บ่งชีข้ องการกระท�ำทุจริตหรือ
ข้อบกพร่องด้านการควบคุมภายในที่มีนัยส�ำคัญ
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การพิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีและการก�ำหนด
ค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก
ผู ้ ส อบบั ญ ชี ป ระจ� ำ ปี 2561 โดยพิ จ ารณาจากคุ ณ สมบั ติ
ความรูท้ างด้านธุรกิจและประสบการณ์ ความเป็นมาตรฐานสากล
ตลอดจนความเหมาะสมของค่าตอบแทน  และมีมติให้เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2561 ให้แต่งตัง้ บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย
สอบบัญชี จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ�ำปี 2561
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 2560
ของบริษทั เอสพีซจี ี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ในเครือ พบว่า
ระบบการควบคุ ม ภายในมี ค วามเพี ย งพอและเหมาะสม
พอควร ประเด็นที่ตรวจพบส่วนใหญ่เป็นข้อผิดพลาดที่ไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญ และแจ้งให้ผู้รับผิดชอบ
ปรับปรุงแก้ไขให้ถกู ต้อง หรือเสนอแนวทางปฏิบตั ทิ เี่ หมาะสม
แล้ว
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บริ ษ ั ท เอสพี ซ ี จ ี จำ � กั ด (มหาชน)

7 รายการระหว่างกัน

7.1 รายการระหว่างกันของบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ
บริษัทฯ และบริษัทในเครือของ SPCG มีรายการธุรกิจที่ส�ำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายการระหว่างกันของ SPCG และบริษัทในเครือตามงบการเงินรวม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ
2559 เพื่อเปรียบเทียบดังนี้

596

28,980

2. เจ้าหนีก้ ารค้า-ค่า OM&M
รายการดังกล่าวเป็นเจ้าหนี้
ค้างจ่ายค่าบริการงานด้าน
ปฏิบัติการ บำ�รุงรักษา และ
ทั้งนี้ คุณวันดี กุญชรยาคงและผู้
การประมวลผลโซล่าฟาร์ม
เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราช ให้กับ SPC ตามสัญญาจ้าง
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   บริการ กับ บริษัท เจเพ็น
พ.ศ. 2535 มิได้เป็นผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร
จำ�กัด
ผู้มีอำ�นาจควบคุม ผู้มีส่วนได้เสียหรือ
ผู้รับประโยชน์ทอดสุดท้าย (beneficial 3. เจ้าหนี้การค้า-ค่าวัสดุ
owner) ในบริษัท เจเพ็น จำ�กัด หรือได้ อุปกรณ์
รับประโยชน์อื่นใดจากการทำ�รายการ รายการดังกล่าวเป็นเจ้าหนี้
ระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อย กับบริษัท ค้างจ่ายค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์
เจเพ็น จำ�กัด   
สำ�หรับโซล่าฟาร์ม กับ บริษัท
เจเพ็น จำ�กัด

รอบปี 2560
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560
168,000

1.  นายจิราคม ปทุมานนท์
•  ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการในบริษัทฯ
และถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 0.2
• เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บริษัทฯ
• ถือหุ้นร้อยละ 10.0ในบริษัท เจเพ็น
จำ�กัด
2. นางปิยรัตน์ สุขสมบัติ
• เป็นน้องสาวของคุณจิราคม ปทุมานนท์
• ถือหุ้นร้อยละ 70.0 ในบริษัท เจเพ็น
จำ�กัด

1. บริษัท เจเพ็น
จำ�กัด (เจเพ็น)
เป็นบริษัทรับเหมา   
ก่อสร้างโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์

ลักษณะรายการ

1. ต้นทุนงาน OM&M
รายการดังกล่าวเป็นรายการ
รับรู้ต้นทุนงานด้านปฏิบัติ
การ บำ�รุงรักษา และการ
ประมวลผลโซล่าฟาร์มให้กับ
SPC ตามสัญญาจ้างบริการ
กับ บริษัท เจเพ็น จำ�กัด

ลักษณะความสัมพันธ์

บุคคล/นิติบุคคล
ทีอ่ าจมีความขัดแย้ง

3. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติ
ทางธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไขการ
- ค้าระหว่างบริษัท เจเพ็น จำ�กัด  กับ
SPV

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

168,000 1. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติ
ทางธุรกิจ และเป็นไปตาม เงื่อนไข
สัญญาจ้างบริการ งานปฏิบัติการ
งานบำ�รุงรักษา และงานประมวลผล
ระหว่างบริษัท เจเพ็น จำ�กัด กับ SPC

รอบปี 2559
ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผล
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายงานประจำ � ปี 2560
บริ ษ ั ท เอสพี ซ ี จ ี จำ � กั ด (มหาชน)
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บุคคล/นิติบุคคล
ทีอ่ าจมีความขัดแย้ง

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

    115,087 5. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติ
ทางธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไขการ
ค้าระหว่างบริษัท เจเพ็น จำ�กัด กับ
SPR
1,271 6. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติ
ทางธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไขการ
ค้าระหว่างบริษัท เจเพ็น จำ�กัด กับ
SPC และ SPR

229,339

20,529

5. เจ้าหนี้การค้า-ค่าติดตั้งโซล่ารูฟ
รายการดังกล่าวเป็นเจ้าหนี้ค้างจ่ายค่าติดตั้ง
โซล่ารูฟ และการให้บริการบำ�รุงรักษา (O&M)
กับ บริษัท เจเพ็น จำ�กัด
6. รายได้จากการขายวัสดุอุปกรณ์
รายการดังกล่าวเป็นรายการรับรู้รายได้
จากการขายวัสดุอุปกรณ์สำ�หรับโซล่ารูฟและ
โซล่าฟาร์ม ให้แก่ บริษัท เจเพ็น จำ�กัด

8. ซื้อสินค้า
รายการดังกล่าวเป็นการซื้อสินค้าของ SPR
จาก บริษัท เจเพ็น จำ�กัด

7. ลูกหนี้การค้า
   รายการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของลูกหนี้
จากการติดตั้งโซล่ารูฟที่ SPR เรียกเก็บ
จาก บริษัท เจเพ็น จำ�กัด

28,796

-

117,426 4. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติ
ทางธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไขการ
ค้าระหว่างบริษัท เจเพ็น จำ�กัด กับ
SPR

189,111

4. ต้นทุนจ้างเหมาติดตั้งโซล่ารูฟ
รายการดังกล่าวเป็นรายการรับรู้ต้นทุนการติดตั้ง
โซลาร์รูฟ และการให้บริการบำ�รุงรักษา (O&M)
กับ บริษัท เจเพ็น จำ�กัด

5,706 8. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติ
ทางธุรกิจ และเป็นไปตามเงือ่ นไขการค้า
ระหว่างบริษทั เจเพ็น จำ�กัด กับ SPR

รายงานประจำ � ปี 2560

7. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติ
1,343 ทางธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไขการ
ค้า ระหว่างบริษัท เจเพ็น จำ�กัด กับ
SPR

รอบปี 2559
ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผล
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559

ลักษณะรายการ

รอบปี 2560
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560

มูลค่ารายการ (พันบาท)
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บริ ษ ั ท เอสพี ซ ี จ ี จำ � กั ด (มหาชน)

1. นางสาววันดี กุญชรยาคง
• เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ
ร้อยละ 42.77
• เป็นหนึง่ ในกลุม่ ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ
• ถือหุ้นร้อยละ 2.00 ในบริษัท วอระชา  
โฮลดิ้ง จำ�กัด

2. บริษัท วอระชา 
โฮลดิ้ง จำ�กัด
เป็นบริษัทค้าที่ดิน       
ทำ�การจัดสรรที่ดิน
หรือให้เช่า ฝากขาย
จำ�นองสังหาริมทรัพย์

2. นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง
• เป็นกรรมการ และผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ
ร้อยละ 1.46
• ถือหุ้นร้อยละ 2.00 ในบริษัท วอระชา    
โฮลดิ้ง จำ�กัด
3. นางประคอง กุญชรยาคง
• เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 3.51
• เป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ
1.00 ในบริษัท วอระชา โฮลดิ้ง จำ�กัด
4. นางสาวสมปอง กุญชรยาคง
• เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 1.07
• เป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ
90.00 ในบริษัท วอระชา โฮลดิ้ง จำ�กัด
5. นางสาวกนกพร กุญชรยาคง
• เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 0.22
• ถือหุ้นร้อยละ 5.00 ในบริษัท วอระชา
โฮลดิ้ง จำ�กัด

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

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

ลักษณะรายการ

รอบปี 2559
ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผล
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559
7,015 1. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการ
ปกติทางธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไข
สัญญาเช่าระหว่างบริษัท วอระชา
โฮลดิ้ง จำ�กัด กับ  SPC, SPR, SPE
และ SPV

รอบปี 2560
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560
10,825

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายงานประจำ � ปี 2560
บริ ษ ั ท เอสพี ซ ี จ ี จำ � กั ด (มหาชน)
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ลักษณะ
ความสัมพันธ์
-

-

2. เจ้าหนี้การค้า
รายการดังกล่าวเป็นเจ้าหนี้ค่าสินค้า
ค้างจ่ายจากการซื้อสินค้าของ SPR
จากบริษัท เอ็นเนเกท จำ�กัด

รอบปี 2560
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560

1. ลูกหนี้อื่น
รายการดังกล่าวเป็นลูกหนี้
ค่าโฆษณาที่ SPCG เรียกเก็บ

ลักษณะรายการ

161 1. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติ
ทางธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไข
การค้าระหว่างบริษัท เอ็นเนเกท จำ�กัด        
กับ SPCG  
4,096
2. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติ
ทางธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไข
การค้าระหว่างบริษัท เอ็นเนเกท จำ�กัด
กับ  SPR

รอบปี 2559
ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผล
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559

รายงานประจำ � ปี 2560

2. เป็นบริษัทร่วม ซึ่ง SPCG
ถือหุ้นร้อยละ 30

3. บริษทั เอ็นเนเกท 1. นางสาววันดี กุญชรยาคง
จำ�กัด
• เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน
บริษัทฯ ร้อยละ 42.77
• เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่
ของบริษัทฯ
• เป็นกรรมการ ในบริษัท
เอ็นเนเกท จำ�กัด

บุคคล/นิติบุคคล
ทีอ่ าจมีความขัดแย้ง

มูลค่ารายการ (พันบาท)

096

บริ ษ ั ท เอสพี ซ ี จ ี จำ � กั ด (มหาชน)

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

รอบปี 2559
ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผล
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559
1,298 1. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติ
ทางธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไข
สัญญาเช่าระหว่างบริษัท แคปปิตอล
เวิร์ค เพลส จำ�กัด กับ  SPCG,SPC,
และ SPR
- 2. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติ
ทางธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไข
สัญญาเช่าระหว่างบริษัท แคปปิตอล
เวิร์ค เพลส จำ�กัด กับ  SPCG,SPC,
และ SPR
- 3. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติ
ทางธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไข
สัญญาเช่าระหว่างบริษัท แคปปิตอล
เวิร์ค เพลส จำ�กัด กับ  SPCG,SPC,
และ SPR

รอบปี 2560
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560
149

7,390

12,754

1. เจ้าหนี้การค้า
รายการดังกล่าวเป็นเจ้าหนี้            
ค่าเช่าสำ�นักงานของ SPCG, SPC,
และSPR ตามสัญญาเช่ากับบริษัท
แคปปิตอล เวิร์ค เพลส จำ�กัด
2. ค่าเช่าสำ�นักงาน
รายการดังกล่าวเป็นรายการรับรู้            
ค่าเช่าสำ�นักงานของ SPCG, SPC,
และSPR ตามสัญญาเช่ากับบริษัท
แคปปิตอล เวิร์ค เพลส จำ�กัด
3. ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง
รายการดังกล่าวเป็นรายการรับรู้            
ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลางของ
SPCG, SPC, และSPR ตามสัญญา
เช่ากับบริษัท แคปปิตอล เวิร์ค
เพลส จำ�กัด

ลักษณะรายการ

ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
และ มีความเห็นว่ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นรายการที่เป็นไปเพื่อการด�ำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตามเงื่อนไข
การค้าทั่วไป ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�ำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะ
เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (Arm’s Length Basis) และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

4. บริษทั แคปปิตอล 1. นางสาววันดี กุญชรยาคง
เวิร์ค เพลส จำ�กัด      • เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น
ในบริษัทฯ ร้อยละ 42.77
• เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่
ของบริษัทฯ
• เป็นกรรมการ และเป็นผู้ถือหุ้น
ร้อยละ 2 ในบริษัท แคปปิตอล
เวิร์ค เพลส จำ�กัด
2. นางสาวสมปอง กุญชรยาคง
• เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น
ในบริษัทฯ ร้อยละ 1.07
• เป็นกรรมการ และเป็นผู้ถือหุ้น
ร้อยละ 8 ในบริษัท แคปปิตอล
เวิร์ค เพลส จำ�กัด

บุคคล/นิติบุคคล
ทีอ่ าจมีความขัดแย้ง

มูลค่ารายการ (พันบาท)
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7.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ำ
รายการระหว่างกัน

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 ซึ่งผู้ที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสว่ นได้สว่ นเสียในการท�ำรายการ
ระหว่างกันจะไม่มสี ทิ ธิเข้ามามีสว่ นร่วมในการอนุมตั ริ ายการ
ดังกล่าวได้
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดจ้างผู้รับเหมาช่วงในการติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา(Solar Roof) และ
ให้บริการด้านการปฏิบตั กิ าร การบ�ำรุงรักษา และการประมวลผล
โซลาร์ฟาร์ม (Operation, Maintenance & Monitoring
(OM&M) ของบริษัทฯ คือบริษัท เจเพ็น จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่
เกี่ ย วโยงกั บ กลุ ่ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ใหญ่ และผู ้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ฯ
ตามทีเ่ ปิดเผยในข้อ 7.1 อย่างไรก็ดบี ริษทั ฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
ผูถ้ อื หุน้ เป็นหลัก และก�ำหนดรายละเอียดของขัน้ ตอนการจัดซือ้            
จั ด จ้ า งแต่ ล ะประเภทในคู ่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านโดยขั้ น ตอน
การคัดเลือกผูร้ บั เหมาและการจ้างบริการงาน OM&M นัน้ SPC
และ SPR ได้ ด� ำ เนิ น การประกาศเรี ย กประกวดผ่ า นทาง
Website ของบริษทั ฯ เพือ่ ให้เป็นทีร่ กู้ นั โดยสาธารณะและราคา
การว่าจ้างงาน OM&M โครงการโซล่าฟาร์ม มีการเสนอราคา
เป็นทีเ่ ปิดเผย โดยจะต้องมีการเปรียบเทียบราคาจากผูป้ ระมูล
เสนองานทั้งในด้านเทคนิคและด้านราคาอย่างน้อย 2 ราย
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติ
งานระบบจัดจ้างงาน

7.3 นโยบายหรื อ แนวโน้ ม การท� ำ รายการ
ระหว่างกันในอนาคต

บริ ษั ท ฯ มี ก ารก� ำ หนดนโยบายในการท� ำ รายการ
ระหว่างกันในอนาคตว่า จะต้องเป็นรายการที่เป็นไปตาม
ลักษณะการด�ำเนินธุรกิจทั่วไปของบริษัทฯ ไม่มีการถ่ายเท
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไปยังกลุ่มผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อย่างไม่เป็นธรรม โดย
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท ฯ จะเป็ น ผู ้ พิ จ ารณา
ความสมเหตุสมผลของการเข้าท�ำรายการ พิจารณาว่าเงือ่ นไข
การก�ำหนดราคาและเงื่อนไขการท�ำรายการว่าเป็นไปตาม
ลักษณะธุรกิจปกติ และพิจารณาเปรียบเทียบการก�ำหนด
ราคากับบุคคลภายนอก โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วม
ในการพิจารณาอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกันดังกล่าว
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเสร็จสิ้นคณะกรรมการตรวจสอบจะอนุมัติ
รายการระหว่างกันดังกล่าว และน�ำเสนอคณะกรรมการ
บริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติอีกครั้งหนึ่ง
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
ซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ ที่ ส� ำ คั ญ ของบริ ษั ท ฯหรื อ บริ ษั ท ในเครื อ
และตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�ำหนดโดยสมาคมนักบัญชี
และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ
จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
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8 ฐานะทางการเงินและผลการดำ�เนินงาน

8.1 ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ
8.1.1 ชื่อผู้สอบบัญชีส�ำหรับงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
ส�ำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ฯ ส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
นางอุณากร  พฤฒิธาดา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3257
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส  เอบีเอเอส  จ�ำกัด
ส�ำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ฯ ส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 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�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 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
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8.1.2 สรุปรายงานการสอบบัญชีในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา
		 ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นส�ำหรับงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558 ดังนี้
รายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มี
เงื่อนไขว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท
เอสพีซีจี จ�ำกัด (มหาชน) แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะ
การเงินเฉพาะบริษทั ฯ ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ผลการด�ำเนินงานรวมและผลการด�ำเนินงานเฉพาะบริษัทฯ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทฯ ส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
		 ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นส�ำหรับงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559 ดังนี้
รายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มี
เงื่อนไขว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท
เอสพีซีจี จ�ำกัด (มหาชน) แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะ
การเงินเฉพาะบริษทั ฯ ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ผลการด�ำเนินงานรวมและผลการด�ำเนินงานเฉพาะบริษัทฯ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทฯ ส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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		 ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นส�ำหรับงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560 ดังนี้
รายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มี
เงื่อนไขว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท
เอสพีซีจี จ�ำกัด (มหาชน) แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะ
การเงินเฉพาะบริษทั ฯ ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ผลการด�ำเนินงานรวมและผลการด�ำเนินงานเฉพาะบริษัทฯ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทฯ ส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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8.1.3 ตารางสรุปงบการเงินของบริษัทและบริษัทในเครือ
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษัท
งบตรวจสอบ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
รายการ

31-ธ.ค.-58

  31-ธ.ค.-59

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

31-ธ.ค.-58

(งบการเงินรวม)

31-ธ.ค.-59

31-ธ.ค.-60

(งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ)

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

76.1

0.3

455.0

1.9

345.9

1.5

21.3

0.1

31.4

0.2

40.1

0.2

3,633.5

14.7

2,904.8

12.0

1,441.1

6.3

3,456.0

15.8

2,643.6

13.8

1,270.6

7.8

941.0

3.8

972.0

4.0

1,525.9

6.6

33.8

0.1

13.0

0.1

16.3

0.1

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน

-

-

-

-

-

-

-

-

7.0

-

274.7

1.7

ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่
กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำ�หนด
ชำ�ระภายใน หนึ่งปี

-

-

-

-

-

-

2,028.4

9.3

2,107.5

11.0

2,114.9

12.9

สินค้าคงเหลือ

215.9

0.9

581.0

2.4

709.0

3.1

-

-

-

-

-

-

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

120.0

0.5

106.8

0.4

149.6

0.6

14.6

0.1

5.3

-

0.2

-

4,986.5

20.2

5,019.6

20.7

4,171.5

18.1

5,554.1

25.4

4,807.8

25.1

3,716.8

22.7

-

-

-

-

251.5

1.1

-

-

-

-

251.5

1.5

เงินลงทุนในการร่วมค้า

3.3

-

2.7

-

1.8

-

3.0

-

3.0

-

3.0

-

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

-

-

-

-

-

-

2,979.2

13.6

2,979.2

15.5

3,083.8

18.9

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

468.7

1.9

468.7

1.9

468.7

2.0

340.0

1.6

340.0

1.8

340.0

2.1

-

-

-

-

-

59.2 11,005.4

57.4

8,890.5

54.4

14.3

0.1

14.1

0.1

13.9

0.1

2.3

-

2.2

-

2.0

-

73.2 17,175.8

74.6

37.3

0.2

39.1

0.2

66.3

0.4

เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้
หมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนเผื่อขาย

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

18,314.5

74.0 17,743.7

- 12,951.8

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

105.0

0.4

107.6

0.4

99.3

0.4

0.4

-

0.8

-

0.6

-

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

156.7

0.6

159.9

0.7

156.7

0.7

-

-

-

-

-

-

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

686.7

2.8

716.0

3.0

687.4

3.0

0.3

-

1.6

-

1.4

-

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

19,749.2

79.8 19,212.7

79.3 18,855.1

81.9 16,314.3

74.6 14,371.3

74.9 12,639.1

77.3

รวมสินทรัพย์

24,735.7

100.0 24,232.3

100.0 23,026.6

100.0 21,868.4

100.0 19,179.1

100.0 16,355.9

100.0
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งบตรวจสอบ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
รายการ

31-ธ.ค.-58

31-ธ.ค.-59
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งบตรวจสอบ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
31-ธ.ค.-60

31-ธ.ค.-58

(งบการเงินรวม)

31-ธ.ค.-59

31-ธ.ค.-60

(งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ)

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

6.0

-

-

-

10.9

-

-

-

-

-

-

-

245.5

1.0

1,047.4

4.3

1,085.8

4.7

50.7

0.3

47.2

0.2

55.3

0.3

ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ภายในหนึ่งปี

2,467.6

10.0

2,702.2

11.2

2,940.5

12.8

2,467.6

11.3

2,702.2

14.1

2,940.5

18.1

ส่วนของหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการ
เงินทีถ่ งึ กำ�หนดชำ�ระภายในหนึง่ ปี

1.9

-

1.4

-

1.4

-

0.8

-

0.9

-

1.2

-

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

-

-

0.7

-

38.6

0.2

-

-

-

-

5.4

-

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

121.6

0.5

90.1

0.4

62.3

0.3

47.1

0.2

8.8

0.1

7.1

-

2,842.6

11.5

3,841.8

15.9

4,139.5

18.0

2,566.2

11.8

2,759.1

14.4

3,009.5

18.4

53.9 10,601.5

43.8

7,661.0

33.3 13,318.3

60.9 10,601.5

55.3

7,661.0

46.9

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้
หมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หุ้นกู้
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
สำ�หรับผลประโยชน์พนักงาน
หุ้นสามัญของบริษัทย่อยที่มี
เงื่อนไขในการซื้อ/ขายคืน

13,318.3
2.5

-

0.6

-

2.0

-

1.4

-

0.6

-

2.0

-

18.7

0.1

12.5

-

4.9

-

18.6

0.1

12.4

0.1

4.8

-

9.0

-

10.0

-

11.0

-

5.7

-

6.4

-

7.2

-

74.2

0.3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

13,422.7

54.3 10,624.6

43.8

7,678.9

33.3 13,344.0

61.0 10,620.9

55.4

7,675.0

46.9

รวมหนี้สิน

16,265.3

65.8 14,466.4

59.7 11,818.4

51.3 15,910.2

72.8 13,380.0

69.8 10,684.5

65.3
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งบตรวจสอบ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
รายการ

31-ธ.ค.-58

31-ธ.ค.-59

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

31-ธ.ค.-58

(งบการเงินรวม)

31-ธ.ค.-59

31-ธ.ค.-60

(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

-

924.0

-

924.0

-

-

-

924.0

-

924.0

-

-

-

924.0

3.7

924.0

3.8

924.0

4.0

924.0

4.2

924.0

4.8

924.0

5.6

2,920.9

11.8

2,920.9

12.1

2,920.9

12.7

3,747.8

17.1

3,747.8

19.5

3,747.8

22.9

89.0

0.4

89.0

0.4

89.0

0.4

-

-

-

-

-

-

87.0

0.4

87.0

0.4

101.7

0.4

92.4

0.4

92.4

0.5

101.7

0.7

3,111.4

12.6

4,247.6

17.5

5,672.6

24.7

1,156.0

5.3

1,009.2

5.3

891.7

5.5

38.4

0.1

26.1

-

6.6

-

38.0

0.2

25.7

0.1

6.2

-

รวมส่วนของบริษัทใหญ่

7,170.7

29.0

8,294.6

34.2

9,714.8

42.2

5,958.2

27.2

5,799.1

30.2

5,671.4

34.7

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม

1,299.7

5.2

1,471.3

6.1

1,493.4

6.5

-

-

-

-

-

-

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

8,470.4

34.2

9,765.9

40.3 11,208.2

48.7

5,958.2

27.2

5,799.1

30.2

5,671.4

34.7

100.0 24,232.3

100.0 23,026.6

100.0 16,355.9

100.0

หุ้นสามัญจำ�นวน 923,990,000 หุ้น**
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว
หุ้นสามัญจำ�นวน 923,990,000 หุ้น**
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ จากการรวมธุรกิจ
กำ�ไร (ขาดทุน) สะสม – จัดสรรแล้ว
- ทุนสำ�รองตามกฏหมาย
กำ�ไร (ขาดทุน) สะสม – ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของผูถ้ อื หุน้

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

24,735.7

หมายเหตุ:
* ร้อยละของสินทรัพย์รวม
** มูลค่าที่ตราไว้และมูลค่าที่เรียกชำ�ระแล้วหุ้นละ 1 บาท

100.0 21,868.4

100.0 19,179.1
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งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัทฯ
งบตรวจสอบ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
รายการ

31-ธ.ค.-58

31-ธ.ค.-59

งบตรวจสอบ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31-ธ.ค.-60

31-ธ.ค.-58

(งบการเงินรวม)

31-ธ.ค.-59

31-ธ.ค.-60

(งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ)

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

5,000.0
57.6

98.9 5,448.1
1.1

96.2

98.3 6,008.4
1.7

98.1

-

-

-

-

-

-

114.8

1.9 1,904.1

100.0 1,636.9

100.0 1,615.4

100.0

100.0 1,904.1

100.0 1,636.9

100.0 1,615.4

100.0

5,057.6

100.0 5,544.3

100.0 6,123.2

1,359.4

26.9 1,919.7

34.6 2,276.7

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายและการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ส่วนแบ่ง(ก�ำไร)ขาดทุนจากเงิน
ลงทุนในบริษทั ร่วมและกิจการร่วมค้า

37.2

-

-

-

-

-

-

20.0

0.4

14.0

0.3

68.7

1.1

-

-

-

-

-

-

386.2

7.6

237.8

4.3

271.8

4.4

87.7

4.6

92.0

5.6

109.5

6.8

1.0

-

0.6

-

0.9

-

-

-

-

-

-

-

87.7

4.6

92.0

5.6

109.5

6.8

รวมค่าใช้จ่าย

1,766.6

34.9 2,172.1

39.2 2,618.1

42.7

ก�ำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

3,291.0

65.1 3,372.2

60.8 3,505.1

57.3 1,816.4

95.4 1,544.9

94.4 1,505.9

93.2

17.8

13.4

10.1

236.0

12.4

568.1

34.7

485.7

30.1

47.4 2,886.9

47.2 1,580.4

83.0

976.8

59.7 1,020.2

63.1

(0.2)

(1.1)

(5.3)

(0.3)

(5.5)

(0.3)

(19.7)

(1.2)

47.2 2,822.1

46.1 1,575.1

82.7

971.3

59.4 1,000.5

61.9

(0.2)

(0.3)

18.4

1.0

(12.3)

(0.8)

(19.4)

(1.2)

58.6

981.1

60.7

- 1,000.5

-

-

-

-

- 1,000.5

-

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

897.8
2,393.2
71.8
2,465.0
16.8

745.2

47.3 2,627.0
1.4

(9.5)

48.7 2,617.5
0.3

(12.3)

618.2
(64.8)

(19.5)

2,481.8

49.0 2,605.2

47.0 2,802.6

45.8 1,593.5

83.7

959.0

2,190.1

- 2,314.2

- 2,524.3

- 1,575.1

-

971.3

-

-

-

-

-

-

การแบ่งปันก�ำไร (ขาดทุน)สุทธิ
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ�ำนาจควบคุม

274.9

ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส�ำหรับปี

2,465.0

ก�ำไรสุทธิตอ่ หุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน (บาท/หุน้ )
จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วง
น�้ำหนัก (ล้านหุ้น)
หมายเหตุ:
* ร้อยละของรายได้รวม

303.3

297.8

- 2,617.5

- 2,822.1

- 1,575.1

-

971.3

2.37

-

2.50

-

2.73

-

1.70

-

1.05

-

1.08

-

924.0

-

924.0

-

924.0

-

924.0

-

924.0

-

924.0

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

31-ธ.ค.-58   31-ธ.ค.-59

งบตรวจสอบ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่

31-ธ.ค.-60

31-ธ.ค.-58

(งบการเงินรวม)

31-ธ.ค.-59

31-ธ.ค.-60

(งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไรสำ�หรับปี

2,465.0

2,617.5

2,822.1

1,575.1

971.3

1,000.5

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย

643.2

644.2

642.8

5.1

5.3

8.4

กำ�ไรจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย

(26.4)

(71.4)

(68.4)

(24.0)

(63.5)

(59.6)

-

-

-

(1,575.4)

(898.9)

(924.4)

(25.0)

(13.2)

(39.4)

(201.0)

(565.8)

(518.5)

-

0.2

(0.6)

-

-

-

กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า

(0.2)

-

-

-

-

-

(กำ�ไร) ขาดทุนจากการจำ�หน่ายอาคาร และอุปกรณ์

25.5

10.3

(0.6)

0.3

-

(0.7)

897.8

745.2

618.2

236.0

568.1

485.7

-

-

-

0.3

-

-

0.3

13.9

(11.2)

-

-

1.6

(1.3)

1.0

1.0

0.5

0.7

0.8

1.1

0.6

0.9

-

-

-

(71.8)

9.5

64.8

5.3

5.5

19.7

3,908.2

3,957.8

4,029.6

22.0

22.7

13.5

77.8

(31.9)

(549.9)

(5.5)

7.9

(1.2)

สินค้าคงเหลือ

212.5

(365.0)

(128.1)

-

-

-

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

134.5

42.4

(30.1)

(1.9)

9.7

5.1

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

(52.7)

(31.1)

28.6

-

(1.3)

0.3

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

(22.6)

773.2

51.3

34.5

(19.0)

10.6

45.6

(31.4)

(27.9)

42.3

(38.4)

(1.6)

4,303.3

4,314.0

3,373.5

91.6

(18.4)

26.7

(19.2)

(42.6)

(38.9)

(5.0)

(9.1)

(17.0)

4,284.1

4,271.4

3,334.6

86.6

(27.5)

9.7

รายการปรับปรุง

รายได้เงินปันผล
รายได้ดอกเบี้ย
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
(กำ�ไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการหนีส้ นิ สำ�หรับผลประโยชน์พนักงาน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
(ผลประโยชน์)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำ�เนินงาน
ภาษีเงินได้จ่ายออก
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินงาน
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งบตรวจสอบ สำ�หรับรอบปี   สิ้นสุดวันที่ งบตรวจสอบ สำ�หรับรอบปี   สิ้นสุดวันที่
รายการ (หน่วย: ล้านบาท)

  31-ธ.ค.-58 31-ธ.ค.-59

31-ธ.ค.-60

31-ธ.ค.-58

(งบการเงินรวม)

31-ธ.ค.-59

31-ธ.ค.-60

(งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน

-

-

(171.0)

-

-

(171.0)

เงินสดที่มีข้อจำ�กัดในการใช้

1,446.4

-

-

340.0

-

-

เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนระยะยาวที่ใช้เป็นหลักประกัน

(340.0)

-

-

(340.0)

-

-

เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนระยะยาวอื่น

(128.7)

-

-

-

-

-

เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เผื่อขาย

4,831.2

8,455.5

12,311.8

1,437.0

4,153.0

8,217.5

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย

(5,669.6)

(7,670.7)

(10,886.3)

(2,150.0)

(3,292.5)

(6,891.3)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์

(202.2)

(79.7)

(89.5)

(0.5)

(6.6)

(33.0)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(17.6)

(10.9)

(0.2)

-

(0.5)

-

เงินสดรับจากการขายอาคาร และอุปกรณ์

5.6

3.5

26.5

2.5

0.1

1.6

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน

-

0.5

-

-

-

-

เงินสดรับชำ�ระคืนจากเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน

-

-

-

138.0

165.0

365.3

เงินสดรับชำ�ระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

-

422.5

2,037.3

11,654.0

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

-

(8.0)

(172.0)

(633.0)

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

-

(12,282.7)

(170.0)

(9,546.5)

3.0

(169.7)

(104.6)

(127.5)

-

(104.6)

-

-

-

1,575.4

898.8

924.4

23.7

13.2

36.1

180.9

578.2

516.3

(48.2)

541.7

1,122.8

(10,684.9)

4,190.8

4,299.7

6.0

(6.0)

10.9

-

-

-

(14,019.6)

-

-

-

-

-

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้

12,464.9

-

-

12,464.9

-

-

เงินสดจ่ายเพื่อชำ�ระหุ้นกู้

(680.0)

(2,480.0)

(2,715.0)

(680.0)

(2,480.0)

(2,715.0)

(7.2)

(2.5)

(2.5)

(5.0)

(0.8)

(1.9)

เงินปันผลจ่าย

(1,115.0)

(1,229.0)

(1,255.6)

(822.3)

(1,118.0)

(1,108.8)

ดอกเบี้ยจ่าย

(896.8)

(716.7)

(604.3)

(268.9)

(554.4)

(475.0)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

(4,247.7)

(4,434.2)

(4,566.5)

10,561.2

(4,153.2)

(4,300.7)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

(11.8)

378.9

(109.1)

(37.1)

10.1

8.7

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม

87.9

76.1

455.0

58.4

21.3

31.4

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

76.1

455.0

345.9

21.3

31.4

40.1

เงินสดรับ(จ่าย)เพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ชำ�ระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

เงินสดจ่ายเพื่อชำ�ระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
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อัตราส่วนทางการเงินที่สำ�คัญของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
สำ�หรับรอบปีสิ้นสุดวันที่
อัตราส่วนทางการเงิน

หน่วย

31-ธ.ค.-58

31-ธ.ค.-59

สำ�หรับรอบปีสิ้นสุดวันที่

31-ธ.ค.-60

(งบการเงินรวม)

31-ธ.ค.-58

31-ธ.ค.-59

31-ธ.ค.-60

(งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ)

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

1.8

1.3

1.0

2.2

1.8

1.2

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า

เท่า

5.4

5.7

4.8

-

-

-

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

วัน

67.2

64.0

76.0

-

-

-

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ

เท่า

4.2

4.8

3.5

-

-

-

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย

วัน

86.5

75.7

104.3

-

-

-

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า

เท่า

8.1

3.0

2.1

-

-

-

ระยะเวลาชำ�ระหนี้เจ้าหนี้การค้า

วัน

45.0

121.5

173.8

-

-

-

อัตรากำ�ไรขั้นต้น

%

72.8

64.8

62.1

-

-

-

อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงาน (EBIT margin)

%

65.1

60.8

57.2

95.4

94.4

93.2

อัตรากำ�ไรสุทธิ

%

43.3

41.7

41.2

82.7

59.3

61.9

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

%

33.8

29.9

28.0

28.3

16.5

17.4

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

2.3

1.7

1.2

2.7

2.3

1.9

อัตราการจ่ายเงินปันผล

%

52.7

44.0

42.1

73.3

104.7

106.5

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

%

13.1

13.8

14.8

11.7

7.5

8.5

อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน

เท่า

0.2

0.2

0.3

0.1

0.1

0.1

อัตราส่วนความสามารถในการทำ�กำ�ไร
(Profitability Ratio)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน
(Efficiency Ratio)
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9 การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ

9.1 เหตุการณ์สำ� คัญในปี 2560 ทีม่ ผี ลกระทบ
ต่องบการเงิน
9.1.1 การเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั เอสพีซจี ี จ�ำกัด
(มหาชน) จ�ำนวน 92,399,000 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจ�ำนวน 923,990,000 บาท เป็นทุน
จดทะเบียนใหม่จำ� นวน 1,016,389,000 บาท   โดย
การออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจ�ำนวน 92,399,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่
บุ ค คลในวงจ� ำ กั ด ตามแบบมอบอ� ำ นาจทั่ ว ไป
(General Mandate) จ�ำนวนไม่เกิน 92,399,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันอังคาร
ที่ 6 มิถุนายน 2560 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ จ�ำนวน 92,399,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ�ำนวน 923,990,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ�ำนวน
1,016,389,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน

92,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจัดสรร
ให้แก่บคุ คลในวงจ�ำกัดตามแบบมอบอ�ำนาจทัว่ ไป (General
Mandate) จ�ำนวนไม่เกิน 92,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท
9.1.2 การเข้าซือ้ หุน้ สามัญในบริษทั โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ
จ� ำ กั ด ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท เอสพี ซี จี
จ�ำกัด (มหาชน) เพิ่มอีกร้อยละ 24 ของทุนที่ออก
และช�ำระแล้ว
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เอสพีซีจี จ�ำกัด
(มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 มีมติ
อนุมตั กิ ารเข้าซือ้ หุน้ สามัญในบริษทั โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จ�ำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอสพีซีจี จ�ำกัด (มหาชน) จาก
บุคคลภายนอกและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มอีกร้อยละ 24
ของทุนที่ออกและช�ำระแล้ว ภายหลังจากการซื้อหุ้นจะท�ำให้
กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในบริษัทโซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จ�ำกัด
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 76 เป็นร้อยละ 100 โดยได้ด�ำเนินการ
ซื้อหุ้นดังกล่าวเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
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9.2 รายงานวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานตามงบการเงินรวม
2560

2559

เปลี่ยนแปลง

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

6,008.4
(2,276.7)

ก�ำไรขั้นต้น

3,731.7

รายได้อื่น

114.8

100%      5,448.1

100%

560.3

10%

-38%

-35%          357.0

19%

(1,919.7)

65%

203.3

6%

96.2

2%

18.6

19%

-6%       (251.8)

-5%

88.7

35%

(0.9)

0%

(0.6)

0%

0.3

-50%

ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้      3,505.1

58%

3,372.2

62%

132.9

4%

ต้นทุนทางการเงิน

(618.2)

-10%       (745.2)

-14%

(127.0)

-17%

ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

2,886.9

48%

2,627.0

48%          259.9

10%

(64.8)

-1%           (9.5)

0%            55.3

582%

2,822.1

47%      2,617.5

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ
ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า

ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ

      (340.5)

62%      3,528.4
2%

0%

48%

204.6

8%

(12.3)

0%

(7.2)

-59%

48%

197.4

8%

ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

        (19.5)

ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

2,802.6

47%      2,605.2

     2,524.3

2,314.2

297.8

303.3

2,822.1

     2,617.5

     2,504.8

2,302.0

297.8

303.2

2,802.6

     2,605.2

924.0

924.0

2.73

2.50

การแบ่งปันก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนวจควบคุม

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� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท เอสพี ซี จี จ� ำ กั ด
(มหาชน) และบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 2,822.1
ล้านบาท (คิดเป็นก�ำไรต่อหุ้นเท่ากับ 2.73 บาท) เมื่อเปรียบ
เทียบกับปี 2559 ซึ่งมีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน  2,617.5 ล้านบาท
(คิดเป็นก�ำไรต่อหุ้นเท่ากับ 2.50 บาท) ปรากฏว่าก�ำไรสุทธิ
เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 204.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8 เนื่องจาก
รายการส�ำคัญดังต่อไปนี้
9.2.1 รายได้จากการขายและการให้บริการ
รายได้จากการขายและการให้บริการปี 2560 จ�ำนวน
6,008.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 (5,448.1 ล้านบาท)
จ�ำนวน 560.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10  ทั้งนี้เนื่องจาก
		• บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จ�ำกัด (SPR) ซึ่งด�ำเนิน
ธุรกิจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
(Solar Roof) ส�ำหรับบ้านพักอาศัย ส�ำนักงาน อาคาร ธุรกิจ
ขนาดเล็ก ธุรกิจขนาดกลาง และธุรกิจขนาดใหญ่ รวมถึง
โรงงานอุตสาหกรรมและอื่นๆ ในปี 2560 มีรายได้จ�ำนวน
1,519.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 (861.8 ล้านบาท)
จ�ำนวน 657.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 76
		• ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจผลิตและ
จ�ำหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จ�ำนวน 36 โซลาร์ฟาร์ม            
รวมทั้งสิ้น 4,273.2 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 (4,361.5
ล้ า นบาท) จ� ำ นวน 88.3 ล้านบาท หรือ คิด เป็นร้อ ยละ 2
เนื่องจาก (1) จ�ำนวนกระแสไฟฟ้าที่ผลิตและจ�ำหน่ายได้มี
จ�ำนวน 384.9 ล้านหน่วย ลดลงจากปี 2559 (390.9 ล้าน
หน่วย) จ�ำนวน 6.0 ล้านหน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 1.5 และ
(2) ราคาขายกระแสไฟฟ้าเฉลี่ยในปี 2560 เท่ากับ 11.10
บาทต่อหน่วย ลดลงจากปี 2559 (11.15 บาทต่อหน่วย) ถึง
0.05 บาทต่อหน่วย
		• บริษัท สตีล แอนด์ โซล่า รูฟ จ�ำกัด ซึ่งด�ำเนินธุรกิจ
ผลิต จ�ำหน่าย และให้บริการติดตั้งหลังคาเหล็กรีดรอน หรือ
ที่เรียกกันทั่วไปว่าหลังคาเมทัลชีท (Metal Sheet Roofing)
ในปี 2560 มีรายได้จ�ำนวน 210.1 ล้านบาท ลดลงจากปี
2559 (211.4 ล้านบาท) จ�ำนวน 1.3 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 1
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9.2.2 ต้นทุนขายและการให้บริการ และก�ำไรขั้นต้น
ต้นทุนขายและการให้บริการในปี 2560 และ 2559
มีจ�ำนวนเท่ากับ 2,276.7 ล้านบาท และ 1,919.7 ล้านบาท
ตามล�ำดับ คิดเป็นอัตราก�ำไรขั้นต้นร้อยละ 62 และร้อยละ
65 ตามล�ำดับ โดยต้นทุนขายและการให้บริการที่เพิ่มขึ้นนี้
เป็นไปในทิศทางเดียวกับรายได้จ ากการขายและการให้
บริการในธุรกิจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Roof) ที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากอัตราก�ำไร
ขั้นต้นของธุรกิจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Roof) ต�่ำกว่าอัตราก�ำไรขั้นต้นจากธุรกิจ
ผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จึงท�ำให้อัตรา
ก�ำไรขั้นต้นรวมลดลง
9.2.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2560 จ�ำนวน
340.5 ล้ า นบาท เพิ่ มขึ้ น จากปี 2559 (251.8 ล้ า นบาท)
จ�ำนวน 88.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35 โดยมีสาเหตุส�ำคัญ
จาก
		• ค่ า คอมมิ ช ชั่ น ของปี 2560 เพิ่ มขึ้ นจากปี 2559
จ�ำนวน 60.8 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับรายได้
จากการขายและการให้ บ ริ ก ารในธุ ร กิ จ ติ ด ตั้ ง ระบบผลิ ต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) ที่เพิ่มขึ้น
		• ค่ า เช่ า ส� ำ นั กงานและค่ า ส่ ว นกลางของปี 2560
เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จ�ำนวน 27.4 ล้านบาท เนื่องจากการ
ย้ายส�ำนักงานแห่งใหม่เมื่อปลายปี 2559
9.2.4 ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินในปี 2560 จ�ำนวน 618.2 ล้าน
บาท ลดลงจากปี 2559 (745.2 ล้านบาท) จ�ำนวน 127.0
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17 เนื่องจากในปี 2560 บริษัทฯ
มีการจ่ายช�ำระคืนหุ้นกู้จ�ำนวน 2,715.0 ล้านบาท ท�ำให้
บริษัทฯ มีดอกเบี้ยจ่ายลดลง
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9.3 รายงานวิเคราะห์ฐานะการเงินตามงบการเงินรวม
9.3.1 การวิเคราะห์สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 23,026.6 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 (24,232.3 ล้านบาท) เป็นจ�ำนวน 1,205.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 โดยมีรายละเอียดดังนี้
31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

จำ�นวนเงิน
(ล้านบาท)

จำ�นวนเงิน
(ล้านบาท)

จำ�นวนเงิน
(ล้านบาท)

%
เปลี่ยนแปลง

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ

17,175.8

17,743.7

(567.9)

-3%

สินทรัพย์อื่น

5,850.8

6,488.6

(637.8)

-10%

รวมสินทรัพย์

23,026.6

24,232.3

(1,205.7)

-5%

		• ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 จ�ำนวน 17,175.8 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 (17,743.7 ล้านบาท) เป็นจ�ำนวน 567.9
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 สาเหตุหลักเนื่องจากในปี 2560
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ มีค่าเสื่อมราคาจ�ำนวน 634.5 ล้าน
บาท และบริษัทฯ มีการซื้ออุปกรณ์จ�ำนวน 92.1 ล้านบาท
		• สินทรัพย์อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ�ำนวน
5,850.8 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
(6,488.6 ล้านบาท) เป็นจ�ำนวน 637.8 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 10 สาเหตุหลักเนื่องจากเงินลงทุนเผื่อขายลดลงไป

เปลี่ยนแปลง

จ�ำนวน 1,212.1 ล้านบาท และลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจ�ำนวน
553.9 ล้ า นบาท จากการขยายตั ว ของธุ ร กิ จ ติ ด ตั้ ง ระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof)
9.3.2 การวิเคราะห์หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีหนี้สินและ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ สิน้ จ�ำนวน 23,026.6 ล้านบาท ลดลง
จาก ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2559 (24,232.3 ล้ า นบาท)
เป็นจ�ำนวน 1,205.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 โดยมีราย
ละเอียดดังนี้

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

เปลี่ยนแปลง

จำ�นวนเงิน
(ล้านบาท)

จำ�นวนเงิน
(ล้านบาท)

จำ�นวนเงิน
(ล้านบาท)

%
เปลี่ยนแปลง

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย

10,615.8

13,305.7

(2,689.9)

-20%

หนี้สินอื่น

1,202.6

1,160.7

41.9

4%

ส่วนของผู้ถือหุ้น

11,208.2

9,765.9

1,442.3

15%

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

23,026.6

24,232.3

(1,205.7)

-5%
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		• หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 จ�ำนวน 10,615.8 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 (13,305.7 ล้านบาท) เป็นจ�ำนวน 2,689.9
ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 20 โดยมี ส าเหตุ ห ลั ก มาจาก
ในปี 2560 บริษทั ฯ มีการช�ำระคืนหุน้ กูจ้ ำ� นวน 2,715.0 ล้านบาท
		• หนี้ สิ น อื่ น ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 จ� ำ นวน
1,202.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
(1,160.7 ล้านบาท) เป็นจ�ำนวน 41.9 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 4 สาเหตุหลักเนื่องจากเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นจาก
การขยายตั ว ของธุ ร กิ จ ติ ด ตั้ ง ระบบผลิ ต ไฟฟ้ า พลั ง งาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof)
		• ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ�ำนวน
11,208.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
(9,765.9 ล้านบาท) เป็นจ�ำนวน 1,442.3 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 15 โดยมีสาเหตุหลักดังนี้
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- ในปี 2560 บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 2,822.1
ล้านบาท
- ในปี 2560 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผล จ�ำนวน
1,255.7 ล้านบาท
- ในปี 2560 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อย จ�ำนวน 104.6 ล้านบาท
9.3.3 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน
จากงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.05 เท่า
(ปี 2559 : 1.48 เท่า)  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
ลดลง เนือ่ งจากในปี 2560 มีการช�ำระคืนหุน้ กู้ จ�ำนวน 2,715.0
ล้านบาท

9.4 รายงานวิเคราะห์กระแสเงินสดตามงบการเงินรวม
2560

2559

เปลี่ยนแปลง

จ�ำนวนเงิน
(ล้านบาท)

จ�ำนวนเงิน
(ล้านบาท)

จ�ำนวนเงิน
(ล้านบาท)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน

3,334.6

4,271.4

(936.8)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

1,122.8

541.7

581.1

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

(4,566.5)

(4,434.2)

(132.3)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

(109.1)

(378.9)

(488.0)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด

455.0

76.1

378.9

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

345.9

455.0

(109.1)
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธั น วาคม 2560 จ� ำ นวน 345.9 ล้ า นบาท ลดลงจาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (455.0 ล้านบาท) เป็นจ�ำนวน
109.1 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจาก
1) เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน จ�ำนวน
3,334.6 ล้านบาท เนื่องจาก
• เงิ น สดได้ ม าจากก� ำ ไรจากการด� ำ เนิ น งาน
จ�ำนวน 3,373.5 ล้านบาท
• เงินสดใช้ไปเพื่อการจ่ายภาษีเงินได้ จ�ำนวน
38.9 ล้านบาท
2) เงิ น สดสุ ท ธิ ไ ด้ ม าจากกิ จ กรรมลงทุ น จ� ำ นวน
1,122.8 ล้านบาท เนื่องจาก
• เงินสดได้มาจากการขายหลักทรัพย์เผื่อขาย
จ�ำนวน 12,311.8 ล้านบาท
• เงิ น สดใช้ ไ ปเพื่ อ การซื้ อ หลั ก ทรั พ ย์ เ ผื่ อ ขาย
จ�ำนวน 10,866.3 ล้านบาท

• เงิ น สดใช้ ไ ปเพื่ อ การซื้ อ ที่ ดิ น อาคารและ
อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จ�ำนวน 89.7 ล้านบาท
• เงินสดใช้ไปเพือ่ การซือ้ ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ� นาจ
ควบคุม จ�ำนวน 104.6 ล้านบาท
• เงิ น สดใช้ ไ ปเพื่ อ น� ำ ฝากระยะสั้ น กั บ สถาบั น
การเงิน จ�ำนวน 171.0 ล้านบาท
3) เงิ น สดสุ ท ธิ ใ ช้ ไ ปในกิ จ กรรมจั ด หาเงิ น จ� ำ นวน
4,566.5 ล้านบาท เนื่องจาก
• เงิ น สดใช้ ไ ปเพื่ อ การช� ำ ระคื น หุ ้ น กู ้ จ� ำ นวน
2,715.0 ล้านบาท
• เงิ น สดใช้ ไ ปเพื่ อ การจ่ า ยต้ น ทุ น ทางการเงิ น
จ�ำนวน 604.3 ล้านบาท
• เงิ น สดใช้ ไ ปเพื่ อ การจ่ า ยเงิ น ปั น ผล จ� ำ นวน
1,255.7 ล้านบาท
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บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
งบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
และ
รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
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10 งบการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท เอสพีซีจี จ�ำกัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้ า พเจ้ า ได้ ต รวจสอบงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การของบริ ษั ท เอสพี ซี จี จ� ำ กั ด (มหาชน) และบริ ษั ท ย่ อ ย
(“กลุ่มบริษัท”) และของเฉพาะบริษัท เอสพีซีจี จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามล�ำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และ
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซงึ่ ประกอบด้วยสรุปนโยบาย
การบัญชีที่ส�ำคัญและเรื่องอื่น ๆ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ
กลุ่มบริษัทและบริษัท ตามล�ำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 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
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้าเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�ำหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นำ� เรือ่ งเหล่านีม้ าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น
แยกต่างหากส�ำหรับเรื่องเหล่านี้
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การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ฉ) และข้อ 8
สินค้าคงเหลือนั้นวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า เนื่องจากสินค้าคงเหลือบางรายการ
ของกลุ่มบริษัทนั้นมีการเคลื่อนไหวช้าและคงค้างเป็นระยะเวลานานซึ่งอาจส่งผลให้มูลค่าสุทธิที่จะได้รับอาจจะต�่ำกว่าราคาทุน
ดังนั้นข้าพเจ้าจึงถือเป็นเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบของข้าพเจ้า
วิธกี ารตรวจสอบของข้าพเจ้าได้แก่การท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับนโยบายและวิธีการที่ผบู้ ริหารใช้ในการค�ำนวณมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้
รับของสินค้าคงเหลือ ข้าพเจ้าได้ทดสอบความเหมาะสมของการค�ำนวณมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั และสุม่ ทดสอบราคาขายของสินค้า
คงเหลือกับเอกสารการขายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้พิจารณาความเพียงพอของข้อมูลที่ได้เปิดเผยเกี่ยวกับ
มูลค่าของสินค้าคงเหลือ
รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1, 4, 10 และ 11
กลุ่มบริษัทมีรายการที่ส�ำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นจ�ำนวนหลายรายการ ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับกับ
การบันทึกและความเหมาะสมของรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว นอกจากนี้การเปิดเผยรายการกับบุคคล
หรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันเพือ่ ให้เกิดความเข้าใจในลักษณะของความสัมพันธ์และรายการทีท่ ำ� กับบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
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
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูลอื่น
ตามทีร่ ะบุขา้ งต้นเมือ่ จัดท�ำแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอืน่ มีความขัดแย้งทีม่ สี าระส�ำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
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กิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�ำคัญหรือไม่
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถ
จัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีป่ ราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่วา่ จะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด
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
ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�ำคัญ
เมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
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�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
และบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิด
เผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร
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• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีทไี่ ด้รบั สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระส�ำคัญทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทอี่ าจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
อย่างมีนยั ส�ำคัญต่อความสามารถของกลุม่ บริษทั และบริษทั ในการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุปว่ามีความ
ไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูล
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้า
จะเปลีย่ นแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้ อยูก่ บั หลักฐาน การสอบบัญชีทไี่ ด้รบั จนถึงวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุม่ บริษทั และบริษทั ต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง
• ประเมินการน�ำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล
ว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบทีท่ ำ� ให้มกี ารน�ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้อง
ตามที่ควรหรือไม่
• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�ำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล
และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่ส�ำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบการควบคุมภายใน
หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้ค�ำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็น
อิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้า
ขาดความเป็นอิสระ
จากเรือ่ งทีส่ อื่ สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาเรือ่ งต่าง ๆ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญทีส่ ดุ ในการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและก�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
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บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากระยะสั9นกับสถาบันการเงินเพิ6มขึ9น
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เผื6อขาย
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดจ่ายเพื6อซื9อหลักทรัพย์เผื6อขาย
เงินลงทุนชั6วคราว
เงินสดจ่ายเพื6อซื9ออาคารและอุปกรณ์
ลูกหนี9การค้าและลูกหนี9อื6น
เงินสดจ่ายเพื6อซื9อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินให้กู้ยืมระยะสั9นแก่กิจการที6เกี6ยวข้องกัน
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการ
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ที6เกี6ยวข้องกันที6ถึงกําหนดชําระภายในหนึ6งปี
เงินสดรับชําระคืนจากเงินให้ก้ยู ืมระยะสั9นแก่กิจการที6เกี6ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ
เงินสดรับชําระคืนจากเงินให้ก้ยู ืมระยะยาวแก่กิจการที6เกี6ยวข้องกัน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื6น
เงินให้ก้ยู ืมระยะสั9นแก่กิจการที6เกี6ยวข้องกัน
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
เงินให้ก้ยู ืมระยะยาวแก่กิจการที6เกี6ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเพื6อซื9อส่วนได้เสียที6ไม่มีอํานาจควบคุม
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินปันผลรับ
เงินลงทุนเผื6อขาย
ดอกเบีย9 รับ
เงินลงทุนในการร่วมค้า
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื6น
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที6เกี6ยวข้องกัน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั9นจากสถาบันการเงินเพิ6มขึ9น
อสังหาริมทรัพย์เพื6อการลงทุน
เงินสดจ่ายเพื6อชําระเงินกู้ยืมระยะสั9นจากสถาบันการเงิน
ที6ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื6อชําระหุ้นกู้
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดจ่ายเพื6อชําระหนี9สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงิสินนปัทรันพผลจ่
ย์ไม่ายหมุนเวียนอื6น
ดอกเบี
จ่ายพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิน9ยทรั
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

หมายเหตุ

5
6
4, 7
4
4
8
9

6
10
11
6
4
13
14
15
16

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

23,026,638
(109,077)
454,974
345,897

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ6งของงบการเงินนี9
1
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ6งของงบการเงินนี9

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปีสิน9 สุดวันที6 31 ธันวาคม สําหรับปีสิน9 สุดวันที6 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
(พันบาท)
2560
2559
2560
2559
(พันบาท)
(171,000)
(171,000)
12,311,828
8,455,494
8,217,519
4,153,000
345,897
454,974
40,050
31,405
(10,886,318)
(7,670,702)
(6,891,288)
(3,292,500)
1,441,067
2,904,750
1,270,577
2,643,586
(89,508)
(79,664)
(33,011)
(6,553)
1,525,866
972,004
16,308
12,972
(196)
(10,899)
(526)
274,700
7,000
26,466
3,471
1,577
140
549
15
2,114,912
2,107,470
365,300
165,000
709,093
580,996
11,653,947
2,037,345
149,614
106,833
235
5,363
(633,000)
(172,000)
4,171,537
5,019,557
3,716,782
4,807,796
(9,546,477)
(170,000)
(104,640)
(169,676)
(104,640)
924,420
898,920
251,542
251,542
36,153
13,189
516,305
578,167
1,799
2,718
3,000
3,000
1,122,785
541,762
4,299,652
4,191,008
3,083,813
2,979,173
468,678
468,678
340,000
340,000
8,890,444
11,005,356
10,938
13,920
14,146
2,028
2,159
(6,000)
17,175,788
17,743,670
66,294
39,096
(2,715,000)
(2,480,000)
(2,715,000)
(2,480,000)
99,330
107,562
626
799
(2,485)
(2,496)
(1,908)
(826)
156,667
159,945
(1,255,675)
(1,228,985)
(1,108,781)
(1,118,025)
687,377
716,000
1,351
1,638
(604,273)
(716,696)
(474,990)
(554,402)
18,855,101
19,212,719
12,639,098
14,371,221
(4,566,495)
(4,434,177)
(4,300,679)
(4,153,253)
24,232,276
378,895
76,079
454,974

16,355,880
8,645
31,405
40,050

19,179,017
10,139
21,266
31,405

รายงานประจำ � ปี 2560
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บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนี$สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี$สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั9นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี9การค้าและเจ้าหนี9อื6น
ส่วนของหุ้นกู้ที6ถึงกําหนดชําระภายในหนึ6งปี
ส่วนของหนี9สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ที6ถึงกําหนดชําระภายในหนึ6งปี
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี9สินหมุนเวียนอื6น
รวมหนี$สินหมุนเวียน
หนี$สินไม่หมุนเวียน
หุ้นกู้
หนี9สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
หนี9สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ประมาณการหนี9สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี$สินไม่หมุนเวียน

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
2560
2559

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2560
2559
(พันบาท)

17
4, 18
17

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

1,047,374
2,702,277

55,282
2,940,485

47,238
2,702,277

17

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

1,352
664
90,190
3,841,857

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

883
8,687
2,759,085

17
17
15

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

10,601,492
566
12,500
9,971
10,624,529

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

10,601,492
566
12,388
6,397
10,620,843

11,818,438

14,466,386

10,684,461

13,379,928

รวมหนี$สิน

บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนี$สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที6ออกและชําระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการรวมธุรกิจ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื6นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที6ไม่มีอํานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
2560
2559

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2560
2559
(พันบาท)

19

20

20
20
12

รวมหนี$สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ6งของงบการเงินนี9
1

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

923,990
923,990
2,920,923
89,000

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

923,990
923,990
3,747,793
-

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

86,984
4,247,596
26,127
8,294,620
1,471,270
9,765,890

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

92,399
1,009,223
25,684
5,799,089
5,799,089

23,026,638

24,232,276

16,355,880

19,179,017
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บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากระยะสั9นกับสถาบันการเงินเพิ6มขึ9น
รายได้จากการขายและการให้บริการ
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เผื6อขาย
ต้นทุนขายและการให้บริการ
เงินสดจ่ายเพื6อซื9อหลักทรัพย์เผื6อขาย
กําไรขั2นต้น
เงินสดจ่ายเพื6อซื9ออาคารและอุปกรณ์
รายได้อื6น
เงินสดจ่ายเพื6อซื9อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่าย
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
เงินสดรับชําระคืนจากเงินให้ก้ยู ืมระยะสั9นแก่กิจการที6เกี6ยวข้องกัน
ต้นทุนทางการเงิน
เงินสดรับชําระคืนจากเงินให้ก้ยู ืมระยะยาวแก่กิจการที6เกี6ยวข้องกัน
รวมค่าใช้จ่าย
เงินให้ก้ยู ืมระยะสั9นแก่กิจการที6เกี6ยวข้องกัน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
เงินให้ก้ยู ืมระยะยาวแก่กิจการที6เกี6ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดจ่ายเพื6อซื9อส่วนได้เสียที6ไม่มีอํานาจควบคุม
กําไรสําหรับปี
เงินปันผลรับ
ดอกเบีย9 รับ
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืDน
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
รายการที'อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื6อขาย
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ภาษีเงินได้ของรายการที6อาจถูกจัดประเภทใหม่
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั9นจากสถาบันการเงินเพิ6มขึ9น
ไว้ในกําไรหรือขาดทุนภายหลัง
เงินสดจ่ายเพื6อชําระเงินกู้ยืมระยะสั9นจากสถาบันการเงิน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืDนสําหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้
เงินสดจ่ายเพื6อชําระหุ้นกู้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
เงินสดจ่ายเพื6อชําระหนี9สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
เงินปันผลจ่าย
การแบ่งปันกําไร
ดอกเบี9ยจ่าย
ส่วนที6เป็นของบริษัทใหญ่
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ส่วนที6เป็นของส่วนได้เสียที6ไม่มีอํานาจควบคุม
กําไรสําหรับปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ>มขึAน (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที6 1 มกราคม
การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที> 31 ธันวาคม
ส่วนที6เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที6เป็นของส่วนได้เสียที6ไม่มีอํานาจควบคุม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

กําไรต่อหุ้นขั2นพื2นฐาน (บาท)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปีสิน9 สุดวันที6 31 ธันวาคม สําหรับปีสิน9 สุดวันที6 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
สําหรับปีสิ9นสุดวันที6 31 ธันวาคม
สําหรับปีสิ9นสุดวันที6 31 ธันวาคม
(พันบาท)
หมายเหตุ
2560
2559
2560
2559
(พันบาท)
(171,000)
(171,000)
22, 28
6,008,353
5,448,096
12,311,828
8,455,494
8,217,519
4,153,000
(2,276,699)
(1,919,718)
(10,886,318)
(7,670,702)
(6,891,288)
(3,292,500)
3,731,654
3,528,378
(89,508)
(79,664)
(33,011)
(6,553)
4, 23
114,824
96,206
1,615,404
1,636,852
(196)
(10,899)
(526)
(68,750)
(14,023)
26,466
3,471
1,577
140
(271,755)
(237,812)
(109,422)
(92,011)
549
15
10
(919)
(611)
365,300
165,000
26
(618,170)
(745,217)
(485,721)
(568,124)
11,653,947
2,037,345
(959,594)
(997,663)
(595,143)
(660,135)
(633,000)
(172,000)
2,886,884
2,626,921
1,020,261
976,717
(9,546,477)
(170,000)
27
(64,779)
(9,454)
(19,715)
(5,521)
(104,640)
(169,676)
(104,640)
2,822,105
2,617,467
1,000,546
971,196
924,420
898,920
36,153
13,189
516,305
578,167
1,122,785
541,762
4,299,652
4,191,008

(15,364)

-24,294

-15,376

10,938
4,885
(19,480)
(2,715,000)
2,802,625
(2,485)
(1,255,675)
(604,273)
2,524,325
(4,566,495)
297,780
2,822,105
(109,077)
454,974
345,897
2,504,834
297,791
2,802,625

3,077
(6,000)
(12,287)
(2,480,000)
2,605,180
(2,496)
(1,228,985)
(716,696)
2,314,209
(4,434,177)
303,258
2,617,467
378,895
76,079
454,974
2,301,975
303,205
2,605,180

4,859
(19,435)
(2,715,000)
981,111
(1,908)
(1,108,781)
(474,990)
1,000,546
(4,300,679)
1,000,546
8,645
31,405
40,050
981,111
981,111

3,075
(12,301)
(2,480,000)
958,895
(826)
(1,118,025)
(554,402)
971,196
(4,153,253)
971,196
10,139
21,266
31,405
958,895
958,895

2.73

29

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ6งของงบการเงินนี9

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ6งของงบการเงินนี9

(24,365)

1

1

2.50

1.08

1.05

923,990

ยอดคงเหลือ ณ วันที- 31 ธันวาคม 2559

1

-

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี
กําไร
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื6น
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี
2,920,923

-

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

1

89,000

-

378,895 76,079 454,974
-

86,984

-

8,64531,40540,050
-

4,247,596

2,314,209
2,314,209

10,139
(59,942)
21,266
(59,942)
31,405
(1,177,967)

26,127

(12,234)
(12,234)

-

-

8,294,620

2,314,209
(12,234)
2,301,975

(1,177,967)

(59,942)
(59,942)

1,471,270

303,258
(53)
303,205

(131,680)

(20,720)
(20,720)

9,765,890

2,617,467
(12,287)
2,605,180

(1,309,647)

(80,662)
(80,662)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ6งของงบการเงินนี9

-

-

การเปลี?ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
เงินการเปลี
สดและรายการเที
สดเพิ
>มขึAนษ(ลดลง)
6ยนแปลงสัดยส่บเท่
วนเงิาเงินนลงทุ
นในบริ
ัทย่อย สุทธิ
เงินรวมการเปลี
สดและรายการเที
ยบเท่าวเงินได้
นสดเสียณในบริ
วันทีษ6 1ัทมกราคม
?ยนแปลงในส่
ย่อย
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที> 31 ธันวาคม
รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของที-บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เบิบกปีเกิสนิ>นบัสุญดชีวันและเงิ
ืมระยะสั
สํเงิานหรั
ที- 31นธักูน้ยวาคม
25599นจากสถาบันการเงินเพิ6มขึ9น
เงินสดจ่ายเพื
6อชํวัานระเงิ
กู้ยืมระยะสั
ยอดคงเหลื
อณ
ที- 1นมกราคม
25599นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายเพื6อชําระหุ้นกู้
รายการกั
ผู้ถ6อือชํหุา้นระหนี
ที-บัน9สทึินกโดยตรงเข้
ส่วนของผู
เงินสดจ่าบยเพื
ภายใต้สัญาญาเช่
าการเงิ้ถนือหุ้น
ดสรรส่
เงินการจั
ปันผลจ่
าย วนทุนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
เงินปั9ยนจ่ผลให้
30
ดอกเบี
าย ผู้ถือหุ้นของบริษัท
รวมการจั
ดสรรส่
นให้จผกรรมจั
ู้ถือหุ้นของบริ
กระแสเงิ
นสดสุ
ทธิใวช้นทุ
ไปในกิ
ดหาเงินษัท

(10,899)
(526)
3,471
1,577
140
549
15
365,300
165,000
11,653,947
2,037,345
(633,000)
(172,000)
(9,546,477)
(170,000)
งบการเงิ
นรวม
(169,676)
(104,640)
- องค์ประกอบอื6นของ
924,420กําไรสะสม898,920 ส่วนของผู้ถือหุ้น
13,189
516,305
578,167
ส่วนเกิน
รวมส่วนของ
ส่วนของ
4,191,008
มู541,762
ลค่าหุ้นจาก 4,299,652
ทุนสํารอง
เงินลงทุน
ผู้ถือหุ้นของ ส่วนได้เสียที6ไม่มี รวมส่วนของ
การรวมธุรกิจ ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร
เผื6อขาย
บริษัทใหญ่
อํานาจควบคุม
ผู้ถือหุ้น
(พันบาท)
10,938
(6,000)
923,990
2,920,923
89,000
86,984
3,111,354
38,361
7,170,612
1,299,745
8,470,357
(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)
- (604,273) (1,118,025)
(1,118,025)
(110,960)
(1,228,985)
(716,696) (474,990)(554,402)
- (4,566,495) - (4,434,177) (1,118,025)
(1,118,025)
(110,960)
(1,228,985)
(4,300,679)(4,153,253)

(196)
26,466
(104,640)
ทุนเรือนหุ้น 36,153
ที6ออกและ 1,122,785
ส่วนเกิน
หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ

เงินสดจ่ายเพื6อซื9อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดรับชําระคืนจากเงินให้ก้ยู ืมระยะสั9นแก่กิจการที6เกี6ยวข้องกัน
เงินษสดรั
บชําระคื
นให้ก้ยู ืมระยะยาวแก่
บริ
ัท เอสพี
ซีจี นจํจากเงิ
ากัด (มหาชน)
และบริษัทย่กอิจยการที6เกี6ยวข้องกัน
เงินให้กู้ยืมระยะสั-ย9นนแปลงส่
แก่กิจการที
6เกี6ยวข้้ถอืองกัหุน้น
งบแสดงการเปลี
วนของผู
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที6เกี6ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเพื6อซื9อส่วนได้เสียที6ไม่มีอํานาจควบคุม
เงินปันผลรับ
ดอกเบี9ยรับ
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน

รายงานประจำ � ปี 2560
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หมายเหตุ
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินนเป็เป็นนส่ส่ววนหนึ
นหนึ6ง6งของงบการเงิ
ของงบการเงินนนีนี9 9

1

-

โอนไปสํารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที- 31 ธันวาคม 2560

-

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี
กําไร
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื6น
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี
20

-

923,990

2,920,923

-

-

1

89,000

-

-

101,639

14,655

-

8,645
31,405
40,050-

5,672,623

(14,655)

2,524,325
2,524,325

24,138
10,139
24,138
21,266
(1,084,643)
31,405

378,895
76,079
454,974 -

-

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

4,247,596
(2,480,000)
(826)
(1,108,781)
(1,118,025)
(1,108,781)
(554,402)
(4,153,253)

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

(10,899)
(526)
3,471
1,577
140
549
15
365,300
165,000
11,653,947
2,037,345
(633,000)
(172,000)
งบการเงิ
นรวม
(9,546,477)
(170,000) องค์ประกอบอื6นของ
(169,676)
(104,640)
กําไรสะสม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
924,420
898,920
ส่วนเกิน
รวมส่วนของ
ส่วนของ
13,189
516,305
578,167
มูลค่าหุ้นจาก
ทุนสํารอง
เงินลงทุน
ผู้ถือหุ้นของ ส่วนได้เสียที6ไม่มี รวมส่วนของ
541,762
4,299,652
4,191,008
การรวมธุรกิจ ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร
เผื6อขาย
บริษัทใหญ่
อํานาจควบคุม
ผู้ถือหุ้น
(พันบาท)

รายงานประจำ � ปี 2560

10,938
2,920,923
89,000
86,984
(6,000)
(2,715,000)
(2,480,000)
(2,715,000)
(2,485)
(2,496)
(1,908)
- (1,255,675) - (1,228,985) (1,108,781)- (604,273) (716,696) (474,990)(4,566,495)
(4,434,177)
(4,300,679)

923,990

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
สําหรับปีสิ>นสุดวันที- 31 ธันวาคม 2560
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน9 จากสถาบันการเงินเพิม6 ขึน9
ยอดคงเหลือ ณ วันที- 1 มกราคม 2560
เงินสดจ่ายเพื6อชําระเงินกู้ยืมระยะสั9นจากสถาบันการเงิน
รายการกั
ผู้ถ6อือชํหุา้นระหุ
ที-บ้ ันกูทึ้ กโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินสดจ่าบยเพื
นให้9สผินู้ถภายใต้
ือหุ้นของบริ
ษัท าการเงิน
เงินการจั
สดจ่ดาสรรส่
ยเพื6อชํวานทุ
ระหนี
สัญญาเช่
นผลให้
30
เงินเงิปันนปัผลจ่
าย ผู้ถือหุ้นของบริษัท
รวมการจั
ดอกเบี
9ยจ่ายดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
การเปลี?ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
การเปลี6ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ>มขึAน (ลดลง) สุทธิ
รวมการเปลี?ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที6 1 มกราคม
รวมรายการกั
บผู้เป็นเจ้ยาบเท่
ของที
นของผู้ถือหุ้
เงินสดและรายการเที
าเงิ-บนันสดทึกณโดยตรงเข้
วันที> 31าธัส่นววาคม

เงินสดจ่ายเพื6อซื9อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(196)
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
26,466
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินษสดรั
บชําระคื
นให้ก้ยู ืมระยะสั
บริ
ัท เอสพี
ซีจี นจํจากเงิ
ากัด (มหาชน)
และบริ9นษแก่ัทกย่อิจการที
ย 6เกี6ยวข้องกัน
้ยู ืมระยะยาวแก่
เงินสดรับชําระคืน-ยจากเงิ
นให้วกนของผู
งบแสดงการเปลี
นแปลงส่
้ถือหุ้น กิจการที6เกี6ยวข้องกัน
เงินให้กู้ยืมระยะสั9นแก่กิจการที6เกี6ยวข้องกัน
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที6เกี6ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเพื6อซื9อส่วนได้เสียที6ไม่มีอํานาจควบคุม
(104,640)
เงินปันผลรับ
ทุนเรือนหุ้น
ดอกเบี9ยรับ
36,153
ทีอ6 อกและ
ส่วนเกิน
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
1,122,785
หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ
124

บริ ษ ั ท เอสพี ซ ี จ ี จำ � กั ด (มหาชน)

1
หมายเหตุนปเป็ระกอบงบการเงิ
หมายเหตุ
นปเป็ระกอบงบการเงิ
นส่วนหนึ
หมายเหตุ
นปเป็ระกอบงบการเงิ
นส่วนหนึ
หมายเหตุ
นนี9 6งของงบการเงิ
นปเป็ระกอบงบการเงิ
นส่วนหนึ
นนี9 6งของงบการเงิ
นเป็นส่วนหนึ
นนี9 6งของงบการเงินนี9
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
นส่วนหนึ
6งของงบการเงิ
นนี9 6งของงบการเงิ
1

1

923,990

1

923,990
3,747,793

1

3,747,793
923,990
92,399

1

3,747,793
923,990
92,399
1,009,223

3,747,793
1,009,223
923,990
92,399
25,684

3,747,793
1,009,223
92,399
25,684
5,799,089

1,009,223
5,799,089
92,399
25,684

บริ ษ ั ท เอสพี ซ ี จ ี จำ � กั ด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ6งของงบการเงินนี9

อ ณ 2559
วันยอดคงเหลื
ที- 31 ธันวาคม
อ ณ 2559
วันยอดคงเหลื
ที- 31 ธันวาคม
อ ณ 2559
วันยอดคงเหลื
ที- 31 ธันวาคม
อ ณ 2559
วันที- 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันยอดคงเหลื
ที- 31 ธันวาคม

(526)
1,577
140
15
365,300
165,000
11,653,947
2,037,345
(633,000)
(172,000)
(9,546,477)
(170,000)
(104,640)
จการ นเฉพาะกิงบการเงิ
จการ นเฉพาะกิงบการเงิ
จการ นเฉ
งบการเงินเฉพาะกิงบการเงิ
จการ นเฉพาะกิงบการเงิ
924,420
898,920
องค์ประกอบอื6นของ
องค์ประกอบอื6นของ
อง
องค์ประกอบอื6นของ
516,305
578,167
กําไรสะสม
้น ส่วนของผู้ถกํือาหุไรส
้น ส่
ส่วนของผู้ถกํือาหุไรสะสม
้น ส่วนของผู้ถกํือาหุไรสะสม
กําไรสะสม
4,299,652
4,191,008
ทุนเรือนหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
6ออกและ
6อนอกและ
มูลค่า ส่วทีทุนเกิ
6อนอกและ
สํนารอง
มูลค่า ส่วทีทุเงินเกิ
6อนนอกและ
สํลงทุ
นารอง
มูลนค่า ส่รวมส่
วทุเงินเกิ
นนสํลงทุ
รอง
มูลนค่า รวมส่
ทุเงินนสํลงทุ
วานของ
รอง
น
ที6ออกและ
ส่วทีนเกิ
นมูลค่า ส่วทีทุนเกิ
สํนารอง
วนานของ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
หมายเหตุ
ชํหุา้นระแล้
หมายเหตุ
ชํหุา้นระแล้
หมายเหตุ
สามัญว
ชํหุา้นระแล้
สามั
งไม่
ชํหุเผืา้นระแล้
ไ6อสามั
ด้ขาย
จัดญวสรร ยัตามกฎหมาย
งไม่
หุผูเผื้น้ถไ6อสามั
งไม่ผูเผื้ถไ6อือด้ขาย
หุจัด้นสรร
หมายเหตุ
ชําระแล้
สามั
ตามกฎหมาย
ยัตามกฎหมาย
งไม่
ไหมายเหตุ
ด้จัดญวสรร ยัตามกฎหมาย
ือด้ขาย
หุจัด้นญสรร ยัตามกฎหมาย
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั9นจากสถาบันการเงินเพิ6มขึ9น
10,938
- ว
- ญว
(พันบาท)
(พันบาท)
(พันบาท)
(พันบา
(พันบาท)
เงินสดจ่ายเพื6อชําระเงินกู้ยืมระยะสั9นจากสถาบันการเงิน
(6,000)
สํทีา- หรั
ิ>นสุด2559
วันสํทีา- หรั
31 บธันปีสวาคม
ิ>นสุด2559
วันสํทีา- หรั
31 บธันปีสวาคม
ิ>นสุด2559
วันสํทีา- หรั
31 บธันปีสวาคม
ิ>นสุด2559
วัน(2,715,000)
ที- 31 ธันวาคม 2559(2,480,000)
สํเงิานหรั
บปีาสยเพื
ิ>นสุ6อดชํวัานระหุ
31้นกูบธั้ ปีนสวาคม
สดจ่
(2,715,000)
(2,480,000)
ยอดคงเหลื
อ ณ2559
วัสนัญยอดคงเหลื
ทีญาเช่
- 1 มกราคม
อ ณน2559
วันยอดคงเหลื
ที- 1 มกราคม
อ ณ2559
วันยอดคงเหลื
ที- 1 มกราคม
อ ณ2559
วันที- 1 (2,485)
มกราคม 2559 (2,496)
923,990
3,747,793
923,990
3,747,793
923,990
92,399
3,747,793
1,156,052
923,990
92,399
3,747,793
1,156,052
92,399
37,985
1,156,052
5,958,219
92,399
37,985
ยอดคงเหลื
อ ณ6อชํวัานระหนี
ที- 1 มกราคม
923,990
3,747,793
92,399
1,156,052
37,985
5,958,219
เงินสดจ่ายเพื
าการเงิ
(1,908)
(826)
9สินภายใต้
เงินปันผลจ่าย
(1,255,675)
(1,228,985)
(1,108,781)
(1,118,025)
บผู้ถือหุ้นรายการกั
ทีาส่-บวันนของผู
ทึกโดยตรงเข้
บผู้ถือหุ้นรายการกั
ทีาส่-บวันนของผู
ทึกโดยตรงเข้
บผู้ถือหุ้นรายการกั
ทีาส่-บวันนของผู
ทึกโดยตรงเข้
บผู้ถือหุ้นทีาส่(604,273)
-บวันนของผู
ทึกโดยตรงเข้
้ถือหุ้น าส่(716,696)
วนของผู้ถือหุ้น (474,990)
รายการกั
ที-บันทึกโดยตรงเข้
ดอกเบี9ยจ่บาผูย้ถือหุ้นรายการกั
(554,402)
กระแสเงิ
สดสุวทนทุ
ธิในช้การจั
ไให้ปในกิ
จหุกรรมจั
หาเงิ
(4,434,177)
(4,300,679)
(4,153,253)
วนทุดนการจั
หุ้นของบริ
วนทุนการจั
ษให้ัทผู้ถดือสรรส่
หุ้นของบริ
วนทุนการจั
ษให้ัทผู้ถดือสรรส่
หุ้นของบริ
วนทุ(4,566,495)
นษให้ัทผู้ถือหุ้นของบริ
ษัท
การจัดนสรรส่
ผู้ถดือสรรส่
้นของบริ
ษให้ัทผนู้ถดือสรรส่
ปันผลให้
ปันผลให้
ษัทผู้ถือหุเงิ้นนของบริ
ปันผลให้
ษัทผู้ถือหุเงิ้นนของบริ
ปันผลให้
ษัทผู้ถือหุ้นของบริษัท
30303030(1,118,025)
(1,118,025)
(1,118,025)
เงินปันผลให้ผู้ถือหุเงิ้นนของบริ
ษัทผู้ถือหุเงิ้นนของบริ
30
(1,118,025)
เงินรวมการจั
สดและรายการเที
ยบเท่
สดเพิ
ขึAนน(ลดลง)
ธิวรวมการจั
378,895
8,64510,139ว>มรวมการจั
นทุ
หุสุ้นทของบริ
นทุนษให้ัทผู้ถดือสรรส่
หุ้นของบริ
วรวมการจั
นทุนษให้ัทผู้ถดือสรรส่
หุ้นของบริ
ว(109,077)
นทุนษให้ัทผู้ถือหุ้นของบริ
ษัท
(1,118,025)
(1,118,025)
(1,118,025)
ดสรรส่วรวมการจั
นทุ
นให้าเงิผนู้ถดือสรรส่
หุ้นของบริ
ษให้ัทผู้ถดือสรรส่
(1,118,025)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที6 1 มกราคม
454,974
76,079
31,405
21,266
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที> 31 ธันวาคม
345,897
454,974
40,050
31,405
าไรจ(ขาดทุ
าไรจ(ขาดทุ
สําหรับนปี) เบ็ดกํเสร็
าไรจ(ขาดทุ
สําหรับนปี) เบ็ดกํเสร็
าไรจ(ขาดทุ
สําหรับนปี) เบ็ดเสร็จสําหรับปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดกํเสร็
สําหรับนปี) เบ็ดกํเสร็
กําไร
กําไร
กําไร
กําไร
971,196
971,196
971,196
กําไร
971,196
าไรจ(ขาดทุ
าไรจ(ขาดทุ
อื6น น) เบ็ดกํเสร็
าไรจ(ขาดทุ
อื6น น) เบ็ดกํเสร็
าไรจ(ขาดทุ
อื6น น) เบ็ดเสร็จอื6น
(12,301)
(12,301)
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดกํเสร็
อื6น น) เบ็ดกํเสร็
(12,301)
าไรจ(ขาดทุ
) เบ็ดเสร็
าไรจ(ขาดทุ
สําหรับนปีรวมกํ
) เบ็ดเสร็
าไรจ(ขาดทุ
สําหรับนปีรวมกํ
) เบ็ดเสร็
าไรจ(ขาดทุ
สําหรับนปี) เบ็ดเสร็จสําหรับปี
971,196
971,196
(12,301)
971,196
958,895
(12,301)
รวมกําไร (ขาดทุนรวมกํ
) เบ็ดเสร็
สําหรับนปีรวมกํ
971,196
(12,301)
958,895

เงินสดจ่ายเพื6อซื9อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(196)
(10,899)
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
26,466
3,471
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
549
เงินสดรับชําระคืนจากเงินให้ก้ยู ืมระยะสั9นแก่กิจการที6เกี6ยวข้องกัน
เงินสดรับชําระคืนจากเงินให้ก้ยู ืมระยะยาวแก่กิจการที6เกี6ยวข้องกัน
ิจเอสพี
เงินษให้ัทกเอสพี
ู้ยืมระยะสั
การทีซ6เกีีจ6ยและบริ
9นากัแก่ษดัทก(มหาชน)
ี วข้
จํบริ
ากัอษดงกััท(มหาชน)
ี จํบริ
ากัษดัท(มหาชน)
ษเอสพี
ัทย่อยซีจและบริ
ี จํบริ
ากัษดัท(มหาชน)
ษเอสพี
ัทย่อยซีจและบริ
ี จํากัด (มหาชน)
ษัท- ย่อย และบริษัท-ย่อย
บริ
ซีจี จํบริ
ษนเอสพี
ัทย่อยซีจและบริ
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่
กิจการที
6เกี6ย-ยวข้
งบแสดงการเปลี
นแปลงส่
-ยงบแสดงการเปลี
นแปลงส่
้ถือหุ้น วนของผู
-ยงบแสดงการเปลี
นแปลงส่
้ถือหุ้น วนของผู
-ยนแปลงส่
้ถือหุ้น- วนของผู้ถือหุ้น งบแสดงการเปลี
-ยงบแสดงการเปลี
นแปลงส่
วนของผู
้ถอืองกัหุน้น วนของผู
เงินสดจ่ายเพื6อซื9อส่วนได้เสียที6ไม่มีอํานาจควบคุม
(104,640)
(169,676)
เงินปันผลรับ
ดอกเบี9ยรับ
36,153
13,189
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
1,122,785
541,762

รายงานประจำ � ปี 2560
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ6งของงบการเงินนี9

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ6งของงบการเงินนี9

ยอดคงเหลือ ณ วันที- 31 ธันวาคม 2560

โอนไปสํารองตามกฎหมาย

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื6น

1

(109,077)
454,974
345,897

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

(196)
26,466
(104,640)
36,153
1,122,785

1

20

923,990

-

1,577
365,300
11,653,947
(633,000)
(9,546,477)
(104,640)
924,420
516,305
ทุนเรือนหุ้น
4,299,652
ที6ออกและ
หมายเหตุ ชําระแล้ว
(6,000)
(2,480,000)
(2,715,000)
923,990
(2,496)
(1,908)
(1,228,985)
(1,108,781)
(716,696)
(474,990)
(4,434,177)30
(4,300,679)378,895
8,645
76,079
31,405
454,974
40,050-

(10,899)
3,471
549
(169,676)
13,189
541,762

3,747,793

-

-

-

10,139
21,266
31,405-

(526)
140
15
165,000
2,037,345
(172,000)
(170,000)
898,920
578,167
4,191,008
ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ
(2,480,000)
3,747,793
(826)
(1,118,025)
(554,402)
(4,153,253)ยังไม่ได้จัดสรร

101,639

9,240

-

891,748

(9,240)

1,000,546

-

1,000,546

-

(1,108,781)

(1,108,781)

-

1,009,223

92,399

(พันบาท)

ตามกฎหมาย

ทุนสํารอง

กําไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

6,249

-

(19,435)

(19,435)

-

-

-

25,684

เผื6อขาย

เงินลงทุน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

องค์ประกอบอื6นของ

5,671,419

-

981,111

(19,435)

1,000,546

(1,108,781)

(1,108,781)

5,799,089

ผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของ

รายงานประจำ � ปี 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั9นจากสถาบันการเงินเพิ6มขึ9น
สดจ่
ระยะสั
9นจากสถาบันการเงิน
สํเงิานหรั
บปีาสยเพื
ิ>นสุ6อดชํวัานระเงิ
ที- 31นกูธั้ยนืมวาคม
2560
เงินสดจ่ายเพื
กู้
ยอดคงเหลื
อ ณ6อชํวัานระหุ
ที- 1้นมกราคม
2560
เงินสดจ่ายเพื6อชําระหนี9สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
รายการกั
บผูา้ถยือหุ้นที-บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินปันผลจ่
ดอกเบี
าย วนทุนให้ผ้ถู ือหุ้นของบริษัท
การจั9ยดจ่สรรส่
กระแสเงิ
สดสุผทู้ถธิือใหุช้ไ้นปในกิ
จกรรมจั
เงินปันนผลให้
ของบริ
ษัท ดหาเงิน
รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ>มขึAน (ลดลง) สุทธิ
กํเงิานไรสดและรายการเที
(ขาดทุน) เบ็ดเสร็ยบเท่
จสําหรั
าเงินบปีสด ณ วันที6 1 มกราคม
เงินกํสดและรายการเที
ยบเท่าเงินสด ณ วันที> 31 ธันวาคม
าไร

เงินสดจ่ายเพื6อซื9อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดรับชําระคืนจากเงินให้ก้ยู ืมระยะสั9นแก่กิจการที6เกี6ยวข้องกัน
เงินสดรับชําระคืนจากเงินให้ก้ยู ืมระยะยาวแก่กิจการที6เกี6ยวข้องกัน
บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
เงินให้กู้ยืมระยะสั9นแก่กิจการที6เกี6ยวข้องกัน
งบแสดงการเปลี
-ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที6เกี6ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเพื6อซื9อส่วนได้เสียที6ไม่มีอํานาจควบคุม
เงินปันผลรับ
ดอกเบี9ยรับ
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
126

บริ ษ ั ท เอสพี ซ ี จ ี จำ � กั ด (มหาชน)

บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายงานประจำ � ปี 2560
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งบกระแสเงินสด

บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปีสิน9 สุดวันที6 31 ธันวาคม สําหรับปีสิน9 สุดวันที6 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
สําหรับปีสิ9นสุดวันที6 31 ธันวาคม สําหรับปีสิ9นสุดวันที6 31 ธันวาคม
(พันบาท)
2560
2559
2560
2559
(พันบาท)
(171,000)
(171,000)
12,311,828
8,455,494
8,217,519
4,153,000
2,822,105
2,617,467
1,000,546
971,196
(10,886,318)
(7,670,702)
(6,891,288)
(3,292,500)
(89,508)
(79,664)
(33,011)
(6,553)
642,804
644,166
8,426
5,336
(196)
(10,899)
(526)
-68,370
-71,433
-59,693
-63,477
26,466
3,471
1,577
140
-924,420
-898,920
549
15
-39,458
-13,189
-518,467
-565,797
365,300
165,000
(607)
229
(5)
11,653,947
2,037,345
(48)
(633,000)
(172,000)
-560
10,281
(743)
(16)
(9,546,477)
(170,000)
618,170
745,217
485,721
568,124
(104,640)
(169,676)
(104,640)
-11,230
13,886
1,635
924,420
898,920
1,049
1,006
753
721
36,153
13,189
516,305
578,167
919
611
1,122,785
541,762
4,299,652
4,191,008
64,779
9,454
19,715
5,521
4,029,601
3,957,647
13,473
22,683

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากระยะสั9นกับสถาบันการเงินเพิ6มขึ9น
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เผื6อขาย
กําไรสําหรับปี
เงินสดจ่ายเพื6อซื9อหลักทรัพย์เผื6อขาย
รายการปรับปรุง
เงินสดจ่ายเพื6อซื9ออาคารและอุปกรณ์
ค่าเสื6อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
เงินสดจ่ายเพื6อซื9อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนเผื6อขาย
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
รายได้เงินปันผล
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รายได้ดอกเบี9ย
เงินสดรับชําระคืนจากเงินให้ก้ยู ืมระยะสั9นแก่กิจการที6เกี6ยวข้องกัน
(กลับรายการ) หนี9สูญและหนี9สงสัยจะสูญ
เงินสดรับชําระคืนจากเงินให้ก้ยู ืมระยะยาวแก่กิจการที6เกี6ยวข้องกัน
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
เงินให้ก้ยู ืมระยะสั9นแก่กิจการที6เกี6ยวข้องกัน
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์
เงินให้ก้ยู ืมระยะยาวแก่กิจการที6เกี6ยวข้องกัน
ต้นทุนทางการเงิน
เงินสดจ่ายเพื6อซื9อส่วนได้เสียที6ไม่มีอํานาจควบคุม
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี6ยนที6ยังไม่เกิดขึน9
เงินปันผลรับ
ประมาณการหนี9สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบีย9 รับ
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
การเปลี-ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี8สินดําเนินงาน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั9นจากสถาบันการเงินเพิ6มขึ9น
ลูกหนี9การค้าและลูกหนี9หมุนเวียนอื6น
เงินสดจ่ายเพื6อชําระเงินกู้ยืมระยะสั9นจากสถาบันการเงิน
สินค้าคงเหลือ
เงินสดจ่ายเพื6อชําระหุ้นกู้
สินทรัพย์หมุนเวียนอื6น
เงินสดจ่ายเพื6อชําระหนี9สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื6น
เงินปันผลจ่าย
เจ้าหนี9การค้าและเจ้าหนี9หมุนเวียนอื6น
ดอกเบี9ยจ่าย
หนี9สินหมุนเวียนอื6น
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดําเนินงาน
ภาษีเงินได้จ่ายออก
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ>มขึAน (ลดลง) สุทธิ
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที6 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที> 31 ธันวาคม

10,938
(549,941)
(128,097)
(2,715,000)
(30,090)
(2,485)
28,623
(1,255,675)
51,393
(604,273)
(27,924)
(4,566,495)
3,373,565
(38,932)
(109,077)
3,334,633
454,974
345,897

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ6งของงบการเงินนี9

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ6งของงบการเงินนี9

1

1

(31,880)
(6,000)
(364,953)
(2,480,000)
42,415
(2,496)
(31,054)
(1,228,985)
773,159
(716,696)
(31,388)
(4,434,177)
4,313,946
(42,636)
378,895
4,271,310
76,079
454,974

(1,174)
(2,715,000)
5,128
(1,908)
287
(1,108,781)
10,539
(474,990)
(1,600)
(4,300,679)
26,653
(16,981)
8,645
9,672
31,405
40,050

7,910
(2,480,000)
9,689
(826)
(1,326)
(1,118,025)
(19,021)
(554,402)
(38,442)
(4,153,253)
(18,507)
(9,109)
10,139
(27,616)
21,266
31,405
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งบกระแสเงินสด

บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปีสิน9 สุดวันที6 31 ธันวาคม สําหรับปีสิน9 สุดวันที6 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
สําหรับปีส9นิ สุดวันที6 31 ธันวาคม สําหรับปีส9นิ สุดวันที6 31 ธันวาคม
(พันบาท)
2560
2559
2560
2559
(พันบาท)
(171,000)
(171,000)
12,311,828
8,455,494
8,217,519
4,153,000
(171,000)
(171,000)
(10,886,318)
(7,670,702)
(6,891,288)
(3,292,500)
12,311,828
8,455,494
8,217,519
4,153,000
(89,508)
(79,664)
(33,011)
(6,553)
(10,886,318)
(7,670,702)
(6,891,288)
(3,292,500)
(196)
(10,899)
(526)
(89,508)
(79,664)
(33,011)
(6,553)
26,466
3,471
1,577
140
(196)
(10,899)
(526)
549
15
26,466
3,471
1,577
140
365,300
165,000
549
15
11,653,947
2,037,345
365,300
165,000
(633,000)
(172,000)
11,653,947
2,037,345
(9,546,477)
(170,000)
(633,000)
(172,000)
(104,640)
(169,676)
(104,640)
(9,546,477)
(170,000)
924,420
898,920
(104,640)
(169,676)
(104,640)
36,153
13,189
516,305
578,167
924,420
898,920
1,122,785
541,762
4,299,652
4,191,008
36,153
13,189
516,305
578,167
1,122,785
541,762
4,299,652
4,191,008

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากระยะสั9นกับสถาบันการเงินเพิ6มขึ9น
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เผื6อขาย
เงินฝากระยะสั9นกับสถาบันการเงินเพิ6มขึ9น
เงินสดจ่ายเพื6อซื9อหลักทรัพย์เผื6อขาย
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เผื6อขาย
เงินสดจ่ายเพื6อซื9ออาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื6อซื9อหลักทรัพย์เผื6อขาย
เงินสดจ่ายเพื6อซื9อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดจ่ายเพื6อซื9ออาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื6อซื9อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับชําระคืนจากเงินให้ก้ยู ืมระยะสั9นแก่กิจการที6เกี6ยวข้องกัน
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดรับชําระคืนจากเงินให้ก้ยู ืมระยะยาวแก่กิจการที6เกี6ยวข้องกัน
เงินสดรับชําระคืนจากเงินให้ก้ยู ืมระยะสั9นแก่กิจการที6เกี6ยวข้องกัน
เงินให้ก้ยู ืมระยะสั9นแก่กิจการที6เกี6ยวข้องกัน
เงินสดรับชําระคืนจากเงินให้ก้ยู ืมระยะยาวแก่กิจการที6เกี6ยวข้องกัน
เงินให้ก้ยู ืมระยะยาวแก่กิจการที6เกี6ยวข้องกัน
เงินให้ก้ยู ืมระยะสั9นแก่กิจการที6เกี6ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเพื6อซื9อส่วนได้เสียที6ไม่มีอํานาจควบคุม
เงินให้ก้ยู ืมระยะยาวแก่กิจการที6เกี6ยวข้องกัน
เงินปันผลรับ
เงินสดจ่ายเพื6อซื9อส่วนได้เสียที6ไม่มีอํานาจควบคุม
ดอกเบีย9 รับ
เงินปันผลรับ
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบี9ยรับ
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั9นจากสถาบันการเงินเพิ6มขึ9น
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายเพื6อชําระเงินกู้ยืมระยะสั9นจากสถาบันการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั9นจากสถาบันการเงินเพิ6มขึ9น
เงินสดจ่ายเพื6อชําระหุ้นกู้
เงินสดจ่ายเพื6อชําระเงินกู้ยืมระยะสั9นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายเพื6อชําระหนี9สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายเพื6อชําระหุ้นกู้
เงินปันผลจ่าย
เงินสดจ่ายเพื6อชําระหนีส9 ินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ดอกเบี9ยจ่าย
เงินปันผลจ่าย
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ดอกเบี9ยจ่าย
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ>มขึAน (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที6 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ>มขึAน (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที> 31 ธันวาคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที6 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที> 31 ธันวาคม

10,938
10,938
(2,715,000)
(2,485)
(2,715,000)
(1,255,675)
(2,485)
(604,273)
(1,255,675)
(4,566,495)
(604,273)
(4,566,495)
(109,077)
454,974
(109,077)
345,897
454,974
345,897

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ6งของงบการเงินนี9
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ6งของงบการเงินนี9

1
1

(6,000)
(2,480,000)
(6,000)
(2,496)
(2,480,000)
(1,228,985)
(2,496)
(716,696)
(1,228,985)
(4,434,177)
(716,696)
(4,434,177)
378,895
76,079
378,895
454,974
76,079
454,974

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

(2,480,000)
(826)
(2,480,000)
(1,118,025)
(826)
(554,402)
(1,118,025)
(4,153,253)
(554,402)
(4,153,253)
10,139
21,266
10,139
31,405
21,266
31,405

รายงานประจำ � ปี 2560

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
หมำยเหตุ

สำรบัญ

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
26
27
28

ข้อมูลทัว่ ไป
เกณฑ์การจัดทางบการเงิน
นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนอื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ทุนเรื อนหุน้
ส่ วนเกินทุนและสารอง
ส่ วนงานดาเนิ นงาน
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
สิ ทธิ ประโยชน์จากการส่ งเสริ มการลงทุน
16
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129

130

รายงานประจำ � ปี 2560

บริ ษ ั ท เอสพี ซ ี จ ี จำ � กั ด (มหาชน)

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
หมำยเหตุ

สำรบัญ

29
30
31
32
33

กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
เงินปั นผล
เครื่ องมือทางการเงิน
ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
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บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั เอสพีซีจี จากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยูจ่ ดทะเบียนดังนี้
สานักงานใหญ่ :
สานักงานสาขาที่ 1 :
สานักงานสาขาที่ 2 :

เลขที่ 1 อาคารแคปปิ ตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10 ซอยแจ่มจันทร์
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
เลขที่ 8/88 หมู่ที่ 12 ตาบลราชาเทวะ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
เลขที่ 8 หมู่ที่ 15 ตาบลบางพลีใหญ่ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

บริ ษทั จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมื่อเดือน มีนาคม 2548 ภายใต้ชื่อ บริ ษทั สตีล อินเตอร์ เทค
จากัด (มหาชน) ต่อมาได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่ อบริ ษทั เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2554 เป็ นบริ ษทั เอสพีซีจี จากัด
(มหาชน)
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ในระหว่างงวดได้แก่ ตระกูลกุญชรยาคง (ถือหุน้ ร้อยละ 49.03)
บริ ษทั ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุน้ บริ ษทั ในเครื อ โดยกลุ่มบริ ษทั ดาเนินธุรกิจดังนี้
- การผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
- การจาหน่าย และให้บริ การติดตั้งหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์
- การผลิต จาหน่าย และให้บริ การติดตั้งหลังคาเหล็ก
- การบริ การออกแบบทางวิศวกรรม จัดซื้ อ และก่อสร้างโซล่าฟาร์ม
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รายงานประจำ � ปี 2560

บริ ษ ั ท เอสพี ซ ี จ ี จำ � กั ด (มหาชน)

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
รายละเอียดของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้
ชื่อกิจกำร
บริษทั ย่ อยทำงตรง
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ จากัด
บริ ษทั สตีล แอนด์ โซล่า รู ฟ จากัด

บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ เอ็นจีเนียริ่ ง จากัด

บริ ษทั โซลาร์ เพาเวอร์ รู ฟ จากัด

บริ ษทั โซลาร์ เพาเวอร์ แอสเซ็ท จากัด
บริ ษทั เอสพีซีจี ลีสซิ่ ง จากัด
(อยูร่ ะหว่างการชาระบัญชี)
บริษทั ย่ อยทำงอ้ อม
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จากัด

บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 2) จากัด

บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จากัด

สั ดส่ วนควำมเป็ นเจ้ ำของ
โดยตรง/อ้ อม (ร้ อยละ)
2560
2559

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศที่
กิจกำรจัดตั้ง

บริ ษทั ที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อ
ถือหุน้ ของบริ ษทั อื่นๆ
การผลิต จาหน่าย และ
ให้บริ การติดตั้งหลังคา
เหล็ก
การบริ การออกแบบ
ทางวิศวกรรม จัดซื้ อ
และก่อสร้างโซล่าฟาร์ม
การจาหน่าย และให้บริ การ
ติดตั้งหลังคาพลังงาน
แสงอาทิตย์
บริ ษทั ที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อ
ถือหุน้ ของบริ ษทั อื่นๆ
การบริ การสัญญาเช่า

ประเทศไทย

100

100

ประเทศไทย

100

100

ประเทศไทย

100

100

ประเทศไทย

100

76

ประเทศไทย

100

100

ประเทศไทย

100

100

การผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้ าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์
การผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้ าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์
การผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้ าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์

ประเทศไทย

85

85

ประเทศไทย

56

56

ประเทศไทย

60

60
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บริ ษ ั ท เอสพี ซ ี จ ี จำ � กั ด (มหาชน)
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บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

ชื่อกิจกำร

สั ดส่ วนควำมเป็ นเจ้ ำของ
โดยตรง/อ้ อม (ร้ อยละ)
2560
2559

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศที่
กิจกำรจัดตั้ง

การผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้ าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 5) จากัด
การผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้ าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 6) จากัด
การผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้ าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จากัด
การผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้ าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 8) จากัด
การผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้ าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 9) จากัด
การผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้ าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 1) จากัด การผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้ าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 2) จากัด การผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้ าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 3) จากัด การผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้ าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์

ประเทศไทย

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

บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จากัด

20
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บริ ษ ั ท เอสพี ซ ี จ ี จำ � กั ด (มหาชน)

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

ชื่อกิจกำร

สั ดส่ วนควำมเป็ นเจ้ ำของ
โดยตรง/อ้ อม (ร้ อยละ)
2560
2559

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศที่
กิจกำรจัดตั้ง

บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 4) จากัด การผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้ าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 5) จากัด การผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้ าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 6) จากัด การผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้ าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 7) จากัด การผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้ าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 8) จากัด การผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้ าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 9) จากัด การผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้ าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 10) จากัด การผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้ าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (สุ รินทร์ 1) จากัด การผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้ าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (สุ รินทร์ 2) จากัด การผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้ าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์

ประเทศไทย

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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บริ ษ ั ท เอสพี ซ ี จ ี จำ � กั ด (มหาชน)
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บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

ชื่อกิจกำร

บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (สุ รินทร์ 3) จากัด

บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 1) จากัด

บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 2) จากัด

บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 3) จากัด

บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จากัด

บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 2) จากัด

บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 3) จากัด

บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จากัด

บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 2) จากัด

สั ดส่ วนควำมเป็ นเจ้ ำของ
โดยตรง/อ้ อม (ร้ อยละ)
2560
2559

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศที่
กิจกำรจัดตั้ง

การผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้ าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์
การผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้ าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์
การผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้ าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์
การผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้ าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์
การผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้ าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์
การผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้ าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์
การผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้ าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์
การผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้ าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์
การผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้ าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์

ประเทศไทย

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

22
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บริ ษ ั ท เอสพี ซ ี จ ี จำ � กั ด (มหาชน)

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

ชื่อกิจกำร

สั ดส่ วนควำมเป็ นเจ้ ำของ
โดยตรง/อ้ อม (ร้ อยละ)
2560
2559

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศที่
กิจกำรจัดตั้ง

การผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้ าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (เลย 2) จากัด
การผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้ าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (หนองคาย 1) จากัด การผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้ าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (อุดรธานี 1) จากัด การผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้ าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์
บริ ษทั เอ เจ เทคโนโลยี จากัด
การผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้ าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์
บริ ษทั ทิพยนารายณ์ จากัด
การผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้ าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์

ประเทศไทย

56

56

ประเทศไทย

75

75

ประเทศไทย

100

100

ประเทศไทย

100

100

ประเทศไทย

75

75

ประเทศไทย

100

100

บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จากัด
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รายงานประจำ � ปี 2560

บริ ษ ั ท เอสพี ซ ี จ ี จำ � กั ด (มหาชน)

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
2

เกณฑ์ กำรจัดทำงบกำรเงิน

(ก) เกณฑ์ การถือปฏิ บัติ
งบการเงิ นนี้ จดั ทาขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึงแนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี ที่ประกาศใช้โดยสภา
วิชาชี พบัญชี ฯ (“สภาวิชาชี พบัญชี ”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่
เกี่ยวข้อง
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกและปรั บปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นหลายฉบับ ซึ่ งมี ผลบังคับใช้ต้ งั แต่ รอบ
ระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 การปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ ออกและ
ปรับปรุ งใหม่น้ นั มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ในบางเรื่ อง การเปลี่ยนแปลงนี้ ไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงิน
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ขา้ งต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุ ง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ อื่ น ๆ ซึ่ งมี ผ ลบัง คั บ ส าหรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี ที่ เ ริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้นไป และไม่ได้มีการนามาใช้สาหรับการจัดทางบการเงินนี้
กลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินในเบื้องต้นถึงผลกระทบที่อาจเกิ ดขึ้นต่องบการเงินรวม จากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่เหล่านี้ ซึ่ งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระสาคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือ
ปฏิบตั ิ
(ข) เกณฑ์ การวัดมูลค่ า
งบการเงินนี้จดั ทาขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้
รายการ
เงินลงทุนเผื่อขาย
หนี้สินผลประโยชน์ที่กาหนดไว้

เกณฑ์ การวัดมูลค่ า
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ า ปั จจุ บันของภาระผูก พันตามผลประโยชน์ ที่
กาหนดไว้ ซึ่ งได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (ฒ)
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บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
(ค) สกุลเงินที่ ใช้ ในการดาเนินงานและนาเสนองบการเงิน
งบการเงินนี้จดั ทาและแสดงหน่วยเงินตราเป็ นเงินบาทซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงานของบริ ษทั ข้อมูลทางการ
เงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็ นหลักพันบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็ นอย่างอื่น
(ง)

การใช้ วิจารณญาณและประมาณการ
ในการจัดทางบการเงินนี้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณ
และข้อสมมติ หลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการกาหนดนโยบายการบัญชี และการรายงานจานวนเงิ นที่ เกี่ ยวกับ
สิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่ อง การปรับประมาณการทาง
บัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการที่สาคัญซึ่ งมีความเสี่ ยงอย่างมีนยั สาคัญที่เป็ นเหตุ
ให้ตอ้ งมีการปรับปรุ งจานวนเงินที่รับรู ้ในงบการเงิน ซึ่ งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
หมายเหตุขอ้ 3(ฏ)
หมายเหตุขอ้ 3(ฒ)

การทดสอบการด้อยค่า เกี่ยวกับการใช้ขอ้ สมมติที่สาคัญในการ
ประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
การวัดมูลค่าภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
เกี่ยวกับข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย

การวัดมูลค่ ายุติธรรม
นโยบายการบัญชี และการเปิ ดเผยข้อมูลของกลุ่มบริ ษทั หลายข้อกาหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสิ นทรัพย์และ
หนี้สินทางการเงิน
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บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน กลุ่มบริ ษทั ได้ใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถกู จัดประเภทในแต่ละลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้
 ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน
อย่างเดียวกัน
 ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่ สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรื อโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา) สาหรับ
สิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
 ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ (ข้อมูลที่ ไม่
สามารถสังเกตได้)
หากข้อมูลที่ นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินถูกจัดประเภทลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่
แตกต่ างกัน การวัดมูลค่ ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดี ยวกันตามลาดับชั้นของมูลค่ า
ยุติธรรมของข้อมูลที่อยูใ่ นระดับต่าสุ ดที่มีนยั สาคัญสาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสมมติที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31 เครื่ องมือทาง
การเงิน
3

นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
นโยบายการบัญชีที่นาเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบตั ิโดยสม่าเสมอสาหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

(ก) เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”) และส่ วนได้เสี ยของ
กลุ่มบริ ษทั ในการร่ วมค้า
การรวมธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั บันทึกบัญชีสาหรับการรวมธุ รกิจตามวิธีซ้ื อ เมื่อการควบคุมถูกโอนไปยังกลุ่มบริ ษทั ยกเว้นในกรณี ที่เป็ น
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
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บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
การควบคุ มเกิ ดขึ้ นเมื่ อกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรับหรื อมี สิทธิ ในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ ยวข้องกับกิ จการนั้นและมี
ความสามารถในการใช้อานาจเหนือกิจการนั้นทาให้เกิดผลกระทบต่อจานวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริ ษทั วันที่ซ้ื อ
กิจการคือวันที่อานาจในการควบคุมนั้นได้ถกู โอนไปยังผูซ้ ้ื อ การกาหนดวันที่ซ้ื อกิจการและการระบุเกี่ยวกับการโอน
อานาจควบคุมจากฝ่ ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ ายหนึ่งต้องใช้ดุลยพินิจเข้ามาเกี่ยวข้อง
ค่าความนิ ยมถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ ซ้ื อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ โอนให้ซ่ ึ งรวมถึงการรับรู ้จานวน
ส่ วนได้เสี ยที่ ไม่มีอานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ หักด้วยมูลค่าสุ ทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและ
หนี้สินที่รับมาซึ่ งวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ื อ กาไรจากการซื้ อในราคาต่ากว่ามูลค่ายุติธรรมรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนทันที
สิ่ งตอบแทนที่โอนให้ตอ้ งวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่โอนไป หนี้สินที่กลุม่ บริ ษทั ก่อขึ้นเพื่อจ่ายชาระให้แก่
เจ้าของเดิ ม และส่ วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้าของที่ ออกโดยกลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ สิ่งตอบแทนที่ โอนให้ยงั รวมถึ งมูลค่ า
ยุติธรรมของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ที่ออกแทนโครงการของผูถ้ ูกซื้ อเมื่อ
รวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจมีผลให้สิ้นสุ ดความสัมพันธ์ของโครงการเดิมระหว่างกลุ่มบริ ษทั และผูถ้ ูกซื้ อ ให้ใช้ราคา
ที่ต่ากว่าระหว่าง มูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามที่ระบุในสัญญา และมูลค่าองค์ประกอบนอกตลาด ไปหักจากสิ่ งตอบ
แทนที่โอนให้และรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายอื่น
หนี้ สินที่ อาจเกิ ดขึ้ นของบริ ษทั ที่ ถูกซื้ อที่ รับมาจากการรวมธุ รกิ จ รั บรู ้ เป็ นหนี้ สินหากมีภาระผูกพันในปั จจุ บนั ซึ่ ง
เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
ต้นทุ นที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การซื้ อ ของกลุ่ มบริ ษ ทั ที่ เ กิ ด ขึ้ นซึ่ งเป็ นผลมาจากการรวมธุ ร กิ จ เช่ น ค่ า ที่ ป รึ กษากฎหมาย
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที่ปรึ กษาอื่นๆ ถือเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
บริ ษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรับหรื อมีสิทธิ ใน
ผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อานาจเหนื อกิจการนั้นทาให้เกิดผล
กระทบต่อจานวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริ ษทั งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วนั ที่
มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้ นสุ ดลง
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บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
ส่ วนได้ เสี ยที่ ไม่ มีอานาจควบคุม
ณ วันที่ซ้ื อธุ รกิจ กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ ไม่มีอานาจควบคุมตามอัตราส่ วนได้เสี ยในสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มา
จากผูถ้ กู ซื้ อ
การเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั ที่ไม่ทาให้กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยอานาจการควบคุมจะบันทึ ก
บัญชีโดยถือเป็ นรายการในส่ วนของเจ้าของ
การสู ญเสี ยการควบคุม
เมื่อกลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อย กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี้ สินของบริ ษทั ย่อยนั้นออก
รวมถึงส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมและส่ วนประกอบอื่นในส่ วนของเจ้าของที่เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั ย่อยนั้น กาไร
หรื อขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อยรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยเดิม
ที่ยงั คงเหลืออยูใ่ ห้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสี ยการควบคุม
ส่ วนได้ เสี ยในเงินลงทุนที่ บันทึ กตามวิธีส่วนได้ เสี ย
ส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในเงินลงทุนที่บนั ทึกตามวิธีส่วนได้เสี ย ประกอบด้วยส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้าบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสี ย โดยรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกด้วยราคาทุนซึ่ งรวมถึงต้นทุนการ
ทารายการ ภายหลังการรับรู ้รายการเริ่ มแรก ส่ วนแบ่งกาไรหรื อขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของเงินลงทุนที่
บันทึกตามวิธีส่วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั จะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันที่กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยความมีอิทธิ พล
อย่างมีนยั สาคัญ หรื อการควบคุมร่ วม
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรื อค่าใช้จ่ายที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งซึ่ งเป็ นผลมาจาก
รายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทางบการเงิ นรวม กาไรที่ ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งซึ่ งเป็ นผลมาจาก
กิจการที่ควบคุมร่ วมกันถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่มบริ ษทั มีส่วนได้เสี ยในกิจการที่ถูกลงทุนนั้น ขาดทุนที่
ยังไม่เกิดขึ้นจริ งถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง แต่เท่าที่เมื่อไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น
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บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
(ข) เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ที่เป็ นเงิ นตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงิ นที่ ใช้ในการดาเนิ นงานของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ นทรั พย์และหนี้ สินที่ เป็ นตัวเงิ นและเป็ นเงิ นตราต่ างประเทศ ณ วันที่ รายงาน แปลงค่ าเป็ นสกุลเงิ นที่ ใช้ในการ
ดาเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
สิ นทรั พย์และหนี้ สินที่ ไม่เป็ นตัวเงิ นซึ่ งเกิ ดจากรายการบัญชี ที่เป็ นเงิ นตราต่ างประเทศซึ่ งบันทึ กตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่า ให้รับรู ้เป็ นกาไรหรื อขาดทุนในงวดบัญชีน้ นั
(ค) เครื่ องมือทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์
การป้ องกันความเสี่ ยงจากรายการที่ เป็ นเงินตราต่ างประเทศที่ จะมีในอนาคต
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็ นเครื่ องมือทางการเงินที่ใช้ในการป้ องกันความเสี่ ยงที่เกิดจากความผัน
ผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยกาหนดอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตที่สินทรัพย์หรื อหนี้ สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศที่
จะได้รั บ หรื อ ต้อ งจ่ า ยช าระ สั ญ ญาซื้ อ ขายเงิ น ตราต่ า งประเทศล่ วงหน้า จะรั บ รู ้ ใ นงบการเงิ น ณ วัน ท าสัญ ญา
ค่าธรรมเนี ยมหรื อส่ วนลดที่ เกิ ดขึ้ นจากการทาสัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้าจะตัดจาหน่ ายเป็ นรายได้
หรื อค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญา
การป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบีย้
กลุ่มบริ ษทั เป็ นคู่สัญญาในอนุ พนั ธ์ที่เป็ นเครื่ องมื อทางการเงิ นซึ่ งประกอบด้วย “สัญญาแลกเปลี่ ยนอัตราดอกเบี้ ย
(Interest Rate Swap)” ซึ่ งไม่มีการรับรู ้ ณ วันที่ทาสัญญา
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บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
(ง) เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อ
เรี ยก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง เงิ นเบิกเกินบัญชี ธนาคารซึ่ งจะต้องชาระคืนเมื่อทวงถามถือเป็ น ส่ วน
หนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด
(จ) ลูกหนี้การค้ าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้ หกั ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญประเมิ นโดยการวิเคราะห์ประวัติการชาระหนี้ และการคาดการณ์ เกี่ ยวกับการชาระหนี้ ใน
อนาคตของลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัดจาหน่ายจากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็ นหนี้สูญ
(ฉ) สินค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า
ต้นทุนของสิ นค้าคานวณโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ต้นทุนสิ นค้าประกอบด้ว ยราคาทุนที่ ซ้ื อ ต้นทุนแปลงสภาพ
หรื อต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยูใ่ นสถานที่และสภาพปัจจุบนั ในกรณี ของสิ นค้าสาเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตที่ผลิต
เอง ต้นทุนสิ นค้าคานวณโดยการใช้ตน้ ทุนถัวเฉลี่ย รวมการปั นส่ วนของค่าโสหุ ย้ การผลิตอย่างเหมาะสมโดยคานึ งถึง
ระดับกาลังการผลิตตามปกติ
มู ล ค่ า สุ ท ธิ ที่ จ ะได้รั บ เป็ นการประมาณราคาที่ จ ะขายได้จ ากการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ หัก ด้ว ยค่ า ใช้จ่ า ยที่ จ าเป็ น
โดยประมาณในการขาย
(ช) งานก่ อสร้ างตามสัญญาระหว่ างก่ อสร้ าง
งานก่อสร้างตามสัญญาระหว่างก่อสร้างแสดงถึงมูลค่างานที่ยงั ไม่เรี ยกเก็บซึ่ งคาดว่าจะเก็บได้จากลูกค้าสาหรับสัญญา
งานก่อสร้างที่ มีอยู่ ณ วันนั้น ต้นทุนงานระหว่างก่อสร้างวัดมูลค่าด้วยต้นทุนการก่อสร้างบวกกาไรที่ รับรู ้ (ดูหมาย
เหตุขอ้ 3 (ด)) หักด้วยจานวนที่ เรี ยกเก็บจากลูกค้าและขาดทุนที่ รับรู ้ ต้นทุนการก่อสร้างรวมค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวข้อง
โดยตรงกับ งานก่ อสร้ า งตามสัญญาทั้งหมดและการปั นส่ วนต้นทุ นคงที่ แ ละต้นทุ นผันแปรซึ่ งเกิ ด ขึ้ นตามสัญญา
ก่อสร้างของกลุ่มบริ ษทั โดยขึ้นอยูก่ บั ความสามารถในการดาเนินงานตามปกติ
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บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
มูลค่างานก่อสร้างตามสัญญาระหว่างก่อสร้างแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากภายใต้สินทรัพย์หมุนเวียนในงบแสดง
ฐานะทางการเงิน ผลต่างของจานวนที่เรี ยกเก็บจากลูกค้าที่สูงกว่ารายได้ค่าก่อสร้างที่รับรู ้แสดงเป็ นหนี้ สินหมุนเวียน
อื่น ภายใต้หนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
(ซ) เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษัทย่ อยและการร่ วมค้ า
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้า ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั บันทึกบัญชี โดยใช้วิธีราคาทุน ส่ วนการ
บันทึกบัญชีเงินลงทุนในการร่ วมค้าในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ ละตราสารทุนอื่น
ตราสารหนี้ และตราสารทุนซึ่ งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึ่ งถือไว้เพื่อค้า จัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์
หมุนเวียนและแสดงในมูลค่ายุติธรรม กาไรหรื อขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บนั ทึกในกาไรหรื อขาดทุน
ตราสารหนี้ ซ่ ึ งกลุ่ มบริ ษทั ตั้งใจและสามารถถื อจนครบกาหนดจัดประเภทเป็ นเงิ นลงทุ นที่ จะถื อจนครบกาหนด
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด แสดงในราคาทุนตัดจาหน่ายหักด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน ผลต่าง
ระหว่างราคาทุนที่ซ้ื อมากับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี้จะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งตลอดอายุของตรา
สารหนี้ที่เหลือ
ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่ งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนื อจากที่ถือไว้เพื่อค้าหรื อตั้งใจถือไว้
จนครบกาหนดจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลังการรับรู ้มูลค่าในครั้งแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่า
ยุติธรรม และการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการที่
เป็ นตัวเงิน บันทึกโดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ส่ วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน เมื่อมีการตัดจาหน่ายเงินลงทุน จะรับรู ้ผลกาไรหรื อขาดทุนสะสมที่เคยบันทึก
ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ โดยตรงเข้ากาไรหรื อขาดทุน ในกรณี ที่เป็ นเงินลงทุนประเภทที่มีดอกเบี้ย จะต้องบันทึกดอกเบี้ย
ในกาไรหรื อขาดทุนโดยวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่ งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า
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บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินสาหรับหลักทรัพย์เพื่อค้าและหลักทรัพย์เผื่อขายจะใช้ราคาเสนอซื้ อ ณ วันที่
รายงาน
การจาหน่ ายเงินลงทุน
เมื่อมีการจาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจานวนเงินสุ ทธิ ที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชี และรวมถึงกาไรหรื อขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ จะถูกบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
ในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั จาหน่ายบางส่ วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคานวณต้นทุนสาหรับเงินลงทุนที่จาหน่ายไปและ
เงินลงทุนที่ยงั ถืออยูใ่ ช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ปรับใช้กบั มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยูท่ ้ งั หมด
(ฌ) อสังหาริ มทรั พย์ เพือ่ การลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนได้แก่อสังหาริ มทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรื อจากมูลค่าที่
เพิ่มขึ้ นหรื อทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติ ธุรกิจหรื อใช้ในการผลิตหรื อจัดหาสิ นค้าหรื อให้บริ การ
หรื อใช้ในการบริ หารงาน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่ งอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างที่กิจการก่อสร้างเอง
รวมถึงต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรงและต้นทุนทางตรงอื่นเพื่อให้อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งานและรวมถึงต้นทุนการกูย้ ืม
ค่าเสื่ อมราคาจะบันทึ กในกาไรหรื อขาดทุน ซึ่ งคานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

20 ปี

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดิน
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บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
(ญ) ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
การรั บรู้ และการวัดมูลค่ า
สิ นทรั พย์ ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของกิจการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ราคาทุ น รวมถึ งต้นทุ นทางตรงที่ เกี่ ย วข้องกับ การได้มาของสิ นทรั พย์ ต้นทุ นของการก่ อ สร้ างสิ นทรั พย์ที่กิจการ
ก่อสร้ างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุ นทางตรงอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรัพย์
เพื่อให้สินทรัพย์น้ นั อยูใ่ นสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้ อถอน การขนย้าย การบูรณะ
สถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์และต้นทุนการกูย้ ืม สาหรับเครื่ องมือที่ควบคุมโดยลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์ ซ่ ึ งไม่สามารถทางาน
ได้โดยปราศจากลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์น้ นั ให้ถือว่าลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์ดงั กล่าวเป็ นส่ วนหนึ่งของอุปกรณ์
ส่ วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละ
ส่ วนประกอบที่มีนยั สาคัญแยกต่างหากจากกัน
กาไรหรื อขาดทุ นจากการจาหน่ ายที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คื อผลต่ างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการ
จาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรั พย์ ที่เช่ า
การเช่ าซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ได้รับส่ วนใหญ่ของความเสี่ ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่านั้นๆ ให้จดั
ประเภทเป็ นสัญญาเช่าการเงิน ส่ วนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยทาสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ย
มูลค่ายุติธรรมหรื อมูลค่าปัจจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า หักด้วยค่า
เสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ ชาระจะแยกเป็ นส่ วนที่เป็ นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่ วนที่จะ
หักจากหนี้ตามสัญญา เพื่อทาให้อตั ราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็ นอัตราคงที่สาหรับยอดคงเหลือของหนี้ สิน ค่าใช้จ่ายทาง
การเงินจะบันทึกโดยตรงในกาไรหรื อขาดทุน

33

รายงานประจำ � ปี 2560

บริ ษ ั ท เอสพี ซ ี จ ี จำ � กั ด (มหาชน)

147

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
ต้ นทุนที่ เกิดขึน้ ในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่ วนประกอบจะรับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่ งของมูลค่าตามบัญชี ของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ถ้ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถ
วัดมูลค่ าต้นทุ นของรายการนั้นได้อย่างน่ าเชื่ อถื อ ชิ้ นส่ วนที่ ถูกเปลี่ ยนแทนจะถูกตัดจาหน่ ายตามมูลค่าตามบัญชี
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบารุ งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นประจาจะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาคานวณจากมูลค่าเสื่ อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ่ งประกอบด้วยราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อ
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่ า เสื่ อ มราคาบันทึ กเป็ นค่ า ใช้จ่า ยในกาไรหรื อ ขาดทุ น ค านวณโดยวิธีเ ส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้
ดังนี้
อาคาร ส่ วนปรับปรุ งอาคาร และโครงสร้างพื้นฐาน
แผงเซลล์แสงอาทิตย์
เครื่ องแปลงกระแสไฟฟ้ า
อุปกรณ์และเครื่ องจักร
เครื่ องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ

5 - 25
30
20
5 - 10
5
5

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
วิธีการคิ ดค่าเสื่ อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรั พย์ และมูลค่ าคงเหลื อ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่ สุดทุ กสิ้ น
รอบปี บัญชี และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
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บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
(ฎ) สินทรั พย์ ไม่ มีตัวตน
ค่ าความนิยม
ค่าความนิ ยมที่ เกิ ดจากการซื้ อกิจการของบริ ษทั ย่อยรับรู ้ในสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน การรับรู ้มูลค่าเริ่ มแรกของค่าความ
นิยม ได้อธิ บายในหมายเหตุขอ้ 3 (ก) ภายหลังจากการรับรู ้เริ่ มแรก ค่าความนิ ยมจะถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม สาหรับตราสารทุน - การบัญชี ดา้ นผูล้ งทุนมูลค่าตามบัญชี ของค่าความนิ ยมรวมอยู่ใน
มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน และ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนต้องไม่ถูกปั นส่ วนให้สินทรัพย์ใด ๆ ที่เป็ น
ส่ วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนรวมถึงค่าความนิยม
ใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
ใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานที่ได้มาจากการรวมธุ รกิจ จะรับรู ้ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รวมธุ รกิจ ใบอนุญาต
ประกอบกิ จการพลังงานมีอายุการให้ประโยชน์ที่ทราบได้แน่ นอน และแสดงราคาด้วยราคาทุ นหักค่าตัดจาหน่ าย
สะสม การตัดจาหน่ายคานวณโดยใช้เส้นตรงตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 25 ปี
สิ นทรั พย์ ไม่ มีตัวตนอื่น ๆ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นๆ ที่กลุ่มบริ ษทั ซื้ อมาและมีอายุการใช้งานจากัด วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสม
และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
รายจ่ ายภายหลังการรั บรู้ รายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรู ้รายการจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็ น
สิ นทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น
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บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
ค่ าตัดจาหน่ าย
ค่าตัดจาหน่ายคานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อจานวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
ค่าตัดจาหน่ายรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่ งโดยส่ วนใหญ่จะสะท้อนรู ปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสิ นทรัพย์น้ นั ตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนซึ่ งไม่รวม
ค่าความนิยม โดยเริ่ มตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อสิ นทรัพย์น้ นั พร้อมที่จะให้ประโยชน์
ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์สาหรับปี ปัจจุบนั และปี เปรี ยบเทียบแสดงได้ดงั นี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

5 - 10 ปี

วิธีการตัดจาหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้ นรอบปี บัญชี
และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
(ฏ) การด้ อยค่ า
ยอดสิ นทรั พย์ตามบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุ กวันที่ รายงานว่ามี ขอ้ บ่ งชี้ เรื่ องการด้อยค่ าหรื อไม่
ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้ จะทาการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคื น สาหรับค่าความนิ ยมและสิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรื อ ยังไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี
ในช่วงเวลาเดียวกัน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เมื่อมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึก
ในกาไรหรื อขาดทุน
เมื่ อมี การลดลงในมูลค่ ายุติธรรมของสิ นทรั พย์ทางการเงิ นเผื่อขาย ซึ่ งได้บนั ทึ กในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น และมี ความ
ชัดเจนว่าสิ นทรั พย์ดงั กล่าวมีการด้อยค่ า ยอดขาดทุ นซึ่ งเคยบันทึ กในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นจะถูกบันทึ กในกาไรหรื อ
ขาดทุนโดยไม่ตอ้ งปรับกับยอดสิ นทรัพย์ทางการเงิ นดังกล่าว ยอดขาดทุนที่ บนั ทึกในกาไรหรื อขาดทุนเป็ นผลต่าง
ระหว่างราคาทุนที่ซ้ื อกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบนั ของสิ นทรัพย์ หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
นั้นๆ ซึ่ งเคยรับรู ้แล้วในกาไรหรื อขาดทุน
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บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
การคานวณมูลค่ าที่ คาดว่ าจะได้ รับคื น
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ทางการเงินสาหรับหลักทรัพย์เผื่อขาย คานวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม
มูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคื นของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่ สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์หรื อ
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสู งกว่า ในการประเมิ นมูลค่ าจากการใช้ของ
สิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงิ นสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิ ดลดก่อนคานึ ง
ภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรัพย์
สาหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิ ดกระแสเงิ นสดรับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคื น
รวมกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั เกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้ อยค่ า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง
และการเพิ่มขึ้ นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่ เคยรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน สาหรับสิ นทรัพย์ทาง
การเงินที่บนั ทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจาหน่ายและตราสารหนี้ที่จดั ประเภทเป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับรายการจะถูก
บันทึกในกาไรหรื อขาดทุน ส่ วนสิ นทรัพย์ทางการเงินที่เป็ นตราสารทุนที่จดั ประเภทเป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับ
รายการจะถูกรับรู ้โดยตรงในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุ งกลับรายการ ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่
สิ นทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ ที่เคยรับรู ้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้ เรื่ องการด้อยค่า
หรื อไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคานวณมูลค่าที่คาด
ว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตาม
บัญชีภายหลังหักค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจาหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
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บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
(ฐ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกเริ่ มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเกิดหนี้ สิน ภายหลังจากการบันทึก
หนี้ สินที่ มีภาระดอกเบี้ ยจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนี้ เริ่ มแรกและยอดหนี้ เมื่อ
ครบกาหนดไถ่ถอนจะบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนตลอดอายุการกูย้ ืมโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
(ฑ) เจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน
(ฒ) ผลประโยชน์ ของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพันในการสมทบเข้า โครงการสมทบเงิ นจะถูกรั บรู ้ เ ป็ นค่ า ใช้จ่า ยพนักงานในกาไรหรื อ ขาดทุ นในรอบ
ระยะเวลาที่พนักงานได้ทางานให้กบั กิจการ
โครงการผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั จากโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ถูกคานวณแยกต่างหากเป็ นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทางานของพนักงานในงวดปั จจุบนั และงวดก่อนๆ ผลประโยชน์
ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็ นมูลค่าปัจจุบนั
การคานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้น้ ันจัด ทาโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ที่ ไ ด้รั บ
อนุญาตเป็ นประจาทุกๆ 3 ปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ประมาณการไว้ ผลจากการคานวณอาจทาให้กลุ่มบริ ษทั มี
สิ นทรัพย์เกิดขึ้น ซึ่ งการรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์จะใช้มูลค่าปั จจุบนั ของประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจที่มีในรู ปของการได้รับคืน
ในอนาคตจากโครงการหรื อการหักการสมทบเข้าโครงการในอนาคต ในการคานวณมูลค่าปั จจุบนั ของประโยชน์เชิ ง
เศรษฐกิจได้มีการพิจารณาถึงความต้องการเงินทุนขั้นต่าสาหรับโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริ ษทั
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ในการวัดมูลค่ าใหม่ของหนี้ สินผลประโยชน์ที่กาหนดไว้สุทธิ กาไรหรื อขาดทุ นจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยจะถูกรับรู ้รายการในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นทันที กลุ่มบริ ษทั กาหนดดอกเบี้ยจ่ายของหนี้ สิน
ผลประโยชน์ที่กาหนดไว้สุทธิ โดยใช้อตั ราคิดลดที่ ใช้วดั มูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดย
คานึ งถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้ สินผลประโยชน์ที่กาหนดไว้สุทธิ ซ่ ึ งเป็ นผลมาจากการสมทบเงิ นและการจ่าย
ชาระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุ ทธิ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู ้รายการในกาไรหรื อ
ขาดทุน
เมื่ อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรื อการลดขนาดโครงการ การเปลี่ ยนแปลงในผลประโยชน์ที่
เกี่ยวข้องกับการบริ การในอดีต หรื อ กาไรหรื อขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนทันที
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้กาไรและขาดทุนจากการจ่ายชาระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชน์ ระยะสั้ นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทางานให้ หนี้ สินรับรู ้ดว้ ยมูลค่าที่ คาดว่าจะจ่าย
ชาระ หากกลุ่มบริ ษทั มี ภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุ มานที่ จะต้องจ่ ายอันเป็ นผลมาจากการที่
พนักงานได้ทางานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
(ณ) ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินจะรับรู ้กต็ ่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันจากการอนุมานที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบนั อันเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่ งสามารถประมาณจานวนของภาระผูกพันได้อ ย่างน่าเชื่ อถือ และมีความ
เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชาระภาระผูกพันดังกล่าว ประมาณการ
หนี้ สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อนคานึ งถึงภาษี
เงิ นได้ เพื่ อให้สะท้อนจานวนที่ อาจประเมิ นได้ในตลาดปั จจุ บนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่ มีต่อหนี้ สิน
ประมาณการหนี้สินส่ วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผา่ นไปรับรู ้เป็ นต้นทุนทางการเงิน
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บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
(ด) รายได้
รายได้ที่รับรู ้ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม และแสดงสุ ทธิ จากส่ วนลดการค้า และส่ วนลดพิเศษ
รายได้ ค่าขายไฟฟ้ า
รายได้จากการขายกระแสไฟฟ้ าจะรับรู ้ในงบกาไรขาดทุนตามจานวนหน่วยวัดที่ส่งด้วยอัตราที่กาหนดไว้ รายได้จาก
การขายกระแสไฟฟ้ าสาหรับกิ จการในประเทศไทยจะได้รับส่ วนเพิ่ม ("ADDER") นับจากวันเริ่ มต้นขายไฟฟ้ าเชิ ง
พาณิ ชย์ เป็ นระยะเวลา 10 ปี หลังจากนั้น รายได้จากการขายกระแสไฟฟ้ าจะได้รับในอัตราปกติ
การขายสิ นค้ า
รายได้รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของสิ นค้า ที่ มีนยั สาคัญไป
ให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว และจะไม่รับรู ้รายได้ถา้ ฝ่ ายบริ หารยังมีการควบคุมหรื อบริ หารสิ นค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรื อมีความไม่
แน่ นอนที่ มีนยั สาคัญในการได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จจากการขายสิ นค้าหรื อให้บริ การนั้น ไม่อาจวัดมูลค่าของ
จานวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรื อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสิ นค้า
การให้ บริ การ
กลุ่ ม บริ ษ ทั รั บ รู ้ ร ายได้จ ากการให้บ ริ ก ารตามขั้น ความส าเร็ จ ของรายการ ณ วันสิ้ น รอบระยะเวลารายงาน ขั้น
ความสาเร็ จของรายการใช้วิธีการสารวจงานที่ได้ทาแล้ว
รายได้ ตามสั ญญาก่ อสร้ าง
รายได้ค่าก่อสร้างประกอบด้วยจานวนเมื่อเริ่ มแรกตามที่ตกลงไว้ในสัญญาบวกจานวนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
สัญญาอันเกิดจากการดัดแปลงงาน การเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย หรื อการจ่ายเงินเพื่อจูงใจหากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่
ที่จะก่อให้เกิดรายได้และสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่ อถือ เมื่อสามารถประมาณผลของงานก่อสร้างตามสัญญาได้
อย่างน่ าเชื่ อถื อ รายได้และต้นทุ นค่าก่อสร้างจะถูกรั บรู ้ กาไรหรื อขาดทุ นตามสัดส่ วนของขั้นความสาเร็ จของงาน
ก่อสร้าง
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ขั้นความสาเร็ จของงานก่ อสร้ า งประมาณโดยอ้างอิ งกับการส ารวจงานที่ ทา เมื่ อไม่สามารถประมาณผลของงาน
ก่อสร้างได้อย่างน่าเชื่อถือ รายได้ค่าก่อสร้างจะถูกรับรู ้ได้ไม่เกินกว่าต้นทุนค่าก่อสร้างที่เกิดขึ้นและมีความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่ที่จะได้รับต้นทุนนั้นคืน ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากงานก่อสร้างรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนทันที
เงินปั นผลรั บ
เงินปันผลรับบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนในวันที่กลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผล
ดอกเบีย้ รั บและรายได้ อื่น
ดอกเบี้ยและรายได้อื่นรับบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
(ต) ต้ นทุนทางการเงิน
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทานองเดี ยวกันบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนในงวดที่ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้ น ยกเว้นใน
กรณี ที่มีการบันทึ กเป็ นต้นทุนส่ วนหนึ่ งของสิ นทรัพย์ อันเป็ นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง
หรื อการผลิตสิ นทรัพย์ดงั กล่าวก่อนที่จะนามาใช้เองหรื อเพื่อขาย
(ถ) สัญญาเช่ าดาเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดาเนินงานบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่ได้รับ
ตามสัญญาเช่าจะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเป็ นส่ วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้ นตามสัญญาตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องนามารวมคานวณจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับ
การยืนยันการปรับค่าเช่า
การจาแนกประเภทสั ญญาเช่ า
ณ วันที่ เริ่ มต้นข้อตกลง กลุ่มบริ ษ ทั จะพิ จารณาว่าข้อตกลงดังกล่า วประกอบด้วยสัญญาเช่ าหรื อ มี สัญ ญาเช่ า เป็ น
ส่ วนประกอบหรื อไม่ โดยพิจารณาจากสิ นทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบตั ิตามข้อตกลงนั้นขึ้นอยู่กบั การ
ใช้สินทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนั้นจะนาไปสู่ สิทธิ ในการใช้สินทรัพย์ ถ้าทาให้กลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ
ในการควบคุมการใช้สินทรัพย์
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ณ วันที่เริ่ มต้นข้อตกลง หรื อ มีการประเมินข้อตกลงใหม่ กลุ่มบริ ษทั แยกค่าตอบแทนสาหรับสัญญาเช่า และส่ วนที่
เป็ นองค์ประกอบอื่นโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็ นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริ ษทั สรุ ปว่าเป็ นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่
สามารถแบ่งแยกจานวนดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่อถือ ให้รับรู ้สินทรัพย์และหนี้ สินในจานวนที่เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนั้นจานวนหนี้ สินจะลดลงตามจานวนที่จ่าย และต้นทุนทางการเงิ น
ตามนัยจากหนี้สินจะรับรู ้โดยใช้อตั ราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั
(ท) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัด บัญชี ภาษีเงินได้ของ
งวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเว้นแต่ในส่ วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องในการ
รวมธุรกิจ หรื อ รายการที่รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั ได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชาระหรื อได้รับชาระ โดยคานวณจากกาไรหรื อขาดทุนประจาปี
ที่ตอ้ งเสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่ คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่ รายงาน ตลอดจนการปรับปรุ งทาง
ภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปี ก่อนๆ
ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี บนั ทึ กโดยคานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ เกิ ดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
และหนี้สินและจานวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถกู รับรู ้เมื่อเกิดจากผลแตกต่าง
ชัว่ คราวต่อไปนี้ การรับรู ้ค่าความนิ ยมในครั้งแรก การรับรู ้สินทรัพย์หรื อหนี้ สินในครั้งแรกซึ่ งเป็ นรายการที่ไม่ใช่
การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาไรขาดทุนทางบัญชีหรื อทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงิน
ลงทุนในบริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้าหากเป็ นไปได้วา่ จะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตอ้ งสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กลุ่มบริ ษทั
คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสิ นทรัพย์หรื อจะจ่ายชาระหนี้ สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ สิ้นรอบระยะเวลาที่
รายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว่ คราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้
อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
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ในการก าหนดมู ล ค่ า ของภาษี เ งิ น ได้ข องงวดปั จ จุ บ ัน และภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี กลุ่ มบริ ษ ทั ต้องค านึ ง ถึ ง
ผลกระทบของสถานการณ์ ทางภาษีที่ไม่แน่ นอนและอาจทาให้จานวนภาษีที่ตอ้ งจ่ายเพิ่ มขึ้ น และมีดอกเบี้ ยที่ ตอ้ ง
ช าระ กลุ่ มบริ ษ ทั เชื่ อว่า ได้ต้ งั ภาษี เ งิ นได้ค ้า งจ่ า ยเพี ย งพอส าหรั บภาษี เ งิ น ได้ที่จะจ่ า ยในอนาคต ซึ่ งเกิ ด จากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้
อยู่บนพื้ นฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเกี่ ยวข้องกับการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับเหตุ การณ์ ในอนาคต
ข้อมูลใหม่ๆอาจจะทาให้กลุ่มบริ ษทั เปลี่ ยนการตัดสิ นใจโดยขึ้ นอยู่กบั ความเพียงพอของภาษีเงิ นได้คา้ งจ่ายที่ มีอยู่
การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สามารถหักกลบได้เมื่อกิ จการมีสิทธิ ตาม
กฎหมายที่จะนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้
นี้ ประเมิ นโดยหน่ วยงานจัดเก็บภาษี หน่ วยงานเดี ยวกันสาหรั บหน่ วยภาษี เดี ยวกันหรื อหน่ วยภาษีต่างกัน สาหรั บ
หน่ วยภาษีต่างกันนั้นกิ จการมีความตั้งใจจะจ่ายชาระหนี้ สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ
หรื อตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชาระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากาไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคต
จะมีจานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี จะถูก
ทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
(ธ) กาไรต่ อหุ้น
กลุ่มบริ ษทั แสดงกาไรต่อหุ ้นขั้นพื้ นฐานสาหรั บหุ ้นสามัญ กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไรหรื อ
ขาดทุนของผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั ด้วยจานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ออกจาหน่ายระหว่างปี
(น) รายงานทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ผลการดาเนินงานของส่ วนงานที่รายงานต่อกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั (ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการ
ดาเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่ วนงานดาเนิ นงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปั นส่ วนอย่าง
สมเหตุสมผล
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บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
4

บุคคลหรือกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
เพื่อวัต ถุประสงค์ในการจัด ทางบการเงิ น บุค คลหรื อ กิ จการเป็ นบุค คลหรื อ กิ จการที่ เกี่ ย วข้อ งกันกับกลุ่มบริ ษ ทั
หากกลุ่มบริ ษทั มีอานาจควบคุ มหรื อควบคุ มร่ วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรื อมี อิทธิ พลอย่างมี สาระสาคัญต่ อ
บุ คคลหรื อกิ จการในการตัดสิ นใจทางการเงิ นและการบริ หารหรื อในทางกลับกัน หรื อกลุ่มบริ ษทั อยู่ภายใต้การ
ควบคุมเดี ยวกันหรื ออยู่ภายใต้อิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญเดี ยวกันกับบุคคลหรื อกิ จการนั้น การเกี่ ยวข้องกันนี้ อาจเป็ น
รายบุคคลหรื อเป็ นกิจการ
ความสัมพันธ์ที่มีกบั บริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้าได้เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1, 10 และ 11 สาหรับ
ความสัมพันธ์กบั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น มีดงั นี้
ชื่อกิจกำร
บริ ษทั เจเพ็น จากัด
บริ ษทั วอระชา โฮลดิ้ง จากัด
บริ ษทั แคปปิ ตอล เวิร์ค เพลส จากัด
ผูบ้ ริ หารสาคัญ

ประเทศที่จดั ตั้ง
/สั ญชำติ
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ลักษณะควำมสั มพันธ์
มีผถู ้ ือหุ น้ และกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุ น้ บางส่ วนร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุ น้ และกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
บุคคลที่มีอานาจและความรับผิดชอบการวางแผน
สัง่ การและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่วา่
ทางตรงหรื อทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของกลุ่ม
บริ ษทั (ไม่วา่ จะทาหน้าที่ในระดับบริ หารหรื อไม่)

นโยบายการกาหนดราคาสาหรับรายการแต่ละประเภทอธิ บายได้ดงั ต่อไปนี้
รำยกำร
ขายสิ นค้า
ดอกเบี้ยเงินกูย้ ืม
รายได้เงินปันผล
รายได้อื่น
ซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ
ค่าบริ การงานปฏิบตั ิการ และบารุ งรักษา
ค่าเช่าอาคารและค่าสาธารณูปโภค
ค่าเช่าคลังสิ นค้า
ต้นทุนจ้างเหมาติดตั้งโซล่ารู ฟ

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกันโดยอ้างอิงจากราคาตลาด
ตามที่ประกาศจ่าย
ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
44
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บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
รายการที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม สรุ ปได้ดงั นี้

สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
บริษทั ย่ อย
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้เงินปันผล
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายอื่น

งบกำรเงินรวม
2560
2559

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
(พันบาท)

-

-

419,183
924,420
111,881
-

505,107
898,920
107,546
2,305

กิจกำรอืน่ ที่เกีย่ วข้ องกัน
ขายสิ นค้า
รายได้อื่น
ซื้ อสิ นค้า
ค่าบริ การงานปฏิบตั ิการ และบารุ งรักษา
ค่าเช่าอาคารและค่าสาธารณูปโภค
ค่าเช่าคลังสิ นค้า
ต้นทุนจ้างเหมาติดตั้งโซล่ารู ฟ

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

1,271
5,706
168,000
1,298
7,015
117,426

8,577
-

10
664
-

ผู้บริหำรสำคัญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสาคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

31,576
715
32,291

36,821
664
37,485

19,870
349
20,219

24,545
439
24,984
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บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2560
2559

ลูกหนี้การค้ าและลูกหนี้อื่น
- กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
การร่ วมค้า
รวม
เงินให้ ก้ ยู มื แก่
กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้น
บริ ษทั ย่อย

3.50
4.00

THBFIX3M

+1.55

รวม
หั ก ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
รวมเงินให้ ก้ ยู มื ระยะยำว
รวมเงินให้ ก้ ยู มื แก่ กจิ กำรที่เกีย่ วข้ องกัน

6,174
161
6,335

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
(พันบาท)

-

-

269,700
5,000
274,700

7,000
7,000

-

-

-

8,717,131

-

-

-

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

THBFIX3M

3.50
5.65

งบกำรเงินรวม
2560
2559

6,364
6,364

4.00

รวมเงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้ น
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะยาว
บริ ษทั ย่อย

(พันบาท)
1,343
161
1,504

อัตรำดอกเบีย้
2560
2559
(ร้ อยละต่ อปี )

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559

+1.65
3.50
5.65

-

10,530,501
161,075
2,421,250
13,112,826
(2,107,470)
11,005,356
13,119,826
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บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ ืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
เงินให้ ก้ ยู มื แก่ กจิ การที่เกีย่ วข้ องกัน

งบกำรเงินรวม
2560
2559

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
(พันบาท)

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้น
บริษทั ย่ อย
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

-

-

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

172,000
(165,000)
7,000

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะยาว
บริษทั ย่ อย
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

-

-

13,112,826
9,546,477
(11,653,947)
11,005,356

14,980,170
170,000
(2,037,344)
13,112,826

งบกำรเงินรวม
2560
2559
เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย (หมายเหตุ 11)

-

เงินลงทุนในกำรร่ วมค้ ำ (หมายเหตุ 10)

1,799

(พันบาท)
3,083,813
2,718

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนี้อื่น
- กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

งบกำรเงินรวม
2560
2559

บริ ษทั ย่อย
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
การร่ วมค้า
รวม

259,064
259,064
47

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559

3,000

2,979,173
3,000

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
(พันบาท)
41
972
144,067
57
4,096
148,163
98
972
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บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
สัญญาสาคัญที่ทากับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริ ษทั มีสญ
ั ญาสาคัญที่ทากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้
สัญญางานปฏิบัติการ งานบารุงรั กษา และงานประมวลผล
บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้ทาสัญญางานปฏิบตั ิการ งานบารุ งรักษา และงานประมวลผลหลายฉบับ กับกิจการที่เกี่ยวข้อง
กัน เพื่อรับบริ การเกี่ยวกับการควบคุมงานปฏิบตั ิการ งานบารุ งรักษา และงานประมวลผลโครงการโซล่าฟาร์ มแต่ละ
แห่งตามสัญญาดังกล่าว สัญญามีระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั ที่ที่มีผลบังคับตามที่ระบุไว้ในสัญญา และจะมีผลสิ้ นสุ ดใน
เดือนธันวาคม 2563 โดยมีอตั ราค่าบริ การตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญา
สัญญาเช่ าอาคารสานักงาน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยหลายแห่ งได้ทาสัญญาเช่ าอาคารสานักงานกับกิ จการที่เกี่ ยวข้องกัน สัญญามีระยะเวลา 3 ปี
นับแต่วนั ที่ที่มีผลบังคับตามที่ระบุไว้ในสัญญา และจะมีผลสิ้ นสุ ดในเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยมีอตั ราค่าเช่าและ
เงื่อนไขเป็ นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญา
สัญญาเช่ าโกดังสินค้ า
บริ ษทั ย่อยหลายแห่ งได้ทาสัญญาเช่าโกดังสิ นค้ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยสัญญามีระยะเวลา 3 ปี นับแต่วนั ที่ที่มี
ผลบังคับตามที่ระบุไว้ในสัญญา และจะมีผลสิ้ นสุ ดในเดือนธันวาคม 2561 โดยมีอตั ราค่าเช่าตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้
ในสัญญา
สัญญาการบริ หารจัดการ
บริ ษทั ได้ทาสัญญาให้บริ การกับบริ ษทั ย่อยหลายแห่ ง เพื่อให้บริ การเกี่ ยวกับการบริ หารงานทัว่ ไป โดยบริ ษทั ต้อง
จัดหาบุคลากรเข้าไปบริ หารจัดการงานให้เป็ นไปตามระบบ ตามที่บริ ษทั ย่อยกาหนด สัญญามีระยะเวลา 1 ปี นับแต่
วันที่ที่มีผลบังคับตามที่ระบุไว้ในสัญญา และจะมีผลสิ้ นสุ ดในเดือนธันวาคม 2560 โดยมีอตั ราค่าบริ การตามเงื่อนไขที่
กาหนดไว้ในสัญญา

48
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บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
สัญญาเงินให้ ก้ ยู มื
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 บริ ษทั ได้ทาสัญญาเงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันจานวน 3,120 ล้านบาท มี
กาหนดชาระเงินต้นทุก 6 เดือน โดยจะครบกาหนดชาระเงินงวดสุ ดท้ายในปี 2565 โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ
5.65 ต่อปี และไม่มีหลักประกัน
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 บริ ษทั ได้ทาสัญญาเงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันจานวน 170 ล้านบาท มี
กาหนดชาระเงินต้นทุก 6 เดือน โดยจะครบกาหนดชาระเงินงวดสุ ดท้ายในปี 2565 โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ
3.50 ต่อปี และไม่มีหลักประกัน
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริ ษทั ได้ทาสัญญาเงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันจานวน 267 ล้านบาท มี
กาหนดชาระเงินต้นทุก 3 เดือน โดยจะครบกาหนดชาระเงินงวดสุ ดท้ายในปี 2565 โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ
THBFIX3M + 1.55 ต่อปี และไม่มีหลักประกัน
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริ ษทั ได้ทาสัญญาเงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันจานวน 8,450 ล้านบาท มี
กาหนดชาระเงินต้นทุก 3 เดือน โดยจะครบกาหนดชาระเงินงวดสุ ดท้ายในปี 2567 โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ
THBFIX3M + 1.55 ต่อปี และไม่มีหลักประกัน
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 บริ ษทั ได้ทาสัญญาเงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันจานวน 151 ล้านบาท มี
กาหนดชาระเงินต้นทุก 3 เดือน โดยจะครบกาหนดชาระเงินงวดสุ ดท้ายในปี 2563 โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ
THBFIX3M + 1.55 ต่อปี และไม่มีหลักประกัน
เมื่อวันที่ 31 สิ งหาคม 2560 บริ ษทั ได้ทาสัญญาเงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันจานวน 679 ล้านบาท มี
กาหนดชาระเงินต้นทุก 3 เดือน โดยจะครบกาหนดชาระเงินงวดสุ ดท้ายในปี 2568 โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ
THBFIX3M + 1.55 ต่อปี และไม่มีหลักประกัน
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บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
5

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
งบกำรเงินรวม
2560
2559
เงินสดในมือ
เงินฝากสถาบันการเงิน
รวม

6

211
345,686
345,897

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559

(พันบาท)
211
20
454,763
40,030
454,974
40,050

20
31,385
31,405

เงินลงทุนอืน่
งบกำรเงินรวม
2560
2559

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
(พันบาท)

เงินลงทุนชั่วคราว
เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน
(ในกองทุนส่ วนบุคคล)
ตราสารทุนที่เป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย
(ในกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น)
ตราสารหนี้ที่เป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย
(ในกองทุนส่ วนบุคคล)

171,000

-

171,000

-

1,223,372

2,904,750

1,052,882

2,643,586

46,695
1,441,067

2,904,750

46,695
1,270,577

2,643,586
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บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
งบกำรเงินรวม
2560
2559

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
(พันบาท)

เงินลงทุนระยะยาว
- เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารหนี้ที่เป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย
(ในกองทุนส่ วนบุคคล)
ตราสารทุนที่เป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย
(ในกองทุนรวมตราสารทุน)

- เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด

รวม

212,149

-

212,149

-

39,393
251,542

-

39,393
251,542

-

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

128,678
340,000
468,678
468,678

340,000
340,000
591,542

340,000
340,000
340,000

2,161,287

3,373,428

1,862,119

2,983,586

ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 บริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุ นส่ วนบุ คคล โดยจ้างบริ ษทั บริ หารสิ นทรั พย์อิสระในประเทศ
กองทุนส่ วนบุคคลนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการบริ หารเงินสดคงเหลือของบริ ษทั โดยลงทุนในตราสารหนี้ ที่มีสภาพคล่อง
สู งและถูกจัดอันดับอยู่ในระดับความน่ าเชื่ อถือที่ สามารถลงทุนได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กองทุนส่ วนบุคคล
ดังกล่าวมีมลู ค่ารวมเป็ นจานวนเงิน 434 ล้านบาท
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนดเป็ นเงินลงทุนในหุ น้ กูข้ องบริ ษทั อื่นแห่ งหนึ่ ง มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.75 ต่อ
ปี ซึ่ งครบกาหนดไถ่ถอนวันที่ 1 เมษายน 2561 และเงินลงทุนนี้ ได้นาไปวางเป็ นหลักประกันหุ น้ กูข้ องบริ ษทั (หมาย
เหตุประกอบงบการเงินข้อ 17)
เงิ นลงทุนระยะยาวในตราสารทุน อื่นที่ ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดเป็ นเงิ นลงทุนในหุ ้นสามัญของกิ จการแห่ ง
หนึ่งในประเทศญี่ปุ่น
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บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม ของตราสารทุนและตราสารหนี้ ที่อยู่ในความต้องการของ
ตลาดมีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
2560
2559
(พันบาท)
หลักทรัพย์ เผือ่ ขำย
ณ วันที่ 1 มกราคม
2,904,750
3,633,474
2,643,586
3,455,985
ซื้ อระหว่างปี
10,886,318
7,670,702
6,891,288
3,292,500
ขายระหว่างปี
(12,311,828)
(8,455,495)
(8,217,519)
(4,153,000)
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุน
68,370
71,433
59,693
63,477
รายการปรับปรุ งจากการปรับมูลค่า
(24,366)
(15,364)
(24,294)
(15,376)
รายการปรับปรุ งจากอัตราแลกเปลี่ยน
(1,635)
(1,635)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
1,521,609
2,904,750
1,351,119
2,643,586
7

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ นื่
หมายเหตุ
กิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
กิจกำรอืน่ ๆ
ลูกหนี้การค้า
รายได้คา้ งรับ
เงินประกันผลงาน
อื่นๆ
รวม
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ

งบกำรเงินรวม
2560
2559
-

4

(พันบาท)
1,504

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
6,364

6,335

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

858,610
2,610
92,310
21,104
974,634
976,138
(4,134)
972,004

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

1,403
6,637
8,040
14,375
(1,403)
12,972

(607)

229

-

(5)

(กลับรายการ) หนี้สงสัยจะสูญสาหรับปี
52
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บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้ การค้า มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2560
2559
กิจกำรอืน่ ๆ
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ :
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม

(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559

507,565

842,837

-

-

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

10,216
682
1,194
3,681
858,610
(4,134)
854,476

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

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

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลกู ค้าของกลุ่มบริ ษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วัน ถึง 90 วัน
8

สิ นค้ ำคงเหลือ
งบกำรเงินรวม
2560
2559
สิ นค้าสาเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม
หั ก ค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลง
สุ ทธิ

14,258
1,029
691,199
6,114
712,600
(3,507)
709,093

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
(พันบาท)
3,485
177
441,976
138,865
584,503
(3,507)
580,996
-

-
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บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
งบกำรเงินรวม
2560
2559
ต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือที่บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่าย
และได้รวมในบัญชีตน้ ทุนขาย
- ต้นทุนขาย
- กลับรายการการปรับลดมูลค่า
สุ ทธิ
9

1,141,924
1,141,924

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
(พันบาท)

813,848
(48)
813,800

-

สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอืน่
งบกำรเงินรวม
2560
2559
ลูกหนี้กรมสรรพากร
ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอขอคืน
อื่นๆ
รวม

10

-

50,164
48,856
50,594
149,614

(พันบาท)
28,496
51,672
26,665
106,833

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
235
235

5,018
345
5,363

เงินลงทุนในกำรร่ วมค้ ำ
งบกำรเงินรวม
2560
2559
ณ วันที่ 1 มกราคม
ส่ วนแบ่งขาดทุนสุ ทธิ จากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

2,718
(919)
1,799

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559

(พันบาท)
3,329
3,000
(611)
2,718
3,000

3,000
3,000

30.00

10,000

30.00

(ร้ อยละ)
30.00

สัดส่วน
ความเป็ นเจ้าของ
2560
2559

10,000

3,000
3,000

2559

10,000

10,000

ทุนชาระแล้ว
2560
2559

3,000
3,000

2560

ราคาทุน

ราคาทุน

3,000
3,000

2560

1,799
1,799

-

-

(พันบาท)

การด้อยค่า
2560
2559

-

-

2,718
2,718

3,000
3,000

3,000
3,000

ราคาทุน - สุทธิ
2560
2559

1,799
1,799

มูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย
สุทธิ
2560
2559

-

เงินปันผลรับ
2560
2559

-

เงินปันผลรับ
2560
2559

-

-

55

ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั เอ็นเนเกท (ประเทศไทย) จากัด ซึ่ งเป็ นกิจการการร่ วมค้า เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ผูถ้ ือหุน้ มีมติให้บริ ษทั ดังกล่าวเลิกกิจการ โดยได้จดทะเบียนเลิกกิจการ
กับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 โดยบริ ษทั ดังกล่าวอยูใ่ นระหว่างการชาระบัญชี

3,000
3,000

2559

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2,718
2,718

มูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย
การด้อยค่า
2560
2559
2560
2559
(พันบาท)

กลุ่มบริ ษทั ไม่มีเงินลงทุนในการร่ วมค้าซึ่ งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีราคาที่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน

บริ ษทั เอ็นเนเกท (ประเทศไทย) จากัด
(อยูร่ ะหว่างการชาระบัญชี )
รวม

30.00

ทุนชาระแล้ว
2560
2559

งบกำรเงินรวม

รายงานประจำ � ปี 2560

บริ ษทั เอ็นเนเกท (ประเทศไทย) จากัด
(อยูร่ ะหว่างการชาระบัญชี )
รวม

สัดส่ วน
ความเป็ นเจ้าของ
2560
2559
(ร้ อยละ)

เงินลงทุนในการร่ วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และเงินปั นผลรับสาหรับแต่ละปี มีดงั นี้

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
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บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
ตารางต่อไปนี้สรุ ปข้อมูลทางการเงินของส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในการร่ วมค้าที่ไม่มีสาระสาคัญจากจานวนเงินที่
รายงานในงบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั

มูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้าที่ไม่มีสาระสาคัญ
ส่ วนแบ่งของกลุ่มบริ ษทั ใน
- ขาดทุน
- กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
- กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวม

การร่ วมค้าที่ไม่มีสาระสาคัญ
2560
2559
(พันบาท)
1,799
2,718
(919)
(919)

(611)
(611)

11 เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
(พันบาท)
2,979,173
2,979,173
104,640
250
(250)
3,083,813
2,979,173

ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่า
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

56

100
100
100
76
100
100

100

2559

100
100
100
100
100

(ร้ อยละ)

1,000

1,500,000
57,373
3,500
400,000
240,000

2560

1,000

1,500,000
57,373
3,500
400,000
240,000

2559

1,000
3,083,813

2,301,000
57,373
3,500
408,640
312,300

2560

ราคาทุน

1,000
2,979,173

2,301,000
57,373
3,500
304,000
312,300

2559

2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

-

-

(พันบาท)

การด้อยค่า
2559

-

-

1,000
3,083,813

2,301,000
57,373
3,500
408,640
312,300

2560

1,000
2,979,173

2,301,000
57,373
3,500
304,000
312,300

2559

ราคาทุน - สุทธิ

924,420

886,500
37,920

2560

898,920

855,000
43,920

2559

เงินปันผลรับ

57

ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เอสพีซีจี ลี สซิ่ ง จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย เมื่อวันที่ 22 พฤศจิ กายน 2560 ผูถ้ ือหุ ้นมีมติให้บริ ษทั ดังกล่าวเลิกกิ จการ โดยได้จดทะเบี ยนเลิกกิ จการกับ
กระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 โดยบริ ษทั ดังกล่าวอยูใ่ นระหว่างการชาระบัญชี

บริ ษทั ย่อยทั้งหมดดาเนินธุรกิจในประเทศไทย

บริษทั ย่อยทางตรง
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ จากัด
บริ ษทั สตีล แอนด์ โซล่า รู ฟ จากัด
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ เอ็นจีเนี ยริ่ ง จากัด
บริ ษทั โซลาร์ เพาเวอร์ รู ฟ จากัด
บริ ษทั โซลาร์ เพาเวอร์ แอสเซ็ท จากัด
บริ ษทั เอสพีซีจี ลีสซิ่ ง จากัด
(อยูร่ ะหว่างการชาระบัญชี )

2560

ทุนชาระแล้ว

รายงานประจำ � ปี 2560

สัดส่วนความเป็ นเจ้าของ

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และเงินปั นผลรับจากเงินลงทุนสาหรับแต่ละปี มีดงั นี้

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
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บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
การเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริ ษัทย่ อย
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 บริ ษทั ได้ทาสัญญาซื้ อขายหุ น้ กับบุคคลภายนอกและบุคคลที่เกี่ ยวข้องกัน เพื่อซื้ อหุ ้น
สามัญในบริ ษทั โซลาร์ เพาเวอร์ รู ฟ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ในสัดส่ วนร้อยละ 24 ของทุนที่ ออกและ
ชาระแล้ว เป็ นจานวนเงิ น 104.64 ล้านบาท ภายหลังการซื้ อหุ ้นทาให้กลุ่มบริ ษทั มี ส่วนได้เสี ยในบริ ษทั โซลาร์
เพาเวอร์ รู ฟ จากัด เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 76 เป็ นร้อยละ 100
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้ทาสัญญาซื้ อขายหุ ้นกับบรรษัท
เงิ นทุนระหว่างประเทศ เพื่อซื้ อหุ ้นสามัญในบริ ษทั ย่อยทางอ้อม 3 แห่ ง ได้แก่ บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1)
จากัด ในสัดส่ วนร้อยละ 2.45 เป็ นจานวนเงิน 88.05 ล้านบาท บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จากัด ในสัดส่ วน
ร้อยละ 1.19 เป็ นจานวนเงิน 40.74 ล้านบาท และบริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จากัด ในสัดส่ วนร้อยละ 1.18
เป็ นจานวนเงิน 40.88 ล้านบาท
12

ส่ วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่ มอี ำนำจควบคุม
ตารางต่อไปนี้ สรุ ปข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มบริ ษทั ย่อยแต่ละรายของกลุ่มบริ ษทั ที่ มีส่วนได้เสี ยที่ ไม่มีอานาจควบคุมที่ มี
สาระสาคัญ
31 ธันวำคม 2560
กลุ่มบริ ษทั
บริ ษทั ย่อยอื่นที่
โซล่า เพาเวอร์ ไม่มีสาระสาคัญ
(พันบาท)
909,310
17,512,122
2,203,304
8,698,388
7,519,740
1,466,650
26,739

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ สุทธิ
มูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

58

รวม

1,493,389
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บริ ษ ั ท เอสพี ซ ี จ ี จำ � กั ด (มหาชน)

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

รายได้
กาไร
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
กาไรที่แบ่งให้กบั ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นที่แบ่งให้กบั ส่ วนได้เสี ยที่
ไม่มีอานาจควบคุม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิม่ ขึน้ สุ ทธิ

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ สุทธิ
มูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

31 ธันวำคม 2560
กลุ่มบริ ษทั
บริ ษทั ย่อยอื่นที่
โซล่า เพาเวอร์ ไม่มีสาระสาคัญ
(พันบาท)
4,165,650
2,499,598
(20)
2,499,578
259,671
38,109
4

รวม

297,780

7

11

3,663,314
22,179
(3,679,781)
5,712
31 ธันวำคม 2559
กลุ่มบริ ษทั
บริ ษทั ย่อยอื่นที่
โซล่า เพาเวอร์ ไม่มีสาระสาคัญ
(พันบาท)
979,020
18,137,583
2,303,646
10,765,547
6,047,410
1,352,142
119,128

รวม

1,471,270

รายงานประจำ � ปี 2560
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บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

รายได้
กาไร
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
กาไรที่แบ่งให้กบั ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นที่แบ่งให้กบั ส่ วนได้เสี ยที่
ไม่มีอานาจควบคุม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดลดลงสุ ทธิ

31 ธันวำคม 2559
กลุ่มบริ ษทั
บริ ษทั ย่อยอื่นที่
โซล่า เพาเวอร์ ไม่มีสาระสาคัญ
(พันบาท)
4,256,636
2,461,604
53
2,461,657
286,269
16,989
19
(731,028)
1,169,858
(440,971)
(2,141)

(72)

รวม

303,258
(53)

13

1,971,737
665
1,972,402
20,651
1,993,053

ที่ดิน

1,177,649
5,363
1,320
(3,257)
1,181,075
49,347
1,593
(3,119)
1,228,896

61

16,923,069
59,440
(2,457)
(13,767)
16,966,285
8,386
(2,434)
(28,372)
16,943,865

แผงเซลล์แสงอาทิตย์
อาคาร ส่วน
เครื่ องแปลง
ปรับปรุ งอาคาร
กระแสไฟฟ้ า
อุปกรณ์ และ
และโครงสร้าง
พื้นฐาน
เครื่ องจักร

18,621
8,849
3,154
(5,436)
25,188
8,816
(2,138)
31,866

เครื่ องใช้
สานักงาน
(พันบาท)

งบกำรเงินรวม

20,966
3,101
(4,725)
19,342
4,949
(5,024)
19,267

ยานพาหนะ

3
2,049
(2,049)
(3)
-

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

20,112,045
79,467
(32)
(27,188)
20,164,292
92,149
(841)
(38,653)
20,216,947

รวม

รายงานประจำ � ปี 2560

รำคำทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้น
โอน
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 1 มกรำคม 2560
เพิ่มขึ้น
โอน
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
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บริ ษ ั ท เอสพี ซ ี จ ี จำ � กั ด (มหาชน)

ค่ าเสื่อมราคา
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
โอน
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 1 มกรำคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
โอน
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

ที่ดิน

-

147,147
49,601
(3,165)
193,583
55,057
286
(1,147)
247,779

62

1,625,673
578,019
(7)
(2,170)
2,201,515
571,994
(1,063)
(7,737)
2,764,709

แผงเซลล์แสงอาทิตย์
อาคาร ส่วน
เครื่ องแปลง
กระแสไฟฟ้ า
ปรับปรุ งอาคาร
อุปกรณ์ และ
และโครงสร้าง
พื้นฐาน
เครื่ องจักร

12,802
5,078
(4,477)
13,403
4,826
(232)
17,997

เครื่ องใช้
สานักงาน
(พันบาท)

งบกำรเงินรวม

11,954
3,576
(3,409)
12,121
2,625
(4,072)
10,674

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

-

1,797,576
636,274
(7)
(13,221)
2,420,622
634,502
(777)
(13,188)
3,041,159

รวม
รายงานประจำ � ปี 2560
บริ ษ ั ท เอสพี ซ ี จ ี จำ � กั ด (มหาชน)
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ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของกลุ่มบริ ษทั
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 1 มกรำคม 2560
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของกลุ่มบริ ษทั
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

1,993,053
1,993,053

1,972,402
1,972,402

1,971,737
1,971,737

ที่ดิน

981,117
981,117

987,492
987,492

1,030,502
1,030,502

63

14,179,156
14,179,156

14,764,770
14,764,770

15,297,396
15,297,396

แผงเซลล์แสงอาทิตย์
อาคาร ส่วน
เครื่ องแปลง
กระแสไฟฟ้ า
ปรับปรุ งอาคาร
อุปกรณ์ และ
และโครงสร้าง
พื้นฐาน
เครื่ องจักร

13,623
246
13,869

11,785
11,785

5,819
5,819

เครื่ องใช้
สานักงาน
(พันบาท)

งบกำรเงินรวม

4,242
4,351
8,593

4,428
2,793
7,221

2,942
6,070
9,012

ยานพาหนะ

-

-

3
3

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

17,171,191
4,597
17,175,788

17,740,877
2,793
17,743,670

18,308,399
6,070
18,314,469

รวม

รายงานประจำ � ปี 2560

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของกลุ่มบริ ษทั
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
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รำคำทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้น
โอน
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 1 มกรำคม 2560
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

17,412
17,412
17,412

ที่ดิน

24,382
396
1,294
26,072
30,084
56,156

อาคารและ
ส่วนปรับปรุ ง
อาคาร
(พันบาท)
5,824
2,800
755
(1,289)
8,090
2,520
(659)
9,951

เครื่ องใช้
สานักงาน

9,999
1,690
11,689
3,550
(4,000)
11,239

ยานพาหนะ

งบกำรเฉพำะกิจกำร

2,049
(2,049)
-

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

57,617
6,935
(1,289)
63,263
36,154
(4,659)
94,758

รวม

รายงานประจำ � ปี 2560
บริ ษ ั ท เอสพี ซ ี จ ี จำ � กั ด (มหาชน)
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ที่ดิน

-

11,839
1,639
13,478
4,851
18,329

อาคารและ
ส่วนปรับปรุ ง
อาคาร
(พันบาท)

3,645
1,196
(1,165)
3,676
1,604
(592)
4,688

เครื่ องใช้
สานักงาน

4,778
2,235
7,013
1,666
(3,232)
5,447

ยานพาหนะ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

-

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

20,262
5,070
(1,165)
24,167
8,121
(3,824)
28,464

รวม

รายงานประจำ � ปี 2560

ค่ าเสื่อมราคา
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 1 มกรำคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
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บริ ษ ั ท เอสพี ซ ี จ ี จำ � กั ด (มหาชน)

ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 1 มกรำคม 2560

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

17,412
17,412

17,412
17,412

17,412
17,412

ที่ดิน
(พันบาท)

5,263
5,263

4,414
4,414

2,179
2,179

เครื่ องใช้
สานักงาน

1,441
4,351
5,792

2,777
1,899
4,676

2,300
2,921
5,221

ยานพาหนะ

-

-

-

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

61,943
4,351
66,294

37,197
1,899
39,096

34,434
2,921
37,355

รวม

บริ ษ ั ท เอสพี ซ ี จ ี จำ � กั ด (มหาชน)

66

37,827
37,827

12,594
12,594

12,543
12,543

อาคารและ
ส่วนปรับปรุ ง
อาคาร

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

รายงานประจำ � ปี 2560
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บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
ราคาทรัพย์สินของบริ ษทั ก่ อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งได้คิดค่าเสื่ อมราคาเต็มจานวน
แล้วแต่ยงั คงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจานวน 7.01 ล้านบาท (2559: 6.67 ล้ านบาท)
14

สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
พลังงาน

งบกำรเงินรวม

ค่าความนิยม

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

รวม

(พันบาท)

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย
โอน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 1 มกรำคม 2560
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย
โอน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

57,895
57,895
57,895

11,286
11,286
11,286

48,325
10,945
(839)
32
58,463
221
(650)
841
58,875

117,506
10,945
(839)
32
127,644
221
(650)
841
128,056

ค่ าตัดจาหน่ าย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
จาหน่าย
โอน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 1 มกรำคม 2560
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
จาหน่าย
โอน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

4,632
2,315
6,947
2,315
9,262

-

7,921
5,524
(317)
7
13,135
5,862
(310)
777
19,464

12,553
7,839
(317)
7
20,082
8,177
(310)
777
28,726

67
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บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
พลังงาน

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 1 มกรำคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

53,263
50,948
48,633

งบกำรเงินรวม

ค่าความนิยม

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

รวม

11,286
11,286
11,286

40,404
45,328
39,411

104,953
107,562
99,330

(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(พันบาท)

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 1 มกรำคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

723
526
(16)
1,233
1,233

ค่ าตัดจาหน่ าย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 1 มกรำคม 2560
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

301
135
(2)
434
173
607

68

182

รายงานประจำ � ปี 2560

บริ ษ ั ท เอสพี ซ ี จ ี จำ � กั ด (มหาชน)

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(พันบาท)

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 1 มกรำคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
15

422
799
626

ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้

สิ นทรัพย์

รวม
การหักกลบรายการของภาษี
สิ นทรัพย์ (หนีส้ ิ น) ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชีสุทธิ

หนีส้ ิ น

2560

2559

158,097
(1,430)
156,667

(พันบาท)
161,221
(6,344)
(1,276)
1,430
159,945
(4,914)

สิ นทรัพย์

รวม
การหักกลบรายการของภาษี
สิ นทรัพย์ (หนีส้ ิ น) ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชีสุทธิ

งบกำรเงินรวม
2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2559
(13,776)
1,276
(12,500)

หนีส้ ิ น

2560

2559

2560

1,430
(1,430)
-

(พันบาท)
1,279
(6,263)
(1,279)
1,430
(4,833)

2559
(13,667)
1,279
(12,388)

รายงานประจำ � ปี 2560
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บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรวมที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดงั นี้

ณ วันที่
1 มกรำคม
2560
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนเผื่อขาย
หุน้ กู้
รวม
สุ ทธิ

งบกำรเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
ณ วันที่
กาไรหรื อ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น 31 ธันวำคม
2560
(หมายเหตุ 27)
(พันบาท)

159,227
1,994
161,221

(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
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บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

ณ วันที่
1 มกรำคม
2559
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนเผื่อขาย
หุน้ กู้
รวม
สุ ทธิ

71

งบกำรเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
ณ วันที่
กาไรหรื อ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น 31 ธันวำคม
2559
(หมายเหตุ 27)
(พันบาท)

156,107
1,793
157,900

3,120
201
3,321

-

159,227
1,994
161,221

9,607
10,247
19,854

(3,001)
(3,001)

(3,077)
(3,077)

6,530
7,246
13,776

138,046

6,322

3,077

147,445
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บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

ณ วันที่
1 มกรำคม
2560
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
ณ วันที่
กาไรหรื อ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น 31 ธันวำคม
2560
(หมายเหตุ 27)
(พันบาท)

1,279
1,279

151
151

-

1,430
1,430

หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนเผื่อขาย
หุน้ กู้
รวม

6,421
7,246
13,667

(2,545)
(2,545)

(4,859)
(4,859)

1,562
4,701
6,263

สุ ทธิ

(12,388)

2,696

4,859

(4,833)

186

รายงานประจำ � ปี 2560

บริ ษ ั ท เอสพี ซ ี จ ี จำ � กั ด (มหาชน)

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

ณ วันที่
1 มกรำคม
2559
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
ณ วันที่
กาไรหรื อ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น 31 ธันวำคม
2559
(หมายเหตุ 27)
(พันบาท)

1,136
1,136

143
143

-

1,279
1,279

หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนเผื่อขาย
หุน้ กู้
รวม

9,496
10,247
19,743

(3,001)
(3,001)

(3,075)
(3,075)

6,421
7,246
13,667

สุ ทธิ

(18,607)

3,144

3,075

(12,388)

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยงั ไม่ได้รับรู ้ เกิดจากรายการดังต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม
2560
2559
ยอดขาดทุนยกไป

639,248

(พันบาท)
630,157

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
-

-

ขาดทุนทางภาษีจะสิ้ นอายุในระหว่างปี 2560 ถึง 2565 ผลต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีที่ยงั ไม่สิ้นอายุตามกฎหมายเกี่ยวกับ
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั นั้น กลุ่มบริ ษทั ยังมิได้รับรู ้รายได้ดงั กล่าวเป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่ องจากยังไม่มี
ความแน่นอนว่าจะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีดงั กล่าว
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บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
16

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอืน่
งบกำรเงินรวม
2560
2559
ค่ารับประกันเครื่ องแปลงกระแสไฟฟ้ ารอตัดจ่าย
อื่นๆ
รวม

17

682,852
4,525
687,377

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559

(พันบาท)
711,184
4,816
716,000

1,351
1,351

1,638
1,638

หนีส้ ิ นที่มภี ำระดอกเบีย้
งบกำรเงินรวม
2560
2559
ส่ วนที่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
- ส่ วนที่มีหลักประกัน
ส่ วนของหุน้ กูท้ ี่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
- ส่ วนที่มีหลักประกัน
- ส่ วนที่ไม่มีหลักประกัน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่ วนที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
รวมส่ วนที่หมุนเวียน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
(พันบาท)

10,938

-

-

-

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

909,409
1,792,868
2,702,277

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

909,409
1,792,868
2,702,277

1,392

1,352

1,168

883

2,952,815

2,703,629

2,941,653

2,703,160
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บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
งบกำรเงินรวม
2560
2559
ส่ วนที่ไม่ หมุนเวียน
หุน้ กู้
- ส่ วนที่มีหลักประกัน
- ส่ วนที่ไม่มีหลักประกัน

(พันบาท)

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

1,720,894
8,880,598
10,601,492

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

1,720,894
8,880,598
10,601,492

2,012

566

2,012

566

7,663,026

10,602,058

7,663,026

10,602,058

10,615,841

13,305,687

10,604,679

13,305,218

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวมส่ วนที่ไม่ หมุนเวียน
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559

หุ้นกู้
รายละเอียดของหุน้ กูข้ องบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2560
2559
หุน้ กู้
หั ก ค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กูร้ อตัดจาหน่าย
หั ก ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
รวม

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

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559

(พันบาท)
13,340,000
10,625,000
(36,231)
(23,501)
13,303,769
10,601,499
(2,702,277) (2,940,485)
10,601,492
7,661,014

13,340,000
(36,231)
13,303,769
(2,702,277)
10,601,492

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 บริ ษทั ออกหุ ้นกูม้ ีผคู ้ ้ าประกัน ชนิ ดทยอยชาระคื นเงิ นต้น ในวงเงิ นมูลค่า 4,000
ล้านบาท ซึ่ งหุน้ กูด้ งั กล่าวมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 5.55 ต่อปี และมีกาหนดชาระเงินต้นทุก 6 เดือน และชาระดอกเบี้ย
ทุก 3 เดือน โดยครบกาหนดไถ่ถอนในวันที่ 30 มิถุนายน 2562
75
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บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ออกหุ น้ กูช้ นิ ดระบุชื่อผูถ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีประกัน ชาระคืนเงินต้นวัน
เดี ยวกับวันครบกาหนดไถ่ถอนและไม่มีผูแ้ ทนให้แก่สถาบันการเงิ นและผูล้ งทุนรายใหญ่ในวงเงิ นมูลค่า 12,500
ล้านบาท แบ่งเป็ น 8 ชุด โดยแต่ละชุดมีกาหนดจ่ายชาระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยครบกาหนดไถ่ถอนตั้งแต่เดือน
ธันวาคม 2559 ถึง 2566
รายละเอียดของหุน้ กู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริ ษทั มีดงั นี้
มูลค่า
(ล้ านบาท)
4,000
1,800
1,800
1,700
1,700
1,250
650

อัตราดอกเบี้ย
(ร้ อยละต่ อปี )
5.55
2.66
2.97
3.37
3.62
3.80
3.94

อายุหุน้ กู้
(ปี )
5 ปี 1 เดือน
3 ปี
4 ปี
5 ปี
6 ปี
7 ปี
8 ปี

วันครบกาหนดไถ่ถอนหุ น้ กู้
30 มิถุนายน 2562
16 ธันวาคม 2561
16 ธันวาคม 2562
16 ธันวาคม 2563
16 ธันวาคม 2564
16 ธันวาคม 2565
16 ธันวาคม 2566

การเคลื่อนไหวสาหรับหุ น้ กูซ้ ่ ึ งรวมถึงส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
และ 2559 สรุ ปได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2560
2559
ณ วันที่ 1 มกราคม
จ่ายชาระคืนหุน้ กู้
ปรับปรุ งหุ น้ กูต้ ามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

13,303,769
(2,715,000)
12,730
10,601,499

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559

(พันบาท)
15,768,770
13,303,769
(2,480,000) (2,715,000)
14,999
12,730
13,303,769
10,601,499

15,768,770
(2,480,000)
14,999
13,303,769
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บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
หุน้ กูส้ ่ วนที่มีหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดของหลักประกันซึ่ งเป็ นสิ นทรัพย์ดงั นี้

หมายเหตุ
เงินลงทุนระยะยาวอื่น

6

งบกำรเงินรวม
2560
2559
340,000

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559

(พันบาท)
340,000
340,000

340,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริ ษทั มีวงเงินสิ นเชื่ อซึ่ งยังมิได้เบิกใช้เป็ นจานวนเงินรวม 140 ล้านบาท (2559: 400
ล้ านบาท)
18

เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ นื่

หมายเหตุ
กิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
กิจกำรอืน่ ๆ
เจ้าหนี้การค้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายได้รับล่วงหน้า
หนี้สินจากสัญญาแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
อื่นๆ
รวม

4

งบกำรเงินรวม
2560
2559
259,064

(พันบาท)
148,163

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

77

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
98

972

697,124
25,391
36,175

8,960
-

9,491
-

38,890
15,206
86,425
899,211
1,047,374

13,118
33,106
55,184
55,282

15,206
21,569
46,266
47,238
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บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
19 ทุนเรือนหุ้น
มูลค่าหุน้
ต่อหุน้
(บาท)

2560
จานวนหุน้

2559
จานวนเงิน
จานวนหุน้
(พันหุ้ น / พันบาท)

จานวนเงิน

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
ออกหุ น้ ใหม่
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
- หุ้นสำมัญ

1
1

923,990
92,399

923,990
92,399

923,990
-

923,990
-

1

1,016,389

1,016,389

923,990

923,990

หุ้นที่ออกและชาระแล้ ว
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
- หุ้นสำมัญ

1

923,990

923,990

923,990

923,990

1

923,990

923,990

923,990

923,990

การเพิ่มทุนจดทะเบียน
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ผูถ้ ือหุ น้ มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั แบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) เพื่อรองรับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้แก่บุคคล
ในวงจากัด (Private Placement) จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 923.99 ล้านบาท เป็ น 1,016.39 ล้านบาท โดยการ
ออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 92.40 ล้านบาท (แบ่งเป็ น 92,399,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท) บริ ษทั ได้จดทะเบียน
เพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560
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บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
20

ส่ วนเกินทุนและสำรอง
ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขายหุ ้นสู งกว่า
มูลค่าหุน้ ที่จดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนาค่าหุน้ ส่ วนเกินนี้ต้ งั เป็ นทุนสารอง (“ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ ”) ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้
นี้จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
สารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั จะต้องจัดสรรทุ นสารอง
(“สารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
สารองดังกล่าวมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสารองนี้จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในส่ วนของเจ้าของประกอบด้วยผลรวม
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจนกระทัง่ มีการตัดรายการหรื อเกิดการด้อยค่า
การเคลื่อนไหวในทุนสารอง
การเคลื่อนไหวในทุนสารองแสดงรายการในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้

รายงานประจำ � ปี 2560

บริ ษ ั ท เอสพี ซ ี จ ี จำ � กั ด (มหาชน)

193

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
21

ส่ วนงำนดำเนินงำน
กลุ่มบริ ษทั มีส่วนงานที่ รายงาน ดังรายละเอียดข้างล่าง ซึ่ งเป็ นหน่วยงานธุ รกิ จที่ สาคัญของกลุ่มบริ ษทั หน่วยงาน
ธุ รกิจที่สาคัญนี้ ผลิตและให้บริ การที่แตกต่างกัน และมีการบริ หารจัดการแยกต่างหาก เนื่ องจากใช้เทคโนโลยีและ
กลยุทธ์ทางการตลาดที่แตกต่างกัน ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสูงสุ ดด้านการดาเนินงานสอบทานรายงานการจัดการภายใน
ของแต่ละหน่วยงานธุรกิจที่สาคัญอย่างน้อยทุกไตรมาส การดาเนินงานของแต่ละส่ วนงานที่รายงานของกลุ่มบริ ษทั
โดยสรุ ปมีดงั นี้




ส่ วนงาน 1 ธุรกิจผลิต จาหน่าย และให้บริ การติดตั้งหลังคาเหล็ก
ส่ วนงาน 2 ธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
ส่ วนงาน 3 ธุรกิจอื่นๆ (ซึ่ งประกอบด้วยส่ วนงานธุรกิจจาหน่าย และให้บริ การติดตั้งหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์
และอื่นๆ)

ข้อมูลผลการดาเนิ นงานของแต่ละส่ วนงานที่รายงานได้รวมอยู่ดงั ข้างล่างนี้ ผลการดาเนิ นงานวัดโดยใช้กาไรก่อน
ภาษีเงิ นได้ของส่ วนงาน ซึ่ งนาเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้าน
การดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ผูบ้ ริ หารเชื่อว่าการใช้กาไรก่อนภาษีเงินได้ในการวัดผลการดาเนิ นงานนั้นเป็ นข้อมูล
ที่ เ หมาะสมในการประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของส่ ว นงานและสอดคล้อ งกับ กิ จ การอื่ น ที่ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน

11
(566)
(555)

รายได้ดอกเบี้ย
ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนสุทธิทางการเงิน

กำไรตำมส่ วนงำนก่อนหักภำษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี

2,208
(302)
1,906

-

2,763

กาไรจากการดาเนินงาน

ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า

213,030
213,030

2,919
(664)
2,255

-

19
(513)
(494)

3,413

216,701
216,701

ธุรกิจผลิต จาหน่าย
และให้บริ การติดตั้ง
หลังคาเหล็ก
2560
2559

2,536,252
42
2,536,294

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

81

-

257
(729,200)
(728,943)

3,265,195

4,399,278
4,399,278

-

326
(604,193)
(603,867)

3,182,855

4,301,286
4,301,286

ธุรกิจผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์
2560
2559

1,227,337
(61,203)
1,166,134

(919)

518,586
(492,876)
25,710

278,126

115,807

1,011,525
(11,961)
999,564

(611)

565,828
(568,419)
(2,591)

ธุรกิจอื่น ๆ

2559
(พันบาท)
1,608,860
928,323
1,529,395
1,649,070
3,138,255
2,577,393

2560

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

-

(479,465)
479,465
-

2,771

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

(923,775)
3,129
(920,646)

-

(552,915)
552,915
-

(24,855)

(1,649,070)
(1,649,070)

ตัดรายการระหว่างกัน
2560
2559

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

รวม

2,626,921
(9,454)
2,617,467

(611)

13,189
(745,217)
(732,028)

3,359,560

5,544,302
5,544,302

2559

รายงานประจำ � ปี 2560

รายได้จากส่ วนงานธุรกิจ
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
รวมรายได้และรายได้อื่น

ข้ อมูลเกีย่ วกับส่ วนงานที่รายงาน

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
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หนีส้ ิ นตำมส่ วนงำนที่รำยงำน
เงินกูย้ มื
หุน้ กู้
หนี้สินที่ไม่ได้ปันส่ วน
รวมหนีส้ ิ น

สิ นทรัพย์ ตำมส่ วนงำนที่รำยงำน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
สิ นทรัพย์ที่ยงั ไม่ได้ปันส่ วน
รวมสิ นทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

15,938
-

37,819
-

7,000
-

39,430
-

ธุรกิจผลิต จาหน่าย
และให้บริ การติดตั้ง
หลังคาเหล็ก
2560
2559

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

11,005,356
-

17,094,227
66,137
128,678

269,700
10,601,499

80,499
1,799
1,374,930
251,542
340,000

2560

13,303,769

47,639
2,718
2,786,554
340,000

2559
(พันบาท)

ธุรกิจอื่น ๆ

(11,280,056)
-

(36,757)
-

(13,119,826)
-

(41,895)
-

ตัดรายการระหว่างกัน
2560
2559

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

17,175,788
1,799
1,441,067
251,542
468,678
3,687,764
23,026,638

2560

รวม

13,303,769
1,162,617
14,466,386

17,743,670
2,718
2,904,750
468,678
3,112,460
24,232,276

2559

บริ ษ ั ท เอสพี ซ ี จ ี จำ � กั ด (มหาชน)

82

13,112,826
-

17,698,496
118,196
128,678

ธุรกิจผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์
2560
2559

รายงานประจำ � ปี 2560
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บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
22

รำยได้ จำกกำรขำยและกำรให้ บริกำร
งบกำรเงินรวม
2560
2559
รายได้จากการขายไฟฟ้ า
รายได้เงินอุดหนุนส่ วนเพิ่มราคารับซื้ อไฟฟ้ า
รายได้จากการขายและให้บริ การติดตั้งหลังคา
รายได้จากการขายสิ นค้า
รวม

23

1,194,941
3,078,087
1,561,528
173,797
6,008,353

(พันบาท)
1,235,007
3,126,500
931,145
155,444
5,448,096

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
-

-

รำยได้ อนื่
งบกำรเงินรวม
2560
2559
รายได้เงินปันผล
รายได้ดอกเบี้ย
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนอื่น
รายได้ค่าบริ หารจัดการ
อื่นๆ
รวม

39,458
68,370
6,996
114,824

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559

(พันบาท)
924,420
13,189
518,467
71,433
59,693
109,356
11,584
3,468
96,206
1,615,404

898,920
565,797
63,477
105,021
3,637
1,636,852

รายงานประจำ � ปี 2560
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บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
24

ค่ ำใช้ จ่ำยผลประโยชน์ พนักงำน
งบกำรเงินรวม
2560
2559
เงินเดือนและค่าแรง
ค่าล่วงเวลาและโบนัส
โครงการสมทบเงินที่กาหนดไว้
โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
อื่นๆ
รวม

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

(พันบาท)
58,728
10,064
1,156
1,006
18,873
89,827

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
31,674
5,848
696
753
2,710
41,681

31,564
5,545
656
721
13,846
52,332

โครงการสมทบเงินที่ กาหนดไว้
บริ ษทั ในกลุ่มหลายแห่ งได้จดั ตั้งกองทุ นสารองเลี้ ยงชี พสาหรั บพนักงานของบริ ษทั บนพื้นฐานความสมัครใจของ
พนักงานในการเป็ นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 ถึง อัตราร้อยละ 6 ของเงินเดือน
ทุกเดือน และกลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสารองเลี้ยงชี พนี้ ได้
จดทะเบียนเป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชี พตามข้อกาหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจ้ ดั การกองทุนที่
ได้รับอนุญาต

84
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บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
25

ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
งบการเงินได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ ค่าใช้จ่ายตามลักษณะได้เปิ ดเผยตามข้อกาหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับต่าง ๆ ดังนี้
งบกำรเงินรวม
2560
2559
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าคงเหลือ
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าบริ หารจัดการและสาธารณูปโภค
ต้นทุนจ้างเหมาติดตั้งโซล่ารู ฟ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน
ค่านายหน้า
ภาษีป้ายและภาษีโรงเรื อน
ค่าเบี้ยประกันภัย
อื่นๆ
รวมต้ นทุนขำยและกำรให้ บริกำร ค่ ำใช้ จ่ำย ในกำร
ขำยและจัดจำหน่ ำย และค่ ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำร

26

(128,097)
1,270,021
642,804
290,609
208,847
90,266
64,799
26,929
24,051
126,975
2,617,204

ต้ นทุนทำงกำรเงิน

(พันบาท)
615,496
293,083
644,166
270,199
117,426
89,827
155
45,650
28,335
67,216
2,171,553

งบกำรเงินรวม
2560
2559

ดอกเบี้ยจ่ าย
หุน้ กู้
เงินกูแ้ ละเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคาร
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
รวมดอกเบีย้ จ่ ำย
ต้นทุนทางการเงินอื่น
รวม

485,632
317
132,111
618,060
110
618,170
85

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
8,426
9,841
41,681
606
48,868

5,336
7,374
52,332
810
26,159

109,422

92,011

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
(พันบาท)

567,994
311
158,661
726,966
18,251
745,217

485,632
485,632
89
485,721

567,994
567,994
130
568,124

รายงานประจำ � ปี 2560
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บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
27

ภำษีเงินได้
ภาษีเงินได้ ที่รับรู้ในกาไรหรื อขาดทุน

หมายเหตุ
ภำษีเงินได้ ของงวดปัจจุบัน
สาหรับงวดปัจจุบนั
ภาษีงวดก่อนๆที่บนั ทึกต่าไป
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
รวมค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้

งบกำรเงินรวม
2560
2559

(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559

64,185
17
64,202

15,776
15,776

22,301
110
22,411

8,665
8,665

577
577
64,779

(6,322)
(6,322)
9,454

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

(3,144)
(3,144)
5,521

15

การกระทบยอดเพือ่ หาอัตราภาษีที่แท้ จริ ง
งบกำรเงินรวม
2560

กาไรก่อนภาษีเงินได้รวม
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้ที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ผลขาดทุนในปี ปัจจุบนั ที่ไม่รับรู ้เป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การใช้ผลขาดทุนทางภาษีที่เดิมไม่ได้บนั ทึก
ภาษีงวดก่อนๆที่บนั ทึกต่าไป
รวม

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20

2.2
86

2559
(พันบาท)
2,886,884
577,377
(521,792)
1,744
7,433
17
64,779

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20

0.4

(พันบาท)
2,626,921
525,384
(516,486)
4,875
7,214
(11,533)
9,454
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บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560

กาไรก่อนภาษีเงินได้รวม
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้ที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
การใช้ขาดทุนทางภาษีที่เดิมไม่ได้บนั ทึก
ภาษีงวดก่อนๆที่บนั ทึกต่าไป
รวม

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20

1.9

2559
(พันบาท)
1,020,261
204,052
(185,781)
1,334
110
19,715

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20

0.6

(พันบาท)
976,717
195,343
(179,784)
307
(10,345)
5,521

การลดอัตราภาษีเงินได้ นิติบคุ คล
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 42 พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559 ให้ปรับลดอัตราภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลเหลืออัตราร้อยละ 20 ของกาไรสุ ทธิ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559
เป็ นต้นไป
28

สิ ทธิประโยชน์ จำกกำรส่ งเสริมกำรลงทุน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนอนุมตั ิให้กลุ่มบริ ษทั ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์หลายประการในฐานะผูไ้ ด้รับการส่ งเสริ ม
การลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์พอสรุ ป
สาระสาคัญได้ดงั นี้
(ก) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีสาหรับเครื่ องจักรที่ได้รับอนุมตั ิโดยคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน
(ข) ให้ไ ด้รั บยกเว้นภาษี เ งิ นได้นิติ บุ ค คลส าหรั บกาไรสุ ท ธิ ที่ไ ด้จากการประกอบกิ จ การที่ ไ ด้รั บการส่ งเสริ ม มี
กาหนดเวลาแปดปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
(ค) ให้ได้รับลดหย่อนภาษี เงิ นได้นิติบุคคลร้อยละ 50 สาหรับกาไรสุ ทธิ ที่ได้จากการประกอบกิ จการที่ ได้รับการ
ส่ งเสริ มมีกาหนดเวลาห้าปี นับแต่วนั ที่สิ้นสุ ดสิ ทธิ ประโยชน์ตามข้อ (ข)
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บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
เนื่องจากเป็ นกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน กลุ่มบริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อกาหนดตามที่ระบุไว้ใน
บัตรส่ งเสริ มการลงทุน
รายได้ที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนและที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนสรุ ปได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม

2560
กิจการที่
ได้รับการ
ส่งเสริ ม

ขายในประเทศ
4,273,028
ตัดรายการระหว่างกัน
รวมรำยได้
4,273,028

กิจการที่
ไม่ได้รับการ
ส่งเสริ ม

กิจการที่
ได้รับการ
ส่งเสริ ม

กิจการที่
ไม่ได้รับการ
ส่งเสริ ม

รวม

(พันบาท)
6,359,581
4,361,506
(351,228)
6,008,353
4,361,506

1,173,734
(87,144)
1,086,590

5,535,240
(87,144)
5,448,096

รวม

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

2559

29 กำไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน
กาไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 คานวณจากกาไรสาหรับปี ที่เป็ นส่ วนของผู ้
ถือหุน้ สามัญของบริ ษทั และจานวนหุน้ สามัญที่ออกจาหน่ายแล้วระหว่างงวดโดยแสดงการคานวณดังนี้
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
2560
2559
(พันบาท / พันหุ้ น)
กาไรสาหรับปี ที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ สามัญของบริ ษทั 2,524,325
2,314,209
1,000,546
971,196
จานวนหุน้ สามัญที่ออกจาหน่ายแล้ว
923,990
923,990
923,990
923,990
2.73
กำไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน (บาท)
2.50
1.08
1.05
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บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
30

เงินปันผล
ในการประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม 2560 คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิการจัดสรรเงินปั นผล
ระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในอัตราหุ น้ ละ 0.50 บาท เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 462 ล้านบาท เงินปั นผลดังกล่าวได้จ่าย
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในเดือนกันยายน 2560
ในการประชุมสามัญประจาปี ของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ผูถ้ ือหุ น้ มีมติอนุมตั ิ การจัดสรรกาไร
เป็ นเงินปันผลสาหรับผลประกอบการปี 2559 และกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรของบริ ษทั ในอัตราหุ น้ ละ 1.10 บาท
เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 1,016.39 ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ น้ ละ 0.40 บาท
เป็ นเงิ นจานวน 369.60 ล้านบาท คงเหลือเป็ นเงิ นปั นผลที่ จะจ่ายในอัตราหุ น้ ละ 0.70 บาท เป็ นจานวนเงิ นทั้งสิ้ น
646.79 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในเดือนพฤษภาคม 2560
ในการประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 5 สิ งหาคม 2559 คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิการจัดสรรเงินปั นผล
ระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในอัตราหุ น้ ละ 0.40 บาท เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 369.60 ล้านบาท เงินปั นผลดังกล่าวได้
จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในกันยายน 2559
ในการประชุมสามัญประจาปี ของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ผูถ้ ือหุ น้ มีมติอนุมตั ิ การจัดสรรกาไร
เป็ นเงินปั นผลสาหรับผลประกอบการปี 2558 และกาไรสะสมที่ ยงั ไม่จดั สรรของบริ ษทั ในอัตราหุ ้นละ 1.25 บาท
เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 1,154.99 ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ น้ ละ 0.44 บาท
เป็ นเงินจานวน 406.56 ล้านบาท คงเหลือเป็ นเงินปั นผลที่จะจ่ายในอัตราหุ ้นละ 0.81 บาท เป็ นเงินจานวนทั้งสิ้ น
748.43 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในเดือนพฤษภาคม 2559

31

เครื่องมือทำงกำรเงิน
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้ านการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากการดาเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการถือหรื อออกเครื่ องมือ
ทางการที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์ เพื่อการเก็งกาไรหรื อการค้า
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บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
การจัดการความเสี่ ยงเป็ นส่ วนที่สาคัญของธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั มีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุล
ของระดับความเสี่ ยงให้เป็ นที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ ยงและต้นทุนของการจัดการ
ความเสี่ ยง ฝ่ ายบริ หารได้มีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษทั อย่างต่อเนื่ องเพื่อให้มนั่ ใจ
ว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ ยงและการควบคุมความเสี่ ยง
การบริ หารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั คือการรักษาระดับเงินทุนให้มนั่ คงเพื่อรักษาความเชื่ อมัน่ ของนักลงทุน เจ้าหนี้
และความเชื่ อ มั่นของตลาดและก่ อให้เ กิ ด การพัฒ นาของธุ ร กิ จในอนาคต คณะกรรมการได้มีก ารก ากับดู แ ล
ผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั พิจารณาจากสัดส่ วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาเนิ นงานต่อส่ วนของ
เจ้าของรวม ซึ่ งไม่รวมส่ วนได้เสี ยที่ ไม่มีอานาจควบคุม อีกทั้งยังกากับดูแลระดับการจ่ายเงิ นปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น
สามัญ
ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึงความเสี่ ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาด ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการดาเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริ ษทั เนื่องจากดอกเบี้ยของเงินกูย้ ืมส่ วนใหญ่
มีอตั ราคงที่ กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกูย้ ืม (ดูหมายเหตุขอ้ 17) กลุ่มบริ ษทั ได้ลดความ
เสี่ ยงดังกล่าวโดยทาให้แน่ ใจว่าดอกเบี้ ยที่เกิดจากเงิ นกูย้ ืมส่ วนใหญ่มีอตั ราคงที่ และใช้เครื่ องมือทางการเงิ นที่ เป็ น
ตราสารอนุพนั ธ์ซ่ ึ งส่ วนใหญ่เป็ นสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย เพื่อใช้ในการจัดการความเสี่ ยงที่เกิดจากความผัน
ผวนของอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกูย้ ืมเป็ นการเฉพาะ
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งของหลักทรัพย์ที่เป็ นตราสารหนี้และเงินให้กยู้ ืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะที่ ครบกาหนด
ชาระหรื อกาหนดอัตราใหม่มีดงั นี้
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บริ ษ ั ท เอสพี ซ ี จ ี จำ � กั ด (มหาชน)

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้ อยละต่ อปี )
ปี 2560
ไม่ หมุนเวียน
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
รวม
ปี 2559
ไม่ หมุนเวียน
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
รวม

ภายใน 1 ปี

340,000
340,000

-

-

340,000
340,000

3.75

-

340,000
340,000

-

340,000
340,000

ภายใน 1 ปี

(ร้ อยละต่ อปี )

ไม่ หมุนเวียน
เงินให้กยู้ ืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
รวม

รวม

3.75

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง

ปี 2560
หมุนเวียน
เงินให้กยู้ ืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบกำรเงินรวม
หลังจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี หลังจาก 5 ปี
(พันบาท)

3.5
4

THBFIX3M
+1.55
3.50
5.65
3.75
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หลังจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5
ปี
หลังจาก 5 ปี
(พันบาท)

รวม

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 (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หลังจาก 1 ปี
ภายใน 1 ปี แต่ภายใน 5 ปี หลังจาก 5 ปี
(พันบาท)

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้ อยละต่ อปี )
ปี 2559
หมุนเวียน
เงินให้กยู้ ืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ไม่ หมุนเวียน
เงินให้กยู้ ืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
รวม

4

THBFIX3M
+1.65
3.50
5.65
3.75

รวม

7,000

-

-

7,000

1,813,370
17,850
276,250
2,114,470

7,036,051
111,563
1,677,812
340,000
9,165,426

1,681,080
31,662
467,188
2,179,930

10,530,501
161,075
2,421,250
340,000
13,459,826

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งของหนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะที่ครบกาหนดชาระหรื อ
กาหนดอัตราใหม่มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
หลังจาก 1 ปี
ภายใน 1 ปี แต่ภายใน 5 ปี หลังจาก 5 ปี
(พันบาท)

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้ อยละต่ อปี )
ปี 2560
หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
ไม่ หมุนเวียน
หุน้ กู้
รวม

รวม

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 (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
งบกำรเงินรวม
หลังจาก 1 ปี
ภายใน 1 ปี แต่ภายใน 5 ปี หลังจาก 5 ปี
(พันบาท)

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้ อยละต่ อปี )
ปี 2559
ไม่ หมุนเวียน
หุน้ กู้
รวม

2.47 - 5.55

2,702,277
2,702,277

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้ อยละต่ อปี )
ปี 2560
ไม่ หมุนเวียน
หุน้ กู้
รวม
ปี 2559
ไม่ หมุนเวียน
หุน้ กู้
รวม

ภายใน 1 ปี

8,703,407
8,703,407

1,898,085
1,898,085

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หลังจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี หลังจาก 5 ปี
(พันบาท)

รวม

13,303,769
13,303,769

รวม

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

2.47 - 5.55

2,702,277
2,702,277

8,703,407
8,703,407

1,898,085
1,898,085

13,303,769
13,303,769

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั มีสญ
ั ญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงเกี่ยวกับความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยที่อาจจะเกิดขึ้น
ในอนาคตส าหรั บ การจ่ า ยช าระดอกเบี้ ยหุ ้นกู้ จากอัต ราดอกเบี้ ยแบบลอยตัวที่ ไ ด้รั บ จากเงิ นให้กู้ยื มแก่ กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน เป็ นอัตราดอกเบี้ยคงที่ภายใต้สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย บริ ษทั ตกลงที่จะแลกเปลี่ยนผลแตกต่าง
ระหว่างจานวนดอกเบี้ ยแบบอัตราคงที่ และอัตราลอยตัวซึ่ งคานวณจากจานวนเงิ น ตามสัญญาที่ ตกลงไว้ในแต่ละ
ช่วงเวลาที่กาหนดไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จานวนเงิ นตามสัญญา 8,717 ล้านบาท (2559 : 10,531 ล้ านบาท)
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.31 และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX3M บวกร้อยละ 1.51
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บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
บริ ษทั ย่อยได้ทาสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ ยเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงเกี่ ยวกับความผันผวนของอัตราดอกเบี้ ยที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตสาหรับเงินกูย้ ืมระยะยาว จากอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวเป็ นอัตราดอกเบี้ยคงที่ภายใต้สัญญา
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ ย บริ ษทั ย่อยตกลงที่จะแลกเปลี่ยนผลแตกต่างระหว่างจานวนดอกเบี้ ยแบบอัตราคงที่และ
อัตราลอยตัวซึ่ งคานวณจากจานวนเงิ น ตามสัญญาที่ ตกลงไว้ในแต่ละช่วงเวลาที่ กาหนดไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 จานวนเงินตามสัญญา 8,509 ล้านบาท (2559: 11,184 ล้ านบาท) อัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ในระหว่างอัตราร้อยละ
4.37 ถึงร้อยละ 5.47 และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX3M บวกร้อยละ 1.80 ถึงร้อยละ 2.00 (2559 : อัตราดอกเบีย้
คงที่ อยู่ในระหว่ างอัตราร้ อยละ 4.37 ถึงร้ อยละ 5.47 และอัตราดอกเบีย้ ลอยตัว THBFIX3M บวกร้ อยละ 1.80 ถึงร้ อย
ละ 2.00)
ความเสี่ยงจากเงินตราต่ างประเทศ
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งเกิดจากการซื้ อสิ นค้าที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
กลุ่มบริ ษทั ได้ทาสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่ งรายการดังกล่าวจะมีอายุไม่เกินหนึ่ งปี เพื่อป้ องกัน
ความเสี่ ย งของสิ นทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ นทางการเงิ นที่ เ ป็ นเงิ นตราต่ างประเทศ สัญ ญาซื้ อขายเงิ นตราต่ างประเทศ
ล่วงหน้า ณ วันที่รายงานเป็ นรายการที่เกี่ยวข้องกับรายการซื้ อและขายสิ นค้าที่เป็ นเงินตราต่างประเทศในปี ถัดไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเป็ นผลมาจาก
การมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศดังนี้
งบกำรเงินรวม
2560
2559

เงินเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา
เงินลงทุนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มคี วำมเสี่ ยง
สั ญญำซื้อขำยเงินตรำต่ ำงประเทศ

39,393
39,393
-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
(พันบาท)
39,393
(267,664)
(267,664)
39,393
461,075
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ไม่มีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่เป็ นเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (2559:
12.81 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กาหรื อเที ยบเท่ าเงินบาท เป็ นจานวนเงิน 461.07 ล้ านบาท)
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บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
งบกำรเงินรวม
2560
2559

เงินยูโร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มคี วำมเสี่ ยง
สั ญญำซื้อขำยเงินตรำต่ ำงประเทศ

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

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
(พันบาท)
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจานวน 0.40 ล้านยูโร หรื อเทียบเท่าเงิน
บาท เป็ นจานวนเงิน 15.67 ล้านบาท (2559: ไม่ มี)
งบกำรเงินรวม
2560
2559

เงินเยน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มคี วำมเสี่ ยง
สั ญญำซื้อขำยเงินตรำต่ ำงประเทศ

(3,085)
(3,085)
3,085

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
(พันบาท)
(369,581)
(369,581)
369,581
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจานวน 10.51 ล้านเยน หรื อเทียบเท่าเงิน
บาท เป็ นจานวนเงิน 3.09 ล้านบาท (2559: 1,187.08 ล้ านเยนหรื อเที ยบเท่ าเงินบาท เป็ นจานวนเงิน 369.58 ล้ าน
บาท)
ความเสี่ยงทางด้ านสินเชื่อ
ความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่อ คือความเสี่ ยงที่ลกู ค้าหรื อคู่สัญญาไม่สามารถชาระหนี้ แก่กลุ่มบริ ษทั ตามเงื่อนไขที่ตกลง
ไว้เ มื่ อครบกาหนด ซึ่ งจะก่ อ ให้เ กิ ด ความเสี ยหายทางการเงิ นแก่ กลุ่ มบริ ษทั กลุ่มบริ ษ ทั มี ค วามเสี่ ยงด้านเครดิ ต
เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของบริ ษทั อยูภ่ ายใต้สญ
ั ญาระยะยาวกับคู่สญ
ั ญาน้อยราย อย่างไรก็ตามสัญญาโดยทัว่ ไปจะ
เป็ นหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาครัฐหรื อเอกชนที่มีขนาดใหญ่และมีความเสี่ ยงที่รับรู ้อยูใ่ นระดับต่า
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บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
ความเสี่ยงจากสภาพคล่ อง
กลุ่มบริ ษทั มีการควบคุมความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดให้เพียงพอต่อการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั และเพื่อทาให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
มูลค่ าตามบัญชีและมูลค่ ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิน มีมูลค่าที่ ใกล้เคียงกับ
มูลค่าตามบัญชีทุกรายการ ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้

มูลค่าตาม
บัญชี
31 ธันวำคม 2560
สินทรั พย์ ทางการเงินที่วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
ตราสารทุนที่เป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย
(ในกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น)
1,223.37
ตราสารหนี้ที่เป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย
(ในกองทุนส่ วนบุคคล)
258.84
ตราสารทุนที่เป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย
(ในกองทุนรวมตราสารทุน)
39.39
สินทรั พย์ ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
ที่ไม่ ได้ วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
340.00
หุน้ กู้
(10,601.50)
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
0.08

งบกำรเงินรวม
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
(ล้ านบาท)

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)
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บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

มูลค่าตาม
บัญชี

งบกำรเงินรวม
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
(ล้ านบาท)

รวม

31 ธันวำคม 2559
สินทรั พย์ ทางการเงินที่วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
ตราสารทุนที่เป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย
(ในกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น)
2,904.75

-

2,904.75

-

2,904.75

สินทรั พย์ ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
ที่ไม่ ได้ วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
340.00
หุน้ กู้
(13,303.77)
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
(38.89)

-

350.88
(13,636.14)
(424.43)
(42.29)

-

350.88
(13,636.14)
(424.43)
(42.29)

มูลค่าตาม
บัญชี
31 ธันวำคม 2560
สินทรั พย์ ทางการเงินที่วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
ตราสารทุนที่เป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย
(ในกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น)
1,052.88
ตราสารหนี้ที่เป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย
(ในกองทุนส่ วนบุคคล)
258.84
ตราสารทุนที่เป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย
(ในกองทุนรวมตราสารทุน)
39.39
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
(ล้ านบาท)

รวม

-

1,052.88

-

1,052.88

-

258.84

-

258.84

-

39.39

-

39.39
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บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

มูลค่าตาม
บัญชี
สินทรั พย์ ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
ที่ไม่ ได้ วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
หุน้ กู้
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

340.00
(10,601.50)
-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
(ล้ านบาท)

รวม

342.13
- (11,550.34)
47.75

342.13
- (11,550.34)
47.75

31 ธันวำคม 2559
สินทรั พย์ ทางการเงินที่วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
ตราสารทุนที่เป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย
(ในกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น)
2,643.59

-

2,643.59

-

2,643.59

สินทรั พย์ ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
ที่ไม่ ได้ วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
หุน้ กู้
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

350.88
- (13,636.14)
(61.27)

-

350.88
(13,636.14)
(61.27)

340.00
(13,303.77)
-

การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมระดับ 2 สาหรับตราสารทุนที่เป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย คานวณโดยใช้มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ณ วันที่รายงาน
สาหรั บตราสารหนี้ คานวณโดยใช้อตั ราผลตอบแทนที่ ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย ณ วันที่ รายงาน
สาหรั บตราสารอนุ พ นั ธ์ มูลค่ ายุติธรรมอ้างอิ งราคาจากนายหน้า มูลค่ า ยุติ ธรรมของเครื่ องมื อ ทางการเงิ นสะท้อ น
ผลกระทบของความเสี่ ยงด้านเครดิ ตและได้รวมการปรับปรุ งความเสี่ ยงด้านเครดิ ตของกลุ่มบริ ษทั และคู่สัญญาตาม
ความเหมาะสม
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บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
32

ภำระผูกพันกับกิจกำรที่ไม่ เกีย่ วข้ องกัน
งบกำรเงินรวม
2560
2559
ภาระผูกพันรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
(พันบาท)

-

20,330
20,330

-

-

2,134
2,170
4,304

1,069
1,768
2,837

-

-

จานวนเงินขั้นต่าที่ต้องจ่ ายในอนาคตทั้งสิ้น
ภายใต้ สัญญาบริ การ
ภายในหนึ่งปี
หลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

66,158
102,456
168,614

65,096
19,308
84,404

784
285
1,069

1,408
52
1,460

ภาระผูกพันอื่น ๆ
คาสัง่ ซื้ อที่ผขู ้ ายสิ นค้าตกลงแล้ว
หนังสื อค้ าประกันจากธนาคาร
รวม

110,604
132,616
243,220

331,626
211,200
542,826

-

-

จานวนเงินขั้นต่าที่ต้องจ่ ายในอนาคตทั้งสิ้น
ภายใต้ สัญญาเช่ าดาเนินงานที่บอกเลิกไม่ ได้
ภายในหนึ่งปี
หลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม
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บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
33 เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 บริ ษทั ได้ดาเนิ นการออกและเสนอขายหุ น้ กูส้ ่ วนที่เหลือ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 โดยการออกและเสนอขายหุ ้นกูใ้ นวงเงิ นไม่เกิ น 500 ล้านบาท เพื่อเพิ่ มสภาพคล่องทาง
การเงินของบริ ษทั หุน้ กูด้ งั กล่าวมีระยะเวลา 3 ปี และมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 2.2
ในการประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่ อวันที่ 31 มกราคม 2561 คณะกรรมการมีมติ อนุ มตั ิ การเสนอขายและ
จัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด ตามแบบมอบอานาจทัว่ ไป ตามที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 โดยอนุมตั ิให้ออกและจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนตามแบบมอบอานาจทัว่ ไป
จานวน 50 ล้านหุ น้ มูลค่าหุ น้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาทให้แก่บุคคลในวงจากัด ที่ราคาเสนอขายหุ น้ ละ 21.70 บาท รวม
เป็ นมูลค่าทั้งสิ้ น 1,085 ล้านบาท บริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื่อวันที่ 16
กุมภาพันธ์ 2561
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ เรื่ องจ่าย
เงินปั นผลสาหรับปี 2560 ในอัตราหุ น้ ละ 0.65 บาท เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 633.09 ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั ได้จ่ายปั นผล
ระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ ้นละ 0.50 บาท เมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม 2560 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 30 และจะ
จ่ายเงินปั นผลงวดสุ ดท้ายในอัตราหุ ้นละ 0.15 บาท ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เฉพาะผูท้ ี่มีสิทธิ รับเงินปั นผล ทั้งนี้ การจ่ายเงินปั น
ผลดังกล่าวขึ้นอยูก่ บั การอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 20 เมษายน 2561
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11 ความรับผิดชอบต่อสังคม

11.1 นโยบายภาพรวม

บริษทั เอสพีซจี ี จ�ำกัด (มหาชน) “SPCG” เล็งเห็นความ
ส�ำคัญเกี่ยวกับปัญหาการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ
ซึง่ เป็นปัญหาระดับโลก ทีท่ กุ ประเทศต้องร่วมมือกันลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกให้ตำ�่ กว่า 2% ตามอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่
ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations
Framework Convention on Climate Change: UNFCCC)
หรืออนุสญ
ั ญาฯ ร่วมกันกว่า 150 ประเทศทัว่ โลก
SPCG มุง่ มัน่ ในการพัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อมลภาวะ เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ปัจจุบนั สามารถพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มและจ�ำหน่ายไฟฟ้า
เชิงพาณิชย์กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ครบทั้ง 36 โครงการ
รวมก� ำ ลั ง การผลิ ต กว่ า  260 เมกะวั ต ต์ สามารถลดการ
ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 200,000 ตันต่อ
ปี ทั้งนี้ SPCG ยังตระหนักถึงความส�ำคัญของการให้ความรู้
ในหลักการท�ำงานของโครงการโซลาร์ฟาร์ม จึงได้จัดตั้ง
ศูนย์เรียนรู้โซล่าฟาร์ม (Solar Farm Education Center) ขึน้ ที่
โครงการโซลาร์ฟาร์มแห่งแรก ณ ต�ำบลดอนชมพู อ�ำเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชน และผูส้ นใจ ได้เข้าศึกษาการท�ำงานของโซล่าร์ฟาร์ม
อย่างใกล้ชดิ
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SPCG ตั้งปณิธานในการด�ำเนินธุรกิจควบคู่กับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่นยืนมาตลอด โดยปี 2560
ทีผ่ า่ นมา ได้มอบเงินสนับสนุนจ�ำนวน 200,000 บาท ส�ำหรับโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน ชุมชนบ้านห้วยโรงนอก
จังหวัดแพร่ และป่าชุมชนบ้านหนองทิศสอน จังหวัดมหาสารคาม จัดโดยกรมป่าไม้และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน) ซึง่ เป็นโครงการต่อเนือ่ งจากโครงการ ป่าชุมชนร่องบอน จังหวัดเชียงราย ในปี 2559 ส�ำหรับการสนับสนุนดังกล่าว
ได้มกี ารช่วยเหลือและให้ความรู้ ด้านการใช้พลังงานหมุนเวียนและการลดก๊าซเรือนกระจกแก่ชมุ ชน เช่น การท�ำหอดูไฟสูง 9 เมตร
การจัดท�ำแนวกัน้ ไฟและจัดหาอุปกรณ์กนั้ ไฟ การมอบป้ายความรูเ้ กีย่ วกับ ป่าชุมชนในแต่ละชุมชน การจัดอบรมปลูกฝัง การปลูกป่า 
ชือ่ โครงการ “มัคคุเทศน์นอ้ ย” และการสร้างฝายชะลอน�ำ้ โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพือ่ ให้ชาวบ้านร่วมกันสร้างป่าชุมชนอย่างยัง่ ยืน
ให้เป็นแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน เป็นส่วนส�ำคัญที่ผลักดันให้ประเทศไทย
เป็นประเทศสีเขียว ช่วยลดโลกร้อน ในการท�ำโครงการป่าชุมชนให้เป็นจริงขึ้นมาส่งผลให้เกิดการพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อย่างยัง่ ยืน เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในการด�ำเนินกิจกรรมเพือ่ สังคม ช่วยลดโลกร้อน ตามนโยบายของบริษทั ทัง้ ยังมีการผลักดัน
และสนับสนุนให้ประชาชนในประเทศได้หนั มาใช้พลังงานหมุนเวียน เช่น การให้ความรูใ้ นด้านระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (โซลาร์รฟู ) เพือ่ ผลิตไฟฟ้าใช้เองและลดคาร์บอนไดออกไซด์ ซึง่ ในปี 2560 ได้รบั ผลตอบรับเป็นอย่างดี
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SPCG ยังได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา 
ซึ่งโครงการโซลาร์ฟาร์มทั้ง 36 โครงการของบริษัท โซล่า  เพาเวอร์ จ�ำกัด ได้รับประกาศนียบัตรระดับที่ 3 ระบบสีเขียว
(Green System) ครบทุกโครงการแล้ว ซึ่งโครงการ (Green Industry) ดังกล่าวประกอบด้วยการพัฒนาทั้งสิ้น 5 ระดับ ดังนี้

ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ความมุ่งมั่นสีเขียว (Green Commitment) คือความมุ่งมั่น
ที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีการสื่อสารภายใน
องค์กรให้ทราบโดยทั่วกัน

ปฏิบตั กิ ารสีเขียว (Green Activity) คือการดำ�เนินกิจกรรมเพือ่
ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมได้สำ�เร็จตามความมุง่ มัน่ ทีต่ งั้ ไว้

ระดับที่ 3
ระบบสีเขียว (Green System) คือการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นระบบ มีการติดตาม ประเมินผล และทบทวนเพื่อการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อม
ซึ่งเป็นที่ยอมรับและการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) คือการที่ทกุ คนในองค์กร
ให้ความร่วมมือร่วมใจดำ�เนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ในทุกด้านของการประกอบกิจการ จนกลายเป็นส่วนหนึง่ ของ
วัฒนธรรมองค์กร

เครือข่ายสีเขียว (Green Network) คือการแสดงถึงการขยาย
เครือข่าย ตลอดจนห่วงโซ่อปุ ทานสีเขียว โดยสนับสนุนให้คคู่ า้
และพันธมิตรเข้าสูก่ ระบวนการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวด้วย
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และในปี 2560 ที่ผ่านมา โครงการโซลาร์ฟาร์ม
ทัง้ หมด 36 โครงการ ของบริษทั โซล่า เพาเวอร์ จ�ำกัด บริษทั
ในเครือของ SPCG มี 3 โครงการที่สามารถพัฒนาจนได้รับ
ประกาศนียบัตรระดับที่ 4 ระบบสีเขียว (Green Culture)
ประกอบด้วยบริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จ�ำกัด บริษัท
โซล่ า  เพาเวอร์ (นครพนม 2) จ� ำ กั ด และบริ ษั ท โซล่า 
เพาเวอร์ (ขอนแก่น 8) จ�ำกัด ซึง่ แสดงให้เห็นถึงความมุง่ มัน่ ของ
บริษทั ทีม่ คี วามตัง้ ใจในการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งในด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสูอ่ ตุ สาหกรรมสีเขียว
โดยในอนาคต SPCG จะมุง่ มัน่ พัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์ม
ทั้งหมดให้ขึ้นไปสู่ระดับที่ 4 (Green Culture) ทั้งหมด และ
ขึ้นระดับที่ 5 (Green Network) ตามล�ำดับในอนาคต
ทั้งนี้ SPCG ยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ได้รับรางวัลแห่งความส�ำเร็จจากองค์กรต่างๆ ดังนี้
• รางวัล ECO INDUSTRIAL TOWN เป็นโครงการนำ�ร่อง

ที่ทำ�การประเมินในปี 2559 และประกาศผลในปี 2560 มีวัตถุประสงค์
เพื่ อ พั ฒ นาเมื อ งอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศใน 7 จั ง หวั ด ตามทิ ศ ทาง
ทีไ่ ด้ท�ำ การศึกษาไว้ในแผนแม่บทเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่น โรงงานอุตสาหกรรม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน
ซึง่ มีโครงการเข้าร่วม ด้านสิง่ แวดล้อม ความปลอดภัย การจัดทรัพยากร
และพลั ง งาน จำ � นวน 350 แห่ ง และได้ มี ก ารสุ่ ม สอบทานโรงงาน
อุตสาหกรรม จำ�นวน 70 แห่ง เสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งบริษัท โซลาร์ เพาเวอร์
(ขอนแก่น 3) เป็น 1 ในโครงการที่ได้รับรางวัล

• SPCG เข้ารับโล่และประกาศนียบัตรในงาน “ร้อย
ดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” จาก ดร.วิจารย์ สิมาฉายา
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เนือ่ ง
ในโอกาสที่ SPCG เป็นตัวอย่างทีด่ ใี นการบริหารจัดการ
และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ
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นอกจากนี้ SPCG ยังตระหนักถึงคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยในการปฏิบตั งิ าน จึงได้จดั ให้มกี ารน�ำมาตรฐาน
ISO 9001:2015 และ ISO 14001 รวมถึง OHSAS 18001:2007 เพื่อก�ำหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานทุกโครงการให้เป็น
แนวทางเดียวกัน ในปี 2560 ที่ผ่านมา SPCG ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 2700:2013 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ รับรองมาตรฐานความมัน่ คงความปลอดภัย ระบบสารสนเทศ (Information Security Management System
: ISMS) ที่มีขอบเขตครอบคลุมระบบสารสนเทศที่อยู่ภายใต้โครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายหลักและศูนย์คอมพิวเตอร์
โดย SPCG เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค
ทีเ่ ป็นโครงสร้างพืน้ ฐานส�ำคัญของประเทศ จึงได้มกี ารจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทีส่ ำ� คัญผ่านระบบเทคโนโลยี เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานของธุรกิจ ดังนั้นผู้บริหารจึงได้เล็งเห็น
ความส�ำคัญถึงเรื่องการก�ำกับดูแล และการควบคุมระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความพร้อมใช้ ปลอดภัย และน่าเชื่อถือ
เพื่อให้ระบบสารสนเทศของ SPCG อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวง
พลังงาน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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นอกจากนัน้ SPCG ยังได้จดั ท�ำโครงการ 5ส. ส�ำหรับโครงการโซลาร์ฟาร์มทัง้ 36 โครงการ โดยหลักการ 5ส. มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
• เพื่อยกระดับการท�ำกิจกรรม 5ส. โดยใช้หลักการ 3. (สะสาง, สะดวก, สะอาด) จนปลูกจิตส�ำนึกและจัดท�ำมาตรฐานได้
เป็น ส4, ส5 (สุขลักษณ, สร้างนิสัย)
• เพือ่ ท�ำกิจกรรม Big Cleaning Day ให้พนักงานมีสว่ นร่วมในการพัฒนาพืน้ ทีท่ ำ� งานให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
• เพื่อน�ำกิจกรรม 5ส. ประยุกต์กับ Green Industry Level 4 : Green Culture หรือวัฒนธรรม สีเขียวโดยให้พนักงานน�ำ
เสนอผลงาน หรือข้อเสนอแนะการเพิ่มผลผลิตจากอุปกรณ์ที่มีอยู่ในโครงการ Solar Farm ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กิจกรรม 5ส. ถือได้ว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานส�ำหรับการบริหารคุณภาพ ที่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ในที่ท�ำงานให้เกิด
บรรยากาศทีน่ า่ ท�ำงาน เกิดความสะอาดเรียบร้อยในส�ำนักงาน ถูกสุขลักษณะ ท�ำให้พนักงานหรือ เจ้าหน้าที่ สามารถใช้ศกั ยภาพ
ของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ สร้างทัศนคติที่ดีของพนักงานต่อหน่วยงาน กิจกรรม 5ส. เป็นกลยุทธ์อีกวิธีหนึ่งเปิดโอกาส
ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพเป็นกิจกรรมที่ท�ำแล้ว เห็นผลเร็วและชัดเจน นอกจากนี้กิจกรรม 5ส. จะเป็นพื้นฐาน
ในการน�ำวิธีการบริหารใหม่ๆ เข้ามาใช้ในอนาคตต่อไป

11.2 การดำ�เนินงานและการจัดทำ�รายงาน
SPCG มีแผนงานที่จะจัดท�ำรายงานความยั่งยืนตาม
แนวทางการจัดท�ำรายงานด้านการพัฒนา อย่างยั่งยืนของ
Global Reporting Initiative (GRI G 3.1) เพื่อเผยแพร่ให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงนโยบายและหลักการด�ำเนินงาน
ของบริษทั ฯ ทีม่ งุ่ เน้นการด�ำเนินธุรกิจด้านพลังงานสะอาดเพือ่
การเติบโตอย่างยั่งยืน
11.2.1 บริษทั เอสพีซจี ี จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ในเครือ
บริษทั ฯ ยึดมัน่ ในการประกอบกิจการทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่
แวดล้อม ด้วยการมุง่ มัน่ พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต
และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับ
การประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร บริษทั ฯ ได้กำ� หนดนโยบายโดยประกาศ
ให้พนักงานทุกคน และบุคคลที่ปฏิบัติงานในนามบริษัทฯ
รับทราบและยึดถือปฏิบตั ิ ตลอดจนเผยแพร่ให้เป็นทีป่ ระจักษ์
ต่อสาธารณชน โดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องของบริษทั ฯ มีหน้าที่
ในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ทุกกลุ่ม ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร การรับฟัง
ความคิดเห็น และได้ก�ำหนดหลักในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียแต่ละกลุ่มดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ลงทุน หมายความรวม
ถึงผูถ้ อื หุน้ ทุกราย กองทุน ผูล้ งทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
ซึ่งมีส่วนได้เสียในผลประกอบการ การเปลี่ยนแปลงในราคา
หลักทรัพย์ของบริษัท
บริษทั ฯ มีนโยบายด�ำเนินธุรกิจอย่างซือ่ สัตย์ สุจริต
มีคุณธรรมและจริยธรรม มุ่งพัฒนากิจการให้เจริญเติบโต
ก้าวหน้า มีผลประกอบการทีด่ ี เพือ่ สร้างผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม
ให้ กั บ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ผู ้ ล งทุ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและยั่ ง ยื น ภายใต้
หลักการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
2. ลูกค้า
ส�ำหรับธุรกิจโซลาร์ฟาร์มมีลกู ค้าเพียงรายเดียว คือ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ส่วนธุรกิจโซลาร์รูฟ และธุรกิจ
หลังคาเหล็ก ฐานลูกค้า แบ่งเป็นกลุม่ ประชาชนทัว่ ไป เจ้าของ
บ้านอยู่อาศัยทั่วไป โครงการบ้านจัดสรร อาคารส�ำนักงาน
อาคารพาณิชย์ อาคารโรงงาน คลังสินค้า หน่วยงานราชการ
และรัฐวิสาหกิจต่างๆ
บริษัทฯ ตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกค้า และ
ค�ำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จึงได้น�ำ
มาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001 รวมถึง OHSAS
18001:2007 มาใช้ในองค์กร โดยได้กำ� หนดนโยบายคุณภาพ
ไว้ ว่า  “บริ ษั ท ฯ จะมุ ่ ง สร้ า งสรรค์ ค วามเชื่ อ มั่ น ในคุ ณ ค่ า
ผลิตภัณฑ์ พัฒนาการออกแบบ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดและ
ให้บริการดีเลิศแก่ลกู ค้าอย่างต่อเนือ่ ง” ตามนโยบายคุณภาพ
“Continuing To Give Best Value, Best Design, Best
Output and Best Service To All Of Customers”
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3. คู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้
บริษัทฯ มีนโยบายสร้างความสัมพันธ์อันดีทาง
ธุรกิจกับคู่ค้า  และ/หรือ เจ้าหนี้ ด�ำเนินธุรกิจ บนพื้นฐาน
ความเกื้อหนุนและเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย การปฏิบัติต่อคู่ค้า 
และ/หรือ เจ้าหนีอ้ ย่างเสมอภาค หลีกเลีย่ งสถานการณ์ทที่ ำ� ให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้ ปฏิบตั ติ ามพันธสัญญา
อย่างเคร่งครัดเพื่อบรรลุ ผลประโยชน์ร่วมกัน
4. คู่แข่งทางการค้า
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายปฏิ บั ติ ต ่ อ คู ่ แ ข่ ง ทางการค้ า
บนพื้นฐานของกติกาการแข่งขันที่ยุติธรรม ไม่แสวงหาข้อมูล
ความลับของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยวิธกี ารไม่สจุ ริต ไม่เหมาะสม
โดยยึ ด หลั ก การแข่ ง ขั น ต้ อ งด� ำ เนิ น ไป อย่ า งเป็ น ธรรม
ไม่หลอกลวง บิดเบือนข้อมูล หรือใช้วธิ อี นื่ ใดทีผ่ ดิ หลักครรลอง
การแข่งขันทีด่ ี และในบางโอกาส บริษทั ฯ ยังร่วมมือกับคูแ่ ข่ง
ทางการค้า  ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวเป็นไปอย่างโปร่งใส
ไม่ปกปิดข้อตกลงที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย
5. พนักงาน
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับพนักงาน โดยค�ำนึงถึง
ความปลอดภัยและสุขอนามัยต่อสถานที่ท�ำงาน และต่อ
พนักงาน ซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริม ผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้า
หมายในการด�ำเนินธุรกิจ เคารพในสิทธิมนุษยชน บริษทั ฯ จึงมี
นโยบายดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการจ้างงานที่
ยุตธิ รรม มีความปลอดภัย มีสวัสดิการทีเ่ หมาะสม มีโอกาสพัฒนา 
และมีความก้าวหน้า  ส่งเสริมพนักงาน ให้มุ่งมั่นด�ำเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไป ตามกฏระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
6. รัฐบาลและหน่วยงานก�ำกับดูแล
บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจเพื่อเสริมสร้างและพัฒนา
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
บริษัทฯ ได้รับสมัครผู้มีความรู้และสนใจในธุรกิจ
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 เสริมสร้าง
จิตส�ำนึกด้านคุณภาพและการรักษาสิ่งแวดล้อม
11.2.2 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ และบริษัทในเครือมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูล
ส�ำคัญทัง้ ข้อมูลด้านการเงิน และข้อมูลทีม่ ใิ ช่ขอ้ มูลทางการเงิน
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
อาทิ แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (“แบบ 56-1”) รายงาน
ประจ�ำปี (“แบบ 56-2”) รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ข่าวสาร
และพั ฒ นาการ ด้ า นต่ า งๆ ของบริ ษั ท ฯ ที่ เ ป็ น ประโยชน์
ผ่ า นช่ อ งทางของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยและ
เว็บไซต์ของบริษัท www.spcg.co.th
โดยถือปฏิบตั ติ ามกฏหมาย กฏเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ
ของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐอย่างเคร่งครัด เช่น
1. การเปิ ด เผยข้ อ มู ล งบการเงิ น อย่ า งถู ก ต้ อ ง
เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ซึ่งผ่าน
การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีวา่ ถูกต้อง ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั ฯ ก่อนท�ำการ
เปิดเผยต่อสาธารณชน
2. ก�ำหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารต้องเปิดเผยข้อมูล
เกีย่ วกับส่วนได้เสียของตน และผูท้ เี่ กีย่ วข้อง ในกรณีทมี่ สี ว่ นได้เสีย
เกี่ยวข้องกับบริษัท
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3. เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและ
กรรมการชุดย่อย จ�ำนวนครั้งของการประชุม และจ�ำนวนครั้ง
ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในรายงานประจ�ำปี
4. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ
รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจ�ำนวนค่าตอบแทน ที่แต่ละคน
ได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ
11.2.3 การต่อต้านการทุจริต
บริษัทฯ ก�ำหนดการป้องกันและป้องปรามการทุจริต
ในการด�ำเนินธุรกิจไว้ในจรรยาบรรณบริษัท โดยให้พนักงาน
งดเว้นการรับของก�ำนัล การเลีย้ งรับรองทีอ่ าจน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
งานที่ไม่โปร่งใส ไม่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และกรณี
ธุรกิจของบริษทั ฯ ด�ำเนินการโดยมีเทคโนโลยีในการออกแบบ
ที่มีลักษณะเฉพาะ ตลอดจนมีข้อมูลทางการค้ากับคู่ค้าต่างๆ
ที่เป็นความลับทางธุรกิจ จึงได้ก�ำหนดให้ผู้บริหาร พนักงาน
ทีป่ รึกษา ของบริษทั ฯ ทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องและได้รบั ข้อมูลดังกล่าว
ลงนามในสัญญาห้ามเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญของบริษัทฯ
ห้ามน�ำข้อมูลดังกล่าวไปใช้โดยทุจริต เพื่อป้องกันมิให้เกิด
ความเสียหายต่อบริษัทฯ
หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในของบริ ษั ท จะเข้ า
ตรวจสอบการปฏิบัติของผู้บริหาร พนักงานเป็นประจ�ำทุกปี
โดยท�ำการประเมินความเสีย่ งด้านการทุจริต หรือความเสียหาย
ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการปฏิบตั งิ าน เพือ่ รายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และทีป่ ระชุมคณะกรรมการเป็นประจ�ำทุกไตรมาส
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11.2.4 การสื่อสารกับพนักงานและลูกจ้าง
บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ให้ มี ก ารสื่ อ สารหลายช่ อ งทางแก่
พนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ เพือ่ ให้พนักงานสือ่ สาร
กับผูท้ เี่ กีย่ วข้องได้โดยสะดวก นอกเหนือจากการเข้าพบผูบ้ ริหาร
และผูท้ เี่ กีย่ วข้องได้ตลอดเวลาแล้ว ยังมีการสือ่ สารผ่านช่องทาง
อืน่ ๆ เช่น บอร์ดข่าวประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อีเมล กล่องรับฟัง
ความคิดเห็นและการจัดอบรมสัมมนาพนักงานเป็นการภายใน
ก่อให้เกิดการสื่อสารทางตรงระหว่างผู้บริหารและพนักงาน
ของบริษทั ฯ เพือ่ ประสานการท�ำงานขององค์กรให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้
อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร่วมแสดง
ความคิดเห็นทางการเมืองในกิจกรรมต่างๆ ภายนอกองค์กร
ได้เป็นการส่วนบุคคลด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดย
ต้องไม่นำ� ชือ่ หรือสัญลักษณ์ของบริษทั ฯ เข้าไปมีสว่ นเกีย่ วข้อง
ด้วย
จากนโยบายการด�ำเนินธุรกิจที่เน้นพลังงานสะอาด
จึงเกิดการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร มุง่ สร้างบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ใส่ ใ จ และให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มทั้ ง ภายในและ
ภายนอกองค์กร ตลอดจนชุมชนทีอ่ ยูร่ อบโครงการโซลาร์ฟาร์ม
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ช่วยสร้างจิตส�ำนึก สร้างความสามารถ
ในการเรียนรู้ และเกิดการพัฒนาตนเอง โดยคณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายให้ความส�ำคัญในการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อเป็น
หลักยึดแก่คณะกรรมการ คณะผูบ้ ริหาร และพนักงานถือปฏิบตั ิ
ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรมองค์กร โดยค�ำนึงถึง
การปฏิบตั ติ ามข้อกฏหมาย ความรับผิดชอบต่อสังคม ผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียทุกฝ่าย และผูถ้ อื หุน้ ของกิจการ ซึง่ SPCG ได้เผยแพร่
แนวทางก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ดี งั กล่าว ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
www.spcg.co.th
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วิสัยทัศน์
SPCG เป็นผูน้ ำ� ในการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) และระบบผลิตไฟฟ้า
พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ บ นหลั ง คา (Solar Roof) ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพ ด้วยความมุง่ มัน่ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ ทีท่ รงคุณค่า
ด้วยการออกแบบทีเ่ ป็นเลิศ มีประสิทธิภาพสูง ให้ผลตอบแทน
อย่างคุม้ ค่าและให้บริการทีด่ เี ลิศ รวมถึงเป็นหนึง่ ในผูน้ ำ� ตลาด
หลังคาเหล็กและโครงสร้างเหล็กพร้อมบริการครบวงจร
พันธกิจ
SPCG เป็นผูน้ ำ� ในการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) และระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) รวมถึงเป็นหนึ่ง
ในผู้น�ำตลาดหลังคาเหล็กและโครงสร้างเหล็กพร้อมบริการ
ครบวงจร ภายใต้นโยบายคุณภาพ “Continuing To Give
Best Value, Best Design, Best Output and Best Service
To All of Customers” มุง่ มัน่ สร้างสรรค์ความเชือ่ มัน่ ในคุณค่า
ผลิตภัณฑ์ พัฒนาการออกแบบเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด และ
ให้บริการดีเลิศแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2560 SPCG ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของ
การสร้างความสัมพันธ์อนั ดีในองค์กร จึงได้จดั กิจกรรมสัมมนา
ประจ�ำปีขึ้น เมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม
ปัญจดารา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีกจิ กรรมหลักๆ
คือ การเยีย่ มชมศูนย์การเรียนรูโ้ ครงการโซลาร์ฟาร์ม (โคราช 1)
เพือ่ ให้พนักงานทุกคนได้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมทัง้ ปลูกฝังพนักงานในเรือ่ งของ
พลังงานสะอาด และยังมีการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ใน
องค์กร (Team Building) เพื่อช่วยให้พนักงาน SPCG และ
บริษทั ในเครือ ได้รจู้ กั กันมากขึน้ และรวมเป็นปึกแผ่นเดียวกัน
นอกจากนั้นยังมีการจัดงานสังสรรค์ประจ�ำปี 2560 โดยให้
พนักงาน ได้แสดงความสามารถในด้านการแสดงต่างๆ ให้
เกิดความสนุกสนาน และรักใคร่ปรองดองกัน

รายงานประจำ � ปี 2560

11.3 การดำ�เนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความ
รับผิดชอบต่อสังคม

บริษทั ฯ ไม่มขี อ้ พิพาททางกฏหมายหรือการถูกกล่าวหา
ว่ามีการด�ำเนินงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใดๆ ที่อาจ
น�ำไปสู่การมีข้อพิพาททางกฏหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักดี
ว่าโครงการโซลาร์ฟาร์มของบริษทั ฯ ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ที่ 10 จังหวัด
ต้องพึ่งพิงและเกื้อกูลชุมชนโดยรอบโครงการโซลาร์ฟาร์ม
ดั ง นั้ น บริ ษั ท ฯ จึ ง ร่ ว มกั บ ชุ ม ชนพั ฒ นาแหล่ ง พั ก น�้ ำ ถนน
ทางระบายน�ำ้ และสร้างงานให้กบั ชุมชน นอกเหนือจากการจัด
กิจกรรมร่วมกันตามเทศกาลส�ำคัญต่างๆ ส่งผลให้โครงการ
โซลาร์ฟาร์มทั้ง 36 โครงการของบริษัทได้รับความร่วมมือที่ดี
จากชุมชน

บริ ษ ั ท เอสพี ซ ี จ ี จำ � กั ด (มหาชน)

11.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม  

SPCG มีเป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจเพือ่ ประโยชน์ตอ่
สังคมและสิง่ แวดล้อมทีช่ ดั เจนและเป็นรูปธรรม รวมถึงก�ำหนด
แผนงานในการด�ำเนินกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เสริม
สร้างองค์ความรูแ้ ละพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้แก่ชมุ ชนและสังคม
โดยรวม ซึง่ ในปี 2560 มีกจิ กรรมดังนี้
11.4.1 กิจกรรมเยีย่ มชมศูนย์เรียนรู้
SPCG เปิดโอกาสให้ นักเรียน นักศึกษา หน่วยงาน
การศึกษา หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และผูท้ สี่ นใจ
เข้าเยีย่ มชมศูนย์เรียนรูโ้ ซลาร์ฟาร์ม (Solar Farm Education
Center) ซึง่ ประกอบด้วยการแสดงนิทรรศการ การบรรยายให้
ความรู้เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ ตลอดจนเยี่ยมชมพื้นที่
ปฎิบัติงานจริงในโครงการโซลาร์ฟาร์ม เพื่อส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด  ปราศจากมลภาวะ ไม่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีต้นทุนค่าเชื้อเพลิง และสามารถช่วยลด
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 200,000 ตันต่อปี
โดยในปี 2560 ทีผ่ า่ นมา มีหน่วยงานเข้าเยีย่ มชมศูนย์เรียนรู้
โซลาร์ฟาร์มทัง้ หมด 11 หน่วยงาน รวมจ�ำนวนทัง้ สิน้ 708 คน

• United States Agency for International (USAID)

• โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

• วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
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• สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำ�โขง
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11.4.2 กิจกรรมเพื่อสังคม
SPCG ตระหนักถึงความสำ�คัญในการดำ�เนินธุรกิจเพือ่ สร้างประโยชน์ตอ่ สังคมและสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน ภายใต้นโยบาย
ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำ�เนินกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งเป็นการคืนกำ�ไรสู่สังคมด้วยการจัดกิจกรรมให้ความรู้ มอบทุน
การศึกษา สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา รวมถึงกิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมาดังนี้

• ดร.วันดี กุญชรยาคง จุญเจริญ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริ ษั ท เอสพี ซี จี จำ � กั ด (มหาชน) พร้ อ มทั้ ง
คุณสมศักดิ์ กุญชรยาคง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ได้ ร่ ว มมอบเงิ น จำ � นวน 1,000,000 บาท แก่
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นำ�คณะรัฐมนตรี
(ครม.) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยในภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในรายการพิเศษ “ประชา
รัฐร่วมใจ ใต้ร่มพระบารมี” ซึ่งจัดโดยรัฐบาลไทย

• SPCG ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนพระโขนง
พิทยาลัย เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ประจำ�ปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

• SPCG ให้งบสนับสนุนร่วมเป็นเจ้าภาพ “ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
ประจำ � ปี 2560” ให้ แ ก่ โรงเรี ย นบ้ า นบุ่ ง ตาข่ า ย ตำ � บลปากอวน
อำ�เภอวังสะพุง จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

รายงานประจำ � ปี 2560
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• SPCG สนับสนุนงบประมาณ

และเครือ่ งดืม่ จัดการแข่งขัน “อบต.
ท่าพระ วู้ดบอล ขอนแก่นโอเพ่น
แชมป์เปีย้ นชิพ ครัง้ ที่ 4” ให้แก่ ชมรม
วูด้ บอล อบต.ท่าพระ ร่วมกับกองทุน
หลั ก ประกั น สุ ข ภาพในระดั บ
ท้องถิน่ เมือ่ วันที่ 29 เมษายน 2560
ที่ผ่านมา

• SPCG มอบเงินสนับสนุน สือ่ การเรียน
การสอนและเครือ่ งเล่นสนามกลางแจ้ง
ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำ�บลวังหินลาด
อำ�เภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เมือ่ วันที่
7 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

• SPCG มอบหมาย SPC ให้เงินสนับสนุนด�ำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน�้ำ PEA.NE.3 SWIMMING CHAMPION SHIP 2017 ของชมรม
ศิษย์เก่าโรงเรียนช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค เขต 3 นครราชสีมา (ชรช.กฟฉ.3) ชิงถ้วยผูอ้ �ำนวยการการไฟฟ้าเขต 3 เมือ่ วันที่ 24 มีนาคม 2560 ทีผ่ า่ นมา
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• SPCG มอบเสือ้ ทีมให้นกั วอลเลย์บอลหญิง โรงเรียนอุลติ ไพบูลย์ชนูปถัมภ์ จังหวัดชัยนาท เพือ่ ใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน
สนับสนุนให้เยาวชนหันมาเล่นกีฬาสร้างชื่อเสียงให้จังหวัด เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

• SPCG มอบเงินทำ�ผ้าป่าสามัคคี ให้แก่ โรงเรียนบ้านสระขุด จังหวัดบุรีรัมย์ จำ�ทำ�ถนนคอนกรีต และสนามเด็กเล่น
เพื่อพัฒนาโรงเรียน ให้เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และคุณครู มีความปลอดภัยในการเดินทาง เมือ่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560
ทีผ่ า่ นมา

รายงานประจำ � ปี 2560

บริ ษ ั ท เอสพี ซ ี จ ี จำ � กั ด (มหาชน)

• SPCG จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียวร่วมกับชุมชน (Green Industry) ณ โรงเรียนบ้านทุ่งปลากัด
จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา

• SPCG มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำ�ปี 2560 เทศบาลตำ�บลบ้านค้อ อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา
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